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แผนยุทธศาสตร์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เป็นการทบทวนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาล  ที่มุ่งสู่การเป็น
ผู้น าในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่าง
ยั่งยืน โดยก าหนดให้มีการจัดทาแผนและทบทวนแผนการปฏิบัติงานประจาปีทุกปี ในการทบทวนแผนวิสาหกิจ 
ปี พ.ศ. 2565 –2570 ส าหรับปี พ.ศ. 2566 ได้น านโยบายประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0) ยุทธศาสตร์พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการขับเคลื่อนเกษตร 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12             
(พ.ศ. 2565 –2570 ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 –2579) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. ปี พ.ศ.2565 –2570 และแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ของ อ.ส.ค. ในด้านต่างๆ ที่ด าเนินการในปี 2565 น ามาประกอบในการจัดทาแผน ซึ่งประเทศไทยต้องปรับตัว
ด้านการเร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาด้านการเกษตรและทุกๆ ด้าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศท่ามกลางการแข่งขัน
โลกที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการเกษตร
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบกับวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)              
ที่ส่งผลกระทบกับประเทศ  

แผนยุทธศาสตร์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ให้ความส าคัญการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในกระบวนการ และกิจกรรมเสริมสร้างสังคม (Corporate 
Social Responsibility : CSR in process & CSR after process) ตามหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 และ
ปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
เป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) Global Reporting Initiative : GRI จึงก าหนดให้
ผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการดาเนินงานตาม
ภารกิจ บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
องค์กรสอดคล้องตามนโยบายนมแห่งชาติภายใต้แนวคิด “รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพ 
พระราชทาน” และรายงานผลการดาเนินงานด้วยมาตรฐาน GRI Standard ส่งเสริมระบบการผลิตและการ
บริการของ อ.ส.ค. ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของอุตสาหกรรมน้านมมาใช้สร้าง
กิจกรรม 7 R และนาน้านมที่สูญเสียจากกระบวนการกลับมาใช้ประโยชน์ มีกลไกกากับ ติดตามตรวจสอบ 
บริหารความเสี่ยงและประเมินผลที่เพียงพอเหมาะสม มีโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทางานสมัยใหม่             
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการด าเนินงาน  

คณะอนุกรรมการ CG/CSR ของ อ.ส.ค. ได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญ
ขององค์กร และผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่ “พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพ่ือชีวิตที่ดีกว่า” เพ่ือให้ยุทธศาสตร์            
ได้พัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องไปทางเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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การจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
 

1.1 ประวัติขององค์การสง่เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 
 

 
 

 
เดือนกันยายน พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จประพาสทวีปยุโรป ในการเสด็จ
ทรงประทับแรมอยู่ ณ ประเทศเดนมาร์ก ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์กเป็น
อย่างมาก และกลายเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ว่าด้วยการร่วมมือด้านวิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเดนมารก์ 

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

 จากการสังเกตพบว่า คนไทยไม่รู้จักโคนมและดื่มนมในปริมาณน้อยมาก หลังจากกลับไปประเทศ
เดนมาร์กในปี พ.ศ.2502 นายซอนเดอร์กอร์ด ได้จัดท าโครงการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม           
ในประเทศไทย เสนอต่อ Danish Agricultural Marketing board และต่อมาเดือนมกราคม พ.ศ.2504 ได้มีคณะ
ผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กได้มาศึกษาส ารวจพ้ืนที่ในการจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิตและศูนย์ฝึกอบรม ณ อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี   ซึ่งเป็นสถานที่เป็นหุบเขาสวยงามมีแหล่งน้ าสะอาดและไม่ไกลจากตลาดกรุงเทพฯ  

 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2504 ได้ลงนามสัญญาการให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางวิชาการการเลี้ยงโคนม ระหว่าง
รัฐบาลเดนมาร์กกับรัฐบาลไทย โดย Danish Agricultural Marketing board จัดสรรเงินช่วยเหลือจ านวน 4.33 ล้าน
โครเนอร์ (หรือประมาณ 23.5 ล้านบาท ในสมัยนั้น) ส าหรับด าเนินโครงการเป็นระยะเวลา 8 ปี รัฐบาลเดนมาร์กได้ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมด าเนินการในปี พ.ศ.2509 (ค.ศ.1966) พร้อมกับสนับสนุนเงินจ านวน 2.87 ล้านโครเนอร์ ส าหรับ
ด าเนินงานในช่วง 8 ปี อันเป็นการตอบสนองพระราชปณิธานและความสนพระทัยในอาชีพการเลี้ยงโคนม  หลังจาก
เสด็จนิวัติประเทศไทย  

 

 

 

 

 

ความร่วมมือในการก่อตั้งองค์กรเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรโคนม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เกษตรกรโคนม อาชีพพระราชทานบนรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระ
เจ้าเฟรดเดอริคท่ี 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดน
มาร์ค อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2505 จึงนับได้ว่าเป็นวันที่มีความส าคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของการ
เลี้ยงโคนมในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2514 รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโค
นมไทย-เดนมาร์คจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีชื่อว่า  "องค์การส่งเสริมกิจการโคนม           
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)” หรือ Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) มีส านักงานตั้งอยู่
เลขที่ 160 ถนนมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพ่ือด าเนินบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนา
อุตสาหกรรมนมต่อไป ซึ่งรัฐบาลไทยได้ก าหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็น “วันโคนมแห่งชาติ”  

 

 

 
 อ.ส.ค. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามการจัดตั้งองค์การส่งเสริม

กิจการโคนมแห่งประเทศไทย   พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537, (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538, 
(ฉบับที ่6) พ.ศ. 2544 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 มาตรา 7 อ.ส.ค. มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

 
 

 
 

1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง อ.ส.ค. 
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ส่งเสริมการเลีย้งโคนมและสตัว์อื่นที่ให้น้ านม 
และเนื้อ 

ช่วยเหลือ แนะน าและให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกรตลอดจน
ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในด้านการก าจัด
โรค การเลี้ยงดสูัตว์การผสมเทียม อาหารและอื่นๆ  
ส าหรับโคนมและสัตว์อื่นที่ให้น้ านมและเนื้อ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและผลติภณัฑ์นม 
ในประเทศ 

ฝึกอบรมบุคคลให้มคีวามรู้ความช านาญใน
การเลีย้งโคนมและสัตว์อื่นที่ให้น้ านมและเนื้อ 
การผลิตน้ านมและเนื้อ และการประกอบ
ผลิตภณัฑ์จากน้ านมและเนื้อ 

พัฒนาและผลิตพันธ์ุโคนมและสตัว์อ่ืนท่ีให้
น้ านมและเนื้อ 

ด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ 
ต่อเนื่องกับการส่งเสรมิกิจการโคนม 

ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และใหซ้ึ่งน้ านมและเนื้อ 
ผลิตภณัฑ์จากน้ านม และเนื้อโคนมและสัตว์อื่นที่ให้น้ านม
และเนื้อตลอดจนอาหารสัตว ์น้ าเชื้อเอ็มบริโอและ อุปกรณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลติและการตลาด 

ด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมโคนม และผลิตภัณฑน์ม 

ด าเนินธุรกิจบริการเกี่ยวกับการเลีย้งโคนม และ
สัตว์อื่นที่ให้น้ านมและเนื้อ และการผลิต 
ผลิตภณัฑ์จากน้ านมและเนื้อ 
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เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้ อ.ส.ค. มีอ านาจรวมถึง  
1. ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดินและทรัพย์สินอ่ืน มีทรัพยสิทธิต่างๆ สร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่า

ซื้อ ยืม ให้ยืม ค้ าประกัน จ าน า รับจ าน า จ านอง รับจ านอง จัดหา จ าหน่าย แลกเปลี่ยน โอน และรับโอนด้วยประการ
ใดๆ ซึ่งที่ดิน ทรัพย์สินอ่ืน หรือสิทธิต่างๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร และรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ในและนอก
ราชอาณาจักร  

2. จัดตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัท หรือร่วมการงานหรือสมทบกับบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์แก่กิจการ 
ของ อ.ส.ค. รวมทั้งการเข้าเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นของบริษัทหรือนิติบุคคลใดๆ  

3. ให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ ผู้เลี้ยงโคนม
ในทางวิชาการ การตลาด และอ่ืนๆ  

4. สร้างและด าเนินกิจการเกี่ยวกับโรงงานผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากน้ านมหรือเนื้อ ห้องเย็น รถตู้เย็น หรือ
ร้านค้าน้ านม ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ  

5. รับเป็นสาขา ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างหรือนายหน้าในกิจการต่างๆ ของเอกชน หรือนิติบุคคลใด ทั้งใน     
และนอกราชอาณาจักร ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของ อ.ส.ค.  

6. กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์ 
 
 

 

บทบาทหน้าที่ของ อ.ส.ค.ที่ต้องด าเนินงานในปัจจุบันนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์เนื้อความในพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2514 ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า บทบาทหน้าที่หลัก
ของ      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.ครอบคลุมถึง

การถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดิน การร่วมสมทบกับบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์แก่กิจการและด้านอ่ืน ๆ ซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์ที่เอ้ือต่อการด าเนินกิจการของ อ.ส.ค. ทั้งในด้านส่งเสริมกิจการโคนม และด้านอุตสาหกรรมที่เป็นการ
สนับสนุนทั้งการสร้างเสริมอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และการแข่งขันเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมนม 

1.3 บทบาทและหน้าที ่
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รูปภาพที่ 1: แผนภาพภารกจิหลักตามโครงสร้าง อ.ส.ค. 
 

ด้านกิจการโคนม 

• ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการ
เล้ียงโคนม 

• ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยง   โค
นม 

ด้านอุตสาหกรรมนม 

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

เฉียงเหนือ 
• ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ

ตอนล่าง 
• ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ

ตอนบน 

ด้านอ านวยการ        
และบริหาร 

• ฝ่ายอ านวยการ 
• ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
• ฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร์ 
• ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
• ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
• ฝ่ายพัสดุและบริการ 
• กองเลขานุการ

คณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม 

ด้านการตตลาดและ
การขาย/ท่องเท่ียว 

• ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย 

• ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ภารกิจหลักตามโครงสร้างขององค์กร 

 
 

 

 

องค์การส่ ง เสริมกิจการโคนมแห่ งประเทศไทย (อ .ส .ค . )  มีแนวทางการบริหารจัดการองค์กร                            
ที่สอดคล้องตามทิศทางนโยบายของรัฐบาล และแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานของทริส (TRIS) โดยจัดให้มีการ
ก าหนดกรอบการด าเนินงานการจัดท าแผนวิสาหกิจ ที่มุ่งสู่การเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่มีความรับผิดชอบ   
ต่อสังคม และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการท าแผนและทบทวนแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีทุกปี เพ่ือให้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติใน อ.ส.ค.เกิดเป็นผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ที่เพ่ิมขึ้น และเอ้ือ   
ต่อการประเมินผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาระบบงบประมาณและการบริหารกลยุทธ์  ตั้งแต่การวิเคราะห์
ออกแบบระบบงบประมาณให้สอดคล้องกับการท าแผนการตลาดอุตสาหกรรมนม แผนส่งเสริมการเลี้ยงโคนม แผนการ
บริหารจัดการองค์กรแผนการเงิน รวมทั้งการทบทวนกลยุทธ์ และการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปยังบุคลากรทุกต าแหน่งงาน 
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการน า อ.ส.ค.เข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance 
Appraisal : SEPA) ในอนาคต 

 อ.ส.ค. ได้ท าการทบทวนแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ส าหรับ ปี พ.ศ. 2565 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. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.4 ความเป็นมาด้านงานธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG/CSR) ของ อ.ส.ค. 
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8. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร  
9. สภาพเศรษฐกิจโลก (การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก FTA นมผง)   
10. ปัญหา COVID-19 ประเทศไทยต้องปรับตัวด้านการเร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัย

และพัฒนาและนวัตกรรม 

จากปัจจัยหลักข้างต้น เราได้น ามาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตรและทุก ๆ ด้าน เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางการแข่งขันโลกที่รุนแรงมากขึ้น  ซึ่งในประเด็นนี้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขัน และให้สอดคล้องกับนโยบาย THAILAND 4.0 เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรให้มีความมั่นคง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ที่มีความพร้อมในองค์ความรู้ด้าน
การผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ สามารถน าเทคโนโลยีนวัตกรรม และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับ
องค์ความรู้สมัยใหม่ที่เหมาะสมในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และปริมาณตรงกับความ
ต้องการของตลาด การค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค และลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ รวมทั้ง
ส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้เป็น Smart Group และ Smart Enterprise ที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานทั้งในด้าน
การผลิต การแปรรูป การตลาด การบริหารจัดการ และมีความเข้มแข็ง มีอ านาจในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง และ
ผู้ประกอบการได้ 

องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์โลกในช่วงปี พ.ศ. 2544-2643 (ค.ศ.2001 - 2100) ว่าจะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุโดยสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.3                
ในปี พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 13.8 ในปี พ.ศ. 2563 แต่ภายหลังจากปี พ.ศ. 2563 วัยแรงงานจะมีสัดส่วนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ในส่วนของประเทศไทยโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน จ านวน
ประชากร วัยแรงงานลดลง ส านักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี          
พ.ศ. 2568 ซึ่งการเข้าสู่สังคมสูงอายุส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจและรูปแบบการด า เนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มส าคัญที่ท าให้ความต้องการในการบริโภคสินค้า และบริการเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
สินค้าเพ่ือสุขภาพ ทั้งนี้การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลกส่งผลต่อประเทศไทยในเรื่องของประชากรวัยแรงงานลดลงอย่าง
ต่อเนื่องรวมถึงภาคการเกษตรด้วย ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีการเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน
ต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจ และผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดการ
ขาดแคลน อุทกภัย และภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงสร้างความเสียหายต่อการผลิตในภาคการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงด้านอาหารโลก รวมทั้งกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารของประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่ง
รายได้ที่ส าคัญของประเทศ จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศต่าง ๆ องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีการ          ท าข้อตกลงในการ
ด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม การบริการ และภาคครัวเรือน รูปแบบการผลิตและการ
บริโภคต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการสนับสนุนในใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน และพลังงานชีวภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น ส าหรับปี พ.ศ. 2562 มุ่งสู่การเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมโคนมไทย      ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความมั่นคงใน
อาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน ในการจัดท าแผนวิสาหกิจ 5 ปี           (พ.ศ. 2560-2564) ที่ผ่านมา อ.ส.ค.ได้จัดท าแผน
วิสาหกิจ โดยค านึงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งปัจจัยภายใน และภายนอกการวิเคราะห์อุตสาหกรรมนม การวิเคราะห์ด้านการ
ส่งเสริมโคนมและการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในรูปแบบมองเชิงรุกไปข้างหน้า 
(Forward Looking) อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งความสอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 
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Performance Appraisal :  SEPA)  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ท้ังภายในและภายนอกองค์การในปัจจุบัน   โดย
เริ่มมีการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนให้เป็นระบบที่เป็นขั้นเป็นตอน และส่งเสริมให้บุคลากรของ อ.ส.ค. เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนางานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ตอบสนอง  พันธะกิจในเรื่องของส่งเสริมการเลี้ยง
โคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร  

 อ.ส.ค. ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น มีความโปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ ทั้งยังมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อ.ส.ค. มิได้มีเป้าหมายที่จะสร้างก าไรสูงสุด อ.ส.ค. มี
เป้าหมายส าคัญคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนมและครอบครัวท าให้อาชีพพระราชทานนี้มีเกียรติและศักดิ์ศรี มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมทั้งยังพัฒนาสินค้า และบริการใหม่ๆให้กับผู้บริโภค เพ่ือมุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี 
ร่างกายแข็งแรง และในการด าเนินธุรกิจต้องระมัดระวังไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ต้องพยายามบริหารจัดการผลกระทบของขยะของ
เสีย การใช้พลังงาน น้ า และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ให้เกิดสมดุลในชุมชนอ.ส.ค. ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการ  CG/CSR  เพ่ือก ากับ
การบริหารจัดการงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะอนุกรรมการ CG/CSR  ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง  โดยมีความเป็นมดังนี้

รูปภาพที่ 2 : ความเป็นมาด้านงานธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม (CG/CSR)      

              
 

แนวทางส าคัญในการด าเนินการคือ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CG/CSR ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน  การให้ความรู้เรื่อง CG/CSR ในครั้งนี้ 
จะอ้างอิงหลักการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หลักการของ CSR as License to Operate: เมื่อโรงงานหรือหน่วยธุรกิจตั้งอยู่ ณ ที่ใด ต้องไม่สร้างความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมและต้องสร้างสิ่งที่ดีๆ สร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับชุมชน รวมถึงต้อง
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่เสมอ 

พ.ศ. 2566: คณะกรรมการ 
CG/CSR ให้ความส าคัญและ
จัดสรรงบประมาณ โครงการ
เพ่ือสังคมที่หลากหลาย โดย
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่าง ๆ และเพ่ือดูแลสังคมรอบ 
ๆ โรงงานที่ตั้งอยู่ ซึ่งงานส่วน
ใหญ่จะเป็น CSR After 
Process 

พ.ศ. 2566-2570: คณะกรรมการ CG/CSR ยกระดับการ
บริหารจัดการ CG/CSR  โดยริเริ่มท ายุทธศาสตร์ 

CG/CSR ให้เสริมกับยุทธศาสตร์องคก์ร โดยมีขบวนการ
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตา่ง ๆ  จนได้เป็น

ยุทธศาสตร์ Triple CG:  from Community Grass to 
Consumer Glass by Corporate  Goverance โดย

เน้นความรับผิดชอบตอ่สังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน value 
chain  โดย อ.ส.ค. ให้ความส าคัญตั้งแต่หญา้ในฟาร์มที่
มีคุณภาพดี ไปจนถึงคุณภาพนมทุกแกว้ที่ถึงมือผูบ้รโิภค 
และตลอดทางตัง้แตต่้นน้ าถึงปลายน้ า จะต้องด าเนินการ
อย่างถูกต้อง โปร่งใส   ธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

พ.ศ. 2566-2570 : คณะกรรมการ CG/CSR  
พัฒนามาตรฐาน และขบวนการท างานต่าง 
ๆ เพ่ือให้สอดคล้องทันสมัยกับ Thailand 
4.0  มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารเรื่อง
การพัฒนา  CSR In Process และมีการ

อบรมเรื่องการจัดท ายุทธศาสตร์ CSR สู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน และเตรียมพร้อมส าหรับ 

CSR 4.0 มีโครงการพัฒนามาตรฐาน CSR 
ท่ีโรงงาน ตามมาตรฐาน ISO 26000 ของ
กรมโรงาน ท่ีเรียกว่า CSR-DIW  ซึ่งนับเป็น 
CSR In Process ท่ีส าคัญ และมีการจัด

โครงการเพ่ือสังคมต่างๆ ให้มีระบบมากขึ้น 
และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร 

พ.ศ. 2566-2570: เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฉบับ
ใหม่ของ อ.ส.ค. คณะกรรมการ 
CG/CSR   และ   ฝ่ายบริหาร 

อ.ส.ค.จึงมอบหมายให้ 
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย    

อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท าการศึกษา และร่วมพัฒนา
ยุทธศาสตร์ CG/CSR  ฉบับปี 

2563  รวมทั้งแผนงาน
ประจ าปี 2563 

1.5 แนวความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับ CSR 
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2. หลักการของ CSR : ความสมดุลของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
3. หลักการของ CSR In Process และ CSR After Process ที่เริ่มต้นให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี

ธรรมาภิบาล ต่อต้านคอรัปชั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และต้องเพ่ิมขีด
ความสามารถในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมาย               
มีการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมด้วยกิจกรรมจิตอาสา และโครงการ CSR รวมทั้งมีการบริจาคต่างๆ เพ่ือ
ประโยชน์ของสังคม 

4.  หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 360 องศา ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสร้างความ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างความพึงพอใจที่มีความสมดุลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ 

5. หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ของ อ.ส.ค. ด้วย 3 ห่วง คือ 
ความมีเหตุผล ความพอดี และการสร้างภูมิคุ้มกัน และ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ คู่ คุณธรรม ทั้งนี้การด าเนินการใดๆ 
จะต้องใช้ขั้นตอน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  

6. หลักการการร่วมมือกันสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ Sustainable Development Goals               
ขององค์กรสหประชาชาติ ซึ่งองค์กรต้องท าความเข้าใจและเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ อ.ส.ค.มาวางแผน
พัฒนาอย่างจริงจัง 

7. หลักการ CSR 4.0 ที่มีความก้าวหน้าทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาล Thailand 4.0 การพัฒนาสู่ CSR 
4.0 นั้น ต้องมีส่วนผสมที่เหมาะสมของ CSR 1.0 ที่เน้นเรื่องการท าบุญ การให้การบริจาค การให้ความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาตนเองและคนในสังคมที่มักจะเรียกกันว่า Philanthropy CSR 2.0 ที่เน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม              
นอกขบวนการทางธุรกิจ เช่น การท าโครงการเพ่ือสังคมต่างๆ ที่เรามักจะเรียกว่า CSR  After Process CSR 3.0 ที่เน้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมในขบวนการของธุรกิจ เริ่มจากการวางยุทธศาสตร์ความยั่งยืน และปรับปรุงขบวนการด าเนินธุรกิจ           
น ามาตรฐาน กฎระเบียบใหม่ ๆ ของภาคอุตสาหกรรมระดับสากล คือ ISO 26000, CSR-DIW และการพัฒนาสู่ CSR 4.0 คือ 
การเชื่อมประสานงาน CSR ในฝ่ายต่างๆ ในองค์กร และองค์กรภาคีเครือข่ายภายนอก ด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
การใช้ดิจิตอลเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และขององค์กร
สหประชาชาติ SDGs 
 ด้วยหลักการของ CG/CSR ดังกล่าวเป็นพื้นฐาน เมื่อน ามาพิจารณากับยุทธศาสตร์ขององค์กร อ.ส.ค. ฉบับใหม่    
เพ่ือพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ มีความสามารถในการแข่งขัน  และก้าวสู่การเป็นองค์กรนมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
ทั้ง 5 ด้าน มีใจความดังต่อไปนี้ 

1. สร้างความม่ันคง ยั่งยืน และความภาคภูมิใจให้อาชีพเกษตรกรโคนม 
2. พัฒนาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจร ตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างเข้าถึงใจผู้บริโภค 
4. การวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม ส าหรับอุตสาหกรรมนมของประเทศ 
5. องค์กรแห่งความเป็นเลิศที่ยั่งยืน ด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล    

บนรากฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ฝ่ายอ านวยการ ได้ด าเนินการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ CSR ของ อ.ส.ค. โดยน าข้อมูลที่ส าคัญที่จะ

ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน CSR ขององค์กรมาประกอบการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนแม่บท CSR ดังนี้ 
 
 
 

  

ในปีงบประมาณ 2566 อ.ส.ค.ได้มีการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2566-2570 ในบางส่วน ซึ่งมี
ประเด็นด้าน CSR ที่จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพ่ือน ามาเป็นปัจจัยในการทบทวนการท าแผนแม่บท CSR 
 
 
 
 

“พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพ่ือชีวิตที่ดีกว่า” 
 

 
 
 

วิสัยทัศน์องค์กร 

รูปภาพที่ 3 : วิสัยทัศน์นมแห่งชาติภายในปี 2566-2570 

ข้อมูลส าคัญประกอบการวิเคราะห์และจัดท าแผนแม่บท CSR (ประจ าปี 2566-2570) 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2566 

 

2.1 แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประจ าปี  2566-2570 (ส าหรับปี พ.ศ. 2566) 
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“อ.ส.ค. มุ่งมั่นให้องค์กรมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน 
ภายใต้หลักการ BCG โดยยกระดับความสามารถเกษตรกรโคนมไทยให้ด ารงอาชีพอย่างมั่นคง ด้วยการสรรสร้าง
นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโคนมให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์คเป็นที่หนึ่งในใจคนไทย เพ่ือส่งมอบคุณค่า
ให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้ 100% ของเกษตรกรไทยตลอดไป” 

 
 
 
 1. จ านวนเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer  
 2. จ านวนโรงงานที่ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล 
 3. จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ (ผลิตภัณฑ์นมและธุรกิจที่ต่อเนื่อง) 
 4. EBITDA  
 5. คะแนนตัวชี้วัดด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) 

 
 
 

1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน มาตรา 7 (1) (ก) 
2.  เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาด้านอุตสาหกรรมโคนม มาตรา 7 (1) (ข) (ค) (ง)  
3.  พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมให้ครบวงจร รวมทั้งธุรกิจที่ต่อเนื่อง มาตรา 7 (1) (ฉ) เพ่ือสร้าง

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

ค่านิยม อ.ส.ค. : องค์กรแห่งความสุขท่ีส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ  
วัฒนธรรมองค์กร : เพื่อสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1. รู้และรับผิดชอบ 
2. ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า 
3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. เน้นเรื่องธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

นิยามวิสัยทัศน์ 
 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  SO1 สร้างความม่ันคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย (B, G) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  SO2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (C, G) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  SO3 ตอกย้ าความเข้มแข็งในแบรนด์ ไทย-เดนมาร์ค ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่                          
                           และธุรกิจที่ต่อเนื่อง (C, G)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  SO4 ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพด้วยธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  SO5 บริหารจัดการองค์กรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย  

      พัฒนา และนวัตกรรม (G) 

 

 
 
  

รูปภาพที่ 4  แผนภาพประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 

SO1 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนใน
อาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย 

(B, G) 

SO2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วย
มาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (C, G) 

SO3 ตอกย้ าความเข้มแข็งในแบ
รนด์ ไทย-เดนมาร์ค ควบคู่กับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และธุรกิจที่

ต่อเนื่อง (C, G) 

SO4 ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมือ
อาชีพด้วยธรรมาภิบาล 

SO5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การ

วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (G) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์  
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รูปภาพที่ 5 แสดงแผนที่กลยุทธ์ (Strategy map) ประจ าปี 2566 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 6 แสดงแผนกลยุทธ์ (KPI Scorecard) ประจ าปี 2566 
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  ในปีงบประมาณ 2566 อ.ส.ค. ได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อน
องค์กรในระยะยาวเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซึ่งการทบทวนแผนแม่บท CG จ าเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์เพื่อน ามาเป็นปัจจัยในการทบทวนแผน  
 
 
 

การประเมินโดยบริษัท TRIS (ประจ าปี 2564) ที่มีผลการประเมินด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
การน าองค์กรได้มีการแจ้งผลการประเมินงาน อ.ส.ค. ซึ่งมีการประเมินลดลง แต่อย่างไรก็ตามประเด็นด้านการบริหาร
จัดการองค์กรในส่วนของด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร  ผลการประเมินได้รับคะแนน 2.1652 และ TRIS     
ได้ตั้งข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหารจัดการองค์กรไว้ดังนี้ 

1. รัฐวิสาหกิจที่มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว ต้องมุ่งเน้นการน านโยบายและ
แนวปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม (Deploy) เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

2. รัฐวิสาหกิจควรก าหนดแนวทางในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณ 
(Code of Conduct) อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เช่น การอบรม การจัดกิจกรรม CG DAY เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างให้
บุคลากรมีพฤติกรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับ Code of Conduct รวมทั้งควรมีการส ารวจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ภายหลังจากเผยแพร่คู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณ และจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจน าผลลัพธ์ที่ได้
ไปใช้ปรับปรุงกิจกรรมให้บุคลากรมีพฤติกรรมด้านจริยธรรมที่ดี 

3. การประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องมีวาระติดตามการด าเนินงานตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ/มติคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้ทราบถึงความคืบหน้าในการด าเนินงานที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปด าเนินการ  

4.รัฐวิสาหกิจต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยการท าความเข้าใจในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงาน
และขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม  
 
 
  
  คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ยึดมั่นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในกระบวนการ และกิจกรรมเสริมสร้างสังคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR in process & CSR after process) เทียบเท่ากับหลักการสากลตามแนวทาง ISO 26000 และ
ปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable 
Development Goals (SDGs) จึงก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ                 
การด าเนินงานตามภารกิจบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภายใต้หลักการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์
รวม (BCG Model) โดยสร้างการ มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กรสอดคล้องตามนโยบาย
นมแห่งชาติและค าขวัญ “รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน สู่ความยั่งยืน” และรายงาน
ผลการการด าเนินงาน ด้วยมาตรฐาน GRI Standard ดังนี้ 
 
 

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

2.3 ผลการประเมินสถานภาพการบริหารงานองค์กร อ.ส.ค. 

2.4 นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพ่ือชีวิตที่ดีกว่า

ดีกว่าส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
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1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Organizational governance) โดยด าเนินกิจการและพัฒนาธุรกิจอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และการให้สินบนทุกรูปแบบ 
อ.ส.ค. ด าเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้และปฏิบัติตามมาตรฐานการก ากับดูแลที่ดี และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติชุมชนและสังคม พนักงานคู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง
ทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี 
หลีกเลี่ยงการผูกขาดและการด าเนินกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 

  2. การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human rights) โดยตระหนักถึงความส าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
ของบุคคลทุกคน โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
หลีกเลี่ยงการกระทาที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

  3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor practices) โดยปฏิบัติต่อพนักงานภายในองค์กรอย่างเป็นธรรม
และมีความรับผิดชอบ ตามสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามกฎหมายและหลักจริยธรรม โดยการปฏิบัติด้านแรงงานอย่า งมี
ความรับผิดชอบ 

  4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (The environment) โดย อ.ส.ค. มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักและให้ความส าคัญต่อการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม และบริการ มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต 
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มีการก าหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 
และลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

5. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair Operating practices) โดย อ.ส.ค. ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้แก่ ลูกค้า 
คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า สิ่งจ า เป็นพ้ืนฐานของผู้มีส่วนได้
เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครอง และดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกาหนดกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่กระท า
การใดๆ ที่เป็นละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ 
  6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer issues) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และให้บริการ                   
ที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
  7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development) โดยการ
พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนที่ส าคัญของ อ.ส.ค. เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยยึดแนวทางให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับ อ.ส.ค. 

เพ่ือให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธะกิจองค์กรจึงจะต้องด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมอย่างยั่งยืน
โดยก่อให้เกิดผลต่อ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสุขภาพ กล่าวคือ 

1. พัฒนาการผลิต และงานบริการ 
  การผลิต : อ.ส.ค. จะส่งเสริมและยกระดับน้ านมคุณภาพสูง (Premium) เป็นคุณค่าที่ยั่งยืนสู่
สังคมไทยให้เข้มแข็ง สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมผลิตน้ านม ที่มีคุณภาพสูง อย่างต่อเนื่องโดยรักษาความสมดุลระหว่าง
ทรัพยากรมนุษย์และเครื่องจักรกลที่น าความทันสมัยมาสู่กระบวนการเลี้ยง ผลิตนม หรือการตลาด เพ่ือคุณภาพชีวิต 
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สร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชากรไทย การผลิตน้ านมที่เน้นการอนุรักษ์พลังงาน ต้นทุนเหมาะสม ลดของเสียจาก
กระบวนการผลิต กระบวนการบาบัดน้ าเสียที่พัฒนาและปรับปรุงให้มีความปลอดภัยสูงกว่ามาตรฐานที่อุตสาหกรรม
ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการผลิตน้านมให้มีคุณค่า และมูลค่าอย่างยั่งยืน 
  งานบริการ : การเปิดกว้างทางความคิด ทั้งพนักงาน ผู้ใช้บริการ พร้อมมอบองค์ความรู้เรื่องระบบการ
บริหาร การเลี้ยงโคนม และการผลิตน้ านม ให้มีคุณภาพ การบริหารการขนส่งยุคใหม่ เน้นความรวดเร็วความทั่วถึงใน
การขนส่ง ผ่านกิจกรรมและระบบ IT ที่พัฒนาในรูปแบบ อ.ส.ค. Application & อ.ส.ค. Call Center เพ่ิม
ประสิทธิภาพในห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีและพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ พร้อมพัฒนาดัชนี 
การวัดผลงานเป็นตัวเลขอย่างเป็นรูปธรรมให้ก้าวทันต่อการปรับตัวขององค์กรในปัจจุบัน 
  2. เสริมสร้างจิตสานึก ทักษะ ความสามารถของพนักงาน อ.ส.ค. ให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึงที่ชัดเจน 
ลงพ้ืนที่ชุมชนรับฟังความคิดเห็น ให้ค าปรึกษา สร้างวินัยจิตอาสาพร้อมขยายเครือข่าย ผ่านกิจกรรม และการพัฒนา
มาตรฐาน CSR-DIW เพ่ือสร้างสรรค์ CSR New Model ด้วยแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่าตลอด
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมโคนม ต้นน้า กลางน้ า ปลายน้ า อันเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กร 
  3. ประยุกต์ความเชี่ยวชาญขององค์กร พัฒนาคุณภาพวงจรการผลิต และการตลาดน้ านม การบริหาร
ความเสี่ยงเรื่องแหล่งน้ าส ารองเพ่ือมิให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ าอันมีต้นเหตุจากการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

4. พัฒนากระบวนก ากับงาน โครงสร้างการอัตราก าลัง และนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก
กิจกรรม CSR สู่ Sustainable Development (SD) สร้างเครือข่าย SD ในกลุ่มผู้ร่วมงานของ อ.ส.ค.ทั้งภายในองค์กร 
และความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม สู่สมดุลใหม่ 

5. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของอุตสาหกรรมน้ านมให้ถูกน ามาใช้ในวงกว้าง Circular 
Economy อุปกรณ์ที่ประกอบในการบริโภคนม ร้านค้านม สร้างกิจกรรม 7R ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก าจัดฝุ่น
ละออง pm 2.5 การบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงการน าน้ านมที่สูญเสียจากกระบวนการผลิตหรือน ากล่องผลิตภัณฑ์นม
หลังจากดื่มแล้วเก็บพับมารีไซเคิลกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น ผลิต แอลกอฮอล์จากน้ านมที่หมดอายุ ปุ๋ยที่แปรรูปจาก
น้ านม หลังคาเขียว และวัสดุเหลือใช้จากการผลิต น ามาแปรรูปเพ่ือน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ระบบนิเวศน์ ดิน น้ า ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พร้อมสืบสาน ถ่ายทอดกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลผ่านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่ความยั่งยืน 
 
 

   
 
ในอนาคตอันใกล้ อ.ส.ค.มีแนวโน้มการเข้าสู่ระบบการการประเมินการด าเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

ซึ่ง อ.ส.ค. เป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมงานด้าน CG/CSR ให้มีความพร้อม ซึ่งจ าเป็นต้องศึกษาความต้องการด้าน 
CG/CSR ของระบบการประเมินการด าเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการทบทวนแผนแม่บท CG/CSR 
จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพื่อน ามาเป็นปัจจัยในการทบทวนแผน  
      ในปี 2566 อ.ส.ค. ได้จัดให้มีแผนศึกษาหน่วยงานภายนอกและได้จัดให้มีการประชุมสัญจร CG/CSR 
เป็นการเปิดให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลของหน่วยงานในระดับส านักงานภูมิภาค รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้าน 

2.5 เกณฑ์และแนวทางระบบการประเมินผลของรัฐวิสาหกิจ ในหัวข้อด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร  
(Corporate Governance & Leadership) 
 

2.6 Best Practice CSR 
CG/CSR 
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รวมถึงแนวทางการด าเนินการ CSR ที่ดี มาเป็นขยายผลให้เกิดกับหน่วยงานภายในองค์กร สามารถถอดบทเรียนเป็น
ต้นแบบด้านการกัดการ CSR 
 

 
 

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 Transformation 

 
 
 
การเป็นองค์กรคุณธรรมโดยยึดในหลักธรรมทางศาสนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
 
 
 
โดยให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามการทุจริตในทุกระดับ  โดยยึดประโยชน์

ส่วนรวมเป็นส าคัญ ด้วยความสุจริต ถูกต้อง ยุติธรรม และยึดมั่นในคุณความดี 

 
           
 
ด าเนินการตามกฎบัตร CG/CSR ที่ทบทวนและประกาศ โดยคณะอนุกรรมการ CG/CSR  
 
2.11      
 
ด าเนินการตามคู่มือ CG/CSR  
 
 
 
 
 

 

2.7 แผนงานที่ส าคัญของ อ.ส.ค.  
CG/CSR 

2.8 ประกาศ อ.ส.ค.เรื่องข้อตกลง (เจตนารมณ์) อ.ส.ค.  
CG/CSR 

2.9 ประกาศ อ.ส.ค.เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม 
 

2.10 กฎบัตรปี 2566   
 

2.11 คู่มือ CG/CSR 



17 
 

 

 
    

 

ยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

-ยุทธศาสตร์ที่ 1 CSR กับ
เกษตรกร/สหกรณ์ 
1. ยกระดับฟาร์มโคนมเป็น 
Smart Farmer และต่อยอด
เป็นฟาร์มพ่ีเลี้ยงสร้าง
เครือข่ายเพื่อแบ่งปัน 
 

 

 
  1. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
การพัฒนาฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็น Smart 
Famer และยกระดับเป็นฟาร์มพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกรราย
อ่ืนรับทราบ หรือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร
ทั่วไปได้น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงฟาร์ม
ของตนเอง 
  2. ฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีระบบจัดการ
ฟาร์มโคนมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผ่านเกณฑ์
การประเมิน Smart Farmer และเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐานตัวชี้วัดคุณสมบัติและยกระดับเป็นฟาร์มโคนม 
พ่ีเลี้ยง สามารถแก้ปัญหา พัฒนา ยกระดับฟาร์มให้เป็น
ฟาร์มพ่ีเลี้ยง และสามารถเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกร        
รายอื่นได้ 

 

 
• ฝ่ายวิจัยและพัฒนา                   
การเลี้ยงโคนม 
• ทุกส านักงาน อ.ส.ค.ภาค 

2. พัฒนาสหกรณ์โคนมเป็น
สหกรณ์ต้นแบบด้านพัฒนา
คุณภาพน้ านมดิบ 
 

  1. ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณภาพและ
องค์ประกอบน้ านมดิบ การเพ่ิมประสิทธิภาพความ
ต้องการอาหารข้นและอาหารหยาบ (R:C Ratio) ใน
โคนม และด้านสุขศาสตร์การรีดนมที่เหมาะสมรวมถึง
การบ ารุงรักษาระบบเครื่องรีดนม 

• ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
• ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 
 

   2. นักส่งเสริม อ.ส.ค. ลงพื้นที่ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ฯ 
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ านมดิบ โดย 
      - ตรวจสอบระบบเครื่องรีดนมและการจัดการฟาร์ม
สมาชิกสหกรณ์ฯ 
      - ส่งเสริม อ.ส.ค. เป็นผู้ประสานงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และสมาชิก 
สหกรณ์ฯ ในการคัดกรองโรคเต้านมอักเสบในโคนม หรือ
คุณภาพน้ านมดิบรวมของสหกรณ์ฯ ที่มี                  
SCC ≥ 500,000 เซลล์/มิลลลิิตร ด้วยวิธีการตรวจน้ ายา 
CMT เพ่ือปฏิเสธการรับซื้อน้ านมดิบรายถัง (Reject) 
 

 

2.12 แผนงาน/ผลการด าเนนิการด้าน CSR ปี 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) 
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ยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

-ยุทธศาสตร์ที่ 2 CSR กับ
โรงงาน 
3. ยกระดับมาตรฐานโรงงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
มาตรฐานสากล (CSR-DIW) 
(โครงการพัฒนากับชุมชนรัศมี 
5 กม. รอบ ๆ โรงงานจากการ
สานเสวนาปีละครั้ง) 
 

 

 
   
  1. ลดผลกระทบจากการดาเนินงานด้านอุตสาหกรรม
การขององค์กรต่อข้อร้องเรียนที่เกิดจาก ชุมชนรอบข้าง         
ส านักงาน รัศม ี5 กม. 
  2. น าหลักปฏิบัติด้าน CSR-DIW Continuous มาใช้
เป็นหลักในการด าเนินงาน ของส านักงาน  อ.ส.ค.
ภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือให้เกิดการยอมรับ จากชุมชน 
สังคม และอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขและยั่งยืน 
  3. ยกระดับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 
  4. ด า เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม รอบชุมชนรอบข้างส านักงาน อ.ส.ค.              
ในรัศมี 5 กโิลเมตร  
 

 

• ทุกส านักงาน อ.ส.ค.ภาค 

-ยุทธศาสตร์ที่ 3 CSR กับ
ลูกค้า/ผู้บริโภค 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตัวแทน จ าหน่าย                 
(Dealer Management)  
 

 
 
  1. จัดให้ความรู้กับพนักงานขายนมพาสเจอร์ไรส์             
ตราไทย-เดนมาร์ค ที่เป็นตัวแทนของแต่ละศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ และ
พัทลุง เพ่ือให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและพร้อมที่จะ
เติบโตไปกับแบรนด์  ซึ่ งหลักสูตรการอบรมวัวแดง               
อคาเดมี่ จะใช้เวลาในการอบรมเป็นระยะเวลา 1 วัน
เพ่ือให้หนุ่มสาววัวแดง ได้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติทั้ง
ภาคทฤษฎี พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรส าหรับผู้ผ่าน
อบรม และมีการจัดกิจกรรมภาคสนามให้กับศูนย์ฯ 
จังหวัดนครศรีธรรมราชในรูปแบบโรดโชว์ โดยจะน า
ขบวนรถขายผลิตภัณฑ์ไทย-เดนมาร์ค ตกแต่งให้สวยงาม 
พร้อมทั้งทีมงาน Sales Force ที่จะลงพ้ืนที่แนะน า
ผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจ าหน่ายให้กับ End User 
และยังมีการแนะน าธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ
จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไทย-เดนมาร์คโดย
จะมีสาววัวแดงจากทั้ง 4 จังหวัด ประมาณ 50 คน 

 
 
• ฝ่ายการตลาดและการขาย 
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ยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

-ยุทธศาสตร์ที่ 4 CSR กับ
นวัตกรรม 
5. Least Waste 
 

 

 
   
  1. สร้างสังคมลดขยะเป็นศูนย์ (Least Waste) เพ่ือลด
ขยะกล่องนมในประเทศไทย ที่จะถูกก าจัดทิ้ง 
แปรเปลี่ยนเป็นขยะรีไซเคิล 
  2. น ากล่องนม เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิลประเภทต่างๆ และแผ่นหลังคา 
Green Roof  
  3. มอบผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิลประเภทต่างๆ และ
แผ่นหลังคา Green Roof ให้กับเครือข่ายชุมชน โรงเรียน 
ใกล้เคียงโรงงานผลิตนมของ อ.ส.ค. 
  4. สร้างจิตส านึกแก่ผู้บริโภคเรื่องการแยกจัดเก็บกล่อง
เครื่องดื่มใช้แล้วมารีไซเคิล รวมถึงดูแล พัฒนาระบบ
จัดเก็บ และรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพ 
  5. รวบรวมกล่องนมจากโครงการ “ดื่มปั๊ป ลุ้นรับโชค 
กับนมไทย-เดนมาร์ค ยูเอชที” เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 
ผลิตวัสดุอุปกรณ์จากกล่องนมรีไซเคิล มอบให้กับ
เครือข่ายชุมชน โรงเรียน ใกล้เคียงโรงงานผลิตนมของ 
อ.ส.ค. 
 
 

 

• ฝ่ายการตลาดและการขาย 

6. IT Corporate  
Social Responsibility  
(IT CSR) 
 

  1. สร้างการรับรู้ของพนักงานภายในองค์กร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องของช่องทางการร้องเรียน คู่มือ 
กฎหมายและระเบียบ รวมถึงข่าวและกิจกรรมของ CSR
ผ่านช่องทางออนไลน์  
  2. ลงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมด้าน CSR ผ่านช่องทาง
หน้าเว็บไซต์ อ.ส.ค. 
 
 

• ฝ่ายอ านวยการ 
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ยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

-ยุทธศาสตร์ที่ 5 CSR กับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. ท่องเที่ยวยั่งยืน 
 

 

 
   
  1. ด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังสถานศึกษา 
หน่วยงานราชการ นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ได้รับ
ประสบการณ์และเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
ในอาชีพการเลี้ยงโคนมตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวยั่งยืนของฟาร์มโคนมไทย-           
เดนมาร์ค  
  2. สนับสนุนการสร้างงาน อาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร ชุมชนโดยรอบ ของการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมนมไทย – เดนมาร์ค  
 

 

• ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

-ยุทธศาสตร์ที่ 6 CSR กับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ            
องค์รวม (BCG) 
8. ฟาร์มอินทรีย์สู่ผลิตภัณฑ์ 
Organic และผลิตภัณฑ์ 
Premium 
 

 
 
 
  1. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ออแกนิค           
แบบขวดแก้ว ผสมวิตามินรวม รสมัลเบอร์รี 
  2. เป็นทางเลือกเพ่ิมความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์แบ
รนด์ไทย-เดนมาร์ค และเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับผู้บริโภคท่ี
เน้นอาหารเพื่อสุขภาพ 
  3. คิดค้น พัฒนาสูตรต้นแบบและกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ผสมวิตามินรวม รสมัลเบอร์รี 
ในระดับห้องปฏิบัติการ R&D 
  4. วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ผสม
วิตามินรวม รสมัลเบอร์รี เบื้องต้น  
 

 
 
 
• กองวิจัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ ส านักงาน อ.ส.ค.
ภาคกลาง 

9. Eco efficiency 
 

  1. ด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินการวัดและประเมิน
ในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ตามแนวปฏิบัติ
ที่ดี ISO 14045 ตามเกณฑ์การประเมินแผนงานฯ ของ 
สคร.ได้ และมีความพร้อมเบื้องต้นในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือน าผลสู่การปรับปรุงการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่
องค์กรให้ความสนใจ 3) เพ่ือให้ความรู้ในการเตรียมความ
พร้อมในการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ 

• ส านักงาน อ.ส.ค.                        
ภาคกลาง 
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ยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

10.พลังงานทดแทน                
(Solar Roof) 
 
 

 

  1. อ.ส.ค.รว่มกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการลงนาม
สัญญาจัดท าโครงการ Solar Roof แล้ว  

• ส านักงาน อ.ส.ค.                        
ภาคกลาง 

11. ศึกษารูปแบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเพื่อการจัดการของ
เสียในฟาร์มโคนมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

  1. ด าเนินการการท าปุ๋ยหมักจากมูลโคและเศษฟาง               
โดยใช้มูลโคท่ีเหลือบนลานดิน สับเศษฟางหรือเศษหญ้าที่
เหลือกินในรางอาหารโคนมหรือวัสดุรองนอนเป็นท่อนสั้นๆ 
เพ่ือให้ย่อยสลายเร็วขึ้น แล้วกองให้เป็นชั้นๆ ราดน้ าให้ชุ่ม
แล้วเอาปุ๋ยคอกโรยทับให้ทั่ว หมักท้ิงไว้ 2 เดือนจนกว่าซาก
พืชจะเปื่อยผุหมดทั้งกอง ในเวลา 2 เดือน เมื่อปุ๋ยใช้ได้
สังเกตจากความร้อนในกองจะใกล้เคียงกับความร้อนของ
อากาศ ปุ๋ยหมักจะเป็นสีน้ าตาลแก่ เอาตระแกรงร่อนปุ๋ย
หมักท าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยมีการเก็บข้อมูลด้าน
ต้นทุนการผลิตปุ๋ยต่อกิโลกรัม 
  2. การเพาะเห็ดฟางจากเศษฟางที่ใช้เลี้ยงโค ในฟาร์ม
เกษตรกร โดยน าเศษฟางแช่น้ า 1 คืน น าหัวเชื้อเห็ดฟาง 1 
ก้อน แบ่งเป็น 3 กอง เพาะได้ 3 ตะกร้า ด้วยวิธีอัดฟางลง
ก้นตะกร้ากดให้แน่น สูง 1 ฝ่ามือใส่ อาหารเสริมผสมน้ าพอ
ชื้น โรยหัวเชื้อให้ชิดขอบตะกร้า โดยโรยเชื้อเห็ดฟาง 1 
ส่วนทับบนอาหารเสริม เสร็จชั้นที่ 1และ ท าชั้นที่ 2 และ 3 
เหมือนชั้นที่ 1 ส่วน ชั้นบนสุด โรยอาหารเสริมเต็มหน้า
ตะกร้า โรยเชื้อให้ทั่วกลบด้วยอาหารเสริมอีกครั้ง เก็บ
ตะกร้าเพาะเห็ดบนพ้ืนดิน ใต้ร่มไม้หรือร่มสนิท วางซ้อน
ตะกร้า เป็นรูปสามเหลี่ยม แนวยาว 1 แถว หรือ 2 แถว รด
น้ าที่พ้ืนดินให้เปียกแฉะ จะได้ความชื้นจากการระเหยของ
น้ าที่ดิน คลุมด้วยพลาสติก ทับด้วยฟางแห้ง หรือแสลน 
ปล่อยทิ้งไว้ 3 คืน เมื่อ ครบ 3 คืน เปิดระบายอากาศตรง
กลาง แล้วคลุมไว้เหมือนเดิม อีก 7-10 วันเก็บผลผลิตได้ 
โดยมีการเก็บข้อมูลด้านต้นทุนการผลิตเห็ดฟางต่อกิโลกรัม  
 
 

• ฝ่ายวิจัยและพัฒนา               
การเลี้ยงโคนม 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ด้าน CSR 
 

 

 
 
 

ประเมินสถานการณ์องค์กร  สมรรถนะของทรัพยากรภายใน (S กับ W)  

ด้านสถานการณ์ภายใน (Internal Situation) 
 

 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 ผลิตภัณฑ์นมผลิตจากนมโคสดแท้ 100 % และไม่ผสมนม
ผง โดยรับซื้อจากเกษตรกรไทย 
 
S2 ตราสินค้าไทย-เดนมาร์ค เป็นแบรนด์และยอดขายอันดับ 
1 ในกลุ่ม General Milk ที่ผู้บริโภควางใจ 
 
 
S3 มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมทั้งมีโรงงานผลิตภัณฑ์นมครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 4 
ภาค ท าให้ใกล้แหล่งวัตถุดิบและได้ประโยชน์ต่อการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์นมถึงตัวแทนจ าหน่าย 
 
S4 เป็นอุตสาหกรรมโคนมครบวงจร  
 
 
 
S5 เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ในด้านการส่งเสริมการเลี้ยง
โคนม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 

W1 มีความเสี่ยงในการบริหารจัดการปริมาณน้ านมดิบไม่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด    
 
W2 ระบบการขนส่งสินค้าและการกระจายสินค้าจากตัวแทน
จ าหน่ายสู่ผู้บริโภค (Dealer Management System) ยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่    
 
W3 การส่งเสริมให้บุคคลมีความคิดสร้างสรรค์ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท างานวิจัย และนวัตกรรม ไปใช้
ประโยชน์ยังไม่ทันความต้องการขององค์กร (NEW)      
 
 
W4 โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และบุคลากรยังไม่สามารถ
รองรับการท างานรูปแบบ Digital Marketing และช่องทาง
การตลาดใหม่แบบมืออาชีพ (NEW)  
 
W5 ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยง เพื่อวางแผน 
วิเคราะห์ คาดการณ์ผล และการตัดสินใจ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ด้านสถานการณ์ภายนอก (External Situation) 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

 
O1 แนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้า ความแนวโน้ม
พฤติกรรมของลูกค้า ต้องการบริโภคสินค้าที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพและความงาม  
    
O2 แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของภาครัฐ มุ่งเน้น
แนวคิด BCG และนโยบายของภาครัฐ ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนภารกิจหลักของ อ.ส.ค. ช่วยสนับสนุนภารกิจ
หลักของ อ.ส.ค.   
 
O3 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนนุให้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในทุกภาคส่วนทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรม และ
การพัฒนาองค์กร   
  
O4 อ.ส.ค. มีโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ในด้านต่างๆ เช่น การวิจัย
และพัฒนาการผลิต การบริหารจัดการองค์กร และ
นวัตกรรม (New)  
 
 

 
T1 ภาวะเศรษฐกิจทีช่ะลอตัวส่งผลต่อการซื้อของ
ผู้บริโภค (New)    
 
 
 T2 ผลกระทบโรคอุบัติใหม่ ที่มีผลกระทบต่อคนและโค
นมท าให้ส่งผลต่อภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้ง อ.ส.ค.ที่ต้อง
บริหารความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้   
 
  
T3 ตลาดนมมีกลไกควบคุม ทั้งราคาน้ านมดิบ และราคา
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม   
  
 
T4 มาตรการ FTA ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ส่งผลให้ภาษี
การน าเข้านมผงเป็น 0% ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของ อ.ส.ค.  
 
T5 การแข่งขันของสินค้าทดแทนมีความรุนแรงขึ้น    
(New) 
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3.1 ตารางการวิเคราะห์กลยุทธ์ CSR ด้วย TOWs Matrix ปี 2566 
O: ด้านจุดแข็ง (Strength) ร่วมกับโอกาส (Opportunity) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง S โอกาส  O กลยุทธ์ SO 
S1 ผลิตภัณฑ์นมผลิตจากนมโคสดแท้ 
100 % และไม่ผสมนมผง โดยรับซื้อ
จากเกษตรกรไทย 

S2 ตราสินค้า ไทย -เดนมาร์ค เป็น    
แบรนด์และยอดขายอันดับ 1 ในกลุ่ม 
General Milk ที่ผู้บริโภควางใจ 

 

 

S3 มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งมี
โรงงานผลิตภัณฑ์นมครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้ง 4 ภาค ท าให้ใกล้แหล่งวัตถุดิบและ
ได้ประโยชน์ต่อการขนส่งผลิตภัณฑ์นม
ถึงตัวแทนจ าหน่าย 

S4 เป็นอุตสาหกรรมโคนมครบวงจร  

S5 เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ใน
ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม 

O1 แนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้า 
ความแนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้า 
ต้องการบริโภคสินค้าที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพและความงาม  
O2 แผนยุทธศาสตร์ และนโยบาย
ของภาครัฐ มุ่งเน้นแนวคิด BCG และ
นโยบายของภาครัฐ ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนภารกิจหลักของ อ.ส.ค. 
ช่วยสนับสนุนภารกิจหลักของ อ.ส.ค.   
O3 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนนุให้น า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกภาคส่วน
ทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรม และ
การพัฒนาองค์กร   
  
O4 อ.ส.ค. มีโอกาสในการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ในด้านต่างๆ เช่น การวิจัย
และพัฒนาการผลิต การบริหาร
จัดการองค์กร และนวัตกรรม (New) 

CSR กับเกษตรกร 
 1.  ยกระดับฟาร์ม โคนมเป็น  Smart 
Farmer และต่อยอดเป็นฟาร์มพ่ีเลี้ยง
สร้างเครือข่ายเพ่ือแบ่งปัน 
2.  พัฒนาสหกรณ์ โคนมเป็นสหกรณ์
ต้นแบบด้านพัฒนาคุณภาพน้้านมดิบ 
 

CSR กับโรงงาน 
 3. ยกระดับมาตรฐานโรงงานด้าน
สิ่งแวดล้อม ตามหลักมาตรฐานสากล 
(CSR-DIW) โครงการพัฒนาชุมชนรอบ
นอกโรงงาน และมาตรฐาน Eco Factory 
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3.2 ตารางการวิเคราะห์กลยุทธ์ CSR ด้วย TOWs Matrix  ปี 2566 
ST: ด้านจุดแข็ง (Strength) ร่วมกับอุปสรรค (Threat) 

จุดแข็ง S อุปสรรค  T กลยุทธ์ ST 

S1 ผลิตภัณฑ์นมผลิตจากนมโคสดแท้ 100 % 
และไม่ผสมนมผง โดยรับซื้อจากเกษตรกรไทย 

S2 ตราสินค้าไทย-เดนมาร์ค เป็นแบรนด์และ
ยอดขายอันดับ 1 ในกลุ่ม General Milk ที่
ผู้บริโภควางใจ 

S3 มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งมีโรงงานผลิตภัณฑ์
นมครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 4 ภาค ท าให้ใกล้แหล่ง
วัตถุดิบและได้ประโยชน์ต่อการขนส่งผลิตภัณฑ์
นมถึงตัวแทนจ าหน่าย 

S4 เป็นอุตสาหกรรมโคนมครบวงจร  

S5 เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ในด้านการ
ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

T1 ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลต่อ
การซื้อของผู้บริโภค (New) 

T2 ผลกระทบโรคอุบัติใหม่ ที่มี
ผลกระทบต่อคนและโคนมท าให้ส่งผล
ต่อภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้ง อ.ส.ค.
ที่ต้องบริหารความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ 

T3 ตลาดนมมีกลไกควบคุมทั้งราคา
น้ านมดิบและราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
นม 

T4 มาตรการ FTA ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด์ ส่งผลให้ภาษีการน าเข้านม
ผงเป็น 0% ส่งผลต่อความสามารถใน
การแข่งขันของ อ.ส.ค. 

T5 การแข่งขันของสินค้าทดแทนมี
ความรุนแรงขึ้น (New) 

CSR กับลูกค้า/ผู้บริโภค 
4. โครงการส่งเสริมการขาย
ไทย-เดนมาร์ค อคาเดม่ี  
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3.3 ตารางการวิเคราะห์กลยุทธ์ CSR ด้วย TOWs Matrix  ปี 2566 
WO: จุดอ่อน (Weakness) ร่วมกับโอกาส (Opportunity) 

จุดอ่อน W โอกาส O กลยุทธ์ WO 

W1 มีความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการปริมาณน้ านมดิบไม่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด    
W2 ระบบการขนส่งสินค้าและการ
กระจายสินค้าจากตัวแทนจ าหน่าย
สู่ผู้บริโภค (Dealer Management 
System) ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่    
W3 การส่งเสริมให้บุคคลมีความคิด
สร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การท างานวิจัย และนวัตกรรม ไป
ใช้ประโยชน์ยังไม่ทันความต้องการ
ขององค์กร (NEW)      
W4 โครงสร้างองค์กร ระบบงาน 
และบุคลากรยังไม่สามารถรองรับ
การท างานรูปแบบ Digital 
Marketing และช่องทางการตลาด
ใหม่แบบมืออาชีพ (NEW)  
W5 ระบบสารสนเทศยังขาดการ
เชื่อมโยง เพื่อวางแผน วิเคราะห์ 
คาดการณ์ผล และการตัดสินใจ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

O1 แนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้า ความ
แนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้า ต้องการ
บริโภคสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและ
ความงาม  
O2 แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของ
ภาครัฐ มุ่งเน้นแนวคิด BCG และนโยบาย
ของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนภารกิจหลัก
ของ อ.ส.ค. ช่วยสนับสนุนภารกิจหลักของ 
อ.ส.ค.   
O3 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนนุให้น า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกภาคส่วนทั้งภาค
การเกษตรอุตสาหกรรม และการพัฒนา
องค์กร   
O4 อ.ส.ค. มีโอกาสในการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ใน
ด้านต่างๆ เช่น การวิจัยและพัฒนาการผลิต 
การบริหารจัดการองค์กร และนวัตกรรม 
(New)  
 
 

CSR กับนวัตกรรม 
5. Zyan Dairy 
6. IT Corporate  
Social Responsibility  
(IT CSR) 
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3.4 ตารางการวิเคราะห์กลยุทธ์ CSR ด้วย TOWs Matrix  ปี 2565 
WT: ด้านจุดอ่อน (Weakness) ร่วมกับอุปสรรค (Threat) 

จุดอ่อน W อุปสรรค  T กลยุทธ์ WT 

W1 มีความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ปริมาณน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด    

W2 ระบบการขนส่งสินค้าและการกระจาย
สินค้าจากตัวแทนจ าหน่ายสู่ผู้บริโภค 
(Dealer Management System) ยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่    

W3 การส่งเสริมให้บุคคลมีความคิด
สร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ท างานวิจัย และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์
ยังไม่ทันความต้องการขององค์กร (NEW)      

W4 โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และ
บุคลากรยังไม่สามารถรองรับการท างาน
รูปแบบ Digital Marketing และช่องทาง
การตลาดใหม่แบบมืออาชีพ (NEW)  

W5 ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยง 
เพ่ือวางแผน วิเคราะห์ คาดการณ์ผล และ
การตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

T1 ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผล
ต่อการซื้อของผู้บริโภค (New) 

T2 ผลกระทบโรคอุบัติใหม่ ที่มี
ผลกระทบต่อคนและโคนมท าให้
ส่งผลต่อภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้ง 
อ.ส.ค.ที่ต้องบริหารความเสี่ยงที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ 

T3 ตลาดนมมีกลไกควบคุมทั้งราคา
น้ านมดิบและราคาจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์นม 

T4 มาตรการ FTA ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด์ ส่งผลให้ภาษีการน าเข้า
นมผงเป็น 0% ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของ 
อ.ส.ค. 

T5 การแข่งขันของสินค้าทดแทนมี
ความรุนแรงขึ้น (New) 

CSR กับสังคม 
 7. DPO Social Care 
• โครงการอ.ส.ค./บ.ข.ส.                 
พาน้องด้อยโอกาสเที่ยวฟาร์มโค
นมไทย-เดนมาร์ค 
• โครงการ อ.ส.ค.ส่งเสริม 
“เยาวชนปลูกป่า 
• โครงการ Thai-Denmark 
ส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
ด้อยโอกาสในสังคม 
• โครงการธรรมะในฟาร์ม  
 “อ.ส.ค.สร้างสุขสมวัย เพ่ือการ
ดูแลตนเองและผู้สูงอายุ” 
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3.5 สรุปกลยุทธ์ CSR จากการวิเคราะห์ด้วย TOWs Matrix ปี 2566 

กลยุทธ์  SO : 
CSR กับเกษตรกร 
  1. ยกระดับฟาร์มโคนมเป็น Smart Farmer และต่อยอด
เป็นฟาร์มพ่ีเลี้ยงสร้างเครือข่ายเพ่ือแบ่งปัน 
2. พัฒนาสหกรณ์โคนมเป็นสหกรณ์ต้นแบบด้านพัฒนา
คุณภาพน้้านมดิบ 
3. Dairy Academy (เกษตรกร/สหกรณ์เข้มแข็ง และนัก
ส่งเสริมมืออาชีพ) 
 
CSR กับโรงงาน 
 4. ยกระดับมาตรฐานโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
มาตรฐานสากล (CSR-DIW) โครงการพัฒนากับชุมชนรัศมี 
5 กม. รอบๆ โรงงานจากการสานเสวนาปีละครั้ง 
 
CSR พัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)  
6.ฟาร์มอินทรีย์สู่ผลิตภัณฑ์ Organic และ ผลิตภัณฑ์ 
Premium 
10. Eco Efficiency  
11. Solar Roof  
12. ศึกษาเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือการจัดการของเสียใน
ฟาร์มโคนมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์  ST :  
CSR กับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG) 
 8. ศึกษารูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการจัดการ
ของเสียในฟาร์มโคนมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (เฟส 2) 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
 

กลยุทธ์  WO :  
7. Least Waste 
8. โครงการ คลังสื่อดิจิตัล อ.ส.ค. ( D.P.O. Digital Media 
Center) 
    

กลยุทธ์  WT : 
CSR กับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG) 
 8. ศึกษารูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการจัดการ
ของเสียในฟาร์มโคนมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (เฟส 2) 

 
 

 

 

 

 

 วิสัยทัศน์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
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               อ.ส.ค. เป็นองค์กรคุณธรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ CSR  4.0 และผลักดันอุตสาหกรรม     
โคนมเพ่ือชีวิตที่ดีกว่า ภายในปี 2570และรวมพลังไทยเป็นหนึ่งสร้างเกษตรกรรมโคนมยั่งยืน 

 

 

    อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษาต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน 
 

  

 

    ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ อ.ส.ค. ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามกรอบ
หลักการของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ปี 2515, ส านักงานคณะ
กรรมนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน CSR  การแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility  in Process : CSR                
in process ) เป็นแนวปฏิบัติหลักในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ 
อ.ส.ค. เทียบเท่ากับหลักการสากลตามแนวทาง ISO 26000 ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นพื้นฐานส าคัญในการ
ด าเนินงานตามภารกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม ยังคงเน้น 
CSR 4.0 ซึ่งมีการบูรณาการโดยใช้ยุทธศาสตร์องค์กรเป็นตัวตั้ง ลดโครงการย่อย ๆ ที่เป็นงานเพิ่มและไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และเพ่ิมโครงการใหญ่ ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดผลกระทบในมุมกว้างเพ่ือตอบสนองตลอด
ห่วงโซ่การด าเนินงาน ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า

พันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
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             แผนแม่บท CSR ปี 2566-2570 ส าหรับปี 2566  
อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม 

สืบสานรักษาต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทานสู่ความยั่งยืน 

ต้นน้ า 

CSR กับเกษตรกร/สหกรณ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 

กลางน้ า 

CSR กับโรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที ่2 

ปลายน้ า 

CSR กับลูกค้า/
ผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที ่3 

CSR กับนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่4 

CSR กับสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่5 
5 2 CSR กับการพัฒนา

เศรษฐกิจแบบองค์รวม  

ยุทธศาสตร์ที ่6  

1. ยกระดับฟาร์มโคนมเป็น 
Smart Farmer และต่อยอด
เป็นฟาร์มพ่ีเลี้ยงสร้าง
เครือข่ายเพื่อแบ่งปัน 
 
 
2. พัฒนาสหกรณ์โคนมเป็น
สหกรณ์ต้นแบบด้านพัฒนา
คุณภาพน้ านมดิบ 
 
 
 
 
 

ของบ 350,000.- บาท 

ของบ 400,000.- บาท 

ผู้รับผิดชอบ ฝวพ./           
ทุก สนง.ภาค/ ฝสส.                 

      3. ยกระดับมาตรฐาน
โรงงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักมาตรฐานสากล 
(CSR-DIW) โครงการ
พัฒนาชุมชนรอบนอก
โรงงาน และมาตรฐาน    
Eco Factory 

 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 200,000.- บาท 
 แบ่งเป็น E-Co f ภาคละ 20,000 
และ CSR-DIW ภาคละ 20,000 
 1. สภก. จ านวน 40,000.- บาท 
 2. สภนล. จ านวน 40,000.- บาท 
 3. สภต. จ านวน 40,000.- บาท 
 4. สภอ. จ านวน 40,000.- บาท 
 5. สภนบ. จ านวน 40,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ : ทุก สนง.ภาค  

      4. โครงการ
ส่งเสริมการขาย    
ไทย-เดนมาร์ค       
อคาเดมี่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณ
หน่วยงาน 

 

  5. Zyan Dairy 

 

 

6. IT Corporate 
Social Responsibility 
(IT CSR) 

 

 
 
 
 

ใช้งบประมาณ
หน่วยงาน 

 

ใช้งบประมาณ
หน่วยงาน 

 

ผู้รับผิดชอบ : ฝกต. ผู้รับผิดชอบ : ฝวพ./ฝอก 

7.DPO Social Care                
• โครงการอ.ส.ค./บ.ข.ส. พาน้อง
ด้อยโอกาสเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-
เดนมาร์ค 

• โครงการ อ.ส.ค.ส่งเสริมเยาวชน
ปลูกป่า      

• โครงการ Thai-Denmar ส่งเสริม
สุขภาพเด็กและผู้สูงอายุด้อย
โอกาสในสังคม 

• โครงการธรรมะในฟาร์ม อ.ส.ค.
สร้างสุขสมวัย เพื่อการดูแลตนเอง
และผู้สูงอายุ 

 

ของบ 90,000.- บาท 

ของบ 51,880.- บาท 

ของบ 74,225 บาท 

ของบ 112,340 บาท 

ผู้รับผิดชอบ : ฝทท./ฝอก 

  8. ศึกษารูปแบบ       
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือ
การจัดการของเสียใน
ฟาร์มโคนมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (เฟส 2) 

     

   

 

 
 
 

ใช้งบประมาณ
หน่วยงาน 

 

ผู้รับผิดชอบ : ฝวพ. 

รวมงบประมาณด้าน CSR จ านวน 1,278,445.- บาท 
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 ยุทธศาสตรด์้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม                                                    

( Corporate Social Responsibility : CSR )  มี 6 ยุทธศาสตร ์ ดังนี ้
 
 
1. CSR กับเกษตรกร / สหกรณ์ CSR with Dairy Farmers / Dairy Coop 
เป้าหมาย/Targets 
          1. เกษตรกร:  อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับฟาร์มโคนมเป็น Smart Farmer และต่อยอดเป็นฟาร์มพ่ีเลี้ยง
สร้างเครือข่ายเพื่อการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การเลี้ยงโคนม  
          2. สหกรณ์: อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม พัฒนาสหกรณ์โคนมเป็นสหกรณ์ต้นแบบด้านพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ   
          3. การส่งต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม:  อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม Dairy Academy เกษตรกรและสหกรณ์เข้มแข็ง 
และสร้างนักส่งเสริมมืออาชีพ 

โครงการ/Projects  
1. โครงการยกระดับฟาร์มโคนมเป็น Smart Farmer และต่อยอดเป็นฟาร์มพ่ีเลี้ยงสร้างเครือข่ายเพ่ือการแบ่งปัน 

ประจ าปี 2565 
2. โครงการพัฒนาสหกรณ์โคนมเป็นสหกรณ์ต้นแบบด้านพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ ประจ าปี 2566  

 

2. CSR กับโรงงาน / CSR with Factories  
เป้าหมาย/Targets  

1. โรงงาน: เพ่ือให้มีมาตรฐาน CSR-DIW รวมทั้งมาตรฐาน CSR โครงการ 
2. พนักงาน: เพ่ือให้พนักงานมีความสุขในการท างาน (Happy Workplace) มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี มีการ

ส่งเสริมด้านกีฬา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา  
3. ชุมชน: เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มี

การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาชุมชน  
โครงการ/Projects 
3. อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับมาตรฐานโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักมาตรฐานสากล (CSR-DIW) 

โครงการพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน และมาตรฐาน E-co Factory 

3. CSR กับลูกค้า /ผู้บริโภค CSR with Customers  
เป้าหมาย/Targets  

1. ลูกค้า: พัฒนาสินค้าคุณภาพที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายพัฒนาสินค้า กลุ่ม สุขภาพ ผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ ส่งเสริมให้บริโภคนมจากเกษตรกรโคนมไทย  

2. สังคม: ด้วยการส่งเสริมให้คนไทยดื่มนมมากข้ึน มีการพัฒนาความรู้เรื่องการบริโภคนม อย่าง ถูกต้อง เชื่อมโยง
การดื่มนมกับโครงการเพ่ือสังคม  

โครงการ/Projects  
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4. โครงการส่งเสริมการขายไทย-เดนมาร์ค อคาเดม่ี ผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็นไทย-เดนมาร์ค 

4. CSR กับนวัตกรรม / CSR with Research Innovation Digital Connectivity  
เป้าหมาย/Targets  

1. เชื่อมโยงงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้บูรณาการร่วมกันเพื่อเกิดผลกระทบในวงกว้าง  
2. พัฒนานวัตกรรมทางสังคม\สิ่งแวดล้อมผ่านงานวิจัย ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆและการสื่อสารเชื่อมโยงงาน CG/CSR  
โครงการ/Projects  

 5. โครงการ Zyan Dairy 
6. โครงการ IT Corporate Social Responsibility (IT CSR) 
 

5. CSR กับสังคม / CSR with Sufficiency Economy Philosophy  
เป้าหมาย/Targets  

1. สร้างมูลค่าเพ่ิม และสร้างความเป็นเลิศขององค์กรแห่งความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  
2.  น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดกับงาน อ.ส.ค. และเชื่อมโยงกับงานต่าง ๆ เข้ากับ เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
โครงการ/Projects  
7. DPO Social Care 
 7.1 โครงการ อ.ส.ค./บ.ข.ส. พาน้องด้อยโอกาสเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 
 7.2 โครงการ อ.ส.ค.ส่งเสริมเยาวชนปลูกป่า 
 7.3 โครงการ Thai-Denmark ส่งเสริมสุขภาพเด็ก และผู้สูงอายุด้อยโอกาสในสังคม 
 7.4 โครงการธรรมะในฟาร์ม อ.ส.ค.สร้างสุขสมวัย เพ่ือการดูแลตนเองตนเองและผู้สูงอายุ 

 
6. CSR กับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)  
เป้าหมาย/Targets  

1. พัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมให้ประโยชน์ในชุมชนและสังคมวงกว้าง 
โครงการ/Projects  
8. ศึกษารูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการจัดการของเสียในฟาร์มโคนมและการพัฒนาที่ย่ังยืน (เฟส 2) 

โครงการและกิจกรรมประจ าด้าน CSR 
1)   ศึกษา/อบรม/ดูงานด้าน CSR 
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แผนปฏิบัติงานด้าน CSR ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน เป้าหมายการด าเนินงาน ปี 2566 ปี 
2567 ผู้รับผิดชอบ (ครั้ง) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต่อปี 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 จัดประชุมและพิจารณาและติดตาม

งานทุกเดือน 
  

                            

1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการ CG/CSR  6 ครั้ง   √   √   √   √   √   √   ฝอก. 

1.2 ประชุมคณะท างานขับเคลื่อน 
CG/CSR  

6 ครั้ง √ 
  

√ 
  

√ 
  

√ 
  

√ 
  

√ 
    ฝอก. 

2 ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ CSR 
ปี 2566-2570 ส าหรับปี 2565 

  
                            

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 CSR กับเกษตรกร/สหกรณ์    

 

1. ยกระดับฟาร์มโคนมเป็น Smart 
Farmer และต่อยอดเป็นฟาร์มพ่ีเลี้ยง
สร้างเครือข่ายเพื่อการแบ่งปัน 

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

ฝวพ./ทุก สน.ภาค 

 
2. พัฒนาสหกรณ์โคนมเป็นสหกรณ์
ต้นแบบด้านพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  ฝสส./ทุก สน.ภาค 
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แผนปฏิบัติงานด้าน CSR ประจ าปีงบประมาณ 2566  

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน เป้าหมายและผลการด าเนินงาน ปี 2566 ปี 
2567 

ผู้รับผิดชอบ 
(ครั้ง) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต่อปี 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. 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 CSR กับโรงงาน 

  3. ยกระดับมาตรฐานโรงงานด้าน
สิ่งแวดล้อมตามหลักมาตรฐานสากล 
(CSR-DIW) โครงการพัฒนาชุมชน
รอบนอกโรงงาน และมาตรฐาน   
Eco Factory 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

ทุกส านักงานภาค 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 CSR กับลูกค้าและผู้บริโภค  
  4. โครงการส่งเสริมการขายไทย- 

เดนมาร์ค อคาเดมี่  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  
ฝกต. 

                 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 CSR กับนวัตกรรม 

 
5. Zyan Dairy 
 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  ฝวพ. 

 
6. IT Corporate Social 
Responsibility (IT CSR) 
 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  ฝอก. 
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แผนปฏิบัติงานด้าน CSR ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ที ่ แผนงาน/กิจกรรม 

จ านวน เป้าหมายและผลการด าเนินงาน ปี 2566 ปี 
2567 ผู้รับผิดชอบ (ครั้ง) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต่อปี 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. 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 CSR กับสังคม  
 7.DPO Social Care                
    7.1 โครงการอ.ส.ค./บ.ข.ส.พา

น้องด้อยโอกาสเที่ยวฟาร์มโคนม
ไทย-เดนมาร์ค 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

ฝทท. 

     7.2 โครงการ อ.ส.ค.ส่งเสริม
เยาวชนปลูกป่า 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

ฝอก. 

   7.3 โครงการ Thai-Denmark 
ส่งเสริมสุขภาพเด็ก และผู้สูงอายุ
ด้อยโอกาสในสังคม 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 ฝอก. 

   7.4 โครงการธรรมะในฟาร์ม           
อ.ส.ค.สร้างสุขสมวัย 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 ฝอก. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 CSR กับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)  
  8. ศึกษารูปแบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียนเพื่อการจัดการของเสีย
ในฟาร์มโคนมและการพัฒนาที่
ยั่งยืน (เฟส 2) 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

ฝวพ. 
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แผนปฏิบัติงานด้าน CSR ประจ าปีงบประมาณ 2566  

ที ่ แผนงาน/กิจกรรม 

จ านวน เป้าหมายและผลการด าเนินงาน ปี 2566 ปี 
2567 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
(ครั้ง) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต่อปี 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 การน าเสนอวาระให้คณะอนุกรรมการ อ.ส.ค.
พิจารณา 

               

3.1 เรื่องทบทวน/จัดท านโยบาย CSR ประจ าปี
งบประมาณ 2567 

2      √ √       ฝอก. 

3.2 เรื่องทบทวนแม่บท CSR ส าหรับปี 2566 และท า
แผน CSR ปี 2567 

3      √    √ √   ฝอก. 

3.3 เรื่องทบทวนคู่มือ CG/CSR  ส าหรับปี 2567 2          √ √   ฝอก. 

3.4 เรื่องทบทวนกฎบัตร CG/CSR ส าหรับปี 2567 2          √ √   ฝอก. 

3.5 เรื่องทบทวนแผนปฏิบัติงานด้าน CSR 
ปีงบประมาณ 2566  และจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ด้าน CSRปีงบประมาณ 2567 

3      √    √ √   ฝอก. 

                 
4. โครงการและกิจกรรมประจ าด้าน CSR                

4.1 ศึกษา/อบรม/ดูงานด้าน CSR           √    ฝอก. 
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โครงสร้างหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

แผนแม่บทการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

หน่วยงานก ากับดูแล 

 •กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กระทรวงเจ้าสังกัด)  

• กระทรวงการคลัง (ผู้ถือหุ้น) 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

คณะอนุกรรมการ CG/CSR 

ผู้อ านวยการ (นายสมพร ศรีเมือง) 

รองผู้อ านวยการ (นายชัยณรงค์ เปาอินทร์) 

CSR กับการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบองค์รวม  

ยุทธศาสตร์ที ่6  

  8. ศึกษารูปแบบ       
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือ
การจัดการของเสียใน
ฟาร์มโคนมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (เฟส 2) 

     

   

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : ฝวค. 

CSR กับการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบองค์รวม  

ยุทธศาสตร์ที ่6  

  8. ศึกษารูปแบบ       
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือ
การจัดการของเสียใน
ฟาร์มโคนมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (เฟส 2) 

     

   

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : ฝวค. 

CSR กับการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบองค์รวม  

ยุทธศาสตร์ที ่6  

  8. ศึกษารูปแบบ       
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือ
การจัดการของเสียใน
ฟาร์มโคนมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (เฟส 2) 

     

   

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : ฝวค. 

CSR กับการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบองค์รวม  

ยุทธศาสตร์ที ่6  

  8. ศึกษารูปแบบ       
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือ
การจัดการของเสียใน
ฟาร์มโคนมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (เฟส 2) 

     

   

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : ฝวค. 

  8. ศึกษารูปแบบ       
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือ
การจัดการของเสียใน
ฟาร์มโคนมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (เฟส 2) 

     

   

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : ฝวค. 

  8. ศึกษารูปแบบ       
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือ
การจัดการของเสียใน
ฟาร์มโคนมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (เฟส 2) 

     

   

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : ฝวค. 

  8. ศึกษารูปแบบ       
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือ
การจัดการของเสียใน
ฟาร์มโคนมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (เฟส 2) 

     

   

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : ฝวค. 

CSR กับเกษตรกร
สหกรณ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

1. ยกระดับฟาร์มโค
นมเป็น Smart 
Farmer และต่อยอด
เป็นฟาร์มพ่ีเลี้ยงสร้าง
เครือข่ายเพื่อแบ่งปัน 

2. พัฒนาสหกรณ์โค
นมเป็นสหกรณ์
ต้นแบบด้านพัฒนา
คุณภาพน้ านมดิบ 
 

ผู้รับผิดชอบ ฝวพ./           
ทุก สนง.ภาค/ ฝสส.                 

CSR กับโรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

      3. ยกระดับ
มาตรฐานโรงงานด้าน
สิ่งแวดล้อม ตามหลกั
มาตรฐานสากล      
(CSR-DIW) โครงการ
พัฒนาชุมชนรอบนอก
โรงงาน และมาตรฐาน          
Eco Factory 

 

 

 
ผู้รับผิดชอบ : ทุก สนง.   
ภาค  

CSR กับลูกค้า/ 
ผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

4. โครงการส่งเสริม
การขาย ไทย- เดน
มาร์ค อคาเดมี่ 

 

 

 

 

 

 

 
ผู้รับผิดชอบ : ฝกต. 
 

CSR กับนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

5. Zyan Dairy 

6. IT Corporate Social 
Responsibility (IT CSR) 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : ฝวพ./ฝอก 

 
CSR กับสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

7.DPO Social Care                
• โครงการอ.ส.ค./บ.ข.ส. พา
น้องด้อยโอกาสเที่ยวฟาร์มโค
นมไทย-เดนมาร์ค              
• โครงการ อ.ส.ค.ส่งเสริม
เยาวชนปลกูป่า                 
• โครงการ Thai-Denmar 

ส่งเสริมสุขภาพเด็กและ
ผู้สูงอายุด้อยโอกาสในสังคม  
• โครงการธรรมะในฟาร์ม   

อ.ส.ค.สร้างสุขสมวัย เพื่อการ
ดูแลตนเองและผู้สูงอาย ุ

ผู้รับผิดชอบ : ฝทท./ฝอก 

CSR กับ การพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ       
องคร์วม (BCG) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

8. ศึกษารูปแบบ    
เศรษฐกิจหมุนเวียน
เพื่อการจัดการของ
เสียในฟาร์มโคนม
และการพัฒนาที่
ยั่งยืน (เฟส 2) 

 

 
 
 ผู้รับผิดชอบ : ฝวค. 
 



สถานะของแผน   : เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน  ล่าช้ากว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  CG กับเกษตรกร/สหกรณ์ 

เกษตรกร/สหกรณ์ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เป้าหมาย 

ไตรมาส     

  ท่ี 1 

 ผลงาน เป้าหมาย 
6 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 

 9 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 
ปี 66 

ผลงาน 

02  40  60  122  

 

ผลงานโดยสรุป  : 

     

ชื่อโครงการ  

โครงการ อ .ส.ค .ร กรม ร ก์ารฟม ดกรกย ม์ารฟมโครมนกัร Smart Farmer 
แลกต่อดอยนกัร์ารฟมพ่ีนลี้ดงสร้างนครือข่าดนพ่ือแม่งกัร กรกจ ากีงมกรกมาณ 66 
วัตถุประสงค์    :  

      1 นพ่ือพ ฒรา์ารฟมโครมนกษตรกรให้นกัร Smart Farmer แลกดกรกย ม
นกัร์ารฟมโครมพ่ีนลี้ดง 

      2 นพ่ือให้์ารฟมนกษตรกรที่ดกรกย มนกัร์ารฟมโครมพ่ีนลี้ดงสามารถถ่าดทอย
องคฟความรู้ให้ก มผู้อื่รไย ้

งบประมาณ :   ตามแผรดุทธศาสตรฟ CG/CSR 2566-2570 ส าหร มกี 2566 
ดุทธศาสตรฟที่ 1 CSR ก มนกษตรกร/สหกรณฟ งมกรกมาณใรการสร มสรุร 
กร มกรุง พ ฒราให้นกัร Smart Farmer แลกดกรกย ม์ารฟมนกษตรกรให้นกัร
์ารฟมโครมพ่ีนลี้ดง ให้มีรกมมการจ ยการ์ารฟมที่ยีมีกรกสิทธิภาพแลกกรกสิทธิผล
นกัรมิตรก มสิ่งแวยล้อม 

งมกรกมาณสร มสรุรใรการย านริรงาร 350,000 (สามแสรห้าหมื่รมาทถ้วร) 
โยดแม่งภูมิภาคลก 70,000 มาท (นจ็ยหมื่รมาทถ้วร) 

สาเหตุ (ปวยยัยบวก/ อปุสรรค ข้อย ากัด ) 

   1 . อ.ส.ค. นกัรองคฟกรที่มีมทมาทใรการส่งนสริม พ ฒราการนลี้ดงโครมของไทดให้ม ่รคงแลกด ่งดืร 
ย้วดการสร มสรุร ให้ค าแรกร า ช่วดนหลือนกษตรกร รวมถึงการให้ค าแรกร าการดกรกย มมาตรฐาร
ต่างๆ ของ์ารฟมนกษตรกร 

   2 . นพ่ือให้์ารฟมนกษตรกรกรกสมผลส านร็จท ้งย้ารกรกสิทธิภาพการผลิต คุณภาพร้ ารม 
รกมมการจ ยการสภาพแวยล้อมภาดใร์ารฟมที่ไม่ส่งผลกรกทมก มสิ่งแวยล้อม  

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  CG กับเกษตรกร/สหกรณ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ    : ฝ่าดวิจ ดแลกพ ฒราการนลี้ดงโครม 
ฝ่าดส่งนสริมการนลี้ดงโครม , ส าร กงาร อ .ส.ค .ภาคตกว รออกนอีดงนหรือ  
ส าร กงาร อ .ส.ค .ภาคใต้  , ส าร กงาร อ .ส.ค .ภาคนหรือตอรล่าง  
ส าร กงาร อ .ส.ค .ภาคนหรือตอรมร  

แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป :  

 

ต วชี้ว ย   : 1.์ารฟมนกษตรกรที่นกัรสมาชิกศูรดฟรวมรวมร้ ารมยมิหรือสมาชิก
สหกรณฟใรนขตส่งนสริมการนลี้ดงโครมของ อ.ส.ค. ท ้ง 5 ภูมิภาค/ภูมิภาคลก 1 
์ารฟม 

2. ์ารฟมนกษตรกรพื้รที่ใกล้นคีดง์ารฟมโครมพี่นลีด้ง แลกนกษตรกรที่สรใจนข้า
ศึกษางารแลกนกัรนครือข่าด์ารฟมพ่ีนลี้ดง ท ้ง 5 ภูมิภาค/ภูมิภาคลก 5 ์ารฟม 

      

 

เป้าหมายปี 2566 :  
1.์ารฟมนกษตรกรที่นข้าร่วมโครงการ จ ารวร 5 ์ารฟม 
ทีม่ีรกมมจ ยการ์ารฟมโครมที่มีกรกสิทธิภาพแลก
กรกสิทธิผล ผ่ารนกณฑฟการกรกนมิร Smart Farmer 
แลกนกณฑฟกรกนมิรมาตรฐารต วชี้ว ยคุณสมม ติแลก
ดกรกย มนกัร์ารฟมโครมพ่ีนลี้ดง สามารถแก้กัญหา 
พ ฒรา ดกรกย ม์ารฟมให้นกัร์ารฟมพ่ีนลี้ดง แลก 
สามารถนกัรพี่นลี้ดงให้ก มนกษตรกรราดอื่รไย้ 

  2. ์ารฟมโครมพ่ีนลี้ดงสามารถนกัรสื่อการนรีดรรู้ 
นพ่ือถ่าดทอยองคฟความรู้ย้ารการนลี้ดงโครมแลก               
การมริหารจ ยการ์ารฟมโครมให้แก่นกษตรกรราด
อ่ืร โยดการนข้านดื่ดม์ารฟมนกษตรกรนครือข่าด 

ผลงานตามตัวชี้วัด :   
 

 

 



1. ชื่อโครงการ
โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับฟาร์มโคนมเป็น Smart Farmer และต่อยอดเป็นฟาร์มพ่ีเลี้ยง

สร้างเครือข่ายเพื่อแบ่งปัน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 
ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 
ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 
ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 

3. ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 

4. แผนงานกิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
กิจกรรมหลัก พัฒนาฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้เป็น Smart Farmer และยกระดับให้เป็นฟาร์ม

โคนมพ่ีเลี้ยง 
กิจกรรมรอง ถ่ายทอดองค์ความรู้จากฟาร์มพ่ีเลี้ยงสู่ฟาร์มเกษตรกรบริเวณใกล้เคียง และสร้างเครือข่าย

เกษตรกรเพ่ือแบ่งปัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน 

5. สนองแผนกลยุทธ์องค์กรประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้าน CG/CSR ปี 2566 – 2570 ส าหรับปี 2566 

6. เป้าประสงค์
-

7. กลยุทธ์องค์กร
-

8. สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน
-

9. หลักการและเหตุผล
องค์การส่งเสริมกิจการกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริม 

พัฒนาการเลี้ยงโคนมของไทยให้มั่นคงและยั่งยืน ด้วยการสนับสนุน ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึง             
การให้ค าแนะน าการยกระดับมาตรฐานต่างๆ ของฟาร์มเกษตรกร เช่น มาตรฐานฟาร์ม (Good Agriculture 
Practices : GAP) ประสิทธิภาพฟาร์ม (Dairy Information Program : DIP) และ Smart Farmer เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 CSR กับเกษตรกร/สหกรณ์ 



เพ่ือให้ฟาร์มเกษตรกรประสบผลส าเร็จทั้งด้านประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพน้ านม ระบบการจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในฟาร์มที่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 

อ.ส.ค.ได้ก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแลและการบริหารจัดการ ภายใต้กรอบการบริหารงานและก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดี (CG) ในรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ตามแผนยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม “สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพ
พระราชทาน” โดยด้านกิจการโคนมได้จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 CSR 
กับเกษตรกร ในโครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับเป็นฟาร์มโคนมพ่ีเลี้ยง ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมเกษตรกร
รูปแบบหนึ่ง ด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 – 2565 อ.ส.ค. ได้ช่วยพัฒนาฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ิมเติมองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม อาหาร การปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพน้ านมให้ดีขึ้น รวมถึงการจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในฟาร์มที่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ สามารถยกระดับเป็นฟาร์มโคนมพ่ีเลี้ยง            
หรือฟาร์มตัวอย่าง (ปราชญ์เกษตร) แล้วจึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเกษตรกรด้วยกันเอง แลกเปลี่ยนความรู้ 
แนะน าการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่มีปัญหาระบบการจัดการที่ยังด้อยประสิทธิภาพ เรียนรู้จากเกษตรกร
ด้วยกัน ร่วมพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายร่วมกัน 

จากผลการด าเนินงานโครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับเป็นฟาร์มโคนมพ่ีเลี้ยง ในปี 2563 – 
2565 สามารถยกระดับฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นฟาร์มพ่ีเลี้ยงได้ภูมิภาคละ 2 ฟาร์ม รวมเป็น 10 
ฟาร์ม และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม การจัดการอาหารโค การจัดการโรคของฟาร์มพ่ีเลี้ยงให้กับ
ฟาร์มเกษตรกรที่สนใจ และการสร้างฟาร์มเครือข่ายให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ประเมินฟาร์มพ่ีเลี้ยงยังคงมีข้อก าจัด
ในแต่ละท้องที่ ท าให้การด าเนินงานโครงการฯ ในปี 2566 ต้องปรับการด าเนินงาน โดยพัฒนาฟาร์มโคนม             
ที่เข้าร่วมโครงการให้เป็น Smart Farmer และยกระดับต่อเนื่องให้เป็นฟาร์มพ่ีเลี้ยงตามเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติ
ฟาร์มโคนมพ่ีเลี้ยง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากฟาร์มโคนมพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกร          
ที่มีฟาร์มบริเวณใกล้เคียง และเกษตรกรที่มีความสนใจด้วยการจัดการฝึกอบรม หรือศึกษาดูงานจากฟาร์มโคนม          
พ่ีเลี้ยง       

เพ่ือสร้างเครือข่ายเกษตรกรโคนมในท้องที่ใกล้เคียง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ
กระบวนการและวิธีปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาต่างๆ ของฟาร์มโคนม ระหว่างเกษตรกร นักวิชาการ นักส่งเสริม
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และพนักงานส่งเสริม อ.ส.ค. ในการสร้างองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มโคนมต่อไป  

10. วัตถุประสงค์ของโครงการ
10.1 เพ่ือพัฒนาฟาร์มโคนมเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และยกระดับเป็นฟาร์มโคนมพ่ีเลี้ยง 
10.2 เพ่ือให้ฟาร์มเกษตรกรที่ยกระดับเป็นฟาร์มโคนมพ่ีเลี้ยงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับอ่ืนได้ 

11. สถานที่ด าเนินงานโครงการ
ฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในเขตพ้ืนที่การส่งเสริมของ อ.ส.ค. ทั้ง 5 ภาค จ านวน ภาคละ 1 ฟาร์ม 

12. วิธีการด าเนินงาน



12.1 คณะท างานฯ DIP/CG/CSR ประชุมหารือขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการฯ ประจ าปี 2566   
และมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม น าเสนอโครงการต่อผู้อ านวยการ และคณะท างาน CG/CSR 
เพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณปี 2566 

12.2 คณะท างานฯ มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และส านักงาน อ.ส.ค. ภูมิภาค คัดเลือก
ฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพ่ือด าเนินการปรับปรุง พัฒนาให้เป็น Smart Farmer และยกระดับให้เป็นฟาร์ม
พ่ีเลี้ยง โดยดูจากความพร้อมทั่วไปภายในฟาร์ม การให้ความร่วมของเกษตรกรตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. 
และมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนมเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและติดตามผลการด าเนินงาน 

12.3 จัดท าแผนงานปรับปรุง พัฒนา ยกระดับระบบการจัดการฟาร์มโคนมที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
โดยส่วนงานที่รับผิดชอบเข้าไปสนับสนุน ให้ค าแนะน า พัฒนา ยกระดับระบบการจัดการฟาร์มร่วมกับเกษตรกร
เจ้าของฟาร์ม และก าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตามเกณฑ์คุณสมบัติของ Smart Farmer และ
ยกระดับเป็นฟาร์มโคนมพ่ีเลี้ยง 

12.4 ติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงทุก 3 เดือน ตามแผนงาน และปรับปรุง พัฒนา แก้ไข
จุดบกพร่องที่ยังเป็นปัญหาในการจัดการของฟาร์มโคนมพ่ีเลี้ยง 

12.5 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการพัฒนาฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็น 
Smart Famer และยกระดับเป็นฟาร์มพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกรรายอ่ืนรับทราบ หรือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับ
เกษตรกรทั่วไปได้น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงฟาร์มของตนเอง 

12.6 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานในรอบปี 

คุณสมบัติฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง (ปราชญ์เกษตร) 
1. เป็นฟาร์มเกษตรกรสมาชิกศูนย์หรือสมาชิกสหกรณ์ท่ีส่งน้ านมดิบให้ อ.ส.ค.
2. มีคุณสมบัติเป็นผู้น าเกษตรกร
3. เป็นฟาร์มท่ีเป็นตัวอย่างเกษตรกรรายอื่นได้
4. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ แนะน า แก้ไขปัญหา พัฒนาระดับเกษตรกรรายอื่นได้

มาตรฐานตัวช้ีวัดการประเมินคุณสมบัติฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง 
1. การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีฟาร์มโคนม (GAP) ผ่าน/ไม่ผ่าน ก็ได้ แต่ต้องพัฒนา

ให้ผ่านการรับรอง และมีการยกระดับ GAP/CSR โดยเน้นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
2. ฟาร์มเกษตรกรต้องเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ใช้ Application ช่วยจัดการฟาร์ม ผ่านเกณฑ์

ประสิทธิภาพฟาร์ม 7 ใน 9 ข้อ เป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง 
3. ผ่านเกณฑ์การประเมิน Smart Farmer 4.0 ของ อ.ส.ค. ได้แก่

3.1 ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP)
3.2 การใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี/Application ช่วยจัดการฟาร์ม
3.3 มีรายได้จากการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท/ปี
3.4 การศึกษาหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี

4 คุณภาพน้ านมเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การรับซื้อของศูนย์/สหกรณ์ (ไม่ถูกตัดราคา) 
5 ส่งเสริมการด าเนินงานฟาร์มโคนมพ่ีเลี้ยงให้มีการจัดการฟาร์มที่เกี่ยวข้อง CSR ด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ 

5.1 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง/ความยั่งยืนของอาชีพ ได้แก่ การท าบัญชีฟาร์ม, การลดต้นทุนการผลิต           
การหารายได้อ่ืนเพิ่ม และการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นต้น 



5.2 ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม, การจัดการมลพิษและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อเพ่ือนบ้าน/ชุมชน การดูแลสวัสดิการของลูกจ้าง การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ 

5.3 ด้านสังคม ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ แนะน า แก้ไขปัญหา พัฒนาฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย 
6 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

6.1 ประสิทธิภาพฟาร์ม 7 ใน 9 ข้อ ก่อน-หลังเข้าโครงการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
6.2 ประเมินความพึงพอใจ การตอบสนองของฟาร์มเครือข่ายต่อฟาร์มพ่ีเลี้ยง เช่น ทัศนคติ ความรู้ที่ได้
จากฟาร์มพ่ีเลี้ยงแต่ละหัวข้อ ตามลิงก์ประเมินผลถ่ายทอดความรู้ 
https://drive.google.com/file/d/1nVB3FPVqk9nm3ELuZxvyzTvWQPnw7Rkg/view 

13. กลุ่มเป้าหมาย
13.1 ฟาร์มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกศูนย์รวมรวมน้ านมดิบหรือสมาชิกสหกรณ์ในเขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

ของ อ.ส.ค. ทั้ง 5 ภูมิภาค 
13.2 ฟาร์มเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียงฟาร์มโคนมพ่ีเลี้ยง และเกษตรกรที่สนใจ 

https://drive.google.com/file/d/1nVB3FPVqk9nm3ELuZxvyzTvWQPnw7Rkg/view


14. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
 

การด าเนินการหลัก 

 น้ าหนัก 
กิจกรรม

(%) 

เอกสารหลักฐาน 
(รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห,์ผล

ส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย,ประกาศ
,อื่นๆ) 

ปีงบประมาณ 2565 
ตุลาคม-ธันวาคม

2565 
มกราคม-มีนาคม 

2566 
เมษายน-มิถุนายน  

2566 
กรกฎาคม-

กันยายน 2566 

1. ประชุมคณะท างาน DIP/CG/CSR 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานฟาร์มโคนมพ่ีเลี้ยง
ปี 66  

5 
รายงานการประชุม     

2. เสนอโครงการและงบประมาณปี 2566 5 ข้อเสนอโครงการ/แผนการด าเนินงาน     

3.คัดเลือกฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการตาม
เกณฑ์ประเมิน 10 แบบประเมนิฟาร์ม     

4. จัดท าแผนพัฒนายกระดับการจัดการ
ฟาร์มโคนมเป็น Smart farmer และฟาร์ม
โคนมพ่ีเลี้ยง 

10 
 แผนการด าเนนิงาน     

5.ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 
ยกระดับฟาร์มเกษตรกรตามแผนการ
ด าเนินงาน 

30 
 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน/
ภาพถ่าย 

    

6. ติดตามผลการด าเนินงานและรายงาน
ความก้าวหน้า (ทุกไตรมาส) 30 

  รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน/
ภาพถ่าย 

    

7. สรุปผลการด าเนินงาน 10  รายงานผลการด าเนนิงาน     



15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ CG/CSR 2566-2570 ส าหรับปี 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 1  CSR                  

กับเกษตรกร/สหกรณ์ งบประมาณในการสนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาให้เป็น Smart Farmer และยกระดับฟาร์ม
เกษตรกรให้เป็นฟาร์มโคนมพ่ีเลี้ยง ให้มีระบบการจัดการฟาร์มที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงาน 350,000 (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) โดยแบ่งภูมิภาคละ 
70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

16.1 ฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีระบบจัดการฟาร์มโคนมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล            
ผ่านเกณฑ์การประเมิน Smart Farmer และเกณฑ์ประเมินมาตรฐานตัวชี้วัดคุณสมบัติและยกระดับเป็น               
ฟาร์มโคนมพ่ีเลี้ยง สามารถแก้ปัญหา พัฒนา ยกระดับฟาร์มให้เป็นฟาร์มพ่ีเลี้ยง และสามารถเป็นพ่ีเลี้ยง ให้กับ
เกษตรกรรายอื่นได ้

16.2 ฟาร์มโคนมพ่ีเลี้ยงสามารถเป็นสื่อการเรียนรู้ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมและ               
การบริ หารจั ดการฟาร์ ม โคนมให้ แก่ เ กษตรกรราย อ่ืน  โดยกา ร เข้ า เยื่ ยมฟาร์ ม เกษตรกร เครื อข่



สถานะของแผน   : เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  CSR  กับโรงงาน 

โครงการ อ .ส.ค.รักนม รักิาร์ม ยกระมับมาตราานโรงงานม้านสฟ่งแวมล้อม  

( มาตราาน CSR-DIW Continues) ส านักงาน อ .ส.ค.งาคกลาง  แผน 
ไตรมาสที่ 1 

ผลงาน แผน  
6 เมือน 

ผลงาน แผน   
 9 เมือน 

ผลงาน แผนปี ผลงาน 

5%  25%   55%   100%   

ผลงานโมยสรุป  :    

1. สงก  .ประชมุมัมท าแผนการม าเนฟนงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ไม้รับมอบชมาย  

  

วัตถุประสงค์    : 

 - เพื่อขยายผลให้โรงงานมีความรูค้วามเข้าใจหลักการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
CSR-DIW Continues อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 - เพื่อด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วมพฒันาและ /หรือ
รางนรูชอมชนจากจายในสู่จายนอกโรงงาน 

 - เพื่อให้โรงงานดด้รับการขนานระเบียนมาตรฐานความรับผดิชอบต่อสังคมของ
ผู้บระกอบการ ( CSR-DIW Continues) และ Eco-Factory 

งบประมาณ : 150,000.-บาร  สาเชตุ (ปวมมัยบวก/อุปสรรค ข้อม ากัม ) :การดด้รับการสนับสนอนจากชอมชนโดยรอบโรงงาน      

ชน่วยงานรับผฟมชอบ :  ส านักงาน อ .ส.ค.จาคกลาง  แนวทางแก้ไขชรือประเม็นที่ต้องม าเนฟนการต่อไป: การสนับสนอนการมีส่วนร่วมกับชอมชนและ  ผู้มสี่วนดด้เสีย    

ตัวชี้วัม  : 

1. ด าเนินงานตามหลักการมาตรฐาน CSR DIW Continues 

2. ด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคมจายในและจายนอกองค์กร  

3. ดด้รับรางวัลต่างๆ รี่เกีย่วข้องกับการด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบ
ของผู้บระกอบการออตสาหกรรมตอ่สังคม (CSR DIW Continues) 

              

 

เป้าชมายปี 2566 :  
1.พนักงานรอกคนมีส่วนร่วมในการร างานตามหลักการด าเนินการตาม
มาตรฐาน CSR-DIW continues  
2.ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการมสี่วนร่วมพัฒนา
และ /หรือรางนรูชอมชนจากพนักงานในโรงงานสู่ชอมชนจายนอกโรงงาน  
3.ดด้รับการขนานระเบยีนมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้บระกอบการ อย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continues) 

ผลงานตามตัวชี้วัม  : 
 ดด้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน และสามารถ
ยกระดับ เชื่อมโยงกับ
โครงการอื่นๆ  



1. ช่ือโครงการ

โครงการ อ.ส.ค.รักนม รักราร์ม ยกระดับมาตรฐานโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม CSR-DIW Continuous 

2. ชน่วยงานที่รับผฟมชอบ

ส านักงาน อ.ส.ค.จาคกลาง โดยคณะร างาน CG/CSR 

3. ระยะเวลาการม าเนฟนโครงการ

ระยะเวลา 1 บีงบบระมาณ 2566 (ตอลาคม 2565 – ตอลาคม 2566) 

4. แผนงานกฟมกรรมรอง/กฟมกรรมชลัก/

 เบ็นกิจกรรมหลัก 

5. สนองแผนกลยุทธ์องค์กรประเม็นยุทธศาสตร์

การก ากับกิจการรี่ดีและด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

6. เป้าประสงค์

SO2 พัฒนาออตสาหกรรมการผลิตด้วยมาตรฐานสากลรี่เบ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. กลยุทธ์องค์กร

โรงงาน อ.ส.ค.จาคกลาง เบ็นโรงงาน CSR-DIW continues และ Eco-Efficeincy 

8. สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน

AP 2 โครงการยกระดับโรงงานให้ดด้มาตรฐานสากล* 

แผนแมบทการแสมงความรับผฟมชอบตอสังคมและสิ่งแวมลอม (CSR) 2566-2570 

ส าชรับป 2566 ยุทธศาสตรที่ 2 : CSR กับโรงงาน 



 

9. ชลักการและเชตุผล 

 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งบระเรศดรย (อ.ส.ค ).จาคกลาง เบ็นโรงงานผลิตผลิตจัณร์นม ขนาดใหค่ 
ด าเนินการด้วยความโบร่งใส ตรวจสอบดด้ ตามหลักมาตรฐานระบบคอณจาพ มีจริยารรม เคารพสิราิมนอเยชน มอ่งเน้น

ต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนดด้เสีย มอ่งมั่นพัฒนาผลิตจัณร์นมรี่มีคอณบระโยชน์ต่อสอขจาพและส่งต่อ
สอขจาพดีให้กับลูกค้า การด าเนินกิจการดด้อย่างบลอดจัยและคอณจาพชีวิตรี่ดขีองพนักงาน จายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชืาอดวรัสโคโรนา COVID-19 หลายสายพันาอ์ มอ่งม่ันการด าเนินกิจการรี่รับรังและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมรอกกระบวนการของผู้มีส่วนดด้เสีย รี่ถือเบ็นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาองค์กร ชอมชน สังคม และ
เศรเฐกิจอย่างยั่งยืน ตามกระบวนการ หลักความรับผิดชอบต่อสังคมและชอมอย่างยั่งยืน ด้วยโครงการ อ.ส.ค.รักนม 
รักราร์ม ยกระดับมาตรฐานโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม CSR-DIW Continuous บีรี่ 4 และสนับสนอนโครงการ Eco-
efficiency  

 10. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

SO2 พัฒนาออตสาหกรรมการผลิตด้วยมาตรฐานสากลรี่เบ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 11. สถานที่ม าเนฟนโครงการ 

พืานรี่ของผู้มีส่วนดด้เสีย รวมถนงชอมชนรอบโรงงาน รัศมี 5 กิโลเมตร 
12. วฟธีม าเนฟนการ 

12.1 บระชอมคณะร างาน ก าหนดนโยบายกิจการก ากับดูแลกิจการรี่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
12.2 จัดร าแผนโครงการ/แผนเสวนาชอมชน ในรัศมี 5 กิโลเมตร 
12.3 บระชอมติดตามวิเคราะห์ความต้องการของชอมชน โดยเน้นดบรี่โครงการรี่เบ็น after Process 
12.4 ด าเนินโครงการรี่ดด้จากการเสวนาชอมชนและให้สอดคล้องตามหลักเกณร์ของ CSR-DIW  
12.5 สรอบผลการด าเนินโครงการ จัดร ารายงานผลการด าเนินงาน 
12.6 รวนสอบรายงาน เมื่อผ่านรับโล่รางวัล CSR-DIW continues และโครงการ Eco-Efficiency  

13. กลุ่มเป้าชมาย 

1. ผู้มีส่วนดด้เสีย  

2.ชอมชนรอบโรงงานในรัศมี 5 กิโลเมตร 

 15. แผนการใช้ม่ายงบประมาณ 
 โครงการชอมชนรัศมี  ๕ กิโลเมตร งบบระมาณรวม  200,000.00  บาร 
          ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรอกรายการแสดงจ่ายดด้ตามความเบ็นจริง โดยดม่เกินอัตรารี่ราชการก าหนด 
16. ผลที่คามว่ามะไม้รับ 

1.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งบระเรศดรย )อ.ส.ค.( จาคกลาง เบ็นผู้บระกอบการรี่ด าเนินกิจการด้วย
การก ากับดูแลกิจการรี่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักมาตรฐานสากลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. ความสัมพันา์อันดีกับผู้มีส่วนดด้เสีย ชอมชน  
3. การสร้างคอณค่าในตราสินค้าดรย-เดนมาร์คให้เบ็นรี่รู้จักกับผู้มีส่วนดด้เสียในระดับสากล 
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14. แผนปฏฟบัตฟการ )Action plan) 

การม าเนฟนการชลัก 

 น้ าชนัก 

กฟมกรรม
)%( 

เอกสารชลักาาน 
(รายงานประชุม ,รายงานวฟเคราะช์,ผล

ส ารวม,รายงานผลงาน,งาพถ่าย, 

ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 2526 

ตุลาคม-
ธันวาคม252 5 

 มกราคม-
มีนาคม 2566 

เมษายน -มฟถุนายน  
2566 

กรกฎาคม-
กันยายน 2566 

 1.แต่งตัางคณะร างานฯ 10 รายงานการบระชอมคณะร างาน 
 

   

2.บระชอมคณะร างานฯ 5 รายงานการบระชอมอนอมัติโครงการ  
 

  

3.ด าเนินงานสมัครเข้าร่วมโครงการ 5 หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการ  
 

  

4.จัดร าแผนงานโครงการ/เสวนาชอมชนใน
รัศมี 5 กิโลเมตร 10  แผนการด าเนินงาน /รายงานผลการ

ด าเนินงาน/จาพถ่าย  
    

5.ด าเนินการโครงการตามหลักเกณร์            
CSR-DIW 10 

 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน/
จาพถ่าย 

    

6.ติดตามผลการด าเนินงานและรายงาน
ความก้าวหน้า 40   รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน/

จาพถ่าย 
    

7.สรอบผลโครงการ 10 รายงานผลการด าเนินงาน     



 

 

  1  
 

สถานะของแผน :   เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : CSR กับโรงงาน 
ชื่อโครงการ  เป้าหมาย 

ไตรมาสที ่1 
 ผลงาน เป้าหมาย 

ไตรมาสที ่2 
 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาสที ่3 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาสที ่4 ผลงาน 

25  25  25  25  
 
ผลงานโดยสรุป :  
 
 

โครงการ “มาตรฐานโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม (CSR-DIW Continuous)” 

วัตถุประสงค์  :    
     1. เพื่อขยายผลให้โรงงานมีความรู้ความเข้าใจหลักการด าเนินงานตามมาตรฐาน               
CSR-DIW Continuous อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
     2. เพื่อด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วมพัฒนา                        
และ/หรือฟ้ืนฟูชุมชนจากภายในสู่ภายนอกโรงงาน 
     3. เพื่อให้โรงงานได้รับการขึ้นทะเบียนมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ประกอบการ (CSR-DIW Continues) และ Eco-Factory 

งบประมาณ :   งบประมาณดา้น CSR 20,000.- บาท   สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจ ากัด)  

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

ตัวชี้วัด :   
1. ด าเนินงานตามหลักการมาตรฐาน CSR-DIW Continuous 
2. ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร  
3. ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023 
 

เป้าหมายปี 2565 :   
1. พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานตามหลักการ
ด าเนินการตามมาตรฐาน CSR-DIW Continuous  
2 .  ด า เ นิ น ง า นด้ า น คว า มรั บผิ ด ชอบต่ อสั ง ค ม                       
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ด้ า น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม พั ฒ น า                          
และ/หรือฟ้ืนฟูชุมชนโดยรอบโรงงาน 
3. ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023 
อย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
1. ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous 
Award 2023 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
2 .  ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม                               
ในการด าเนินงานด้าน CSR ร่วมกับชุมชน
โดยรอบโรงงานได้ 

 
   
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 CSR กับโรงงาน 
 
1. ชื่อโครงการ 
 โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม มาตรฐานโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม (CSR-DIW) 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยปัจจุบัน แนวโน้มการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมนม ไม่ได้แข่งขันกันที่ตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องมีการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน             
ด้ วยสำนึกรับผิดชอบต่อสั งคม  ดั งนั้ น  องค์การส่ งเสริมกิจการโคนมแห่ งประเทศไทย (อ .ส .ค .)                    
โดย สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จึงต้องกำหนดแนวทางให้การประกอบกิจการอุตสาหกรรมนม              
เกิดความไว้วางใจจากภาคประชาชน พึ่งพาอาศัย เกื้อกูลกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ประกอบกับในปี 2566 ประเทศไทยจะก้าวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (Bio-Circular-
Green Economy: BCG Economy) อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจของประเทศไทย
ให้มีความยั่งยืน ขยายความร่วมมือในสาขาสินค้าและบริการที่สำคัญ เช่น ตลาดยานยนต์ สินค้าเกษตร ประมง 
สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายฐานการลงทุน แรงงาน  
และการพัฒนากฎระเบียบในการตรวจสอบและรับรองให้เป็นหนึ่งเดียว ประเทศไทยในฐานะที่เป็นฐาน               
การผลิตภาคอุตสาหกรรมนมที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็จะต้องมีการพัฒนาและเติบโต
ร่วมกันระหว่างภาคเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อย่างสมดุลและยั่งยืน 

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบ         
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม มาตรฐานโรงงานด้าน
สิ่งแวดล้อม (CSR-DIW) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม
โดยรอบอย่างกว้างขวาง ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นต้องมีการส่งเสริมและผลักดัน                
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้การอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืน 

 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 
 

4. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 
 เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
 
5. แผนงาน/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง 

แผนแม่บทด้าน CSR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

6. สนองแผนกลยุทธ์องค์กรประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ SO2 : พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 



 

7. เป้าประสงค์  
KPI-P1 จำนวนโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล (หมายเหตุมาตรฐานสากลด้วย) 

8. กลยุทธ์องค์กร 
P1 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล 

9. สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน  
AP2 โครงการยกระดับโรงงานให้ได้มาตรฐานสากล* 

10. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่ อ น ำ ห ลั ก ป ฏิ บั ติ ด้ า น  CSR-DIW Continuous ม า ใช้ เป็ น ห ลั ก ใน ก า ร ด ำ เนิ น ง า น                                         
ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อให้เกิดการยอมรับ จากชุมชน สังคม และอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
และยั่งยืน 
 
11. สถานที่ดำเนนิโครงการ 
 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 
 
12. วิธีดำเนนิการ 
 ดําเนินการในลักษณะการบรรยาย และ/หรือการใชคู้่มือปฏิบัตงิาน 
 
13. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรและชมุชนโดยรอบของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14. แผนปฏิบตัิการ (Action plan) 

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ปี 2565 ปี 2566 
งบ 

ประมาณ 
(ลบ.) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

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

1. จัดตั้งคณะทำงาน 5 X 
            

สภ.นล. 

2. ประชุมคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผน
ด ำ เ นิ น ง า น ด้ า น  C S R -D IW 
Continuous 

   
5 

 
X 

           
คณะ
ทำงาน
ฯ 

3. การสานเสวนาร่วมกับพนักงาน 
10 

 
X X 

          
คณะ
ทำงาน
ฯ 

4. การสานเสวนาร่วมกับชุมชนโดยรอบ 
10 

   
X X 

        
คณะ
ทำงาน
ฯ 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ปี 2565 ปี 2566 
งบ 

ประมาณ 
(ลบ.) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

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

5. สมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 
Continuous 

10 
     

X X 
     

4 พัน 
บาท 

คณะ
ทำงาน
ฯ 

6. ดำเนินงานโครงการจากการสาน
เสวนาร่วมกับพนักงาน 10 

  
X X X     

   

4.8 
หม่ืน
บาท 

คณะ
ทำงาน
ฯ 

7. ดำเนินงานโครงการจากการสาน
เสวนาร่วมกับชุมชนโดยรอบ 10 

    X X X X X    4.8 
หม่ืน
บาท 

คณะ
ทำงาน
ฯ 

8. จัดทำรูปเล่มรายงาน CSR -DIW 
Continuous 10 

       
X X 

    
คณะ
ทำงาน
ฯ 

9. รับการทวนสอบ 
10 

        
X X 

   
คณะ
ทำงาน
ฯ 

10. แก้ไขข้อบกพร่อง / แก้ไขรูปเล่ม
รายงาน CSR-DIW Continuous 10 

          
X 

  
คณะ
ทำงาน
ฯ 

 

 



กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ปี 2565 ปี 2566 
งบ 

ประมาณ 
(ลบ.) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

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

11. ประกาศผลและรับมอบรางวัล 
CSR-DIW Continuous 10 

          
X X 

 
คณะ
ทำงาน
ฯ 

 



 
15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณด้าน CSR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 100,000.-บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง  มีการดำเนินการสอดคล้องตาม หลักปฏิบัติมาตรฐาน               
CSR-DIW Continuous 
 2. ได้รับรางวัลด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous 
Award) เป็นปีที่ 3 
 3. พนักงานในสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างมีความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัติมาตรฐาน                  
CSR-DIW Continuous



สถานะของแผน   : เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   CSR  กบัโรงงาน 

โครงการ โครงการยกระดับมาตรฐานโรงงานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักมาตรฐานสากล (CSR-DIW) โครงการพัฒนาชุมชนรอบ ๆ โรงงาน 

 แผน 
ไตรมาสที่ 1 

ผลงาน แผน  
6 เดือน 

ผลงาน แผน   
 9 เดือน 

ผลงาน แผนป ี ผลงาน 

5%  25%   55%    100%   

ผลงานโดยสรุป  :    

1. สภต.ประชุมมัดทสาแผนการดสาเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย 

  

วัตถุประสงค์    : 

 - เพื่อขยายผลให้โรงงานมีความรู้ความเข้าใจหลักการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน CSR-DIW Continues อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 - เพื่อด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการมีส่วน
ร่วมพัฒนาและ /หรือนโกนนูชภมชนจากุายในสูุ่ายนอกโรงงาน  

 - เพื่อให้โรงงานาด้รับการขเะนนะเบียนมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้สระก ( อบการ CSR-DIW Continues) และ 

Eco-Factory 

งบประมาณ : 15 0,000.- บาน  สาเหตุ (ปวมมัยบวก/อุปสรรค ข้อมสากัด ( :การาด้รับการสนับสนภนจากชภมชนโดยรอบ
โรงงาน      

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงาน อ.ส.ค.ุาคใต้ แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องดสาเนินการต่อไป: การสนับสนภนการมีส่วนร่วมกับชภมชน
และ  ผู้มีส่วนาด้เสีย    



แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CSR) พ.ศ.2566-2570 ส าหรบัปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : CSR กับโรงงาน  

 
1. ชื่อโครงการ 
 ยกระดับมาตรฐานโรงงานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักมาตรฐานสากล(CSR-DIW) โครงการพัฒนาชุมชน
รอบ ๆ โรงงานและมาตรฐาน Eco Factory 

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

3. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
   เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565 

4. แผนงาน/กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง 
แผนงานกิจกรรมหลัก CSR-DIW Continuous ประจ าปี 2566 
  4.1 ทบทวนสถานะเริ่มต้น CSR-DIW Continuous ประจ าปี 2566 
 4.2 รายงานผลการด าเนินงาน CSR-DIW Continuous ประจ าปี 2565-2566 
  4.3 สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจ าปี 2566 
  4.4 สานเสวนาร่วมกับชุมชนและพนักงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 
  4.5 จัดท าโครงการร่วมกับชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร อย่างต่อเนื่อง  
  4.6 จัดท าโครงการด้าน CG/CSR กับพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้อย่าง

ต่อเนื่อง 
 4.7 ติดตามผลด าเนินการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2566 
 4.8 พิจารณาข้อร้องเรียน ประจ าปี 2566 
แผนงานกิจกรรมรอง : ECO FACTORY ภายในปี 2566 

  1. รวบรวมข้อมูลตามข้อก าหนดมาตรฐาน ECO FACTORY 
 2. ทบทวนและจัดเก็บข้อมูลในองค์กร เช่น GRI,CSR-DIW,ECO Efficiency 
   3. ท าแบบประเมินตนเอง 
 4. สมัครเข้าร่วมโครงการ ECO FACTORY และรับการตรวจประเมิน 

5. สนองแผนกลยุทธ์องค์กรประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ SO2 : พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

(2) 
6. เป้าประสงค์  

เพ่ือลดผลกระทบจากการด าเนินงานด้านการประกอบอุตสาหกรรมและบริการขององค์กรต่อ        
ข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก อสค. 

7. กลยุทธ์องค์กร 



กลยุทธ์องค์กร ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L) : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะ
สูงด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์องค์กร ด้านกระบวนการภายใน (P) : ยกระดับฟาร์เกษตรกรให้เป็น SMART Farm พัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมาตรฐานสากล ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน 

8. สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน  
กลยุทธ์องค์กร KPI ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L) : L1 ส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
กลยุทธ์องค์กร KPI ด้านกระบวนการภายใน (P) : P2 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้เป็น

มาตรฐานสากล  
 

9. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ตั้งอยู่เลขที่ 174 หมู่ 9 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งใน
รัศมี 5 กิโลเมตร มีชุมชนรอบข้างได้แก่ ชุมชนปราณบุรี หนองตาแต้ม หนองยิงหมี หนองตาเมือง บ้านต าหรุ 
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมปราณบุรี อ.ส.ค.ภาคใต้นั้น เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเครื่องจักรมีการ
ท างานทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งก่อให้เกิดพิษแก่ชุมชนโดยรอบ เช่น การปล่อยน้ าเสีย ปล่อยกลิ่นแอมโมเนีย 
ปล่อยไอเสียจากเครื่องก าเนิดไอน้ า สิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบที่ อ.ส.ค.เป็นผู้บุกรุกและรบกวนชุมชนรอบข้างที่มี
อยู่เดิม อาจท าให้ชุมชนโดยรอบมีมุมมองที่ไม่ดีต่อ อ.ส.ค.เกิดการไม่ได้รับการยอมรับ ส่งให้ผลให้เกิดข้อ
ร้องเรียนจากชุมชน โดย อ.ส.ค.อาจถูกชุมชนร้องเรียนผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อ.บ.ต.หรือเทศบาล
และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อาจมีผลต่อการด าเนินกิจการของ อ.ส.ค.ในการด าเนินกิจการอย่างยั่งยืนได้ 
หากมีการท าประชาพิจารณ์ยามที่ขยายก าลังการผลิตหรืออ่ืน ๆ ทั้งภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ การให้ความ
ร่วมของชุมชน ซึ่งอาจจะกระจายสู่โลกออนไลน์ไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลเสียต่อธุรกิจของ อ.ส.ค.ในทุกด้าน 
  ดังนั้น อ.ส.ค.จึงต้องด าเนินการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นของชุมชนอยู่เสมอ โดยการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน ซึ่งใช้ช่องทางผ่านการสานเสวนาร่วมกับชุมชน 
เพ่ือรับฟังเสียงของคนในชุมชนว่าต้องการอะไรและเป็นการท าความเข้าใจระหว่างชุมชนกับอ.ส.ค.จึงได้เกิด
โครงการยกระดับมาตรฐานโรงงานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักมาตรฐานสากล (CSR-DIW) โครงการพัฒนาชุมชน
รอบ ๆ โรงงานและมาตรฐาน Eco Factory ขึ้น  
 
 

(3) 
10. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่
ดีและการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตร โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ECO FACTORY 

2. ลดปริมาณของเสียที่เกิดจากโรงงานและข้อร้องเรียนจากชุมชน 
  3. อ.ส.ค.ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023  
 4. อ.ส.ค.ได้รับการรับรอง ECO FACTORY 
11. สถานที่ด าเนินโครงการ 
         ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร 
12. วิธีด าเนินการ 



  -โครงการ CSR-DIW Continuous 
  1. ประชุมคณะท างานทบทวนสถานะเริ่มต้น 
 2. สานเสวนาร่วมกับพนักงานลูกจ้างและชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร 
 3. จัดท าแผนด าเนินงานร่วมกับชุมชน 
 4. สมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 
  5. ด าเนินโครงการ CSR-DIW Continuous 
 6. จัดท ารูปเล่ม CSR-DIW Continuous 
  7. รับการทวนสอบ ณ สถานประกอบการ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 - โครงการ ECO Efficiency 
  1. จัดตั้งคณะท างาน 
 2. เก็บข้อมูล GRI CSR-DIW ECO Efficiency ข้อร้องเรียน ข้อมูลชุมชนที่ไปท ากิจกรรม CSR 
  3. ประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม EF-SAR-2018 
 4. รวบรวมข้อมูลตามข้อก าหนดมาตรฐาน ECO FACTORY  
 5. เลือกผู้ตรวจประเมินเอกสารที่ขึ้นทะเบียนกับ ส.อ.ท 
 6. รับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมิน 
 7. ได้รับการรับรอง ECO FACTORY 
13. เป้าหมาย 
 ชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร และพนักงานลูก อ.ส.ค 
เป้าหมายเชิงปริมาณ    
  1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous ในชุมชนมากกว่า 20 คน 
 2. ผลผลิตของโครงการ CSR-DIW Continuous สามารถน าไปใช้ประโยชน์มากกว่าร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ความพึงพอใจระดับมากข้ึนไปของชุมชนต่อโครงการ CSR-DIW Continuous ร้อยละ   
 

14. แผนปฏิบัติการ .... 
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14.1 แผนปฏิบัติการ (Action plans) โครงการCSR-DIW Continuous 

การด าเนินการหลัก 

 

นั 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.ประชุมคณะท างานก าหนดแผนด าเนนิงาน 
5 

รายงานการประชุม     

2.สานเสวนาร่วมกับพนักงานลกูจ้าง  
(ธ.ค.-ก.พ.) 

10 
ผลส ารวจของพนักงานลูกจา้ง 
สรุปผลการสานเสวนา ภาพถา่ย 

    

3.สานเสวนาร่วมกับชุมชน (ก.พ.-เม.ย.) 
10 

สรุปผลการสานเสวนา 
ภาพถ่าย 

    

4.จัดท าแผนด าเนินงานกับชุมชน (ก.พ.-เม.ย.) 5  แผนงาน     

5.สมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 
Continuous (มี.ค.-พ.ค.) 

5 
เอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ 
ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ 

    

6.ด าเนินโครงการ CSR-DIW Continuous 
(พ.ย.-ก.ย.) 

20 
ภาพถ่ายโครงการ CSR 
 

    

7.จัดท ารูปเล่ม CSR-DIW Continuous 
(มิ.ย.-ก.ย.) 10  รูปเล่มรายงาน/ข้อมูลในระบบกรมโรงงานฯ     

8.รับการทวนสอบ ครั้งที่ 1-2 ณ สถาน
ประกอบการ 10 ภาพถ่าย ผลการทวนสอบ     

14.2. แผนปฏิบัติ.... 



14.2 แผนปฏิบัติการ (Action plans) โครงการ ECO-FACTORY 

 
 

การด าเนินการหลัก 

 

นั 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.แต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษา ECO 
FACTORY ประจ าส านักงานภาค 5 

รายงานการประชุม ค าสัง่แต่งตัง้     

2.เก็บข้อมูล GRI CSR-DIW 10 รายงานข้อมูล GRI CSR-DIW 
 

   

3.เก็บข้อมูล ECO Efficiency 
10 

รายงานข้อมูล ECO Efficiency 
 

   

4.เก็บข้อมูลข้อเรียงเรียน 5  รายงานข้อมูลร้องเรียน     

5.ข้อมูลชุมชนที่ไปท ากิจกรรม CSR-DIW 
10 

รายงานข้อมูลกิจกรรม CSR ชุมชน     

6.ประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม EF-SAR-
20185 

10 
ภาพถ่ายโครงการ CSR 
 

    

7.รวบรวมข้อมูลตามข้อก าหนด 20  รายงานข้อมูลตามข้อก าหนด     

8.เลือกผู้ตรวจประเมินเอกสารที่ขึ้นทะเบียน 
ส.อ.ท. 5      

9.รับการตรวจประเมิน 15 ภาพถ่าย ผลการตรวจประเมิน     

การด าเนินการหลัก  
นั าหนัก 
กิจกรรม

(%) 

(เอกสารหลักฐาน) 
รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์, 

ผลส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อื่นๆ 

ปีงบประมาณ 2565 

10.ผู้ตรวจประเมิน.... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณของส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้  
 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีและการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่
โดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตร โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ECO FACTORY 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2564 

มกราคม -
มีนาคม 
2565 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2565 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2565 

10.ผู้ตรวจประเมินลงนามรบัรองการ
ตรวจถ้าผ่าน 

5 
รายงานการประชุม ค าสั่งแต่งตั้ง     

11.ได้รับรอง ECO Efficiency 5 รายงานข้อมูล GRI CSR-DIW     



2. ลดปริมาณของเสียที่เกิดจากโรงงานและข้อร้องเรียนจากชุมชน 
  3. อ.ส.ค.ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023  
 4. อ.ส.ค.ได้รับการรับรอง ECO FACTORY 
 

 

 

 

 

 



 

๑. ช่ือโครงการ 

  ยกระดับมาตรฐานโรงงานด้านส่ิงแวดล้อมตามหลักมาตรฐานสากล (CSR-DIW) โครงการพัฒนาชุมชนรอบ

นอกโรงงาน และมาตรฐาน ECO FACTORY 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คณะทำงาน CG/CSR สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

ระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ 

๔. แผนงานกิจกรรมรอง/กิจกรรมหลัก/ 

    แผนงานกิจกรรมหลัก CSR-DIW Continuous ประจำปี ๒๕๖๕๖ 

.  ๑. ทบทวนสถานะเริ่มต้น CSR-DIW Continuous ประจำปี ๒๕๖๖ 

๒. รายงานผลการพัฒนาท่ียั่งยืนของสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๖ 

๓. เสวนาชุมชนในรัศมี ๕ กิโลเมตร รายงานผลการปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน 

๔. ติดตามผลการปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อมประจำปี ๒๕๖๖ 

 ๕. พิจารณาข้อร้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ 

 แผนงานกิจกรรมรอง ECO FACTORY ภายในปี ๒๕๖๖ 

          ๑.รวบรวมข้อมูลตามข้อกำหนดมาตรฐาน ECO FACTORY 

          ๒.ทบทวนและจัดเก็บข้อมูลในองค์กร เช่น GRI ,CSR-DIW, ECO Efficiency 

          ๓.ทำแบบประเมินตนเอง 

          ๔.สมัครเข้าร่วมโครงการ ECO FACTORY และรับการตรวจประเมิน 

๕. สนองแผนกลยุทธ์องค์กรประเด็นยุทธศาสตร์ 

SO 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยมาตรฐานสากลท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 

แผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๖ สำหรับปี ๒๕๖๖ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 



๖. เป้าประสงค์  

ลดผลกระทบจากการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมการขององค์กรต่อข้อร้องเรียนท่ีเกิดจาก ชุมชนรอบข้าง
สำนักงาน รัศมี ๕ กม. 

๗. กลยุทธ์องค์กร 

กลยุทธ์องค์กร ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L) 

กลยุทธ์องค์กร ด้านกระบวนการภายใน (P) 

๘. สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน  

กลยุทธ์องค์กร KPI ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L) :  L 1 ส่งเสริมธรรมมาภิบาลให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
กลยุทธ์องค์กร KPI ด้านกระบวนการภายใน (P) : P 2 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล 

๙. หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานอ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังอยู่ท่ีตำบลท่าพระ ซึ่งในรัศมี ๕ กิโลเมตร มีชุมชนรอบข้าง 

ได้แก่ชุมชนบ้านวังหิน ชุมชนบ้านสวนมอญ ชุมชม บ้านหนองใคร่นุ่น ชุมชนบ้านหนองโข่ย และสำนักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  ซึ่งมีเครื่องจักร มีการทำงาน ท้ังกลางวัน และ

กลางคืน  ซึ่งมีการก่อมลภาวะให้แก่ชุมชน  เช่นปล่อยน้ำเสีย ปล่อยกล่ินแอมโมเนีย  ปล่อยไอเสียจากเครื่องกำเนิดไอ

น้ำ  แย่งท่ีจอดรถ ของชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ส่ิงเหล่านี้เป็นผลกระทบท่ี อ.ส.ค. เป็นผู้บุกรุกชุมชนรอบข้างท่ีมีอยู่

เดิม โดยท่ี อ.ส.ค.เองไม่ได้ตระหนัก  จึงทำให้มุมมองท่ีมีต่อ อ.ส.ค.ของชุมชนโดยรอบของ อ.ส.ค.เองอาจจะไม่ได้การ

ยอมรับ  และ อาจถูกร้องเรียนไปยัง อบต. เทศบาล หรือ อุตสาหกรรมจังหวัด  ซึ่งมีผลต่อการดำเนินกิจการของ         

อ.ส.ค.อย่างยั่งยืนได้  หากมีการทำประชาพิจารณ์ยามท่ีขอขยายกำลังการผลิต หรือ อื่นๆ  ท้ังทางภาพลักณ์  ความ

น่าเช่ือถือ  การให้ความร่วมมือของชุมชน ซึ่งอาจจะกระจายสู่โลกสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลเสียต่อธุรกิจ

ของ อ.ส.ค.ในทุกมิติ 

ดังนั้นทุกๆสำนักงานของ อ.ส.ค.จึงต้องดำเนินการพูดคุย ปฏิสัมพันธ์กับชุมชน บ่อยๆด้วย การทำกิจกรรม

ร่วมกับชุมชน ซึ่งใช้ช่องการสานเสวนากับกลุ่มชุมชน  เพื่อให้ได้ กิจกรรมและทำงานร่วมกับชุมชนสามารถที่จะปรับ

ความเข้าใจกันระหว่างชุมชนและสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความประสงค์จะดำเนินโครงการ อ.ส.ค.

รักนม รักฟาร์ม ยกระดับมาตรฐานโรงงานด้านสิ ่งแวดล้อม CSR-DIW Continuous ปีที ่ ๓ วงเงินงบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

 



 ๑๐. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑.โครงการ CSR-DIW CONTINOUS มุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส่้วนทกุส่วน 

โดยเฉพาะกลุ่มชมุชนในรศัมี ๕ กิโลเมตร โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ECO FACTORY 

๒.  ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการผลิตสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

๓. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติท่ีดีต่ออุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

๑๑. สถานที่ดำเนินโครงการ 

ชุมชนในรัศมี ๕ กิโลเมตร ,สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑๒. วิธีดำเนินการ 

      ๑. ประชุมคณะทำงาน 

      ๒.จัดทำแผนโครงการ/แผนเสวนาชุมชน ในรัศมี ๕ กิโลเมตร 

      ๓.ประชุมติดตามวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน โดยเน้นไปท่ีโครงการท่ีเป็น after Process 

      ๔.ดำเนินโครงการท่ีได้จากการเสวนาชุมชนและให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ CSR-DIW  

      ๕.สรุปผลการดำเนินโครงการ 

๑๓. กลุ่มเป้าหมาย 

      ๑.สมาชิกชุมชนในรัศมี ๕ กิโลเมตร 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  

      ๑.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW CONTINOUS ในชุมชนมากกว่า ๒๐ คน 

      ๒. ผลผลิตของโครงการ CSR-DIW CONTINOUS สามารถนำไปใช้ประโยชน์มากกว่า ร้อยละ ๘๐ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

     ๑.ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปของชุมชนต่อโครงการ CSR-DIW CONTINOUS ร้อยละ ๘๐  

      

 

         



 

๑๔. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

การดำเนินการหลัก 

 น้ำหนัก 

กิจกรรม

(%( 

เอกสารหลักฐาน 

(รายงานประชุม ,รายงาน

วิเคราะห์,ผลสำรวจ,รายงาน

ผลงาน,ภาพถ่าย, 

ประกาศ,อื่นๆ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ตุลาคม-

ธันวาคม 

๒๕๖๕ 
 

มกราคม - 

มีนาคม 

๒๕๖๖ 

เมษายน - 

มิถุนายน 

๒๕๖๖ 

กรกฎาคม-

กันยายน 

๒๕๖๖ 

 ๑.แต่งต้ังคณะทำงานฯ ๑๐ รายงานการประชุมคณะทำงาน 
 

   

๒.ประชุมคณะทำงานฯ ๕ รายงานการประชุมอนุมัติโครงการ  
 

  

๓.ดำเนินงานสมัครเข้าร่วมโครงการ 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๕ หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการ  
 

  

๔จัดทำแผนงานโครงการ/เสวนาชุมชนในรัศมี ๕ 
กิโลเมตร งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๐  แผนการดำเนินงาน /รายงานผล

การดำเนินงาน/ภาพถ่าย  

 
 

  

๕.ดำเนินการโครงการตามหลักเกณฑ์  CSR-DIW 
โครงการ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท    ๑๐ 

 รายงานความก้าวหน้าผลการ

ดำเนินงาน /ภาพถ่าย  

 
 

  

๖.ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้า ๔๐   รายงานความก้าวหน้าผลการ

ดำเนินงาน /ภาพถ่าย  

 
   

๗.สรุปผลโครงการ ๑๐ รายงานผลการดำเนินงาน     
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๑๕. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ใช้งบทำการสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนในรัศมี ๕ กิโลเมตร             

ลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในเชิงลบท่ีจะเกิดขึ้นได้ 

 ๒. ได้รับรางวัลด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous 

Award) และได้รับการรับรอง ECO FACTORY ภายในปี ๒๕๗๐ 

  

 

 



สถานะของแผน   : เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   CSR  กับโรงงาน 

โครงการ ยกระดับมาตรฐานโรงงานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักมาตรฐานสากล (CSR-DIW) Continuous   ปีที่ 3 เข้าสู่มาตรฐาน ECO FACTORY 

( ส านักงาน อ .ส.ค.คาค เหนือตอนบน) 

 แผน 
่ีรสามรตไ 1 

ผลงาน แผน  
6 เดือน 

ผลงาน แผน   
 9 เดือน 

ผลงาน แผนปี ผลงาน 

25%  50%   75%   100%   

ผลงานโดยมรุป  :    

1. ปรชะุสคณชร างาน นาดร าแผนการด าเน นงาน  

  

วาีถุปรชมงค์    : 

-เพ่ือมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกคาค
ส่วน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

-เพ่ือมุ่งสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ECO FACTORY  

- เพ่ือขยายผลให้โรงงานมีความรู้ความเข้าใจหลักการด าเนินงานตาม
มาตรฐาน CSR-DIW Continues อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 - เพ่ือด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วมพัฒน 

และ /หรือนโกนนูชุมชนจากคายในสู่คายนอกโรงงาน  

งบปรชสาณ : 6 0,000.- บาท  

 

 

 

มาเหีุ (ปวนนายบวก/อุปมรรค ข อน ากาด ) : ส านักงาน อ.ส.ค.คาคเหนือตอนบน )เชียงใหม่ (สามารถ
ด าเนินกิจการให้เกิดความอย่างยั่งยืน  ทั้งสร้างคาพลักษณ์  ความน่าเชื่อถือของแบรนด์สินค้าตรา
ไทย-เดนมาร์ค ไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบขึ้นได้ จนที่สุดเกิดการไม่ให้ความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งอาจกระจายสู่โลกสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว จนส่งผลเสียต่อธุรกิจของ อ.ส.ค.ใน
คาพรวมได้ 



หน่วยงานราบผ ดะอบ :  ส านักงาน อ .ส.ค.คาค เหนือตอนบน แนวรางแก ่ขหรือปรชเด็นรตไี องด าเน นการี่อ่ป: ด าเนินโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน )CSR-DIW Continuous(ประจ าปีงบประมาณ 6522
ในลักษณะ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและ  ผู้มีส่วนได้เสีย    

ีาวะต้วาด  : 

1.สามารถแต่งตั้งคณะท างานฯ  น ้ำหนักคะแนน 01 

6.สามารถด าเนินงานสมัครเข้าร่วมโครงการ น ้ำหนักคะแนน 01 

3.สามารถประชุมชีแจงแผนการด าเนินงานการจัดท ารายงานและการ
ทวนสอบน ้ำหนักคะแนน 01 

4.สามารถด าเนินการโครงการตามหลักเกณฑ์            CSR-DIW 
Continuous โครงการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร 
น ้ำหนักคะแนน 01 

5.สามารถส่งรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

ครั้งที 1 ให้กับหน่วยทวนสอบได้ทันตามก าหนด น ้ำหนักคะแนน 01 

2.สามารถส่งรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม        

ครั้งที่ 6 ให้กับหน่วยทวนสอบได้ทันตามก าหนด น ้ำหนักคะแนน 01 

7. ได้รับรางวัลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามมาตรฐานความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม )CSR DIW 
Continues) 

              

 

เป้าหสายปี 2566 :  
1. พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานตามหลักการด าเนินการ
ตามมาตรฐาน CSR-DIW continues  
6. ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการมีส่วนร่วม
พัฒนาและ /หรือนโกนนูชุมชนจากพนักงานในโรงงานสู่ชุมชน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียคายนอกโรงงาน 
3. ได้รับการขึ้นทะเบียนมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ประกอบการ อย่างต่อเนื่อง )CSR-DIW Continues) 

ผลงานีาสีาวะต้วาด  : 
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
และสามารถยกระดับ เชื่อมโยง
กับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ECO FACTORY  



 

 แผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๖                

 ส าหรับปี ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๒  

 

1. ชื่อโครงการ 

  ยกระดับมาตรฐานโรงงานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักมาตรฐานสากล (CSR-DIW) Continuous   ปีที่ 2 เข้าสู่
มาตรฐาน ECO FACTORY  

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๒.๑ คณะท ำงำน CG/CSR ส ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคเหนือตอนบน (เชียงใหม)่ 

3. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลำ 1 ปีงบประมำณ ตลุำคม 2565 – กันยำยน 2566 

4. แผนงานกิรกรรมรอง/กิรกรรมหลกั/ 

 แผนงำนกิจกรรมหลัก CSR-DIW Continuous ประจ ำปี ๒๕๖๕๖  

๑. ทบทวนสถำนะเริ่มต้น CSR-DIW Continuous ประจ ำปี ๒๕๖๖  

๒. รำยงำนผลกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ ประจ ำปี ๒๕๖๖  

๓. เสวนำชุมชนผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกับผูม้ีสว่นได้เสียและชุมชน  

๔. ติดตำมผลกำรปฏิบตัิด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ ำปี ๒๕๖๖  

๕. พิจำรณำข้อร้องเรยีน ประจ ำป ี๒๕๖๖  

แผนงำนกิจกรรมรอง ECO FACTORY ภำยในปี ๒๕๖๖  

๑.รวบรวมข้อมูลตำมข้อก ำหนดมำตรฐำน ECO FACTORY  

๒.ทบทวนและจัดเก็บข้อมลูในองค์กร เช่น GRI ,CSR-DIW, ECO Efficiency  

๓.ท ำแบบประเมินตนเอง  

5. สนองแผนกลยุทธ์องค์กรประเด็นยุทธศาสตร์ 

 SO 2 พัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลติด้วยมำตรฐำนสำกลทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  

6. เป้าประสงค์  

ลดผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนดำ้นอุตสำหกรรมขององค์กร ต่อข้อร้องเรียนที่เกิดจำก ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 

 



7. กลยุทธ์องค์กร 

กลยุทธ์องค์กร ด้ำนกำรเรียนรู้และเติบโต (L)  

กลยุทธ์องค์กร ด้ำนกระบวนกำรภำยใน (P)  

๘. สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน  

กลยุทธ์องค์กร KPI ด้ำนกำรเรียนรู้และเติบโต (L) : L 1 ส่งเสรมิธรรมมำภิบำลใหเ้ป็นวัฒนธรรมองค์กร  

กลยุทธ์องค์กร KPI ด้ำนกระบวนกำรภำยใน (P) : P 2 พัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตใหไ้ด้มำตรฐำนสำกล  

9. หลักการและเหตุผล 
 โรงงำนผลติภณัฑ์นมห้วยแก้ว ส ำนักงำนอ.ส.ค.ภำคเหนือตอนบน ตัง้อยู่ท่ีต ำบลช้ำงเผือก ซึ่งในรัศมี 5 กิโลเมตร มี
ชุมชนรอบข้ำง ได้แก่ชุมชนบ้ำนห้วยแก้ว ชุมชนเทศบำลต ำบลช้ำงเผือก ชุมชมเทศบำลต ำบลสุเทพ และสถำนท่ีรำชกำร อำทิ
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส ำนักงำนปศุสตัว์เขต5 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยรำชมงคลล้ำนนำ สวนสตัว์
เชียงใหม่ เป็นต้นโรงงำนผลติภณัฑ์นมห้วยแก้ว เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดเล็ก(SME)  มีเครื่องจักร ท ำงำน ในช่วงกลำงวัน 
แต่มีบำงช่วงที่ต้องท ำกำรผลติกลำงคืน  ซึ่งมีกำรก่อมลภำวะให้แก่ชุมชน  เช่น ปล่อยไอเสยีจำกเครื่องก ำเนิดไอน้ ำ  เกดิกลิ่นไม่
พึงประสงค์จำกระบบบ ำบดัน้ ำเสยี สิ่งเหล่ำนีเ้ป็นผลกระทบท่ี ส ำนกังำน อ.ส.ค.ภำคเหนือตอนบน(เชยีงใหม่) เป็นผู้บุกรุก
ชุมชนรอบข้ำงที่มีอยู่เดิม โดยทีไมไ่ด้ตระหนัก  จึงท ำให้มุมมองจำกชุมชนโดยรอบโรงงำน อำจไมไ่ด้กำรยอมรับ  และ อำจถูก
ร้องเรียนไปยัง เทศบำล หรือ อุตสำหกรรมจังหวัด  ซึ่งมีผลต่อกำรด ำเนินกิจกำรของ ส ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคเหนือตอนบน 
(เชียงใหม)่ ไม่สำมำรถเกดิควำมอย่ำงยั่งยืนได้  ท้ังภำพลักษณ์  ควำมน่ำเชื่อถือของแบรนด์สินค้ำตรำไทย-เดนมำรค์ อำจไดร้ับ
ผลกระทบในทำงลบขึ้นได้ จนท่ีสดุเกิดกำรไม่ใหค้วำมร่วมมือจำกชุมชน ซึ่งอำจจะกระจำยสูโ่ลกสังคมออนไลน์อย่ำงรวดเร็ว 
ส่งผลเสียต่อธุรกิจของ อ.ส.ค.ในภำพรวมได ้

ดังนั้นทุกๆส ำนักงำนของ อ.ส.ค.จึงต้องด ำเนินกำรพูดคุย ปฏิสัมพันธ์กับชุมชน บ่อยๆด้วย กำรท ำกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งใช้ช่องกำรสำนเสวนำกับกลุ่มชุมชน  เพื่อให้ได้ กิจกรรมและท ำงำนร่วมกับชุมชนสำมำรถที่
จะปรับควำมเข้ำใจกันระหว่ำงชุมชนและส ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคเหนือตอนบน(เชียงใหม่) มีควำมประสงค์จะด ำเนินโครงกำร อ.
ส.ค.รักนม รักฟำร์ม ยกระดับมำตรฐำนโรงงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม CSR-DIW Continuous ปีที่ 2 วงเงินงบประมำณ 60,๐๐๐ 
บำท (ห้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  

 10. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

โครงกำร CSR-DIW CONTINOUS มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ทุกภำคส่วน ลดกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกำรผลติสินค้ำและบริกำรที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่โรงงำน
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ECO FACTORY  

11. สถานที่ด าเนินโครงการ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับกำรด ำเนินกิจกำรของ สภ.นบ.(สหกรณ์โคนม) 
12. วิธีด าเนินการ 
      ๑๒.๑ ประชุมคณะท ำงำน 

      ๑๒.๒.จัดท ำแผนโครงกำร/แผนเสวนำผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

     ๑๒.๓.ประชุมตดิตำมวเิครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน โดยเนน้ไปที่โครงกำรที่เป็น after Process 

     ๑๒.๔.ด ำเนินโครงกำรที่ได้จำกกำรเสวนำชุมชนและให้สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์ของ CSR-DIW  



      ๑๒.๕ สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 

13. กลุม่เป้าหมาย 
     สมำชิกสหกรณโ์คนม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบักำรด ำเนินกิจกำรของ สภ.นบ. 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ  

๑.จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร CSR-DIW CONTINOUS ในชุมชนมำกกว่ำ 30 คน  

๒. ผลผลิตของโครงกำร CSR-DIW CONTINOUS สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์มำกกว่ำ ร้อยละ ๘๐  

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  

๑.ควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไปของชุมชนต่อโครงกำร CSR-DIW CONTINOUS ร้อยละ ๘๐ 
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14. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

 

การด าเนินการหลัก 
นั าหนัก 
กิรกรรม

(%) 

ผลลัพธ ์
(%) 

เอกสารหลกัฐาน 
)รายงานประชุม ,รายงานวิเคราะห์, 

ผลส ารวร,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อื่นๆ 

ปีงบประมาณ 2522 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2525 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2525 

มกราคม -
มีนาคม 
2522 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2522 

กรกฏาคม - 
กันยายน 
2522 

1.แต่งตั้งคณะท ำงำนมำตรฐำนโรงงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมตำมหลักมำตรฐำนสำกล CSR-DIW 
Continuous 

10 
 

 
 
หนังสือแต่งตั้งคณะท ำงำน 

     

2.สมัครเขำ้ร่วมโครงกำรกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
และผำ่นกำรพิจำรณำคุณสมบตัิเขำ้ร่วมประจ ำป ี
2566 

10 
 
 
    

หลักฐำนกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำร 
หลักฐำนกำรตอบรับเข้ำร่วมโครงกำร 

   
 

 
 

 

3. ประชุมชีแจงแผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำรำยงำน
และกำรทวนสอบ 

10 

 
 
    
 

ภำพถ่ำยกำรประชุม เอกสำรกำรประชุม      

4 .ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ แผนงำนโครงกำร RSC-
suo RWCnoCIWID กับผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย  40 

 ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน และผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ โครงกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร 

     

5.ส่งรำยงำนควำมรับผดิชอบต่อสงัคม เพื่อกำรทวน
สอบให้กับหน่วยงำนทวนสอบครั้งที ่1 
 

10 
  รำยงำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

ครั้งท่ี 1  
     

6.แก้ไข/เพิ่มเติม รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ตำมข้อแนะน ำ 10 

 รำยงำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม           ครั้งท่ี 
1 ฉบับแก้ไข 

 

     

7.ส่งรำยงำนควำมรับผดิชอบต่อสงัคม เพื่อกำรทวน
สอบให้กับหน่วยงำนทวนสอบครั้งที ่2 

10 
 รำยงำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม  

 ครั้งท่ี 2 
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15. แผนการใช้ร่ายงบประมาณ 
  

 -กิจกรรมเสวนำชุมชนรัศมี  ๕ กิโลเมตร    5,๐๐๐  บำท 

           -โครงกำรที่ได้จำกกำรเสวนำชุมชน             55,๐๐๐  บำท 

       รวมเป็นเงิน    60,๐๐๐  บำท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเป็นจริง โดยไม่เกินอัตราที่ราชการก าหนด 
16. ผลที่คาดว่าระได้รับ 

๑๖.๑  .นนักงาน ผู้ปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงานสร้างความสัมนันธ์อันดีต่อชุมชน 

 ๑๖.๒. โครงการสามารถแก้ปัญหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้



√สถานะของแผน : √เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน  ล่าช้ากว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3CSR กับลกูค้า/ผู้บริโภค 
 เป้าหมาย 

ไตรมาสที ่1  ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาสที ่2 

 

ผลงาน เป้าหมาย 

ไตรมาสที ่3 
ผลงาน เป้าหมาย 

ไตรมาสที ่4 
ผลงาน 

25  25  25  25  
 

ผลงานโดยสรุป :  โครงการฯ เริ่มเดือนตุลาคม 2566 โดย ตัวแทนจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็น ไทย-เดนมาร์ค 
  
 

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการขายไทย-เดนมาร์ค อคาเดมี่ ผลติภัณฑ์กลุ่มนม
แช่เย็นไทย-เดนมาร์ค และกิจกรรมไทย-เดนมาร์ค โรดโชว์ คุณสั่งเราส่ง ทั่วไทย 
(ภาคหนือ/ภาคกลาง/ภาคใต้/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 

วัตถุประสงค์  : 1. เพื่อพัฒนาหนุ่มสาววัวแดงให้มีความรู้ ความสามารถครบทุก
ด้าน ท้ัง Hard Skill และ Soft Skill 
2. เพื่อท าให้หนุ่มสาววัวแดงมีความกระตือรือร้นและสามารถพัฒนาตัวเองตลอดเวลา 
3. เพื่อเพิ่มยอดขายนมพาสเจอร์ไรส์ ตราไทย-เดนมาร์ค ให้กับตัวแทนจ าหน่ายใน
ภาคใต้ 
4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ และก้าวสู่การเป็นแบรนด์นมพาสเจอร์ไรส์ที่มี
ยอดขายเป็นอันดับหนึ่ง 

 

งบประมาณ :  งบประมาณการด าเนินงานโครงการฯ มลูค่า 600,000 บาท 

(ต่อ 1 รุ่น อคาเดมี่) โดยจ่ายเป็นผลิตภณัพ์เพื่อประชาสัมพันธ ์

สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจ ากัด)  
       1. สาเหต:ุ ผลติภณัฑ์กลุม่นมแช่เย็นของ อ.ส.ค. ขาดการรับรูถ้ึงผู้บริโภค / หนุ่มสาว วัวแดง ขาดประสบการณ์และก าลังใจ 
ในการท างาน 
       2. อุปสรรค: สถานการณโืรคติดต่อ ( Covid-19 ) ท าให้จ าหน่ายไดล้ าบาก 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ฝ่ายการตลาดและการขาย แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป : ด าเนินโครงการฯ เพื่อกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็น ให้แก่
ทุกตัวแทนจ าหน่ายในเขตพื้นท่ีต่างๆทั่วประเทศ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่หนุ่มสาว วัวแดง และเพิ่มยอดจ าหน่ายผลติภณัฑ์นม 
ซึ่งสามารถลดปริมาณน้ านมดิบ ของ อ.ส.ค. 

ตัวชี้วัด : 1. การเข้าถึงผู้บริโภคมากขึน้ 
- โดยค านวณจากยอดซื้อผลิตภณัฑก์ลุ่มนมแช่เย็น ที่เติบโตขึ้นของ

ตัวแทนจ าหน่ายในพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการ ในแตล่ะเดือน 
  
 

เป้าหมายปี 2566 :  
เพื่อท าให้หนุ่มสาววัวแดงมีศักยภาพด้านการเทคนิคการ
ขาย สร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ และเพิม่ยอดขาย
ผลิตภณัฑ์กลุม่นมแช่เย็นตราไทย-เดนมาร์ค ให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

   

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
    - ยอดขายผลิตภณัฑ์กลุ่มนมแช่เย็น ของ ตัวแทนจ าหน่าย 
ผลิตภณัฑ์กลุม่นมแช่เย็น ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

 
 

 



โครงการส่งเสรมิการขายไทย-เดนมาร์ค อคาเดมี่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็นไทย-เดนมาร์ค  
และกิจกรรมไทย-เดนมาร์ค โรดโชว์ คุณสั่งเราส่ง ทั่วไทย 
(ภาคหนือ/ภาคกลาง/ภาคใต/้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 

1.หลักการและเหตุผล 
โลกของการท าธุรกิจในปัจจุบันนั้น เป็นยุคของโอกาส เพราะพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป ซึ่งถ้าองค์กร

ใดสามารถที่จะเข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลง มองเห็นโอกาสเช่นนี้ จะสามารถท าให้องค์กรนั้น ๆ มีรายได้เพ่ิม
มากขึ้นเท่าทวีคูณ โดย “ผู้ขาย” ถูกมองว่าเป็นกุญแจของความส าเร็จทางธุรกิจ สร้างรายได้ สร้างความ
เจริญเติบโต ในหลายองค์กรมีการน าการเติบโตของยอดขายมาใช้เพ่ือเป็นดัชนีชี้วัดในอีกมิติได้ ถ้าองค์กรใดมี
ทีมงานขายที่เข้มแข็ง มีทักษะที่เหนือชั้น มีความสามารถ มีเทคนิคการปิดการขาย มีกลยุทธ์ในการเจรจา
ต่อรองทางธุรกิจ มีหลักในการใช้ วาทะศิลป์และศิลปะการโน้มน้าวใจ และที่ส าคัญคือการเข้าใจ เข้าถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของลูกค้า รู้ได้ถึงอารมณ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้าก็จะท าให้ประสบความส าเร็จในการขาย 
การเร่งสร้างและพัฒนาทีมงานฝ่ายขายจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างแข่งขันทางธุรกิจ เพ่ือน าพาให้องค์กร
นั้นๆ มีศักยภาพเพียงพอต่อสภาพการแข่งขันที่ เพ่ิมมากขึ้น ในบางองค์กรน าแนวคิดการขายมาบรรจุเป็น
สมรรถนะของพนักงานทุกคนให้มี เทคนิคการขาย มีทักษะที่จะสามารถโน้มน้าวใจลูกค้าได้ และเตรียมสร้างให้
องค์กรเป็นองค์กรแห่งการขาย คือทุกคนสามารถที่จะโน้มน้าวใจ มีเทคนิคในการน าเสนอได้ ซึ่งหนุ่มสาววัว
แดง ในแต่ละศูนย์ ก็มีศักยภาพในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่การอบรมเทคนิคการขายใหม่ๆ เพ่ิมเติมอย่าง
สม่ าเสมอ จะสามารถพัฒนาศักยภาพของหนุ่มสาววัวแดงให้มากขึ้นหลักสูตรในโครงการ วัวแดง อคาเดมี่ ถูก
ออกแบบตามแนวการเก็บข้อมูลจากการลงสนามการขายจริง อีกทั้งมีการรวบรวมเทคนิค กลวิธีที่วิทยากรผู้มี
ประสบการณ์ สามารถท าให้ทีมงานขายเข้าใจได้อย่างง่าย น ามาซึ่งความส าเร็จให้กับยอดขายของผลิตภัณฑ์นม
พาสเจอร์ไรส์ตราไทย-เดนมาร์ค ปี 2565 ได้อย่างยั่งยืน 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาหนุ่มสาววัวแดงให้มีความรู้ ความสามารถครบทุกด้าน ทั้ง Hard Skill และSoft Skill  

2.2 เพ่ือท าให้หนุ่มสาววัวแดงมีความกระตือรือร้นและสามารถพัฒนาตัวเองตลอดเวลา 
 2.3 เพ่ือเพ่ิมยอดขายนมพาสเจอร์ไรส์ ตราไทย-เดนมาร์ค ให้กับตัวแทนจ าหน่ายในภาคใต้ 

2.4 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ และก้าวสู่การเป็นแบรนด์นมพาสเจอร์ไรส์ที่มียอดขายเป็น
อันดับหนึ่ง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 - ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มมนมแช่เย็นไทย-เดนมาร์ค (สาววัวแดง) ทุกภูมิภาคของประเทศไทย
(ภาคหนือ/ภาคกลาง/ภาคใต้/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

4. วิธีการ 
 จัดให้ความรู้กับพนักงานขายนมพาสเจอร์ไรส์ตราไทย-เดนมาร์ค ที่เป็นตัวแทนของแต่ละศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่  และพัทลุง เพ่ือให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและพร้อมที่จะ
เติบโตไปกับแบรนด์ ซึ่งหลักสูตรการอบรมวัวแดง อคาเดมี่ จะใช้เวลาในการอบรมเป็นระยะเวลา 1 วันเพ่ือให้
หนุ่มสาววัวแดง ได้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติทั้งภาคทฤษฎี พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรส าหรับผู้ผ่านอบรม 
และมีการจัดกิจกรรมภาคสนามให้กับศูนย์ฯ จังหวดนครศรีธรรมราชในรูปแบบโรดโชว์ โดยจะน าขบวนรถขาย
ผลิตภัณฑ์ไทย-เดนมาร์ค ตกแต่งให้สวยงาม พร้อมทั้งทีมงาน Sales Force ที่จะลงพ้ืนที่แนะน าผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายให้กับ End User และยังมีการแนะน าธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายให้กับผู้ที่สนใจจะมาร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไทย-เดนมาร์คอีกด้วยโดยจะมีสาววัวแดงจากทั้ง 4 จังหวัด ประมาณ 50 คน 

/5.ขอบเขต... 
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5. ขอบเขตการด าเนินงาน 

5.1 จัดหาสถานที่ให้ความรู้โครงการส่งเสริมการขายไทย-เดนมาร์ค อคาเดมี่ และกิจกรรมไทย-    
เดนมาร์ค โรดโชว์ คุณสั่ง เราส่ง ในสถานทีท่ี่มีมาตรฐานในแต่ละภูมิภาค 

5.2 จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการให้ความรู้กับหนุ่มสาววัวแดง จ านวนไม่ต่ ากว่า 50 ท่าน และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 10 ท่าน  

5.3 จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับกิจกรรมจ านวนไม่ต่ ากว่า 50 ชุด 
5.4 จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดและเทคนิคการขายเพ่ือให้ความรู้ จ านวน 

3 ท่าน 
5.5 ตกแต่งสถานที่โดยต้องมีฉากถ่ายภาพ 1 จุด 
5.6 ออกแบบและจัดท าประกาศนียบัตร จ านวน 50 ชิ้น 
5.7 จัดหาช่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวส าหรับบันทึกภาพภายในกิจกรรม 
5.8 จัดท าภาพและวิดีโอประกอบการจัดกิจกรรม ในรูปแบบไฟล์บันทึก จ านวน 2 ชุด 
5.9 จัดกิจกรรมโรดโชว์ โดยมีรถกะบะน าขบวน 2 คันและรถสามล้อพ่วงข้าง จ านวน 7 คัน พร้อม

ตกแต่งให้สวยงาม 
5 .10  จัดหาทีมประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมโรดโชว์ โดยประกอบไปด้วย MC 1 คน และทีม

ประชาสัมพันธ์ไม่ต่ ากว่า 8 คน 
5.11 จัดเตรียมอุปกรณ์ขยายเสียงส าหรับติดตั้งในรถกระบะ และรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ       

ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมโรดโชว์ 
5.12 จัดท าป้ายทรูปเพื่อใช้ในกิจกรรมจ านวน 10 ชิ้น 
5.13 ออกแบบและผลิตโบรชัวร์ขนาด A 5 ส าหรับประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย จ านวน 

500 ใบ 
5.14 ออกแบบและผลิตโบรชัวร์ขนาด A 5 ส าหรับประชาสัมพันธ์การรับสมัครตัวแทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จ านวน 500 ใบ 
5.15 จัดหาช่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวส าหรับบันทึกภาพกิจกรรมโรดโชว์ 
5.16 จัดท าภาพและวิดีโอกิจกรรมโรดโชว์ พร้อมตัดต่อและส่งในรูปแบบไฟล์บันทึก จ านวน 2 ชุด 

 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  เพ่ือท าให้หนุ่มสาววัวแดงมีศักยภาพด้านการเทคนิคการขาย สร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ และเพ่ิม
ยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็นตราไทย-เดนมาร์ค ให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2566  ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
 

8. วงเงินในการจัดจ้าง 
 จ่ายเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ ภายในวงเงินไม่เกิน 600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน)/ครั้ง 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกบริหารการขาย กองการขาย ฝ่ายการตลาดและการขาย 



สถานะของแผน   : เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน  ล่าช้ากว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  CSR กับนวัตกรรม 

เกษตรกร/สหกรณ์ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เป้าหมาย 

ไตรมาส     

  ท่ี 1 

 ผลงาน เป้าหมาย 
6 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 

 9 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 

ปี 65 
ผลงาน 

20  00  50  000  

 

ผลงานโดยสรุป  : 

    สร้างการรับรู้ของพนักงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องของช่องทางการ
ร้องเรียน คู่มือ กฎหมายและระเบียบ รวมถึงข่าวและกิจกรรมของ CSR ผ่านช่องทางออนไลน์
เพ่ิมมากข้ึน 

ชื่อโครงการ  

IT Corporate Social Responsibility (IT CSR) 

วัตถุประสงค์    :  

      1.เพ่ือสร้างการรับรู้ของพนักงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ในเรื่องของช่องทางคู่มือ กฎหมายและระเบียบ รวมถึงข่าวและกิจกรรมของ 
CSR ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 
      2.เพ่ือน าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพ่ิม
ช่องทางในการรับรู้ของ อ.ส.ค. เพ่ิมมากข้ึน 

งบประมาณ :  งบประมาณของหน่วยงาน  สาเหตุ (ปวยยัยบวก/ อุปสรรค ข้อย ากัด) 

หน่วยงานรับผิดชอบ   :ฝ่ายอ านวยการ แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป :  

 

ตัวชี้วัด  :การรับรู้ข่าวและกิจกรรม ด้าน CG/CSR ของพนักงานภายในองค์กร  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร    

 

เป้าหมายปี 2566 :  
    สร้างการรับรู้ของพนักงานภายในองค์กร 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องของช่องทางการ
ร้องเรียน คู่มือ กฎหมายและระเบียบ รวมถึงข่าว
และกิจกรรมของ CSR ผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิม
มากขึ้น 

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
ข่าวและกิจกรรม ด้าน CG/CSR  บนหน้า
เวซบไ็ต์  



 
 
0. ชื่อโครงการ 
 IT Corporate Social Responsibility (IT CSR) 

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

0. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.เพ่ือสร้างการรับรู้ของพนักงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องของช่องทางคู่มือ 
กฎหมายและระเบียบ รวมถึงข่าวและกิจกรรมของ CSR ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 
 2.เพ่ือน าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ของ อ.ส.ค. 
เพ่ิมมากข้ึน 

4. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
           ฝ่ายอ านวยการ, ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
   เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

6. แผนงาน/กิยกรรมหลกั/กิยกรรมรอง 

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

กิยกรรมรอง : - 

7. สนองแผนกลยุทธอ์งค์กรประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเดซนยุทธศาสตร์ SO4 : ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และ           

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

แผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) พ .ศ.2560-2565 ส าหรับปี 2566 
ยุทธศาสตร์ที่  : CSR กับนวัตกรรม 
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8. เป้าประสงค ์ 

เพ่ือสร้างการรับรู้ (Brand Perceive) ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
ควบคู่กับการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการและด าเนินการ การรับรู้
ความคิดเหซนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงานภายในองค์กร ในส่วนของช่องทางการร้องเรียน, คู่มือก ากับและ
การดูแลกิจการที่ดี, กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ ข่าว และกิจกรรมด้าน CSR โดยนับจ านวนผู้ที่เข้ามา   
เยี่ยมชมผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมช่องทางการรับรู้อ่ืนๆ รวมถึงการปรับปรุงและ
พัฒนาในการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล  

9. กลยุทธ์องคก์ร 
กลยุทธ์องค์กร ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 

00. สนองแผนกลยุทธส์่วนงาน  

กลยุทธ์องค์กร KPI ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 

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

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

13. วิธีด าเนินการ 
1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ IT Governance (ITG) 
2. ด าเนินการประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนยอดผู้เข้าเยี่ยมชมและ

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

14. เป้าหมาย 
 เพ่ือสร้างการรับรู้ในส่วนของการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงานภายในองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดถึงการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวัดจ านวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือมา
ข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขและหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป



3 

15. แผนปฏิบัติการ )Action plans) 

การด าเนินการหลัก 

 

น้ าหนัก 
กิยกรร
ม)%( 

)เอกสารหลักฐาน( 
รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์, 

ผลส ารวย,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 2565 
กรกฏาคม - 
กันยายน 
2565 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2565 

มกราคม -
มีนาคม 
2566 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2566 

กรกฏาคม - 
กันยายน 
2566 

1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ 
IT Governance (ITG) 15 

แผนปฏิบัติการโครงการ IT Governance 
(ITG) 

 

    

2. ด าเนินการลงข้อมูลข่าวและกิจกรรม 
ด้าน CG/CSR หน้าเวซบไ็ต์ อ.ส.ค. 

30 ข่าวและกิจกรรม ด้าน CG/CSR หน้า
เวซบไ็ต์ อ.ส.ค. 

     

3. ติดตามผลการด าเนินงาน  20 รวบรวมข่าวและกิจกรรมด้าน CG/      

4. สรุปผลการด าเนินงานพร้อมการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

15 รายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ CG/CSR 

     

 

15. แผนการใช้ ... 
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16. แผนการใช้ย่ายงบประมาณ 
      งบประมาณของหน่วยงาน 
17. ผลที่คาดว่ายะได้รับ 

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. ชื่อโครงการ
อ.ส.ค. & บขส. พาน้อง(ด้อยโอกาส)เที่ยวชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 

2. หลักการและเหตุผล
อ.ส.ค. ให้ความส าคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีเจตนารมณ์ในการร่วมพัฒนาสังคมมา

โดยตลอด  โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือของ 2 หน่วยงานระหว่าง “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย (อ.ส.ค.) กับ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ภายใต้ชื่อโครงการ “อ.ส.ค. & บขส. พาน้อง (ด้อยโอกาส) เที่ยวชม
ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค " ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยสร้างโอกาสและเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับเด็กๆด้อย
โอกาสได้เรียนรู้อาชีพการเลี้ยงโคนมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการเปิดโลกทัศน์ เปิดประสบการณ์ อีกด้าน
ที่เด็กๆสามารถจับต้องได้ สัมผัสได้อย่างใกล้ชิด 

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์นมวัว
แดงไทย-เดนมาร์ค ให้เด็กๆได้รู้ที่มาท่ีไปของนมกล่องแรกของคนไทยตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับเด็กด้อยโอกาสในสังคม ได้เรียนรู้อาชีพการเลี้ยงโคนม
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คและสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ภายใต้

แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค 
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรีและพ้ืนที่ใกล้เคียง
4.เพ่ือเป็นการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ )Synergy)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) 

5. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

6. แผนงาน/กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลัก : พาเด็กด้อยโอกาสมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค โดยเด็ก
ด้อยโอกาสจะได้เรียนรู้อาชีพการเลี้ยงโคนม และได้ทอลองรีดนมแม่โคด้วยมือ 

กิจกรรมรอง : สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค 

7. สนองแผนกลยุทธอ์งค์กรประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ SO3 : ตอกย้ าความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์คควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหมแ่ละธุรกิจที่ต่อเนื่อง (C, G) 

8. เป้าประสงค์
เพ่ือเปิดโอกาสและประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับเด็กด้อยโอกาสได้เรียนรู้อาชีพการเลี้ยงโคนม และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

แผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิง่แวดล้อม (CSR) พ 2566-2560.ศ.ส าหรับปี
  2566 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : CSR กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 



9. กลยุทธ์องคก์ร 
กลยุทธ์องค์กร ด้าน Growth : แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ก้าวสู่แบรนด์อันดับที่ 1 ในใจผู้บริโภคชาวไทย 

Top of Mind Brand ของผู้ส่งมอบสุขภาพที่ดีแก่คนไทย ควบคู่ไปกับความสามารถในการท าก าไรขององค์กร 
10. สนองแผนกลยุทธส์่วนงาน  

กลยุทธ์องค์กร ด้าน Growth : แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ก้าวสู่แบรนด์อันดับที่ 1 ในใจผู้บริโภคชาวไทย 
Top of Mind Brand ของผู้ส่งมอบสุขภาพที่ดีแก่คนไทย ควบคู่ไปกับความสามารถในการท าก าไรขององค์กร 
11. สถานทีด่ าเนินโครงการ 
         ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

12. วิธีด าเนินการ 
1. ด าเนินการจัดท าแผน/โครงการ พร้อมขออนุมัติผู้อ านวยการ 
2. ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน/ภายนอก เพ่ือน าเด็กด้อยโอกาสมาเปิด

ประสบการณ์แบบ One Day Trip 
3. ด าเนินการพาเด็กๆด้อยโอกาสมาเท่ียวชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 
4. สรุปผลการด าเนินงานพร้อมการรายงานผลการด าเนินงาน 

13.เป้าหมาย 
 เพ่ือสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้อาชีพการเลี้ยงโคนม เด็กๆสามารถ
น าความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกท้ังยังเป็นการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค
อีกด้วย 
 
 
      



 

15. แผนปฏิบัติการ (Action plans) 

การด าเนินการหลัก 

 

น  าหนัก
กิจกรร
ม(%( 

(เอกสารหลักฐาน( 
รายงานวิเคราะห์,รายงานประชุม, 

ผลส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 2565 
กรกฎาคม - 
กันยายน 
2565 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2565 

มกราคม -
มีนาคม 
2566 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2566 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2566 

1. ด าเนินการขออนุมัติแผนงาน/โครงการ 
10 

แผนปฏิบัติการโครงการ อ.ส.ค. & บขส. พาน้อง
(ด้อยโอกาส)เที่ยวชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมารค์ 

 

    

2. ด าเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายใน/ภายนอก เพื่อน าเด็กด้อยโอกาสมาเปดิ
ประสบการณ์แบบ one day trip 

30 
หนังสือถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง      

3. ด าเนินการพาเด็กๆด้อยโอกาสมาชมฟาร์มฯ 50 ภาพถ่ายการพาเด็กๆมาเที่ยวชมฟาร์มฯ      

4. สรุปผล/ประเมินโครงการ 10 รายงานผลการด าเนินงาน      

 

15. แผนการใช้ ... 



16. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
      • งบประมาณที่เป็นตัวเงิน จ านวน 60,000.- บาท 

• งบประมาณที่ไม่เป็นตัวเงินจ านวน 30,000.- บาท 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน/บาท 

งบประมาณที่เป็นตัวเงิน 
1. ค่าอาหาร จ านวน 200 คน 30,000.- 
2. ค่าเดินทาง จ านวน 200 คน 20,000.- 
3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 10,000.- 

งบประมาณที่ไม่เป็นตัวเงิน 
4. ค่าเข้าชมฟาร์ม จ าวน 200 คน 30,000.- 

รวมค่าใช้จ่าย 90,000.- 
 

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.เด็กด้อยโอกาสได้ประสบการณก์ารท่องเที่ยวและได้เรียนรู้อาชีพการเลี้ยงโคนม 

2.กิจกรรมของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คได้รับการประชาสัมพันธ์และผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ 
ไทย-เดนมาร์คได้สร้างการรับรู้ให้เด็กๆ 

3.ได้กระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรีและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
4.เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ (Synergy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานะของแผน   :   เป็นไปตามแผน    เรว็กว่าแผน   ล่าชา้กว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  CSR กับสังคม  

7. DPO  Social  Care  เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 1 

  
ผลงาน 

เป้าหมาย 
6 เดือน 

 
ผลงาน 

เป้าหมาย 
 9 เดือน 

 
ผลงาน 

เป้าหมาย 
ปี 2566 

 
ผลงาน 

25  50  75  000  

 

ผลงานโดยสรุป  : 

    เยาวชนที่จะเติบโตในสังคม เพื่อเป็นรากฐานดูแลรักษาป่าและต้นน ้าในสังคม  

ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อันเกิดจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่จะอยู่ในใจ 

เยาวชนตลอดไป 

ชื่อโครงการ โครงการ อ.ส.ค. ส่งเสริม “ปลูกป่าในใจเยาวชน” ผ่าน
โครงการรกัษ์ป่าสริิเจริญวรรษเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนให้แก่สังคม       

วัตถุประสงค์    :  
     1. เพ่ือร่วมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม “การปลูกป่าในใจเยาวชน” ให้กับ
เยาวชนที่จะเติบโตในสังคม เพื่อเป็นรากฐานดูแลรักษาป่า และต้นน ้า  ในสังคม
ต่อไป 
     2. เพ่ือสนับสนุนสวนป่าสิริเจริญวรรษให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทัศนศึกษาและ
เป็นแหล่งสร้างออกซิเจนของธรรมชาติรวมทั งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  
     3. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมส้าหรับเยาวชนที่มีจิตส้านึกฟ้ืนฟูสภาพพื นที่เสื่อม
โทรมให้กลับฟ้ืนคืนสภาพป่าที่สมบูรณ์  

งบประมาณ :   ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นตัวเงิน และ ไม่เป็นตัวเงินทั งสิ น 101,880.-บาท  
(หนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  

สาเหตุ (ปวจจัยบวก/ อุปสรรค ข้อจ้ากัด               
สถานการณ์การแพร่ระบายโรคโควิด-19 ท้าให้การด้าเนินงานบางครั งไม่สามารถให้เยาวชนมา
รวมกลุ่มจัดกิจกรรมในพื นที่ได้   

หนว่ยงานรับผดิชอบ .... 



2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 CSR กับสังคม 

หน่วยงานรับผิดชอบ    : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม  
                                กองบริหารจัดการความยั่งยืน ฝ่ายอ้านวยการ 

แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องด้าเนินการต่อไป : การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตรา 
ไทย-เดนมาร์ค  ระยะเวลา 1 ปี (ไตรมาส 1-4 ) และ เข้าร่วมกิจกรรมการเปิด 
กิจกรรมกับเยาวชนที่เข้ามาร่วมโครงการ  1 ครั ง /ปี 

ตัวชี วัด  :  
     1. ได้การรับรู้แบรนด์ ไทยเดนมาร์ค ส้าหรับเยาวชนและผู้ร่วมงานใน
กิจกรรม จ้านวน  720 คนต่อปี 
     2. ได้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีจิตส้านึก มีใจรักษ์ในธรรมชาติ จ้านวน 
720 คนต่อปี 
     3. ได้ป่าที่เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างออกซิเจนให้แก่
สังคมต่อไป 
     4. ได้คาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่าจ้านวนขนาด 100 ไร่ ของโครงการใน
สัดส่วนขึ นอยู่กับข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้ กับ อ.ส.ค.   
      

 

เป้าหมายปี 2565 :  
     1. ได้การรับรู้แบรนด์ ไทยเดนมาร์ค ส้าหรับ
เยาวชนและผู้ร่วมงานในกิจกรรม จ้านวน  720
คนต่อปี 
     2. ได้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีจิตส้านึก 
มีใจรักษ์ในธรรมชาติ จ้านวน 720 คนต่อปี 

   

 

ผลงานตามตัวชี วัด :  
     เยาวชนที่จะเติบโตในสังคม 
เพ่ือเป็นรากฐานดูแลรักษาป่าและ
ต้ นน ้ า ใ นสั ง ค ม  ค วบ คู่ ไ ป กั บ
ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อัน
เกิดจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่จะ
อยู่ในใจเยาวชนตลอดไป 

 

แผนแม่บท... 



 
0. ความเป็นมา 
                  เนื่องจากโลกในปัจจุบันนั นเริ่มมีอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ นมากทุกปีและมีการใช้ต้นไม้มากขึ นทุกปี
เช่น การน้าไม้มาท้าที่อยู่อาศัย  การบุกรุกพื นที่ป่าไม้มาท้าการเกษตร และสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็น
จ้านวนมากและยังท้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่
มีความส้าคัญยิ่งของประเทศ ทั งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแต่ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ผ่านมา ท้าให้มีความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรของ
ประชาชนเพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว ได้มีการบุกรุกท้าลายป่าอย่างรุนแรงท้าให้พื นที่ป่าไม้ลดลงเป็นจ้านวนมาก 
ส่งผลเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมากในหลายๆ ด้าน ทั งในเรื่องการขาดแคลนไม้ใช้สอยภายในประเทศ 
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท้าให้เกิดภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆ  ซึ่งเป็นปัญหาที่นานาประเทศ
ตระหนักและมีการรณรงค์อย่างกว้างขวาง  ซึ่งในการที่จะด้าเนินการในการลดโลกร้อนและเพ่ิมพื นที่สีเขียว
นั น ต้องเริ่มจากการเป็นการเพ่ิมพื นที่ป่าเพ่ือป้องกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า อาจใช้วิธีการเฝ้าระวัง และ
ควบคุมพื นที่ป่าไม้ทีม่ีอยู่ ไม่ให้ถูกท้าลาย ช่วยปรับปรุงระบบนิเวศในพื นที่ ต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและถูกท้าลาย
ไปแล้ว  ซึ่ง อ.ส.ค. ได้เห็นความส้าคัญในการอนุรักษ์ผืนป่าเพ่ือเพ่ิมพื นที่สีเขียวและเพ่ิมออกซิเจนลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่สังคม ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าในใจคน โดยเริ่มจากเยาวชนผู้ที่จะเป็น
ผู้ใหญ่ในอนาคตที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องในพระราชด้าริ  (โครงการ+
สิริกิติ์+เจริญวรรษ) อันเป็นการฉลองพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษาของพระบรมราชินีนาถ โดยพระ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ได้ด้าริว่าการปลูกป่าในใจคน เป็น 1 
ใน 23 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทรงมี
พระราชด้ารัสในเรื่องของการปลูกป่าว่า 

“…ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียกอ่น แล้วคนเหล่านั นก็จะพากันปลูกต้นไม้ 
ลงบนแผ่นดินและรกัษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” 

ปลูกต้นไม้ในใจคน  หมายถึง การท้าความเข้าใจว่าท้าไมจึงต้องปลูกต้นไม้ และชี ให้เห็นว่าประโยชน์ของ
การปลูกต้นไม้คืออะไร จ้าเป็นต่อชีวิตอย่างไร เป็นการปลูกจิตส้านึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดิน น ้า ลม ไฟ ที่อยู่รอบตัวเรา  

2.วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อร่วมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม “การปลูกป่าในใจเยาวชน” ให้กับเยาวชนที่จะ 

เติบโตในสังคม เพ่ือเป็นรากฐานดูแลรักษาป่า และต้นน ้า  ในสังคมต่อไป 
2.2 เพื่อสนับสนุนสวนป่าสิริเจริญวรรษให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทัศนศึกษาและเป็นแหล่ง 

สร้างออกซิเจนของธรรมชาติรวมทั งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  
2.3 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส้าหรับเยาวชนที่มีจิตส้านึกฟ้ืนฟูสภาพพื นที่เสื่อมโทรมให้ 

กลับฟื้นคืนสภาพป่าที่สมบูรณ์  
 
 

ปลูกป่า..... 

แผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม (CSR) พ.ศ.2566-2570 ส้าหรับปี 2566 
ยุทธศาสตร์ที่  : CSR กับ สงัคม 



 “ปลูกป่าในใจเยาวชน” ผ่านโครงการรักษ์ป่าสิริเจริญวรรษเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่สังคม 

 

 

 

รูปภาพ... 



 

3. เป้าหมาย 
3.1 ได้การรับรู้แบรนด์ ไทยเดนมาร์ค ส้าหรับเยาวชนและผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรม จ้านวน 

720 คนต่อปี  
3.2 ได้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีจิตส้านึกใจรักษ์ธรรมชาติ จ้านวน 720 คนต่อปี 
3.3 ได้ป่าที่เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างออกซิเจนให้แก่สังคม  
3.4 ได้คาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่าจ้านวนขนาด 100 ไร ่ของโครงการในสัดส่วน  

ขึ นอยูก่ับข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้ กับ อ.ส.ค.   
4. ผู้รับผิดชอบ 

แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองบริหารจัดการความยั่งยนื ฝ่ายอา้นวยการ 
5. สถานที ่

“ โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ” พื นที่ 2,500 ไร่  
   เทือกเขาชีโอน ต้าบลนาจอมเทียน อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   

6. ระยะเวลาด้าเนินการ  
ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566  

7. การด้าเนินงานของโครงการ อ.ส.ค.ส่งเสริม “ปลกูป่าในใจเยาวชน” 
โครงการป่าสิริ เจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ได้สนองพระราชด้าริ ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพพื นที่ป่าไม้ที่ถูกท้าลาย และมีสภาพเป็น   
ป่าเสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม โดยการปลูกป่าตามแนวพระราชด้าริ คือ ปลูกไม้  
โตเร็ว ส้าหรับใช้สอย ปลูกพืชอาหารสัตว์ ส้าหรับนก และสัตว์ป่าใช้ผลสุกเป็นอาหาร รวมทั งปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือคืนสภาพป่า รวมทั งอนุรักดินและน ้า ตั งแต่เริ่มด้าเนินการในปี 2535 ได้ปลูกป่าไปแล้ว
ทั งสิ นประมาณ 580 ไร ่ ไม้ที่ปลูกในระยะเริ่มแรกเจริญเติบโต เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์จากป่า โดยการเก็บหาของป่า เช่น  หน่อไม้ เห็ด ยอดหวาย 
เป็นต้น  

นอกจากนี  .... 



นอกจากนี  ทางโครงการฯ ได้มีการอบรมเยาวชน และ จัดกิจกรรมให้เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการอนุรักษ์ป่า ปกป้องป่าอันเป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่ของสัตว์ต่างๆ   ซึ่ง อ.ส.ค.จะเข้าไปสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที รสชาติต่างๆ และ ผลิตภัณฑ์น ้าดื่มไทย-เดนมาร์ค ในระหว่างท่ีเยาวชน เข้าด้าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในการปลูกป่าของโครงการป่าสิริเจริญวรรษ ตลอดช่วงเวลาปีงบประมาณ 2566   โดย
สนับสนุนไตรมาสละ 1 ครั ง รวม 4 ครั ง รวมเป็นผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี จ้านวน 120 หีบ 
และผลิตภัณฑ์น ้าดื่ม 200 โหล  ส้าหรับน้าส่งใหแ้ก่สวนป่าที่จะสนับสนุนกิจกรรม “อ.ส.ค.ส่งเสริมปลูกป่าใน
ใจเยาวชน” ตลอดทั งปี 720 คน ( เป้าหมาเยาวชนเดือนละ 60 คน ปีละ 720 คน คนละ 6 กล่อง รวมใช้
นมส้าหรับดื่ม 4,320 กล่อง เท่ากับ 120 หีบ และ น ้าดื่ม 2,400 ขวด)  
 

 
 

 
 

 
รูปภาพ... 



 
 

 
 

8. แผนปฏิบัติการ (Action plans) ปีงบประมาณ 2566 
 

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

1. ประสานงานด้าเนนิการจัดทา้แผนปฏิบัติ
การโครงการ 1 ครั ง 

            

2. ส่งมอบผลิตภัณฑฯ์/เก็บข้อมูล ในทุก
กิจกรรมของโครงการ 4 ครั ง 

            

3. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 1 ครั ง             

4. ติดตาม/รายงานผลการดา้เนนิงานรายไตรมาส  
3 ครั ง  

            

5. ประเมนิผลโครงการ/สรปุผลการด้าเนนิงาน
พร้อมการรายงานผลการด้าเนนิงาน 1 ครั ง 

            

9.งบประมาณ.... 



9.งบประมาณ 
9.1 ค่าใช้จ่ายเป็นตัวเงิน (ค่าด้าเนินกิจกรรม/ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ) เป็นเงิน 50,000.- 

บาท  
9.2 ค่าใช้จ่ายไม่เป็นตัวเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค  โครงการ อ.ส.ค.ส่งเสริม 

“ปลูกป่าในใจเยาวชน” ผ่านโครงการรักษ์ป่าสิริเจริญวรรษเพ่ือเพิ่มออกซิเจนให้แก่สังคม ตลอดโครงการ 
1) ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี จ้านวน 120 หีบ ( รวม 4,320 

กล่อง ) ราคาเฉลี่ย 364.- บาท/หีบ รวมเป็นมูลค่า 43,680 .-บาท 
2) ผลิตภัณฑ์น ้าดื่มไทย-เดนมาร์ค ขนาด 600 ซีซี จ้านวน 200 โหล ( 2,400 ขวด) 

ราคา 41.-บาท/โหล) รวมเป็นมูลค่า 8,200.- บาท    
รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน 51,880.-บาท 

รวมค่าใช้จ่าย 9.0 เป็นตัวเงิน และ 9.2 ไม่เป็นตัวเงิน ทั งสิ น 000,880.- บาท  
(หนึ่งแสนหน่ึงพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน( 

00. ประโยชนท์ี่ได้รับ 
10.1 ได้สร้างจิตส้านึกให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีใจรักษ์ในธรรมชาติ 
10.2 ได้ท้าการอนุรักษ์ดิน แหล่งต้นน ้าล้าธาร และระบบนิเวศวิทยาของป่าดั งเดิม 
10.3 ได้ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุส์ัตวป์่า ตลอดจนเป็นแหล่งพักสัตว์ปา่ก่อน

ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 
10.4 ได้ป่าไม้เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างออกซิเจนให้แก่สังคม 
10.5 ได้คาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่าจ้านวนขนาด 100 ไร่ ของโครงการในสัดส่วน 

10:90 ส่วนอยู่ที่ข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้ และ อ.ส.ค. 
10.6 ได้ผืนป่าที่เป็นเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ ส้าหรับศึกษาหาความรู้ ตลอดจนเป็น

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งจัดกิจกรรมด้านป่าไม้ของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป ในรูปของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 

10.7 เพ่ิมช่องทางการสร้างการรับรู้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ให้แก่เยาวชนและผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อย่างต่อเนื่อง 
 

 



สถานะของแผน   : เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน  ล่าช้ากว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  CG กับเกษตรกร/สหกรณ์ 

เกษตรกร/สหกรณ์ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เป้าหมาย 

ไตรมาส     

  ท่ี 1 

ผลงาน เป้าหมาย 
6 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 

 9 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 

ปี 65 
ผลงาน 

02  02  52  122  

 

ผลงานโดยสรุป  : 

     

ชื่อโครงการ  

     Thai-Denmark ส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุด้อยโอกาสในสังคม 

วัตถุประสงค์    :  
1 เพสออส่งเสริมใถ้เด็กด้อยโอกาสในสหาน ริกเ. ถรสอสหานสงเคราะถ์           มี

สุขภาพด้านร่างกายทีอดีเพิอมมากขร้น 
2. เพสออส่งเสริมใถ้ผู้สูงอายุทีอไม่มีรายได้ มีสุขภาพร่างกายทีอดีจากการได้รับ

อาถารเสริม (น้้าน) 
3. เพสออใถ้ครอบครัวและผู้ทีอตกอยู่ในภาวะยากล้าบาก มีก้าลังใจทีอจะสู้ชีวิตและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตทีอดีขร้น 
4. เพสออตอบโจทย์นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิองแวดล้อม (CSR) และเป็นการสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส้าถรับเด็กด้อย
โอกาสในสภาวะเิรเฐกิจหดหอยรวมทั้งสหานสงเคราะถ์ 

งบประมาณ :  งบประมาณของถน่วยงาน  สาเหตุ (ปวยยัยบวก/ อุปสรรค ข้อย ากัด ) 

    

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  CG กับเกษตรกร/สหกรณ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ   :ฝ่ายอา้นวยการ แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป :  

ตัวชี้วัด  :ฟาร์มโคนมทีอได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Lumpy Skin Disease 
ในพส้นทีอสง่เสริมการเลี้ยงโคนม อ .ส.ค.  

      

 

เป้าหมายปี 2566 :  
   เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทีอครอบครัวประสบ

ปัญถาเิรเฐกิจ ผู้สูงอายุทีอไม่มีรายได้ และ
ประสบปัญถาจากเิรเฐกิจ และถรสอ
ผู้ด้อยโอกาสในสหานสงเคราะถ์มีสุขภาพทีอดี 

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
การรับรู้ )Brand Perceive( ขององค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแถ่งประเทิไทย 
)อ.ส.ค.( ควบคู่กับการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิองแวดล้อม 
ส่งเสริมใถ้เด็กด้อยโอกาสในสหาน ริกเา/
สหานสงเคราะถ์/ผู้สูงอายุทีอไม่มีรายได ้           
มีสุขภาพด้านร่างกายทีอดีเพิอมมากขร้น 

 

   

 



 
 
1. ชื่อโครงการ 

Thai-Denmark ส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุด้อยโอกาสในสังคม 

0. หลกัการและเหตผุล 

 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแถ่งประเทิไทย  (อ .ส .ค  ).มีบทบาทการด้าเนินกิจการด้านอุตสาถกรรม
โคนมแบบครบวงจร  โดยมีถน้าทีอส่งเสริมและรับซส้อน้้านมดิบตลอดรวมหรงการสร้างความมัอนคงยัองยสนใถ้กับ

เกเตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย น้้านมดิบได้รับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมาร์คเพสออส่งมอบใถ้แก่  คนไทย 
ด้วยความมุ่งถวังใถ้คนไทยได้ดสอมนมโคสดแท้ไม่ผสมนมผงทีอมีคุณภาพดีและมีสุขภาพทีอดี  พร้อมกันนี้ได้เล็งเถ็น
ความส้าคัญในการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุด้อยโอกาส โดยเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุเย์ทีอมี
ความส้าคัญต่อการพัฒนาประเทิโดยเฉพาะเด็กในวัยเรียน ซรองเป็นช่วงเวลาทีอส้าคัญและจ้าเป็นมากทีอสุดของ
การวางรากฐานการเรียนรู้ รวมหรงการพัฒนาด้านร่างกาย และสติปัญญา เพสออเติบโตเป็นผู้ใถญ่ในอนาคตทีอมี
ิักยภาพของประเทิ แต่จากสหานการณ์ในปัจจุบันพบว่ามีเด็กด้อยโอกาสในสังคมจ้านวนมากทีอได้รับ
ผลกระทบจากปัญถาเิรเฐกิจ และสังคม เนสอองจากบิดา มารดา มีปัญถาทางด้านเิรเฐกิจ สังคม จรงส่งผลท้า
ใถ้มีเด็กด้อยโอกาสเพิอมขร้นในสหานิรกเา ถรสอมูลนิธิต่างๆเป็นจ้านวนมาก แผนกกิจการสังคมและสิองแวดล้อม 
กองบริถารจัดการความยัองยสน ฝ่ายอ้านวยการ จรงจัดท้าโครงการ Thai-Denmark ส่งเสริมสุขภาพเด็กด้อย
โอกาสในสหานิรกเาและผู้สูงอายุทีอไม่มีรายได้ เพสออเถ็นหรงความส้าคัญด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใถ้เกิด 
 
0. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1 เพสออส่งเสริมใถ้เด็กด้อยโอกาสในสหาน ริกเา ถรสอสหานสงเคราะถ์ มีสุขภาพด้านร่างกายทีอดีเพิอมมากขร้น 

2. เพสออส่งเสริมใถ้ผู้สูงอายุทีอไม่มีรายได้ มีสุขภาพร่างกายทีอดีจากการได้รับอาถารเสริม (น้้านม) 

3. เพสออใถ้ครอบครัวและผู้ทีอตกอยู่ในภาวะยากล้าบาก มีก้าลังใจทีอจะสู้ชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตทีอดีขร้น 

4. เพสออตอบโจทย์นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิองแวดล้อม (CSR) และเป็นการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส้าถรับเด็กด้อยโอกาสในสภาวะเิรเฐกิจหดหอยรวมทั้งสหานสงเคราะถ์ 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกกิจการสังคมและสิองแวดล้อม กองบริถารจัดการความยัองยสน ฝ่ายอ้านวยการ 

5. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
   เดสอนตุลาคม 2565 - เดสอนกันยายน 2566  

6. แผนงาน/กิยกรรมหลกั/กิยกรรมรอง 

กิยกรรมหลัก : ส่งเสริมใถ้เด็กด้อยโอกาสในสหานิรกเา/สหานสงเคราะถ์/ผู้สูงอายุ มีสุขภาพด้าน
ร่างกายทีอดีเพิอมมากขร้น 

กิยกรรมรอง : สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค 

แผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) พ.ศ.0566 - 0572 ส าหรับปี 0566 
ยุทธศาสตร์ที ่5 : CSR กับสังคม 
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7. สนองแผนกลยุทธอ์งค์กรประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเด็นยุทธิาสตร์ SO4 : ยกระดับทุนมนุเย์ใถ้เป็นมสออาชีพ ด้วยถลักธรรมาภิบาล และ           

ถลักปรัชญาเิรเฐกิจพอเพียง 

8. เป้าประสงค ์ 
เพสออสร้างการรับรู้ )Brand Perceive( ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแถ่งประเทิไทย )อ.ส.ค.( ควบคู่กับ

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิองแวดล้อม ส่งเสริมใถ้เด็กด้อยโอกาสในสหานิรกเา/สหานสงเคราะถ์/ผู้สูงอายุ
ทีอไม่มีรายได้ มีสุขภาพด้านร่างกายทีอดีเพิอมมากขร้น 

9. กลยุทธ์องคก์ร 
กลยุทธ์องค์กร ด้าน Learning : มุ่งบริถารจัดการองค์กรใถ้เป็นองค์กรทีอมีขีดสมรรหนะสูงด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับถลักธรรมาภิบาล 

12. สนองแผนกลยุทธส์่วนงาน  

กลยุทธ์องค์กร KPI ด้าน Learning : มุ่งบริถารจัดการองค์กรใถ้เป็นองค์กรทีอมีขีดสมรรหนะสูงด้วย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับถลักธรรมาภิบาล 

 
11. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพสออส่งเสริมใถ้เด็กด้อยโอกาสในสหาน ริกเามีสุขภาพด้านร่างกายทีอดีเพิอมมากขร้น 

2. เพสออส่งเสริมใถ้ผู้สูงอายุและไม่มีรายได้ ได้มีสุขภาพร่างกายทีอดีจากการได้รับอาถารเสริม (น้้านม) 

3. เพสออใถ้ครอบครัวและผู้ทีอตกอยู่ในภาวะยากล้าบาก มีก้าลังใจทีอจะสู้ชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตทีอดีขร้น 

4. เพสออตอบโจทย์นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิองแวดล้อม (CSR) และเป็นการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส้าถรับเด็กด้อยโอกาสในสภาวะเิรเฐกิจหดหอยรวมทั้งสหานสงเคราะถ์ 

10. สถานทีด่ าเนินโครงการ 
         สหานิรกเาถรสอสหานสงเคราะถ์เด็กด้อยโอกาสในพส้นทีอถ่างไกล/ผู้สูงอายุ 65-07 ปป ทีอไม่มีรายได้ 
 
13. วิธีด าเนินการ 

1. พิจารณาคัดเลสอกสหานทีอเพสออด้าเนินโครงการและก้าถนดกิจกรรม  
 2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้อ้านวยการ  
 3. ด้าเนินโครงการตามแนวทางทีอก้าถนด 

4. สนับสนุนผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมาร์คใถ้ เด็กและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส 
 5. รายงานผลโครงการในการประชุมคณะอนุกรรมการ CG/CSR 
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14. เป้าหมาย 
 เพสออสร้างการรับรู้ )Brand Perceive( ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแถ่งประเทิไทย )อ.ส.ค.( ควบคู่กับ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิองแวดล้อม ส่งเสริมใถ้เด็กด้อยโอกาสในสหานิรกเา/สหานสงเคราะถ์/ผู้สูงอายุ
ทีอไม่มีรายได้ มีสุขภาพด้านร่างกายทีอดีเพิอมมากขร้น 
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15. แผนปฏิบัติการ )Action plans) 

การด าเนินการหลัก 

 

น้ าหนัก 
กิยกรร
ม)%( 

)เอกสารหลักฐาน( 
รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์, 

ผลส ารวย,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 0565 
กันยายน-

พฤศยิกายน 
0565 

ธันวาคม 
0565-มกราคม 

0566 

มกราคม -
มีนาคม 
0566 

เมษายน - 
มิถุนายน 
0566 

กรกฏาคม - 
กันยายน 
0566 

1 . พิจารณาคัดเลสอกสหานทีอเพสออด้าเนิน
โครงการและก้าถนดกิจกรรม 

37 
 

 

    

2 . ขออนุมัติโครงการต่อผู้อ้านวยการ 27       

3 . ด้าเนินโครงการตามแนวทางทีอก้าถนด 37       

4. สรุปผลการด้าเนินงานพร้อมการรายงาน
ผลการด้าเนินงาน 

27       

 

15. แผนการใช้ ... 
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16. แผนการใช้ย่ายงบประมาณ 
      • ค่าใช้จ่ายเป็นตัวเงิน (ค่าด้าเนินกิจกรรม /ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ฯลฯ( จ้านวน  57 , 777.- บาท  

• ค่าใช้จ่ายไม่เป็นตัวเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมาร์ค ตลอดโครงการ 
-ผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที คละรส จ้านวน 2,160 กล่อง  

(ถรสอ 60*363.25 ถีบ คิดเป็นมูลค่า 21,795 .77.-  บาท) 
-ผลิตภัณฑ์น้้าดสอมตรา อ .ส.ค.ขนาด 677 cc. จ้านวน 60 *41 แพค (คิดเป็นมูลค่า 2,467.77.-  บาท) 
ค่าใช้ย่ายรวม 74,055.- บาท 

 
17. ผลที่คาดว่ายะได้รับ 

1. ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุทั้งในและนอกสหานสงเคราะถ์ได้รับการพัฒนาการเจริญเติบโตทางด้าน
ร่างกาย 
 2. สร้างภาพลักเณ์ทีอดีเกิดขร้นแก่ อ  .ส .ค  .และเป็นส่วนถนรองของ ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิองแวดล้อม (CSR)  

3. ตอบโจทย์นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิองแวดล้อม  (CSR) และเป็นการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส้าถรับเด็กและผู้สูงวัยผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพสออใถ้ครอบครัวและผู้ทีอตกอยู่ใน
ภาวะยากล้าบาก มีก้าลังใจและยกระดับคุณภาพชีวิตทีอดีขร้น 

4. สร้างการรับรู้แบรนด์นมไทยเดนมาร์กในสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานะของแผน   :   เป็นไปตามแผน    เรว็กว่าแผน   ล่าชา้กว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  CSR กับสังคม  

7. DPO  Social  Care  เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 1 

  
ผลงาน 

เป้าหมาย 
6 เดือน 

 
ผลงาน 

เป้าหมาย 
 9 เดือน 

 
ผลงาน 

เป้าหมาย 
ปี 2566 

 
ผลงาน 

25  50  75  000  

 

ผลงานโดยสรุป  : 

    ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งจะมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม เป็นการ
พัฒนาจิตใจ ให้เกิดความเข้มแข็งแกผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้สูงอายุ 
พร้อมทั้งตระหนักถึงความส าคัญของศาสนา การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนที่จะย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อีกทั้งคนในครอบครัวสามารถให้ การ
ดูแลผู้สูงอายุไดอย่างเข้าใจ มีคุณภาพมากขึ้นและส่งผลให้ผู้สูงอายุไดมีรอยยิ้ม มีชีวิตอยู่
อย่างมีความสุข ให้รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงามให้ยั่งยืนสืบต่อไป 

ชื่อโครงการ  โครงการธรรมะในฟาร์ม  “สร้างสุขสมวัย เพ่ือการดูแล
ตนเองและผู้สูงอายุ” ประจ าปี 2566       

วัตถุประสงค์    :  
     1. เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากร ประชาชน นักเรียน ผู้ปกครอง ได้
เห็นคุณค่าทางคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เพ่ือสร้างใจ
คุณธรรม อ่อนโยน ไดรธูรรมะอันควรใสใจให้  
     2. เพ่ือส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความกตัญญูต่อผู้ สูงอายุ ผู้มี
พระคุณ ทั้งในสถาบันครอบครัว และในสังคม 
     3. เพ่ือเสริมสร้างครอบครัวให้มีคุณภาพ เข้มแข็ง รูจักแบ่งปัน ไมทอดทิ้ง
ผู้สูงอายุ 
     4. เพ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งการให้ และการช่วยเหลือซึ่งและกัน 
     5. เพ่ือสร้างเครือข่ายของผู้ดูแลผู้ สูงอายุ และเครือข่ายผู้สูงอายุขึ้นเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางธรรมะ ในล าดับต่อไป 

งบประมาณ  :     ค่าใช้จ่ายที่ เป็นตัวเงิน และ ไม่เป็นตัวเงินทั้งสิ้น  ทั้งสิ้น 
68,200.- บาท (หกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

สาเหตุ (ปวจจัยบวก/ อุปสรรค ข้อจ ากัด               
สถานการณ์การแพร่ระบายโรคโควิด-19 ท าให้การมารวมกลุ่มจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ไม่ได ้  

 

หนว่ยงานรับผดิชอบ .... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 CSR กับสังคม 

หน่วยงานรับผิดชอบ    : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม  
                                กองบริหารจัดการความยั่งยืน ฝ่ายอ านวยการ 

แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องด าเนินการต่อไป : การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตรา 
ไทย-เดนมาร์ค  ระยะเวลา 1 ปี (ไตรมาส 1-4 ) และ เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ  1 ครั้ง /ปี 

ตัวช้ีวัด  :  
     1. พนักงาน อ.ส.ค./ประชาชนไดรธูรรมะอันควรใสใจ เพิ่มศักยภาพแก
ตนเองรวมทั้งผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ให้สามารถมีธรรม
รองรับการเผชิญหน้ากับอารมณ์ของตนเองในการด าเนินชีวิตร่วมไปกับชีวิตของ
ผู้สูงอายุและผู้อ่ืนในสังคมรอบข้าง  
     2. ได้ส่งเสริมให้พนักงาน อ.ส.ค./ประชาชนคนไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรม
เรื่องความกตัญญู ต่อผู้สูงอายุ ผู้มีพระคุณ ทั้งในสถาบันครอบครัว และในสังคม 
     3. ได้เสริมสร้างครอบครัวให้มีคุณภาพ เข้มแข็ง รูจักแบ่งปัน ไมทอดทิ้งผู้
สูงอายุ 
     4. ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้ และการช่วยเหลือซึ่งและกัน      

 

เ ป้ า ห ม า ย ปี  2565   :  
     1 .  ได้ การรับรู้ แบรนด์  ไทย -เดนมาร์ค 
ส าหรับผู้ร่วมงานในกิจกรรม จ านวน  1,200 คน
ต่อปี 
     2. ได้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการให้มีจิตส านึก มี
ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวข้องกับ
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความส าคัญของศาสนา จ านวน 1,200 คนต่อปี 

   

 

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
     ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละ
ครั้ งจะมีความรู้ความเข้าใจใน
คุณธรรม จริยธรรม เป็นการ
พัฒนาจิตใจ ให้เกิดความเข้มแข็ง
แกผู้ใกล้ชิดและเก่ียวข้องกับการใช้
ชีวิตร่วมกับผู้สู งอายุ  พร้อมทั้ ง
ต ระหนั ก ถึ ง ค ว ามส า คั ญขอ ง
ศาสนา 

 

แผนแม่บท...



 

 

โครงการธรรมะในฟาร์ม  “สร้างสุขสมวัย เพ่ือการดแูลตนเองและผูสู้งอายุ” 
ประจ าปี 2566 

0.หลักการและเหตุผล 
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงท าให้เกิดผลกระทบ

ต่อสภาวะความเปน็อยู่ของบคุคล เด็ก เยาวชน และ ผู้สูงอายุ ขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจจึงส่งผลท าให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาด
ความตระหนกัในความรับผิดชอบตอ่หนา้ที่ ต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  อ.ส.ค. จึง
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สนใจให้รู้จักหนา้ที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติส่งเสริมให้ยึดมั่น
ในระบอบประชาธปิไตยช่วยเหลือเกื้อกูลซึง่กันและกันปฏิบัตติามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและ
นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  ในขณะเดียวกันสังคมไทยในทุกๆภูมิภาคก าลังมีผู้สูงอายุเพ่ิม
จ านวนมากขึ้น ๆจากผู้เกษียณอายุในแต่ละปีและก้าวเขา้สู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเตม็รปูแบบนั้น เพื่อ
จัดการให้ผู้สูงอายุไดมีสุขภาวะที่ดีทั้งในระดับ สังคม ชุมชนไปจนถึงส่งเสริมในระดับครอบครัวให้เกิดความ
อยู่ดี มีสุข สมาชิกในครอบครัว มีความรัก  ความอบอุ่นเอื้ออารีต่อผู้สูงอายุ  

ทัศนคติที่ดีหรือความเห็นอันเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเป็นธรรม คือทั้งดีและ  
ถูกต้องของคนในครอบครัวนั้นนับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการสร้างความสุขและความอบอุ่นในครอบครัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นหลักในการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่จะต้องคลุกคลีใช้ เวลาในด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้สูงอายุ อยู่แทบจะตลอดเวลาในแต่ละวันละวัน  ดังนั้น จึงเป็นเรื่องส าคับที่จะต้องส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมในใจของคนที่ท าหนาที่นี้รวมถึงให้แกสมาชิกของครอบครัวทุกคนให้มากยิง่ๆขึ้น 

อ.ส.ค.ไดเห็นถึงความส าคัญในเรื่องของความสุขของผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงวัยใกล้
เกษียณและผู้สูงอายุ จึงไดจัดท าโครงการธรรมะในฟาร์ม“สร้างสุขสมวัยเพ่ือการดูแลตนเองและผู้สูงอายุ”
ขึ้นโดยมีเป้าหมายให้เปน็โครงการเผยแผธ่รรมะในหัวข้อธรรมที่เหมาะสม ให้แกบุคคลทั่วไปที่ก าลังดูแลบิดา
มารดาหรือผู้ สูงอายุในครอบครัวโดยมุ่งเน้นในกลุ่มผู้ มีอายุตั้งแต่ 25-60 ปี หรือผู้ท างานในช่วงก่อน
เกษียณอายุเพ่ือเป็นการเตรียมการ และความพร้อมในการดูแลผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพรวมถึงให้ตนเอง มี
ความพร อมมีธรรมะเ พ่ือที่ จะก้าวไปสู่ ความเป็นผู้ สู งวัยที่มี ธรรมในอนาคต“สร้างสุขสมวัย” 
 

 
2. วัตถุประสงค์... 

แผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม (CSR) พ.ศ.2566-2570 ส าหรับปี 2566 
ยุทธศาสตร์ที่  : CSR กับ สงัคม 



2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ผู้บริหาร พนกังาน บคุลากร ประชาชน นักเรียน ผูป้กครอง ได้เหน็คุณคา่ทาง

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อสร้างใจคุณธรรม อ่อนโยน ไดรธูรรมะอนัควรใสใจให ้เพิ่ม
ศักยภาพแกตนเองรวมทัง้ผูท้ี่ดูแลผู้สงูอายุทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ให้สามารถมธีรรมรองรับการ
เผชิญหน้ากบัอารมณข์องตนเองในการด าเนินชีวติรว่มไปกับชวีิตของผูส้งูอายแุละผูอ้ื่นในสังคมรอบข้าง 

2.  เพื่อส่งเสริมคา่นิยมและวัฒนธรรมเรื่องความกตัญญตู่อผูสู้งอายุ ผู้มีพระคุณ ทั้งใน
สถาบนัครอบครวั และในสังคม 

3.  เพื่อเสริมสร้างครอบครัวให้มีคุณภาพ เข้มแข็ง รจูักแบ่งปนั ไมทอดทิ้งผู้สูงอาย ุ
4.  เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการให้ และการช่วยเหลือซึ่งและกนั 
5.  เพื่อสร้างเครือข่ายของผูดู้แลผูสู้งอายุ และเครือข่ายผู้สูงอายุขึน้เพ่ือแลกเปลี่ยน

ข้อคดิเหน็ทางธรรมะ ในล าดับต่อไป 
3. เป้าหมาย 

3.1 พนักงาน อ.ส.ค./ประชาชนไดรูธรรมะอันควรใสใจ เพ่ิมศักยภาพแกตนเองรวมทั้งผูท่ี้
ดแูลผูสู้งอายุทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ใหส้ามารถมธีรรมรองรบัการเผชญิหน้ากบัอารมณข์องตนเองใน
การด าเนนิชวีิตร่วมไปกับชวีติของผูสู้งอายแุละผู้อืน่ในสงัคมรอบข้าง  

3.2 ได้ส่งเสริมให้พนักงาน อ.ส.ค./ประชาชนคนไทยมีคา่นิยมและวัฒนธรรมเรื่องความ
กตัญญู ต่อผูสู้งอายุ ผู้มีพระคุณ ทั้งในสถาบนัครอบครัว และในสังคม 

3.3 ได้เสริมสรา้งครอบครัวใหม้ีคุณภาพ เข้มแขง็ รจูักแบ่งปนั ไมทอดทิ้งผูสู้งอาย ุ
3.4 ได้เสริมสรา้งสังคมแห่งการให ้และการช่วยเหลือซึ่งและกนั 

4. ผู้รับผดิชอบ 
แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองบริหารจัดการความยั่งยนื ฝ่ายอ านวยการ 

5. สถานท่ี 
วัดถนนโคง้ ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566  

7. วิธีการด าเนินงาน 
7.1 ขอความรว่มมอืจากองค์กรในการจดัพนักงาน /ผู้ใกล้เกษียณ/บุคคลในครอบครัว ไป

เข้ากิจกรรม ณ วดัถนนโค้ง  
7.2 จัดการประชุมในรูปแบบของทางวัด โดยพิจารณารปูแบบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
7.3 บันทึกผลหรือจดัท าแบบประเมนิเพ่ือเปน็ข้อมูลในการอ้างอิงในการด าเนินงาน 

รูปภาพ... 



  
 

 
 

 
รูปภาพ... 



 

 
 

 

โครงการนี้เปน็การด าเนินการในลักษณะการบรรยายธรรม โดยพระภิกษุสงฆ์และ/หรอืผูท้ี่มี
ความรูด้านการพัฒนาจิตใจให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องในเรื่องราวต่างๆ ของผู้สูงอายุ และ/หรือ ผู้ที่มีประสบ
การณในการดูแลใกลช้ิดผูสู้งอายุ มาให้ข้อคิดเห็นชี้น าความคิดและแนวทางปฏิบัติในรูปแบบของการไปไหว้
พระ สวดมนต์ และรับฟังการบรรยายธรรม ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ ประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัย 
รวมถึงพนักงาน อ.ส.ค.ที่จะได้เข้าร่วมโครงการนี้  โดย อ.ส.ค.จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที  
ผลิตภัณฑ์นมเย็น และผลิตภัณฑ์นมดื่มไทยเดนมาร์ค ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมะใน
โครงการ  ธรรมะฟาร์ม อ.ส.ค.สร้างสุขสมวัยเพ่ือการดูแลตนเองและผู้สูงอายุ”  

8.แผนด าเนนิงาน...  



8. แผนด าเนินงาน (ปีงบประมาณ 2566( 
 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

1. ประสานงานด าเนนิการจัดท าแผนปฏิบัติ
การโครงการ 1 คร้ัง 

            

2. ส่งมอบผลิตภัณฑฯ์/เก็บข้อมูล ในทุก
กิจกรรมของโครงการ 4 คร้ัง 

            

3. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 1 ครั้ง             

4. ติดตาม/รายงานผลการด าเนนิงานรายไตรมาส  
3 ครั้ง  

            

5. ประเมนิผลโครงการ/สรปุผลการด าเนนิงาน
พร้อมการรายงานผลการด าเนนิงาน 1 ครั้ง 

            

 

9. งบประมาณ 
9.1 ค่าใช้จ่ายเป็นตัวเงิน (ค่าด าเนินกิจกรรม/ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ) เป็นเงิน 10,000.- บาท  
9.2 ค่าใช้จ่ายไม่เป็นตัวเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค  โครงการธรรมะในฟาร์ม  

“สร้างสุขสมวัย เพื่อการดูแลตนเองและผู้สูงอายุ” ประจ าปี 2566 ตลอดโครงการ 
1) ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ยู เอช ที / นมเย็น รวมเป็นมูลค่า 50,000 .-บาท 
2) ผลิตภัณฑ์น้ าดื่มไทย-เดนมาร์ค ขนาด 600 ซีซี จ านวน 200 โหล ( 2,400 ขวด) 

ราคา 41.-บาท/โหล) รวมเป็นมูลค่า 8,200.- บาท    
รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน 58,200.-บาท 

รวมค่าใช้จ่าย 9.0 เป็นตัวเงิน และ 9.2  ไม่เป็นตัวเงิน ทั้งสิ้น 68,200.- บาท  
(หกหมื่นแปดพนัสองร้อยบาทถ้วน( 
 
00. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 

10.1 เป็นการพัฒนาจิตใจ ให้เกิดความเข้มแข็งแก่ผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้สูงอายุ 

10.2 คนในครอบครัวสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเข้าใจ มีคุณภาพมากขึ้นและ
ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้มีรอยย้ิม มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข 

10.3 เป็นแนวทางในการสร้างสังคมที่สันติสุขของผู้สูงอายุ 
10.4 เป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวระหว่าง

ภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชน 

11.ความยั่งยืน... 



 
00. ความยั่งยืนของโครงการ  

หลังจากที่มีการด าเนินงานโครงการแล้ว คาดว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งจะมีความรู้
ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม เป็นการพัฒนาจิตใจ ให้เกิดความเข้มแข็งแกผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับ
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งตระหนักถึงความส าคัญของศาสนา การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนที่จะย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อีกทั้งคนในครอบครัวสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุได
อย่างเข้าใจ มีคุณภาพมากขึ้นและส่งผลให้ผู้สูงอายุไดมีรอยยิ้ม มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ให้รักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมอันดีงามให้ยั่งยืนสืบต่อไป 

 



สถานะของแผน   : เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน  ล่าช้ากว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  CG กับเกษตรกร/สหกรณ์ 

เกษตรกร/สหกรณ์ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เป้าหมาย 

ไตรมาส     

  ท่ี 1 

ผลงาน เป้าหมาย 
6 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 

 9 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 

ปี 65 
ผลงาน 

02  02  52  122  

 

ผลงานโดยสรุป  : 

     

ชื่อโครงการ  

     Thai-Denmark ส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุด้อยโอกาสในสังคม 

วัตถุประสงค์    :  
1 เพสออส่งเสริมใถ้เด็กด้อยโอกาสในสหาน ริกเ. ถรสอสหานสงเคราะถ์           มี

สุขภาพด้านร่างกายทีอดีเพิอมมากขร้น 
2. เพสออส่งเสริมใถ้ผู้สูงอายุทีอไม่มีรายได้ มีสุขภาพร่างกายทีอดีจากการได้รับ

อาถารเสริม (น้้าน) 
3. เพสออใถ้ครอบครัวและผู้ทีอตกอยู่ในภาวะยากล้าบาก มีก้าลังใจทีอจะสู้ชีวิตและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตทีอดีขร้น 
4. เพสออตอบโจทย์นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิองแวดล้อม (CSR) และเป็นการสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส้าถรับเด็กด้อย
โอกาสในสภาวะเิรเฐกิจหดหอยรวมทั้งสหานสงเคราะถ์ 

งบประมาณ :  งบประมาณของถน่วยงาน  สาเหตุ (ปวยยัยบวก/ อุปสรรค ข้อย ากัด ) 

    

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  CG กับเกษตรกร/สหกรณ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ   :ฝ่ายอา้นวยการ แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป :  

ตัวชี้วัด  :ฟาร์มโคนมทีอได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Lumpy Skin Disease 
ในพส้นทีอสง่เสริมการเลี้ยงโคนม อ .ส.ค.  

      

 

เป้าหมายปี 2566 :  
   เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทีอครอบครัวประสบ

ปัญถาเิรเฐกิจ ผู้สูงอายุทีอไม่มีรายได้ และ
ประสบปัญถาจากเิรเฐกิจ และถรสอ
ผู้ด้อยโอกาสในสหานสงเคราะถ์มีสุขภาพทีอดี 

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
การรับรู้ )Brand Perceive( ขององค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแถ่งประเทิไทย 
)อ.ส.ค.( ควบคู่กับการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิองแวดล้อม 
ส่งเสริมใถ้เด็กด้อยโอกาสในสหาน ริกเา/
สหานสงเคราะถ์/ผู้สูงอายุทีอไม่มีรายได ้           
มีสุขภาพด้านร่างกายทีอดีเพิอมมากขร้น 

 

   

 



 
 
1. ชื่อโครงการ 

โครงการวิยัยนวัตกรรมการผลิตอิฐบล็อกประสานและกระถางต้นไม้ยากมูลโคเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในระบบเศรษฐกิยหมุนเวียน  (บายใต้โครงการร่วมทุนกับ  บพข). 

0. หลกัการและเหตผุล 

  
0. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพสออผลิตอิฐบล็อกประสานและกระหางจากมูลโคเป็นผลิตภัณฑ์ทีอสร้างมูลค่าเพิอมใถ้กับกากมูลโค  
2 .เพสออออกแบบแบรนด์และสร้างโมเดลธุรกิจเพสออการสร้างมูลค่าจากวัตหุดิบมูลโค ทีอได้จากฟาร์มใน

ระบบเิรเฐกิจถมุนเวียน 
3  .เพสออวิเคราะถ์ความคุ้มค่าทางการเงินของการลงทุนระบ บผลิตอิฐบล็อกประสานและกระหางจากมูล

โคเชิงพาณิชย์ 
4   .เพสออเป็นแถล่งบริการใถ้ความรู้ อบรม และสาธิตการท้าอิฐบล็อคและกระหางจากกากมูลโคแก่

เกเตรกรและผู้สนใจ 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

5. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
   ระยะเวลาตลอดโครงการ  1 ปป (งบประมาณ 6522)  เริอมโครงการวิจัยเมสออเดสอน ตุลาคม พ .ิ  . 6525  
หรงเดสอน กันยายน 6522 

6. แผนงาน/กิยกรรมหลกั/กิยกรรมรอง 

กิยกรรมหลัก :  
กิยกรรมรอง :  

7. สนองแผนกลยุทธอ์งค์กรประเด็นยุทธศาสตร ์
 
8. เป้าประสงค ์ 

เพสออออกแบบแบรนด์และสร้างโมเดลธุรกิจเพสออการสร้างมูลค่าจากวัตหุดิบมูลโค ทีอได้จากฟาร์มใน
ระบบเิรเฐกิจถมุนเวียน 

 
9. กลยุทธ์องคก์ร 

กลยุทธ์องค์กร ด้าน Learning : มุ่งบริถารจัดการองค์กรใถ้เป็นองค์กรทีอมีขีดสมรรหนะสูงด้วย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับถลักธรรมาภิบาล 

 
 
 

แผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) พ.ศ.0566 - 0572 ส าหรับปี 0566 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : CSR กับการพัฒนาเศรษฐกิยแบบองค์รวม )BCG) 
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12. สนองแผนกลยุทธส์่วนงาน  

กลยุทธ์องค์กร KPI ด้าน Learning : มุ่งบริถารจัดการองค์กรใถ้เป็นองค์กรทีอมีขีดสมรรหนะสูงด้วย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับถลักธรรมาภิบาล 
11. สถานทีด่ าเนินโครงการ 
         พส้นทีอของฟาร์มโคนมของเกเตรกร ใน อ .มวกเถล็ก จ.  สระบุรี โดยด้าเนินการวิจัยร่วมกับวิสาถกิจชุม
เิรเฐกิจถมุนเวียนในฟาร์มโคนม อ .มวกเถล็กภายใต้ CG/CSRและ BCG Model 
 
10. วิธีด าเนินการ 

1. ออกแบบส่วนผสมและขร้นรูปอิฐบล็อกประสาน 
6. การก้าถนดลูกค้าเชิงกลยุทธ์เพสออการสร้างฐานราคา และการเปิดตัวแบรนด์ การท้าวิจัยความต้องการ 
(Insight, focus group and demand estimation) 
3. การระบุประเด็นเพสออการออกแบบ (design principle on brand and product model) 
4. การทวนสอบกับฝ่ายออกแบบเทคโนโลยีการผลิต การขร้นต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
5. การออกแบบช่องทางการตลาด  :แผนการสร้างแบรนด์ การขาย ผ่านช่องทาง online and offline และ
การทวนสอบด้วยจ้านวนสมาชิกในชุมชน 
2. การทวนสอบระบบจัดจ้าถน่ายและการออกแบบโครงสร้างระบบข้อมูลเพสออเป็นแนวทางการใช้
ประโยชน์เชิงกลยุทธ์นวัตกรรม 
7. การก้าถนดแผนวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน ผลการออกแบบแบรนด์และการประเด็นสสออสารมีผล
ต่อการยินดีจ่ายในราคาสินค้าทีอต่างกัน 
8. ข้อแนะน้าการใช้แบรนด์เพสออการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าชุมชน ทีอได้จากฟาร์มเิรเฐกิจถมุนเวียน 
9. เก็บข้อมูลภาคสนามด้านต้นทุนการลงทุน 
11. วิเคราะถ์ข้อมูลถาความคุ้มค่าทางการเงิน 
11. ท้าคู่มสอการลงทุนผลิตกระหางต้นไม้จากมูลโคและของเสียทาง 
   การเกเตรในเชิงพาณิชย์ 

14. เป้าหมาย 
 เพสออสร้างการรับรู้ )Brand Perceive( ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแถ่งประเทิไทย )อ.ส.ค.( ควบคู่กับ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิองแวดล้อม ส่งเสริมใถ้เด็กด้อยโอกาสในสหานิรกเา/สหานสงเคราะถ์/ผู้สูงอายุ
ทีอไม่มีรายได้ มีสุขภาพด้านร่างกายทีอดีเพิอมมากขร้น 
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15. แผนปฏิบัติการ )Action plans) 

การด าเนินการหลัก 

 

น้ าหนัก 
กิยกรร
ม)%( 

)เอกสารหลักฐาน( 
รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์, 

ผลส ารวย,รายงานผลงาน,บาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 0565 
กันยายน-

พฤศยิกายน 
0565 

ธันวาคม 
0565-มกราคม 

0566 

มกราคม -
มีนาคม 
0566 

เมษายน - 
มิถุนายน 
0566 

กรกฏาคม - 
กันยายน 
0566 

1 . พิจารณาคัดเลสอกสหานทีอเพสออด้าเนิน
โครงการและก้าถนดกิจกรรม 

31 
 

 

    

6 . ขออนุมัติโครงการต่อผู้อ้านวยการ 61       

3 . ด้าเนินโครงการตามแนวทางทีอก้าถนด 31       

4. สรุปผลการด้าเนินงานพร้อมการรายงาน
ผลการด้าเนินงาน 

61       

 

15. แผนการใช้ ... 
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16. แผนการใช้ย่ายงบประมาณ 
      • ค่าใช้จ่ายเป็นตัวเงิน (ค่าด้าเนินกิจกรรม /ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ฯลฯ( จ้านวน  51 , 111.- บาท  

• ค่าใช้จ่ายไม่เป็นตัวเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมาร์ค ตลอดโครงการ 
-ผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที คละรส จ้านวน 6,160 กล่อง  

(ถรสอ 60*363.25 ถีบ คิดเป็นมูลค่า 61,795 .11.-  บาท) 
-ผลิตภัณฑ์น้้าดสอมตรา อ .ส.ค.ขนาด 211 cc. จ้านวน 60 *41 แพค (คิดเป็นมูลค่า 66421.11.-  บาท) 
ค่าใช้ย่ายรวม 742055.- บาท 

 
17. ผลที่คาดว่ายะได้รับ 

1. ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุทั้งในและนอกสหานสงเคราะถ์ได้รับการพัฒนาการเจริญเติบโตทางด้าน
ร่างกาย 
 2. สร้างภาพลักเณ์ทีอดีเกิดขร้นแก่ อ  .ส .ค  .และเป็นส่วนถนรองของ ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิองแวดล้อม (CSR)  

3. ตอบโจทย์นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิองแวดล้อม  (CSR) และเป็นการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส้าถรับเด็กและผู้สูงวัยผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพสออใถ้ครอบครัวและผู้ทีอตกอยู่ใน
ภาวะยากล้าบาก มีก้าลังใจและยกระดับคุณภาพชีวิตทีอดีขร้น 

4. สร้างการรับรู้แบรนด์นมไทยเดนมาร์กในสังคม 
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เอกสารอ้างอิง  

 
1. กองวางแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. (2565).  

                แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประจ าปี 2566-2570 (ส าหรับปี พ.ศ. 2566).  

2. กองวางแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. (2560).  

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

3. แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (แผนกธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม) ฝ่ายอ านวยการ องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. (2565).  

 นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ประจ าปี
งบประมาณ 2565.   

4. ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. (2565)  

      แผนส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ประจ าปีงบประมาณ 2565. 

5. แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (แผนกธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม) ฝ่ายอ านวยการ องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. (2565).  

     แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ 2565.  

6. กองบริหารจัดการความยั่งยืน ฝ่ายอ านวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (2565).  
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 2564.  

7. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. จาก http://www.dpo.go.th  สืบค้นเดือนสิงหาคม 2565. 
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ภาคผนวก ก 
กฎบัตร คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate : CG) 

และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ปี 2566 
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ภาคผนวก ข 
นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(Corporate Social Responsibility : CSR)  
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ประกาศ 
นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR)  

ของ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ปี 2566 
............................ 

  คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ยึดมั่นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในกระบวนการ และกิจกรรมเสริมสร้างสังคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR in process & CSR after process) เทียบเท่ากับหลักการสากลตามแนวทาง ISO 26000 
และปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Sustainable Development Goals (SDGs) จึงก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ การด าเนินงานตามภารกิจบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภายใต้หลักการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) โดยสร้างการ มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร
สอดคล้องตามนโยบายนมแห่งชาติและค าขวัญ “รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน 
สู่ความยั่งยืน” และรายงานผลการการด าเนินงาน ด้วยมาตรฐาน GRI Standard ดังนี้ 
  1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Organizational governance) โดยด าเนินกิจการและพัฒนาธุรกิจ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และการให้สินบน
ทุกรูปแบบ อ.ส.ค. ด าเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้และปฏิบัติตามมาตรฐานการก ากับดูแลที่ดี และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติชุมชนและสังคม พนักงานคู่ค้า 
ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการแข่งขันทาง
การค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการผูกขาดและการด าเนินกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 

  2. การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human rights) โดยตระหนักถึงความส าคัญต่อการเคารพสิทธิ
มนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุน ส่งเสริ มสิทธิ
มนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

  3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor practices) โดยปฏิบัติต่อพนักงานภายในองค์กรอย่างเป็น
ธรรมและมีความรับผิดชอบ ตามสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามกฎหมายและหลักจริยธรรม โดยการปฏิบัติด้าน
แรงงานอย่างมีความรับผิดชอบ 
   
 
 

4. การดูแล... 
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4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (The environment) โดย อ.ส.ค. มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักและให้ความส าคัญต่อการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม และบริการ มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการ
ผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มีการก าหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้
คุณค่า และลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การส่งเสริมการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

5. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair Operating practices) โดย อ.ส.ค. ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่ นใจได้ว่า สิ่งจ าเป็น
พ้ืนฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครอง และดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกาหนดกฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ 
  6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer issues) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และให้บริการ    
ที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
  7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development) 
โดยการพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนที่ส าคัญของ อ.ส.ค. เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยยึด
แนวทางให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับ อ.ส.ค. 
  เพ่ือให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธะกิจองค์กรจึงจะต้องด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมอย่าง
ยั่งยืนโดยก่อให้เกิดผลต่อ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสุขภาพ กล่าวคือ 
  1. พัฒนาการผลิต และงานบริการ 
  การผลิต : อ.ส.ค. จะส่งเสริมและยกระดับน้ านมคุณภาพสูง (Premium) เป็นคุณค่าที่ยั่งยืนสู่
สังคมไทยให้เข้มแข็ง สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมผลิตน้ านม ที่มีคุณภาพสูง อย่างต่อเนื่องโดยรักษาความสมดุล
ระหว่างทรัพยากรมนุษย์และเครื่องจักรกลที่น าความทันสมัยมาสู่กระบวนการเลี้ยง ผลิตนม หรือการตลาด เพ่ือ
คุณภาพชีวิต สร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชากรไทย การผลิตน้ านมที่เน้นการอนุรักษ์พลังงาน ต้นทุนเหมาะสม ลดของ
เสียจากกระบวนการผลิต กระบวนการบาบัดน้ าเสียที่พัฒนาและปรับปรุงให้มีความปลอดภัยสูงกว่ามาตรฐานที่
อุตสาหกรรมก าหนด สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการผลิตน้ านมให้มีคุณค่า และมูลค่าอย่างยั่งยืน 
  งานบริการ : การเปิดกว้างทางความคิด ทั้งพนักงาน ผู้ใช้บริการ พร้อมมอบองค์ความรู้เรื่อง
ระบบการบริหาร การเลี้ยงโคนม และการผลิตน้ านม ให้มีคุณภาพ การบริหารการขนส่งยุคใหม่ เน้นความรวดเร็ว
ความทั่วถึงในการขนส่ง ผ่านกิจกรรมและระบบ IT ที่พัฒนาในรูปแบบ อ.ส.ค. Application & อ.ส.ค. Call 
Center เพ่ิมประสิทธิภาพในห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีและพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ  

 
2. เสริมสร้าง... 
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  2. เสริมสร้างจิตสานึก ทักษะ ความสามารถของพนักงาน อ.ส.ค. ให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึง         
ที่ชัดเจน ลงพื้นที่ชุมชนรับฟังความคิดเห็น ให้ค าปรึกษา สร้างวินัยจิตอาสาพร้อมขยายเครือข่าย ผ่านกิจกรรม และ 
การพัฒนามาตรฐาน CSR-DIW เพ่ือสร้างสรรค์ CSR New Model ด้วยแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ส่งเสริมให้
ตระหนักถึงคุณค่าตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมโคนม ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า อันเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กร 
  3. ประยุกต์ความเชี่ยวชาญขององค์กร พัฒนาคุณภาพวงจรการผลิต และการตลาดน้ านม        
การบริหารความเสี่ยงเรื่องแหล่งน้ าส ารองเพ่ือมิให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ าอันมีต้นเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก 
  4. พัฒนากระบวนก ากับงาน โครงสร้างการอัตราก าลัง และนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากกิจกรรม CSR สู่ Sustainable Development (SD) สร้างเครือข่าย SD ในกลุ่มผู้ร่วมงานของ อ.ส.ค.ทั้ง
ภายในองค์กร และความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม สู่สมดุลใหม่ 
  5. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของอุตสาหกรรมน้ านมให้ถูกน ามาใช้ในวงกว้าง Circular 
Economy อุปกรณ์ท่ีประกอบในการบริโภคนม ร้านค้านม สร้างกิจกรรม 7R ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก าจัด
ฝุ่นละออง pm 2.5 การบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงการน าน้ านมที่สูญเสียจากกระบวนการผลิตหรือน ากล่องผลิตภัณฑ์นม
หลังจากดื่มแล้วเก็บพับมารีไซเคิลกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น ผลิต แอลกอฮอล์จากน้ านมที่หมดอายุ ปุ๋ยที่แปรรูป
จากน้ านม หลังคาเขียว และวัสดุเหลือใช้จากการผลิต น ามาแปรรูปเพ่ือน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์ ดิน น้ า ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พร้อมสืบสาน ถ่ายทอดกระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่ความยั่งยืน 
 
                                        ประกาศ ณ วันที่  
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โครงสร้างองค์กรเพื่อการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 
           
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ก าหนดโครงสร้างองค์กรเพ่ือการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประกอบด้วย คณะกรรมการ อ.ส.ค.มีหน้าที่รับผิดชอบในการ             
ก ากับดูแลการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
องค์กร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง  
กลั่นกรองข้อมูลและข้อเสนอแนะ แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ มีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานให้ อ.ส.ค.
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง 
และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค าสั่งที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานของ อ.ส.ค.ให้เป็นไปอย่างมีจริยธรรม เปิดเผย โปร่งใส รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกฝ่าย                                    
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ส านักงาน 
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ส านักงานอ.ส.ค.ภาคใต้ 

 

หน่วยงานก ากบัดูแล                                   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กระทรวงเจ้าสังกัด)

กระทรวงการคลัง (ผู้ถือหุ้น) 

คณะกรรมการ อ.ส.ค.                                    

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ อ.ส.ค.                                    

คณะอนกุรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) อ.ส.ค. 
• คณะอนกุรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. 
• คณะอนกุรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั อ.ส.ค. 
• คณะอนกุรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ อ.ส.ค. 
• คณะอนกุรรมการด้านกฎหมาย อ.ส.ค. 
• คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. 
• คณะอนกุรรมการด้านกจิการโคนม อ.ส.ค. 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน                                    ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
(นายชัยณรงค์ เปาอินทร์) 

 

ผู้ช่วยอ านวยการ อ.ส.ค. 
(นายเทิดไชย ระลึกมูล) 

 

ผู้ช่วยอ านวยการ อ.ส.ค. 
(นายพีระ ไชยรุตม์) 

 

ฝ่ายอ านวยการ                                    

ฝ่ายบัญชีและการเงิน                                   

ฝ่ายพัสดุและบริการ                                  

ฝ่ายเทคโนโลยีและดิจิทัล                                  

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

ฝ่ายการตลาดและการขาย  

กองเลขานุการและ
คณะกรรมการโคนม  

ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  

ฝ่ายวจิัยและพัฒนาการ
เล้ียงโคนม  

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
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ภาคผนวก ค 
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate : CG) 

และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility : CSR)  
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ภาคผนวก ง 
คณะท างานขับเลื่อนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate : CG) 

และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility : CSR)  
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