
 

 

 

 

 

กฎบัตรคณะอนกุรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ อ.ส.ค. 

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

--------------- 

 

  กฎบัตรน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ อ.ส.ค. มีความเขาใจ

โดยสรุปเก่ียวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ขอบเขตอํานาจหนาที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ อ.ส.ค.  

 

๑. หลักการและเหตุผล 

  องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปนรัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรมการเกษตร ที่ดําเนิน

ธุรกิจโดยใชหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) คณะกรรมการ อ.ส.ค. จึงไดมีมติเห็นชอบ การแตงตั้ง

อนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ อ.ส.ค. เพื่อใหการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ อ.ส.ค. สามารถ

รองรับการเปนองคการที่ชวยเหลือเกษตรกรผูเล้ียงโคนมและผูเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ทันสมัย สามารถ 

แขงขันกับภาคเอกชนได  

 

๒. วัตถุประสงค       

  คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ อ.ส.ค. จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนกลไกในการกํากับ

ดูแลและสนับสนุนให อ.ส.ค. จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัล และใหการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลอยางมีมาตรฐาน เกิดประโยชนคุมคากับการลงทุน และถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังและนโยบายตางๆ 

ที่เก่ียวของ จริยธรรม จรรยาบรรณในการดําเนินงานของ อ.ส.ค.รวมทั้งมีการกํากับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลที่ไดรบัการยอมรับ

โดยทั่วไป 

 

 ๓. องคประกอบ 

๓.๑ คณะกรรมการ อ.ส.ค. แตงตั้งประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการบริหารเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการส่ือสารของ อ.ส.ค. อยางนอย ๘ คน และ ไมเกิน ๑๐ คน ประกอบดวย 

      ๓.๑.๑  ประธานอนุกรรมการ แตงตั้งโดยคณะกรรมการ อ.ส.ค. จากกรรมการ อ.ส.ค. หรือผูเช่ียวชาญ

ภายนอก 

      ๓.๑.๒  อนุกรรมการ ซ่ึงมาจากคณะกรรมการ อ.ส.ค.  อยางนอย ๑ คน  

      ๓.๑.๓  อนุกรรมการ ซ่ึงมาจาก ผูเช่ียวชาญจากบุคคลภายนอก อยางนอย ๔ คน   

      ๓.๑.๔  ผูอํานวยการ อ.ส.ค. เปนอนุกรรมการ โดยตําแหนง 

      ๓.๑.๕  รองผูอํานวยการ อ.ส.ค. / ผูชวยอํานวยการ อ.ส.ค. ที่กํากับดูแลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของ อ.ส.ค. เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

      ๓.๑.๖  หัวหนาฝายนโยบายและแผนงาน เปนผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดย 

ตาํแหนง 

 

                                                                                                                   /๔ วาระ.... 



๒ 

 

๔. วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากหนาที ่

๔.๑  ประธานอนุกรรมการและหรืออนุกรรมการ หมดวาระตามคณะกรรมการ อ.ส.ค.  

๔.๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามขอ ๔.๑ ใหประธานคณะอนุกรรมการ อนุกรรมการและ 

ตาํแหนงอ่ืน ตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. กําหนดพนจากตําแหนงตามขอใดขอหน่ึงเม่ือ 

      ๔.๒.๑  ตาย 

      ๔.๒.๒  ลาออก 

      ๔.๒.๓  พนสภาพจากการเปนกรรมการ อ.ส.ค. หรือผูบริหารระดับสูงของ อ.ส.ค. 

      ๔.๒.๔  ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ อ.ส.ค. 

๔.๓  เม่ือประธานอนุกรรมการและหรืออนุกรรมการ ที่เปนกรรมการ อ.ส.ค. พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ให

คณะกรรมการ อ.ส.ค.  แตงตั้งกรรมการ อ.ส.ค. เปนประธานอนุกรรมการ และหรืออนุกรรมการแทนโดยเร็ว  โดยใหอยูในตําแหนง

เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ อ.ส.ค. ที่ทดแทนจนครบวาระที่เหลืออยู 

 

๕.  อาํนาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

๕.๑ พิจารณากําหนดนโยบาย กลยุทธ และทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

ส่ือสาร (Information and Communication Technology : ICT) ใหเปนไปตามแผนพัฒนาดิจิทัล ของ อ.ส.ค.เพื่อ ปรับเปล่ียน

ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอรและการส่ือสารของ  อ.ส.ค. ใหเปนระบบที่เปนมาตรฐานรองรับงาน อ.ส.ค. ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ อ.ส.ค. 

๕.๒ กํากับดูแลการบริหารงานดาน ICT ใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ และทิศทางในการพัฒนา  

ICT ที่กําหนดไว เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ อ.ส.ค. บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 

๕.๓ ตดิตาม ประเมินผล และปรับเปล่ียนนโยบายและทิศทางในการพัฒนา ICT ใหเหมาะสมกับ  

สภาวะการณและเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕.๔ แตงตั้งผูเช่ียวชาญเปนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยในการ  

วินิจฉัยและใหคําแนะนําแกคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศตามเหมาะสม 

๕.๕ แตงตั้งคณะทํางาน หรือเชิญบุคคล หรือสวนงานที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอก เพื่อชวย 

การดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหมาย 

  ๕.๖ รายงานผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

  ๕.๗ ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

 

๖.  การประชุมและวาระการประชุม 

๖.๑ คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ อ.ส.ค. มีกําหนดการ 

ประชุมอยางนอยไตรมาสละ ๑ ครั้ง  

๖.๒  ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ อ.ส.ค. ตอง 

มีอนุกรรมการเขารวมประชุม ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคประชุม  

๖.๓ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ อ.ส.ค. ไมอยู 

ในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ีอสารของ อ.ส.ค. ที่มาประชุมเลือก

ผูเช่ียวชาญจากภายนอกคนใดคนหน่ึงเปนประธาน ในที่ประชุม  

 

 

                                                                                                                    /๖.๔ การ... 



๓ 

 

๖.๔ การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก โดยอนุกรรมการคนหน่ึงมีเสียงในการ 

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด  

๖.๕  ในการประชุมใหเชิญหนวยงานที่เก่ียวของเขารวมประชุม เพื่อใหขอมูลประกอบการพิจารณา 

ได ตามความจําเปนและเหมาะสม  

๖.๖  กําหนดวาระการประชุมเปนลายลักษณอักษรไวลวงหนา และจัดสงเอกสารการประชุมไปยัง 

ประธาน อนุกรรมการและอนุกรรมการลวงหนากอนการประชุม   

 

๗.  คาตอบแทน 

  ๗.๑ คาเบี้ยประชุม ใหคณะอนุกรรมการฯ  ซ่ึงมาจากบุคคลภายนอก ไดรับคาตอบแทนตามหลักเกณฑที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

  ๗.๒ คาเบี้ยประชุม ของคณะอนุกรรมการฯ  ซ่ึงมาจากกรรมการ อ.ส.ค. ไดรับคาตอบแทนตามหลักเกณฑที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

 

 

๘.  การรายงาน 

ใหคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ อ.ส.ค. จัดทํารายงาน 

และนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เปนรายไตรมาส  

 

๙.  การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ อ.ส.ค.  จะทบทวนกฎบัตรทุกป 

และเสนอแนะการแกไขเปล่ียนแปลง ตามที่เห็นสมควร และนําเสนอใหคณะกรรมการ อ.ส.ค. พิจารณาอนุมัติตอไป 

 

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  

 

 

 

 ลงช่ือ ......................................................... 

 (นายถวิล  พึ่งมา) 

 ประธานคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ อ.ส.ค. 

 

 


