


คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๑ 

ค าน า 
   คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผู้บริหารและพนักงานต่างตระหนักถึงความ สําคัญของการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นปัจจัยหลักที่แสดง 

ให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้  สร้างความเชื่อมั่นและ

ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เก่ียวข้องทุกฝุาย  อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริม           

การเติบโตอยา่งย่ังยืนขององค์กร 

  อ.ส.ค. ได้ใหค้วามสําคัญกับกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยกําหนดเป็นนโยบายและ

ผลักดันให้ทุกส่วนงานมีการบรหิารจัดการที่ดี มีการดําเนินงานอยา่งมคีุณธรรม ยึดมั่นในจริยธรรม 

จรรยาบรรณ เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรมต่อทุกฝุายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีความ

สํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  ในปี ๒๕๕๔  อ.ส.ค. ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.ค. 

เพื่อใหก้ระบวนการดังกล่าวมีความครบถ้วน ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป  

ดังเช่นได้ยกเลิกระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยจรรยาบรรณพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๔๙  และ

ประกาศใช้ระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยที่ยังยึดถือ

และปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณะกรรมการ และมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑  

รวมทั้ง ในปีนี้ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ 

หรือ ๘๔ พรรษา  อ.ส.ค.   จึงน้อมนําพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                        

พระผู้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม กําหนดเป็นวิสัยทัศน์ในการสร้างความมั่นคงในอาชีพ           

การเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน ที่มุ่งหวังให้ราษฎรได้อยู่ดีกินดี เพราะมีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน ประชากร 

ได้ดื่มนมสดภายในประเทศที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยจากการผลิตของเกษตรกรไทย (Food 

Safety) และเพื่อความมั่นคงของประเทศ (Food Security) 

 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

(Corporate Governance : CG) 

 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๒ 

 

 

 

 

ประกาศ องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย ๓ 

นโยบาย การก ากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.ค. ๔ 

๑. บททั่วไป / ข้อมูลองค์กร ๕ 

 ความเป็นมา 

 วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้องค์กร 

 วิสัยทัศน ์(Vision) / พันธกิจ (Mission)  

 เปูาหมายหลัก / ตัวชีว้ัด 

 โครงสรา้งองค์กร 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

  หลักปฏิบัติเกี่ยวกับคู่มอืการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ                  

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

๑๑ 

 

๒. ความหมาย/ความส าคัญ คณะอนกุรรมการ/คณะกรรมการ 

    ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

๑๒ 

 ความหมายการกํากับดูแลที่ด ี: CG ๑๓ 

 ความสําคัญการกํากับดูแลที่ด ี: CG ๑๓ 

 ประโยชน์การกํากับดูแลที่ดี : CG ๑๔ 

 Road Map ในการดําเนินงานของ CG ของ อ.ส.ค. ๑๕ 

  คําสั่งแต่งตัง้ ๑๖ 

 

๓. การก ากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.ค. ๒๐ 

 การกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ๒๑ 

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี อ.ส.ค. ๒๒ 

          ๑. นโยบายด้านบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

          ๒. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร 

          ๓. นโยบายด้านผูม้ีส่วนได้เสีย 

          ๔. นโยบายด้านบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

              (บุคลากรและการเรียนรู้) 

๒๓ 

๒๕ 

๓๔ 

๓๕ 

 ๔. ภาคผนวก ๓๘ 

  

 

 

 

  

  

ส่วนที่ ๑ 

ส่วนที่ ๒ 

 

ส่วนที ่๓ 

๓๓$ 

 

สารบัญ 

 

 

  ฃ  ฑภ ฬ 

ส่วนที ่๔ 

๓๓$ 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๓ 

  
 

                                                                  

 

 
ประกาศ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

เรื่อง  การก ากับดูแลกจิการที่ดี (Corporate Governance : CG) 

......................... 
 

  อ.ส.ค. ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงานของ อ.ส.ค. ทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสง่เสริมให้ อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานที่มี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน มีการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี มีจริยธรรม 

จรรยาบรรณและมีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

  เพื่อให้มแีนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว อ.ส.ค.          

จงึได้จัดทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น และเนื่องจากการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี รวมทั้งสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต้องกระทําอย่างต่อเนื่อง จึ งต้องมีการทบทวน

กระบวนการให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปี ๒๕๕๔  

อ.ส.ค. ได้พิจารณาทบทวน / ปรับปรุงคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ต่างๆ  โดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ 

หรอื ๘๔ พรรษา อ.ส.ค. จงึได้น้อมนําพระราชดําริเกี่ยวกับการเลีย้งโคนมมาดําเนินการ เพื่อพัฒนาอาชีพ             

การเลี้ยงโคนมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจของ อ.ส.ค. ให้มีความ

มั่นคง ยั่งยืนสบืไป 

  ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

          ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

ประกาศ 
องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย 

 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๔ 

    
    

 

 คณะกรรมการและพนักงาน อ.ส.ค. ยืดมั่นในหลักส าคัญของการก ากับดูแล

กิจการที่ดี  ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ ๙ แห่งประเทศเดนมาร์ค                 

ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทย ก่อให้เกิดฟาร์มโคนมไทย-

เดนมาร์ค ก่อนยกฐานะเป็น อ.ส.ค. ซึ่งมีสัญลักษณ์ “วัวแดง” เป็นสัญลักษณ์ของ

ความรัก ความผูกพัน สามัคค ีกลมเกลยีวร่วมมือร่วมใจ ทุกคนจึงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  มีคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อน าพาองค์กรให้

เจริญเติบโตยิ่งขึ้น ทั้งยังยึดถือปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล ที่ดีตามมาตรฐาน 

สากล ๗ ประการ  และตามโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้ 

       ๑. ด้านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

         ๒.  ดา้นการบริหารจัดการองค์กร 

        ๓.  ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

        ๔.  ด้านบุคลากรและการเรียนรู้     

 

 

 

 

 

นโยบาย 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.ค. 
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 ความเป็นมา 

 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร 

 วิสัยทัศน ์

 พันธกิจ 

 เป้าหมายหลัก 

 ตัวชี้วัด 

 โครงสร้างองค์กร 

 หลักปฏบิัติเกี่ยวกับคู่มอืการก ากับ 

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ         

ในการด าเนินธุรกิจ 

๑. บททั่วไป / ข้อมูลองค์กร 
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ความเป็นมา 
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๑.  ด้านส่งเสริมกิจการโคนม 

 ๑.๑ สง่เสริมการเล้ียงโคนมและสัตวอ่ื์นที่ให้น้ํานมและเน้ือ 

  ๑.๒ ฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ ความชํานาญในการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืน         

ที่ให้น้ํานมและเนื้อ การผลิตน้ํานมและเนื้อ และการประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ํานม

และเน้ือ 

  ๑.๓ ชว่ยเหลือ แนะนํา และให้คําปรึกษาแก่เกษตรกร  ตลอดจนประสานและ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการกําจัดโรค การเลี้ยงดูสัตว์ การผสมเทียม 

อาหารและอ่ืนๆ 

๑.๔ พัฒนาและผลิตพันธุ์โคนมและสัตวอ่ื์นที่ใหน้้ํานมและเน้ือ 

 ๑.๕ สง่เสริมและสนับสนุนการบรโิภคนมและผลติภัณฑน์มในประเทศ 

  ๑.๖ ดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการสง่เสริมกิจการโคนม 
 

๒.  ด้านอุตสาหกรรมโคนม 

 ๒.๑ ผลติ ซ้ือ ขาย  แลกเปลี่ยน และใหซ้ึ่งน้ํานมและเน้ือ ผลิตภัณฑ์จากน้ํานม

และเนื้อโคนม และสัตว์อ่ืนที่ให้น้ํานมและเนื้อ ตลอดจนอาหารสัตว์ น้ําเช้ือเอ็มบริโอ

และอุปกรณต์่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลติและการตลาด 

        ๒.๒ ดําเนินธุรกจิบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ํานมและเนื้อ 

และการผลติผลติภัณฑน์มจากน้ํานมและเนื้อ 

๒.๓  ดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือต่อเน่ืองกับธุรกิจอุตสาหกรรมนม  

โคนม 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร 
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เป็นผู้น าในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม                          

และสร้างความมัน่คงในอาชพีการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

  

 

 

  ปฏิรูประบบบริหารที่เน้นความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจและมีการ                                 

ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับระบบสารสนเทศ                    

สนับสนุนการบริหารจัดการน้ านมดิบทั้งระบบของประเทศ ตลอดจนพัฒนา

ระบบการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม รวมถึง จัดตั้งสถาบันวิจัยและ

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับใน

ภูมิภาคอาเชี่ยน อีกทั้งบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว         

เชิงเกษตรที่ให้ความรู้จากประสบการณ์จรงิ (Learning Experience) 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

 

พันธกิจ (Mission)  

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๑๐ 

  

 

  ๑. ส่งเสริมให้เกษตรกร / สหกรณ์ ผลิตน้ านมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้    

ผลตอบแทนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ มีตลาดรองรับและมีความมั่นคงในอาชีพอย่าง

ยั่งยืน 

  ๒. มีเครือข่ายพันธมิตรการจัดการน้ านมดิบเพยีงพอตามเป้าหมายการผลิต 

ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

  ๓. ผลิตผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค            

ทั้งภายในและต่างประเทศ 

  ๔. มีส่วนแบ่งการตลาดนมพาณิชย์เพิ่มขึ้น จนเป็นผู้น าการตลาด 

  ๕. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด 

  ๖. เป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมโคนมของ

ประเทศ 
 

 

 ตัวชี้วัด   

๑. จ านวนเกษตรกร / สหกรณ์ ปริมาณน้ านมดิบของประเทศ 

๒. ปริมาณน้ านมดิบท่ี อ.ส.ค. ต้องการตามเป้าหมายการผลิต 

๓. ส่วนแบ่งการตลาดและยอดจ าหน่าย 

๔. รายได้การบริหารการใช้ทรัพยากรพื้นท่ีและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 

เป้าหมายหลกั  

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรา้งองค์กร 
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  คณะกรรมการ อ.ส.ค. และพนักงาน อ.ส.ค. ก ากับดูแลการบริหารงาน โดยยึดมั่นใน

หลักส าคัญของการก ากับดูแลที่ดี ดังนี้ 

 ๑. Accountability  ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 

๒. Responsibility  ความส านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่

เพียงพอ 

๓. Equitable Treatment   การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้อง

พิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ทุกคนได้รับความ

ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน หากมีการร้องเรียนต้องมีค าอธบิายได้ เป็นต้น 

๔. Transparency  ความโปร่งใส กล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใส 2 ลักษณะ ดังนี้ 

  ความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ 

 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information Disclosure) 

คือ มีการแสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ าย 

๕. Value Creation  การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการ

เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้าน         

เพื่อการแข่งขัน 

๖. Ethics  การส่งเสริมพัฒนาการก ากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดใีนการประกอบธุรกิจ 

๗. Participation  การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่

ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการใดๆ ที่อาจมี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชน

หรือท้องถ่ิน 

 
 

 

 

 

หลักปฏบิัติเกี่ยวกับคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
 

ท่ีมา “หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกจิ ป ี2552”                                                                                          

              สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความหมาย / ความส าคัญ / ประโยชน์ 

 Road Map ในการด าเนนิงานด้าน CG 

 คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

(คําสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. ที่ ๔/๒๕๕๔) 

 

 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และ การ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

(คําสั่ง อ.ส.ค. ที่ ๖๒/๒๕๕๔) 

 

 

 

 

 

 

๒. ความหมาย/ความส าคัญ  

คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 

 

 
 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๑๔ 

 

 

 

ฝ 

 

 

การก ากับดูแลที่ดี คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของ

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ ายจัดการและพนักงานผู้ถือหุ้น เพื่อ

สร้างความสามารถในการแข่งขัน น าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่า

ให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้  ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มี

ส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ าย  จงึกล่าวได้ว่าการก ากับดูแลที่ดีเป็น

เครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเตบิโตอย่างยั่งยนืขององค์กร 

 

 

 

 

 

ความหมาย 

การก ากับดูแลที่ดี : CG  

ความส าคญั 

การก ากับดูแลที่ดี : CG  



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน ์

การก ากับดูแลที่ดี : CG  

เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(Efficiency and Effectiveness)              

ในการด าเนินงาน 

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

(Competitiveness) 

เพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง           

(Stakeholders Confidence) 

บรรษัทภบิาลเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบการท างาน            

ด้านต่างๆ ขององค์กร ซ่ึงท าให้เกิดแนวทางในการเสนอ       

ข้อคิดเห็นให้กับองค์กรเพื่อปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 

องค์กร/บริษัทท่ีมบีรรษัทภิบาลท่ีดีจะท าให้เกิดรูปแบบ

กิจการท่ีเป็นท่ียอมรับว่ามมีาตรฐานการปฏิบัตงิาน              

ท่ีเป็นสากล ซ่ึงจะท าให้มคีณุลักษณะเหนือกว่าผู้อื่น            

ท้ังในเรื่องกลยุทธ์และการจดัการ 

องค์กรมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ                            

ท่ีจะช่วยป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์                                                  

จากกรรมการและฝ ายจัดการ 

สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถอืหุ้น  

(Shareholder Values) 

บรรษัทภบิาลท่ีดี จะช่วยให้เกิดความมั่นใจในการลงทุน 

ส่งผลให้หุ้นที่นักลงทุนถืออยู่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดตั้งทีมงาน                                             

รับผิดชอบ 

ก าหนด             

นโยบาย 

      สื่อสร้างความเข้าใจ              

         เพื่อการยอมรับ 

ประเมินผล                 

Maintain 

            /Develop 

 คณะอนุกรรมการ 

CG 

 คณะกรรมการ CG 

 การให้ความส าคัญ

กับ CG 

 ผู้บรหิารและ

พนักงานมสีว่นร่วม             

 ก าหนดนโยบาย            

ใหส้อดคล้องกับ

วัฒนธรรมองค์กร 

 เป็นสิ่งที่องค์กร

ต้องการให้พนักงาน              

ประพฤตปิฏิบัต ิ

 รณรงคส์ื่อความ

เข้าใจใหเ้กิดการ

ยอมรับ 

 จัดท าคู่มอืเพื่อ

ทราบและถือปฏบิัต ิ

 ก าหนดเป็น KPI 

ของหน่วยงาน 

 มหีน่วยงานตดิตาม 

ปรับปรุง พัฒนา 

 จัดกจิกรรมรณรงค์

อย่างต่อเนื่อง 

Road Map  ในการ 

ด าเนินงานด้าน CG ของ อ.ส.ค. 

จัดตั้งทีมงาน                                             

รับผิดชอบ 

ก าหนด             

นโยบาย 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๑๗ 

 

 

 

 

 

ค าสั่งแต่งตั้ง 
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คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๒๐ 

 

 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักการส าคัญส าหรับการก ากับดูแลกิจการที่ดีตาม

มาตรฐานสากล ๗ ประการ 

 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ๔ ด้าน 

๑. นโยบายด้านบทบาทและความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

๒. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร 

๒.๑ การจัดทําแผนวสิาหกิจและประเมินผล 

๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๒.๓ การบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน 

๒.๔ การตรวจสอบภายใน 

๒.๕ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

๒.๖ การรายงานผลการดําเนินงาน/รายงานทางการเงิน 

๒.๗ การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน 

๒.๘ ความขัดแย้งของผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 

๒.๙ จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

๓. นโยบายด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. นโยบายด้านบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

(บุคลากรและการเรยีนรู้) 

 

๓. การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.ส.ค. 
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๑. หลักการส าคัญส าหรับการก ากับ

ดูแลท่ีดี ตามมาตรฐานสากล  

๗ ประการ 
 

๒. นโยบายการ 

ก ากับดูแลกิจการที่ดี  

๔ ด้าน 
 

๒.๑ ด้านบทบาทและความรับผิดชอบ 

      ของคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

 

 

 

 

๑) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัตหิน้าที่  

๒) ความส านึกในหน้าที่ด้วยขีดความ สามารถและ

ประสิทธิภาพที่เพียงพอ 

๓) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และ

จะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน เช่น 

การจัดซื้อจัดจ้างต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรม

และเท่า เทียมกัน  หากมีการร้องเรียนต้องมี

ค าอธบิายได้ เป็นต้น 

๔) ความโปร่งใส กล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใส ๒           

ลักษณะ ดังนี้ 

 ความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบ

ได้ 

 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of 

Information Disclosure)  คือ มีการแสดงผล

ประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ าย 

๕) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ 

นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความ สามารถในทุกด้าน

เพื่อการแข่งขัน 

๖ )  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒน า ก า ร ก า กั บ ดู แ ล แ ล ะ

จรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกจิ 

๗) การมสี่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจาย

โอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการใดๆ ที่อาจมี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพ

ชวีิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น 

 

๒.๒ ด้านบริหารจัดการองค์กร 

 การจัดท าแผนวิสาหกจิ 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การบริหารความเสี่ยง /ควบคุม

ภายใน 

 การตรวจสอบภายใน 

 การบริหารจัดการสารสนเทศ 

 รายงานผลการด าเนินงาน/รายงาน

ทางการเงิน 

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

  

  

 

 

 

 

 

๒.๓ ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

 

 

๒.๔ ด้านบริหารจัดการและพัฒนา    

      ทรัพยากรบุคคล                         

      (บุคลากรและการเรียนรู้) 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  คณะกรรมการและพนักงาน 

อ . ส . ค .  ยึ ดมั่ น ในหลั กส า คัญขอ ง             

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  ส านึกใน           

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชและพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 

แห่งประเทศเดนมาร์ค ที่พระราชทาน

อาชีพการ เลี้ ย ง โคนมแก่พสกนิกร             

ช า ว ไ ท ย ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ฟ า ร์ ม โ ค น ม          

ไทย-เดนมาร์ค  ก่อนยกฐานะเป็น 

อ.ส.ค. ซึ่งมีสัญลักษณ์ “วัวแดง” เป็น

สัญลักษณ์ของความรัก ความผูกพัน 

สามัคคี  กลมเกลียว ร่วมมือร่วมใจ            

ทุกคนจึงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

รั บ ผิ ด ช อบ  ซื่ อ สั ต ย์  มี คุ ณ ธ ร ร ม 

จ ริ ย ธ ร รม   เ พื่ อ น าพ าอ งค์ ก ร ใ ห้

เจริญเติบโตยิ่งขึ้น ทั้งยังยึดถือปฏิบัติ

ตามหลักการก ากับดูแลที่ ดีทั้ ง   ๗ 

ประการ และตามโครงสร้างการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีท้ัง ๔ ด้าน ดังน้ี 

     ๑. ด้านบทบาทและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

     ๒. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

     ๓. ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

     ๔. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้ 

 
 

 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ของ อ.ส.ค. 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และหลัก

ส าคัญของการก ากับดูแลองค์กรที่ดีตาม

มาตรฐานสากล ๗ ประการ ได้แก่ 

    ๑. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติ

หน้าที่ 

    ๒. ความส านึกในหน้าที่ด้วยขีดความ 

สามารถ 

    ๓. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    ๔. ความโปร่งใส 

    ๕. การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งใน

ระยะส้ันและระยะยาว 

    ๖. การส่งเสริมพัฒนาการก ากับดูแล 

    ๗. การมีส่วนร่วมเป็นการส่งเสริมให้

เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. มุ่งมั่นที่จะ

บริหารงานอย่าง เ ต็มความสามารถ 

เพื่อให้มีการก ากับดูแลฝ ายบริหารอย่าง 

มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล               

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุผล และ

เป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี โดย

ให้ความส าคัญในการเพิ่มมูลค่าของ

กิ จก าร ในระยะยาว  และค านึ ง ถึ ง

ผลประโยชน์โดยรวมขององค์กรและ

ประชาชนเป็นหลักยึดมั่น ในหลักการ

และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด

ไว้ในหลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับ 

 

 

๑. นโยบายด้านบทบาทและความรับผดิชอบ 

    ของคณะกรรมการ อ.ส.ค. 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๒๕ 

 

 

 

 

   ๑. ก าหนดบทบาทของคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และทางการก ากับดูแลที่ดีใน

รัฐวิสาหกิจ 

    ๒. ประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นผู้น าของคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริม

คณะกรรมการ ให้เป็นคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล และสามารถท างานอย่ างได้ผลเป็น                 

คณะเดียวกัน 

    ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกิจการอย่างเพียงพอให้กับ

คณะกรรมการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก ากับดูแล 

    ๔. ก าหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลตนเองเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและอนุกรรมการ  และประสิทธิผลของการก ากับดูแลที่ดีตาม

หลักเกณฑ์ และแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ โดยครบถ้วนทุกหมวด 

 

 

 
 

   ๑. คณะกรรมการจัดท าหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตาม

หลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

   2. คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็น               

ที่ส าคัญ ในการจัดท าแผนวิสาหกิจแก่ฝ ายบริหาร  

   ๓. คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการก ากับดูแลที่ดี ร่วมกับฝ ายบริหารและ

พนักงาน 

   ๔. จัดเอกสารคู่มือ และให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ศึกษาดูงาน อ.ส.ค. และ 

เพื่อให้คณะกรรมการได้เพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจในกิจการ และรับทราบประเด็นปัญหาและ

อุปสรรคที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน 

   ๕. จัดให้มีการประเมินผลตนเองรายบุคคล (Self Assessment) และการประเมินราย

คณะ (Board Evaluation) ของคณะกรรมการ พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมาใช้

ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการก ากับดูแลของ อ.ส.ค. 

 

 

 

 

      

กลยุทธ์ / แนวทางปฏิบัต ิ

 

แผนการด าเนินงาน 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๒๖ 

 

 

 

           คณะกรรมการ อ.ส.ค. มุ่งมั่นที่จะให้มีการบริหารจัดการองค์กรอย่าง                       

มีประสิทธิภาพเต็มขีดความสามารถ  โปร่งใสและตรวจสอบได้  เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ในระยะยาวอย่างยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์และความ

เชื่อถอืที่ดตี่อองค์กร โดยมกีารบรหิารจัดการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 

 

 
 

   คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนวิสาหกิจที่สนองต่อแนวโน้มนโยบาย

องค์กร  ภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกภารกิจหลัก และมุ่งเน้นประเด็นส าคัญ 

ทางธุรกิจขององค์กร โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร รวมทั้งจัดให้มี

แผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริม  ให้เกิดความ

คุ้มค่าของการใช้งบประมาณ เน้นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดตามล าดับ

ความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

 

 

 
 

   ๑. สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารใน

การจัดท าแผนวิสาหกิจ โดยค านึงถึง SOD (Standard of Direction) ภารกิจขององค์กร นโยบาย

การก ากับดูแลองค์กรที่ดแีละการบรหิารความเสี่ยง 

    ๒. สร้างกลไกในการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการประจ าปีของ อ.ส.ค. ให้เป็นไปตาม

แผนยุทธศาสตร์ โดยมีการวัดผลส าเร็จท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 

    ๓. สร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนวิสาหกิจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการ และฝ ายบริหาร 

 

 

 

๒. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร 

๒.๑ การจัดท าแผนวิสาหกิจและประเมนิผล 

กลยุทธ์ / แนวทางปฏิบัติ 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๒๗ 

 

 

 
  

   ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการท าความเข้าใจร่วมกัน เพื่อจัดท าหรือทบทวน            

แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการประจ าปีให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การก ากับดูแล    

ที่ดี เพื่อให้ได้แผนวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร 

  ๒. ประเมินผลการจัดท าแผนวิสาหกิจและการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ตามนโยบายและกลยุทธ์การก ากับดูแลที่ดี โดยคณะกรรมการ ฝ ายบริหารและผู้ปฏิบัติงาน                    

ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

  คณะกรรมการส่งเสริมการสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่พนักงานทุกระดับ โดยผลักดัน                    

ทุกหน่วยงานให้มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา รวมทั้งมีการประเมินผลส าเร็จที่เป็น

รูปธรรมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

   ก าหนดให้มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงานในระดับ หน่วยงานและตัวบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและแผนปฏิบัติประจ าปี 

 
 
 

 

   ๑. จัดท าแผนงานประจ าปีของหน่วยงานและตัวบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและ

แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

    ๒. แต่งตั้งคณะท างาน ซึ่งมีตัวแทนมาจากทุกสายงาน ในระดับผู้บริหาร เพื่อร่วมกัน

พิจารณาการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหน่วยงาน 
 

 

 

แผนการด าเนินงาน 

 

๒.๒ การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

กลยุทธ์ / แนวทางปฏิบัติ 

 

แผนการด าเนินงาน 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๒๘ 

 

 

 

  
 

   คณะกรรมการให้ความส าคัญกับการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ อ.ส.ค. โดย

บูรณาการระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้วยกัน           

เพื่อน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง

ของวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมความเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน                

 

 

 
   ๑. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรับกับ

สถานการณ์ที่มีการการเปลี่ยนแปลงไป 

    ๒.  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความ

เสี่ยงองค์กร 

    ๓. รณรงค์ ปลูกฝัง สร้างความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหน่ึงของ

การปฏิบัติงาน 

 

 

 
   ๑. ติดตามสถานการณ์แวดล้อมอย่างต่อเน่ือง เพื่อน าไปสู่การทบทวนความเสี่ยงและ

ระบบความเสี่ยงท่ียอมรับได้และสอดคล้องกับสถานการณ์ 

    ๒. ฝึกอบรมและสัมมนาการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและบุคลากรของ อ.ส.ค. 

อย่างต่อเน่ือง 

    ๓. มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

๒.๓ การบรหิารความเสี่ยง / ควบคุมภายใน 

กลยุทธ์ / แนวทางปฏิบัติ 

 

แผนการด าเนินงาน 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๒๙ 

 

 
  

 

   คณะกรรมการมุ่งพัฒนางานตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยฝ ายบริหารและ

คณะกรรมการในการให้ค าปรึกษาและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง               

การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน

สากล  และสอดคล้องกับคู่มือการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 
 

  

 
 

 

    ๑. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญของผู้ตรวจสอบในการให้ค าปรึกษาแก่

ฝ ายบริหารและคณะกรรมการ 

    ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการตรวจสอบของส านักตรวจสอบและ

ประเมินระบบงานร่วมกับฝ ายบริหาร 

    ๓. คณะกรรมการ ฝ ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญต่อ                  

ผลรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อน าไปปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและช่วยให้องค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค ์

    ๔. ส่งเสริมให้มีการประเมินตนเองของส านักตรวจสอบและประเมินระบบงาน  เพื่อ

จัดท าและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบ               

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 

  

 

 
   ๑. ส านักตรวจสอบและประเมินระบบงานมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการและ

ฝ ายบริหาร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหาร และช่วยให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ

ปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลที่ดีแก่

คณะกรรมการ และฝ ายบริหารความเหมาะสม 

    ๒. ส านักตรวจสอบและประเมินระบบงานหารือเรื่องการประเมินความเสี่ยงกับ

คณะกรรมการและฝ ายบริหาร เพื่อประโยชน์ในการจัดท าแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 

   

 

 

๒.๔ การตรวจสอบภายใน 

กลยุทธ์ / แนวทางปฏิบัติ 

 

แผนการด าเนินงาน 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๓๐ 

   ๓. คณะกรรมการและฝ ายบริหารให้ความเห็นต่อรายงานผลการตรวจสอบที่น าเสนอ 

และมีการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม 

   ๔. ส านักตรวจสอบและประเมินระบบงานด าเนินการประเมินตนเอง และน าเสนอแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบภายในตามที่ก าหนดไว้

ในคู่มือการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 
 

 

 

 
 

   คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

และคุ้มค่าต่อการลงทุน สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรได้ และสามารถใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
 

  

 

 
 

    ๑. ทบทวน พัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้รองรับภารกิจหลักและระบบการ

บริหารจัดการขององค์กร รวมทั้งตอบสนองและรองรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 

   ๒. น าระบบ  ICT มาใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ กระบวนการปฏิบัติงาน ค่านิยม

และวัฒนธรรมองค์กร โดยค านึงถงึการลงทุนที่คุ้มค่า 

    ๓. ใช้ระบบ  ICT  เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน           

ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

    ๔. ส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

มาตรฐาน 

 

 

 

   ๑. แผนงาน Integrate ระบบสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ Single Data Base  

    ๒. แผนงานพัฒนาข้อมูลธุรกิจที่ส าคัญของ อ.ส.ค. เพื่อใช้เป็นข้อมูล EIS 

    ๓. โครงการประเมินความเพียงพอและคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 

    ๔. แผนงานการบรหิารระบบ  ISO 27001 ของฝ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ๕. แผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้าน ICT 

 

๒.๕ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

กลยุทธ์ / แนวทางปฏิบัติ 

 

แผนการด าเนินงาน 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๓๑ 

 

 
 

 

   คณะกรรมการด าเนินงานและให้ความส าคัญกับการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานและรายงานทางการเงนิ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลการด าเนินงาน เพื่อให้

ได้รายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหารที่ถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ และเป็น

ปัจจุบันให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ และช่วยลดความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดผลเสียต่อ

การด าเนินงาน 
 

  

 
 

 

 

       คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการเสริมสร้างกลไกการจัดท ารายงานทางการเงิน

และรายงานทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  
 

 

 

 

  

 
 

   ๑. คณะกรรมการเสนอการประเมินฐานะ (Position) และแนวโน้ม (Prospects) ของ 

อ.ส.ค. โดยสรุปเป็นลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายไว้ในรายงานประจ าปีของ อ.ส.ค. 

    ๒. คณะกรรมการจัดท ารายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดท า

รายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี รายงานของ

คณะกรรมการควรครอบคลุมเรื่องส าคัญๆ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

ส าหรับกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

 

๒.๖ การรายงานผลการด าเนินงาน / รายงานทางการเงิน 

กลยุทธ์ / แนวทางปฏิบัติ 

 

แผนการด าเนินงาน 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๓๒ 

 

 
   ๑. คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทาง

การเงิน และไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้  

สม่ าเสมอและทันเวลา  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของ อ.ส.ค. ได้รับทราบสารสนเทศทางการเงิน

อย่างเท่าเทียมกัน และด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ                

ป ี๒๕๔๐ 

    ๒. คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อความถูกต้องและความชัดเจนของข้อมูล            

ที่เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย

อยู่ตลอดเวลา และเน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

  

 
 

 

    ๑. พัฒนาระบบช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและ

ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ าเสมอ ทันเวลาและ

ทัดเทียมกัน 

   ๒. ส่งเสริมให้มีการรับฟังค าถามและความเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกประเภทด้วยความ

เข้าใจและยอมรับต่อการตอบค าถาม หากความเห็นดังกล่าวเป็นประโยชน์กับกิจการน้ันจริงๆ ก็

สามารถน าความเห็นเหล่าน้ันมาใช้ปรับปรุงกิจการได้ 
 

  

 
   ๑. จัดช่องทางในการเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระส าคัญต่างๆ ไว้ดังน้ี 

    ๑.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารไว้ภายในส านักงานกลาง อ.ส.ค. 

    ๑.๒ จัดท า Website ของ อ.ส.ค. เพื่อแสดงข้อมูลที่ส าคัญ รวมทั้งรายงานผล

การด าเนินงานของคณะกรรมการ พร้อมทั้งการจัดท า Web Board เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ

เข้ามาสอบทาน 

  ๒. มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารของทุกสายงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร และเพื่อเตรยีมการรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ตามแผนการพัฒนา

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล อ.ส.ค. กับหน่วยงานภาครัฐ 

    ๓. จัดตั้ง / มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูล เพื่อบูรณาการข้อมูลจาก

หน่วยงานต่างๆ จัดท าเป็นรายงานทางการบริหาร (Performance Report) ขององค์กร 

๒.๗ การเปดิเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

กลยุทธ์ / แนวทางปฏิบัติ 

 

แผนการด าเนินงาน 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๓๓ 

 

    ๔. ตั้งผู้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารประจ าทุกสายงาน / ทุกฝ าย เพื่อเป็นผู้จัดท า 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลส่งหน่วยงานที่เป็นศูนย์ข้อมูล จัดท า Performance Report และ

กลั่นกรองข้อมูล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร จัดส่งฝ ายประชาสัมพันธ์ 

    ๕. ในการเปิดเผยข้อมูลต้องมีการรับฟังค าถามและความเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุก

ประเภทด้วยความเข้าใจและยอมรับต่อการตอบค าถาม หากความเห็นดังกล่าวเป็นประโยชน์กับ

กิจการน้ันจริงๆ ก็สามารถน าความเห็นเหล่าน้ันมาใช้ปรับปรุงกิจการได้ 

    ๖. มีการรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีท่ีคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ

ไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ 

    ๗. มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดง

ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี 

    ๘. มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

จ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา  

   ๙. มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

 

 

  
 

   คณะกรรมการมุ่งเน้นให้ อ.ส.ค. มีการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยอยู่บน

หลักการที่ใหพ้นกังานทกุระดับปฏบิัตหินา้ทีเ่พื่อผลประโยชน์สูงสุดของ อ.ส.ค. โดยปราศจาก

ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง  

 
 

  
 

  ก าหนดกลไกในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของ 

อ.ส.ค.  

 

 
 

   ๑. จัดท าแบบแสดงประวัติและข้อมูลการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตาม

ระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.

๒๕๕๒ ให้พนักงานทุกคนจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกปี 

    ๒. ส านักตรวจสอบและประเมินระบบงาน สอบทานรายงานความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ และสรุปเสนอผู้อ านวยการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

๒.๘ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

กลยุทธ์ / แนวทางปฏิบัติ 

 

แผนการด าเนินงาน 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๓๔ 

 

 

 
 

   คณะกรรมการมุ่งมั่นให้ อ.ส.ค. บริหารจัดการองค์กร โดยยึดมั่นในคุณธรรมและ

จริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร สอดส่องดูแล 

โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการด าเนินงานไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม

อันดี 
 

 

  

 

 
 

  ๑. ส่งเสริม ปลูกฝัง และกระตุ้นให้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการผิดจริยธรรมจนเป็น

วัฒนธรรมองค์กร โดยเน้นย้ าถึงผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับหลัก

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

  ๒. ส่งเสริมการก ากับดูแลให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติ ตาม

จรรยาบรรณคณะกรรมการและระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน              

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

  

 

   ๑. เผยแพร่และส่งเสริมให้พนักงานลูกจ้าง อ.ส.ค. ปฏิบัติตามระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วย 

ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๔ อย่างเคร่งครัด 

   ๒. จัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง อ.ส.ค. แจ้งเวียนผู้บริหาร 

พนักงานและลูกจ้าง อ.ส.ค.  

    ๓. บรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับจรยิธรรมและจรรยาบรรณไว้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

ของ อ.ส.ค. 

 

 

 

 

๒.๙ จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

กลยุทธ์ / แนวทางปฏิบัติ 

 

แผนการด าเนินงาน 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๓๕ 

 

 

 
 

                 คณะกรรมการ อ.ส.ค. มุ่งมั่นให้ อ.ส.ค. ด าเนินงานโดยค านึงถึงสิทธิของ               

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้บริโภค พันธมิตรทางการค้า หน่วยงานภาครัฐ 

พนักงาน ตลอดจนชุมชนและสังคมส่วนรวม โดยปฏิบัติต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ ายอย่าง

ยุติธรรมและเสมอภาค เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการประสานประโยชน์

ระหว่าง อ.ส.ค. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความเจริญเติบโต สร้างงานและสร้าง

กิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างย่ังยนื 

 

 
 

 

   ๑. กระตุ้น ส่งเสริม เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานโดยค านึงถืงหน้าที่และความ

รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนและสังคม 

   ๒. มุ่งมั่นในการสร้างฐานการผลิตควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย

ด าเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและพลังงานให้เป็นไปตาม

กฎหมายและมีมาตรฐาน  ตลอดจนยกระดับการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง 

   ๓. มุ่งการด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความส าคัญกับ

การปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

อย่างถูกต้องเหมาะสม และค านึงถงึผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

    ๔. มุ่งมั่นในการสร้างจิตส านึกในการให้บริการและมุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส 

สุจรติ โดยยึดหลักความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ / แนวทางปฏิบัติ 

 

๓. นโยบายด้านผู้มีส่วนได้เสีย 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๓๖ 

 

 

 

   ๑. ด าเนินการบริหารจัดการและก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

   ๒. ด าเนินการโครงการต่างๆ ด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

   ๓. จัดท าแผนการด าเนินการ CSR โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกภาคส่วน 

   ๔. สร้างกลไกในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

   ๕. สร้างระบบประเมินผลการด าเนินงาน โดยวิธีการส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการและชุมชน 

 

 

 

 

 

                  คณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพลัง  

ขับเคลื่อนที่ส าคัญขององค์กร ด้วยการส่งเสริม จัดให้มีระบบคุณธรรมในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ และมุ่งมั่นในการสร้างจิตส านึกของบุคลากรในการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบในการรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน ทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

 

 
 

 

   ๑. ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาในเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ 

   ๒. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ

พัฒนาองค์กร รวมถงึการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 

แผนการด าเนินงาน 

 

กลยุทธ์ / แนวทางปฏิบัติ 

 

 ๔. นโยบายด้านการบรหิารจัดการและพัฒนา   

     ทรัพยากรบุคคล (บุคลากรและการเรยีนรู้) 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๓๗ 

 
  ๓. ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม

และจริยธรรม เป็นไปตามจรรยาบรรณขององค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและ                  

ไม่ด าเนนิการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดกันของผลประโยชน์ 

    ๔. มุ่งเน้นและพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม และสะท้อนถึง

ประสิทธิภาพและคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

   ๕. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ในการ

ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยใช้หลักการ

ของ Peter Senge  5 ประการ ประกอบด้วย 

    ๑) System Thinking    กระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ 

    ๒) Personal Mastery  การสร้างวนัิยของบุคคลในหน่วยงาน 

    ๓) Mental Models   การปรับเปลี่ยนแนวความคิดของบุคคล 

    ๔) Share Vision   การมีวสิัยทัศน์ร่วมกัน 

    ๕) Team Learning   การเรียนรู้ของกลุ่ม / ฝ าย / ทมี 

 

 

 
 
   ๑. จัดท าแผน โดยมุ่งเน้นความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความทุ่มเทและ

เสียสละ ตามหลักความรู้ ความสามารถอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค และมีแผนทดแทนต าแหน่ง            

ที่ส าคัญ 

    ๒. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่เป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าขององค์กร โดยส่งเสริม

สนับสนุนการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถสูงขึ้นและเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 

    ๓. จัดสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ            

พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนาความสามารถและทักษะที่จ าเป็น เพื่อให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพและ

สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

    ๔. ก าหนดกิจกรรมหรือช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ ในกรณีที่มีผู้ได้รับ

ความไม่เป็นธรรม 

    ๕. จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยอิงจากการประเมินผล

การปฏิบัติงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 

 

 

แผนการด าเนินงาน 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๓๘ 

 

 

    ๖. จัดท าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และสะท้อนถึง

ประสิทธิภาพและคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ในการประเมินผลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและ

โยกย้ าย  รวมถึ งการพิจารณาความดีความชอบ  ให้ ร างวั ลและการลง โทษพนักงาน                     

ด้วยความถูกต้อง ชอบธรรม โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลาง / คณะท างาน               

ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของทุกสายงาน 

    ๗. พัฒนาระบบการคัดเลือกสรรหาบุคลากรที่ดี มีคุณธรรม และมีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับต าแหน่งงาน ด้วยกระบวนการกลั่นกรองที่เป็นระบบ อาทิ การก าหนดหลักเกณฑ์           

การคัดเลือกรายต าแหน่ง การสอบข้อเขียนที่เป็นมาตรฐานกลาง การตรวจสอบประวัติส่วนตัวและ

การท างาน เป็นต้น 

    ๘. พัฒนาระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการทบทวนและปรับโครงสร้าง

งาน ตามกลุ่มภารกิจของงาน พร้อมทั้งจัดสรรอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจทั้งคุณภาพและ

ปริมาณ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 

 กฎบัตรคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และ           

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

 จรรยาบรรณคณะกรรมการ 

 การด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ             

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

 ระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน  

พ.ศ.๒๕๕๔ 

 ระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๒ 

 แบบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ 

 

๔. ภาคผนวก 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๔๐ 

 

 

แผนภาพการด าเนินงาน                                                  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๔๑ 

 

 

 

กฎบัตร 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี (Corporate Governance : CG) และ 

การแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

…………………………… 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ที่ดําเนินกิจการโดยใช้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) มีความรับผิดชอบ 

สํานึกในหน้าที่ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร มีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยกําหนดกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆ 

ของ อ.ส.ค. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ระบบการทํางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกษตรกร 

พนักงาน ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.ค. รวมทั้ง

ดําเนนิการเกี่ยวกับความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนํามาซึ่งความ

มั่นคงและยั่งยนืสืบไป 

๒. วัตถุประสงค ์

  กฎบัตรคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (CSR) กําหนดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบถึงเหตุผลการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ  

องค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะบริหารจัดการองค์กร ภายใต้กรอบการ

บริหารและกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

๓. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

  ๓.๑ คณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นผู้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(CG) และการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

  ๓.๒ คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (CSR) ประกอบด้วย 

 

กฎบัตรคณะอนุกรรมการ                     

CG  และ  CSR 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๔๒ 

 

   ๑) กรรมการ อ.ส.ค. / อนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 

   ๒) ผูอ้ํานวยการ อ.ส.ค. 

   ๓) ผูบ้ริหารของ อ.ส.ค. ระดับรองผู้อํานวยการ / ผูช่้วยผูอ้ํานวยการ  

  ๔) หัวหน้าสํานักงาน อ.ส.ค.ภาค (ทุกภาค) และหัวหน้าฝุาย/สํานัก ที่เป็นตัวแทนจากแต่ละ     

สายงาน  

 ๓.๓ เป็นผู้มีภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถอุทิศเวลาและให้ความคิดเห็นอย่าง

เพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

๔. วาระการด ารงต าแหน่ง 

 ๔.๑ อนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(CSR) จะพ้นตําแหน่งเมื่อ 

   ๑) ขาดคุณสมบัติของอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

   ๒) ตาย 

   ๓) ลาออก 

   ๔) ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

  ๔.๒ เมื่ออนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (CSR) พ้นจากตําแหน่ง ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น                   

อนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

๕. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(CSR) มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ดําเนินการในเรื่อง

ต่างๆ ดังนี้ 

 ๑. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)  

 ๒. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดง

ความรบัผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) อย่างเป็นรูปธรรม 

 ๓. กํากับดูแลให้มีการจัดทําคู่มือการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และนโยบายการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  โดยให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมให้พนักงานและ

สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน  

  ๔. ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและให้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

อ.ส.ค. (Audit Committee) ทุกไตรมาส เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนําเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. ตอ่ไป 

 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๔๓ 

 

  ๕. เสนอแต่งตั้งคณะทํางานได้ตามความเหมาะสม 

  ๖. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๖. หลักการและแนวทางปฏิบัติ 

 คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(CSR) กําหนดหลักการและแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน เสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรที่ดี มีระบบการทํางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศ            

วิธีปฏิบัติและมาตรการต่างๆ ที่ทางการหรือ อ.ส.ค. กําหนด เปิดโอกาสเกษตรกร ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายการบริหาร การตรวจสอบและการประเมินผล

อย่างจริงจังและดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            

พร้อมทั้งปลูกฝังจติสํานึกใหพ้นักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถนําไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จ

อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดี (CG) ในรัฐวิสาหกิจของ สคร. ๗ ประการ 

ดังนี้ 

 ๑) ความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบัติหนา้ที่ 

  ๒) สํานกึในหนา้ที่ดว้ยขีดความสามารถและประสทิธิภาพที่เพียงพอ 

  ๓) การปฏิบัติต่อผู้มสี่วนได้เสียโดยสุจรติและพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน 

  ๔) ความโปร่งใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

  ๕) การสรา้งมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ 

นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน 

  ๖) การส่งเสริมพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ  

 

  ๗) การส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การดําเนินงานใดๆ ที่อาจมผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของชุมชน หรือ

ท้องถิ่น 

๗. การประชุม 

  ๗.๑ คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (CSR) มีกําหนดการประชุมอย่างนอ้ยไตรมาสละ ๑ ครั้ง 

  ๗.๒ ในการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR) ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของจํานวน

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

จงึจะครบองค์ประชุม 

 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๔๔ 

 

 

  ๗.๓ ในกรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการ

คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

  ๗.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มอกีเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

๘. การรายงาน 

 ให้คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (CSR) 

 ๘.๑ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทราบในแต่ละไตรมาส 

  ๘.๒ จัดทํารายงานแสดงในรายงานกิจการประจําปีของ อ.ส.ค. 

๙. หลักเกณฑ์อื่นๆ 

 กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กําหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ใช้ดุลยพินิจในการนําแนวปฏิบัติที่กําหนดตาม

มาตรฐานและแนวทางในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม               

มาประยุกต์ใช ้

 

ลงช่ือ  

(นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์) 

ผู้วา่ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 

ประธานอนุกรรมการ CG และ CSR 

 

 

 

 

 

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และนําเสนอ

คณะกรรมการ อ.ส.ค. เมื่อคราวประชุมครัง้ที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๔๕ 

 

 

 กรรมการรัฐวิสาหกิจ นอกจากพึงยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจ            

ว่าด้วยจรรยาบรรณ แล้ว ยังพึงต้องยึดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๔๑ ดังน้ี 

  ๑. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับองค์กรและมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น 

  ๒. บริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ องค์กรและพนักงาน รวมทั้งรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร 

  ๓. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ วางตัวเป็นกลาง 

  ๔. ต้องไม่มสี่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทํากับรัฐวิสาหกิจหรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขัน

กับรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการอยู่ 

  ๕. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์สว่นบุคคลต่อผลประโยชนข์ององค์กร รวมถึง 

   ๕.๑ ไม่หาผลประโยชน์สว่นตัว 

   ๕.๒ ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด 

   ๕.๓ ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันขององค์กร 

   ๕.๔ ไม่มผีลประโยชน์ในการทําสัญญาขององค์กร 

  ๖. ต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวัง ไม่สร้างขอ้ผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง  

 ๗. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทํางาน 

  ๘. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ 

  ๙. ไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการหรือเป็น                   

ผูถ้ือหุน้ในกิจการหรือธุรกิจการคา้ใดอันมสีภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแขง่ขันหรือทําธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจ

ที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่  

  ๑๐. ต้องไม่กระทําการใดในลักษณะที่มผีลบั่นทอนผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการอยู่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา   

“แนวทางปฏิบัติส าหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ” ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

 

จรรยาบรรณคณะกรรมการ 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๔๖ 

 

 

 

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒  คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกําหนด

หลักเกณฑ์และจํานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา             

ไว้ดังนี ้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ              

พ.ศ.๒๕๔๓” 

        ขอ้ ๒ ประกาศนี้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

  ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า  การรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ  โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 

ประเพณี หรอืวัฒนธรรม หรอืให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม  

   “ญาต”ิ หมายความว่า ผูบุ้พการี ผูส้ืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดา

เดียวกัน ลุง ปูา นา้ อา คู่สมรส ผูบุ้พการีหรอืผูส้ืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรอืผูร้ับบุตร บุญธรรม  

   “ประโยชนอื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การ

รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรอืสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

   ข้อ ๔  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล  นอกเหนือจาก

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรอื กฎ ขอ้บังคับ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย เว้นแตก่ารรับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  

  ข้อ ๕  เจ้าหนา้ที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังตอ่ไปนี้  

            (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม

ฐานานุรูป  

   (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก

แตล่ะบุคคล แตล่ะโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

   (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นัน้เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  

  ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือม ี        

ราคา หรอืมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องรับ

ไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวใหผู้บ้ังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชา 

 

การด าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 

อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๔๗ 

 

เห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วน

บุคคล ให้เจ้าหนา้ที่ของรัฐผูน้ั้นสง่มอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ั้นสังกัดโดยทันที  

   ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  หรือมีราคาหรือมีมูลค่า

มากกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษา

ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของ

รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด  โดยทันที              

ที่สามารถกระทําได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจําเป็น ความเหมาะสมและสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น

รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นัน้ไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่  

   ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงาน หรือสถาบัน หรือ

องค์กรที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดมีคําสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว  ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์ดังกล่าวใหเ้ป็นสิทธิของหนว่ยงานที่เจา้หนา้ที่ของรัฐผูน้ั้นสังกัดโดยเร็ว  

   เมื่อได้ดําเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการ                

หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้ง

รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอน  ส่วนผู้ที่ดํารง

ตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่ไม่มี

ผูบ้ังคับบัญชาที่มอีํานาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่ง

และวรรคสอง  

            ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิก            

สภาผูแ้ทนราษฎร หรอืสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา  หรือประธานสภาท้องถิ่นที่

เจ้าหนา้ที่ของรัฐผูน้ั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อดําเนนิการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

  ข้อ ๘  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้

บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหนา้ที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย  

  

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๔๓ 

โอภาส  อรุณนิท์ 

(นายโอภาส อรุณินท์)                                                                         

ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๘ ก วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๔๘ 

 

 

 

 
ระเบียบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๔๔ 
…………………………. 

 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มาตรฐาน 

ทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท เป็นไปตาม

ประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนด

ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิด

ทางวินัย 

  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ (๒) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผูอ้ํานวยการจงึวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยประมวล

จรยิธรรมของผูป้ฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๔” 

  ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยจรรยาบรรณพนักงานลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๔๙ 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

  “อ.ส.ค.”  หมายความว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

   “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

  “ผูอ้ํานวยการ”  หมายความว่า ผูอ้ํานวยการ อ.ส.ค. 

  “ผูป้ฏิบัติงาน”  หมายความว่า ผูอ้ํานวยการ พนักงานและลูกจา้งของ อ.ส.ค. 

 ข้อ ๕ ให้ผู้อํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ 

   
 

ระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม

ของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๔ 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๔๙ 

 

หมวด ๒ 

ค่านิยมหลักของมาตรฐานจรยิธรรม 

  ข้อ ๖ ผูป้ฏิบัติงานต้องปฏิบัติหนา้ที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ดังนี้ 

(๑) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนอืกว่าประโยชน์สว่นตน และไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อน 

(๓) ยึดมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม 

(๔) มีจิตสํานึกที่ด ีซื่อสัตย์ สุจริตและรับผดิชอบ 

(๕) ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

(๖) ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 

(๗) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

(๘) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(๙) ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

หมวด ๓ 

มาตรฐานทางจริยธรรม 

  ข้อ ๗ ผู้ปฏิบัติงานต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

เคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 ข้อ ๘ ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 ข้อ ๙ ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด 

 ข้อ ๑๐ ผูป้ฏิบัติงานต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวและ

โดยหน้าที่ความรับผดิชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

 ข้อ ๑๑ ผู้ปฏิบัติงานต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่แสดงกิริยาหรือวาจาอันไม่สุภาพ

อาฆาตมาดร้าย หรอืใส่รา้ย หรอืเสียดสีผู้อื่น 

 ข้อ ๑๒ ผูป้ฏิบัติงานต้องรักษาและเสริมสรา้งความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมให้ความช่วยเหลือ

เกือ้กูลในทางที่ชอบ 

 ข้อ ๑๓ ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต 

เสียสละ เป็นธรรม ทุ่มเทสติปัญญาความรู้ความสามารถให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตาม

ภาระหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 

 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๕๐ 

 
 

 ข้อ ๑๔ ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตําแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์         

ที่มิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เรียกหรือ             

รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่    

ของตน และต้องดูแลให้คู่สมรส หรอืบุคคลในครอบครัวถือปฏิบัติดว้ยเช่นกัน 

 ข้อ ๑๕ ผู้ปฏิบัติงานต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการบรรจุ 

แตง่ตัง้ โยกย้าย เลื่อนตําแหน่ง เลื่อนขัน้เงินเดือนและการลงโทษผูป้ฏิบัติงานให้เหมาะสมและมีความยุติธรรม 

  ข้อ ๑๖ ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย           

เลื่อนตําแหน่ง เลื่อนขัน้เงินเดือนและการลงโทษผูป้ฏิบัติงาน 

  ข้อ ๑๗ ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่

ของตนหรอืของผู้อื่น และต้องไม่ยินยอมใหผู้อ้ื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนโดยมิชอบ 

 ข้อ ๑๘ ผู้ปฏิบัติงานต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพหรืออาชีพอื่นใดของตน คู่สมรสหรือ             

ผูใ้กล้ชิด มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาในการปฏิบัติหนา้ที่ของตน 

  ข้อ ๑๙ ผูป้ฏิบัติงานต้องไม่สั่งงานด้วยวาจา เว้นแต่มีความจําเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าจะทําให้

เกิดความเสียหายแก่ อ.ส.ค. ในกรณีที่สั่งงานด้วยวาจา เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอเรื่องดังกล่าวโดยทําบันทึก

เป็นลายลักษณ์อักษรตามคําสั่งนั้น ผูส้ั่งการตอ้งไม่มอบหมายใหผู้อ้ื่นเป็นผู้ตัดสนิใจหรอืสั่งการแทน 

  ข้อ ๒๐ ผูป้ฏิบัติงานต้องรักษาความลับของ อ.ส.ค. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับจะกระทําได้ตาม

อํานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ เมื่อพ้นจาก

ตําแหน่งหนา้ที่แล้ว ต้องไม่นําข้อมูลขา่วสารอันเป็นความลับของ อ.ส.ค. ไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น 

 ข้อ ๒๑ ผู้ปฏิบัติงานต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อํานาจในทางมิชอบ การฉ้อฉล หลอกลวง 

หรอืการกระทําอื่นใดที่ทําให้ อ.ส.ค. ได้รับความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชาหรอืผูท้ี่มหีนา้ที่รับผดิชอบ 

 ข้อ ๒๒ ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติต่อผู้ที่มาติดต่อธุรกิจกับ อ.ส.ค. ตามระเบียบและขั้นตอนอย่าง            

เท่าเทียมกันโดยไม่เลอืกปฏิบัติ 

  ข้อ ๒๓ ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของ อ.ส.ค. ที่จะทําให้เกิดความเข้าใจผิด 

หรอืเพื่อประโยชน์ตอ่ตนเองหรอืผูอ้ื่น 

 ข้อ ๒๔ ผูป้ฏิบัติงานต้องดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สนิของ อ.ส.ค. ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 

  ข้อ ๒๕ ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ข้องเกี่ยวหรือสนับสนุนผู้ประพฤติผิดกฎหมาย หรือผู้มีความประพฤติ

ในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือบ่อนการพนัน เป็นต้น อันอาจกระทบกระเทือนต่อความ

เชื่อถือศรัทธาในการปฏิบัติหนา้ที่ของตน 

 ข้อ ๒๖ ผูป้ฏิบัติงานต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือ

ปฏิบัติหน้าที่ผดิพลาดอย่างรา้ยแรง จนเป็นเหตุให้ อ.ส.ค. ได้รับความเสียหาย 

  ข้อ ๒๗ ผูป้ฏิบัติงานพึงปฏิบัติตอ่ผูร้่วมงานด้วยความสุภาพ มนี้ําใจ มมีนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบัง

ข้อมูลที่จําเป็นในการปฏิบัติงานต่อผู้รว่มงาน และไม่นําผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๕๑ 

 

หมวด ๔ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ ๒๘ ให้หัวหน้าฝุายการพนักงานมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่าง

เคร่งครัด โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

   (๑) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม

สอดส่องการปฏิบัติตามระเบียบนีอ้ย่างสม่ําเสมอ 

   (๒) สืบสวนหรือสอบสวนหาข้อเท็จจริงของการฝุาฝืนระเบียบนี้  แล้วรายงานผลให้

ผูอ้ํานวยการ หรอืคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อพิจารณา 

   (๓) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก         

กลั่นแกล้งหรือกระทําการอันไม่เป็นธรรม ในกรณีที่ผู้อํานวยการหรือคณะกรรมการ อ.ส.ค. ไม่ให้ความ

คุ้มครองต่อผู้ปฏิบัติงานตามควร ให้ยื่นเรื่องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยไม่ต้องผ่านผู้อํานวยการหรือ

คณะกรรมการ อ.ส.ค. ก็ได้ 

  ข้อ ๒๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนระเบียบนี้ ให้

ผูอ้ํานวยการเป็นผู้รับผดิชอบพิจารณาดําเนินการ 

   กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ผู้อํานวยการประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนระเบียบนี้ ให้

ประธานกรรมการเป็นผู้รับผดิชอบพิจารณาดําเนินการ 

   กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า กรรมการในคณะกรรมการ อ.ส.ค. ประพฤติปฏิบัติ 

ฝาุฝนืระเบียบนี ้ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. ที่เหลอือยู่เป็นผู้รับผดิชอบพิจารณาดําเนนิการ 

  ข้อ ๓๐ ให้ผู้รับผดิชอบพิจารณาดําเนนิการตามข้อ ๒๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรม

ขึ้นคณะหนึ่ง มีจํานวนไม่เกินห้าคนจากผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยให้ประธาน-

กรรมการมีตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้ถูกร้องเรียน และให้แผนกเงินเดือนสวัสดิการและวินัยเป็นกรรมการและ

เลขานุการ 

   สําหรับกรณีข้อ ๒๙ วรรคสองและวรรคสาม ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการจะแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรมจากบุคคลภายนอกด้วยก็ได้ 

  ข้อ ๓๑ หากคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๓๐ ดําเนินการแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีการฝุาฝืนระเบียบนี ้

ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๒๙ สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าปรากฏว่ามีการฝุาฝืนระเบียบนี้ ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๒๙            

สั่งลงโทษผูฝ้าุฝนื และถ้าปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยใหด้ําเนนิการทางวินัยอีกโสดหนึ่งดว้ย 

  ข้อ ๓๒ การดําเนินการทางจริยธรรมตามข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ ให้นําระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วย

การสอบสวนและการลงโทษมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 

 

 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๕๒ 

 

หมวด ๕ 

ขั้นตอนการลงโทษ 

  ข้อ ๓๓ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๓๑ แล้ว ให้ อ.ส.ค. 

ดําเนนิการให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

  ข้อ ๓๔ การประพฤติปฏิบัติฝาุฝนืระเบียบนี ้จะถือเป็นการฝุาฝนืจรยิธรรมรา้ยแรงหรอืไม่ ให้พิจารณา

จากพฤติกรรมการฝุาฝืน ความจงใจ เจตนา มูลเหตุจูงใจ ระดับตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ประวัติ อายุ 

ความประพฤติ สภาพแวดล้อม ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา

ด้วย 

  ข้อ ๓๕ การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนระเบียบนี้ หากมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือทางอาญา ให้

ดําเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดําเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการ

พิจารณาบรรจุ แตง่ตัง้ โยกย้าย เลื่อนตําแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ การพิจารณาความดีความชอบ

หรอืการสั่งใหผู้ฝ้าุฝนืนั้นปรับปรุงตนเอง หรอืได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๓๖ ผู้ถูกลงโทษตามระเบียบนี้สามารถร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. ภายในสามสิบวัน            

นับแต่วันที่ได้รับแจง้คําสั่งการลงโทษ ผลการพิจารณาวินจิฉัยของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้เป็นที่สุด 

  ข้อ ๓๗ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลตอ่ผูต้รวจการแผน่ดินโดยเร็ว 

  ข้อ ๓๘ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี ้ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าด 

  ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

 ประกาศ  ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

นพดล ตันวิเชียร 

(นายนพดล ตันวเิชียร) 

รองผู้อํานวยการ ทําการแทนผู้อํานวยการ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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ระเบียบองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตเิกีย่วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๒ 
…………………………. 

 

 เพื่อให้การดําเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นไปตาม

มาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นสากลและสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการ         

ที่ด ีและเพื่อใหเ้กิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ (๒) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ ผู้อํานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย จงึกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ดังตอ่ไปนี้ 

  ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์

และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๒” 

 ข้อ ๒   ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

   ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

    “ผูอ้ํานวยการ”  หมายความว่า  ผูอ้ํานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

   “ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ พนักงานและลูกจ้าง 

อ.ส.ค. 

   “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”  หมายความว่า การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนของ

ผูป้ฏิบัติงานกับผลประโยชน์ของ อ.ส.ค. ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

   “ญาติ”  หมายความว่า  ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือ

มารดาเดียวกัน ลุง ปูา น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตร          

บุญธรรม 

      “บุคคลในครอบครัว”  หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือ

ร่วมบิดาหรอืร่วมมารดาเดียวกัน 

 

 

 

ระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๔ 
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     “ของขวัญ”  หมายความว่า เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี 

และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล หรือให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการ

สงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ําใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สําหรับบุคคลทั่วไปในการได้รั บการ 

ลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย             

ในการเดินทางหรอืท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือ

หลักฐานอื่นใด การชําระเงินใหล้่วงหน้า หรอืการคืนเงินใหใ้นภายหลัง 

   “ประโยชน์อื่นใด”  หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การ 

รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรอืสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

   “ปกติประเพณีนิยม”  หมายความว่า เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกันและ

ให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความ

เสียหาย หรอืการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติในสังคมด้วย 

 ข้อ ๔ การกระทําหรอืกรณีดังตอ่ไปนี ้ให้ถอืเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

   (๑) ผู้ปฏิบัติงานใช้ขอ้มูลของ อ.ส.ค. เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองหรอืผูอ้ื่น 

   (๒) ผู้ปฏิบัติงานดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่เป็น

คู่สัญญากับ อ.ส.ค. หรือกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ อ.ส.ค. รวมทั้งการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ

ผลิตผลิตภัณฑ์นมหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ อันมีสภาพเป็นการค้าทํานองเดียวกับกิจการของ อ.ส.ค. ไม่ว่าทําเพื่อ

ประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่การดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือตําแหน่งบริหารอื่น โดย 

อ.ส.ค. มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

    (๓) บุคคลในครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือ

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับ อ.ส.ค.  

   (๔) ผู้ปฏิบัติงานรับของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติหรือบุคคลในครอบครัวที่ไม่เป็นไป

ตามปกติประเพณีนิยม หรือที่มีราคา หรือมูลค่าเกินกว่าที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

แหง่ชาติกําหนดไว้ 

   (๕) ผู้ปฏิบัติงานยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญซึ่งมีราคา

หรือมูลค่าเกินกว่าที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้จากผู้ใต้บังคับบัญชา

หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหนา้ที่ของตน เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูใ้ห้ 

  (๖) ผู้ปฏิบัติงานให้ของขวัญซึ่งมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่คณะกรรมการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติกําหนดไว้แก่ผูบ้ังคับบัญชาหรอืบุคคลในครอบครัวของผูบ้ังคับบัญชา 

   ทั้งนี ้การรับหรอืการให้ของขวัญตาม (๔) ถึง (๖) ถ้าเป็นไปตามปกติประเพณีนิยมและมีราคา

หรือมูลค่าไม่เกินกว่าที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้  ให้สามารถ          

กระทําได้ 

 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๕๕ 

 

 

  ข้อ ๕ ผู้บังคับบัญชาต้องไม่แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้ที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

เรื่องใดเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้พิจารณา หรือเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล ให้ความเห็น หรือมีอํานาจสั่งการ              

ในเรื่องนัน้ๆ เว้นแตไ่ม่ทราบข้อมูลมาก่อน 

 ข้อ ๖ การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใหก้ระทําดังนี้ 

  (๑) ผูป้ฏิบัติงานรายงานต่อผูบ้ังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผูอ้ํานวยการ 

    (๒) ผู้อํานวยการรายงานต่อประธานกรรมการ อ.ส.ค. 

  ข้อ ๗ กรณีที่มกีารกระทําที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อ ๔ ให้ผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นรายงาน

ข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาทันทีที่สามารถกระทําได้ เพื่อหาแนวทางแก้ไข และ/หรือ ระงับเหตุความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ในเบือ้งตน้ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนต่อไป 

 ข้อ ๘ ในระหว่างปีงบประมาณ ให้สํานักตรวจสอบและประเมินระบบงานทําการตรวจสอบการ

กระทําที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายใน อ.ส.ค. และจัดทํารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์           

ที่เกิดขึน้เสนอผูอ้ํานวยการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี  เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

  ข้อ ๙ ให้ฝุายการพนักงาน รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

  ข้อ ๑๐ ผูอ้ํานวยการมอีํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่จําเป็นในการปฏิบัติตามระเบียบนี ้และ

มีอํานาจวินิจฉัยชีข้าดปัญหาที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ  ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 

 

รัตนา  อังศุภากร 

(นางรัตนา  อังศุภากร) 

รองผู้อํานวยการ ทําการแทนผู้อํานวยการ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

 

 

 

ฝาุยการพนักงาน 

สมถวิล พานิชยิ่ง 

 

 

 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๕๖ 

 

 

 

 

  ข้าพเจ้าได้รับและอ่านหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดําเนินงานขององค์การ

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) แล้ว 

 ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบและน้อมรับเป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินงานต่อไป 

 

วันที ่๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................................ 

(นายโกวิทย์  นธิิชัย) 

หัวหน้าสํานักเทคโนโลยกีารเลีย้งโคนม 

ลงชื่อ ................................................................ 

(นายโชคชัย  ชัยมงคล) 

หัวหน้าสํานักผลิตปัจจัยการเลีย้งโคนม 

ลงชื่อ ................................................................ 

(นายสัทธา  เลื่อมใสสุข) 

หัวหน้าสํานักส่งเสริมกิจการโคนม 

ลงชื่อ ................................................................ 

(นายนิเวศ  ชาตยิานนท์) 

หัวหน้าสํานักการตลาด 

 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................................ 

(นายนิคม  สุรยิากุล) 

หัวหน้าสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 

ลงชื่อ ................................................................ 

(นายสุขศิร ิ รุง่เรือง) 

หัวหน้าสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนอืตอนล่าง 

 

 

 

แบบลงนาม                 

รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

 

วันที ่๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ 

 

 



คู่มือการกํากับดแูลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม ๒๕๕๔)                               ๕๗ 

 

วันที ่๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ 
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