
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

1 
 

 
 
 
 

1. วัตถปุระสงค์ 

คณะกรรมการตรวจสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นคณะกรรมการที่
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลกิจการด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร   โดย
สอบทานกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน   ระบบการบริหารความเสี่ยง   ระบบการควบคุมภายใน   
กระบวนการตรวจสอบและกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ   ข้อบังคับ   หลัก
จรรยาบรรณ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์   เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good  
Corporate  Governance)  เพ่ือท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   รวมทั้งการให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ อ.ส.ค. ในภาพรวมในการพัฒนาองค์กร   เพ่ือให้ อ.ส.ค. บรรลุผลส าเร็จเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม    

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 

2.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง 
2.1.1 คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอย่างน้อยสามคนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ   
2.1.2 โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ด้านการบัญชี  หรือการบริหารการเงิน เพ่ือสอบทานความเชื่อถือ

ของงบการเงิน   
2.1.3 คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ   หรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมดเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้    

2.1.4 ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดย
ต าแหน่ง เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมาย
ประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม  และอ่ืน ๆ ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 

2.2 คุณสมบัต ิ
2.2.1  มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย  ความเป็น

อิสระ   และเท่ียงธรรม 
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2.2.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รวมถึงการเป็นผู้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป 

2.2.3  มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มทีใ่นการหารือและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2.2.4  มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี 
2.2.5  มีความเข้าใจหลักการบริหารจัดการที่ดี มีวิจารณญาณ และทักษะในการตัดสินใจ  สามารถ

วิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งตีความและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม 
2.2.6  ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

 ไม่เป็นข้าราชการประจ าที่ด ารงต าแหน่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ   หรือมีอ านาจในการ

ตัดสินใจด้านการบริหาร   หรือการปฏิบัติงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   รวมทั้ง
ไม่เป็นพนักงาน   ลูกจ้าง   หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน   หรือค่าตอบแทนประจ าจากองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย   ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
ตรวจสอบ   หรือภายในระยะเวลา  2  ปี   ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ   
หรือกรรมการตรวจสอบ 

 ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   ไม่ว่าในขณะ
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ  หรือภายในระยะเวลา 1 ปี   ก่อน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ   หรือกรรมการตรวจสอบ 

 ไม่เป็นบุพการี   ผู้สืบสันดาน   หรือคู่สมรสของกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   
ผู้บริหารสูงสุด   ผู้บริหาร   หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน   ผู้ตรวจสอบภายในของ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็นคณะกรรมการองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

4. อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการหรือสอบทานในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความ
รับผิดชอบ และมีอ านาจในการด าเนินการ   ดังต่อไปนี้ 

4.1  จัดท ากฎบัตรให้สอดคล้อง กับขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ อ.ส.ค.  โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค.  และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 
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4.2  ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี   และพิจารณาการปฏิบัติงานอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีที่ด าเนินการให้กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

4.3  เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่ง
ประเทศไทย   ในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเก่ียวกับรายงานทางการเงิน 

4.4  พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ
การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน   ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป ของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน และ
พิจารณาความดีความชอบประจ าปีของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน (ผู้บริหารระดับ  8)  เสนอ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

4.5  จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า   หรือช่วยให้มีการจัดท า
การปฏิบัติงานตรวจสอบ  โดยใช้งบประมาณขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

4.6  ได้รับข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ   และได้รับความ
ร่วมมือจากพนักงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานให้
มีประสิทธิภาพ 

4.7  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

4.8 รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ 
คณะกรรมการ อ.ส.ค. อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้น
รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พร้อมทั้งส่งรายงาน
ดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นและกระทรวงการคลังเพ่ือทราบภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

5. บทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 

5.1 การควบคุมภายใน 
5.1.1  ประเมินว่าฝ่ายบริหารได้ก าหนดแนวทางและสื่อสารความส าคัญของการบริหาร  ความเสี่ยง   

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   การควบคุมภายใน   และการด าเนินการให้มั่นใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนมีความ
เข้าใจในบทบาท   หน้าที่   และความรับผิดชอบของตน 

5.1.2  เน้นขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี   และผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทาน
ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   การควบคุมในระบบคอมพิวเตอร์  ความปลอดภัยในระบบ
คอมพิวเตอร์   และแผนรองรับในการจัดท ารายงานทางการเงินหากมีกรณีฉุกเฉินในระบบคอมพิวเตอร์ 

5.1.3  สอบทานเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้สอบบัญชี   และผู้ตรวจ
สอบภายในเสนอนั้นฝ่ายบริหารได้น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

5.2 รายงานทางการเงิน 
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5.2.1  ทั่วไป 
 (1)  สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานที่มีสาระส าคัญ  รวมทั้งประกาศของ

องค์กรวิชาชีพและองค์กรก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง  และสอบทานผลกระทบที่มีต่อรายงานทางการเงิน 
 (2)  สอบทานฝ่ายบริหาร  ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส าคัญ   

ผลกระทบ   และแผนในการลดความเสี่ยง 
 (3)  สอบทานประเด็นทางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อรายงานทางการเงิน 
5.2.2  รายงานทางการเงินประจ าปี 

(1)  สอบทานรายงานทางการเงินประจ าปี   รวมถึงพิจารณาความครบถ้วน   และสอดคล้องกัน
กับข้อมูลที่กรรมการตรวจสอบรับทราบประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน 

(2)  ให้ความสนใจในรายการที่มีความซับซ้อน   และหรือรายการผิดปกติ   เช่น   รายการที่
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(3)  ให้ความสนใจในประเด็นที่ต้องใช้วิจารณญาณตัดสิน   เช่น   การประเมินราคาสินทรัพย์   
และหนี้สิน   การประกันผลิตภัณฑ์   หรือข้อผูกมัด   หรือภาระผูกพันอื่น 

(4)  การประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในการสอบทานรายงานทางการเงิน   และผล
การตรวจสอบ 

(5)  สอบทานประเด็นต่าง ๆ   ในรายงานประจ าปีก่อนน าเสนอต่อสาธารณชน   เพ่ือให้มั่นใจว่า
ข้อมูลสามารถ เข้าใจได้ง่าย   และสอดคล้องกับข้อมูลที ่ก ร รมการตรวจสอบได้รับเกี่ยวกับด าเนินงานของ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

5.2.3  การเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
 (1)  การชี้แจงว่าผู้บริหารได้ท าและสรุปข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลทางการเงิน  ขอบเขต การมีส่วน

ร่วมของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน  และขอบเขตของผู้สอบบัญชีในการสอบทานข้อมูลดังกล่าว 
 (2)  ประเมินความยุติธรรมในการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น   และรายงานทางการเงินระหว่างกาล   

การอธิบายของฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบว่า 
ก.   ผลทางการเงินระหว่างกาล มีความแตกต่างจากงบประมาณ  หรือประมาณการหรือ ไม่

เพียงใด 
ข.  การเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนทางการเงิน   หรือความสัมพันธ์ในรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาลนั้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานหรือแนวทางด้านการเงิน
ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ค.  มีการใช้หลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่างสม่ าเสมอ 
ง.  มีการเปลี่ยนแปลงหรือเสนอให้มีการเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านการบัญชี  หรือ การรายงาน

ทางการเงิน 
จ.  มีรายการหรือเหตุการณ์ที่มีสาระส าคัญหรือผิดปกติเกิดขึ้น 
ฉ.  การควบคุมทางการเงินและการด าเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ

ไทย ยังด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
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ช.  ข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาลได้รับการเปิดเผยอย่างเพียงพอและ     
เหมาะสม 

5.3 การตรวจสอบภายใน 
5.3.1  สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างองค์กรของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
5.3.2  สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน   และแผนการ

ตรวจสอบ 
5.3.3  ร่วมกับผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในการพิจารณาและ   ให้

ความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   เกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบฯ   การแต่งตั้ง   การถอดถอน   การโยกย้าย   ตั้งแต่ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ  6  ขึ้นไป   และพิจารณา
ความดีความชอบของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

5.3.4  พิจารณาความเหมาะสมของการตั้งงบประมาณของฝ่ายตรวจสอบฯ  และทรัพยากรต่าง ๆ  ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ 

5.3.5  สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบฯ   จัดให้มีประชุมเป็นการเฉพาะ
กับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ   เพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ   ที่ควรหารือกันโดยไม่มีฝ่ายบริหารในที่ประชุม 

5.3.6  ด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ส าคัญได้มีการหารือทันเวลา 

5.4 การสอบบัญชี  
5.4.1  สอบทานข้อเสนอของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติงาน   และสอบทานผล

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 
5.4.2  ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีเพ่ือหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่ควรหารือกัน  โดยไม่มีฝ่าย

บริหารในที่ประชุม 
5.4.3  ด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะได้มีการหารือ และปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานได้ทันเวลา 

5.5 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
5.5.1 สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ          

ข้อบังคับ   และผลการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร   การติดตามผลเกี่ยวกับการกระท าทุจริต   หรือความผิดปกติ 
ในระบบบัญชี 

5.5.2  รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ หมาย  และ
ระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

5.5.3  พิจารณาประเด็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานทางการเงิน 
5.5.4  สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรก ากับดูแล และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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5.6 การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม   และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 
5.6.1  ให้มีการจัดท าหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร   

ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 
5.6.2  ประเมินว่าฝ่ายบริหารได้จัดให้มีสภาพแวดล้อม   การปฏิบัติเป็นแบบอย่างและสื่อสาร  ให้เห็น

ความส าคัญของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ   และแนวทางเก่ียวกับพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ 
5.6.3  สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
5.6.4  รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณให้เป็น

ปัจจุบัน 

5.7 ความรับผิดชอบในการรายงาน 
5.7.1  รายงานต่อคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอย่างสม่ าเสมอ

เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม 
5.7.2  รายงานต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   และกระทรวงการคลังเกี่ยวกับองค์ประกอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมาย และข้อมูลอ่ืน               
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

5..7.3  จัดให้มีวาระหรือโอกาสในการหารือหรือสื่อสารระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน   ผู้สอบบัญชีและ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

5.8 ความรับผิดชอบอ่ืน ๆ  
5.8.1  หารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและบริหารความเสี่ยง 
5.8.2  ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลตามที่คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ร้องขอ 
5.8.3  จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามความจ าเป็น และจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตาม

ความเหมาะสม 

6. การประชุม 

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง องค์ประชุม
ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองในสาม  โดยกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง  หาก
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อาจใช้วิธีการประชุมทางไกล โดยผ่านสื่อต่าง ๆ  

6.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

6.3 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมิใช่เป็นการด าเนินการโดยผ่านการประชุมเท่านั้น   
คณะกรรมการตรวจสอบอาจติดตามงานหรือทบทวนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร   ผู้ตรวจสอบภายใน   หรือ



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

7 
 

ผู้สอบบัญชี   หรือปฏิบัติงานอ่ืนใดภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   และน าผลการ
ปฏิบัติงานหรือความคืบหน้าในการปฏิบัติงานนั้นบรรจุเป็นวาระการประชุมเพื่อให้ประชุมพิจารณาร่วมกัน 

6.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายบริหาร   ผู้ตรวจสอบ   หรือบุคคล  ที่เกี่ยวข้องใน
วาระการประชุมนั้น ๆ   เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนข้อมูลตามความจ าเป็นและเหมาะสม  ในแต่ละปี
คณะกรรมการตรวจสอบสมควรต้องจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร   หรือผู้ตรวจสอบภายใน   หรือ
ผู้สอบบัญชี   วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดท าขึ้นและน าเสนอก่อนการประชุมอย่าง
น้อยสามวัน   และให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 

6.5 ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
อ.ส.ค. โดยตรง และคณะกรรมการ อ.ส.ค. ยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ต่อบุคคลภายนอก 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองและรายงานผลการ
ประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจน
แผนการปรับปรุงการด าเนินงานให้คณะกรรมการ อ.ส.ค.ทราบทุกปี 

8. ค่าตอบแทน 
 ให้กรรมกาตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่ ง นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ อ.ส.ค. โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการของกรรมการ อ.ส.ค.
นั้น โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของค่าตอบแทนดังกล่าว 
และให้เลขานุการได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
                                            ลงชื่อ       นางนันทวลัย์  ศกุนตนาค 

           (นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค) 
          ประธานกรรมการตรวจสอบ 

           องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 
 
 

                                            ลงชื่อ       นายศักดิ์ชัย   ศรีบุญซื่อ 
        (นายศักดิ์ชัย   ศรีบุญซื่อ) 

      ประธานกรรมการ 
       องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

8 
 

 
กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
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