
โครงสร้าง บทบาท และนโยบาย CG/CSR  
แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 9 ข้อ: 
การก ากับดูแลกิจการที่ด ีก าหนดด าเนินการภายใต้ แผนยุทธศาสตร์  อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม  “สืบสาน รักษา ต่อ
ยอด โคนมอาชีพพระราชทาน” โดย เริ่มจากการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของ อ.ส.ค.เพื่อน าองค์กรสู่การ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยมีหลักส าคัญที่มีสอดคล้องกับมาตรฐาน 
ISO 26000 7 ข้อ ดังนี้ 

1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

3. สิ่งแวดล้อม 

4. การปฏิบัติด้านแรงงาน 

5. การปฏิบัติที่เป็นธรรม 

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

           7. การพัฒนาชุมชน 
 

โดยหลักส าคัญ 7 ข้อ ได้ก าหนดให้มีโครงการรองรับตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ 7 โครงการหลัก และ
ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบน าไปปฏิบัติ ตามหลักด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็น
มาตรฐาน ISO 26000   
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 CSR กับเกษตรกร -โครงการ อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม พัฒนาสหกรณ์โคนมต้นแบบ 
-โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับเป็นฟาร์มพ่ีเลี้ยง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 CSR กับโรงงาน -โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับมาตรฐานโรงงานด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 CSR กับลูกค้า -โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม สร้าง Change agent เพ่ือส่งเสริม
การดื่มนมและรักสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 CSR กับนวัตกรรม -โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม Circular Economy 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 CSR/CG  
จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

-โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ท่องเที่ยวยั่งยืน 
-โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม รวมพลังคน อ.ส.ค.มุ่งสู่องค์กร
คุณธรรม 

 
โครงสร้างการก ากับดูแลและบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ อ.ส.ค. :         
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้ก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแลและการบริหารจัดการ ในรูปแบบคณะอนุกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้กรอบการ
บริหารงานและก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
และสิ่งแวดล้อม โดยมีกฎบัตรระบุบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 



 
 
            องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหน่งของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  
ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการ CG/CSR ซึ่งประกอบด้วย  
  1. กรรมการ อ.ส.ค.และอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.จ านวนไม่เกิน 3 คน 
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 3 คน 
  3. ผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  

4. ผู้บริหารของ อ.ส.ค.ระดับรองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
เป็นผู้มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถอุทิศเวลาและให้ความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ในฐานะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

ทั้งนี้ให้คณะอนุกรรมการมก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR) จะพ้นต าแหน่งเมื่อ 

 ขาดคุณสมบัติของอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 ตาย 
 ลาออก 
 ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

เมื่ออนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) พ้นจาก
ต าแหน่ง ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอนุกรรมการ 
โครงสร้างและบทบาทของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  :  
แผนกธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  ฝ่ายอ านวยการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการ จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวและประจ าปีด้าน CSR และการพัฒนาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายและทิศทางที่คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ก าหนด 
นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการ สื่อสารและสนับสนุนให้บุคลากรภายในปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งาน รวมถึงส่งเสริมให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและเข้าร่วมกับ อ.ส.ค. ในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายด้าน CSR อย่างเคร่งครัด และจะให้ค าปรึกษาแนะน า และติดตามประเมินผลส าเร็จของ
การ ด าเนินงานน าเสนอแก่คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม(CSR)  ตลอดจนน าเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. อย่างสม ่าเสมอเป็นเดือนและรายไตรมาส 
หลักการและแนวทางปฏิบัติ 
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ก าหนด
หลักการและแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีระบบการ
ท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ วิธีปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ 
ที่ทางการหรือ อ.ส.ค.ก าหนด เปิดโอกาสเกษตรกร ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในการก าหนด
นโยบายการบริหาร การตรวจสอบและการประเมินผลอย่างจริงจังและด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตส านึกให้พนักงานทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการ



เสริมสร้างวัฒนธรรมก ากับดูแลกิจการที่ดี ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จจอย่างเป็นรูปธรรม  
 

แผนผังโครงสร้าง 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 CSR กับเกษตรกร -โครงการ อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม พัฒนาสหกรณ์โคนมต้นแบบ 
-โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับเป็นฟาร์มพี่เลี้ยง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 CSR กับโรงงาน -โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับมาตรฐานโรงงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 CSR กับลูกค้า -โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม สร้าง Change agent เพื่อ
ส่งเสริมการดื่มนมและรักสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 CSR กับนวัตกรรม -โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม Circular Economy 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 CSR/CG  
จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

-โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ท่องเที่ยวยั่งยืน 
-โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม รวมพลังคน อ.ส.ค.มุ่งสู่
องค์กรคุณธรรม 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

คณะอนุกรรมการ อ.ส.ค. 
ก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (CSR) 

แผนกธรรมาภิบาล  
ฝ่ายอ านวยการ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ติดตามโครงการ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
ภายใน/ภายนอกองค์กร 

แตง่ตัง้ ถอดถอน ก ำหนดอ ำนำจ

ก ำหนดยทุธศำสตร์/นโยบำยทศิทำงกำรด ำเนินงำน / 

ก ำกบัดแูล 
รำยงำนผลกำรปฏิบตังิำนรำยเดือน / ไตรมำส 


