ประกาศ
นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR) เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
............................
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ยึดมั่นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในกระบวนการ และกิจกรรมเสริมสร้างสังคม (Corporate Social Responsibility :
CSR in process & CSR after process) เทียบเท่ากับหลักการสากลตามแนวทาง ISO 26000 และปฏิบัติตาม
ข้ อ ตกลงโลกแห่ ง สหประชาชาติ (UN Global Compact) เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตามเป้ า หมาย
Sustainable Development Goals (SDGs) จึงกาหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบั ติ และเป็ น พื้น ฐานส าคัญในการดาเนิน งานตามภารกิจ บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างการ
มีส่ ว นร่ ว มของผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสี ย ภายในและภายนอกองค์กรสอดคล้ องตามนโยบายนมแห่ งชาติ และคาขวัญ
“รั ก นม รั ก ฟาร์ ม สื บ สาน รั ก ษา ต่ อ ยอดโคนมอาชี พ พระราชทาน” และรายงานผลการการด าเนิ น งาน
ด้วยมาตรฐาน GRI Standard ดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี (Organizational governance) โดยดาเนินกิจการและพัฒนาธุรกิจ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และการให้สินบน
ทุกรูปแบบ อ.ส.ค. ดาเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้และปฏิบัติตามมาตรฐานการกากับดูแลที่ ดี และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติชุมชนและสังคม พนักงานคู่ค้า ลูกค้า
คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรี หลีกเลี่ยงการผูกขาดและการดาเนินกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
2. การเคารพสิ ทธิมนุ ษยชน (Human rights) โดยตระหนักถึงความส าคัญต่อการเคารพสิ ทธิ
มนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระทาที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor practices) โดยปฏิบัติต่อพนักงานภายในองค์กรอย่างเป็นธรรม
และมีความรับผิดชอบ ตามสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามกฎหมายและหลักจริยธรรม โดยการปฏิบัติด้านแรงงาน
อย่างมีความรับผิดชอบ
4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (The environment) โดย อ.ส.ค. มีความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักและให้ความสาคัญต่อการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม และบริการ มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการ
ผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มีการกาหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้
คุณค่า และลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัด มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การส่งเสริมการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
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5. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair Operating practices) โดย อ.ส.ค. ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สิ่งจาเป็น
พื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครอง และดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกาหนดกฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer issues) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และให้ บริการ
ที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development) โดย
การพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนที่สาคัญของ อ.ส.ค. เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยยึด
แนวทางให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับ อ.ส.ค.
เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธะกิจองค์กรจึงจะต้องดาเนินธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมอย่าง
ยั่งยืนโดยก่อให้เกิดผลต่อ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสุขภาพ กล่าวคือ
1. พัฒนาการผลิต และงานบริการ
การผลิต : อ.ส.ค. จะส่งเสริมและยกระดับ น้านมคุณภาพสูง (Premium) เป็นคุณค่าที่ยั่งยืนสู่
สังคมไทยให้เข้มแข็ง สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมผลิตน้านม ที่มีคุณภาพสูง อย่างต่อเนื่องโดยรักษาความสมดุล
ระหว่างทรัพยากรมนุษย์และเครื่องจักรกลที่นาความทันสมัยมาสู่กระบวนการเลี้ยง ผลิตนม หรือการตลาด เพื่อ
คุณภาพชีวิต สร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชากรไทย การผลิตน้านมที่เน้นการอนุรักษ์พลังงาน ต้นทุนเหมาะสม ลดของ
เสียจากกระบวนการผลิต กระบวนการบาบัดน้าเสียที่พัฒนาและปรับ ปรุงให้มีความปลอดภัยสูงกว่ามาตรฐานที่
อุตสาหกรรมกาหนด สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตน้านมให้มีคุณค่า และมูลค่าอย่างยั่งยืน
งานบริการ : การเปิดกว้างทางความคิด ทั้งพนักงาน ผู้ใช้บริการ พร้อมมอบองค์ความรู้เรื่อง
ระบบการบริหาร การเลี้ยงโคนม และการผลิตน้านม ให้มีคุณภาพ การบริหารการขนส่งยุคใหม่ เน้นความรวดเร็ว
ความทั่ว ถึงในการขนส่ ง ผ่ านกิจ กรรมและระบบ IT ที่พัฒ นาในรูปแบบ อ.ส.ค. Application & อ.ส.ค. Call
Center เพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ พร้อมพัฒนาดัชนี
การวัดผลงานเป็นตัวเลขอย่างเป็นรูปธรรมให้ก้าวทันต่อการปรับตัวขององค์กรในปัจจุบัน
2. เสริมสร้างจิตสานึ ก ทักษะ ความสามารถของพนักงาน อ.ส.ค. ให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึง
ที่ชัดเจน ลงพื้นที่ชุมชนรับฟังความคิดเห็น ให้คาปรึกษา สร้างวินัยจิตอาสาพร้อมขยายเครือข่าย ผ่านกิจกรรม และ
การพั ฒ นามาตรฐาน CSR-DIW เพื่ อ สร้ า งสรรค์ CSR New Model ด้ ว ยแรงบั น ดาลใจ แรงจู ง ใจ ส่ ง เสริ ม ให้
ตระหนักถึงคุณค่าตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมโคนม ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า อันเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จขององค์กร
3. ประยุ กต์ความเชี่ ย วชาญขององค์ก ร พัฒ นาคุณภาพวงจรการผลิ ต และการตลาดน้ านม
การบริหารความเสี่ยงเรื่องแหล่งน้าสารองเพื่อมิให้เกิดภาวะขาดแคลนน้าอันมีต้นเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก
4. พัฒนากระบวนกากับงาน โครงสร้างการอัตรากาลัง และนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากกิ จ กรรม CSR สู่ Sustainable Development (SD) สร้ า งเครื อ ข่ า ย SD ในกลุ่ ม ผู้ ร่ ว มงานของ อ.ส.ค.
ทั้งภายในองค์กร และความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม สู่สมดุลใหม่
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5. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของอุตสาหกรรมน้านมให้ถูกนามาใช้ในวงกว้าง Circular
Economy อุปกรณ์ที่ประกอบในการบริโภคนม ร้านค้านม สร้างกิจกรรม 7R ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กาจัด
ฝุ่นละออง pm 2.5 การบาบัดน้าเสีย รวมถึงการนาน้านมที่สูญเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์
เช่น ผลิตปุ๋ย Alcohol หลังคาเขียว เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์ ดิน น้า ป่า พันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ พร้อมสืบสาน ถ่ายทอดกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สู่ความยั่งยืน
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.
ประธานอนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
การกากับดูแลกิจการที่ดี ของ อ.ส.ค. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามกรอบหลักการของ
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ปี 2515, ส านั ก งานคณะกรรม
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามกรอบวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” (Zero Tolerance
Clean Thailand) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการ อ.ส.ค. กากับดูแลกิจการให้นาไปสู่ผล (Governance Outcome) ดังนี้
(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(Competitiveness and performance with long-term perspective)
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสีย (Ethical and Responsible business)
(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good
Corporate Citizenship)
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience)
2. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผู้บริหาร และพนักงาน นาหลักสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี ของ
สานักงานคณะกรรมนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 9 หมวด มาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวด 1 บทบาทของ
ภาครัฐ หมวด 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น หมวด 3 คณะกรรมการ อ.ส.ค. หมวด 4 บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย หมวด 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม หมวด 6 การเปิดเผยข้อมูล หมวด 7 การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน หมวด 8 จรรยาบรรณ และหมวด 9 การติดตามผลการดาเนินงาน
3. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผู้บริหาร และพนักงาน ประพฤติปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจของ อ.ส.ค. จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีที่คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
กาหนดไว้
4. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ความสาคัญต่อการดาเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์
และแผนงานระยะสั้นและระยะยาว โดยผู้บริหารและพนักงาน มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
5. คณะกรรมการ อ.ส.ค. กากับให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีใน อ.ส.ค. โดยแต่งตั้งอนุกรรมการ
ครอบคลุ ม ระบบงานที่ ส าคั ญ ครอบคลุ ม ระบบประเมิ น ผลรั ฐ วิ ส าหกิ จ (Core Business Enablers 8 ด้ า น)
ประกอบด้วย ด้านกิจการโคนม ด้านบริหารงาน อ.ส.ค. ด้าน CG-CSR ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัล ด้านการบริหาร
ทุนมนุษย์ ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านกฎหมาย เพื่อกากับทิศทางการดาเนินงาน และพิจารณากลั่นกรอง
งานที่มีความสาคัญอย่างรอบคอบ อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน โดยผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามระบบและกระบวนการทางาน
6. คณะกรรมการ อ.ส.ค. จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหาร และพนักงานได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทาใดๆ ที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผู้บริหาร และพนักงาน บริหารจัดการด้วยหลักแห่งความรับผิดชอบ
(Accountability) ความโปร่งใส (Transparency) การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) การเคารพต่อ
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder Interests) การเคารพหลักนิติธรรม (Respect
for the Rule of Law) การเคารพต่ อ การปฏิ บั ติ ต ามแนวทางสากล (Respect for International Norms of
Behavior) และการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights)
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แนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ยึดมั่นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในกระบวนการ และกิจกรรมเสริมสร้างสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR in process & CSR after process) เทียบเท่ากับหลักการสากลตาม
แนวทาง ISO 26000 และปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) จึงกาหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน
อ.ส.ค. ทุกคนยึ ดถือเป็ น แนวทางปฏิบั ติ และเป็นพื้นฐานส าคัญในการดาเนิน งานตามภารกิจ บนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง โดยสร้ างการมีส่ วนร่ว มของผู้ มีส่ว นได้ส่ วนเสีย ภายในและภายนอกองค์กรสอดคล้ องตาม
นโยบายนมแห่งชาติและคาขวัญ “รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน” และรายงาน
ผลการการดาเนินงาน ด้วยมาตรฐาน GRI Standard ดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี (Organizational governance)
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human rights)
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor practices)
4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (The environment)
5. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair Operating practices)
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer issues)
7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development)
เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธะกิจองค์กรจึงจะต้องดาเนินธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมอย่าง
ยั่งยืนโดยก่อให้เกิดผลต่อ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสุขภาพ กล่าวคือ
1. พัฒนาการผลิต และงานบริการ
2. เสริมสร้างจิตสานึ ก ทักษะ ความสามารถของพนักงาน อ.ส.ค. ให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึง
ที่ชัดเจน
3. ประยุกต์ความเชี่ยวชาญขององค์กร พัฒนาคุณภาพวงจรการผลิต และการตลาดน้านม
4. พัฒนากระบวนกากับงาน โครงสร้างการอัตรากาลัง และนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากกิจกรรม CSR สู่ Sustainable Development (SD)
5. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของอุตสาหกรรมน้านมให้ถูกนามาใช้ในวงกว้าง Circular
Economy
โดยหลักสาคัญ 7 ข้อ ได้กาหนดให้มีโครงการรองรับตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ 7 โครงการหลัก และ
กาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบนาไปปฏิบัติ ตามหลักด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็น
มาตรฐาน ISO 26000
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 CSR กับเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 CSR กับโรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 CSR กับลูกค้า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 CSR กับนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 CSR/CG จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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โครงสร้างการกากับดูแลและบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ อ.ส.ค. :
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้ ก าหนดโครงสร้ า งการก ากั บ ดู แ ลและการบริ ห ารจั ด การ ในรู ป แบบ
คณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้
กรอบการบริหารงานและกากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการและแนวทางการกากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ของ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยมีกฎบัตรระบุบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) โดยมีรายละเอียดสรุป
ได้ดังนี้
องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหน่งของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG)
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
กาหนดให้มีคณะอนุกรรมการ CG/CSR ซึ่งประกอบด้วย
1. กรรมการ อ.ส.ค.และอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.จานวนไม่เกิน 3 คน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกิน 3 คน
3. ผู้อานวยการ อ.ส.ค.
4. ผู้บริหารของ อ.ส.ค.ระดับรองผู้อานวยการ/ผู้ช่วยผู้อานวยการ
เป็นผู้มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถอุทิศเวลาและให้ความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ในฐานะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
ทั้งนี้ให้คณะอนุกรรมการมกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CSR) จะพ้นตาแหน่งเมื่อ
• ขาดคุณสมบัติของอนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
• ตาย
• ลาออก
• ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการ อ.ส.ค.
เมื่ออนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) พ้นจาก
ตาแหน่ง ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอนุกรรมการ
โครงสร้ า งและบทบาทของฝ่า ยงานที่เ กี่ ย วข้ องกับ การแสดงความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมและสิ่งแวดล้ อ ม :
แผนกธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ายอานวยการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการ จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวและประจาปีด้าน CSR และการพัฒนาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายและทิศทางที่คณะอนุ กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับ ผิ ดชอบต่อสั งคม กาหนด
นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการ สื่อสารและสนับสนุนให้บุคลากรภายในปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งาน รวมถึงส่งเสริมให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและเข้าร่ว มกับ อ.ส.ค. ในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายด้าน CSR อย่างเคร่งครัด และจะให้คาปรึกษาแนะนา และติดตามประเมินผลสาเร็จของ
การ ดาเนินงานนาเสนอแก่คณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจ การที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม(CSR) ตลอดจนนาเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. อย่างสม่าเสมอเป็นเดือนและรายไตรมาส
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หลักการและแนวทางปฏิบัติ
คณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กาหนด
หลักการและแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีระบบการ
ทางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ วิธีปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ
ที่ทางการหรือ อ.ส.ค.กาหนด เปิดโอกาสเกษตรกร ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในการกาหนด
นโยบายการบริหาร การตรวจสอบและการประเมินผลอย่างจริงจังและดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุ ม ชน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและชุ ม ชน
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ปลู กฝั งจิตส านึกให้ พนักงานทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ มีส่ ว นร่ว มในการ
เสริ มสร้ างวัฒ นธรรมกากับ ดูแลกิจ การที่ดี ร่ว มดูแลสั งคมและสิ่ งแวดล้ อ มและสามารถนาไปประยุก ต์ใช้ใ นการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จจอย่างเป็นรูปธรรม
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แผนผังโครงสร้าง

คณะกรรมการ อ.ส.ค.
แต่งตัง้ ถอดถอน กำหนดอำนำจ
หน้ำที่

คณะอนุกรรมการ อ.ส.ค.
กากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR)
กำหนดยุทธศำสตร์/นโยบำยทิศทำงกำรดำเนินงำน /
กำกับดูแล

รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนรำยเดือน / ไตรมำส

แผนกธรรมาภิบาล
ฝ่ายอานวยการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ติดตามโครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 CSR กับเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 CSR กับโรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 CSR กับลูกค้า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 CSR กับนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 CSR/CG
จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน/ภายนอกองค์กร
-โครงการ อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม พัฒนาสหกรณ์โคนมต้นแบบ
-โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับเป็นฟาร์มพี่เลี้ยง
-โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับมาตรฐานโรงงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
-โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม สร้าง Change agent เพื่อ
ส่งเสริมการดื่มนมและรักสุขภาพ
-โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม Circular Economy
-โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ท่องเที่ยวยั่งยืน
-โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม รวมพลังคน อ.ส.ค.มุ่งสู่
องค์กรคุณธรรม

