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                                         คำนำ 

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. (Audit Committee) เป็นคณะกรรมการชุดย่อยท่ีถือเป็นกลไก
สำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย (อ.ส.ค.) เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่างๆ ในทุกประเด็นท่ีมีความเส่ียง
สำคัญ ท่ีส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของอ.ส.ค. รวมถึงสอดคล้อง การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีมี
สาระสำคัญต่อสภาพแวดล้อมของความเส่ียงของอ.ส.ค. และมีบทบาทในการสอบทานการดำเนินงานต่างๆ     
ของอ.ส.ค. ตามเกณฑ์ Enabler ท้ัง 7 ด้าน  

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.เป็นไปโดยสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางของ
คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 ระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่ วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ           
พ.ศ. 2564 แนวทางพึงปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง
เกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit: IA) สาหรับระบบประเมินผลการ
ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ                  
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1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการตรวจสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นคณะกรรมการท่ี
แต่งต้ังโดยคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ อ.ส.ค.ในการทำหน้าท่ีกำกับดูแลตรวจสอบการบริหาร
จัดการภายในองค์กรให้เป็นไปตามข้อบังคับ อ.ส.ค. และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ อ.ส.ค. ซึ่งครอบคลุม
กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการใน
การติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักจรรยาบรรณ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good  Corporate  Governance) ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และสอบทานการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่างๆ ในประเด็นท่ีเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของอ.ส.ค. รวมถึงสอดคล้องการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีมีสาระสำคัญต่อสภาพแวดล้อมของ
ความเสี่ยงของอ.ส.ค. และมีบทบาทในการสอบทานการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กร ตามเกณฑ์ Enabler ทั้ง 7 
ด้าน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระแก่คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ในภาพรวมในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ อ.ส.ค. บรรลุผลสำเร็จเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

2. องค์ประกอบ การแต่งต้ัง และคุณสมบัติ 

2.1 องค์ประกอบและการแต่งต้ัง 
2.1.1 คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการ

อ.ส.ค. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 – 5 คนโดยประธานกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการ อ.ส.ค.หรืออาจได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจสอบ และให้
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง  

 2.1.2 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงินหรือ
การบัญชี และกรรมการตรวจสอบท่านอื่นควรมีความรู้ด้านอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจ กฎหมาย ภาษีอากร เป็น
ต้น ตาม Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ตามองค์ประกอบและคุณสมบัติท่ีกำหนด  

2.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ อ.ส.ค. รวมทั้งเทคนิควิธี ความรู้หรือพัฒนาการใหม่ ๆ ด้านการ
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ตรวจสอบภายใน เพื่อการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีผลสัมฤทธิ์ 

 
 
2.2 คุณสมบัติ 
2.2.1  มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระ

และเท่ียงธรรม 
2.2.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รวมถึงการเป็นผู้ได้รับความเช่ือถือไว้วางใจ และเป็นท่ียอมรับ

โดยท่ัวไป 
2.2.3  มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีในการหารือและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2.2.4  มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี 
2.2.5  มีความเข้าใจหลักการบริหารจัดการท่ีดี มีวิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์

ปัญหา รวมทั้งตีความและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม  
           2.2.6  ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

- ไม่เป็นข้าราชการประจำท่ีดำรงตำแหน่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ หรือมีอำนาจในการ 

ตัดสินใจด้านการบริหาร หรือการปฏิบัติงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รวมทั้งไม่เป็น
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจำจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลา 2 ปี 
ก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ 

- ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ไม่ว่า 
ในขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันท่ี
ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 
          -    ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย    
ผู้บริหารสูงสุด ผู ้บริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม        
แห่งประเทศไทย 
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ตารางทักษะ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ตามองค์ประกอบและคุณสมบัติที่กำหนด 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ด้านบัญชีการเงิน 

 
ด้านการตลาด 

 
ด้านกฎหมาย 

 
ด้านการผลิต 

 
ด้านดิจิทัล 

 
ด้านการตรวจสอบ

ภายใน 

ด้านที่เก่ียวข้องกับ
การดำเนินงานของ 

อ.ส.ค. 
(เช่น เศรษฐศาสตร์ 

เป็นต้น) 
นายวัฒนศักย์   เสือเอี่ยม 
ประธานกรรมการตรวจสอบฯ 

       

น.ส.ขนิษฐา  สหเมธาพัฒน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

       

นายยุทธนา  สาโยชนกร 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

       

กรรมการตรวจสอบ 3 
 

       

กรรมการตรวจสอบ 4 
 

       

รวม 1 1 2 1 1 3 3 
หมายเหตุ     1.ด้านการบัญชีหรือการเงินมีความจำเป็นท่ีกรรมการหนึ่งท่านในคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมี 
                  2.Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร และทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป คือ อ.ส.ค.มีระบบการผลิตผลิตภัณฑ์นม และมีความเป็นอาชีพการส่งเสริมการเล้ียงโคนม ประกอบกับนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในภาคธุรกิจการเกษตร รวมถึงทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
หมายเหตุ     ด้านการบัญชีหรือการเงินมีความจำเป็นท่ีกรรมการหนึ่งท่านในคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมี 
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3. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการหรือสอบทานในเรื่องต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตความ
รับผิดชอบและมีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

3.1  จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของ อ.ส.ค. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

3.2 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี สอบทานการดำเนินงานของอ.ส.ค.ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของอ.ส.ค. สอบทานให้ อ.ส.ค. 
มีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ สอบทานการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลรัฐวิสาหกิจแบบ
ใหม่ (Core Business Enablers) ท้ัง 7 ด้าน 

3.3 เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย ในกรณีท่ีฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 

3.4 กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของอ.ส.ค. ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค.เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรง
ตำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไปของฝ่ายตรวจสอบภายใน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายใน (ผู้บริหารระดับ 8) เสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

3.5 จัดหาท่ีปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำหรือช่วยให้มีการจัดทำการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้งบประมาณขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

3.6 ได้รับข้อมูลท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าท่ีจากทุกหน่วยงานท่ีเข้าตรวจสอบ และได้รับความร่วมมือ
จากพนักงานและบุคคลภายนอกที่เกี ่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

3.7 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

3.8 รายงานผลการดำเน ินงานเกี ่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ 
คณะกรรมการ อ.ส.ค. อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส ยกเว้น
รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงาน
ดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นและกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชีการเงินของอ.ส.ค. และเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี
ของ อ.ส.ค. 

 



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
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4. วาระการดำรงตำแหน่ง 

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้ 
(1) กรณีเป็นกรรมการ อ.ส.ค. ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหเ้ป็นไปตามวาระของการเป็นกรรมการ 

อ.ส.ค. 
(2) กรณีเป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นกรรมการ อ.ส.ค. ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และ 

เมื่อพ้นตำแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่จะแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ 

5. อำนาจหน้าที่  

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ อ.ส.ค.กำหนด รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องและให้ส่วนงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการช้ีแจงข้อมูล ตลอดจนสามารถเข้าพบฝ่ายบริหารได้โดยไม่มี
ข้อจำกัดสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
พิจารณาให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

6. การประชุม 

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง องค์ประชุมต้อง
ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองในสาม โดยกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีท่ีมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจใช้วิธีการประชุมทางไกล 
โดยผ่านส่ือต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น โทรศัพท์ ดาวเทียม หรือประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เป็นต้น  

6.2 ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการ
ตรวจสอบท่ีมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

6.3 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมิใช่เป็นการดำเนินการโดยผ่านการประชุมเท่านั้น   
คณะกรรมการตรวจสอบอาจติดตามงานหรือทบทวนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร   ผู้ตรวจสอบภายใน   หรือ
ผู้สอบบัญชี   หรือปฏิบัติงานอื่นใดภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   และนำผลการ
ปฏิบัติงานหรือความคืบหน้าในการปฏิบัติงานนั้นบรรจุเป็นวาระการประชุมเพื่อให้ประชุมพิจารณาร่วมกัน 

6.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
วาระการประชุมนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนข้อมูลตามความจำเป็นและเหมาะสม ในแต่ละปี
คณะกรรมการตรวจสอบสมควรต้องจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือ
ผู้สอบบัญชี วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดทำขึ้นและนำเสนอก่อนการประชุมอย่าง
น้อยสามวัน และให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 






