
 
 

                                                                           
กฎบัตร 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG)  
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

ปี 2566 
.................................. 

1. หลักการและเหตุผล  
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  ที่ด าเนินกิจการโดยใช้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) มีความรับผิดชอบ
ส านึกในหน้าที่ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลข่าวสาร          
มีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยก าหนดกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติด้านต่าง ๆ ของ อ.ส.ค.
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ระบบการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกษตรกร พนักงาน ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ  อ.ส.ค. รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะน ามาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป  

 

2. วัตถุประสงค์  
กฎบัตรคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ก าหนดขึ้น 
เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบถึงเหตุผลการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ องค์ประกอบและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  ซึ่งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะ
บริหารจัดการองค์กร ภายใต้กรอบการบริหารและก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการและแนวทางการก ากับ
ดูแลที่ดี ในรัฐวิสาหกิจของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง รวมทั้งการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 

 

 

3. องค์ประกอบ ... 
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3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ  
3.1 คณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นผู้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการก ากับดูแล

กิจการที่ด ี(CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  
3.2 คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (CSR) ประกอบด้วย 
   1) กรรมการ อ.ส.ค. หรืออนุกรรมการบริหารงาน 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 หรือคนใดคนหนึ่งเป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ 

  3.3 เป็นผู้มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถอุทิศเวลาและให้ความคิดเห็น
อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

  

4. วาระการด ารงต าแหน่ง  
4.1 อนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (CSR) จะพ้นต าแหน่งเมื่อ  
                1) ขาดคุณสมบัติของอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
                2) ตาย  
                 3) ลาออก  
                 4) ถูกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการ อ.ส.ค.  
      5) ครบวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

4.2 เมื่ออนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) พ้นจากต าแหน่ง ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น
อนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  

 

5. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (CSR) มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ด าเนินการ
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
             1) ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)  
              2) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) อย่างเป็นรูปธรรม  
 

3)  ก ากับ... 
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               3) ก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR) โดยให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมให้พนักงานและสาธารณชนทราบโดยทั่วกัน  
               4) ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทุกไตรมาส พร้อมรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. (Audit Committee) ทราบ  
               5) เสนอแต่งตั้งคณะท างานได้ตามความเหมาะสม  
               6) เรื่องอ่ืน ๆ ตามทีค่ณะกรรมการ อ.ส.ค.มอบหมาย 
 
6. หลักการและแนวทางปฏิบัติ  

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) ก าหนดหลักการและแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีระบบการท างานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
ประกาศ วิธีปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ ที่ทางการ หรือ อ.ส.ค. ก าหนด เปิดโอกาสให้เกษตรกร ประชาชน         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการก าหนดนโยบายการบริหาร  การตรวจสอบและการประเมินผล    
อย่างจริงจังและด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งปลูกฝังจิตส านึกให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด  
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ในรัฐวิสาหกิจของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 9 ประการ ดังนี้  
              1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่  
              2) ส านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ  
              3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน  
              4) ความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส  
              5) การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิม
มูลค่าใด ๆ นั้น จะต้องเป็นการเพ่ิมความสามารถในทุกด้านเพ่ือการแข่งขัน  
              6) การส่งเสริมพัฒนาการก ากับดูแลและจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ  
              7) การส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชุมชน หรือท้องถิ่น  
  8) ส่งเสริมงานนวัตกรรมเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในงานขององค์กรให้เกิดความยั่งยืน 
  9) มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
  และมีแนวทางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562           
ซึ่งก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 7 ประการ ดังนี้ 
    
 
 1. ยึดมั่น ... 
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๑) ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๓) กล้าตัดสินใจ และกระท าในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 
๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

 
7. การประชุม  

7.1 คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) ก าหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 

7.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน 
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)   
จึงจะครบองค์ประชุม  
            7.3 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ด ี(CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่มาประชุม เลือกอนุกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
            7.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน      
ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด             

7.5 ในการประชุมให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ข้อมูลประกอบ
พิจารณาได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 

8. ค่าตอบแทน  
            ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 

9. การรายงาน  
ให้คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (CSR)  
1) น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทราบ ในแต่ละไตรมาส  
 
 2. เผยแพร่... 
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2) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (CG) และ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อ.ส.ค. เพ่ือให้
ครอบคลุมผลการด าเนินงาน ดังนี้  

      2.1) ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.ส.ค.  
     2.2) Website ของ อ.ส.ค.  
      2.3) แจ้งเวียนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
      2.4) บรรจุไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อ.ส.ค.  
      2.5) ช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ อ.ส.ค.  
      2.6) ช่องทางอ่ืน ๆ  
   3) น าเสนอผลการด าเนินงานด้าน CG/CSR ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 
 

10. หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ  

กรณีอ่ืนใดที่ไม่ได้ก าหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ใช้ดุลยพินิจในการน าแนวปฏิบัติที่ก าหนดตาม
มาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลกิจการที่ดีและหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมา
ประยุกต์ใช้ 

 

11. การทบทวนกฎบัตร 

คณะอนุกรรมการ CG/CSR จะสอบทานและพิจารณาความเหมาะสมของกฎบัตร             
อย่างน้อยปีละครั้ง 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 

 

 
(นายมานพ กาญจนบุรางกูร) 
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

                                            ประธานอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
                                     และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

   

         ลงชื่อ 
                  
 
                     (นายมานพ กาญจนบุรางกูร) 

ประธานอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG)  


