กฎบัตรคณะอนุกรรมการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ของการยางแห่งประเทศไทย
……………….............................…
1. หลักการและเหตุผล
การยางแห่ งประเทศไทย (กยท.) เป็ น รัฐ วิส าหกิ จ ในสั งกั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถือเป็ น องค์กรกลางที่รับ ผิ ดชอบการบริห ารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศทั้ งระบบอย่างครบวงจร
เพื่อยกระดับคุณ ภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง รวมทั้ง ดาเนินงานด้านการวิจัย
พัฒ นาและประกอบธุรกิจด้านยางพารา ดังนั้น กยท. จึงจาเป็นต้องดูแลใส่ ใจต่อผู้ มีส่ว นได้เสีย สั งคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกากับให้การดาเนิน
กิจการต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยพร้อมที่จะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จะเป็นผลดีต่อ
ความยั่งยืนของ กยท. ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินงานด้านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการยาง
แห่ งประเทศไทย ในการกาหนดหลักเกณ์์และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมของการยางแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อที่จ ะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืน และส่งเสริมการดาเนินงานของ กยท. ให้ เป็น
องค์กรที่เป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร คณะอนุกรรมการ
ดาเนิ น งานด้ านการแสดงความรั บ ผิ ดชอบต่อ สั งคมของการยางแห่ งประเทศไทย จึงได้ จัด ท ากฎบั ต รของ
คณะอนุกรรมการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อระบุถึง ขอบเขตของหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะอนุกรรมการ ต่อไป
3. องค์ประกอบ
3.1 คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ
อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร และผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารของคณะอนุ ก รรมการด าเนิ น งานด้ า นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และกาหนดให้คณะอนุกรรมการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความเป็นอิสระในการทางาน
3.2 คณะอนุกรรมการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย
1) กรรมการการยางแห่งประเทศไทย จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
2) ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการ
3) ผู้บริหารของการยางแห่งประเทศไทยที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านบทบาท
คณะกรรมการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
4) บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเป็นอนุกรรมการได้

-24. คุณสมบัติ
คณะอนุกรรมการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการยางแห่งประเทศไทย
ต้ อ งมี ภ าวะผู้ น า มี วิ สั ย ทั ศ น์ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ รวมทั้ ง ส ามารถอุ ทิ ศ เวลาใน
การดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการยางแห่งประเทศไทย
5. การพ้นจากตาแหน่ง
5.1 คณะอนุกรรมการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการยางแห่งประเทศไทย
จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) พ้น จากการเป็ นกรรมการการยางแห่ งประเทศไทย หรือเมื่อคณะกรรมการการยาง
แห่งประเทศไทย เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการ
5.2 เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการด าเนิ น งานด้ า นแสดงความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมของการยาง
แห่ งประเทศไทยพ้ น จากตาแหน่ ง ให้ คณะกรรมการการยางแห่ งประเทศไทย แต่ งตั้งบุ ค คลที่ มี คุณ สมบั ติ
ครบถ้วนเป็นอนุกรรมการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการยางแห่งประเทศไทย
6. หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการดาเนินงานด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการยางแห่งประเทศไทย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ให้ดาเนินการใน
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
6.1 ติดตามการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการยางแห่งประเทศไทย
อย่างสม่าเสมออย่างน้อยรายไตรมาส
6.2 กากับการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการยางแห่งประเทศไทย
ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของแผนการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
6.3 กากับ ดูแลให้มีการจัดทารายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการยาง
แห่งประเทศไทย เสนอต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
7. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
นโยบายการดาเนินงานด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของการยางแห่งประเทศไทย
ได้แก่
7.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน โดยการเพิ่มอาชีพอื่นแทนการปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียว ทาให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น แม้ราคายางพาราจะตกต่า
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.3 ใช้นวัตกรรมจากยางพารา สร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ชุมชนและสังคม
8. การประชุม
8.1 คณะอนุ ก รรมการด าเนิ น งานด้ า นการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมของการยาง
แห่งประเทศไทย มีกาหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

