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1. ประชาสัมพันธ์โครงการเก่ียวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกันและ
ปราบปราบการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

เพ่ือส่งเสริมความรู้เร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกันการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

พนักงาน อ.ส.ค. ได้รับ
ความรู้เร่ืองคุณธรรม 

จริยธรรม การป้องกันการ
ทุจริต และผลประโยชน์

ทับซ้อน

อ.ส.ค. ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติเก่ียวกับ
การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ

ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. และแจ้งเวียนให้พนักงานทุก
คนทราบและถือปฏิบัติ อีกท้ังได้จัดท าภาพ ITA 
InfoGraphics เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือป้องกันและปราบปราบการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

 -  -  - ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 
ได้รับความรู้และความ
เข้าใจในเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกัน

การทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

2. โครงการอบรมหลักสูตร "การให้ความรู้
เก่ียวกับแนวปฏิบัติความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค."

เพ่ือให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

อบรมหลักสูตร "การให้
ความรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติ

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของ

ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค."

อ.ส.ค. โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการจัด
อบรมหลักสูตร "การให้ความรู้เก่ียวกับแนวทาง

ปฏิบัติความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. " ให้แก่ผู้บริหาร อ.ส.ค.  ระดับ
 6 ข้ึนไป จ านวน 60 คน เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม
 2561 โดยวิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ท. มาให้

ความรู้

 - 120,000.-  - พนักงานน าความรู้ท่ีได้
จากโครงการไปช่วย

สอดส่องดูแล
ผลประโยชน์ของ อ.ส.ค.
 มิให้เกิดความขัดแย้ง 

โปร่งใสและตรวจสอบได้

3. การด าเนินนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ี
ดี (Corporate Governance: CG)

เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีการก ากับ
ดูแลกิจการดี

อ.ส.ค. มีระบบการ
บริหารงานด้วยความ

ซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
และความโปร่งใส

  (1) อ.ส.ค. ประกาศนโยบายการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. 
ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดย

ผู้บริหาร ระดับ 6 ข้ึนไป ลงนามรับทราบ และถือ
ปฏิบัติ อีกท้ัง ประชาสัมพันธ์นโยบาย CG ผ่าน
เว็บไซต์ อ.ส.ค. เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน อ.ส.ค. ทุกระดับ ยึดม่ันและปฏิบัติ
ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสร้าง
ความเช่ือม่ัน และไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกภาคส่วน                       (2)   เม่ือวันท่ี 28
 สิงหาคม 2561  อ.ส.ค. จัดกิจกรรม DPO CG &

 CSR DAY  เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในกิจกรรม
ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี                      

                      

 -  -  - อ.ส.ค. มีการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี มีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพใน

การด าเนินงาน ตลอดจน
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี เป็น

ท่ียอมรับเช่ือถือของ
สาธารณชน

งาน/กิจกรรม/โครงการ

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือหน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

งบประมาณ (ถ้ามี) แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิเป้าหมายตัวช้ีวัด

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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งบประมาณ (ถ้ามี) แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิเป้าหมายตัวช้ีวัด

4. จัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและขับเคล่ือนการท างาน

มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและ
ขับเคล่ือนการท างาน

อ.ส.ค. มีศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตของ 

อ.ส.ค.

อ.ส.ค. ด าเนินการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตของ อ.ส.ค. และแต่งต้ังคณะกรรมการ

ขับเคล่ือนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค.  (ศปท. อ.ส.ค.) 

เรีบบร้อยแล้ว ตามค าส่ัง อ.ส.ค. ท่ี 43/2561  
ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2560 โดยมีหน้าท่ี
ด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและด้านการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม

 -  -  - (1) ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม ปลูกฝัง

และเสริมสร้าง
บรรยากาศในการ
ปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้น

ค่านิยมองค์กร 
จรรยาบรรณ และ

จริยธรรม (2) ด าเนินการ
เพ่ือป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
โดยการจัดช่องทางการ

รับข้อร้องเรียนเร่ืองทุจริต
 และรับเร่ืองร้องเรียน

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
เก่ียวกับการทุจริต

5. จัดช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูล
การทุจริต ประพฤติมิชอบ และพัฒนาช่องทาง
ในการแจ้งเบาะแสให้สะดวก

เพ่ือให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและประชาชนมี

ช่องทางการร้องเรียน แจ้ง
เบาะแสข้อมูลการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

อ.ส.ค. มีช่องทางการ
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส

ข้อมูลการทุจริต ประพฤติ
มิชอบท่ีสะดวก

จัดช่องทางการรับข้อร้องเรียน อ.ส.ค. และ
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน

ผ่านเว็บไซต์ อ.ส.ค. เพ่ือให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชนมีช่องทางการร้องเรียน แจ้ง
เบาะแสข้อมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5,000.- พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมถึงประชาชน

ทราบถึงการด าเนินการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร และมี
ช่องทางการร้องเรียน 

และแจ้งเบาะแส

6. ปรับปรุงระบบรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ือปรับปรุงระบบรับเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี

ประสิทธิภาพ

ระบบรับเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตของ อ.ส.ค.มี

ประสิทธิภาพ

อ.ส.ค. ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการข้อ

ร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

  - 5,000.-

  -

ระบบรับเร่ืองร้องเรียน
ของ อ.ส.ค. มี
ประสิทธิภาพ
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งบประมาณ (ถ้ามี) แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิเป้าหมายตัวช้ีวัด

7. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มีระดับคะแนนคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐอยู่ในระดับสูงมาก

ระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
 พ.ศ. 2561 มีผลคะแนน

 80 ข้ึนไป

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบและแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment - ITA) ส าหรับ
พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อ.ส.ค. ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขององค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ศปท. อ.ส.ค.) ได้

จัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ดังน้ี (1) ประกาศ
นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืน
ใด  (2) ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อม ITA ปี 

2561 (3) รับฟังการบรรยายเร่ือง การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (4) กิจกรรม ประกาศเจตจ านงการ

บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
และความโปร่งใส (5) อบรมให้ความรู้เร่ืองการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี 2561
 ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. (6) กิจกรรม

 ความรู้ความเคล่ือนไหว ITA InfoGraphics  

  -   -   - (1) ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม ปลูกฝัง

และเสริมสร้าง
บรรยากาศในการ
ปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้น

ค่านิยมองค์กร 
จรรยาบรรณ และ

จริยธรรม (2) ด าเนินการ
เพ่ือป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
โดยการจัดช่องทางการ

รับข้อร้องเรียนเร่ืองทุจริต
 และรับเร่ืองร้องเรียน

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
เก่ียวกับการทุจริต
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งบประมาณ (ถ้ามี) แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิเป้าหมายตัวช้ีวัด

8. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการป้องกัน
ทุจริตเชิงนโยบาย

เพ่ือให้พนักงานมีความ
มุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริตตาม
หลักธรรมาภิบาลอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
พร้อมรับผิด เพ่ือสร้าง
ความเช่ือม่ันแก่สังคม

ผู้บริหารและพนักงาน
ยึดถือและด าเนินการตาม
เจตจ านงการบริหารงาน
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มี

คุณธรรม และความ
โปร่งใสของ อ.ส.ค.

อ.ส.ค.ด าเนินการเผยแพรข้อมูลเก่ียวกับการทุจริต
เชิงนโยบาย ดังน้ี (1) ประกาศนโยบายการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด พ.ศ. 2561 เม่ือ

วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 (2) ประกาศ 
“เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม และความโปร่งใส” ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2561 (3) 
ประกาศนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน 

(Anti-Bribery Policy) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค.
 ทุกคนยึดถือเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ และ

ประชาสัมพันธ์ถึงมีส่วนได้ส่วนเสียของ อ.ส.ค. 
รวมถึงประชาชนท่ัวไป ผ่านเว็บไซด์ อ.ส.ค. และ

ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 - 10,000.- อ.ส.ค.  มีเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตทุก

รูปแบบและมุ่งน าสู่การ
เป็นองค์กรท่ียึดม่ันใน
หลักธรรมาภิบาลสุจริต

ตามรอยพ่อ

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม
9. โครงการคัดเลือกคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค. 
ประจ าปี 2561

เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ
 ตลอดจนปลูกจิตส านึก 

และกระตุ้นเตือนให้
พนักงานทุกคนมี

แบบอย่างท่ีดี และมีส่วน
ร่วมในการรณรงค์รักษา

และส่งเสริมคนดี

คัดเลือกคนเด่นคนดีศรี 
อ.ส.ค. จากพนักงานและ
ลูกจ้าง อ.ส.ค. ระดับ 5 

ลงมาทุกต าแหน่ง

ผลการคัดเลือกคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค. ประจ าปี 
2561 ได้แก่ 1. ด้านคุณธรรมและมนุษยสัมพันธ์

ดีเด่น นายวชิรัญ  ศรีบุญนาค ต าแหน่ง 
นักวิชาการการตลาด 5     สังกัด: ส านักงาน 

อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 2. ด้านการปฏิบัติงาน
ดีเด่น    นางทองสาย ทองประไพ     ต าแหน่ง 

นักวิชาการบัญชีและการเงิน 5   สังกัด: ฝ่ายบัญชี
และการเงิน    3. ด้านนวัตกรรม ช่ือทีม:  Wild 
boar Innovation  โครงการ:  การพัฒนาระบบ

การจัดการการผลิตภายใต้แนวคิด BCM
สังกัด:  ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

94,000.- พนักงานมีความ
ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด้วยคุณธรรม ศีลธรรม 

และจรรยาบรรณ
ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค.

10. โครงการเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 
ดีเด่น

พ่ือเป็นขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานและสร้าง
ความรัก ความผูกพันธ์ต่อ

องค์กร

ทุกฝ่าย/ส านักงาน
ด าเนินการคัดเลือก

พนักงานในสังกัดเข้ารับ
รางวัลทุกไตรมาส

  เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ 
วงศ์สุวรรณผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็น

ประธานมอบรางวัลเกียรติยศ เชิดชูเกียรติ
ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค.ดีเด่น ประจ าไตรมาส ปี 2561
 โดยมีพนักงาน อ.ส.ค.ท่ีได้รับคัดเลือกเข้ารับมอบ

รางวัล จ านวน 62 คน ณ ห้องประชุม 1 
ส านักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 - 84,800.- พนักงานมีความ
ภาคภูมิใจมีขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานมากข้ึน
และท าให้พนักงานเกิด
ความผูกพันธ์ต่อองค์กร

มากข้ึน



งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

สร้างจิตส านึกและปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการป้องกันการ
ทุจริต

สร้างประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการทุจริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ (ถ้ามี) แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิเป้าหมายตัวช้ีวัด

11. โครงการรวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้าน
คอร์รัปช่ัน เพ่ือสร้างจุดเปล่ียน อ.ส.ค. ท่ีย่ังยืน

อ.ส.ค. มีระดับคะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐอยู่ใน

ระดับสูงมาก

ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ได้
ตระหนักและให้

ความส าคัญกับการ
ประพฤติปฏิบัติโดยใช้

หลักคุณธรรม จริจธรรม 
ในการด าเนินชีวิตและ

ปฏิบัติงาน

อ.ส.ค. จัดกิจกรรม "รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้าน
คอร์รัปช่ัน เพ่ือสร้างจุดเปล่ียนอ.ส.ค. ท่ีย่ังยืน" จัด

ข้ึนเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2561 ณ อาคาร
อเนกประสงค์ อ.ส.ค. อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัด

สระบุรี  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี (1)  รับฟังการ
บรรยายธรรมะในฟาร์ม หัวข้อเร่ือง “ธรรมะกับ
การท างาน ด้วยความโปร่งใส” โดย พระศรีธรรม
ภาณี (ดร.,ป.ธ.8, อ.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูร

วงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานครฯ (2) งาน
เสวนา “รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอร์รัปชัน 
เพ่ือสร้างจุดเปล่ียน อ.ส.ค. ท่ีย่ังยืน” (3) พิธี

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “คน อ.ส.ค.
 ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” และด่ืม

นมสาบานต่อต้านการทุจริต

 - 150,000.-  - ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 
ตระหนักและให้

ความส าคัญในการ
ประพฤติปฏิบัติตนโดยใช้
โดยยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ

งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ผู้รายงาน นางสาวณัฐกานต์ แก้มกระโทก    ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 5       เบอร์ติดต่อ 036-909-685     e-mail  nattakan.k@dpo.go.th
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ       -



   

 

      

สรุปรวมภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

ประจ าปี 2561 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 

 

 

 

- โครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน”          
(2 เมษายน 2561) เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึก ค่านิยม วัฒนธรรมเรื่องความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม โดยจัดงานเสวนาเพื่อ
เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจของ อ.ส.ค. ในการร่วมสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต โดยนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. น าผู้บริหาร สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. และพนักงาน อ.ส.ค. รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันแสดงพลัง “คน 
อ.ส.ค. ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” และดื่มนมสาบานต่อต้านการทุจริต 



 

 

 

 
 

  

  

  

  
 

 

 

- โครงการคัดเลือกคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค. และโครงการเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 
ดีเด่น เพื่อส่งเสริมพนักงานให้ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศั กดิ์ศรีแห่งการเป็น
พนักงานที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม 
ศีลธรรม และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 



 

 

 

 

  

  

  

  
 
 
 
 

- กิจกรรม DPO CG & CSR DAY (28 สิงหาคม 2561) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในกิจกรรมส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 



 
 
 

     

   

   

 

 

 

โครงการเชิดชูเกียรตผิู้ปฏบิัติงาน อ.ส.ค. ดีเด่น  

ประจ าป ี2561 
 


