
งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

สรา้งจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซ่ือสัตย์

สุจรติ

สรา้งกลไกการ
ป้องกันการทจุรติ

สรา้งประสิทธภิาพใน
การป้องกันการทจุรติ

1. ประชาสัมพันธ์
โครงการเก่ียวกับการ
ส่งเสรมิคุณธรรม 
จรยิธรรม เพ่ือป้องกัน
และปราบปราบการ
ทจุรติ และ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน

เพือ่ส่งเสริม
ความรู้เร่ือง
คุณธรรม 

จริยธรรม การ
ปอ้งกันการ
ทจุริต และ

ผลประโยชน์ทบั
ซ้อน

พนักงาน อ.ส.ค. 
ได้รับความรู้

เร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม การ
ปอ้งกันการ
ทจุริต และ

ผลประโยชน์ทบั
ซ้อน

อ.ส.ค. ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบติัเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
ผู้ปฏิบติังาน อ.ส.ค. และแจ้งเวียนใหพ้นักงานทกุคนทราบและถือปฏิบติั อีกทัง้ได้จัดท าภาพ  
InfoGraphicsใหค้วามรู้เร่ือง ITA และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพือ่ปอ้งกันและปราบปราบการทจุริต และผลประโยชน์ทบัซ้อน

 -  -  - ผู้ปฏิบติังาน อ.ส.ค. 
ได้รับความรู้และความ
เข้าใจในเร่ืองคุณธรรม

 จริยธรรม การ
ปอ้งกันการทจุริต 

และผลประโยชน์ทบั
ซ้อน

2. โครงการอบรม
หลักสูตร "การให้
ความรู้เก่ียวกับแนว
ปฏิบัติความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของ
ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค."

เพือ่ใหค้วามรู้
และสร้างความ

เข้าใจแก่
ผู้ปฏิบติังาน 

อ.ส.ค. เกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบติั
ความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

อบรมหลักสูตร 
"การใหค้วามรู้
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบติัความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ของผู้ปฏิบติังาน
 อ.ส.ค."

อ.ส.ค. โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร "การใหค้วามรู้เกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบติัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบติังาน อ.ส.ค. " ใหแ้ก่ผู้ปฏิบติังาน อ.ส.ค. ระดับ 
4-5 จ านวน 60 คน เมื่อวันที ่27 สิงหาคม 2562 โดยวิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ท. มาให้
ความรู้

 - 29,900.-  - พนักงานน าความรู้ที่
ได้จากโครงการไป
ช่วยสอดส่องดูแล
ผลประโยชน์ของ 

อ.ส.ค. มิใหเ้กิดความ
ขัดแย้ง โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้

3. การด าเนินนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่
ดี (Corporate 
Governance: CG)

เพือ่ให ้อ.ส.ค. มี
การก ากับดูแล

กิจการดี

อ.ส.ค. มีระบบ
การบริหารงาน

ด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส

 (1)  วันที ่27 สิงหาคม 2562 นายศักด์ิชัย ศรีบญุซ่ือ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ใหเ้กียรติเปน็
ประธานเปดิงาน "DPO CG & CSR DAY 2019" โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ
 อ.ส.ค. เปน็ผู้กล่าวรายงาน และนายพงศ์กานต์ หงสกุล ประธานอนุกรรมการ CG/CSR กล่าว
รายงานผลการด าเนินงานด้าน CG/CSR ทีผ่่านมา โดยมีคณะกรรมการ อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการ
 CG/CSR ผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ ณ บริเวณโถงหอ้งประชุม ชั้น 
5 ส านักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ทัง้นี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ขับเคล่ือน
นโยบายและกิจกรรมด้าน CG/CSR ใหบ้รรลุเปา้หมาย มุ่งพฒันาสู่ความเปน็เลิศและการพฒันา
อย่างย่ังยืนของ อ.ส.ค.ต่อไป  (2)  ผลการด าเนินงานเร่ือง Compliance Unit  มีการปรับปรุง
เเก้ไขข้อบงัคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการเเบง่ส่วนงานเเละการก าหนดอ านาจหน้าทีข่องส่วนงาน โดย
ก าหนดใหเ้เผนกนิติการเเละระเบยีบ กองกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบคุคล มีหน้าทีรั่บผิดชอบเปน็
ส่วนงาน Compliance Unit ของ อ.ส.ค. ซ่ึงร่างข้อบงัคับดังกล่าวได้ผ่านความเหน็ชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. เเล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอประธานกรรมการ อ.ส.ค. ลงนาม
เเละประกาศใช้ต่อไป และด าเนินการกร่างคู่มือ Compliance Unit ของ อ.ส.ค. เพือ่เสนอ
ผู้อ านวยการพจิารณาเหน็ชอบเเละประกาศใช้                                 

 - 55,963.-  - อ.ส.ค. มีการก ากับดูแล
กิจการทีดี่ มีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพใน

การด าเนินงาน 
ตลอดจนสร้าง

ภาพลักษณ์ทีดี่ เปน็ที่
ยอมรับเชื่อถือของ

สาธารณชน

งาน/กิจกรรม/โครงการ

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
ศปท.  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

งบประมาณ (ถ้าม)ี
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติ

ผลการด าเนินงานผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์เป้าหมายตัวช้ีวัด

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมชิอบ



งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

สรา้งจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซ่ือสัตย์

สุจรติ

สรา้งกลไกการ
ป้องกันการทจุรติ

สรา้งประสิทธภิาพใน
การป้องกันการทจุรติ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ (ถ้าม)ี
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติ

ผลการด าเนินงานผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์เป้าหมายตัวช้ีวัด

4. การด าเนินงานด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการจุรติ
และขับเคลื่อนการ
ท างาน ศปท. อ.ส.ค.

เพือ่ใหม้ี
หน่วยงาน

รับผิดชอบด้าน
การปอ้งกันและ
ปราบปรามการ

ทจุริตและ
ขับเคล่ือนการ
ท างาน ศปท. 

อ.ส.ค.

มีกิจกรรมด้าน
การปอ้งกันและ
ปราบปรามการ

ทจุริตและ
ขับเคล่ือนการ

ท างาน

คณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบติัการต่อต้านการทจุริตของ อ.ส.ค.  (ศปท.
 อ.ส.ค.) ด าเนินการด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตและด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
คุณธรรม ซ่ึงมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ (1) กิจกรรม "รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม" (30 
เมษายน 2562)  (2) กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ความรู้ เร่ือง ITA โดยจัดท าส่ือ/
กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ความรู้ เร่ือง (Integrity & Transparency Assessment: 
ITA) (3) กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าป ี2562 (28 มกราคม 2562)โดยมีนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ 
หวัหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เปน็วิทยากร เพือ่บรรยาย
ใหค้วามรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบและปฏิทนิการประเมิน ITA  (4) กิจกรรมศึกษาดูงาน (14
 มิถุนายน 2562 )คณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบติัการต่อต้านการทจุริต
ของ อ.ส.ค. เข้าศึกษาดูงานทีพ่พิธิภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการณ์ปอ้งกันและปราบปรามการ
ทจุริตแหง่ชาติ (พพิธิภัณฑ์ต้านโกง) โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่เรียนรู้ใหเ้ทา่ทนัต่อสถานการณ์การ
ทจุริต การเสริมสร้างทศันคติและสร้างความตระหนักรู้ถึงพษิภัยและผลเสียหายทีเ่กิดจากการ
ทจุริตประพฤติมิชอบ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทจุริตทกุรูปแบบ ณ พพิธิภัณฑ์
ต้านโกง อาคารส านักงาน ป.ป.ช. 

 -  -  - (1) ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 
ปลูกฝังและ

เสริมสร้างบรรยากาศ
ในการปฏิบติังานที่

มุ่งเน้นค่านิยมองค์กร
 จรรยาบรรณ และ

จริยธรรม (2) 
ด าเนินการเพือ่
ปอ้งกันและ

ปราบปรามการทจุริต 
โดยการจัดช่องทาง
การรับข้อร้องเรียน
เร่ืองทจุริต และรับ

เร่ืองร้องเรียนจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวกับการทจุริต

5. จัดช่องทางรอ้งเรยีน
 แจ้งเบาะแสข้อมลูการ
ทจุรติ ประพฤติมชิอบ 
และพัฒนาช่องทางใน
การแจ้งเบาะแสให้
สะดวก

เพือ่ใหพ้นักงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและ
ประชาชนมี
ช่องทางการ
ร้องเรียน แจ้ง
เบาะแสข้อมูล
การทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ

อ.ส.ค. มี
ช่องทางการ
ร้องเรียน แจ้ง
เบาะแสข้อมูล
การทจุริต 

ประพฤติมิชอบ
ทีส่ะดวก

จัดช่องทางการรับข้อร้องเรียน อ.ส.ค. และประชาสัมพนัธ์แนวปฏิบติัการจัดการข้อร้องเรียนผ่าน
เว็บไซต์ อ.ส.ค. เพือ่ใหพ้นักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีช่องทางการร้องเรียน แจ้ง
เบาะแสข้อมูลการทจุริตและประพฤติมิชอบ

5,000.- พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมถึงประชาชน

ทราบถึงการด าเนินการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร และ
มีช่องทางการร้องเรียน 

และแจ้งเบาะแส
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บูรณาการ
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หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

สรา้งจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซ่ือสัตย์

สุจรติ

สรา้งกลไกการ
ป้องกันการทจุรติ

สรา้งประสิทธภิาพใน
การป้องกันการทจุรติ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ (ถ้าม)ี
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติ

ผลการด าเนินงานผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์เป้าหมายตัวช้ีวัด

6. ปรบัปรงุระบบรบั
เรื่องรอ้งเรยีนการทจุรติ
ใหม้ปีระสิทธภิาพ

เพือ่ปรับปรุง
ระบบรับเร่ือง
ร้องเรียนการ
ทจุริตใหม้ี

ประสิทธิภาพ

ระบบรับเร่ือง
ร้องเรียนการ
ทจุริตของ อ.

ส.ค.มี
ประสิทธิภาพ

จัดท าช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทจุริตส าหรับผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทจุริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ อ.ส.ค.  
(http:www.dpo.go.th/contactform/)

  - 5,000.-   - ระบบรับเร่ือง
ร้องเรียนของ อ.ส.ค. 

มีประสิทธิภาพ

7. โครงการประเมนิ
คุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั (ITA)

มีระดับคะแนน
คุณธรรมและ

ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐอยู่ใน
ระดับสูงมาก

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณธรรมและ

ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจ าปี
 พ.ศ. 2561 มี
ผลคะแนน 80 

ขึ้นไป

เพือ่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) 

ส าหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อ.ส.ค. ศูนย์ปฏิบติัการต่อต้านการทจุริตขององค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย (ศปท. อ.ส.ค.) ได้ประกาศหลักเกณฑ์/มาตรการทีเ่ปน็แนว

ปฏิบติัของ อ.ส.ค. เพือ่ใหผู้้ปฏิบติังาน อ.ส.ค. ยึดถือและใช้เปน็แนวทางในการปฏิบติั และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อ.ส.ค. เพือ่ใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วนของ อ.ส.ค. รวมถึงประชาชน
ทัว่ไปได้รับรู้และรับทราบ ดังนี้ (1) ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล  (2) ประกาศ
หลักเกณฑ์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล (3) ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย
พนิิจ (4) ประกาศมาตรการใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (5) ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ 
และแนวทางปฏิบติัเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทจุริตและประพฤติมิชอบ  (5)
 ประกาศมาตรการปอ้งกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  (6)

 จัดท าคู่มือเนวปฏิบติัการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทจุริต/แจ้งเบาะแสด้านการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ อ.ส.ค. (7) ด าเนินการประเมินความเส่ียงการทจุริตขององค์กร /การด าเนินงาน
ทีอ่าจก่อใหเ้กิดการทจุริต หรือการขัดกันระหว่างผลผระโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

จอง อ.ส.ค. เพือ่ลดความเส่ียงทีอ่าจก่อใหเ้กิดการทจุริตในองค์กร

  -   -   - (1) ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 
ปลูกฝังและ

เสริมสร้างบรรยากาศ
ในการปฏิบติังานที่

มุ่งเน้นค่านิยมองค์กร
 จรรยาบรรณ และ

จริยธรรม (2) 
ด าเนินการเพือ่
ปอ้งกันและ

ปราบปรามการทจุริต 
โดยการจัดช่องทาง
การรับข้อร้องเรียน
เร่ืองทจุริต และรับ

เร่ืองร้องเรียนจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวกับการทจุริต

8. กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมลูเก่ียวกับการ
ป้องกันทจุรติเชิง
นโยบาย

เพือ่ใหพ้นักงาน
มีความมุ่งมั่นที่
จะปฏิบติังาน

ด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ตามหลักธรร
มาภิบาลอย่าง

โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
พร้อมรับผิด 

เพือ่สร้างความ

ผู้บริหารและ
พนักงานยึดถือ
และด าเนินการ
ตามเจตจ านง
การบริหารงาน

ด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม และ

ความโปร่งใสของ
 อ.ส.ค.

อ.ส.ค.ด าเนินการเผยแพรข้อมูลเกี่ยวกับการทจุริตเชิงนโยบายโดยประกาศนโยบายต่อต้านการ
ใหห้รือรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพือ่ใหผู้้ปฏิบติังาน อ.ส.ค. ทกุคนยึดถือเปน็แนว
ประพฤติปฏิบติั และประชาสัมพนัธ์ถึงมีส่วนได้ส่วนเสียของ อ.ส.ค. รวมถึงประชาชนทัว่ไป ผ่าน
เว็บไซด์ อ.ส.ค. และช่องทางประชาสัมพนัธ์ต่าง  ๆเพือ่สร้างมาตรฐานทีดี่ในการปฏิบติังานอย่าง
โปร่งใส อ.ส.ค. ยึดหลัก “No Gift Policy” อย่างต่อเนื่องและประกาศใหบ้คุคลภายนอกทราบ
อย่างชัดเจนว่า จะไม่รับของขวัญ การเล้ียง หรือประโยชน์อื่นใดในทกุโอกาส และปลูกฝังใหท้กุ
คนในองค์กรถือปฏิบติัด้วย

 - 10,000.- อ.ส.ค.  มีเจตจ านง
ต่อต้านการทจุริตทกุ
รูปแบบและมุ่งน าสู่
การเปน็องค์กรทียึ่ด
มั่นในหลักธรรมาภิ

บาลสุจริตตามรอยพอ่



งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

สรา้งจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซ่ือสัตย์

สุจรติ

สรา้งกลไกการ
ป้องกันการทจุรติ

สรา้งประสิทธภิาพใน
การป้องกันการทจุรติ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ (ถ้าม)ี
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติ

ผลการด าเนินงานผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์เป้าหมายตัวช้ีวัด

งานด้านคุ้มครอง
จรยิธรรม
9. โครงการคัดเลือกคน
เด่นคนดีศร ีอ.ส.ค. 
ประจ าปี 2561

เพือ่สร้างขวัญ
และก าลังใจ 
ตลอดจนปลูก
จิตส านึก และ
กระตุ้นเตือนให้
พนักงานทกุคน
มีแบบอย่างทีดี่ 
และมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์

รักษาและ
ส่งเสริมคนดี

คัดเลือกคนเด่น
คนดีศรี อ.ส.ค. 
จากพนักงาน
และลูกจ้าง 
อ.ส.ค. ระดับ 5 
ลงมาทกุต าแหน่ง

ผลการคัดเลือกคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค. ประจ าป ี2562 ได้แก่  1. ด้านคุณธรรมและมนุษย
สัมพันธดี์เด่น  ได้แก่ นายวรรณวิโรจน์ หสัเนตร์ ต าแหน่ง พนักงานสัตวแพทย์ 4 แผนกสัตว
แพทย์และผสมเทยีม   ฝ่ายส่งเสริมการเล้ียงโคนม 2. ด้านการปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่ นายกิตติ
พล กายสิทธ์ิ    ต าแหน่ง นักคอมพวิเตอร์ 5  แผนกพฒันาระบบสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและ
แผนงาน 3. ด้านนวัตกรรม   รางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้แก่ทมี: งบประมาณ DPO 4.0 ชื่อ
โครงการ: พฒันาปรับปรุงการท างานงบประมาณประจ าป ีฝ่ายนโยบายและแผนงาน รางวัล
ชมเชย อันดับ 2 ได้แก่ทมี:  ฝ่ายพสัดุและบริการ 2019 ชื่อโครงการ:  ประยุกต์ใช้แผ่นเรียบรี
ไซเคิลกล่องนม UHT ฝ่ายพสัดุและบริการ 

94,000.- พนักงานมีความ
ประพฤติปฏิบติัตน
ชอบด้วยคุณธรรม 

ศีลธรรม และ
จรรยาบรรณ

ผู้ปฏิบติังาน อ.ส.ค.

10. โครงการเชิดชู
เกียรติผู้ปฏิบัติงาน 
อ.ส.ค. ดีเด่น

พือ่เปน็ขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบติังานและ
สร้างความรัก 

ความผูกพนัธ์ต่อ
องค์กร

ทกุฝ่าย/
ส านักงาน
ด าเนินการ
คัดเลือก

พนักงานในสังกัด
เข้ารับรางวัลทกุ

ไตรมาส

ทกุฝ่าย/ส านักงาน ด าเนินการคัดเลือกผู้ปฏิบติังาน อ.ส.ค. ในสังกัด เข้ารับรางวัลการยกย่องเชิดชู
เกียรติ  เปน็ผู้ปฏิบติังาน อ.ส.ค. ดีเด่นประจ าไตรมาส 2, 3 และ 4    โดยแบง่เปน็ 2 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบติังานดีเด่น 2. ด้านคุณธรรมและมนุษยสัมพนัธ์ดีเด่น รวมทัง้หมด 94 คน และ
จัดพธีิมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบติังาน อ.ส.ค. ดีเด่น ประจ าป ี2562 ในงานประชุมวิชาการ 
อ.ส.ค. คร้ังที ่๔ และการจัดการองค์ความรู้ คร้ังที ่๒ DPO RESEARCH FORUM 4th & KM 
DAY 2nd เมื่อวันที ่17 กันยายน 2562

 - 13,520.- พนักงานมีความ
ภาคภูมิใจมีขวัญ
ก าลังใจในการ

ปฏิบติังานมากขึ้น
และท าใหพ้นักงาน
เกิดความผูกพนัธ์ต่อ

องค์กรมากขึ้น

11. โครงการรวมพลัง
คน อ.ส.ค. มุง่สู่องค์กร
คุณธรรม

อ.ส.ค. มีระดับ
คะแนน

คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐอยู่ใน
ระดับสูงมาก

ผู้ปฏิบติังาน 
อ.ส.ค. ได้

ตระหนักและให้
ความส าคัญกับ
การประพฤติ
ปฏิบติัโดยใช้
หลักคุณธรรม 
จริจธรรม ใน

การด าเนินชีวิต
และปฏิบติังาน

เมื่อวันที ่30 เมษายน 2562 นายศักด์ิชัย ศรีบญุซ่ือ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ใหเ้กียรติเปน็
ประธานในพธีิเปดิโครงการ "รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม" โดยมีดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วงศ์
สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เปน็ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. และ
ตัวแทนเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม เข้าร่วมการเดินขบวนในคร้ังนี้ โดยในโครงการนี้มีกิจกรรม "รวม
พลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม" มีการแสดงฉ่อย "รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม" 
โดยชมรม To Be Number 1 ไทย-เดนมาร์ค จังหวัดสุโขทยั การบรรยายเร่ือง "องค์กรคุณธรรม
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่ต่อต้านคอรัปชั่น" โดย นายจรูญ ศิริสรณ์ 
กรรมการบริหาร บริษัท ริกิการ์เม้นท ์จ ากัด และการแสดง "ทจุริตอย่าติดว้าว" โดยพนักงาน 
อ.ส.ค ในการนี้ประธานในพธีิได้ใหเ้กียรติน ากล่าวค าประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทจุริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม "พอเพยีง วินัย สุจริต จิตอาสา" ประจ าป ี2562 พร้อมทัง้ใหเ้กียรติเปน็
ประธานในพธีิด่ืมนมสาบานต่อต้านการทจุริต โดยมี ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ผู้บริหาร พนักงาน 
อ.ส.ค. และตัวแทนเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม ร่วมด่ืมนมสาบานต่อต้านการทจุริต ต่อจากนั้น เปน็
กิจกรรมเปดิตัวโครงการรีไซเคิลกล่องนมยูเอชท ีโดยมีวัตถุประสงค์พือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน

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

ความส าคัญในการ
ประพฤติปฏิบติัตน
โดยใช้โดยยึดหลัก

คุณธรรมและ
จริยธรรมตาม

มาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ


