
-๑- 

 

แผนการดําเนินนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และผูรับผิดชอบหลัก 

 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัต ิ
แผนการดําเนินการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 
๑. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม 
๑.๑ มุงม่ันที่จะ

สนับสนุนนโยบายและ

การบริหารงานของรัฐ

บนพื้นฐานของการ

รักษาผลประโยชนของ

สังคมและประชาชน 

๑.๑.๑ กําหนดหลักเกณฑ

และแนวทางการปฏิบัติงาน

ของ สลค. ใหสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐโดยคํานึงถึง

การรักษาผลประโยชนของ

สังคมและประชาชนเปน

สําคัญ 

(๑) กําหนดแนวทางการถามความเห็น 

สวนราชการเก่ียวกับเรื่องท่ีจะเขาสู 

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตาม 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและ

การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอ

เรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สนธ. สวค. 

สพต. 

๑.๒ ใหความสําคัญตอ

การตอบแทนสังคม

และการรักษา

สิ่งแวดลอมอยาง

จริงจังและตอเนื่อง 

๑.๒.๑ สนับสนุนและเขาไปมี

สวนรวมในกิจกรรมที่จะเปน

การสรางความเขมแข็งใหแก

สังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ชุมชนบริเวณใกลเคียงใหเปน

สังคมที่มีคุณภาพ และสราง

ความสัมพันธท่ีดีระหวาง

สังคมกับ สลค.  

(๑) จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน

ตอชุมชนและศาสนสถาน  

สบก. 

(๒) จัดกิจกรรมชวยเหลือผูดอยโอกาส และ

ผูสูงอายุ 

สบก. 

 ๑.๒.๒ รณรงคใหบุคลากร

ของ สลค. มีจิตสํานึกในการ

หวงใยและรักษาสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งกําหนดใหมีมาตรการ

การใชทรัพยากรอยางคุมคา 

(๑) จัดกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดลอม สบก. 

 
(๒) รณรงคและเผยแพรใหมีการดําเนินการ

ตามมาตรการลดการใชกระดาษ  

สบก. 

 
(๓) รณรงคและเผยแพรใหมีการดําเนินการ

ตามมาตรการประหยัดพลังงาน  

สบก. 

 

๑.๒.๓ กําหนดใหมีการใช

ทรัพยากรและบริการจาก

หนวยงานภายนอกที่คํานึงถึง

การรักษาสิ่งแวดลอม  

(๑) จัดอบรม/สัมมนาโดยใชบริการโรงแรม

ท่ีไดรับเกียรติบัตรใบไมสีเขียวหรือไดรับ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีหรือ 

ISO 14001 

ทุกสํานัก/กอง

๒. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

๒.๑ เสริมสราง

วัฒนธรรมในการ

ใหบริการแก

ผูรับบริการและการ

ปฏิบัติตอผูมีสวนได

สวนเสีย โดยคํานึงถึง

๒.๑.๑ รณรงคใหบุคลากร

ของ สลค. ใหความสําคัญตอ

การใหบริการและการปฏิบัติ

ท่ีดีแกผูรับบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้ง

แนะนํา อธิบายใหผูรับบริการ

(๑) จัดอบรมเกี่ยวกับการใหบริการขอมูล

ขาวสาร 
(๒) จัดสงบุคลากรท่ีมีหนาท่ีในการ

ใหบริการขอมูลขาวสารเขารับการอบรม

เก่ียวกับการใหบริการ 

สบส. 

 

สบส. 



-๒- 

 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัต ิ
แผนการดําเนินการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ความเสมอภาคและ

เปนธรรมโดยไมเลือก

ปฏิบัติ  

หรือผูมีสวนไดสวนเสียได

เขาใจในขอสงสัยหรือสิ่งท่ี

ตองการทราบในงานที่

รับผิดชอบอยางชัดแจง 

๒.๒ มุงม่ันในการ

ใหบริการที่มีคุณภาพ

และเชื่อถือได ตรงตาม

ความตองการของ

ผูรับบริการ  

๒.๒.๑ กําหนดมาตรฐาน 

หลักเกณฑ และวิธีการของ

การใหบริการประเภทตาง ๆ 

และเผยแพรใหทราบกัน

โดยทั่วไป 

(๑) กําหนดแนวทางและมาตรฐาน

การใหบริการประเภทตาง ๆ 

ทุกสํานัก/กอง

(๒) เผยแพรแนวทางและมาตรฐาน 

การใหบริการประเภทตาง ๆ ท่ีกําหนดทาง

เว็บไซตและชองทางตาง ๆ  

ทุกสํานัก/กอง

 ๒.๒.๒ จัดใหมีชองทางการ

ใหบริการที่หลากหลาย

รูปแบบ สามารถเขาถึงขอมูล

ไดงาย และพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

 

(๑) พัฒนาการใหบริการของศูนยบริการ

ขอมูลขาวสาร เพ่ือใหขอมูลมติคณะรัฐมนตรี 

ขอมูลราชกิจจานุเบกษา และขอมูลทะเบียน

ฐานันดรและเครื่องราชอิสริยาภรณ รวมทั้ง

ใหมีบริการคนหาขอมูลผานระบบ 

เครื่องคอมพิวเตอรดวยตนเอง 

สบส. สนธ. 

สอค. 

  

(๒) พัฒนาการใหบริการคนหาขอมูลมติ

คณะรัฐมนตรีและขอมูลราชกิจจานุเบกษา

ผานเว็บไซต  

สบส. สนธ. 

สอค. 

 ๒.๒.๓ ปรับปรุงขอมูลการ

ใหบริการใหมีความถูกตอง 

ครบถวน และทันสมัยอยูเสมอ

(๑) กําหนดกรอบเวลาการปรับปรุงขอมูล

การใหบริการทุกประเภทใหมีความถูกตอง 

ครบถวน และทันสมัยอยูเสมอ และกํากับให

มีการดําเนินการตามที่กําหนด 

ทุกสํานัก/กอง

๒.๓ เปดโอกาสให

ผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสียเขามามี

สวนรวมในการพัฒนา

งานของ สลค. 

๒.๓.๑ สงเสริมใหเกิด

การทํางานรวมกันในลักษณะ

เครือขาย (networking)  

เพ่ือพัฒนางานของ สลค. 

(๑) จัดกิจกรรม/สัมมนากับเครือขายกลุม 

ตาง ๆ เชน ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและ

รัฐสภา (ปคร.) และผูชวย ปคร. เจาหนาท่ี

สวนราชการในเรื่องเก่ียวกับการพัฒนา

กฎหมาย และเจาหนาท่ีสํานักราชเลขาธิการ

และสํานักพระราชวังในเรื่องเก่ียวกับงาน

ราชการในพระองค 

ทุกสํานัก/กอง

  (๒) จัดโครงการ สลค. สัญจร สวค.  

  

(๓) การสงขอความสั้น (short message 

service: SMS) แจงขาวสารทาง

โทรศัพทเคลื่อนที่แกเครือขายกลุมตาง ๆ 

ทุกสํานัก/กอง

  (๔) จัดกิจกรรม ปคร. สัมพันธ ทีม ปคร. สลค.

  ๒.๓.๒ จัดใหมีชองทางการรับ

ฟงความคิดเห็นจาก

ผูรับบริการและผูมีสวนได 

(๑) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (soc@soc.go.th)  
 
 

สบก. 



-๓- 

 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัต ิ
แผนการดําเนินการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

 

สวนเสียที่หลากหลายรูปแบบ

และนําขอมูลดังกลาวมา

ปรับปรุงการทํางานของ สลค.

(๒) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นทาง 

ตู ปณ. ๒ ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 

๑๐๓๐๒ 

สบก. 

 ๒.๓.๓ สํารวจความพึงพอใจ

ของผูรับบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการ

ใหบริการของ สลค. 

(๑) การสํารวจความพึงพอใจของ

คณะรัฐมนตรีท่ีมีตอคุณภาพของขอมูล

ประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

สปค. 

 

(๒) การสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ : งานบริการคณะรัฐมนตรี  

งานประสานสวนราชการ และงานราชการ 

ในพระองค 

กพร. สปค. 

 

 

๓. นโยบายดานองคการ 
๓.๑ มุงม่ันให สลค. 

เปนหนวยงานที่มี

มาตรฐานการทํางาน

และมีความพรอมใน

การปฏิบัติงานในทุก

สภาวการณ 

๓.๑.๑ พัฒนารูปแบบ 

กระบวนการ และ 

วิธีปฏิบัติงานตาง ๆ  

อยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานในแตละดาน 

(๑) พัฒนารูปแบบ กระบวนการ และ 

วิธีปฏิบัติงานตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจในแตละ

ดาน 

ทุกสํานัก/กอง

 ๓.๑.๒ จัดทํามาตรฐานการ

ทํางานในภารกิจที่สําคัญให

ครบถวนและปฏิบัติตาม

อยางเครงครัด 

(๑) จัดทํามาตรฐานการทํางานในภารกิจ 

ท่ีสําคัญใหครบถวน 

ทุกสํานัก/กอง

 ๓.๑.๓ จัดทําแผนรองรับ

และแผนสํารองในการ

ปฏิบัติงานดานตาง ๆ เม่ือ

เกิดกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

(๑) จัดใหมีการสํารองขอมูลท่ีใช

ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหมีความพรอมใชงาน 

ทุกสํานัก/กอง

 

(๒) จัดใหมีการสํารองฐานขอมูลท่ีใช 

ในการปฏิบัติงานไวท่ีสถานที่อ่ืนเพ่ือใหมี

ความพรอมใชงาน 

สบส. 

 

  
(๓) จัดทํามาตรการเตรียมความพรอมกรณี

เกิดเหตุการณไมปกติ 

ทุกสํานัก/กอง

 ๓.๑.๔ ใชเทคโนโลยี 

เครื่องมือ อุปกรณท่ีทันสมัย

เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 

(๑) จัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

ตอพวงที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสําหรับ

บุคลากรในอัตราหนึ่งตอหนึ่ง รวมทั้งใหมี

การบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง 

สบส.  

 (๒) ติดตั้งระบบ wireless LAN ในที่ทํางาน สบส. 

  

(๓) จัดใหมีอุปกรณเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

ไรสาย (aircard) ท่ีมีประสิทธิภาพ สําหรับ

ทํางานนอกสถานที่ 
 
 

สบส. 



-๔- 

 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัต ิ
แผนการดําเนินการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

  

(๔) จัดใหมีการบํารุงรักษาระบบการประชุม

ทางไกล (video conference) ใหมี 

ความพรอมใชงาน 

สบส. 

  

(๕) จัดใหมีระบบสารสนเทศการประชุม

คณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส (cabinet 

network: CABNET)  

สบส. 

 ๓.๑.๕ จัดใหมีฐานขอมูลท่ี

เก่ียวของกับภารกิจเพ่ือใช

เปนเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง  

(๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติ

ภารกิจหลักใหเปนปจจุบัน 

สบส. 

 

 

 

๓.๒ สงเสริมใหการ

ปฏิบัติงานของ สลค. 

เปนไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) 

๓.๒.๑ กําหนดใหหนวยงาน

ในสังกัดนํานโยบายการกํากับ

ดูแลองคการท่ีดีตาม  

หลักธรรมาภิบาลไปใชในการ

ปฏิบัติงาน 

(๑) กําหนดแผนการดําเนินการและระบบ

การติดตามนโยบายการกํากับดูแลองคการ 

ท่ีดี 

 

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

กํากับดูแล

องคกรที่ดี 

 ๓.๒.๒ ผลักดันและสงเสริม

ธรรมาภิบาลในระบบการ

ทํางาน  

(๑) ปรับปรุงแบบตรวจสอบเรื่องเสนอ

คณะรัฐมนตรีโดยเพิ่มประเด็นการตรวจสอบ

ในเรื่องธรรมาภิบาล 

สวค. สพต. 

สนธ. 

  (๒) จัดระบบการเผยแพรขอมูลสารสนเทศ

ในเรื่องท่ีเปนประเด็นสนใจของสาธารณะ

เพ่ือสรางความโปรงใสใหกระบวนการ

ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 

สวค. สพต. 

สนธ. สบส. 

 ๓.๒.๓ กํากับดูแลและ

สงเสริมการตรวจสอบภายใน  

(๑) จัดทําแผนการตรวจสอบภายในและ 

ดําเนินการตามแผน 

กตส. 

๓.๓ สนับสนุนให 

สลค. มีสภาพแวดลอม

ท่ีดีและมีความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

๓.๓.๑ จัดสภาพแวดลอม

และภูมิทัศนภายในและ

บริเวณโดยรอบ สลค. ใหมี

ความเหมาะสม ความ

สวยงาม และมีบรรยากาศที่ดี 

(๑) จัดสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายใน

และบริเวณโดยรอบ สลค. ใหมีความ

สวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศที่ดี 

สบก. 

(๒) จัดใหมีมุมกาแฟ และมุมพักผอน สบก. 

 ๓.๓.๒ สรางจิตสํานึกและ

กําหนดมาตรการดานตาง ๆ 

เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

ในการทํางาน  

(๑) จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตร

ท่ีเก่ียวของการรักษาความปลอดภัย 

สบก. 

๔. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน 

๔.๑ ตระหนักถึง

คุณคาและให

ความสําคัญตอการ 

๔.๑.๑ กําหนดมาตรฐานของ

การบริหารงานบุคคลใหมี

หลักเกณฑและวิธีการที่มี

(๑) กําหนดเกณฑการบริหารงานบุคคลที่มี

ความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได ตั้งแต

กระบวนการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน

สบก. 



-๕- 

 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัต ิ
แผนการดําเนินการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 
สรรหา รักษา และ

พัฒนาทรัพยากร

บุคคล สราง

ความกาวหนาและ

คุณภาพชีวิตในการ

ทํางานแกทุกคนอยาง

เทาเทียมกัน  

ความชัดเจน โปรงใส 

ตรวจสอบได และครอบคลุม

กระบวนการตาง ๆ โดย

สอดคลองกับหลักเกณฑท่ี

สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

เงินเดือน เลื่อนตําแหนง โอน ยาย

มอบหมายงาน และประเมินผลปฏิบัติงาน 

(๒) เผยแพรเกณฑตาง ๆ ตามขอ (๑) 

อยางท่ัวถึงท้ังการประกาศ แจงเวียน และ

ทางอินทราเน็ต 

สบก. สบส.

๔.๑.๒ พัฒนาระบบและ

กลไกในการรักษาบุคลากรที่

มีคุณภาพ และการสงเสริม

ความกาวหนาในการทํางาน

ตามหลักความรู

ความสามารถอยางทั่วถึง 

และเปนธรรม 

(๑) จัดทําเสนทางความกาวหนาให

ครอบคลุมทุกสายงาน (Career Path Plan)  

สบก. 

 

(๒) จัดทําแผนการเตรียมบุคลากรสําหรับ

ตําแหนงผูบริหารและตําแหนงท่ีมี

ความสําคัญตอภารกิจของ สลค. 

(Succession Plan) 

สบก. 

 

(๓) กําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุก 

ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรใน

แตละระดับ 

สบก. 

 ๔.๑.๓ เปดโอกาสให

บุคลากรของ สลค. มีสวน

รวมในการแสดงความ

คิดเห็นในการปรับปรุงและ

พัฒนา สลค. 

(๑) จัดใหมีตูรับฟงความคิดเห็น 

(ตู สลค. นาอยู) 

คณะทํางาน 

สลค.นาอยู 

 

(๒) สงเสริมใหบุคลากร สลค. ใชกระดาน

ขาว (webboard) ในระบบอินทราเน็ตเปน

เวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

สบส. 

 

 

 ๔.๑.๔ จัดใหมีระบบการ

เขาถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่

จําเปนใหแกบุคลากรของ 

สลค. อยางท่ัวถึง 

(๑) จัดใหมีสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่จําเปนแก

บุคลากรของ สลค.  

คณะกรรมการ

สวัสดิการ สลค.

 
(๒) เผยแพรหลักเกณฑการเขาถึงสวัสดิการ

แกบุคลากรของ สลค. อยางทั่วถึง 

คณะกรรมการ

สวัสดิการ สลค.

๔.๒ มุงเนนการ

ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

และเปนมืออาชีพ

เพ่ือใหผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสียเกิด

ความเชื่อม่ัน และ

สงเสริมใหบุคลากร

ของ สลค. มีการ

พัฒนางานอยาง

ตอเนื่อง 

๔.๒.๑ พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรของ สลค. ในทุก

ระดับอยางเสมอภาคและ

ตอเนื่อง โดยวางระบบการ

พัฒนาความรูความสามารถ 

(competency) ท้ังในสวน

ของความสามารถหลักของ 

สลค. และความสามารถใน

การทํางานแตละประเภทเปน

การเฉพาะ 

(๑) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและติดตาม

ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ 

สลค. 

สบก. 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(Individual Development Plan)  

สบก. 

(๓) จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR Scorecard) 

สบก. 

 ๔.๒.๒ จัดใหมีระบบการบริหาร

จัดการความรู สรางบรรยากาศ

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ให

บุคลากรของ สลค. มีการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 

(๑) จัดทําแผนจัดการความรู สปค. 

 (๒) จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู ทุกสํานัก/กอง

 

(๓) พัฒนาฐานขอมูลความรูในระบบ

อินทราเน็ต (knowledge center) ใหเปน

ปจจุบัน 

ทุกสํานัก/กอง



-๖- 

 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัต ิ
แผนการดําเนินการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

 

(๔) สงเสริมใหบุคลากร สลค. ใชกระดานขาว 

(webboard) ในระบบอินทราเน็ตเปนเวทีใน

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

สบส. 

  (๕) จัดทําเอกสารเผยแพรความรู ทุกสํานัก/กอง

  

(๖) จัดใหมี e-portfolio กลางของ สลค. 

และของบุคลากรทุกคนใน สลค. เพ่ือใชเปน

ชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

บุคลากร สลค.

๔.๓ สงเสริมให

บุคลากรของ สลค. มี

คุณธรรมและ

จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน  

๔.๓.๑ กํากับดูแลและ

ควบคุมใหมีการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ และ

ขอบังคับที่เก่ียวของ 

(๑) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและ

จัดระบบการควบคุมภายใน ท้ังดานการเงิน 

บัญชี พัสดุ และการปฏิบัติงาน 

ทุกสํานัก/กอง

(๒) ตรวจสอบขอรองเรียนเกี่ยวกับการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ 

สบก. 

  
(๓) กํากับดูแลและควบคุมใหมีการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

สบก. 

 

  
(๔) ใหความรูเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบ

ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 

สบก. 

  (๕) จัดทําคูมือการปฏิบัติตามขอบังคับวา

ดวยจรรยาขาราชการ สลค. 

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

กํากับดูแล

องคกรที่ดี 

  

(๖) เผยแพรขอบังคับวาดวยจรรยา

ขาราชการ สลค. อยางทั่วถึง 

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

กํากับดูแล

องคกรที่ดี 

  

(๗) เผยแพรประมวลจริยธรรมขาราชการ

พลเรือนอยางทั่วถึง 

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

กํากับดูแล

องคกรที่ดี 

 ๔.๓.๒ รณรงคใหบุคลากร

ของ สลค. ปฏิบัติงานและ

ประพฤติตนตามหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม และ

มีผูบังคับบัญชาทุกระดับเปน

แบบอยางที่ดี 

(๑) จัดสัปดาหรณรงคการปฏิบัติงานตาม

หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

กํากับดูแล

องคกรที่ดี 

 

(๒) เผยแพรขอมูลเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรมและจริยธรรมอยางทั่วถึง 

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

กํากับดูแล

องคกรที่ดี 

 

 


