แผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดรี ะยะยาว (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘)
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การตลาด (อต.)

องค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย
จัดทำโดย ฝ่ายบริหารบุคคล

สารบัญ
เรื่อง
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. เป้าหมาย
4. ตัวชีว้ ัด
5. ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน
6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
7. รายละเอียดของแผนงาน
8. ผู้รับผิดชอบ
9. งบประมาณ
10. คณะอนุกรรมการ
11. กฎบัตร
12. รายละเอียดแผนงาน/โครงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้า
1
2
3
3
4
4
4
4
4
5
5
8

แผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีระยะยาว (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘)
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้คำจำกัดความของการกำกับดูแล
กิจการที่ดี หมายถึง การกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้นำมากำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล
(Governance Outcome) ดังต่อไปนี้
1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness
and Performance with Long-term Perspective)
2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
(Ethical and Responsible Business)
3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good Corporate
Citizenship)
4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)
ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
มาโดยตลอด โดยได้มีการจัดทำหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2552 และมีการปรับปรุง
หลั ก การและแนวทางการกำกั บ ดู แ ลที ่ ด ี ใ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ได้ ม ี ก ารศึ ก ษากรอบแนวคิ ด และหลั ก การกำกั บ ดู แ ลที ่ ดี
ตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
1) องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
2) ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาหรือธนาคารโลก (World Bank)
3) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
ได้มีมติความเห็นชอบร่างหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ตามที่คณะอนุกรรมการฯ
เสนอ ต่อมาคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบร่างหลักการและแนวทางการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสากิจ พ.ศ. .... เพื่อใช้ แทนหลักการและแนวทางกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552
โดยให้รัฐวิสาหกิจรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจเป็นการทั่วไป นำหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาห กิจ พ.ศ. 2562
ไปปฏิบัติและนำไปใช้กับบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจด้วย และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 โดย สคร.
ได้ดำเนินการกำหนดหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายเรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็น 9 หมวด ซึ่งคณะกรรมการ อต. ได้ยึดถือเป็นแนวนโยบาย
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ภาพ : หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการให้ อต. เป็นองค์กรที่ มีการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็น
รูปธรรม
2. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และบทบาทการนำองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
3. เพื่อส่งเสริมให้ พนักงาน อต. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีร่วมกัน
4. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ หัวข้อ การกำกับดูแล
ที่ดีและการนำองค์กร ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด
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3. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ ปี 2564 อต. มีการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. เน้ น สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการส่ ง เสริ ม การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ดี ท ี ่ ถ ู ก ต้ อ งและยั ่ ง ยื น
แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. เน้นสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระหว่าง
องค์กร หน่วยงานภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้เกิดการนำองค์กรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสังคมในวงกว้างขึ้น
3. กระตุ้นให้องค์กรเห็นว่า การดำเนิน การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการ
ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ด้วยการนำเสนอรูปแบบการทำโครงการการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างสร้างสรรค์
มีการศึกษาดูงานจากตัวอย่างองค์กรที่เป็นเลิศ
๔. ฝ่ายนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม และส่งเสริมให้เกิด
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยศักยภาพและธุรกิจหลัก (Core Business) ขององค์กร ด้วยการขับเคลื่อน
จากทุกภาคส่วนเพื่อความยั่งยืนที่แท้จริง
เชิงปริมาณ
ความพึงพอใจการดำเนินการตามแผนงานการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
โดยผลคะแนนจะต้องได้ค่าเกณฑ์วัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
4. ตัวชี้วัด
1. อต.ดำเนินการตามแผนงานการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามแผนงานอย่างครบถ้วน
2. ระดับความพึงพอใจ โดยวัดระดับความพึงพอใจจากค่าคะแนนที่ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจการ
ดำเนินการตามแผนงานการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ ระดับ 1 พึงพอใจน้อยที่สุด ระดับ 2 พึงพอใจน้อย
ระดับ 3 พึงพอใจปานกลาง ระดับ 4 พึงพอใจมาก และระดับ 5 พึงพอใจมากที่สุด
การแปลผลระดับความพึงพอใจ ในช่วงระดับคะแนน ดังนี้
ระดับ
5
4
3
2
1

คะแนน
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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5. ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน
1) จัดทำแผนงานการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขอความเห็นชอบ
2) นำแผนงานการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดเี สนอคณะกรรมการขององค์การตลาดอนุมัติ
3) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4) นำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะอนุ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมทราบ และรายงานคณะกรรมการองค์การตลาดทราบ
5) ดำเนิน การสำรวจความพึงพอใจการดำเนินตามแผนงานการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยสามารถนำผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ ไปเป็ น แนวทางในการวางแผนเพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง การดำเนิ น งาน
เพื่อจัดทำแผนงานการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปีต่อๆ ไปให้ดียิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาในการดำเนินงน
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
ที่

แผนปฏิบตั ิการ

ต.ค.

ปี 2563
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ปี 2564
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1

จัดทำแผนแผนงานการส่งเสริมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เสนอคณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อขอความ
เห็นชอบ
2 นำแผนงานแผนงานการส่งเสริมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เสนอคณะกรรมการ
องค์การตลาด เพื่อโปรดทราบและ
พิจารณา ให้ข้อคิดเห็นประกอบการ
ดำเนินงาน
3

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และ
ดำเนินการตามแผนการแผนงานการ
ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4

นำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี และคณะกรรมการองค์การ
ตลาด เป็นรายไตรมาส

5

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ การ
ดำเนินตามแผนงานการแผนงานการ
ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. รายละเอียดของแผนงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายบริหารบุคคล องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
งบประมาณ
งบประมาณโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4

❖ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การตลาด
คณะกรรมการองค์การตลาด ในการประชุม ครั้งที่ 3/ 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ให้ยกเลิก
คำสั่งคณะกรรมการองค์การตลาด ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การตลาด ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวกอบกุล โมทนา
นายทศพล สังขทรัพย์
นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์
นางปานจิต จินดากุล
นางอุบลทิพย์ จางวิบูลย์
นางขวัญใจ วรรณปานไพร
นายปริญญา ตลาโสร์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะอนุกรรมการ มีอำนาจ หน้าที่ตามระบุไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์การตลาด ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
❖ กฎบัตร
1. องค์ประกอบ
๑) คณะกรรมการองค์ ก ารตลาด เป็ น ผู ้ แ ต่ ง ตั ้ ง คณะอนุ ก รรมการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี แ ละ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
๒) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย
2.๑) ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ แต่งตั้งจากคณะกรรมการองค์การตลาด จำนวนไม่น้อย
กว่า ๓ คน และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวนไม่เกิน 2 คน ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ
2.๒) เลขานุการคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ให้แต่งตั้งจากพนักงานองค์การตลาด ทั้งนี้ หากจะมีความจำเป็นให้แต่งตั้งพนักงานองค์การตลาดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
2. คุณสมบัติ
มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการ
ดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่องค์การตลาด
3. วาระการดำรงตำแหน่ง
1) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
1.1) ตาย
1.2) ลาออก
1.๓) พ้นจากการเป็นกรรมการองค์การตลาด หรือเมื่อคณะกรรมการองค์การตลาดเห็นควรให้มีการ
เปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
2) เมื่ออนุกรรมการคนใดคนหนึ่งพ้นจากตำแหน่ง ให้คณะกรรมการองค์การตลาด แต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมแทนบุคคลที่พ้นจากตำแหน่ง
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4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การตลาด โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้
ดุลพินิจของตนได้อย่างอิสระ และมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างให้องค์การตลาดมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ดี
2) พิจารณาจัดทำแผนระยะยาวการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย
นโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายหลัก และแผนระยะสั้น รวมถึงคู่มือการดำเนินงานที่มีความชัดเจน มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์การตลาด
3) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้
คณะกรรมการองค์การตลาดและองค์การตลาดทราบ
4) กำกับดูแลและส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานองค์การตลาด และบุคคลภายนอกได้มี ส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
5) เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เมื่อมีโอกาสตามความเหมาะสม
6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การตลาดมอบหมาย
5. การประชุม
๑) คณะอนุ ก รรมการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ขององค์ ก ารตลาด
กำหนดการประชุมไว้ ดังนี้
1.1) ต้ อ งมี ก ารกำหนดการประชุ ม อย่ า งน้ อ ย 2 เดื อ น/ครั ้ ง โดยประธานอนุ ก รรมการ
เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่ประชุมอื่นนอกเหนือจาก
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งขององค์การตลาด สำนักงานใหญ่ ก็ได้ และหากมีเหตุผลความจำเป็นคณะอนุกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม อาจกำหนดให้มีการประชุมได้ตามความเหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการ
องค์การตลาดทราบ
1.๒) ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
องค์การตลาด ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
1.3) ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์การ
ตลาด ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
1.๔) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
1.๕) ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จัดทำวาระ
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า พร้อมจัดส่งเอกสารให้คณะอนุกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างน้อย 3 วัน
ทำการ
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6. การรายงาน
ให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การตลาด รายงานผลการ
ดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมให้คณะกรรมการองค์การตลาดทราบ อย่างน้อยรายไตรมาส
และเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์
ขององค์การตลาด โดยผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
1) ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
2) เว็บไซต์ (website) ขององค์การตลาด
3) แจ้งเวียนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
4) บรรจุไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การตลาด
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การตลาด (อต.)
รายละเอียดแผนงาน/โครงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลำดับ
1.

2.

3.

ชื่อแผนงาน/โครงการ
CG & KM Day ๒๐๒๐
ปีแห่งคุณภาพและ
นวัตกรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื ่ อ ให้ พ นั ก งานได้ ศ ึ ก ษา
ดู ง านแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ กั บ
องค์กรชั้ นนำด้ านการส่ง เสริ ม
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพและ
นวัตกรรมขององค์การ
อบรมพนักงาน
1. เพื่อให้พนักงานทราบและ
เรื ่ อ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มใน เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
ส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดี ด้านการกำกับดูแลที่ดี
และการนำองค์กร
และการนำองค์กร
2. เพื่อนำความรู้ที่ได้ มาใช้
ในการปฏิบัติงาน ให้สามารถ
ตอบสนองได้ตรงตามตัวชี้วัด
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
1. เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาส
เข้าวัดฟังธรรม และทำบุญ
และกิจกรรมบำเพ็ญ
2. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สาธารณะประโยชน์
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อต.
เนื่องในโอกาสวันสำคัญ
3. เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
ของชาติ
๔. เพื่อร่วมกันทำกิจกรรม
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

เป้าหมาย
1. พนั ก งานสามารถนำ
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับ
งานในองค์การได้
2. เกิ ดการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ของงานที่ปฏิบัติ
3. เก ิ ดเป ็ น นว ั ต ก ร ร ม
องค์การ
1. พนักงานมีความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทขององค์กร
ในด้านการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี
2. ทุกหน่วยงานมีแผนงาน
ย่อยในการส่งเสริมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
1. พนักงานได้เข้าวัดทำบุญ
2. พนั กงานได้ แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
๓. พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน
๔. พนั ก งานมี จ ิ ต สำนึ ก
ตระหนักในจรรยาบรรณ

รายละเอียดขั้นตอน

ระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
บุคคล

1. ขออนุมัติโครงการ ม.ค. 63 - 30 เม.ย.
2. จัดเตรียมกิจกรรม
64
3. ดำเนินกิจกรรม
4. ติดตามประเมินผล
5. สรุปและรายงาน

๒๐๐,๐๐๐

1. ขออนุมัติโครงการ มี.ค. 6๔ – ส.ค. 64
2. จัดเตรียมกิจกรรม
3. ดำเนินกิจกรรม
4. ติดตามประเมินผล
5. สรุปและรายงาน

50,000

ฝ่ายบริหาร
บุคคล

1. ขออนุมัติโครงการ ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
2. จัดเตรียมกิจกรรม
64
3. ดำเนินกิจกรรม
4. ติดตามประเมินผล
5. สรุปและรายงาน

๒๐๐,๐๐๐

ฝ่ายบริหาร
บุคคล และ
ตลาดสาขา
ทุกสาขา
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