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บนัทึกข้อความ
ส่วนงาน    ส่วนนิตกิรรมสัญญาและวินัย
ที่    ธพส 06/01406 วันที่    9 มีนาคม 2565
เรื่อง    รายงานผลการเข้าเรียนรู้และทดสอบ หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 2565 ผา่นระบบ E-Learning
เรียน กรรมการผู้จัดการ 

                ตามที่คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีมตทิี่ประชุมครั้งที่
3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติให้บรรจุแผนการให้ความรู้ (E-Learning) ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินผลงานของพนักงาน และต่อมาตามบันทึกข้อความ ที่ ธพส 06/06677 ลงว ันที่ 19
พฤศจิกายน 2564 กรรมการผู้จัดการได้อนุมตัิให้บรรจุการเรียนรู้และทดสอบโดยผา่นระบบ E-Learning ให้
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล (KPI) ประจำาปี 2565 จำานวน 3 หลักสตูร โดยกำาหนดนำ้าหนักของแต่ละ
หลักสูตร ดังน้ี

                             1. หลักสตูรพื้นฐานการกำากับดูแลกิจการทีด่ี (CG) กำาหนดนำ้าหนักร้อยละ 1

                             2. หลักสตูรจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ กำาหนดนำ้าหนักรอ้ยละ 1

                             3. หลักสตูรตอ่ต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น กำาหนดนำ้าหนักรอ้ยละ 1

                และได้กำาหนดให้พนักงานเข้าเรียนรู้และทดสอบ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่ชำานาญ
การ , ผู้ชำานาญการ , ผู้จัดการ , ผู้ชำานาญการอาวุโส , ผู้จดัการอาวุโส ความละเอียดทราบแล้ว น้ัน

                ฝ่ายกฎหมายในฐานะผู้รับผิดชอบหลักสูตรไดด้ำาเนินการให้เข้าเรียนรู้และทดสอบโดยผ่านระบบ
E-Learning หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 2565 ดังน้ี

                1. กำาหนดระยะเวลาให้พนักงานเข้าเรียนรู้และทดสอบระหวา่งวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวัน
ที่ 2 มีนาคม 2565 

               2. พนักงานที่มีสิทธิเข้าเรียนรู้จำานวน 137 คน โดยมีผลการเข้าเรียนรู้ ดังน้ี   2.1) พนักงานเข้า
เรียนรู้และสอบผ่านการทดสอบ จำานวน 134 คน   2.2) พนักงานเข้าเรียนรู้แต่ไม่ผ่านการทดสอบ จำานวน 1 
คน   2.3) พนักงานเข้าเรียนรู้แต่ไม่เข้าทดสอบ จำานวน 2 คน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

               3. ฝ่ายกฎหมายได้ดำาเนินการแจ้งผู้สอบไม่ผ่านการทดสอบ และผู้ไม่เข้าทดสอบ ให้ดำาเนินการ
ตามคำาสั่ง ธพส. ที่ 160/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียนรู้ และทดสอบ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ E-
Learning เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

                ฝา่ยกฎหมายขอรายงานผลการเรียนรู้หลักสตูรพื้นฐานการกำากับดูแลกิจการทีด่ี (CG) ของ
พนักงานเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติแจ้งผลการทดสอบให้ฝ่ายทรพัยากรบุคคลเพื่อทราบ และตรวจสอบการ
ประเมินผล (KPI) ประจำาปี 2565 ของพนักงานในระบบการประเมินผล PMS ต่อไป

เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
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                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ

(นายปกาสิต พรหมป่ินชมพู)
ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย

9/3/2565 11:42:53
65007020322140727281

ความคิดเห็นท่ี 1

- ส่งแก้ไข
  - แนบเอกสารการแจ้งผู้ทดสอบไม่ผ่านและผู้ไม่เข้าเรียน

(นายปกาสิต พรหมปิ่นชมพู)
ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย

8/3/2565 14:27:28
65007020322140727281

ความคิดเห็นท่ี 2

- ลงนาม
  - เพื่อโปรดทราบและอนุมัติ

(นายปกาสิต พรหมปิ่นชมพู)
ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย

9/3/2565 11:42:53
65007020322140727281
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ความคิดเห็นท่ี 3

- ตรวจสอบ/ให้ความเห็น
  - เพื่อโปรดอนุมัติ 

(นายไพบูลย์ พลประจักษ์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
9/3/2565 14:24:56

51034250121103839471

ความคิดเห็นท่ี 4

- ตรวจสอบ/ให้ความเห็น
  - เพื่อโปรดทราบ และอนุมตัิ

(นายธีธัช สุขสะอาด)
รองกรรมการผู้จัดการ
9/3/2565 16:30:08

63008250121132101596

ความคิดเห็นท่ี 5

- ลงนาม
  - - ทราบ - ฝทบ. ดำาเนินการต่อไป

(นายนาฬิกอตภิัค แสงสนิท)
กรรมการผู้จัดการ

10/3/2565 11:07:33
62002250121100125248
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