โครงการพนักงานดีเด่นด้านธรรมาภิบาล ปี ๒๕๕๙
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๗๙ บัญญัติว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมตำมที่กำหนดไว้ในหมวดที่ ๕ และ
มำตรำ ๗๘ (๔) บัญญัติให้มีพัฒนำระบบงำนภำครัฐ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ควบคู่ไปกับกำรปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้กำรพัฒนำรำชกำรแผ่นดินเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและส่งเสริมให้หน่วยงำนของรัฐ
ใช้หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
ปั จ จุ บั น องค์ ก รต่ ำ งๆ ให้ ค วำมส ำคั ญ ในเรื่ อ งกำรด ำเนิ น งำนหรื อ กำรประกอบธุ ร กิ จ ที่ มี ก ำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี
(ธรรมำภิบำล หรือ CG) รวมถึงกำรปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีคุณธรรม เพื่อให้กำรดำเนินงำน
ขององค์กรมีประสิทธิภำพ และเติบโตอย่ำงยั่งยืน
บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย (บตท.) ได้ตระหนักถึงกำรดำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมุ่งหวังกำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน จึงให้ควำมสำคัญกับบุคลำกรของ บตท. ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในควำมสำเร็จขององค์กร โดยเฉพำะบุคลำกรที่มีควำม
รับผิดชอบต่อหน้ำที่ ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละอุทิศเวลำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สำมำรถเป็นพนักงำน
ต้นแบบด้ำนธรรมำภิบำล และ ทำให้บุคลำกรมีควำมรักควำมผูกพันกัน ในองค์กร ให้ควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บตท.
คำดหวังว่ำ พนักงำนต้นแบบด้ำนธรรมำภิบำลของ บตท. จะสำมำรถนำควำมรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ มำใช้เพื่อกำรปรับปรุง
และพัฒนำองค์กรให้ก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในทำงที่ดีขึ้นมำสู่องค์กร
คณะทำงำนสนับสนุนและจัดกำรด้ำนธรรมำภิบำล ซึ่งมี กรรมกำรและผู้จัดกำร เป็นประธำน ได้พยำยำมส่งเสริม ผลักดัน
และขับ เคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนงำนด้ำนธรรมำภิบำล (CG)

จึง ได้จัดโครงกำร “พนักงำนดีเด่นด้ำ น

ธรรมำภิบำล” อย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เพื่อสนับสนุนและสร้ำงขวัญกำลังใจให้แก่บุคลำกรทั่วทั้งองค์กร ได้มีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีคุณธรรม เป็นแบบอย่ำงที่ดีในด้ำนธรรมำภิบำล
๒. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงที่มีควำมประพฤติปฏิบัติดีตำมหลักธรรมำภิบำล
๓. เพื่อให้ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคนมีส่วนร่วมในกำรค้นหำบุคลำกรที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีด้ำนธรรมำภิบำล
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคนใน บตท.

คณะทำงำนสนับสนุนและจัดกำรด้ำนธรรมำภิบำล

ในกำรค้นหำและคัดเลือกพนักงำนที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตำมหลักธรรมำภิบำล ให้เป็นบุคคลต้นแบบด้ำนธรรมำภิบำล

ระยะเวลาโครงการ
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
๑. ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำง มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรทำงำน มีควำมประพฤติปฏิบัติดีและเป็นแบบอย่ำงที่ดีดำ้ นธรรมำภิบำล
๒. ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำง มีควำมภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมด้ำนธรรมำภิบำล
๓. บุคคลต้นแบบจะได้รับกำรยกย่องและจะเป็นต้นแบบที่ดีด้ำนธรรมำภิบำลให้กับผู้อื่นได้ยึดถือและปฏิบัติตำม
พนักงำนดีเด่นด้ำนธรรมำภิบำลของ บตท. ได้รับกำรคัดเลือก จำนวน ๓ คน

คุณลักษณะของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้
 คิดดี

มีจิตสำนึกในกำรทำควำมดีด้วยตนเอง

มีทัศนคติในเชิงบวก

คิดในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
 พูดดี

พูดในเชิงสร้ำงสรรค์ ทั้งในเรื่องทั่วไปและเรื่องงำน

พูดในเชิงที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และไม่พูดในลักษณะที่อำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ส่วนรวมทั้ง
ภำยในและภำยนอกองค์กร

พูดในทำงบวกเพื่อส่งเสริม และสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กร และช่วยสนับสนุนให้เกิดควำมเป็นเอกภำพในองค์กร
 ทาดี

มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่และงำนทีไ่ ด้รับมอบหมำย

มีระเบียบวินยั และตรงต่อเวลำ

มีลักษณะของกำรทำงำนเป็นทีม ได้แก่ ยอมรับเป้ำหมำยของทีมร่วมกัน, ปฏิบัติงำนไปในแนวทำงเดียวกัน, ให้
เกียรติและยอมรับฟังควำมคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม, ยอมรับมติที่ประชุม และยอมรับผลกำรทำงำนของทีม
ร่วมกัน

มีกิริยำ และวำจำทีส่ ุภำพต่อ หัวหน้ำงำน เพื่อนร่วมงำน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร

ปฏิบัติตนต่อบุคคลทุกคนอย่ำงเสมอภำค(ในเรื่องทั่วไป) โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ชักจูงและกระตุน้ ให้ผู้อื่นทำดีและคิดดี รวมถึงเป็นตัวอย่ำงให้แก่ผู้อื่นในกำรทำดีและคิดดี

มีควำมสม่ำเสมอในกำรทำควำมดี
เกณฑ์พิจารณาในแนวการปฏิบัติที่ดีของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ มี ๔ ข้อ ดังนี้
๑. มีกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม หมำยถึง กำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม/กำรอบรม/สัมมนำ/หลักสูตรกำร
อบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
๒. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมำยถึง กำรมีปฏิสัมพันธ์เพื่อกำรเรียนรู้ร่วมกันทั้งในและนอกหน่วยงำน
๓. มีกำรบริหำรจัดกำรเป็นแนวทำงที่เน้นควำมเป็นธรรมเพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสงบสุข สำมำรถประสำน
ประโยชน์กับทุกคนและคลี่คลำยปัญหำได้เป็นอย่ำงดี
๔. มีกำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี หมำยถึง พนักงำนที่มีจิตอำสำในกำรให้บริกำร แต่งกำยสุภำพเหมำะสม
ปฏิบัติงำนตรงตำมเวลำ ละเว้นกำรนำเวลำรำชกำรไปประกอบภำรกิจส่วนตัว ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต

คณะทำงำนสนับสนุนและจัดกำรด้ำนธรรมำภิบำล

ตัวชี้วัด

2

ขั้นตอนการนาเสนอโครงการ
๑. ประกำศโครงกำรพนักงำนดีเด่นด้ำนธรรมำภิบำล ประจำปี ๒๕๕๙ ผ่ำนช่องทำงประชำสัมพันธ์ขององค์กร
๒. กรอกแบบฟอร์มโครงกำรพนักงำนดีเด่นด้ำนธรรมำภิบำลผ่ำนทำง Email: cg@smc.or.th หรือส่งโดยตรงที่ ปภัสรำ
ทำคิตะ คุณสุกัญญำ เครือนิล งำนสำนักกรรมกำรผู้จัดกำร โดย คุณปภัสรำ ทำคิตะ และ คุณสุกัญญำ เครือนิล รวบรวม
และสรุปใบสมัครกำรเข้ำร่วมโครงกำร เสนอต่อคณะทำงำนสนับสนุนและจัดกำรด้ำนธรรมำภิบำล
๓. คณะทำงำนสนับสนุนและจัดกำรด้ำนธรรมำภิบำล ทำหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือกและตัดสิน และประกำศรำยชื่อพนักงำน
ดีเด่นด้ำนธรรมำภิบำล ประจำปี ๒๕๕๙ และมอบรำงวัล ภำยใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๔. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อและกำรตัดสิน ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรนี้ ให้ถือเป็นข้อมูลที่มิพึงเผยแพร่
วิธีการสมัคร
ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำ งของ บตท. เสนอชื่อบุคคลในองค์กรที่มี คุณสมบั ติเหมำะสมที่จะได้ รับกำรคัดเลือกเป็ น
พนั ก งำนดี เ ด่ น ด้ ำ นธรรมำภิ บ ำลของ บตท. โดยกรอกแบบฟอร์ ม ใบสมั ค รเข้ ำ ร่ ว มโครงกำร พร้ อ มตั ว อย่ ำ งเหตุ ก ำรณ์
ตำมประกำศ ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน
คณะทำงำนสนับสนุนและจัดกำรด้ำนธรรมำภิบำล เป็นผู้พิจำรณำคัดเลือก โดยพิจำรณำจำกหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑. พนักงำนที่ได้รับกำรเสนอชื่อมีคุณลักษณะและแนวปฏิบัติที่ดีตำมประกำศข้ำงต้น
๒. ควำมสมเหตุสมผลของเหตุกำรณ์ที่นำเสนอ
๓. ผลกำรสัมภำษณ์ของคณะทำงำนสนับสนุนและจัดกำรด้ำนธรรมำภิบำล

รางวัลที่จะได้รับ :
1. ผู้ที่ ได้ รับ เลื อกเป็ นพนักงำนดีเด่น ด้ำ นธรรมำภิบ ำลลำดั บที่ ๑ ได้รำงวัล ประกำศนี ยบั ตร และเงิ นสดจ ำนวน
๓,๐๐๐ บำท
2. ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นพนักงำนดีเด่นด้ำนธรรมำภิบำลลำดับที่ ๒ ได้รำงวัลประกำศนียบัตร และเงินสดจำนวน
๒,๐๐๐ บำท
3. ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงำนดีเด่นด้ำนธรรมำภิบำลลำดับที่ ๓ ได้รำงวัลเป็นประกำศนียบัตร และเงินสดจำนวน
๑,๐๐๐ บำท

คณะทำงำนสนับสนุนและจัดกำรด้ำนธรรมำภิบำล

ทั้งนี้ ผลกำรพิจำรณำตัดสินพนักงำนดีเด่นด้ำนธรรมำภิบำล ประจำปี ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตำมที่คณะทำงำนสนับสนุนและจัดกำร
ด้ำนธรรมำภิบำลพิจำรณำตัดสิน และให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
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