แผนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
ประจาปี 2564-2566
------------------------------------หลักการและเหตุผล
ตามหลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติ
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ กาหนดให้มีการพัฒนาคณะกรรมการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการได้รับการ
อบรมและพัฒนาศักยภาพ และความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานของ
องค์การสุราฯ ประกอบกับการผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ในปี 2563 มีข้อเสนอแนะในเรื่อง
การสรรหากรรมการและการบริหารจัดการประชุม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ รับทราบแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
2. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ จัดตารางเวลาเพื่อทาการอบรมสัมมนาตาม
หลักสูตรที่องค์การสุราฯ กาหนด
งบประมาณ
งบค่าอบรมสัมมนาของคณะกรรมการบริหาร ปีละประมาณ 1,500,000
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ สามารถนาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการดาเนินงาน
2. คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ สามารถกาหนดเวลาในการปฏิบัติงานได้
การจัดทาแผนการอบรม
องค์การสุราฯ ได้นา Skill Matrix และการปฏิบัติงานในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นแนวทาง
ในการกาหนดหลักสูตรการอบรม โดยกาหนดแผนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารฯ
ประจาปี 2564-2566 ดังนี้
แผนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ประจาปี 2564-2566
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แผน

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
(เป้าหมาย)
1. แผนพัฒนา
1. จัดทาแผนการ - ทาแผนการประชุมประจาปี และ
โดยใช้ดิจิทัล
ประชุม
ประชุมตามแผนที่วางไว้ โดย
ในการประชุม
ประจาปี
อย่างน้อยกรรมการจะต้องเข้าร่วม
ประชุมมากกว่า 80% ของ
กรรมการทั้งหมดต่อครัง้ การประชุม
2. จัดทาแผน
- จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีเพือ่ ใช้ใน
ปฏิบัติการ
การติดตามวาระที่จะนาเสนอคณะ
ประจาปี
กรรมการฯ
2. แผนเพิ่ม
3. จัดการอบรม/ - จัดอบรม/สัมมนาให้กับ
ประสิทธิภาพ
สัมมนา
คณะกรรมการบริหารฯ
ในการ
(โดยพิจารณาจาก
ตามแผนที่กาหนด
ดาเนินงาน
Skill Matrix และ - กรรมการมีการอบรม
การเป็น
อย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อปี
คณะอนุกรรมการ)
4. ดูงานใน
- ดูงาน 1 แห่ง
ประเทศ

5. ดูงาน
ต่างประเทศ

6. สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
ระหว่าง
คณะกรรมการ
บริหารฯ
ผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้อง

- หากสถานการณ์โควิดดีขึ้นจะ
เดินทางไปดูงานที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตและช่องทางการ
จาหน่ายและด้านการตลาด
- มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน
หัวข้อทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลาตามแผน
- ภายในเดือน
กันยายนของทุกปี

- ภายในเดือน
กันยายนของทุกปี
- ปีงบประมาณ
2564 – 2566

- ช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนมีนาคม
ของทุกปี หรือตาม
ความเหมาะสม
- ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถงึ
เดือนมีนาคม ของทุกปี
หรือตามความ
เหมาะสม
- ช่วงเดือนสิงหาคม ถึง
เดือนกันยายน
ของทุกปีหรือตามความ
เหมาะสม
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- คณะกรรม
การฯ มาประชุม
มากกว่า 80%
ของกรรมการ
ทั้งหมดทุกครัง้
- สามารถ
ประชุมได้ตาม
แผนที่กาหนด
- มีกรรมการเข้า
อบรมสัมมนา

- สามารถนา
ความรู้จากการดู
งานมาปรับใช้
กับการทางาน
- นาความรู้ที่
ได้มาใช้ในการ
ดาเนินกิจการ
- มีการนา
ความรู้ที่ได้มา
ปรับใช้กับการ
ทางาน

การอบรม/สัมมนา โดยพิจารณาจาก Skill Matrix และการเป็นคณะอนุกรรมการต่าง ๆ
ชื่อ
1. นายปิยกร
อภิบาลศรี

Skill Matrix
(ตามวุฒิการศึกษา
และความเชี่ยวชาญ)
- บริหารธุรกิจ/
การตลาด/บริหาร
ความเสี่ยง
- เศรษฐศาสตร์

การเป็น
อนุกรรมการ

การอบรมทีผ่ ่านมา

หลักสูตรทีอ่ บรมเพิ่มเติม

อบรมวันที่

ค่าอบรม

-

-

1. หลักสูตร Corporate
Governance for Executives
(CGE) หลักสูตรสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการกากับดูแล
กิจการ เพื่อนาไปการบริหาร
จัดการงานในองค์กรบนพื้นฐาน
ของหลักการกากับดูแลกิจการ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หลักสูตร Role of the
Chairman Program (RCP)
หลักสูตรสาหรับท่านกรรมการที่มี
ภาระหน้าที่ในการเป็นประธาน
กรรมการ ที่จะทาให้ท่านได้พัฒนา
ทักษะ ตลอดจนเทคนิคที่เหมาะสม
และจาเป็นสาหรับประธาน
กรรมการ

จานวน 2 วัน
ช่วงเดือน ตุลาคม
(อบรมปี 2564)

30,000 บาท

จานวน 2 วัน
ช่วงเดือนกันยายน
(อบรมปี 2566)

30,000 บาท
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ชื่อ
2. นายวรวรรธน์
ภิญโญ

Skill Matrix
(ตามวุฒิการศึกษา
การเป็นอนุกรรมการ
การอบรมทีผ่ ่านมา
และความเชี่ยวชาญ)
- บัญชี
- คณะอนุกรรมการ
- พัฒนานักบริหารระดับสูง
- เทคโนโลยี
กากับดูแลที่ดีและการ ผู้ที่มีวิสัยทัศน์และ
สารสนเทศ
นาองค์กร
คุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่
- คณะอนุกรรมการ
78 สานักงาน ก.พ.
พัฒนาทรัพยากรบุคคล - โครงการพัฒนาบุคลากร
- คณะอนุกรรมการด้าน ให้เป็นนักบริหารมือ
การจัดการเทคโนโลยี
อาชีพสาหรับข้าราชการ
นวัตกรรมดิจิทัล
ระดับสูง กระทรวง
- คณะอนุกรรมการด้าน การคลัง รุ่นที่ 4
กฎหมายและสัญญา
สถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง

หลักสูตรทีอ่ บรมเพิ่มเติม

อบรมวันที่

ค่าอบรม

-

-

-
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ชื่อ
3. นายธิบดี
วัฒนกุล

Skill Matrix
(ตามวุฒิการศึกษา
การเป็นอนุกรรมการ
การอบรมทีผ่ ่านมา
และความเชี่ยวชาญ)
- บัญชี การเงิน
- คณะอนุกรรมการ
- หลักสูตรนักปกครอง
- กฎหมาย
นโยบายและ
ระดับสูง
- บริหารธุรกิจ/
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กระทรวงมหาดไทย
การตลาด/บริหาร - คณะอนุกรรมการ
- หลักสูตรนักบริหาร
ความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยงและ เศรษฐกิจ-การคลัง
การควบคุมภายใน
สาหรับผูบ้ ริหาร
- คณะอนุกรรมการ
ระดับกลาง สถาบัน
พิจารณางบลงทุน
พระปกเกล้า

หลักสูตรทีอ่ บรมเพิ่มเติม

อบรมวันที่

1. Risk Management Program
จานวน 2 วัน
for Corporate Leaders (RCL) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์
หลักสูตรที่ต้องการเข้าใจบทบาท
,พฤษภาคม
หน้าที่ในการกากับดูแลความเสี่ยง
,สิงหาคม
ประเภทต่าง ๆ รวมถึงการกากับ
ดูแลการบริหารโอกาส และการ
บริหารวิกฤตทีเ่ กิดขึ้นกับองค์กร
2. หลักสูตร Successful
จานวน 2 วัน
Formulation & Execution of ช่วงเดือนกุมภาพันธ์
Strategy (SFE) การจัดทาและ
,พฤษภาคม
การนากลยุทธ์องค์กรไปปฏิบตั ิให้
,สิงหาคม
บรรลุผลสาเร็จ
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ค่าอบรม
30,000 บาท

30,000 บาท

ชื่อ
4. นางสาววีณา
ลิ่มสวัสดิ์

Skill Matrix
(ตามวุฒิการศึกษา
การเป็นอนุกรรมการ
การอบรมทีผ่ ่านมา
และความเชี่ยวชาญ)
- บัญชี
- คณะอนุกรรมการ
- การพัฒนานักบริหาร
- กฎหมาย
กากับดูแลที่ดีและการ ระดับสูง:ผู้นาที่มี
นาองค์กร
วิสัยทัศน์และคุณธรรม
- คณะอนุกรรมการ
(นสบ.1)
พัฒนาทรัพยากร
- การบริหารยุติธรรม
บุคคล
ระดับสูง (ยธส.4)
- คณะอนุกรรมการ
- โครงการ “Tax
พิจารณางบลงทุน
Compliance of
Financial Products :
Special Isues”

หลักสูตรทีอ่ บรมเพิ่มเติม

อบรมวันที่

1. หลักสูตร Ethical Leadership
จานวน 1 วัน
Program (ELP) เพื่อสร้าง Tone
ช่วงเดือนมีนาคม
from the Top เกีย่ วกับจริยธรรม
,พฤศจิกายน
ได้ชดั เจน ได้แนวทางในการตัดสินใจ
เมื่อเกิดประเด็นความขัดแย้งทาง
จริยธรรม บทบาทในการกากับ
กรอบจริยธรรมขององค์กร การ
ถ่ายทอดมาตรฐานจริยธรรมไปสู่
องค์กร การลดความเสี่ยงด้านทุจริต
คอร์รัปชัน โดยการเข้าร่วม CAC
2. หลักสูตร Corporate
จานวน 2 วัน
Governance for Executives
ช่วงเดือนพฤษภาคม
(CGE) มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
,ตุลาคม
หลักการกากับดูแลกิจการ เพื่อ
นาไปการบริหารจัดการงานใน
องค์กรบนพื้นฐานของหลักการ
กากับดูแลกิจการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ค่าอบรม
17,995 บาท

30,000 บาท

ชื่อ
5.นางสาวจินตนาภา
โสภณ

Skill Matrix
(ตามวุฒิการศึกษา
การเป็นอนุกรรมการ
การอบรมทีผ่ ่านมา
และความเชี่ยวชาญ)
1. หลักสูตร “การกากับดูแล
- วิทยาศาสตร์และ - คณะอนุกรรมการ
เทคโนโลยี
กากับดูแลที่ดีและการ กิจการสาหรับกรรม การและ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
สิ่งแวดล้อม
นาองค์กร
กากับดูแล (Regulator)
- ครุศาสตร์
- คณะอนุกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและองค์การ
บริหารความเสี่ยงและ มหาชน” รุ่น 19 สถาบัน
การควบคุมภายใน
พระปกเกล้า
2. หลักสูตร Director
- คณะกรรมการ
Certification Program รุ่น 255
ตรวจสอบ

หลักสูตรทีอ่ บรมเพิ่มเติม

อบรมวันที่

ค่าอบรม

1. Financial Statements for
จานวน 2 วัน
30,000 บาท
Directors (FSD) หลักสูตรที่
ช่วงเดือน สิงหาคม
แนวคิดพื้นฐานและหลักการทา
กับช่วงเดือน
บัญชีที่สาคัญ รวมทั้งสามารถอ่าน
พฤศจิกายน
และทาความเข้าใจงบการเงิน
ตลอดจนตั้งคาถามและให้
ข้อคิดเห็นในมุมมองของ
คณะกรรมการต่อรายการทาง
อบรมโดย IOD
บัญชีที่แสดงในงบการเงินได้ดี
3. อบรมหลักสูตร “การบริหาร
ยิ่งขึ้น
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการ
2. Risk Management Program
จานวน 2 วัน
30,000 บาท
พัฒนาอย่างยั่งยืนสาหรับนัก
for Corporate Leader (RCL)
ช่วงเดือน สิงหาคม,
บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3”
4. หลักสูตร “การเมืองการ
หลักสูตรสาหรับกรรมการบริหาร
ตุลาคม
ปกครองในระบบประชาธิปไตย ความเสีย่ งที่กากับดูแลการบริหาร
สาหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่
โอกาสและการบริหารวิกฤตที่เกิด
14”
ขึ้นกับองค์กร

แผนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ประจาปี 2564-2566
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ชื่อ
6. นายภูมิพัฒน์
สินาเจริญ

Skill Matrix
(ตามวุฒิการศึกษา
การเป็นอนุกรรมการ
และความเชี่ยวชาญ)
- บัญชี การเงิน
- คณะกรรมการกิจการ
- กลยุทธ์การ
สัมพันธ์
วางแผน
- คณะอนุกรรมการ
- บริหารธุรกิจ/
นโยบายและ
การตลาด/บริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความเสี่ยง
- คณะอนุกรรมการ
- เศรษฐศาสตร์
พัฒนาทรัพยากร
- ทรัพยากรบุคคล
บุคคล
- คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การอบรมทีผ่ ่านมา
- หลักสูตร Board of
Director สถาบัน IOD
- หลักสูตร Executive
Development Program
จาก LDP
- อบรม TLCA Leadership
Development Program
(LDP)
- หลักสูตร Disruptive
World

หลักสูตรทีอ่ บรมเพิ่มเติม

อบรมวันที่

1. Successful Formulation &
จานวน 2 วัน
Execution of Strategy (SFE)
ในช่วงเดือน
หลักสูตรสาหรับกรรมการในการ
กันยายน
จัดทากลยุทธ์องค์กร
2. หลักสูตร Advanced Audit
จานวน 4 วัน
Committee Program (AACP) ทุกวันศุกร์กับทุกวัน
หลักสูตรสาหรับกรรมการ
อังคาร
ตรวจสอบที่จะได้เรียนรู้บทบาท
ช่วงเดือนสิงหาคมหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบใน
กันยายน และ
การสอบทานและติดตามดูแลด้าน
ตุลาคม ต่าง ๆ
พฤศจิกายน

แผนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ประจาปี 2564-2566
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ค่าอบรม
30,000 บาท

70,000 บาท

Skill Matrix
ชื่อ
(ตามวุฒิการศึกษา
การเป็นอนุกรรมการ
และความเชี่ยวชาญ)
7. นางสาวธิดารัธ - เทคโนโลยี
- คณะอนุกรรมการ
ธนภรรคภวิน
สารสนเทศ
นโยบายและ
- วิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
- บริหารธุรกิจ/
- คณะอนุกรรมการ
การตลาด/บริหาร
บริหารความเสี่ยงและ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
- คณะอนุกรรมการด้าน
การจัดการเทคโนโลยี
นวัตกรรมดิจิทัล
- คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การอบรมทีผ่ ่านมา
1. Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น
153 อบรมโดย IOD
2. กาลังอบรมหลักสูตร
Risk Management
Program for
Corporate (RCL) รุ่นที่ 20
3. หลักสูตร ผู้นายุคใหม่ใน
ระบอบประชาธิปไตย
สถาบันพระปกเกล้า
4. หลักสูตร ผู้บริหาร
กระบวนการยุตธิ รรม
ระดับสูง สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม
5. หลักสูตรการกากับดูแล
กิจการสาหรับกรรม การและ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
กากับดูแล (Regulator)
รัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน” รุ่น 21 สถาบัน
พระปกเกล้า

หลักสูตรทีอ่ บรมเพิ่มเติม

อบรมวันที่

1. หลักสูตร Advanced Audit
จานวน 4 วัน
Committee Program (AACP) ทุกวันศุกร์กับทุกวัน
หลักสูตรสาหรับกรรมการ
อังคาร
ตรวจสอบที่จะได้เรียนรู้บทบาท
ช่วงเดือนสิงหาคมหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบใน
กันยายน และ
การสอบทานและติดตามดูแลด้าน
ตุลาคม ต่าง ๆ
พฤศจิกายน
2. หลักสูตร IT Governance
จานวน 2 วัน
and Cyber Resilience
ช่วงเดือน สิงหาคม,
Program (ITG) เข้าใจถึงปัจจัย
กันยายน,
เสี่ยงทางด้าน IT ต่าง ๆ ที่อาจ
พฤศจิกายน
ส่งผลกระทบต่อองค์กรเพื่อหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงที รวมถึงการนา IT มาใช้
ภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและสามารถสร้างคุณค่าใน
ระยะยาวให้แก่องค์กร

แผนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ประจาปี 2564-2566
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ค่าอบรม
70,000 บาท

30,000 บาท

สรุปหลักสูตรที่กรรมการควรเข้าอบรมตาม Skill Matrix และการเข้าเป็นอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
รายชื่อ

หลักสูตร

1. นายปิยกร อภิบาลศรี

1. หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) หลักสูตรสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกากับดูแลกิจการ เพื่อนาไปการบริหารจัดการงานใน
องค์กรบนพื้นฐานของหลักการกากับดูแลกิจการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) หลักสูตรสาหรับท่านกรรมการที่
มีภาระหน้าที่ในการเป็นประธานกรรมการ ที่จะทาให้ทา่ นได้พัฒนาทักษะ ตลอดจน
เทคนิคที่เหมาะสมและจาเป็นสาหรับประธานกรรมการ
1. Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) หลักสูตรที่
ต้องการเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการกากับดูแลความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ รวมถึง
การกากับดูแลการบริหารโอกาส และการบริหารวิกฤตที่เกิดขึ้นกับองค์กร

2. นายธิบดี วัฒนกุล

2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) การ
จัดทาและการนากลยุทธ์องค์กรไปปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จ

จานวนวัน/เดือน
ที่อบรม
จานวน 2 วัน
ช่วงเดือน ตุลาคม

ค่าอบรม (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
30,000 บาท

จานวน 2 วัน
ช่วงเดือน
กันยายน
จานวน 2 วัน
ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์,
พฤษภาคม
,สิงหาคม
จานวน 2 วัน
ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์,
พฤษภาคม
,สิงหาคม

30,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

แผนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ประจาปี 2564-2566
10

ประจาปีงบประมาณ
2564 2565 2566
/

/

/

/

รายชื่อ
3. นางสาววีณา
ลิ่มสวัสดิ์

4. นางสาวจินตนาภา
โสภณ

หลักสูตร
1. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) เพื่อสร้าง Tone from the Top
เกี่ยวกับจริยธรรมได้ชัดเจน ได้แนวทางในการตัดสินใจ เมื่อเกิดประเด็นความขัดแย้งทาง
จริยธรรม บทบาทในการกากับกรอบจริยธรรมขององค์กร การถ่ายทอดมาตรฐาน
จริยธรรมไปสู่องค์กร การลดความเสีย่ งด้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยการเข้าร่วม CAC
2. หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการกากับดูแลกิจการ เพื่อนาไปการบริหารจัดการงานในองค์กรบน
พื้นฐานของหลักการกากับดูแลกิจการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1. Financial Statements for Directors (FSD) หลักสูตรที่แนวคิดพื้นฐานและ
หลักการทาบัญชีที่สาคัญ รวมทั้งสามารถอ่านและทาความเข้าใจงบการเงิน
ตลอดจนตั้งคาถามและให้ข้อคิดเห็นในมุมมองของคณะกรรมการต่อรายการทาง
บัญชีที่แสดงในงบการเงินได้ดียิ่งขึน้
2. Risk Management Program for Corporate Leader (RCL)
หลักสูตรสาหรับกรรมการบริหารความเสีย่ งที่กากับดูแลการบริหารโอกาสและการ
บริหารวิกฤตทีเ่ กิดขึ้นกับองค์กร

จานวนวัน/เดือน ค่าอบรม (ไม่รวม
ที่อบรม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จานวน 1 วัน
17,995 บาท
ช่วงเดือนมีนาคม
,พฤศจิกายน
จานวน 2 วัน
ช่วงเดือน
พฤษภาคม
,ตุลาคม
จานวน 2 วัน
ช่วงเดือน
สิงหาคม
,พฤศจิกายน
จานวน 2 วัน
ช่วงเดือน
สิงหาคม,
ตุลาคม

ประจาปีงบประมาณ
2564 2565 2566
/

30,000 บาท

/

30,000 บาท

/

30,000 บาท

แผนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ประจาปี 2564-2566
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/

รายชื่อ

หลักสูตร

5. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

1. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of
Strategy (SFE)
หลักสูตรสาหรับกรรมการในการจัดทากลยุทธ์องค์กร
2. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
หลักสูตรสาหรับกรรมการตรวจสอบที่จะได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ
กรรมการตรวจสอบในการสอบทานและติดตามดูแลด้านต่าง ๆ

6. นางสาวธิดารัธ
ธนภรรคภวิน

1. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
หลักสูตรสาหรับกรรมการตรวจสอบที่จะได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ
กรรมการตรวจสอบในการสอบทานและติดตามดูแลด้านต่าง ๆ

2. หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience
Program (ITG) เข้าใจถึงปัจจัยเสีย่ งทางด้าน IT ต่าง ๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อองค์กรเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
รวมถึงการนา IT มาใช้ภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
สามารถสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่องค์กร

จานวนวัน/เดือนที่
อบรม
จานวน 2 วัน
ในช่วงเดือน
กันยายน

ค่าอบรม (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
30,000 บาท

จานวน 4 วัน
ทุกวันศุกร์กับทุกวัน
อังคาร
ช่วงเดือนสิงหาคมกันยายน และตุลาคม
-พฤศจิกายน
จานวน 4 วัน
ทุกวันศุกร์กับทุกวัน
อังคาร
ช่วงเดือนสิงหาคมกันยายน และตุลาคม
-พฤศจิกายน

70,000 บาท

/

70,000 บาท

/

อบรม 2 วัน
ช่วงเดือน
สิงหาคม,
กันยายน ,
พฤศจิกายน

30,000 บาท

รวมเป็นเงิน

ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
/

/

260,000

แผนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ประจาปี 2564-2566
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77,995 90,000

หลักสูตรอื่น ๆ

จานวนวัน/เดือนที่อบรม

ค่าอบรม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1. Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ช่วยองค์กรสร้าง
ระบบป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีมาตรฐาน ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) เรียนรู้กลไกที่
เกี่ยวกับกระบวนการการจัดหาเงินทุนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และ
ตอบโจทย์การสร้างความยั่งยืนด้านการเงิน ในแต่ละช่วงการเติบโตของกิจการตลอดจน
แง่มุมที่เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงให้กับกิจการด้วยการลงทุน ของสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
3. หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน ของสถาบันพระปกเกล้า
4. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน

จานวน 2 วัน

24,995 บาท

จานวน 2 วัน

30,000 บาท

อบรมทุกวันศุกร์ เสาร์

105,000 บาท

อบรมประมาณ 19 สัปดาห์
ทุกวันพฤหัสบดี ครึ่งวัน
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนของสถาบัน
อบรมประมาณ 9 เดือน
พระปกเกล้า
ระหว่างเดือนตุลาคม – สิงหาคม
ของปีถัดไป
เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น.
และวันเสาร์ เวลา09.00 – 16.00 น
สาหรับกรรมการใหม่ DCP หรืออื่น ๆ (3 ท่าน)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสาหรับคณะกรรมการบริหารฯ
หมายเหตุ

150,000 บาท
(ยังไม่รวมค่าดูงาน=127,500 บาท)
120,000 บาท

1. หลักสูตรและกาหนดเวลาการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. ประมาณการค่าอบรมสัมมนาของคณะกรรมการบริหารฯ ปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท
แผนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ประจาปี 2564-2566
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300,000 บาท
800,000 บาท

หลักสูตร/
พ.ศ.ที่เข้า
อบรม

หลักสูตร
Corporate
Governance
for
Executives
(CGE)
64

นายปิยกร
นายธิบดี

65

66

หลักสูตร
Role of the
Chairman
Program
(RCP)

64

65



66

หลักสูตร Risk

หลักสูตร
Management Successful
Program for Formulation
Corporate
& Execution
Leaders (RCL) of Strategy
(SFE)
64

65

66

64

65

66

หลักสูตร
Ethical
Leadership
Program
(ELP)

64

65

66

หลักสูตร
Corporate
Governance
for
Executives
(CGE)

หลักสูตร
Financial
Statements
for
Directors
(FSD)

หลักสูตร
Corporate
Governance
for
Executives
(CGE)

หลักสูตร
หลักสูตร
Advanced
Audit
Committee
Program
(AACP)

หลักสูตร
IT
Governance
and Cyber
Resilience
Program
(ITG)

64

64

64

64

64

65

66

65

66

65

66

65

66

65

66






นายวรวรรธน์

น.ส.วีณา



น.ส.จินตนาภา







นายภูมพิ ัฒน์





น.ส.ธิดารัธ
จานวนคน
อบรม



1

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

2

-

1

-

1

-

-

1

-

-

-

แผนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ประจาปี 2564-2566
14

-

-

2



-

-

-

1

-

