
   

 

 

 

การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการที�ดแีละ
การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

คร ั�งที� ๕/๒๕๖๒ 

วนัที� ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บรษิทั วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จาํกดั 

AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. 



บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด 
ระเบียบวาระ 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๒  

วันพุธท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
............................................................................ 

 
 วาระท่ี  ๑ เรื่องประธานและกรรมการแจ�งเพื่อทราบ 
 

 วาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  
 

วาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑ เรื่องผลการรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน* การวิเคราะห*
ความเสี่ยงและการจัดการความขัดแย�งทางผลประโยชน* ประจําป/ ๒๕๖๒ 

 

วาระท่ี  ๔ เรื่องอื่น ๆ 
 

  

 
 



บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด 
ระเบียบวาระ 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๒  

วันพุธท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
............................................................................ 

 
 วาระท่ี ๑  เรื่องประธานและกรรมการแจ3งเพื่อทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 -



บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด 
ระเบียบวาระ 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๒  

วันพุธท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
............................................................................ 

 

วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๖๒  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 

คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๒ ในวันพุธท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห0องประชุมช้ัน ๓ อาคาร
อํานวยการ ท่ีทําการบริษัทฯ ทุ�งมหาเมฆ 
 

กรรมการเข0าร�วมประชุม 
๑. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ประธานกรรมการ 

๒. พลตํารวจเอก เดชณรงค� สุทธิชาญบัญชา กรรมการ  

๓. นายลวรณ   แสงสนิท กรรมการ 

๔. นางอัมพวัน  วรรณโก กรรมการ 

๕. นายพุฒิพงศ�   ปราสาททองโอสถ กรรมการ   

๖. นาวาอากาศตรี พงษ�ธร เทพกาญจนา กรรมการ 

๗. นางพงษ�สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการ  

๘. ศ. ดร. อมร พิมานมาศ กรรมการ 

๙. นายสมนึก รงค�ทอง กรรมการ 
 

ผู0เข0าร�วมประชุม 
๑. ดร. อภิชัย จันทรเสน ที่ปรึกษากฎหมาย  

๒. นายทินกร   ชูวงศ� รองกรรมการผู9อํานวยการใหญ; 

(ปฏิบัติการ)     

๓. นายสุขเหลือ เช่ียวอาชีพ นักวิชาการ ระดับรองกรรมการ

ผู9อํานวยการใหญ; 

๔. นางธนิยา  สุนทระศานติก เลขานุการ 
๕. นายมาโนช สวัสดี ผู9ช;วยเลขานุการ 

 

วาระท่ี ๑ เรื่องประธานและกรรมการแจ0งเพื่อทราบ 
  

พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์  ชเยมะ  ประธานกรรมการ ได9กล;าวว;า 

ตามที่รัฐบาลได9ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ โดย

กําหนดให9มีการตราพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีผลใช9

บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ที ่ผ;านมา โดย พ.ร.บ. ฉบับนี ้ มีสาระสําคัญ      

ที่เกี่ยวข9องกับบริษัทฯ ได9แก; 

“มาตรา ๕ กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับเจ9าหน9าที่ของรัฐ 

เพื่อเปGนหลักเกณฑ�การประพฤติปฏิบัติอย;างมีคุณธรรมของเจ9าหน9าที่ของรัฐ  

มาตรา ๖ (๓) กําหนดให9สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) จัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับผู9บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ”  
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-๒- 
 

 

ซึ่งในส;วนของบริษัทฯ จะต9องดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมของ

บริษัทฯ ให9สอดคล9องกับประมวลจริยธรรมตามที่ สคร. จะได9มีการจัดทําต;อไป               

จึงขอให9บริษัทฯ ได9เตรียมดําเนินการในเรื่องนี้ด9วย 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๒  ในวันศุกร�ที่ ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๒  

 

   มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมฯ 
 
 

วาระท่ี ๓ เรื่อง ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญด0านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความ
รับผิดชอบต�อสังคมของ บวท. ป9งบประมาณ ๒๕๖๒ ในไตรมาสท่ี ๒ 
 

นางธนิ ยา  สุ นทระศานติ ก   เลขานุ การ รายงานว; า ตามที่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได9เห็นชอบแผนแม;บทการกํากับดูแลกิจการที่ดีและแผนแม;บท

การแสดงความรับผิดชอบต;อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ เพื่อใช9เปGนแนวทางการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต;อสังคม ที่ดําเนินงานตามกรอบ                   

ธรรมาภิบาลตามแผนการส;งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในหน;วยงานของรัฐ ตามที่

คณะรัฐมนตรไีด9มีมติเห็นชอบ   

บริษัทฯ ได9ดําเนินโครงการและกิจกรรมที่สําคัญตามแผนดังกล;าว    

มีผลลัพธ�ในปN ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ จํานวน ๕ กิจกรรม ดังนี้ 
๑) การเข9าร;วมสัมมนากรอบแนวทางการปรับปรุงระบบประเมินผลการ

ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง 

๒) การเข9าร;วมสัมมนายกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐวิสาหกิจ 

๓) การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต;อการทุจริตประพฤติมิชอบ         

ในส;วนราชการ  

๔) การดําเนินงานมอบทุนการศึกษามูลนิธิน;านฟPาไทย    

๕) วิทยุการบินนําน;านฟPาปลอดภัยจากปQจจัยอันตราย 
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-๓- 
 

นายมาโนช  สวัสดี  ผู9ช;วยเลขานุการ รายงานสรุปรายละเอียด

กิจกรรมเพิ่มเติมว;า   
๑. การเข0าร�วมสัมมนากรอบแนวทางการปรับปรุงระบบประเมินผล

การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) ทั้งนี้ สคร. ได9นําจุดแข็งในเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

(SEPA) บูรณาการรวมกับระบบการบริหารจัดการองค�กร แล9วจัดทําเปGนกรอบแนวทาง

ใหม;ในการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะนํามาใช9ในการประเมิน          

ปN ๒๕๖๓ ประกอบด9วยเกณฑ�ประเมินผล ๘ ด9าน ดังนี้  
         ๑.๑ การกํากับดูแลที่ดีและการนําองค�กร 
         ๑.๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ� 
         ๑.๓ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
         ๑.๔ การมุ;งเน9นผู9มีส;วนได9ส;วนเสียและลูกค9า     

๑.๕ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล 
๑.๖ การบริหารทุนมนุษย� 

         ๑.๗ การจัดการความรู9และนวัตกรรม 
๑.๘ การตรวจสอบภายใน 

สําหรับแนวทางการประเมิน แบ;งออกเปGน ๕ ระดับ ดังนี้  

 

                     
 
                                    
 
 

 

บริษัทฯ ได9นํามาศึกษาและเตรียมความพร9อมในการเข9ารับการประเมินผล

ระบบใหม; ในปN ๒๕๖๓ ต;อไป 
 
๒. การเข0าร�วมสัมมนายกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐวิสาหกิจ 

ประกอบด9วย ๒ ส;วนที่สําคัญ ได9แก; ๑) การให9หน;วยงานรัฐวิสาหกิจได9ดําเนินการตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ สคร. ที่ดําเนินการปรับปรุง และบังคับใช9ในปN ๒๕๖๓ 
๒) การนําแผนการปPองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
ไปดําเนินการเพื่อปPองกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจทั้งสองส;วนนี้จะเปGนส;วนหนึ่งใน 
 

ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ความหมาย การมี

นโยบาย/
ระบบ/

หลักการ 

นโยบาย/
ระบบ/

หลักการ
ทําได9

อย;างไร มี
คุณภาพ
หรือไม; 

การทํา
จริงอย;าง
ทั่วถึง/

สม่ําเสมอ
และได9
ผลลัพธ�
ตามที่
กําหนด 

มีการ
เชื่อมโยง/
บูรณาการ

กับหัวข9ออื่น
ที่เกี่ยวข9อง 

ปรับปรุง
อย;าง

ต;อเนื่อง 
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-๔- 
 

 
การยกระดับดัชนีการรับรู9การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ
ให9มีคะแนนสูงขึ้น โดยผ;านการประเมินคุณธรรมและความโปร;งใสในการดําเนินงาน
ของหน;วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ที่ รัฐวิสาหกิจ   
ทั้ง ๕๔ แห;งต9องเข9ารับการประเมิน  

บริษัทฯ ได9นํามาศึกษาและเตรียมความพร9อมในการดําเนินการตาม
หลักการและแนวทางใหม; ในการกํ ากับดู แลที่ ดี ใน รัฐวิส าหกิจ ในปN  ๒ ๕๖๓             
และการเข9ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร;งใสของหน;วยงานภาครัฐ (ITA) และ 
ให9มีผลการประเมินในกลุ;ม A (คะแนน ๘๕.๐๐-๙๔.๙๙) 
 

๓. การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต�อการทุจริตประพฤติ  
มิชอบในส�วนราชการ โดยกระทรวงคมนาคม (คค.) ขอให9ทุกหน;วยงานในสังกัด 
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงต;อการทุจริตใน ๓ ด9าน ได9แก; ๑) การทุจริตที่เกี่ยวข9องกับ        
การอนุมัติ  อนุญาต ๒) การทุจริตเกี่ยวกับการใช9อํานาจและตําแหน;งหน9าที่  และ              
๓) การทุจริตเกี่ยวกับการใช9จ;ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
และบริษัทฯ ได9นําส;งแผนดังกล;าวให9กับ คค. เมื่อวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สรุปสาระ            
สําคัญของการจัดทําแผนฯ ดังนี้ 

 

แผนบริหารความเสี่ยง มาตรการป?องกันฯ 
๑ การเอื้อผลประโยชน�เพื่ออนุมัติแผน 

การบินในกระบวนการอ นุ มั ติและ
แจกจ;ายแผนการบิน 

๑. การบริหารจัดการแผนการบินเปGนไปตาม
ข9อกําหนดและมาตรฐานสากล Doc 4444 ของ
องค�การบินพลเรือนระหว;างประเทศ 
๒ . มีการบริหารระบบการจัดการคุณ ภาพ 
(Quality Management System, QMS) 

๒ ก าร เอื้ อป ระโยชน� ให9 กั บ บุ ค คล ใน
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 

๑. ระบบการพิจารณาบําเหน็จและพิจารณา
เลื่อนตําแหน;งเปGนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
๒. กระบวนการสอบทานความรู9ความสามารถของ
พนักงานท่ีเสนอเลื่อนตําแหน;ง 
๓. กระบวนการตรวจสอบคะแนนประเมินผล 
๔. กระบวนการร9องทุกข� กรณีไม;ได9รับความเปGนธรรม
ในการพิจารณาบําเหน็จประจําปN 
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-๕- 
 

 

แผนบริหารความเสี่ยง มาตรการป?องกันฯ 
๓ การเอื้อประโยชน�ให9กับผู9ประกอบการ

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ9าง 
 

๑. มีคณะกรรมการ เจ9าหน9าท่ีพัสดุ จัดทําร;าง
ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุท่ีจะจัดซื้อจัดจ9าง 
๒. มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ;านสายงาน
ตามลําดับ และมีการกําหนดอํานาจอนุมัติตาม
วงเงินท่ีเหมาะสม 
๓. ใช9แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ9าง ตาม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ9าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๔ การใช9ทรัพย�สินของราชการในกระบวน     
การบริหารจัดการยานพาหนะ 

๑ . ระบบจอง/ขอใช9ยานพาหนะผ; านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งเปGนไปตามแนว
ปฏิบัติการขอใช9รถ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ผลการประเมินความเสี่ยงฯ บริษัทมีความเสี่ยงในระดับตํ่า มีการจัดการ       

ที่อยู;ในระดับดี มีคุณภาพ และมาตรการที่มีอยู;ยังเพียงพอต;อการจัดการความเสี่ยง

ดังกล;าว 
๔. การดําเนินงานมอบทุนการศึกษามูลนิธิน�านฟ?าไทย เพื่อเปGน

โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก;เด็กพิการในระดับประถมศึกษา         

โดยกําหนดมอบทุนในเบื้องต9น จํานวน ๑๗๒ ทุน โดยการกําหนดจํานวนทุนการศึกษา 

คํานวณจากฐาน ๑๐๑ ทุน บวกจํานวนปNที่ครบรอบการดําเนินการของบริษัทฯ ในปNนี้บริษัทฯ 

ครบรอบการดําเนินงาน ๗๑ ปN บวกกับ ๑๐๑ ทุน จํานวนทุนในเบื้องต9นเปGนจํานวน ๑๗๒ ทุน  

มูลนิธิน;านฟPาไทย กําหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจําปN ๒๕๖๒ 

สําหรับส;วนกลางในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสําหรับศูนย�ภูมิภาค ๙ แห;ง

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒    

๕. วิทยุการบินนําน�านฟ?าปลอดภัยจากปBจจัยอันตราย จากการ

จุดบั้งไฟ โคมลอย และโคมควัน บริษัทฯ ได9ดําเนินการในการสร9างการตระหนักรู9              

และความร;วมมือทุกภาคส;วน เพื่อปPองกันและลดปQจจัยเสี่ยงจากปQจจัยอันตราย     

ดังกล;าว ดังนี้ 

๑. กําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการมีส;วนร;วมกับ ชุมชน โดย

ประสานงานความร;วมมือกับหน;วยที่เกี่ยวข9อง 
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-๖- 
 

 
๒. บริษัทฯ โดยศูนย�ควบคุมการบินอุดรธานี จัดประชุมเรื่อง 

“บินปลอดภัย ไร9ความเสี่ยง” ครั้งที่ ๖ ระหว;างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม

เซนทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร� จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสมนึก รงค�ทอง กรรมการ

ผู9อํานวยการใหญ; เปGนประธานในการประชุม และมีวาระประชุมเกี่ยวกับการทบทวนวิธี

ปฏิบัติและการรณรงค�ด9านความปลอดภัยในการจุดบั้งไฟ โคมลอย พลุ ตะไล และ

ดอกไม9ไฟ ซึ่งได9รับความร;วมมือจากตัวแทนชุมชนและหน;วยงานภายนอกเข9าร;วม  

ประชุมประมาณ ๔๐ หน;วยงาน เช;น สายการบิน กองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน                 

กรมการปกครอง กรมท;าอากาศยาน และสํานักงานการบินพลเรือนแห;งประเทศไทย             

เปGนต9น เพื่อเปGนการรณรงค�และสร9างเสริมให9เกิดความร;วมมือในการรักษาวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามควบคู;กับความปลอดภัยทางการบิน 

จึงขอนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  

 
นางพงษCสวาท  กายอรุณสุทธิ์  กรรมการ สอบถามว;า แนวทาง 

การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ปรับปรุงใหม; ในส;วนของเกณฑ�การประเมิน

ด9านการมุ;งเน9นผู9มีส;วนได9ส;วนเสียและลูกค9านั้น บริษัทฯ มีการประเมินในด9านนี้อย;างไร

เนื่องจากเปGนการประเมินจากปQจจัยภายนอกที่ควบคุมได9ยาก     
 

นายมาโนช  สวัสดี  ผู9ช;วยเลขานุการ ช้ีแจงว;า ในเรื่องของการประเมิน    

ผู9มีส;วนได9ส;วนเสียและลูกค9าดังกล;าว บริษัทฯ จัดให9มีการประชุมและสํารวจ        

ความพึงพอใจของผู9ใช9บริการและนําผลจากการประชุมและการสํารวจมาดําเนินการ

ปรับปรุงแก9ไขและพัฒนาคุณภาพในการให9บริการให9มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

นายสุขเหลือ  เชี่ยวอาชีพ   นักวิชาการ ระดับรองกรรมการ

ผู9อํานวยการใหญ; ให9ข9อมูลเพิ่มเติมว;า ในการสํารวจความพึงพอใจของผู9มีส;วนได9     

ส;วนเสีย บริษัทฯ ได9ว;าจ9างที่ปรึกษาจากภายนอกเปGนผู9ดําเนินการสํารวจเปGนประจํา   

ทุกปN และบริษัทฯ ได9ให9ความสําคัญกลุ;มผู9มีส;วนได9ส;วนเสียทุกกลุ;ม ได9แก; กลุ;มที่สร9าง

รายได9ให9กับองค�กร และกลุ;มที่ไม;ได9สร9างรายได9ให9กับองค�กร แล9วนําผลสํารวจมา

ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาในปNถัดไป 
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-๗- 
 

นางพงษCสวาท  กายอรุณสุทธิ์  กรรมการ สอบถามว;า ที่ผ;านมา  

การประเมินในลักษณะนี้มีผลคะแนนเปGนอย;างไร หรือส;งผลกระทบต;อคะแนนรวม

หรือไม;  
นายสุขเหลือ  เชี่ยวอาชีพ   นักวิชาการ ระดับรองกรรมการ

ผู9อํานวยการใหญ;  ช้ีแจงว;า คะแนนประเมินมีการเปลี่ยนแปลงไปบ9างแต;ไม;มาก              

โดยมีคะแนนอยู;ในระดับประมาณ ๗๐ คะแนน ซึ่งจากการสอบถามจากหน;วยงานอื่น

พบว;าคะแนนการสํารวจความพึงพอใจส;วนใหญ;จะอยู;ในระดับประมาณ ๗๐ คะแนน

เช;นเดียวกัน 

  
นายสมนึก รงคCทอง กรรมการ กล;าวว;า ในการประเมินผล                

การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ จะต9องมีการกําหนดกระบวนการทํางาน และมี

ตัวช้ีวัดที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได9 ภายหลังการประเมินผลแล9วจะต9องมีการทบทวน

ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อให9เกิดการพัฒนาหรือนวัตกรรมใหม; มีผลลัพธ�ที่บรรลุ

ตามเปPาหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินงานที่สําคัญด9านการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต;อสังคม ปNงบประมาณ ๒๕๖๒ ในไตรมาสที่ ๒  

 
     

ประธานฯ กล;าวปrดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 

 
       พลอากาศเอก .......................................... ประธานกรรมการ 

                                          (ศิวเกียรติ์  ชเยมะ) 
 

 

                                                                 ................................................เลขานุการ 

                                                                    (นางธนิยา  สุนทระศานติก) 
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บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด 
ระเบียบวาระ 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๒  

วันพุธท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
............................................................................ 

 

วาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
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บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด 
ระเบียบวาระ 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๒  

วันพุธท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
............................................................................ 

 

วาระท่ี ๓.๑  เรื่อง ผลการรายงานความขัดแย5งทางผลประโยชน7 การวิเคราะห7ความเสี่ยง
และการจัดการความขัดแย5งทางผลประโยชน7 ประจําป8 ๒๕๖๒ 
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บทสรุปผู
บริหาร (Executive Summary) 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต/อสังคม 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๒  

วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง การรายงานความขัดแย
งทางผลประโยชน> การวิเคราะห>ความเสี่ยงและการจัดการ 
ความขัดแย
งทางผลประโยชน> ประจําป? ๒๕๖๒ 
นําเสนอโดย      เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต อสังคม 
วัตถุประสงค>ในการนําเสนอ เพื่อรับทราบการรายงานความขัดแย$งทางผลประโยชน' การวิเคราะห'ความเสี่ยง
และการจัดการความขัดแย$งทางผลประโยชน' ประจําป) ๒๕๖๒ 
ความเปBนมา 
    การประเมิ นคุณ ธรรมและความโปร งใส ในการ
ดําเนินงานของหน วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป) ๒๕๖๒ ใน
ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป9องกันการทุจริต ตัวช้ีวัดย อยที่ ๑๐.๑ 
การดําเนินการเพื่อป9องกันการทุจริต กําหนดให$หน วยงานที่
เข$ารับการประเมินต$องเป;ดเผยข$อมูลต อสาธารณะ (OIT) 
ในรายการ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป) 
037 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจําป) และ 047 มาตรการการป9องกันการขัดกันระหว าง
ผลประโยชน'ส วนร วมทั้งนี้จะต$องเปBนข$อมูลของป) พ.ศ. 
๒๕๖๒ สํานักกรรมการผู$อํานวยการใหญ  (สกญ.) ได$ขอ
อ นุ มัติ ดํ า เนิ นการ จัดทํ าก ารรายงานความ ขัดแย$ ง
ผลประโยชน'และการวิเคราะห'ความเสี่ยงด$านความขัดแย$ง
ทางผลประโยชน'ของผู$บริหารและพนักงาน ประจําป) 
๒๕๖๒ และได$รับความเห็นชอบจากกรรมการผู$อํานวยการ
ใหญ  (กอญ.) ให$ดําเนินการ 
 

การดําเนินการ  
  ๑) ดําเนินการเก็บข$อมูลการรายงานความขัดแย$งฯ
วิเคราะห'ความเสี่ยงด$านความขัดแย$งทางฯ กําหนด
แนวทางการจัดการความขัดแย$งทางผลประโยชน'ฯ ใน
ระหว างเดือนกุมภาพันธ' – เมษายน ๒๕๖๒ 
   ๒) จัดทํารายงานความขัดแย$งและการจัดการ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับความขัดแย$งทางผลประโยชน'ใน
หน วยงาน ประจําป)งบประมาณ ๒๕๖๒ รายงานต อ
กรรมการผู$อํานวยการใหญ  (ผวท.) สํานักตรวจสอบ
ภาย ใน  (ส ตน .) ค ณ ะกรรมก าร CG&CSR แล ะ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามลําดับในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
ผลการดําเนินงานประจําป? ๒๕๖๒ 
   ๑) ผู$บริหารและพนักงาน ๓,๐๗๓ คน จากจํานวน
รวมทั้งสิ้น ๓,๑๙๓ คน คิดเปBนร$อยละ ๙๙.๘๔  รายงาน
ว าไม มีความขัดแย$งทางผลประโยชน'ฯ  มีพนักงานไม ได$
จัดทํารายงานความขัดแย$งทางผลประโยชน'ฯ ๕ คน 
เนื่องจากลาและไปปฏิบัติงานภายนอก 
   ๒) ความเสี่ยงความขัดแย$งทางผลประโยชน'ฯ ใน ๙ 
รูปแบบความขัดแย$งฯ อยู ในระดับที่ยอมรับได$ 
  ๓) การจัดการความขัดแย$งทางผลประโยชน'ฯ ใช$
กิจกรรมควบคุมมุ งเน$นในเรื่องการปลูกและปลุกจิต 
สํานึกให$ตระหนักในเรื่องการต อต$านการเกิดความ
ขัดแย$งทางผลประโยชน'ฯ ในองค'กร  

ข้ันตอนการดําเนินการหลังจากผ/านท่ีประชุมแล
ว 
      เมื่อที่ประชุมรับทราบแล$ว บริษัทฯ จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต อไป 
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บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด 
ระเบียบวาระ 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๒  

วันพุธท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
........................................................................ 

 

วาระท่ี  ๓.๑  เรื่อง ผลการรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน� การวิเคราะห�ความเสี่ยงและการจัดการ

ความขัดแย�งทางผลประโยชน� ประจําป" ๒๕๖๒ 
  

๑. วัตถุประสงค4ในการนําเสนอ   

  เพื่อรับทราบผลการรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน� การวิเคราะห�ความเสี่ยง

และการจัดการความขัดแย�งทางผลประโยชน� ประจําป" ๒๕๖๒ 

 
๒. กฎหมาย/ระเบียบ/ข8อบังคับ/แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข8อง 
   ๑ . ยุทธศาสตร�ชาติว.าด�วยการป/องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓         

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

   ๒. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ป" ๒๕๕๒ 

   ๓. แผนวิสาหกิจ ประจําป" ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ 

   ๔. แผนแม.บทด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประจําป" ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
 

๓. ข8อมูลประกอบการนําเสนอ ประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ 
  ๓.๑ ท่ีมาของเรื่อง 

      การประเมินคุณธรรมและความโปร.งใสในการดําเนินงานของหน.วยงานภาครัฐ 

(ITA) ประจําป" ๒๕๖๒ ในตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป/องกันการทุจริต ตัวช้ีวัดย.อยที่ ๑๐.๑ การดําเนินการเพื่อ

ป/องกันการทุจริต กําหนดให�หน.วยงานที่เข�ารับการประเมินต�องเป@ดเผยข�อมูลต.อสาธารณะ (OIT) ใน

รายการ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป" 037 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ

ทุจริตประจําป" และ 047 มาตรการการป/องกันการขัดกันระหว.างผลประโยชน�ส.วนร.วมทั้งนี้จะต�องเปGน

ข�อมูลของป" พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ. (สกญ.) ได�ขออนุมัติดําเนินการจัดทําการ

รายงานความขัดแย�งผลประโยชน�และการวิเคราะห�ความเสี่ยงด�านความขัดแย�งทางผลประโยชน�ของ

ผู�บริหารและพนักงาน ประจําป" ๒๕๖๒ และได�รับความเห็นชอบจากกรรมการผู�อํานวยการใหญ. 

(กอญ.) ให�ดําเนินการ 
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-๒- 

 
 ๓.๒ การดําเนินการ 
                           การรายงานความขัดแย�งผลประโยชน�และการวิเคราะห�ความเสี่ยงด�านความ
ขัดแย�งทางผลประโยชน�ฯ ของผู�บริหารและพนักงาน ประจําป" ๒๕๖๒  ในระหว.างเดือนกุมภาพันธ� – 
เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ.านมา ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

๑) เก็บข�อมูลการรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน� และการวิเคราะห�ความ
เสี่ยงด�านความขัดแย�งทางผลประโยชน�ฯ ในระหว.างเดือน กุมภาพันธ� – มีนาคม ๒๕๖๒ 

๒) สรุปรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน�ฯ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
๓) วิเคราะห�ความเสี่ยงด�านความขัดแย�งทางผลประโยชน�ฯ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
๔) กําหนดแนวทางการจัดการความขัดแย�งทางผลประโยชน�ฯ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
๕) จัดทํารายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน� และการจัดการความเสี่ยง

เกี่ยวกับความขัดแย�งทางผลประโยชน�ในหน.วยงาน ประจําป"งบประมาณ ๒๕๖๒ รายงานต.อกรรมการ
ผู�อํานวยการใหญ. (ผวท.) สํานักตรวจสอบภายใน (สตน.) คณะกรรมการ CG&CSR และคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตามลําดับ 

๓.๓ ข8อสรุปหรือผลลัพธ4ที่ได8จากการดําเนินการ   
                   ๑) การรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน�ฯ ประจําป" ๒๕๖๒ 

ผู�บริหาร จํานวน ๑๒๐ คน และพนักงานจํานวน ๓,๐๗๓ คน รวมทั้งสิ้น 
๓,๑๙๓ คน ส.งแบบรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน�ฯ รวมทั้งสิ้น ๓,๑๘๘ คน คิดเปGนร�อยละ 
๙๙.๘๔ ผู�บริหารรายงานว.าไม.มีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ฯ คิดเปGนร�อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยมีพนักงาน
ไม.รายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน�ฯ รวมทั้งสิ้น ๕ คน คิดเปGนร�อยละ ๐.๑๖ เนื่องจากลาไปศึกษา
ต.อต.างประเทศ ๑ คน ลาคลอด ๓ คน และไปปฏิบัติงานภายนอก ๑ คน 
             ๒) การวิเคราะห�ความเสี่ยงความขัดแย�งทางผลประโยชน�ฯ ประจําป" ๒๕๖๒ 

            ความเสี่ยงความขัดแย�งทางผลประโยชน�ใน ๙ รูปแบบ อยู.ในระดับที่ยอมรับได�  

           ๓) แนวทางการจัดการความขัดแย�งทางผลประโยชน� ประจําป" ๒๕๖๒  
           แนวทางการจัดการความขัดแย�งทางผลประโยชน�ฯ จึงใช�กิจกรรมควบคุม

มุ.งเน�นในเรื่องการปลูกและปลุกจิตสํานึกให�ผู�บริหารและพนักงานตระหนักในเรื่องการต.อต�านการเกิด
ความขัดแย�งทางผลประโยชน�ฯ ในองค�กร ดังนี้ 
               • รายงานความขัดแย�งผลประโยชน�และความเสี่ยงด�านความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน�ของผู�บริหารและพนักงาน เปGนประจําทุกป" 
               • กิจกรรมสัมมนาถ.ายทอดความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน�ส.วนตนและส.วนรวม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว.าด�วยการ
ป/องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ ๑๐๓ และ พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา 
๑๗๖ 
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-๓- 
 

                •  กิจกรรมส.งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเจ�าหน�าที่ของรัฐ 

ของ บวท. 

               • การจัดการข�อร�องเรียนเกี่ยวกับการกระทําความผิดด�านความขัดแย�ง

ทางผลประโยชน�ฯ ของศูนย�จัดการเรื่องร�องเรียนของ บวท. 

               • สื ่อสารเผยแพร.การกระทําความผิดและการดําเนินการทางวินัยของ

ผู�บริหารและพนักงานบนเว็บไซต�ของ บวท. 

 
๔. ข้ันตอนการดําเนินการหลังจากผ�านท่ีประชุมแล8ว 

เมื่อที่ประชุมรับทราบแล�ว บริษัทฯ จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต.อไป 
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บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด 
ระเบียบวาระ 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๒  

วันพุธท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
............................................................................ 

 

วาระท่ี ๔  เรื่องอื่น ๆ 
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