
 

 

 

 

 แผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัท  วิทยุการบินแห�งประเทศไทย  จํากัด 

รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม 



 

 

 

คํานํา 
 

งานกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ� (สกญ.) บริษัท วิทยุการบิน
แห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.) ได�ทําการทบทวนสภาพแวดล�อมภายนอกและภายในที่เกี่ยวข�องกับ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค/ ๒ ประการ คือ ๑) เพ่ือจัดทําแผนแม�บทการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในรฐัวิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ให�มีประเด็นยุทธศาสตร/ วัตถุประสงค/     เชิง
ยุทธศาสตร/ เป:าหมายผลการดําเนินการ แนวทางปฏิบัติ และตัวช้ีวัดของแผนแม�บทการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ให�สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
๒) เพ่ือให�เกิดการปฏิบัติอย�างเหมาะสมและเป=นประโยชน/ต�อการสร�างคุณค�าให�กิจการอย�างย่ังยืน 

 

งานกํากับดูแลกิจการที่ดี 
สกญ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทสรุปผู บริหาร 
 

 บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.) ได�ทําการทบทวนสภาพแวดล�อมเพ่ือ
จัดทําแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ให�สอดคล�อง
กับแนวนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร/ และแผนต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีของ
หน�วยงานของรัฐ วิสัยทัศน/ พันธกิจ ค�านิยม กรอบวิสัยทัศน/ ประเด็นยุทธศาสตร/ เป:าหมายผลการ
ดําเนินการ กลยุทธ/และแผนด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของแผนวิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๖ แนวทางการกํากับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย/ ผลการดําเนินงานตามแผน
วิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ และแผนแม�บทการกํากับดูแลที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคม ในป@งบประมาณ ๒๕๖๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส ป@งบประมาณ ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๑ เพ่ือเป=นแนวทางในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/ วัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ เป:าหมายผล
การดําเนินการ แนวทางปฏิบัติ และตัวช้ีวัดของแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ 
บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
 การทบทวนสภาพแวดล�อมโดยรวม พบว�า บวท. มีจุดแข็ง คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข�อบังคับ ที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย�างครบถ�วน จุดอ�อน คือ ขาดการส่ือสาร
เผยแพร�การดําเนินงานอย�างทั่วถึงทุกกลุ�มเป:าหมายอย�างครบถ�วนและทันเวลา โอกาส คือ การกํากับ
ดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย/เพ่ือยกระดับการกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล และ
อุปสรรค คือ การทุจริตคอร/รัปชันที่อาจเกิดข้ึนในองค/กร บวท. ได�นําผลการวิเคราะห/สภาพแวดล�อม 
(SWOT Analysis) ไปกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/และวัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ที่สําคัญ ดังน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ วัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ 

ยุทธศาสตร/ ๑ การดําเนินงานตามพันธกิจ
ภายใต�หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี 
โดยเน�นการสร�าง Good Citizenship  
(กลยุทธ/ S6.1) 

๑.๑ การผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) ของ บวท. 
พร�อมขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุมทุกระดับท่ัวท้ังองค/กร (Quick 
win) (Plan 6.1.1) 
๑.๒ การส�งเสริมและปลูกฝaงพนักงานทุกระดับให�มีจรรยาบรรณท่ีดี
ตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ (Long 
Term) (Plan 6.1.2) 

ยุทธศาสตร/ ๒ การสร�างกลไกท่ีดีในการ
สื่อสารและเผยแพร�การดําเนินงานด�าน
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย�างท่ัวถึงท้ัง
ภายในและภายนอกองค/กร (TOWS Matrix : 
WO/WT Strategy) 

๒.๑ สร�างกลไกในการสื่อสารและเผยแพร�ภายในองค/กรด�านการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี (TOWS Matrix: WO/WT Strategy) 
๒.๒ การสร�างความรู�ความเข�าใจต�อนโยบายการกํากับดูแลท่ีดี
ภายในและภายนอก บวท. (TOWS Matrix: WO/WT Strategy) 

 

 (ร�าง) แผนแม�บทกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ได�
กําหนดเป:าหมายผลการดําเนินการรวมทั้งส้ิน ๑๗ เป:าหมาย โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งส้ิน ๑๗ 
กิจกรรม และตัวช้ีวัดรวมทั้งส้ิน ๒๐ ตัวช้ีวัด  
 



 

 

 

สารบัญ 

           หน า 

 

คํานํา             
บทสรุปผู�บริหาร              
บทที่ ๑ บทนํา           ๑ 
  ๑. ความเป=นมา          ๑ 
  ๒. วัตถุประสงค/ของการจัดทําแผนแม�บทฯ      ๑ 
  ๓. ข้ันตอนในการจัดทําแผนแม�บทฯ       ๑ 
  ๔.การรวบรวมข�อมูลที่เกี่ยวข�องด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี    ๓ 
  ๕. คํานิยามในแผนแม�บทการกํากบัดูแลกิจการที่ดี     ๕ 
บทที่ ๒ ข�อมูลองค/กร          ๗ 

๑. หน�าที่และความรบัผิดชอบ        ๗ 
๒. วิสัยทศัน/          ๗ 
๓. พันธกิจ          ๗ 
๔. ค�านิยมองค/กร         ๗ 
๕. วัฒนธรรมองค/กร         ๘ 
๖. โครงสร�างองค/กร         ๙ 
๗. นโยบายการกํากบัดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรบัผอดชอบ  ๑๑ 
     ต�อสังคมของ บวท. 
๘. โครงสร�างและระบบการกํากบัดูแลกิจการที่ดีของ บวท.   ๑๒ 
๙. ยุทธศาสตร/แผนวิสาหกิจบริษทัฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖   ๑๓ 

บทที่ ๓ การกํากับดูแลกิจการที่ดี       ๑๖ 
  ๑. หลักการและแนวทางการกํากบัดูแลกิจการที่ดีของ สคร. ป@ ๒๕๕๒  ๑๖ 
  ๒. หลักการและแนวทางการกํากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัจดทะเบียน   ๑๘ 

    ป@ ๒๕๖๐ 
บทที่ ๔  การทบทวนสภาพแวดล�อมการกํากับดูแลกิจการที่ดี    ๒๔ 

๑. การทบทวนสภาพแวดล�อมภายนอกด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ๒๔  
๒. การทบทวนสภาพแวดล�อมภายในด�านการกํากบัดูแลกิจการที่ดี  ๒๘ 
๓. สรุปการทบทวนสภาพแวดล�อม      ๓๒ 

 
 



 

 

 

สารบัญ 

           หน า 

 
บทที่ ๕ ยุทธศาสตร/การกํากบัดูแลที่ดีและองค/ประกอบ     ๓๔ 

๑.  การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/ของแผนแม�บทการกํากับดูแล   ๓๔ 
 กิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

๒.  การกําหนดวัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ของแผนแม�บท   ๓๖ 
     การกํากบัดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
๓.  เป:าหมายผลการดําเนินการของแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ๓๗ 

       พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
  ๔. กิจกรรมดําเนินการ ตัวช้ีวัด และหน�วยปฏิบัติ     ๓๗ 

บทที่ ๖  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด       ๔๑ 
๑. ตัวช้ีวัดและค�าเป:าหมายของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร/ที่ ๑  ๔๑ 
๒. ตัวช้ีวัดและค�าเป:าหมายของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร/ที่ ๒  ๔๖ 

     เอกสารอ�างอิง          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญภาพ 

          หน า 

 ภาพที่ ๑-๑ กระบวนการจัดทําแผนแม�บท CG พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖    ๒ 
 ภาพที่ ๑-๒ แสดงข�อมูลสําหรับการทบทวนสภาพแวดล�อมภายนอก    ๓ 

      ด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 ภาพที่ ๑-๓ แสดงข�อมูลสําหรับการทบทวนสภาพแวดล�อมภายใน    ๔ 

      ด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 ภาพที่ ๒-๑ โครงสร�างบริษัทฯ และการแบ�งส�วนงาน      ๙ 
 ภาพที่ ๒-๒ โครงสร�างบริษัทฯ ตามประกาศที่ ปก ๓๐๔/๒๕๖๐     ๑๐ 
        ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 ภาพที่ ๒-๓ แสดงโมเดลการกํากับดูแลกิจการที่ดีเชิงคุณภาพของบริษัทฯ   ๑๑ 
 ภาพที่ ๒-๔ แสดงโครงสร�างและระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  ๑๒ 
 ภาพที่ ๓-๑ แสดงการจัดทําการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ   ๑๖ 
 ภาพที่ ๓-๒ หลักปฏิบัติของคณะกรรมการ ๘ ข�อหลัก     ๑๙ 
 ภาพที่ ๔-๑ ข�อมูลสภาพแวดล�อมระดับชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร/และแผน  ๒๗ 
        สู�สภาพแวดล�อมระดับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 ภาพที่ ๕-๑ แสดงการถ�ายโยงวัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ด�านการกํากับ  ๓๕ 
        ดูแลที่ดีของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ สู�แผนแม�บท 

      การกํากับดูแลที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
 ภาพที่ ๕-๒ โครงร�างของแผนแม�บทการกํากับดูแลที่ดีของ บวท.   ๔๐ 
        พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สารบัญตาราง 
          หน า 

 ตาราง ๒-๑ กรอบวิสัยทัศน/และประเด็นยุทธศาสตร/ในแผนวิสาหกิจ    ๑๓ 
      พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

 ตาราง ๒-๒ ประเด็นยุทธศาสตร/และวัตถปุระสงค/เชิงยุทธศาสตร/ในแผนวิสาหกิจ   ๑๔ 
              พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
 ตารางที่ ๒-๓ ประเด็นยุทธศาสตร/ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖   ๑๔ 
              ที่เกีย่วข�องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 ตารางที่ ๓-๑ หลักสําคัญในการจัดทําการกํากับดูแลกิจการที่ดี    ๑๖ 
 ตารางที่ ๔-๑ กรอบวิสัยทัศน/และประเด็นยุทธศาสตร/ในแผนวิสาหกิจ   ๒๙ 
         พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๖ 
 ตารางที่ ๔-๒ ประเด็นยุทธศาสตร/และวัตถปุระสงค/เชิงยุทธศาสตร/   ๒๙ 

       ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๖ 
 ตารางที่ ๔-๓ เป:าหมายผลการดําเนินการ กลยุทธ/ และแผนทีเ่กี่ยวข�อง   ๓๐ 
          กบัการกํากับดูแลที่ดี 
 ตารางที่ ๔-๔ แสดงผลการดําเนินงานด�านการกํากบัดูแลกิจการที่ดี   ๓๑ 
          ตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 ตารางที่ ๔-๕ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน  ๓๒ 
          ในหน�วยงานของรัฐ (ITA) ป@งบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ตารางที่ ๔-๖ ความสัมพันธ/ของจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค   ๓๓ 
          (TOWS Matrix)  
 ตารางที่ ๕-๑ ประเด็นยุทธศาสตร/ของแผนแม�บทการกํากบัดูแลกิจการที่ดี  ๓๖ 
          พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

ตารางที่ ๕-๒ ประเด็นยุทธศาสตร/และวัตถปุระสงค/เชิงยุทธศาสตร/   ๓๖ 
        ของแผนแม�บทการกาํกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

 ตารางที่ ๕-๓ ประเด็นยุทธศาสตร/ วัตถปุระสงค/เชิงยุทธศาสตร/ และเป:าหมาย  ๓๗ 
          ผลการดําเนินการ 
 ตารางที่ ๕-๔ ประเด็นยุทธศาสตร/ วัตถปุระสงค/เชิงยุทธศาสตร/ เป:าหมาย  ๓๘ 
          ผลการดําเนินการ กิจกรรมดําเนินการ ตัวช้ีวัด และหน�วยปฏิบัติ 
          ของยุทธศาสตร/ที ่๑ 
 ตารางที่ ๕-๕ ประเด็นยุทธศาสตร/ วัตถปุระสงค/เชิงยุทธศาสตร/ เป:าหมาย  ๓๙ 
          ผลการดําเนินการ กิจกรรมดําเนินการ ตัวช้ีวัด และหน�วยปฏิบัติ 
          ของยุทธศาสตร/ที ่๒ 



๑ 
 

 

บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 

๑. ความเป�นมา  
           บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.) เป�นหน�วยงานภาครัฐซ่ึงมีบทบาทสําคัญ
อย�างย่ิงต�อการพัฒนาประเทศในด.านการขนส�งทางอากาศ โดยมีสถานภาพเป�นหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ 
สังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน.าที่ให.บริการการเดินอากาศและส่ือสารการบิน ภายใต.การกํากับดูแลเชิง
นโยบายในฐานะรัฐวิสาหกิจของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สังกัด
กระทรวงการคลัง ซ่ึงได.กําหนดหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ป7 ๒๕๕๒ ให. 
รัฐวิสาหกิจใช.เป�นกลไกสําคัญในการกํากับดูแลตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG)  
 บริษัทฯ ตระหนักถึงแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพ่ือให.การบริหารงานเป�นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ โปร�งใส เป�นธรรม ต�อต.านทุจริตประพฤติมิชอบ โดยคํานึงถึงผู.มีส�วนได.ส�วนเสียทุกกลุ�ม 
ตลอดจนการสนับสนุนและมีส�วนร�วมดูแลรกัษาสังคมให.เป�นสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริตคอรJรัปชัน จึงได.
จัดทําแผนแม�บทด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดีข้ึน โดยแผนแม�บทดังกล�าวมีความสอดคล.องกับนโยบาย
และการดําเนินการของภาครัฐตั้งแต�ระดับชาติจนถึงระดับกํากับดูแล สอดคล.องกับแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยJ และสอดคล.องกับแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- ๒๕๖๖ ที่ใช.เป�นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของบริษัทฯ อย�างเป�นระบบ โดยอยู�ภายใต.การ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
และคณะกรรมการบริษัทฯ ให.ดําเนินงานเป�นไปตามแผนอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๒. วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผนแม"บทฯ 
   ๒.๑ เพ่ือเป�นแผนและแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน สําหรับส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี         
ให.เกิดข้ึนในหน�วยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได.อย�างเป�นรูปธรรม  
    ๒.๒ เพ่ือใช.เป�นแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานด.านต�าง ๆ ของบริษัทฯ และเพ่ือเป�นการ
ปPองกันมิให.เกิดการแสวงหาผลประโยชนJส�วนตน อันจะทําให.เกิดความสูญเสียต�อรัฐ สังคม องคJกร 
ผู.รับบริการ ผู.มีส�วนได.ส�วนเสีย และผู.ปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ 
  ๒.๓ เพ่ือสร.างการยอมรับ ความน�าเช่ือถือ ความมั่นใจ และความศรัทธา ให.เกิดข้ึนกับผู.ถือหุ.น
ผู.รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู.มีส�วนได.ส�วนเสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ  
 
๓. ขั้นตอนในการจัดทําแผนแม"บทฯ 
 การจัดทําแผนแม�บทด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีลักษณะของการจัดทําแบบมี
ส�วนร�วมในทุกข้ันตอนของการจัดทําแผน กําหนดข้ันตอนดังภาพที่ ๑-๑ 
 



 

ภาพที่ ๑-๑ กระบวนการจัดทําแผนแม�บท CG พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ 
ลํา 
ดับ 

งาน/รายละเอียดงาน ป&งบประมาณ ป& ๒๕๖๑ หน�วย 
งาน 

ผู*รับ 
ผิดชอบ ระยะเวลา มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

๑ ผู*บริหารจัดทําแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๖ ๖ สัปดาห7                                         สนบ. ผนบ.บบ. 

• Workshop ผู�บริหารทุกระดับเพ่ือกําหนด/ทบทวน
เป#าหมายและกลยุทธ)องค)กร 

๖ สัปดาห)                                         

๒ นําร�างแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๖ มาเป9น
แนวทางในการจัดทําแผนแม�บท CG  

๒ สัปดาห7                                         สกญ. ผญก.+
นวฝ. 
 •วิเคราะห)วิสัยทัศน) พันธกิจ ยุทธศาสตร) และวัตถุประสงค)

เชิงยุทธศาสตร) 
๒ สัปดาห)                                         

๓ จัดทําร�างแผนแม�บทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖ ๔ สัปดาห7                                         สกญ. ผญก.+
นวฝ. 
 

•กําหนดกรอบโครงสร�างแผนแม8บทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖ ๐.๕ สัปดาห)                                         
•รวบรวมข�อมูลสภาพแวดล�อมภายในและภายนอก ๐.๕ สัปดาห)                                         
•ทบทวนสภาพแวดล�อมภายในและภายนอก ๐.๕ สัปดาห)                                         
•กําหนดเป#าหมายของแผนแม8บทฯ ๐.๕ สัปดาห)                                         
•กําหนดประเด็นยุทธศาสตร)ของแผนแม8บทฯ ๐.๕ สัปดาห)                                         
•กําหนดวัตถุประสงค)เชิงยุทธศาสตร) CG  ๐.๕ สัปดาห)                                         
•กําหนดยุทธศาสตร) CG  ๐.๕ สัปดาห)                                         
•กําหนดกิจกรรม CG  ๑ สัปดาห)                                         
•จัดทําร8างแผนแม8บทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖ ๑ สัปดาห)                                         

๔ การมีส�วนร�วมของตัวแทนพนักงานในการพิจารณา 
ร�างแผนแม�บท CG พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖ 

๔ สัปดาห7                                         สกญ./ 
ทุก

หน8วย 
งาน 

•ผญก.+
นวฝ. 
•ตัวแทน
พนักงาน 
 

•สัมมนาเชิงปฏิบัติการพิจารณาร8างแผนแม8บท CG ๒ สัปดาห)                                         
•จัดทําร8างแผนแม8บทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖ 
ตามข�อคิดเห็น/ข�อเสนอแนะ 

๒ สัปดาห)                                         

๕ ขอความเห็นชอบร�างแผนแม�บทฯ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖  ต�อ ผวท. 

๓ สัปดาห7                                         สกญ. 
 

ผญก.+
นวฝ. 
 •ขอความเห็นชอบร8างแผนแม8บทฯ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖ ต8อ ผวท. 
๓ สัปดาห)                                         

๖ ขอความเห็นชอบร�างแผนแม�บทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖ 
ต�อคณะกรรมการ CG 

๒ สัปดาห7                                         สกญ. 
 

ผญก.+
นวฝ. 
 
 

•ขอความเห็นชอบร8างแผนแม8บทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖ 
ต8อคณะกรรมการ CG 

๒ สัปดาห)                                         

๗ ขอความเห็นชอบร�างแผนแม�บทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖ 
ต�อคณะกรรมการบริษัทฯ 

๒ สัปดาห7                                         สกญ. ผญก.+
นวฝ. 
 •ขอความเห็นชอบร8างแผนแม8บทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖ 

ต8อคณะกรรมการบริษัทฯ 
๒ สัปดาห)                                         

 

 



๓ 
 

 

๔. การรวบรวมข(อมูลท่ีเก่ียวข(องด(านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
 ๔.๑ การรวบรวมข(อมูลสําหรับการทบทวนสภาพแวดล(อม 

   ๔.๑.๑ เกบ็รวบรวมข.อมลูสภาพแวดล.อมการดําเนินงานภายนอกที่เกี่ยวข.อง บริษทัฯ ได. 
รวบรวมข.อมลูนโยบายและการดําเนินการของภาครัฐตั้งแต�ระดับชาติจนถึงระดับกํากบัดูแล รวมถึง
ข.อมูลแบบอย�างที่ดีด.านการกํากบัดูแลกิจการที่ดีของภาคเอกชน ดังภาพที่ ๑-๒  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑-๒ แสดงข.อมูลสําหรับการทบทวนสภาพแวดล.อมภายนอกด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 

นโยบายและ
การดําเนินการ

ของภาครัฐ
ตั้งแต�ระดับชาติ
จนถึงระดับ
กํากับดูแลให.
ปฏิบัติตาม

นโยบายภาครัฐ 

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ รัฐพึง
จัดให.มียุทธศาสตรJเป�นเปPาหมายการพัฒนาประเทศอย�างย่ังยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาล และมาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ�นดิน
ให.เป�นไปตามหลักการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี 

กรอบยุทธศาสตรJชาติระยะ ๒๐ ป7 “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” ซึ่งเป�นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศและมีเปPาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

Thailand 4.0 : ประเทศจึงต.องพัฒนาโครงสร.างเศรษฐกิจใหม�ท่ีเรียกว�า 
New Economy Model มีการใช.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประชาชน 
สามารถสร.างรายได. ได.ด.วยตนเอง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ : หลักการท่ีเกี่ยวข.องกับ
การบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดใีนการบริหารจัดการในภาครัฐ การปPองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งให.ความสําคัญ
กับการส�งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย�างเป�นรูปธรรม 

แผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ : ยุทธศาสตรJ
การปรับปรุงระบบการกํากับดูแลด.วยหลักการท่ีโปร�งใสมีธรรมาภิบาล
และปลอดจากความขัดแย.งของผลประโยชนJทุกระดับและต.องมีประสิทธิภาพ
และการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดีขึ้น 

แผนยุทธศาสตรJรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ : ยุทธศาสตรJด.าน
ธรรมาภิบาลและบริหารจัดการเพ่ือให.หน�วยงานรัฐวิสาหกิจท้ัง ๕๔ 
รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินงานอย�างมีธรรมาภิบาลต�อผู.มีส�วนได.ส�วนเสีย
ทุกภาคส�วน 

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดใีนรัฐวิสาหกิจ ป7 ๒๕๖๑ เทียบเคียงได.กับ
หลักการกํากับดูแลท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนป7 ๒๕๖๐ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยJและตลาดหลักทรัพยJ (กลต.) 



๔ 
 

 

 

     ๔.๑.๒ รวบรวมข.อมูลสภาพแวดล.อมการดําเนินงานภายในที่เกี่ยวข.อง บริษัทฯ ได.รวบรวม
ข.อมูลนโยบายและแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๖ และผลการดําเนินงานตามแผนแม�บทการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในป7งบประมาณ ๒๕๖๑ 
และการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานในหน�วยงานของรัฐ ประจําป7
งบประมาณ  ๒๕๖๑ ดังภาพที่ ๑-๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๑-๓ แสดงข.อมูลสําหรับการทบทวนสภาพแวดล.อมภายในด.านการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 
 

 ๔.๒ วิเคราะห�ข(อมูล กําหนดยุทธศาสตร� และมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ   
        - วิเคราะหJสภาพแวดล.อมการดําเนินงานภายนอกและภายใน สภาพปlญหา ตลอดจน
กําหนดเปPาหมาย และตัวช้ีวัดหลักของการดําเนินงานด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการแสดง
ความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทฯ  (SWOT Analysis) 
        - กําหนดยุทธศาสตรJในการดําเนินงานจากผลการวิเคราะหJข.อมูล (TOWS Matrix) 
        - กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน การกําหนดตัวช้ีวัด และค�าเปPาหมาย 
        - กําหนดระยะเวลาในการดําเนินแผนงาน กิจกรรม โครงการ  
        - กําหนดหน�วยงานรับผิดชอบและหน�วยปฏิบัติ 
        - การจัดทํามาตรการ/แนวทางปฏิบัติงานประจําป7  
 ๔.๓ จัดทํารายละเอียดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ  
            - การจัดทํารายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 
 
 

นโยบายและ
แผนวิสาหกิจ 

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนแม�บท 

CG และ  
การประเมิน

ระบบคุณธรรม
และความโปร�งใส
ในการดําเนินงาน
ในหน�วยงาน

ของรัฐ  

แผนวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ได.กําหนดวสิัยทัศนJ พันธกิจ ค�านิยม 
กรอบวิสัยทัศนJ ประเด็นยุทธศาสตรJ วัตถุประสงคJเชิงยุทธศาสตรJ เปPาหมาย
ผลการดําเนินการ กลยุทธJ และแผน 

ผลการดําเนินงานด.านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ในป7งบประมาณ ๒๕๖๑ มีแผนงานและโครงการใน
เปPาหมายผลการดําเนินการ KPT6.1 จํานวน ๓ แผนงาน และ ๒ โครงการ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานในหน�วยงาน
ของรัฐ (ITA) ประจําป7งบประมาณ  ๒๕๖๑ ของสํานักงาน ป.ป.ช. ในด.าน
ความโปร�งใส ความสํานึกรับผิดชอบ ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคJกร และคุณธรรมในการทํางาน  
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  ๔.๔ จัดทําแผนแม"บท 
        -จัดทําแผนแม�บท โดยมีเค.าโครง ประกอบด.วย ๗ บท ดังน้ี  
      บทที่ ๑  บทนํา  
      บทที่ ๒  ข.อมูลองคJกร  
         บทที่ ๓  แนวคิดและนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
      บทที่ ๔  การทบทวนสภาพแวดล.อมการดําเนินงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
     บทที่ ๕  ยุทธศาสตรJการกํากับดูแลกิจการที่ดีและองคJประกอบ  
     บทที่ ๖  รายละเอียดแผนการดําเนินงานตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
     บทที่๗  โครงการดําเนินงาน 
 ๔.๕ รายละเอียดแผนกิจกรรมด(านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๖ 
        - โครงการหรือกิจกรรมด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ๑๗ กิจกรรม 
        - ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมฯ    ๒๐ ตัวช้ีวัด 
        - ค�าเปPาหมายของตัวช้ีวัดความสําเร็จฯ   ๒๐ ค�าเปPาหมาย 
๕. คํานิยามในแผนแม"บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

วิสัยทัศน� คือ มุ�งมั่นพัฒนาคุณภาพการให.บริการการเดินอากาศสู�การเป�นหนึ่งในองคJกรระดับ  
ดีเย่ียมตามมาตรฐานโลกอย�างย่ังยืน 

พันธกิจ คือ เป�นผู.ให.บริการการเดินอากาศของประเทศ ที่ตอบสนองความต.องการของ
ผู.ใช.บริการด.วยความปลอดภัยเป�นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต�อ  
ผู.มีส�วนได.ส�วนเสียทุกกลุ�มและผลประโยชนJแห�งชาติ 

จุดมุ"งหมายสูงสุดด(านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง การนําองคJกรอย�างย่ังยืนโดยมี

การกํากับดูแลกิจการที่ดีเทียบเคียงได.กับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยJ 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต"อสังคม หมายถึง 

นโยบายในการยึดมั่นการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีให.บริการที่มีความปลอดภัย 
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลตอบสนองความพึงพอใจของผู.มีส�วนได.ส�วนเสียด.วยความเป�นธรรม 
โปร�งใส รับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล.อม 

 แผนแม"บทด(านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง แผนหลักในการดําเนินงานด.านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือสร.างความสามารถในการแข�งขันได.และให.มีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึง
ผลกระทบในระยะยาว ดําเนินกิจการอย�างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต�อผู.ถือหุ.น
และผู.มีส�วนได.ส�วนเสีย และสามารถปรับตัวได.ภายใต.ปlจจัยการเปล่ียนแปลง 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง การกําหนดหลักการกติกาและกลไกอย�างเป�นระบบและ
เหมาะสม ซ่ึงหมายรวมถึงการจัดโครงสร.างระบบการบริหารงาน ข้ันตอนกระบวนการทํางานที่มี
มาตรฐาน การบริหารความรับผิดชอบต�อสาธารณะของผู.ที่เกี่ยวข.องสําคัญ ๆ ในการบริหารจัดการ
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และดําเนินงานขององคJกรในยุคใหม� เพ่ือสร.างความมั่นคงในสังคมและการพัฒนาแบบย่ังยืน มีคุณค�า 
เป�นกลไกที่น�าเช่ือถือและเป�นที่ยอมรับได.ของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร� หมายถึง ประเด็นหลักที่ต.องคํานึงถึง ต.องการพัฒนา ต.องการมุ�งเน.นและ
ดําเนินการในแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� หมายถึง วัตถุประสงคJที่ต.องดําเนินการให.บรรลุผลสัมฤทธิ์เพ่ือ
ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรJ  

เป:าหมายผลการดําเนินการ หมายถึง เปPาหมายผลการดําเนินการที่ตอบสนองวัตถุประสงคJ
เชิงยุทธศาสตรJ 

ตัวชี้วัดเป:าหมาย หมายถึง ตัวบ�งช้ีการบรรลุเปPาหมายผลการดําเนินการที่วางไว.ทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ  

ค"าเป:าหมาย หมายถึง ค�าของตัวช้ีวัดความสําเร็จทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
โครงการหรือกิจกรรม หมายถึง โครงการ กิจกรรม หรือวิธีการที่จะดําเนินการ เพ่ือให.บรรลุ

เปPาหมาย  
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บทท่ี ๒ 
ข�อมูลองค�กร 

 
๑. หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.) ได�รับมอบหมายจากรัฐบาลไทย ให�
เป$นหน�วยงานผู�ให�บริการการเดินอากาศของประเทศ มีหน�าทีแ่ละความรบัผิดชอบดังน้ี 

• การบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) 
• การบริหารระบบส่ือสาร ระบบช�วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน     
  (Aeronautical Communications, Navigation and Surveillance System/Services) 
• การบริการข�าวสารการเดินอากาศและงานแผนทีเ่ดินอากาศ (Aeronautical 

Information Services and Aeronautical Charts) รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่อง และงานตามนโยบายรัฐบาล 

 
๒. วิสัยทัศน� 

แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ กําหนดวิสัยทัศนRมุ�งมั่นพัฒนาคุณภาพการให� 
บริการการเดินอากาศ สู�การเป$นหนึ่งในองคRกรระดับดีเย่ียมตามมาตรฐานโลกอย�างย่ังยืน  “To be Air 
Navigation Service Provider with International Standards of Excellence”  

 
๓. พันธกิจ 

เป$นผู�ให�บริการการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนองความต�องการของผู�ใช�บริการ
ด�วยความปลอดภัยเป$นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร�างคุณค�าให�แก�ระบบการบินและผลประโยชนR
แห�งชาติ 

 
๔. ค'านิยมองค�กร 

๑. มุ�งเน�นความปลอดภัย  
๒. มุ�งเน�นหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการทางาน  
๓. มุ�งเน�นความรบัผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย  
๔. มุ�งเน�นผลลัพธRที่เป$นเลิศ  
๕. มุ�งเน�นการทางานเป$นทีม  
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๕. วัฒนธรรมองค�กร 
พนักงานของ บวท. ปฏิบัติภารกิจภายใต�กรอบวัฒนธรรมองคRกร SMART AEROTHAI 

Safety: ความปลอดภัย 
• ให�บริการลูกค�าทั้งภายนอกและภายในประเทศอย�างเต็มกําลังความสามารถ ด�วย

สัญชาตญาณความปลอดภัยที่ตรงตามมาตรฐานสูงสุด 
• จิตสํานึกความปลอดภัย (Safety Instinct) 
• แรงขับเคล่ือนของความปลอดภัย (Safety Driven) 
• มาตรฐานความปลอดภัย (Safety Standard) 

Morality: จริยธรรมเพื่อส'วนรวม 
• ตั้งมั่นในความซ่ือสัตยRสุจริตในการปฏิบัติงาน การเป$นผู�ให� คิดถึงประโยชนRของ

ส�วนรวมและองคRกรเป$นส่ิงสําคัญ 
• ซ่ือสัตยR (Honest) 
• ทําเพ่ือผู�อ่ืนและส�วนรวม (Giver) 
• ประโยชนRองคRกรสําคัญที่สุด (Organization First) 

Accountability: ความรับผิดชอบต'อตนเองและหน�าท่ี 
• รับผิดชอบ ทุ�มเท เสียสละในการปฏิบัติงาน สามารถควบคุมตนเองให�อยู�ในกรอบ

ของวินัยแห�งความถูกต�องเป$นธรรมและตรวจสอบได� 
• ควบคุมตนเอง (Self-control) 
• รับผิดชอบ (Accountability) 
• เสียสละ (Sacrifice) 

Recognition: การเปBนท่ียอมรับในความเปBนมืออาชีพในระดับสากล 
• ขวนขวาย ศึกษาเรียนรู� และคิดริเริ่ม ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่อง มี

ความน�าเช่ือถือด�วยจุดยืนในวิชาชีพของงานปฏิบัติการและสนับสนุนการจราจรทางอากาศอย�างเสมอ
ต�นเสมอปลาย 

• ใฝqรู� (Passion of Learning) 
• นวัตกรรม (Innovation) 
• น�าเช่ือถือ (Trustworthy) 

Teamwork: ความเปBนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 
• ร�วมแรงร�วมใจปฏิบัติงานเพ่ือให�บรรลุเปsาหมายของส�วนรวม ด�วยความเอ้ือเฟuvออาทร

และมีสัมมาคารวะดุจเป$นพ่ีน�องกัน 
• ผูกพันฉันทRพ่ีน�อง (Brotherhood) 
• ทํางานเป$นทีม (Teamwork) 
• ร�วมแรงร�วมใจ (Collaboration) 
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๖. โครงสร�างองค�กร  
 

 
ภาพที่ ๒-๑ โครงสร�างบริษทัฯ และการแบ�งส�วนงาน 

 

 

  โครงสร�างองคRกร ตามประกาศบริษทัฯ ที่ ปก/เลขานกุาร ๔๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที ่๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ แสดงในภาพที ่๒-๒  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผูຌอ ำนวยกำร฿หญ
ิส ำนักพัฒนำธุรกิจี

นำยณัฐวัฒน์ สุภำนันท์ ิ ผญพ.ี

กรรมกำรผูຌอ ำนวยกำร฿หญ
นำยสมนึก รงค์ทอง ิผวท.ี

ฝຆำยทรัพยำกรบุคคล
ละคุณภำพชีวิต

นำยชนะ ทัดทำทรำย

ฝຆำยพัฒนำ
ละสงสริมกำรรียนรูຌ
นำยสถำพร ศรีสมวงศ์

ส ำนักงำนนยบำย
ละบริหำรยุทธศำสตร์

นำยบัญชำ วัฒนสภณวงศ์

ฝຆำยสืไอสำรสัมพันธ์
นำยสุรพล คงพูล

ิฝสส.ี

กองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
นำงกลียวทอง ลำภธนำนนท์

กองสวัสดิกำร
นำยรัก ลำภำนันต์

กองพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ดຌำนปฏิบัติกำร
นำยกัมปนำท มหัทธนธรรม

กองพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลดຌำนวิศวกรรม
นำยศิริ รัตนำศิริภิรมย์

กองพัฒนำละบริหำร
กำรจัดกำรรียนรูຌ
นำยกุศล พูลศิริ

ผูຌอ ำนวยกำร฿หญ
ิทรัพยำกรบุคคลี

นำยสุขหลือ ชีไยวอำชีพ  ิ ผญท.ี
ิรักษำกำรี

ผูຌอ ำนวยกำร฿หญ
ิส ำนักตรวจสอบภำย฿นี

น.ส.ดวงตำ สมิตสุวรรณ ิผญต.ี ผูຌอ ำนวยกำร฿หญ
ิส ำนักนยบำยละยุทธศำสตร์ี
น.ส.ทิพำภรณ์ นิปกำกร ิผญน.ี

รองกรรมกำรผูຌอ ำนวยกำร฿หญ
ิ๐ อัตรำี

กองสืไอสำรองค์กร
นำงอมิดำ เชยดช

กองบริกำร
นำงธีรำวัลย์ ยอง฿ย

ฝຆำยบริหำรงำนวิศวกรรม
จรำจรทำงอำกำศ

นำยเพสำน ปรำณีตพลกรัง

กองวิศวกรรมระบบ
ครืไองชวยกำรดินอำกำศ 
นำยวิษณุ สุภำนันท์

ผูຌอ ำนวยกำร฿หญ
ิบริหำรจรำจรทำงอำกำศี

นำงสิริกศ นียมลอย ิผญจ.ี

ผูຌอ ำนวยกำร฿หญ
ิวิศวกรรมจรำจรทำงอำกำศี
นำยชำญณรงค์ ชืๅอจริญ ิผญว.ี

กองวิศวกรรมระบบ
สืไอสำรกำรดินอำกำศ
นำยพิบูลศรษฐ สมบัติธีระ

กองวิศวกรรมระบบ
ติดตำมอำกำศยำน
นำยชำญยุทธ จันทร์ประสงค์

ศูนย์ปฏิบัติกำรวิศวกรรม
จรำจรทำงอำกำศ
นำยพลนิวัฒ นตรสุวรรณ

ฝຆำยสนับสนุนงำนวิศวกรรม
จรำจรทำงอำกำศ

นำยวิทยำ จุลวัฒนำนนท์

กองวิจัยละพัฒนำวิศวกรรม
จรำจรทำงอำกำศ
นำยสมศักด์ิ คงถำวรวัฒนำ

ฝຆำยบินทดสอบ 
น.ท.อุทิศ ทรงฉม

กองวิสำหกิจสัมพันธ์
นำยสันติ วงศ์พิทักษ์

กองปฏิบัติกำรบิน
น.ท.สมวัฒน์ วระวิบุล

กองวิศวกรรมอำกำศยำน
น.อ.สุทพ รวมจิตร์

กองออกบบละติดตัๅง
ระบบวิศวกรรม 
นำยกันตฤทธ์ิ ลิศอุตสำหกูล

กองวิศวกรรมระบบ
ขຌอมูลกำรบิน
นำยพงษ์นรินทร์ อนันตศิริจินดำ

กองงบประมำณ
น.ส.นิภำพร วรกิจวิจำรณ์

ฝຆำยกำรงินละบัญชี
นำงวันทิยำ ฮงตระกูล

ผูຌอ ำนวยกำร฿หญ
ิกำรงินี

นำงชิดกมล สุนทรสิต ิผญง.ี

กองกำรงิน 
นำงอำภำรัตน์ คณิตนันทกุล

กองบัญชีละรำยเดຌ
น.ส.ครอง฿จ  กำลวันตวำนิช

*รำยงำนตอคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ฝຆำยบริหำรศูนย์ควบคุมจรำจร
ทำงอำกำศสຌนทำงบินกรุงทพ
น.ส.ศุภณัฏฐ์ หำญณรงค์ศักดิ์ 

-นักวิชำกำร 
 ระดับรองกรรมกำร
 ผูຌอ ำนวยกำร฿หญ
 ํ อัตรำ
-นักวิชำกำร 
 ระดับผูຌอ ำนวยกำร฿หญ
 ๎ อัตรำ
-นักวิชำกำร 
 ระดับผูຌอ ำนวยกำรฝຆำย
 ๐ อัตรำ
-นักวิชำกำร 
 ระดับผูຌอ ำนวยกำรกอง 
 ๒ อัตรำ

ผูຌอ ำนวยกำร฿หญ
ิส ำนักกรรมกำรผูຌอ ำนวยกำร฿หญี

น.ส.วรำภรณ์ ทรงจริญ ิผญก.ี

ฝຆำยบริหำรศูนย์ควบคุมจรำจร
ทำงอำกำศขตสนำมบินกรุงทพ

นำยถลิงศักดิ์ ผำทอง 

ฝຆำยบริหำรครือขำยกำร
จรำจรทำงอำกำศ

นำยสุนันท์ นิไมฟัก

ศูนย์บริหำรครือขำยกำร
ปฏิบัติกำรจรำจรทำงอำกำศ
นำยสุวิชำญ สถิตกิจพิชษฐ์

ศูนย์บริหำรขຌอมูลละ
สำรสนทศกำรดินอำกำศ 
น.ส.สุจินต์ พรหมดຌวง

กองออกบบวิธีปฏิบัติกำร
บินละพัฒนำหຌวงอำกำศ
นำยทวีศักด์ิ รัตนจันทรำนนท์

ผูຌอ ำนวยกำร฿หญ
ิส ำนักมำตรฐำนควำมปลอดภัยี

นำยชำตรี ศศิพยุงศักดิ์
                          ิผญม.ี

ฝຆำยมำตรฐำนละ
ควำมปลอดภัย

นำยวิสุทธิ์ ดชปกกศ

กองมำตรฐำนกำรบริกำร

นำยดน พลอินทร์

กองบริหำรควำม
ปลอดภัย
นำยธีรวุฒิ สังข์สีมฆ
กองปรับมำตรฐำน
ครืไองวัด
นำยเพศำล อภิรักษ์นุสิทธ์ิ
ิรักษำกำรี

ผูຌอ ำนวยกำร฿หญ
ิภูมิภำคละศูนย์ประกอบกำรี

นำยช ำนำญ ฤำชัย ิผญศ.ี

ฝຆำยบริหำรจรำจรทำง
อำกำศภูมิภำค ํ

นำยสุรชัย หนูพรหม

ศูนย์ควบคุมกำรบินภูกใต 
 นำยกียรติศักดิ์ ชูทอง

ศูนย์ควบคุมกำรบิน
สุรำษฎร์ธำนี 
นำยวชิรพงศ์ พใชรประสิทธิ์

ศูนย์ควบคุมกำรบินหำด฿หญ
นำยชุตินธร พงศ์เพรจน์

ฝຆำยบริหำรศูนย์ประกอบกำร
นำยนิวัฒน์ หลใกดี

กองบบผนละ
ควบคุมกำรกอสรຌำง
นำยปรีชำ พิชำดุลย์

กองบริกำรเฟฟງำ
ละทรศัพท์ 
นำยรณชัย รืองปรำชญ์

กองอำคำร
ละสถำนทีไ
นำยสรำวุธ ชนะลก

ศูนย์ควบคุมกำรบิน
ชียง฿หม
นำยพงษ์ชัย มูลรินทร์

ศูนย์ควบคุมกำรบิน
อุดรธำนี
นำยสันติวช ปำลกะวงศ์ 
ณ อยุธยำ

ศูนย์ควบคุมกำรบิน
อุบลรำชธำนี
นำยมัฆวำฬ สุวรรณกูฎ

ศูนย์ปฏิบัติกำรวิศวกรรมจรำจร
ทำงอำกำศนครรำชสีมำ 
รือท อนันท์ บุตรทำ

ฝຆำยบริหำรจรำจรทำง
อำกำศภูมิภำค ๎

นำยกียรติศักด์ิ รียนวัฒนำ

ฝຆำยบริหำรธุรกิจ 
นำงพรนับพัน ชูทัย ิฝธก.ี

ฝຆำยวิศวกรรมบริกำร
นำยอุดมศักด์ิ ชัยพชร ิฝวบ.ี

กองธุรกิจ฿นประทศ
นำยยุทธนำ ทำตำยุ

กองธุรกิจตำงประทศ
นำยมำนะ หวังธรรมกืๅอ

กองบริกำรขำย
สืไอสำรสำยกำรบิน
นำยสกสรรค์ สอนมำก

กองกำรผลิตละ
ซอมบ ำรุง
พ.อ.อ.ชัยนำท ระวง

กองสนับสนุนธุรกิจ 
นำยสุชีพ ศุภประสริฐ

กองกลยุทธ์ละพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจ
วำทีไ ร.ต. สกล สมำนปิยะพจน์

ฝຆำยทคนลยี
สำรสนทศ

นำยเพบูลณ์ ประจ ำวงษ์

กองบริหำรระบบ
ทคนลยีสำรสนทศ
นำยมธี สรีอรุณ

กองพัฒนำระบบ
ทคนลยีสำรสนทศ
นำงรัศมีพใญ หຌองทองดง

กองรักษำ
ควำมปลอดภัย
นำยสุรภัทร์ ชูตินันทน์

-กลุมงำนวิครำะห์นยบำย
 ละวำงผนกลยุทธ์
นำยทพธนิต อยูพธ์ิ 
-กลุมงำนวิครำะห์ครงกำร
นำยจักรกฤช พิศำลมธี
-กลุมงำนพัฒนำองค์กร
นำยชลวิทย์ บรรพวัฒนรักษ์
-กลุมงำนบริหำรควำมสีไยง
ละบริหำรผลกำรด ำนินงำน
น.ส.อำรีรัตน์ สุวรรณชัยจินดำ

-กลุมงำนควบคุมจรำจรทำง
 อำกำศขตสนำมบินกรุงทพ
 ิคจ.ศก.ี
นำยกันภัย ศุภำงคสน 
-กลุมงำนสนับสนุนกำรควบคุม
 จรำจรทำงอำกำศขตสนำมบิน
 กรุงทพ ิสจ.ศก.ี
น.ส.จณัญญำ สิริปำณี

-กลุมงำนควบคุมจรำจรทำงอำกำศ
สຌนทำงบินกรุงทพ ิคจ.ศจ.ี
นำยทวีพ สุกสี 
-กลุมงำนสนับสนุนกำรควบคุมจรำจร
ทำงอำกำศสຌนทำงบินกรุงทพ ิสจ.ศจ.ี
นำยธงชัย จ ำปำทิพย์พงศ์

ฝຆำยบริหำรทัไวเป
นำงธนิยำ สุนทระศำนติก

ิฝบท.ี

กองนิติกำร
นำยพิชษฐ 
ชคบุญธิยำนนท์

กองกำรพัสดุ
นำยปรีชำ หริพงศ์

กองลขำนุกำรละ
สำรบรรณ
นำงสุวำรี พงษ์ศิริ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ

Business Unit

นักวิชำกำร ระดับผูຌอ ำนวยกำรกอง ๒ อ.
ํ.นำยวรพจน์ อัศวชัยพร
๎.นำยนฤปกรณ์ อุทัยพัฒนำชีพ
๏.นำงทวินันท์ จินะสะทุง
๐.นำงสำวกัญญำ ยุวศิรินันท์
๑.นำงนรภร กิตติจิระกุล

ฝຆำยตรวจสอบภำรกิจหลักละ
ทคนลยีสำรสนทศ

นำยสรยุทธ์ ชรินทร ์ิฝตล.ี

ฝຆำยตรวจสอบภำรกิจสนับสนุน
ละวำงผนกำรตรวจสอบ

นำงอำภำวดี ศรีหิรัญ ิฝตส.ี

ประจ ำส ำนักกรรมกำร 
ผูຌอ ำนวยกำร฿หญ
ทุกระดับ ๑ อัตรำ

บริษัท  วิทยุกำรบินหงประทศเทย จ ำกัด
ผนภูมิครงสรຌำงองค์กร ประกำศ฿ชຌตัๅงต ๎๒ ก.ค. ๒์ ป็นตຌนเป
ิอຌำงถึง ปก ํ์๐/๎๑๒์ ลงวันทีไ ๎๓ กรกฎำคม ๎๑๒์ี

ํ. นำยทินกร ชูวงศ์
๎. นำยสุทธิพงษ์ คงพูล
๏. นำงอรอุเร  กมน
๐. ิวำงี

-นักวิชำกำร ระดับรองกรรมกำรผูຌอ ำนวยกำร฿หญ  ํ อัตรำ ินวร.ี 
ํ.นำยสุขหลือ ชีไยวอำชีพ 
-นักวิชำกำร ระดับผูຌอ ำนวยกำร฿หญ  ๎ อัตรำ ินวญ.ี
ํ.นำยฑีฆำยุ มุรธำ 
๎.น.ส.วรพร รอดอยู 
-นักวิชำกำร ระดับผูຌอ ำนวยกำรฝຆำย ๐ อัตรำ  ินวฝ.ี
ํ.นำงธำรำทิพย์ มณฑลผลิน 
๎.นำยจักร ชินรักษ์
๏.นำยมำนช สวัสดี
๐.นำยวิญญู ศรีวงษ์
-นักวิชำกำร ระดับผูຌอ ำนวยกำรกอง ๒ อัตรำ  ินวผ.ี
ํ.นำงพิมลวรรณ สถิตยุทธกำร
๎.พันจำอกอัชฌำ หลืองอำทิจ 
๏.นำยวที อรรถกมล
๐.นำงพงศ์ฉวี จินรือง
๑.นำยสุนทร ศรีถำวร
๒.น.ส.ประนัปดำ จริญศิริ

ประจ ำส ำนักกรรมกำร ผูຌอ ำนวยกำร฿หญ ทุกระดับ ๑ อัตรำ

-ผูຌอ ำนวยกำรประจ ำส ำนักกรรมกำรผูຌอ ำนวยกำร฿หญ 
 ระดับผูຌอ ำนวยกำรฝຆำย ํ อัตรำ ิผผฝ.ี
 ํ. น.ส.สุดำรัตน์ ประชุมพันธ์
-ผูຌอ ำนวยกำรประจ ำส ำนักกรรมกำรผูຌอ ำนวยกำร฿หญ 
 ระดับผูຌอ ำนวยกำรกอง ๏ อัตรำ ิผผผ.ี
 ํ.น.ส.พุทธวัลย์ นຌอยรอด
 ๎.นำยวิจำรณ์ ทักษณำ
 ๏.ร.ท.พรรณอก พันธ์ุอุบล
                        

กองบริกำรระบบ
วิทยุสืไอสำร
นำยวิศิษฐ์ มงคลสฬศ

ศูนย์ควบคุมกำรบินหัวหิน 
นำยลຌอมดช ภูเชยำนุสรณ์

สก.ทบ.

บก.ทบ.

บค.ทบ. พป.พส.

พว.พส.

พก.พส.
งป.งบ.

บช.งบ.

งน.งบ.

งบ.

กงน.ทกบ.

ทบ. พส.

ววจ.

พท.สท.

บท.สท.

สท.

ศว.สว.

อว.สว.

วว.สว.

สว.

วข.บว.

วต.บว.

วช.บว.

วส.บว.

บว.

รป.ศป.

อส.ศป.

ฟท.ศป.

ผก.ศป.

ศป.

ศม.บภ โ.

ศบ.บภ ๎.

ศช.บภ ๎.

ศภ.บภ ํ.

ศญ.บภ ํ.

ศร.บภ ํ .

ศน.บภ ํ.

บภ ๎.บภ ํ.

ภภศ.

อพ.บจ.

ศอ.บจ.

ศห.บจ.

บจ.ศก.ศจ.

บจจ.

สธ.ธก.

ธป.ธก.

ธน.ธก.

กธ.ธก.

กผ.วบ.

บข.วบ.

บส.วบ.

วบ.ธก.

สพธ.

วว.นบ.

วค.นบ.

พน.นบ.

บบ.นบ.

นบ.

บท.

นต.บท.

กพ.บท.

ลส.บท.

สส.

สอ.สส.

วส.สส.

สกญ.

สนบ.

สมป.

มป.

มก.มป.

คป.มป.

มว.มป.

ทส.

ปบ.ทส.

วอ.ทส.
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ิฝนบ.ี

ิฝสท.ีิฝสว.ีิฝบว.ีิฝศป.ีิฝบภ ๎.ี
ิฝบภ ํ.ี

ิฝพส.ี ิฝงบ.ีิฝทบ.ีิฝศจ.ี ิฝศก.ี ิฝบจ.ี

รวท.

ฝຆำยบริหำรศูนย์ควบคุม
จรำจรทำงอำกำศขตประชิด

สนำมบินภูมิภำค
นำยวิชัย กษรจันทร์

- กลุมงำนควบคุมจรำจรทำงอำกำศ
ขตประชิดสนำมบินภูมิภำค ิ คจ.ศบ.ี  
นำยเพรจน์ สมบุญ
- กลุมงำนสนับสนุนกำรควบคุม
จรำจรทำงอำกำศขตประชิด
สนำมบินภูมิภำค ิสจ.ศบ.ี
  นำยชวลิต จันทหำร

ศบ.

ิฝศบ.ี

อຌำงถึง : กำร฿ชຌชืไอต ำหนงละชืไอหนวยงำน
ประกำศทีไ ปก ๑ํ/๎๑๑๔ ลงวันทีไ ๎ มีนำคม ๎๑๑๔

อักษรสีชมพู คือมีต ำหนง ิรักษำกำรี

ศูนย์ควบคุมกำรบินพิษณุลก
นำยสมชำย ลียงชัยศิริ

ศล.บภ ๎.

ศอ.บภ ๎.

ขຌอมูลรำยชืไอฝຆำยจัดกำรมีผล ณ วันทีไ ๏ํ มกรำคม ๎๑๒ํ
-ปก ํํ์/๎๑๒์ ลงวันทีไ ๐ สิงหำคม ๎๑๒์
-ปก ํ๎๒/๎๑๒์ ลงวันทีไ ๏ํ สิงหำคม ๎๑๒์
-ปก ํ๏๓/๎๑๒์ ลงวันทีไ ๎๎ กันยำยน ๎๑๒์
-ปก ํ๐๏/๎๑๒์ ลงวันทีไ ๎๕ กันยำยน ๎๑๒์
-ปก ํ๔/๎๑๒ํ ลงวันทีไ ๎๕ มกรำคม ๎๑๒ํ
-ปก ๒๎/๎๑๒ํ ลงวันทีไ ๏์ มีนำคม ๎๑๒ํ
-ปก/ลขำนุกำร ๐๎๑/๎๑๒  ํลงวันทีไ ๎๒ กรกฎำคม ๎๑๒ํ



๑๑ 
 

 

๗. นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต'อสังคมของ บวท. 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมของ บวท.

“บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด ยึดมั่นการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ให�บริการที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลตอบสนองความพึงพอใจของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียด�วยความ เป$นธรรม โปร�งใส รับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม” 

๘. โครงสร�างและระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ บวท. 
บริษัทฯ ได�ยึดแนวทางการกํากับดูแลที่ดีตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแล

กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ สคร. พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงได�กําหนดโมเดลการกํากับดูแลกิจการที่ดีเชิง
คุณภาพ (Total Quality Corporate Governance Management) ดังภาพที่ ๒-๓ 

 

 
 

ภาพที่ ๒-๓ แสดงโมเดลการกํากบัดูแลกิจการที่ดีเชิงคุณภาพของบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ ได�วางระบบโครงสร�างการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพ่ือเป$นกรอบใน
การบริหารจัดการการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ดังภาพที่ ๒-๔ 

 
 
 
 



๑๒ 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภ

ภาพที่ ๒-๔ แสดงโครงสร�างและระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
จากโครงสร�างการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สอดคล�องกับแนวคิดการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีของ OECD2007/สคร. ๒๕๕๒ กล�าวคือ มีโครงสร�างการกํากับดูแลที่ดีที่เป$นเชิงคุณภาพ 
มีโครงสร�างส�วนบนสุดที่เป$นการบริหารนโยบายโดยการทําหน�าที่ของคณะกรรมการการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม ซ่ึงเป$นคณะเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ มีการ
บริหารข�ามสายงานโดยผู�บริหารระดับสูง ทําหน�าที่ในการรับนโยบายลงมาปฏิบัติและรายงานผลการ
ปฏิบัติสู�การกําหนดนโยบายใหม� มีการจัดการงานประจําวันโดยงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและงาน
การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ� เป$นผู�ปฏิบัติในมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติในส�วนที่เป$นหน�วยปฏิบัติ และเป$นผู�ประสานงานกับหน�วยงานกอง/ศูนยR/หรือเทียบเท�า ที่
เกี่ยวข�องกับที่เป$นหน�วยปฏิบัติให�ดําเนินงานตามแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดง
ความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทฯ  

ข�อมูลที่จะแสดงออกถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จะประกอบด�วย ๑) การทํา
หน�าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ๒) การบริหารความเส่ียง ๓) การตรวจสอบภายใน ๔) การควบคุม
ภายใน ๕) การเป�ดเผยสารสนเทศด�วยความโปร�งใส ๖) การปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ และ ๗) การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม ทั้งน้ี ผลลัพธRของการกํากับดูแลที่ดีก็เพ่ือ
สร�างความโปร�งใสในการดําเนินกิจการ เพ่ิมคุณค�าให�กับผู�ถือหุ�นในระยะยาว คํานึงถึงผู�มีส�วนได�ส�วน
เสียทุกภาคส�วน สร�างความสามารถในการแข�งขัน และที่สําคัญบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย�างย่ังยืน  

ระบบการกํากับดูแลท่ีดี 
(ป�จจัยนําเข�า) 

โครงสร�างการกํากับดูแลท่ีดี 
(กระบวนการ) 

ผลลัพธRการกํากับดูแลท่ีดี 
(ป�จจัยนําออก) 

การทําหน�าที่ของ
คณะกรรมการบรษิัทฯ 

การบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน 

การตรวจสอบภายใน 

การเป�ดเผยสารสนเทศ 
ด�วยความโปร�งใส 

การประพฤติปฏิบตัิตาม
กฎหมายและประมวลจริยธรรม 

การแสดงความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม 

คณะกรรมการ 
บริษัท วทิยุการบนิแห�งประเทศไทย จํากัด 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
และการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 

ที่ประชุมผู�บริหารระดับสูง  

สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ� 
(งานกํากับดูแลกิจการที่ดี) 

(งานการแสดงความรับผิดชอบต�อสงัคม)  

หน�วยปฏิบัติ  
(กอง/ศูนยR/เทียบเท�า)  

• บวท. เติบโตอย�างยั่งยืน  
• สร�างความสามารถในการ 
  แข�งขัน 
• เพิ่มคุณค�าให�กับผู�ถือหุ�น 
  ในระยะยาว 
• คํานึงถึงผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
  ทุกภาคส�วน 
• คุณธรรมและความโปร�งใส 
  ในการดําเนินกิจการ 
• ให�ความสําคัญกับป�ญหา 
  สิ่งแวดล�อม 



๑๓ 
 

 

สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ�  มีหน�าที่รับผิดชอบงานกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม งานประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการสนับสนุนกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู�ถือหุ�น งานของกรรมการผู�อํานวยการใหญ� งานกล่ันกรองเอกสารสําหรับ
กรรมการผู�อํานวยการใหญ� งานสนับสนุนด�านธุรการให�แก�นักวิชาการระดับต�าง ๆ และเป$นต�นสังกัด
ของฝqายจัดการและพนักงานที่ประจําสํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ� กํากับดูแลงานด�านกฎหมาย 
พัสดุ ระบบสารบรรณและเลขานุการของบริษัทฯ  การส่ือสาร รวมทั้งการบริหารความสัมพันธRกับผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียขององคRกร  นอกจากนั้น ยังรับผิดชอบการจัดให�มีระบบงานสนับสนุนกลยุทธRองคRกร 
(งานบริหารโครงการ งานบริหารคุณภาพ งานบริหารความปลอดภัย งานบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน งานตรวจสอบ/วิเคราะหRสภาวะแวดล�อมในหน�วยงาน งานพัฒนาบุคลากรและ          
การจัดการความรู� งานสารสนเทศและการส่ือสาร) และงานบริหารทั่วไป (งานเลขานุการ งานสารบรรณ 
การเงิน งบประมาณ พัสดุ และ Roster and Time report ของหน�วยงานในสังกัด) 

๙. ยุทธศาสตร�แผนวิสาหกิจบริษัทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ 
  กรอบวิสัยทัศนRและประเด็นยุทธศาสตรR ตามร�างแผนวิสาหกิจของบริษทัฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ๒๕๖๖ กําหนดกรอบวิสัยทัศนRและประเด็นยุทธศาสตรRไว� ๕ ประเด็นยุทธศาสตรR แสดงในตารางที่   
๒-๑ และประเด็นยุทธศาสตรRทั้ง ๕ ประเด็นยุทธศาสตรR กําหนดวัตถุประสงคRเชิงยุทธศาสตรR แสดงใน
ตารางที่ ๒-๒ 

กรอบวิสัยทัศน� ประเด็นยุทธศาสตร� 

๑  เป$นองคRกรทีมี่คุณภาพการให�บริการระดับแนวหน�า  

(AEROTHAI Servicemark)  

การให�บริการการเดินอากาศที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  

๒  เป$นองคRกรมืออาชีพ (Professionals)  การสร�างบุคลากรมืออาชีพ  

๓  เป$นองคRกรสมรรถนะสูงทีเ่ติบโตอย�างย่ังยืน  

(High Performance Organization : HPO)  

การพัฒนาไปสู�องคRกรสมรรถนะสูง  

๔  เป$นองคRกรทีส่ร�างคุณค�าให�กับกิจการบิน  

(Key Aviation Partner)  

การสร�างคุณค�าให�กบักิจการบิน
และ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย  

๕  เป$นองคRกรหลักที่สร�างขีดความสามารถในการ

แข�งขันของประเทศ (Value for National 

Competitiveness)  

การสร�างความสามารถในการ
แข�งขันให�กบัประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 

ตาราง ๒-๑ กรอบวิสัยทัศนRและประเด็นยุทธศาสตรRในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

๑. การให�บริการการเดินอากาศ
ท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

๑ ให�บริการท่ีปลอดภัยและม่ันคง เป$นไปตามมาตรฐาน และต�อเน่ืองใน
ทุกช�วงการบิน  

๒ มีความสามารถรองรับเท่ียวบินได�อย�างมีประสิทธิภาพและเป$นมิตร
ต�อสิ่งแวดล�อม  

๒. การสร�างบุคลากรมืออาชีพ ๓ มีบุคลากรมืออาชีพท่ีเพียงพอ มีการจัดการทุนมนุษยRอย�างเป$นระบบ 
สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศนRและองคRกรให�เติบโตได�อย�างย่ังยืน  

๔ มีบุคลากรท่ีทุ�มเท มีความผูกพัน และมีสภาพแวดล�อมด�านบุคลากรท่ีดี  

๓. การพัฒนาไปสู�องคRกร
สมรรถนะสูง 

๕ มีคุณภาพการบริหารจัดการท่ีดีท่ัวท้ังองคRกร และพร�อมรับต�อการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให�เกิดผลลัพธRท่ีมีประสิทธิภาพอย�างย่ังยืน  

๖ มีระบบการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการจัดการในระดับดีเยี่ยม  

๗ เป$นองคRกรแห�งนวัตกรรม ด�วยการพัฒนาสารสนเทศ และการจัดการ
ความรู�เป$นพื้นฐาน  

๘ มีการบริหารจัดการทางการเงินและต�นทุนอย�างมีประสิทธิภาพ และ
สมดุล เพ่ือให�มีอัตราค�าบริการท่ีเป$นธรรม โปร�งใส และแข�งขันได�  

๔. การสร�างคุณค�าให�กับกิจการ
บินและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

๙ สร�างคุณค�าให�กับกิจการบินทุกระดับ และสร�างความพึงพอใจให�ผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียทุกกลุ�ม  

๕. การสร�างความสามารถใน
การแข�งขันให�กับประเทศ 

๑๐ มโีครงสร�างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศท่ีครบถ�วนและมี
ศักยภาพสอดคล�องกับการพัฒนาการขนส�งทางอากาศของประเทศ  

๑๑ สร�างความสามารถในการรองรับของระบบการบินของประเทศท่ีมี
ศักยภาพแข�งขันได�  

ตาราง ๒-๒ ประเด็นยุทธศาสตรRและวัตถุประสงคRเชิงยุทธศาสตรRในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรRในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖ ที่เกี่ยวข�องกับการกํากบัดูแลกิจการ
ที่ดี แสดงในตารางที่ ๒-๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
(Strategic Issue) 

วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� 
(Strategic Objective: SO) 

เปhาหมายผลการดําเนินการ 
(Key Performance Target: KPTs) 

กลยุทธ� 
(Straegy) 

ประเด็นยุทธศาสตร� ๓ 
การพัฒนาไปสู�องคRกร
สมรรถนะสูง (SI 3) 

SO6 มีระบบการกํากับ
ดูแลท่ีดีท่ีมีการจัดการ
ในระดับดีเยี่ยม + 

KPT6.1  ผลการประเมินความ
โปร� ง ใส โดย  ป .ป .ช . ของ

รัฐวิสาหกิจ และปฏิบัติตาม
หลักการและแนวทางการ
การกับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 
(สคร. ๒๕๕๒) ได� 

S6.1  ดําเนินการตาม CG/CSR 
สร�าง Good Citizenship 

 ตารางที ่๒-๓ ประเด็นยุทธศาสตรRในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖ ที่เกีย่วข�องกับการกํากบั
ดูแลกิจการทีดี่  

 



๑๕ 
 

 

  ทั้งน้ี  ประเด็นยุทธศาสตรR ๓ (SI 3) การพัฒนาไปสู�องคRกรสมรรถนะสูง ในวัตถุประสงคR
เชิงกลยุทธR SO6 มีระบบการกํากับดูแลที่ดีที่มีการจัดการในระดับดีเย่ียม (Best in Class) เปsาหมายผล
การดําเนินการ KPT6.1 ผลการประเมินความโปร�งใสโดย ป.ป.ช. ของรัฐวิสาหกิจ และปฏิบัติตาม
หลักการและแนวทางการการกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๕๒) ได� กลยุทธR S6.1 ดําเนินการ
ตาม CG/CSR สร�าง Good Citizenship ของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ เป$นการดําเนินงานของ 

บวท. ที่แสดงถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดีในป� พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ ซ่ึงเป$น จุดมุ'งหมายสูงสุด ใน

การดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เช�นเดียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยR 



๑๖ 
 

 

บทท่ี ๓ 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 

๑. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ สคร. ๒๕๕๒ 
หลักสําคัญสําหรับการจัดทําการกํากับดูแลที่ดีตามหลักการและแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี

ในรัฐวิสาหกิจ ป  ๒๕๕๒ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แสดงในภาพที่ ๓-๑ 

 
ภาพที่ ๓-๑ แสดงการจัดทําการกํากบัดูแลกิจการทีดี่ในรัฐวิสาหกิจ 

 

๑.๑ หลักสําคัญในการจัดทําการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

       หลักสําคัญในการจัดทําการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีหลักสําคัญอันเป0นมาตรฐานสากล ๗ 
ประการ แสดงในตารางที่ ๓-๑ 

1. Accountability ความรับผิดชอบต@อผลการปฏิบัติหนBาท่ี 
2. Responsibility ความสํานึกในหนBาท่ีดBวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
3. Equitable  
   Treatment 

การปฏิบัติต@อผูBมีส@วนไดBส@วนเสียโดยสุจริต และจะตBองพิจารณาใหBเกิด
ความเท@าเทียมกัน เช@น การจัดซื้อจัดจBาง ตBองใหBทุกคนไดBรับความยุติธรรม
และเท@าเทียมกัน หากมีการรBองเรียนตBองมีคําอธิบายไดBเป0นตBน 

4.Transparency ความโปร@งใส กล@าวคือ ตBองมีความโปร@งใสใน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
• ความโปร@งใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบไดB 
• มีการเปYดเผยขBอมูลอย@างโปร@งใส (Transparency of Information Disclosure) 
คือมีการแสดงผลประกอบการอย@างโปร@งใสแก@ผูBท่ีเกี่ยวขBองทุกฝ^าย 

5. Value Creation การสรBางมูลค@าเพิ่มแก@กิจการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยการ
เปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มมูลค@าใดๆ นั้นจะตBองเป0นการเพิ่มความสามารถใน
ทุกดBานเพ่ือการแข@งขัน 

6. Ethics การส@งเสริมพัฒนาการกํากับดูแล และจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ 
7. Participation การมีส@วนร@วม เป0นการส@งเสริมใหBเกิดการกระจายโอกาสแก@ประชาชนใหBมี

ส@วนร@วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบต@อสิ่งแวดลBอมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตและความเป0นอยู@ของ
ชุมชนหรือทBองถิ่น 



๑๗ 
 

 

 ๑.๒ สาระสําคัญของหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ป# ๒๕๕๒ 

       หมวดท่ี ๑ การดําเนินการของภาครัฐในฐานะเจ'าของ 
• ภาครัฐควรกําหนดแนวนโยบายของผูB ถือหุBนภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ 

(Statement of Directions) ที่ชัดเจน โดยกรรมการรัฐวิสาหกิจและผูBบริหารสูงสุดควรยึดแนวนโยบาย
ของผูBถือหุBนภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใชBเป0นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรkในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและเผยแพร@แนวทางการพัฒนาต@อสาธารณชน (Statement of Corporate Intent) 

• ภาครัฐควรใหBอิสระในการดําเนินงานแก@คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและไม@
ควรเขBาไปแทรกแซงการบริหารงานประจํา 

        หมวดท่ี ๒ สิทธิและความเท)าเทียมกันของเจ'าของกิจการ/ผู'ถือหุ'น 
• เจBาของกิจการ/ผูB ถือหุBนมี สิทธิร@วมในความเป0นเจBาของ โดยควบคุม

รัฐวิสาหกิจผ@านกระบวนแต@งตั้งคณะกรรมการที่มีหลักเกณฑkการสรรหาอย@างโปร@งใสเพ่ือทําหนBาที่แทนตน 
• กรรมการที่ไดBรับการแต@งตั้งจะตBองเป0นกรรมการในรัฐวิสาหกิจไม@เกิน ๓ 

แห@ง โดยนับรวมการเป0นกรรมการโดยตําแหน@งและการไดBรับมอบหมายใหBปฏิบัติราชการแทนใน
ตําแหน@งกรรมการ และไม@ควรดํารงตําแหน@งเป0นกรรมการกํากับกิจการ (Regulator) ในรัฐวิสาหกิจ
สาขานั้นๆ ทั้งน้ีหากแต@งตั้งอดีตผูBบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้นเป0นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรพBนจาก
ตําแหน@งแลBวอย@างนBอย ๑ ป   

• เจBาของกิจการ/ผูBถือหุBนทุกคนควรมีโอกาสและไดBรับการปฏิบัติอย@างเท@า
เทียมกัน โดยมีสิทธิไดBรับขBอมูลสารสนเทศอย@างเพียงพอ และทันเวลาเพ่ือการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล 

       หมวดท่ี ๓ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
• คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลการดําเนินงาน

ของรัฐวิสาหกิจเพ่ือประโยชนkสูงสุดต@อภาครัฐและประชาชน และควรจัดใหBมียุทธศาสตรkการพัฒนา
องคkกรที่สอดคลBองกับแนวนโยบายของผูBถือหุBนภาครัฐของรัฐวิสาหกิจและติดตามกํากับใหBมีการ
ดําเนินงานใหBบรรลุวัตถุประสงคk 

• คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรกําหนดวิสัยทัศนkของกิจการ และมีความ
รับผิดชอบต@อการปฏิบัติงานของฝ̂ายจัดการ โดยควรติดตามผลการดําเนินงานของฝ̂ายจัดการใหBมีการ
ปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดไวBอย@างสม่ําเสมอ 

       หมวดท่ี ๔ บทบาทของผู'มีส)วนได'ส)วนเสีย 
• ผูBมีส@วนไดBส@วนเสียควรไดBรับการดูแลจากรัฐวิสาหกิจตามสิทธิที่มีตาม

กฎหมายที่เกี่ยวขBอง และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรกําหนดนโยบายในการดูแลส่ิงแวดลBอมและ
สังคมอย@างชัดเจน โดยกําหนดใหBมีการรับฟqงความคิดเห็นของประชาชน ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต@อคุณภาพส่ิงแวดลBอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือส@วนไดBส@วนเสียอ่ืนใดที่เกี่ยวขBองกับชุมชนหรือทBองถิ่น 



๑๘ 
 

 

       หมวดท่ี ๕ การเป4ดเผยข'อมูลสารสนเทศและความโปร)งใส 
• คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดใหBมีหน@วยงานหรือผูBรับผิดชอบงานส่ือสาร 

กับบุคคลภายนอก เพ่ือส่ือสารกับผูBลงทุนและผูB ที่ เกี่ยวขBองอย@างเท@าเทียมและเป0นธรรม โดย
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรดูแลใหBมีการเปYดเผยขBอมูลสารสนเทศสําคัญที่เกี่ยวขBองกับรัฐวิสาหกิจ 
ทั้งขBอมูลสารสนเทศทางการเงินและที่ไม@ใช@ทางการเงินอย@างถูกตBอง เช่ือถือไดBครบถBวน เพียงพอ 
สม่ําเสมอและทันเวลาและใหBรัฐวิสาหกิจบันทึกขBอมูลดังกล@าวในระบบ GFMIS-SOE ตามระยะเวลาที่
กําหนด 

• คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดใหBมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) ซ่ึงมีองคkประกอบ คุณสมบัติ หนBาที่และความรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑkและแนวทาง
ปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพ่ือแต@งตั้งผูBสอบบัญชีที่มี
ความอิสระเขBามาทําหนBาที่จัดทําและทบทวนรายงานทางการเงิน 

• คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดตั้งหน@วยงานบริหารความเส่ียงเพ่ือจัดทํา
รายงานประเมินผลความเส่ียง เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือเสนอคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

                 หมวดท่ี ๖ จรรยาบรรณ 
• คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดใหBมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 

เพ่ือใหBกรรมการ ผูBบริหาร ฝ̂ายจัดการ และพนักงานทุกคน ไดBทราบและนําไปใชBปฏิบัติอย@างเคร@งครัด 
โดยครอบคลุมถึงจรรยาบรรณของผูBบริหารที่มีต@อเจBาของกิจการ/ผูBถือหุBนพนักงาน ลูกคBาและประชาชน 
คู@คBาและ/หรือเจBาหน้ีและ/หรือลูกหน้ี คู@แข@งทางการคBา สังคมส@วนรวม และจรรยาบรรณของพนักงาน
ตลอดจนจรรยาบรรณของเจBาของ 
 

๒. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๑. คําจํากัดความ 

“การกํากับดูแลกิจการ” หมายถึง ความสัมพันธkในเชิงการกํากับดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการ

ที่ใชBกํากับการตัดสินใจของคนในองคkกรใหBเป0นไปตามวัตถุประสงคk ซ่ึงรวมถึง (๑) การกําหนดวัตถุประสงคk
และเปxาหมายหลัก (objectives) (๒) การกําหนดกลยุทธk นโยบาย และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบ 
ประมาณ และ (๓) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 

“การกํากับดูแลกิจการท่ีดี” ตามหลักปฏิบัติน้ี หมายถึง การกํากับกูแลกิจการที่เป0นไปเพ่ือ

การสร'างคุณค)าให'กิจการอย)างย่ังยืน นอกเหนือจากการสรBางความเช่ือมั่นใหBแก@ผูBลงทุน ซ่ึงคณะกรรมการ

ควรกํากับดูแลกิจการใหBนําไปสู@ผล (governance outcome) อย@างนBอย ดังต@อไปน้ี 
๑. สามารถแข@งขันไดBและมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness 

and performance with long-term perspective) 



๑๙ 
 

 

๒. ประกอบธุรกิจอย@างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต@อผูBถือหุBนและผูBมีส@วนไดBเสีย 
(Ethical and responsible business) 

๓. เป0นประโยชนkต@อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดBานลบต@อส่ิงแวดลBอม (Good corporate 
citizenship) 

๔. สามารถปรับตัวไดBภายใตBปqจจัยการเปล่ียนแปลง (Corporate resilience) 
CG Code น้ี ไดBวางหลักปฏิบัติที่คณะกรรมการ 8 ขBอหลัก แสดงในภาพที่ ๓-๒ 

 
 

๒. หลักปฎิบัติและหลักปฏิบัติย)อย 

หลักปฏิบัติ ๑ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูBนําองคkกร

ที่สรBางคุณค@าใหBแก@กิจการอย@างย่ังยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 
หลักปฏิบัติ ๑.๑ คณะกรรมการควรเขBาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูBนํา

ที่ตBองกํากับดูแลใหBองคkกรมีการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 
(๑) การกําหนดวัตถุประสงคkและเปxาหมาย 
(๒) การกําหนดกลยุทธk นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพ่ือใหB

บรรลุวัตถุประสงคkและเปxาหมาย 
(๓) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 
หลักปฏิบัติ ๑.๒ ในการสรBางคุณค@าใหBแก@กิจการอย@างย่ังยืน คณะกรรมการควรกํากับดูแล

กิจการใหBนําไปสู@ผล (governance outcome) อย@างนBอย ดังต@อไปน้ี 
(๑) สามารถแข@งขันไดB และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

(competitiveness and performance with long-term perspective) 
(๒) ประกอบธุรกิจอย@างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต@อผูBถือหุBน และผูBมีส@วนไดBเสีย 

(ethical and responsible business) 
(๓) เป0นประโยชนkต@อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดBานลบต@อส่ิงแวดลBอม (good corporate 

citizenship) 



๒๐ 
 

 

(๔) สามารถปรับตัวไดBภายใตBปqจจัยการเปล่ียนแปลง (corporate resilience) 
หลักปฏิบติั ๑.๓ คณะกรรมการมีหนBาทีดู่แลใหBกรรมการทกุคนและผูBบริหารปฏิบัติหนBาที่ดBวย

ความรบัผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซ่ือสัตยkสุจริตต@อองคkกร (duty of loyalty) และดูแลใหB
การดําเนินงานเป0นไปตามกฎหมาย ขBอบังคับ และมติทีป่ระชุมผูBถือหุBน 

หลักปฏิบัติ ๑.๔ คณะกรรมการควรเขBาใจขอบเขตหนBาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และกําหนดขอบเขตการมอบหมายหนBาที่และความรับผิดชอบใหBกรรมการผูBจัดการใหญ@และฝ̂ายจัดการ
อย@างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลใหBกรรมการผูBจัดการใหญ@และฝ̂ายจัดการปฏิบัติหนBาที่ตามที่ไดBรับ
มอบหมาย 

หลักปฏิบัติ ๒ กําหนดวัตถุประสงคkและเปxาหมายหลักของกิจการที่เป0นไปเพ่ือความย่ังยืน 
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลักปฏิบัติ ๒.๑ คณะกรรมการควรกําหนดหรือดูแลใหBวัตถุประสงคkและเปxาหมายหลักของ
กิจการ (objectives) เป0นไปเพ่ือความย่ังยืน โดยเป0นวัตถุประสงคk และเปxาหมายที่สอดคลBองกับการสรBาง
คุณค@าใหBทั้งกิจการ ลูกคBา ผูBมีส@วนไดBเสีย และสังคมโดยรวม 

หลักปฏิบัติ ๒.๒ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBมั่นใจว@า วัตถุประสงคkและเปxาหมาย ตลอดจน
กลยุทธkในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจําป ของกิจการสอดคลBองกับการบรรลุวัตถุประสงคkและ
เปxาหมายหลักของกิจการโดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชBอย@างเหมาะสม ปลอดภัย 

หลักปฏิบัติ ๓ เสริมสรBางคณะกรรมการทีมี่ประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

หลักปฏิบัติ ๓.๑ คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรBางคณะกรรมการ 
ทั้งในเรื่องขนาด องคkประกอบ สัดส@วนกรรมการที่เป0นอิสระ ที่เหมาะสมและจําเป0นต@อการนําพาองคkกรสู@
วัตถุประสงคkและเปxาหมายหลักที่กําหนดไวB 

หลักปฏิบัติ ๓.๒ คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป0นประธานกรรมการ และดูแลใหB
มั่นใจว@าองคkประกอบ และการดําเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต@อการใชBดุลพินิจในการตัดสินใจอย@าง
มีอิสระ 

หลักปฏิบัติ ๓.๓ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่
โปร@งใสและชัดเจน เพ่ือใหBไดBคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลBองกับองคkประกอบที่กําหนดไวB 

หลักปฏิบัติ ๓.๔ ในการเสนอค@าตอบแทนคณะกรรมการใหBผูBถือหุBนอนุมัติ คณะกรรมการควร
พิจารณาใหBโครงสรBางและอัตราค@าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจใหB
คณะกรรมการนําพาองคkกรใหBดําเนินงานตามเปxาหมายทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

หลักปฏิบัติ ๓.๕ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนBาที่และจัดสรรเวลาอย@างเพียงพอ 

หลักปฏิบัติ ๓.๖ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบาย
และการดําเนินงานของบริษัทย@อยและกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอย@างมีนัยสําคัญ ในระดับที่เหมาะสม
กับกิจการแต@ละแห@ง รวมทั้งบริษัทย@อยและกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนมีความเขBาใจถูกตBองตรงกันดBวย 



๒๑ 
 

 

หลักปฏิบัติ ๓.๗ คณะกรรมการควรจัดใหBมีการประเมินผลการปฏิบัติหนBาที่ประจําป ของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย@อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนําไปใชBสําหรับ
การพัฒนาการปฏิบัติหนBาที่ต@อไปดBวย 

หลักปฏิบัติ ๓.๘ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBคณะกรรมการและกรรมการแต@ละคนมี
ความรูBความเขBาใจเกี่ยวกับบทบาทหนBาที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวขBองกับการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหBกรรมการทุกคนไดBรับการเสริมสรBางทักษะและความรูBสําหรับการ
ปฏิบัติหนBาที่กรรมการอย@างสม่ําเสมอ 

หลักปฏิบัติ ๓.๙ คณะกรรมการควรดูแลใหBมั่นใจว@าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป0นไป
ดBวยความเรียบรBอย สามารถเขBาถึงขBอมูลที่จําเป0น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูBและประสบการณkที่
จําเป0นและเหมาะสมต@อการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ ๔ สรรหาและพัฒนาผูBบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective 

CEO and People Management) 
หลักปฏิบติั ๔.๑ คณะกรรมการควรดําเนินการใหBมั่นใจว@ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการ

ผูBจัดการใหญ@และผูBบริหารระดับสูงใหBมีความรูB ทักษะ ประสบการณk และคุณลักษณะที่จําเป0นต@อการ
ขับเคล่ือนองคkกรไปสู@เปxาหมาย 

หลักปฏิบัติ ๔.๒ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBมีการกําหนดโครงสรBางค@าตอบแทนและ การ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ ๔.๓ คณะกรรมการควรเขBาใจโครงสรBางและความสัมพันธkของผูBถือหุBนที่อาจมี
ผลกระทบต@อการบริหารและการดําเนินงานของกิจการ 

หลักปฏิบัติ ๔.๔ คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหBมีจํานวน 
ความรูB ทักษะ ประสบการณk และแรงจูงใจที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ ๕ ส@งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย@างมีความรับผิดชอบ (Nurture 

Innovation and Responsible Business) 
หลักปฏิบัติ ๕.๑ คณะกรรมการควรใหBความสําคัญและสนับสนุนการสรBางนวัตกรรมที่

ก@อใหBเกิดมูลค@าแก@ธุรกิจควบคู@ไปกับการสรBางคุณประโยชนkต@อลูกคBาหรือผูBที่เกี่ยวขBอง และมีความ
รับผิดชอบต@อสังคมและส่ิงแวดลBอม 

หลักปฏิบัติ ๕.๒ คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหBฝ̂ายจัดการประกอบธุรกิจอย@างมีความ
รับผิดชอบต@อสังคมและส่ิงแวดลBอม และสะทBอนอยู@ในแผนดําเนินการ (operational plan) เพ่ือใหBมั่นใจ
ไดBว@าทุกฝ̂ายขององคkกรไดBดําเนินการสอดคลBองกับวัตถุประสงคk เปxาหมายหลัก และแผนกลยุทธk 
(strategies) ของกิจการ 

หลักปฏิบัติ ๕.๓ คณะกรรมการควรดูแลใหBฝ̂ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหBเป0นไป
อย@างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value 
chain เพ่ือใหBสามารถบรรลุวัตถุประสงคkและเปxาหมายหลักไดBอย@างย่ังยืน 



๒๒ 
 

 

หลักปฏิบัติ ๕.๔ คณะกรรมการควรจัดใหBมีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคkกร ที่สอดคลBองกับความตBองการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหBมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชBในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความ
เส่ียง เพ่ือใหBกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคkและเปxาหมายหลักของกิจการ 

หลักปฏิบัติ ๖ ดูแลใหBมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
หลักปฏิบัติ ๖.๑ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBมั่นใจว@า บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียง

และการควบคุมภายในที่จะทําใหBบรรลุวัตถุประสงคkอย@างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหBเป0นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวขBอง 

หลักปฏิบติั ๖.๒ คณะกรรมการตBองจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบติัหนBาทีไ่ดB
อย@างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

หลักปฏิบัติ ๖.๓ คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแยBงของผลประโยชนkที่
อาจเกิดข้ึนไดBระหว@างบริษัท กับฝ̂ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูBถือหุBน รวมไปถึงการปxองกันการใชB
ประโยชนkอันมิควรในทรัพยkสิน ขBอมูล และโอกาสของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผูBที่มีความสัมพันธk
เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม@สมควร 

หลักปฏิบัติ ๖.๔ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดBานการ
ต@อตBานคอรkรัปชันที่ชัดเจนและส่ือสารในทุกระดับขององคkกรและต@อคนนอกเพ่ือใหBเกิดการนําไปปฏิบัติ
ไดBจริง 

หลักปฏิบัติ ๖.๕ คณะกรรมการควรดูแลใหBกิจการมีกลไกในการรับเรื่องรBองเรียนและการ
ดําเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

หลักปฏิบัติ ๗ รักษาความน@าเช่ือถือทางการเงินและการเปYดเผยขBอมูล (Ensure Disclosure 

and Financial Integrity) 
หลักปฏิบัติ ๗.๑ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหBระบบการจัดทํารายงานทางการเงิน

และการเปYดเผยขBอมูลสําคัญต@าง ๆ ถูกตBอง เพียงพอ ทันเวลา เป0นไปตามกฎเกณฑk มาตรฐาน และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวขBอง 

หลักปฏิบัติ ๗.๒ คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล@องทางการเงิน
และความสามารถในการชําระหน้ี 

หลักปฏิบัติ ๗.๓ ในภาวะที่กิจการประสบปqญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมBจะประสบปqญหา 
คณะกรรมการควรมั่นใจไดBว@า กิจการมีแผนในการแกBไขปqญหา หรือมีกลไกอ่ืนที่จะสามารถแกBไขปqญหา
ทางการเงินไดB ทั้งน้ี ภายใตBการคํานึงถึงสิทธิของผูBมีส@วนไดBเสีย 

หลักปฏิบติั ๗.๔ คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทํารายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม 



๒๓ 
 

 

หลักปฏิบัติ ๗.๕ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBฝ̂ายจัดการจัดใหBมีหน@วยงานหรือผูBรับผิดชอบ
งานนักลงทุนสัมพันธ  kที่ทําหนBาที่ในการส่ือสารกับผูBถือหุBน และผูBมีส@วนไดBเสียอ่ืน เช@น นักลงทุน 
นักวิเคราะหk ใหBเป0นไปอย@างเหมาะสม เท@าเทียมกัน และทันเวลา 

หลักปฏิบติั ๗.๖ คณะกรรมการควรส@งเสริมใหBมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชBในการเผยแพร@
ขBอมูล 

หลักปฏิบัติ ๘ สนบัสนนุการมีส@วนร@วมและการส่ือสารกับผูBถือหุBน (Ensure Engagement and 

Communication with Shareholders) 
หลักปฏิบัติ ๘.๑ คณะกรรมการควรดูแลใหBมั่นใจว@า ผูBถือหุBนมีส@วนร@วมในการตัดสินใจในเรื่อง

สําคัญของบริษัท 
หลักปฏิบัติ ๘.๒ คณะกรรมการควรดูแลใหBการดําเนินการในวันประชุมผูBถือหุBนเป0นไปดBวย

ความเรียบรBอย โปร@งใส มีประสิทธิภาพ และเอ้ือใหBผูBถือหุBนสามารถใชBสิทธิของตน 
หลักปฏิบติั ๘.๓ คณะกรรมการควรดูแลใหBการเปYดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการ

ประชุมผูBถือหุBนเป0นไปอย@างถูกตBองและครบถBวน 
 



๒๔ 
 

 

บทท่ี ๔ 

การทบทวนสภาพแวดล�อมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 

การทบทวนสภาพแวดล�อมการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี แบ�งออกเป�น ๓ 
ตอน ดังน้ี 

๑. การทบทวนสภาพแวดล�อมภายนอก  
๒. การทบทวนสภาพแวดล�อมภายใน  
๓. สรุปการทบทวนสภาพแวดล�อม   

 

๑. การทบทวนสภาพแวดล�อมภายนอกด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
       สภาพแวดล�อมภายนอกที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีในป)จจุบัน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พิจารณาได�จากสภาพแวดล�อมระดับชาติสู�สภาพแวดล�อมระดับองค2กร เริ่มจาก
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีมาตราที่เกี่ยวข�องกับการบริหารกิจการ
บ�านเมืองที่ดีในหน�วยงานของรัฐ ๒ มาตรา ได�แก� มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให�มียุทธศาสตร2เป�นเป:าหมาย
การพัฒนาประเทศอย�างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ�นดินให�เป�นไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี ดังนั้นหน�วยงานของรัฐทุกประเภทจึง
ต�องดําเนินการให�เป�นตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี นอกจากรัฐธรรมนูญแล�ว กรอบ
ยุทธศาสตร2ชาติระยะ ๒๐ ป> “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ซ่ึงเป�นแผนหลักของการพัฒนาประเทศและมี
เป:าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ด�วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู�การพัฒนาให�คนไทยมีความสุขและตอบสนองต�อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน2
แห�งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร�างรายได�ระดับสูง เป�นประเทศพัฒนาแล�ว และสร�าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เป�นธรรม ประเทศสามารถแข�งขันได�ในระบบ
เศรษฐกิจ มีแนวทางที่เกี่ยวข�องกับการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีในกรอบแนวทางที่สําคัญลําดับที่ ๖ 
คือ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซ่ึงมีแนวทางสําคัญ ๘ แนวทาง ได�แก� ๑)
การปรับปรุงโครงสร�าง บทบาท ภารกิจของหน�วยงานภาครัฐ ให�มีขนาดที่เหมาะสม ๒) การวางระบบ
บริหารราชการแบบบูรณาการ ๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
๔) การต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต�าง ๆ ๖) ให�
ทันสมัยเป�นธรรมและเป�นสากล ๗) พัฒนาระบบการให�บริการประชาชนของหน�วยงานภาครัฐ และ ๘) 
ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได�และรายจ�ายของภาครัฐ  
 



๒๕ 
 

 

นอกเหนือจากยุทธศาสตร2ชาติระยะ ๒๐ ป>แล�ว รัฐบาลยังได�กําหนด Thailand 4.0 ให�เป�นเรื่อง
ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เน�นที่การแก�ป)ญหาให�ประเทศหลุดพ�นจากกับดักรายได�
ปานกลาง ประเทศจึงต�องพัฒนาโครงสร�างเศรษฐกิจใหม�ที่เรียกว�า New Economy Model มีการใช�หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชนสามารถสร�างรายได� ได�ด�วยตนเอง ต�องมีการปฏิรูปทั้งโครงสร�าง
ในทุกมิติ ไม�ว�าจะเป�นภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เน�นการผลิต
โดยใช�แรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร เปล่ียนมาเป�นการผลิตบนฐานความรู�และเทคโนโลยี โดยมี
การดึงสถาบันวิจัยระดับโลกเข�ามาตั้ งในประเทศไทยและมีความร�วมมือระหว�างรัฐ เอกชน 
สถาบันการศึกษาและสถาบันการเงินให�มากข้ึนหรือที่เรียกว�าประชารัฐ โดยมีเป:าหมายให�เกิดผล
สัมฤทธิ์ภายใน ๓-๕ ป> โดยในการสร�างโมเดล Thailand 4.0 หรือ "ประเทศไทย ๔.๐" หรือ "ไทย
แลนด2 ๔.๐" ที่เป�น Value-based Economy นั้น ต�องการปรับเปล่ียนโครงสร�างการผลิตที่เน�นการใช�
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค�าสินค�าและบริการ โดยมีเป:าหมายอยู�ที่ ๕ อุตสาหกรรมหลัก
ไ ด� แ ก�  1) Food, Agriculture & Bio-tech 2 )  Health, Wellness & Bio-Medical 3) Smart Devices, 
Robotics & electronics 4) Digital & Embedded Technology และ 5) Creative, Culture & High Value 
Service ซ่ึง บวท. จัดอยู�ในอุตสาหกรรมประเภทที่ ๕ คือ Creative, Culture & High Value Service 

จากยุทธศาสตร2ชาติระยะ ๒๐ ป>ได�ถ�ายโยงลงสู�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ ซ่ึงจัดทําบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร2ชาติ ๒๐ ป> การปรับโครงสร�างประเทศไทยไปสู�ประเทศ
ไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรปูประเทศ นอกจากนั้น ได�ให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส�วน ทั้งในระดับกลุ�มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ 
อย�างกว�างขวางและต�อเนื่อง เพ่ือร�วมกันกําหนดวิสัยทัศน2และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร�วม
จัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร2ของแผนฯ เพ่ือมุ�งสู� “ความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน ” ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ น้ีเอง มีหลักการที่เกี่ยวข�องกับการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีในการบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป:องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซ่ึงให�ความสําคัญกับการ
ส�งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย�างเป�นรูปธรรม ทั้งด�านระบบการบริหารงานและบุคลากร 
มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร�งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได�อย�างเป�นธรรม และ
ประชาชนมีส�วนร�วม มีการกระจายอํานาจ และแบ�งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว�างส�วนกลาง 
ภูมิภาค และท�องถิ่น หลักการดังกล�าวมีวัตถุประสงค2เพ่ือให�การบริหารราชการแผ�นดินมีประสิทธิภาพ 
โปร�งใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

นอกจากสภาพแวดล�อมระดับชาติแล�ว แผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวม พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีความสอดคล�องกับยุทธศาสตร2ชาติ 
๒๐ ป> แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และน�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต2ใช� เพ่ือเป�น 
Roadmap ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพัฒนารัฐวิสาหกิจ มียุทธศาสตร2ที่เกี่ยวข�องกับการ
บริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี ในยุทธศาสตร2การปรับปรุงระบบการกํากับดูแลด�วยหลักการที่โปร�งใสมี



๒๖ 
 

 

ธรรมาภิบาล และปลอดจากความขัดแย�งของผลประโยชน2ทุกระดับและต�องมีประสิทธิภาพและการ
บริหารจัดการความเส่ียงที่ดีข้ึน ซ่ึงแผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวมน้ีเอง สคร. ได�นําไปจัดทําแผน
ยุทธศาสตร2รัฐวิสาหกิจ พ.ศ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจใน
ยุทธศาสตร2ด�านธรรมาภิบาลและบริหารจัดการเพ่ือให�หน�วยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง ๕๔ รัฐวิสาหกิจมีการ
ดําเนินงานอย�างมีธรรมาภิบาลต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกภาคส�วน ซ่ึงขณะน้ี สคร. ได�จัดทําหลักการ
กํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป> ๒๕๖๑ ซ่ึงเทียบเคียงได�กับหลักการกํากับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
ป> ๒๕๖๐ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย2และตลาดหลักทรัพย2 (กลต.) ที่ออกหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) สําหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับใหม� เพ่ือ
เป�นแนวทางสําหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติหน�าที่ โดยมุ�งเน�นบทบาทการเป�น
ผู�นําองค2กร นําพาธุรกิจไปสู�การเจริญเติบโตด�วยการสร�างคุณค�ากิจการอย�างย่ังยืน หลักการกํากับ
ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ สคร. ป> ๒๕๖๑ ขณะน้ีอยู�ระหว�าการพิจารณาของ กนร. คาดว�าจะประกาศใช�
ประมาณ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภาพแสดงข�อมูลสภาพแวดล�อมระดับชาติ (นโยบาย ยุทธศาสตร2และแผน
ชาติฯ) สู�สภาพแวดล�อมระดับการนํานโยบายไปปฏิบัติ แสดงในภาพที่ ๔-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 

 



๒๘ 
 

 

สภาพแวดล�อมภายนอกได�กําหนดโอกาส (Opportunity) ในการดําเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจของ บวท. ให�เป�นที่ยอมรับเช�นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย2ใน ๘ 
ประการ ไก�แก� ๑) ความตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู�นําที่สร�าง
คุณค�าให�แก�กิจการของ บวท. อย�างย่ังยืน ๒) กําหนดวัตถุประสงค2 เป:าหมายหลักของกิจการของ บวท. 
ที่เป�นไปเพ่ือความย่ังยืน ๓) เสริมสร�างคณะกรรมการ บวท. ที่มีประสิทธิภาพ ๔) สรรหาและพัฒนา
ผู�บริหารระดับสูงของ บวท. และการบริหารบุคลากร ๕) ส�งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจของ 
บวท.ออย�างมีความรับผิดชอบ ๖) ดูแลระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของ บวท. ที่
เหมาะสม ๗) รักษาความน�าเช่ือถือทางการเงินและการเป�ดเผยข�อมูลของ บวท. และ ๘) สนับสนุนการ
มีส�วนร�วมและการส่ือสารกับผู�ถือหุ�นของ บวท. ส�วนอุปสรรค (Threats) ที่จะทําให� บวท. ไม�ประสบ
ผลสําเร็จในการกํากับดูแลกิจการที่ดี คือ การทุจริตคอร2รัปชันที่อาจเกิดในองค2กรในทุกรูปแบบ 

 

๒. การทบทวนสภาพแวดล�อมภายในด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
สภาพแวดล�อมภายในเกี่ยวข�องกับการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีในป)จจุบัน พ.ศ. 

๒๕๖๑ พิจารณาได�จากข�อมูลการทบทวนสภาพแวดล�อมของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
ผลการดําเนินงานตามแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในป>งบประมาณ ๒๕๖๑ และการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานในหน�วยงานของรัฐ ประจําป>งบประมาณ  ๒๕๖๑  

๑. การทบทวนสภาพแวดล�อมของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ได�กําหนดวิสัยทัศน2 
พันธกิจ ค�านิยม กรอบวิสัยทัศน2 และประเด็นยุทธศาสตร2 ดังน้ี 

• วิสัยทัศน2 (Vision) “มุ�งมั่นพัฒนาคุณภาพการให�บริการการเดินอากาศ สู�การเป�นหนึ่งใน
องค2กรระดับดีเย่ียมตามมาตรฐานโลกอย�างย่ังยืน” “To be Air Navigation Service Provider with 
International Standards of Excellence”  

• พันธกิจ (Mission) “เป�นผู�ให�บริการการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนองความต�องการของ
ผู�ใช�บริการด�วยความปลอดภัยเป�นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร�างคุณค�าให�แก�ระบบการบิน
และผลประโยชน2แห�งชาติ”  

• ค�านิยมองค2กร (Value) มุ�งเน�นความปลอดภัย มุ�งเน�นหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการ
ทํางาน มุ�งเน�นความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย มุ�งเน�นผลลัพธ2ที่เป�นเลิศ มุ�งเน�นการทางานเป�นทีม  

• กรอบวิสัยทศัน2 ๕ กรอบ และประเด็นยุทธศาสตร2 ๕ ประเด็นยุทธศาสตร2 ดังตารางที ่๔-๑ 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 

 กรอบวิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร  
๑ เป�นองค2กรทีมี่คุณภาพการให�บริการระดับ

แนวหน�า (AEROTHAI Servicemark) 
การให�บริการการเดินอากาศที่ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 

๒ เป�นองค2กรมืออาชีพ (Professionals) การสร�างบุคลากรมืออาชีพ 
๓ เป�นองค2กรสมรรถนะสูงทีเ่ติบโตอย�างย่ังยืน 

(High Performance Organization : HPO) 
การพัฒนาไปสู�องค2กรสมรรถนะสูง 

๔ เป�นองค2กรทีส่ร�างคุณค�าให�กับกิจการบิน  
(Key Aviation Partner) 

การสร�างคุณค�าให�กบักิจการบินและผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย 

๕ เป�นองค2กรหลักที่สร�างขีดความสามารถใน
การแข�งขันของประเทศ (Value for National 
Competitiveness) 

การสร�างความสามารถในการแข�งขัน 

ตาราง ๔-๑ กรอบวิสัยทัศน2และประเด็นยุทธศาสตร2ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
• วัตถปุระสงค2เชิงยุทธศาสตร2 (Strategic Objective) ๑๑ วัตถปุระสงค2เชิงยุทธศาสตร2 แสดงใน

ตารางที่ ๔-๒ 

SO วัตถุประสงค เชิงยุทธศาสตร  
๑ ให�บริการที่ปลอดภัยและมัน่คงเป�นไปตามมาตรฐาน และต�อเนื่องในทุกช�วงการบิน 
๒ มีความสามารถรองรบัเที่ยวบินได�อย�างมีประสิทธิภาพและเป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม 
๓ มีบุคลากรมืออาชีพที่เพียงพอ มีการจัดการทุนมนุษย2อย�างเป�นระบบ สามารถขับเคล่ือน

วิสัยทัศน2และองค2กรให�เติบโตได�อย�างย่ังยืน 
๔ มีบุคลากรทีทุ่�มเท มีความผูกพัน และมีสภาพแวดล�อมด�านบุคลากรที่ดี 
๕ มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีทั่วทั้งองค2กร และพร�อมรับต�อการเปล่ียนแปลง เพ่ือให�

เกิดผลลัพธ2ทีมี่ประสิทธิภาพอย�างย่ังยืน 
๖ มีระบบการกาํกับดูแลที่ดี ที่มีการจัดการในระดับดีเย่ียม  
๗ เป�นองค2กรแห�งนวัตกรรมด�วยการพัฒนาสารสนเทศและการจัดการความรู�เป�นพ้ืนฐาน  
๘ มีการบริหารจัดการทางการเงินและต�นทุนอย�างมีประสิทธิภาพ และสมดุล เพ่ือให�มี

อัตราค�าบริการที่เป�นธรรม โปร�งใส และแข�งขันได� 
๙ สร�างคุณค�าให�กับกิจการบินทกุระดับ และสร�างความพึงพอใจให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ทุกกลุ�ม 
๑๐ มีโครงสร�างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศที่ครบถ�วนและมีศักยภาพสอดคล�อง

กับการพัฒนาการขนส�งทางอากาศของประเทศ 
๑๑ สร�างความสามารถในการรองรับของระบบการบินของประเทศที่มีศักยภาพแข�งขันได� 

ตาราง ๔-๒ ประเด็นยุทธศาสตร2และวัตถุประสงค2เชิงยุทธศาสตร2ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 



๓๐ 
 

 

• เป:าหมายผลการดําเนินการ (Key Performance Target) ที ่เกี ่ยวข�องกับการกํากับดูแล
กิจการที่ดี แสดงในตารางที่ ๔-๓ 

 

SO6-มีระบบการกํากับดูแลท่ีดี ท่ีมีการจัดการในระดับดีเย่ียม (Best in Class) 

เป;าหมายผลการดําเนินการ (KPT) กลยุทธ  (S) แผน (Plan) 
KPT ด�าน Corporate Governance 
KPT6.1 ผลการประเมินความ
โป ร� ง ใ ส โด ย  ป .ป .ช . ข อ ง
รัฐ วิสาหกิจ และปฏิบั ติตาม
หลักการและแนวทางการการ
กับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร. 
๒๕๕๒) ได� 

S6.1 ดําเนินการตาม CG/CSR 
สร�าง Good Citizenship 

• แผนงาน ๖.๑.๑ แผนผลักดัน
นโยบายการกํากบัดูแลกิจการที่
ดี (CG) ของ บวท. พร�อมขยาย
การปฏิบั ติ ให�ครอบคลุมทุก
ระดับทั่วทั้งองค2กร (Quick win)  
• แผนงาน ๖.๑.๒ แผนส�งเสริม
และปลูกฝ)งพนักงานทุกระดับ
ให�มีจรรยาบรรณที่ดีตามแนว
ทางการกํากับที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
(Long Term) 

 

ตาราง ๔-๓ เป:าหมายผลการดําเนินการ กลยุทธ2 และแผน ที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 

  จากการพิจารณากรอบวิสัยทัศน2  ประเด็นยุทธศาสตร2 และวัตถุประสงค2 เชิง
ยุทธศาสตร2 จะพบว�าการดําเนินงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยู�ในกรอบวิสัยทัศน2ที่ ๓ เป�นองค2กร
สมรรถนะสูงที่เติบโตอย�างย่ังยืน (High Performance Organization : HPO) ประเด็นยุทธศาสตร2ที่ ๓ 
การพัฒนาไปสู�องค2กรสมรรถนะสูง วัตถุประสงค2เชิงยุทธศาสตร2ที่ ๖ มีระบบการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การจัดการในระดับดีเยี่ยม (Best on Class) มีเป:าหมายผลการดําเนินการ KPT6.1 ผลการประเมิน
ความโปร�งใสโดย ป.ป.ช. ของรัฐวิสาหกิจ และปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการการกับดูแลที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๕๒) ได� มีกลยุทธ2 S6.1 ดําเนินการตาม CG/CSR สร�าง Good Citizenship ใน ๒ 
แผนงาน คือ แผนงาน ๖.๑.๑ แผนผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ บวท. พร�อม
ขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งองค2กร (Quick win) และแผนงาน ๖.๑.๒ แผนส�งเสริมและ
ปลูกฝ)งพนักงานทุกระดับให�มีจรรยาบรรณที่ดีตามแนวทางการกํากับที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (Long Term) 
ทั้งสองแผนงานถือเป�นจุดแข็งของ บวท. ที่สามารถดําเนินการได�ตามเป:าหมายผลการดําเนินการใน
ป>งบประมาณ ๒๕๖๑ และต�องรักษาความเป�นจุดแข็ง (Strengths) ด�านการกํากับดูแลที่ดีในอีก ๕ ป>
ข�างหน�า (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 



๓๑ 
 

 

 ๒. การทบทวนผลการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕ ในป>งบประมาณ ๒๕๖๑ มีแผนงานและโครงการในเป:าหมายผลการดําเนินการ KPT6.1 
จํานวน ๓ แผนงาน และ ๒ โครงการ มีผลการดําเนินงาน แสดงในตารางที่ ๔-๔ 
 
S กลยุทธ  KPT แผน นโยบาย Project Code ชื่อโครงการ/งาน ผลการ

ดําเนินงาน 

๓ ๖.๑ KPT6.1 ๖.๑.๑ Quick win ๕๕๕-๐๒๖๘ ปฏิบัติตามข�อกําหนดขององค2กร
กลางของรัฐท่ีเกี่ยวข�องกับการ
ส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานท่ัวท้ังองค2กร 

คาดว� าผลการ
ประเมิ น (ITA) อ ยู�
ในระดับดีมาก 
(≥ ๘๐ คะแนน) 

๓ ๖.๑ KPT6.1 ๖.๑.๑ Quick win ๕๕๕-๐๒๖๙ พัฒนาระบบการกํากับดูแลท่ีดีใน
รัฐวิสาหกิจด�วยหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือสร�างคุณค�าอย�างสมดุลต�อผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย 

คาดว�าผลการ
สํ ารวจความ รู� 
ความเข�าใจ CG 
วัฒนธรรมองค2กร 
บรรยากาศองค2กร 
อ ยู� ในระดับสู ง
มาก  ส� วนการ
สื่ อ ส า ร อ ยู� ใน
ระดับค�อนข�าง
น�อยถึงปานกลาง 

๓ ๖.๑ KPT6.1 ๖.๑.๒ Long 
Term 

๕๕๕-๐๑๙๒ ขับเคลื่อนแนวทางการต�อต�านทุจริต
ตามวิถีทางของ บวท. (AEROTHAI 
Ways for Anti-Corruption) 

บรรลุตัวช้ีวัดท้ัง 
๕ แนวทาง 

๓ ๖.๑ KPT6.1 ๖.๑.๒ Long 
Term 

๐๐๐-๐๖๑๗ ผลักดัน เจตจํานงสุจ ริตในการ
บริหารงานสู�การปฏิบัติท่ัวท้ังองค2กร 

เผยแพร�เจตจํานง
สุ จ ริ ตใ น ก า ร
บริหาร งานฉบับ
ภาษาอั งกฤษใน
home.aerothai 
และ www 

๓ ๖.๑ KPT6.1 ๖.๑.๒ Long 
Term 

๐๐๐-๐๖๑๘ ส�งเสริมและปลูกฝ)งวัฒนธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงานแก�บุคลากร 

จัดทําร�างคู� มือ
จ ริยธรรมและ
จ ร รย าบ รรณ
พนักงานแล�วเสร็จ 

 

ตาราง ๔-๔ แสดงผลการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
                 ๒๕๖๕ ในป>งบประมาณ ๒๕๖๑ 



๓๒ 
 

 

  จากผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง ๕ 
กิจกรรมในป>งบประมาณ ๒๕๖๑ สรุปได�ว�า บวท. มีจุดแข็ง (Strengths) ในเรื่องการปฏิบัติตามกฏ 
ระเบียบ ข�อบังคับด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี แต�มีจุดอ�อน (Weakness) ในเรื่องการรับรู�ที่เกี่ยวข�อง
กับการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลที่ดีของ บวท. ซ่ึงเกิดจากการส่ือสารเผยแพร�ที่ไม�สามารถเข�าถึง
กลุ�มเป:าหมายทั่วทั้งองค2กร  

๓. การทบทวนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานในหน�วยงานของรัฐ 
(ITA) ประจําป>งบประมาณ  ๒๕๖๑ ของสํานักงาน ป.ป.ช. พบว�าการดําเนินงานประจําวันในด�านความ
โปร�งใส ความสํานึกรับผิดชอบ ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค2กร และคุณธรรมในการทํางาน มีผลการประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ2 ๑๑ ตัวชี้วัด คิดเป�น
ร�อยละ ๙๕.๔๕ แสดงให�เห็นว�าทุกสายงานใน บวท. มีการดําเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร�งใสสูง
มาก ถือว�าเป�นจุดแข็งของ บวท. ส�วนการรับรู�คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ บวท. 
ซ่ึงประเมินจากการรับรู�ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของ บวท. มีคะแนนการรับรู�เพียงร�อยละ ๘๗.๐๗ และ
การรับรู�ของบุคลากรภายในของ บวท. ๗๑.๙๘ ซ่ึงการรับรู�ของทั้งสองส�วนลดลงจากทุก ๆ ป>ที่ผ�าน 
แสดงให�เห็นว�าการส่ือสารกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและการรับรู�ของบุคลากรภายในของ บวท. เป�นจุดอ�อน 
(Weakness) ยังไม�มีประสิทธิภาพ ไม�สามารถสร�างการรับรู�ให�เข�าถึงกลุ�มเป:าหมายได�อย�างทั่วถึงทั้ง
ภายในและภายนอก บวท. ผลการประเมิน ITA ประจําป>งบประมาณ  ๒๕๖๑ อยู�ระหว�างการดําเนินการ
ของสํานักงาน ป.ป.ช. ผลการประเมิน ITA ตั้งแต�ป>งบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ แสดงในตารางที่ ๔-๕ 

 

ดัชนี ชื่อดัชนี  ปIงบประมาณ 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑ ความโปร�งใส ๗๓.๔๖ ๙๘.๑๒ ๙๔.๖๑ ๙๕.๓๓ รอผลประเมิน 
๒ ความพร�อมรับผิด ๘๔.๑๕ ๙๔.๗๕ ๙๑.๒๑ ๘๗.๒๑ รอผลประเมิน 

๓ ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

๙๖.๓๔ ๙๙.๐๐ ๙๙.๘๗ ๙๓.๗๐ รอผลประเมิน 

๔ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค2กร ๗๔.๘๓ ๗๐.๑๙ ๘๕.๑๑ ๗๑.๔๘ รอผลประเมิน 

๕ คุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน ๗๘.๖๗ ๗๓.๒๘ ๗๑.๔๑ ๗๕.๗๓ รอผลประเมิน 

ITA คุณธรรมและความโปรSงใสฯ ๘๑.๕๘ ๘๘.๗๗ ๘๙.๔๖ ๘๖.๑๗ รอผลประเมิน 

 

ตารางที่ ๔-๕ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานในหน�วยงานของรัฐ (ITA)  
         ประจําป>งบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 
๓. สรุปการทบทวนสภาพแวดล�อม 

จากการทบทวนสภาพแวดล�อมภายนอกและการทบทวนสภาพแวดล�อมภายใน ทําให�
ได�ข�อมูลจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค ดังน้ี 

 



๓๓ 
 

 

จุดแข็ง (Strengths) การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข�อบังคับ ด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
จุดอ�อน (Weakness) การรบัรู�ของบุคลากรและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของ บวท. 
โอกาส (Opportunity) การปฏิบติัตามกฏ ระเบียบ ข�อบังคับ ด�านการกาํกับดูแลกิจการที่ดี

เทียบเคียงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย2 
อุปสรรค (Threats) การทจุริตคอร2รปัชันที่อาจเกิดในองค2กรในทุกรปูแบบ 
ความสัมพันธ2ของจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค (TOWS Matrix) แสดงดังภาพ 

ที่ ๔-๒ 
   

ป)จจัยสภาพแวดล�อม 
ภายใน 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
• การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข�อบังคับ 
ด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

จุดอSอน (Weakness) 
• การรับรู�ของบุคลากรและผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสียของ บวท. 

โอกาส (Opportunity) 
• การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข�อบังคับ 
ด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
เทียบเคียงบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย2 

SO  
Strategy 

WO  
Strategy 

อุปสรรค (Threats) 
• การทุจริตคอร2รัปชันท่ีอาจเกิดใน
องค2กรในทุกรูปแบบ 

ST  
Strategy 

WT  
Strategy 

 
ตารางที่ ๔-๖ ความสัมพันธ2ของจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค (TOWS Matrix) 
 
 ตาราง TOWS Matrix สามารถนําไปกําหนดประเด็นยุทธศาสตร2 (WO/WT Strategy) ด�านการ
พัฒนาการส่ือสารและเผยแพร�การดําเนินงานด�านการกํากับดูแลที่ดีและการต�อต�านการทุจริตคอร2รัปชัน 
ของแผนแม�บทการกํากับดูแลที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖  

 

ป)จจัยสภาพแวดล�อม 
ภายนอก 



๓๔ 
 

บทท่ี ๕ 
ยุทธศาสตร�การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและองค�ประกอบ 

 
การทบทวนสภาพแวดล�อมทั้งภายนอกและภายใน นําไปสู�การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร& 

วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร& เป+าหมายการดําเนินการ กิจกรรมดําเนินการ ตัวช้ีวัดและค�าเป+าหมาย 
และหน�วยปฏิบัติ ของแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖  
 
๑. การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร�ของแผนแม'บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๖ 
 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร&ของแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
นั้น เป7นการถ�ายโยงวิสัยทัศน& พันธกิจ ยุทธศาสตร& และวัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร&ที่เกี่ยวข�องกับการ
กํากับดูแลที่ดีจากแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ซ่ึงแผนวิสาหกิจได�กําหนดเป+าหมายผลการ
ดําเนินการด�านการกํากับดูแลที่ดีของ บวท. ไว�ให�แล�ว นํามาเป7นกรอบในการกําหนดเป+าหมาย ประเด็น
ยุทธศาสตร& วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร& และกิจกรรมการดําเนินการของแผนแม�บทการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ดังภาพที่ ๕-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน� : มุ�งเน�นพัฒนาคุณภาพการให�บริการจราจรทางอากาศ 
สู�การเป7นหนึ่งในองค&กรระดับดีเย่ียมตามมาตรฐานโลกอย�างย่ังยืน 
“To be Air Navigation Service Provider with International Standards 
of Excellence” 

พันธกิจ : ให�บริการการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนอง    
ความต�องการของผู�ใช�บริการด�วยความปลอดภัย เป7นมาตรฐาน    
มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต�องการของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
ทุกภาคส�วน และผลประโยชน&แห�งชาติ 

แผนวิสาหกิจ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ 

ยุทธศาสตร� ๓ : การพัฒนาไปสู�องค&กรสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization : HPO) 

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� (SO6): มีระบบการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การจัดการในระดับดีเย่ียม (Best in Class)  

เป7าหมายผลดําเนินการ (KPT6.1) : ผลการประเมินความโปร�งใส
โดย ป.ป.ช. ของรัฐวิสาหกิจ และปฏิบัติตามหลักการและแนว
ทางการการกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๕๒) ได� 

กลยุทธ� (S6.1) ดําเนินการตาม CG/CSR สร�าง Good Citizenship  

แผน (Plan 6.1.1) การผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(CG) ของ บวท. พร�อมขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้ง
องค&กร (Quick win)  

แผน (Plan 6.1.2) การส�งเสริมและปลูกฝ�งพนักงานทุกระดับให�มี
จรรยาบรรณที่ ดีตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ ดี ใน
รัฐวิสาหกิจ (Long Term)  

แผนแม'บทการกาํกับดูแลที่ด ีพ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๑  ดําเนินการตาม CG สร�าง Good Citizenship  

เป7าหมายของแผนแม'บท CG : ผลการประเมินความโปร�งใสโดย 
ป.ป.ช. ของรัฐวิสาหกิจ และปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกํากับ
ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๕๒) ได� 

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ที่ ๑.๑ การผลักดันนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ บวท. พร�อมขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุม
ทุกระดับทั่วทั้งองค&กร (Quick win)  

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ที่  ๑.๒ การส�งเสริมและปลูกฝmง
พนักงานทุกระดับให�มีจรรยาบรรณที่ดีตามหลักการและแนวทางการ
กํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (Long Term)  

การทบทวนสภาพแวดลBอมภายใน 

การทบทวนสภาพแวดลBอมภายนอก 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่  ๒ การสร�างกลไกที่ ดีในการส่ือสารและ
เผยแพร�การดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย�างทั่วถึงทั้ง
ภายในและภายนอกองค&กร  

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ที่ ๒.๑ สร�างกลไกในการส่ือสารและ
เผยแพร�ภายในองค&กรด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ที่ ๒.๒ การสร�างความรู�ความเข�าใจต�อ
นโยบายการกํากับดูแลที่ดีภายในและภายนอก บวท.  

TOWS Matrix: WO/WT Strategy สามารถนํ า ไป กํ าห น ด

ประเด็นยุทธศาสตร&ด�านการพัฒนาการส่ือสารและเผยแพร�การ
ดําเนินงานด�านการกํากับดูแลที่ดี 

ภาพท่ี ๕-๑ แสดงการถ�ายโยงวัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร&
ด�านการกํากับดูแลท่ีดีของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
สู�แผนแม�บทการกํากับดูแลท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 



๓๖ 
 

 
 จากภาพที่ ๕-๑ สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตร&ของแผนแม�บท CG พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
ได� ๒ ประเด็นยุทธศาสตร& ดังตารางที่ ๕-๑ 
 

ยุทธศาสตร�  ประเด็นยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร& ๑ การดําเนินงานตามพันธกิจภายใต�หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเน�นการ

สร�าง Good Citizenship (กลยุทธ& S6.1) 

ยุทธศาสตร& ๒ การสร�างกลไกที่ดีในการส่ือสารและเผยแพร�การดําเนินงานด�านการกํากับดูแล
กิจการที่ ดีอย�างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค&กร (TOWS Matrix : WO/WT 
Strategy) 

 

ตารางที่ ๕-๑ ประเด็นยุทธศาสตร&ของแผนแม�บทการกํากบัดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
 

๒. การกําหนดวัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ของแผนแม'บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
     พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
 ประเด็นยุทธศาสตร&ทั้ง ๒ ประเด็นยุทธศาสตร& นํามากําหนดวัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร& ได� ๒ 
วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร& แสดงในตารางที่ ๕-๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร& ๑ การดําเนินงานตามพันธกิจ
ภายใต�หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี 
โดยเน�นการสร�าง Good Citizenship  
(กลยุทธ& S6.1) 

๑.๑ การผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(CG) ของ บวท. พร�อมขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุม
ทุกระดับทั่วทั้งองค&กร (Quick win) (Plan 6.1.1) 
๑.๒ การส�งเสริมและปลูกฝmงพนักงานทุกระดับให�มี
จรรยาบรรณที่ดีตามหลักการและแนวทางการกํากับ
ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (Long Term) (Plan 6.1.2) 

ยุทธศาสตร& ๒ การสร�างกลไกที่ดีในการ
ส่ือสารและเผยแพร�การดําเนินงานด�าน
การกํากับดูแลกิจการที่ดีอย�างทั่วถึงทั้ง
ภายในและภายนอกองค&กร (TOWS Matrix 
: WO/WT Strategy) 

๒.๑ สร�างกลไกในการส่ือสารและเผยแพร�ภายใน
องค&กรด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี (TOWS Matrix) 
๒.๒ การสร�างความรู�ความเข�าใจต�อนโยบายการ
กํากับดูแลที่ ดีภายในและภายนอก บวท. (TOWS 
Matrix) 

 

ตารางที่ ๕-๒ ประเด็นยุทธศาสตร&และวัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร&ของแผนแม�บทการกํากับดูแล 
       กิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

 
 



๓๗ 
 

 
 ๓. เป7าหมายผลการดําเนินการของแผนแม'บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
 ประเด็นยุทธศาสตร&ทั้ง ๒ ประเด็นยุทธศาสตร& วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร&ทั้ง ๔ วัตถุประสงค&
เชิงยุทธศาสตร& นํามากําหนดเป+าหมายผลการดําเนินการ แสดงในตารางที่ ๕-๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� เป7าหมายการดําเนินการ 
ยุทธศาสตร& ๑ การดําเนินงานตาม
พันธกิจภายใต�หลักจริยธรรมและ
การจัดการท่ีดี โดยเน�นการสร�าง 
Good Citizenship (กลยุทธ& S6.1) 

๑.๑ การผลักดันนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี  (CG) ของ บวท . 
พร�อมขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุม
ทุกระดับท่ัวท้ังองค&กร (Quick win) 
(Plan 6.1.1) 

๑. พัฒนาระบบการกํากับดูแลที่ ดี ใน
รัฐวิสาหกิจด�วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
สร�างคุณค�าอย�างสมดุลต�อผู�มีส�วนได�ส�วน

เสีย (งาน ๕๕๕-๐๒๖๙) 
๒. ปฏิบัติตามข�อกําหนดขององค&กรกลาง
ของรัฐที่เกี่ยวข�องกับการส�งเสริมคุณธรรม
และความโปร�งใสในการดําเนินงานทั่วทั้ง

องค&กร (งาน ๕๕๕-๐๒๖๘) 
๓. ขับเคลื่อนแนวทางการต�อต�านการทุจริต
คอร&รัปชั่นตามวิถีทางของ บวท.  

(งาน ๕๕๕-๐๑๙๒) 

๑ .๒  ก ารส� ง เส ริม แล ะป ลู ก ฝm ง
พนักงานทุกระดับให�มีจรรยาบรรณ
ท่ีดีตามหลักการและแนวทางการ
กํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ (Long 
Term) (Plan 6.1.2) 

๔. ส�งเสริมและปลกูฝmงวัฒนธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัต ิ
งานแก�บุคลากร   
(โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๘) 
๕. ผลักดันเจตจํานงสุจริตในการบรหิาร 
งานสู�การปฏิบตัิทัว่ทั้งองค&กร  
(โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๗) 

ยุทธศาสตร& ๒ การสร�างกลไกท่ีดีใน
ก า ร สื่ อ ส า รแ ล ะ เผ ย แ พ ร� ก า ร
ดํ า เนิ น งานด� านการกํ า กับดู แล
กิจการท่ีดีอย�างท่ัวถึงท้ังภายในและ

ภายนอกองค& กร (TOWS Matrix : 
WO/WT Strategy) 

๒.๑ สร�างกลไกในการสื่อสารและ
เผยแพร�ภายในองค&กรด� านการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี 

๑. ประยุกต&ใช�ช�องทางการสื่อสารต�าง ๆ 
ในการสื่อสารเผยแพร�ผลการดําเนินงานที่
สําคัญเกี่ยวกับ CG, Anti-Corruption, ITA, 
etc อย�างทั่วถึงใน บวท. 

(TOWS Matrix : WO/WT Strategy) 

๒.๒ การสร�างความรู�ความเข�าใจต�อ
นโยบายการกํากับดูแลท่ีดีภายใน
และภายนอก บวท. 

๒. เผยแพร�นโยบาย/หรือแนวปฏิบัติและ
ผลการดําเนินงานด�าน CG, ITA , Anti-
Corruption,  อ่ืน ๆ ภายใน บวท. 

(TOWS Matrix : WO/WT Strategy)  

 
๔. กิจกรรมดําเนินการ ตัวชี้วัด และหน'วยปฏิบัติ 

 ประเด็นยุทธศาสตร&ทั้ง ๒ ประเด็นยุทธศาสตร& วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร&ทั้ง ๔ วัตถุประสงค&
เชิงยุทธศาสตร& เป+าหมายผลการดําเนินการทั้ง ๗ เป+าหมายผลการดําเนินการ นํามากําหนดกิจกรรม
ดําเนินการ ตัวช้ีวัด และหน�วยปฏิบัติ แสดงในตารางที่ ๕-๔ และตารางที่ ๕-๕ 
 
 



๓๘ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค� 
เชิงยุทธศาสตร� 

เป7าหมาย 
ผลการดําเนินการ 

โครงการ/แผนงาน ตัวช้ีวัด ค'าเป7าหมาย 
หน'วยปฏิบัต/ิรวบรวม 

ยุทธศาสตร� ๑  การ
ดําเนินงานตามพันธกิจ
ภายใต�หลักจริยธรรม
แล ะการ จัด การที่ ดี 
โดยเน�นการสร�าง Good 
Citizenship ( ก ล ยุ ท ธ& 
S6.1) 

๑ .๑  ก า ร ผ ลั ก ดั น
นโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ ดี  (CG) ของ 
บวท. พร�อมขยายการ
ปฏิบัติให�ครอบคลุมทุก
ระดั บ ทั่ วทั้ งอ งค& ก ร 
(Quick win) (Plan 6.1.1) 

๑. พัฒนาระบบการกํากับ
ดูแลที่ ดี ในรัฐวิสาหกิจด�วย
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร�าง
คุณค�าอย�างสมดุลต�อผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสีย  
(งาน ๕๕๕-๐๒๖๙) 

๑.๑ บทบาทหน�าที่ ความรับผิดชอบ 
แ ล ะ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
คณะกรรมการบริษัทฯ (โครงสร�าง
คณ ะกรรมการและกฎบั ตรการ
ประชุมผู�ถือหุ�น การพัฒนาตนเอง 
แ ล ะก าร บํ า เพ็ ญ ป ร ะ โย ช น& ต� อ
สาธารณะของคณะกรรมการฯ 

• โครงสร�างคณะกรรมการชุดย�อย 
• การจัดประชุมผู�ถือหุ�นตามกําหนด  

  เวลา  

• คณะกรรมการมาประชุม 

• จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน& 

งานสนับสนุนบอร�ด สกญ. 

๑ .๒  การบริหารความเสี่ ยงและ
ควบคุมภายใน 

ระดับความสําเร็จของการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

(≥ระดับ ๔) 

สนบ. 
๑.๓ การตรวจสอบภายใน ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ

ภายใน (≥ระดับ ๔) 

สตน. 
๑.๔ การเป�ดเผยสารสนเทศด�วย
ความโปร�งใส 

ระดับความสําเร็จของการเป/ดเผย

สารสนเทศด�วยความโปร�งใส (≥ระดับ ๔) 

นต.บท. 
๑.๕ การถ�ายทอดความรู�การกํากับ
ดูแลที่ดี (CG Code) สคร. 

ระดับความสําเร็จของการถ�ายทอด

ความรู�การกํากับดูแลท่ีดี (≥ระดับ ๔) 

CG-สกญ. 
๑.๖ โครงการศึกษาหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ กลต. และ สคร. 
เพื่ อ มุ� ง สู� ก าร เป7 นบ รรษั ท ภิ บ าล 
(โครงการใหม') 

ความรู�ความเข�าใจหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีของ กลต. และ สคร. 
(≥ระดับ ๔) 

CG-สกญ. 
๒. ปฏิบัติตามข�อกําหนดของ
องค&กรกลางของรัฐที่ เกี่ยว 
ข�องกับการส�งเสริมคุณธรรม
และค วาม โป ร� ง ใส ใน การ
ดําเนินงานทั่วทั้งองค&กร  
(งาน ๕๕๕-๐๒๖๘) 

๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความ
โป ร� ง ใส ใน ก า ร ดํ า เนิ น ง า น ใน
หน� วยงานของรัฐของสํานักงาน 
ป.ป.ช. 

คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสฯ (≥ระดับ ๔) 

CG-สกญ./สายงานท่ีเกี่ยวขBอง 

๒.๒ ยกระดับดัชนีคุณธรรมและ
ความโปร�งใสของ ป.ป.ช. 

ผลการประเมินการดําเนินงานแผน

ยกระดับ ITA 

CG-สกญ./สายงานท่ีเกี่ยวขBอง 

๒.๓ การถ�ายถอดความรู�เกี่ยวกับ
การประเมิน ITA 

 

ระดับความสําเร็จของการถ�ายทอด

ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการประเมิน 

ITA (≥ระดับ ๔) 

CG-สกญ. 
๓. ขั บ เค ล่ื อนแนวทางการ
ต�อต�านการทุจริตคอร&รัปช่ัน
ตามวิถีทางของ บวท.  
(งาน ๕๕๕-๐๑๙๒) 

๓.๑ การถ�ายทอดความรู�การต�อต�าน
การทุจริตคอร&รัปชัน 

ระดับความสําเร็จของการถ�ายทอด

ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการต�อต�าน

การทุจริตคอร<รัปชัน (≥ระดับ ๔) 
CG-สกญ. 

๓.๒ การปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
ป.ป.ช. อย�างเคร�งครัด 

จํานวนผู�กระทําความผิดตามกฎหมาย 
ป.ป.ช .(≥ระดับ ๔) 

CG-สกญ./ทุกสายงาน 

๓ .๓  การสร�างเครือข�ายต�อต� าน
ทุจริตภายในและภายนอก 

ระดับความสําเร็จของการสร�าง

เครือข�ายต�อต�านทุจริต (≥ระดับ๔) 

CG-สกญ. 

๑.๒ การส�งเสริมและ
ปลู กฝm งพนักงานทุ ก
ระดับให�มีจรรยาบรรณ
ที่ดีตามหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแล
ที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ (Long 
Term) (Plan 6.1.2) 

๔. ส�งเสริมและปลูกฝmงวัฒนธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
แก�บุคลากร   
(โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๘) 

๔.๑ การน�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงลงสู�การปฏิบัติ 
(โครงการใหม') 

ระดับความสําเร็จของการน�อมนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู�การ
ปฏิบัติ (≥ระดับ ๔) 

CG-สกญ./ทุกสายงาน 
๔ .๒  ก ารป ฏิ บั ติ ต าม ป ระม ว ล
จริยธรรมพนักงาน (โครงการใหม') 
 

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมพนักงาน (≥ระดับ ๔) 

CG-สกญ./ทุกสายงาน 

๕. ผลักดันเจตจํานงสุจริตใน
การบริหาร งานสู�การปฏิบัติ
ทั่วทั้งองค&กร  
(โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๗) 

๕.๑ การส�งเสริมการปฏิบัติตาม
เจตจํานงสุจริตฯ ในหน�วยงานกอง/
ศูนย&/สนับสนุนศูนย&) 
(โครงการใหม') 
 

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม

เจตจํานงสุจริตฯ ในหน�วยงาน  
(≥ระดับ ๔) 

CG-สกญ./ทุกสายงาน 

๑ ประเด็นยุทธศาสตร� ๒ วัตถุประสงค� ๕ เป7าหมายฯ ๑๕ กิจกรรม ๑๕ ตัวช้ีวดั 



๓๙ 
 

ตารางที่ ๕-๔ แสดงประเด็นยุทธศาสตร& วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร& เป+าหมายผลการดําเนินการ 
กิจกรรมดําเนินการ ตัวช้ีวัด และหน�วยปฏิบัติ ของยุทธศาสตร&ที่ ๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค� 
เชิงยุทธศาสตร� 

เป7าหมาย 
ผลการดําเนินการ 

โครงการ/แผนงาน ตัวช้ีวัด ค'าเป7าหมาย 
หน'วยปฏิบัต/ิรวบรวม 

ยุทธศาสตร& ๒ การสร�าง
กลไกที่ดีในการสื่อสาร
และเผยแพร�การดําเนิน 
งานด�านการกํากับดูแล
กิจการที่ดีอย�างทั่วถึง
ทั้งภายในและภายนอก
องค&กร (TOWS Matrix : 
WO Strategy) 

๒.๑ สร�างกลไกในการ
สื่ อส ารและเผยแพ ร�
ภายในองค&กรด�านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 

๑. ประยุกต&ใช�ช�องทางการ
ส่ือสารต�าง ๆ ในการส่ือสาร
เผยแพร�ผลการดําเนินงานที่
สําคัญ เกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลที่ ดี การต�อต�านทุจริต
ประพฤติมิชอบ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใส 
และอ่ืน ๆ อย�างทั่วถึงใน บวท. 

(WO/WT Strategy) 

๑.๑ การใช�ช�องทางการสื่อสารต�าง ๆ 
ในการเผยแพร�ผลการดําเนินงาน 

 

ระดับความสําเร็จของการใช�ช�องทาง

การสื่อสารต�าง ๆ ในการเผยแพร�ผล
การดําเนินงาน (≥ระดับ ๔) 

CG-สกญ.  

๒.๒ การสร�างความรู�
ความเข�าใจต�อนโยบาย
ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล ที่ ดี
ภ ายในและภายนอก 
บวท. 

๒. เผยแพร�นโยบาย/หรือ
แ น ว ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ผ ล ก า ร
ดําเนินงานการกํากับดูแลที่ดี 
การต�อต�านทุจริตประพฤติมิ
ชอบ การประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใส และอ่ืน ๆ 
ภายใน บวท. 

(WO/WT Strategy) 

๒.๑ ข�อมูลข�าวสารต�าง ๆ ที่เผยแพร�
ต�อสารธารณะ 

 

ระดับความสําเร็จของการเผยแพร�
นโยบาย/หรือแนวปฏิบัติและผลการ
ดําเนินงานการกํากับดูแลที่ดี การ
ต�อต�านทุจริตประพฤติมิชอบ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส 
และอื่น ๆ (≥ระดับ ๔) 

CG-สกญ. 
 

๑ ประเด็นยุทธศาสตร� ๒ วัตถุประสงค� ๒ เป7าหมายฯ ๒ กิจกรรม ๒ ตัวช้ีวัด 
 

ตารางที่ ๕-๕ แสดงประเด็นยุทธศาสตร& วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร& เป+าหมายผลการดําเนินการ 
กิจกรรมดําเนินการ ตัวช้ีวัด และหน�วยปฏิบัติ ของยุทธศาสตร&ที่ ๒  
 จากตารางที่ ๕-๑ ถึง ๕-๕ สามารถเขียนเป7นภาพโครงร�างของแผนแม�บทการกํากับดูแลที่ดี
ของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ได�ดังภาพที่ ๕-๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงร�างแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ 

ป$จจัยนําเข(า 
(Input) 

ป$จจัยภายนอก: นโยบายภาครัฐ / ยุทธศาสตร7 / แผนชาติ/ แผนกํากับดูแล ที่เก่ียวข(อง ป$จจัยภายใน: แผนวิสาหกิจ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ 

วิสัยทัศน7 : มุ�งเน�นพัฒนาคุณภาพการให�บริการจราจรทางอากาศ สู�การเป�นหน่ึงในองค กรระดับดีเยี่ยมตาม
มาตรฐานโลกอย�างยัง่ยนื “To be Air Navigation Service Provider with International Standards of Excellence” 

พันธกิจ : ให�บริการการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนองความต�องการของผู�ใช�บริการด�วยความปลอดภัย เป�น
มาตรฐาน มีประสทิธิภาพ ตอบสนองความต�องการของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกภาคส�วน และผลประโยชน แห�งชาติ 

ยุทธศาสตร7 ๓ : การพฒันาไปสู�องค กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) 

แผนยทุธศาสตร 
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
“ยุทธศาสตร ด�าน

ธรรมาภิบาล 
ดําเนินการต�อผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย
ทุกภาคส�วน” 

 

แผนพฒันาระบบ
รัฐวิสาหกิจ
ภาพรวม 

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
“ยุทธศาสตร การ

ปรับปรุง CG, 
ปลอด COI  
RM ดีข้ึน” 

หลักการและ 
แนวทางการ
กํากับดูแลที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ 

ของ สคร.  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๖ หลักการ 

 

แผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) ของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖  

เป>าหมาย : ผลการประเมินความโปร�งใสโดย ป.ป.ช. ของรัฐวิสาหกิจ และปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการการกับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๕๒) ได� (KPT6.1) 

วัตถุประสงค7เชิงยุทธศาสตร7ท่ี ๑.๒ 
การส�งเสริมและปลูกฝeงพนักงานทุกระดับให�มีจรรยาบรรณที่ดี
ตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (Long 
Term) (Plan 6.1.2) 

 

วัตถุประสงค7เชิงยุทธศาสตร7ท่ี ๑.๑ 
การผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ บวท. พร�อมขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งองค กร  

(Quick win) (Plan 6.1.1) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร7ท่ี ๒ 
การสร�างกลไกท่ีดีในการส่ือสารและเผยแพร�การดําเนินงานด�านการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีอย�างท่ัวถึงท้ังภายในและภายนอกองค กร (SWOT Analysis) 

วัตถุประสงค7เชิงยุทธศาสตร7ท่ี ๒.๑ 
สร�างกลไกในการสื่อสารและเผยแพร�ภายใน
องค กรด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี (SWOT 
Analysis) 

 

วัตถุประสงค7เชิงยุทธศาสตร7ท่ี ๒.๒ 
การสร�างความรู�ความเข�าใจต�อนโยบาย
การกํากับดูแลที่ ดีภายในและภายนอก 
บวท. (SWOT Analysis) 

 
๑. ประยุกต ใช�ช�องทางการสื่อสารต�าง ๆ 
ในการสื่อสารเผยแพร�ผลการดําเนินงานที่
สํ าคั ญ เก่ี ย ว กับ  CG, Anti-Corruption, 
ITA, etc อย�างทั่วถึงใน บวท. 

๒. เผยแพร�นโยบาย/หรือแนวปฏิบัติ
และผลการดําเนินงานด�าน CG, ITA , 
Anti-Corruption,  อื่น ๆ ภายใน บวท.  

 

๓. ขับเคลื่อนแนวทางการต�อต�านการทุจริตคอร รัปช่ันตาม
วิถีทางของ บวท. (งาน ๕๕๕-๐๑๙๒) 

๕. ผลักดันเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสู�การปฏิบัติ
ทั่วทั้งองค กร (โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๗) 

 

๔. ส�งเสริมและปลูกฝeงวัฒนธรรม คณุธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานแก�บุคลากร  
(โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๘) 

 

๑. พัฒนาระบบการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจด�วยหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อสร�างคุณค�าอย�างสมดุลต�อผู�มีส�วนได�ส�วน
เสีย (งาน ๕๕๕-๐๒๖๙) 

๒. ปฏิบัติตามข�อกําหนดขององค กรกลางของรัฐที่
เก่ียวข�องกับการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานทั่วทั้งองค กร (งาน ๕๕๕-๐๒๖๘) 

ประเด็นยุทธศาสตร7ที่ ๑ 
การดําเนินงานตามพันธกิจภายใต�หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี โดยเน�นการสร�าง Good Citizenship  

 ( กลยุทธ7 S6.1) 

๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ในหน�วยงานของรัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. 

๓.๑ การถ�ายทอดความรู�การต�อต�านการทุจริตคอร รัปชัน 

 

๑.๑ บทบาทหน�าที ความรับผิดชอบ และการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ (โครงสร�างคณะกรรมการและกฎบัตร
การประชุมผู� ถือหุ�น การพัฒนาตนเอง และการบําเพ็ญ
ประโยชน ต�อสาธารณะของคณะกรรมการฯ 

๑.๔ การเปtดเผยสารสนเทศด�วยความโปร�งใส 

๑.๓ การตรวจสอบภายใน 

๑.๒ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 

๔.๒ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงาน  
(โครงการใหม�) 

๓.๒ การปฏิบัติตนตามกฎหมาย ป.ป.ช. อย�างเคร�งครัด 

 
๓.๓ การสร�างเครือข�ายต�อต�านทุจริตภายในและภายนอก 

 

๒.๒ ยกระดับดัชนีคุณธรรมและความโปร�งใสของ ป.ป.ช. 

 

๕.๑ การส�งเสริมการปฏิ บั ติตามเจตจํานงสุจริตฯ ใน
หน�วยงานกอง/ศูนย /สนับสนุนศูนย ) (โครงการใหม�) 

 

๔.๑ การน�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู�การปฏิบัติ 
(โครงการใหม�) 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร  

วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร  

โครงการ/
งาน

กิจกรรม 

๒ ๔ ๓/๒ 

ตัวช้ีวัด 

๑๗ ๒๐ 

สรุปโครงสร(างแผนแม�บทการกํากับดูแลท่ีดี (CG) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 

สกญ. 

สตน. 

นต/สท. 

สกญ. 

สนบ. 

สกญ. 

สกญ. 

สกญ. สกญ. 

วัตถุประสงค7เชิงยุทธศาสตร7 : มีระบบการกํากับดูแลที่ดีที่มีการจัดการในระดับดีเยี่ยม (Best in Class) (SO6) 

๒.๓ การถ�ายถอดความรู�เก่ียวกับการประเมิน ITA 

สกญ. 

หลักการและ 
แนวทางการ
กํากับดูแลที่ดี
สําหรับบริษัท
จดทะเบียน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
CG Code  
๘ หลัก 

 

รัฐธรรมนูญ 
แห�ง

ราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๖๕  
มาตรา ๗๖ 

 

กรอบ 
ยุทธศาสตร ชาติ
ระยะ ๒๐ ปx  
“มั่นคง มั่งคั่ง  

ยังยืน” 
(SDGs) 

 

ประเทศไทย ๔.๐ 
“พัฒนา

โครงสร�าง
เศรษฐกิจใหม�
โดยใช�หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 
“GG & Anti-
Corruption” 

 

๑.๖ โครงการศึกษาหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กลต. 
และ สคร. เพ่ือมุ�งสู�การเป�นบรรษัทภิบาล (โครงการใหม�) 

สกญ. 

สกญ. 

สกญ. 

สกญ. 

สกญ. 

๑.๑ การใช�ช�องทางการสื่อสารต�าง ๆ ใน
การเผยแพร�ผลการดําเนินงาน 

๒.๑ ข�อมูลข�าวสารต�าง ๆ ท่ีเผยแพร�ต�อ 
สารธารณะ 

สกญ. สกญ. 

๑.๕ การถ�ายทอดความรู�การกํากับดูแลท่ี (CG Code) สคร. 

สกญ. 

สกญ. 

นต.บท. 

สกญ. สกญ. 

สกญ. 

สกญ. 

สกญ. 



๔๑ 
 

 

บทท่ี ๖ 
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 
๑.  ตัวชี้วัดและค�าเป าหมายของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร,ที่ ๑ 

ยุทธศาสตร, ๑ การดําเนินงานตามพันธกิจภายใต�หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเน�น

การสร�าง Good Citizenship  
  โครงการ ๑.๑ บทบาทหน�าที ความรับผิดชอบ และการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

(โครงสร�างคณะกรรมการและกฎบัตรการประชุมผู�ถือหุ�น การพัฒนาตนเอง และการบําเพ็ญ
ประโยชน@ตAอสาธารณะของคณะกรรมการฯ 

ตัวช้ีวัด ค�าเป าหมาย ความหมาย 

• โครงสร�างคณะกรรมการชุดยAอยและกฎบัตรฯ ≥ ๖ คณะ โครงสร�างฯ และกฎบัตร 

• การจัดประชุมผู�ถือหุ�นตามกําหนดเวลา  ≤ ไตรมาสที่ ๒ การประชุมใหญAสามัญประจําปH 

• การเข�าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําเดือน ≥ กึงหนึ่งขององค@คณะ การประชุมประจําเดือน 

• จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน@ ≥ ๑ กิจกรรม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน@ 

  
โครงการ ๑.๒ การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

ตัวช้ีวัด/ค�าเป าหมาย ระดับความสําเร็จ ความหมาย 

ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ 
อยAางตAอเน่ืองตลอดเวลา 
(≥ระดับ ๔) 

๕ ผAานการประเมินความเสี่ยง ๙ รายการ 

๔ ผAานการประเมินความเสี่ยง ๗-๘ รายการ 

๓ ผAานการประเมินความเสี่ยง ๕-๖ รายการ 

๒ ผAานการประเมินความเสี่ยง ๓-๔ รายการ 

๑ ผAานการประเมินความเสี่ยง ๑-๒ รายการ 
 

ตัวช้ีวัด/ค�าเป าหมาย ระดับความสําเร็จ ความหมาย 

ระดับความสําเร็จของการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ (≥ระดับ ๔) 

๕ คะแนนการประเมินควบคุมด�วยตนเอง (CSA) 
(๓.๒๑-๔.๐๐ คะแนน) 

๔ คะแนนการประเมินควบคุมด�วยตนเอง (CSA) 
(๒.๔๑-๓.๒๐ คะแนน) 

๓ คะแนนการประเมินควบคุมด�วยตนเอง (CSA) 
(๑.๖๑-๒.๔๐ คะแนน) 

๒ คะแนนการประเมินควบคุมด�วยตนเอง (CSA) 
(๐.๘๑-๑.๖๐ คะแนน) 

๑ คะแนนการประเมินควบคุมด�วยตนเอง (CSA) 
(๐.๐๐- ๐.๘๐ คะแนน) 

 



๔๒ 
 

 

โครงการ ๑.๓ การตรวจสอบภายใน 
ตัวช้ีวัด/ค�าเป าหมาย ระดับความสําเร็จ ความหมาย 

ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

(≥ระดับ ๔) 

๕ ผAานการตรวจสอบความเสี่ยง ๙ รายการ 

๔ ผAานการตรวจสอบความเสี่ยง ๗-๘ รายการ 

๓ ผAานการตรวจสอบความเสี่ยง ๕-๖ รายการ 

๒ ผAานการตรวจสอบความเสี่ยง ๓-๔ รายการ 

๑ ผAานการตรวจสอบความเสี่ยง ๑-๒ รายการ 

 
โครงการ ๑.๔ การเปUดเผยสารสนเทศด�วยความโปรAงใส 

ตัวช้ีวัด/ค�าเป าหมาย ระดับความสําเร็จ ความหมาย 

ระดับความสําเร็จของการเปUดเผย
สารสนเทศด�วยความโปรAงใสทาง
การเงินรายไตรมาส ครบท้ัง ๓ 
ด�าน (≥ระดับ ๔) 

๕ เปUดเผยรายไตรมาส+๑ เดือน 

๔ เปUดเผยรายไตรมาส+๒ เดือน 

๓ เปUดเผยรายไตรมาส+๓ เดือน 

๒ เปUดเผยรายไตรมาส+๔ เดือน 

๑ เปUดเผยรายไตรมาส+๕ เดือน 
 

ตัวช้ีวัด/ค�าเป าหมาย ระดับความสําเร็จ ความหมาย 

ระดับความสําเร็จของการเปUดเผย
สารสนเทศด�วยความโปรAงใส ตาม 
พ.ร.บ. ข�อมูลขAาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) 
บนเว็บไซต@ของ บวท. ครบท้ัง ๖ 
หมวด (≥ระดับ ๔) 

๕ ทุกหมวดเปUดเผยร�อยละ ๙๑-๑๐๐ 

๔ ทุกหมวดเปUดเผยร�อยละ ๘๑-๙๐ 

๓ ทุกหมวดเปUดเผยร�อยละ ๗๑-๘๐ 

๒ ทุกหมวดเปUดเผยร�อยละ ๖๑-๗๐ 

๑ ทุกหมวดเปUดเผยร�อยละ ๕๐-๖๐ 

 
โครงการ ๑.๕ การถAายทอดความรู�การกํากับดูแลที่ดี (CG Code) สคร. 

ตัวช้ีวัด/ค�าเป าหมาย ระดับความสําเร็จ ความหมาย 

ความสําเ ร็จของการถAายทอด
ความรู�การกํากับดูแลท่ีดีให�แกA
ผู�บริหารและพนักงาน (≥ระดับ ๔) 

๕ คะแนนความรู�การกํากับดูแลท่ีดี ร�อยละ ๙๑-๑๐๐ 

๔ คะแนนความรู�การกํากับดูแลท่ีดี ร�อยละ ๘๑-๙๐ 

๓ คะแนนความรู�การกํากับดูแลท่ีดี ร�อยละ ๗๑-๘๐ 

๒ คะแนนความรู�การกํากับดูแลท่ีดี ร�อยละ ๖๑-๗๐ 

๑ คะแนนความรู�การกํากับดูแลท่ีดี ร�อยละ ๕๐-๖๐ 

 
 
 



๔๓ 
 

 

โครงการ ๑.๖ การศึกษาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กลต. และ สคร. เพ่ือมุAงสูAการเปZน

บรรษัทภิบาล (โครงการใหมA) 
ตัวช้ีวัด/ค�าเป าหมาย ระดับความสําเร็จ ความหมาย 

ความสําเร็จของการศึกษาหลักการ
และแนวทางกํากับดูแลท่ีดีของ 
กลต. และ สคร. เพ่ือมุAงสูAการเปZน
บรรษัทภิบาล  
(≥ระดับ ๔) 

๕ รายงานการศึกษาฯ ผAานความเห็นชอบของบอร@ด 

๔ รายงานการศึกษาฯ ผAานความเห็นชอบของ ผวท. 

๓ รายงานการศึกษาฯ ผAานความเห็นชอบของ ผญก. 

๒ รายงานการศึกษาฯ ฉบับสมบูรณ@ 

๑ จัดทําโครงรAางรายงานการศึกษาฯ 

 
โครงการ  ๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปรAงใสในการดําเนินงานในหนAวยงานของรัฐ

ของสํานักงาน ป.ป.ช. 
ตัวช้ีวัด/ค�าเป าหมาย  ระดับคุณธรรม

และความโปร�งใส 
ความหมาย 

คะแนนผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรAงใสในการดําเนินงาน
ของหนAวยงานภาครัฐของ บวท. 
ประจําปHงบประมาณ (≥ระดับ ๔) 

๕ คะแนน ITA กลุAม AA (๙๐.๐๐-๑๐๐ คะแนน) 

๔ คะแนน ITA กลุAม A (๘๐.๐๐-๘๙.๙๙ คะแนน) 

๓ คะแนน ITA กลุAม BB (๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ คะแนน) 

๒ คะแนน ITA กลุAม B (๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ คะแนน) 

๑ คะแนน ITA กลุAม CC (๕๐.๐๐-๕๙.๙๙ คะแนน) 

 
โครงการ ๒.๒ ยกระดับดัชนีคุณธรรมและความโปรAงใสของ ป.ป.ช. 

ตัวช้ีวัด/ค�าเป าหมาย ระดับความสําเร็จ ความหมาย 

ผลการประเมินการดําเนินงาน
ตามแผนยกระดับดัชนีท่ียกระดับ 
ITA (≥ระดับ ๔) 
 

๕ คะแนนดัชนีท่ียกระดับสูงขึ้น ≥ร�อยละ ๒๕  

๔ คะแนนดัชนีท่ียกระดับสูงขึ้น ≥ร�อยละ ๒๐ 

๓ คะแนนดัชนีท่ียกระดับสูงขึ้น ≥ร�อยละ ๑๕ 

๒ คะแนนดัชนีท่ียกระดับสูงขึ้น ≥ร�อยละ ๑๐ 

๑ คะแนนดัชนีท่ียกระดับสูงขึ้น ≥ร�อยละ ๕ 

 

โครงการ  ๒.๓ การถAายทอดความรู�เกี่ยวกับการประเมิน ITA 

ตัวช้ีวัด/ค�าเป าหมาย ระดับความสําเร็จ ความหมาย 

ความสําเ ร็จของการถAายทอด
ความรู�การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรAงในในการดําเนินงาน
ข อ ง ห นA ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ใ ห� แ กA
ผู�บริหารและพนักงาน (≥ระดับ ๔) 

๕ คะแนนความรู�การกํากับดูแลท่ีดี ร�อยละ ๙๑-๑๐๐ 

๔ คะแนนความรู�การกํากับดูแลท่ีดี ร�อยละ ๘๑-๙๐ 

๓ คะแนนความรู�การกํากับดูแลท่ีดี ร�อยละ ๗๑-๘๐ 

๒ คะแนนความรู�การกํากับดูแลท่ีดี ร�อยละ ๖๑-๗๐ 

๑ คะแนนความรู�การกํากับดูแลท่ีดี ร�อยละ ๕๐-๖๐ 



๔๔ 
 

 

โครงการ ๓.๑ การถAายทอดความรู�การตAอต�านการทุจริตคอร@รัปชัน 
ตัวช้ีวัด/ค�าเป าหมาย ระดับความสําเร็จ ความหมาย 

ความสําเ ร็จของการถAายทอด
ความรู�ความรู�การตAอต�านการ
ทุจริตคอร@รัปชันให�แกAผู�บริหาร
และพนักงาน (≥ระดับ ๔) 

๕ คะแนนความรู�การตAอต�านการทุจริตฯ ร�อยละ ๙๑-๑๐๐ 

๔ คะแนนความรู�การตAอต�านการทุจริตฯ ร�อยละ ๘๑-๙๐ 

๓ คะแนนความรู�การตAอต�านการทุจริตฯ ร�อยละ ๗๑-๘๐ 

๒ คะแนนความรู�การตAอต�านการทุจริตฯ ร�อยละ ๖๑-๗๐ 

๑ คะแนนความรู�การตAอต�านการทุจริตฯ ร�อยละ ๕๐-๖๐ 

 
โครงการ ๓.๒ การปฏิบัติตนตามกฎหมาย ป.ป.ช. อยAางเครAงครัด 

ตัวช้ีวัด/ค�าเป าหมาย ระดับความสําเร็จ ความหมาย 

จํ านวนผู� กระทําความผิดตาม
กฎหมาย ป.ป.ช. และ/หรือกฎหมาย
อาญา   

๕ ไมAมีผู�กระทําความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. และ/
หรือกฎหมายอาญา   

๔ มีผู�กระทําความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. และ/หรือ
กฎหมายอาญา ๑ ราย  

๓ มีผู�กระทําความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. และ/หรือ
กฎหมายอาญา ๒ ราย 

๒ มีผู�กระทําความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. และ/หรือ
กฎหมายอาญา ๓ ราย 

๑ มีผู�กระทําความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. และ/หรือ
กฎหมายอาญา ๔ รายขึ้นไป 

 
โครงการ ๓.๓ การสร�างเครือขAายตAอต�านทุจริตภายในและภายนอก 

ตัวช้ีวัด/ค�าเป าหมาย ระดับความสําเร็จ ความหมาย 

ระดับความสําเร็จของการสร�าง

เครือขAายต�อต�านทุจริต (≥ระดับ ๔) 
 

๕ เข�ารAวมกิจกรรมเครือขAายตAอต�านทุจริต ๕ กิจกรรม 
ขึ้นไปหรือจํานวนเครือขAายเพิ่มขึ้นร�อยละ ๒๕ 

๔ เข�ารAวมกิจกรรมเครือขAายตAอต�านทุจริต ๔ กิจกรรม
หรือจํานวนเครือขAายเพิ่มขึ้นร�อยละ ๒๐ 

๓ เข�ารAวมกิจกรรมเครือขAายตAอต�านทุจริต ๓ กิจกรรม
หรือจํานวนเครือขAายเพิ่มขึ้นร�อยละ ๑๕ 

๒ เข�ารAวมกิจกรรมเครือขAายตAอต�านทุจริต ๒ กิจกรรม

หรือจํานวนเครือขAายเพิ่มขึ้นร�อยละ ๑๐ 

๑ เข�ารAวมกิจกรรมเครือขAายตAอต�านทุจริต ๑ กิจกรรม
หรือจํานวนเครือขAายเพิ่มขึ้นร�อยละ ๕ 

 
 



๔๕ 
 

 

โครงการ ๔.๑ การน�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสูAการปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัด/ค�าเป าหมาย ระดับความสําเร็จ ความหมาย 

ระดับความสําเร็จของการน�อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู�การ
ปฏิบัติในหนAวยงาน (≥ระดับ ๔) 
 

๕ ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครบถ�วนท้ัง ๓ หลัก ได�ร�อยละ ๘๑-๑๐๐ 

๔ ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครบถ�วนท้ัง ๓ หลัก ได�ร�อยละ ๖๑-๘๐ 

๓ ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครบถ�วนท้ัง ๓ หลัก ได�ร�อยละ ๔๑-๖๐ 

๒ ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครบถ�วนท้ัง ๓ หลัก ได�ร�อยละ ๒๑-๔๐ 

๑ ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครบถ�วนท้ัง ๓ หลัก ได�ร�อยละ ๐-๒๐ 

 
โครงการ ๔.๒ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงาน (โครงการใหม�) 

ตัวช้ีวัด/ค�าเป าหมาย ระดับความสําเร็จ ความหมาย 

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมพนักงาน 
(≥ระดับ ๔) 
 

๕ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานได�ร�อยละ 
๘๑-๑๐๐ 

๔ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานได�ร�อยละ 
๖๑-๘๐ 

๓ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานได�ร�อยละ 
๔๑-๖๐ 

๒ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานได�ร�อยละ 
๒๑-๔๐ 

๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานได�ร�อยละ  
๐-๒๐ 

 
โครงการ ๕.๑ การสAงเสริมการปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ ในหนAวยงานกอง/ศูนย@/สนับสนุนศูนย@) 

ตัวช้ีวัด/ค�าเป าหมาย ระดับความสําเร็จ ความหมาย 

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ต า ม เ จ ต จํ า น ง สุ จ ริ ต ใ น ก า ร
บริหารงานครบท้ัง ๕ ด�าน ใน
หนAวยงานกอง/ศูนย@/สนับสนุนศูนย@)  
(≥ระดับ ๔) 
 

๕ ปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ ครบถ�วนท้ัง ๕ ด�าน 
ได�ร�อยละ ๘๑-๑๐๐ 

๔ ปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ ครบถ�วนท้ัง ๕ ด�าน 
ได�ร�อยละ ๖๑-๘๐ 

๓ ปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ ครบถ�วนท้ัง ๕ ด�าน 
ได�ร�อยละ ๔๑-๖๐ 

๒ ปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ ครบถ�วนท้ัง ๕ ด�าน 
ได�ร�อยละ ๒๑-๔๐ 

๑ ปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ ครบถ�วนท้ัง ๕ ด�าน 
ได�ร�อยละ ๐-๒๐ 



๔๖ 
 

 

๒.  ตัวชี้ววัดและค�าเป าหมายของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร,ที่ ๒ 
ยุทธศาสตร, ๒ การสร�างกลไกที่ดีในการส่ือสารและเผยแพรAการดําเนิน งานด�านการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีอยAางทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค@กร  
โครงการ ๑.๑ การใช�ชAองทางการส่ือสารตAาง ๆ ในการเผยแพรAผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด/ค�าเป าหมาย ระดับความสําเร็จ ความหมาย 

ระดับความสํา เ ร็จของการใช�
ชAองทางการสื่อสารตAาง ๆ ในการ
เผยแพรAผลการดําเนินงาน เข�าถึง
ทุกกลุAมเปcาหมาย 

(≥ระดับ ๔) 

๕ ใช�ชAองทางการสื่อสาร ๖ ชAองทางขึ้นไป 

๔ ใช�ชAองทางการสื่อสาร ๕ ชAองทาง 

๓ ใช�ชAองทางการสื่อสาร ๔ ชAองทาง 

๒ ใช�ชAองทางการสื่อสาร ๓ ชAองทาง 

๑ ใช�ชAองทางการสื่อสาร ๒ ชAองทาง 

 
โครงการ ๒.๑ ข�อมูลขAาวสารตAาง ๆ ที่เผยแพรAตAอสารธารณะ 

ตัวช้ีวัด/ค�าเป าหมาย ระดับความสําเร็จ ความหมาย 

ระดับความสําเร็จของการเผยแพรA
นโยบาย/หรือแนวปฏิบัติและผล
การดําเนินงานการกํากับดูแลท่ีดี 
การตAอต�านทุจริตประพฤติมิชอบ 
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรAงใส และอ่ืน ๆ  
(≥ระดับ ๔) 

๕ รับรู�ข�อมูลขAาวสารประเภทตAาง ๆ  ได�ร�อยละ ๘๑-๑๐๐ 

๔ รับรู�ข�อมูลขAาวสารประเภทตAาง ๆ ได�ร�อยละ ๖๑-๘๐ 

๓ รับรู�ข�อมูลขAาวสารประเภทตAาง ๆ ได�ร�อยละ ๔๑-๖๐ 

๒ รับรู�ข�อมูลขAาวสารประเภทตAาง ๆ ได�ร�อยละ ๒๑-๔๐ 

๑ รับรู�ข�อมูลขAาวสารประเภทตAาง ๆ ได�ร�อยละ ๐-๒๐ 

 

 
 



เอกสารอ�างอิง 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๒. พ.ร.บ. ข"อมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓. กรอบยุทธศาสตร)ชาติ ระยะ ๒๐ ป- 

๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

๕. Thailand 4.0 Creativity + Innovation Smart Thailand 
๖. แผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๗. ยุทธศาสตร)ชาติวาด"วยการปNองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ระยะที่ ๓ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๘. แผนยุทธศาสตร)รัฐวิสาหกิจ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๙. แผนวิสาหกิจ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

๑๐. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป- ๒๕๖๐ 

๑๑. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป- ๒๕๕๒ ของ สคร.  
๑๒. กรอบหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป- ๒๕๖๑ ของ สคร.  

๑๓. เกณฑ)การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานในหนวยงานของรัฐ 

      ประจําป-งบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

๑๔. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานในหนวยงานของรัฐ 

      ประจําป-งบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

๑๕. ระบบประเมินผลการดําเนินการองค)กร (OPR) ป- ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 


