
 

แผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ� 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 



 

 

 

 
คํานํา 

 
งานกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ� (สกญ.) บริษัท วิทยุการบิน

แห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.) ได�ทําการทบทวนสภาพแวดล�อมภายนอกและภายในที่เกี่ยวข�องกับ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค/ ๒ ประการ คือ ๑) เพื่อจัดทําแผนแม�บทการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ให�มีประเด็นยุทธศาสตร/ วัตถุประสงค/เชิง
ยุทธศาสตร/ เป<าหมายผลการดําเนินการ แนวทางปฏิบัติ และตัวช้ีวัดของแผนแม�บทการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ให�สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
๒) เพื่อให�เกิดการปฏิบัติอย�างเหมาะสมและเป?นประโยชน/ต�อการสร�างคุณค�าให�กิจการอย�างยั่งยืนและ
พร�อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

 
งานกํากับดูแลกิจการที่ดี 

สกญ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทสรุปผู"บริหาร 
 

 บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.) ได�ทําการทบทวนสภาพแวดล�อมเพื่อ
จัดทําแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดใีนรัฐวิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 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. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๘ หลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจของ สคร. พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการ
ดําเนินงานตามแผนแม�บทการกํากับดูแลที่ดีในปBงบประมาณ ๒๕๖๒ ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใส (ITA) ปBงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป?นแนวทางในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/ 
วัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ เป<าหมายผลการดําเนินการ แนวทางปฏิบัติ ตัวช้ีวัด และรายละเอียดของ
กิจกรรม ของแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
 การทบทวนสภาพแวดล�อมโดยรวม พบว�า บวท. มีจุดแข็ง คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย�างครบถ�วน จุดอ�อน คือ การสื่อสาร
เผยแพร�การดําเนินงานยังไม�ทั่วถึงทุกกลุ�มเป<าหมายอย�างครบถ�วนและทันเวลา โอกาส คือ มีการ
กําหนดให�รัฐวิสาหกิจดําเนินการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ สคร. และการเป?นองค/กรคุณธรรม
ตามเกณฑ/ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล และอุปสรรค 
คือ การทุจริตคอร/รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในองค/กรในทุกรูปแบบ  

บวท. ได�นําผลการวิเคราะห/สภาพแวดล�อมไปกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/และวัตถุประสงค/เชิง
ยุทธศาสตร/ที่สําคัญของแผนแม�บทฯ ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร4 วัตถุประสงค4เชิงยุทธศาสตร4 
ยุทธศาสตร4ที่ ๑ ดําเนินงานตามพันธกิจ
ภายใต�หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี 
โดยเน�นการสร�าง Good Citizenship ความ
ย่ังยืน และผลลัพธ/ท่ีสอดคล�องกับความ
คาดหวังของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างสมดุล 
(กลยุทธ/ S6.1) 

๑.๑ ผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) ของ บวท. 
พร�อมขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุมทุกระดับท่ัวท้ังองค/กร (Quick 
win) (Plan 6.1.1) 
๑.๒ ส�งเสริมและปลูกฝdงพนักงานทุกระดับให�มีจรรยาบรรณท่ีดี
ตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ (Long 
Term) (Plan 6.1.2) 

ยุทธศาสตร4ที่  ๒ สร�างกลไกท่ีดี ในการ
สื่อสารและเผยแพร�การดําเนินงานด�าน
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย�างท่ัวถึงท้ัง
ภายในและภายนอกองค/กร  

๒.๑ สร�างกลไกในการสื่อสารและเผยแพร�ภายในองค/กรด�านการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี  
๒.๒ สร�างความรู�ความเข�าใจต�อนโยบายการกํากับดูแลท่ีดีภายใน
และภายนอก บวท.  

 

 (ร�าง) แผนแม�บทกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ได�
กําหนดเป<าหมายผลการดําเนินการรวมทั้งสิ้น ๗ เป<าหมาย โครงการหรือกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๙ 
โครงการ/กิจกรรม และตัวช้ีวัดรวมทั้งสิ้น ๙ ตัวช้ีวัด  



 

 

 

สารบัญ 
           หน"า 
 

คํานํา             
บทสรุปผู"บริหาร              
บทท่ี ๑ บทนํา           ๑ 

  ๑. ความเป?นมา          ๑ 
  ๒. วัตถุประสงค/ของการจัดทําแผนแม�บทฯ      ๑ 
  ๓. ขั้นตอนในการจัดทําแผนแม�บทฯ       ๑ 
  ๔. การรวบรวมข�อมูลที่เกี่ยวข�องด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี    ๒ 
  ๕. คํานิยามในแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี     ๔ 

บทท่ี ๒ ข"อมูลองค4กร          ๖ 

๑. หน�าที่และความรับผิดชอบ        ๖ 
๒. วิสัยทัศน/          ๖ 
๓. พันธกิจ          ๖ 
๔. วัฒนธรรมองค/กร         ๖ 
๕. โครงสร�างองค/กร         ๗ 
๖. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบ   ๙ 
     ต�อสังคมของ บวท. 
๗. โครงสร�างและระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บวท.    ๙ 

บทท่ี ๓ การกํากับดูแลกิจการท่ีดี       ๑๔ 

  ๑. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ สคร. ปB ๒๕๖๒  ๑๔ 
  ๒. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน    ๑๗ 

    พ.ศ. ๒๕๖๐   
๓. ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒     ๒๒  

บทท่ี ๔  การทบทวนสภาพแวดล"อมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี    ๒๕ 
๑. การทบทวนสภาพแวดล�อมภายนอกด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ๒๕  
๒. การทบทวนสภาพแวดล�อมภายในด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ๒๙ 
๓. สรุปการทบทวนสภาพแวดล�อม      ๓๒ 

 
 



 

 

 

สารบัญ 
           หน"า 

 

บทท่ี ๕ ยุทธศาสตร4การกํากับดูแลท่ีดีและองค4ประกอบ    ๓๔ 
๑.  การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/ของแผนแม�บทการกํากับดูแล   ๓๔ 

 กิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
๒.  การกําหนดวัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ของแผนแม�บท   ๓๖ 
     การกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
๓.  เป<าหมายผลการดําเนินการของแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ๓๖ 

       พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
  ๔. กิจกรรมดําเนินการ ตัวช้ีวัด และหน�วยปฏิบัติ     ๓๗ 

บทท่ี ๖  ตัวชี้วัดและค�าเป:าหมายของโครงการ/กิจกรรม    ๔๐ 
๑. ตัวช้ีวัดและค�าเป<าหมายของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร/ที่ ๑  ๔๑ 
๒. ตัวช้ีวัดและค�าเป<าหมายของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร/ที่ ๒  ๔๒ 

     เอกสารอ"างอิง  
     ภาคผนวก         
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

 

บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 

๑. ความเป�นมา  
           บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.) เป�นหน�วยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทสําคัญ
อย�างยิ่งต�อการพัฒนาประเทศในด.านการขนส�งทางอากาศ โดยมีสถานภาพเป�นหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ 
สังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน.าที่ให.บริการการเดินอากาศและสื่อสารการบิน ภายใต.การกํากับดูแลเชิง
นโยบายในฐานะรัฐวิสาหกิจของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สังกัด
กระทรวงการคลัง ซึ่งได.กําหนดหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ป7 ๒๕๖๒ ให. 
รัฐวิสาหกิจใช.เป�นกลไกสําคัญในการกํากับดูแลตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG)  
 บริษัทฯ ตระหนักถึงแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให.การบริหารงานเป�นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ โปร�งใส เป�นธรรม ต�อต.านทุจริตประพฤติมิชอบ โดยคํานึงถึงผู.มีส�วนได.ส�วนเสียทุกกลุ�ม 
ตลอดจนการสนับสนุนและมีส�วนร�วมดูแลรักษาสังคมให.เป�นสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริตคอรKรัปชัน จึงได.
จัดทําแผนแม�บทด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยแผนแม�บทดังกล�าวมีความสอดคล.องกับนโยบาย
และการดําเนินการของภาครัฐตั้งแต�ระดับชาติจนถึงระดับกํากับดูแล สอดคล.องกับแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยK และสอดคล.องกับแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ๒๕๖๘ ที่ใช.เป�นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของบริษัทฯ อย�างเป�นระบบ โดยอยู�ภายใต.การ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
และคณะกรรมการบริษัทฯ ให.ดําเนินงานเป�นไปตามแผนอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๒. วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผนแม"บทฯ 
   ๒.๑ เพื่อเป�นแผนและแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน สําหรับส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี         
ให.เกิดขึ้นในหน�วยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได.อย�างเป�นรูปธรรม  
    ๒.๒ เพื่อใช.เป�นแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานด.านต�าง ๆ ของบริษัทฯ และเพื่อเป�นการ
ปRองกันมิให.เกิดการแสวงหาผลประโยชนKส�วนตน อันจะทําให.เกิดความสูญเสียต�อรัฐ สังคม องคKกร 
ผู.รับบริการ ผู.มีส�วนได.ส�วนเสีย และผู.ปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ 
  ๒.๓ เพื่อสร.างการยอมรับ ความน�าเช่ือถือ ความม่ันใจ และความศรัทธา ให.เกิดขึ้นกับผู.ถือหุ.น
ผู.รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู.มีส�วนได.ส�วนเสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ  
 
๓. ข้ันตอนในการจัดทําแผนแม"บทฯ 
 การจัดทําแผนแม�บทด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีลักษณะของการจัดทําแบบมี
ส�วนร�วมในทุกขั้นตอนของการจัดทําแผน  
 



๒ 
 

 

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

      ๔.๑.๑ เก็บรวบรวมข.อมูลสภาพแวดล.อมการดําเนินงานภายนอกที่เกี่ยวข.อง กับนโยบาย
และการดําเนินการของภาครัฐตั้งแต�ระดับชาติจนถึงระดับการกํากับดูแล 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 รัฐพึงจัดให.มียุทธศาสตรK
เป�นเปRาหมายการพัฒนาประเทศอย�างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรา ๗๖ รัฐพึง
พัฒนาระบบการบริหารราชการแผ�นดินให.เป�นไปตามหลักการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี 

กรอบยุทธศาสตรKชาติระยะ ๒๐ ป7 “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ซึ่งเป�นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศและมีเปRาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : หลักการที่เกี่ยวข.องกับการบริหารกิจการ
บ.านเมืองที่ดีในการบริหารจัดการในภาครัฐ การปRองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ      
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งให.ความสําคัญกับการส�งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐอย�างเป�นรูปธรรม 

แผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ : ยุทธศาสตรKการ
ปรับปรุงระบบการกํากับดูแลด.วยหลักการที่โปร�งใสมีธรรมาภิบาลและปลอดจาก
ความขัดแย.งของผลประโยชนKทุกระดับและต.องมีประสิทธิภาพและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น 

แผนยุทธศาสตรKรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ : ยุทธศาสตรKด.านธรรมาภิบาลและบริหาร
จัดการเพื่อให.หน�วยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง ๕๔ รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินงานอย�างมีธรรมาภิบาล
ต�อผู.มีส�วนได.ส�วนเสียทุกภาคส�วน 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระบบประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ (SE-AM) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรKชาติว�าด.วยการปRองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

แผนปRองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  

แผนปRองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  

แผนปฏิรูปประเทศด.านการปRองกันและปราบปรามการทุจริตคอรKรัปชัน 



๓ 
 

 

     ๔.๑.๒ รวบรวมข.อมูลสภาพแวดล.อมการดําเนินงานภายในที่เกี่ยวข.อง บริษัทฯ ได.รวบรวม
ข.อมูลนโยบายและแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ –๒๕๖๘ และผลการดําเนินงานตามแผนแม�บทการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ในป7งบประมาณ 
๒๕๖๓ และการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานในหน�วยงานของรัฐ 
ประจําป7งบประมาณ  ๒๕๖๓ ดังภาพที่ ๑-๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๑-๓ แสดงข.อมูลสําหรับการทบทวนสภาพแวดล.อมภายในด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 

 ๔.๒ วิเคราะห�ข(อมูลเพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� และ
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ   
        ๔.๒.๑ วิเคราะหKสภาพแวดล.อมการดําเนินงานภายนอกและภายใน สภาพปoญหา 
ตลอดจนกําหนดเปRาหมาย และตัวช้ีวัดหลักของการดําเนินงานด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

       ๔.๒.๒ กําหนดประเด็นยุทธศาสตรKในการดําเนินงานจากผลการวิเคราะหKข.อมูล 
       ๔.๒.๓ กําหนดวัตถุประสงคKเชิงยุทธศาสตรKที่สอดคล.องกับประเด็นยุทธศาสตรK      
       ๔.๒.๓ กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน การกําหนดตัวช้ีวัด และค�าเปRาหมาย 

        ๔.๒.๔ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินแผนงาน กิจกรรม โครงการ  
        ๔.๒.๕ กําหนดหน�วยงานรับผิดชอบและหน�วยปฏิบัติ 
        ๔.๒.๖ กําหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติงานประจําป7  
 ๔.๓ จัดทําแผนแม"บทการกํากับดูแลท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
        จัดทําแผนแม�บท โดยมีเค.าโครง ประกอบด.วย ๗ บท ดังนี้  
      บทที่ ๑  บทนํา  
      บทที่ ๒  ข.อมูลองคKกร  
         บทที่ ๓  แนวคิดและนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

นโยบายและ
แผนวิสาหกิจ 

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนแม�บท 

CG และ  
การประเมิน

ระบบคุณธรรม
และความโปร�งใส
ในการดําเนินงาน
ในหน�วยงาน

ของรัฐ  

แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ได.กําหนดวิสัยทัศนK พันธกิจ 
ค�านิยม กรอบวิ สัยทัศนK  ประเด็นยุทธศาสตรK  วัตถุประสงคK เชิง
ยุทธศาสตรK เปRาหมายผลการดําเนินการ กลยุทธK และแผน 

ผลการดําเนินงานด.านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ในป7งบประมาณ ๒๕๖๓ มีแผนงานและโครงการใน
เปRาหมายผลการดําเนินการ KPT6.1 จํานวน ๒ แผนงาน และ ๑ โครงการ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานในหน�วยงาน
ของรัฐ (ITA) ประจําป7งบประมาณ  ๒๕๖๓ ของสํานักงาน ป.ป.ช. ในด.าน
ความโปร�งใส ความสํานึกรับผิดชอบ ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคKกร และคุณธรรมในการทํางาน  



๔ 
 

 

      บทที่ ๔  การทบทวนสภาพแวดล.อมการดําเนินงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
     บทที่ ๕  ยุทธศาสตรKการกํากับดูแลกิจการที่ดีและองคKประกอบ  
     บทที่ ๖  รายละเอียดแผนการดําเนินงานตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
     บทที่๗  โครงการดําเนินงาน 
 ๔.๔ รายละเอียดแผนกิจกรรมด(านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๔–๒๕๖๘ 
        - โครงการหรือกิจกรรมด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ๙  กิจกรรม 
        - ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมฯ    ๙  ตัวช้ีวัด 
        - ค�าเปRาหมายของตัวช้ีวัดความสําเร็จฯ   ๙  ค�าเปRาหมาย 
 
๕. คํานิยามในแผนแม"บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

วิสัยทัศน� บวท. คือ เป�นองคKกรที่ให.บริการเดินอากาศด.วยคุณภาพสูงสุดอย�างยั่งยืน 
เป;าหมายวิสัยทัศน� บวท. ๔ ด(าน คือ (๑) ให.บริการการเดินอากาศที่มีคุณภาพระดับแนวหน.า 

(๒) สร.างบุคลากรมืออาชีพ (๓) พัฒนาไปสู�องคKกรสมรรถนะสูง (๔) สร.างความสามารถในการแข�งขัน
ให.กับประเทศ และสร.างคุณค�าให.กับกิจการบิน  

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง การกําหนดหลักการกติกาและกลไกอย�างเป�นระบบและ
เหมาะสม ซึ่งหมายรวมถึงการจัดโครงสร.างระบบการบริหารงาน ขั้นตอนกระบวนการทํางานที่มี
มาตรฐาน การบริหารความรับผิดชอบต�อสาธารณะของผู.ที่เกี่ยวข.องสําคัญ ๆ ในการบริหารจัดการ
และดําเนินงานขององคKกรในยุคใหม� เพื่อสร.างความม่ันคงในสังคมและการพัฒนาแบบยั่งยืน มีคุณค�า 
เป�นกลไกที่น�าเช่ือถือและเป�นที่ยอมรับได.ของสังคม 

จุดมุ"งหมายสูงสุดด(านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง การนําองคKกรอย�างยั่งยืนโดยมี

การกํากับดูแลกิจการที่ดีเทียบเคียงได.กับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยK 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด 

(บวท.) มุ�งม่ันที่จะดําเนินกิจการตามหลักการกํากับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสร.างคุณค�าให.แก�
การบริการเดินอากาศและระบบการบินอย�างยั่งยืนรวมทั้งผลประโยชนKแห�งชาติ กํากับดูแลกิจการให.นํา 
ไปสู�ผล (Governance Outcome) ๔ ประการ ได.แก� ๑) บริษัทฯ สามารถแข�งขันได.และมีผลประกอบการ
ที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว ๒) บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย�างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมี
ความรับผิดชอบต�อผู.ถือหุ.นและผู.มีส�วนได.ส�วนเสีย ๓) บริษัทฯ ดํารงตนเป�นประโยชนKต�อสังคม พัฒนา
หรือลดผลกระทบด.านลบต�อสิ่งแวดล.อม และ ๔) บริษัทฯ สามารถปรับตัวได.ภายใต.ปoจจัยการเปลี่ยนแปลง 

 วิสัยทัศน�แผนแม"บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง เป�นแผนแม�บทการกํากับดูแลที่ดี  
ที่ตอบสนองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย�างยั่งยืน 

เป;าหมายหลักของแผนแม"บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง การปฏิบัติตามหลักการ

และแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร.๒๕๖๒) ได.ครบถ.วน และดําเนินงานด.วยคุณธรรม
และความโปร�งใสในการดําเนินงานอย�างครบถ.วน มีผลประเมินในระดับ A ภายในป7 ๒๕๖๕ 



๕ 
 

 

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

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

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� หมายถึง วัตถุประสงคKที่ต.องดําเนินการให.บรรลุผลสัมฤทธิ์เพื่อ
ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรK  

เป;าหมายผลการดําเนินการ หมายถึง เปRาหมายผลการดําเนินการที่ตอบสนองวัตถุประสงคK
เชิงยุทธศาสตรK 

โครงการหรือกิจกรรม หมายถึง โครงการ กิจกรรม หรือวิธีการที่จะดําเนินการ เพื่อให.บรรลุ
เปRาหมาย  

ตัวชี้วัดเป;าหมาย หมายถึง ตัวบ�งช้ีการบรรลุเปRาหมายผลการดําเนินการที่วางไว.ทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ  

ค"าเป;าหมาย หมายถึง ค�าของตัวช้ีวัดความสําเร็จทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
 



๖ 
 

 

บทท่ี ๒ 

ข�อมูลองค�กร 

 
๑. หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.) ได�รับมอบหมายจากรัฐบาลไทย ให�เป$น

หน�วยงานผู�ให�บริการการเดินอากาศของประเทศ มีหน�าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
• การบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) 

• การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช�วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน     

  (Aeronautical Communications, Navigation and Surveillance System/Services) 

• การบริการข�าวสารการเดินอากาศและงานแผนที่เดินอากาศ (Aeronautical Information 

Services and Aeronautical Charts) รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่อง และงานตามนโยบายรัฐบาล 

๒. วิสัยทัศน� 
แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ กําหนดวิสัยทัศนS “เป$นองคSกรที่ให�บริการการเดินอากาศ

ด�วยคุณภาพสูงสุดอย�างยั่งยืน”   

๓. พันธกิจ 
เป$นผู�ให�บริการการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนองความต�องการของผู�ใช�บริการด�วย  

ความปลอดภัยเป$นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร�างคุณค�าให�แก�ระบบการบินและผลประโยชนS

แห�งชาติ 

๔. วัฒนธรรมองค�กร 
พนักงานของ บวท. ปฏิบัติภารกิจภายใต�กรอบวัฒนธรรมองคSกรที่เรียกว�า "AEROTeam" 
Accountability : รับผิดชอบต�อผลการกระทําของตนเองและงานที่ได�รับมอบหมาย 
Ethics : ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน�าที่และการดํารงตน 
Result Oriented : มุ�งม่ันต�อเปbาหมายและผลสัมฤทธิ์ 
Operational Excellence : พัฒนาอย�างต�อเนี่องสู�คุณภาพการทํางานที่เป$นเลิศ 
Teamwork : บูรณาการการทํางานอย�างสร�างสรรคS สามัคคี มุ�งสู�เปbาหมายร�วมกัน 

๕. โครงสร�างองค�กร  
 โครงสร�างองคSกร ตามประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

แสดงในภาพที่ ๒-๒  
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- กลุมงานควบคุมจราจรทางอากาศ
ขตประชิดสนามบินภูมิภาค (คจ.ศบ.) 

นายเพรจน์ สมบุญ
- กล ุมงานสนับสนุนการควบคุม
จราจรทางอากาศขตประชิด
สนามบินภูมิภาค (สจ.ศบ.)

น ยธรีพนธ์ะศรีร ษ
(รักษาการ)

ฝຆายมาตรฐานละ
ความปลอดภัย 

นายวิส ุทธ์ิ ดชปกกศ

ผูຌอ านวยการ฿หญ
(ส านักพัฒนาธุรกิจ)

นายสุรชัย หนูพรหม (ผญพ.)

กรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ
นายสมนึก รงค์ทอง (ผวท.)

ฝຆายทรัพยากรบุคคล
ละคุณภาพชีวิต

นางกลียวทอง ลาภธนานนท์

ฝຆายพัฒนา
ละสงสริมการรียนรูຌ
นายสถาพร ศรีสมวงศ ์

ส านักงานนยบาย
ละบริหารยุทธศาสตร ์

นายบัญชา วัฒนสภณวงศ์

ฝຆายสืไอสารสัมพันธ์
นายสุรพล คงพูล

(ฝสส.)

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
นางพรวลัย วิศาลธีระกร
(รักษาการ)

กองสวัสด ิการ
นายรัก ลาภานันต์

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดຌานปฏ ิบัติการ
นายกัมปนาท มหัทธนธรรม

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดຌานวิศวกรรม
นายศิริ รัตนาศิริภิรมย์

กองพัฒนาละบริหาร
การจัดการรียนรูຌ
นายกุศล พูลศิริ

ผูຌอ านวยการ฿หญ
(ทรัพยากรบุคคล) 

นายชนะ ทัดทาทราย (ผญท.)

ผูຌอ านวยการ฿หญ
(ส านักตรวจสอบภาย฿น)

นายฑีฆายุ มุรธา (ผญต.) ผูຌอ านวยการ฿หญ
(ส านักนยบายละยุทธศาสตร์)

น.ส.ทิพาภรณ์ นิปกากร (ผญน.)

รองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ
(๑ อัตรา)

กองสืไอสารองค์กร
นางอมิดา เชยดช

กองบริการ
นางธีราวัลย์ ยอง฿ย

ฝຆายบริหารงานวิศวกรรม
จราจรทางอากาศ

นายพงษ์นรินทร์ อนันตศิริจินดา

กองวิศวกรรมระบบ
ครืไองชวยการดินอากาศ 
นายวิษณุ สุภาน ันท์

ผูຌอ านวยการ฿หญ
(บริหารจราจรทางอากาศ)

นางสิริกศ นียมลอย (ผญจ.)

ผูຌอ านวยการ฿หญ
(วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)

นายชาญณรงค์ ชืๅอจริญ (ผญว.)

กองวิศวกรรมระบบ
สืไอสารการดินอากาศ
นายพิบูลศรษฐ สมบัติธีระ

กองวิศวกรรมระบบ
ติดตามอากาศยาน
นายชาญยุทธ จันทร์ประสงค์

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรม
จราจรทางอากาศ
นายพลนิวัฒ นตรสุวรรณ

ฝຆายสนับสนุนงานวิศวกรรม
จราจรทางอากาศ

นายวิทยา จุลวัฒนานนท์

กองวิจัยละพัฒนาวิศวกรรม
จราจรทางอากาศ
นายชาญยุทธ พฤกษ์คุຌมวงศ์
(รักษาการ)

ฝຆายบินทดสอบ 
น.ท.อุทิศ ทรงฉม

กองวิสาหก ิจสัมพันธ์
นายสันต ิ วงศ ์พิทักษ์

กองปฏิบัต ิการบิน
น.ท.สมวัฒน์ วระวิบุล

กองวิศวกรรมอากาศยาน
น.อ.สุทพ รวมจ ิตร์

กองออกบบละติดตัๅง
ระบบวิศวกรรม 
นายกันตฤทธ์ิ ลิศอุตสาหกูล

กองวิศวกรรมระบบ
ขຌอมูลการบิน
นายสมศักดิ์ คงถาวรวัฒนา

กองงบประมาณ
นางพรทิพย์  กຌวทอง 
(รักษาการ)

ฝຆายการงินละบัญชี
นางว ันทิยา ฮงตระกูล

ผูຌอ านวยการ฿หญ
(การงิน)

นางชิดกมล สุนทรสิต (ผญง.)

กองการงิน 
นางอาภารัตน์ คณิตนันทกุล

กองบัญชีละรายเด ຌ
น.ส.ครอง฿จ  กาลวันตวาน ิช

*รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ

ฝຆายบริหารศูนย์ควบคุมจราจร
ทางอากาศสຌนทางบินกรุงทพ
น.ส.ศุภณัฏฐ์ หาญณรงค์ศักด์ิ 

-นักวิชาการ 
 ระดับผูຌอ านวยการ฿หญ
  ๎อัตรา
-นักวิชาการ 
 ระดับผูຌอ านวยการฝຆาย
 ๐ อัตรา
-นักวิชาการ 
 ระดับผูຌอ านวยการกอง 
 ๒ อัตรา

ผูຌอ านวยการ฿หญ
(ส านักกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ)

นางธนิยา สุนทระศานติก   (ผญก.)

ฝຆายบริหารศูนย์ควบคุมจราจร
ทางอากาศขตสนามบินกรุงทพ

นายถลิงศักด์ิ ผาทอง 

ฝຆายบริหารคร ือขายการ
จราจรทางอากาศ
นายวิญญู ศรีวงษ์

ศูนย์บริหารครือขายการ
ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ
นายสุวิชาญ สถิตกิจพิชษฐ์

ศูนย์บริหารขຌอมูลละ
สารสนทศการดินอากาศ 
น.ส.สุจินต์ พรหมดຌวง

กองออกบบวิธีปฏิบัติการ
บินละพัฒนาหຌวงอากาศ
นายทวีศักด์ิ รัตนจันทรานนท์

ผูຌอ านวยการ฿หญ
(ส านักมาตรฐานความปลอดภัย)

นายชาตรี ศศิพยุงศักดิ์
                          (ผญม.)

กองมาตรฐานการบริการ

นายดน พลอินทร ์

กองบริหารความ
ปลอดภัย
นายธีรวุฒิ สังข์สีมฆ

กองปรับมาตรฐาน
คร ืไองวัด
นายเพศาล อภิร ักษ์นุสิทธิ์

ผูຌอ านวยการ฿หญ
(ภูมิภาคละศูนย์ประกอบการ)

นายช านาญ ฤาชัย (ผญศ.)

ฝຆายบริหารจราจรทาง
อากาศภูมิภาค ํ

 นายชวลิต จันทหาร

ศูนย์ควบคุมการบินภ ูกใต 
 นายกียรติศักดิ์ ชูทอง

ศูนย์ควบคุมการบิน
สุราษฎร์ธานี 
นายวิสุทธ ิ์ นาคภู
(รักษาการ)

ศูนย์ควบคุมการบินหาด฿หญ
นายลຌอมดช ภูเชยานุสรณ์

ฝຆายบริหารศูนย์ประกอบการ
นายนิวัฒน์ หลใกดี

กองบบผนละ
ควบคุมการก อสร ຌาง
นายปรีชา พิชาดุลย์

กองบริการเฟฟງา
ละทรศัพท์ 
นายรณชัย รืองปราชญ์

กองอาคาร
ละสถานทีไ
นายสราวุธ ชนะลก

ศูนย์ควบคุมการบินชียง฿หม
นายพงษ์ชัย มูลรินทร์

ศูนย์ควบคุมการบิน
อุดรธานี
นายสันติวช ปาลกะวงศ์ 
ณ อยุธยา

ศูนย์ควบคุมการบิน
อุบลราชธานี
นายมัฆวาฬ สุวรรณกูฎ

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร
ทางอากาศนครราชสีมา 
นายยงค์ สมอดี
(รักษาการ)

ฝຆายบริหารจราจรทาง
อากาศภูมิภาค ๎

นายกียรติศักด์ิ รียนวัฒนา

ฝຆายบริหารธุรก ิจ 
นางพรนับพัน ชูทัย (ฝธก.)

ฝຆายวิศวกรรมบริการ
นายอุดมศักด์ิ ชัยพชร (ฝวบ.)

กองธุรกิจ฿นประทศ
นายย ุทธนา ทาตายุ

กองธุรกิจต างประทศ
นายมานะ หวังธรรมกืๅอ

กองบริการขาย
สืไอสารสายการบิน
นายสกสรรค์ สอนมาก

กองการผล ิตละ
ซอมบ ารุง
พ.อ.อ.ชัยนาท ระวง

กองสนับสนุนธุรกิจ 
นายสุชีพ ศุภประสริฐ

กองกลยุทธ์ละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจ
วาทีไ ร.ต. สกล สมานปิยะพจน์

ฝຆายทคนลยี
สารสนทศ

นายเพบูลณ์ ประจ าวงษ์

กองบริหารระบบ
ทคนลยีสารสนทศ
นายมธ ี สรีอรุณ

กองพัฒนาระบบ
ทคนลยีสารสนทศ
นางรัศมีพใญ หຌองทองดง

กองรักษา
ความปลอดภัย
นายสุรภัทร์ ชูตินันทน์

-กลุมงานวิคราะห ์นยบาย
 ละวางผนกลยุทธ ์
นายทพธนิต อยูพธ์ิ 
-กลุมงานวิคราะห ์ครงการ
นายจักรกฤช พิศาลมธี
-กลุมงานพัฒนาองค์กร
นายชลวิทย์ บรรพวัฒนรักษ์
-กลุมงานบริหารความสีไยง
ละบริหารผลการด านินงาน
น.ส.อารีรัตน์ สุวรรณชัยจินดา

-กลุมงานควบคุมจราจรทาง
 อากาศขตสนามบินกรุงทพ
 (คจ.ศก.)

นายก ันภัย ศ ุภางคสน 
-กลุมงานสน ับสนุนการควบคุม
 จราจรทางอากาศขตสนามบิน
 กรุงทพ (สจ.ศก.)

น.ส.จณัญญา ส ิริปาณี

-กลุมงานควบคุมจราจรทางอากาศ
สຌนทางบินกรุงทพ (คจ.ศจ.)

นายทวีพ สุกส ี
-กลุมงานสน ับสนุนการควบคุมจราจร
ทางอากาศสຌนทางบินกรุงทพ (สจ.ศจ.)

นายธงชัย จ าปาทิพย ์พงศ ์

ฝ ຆายบริหารทัไวเป
น.ส.นิภาพร วรกิจวิจารณ์

(ฝบท.)

กองนิต ิการ
นายพิชษฐ 
ชคบุญธิยานนท์

กองการพัสดุ
นายปรีชา หริพงศ์

กองลขานุการละ
สารบรรณ
นางส ุวาร ี พงษ ์ศิริ

คณะกรรมการบริษัทฯ

Business Unit

นักวิชาการ ระดับผูຌอ านวยการกอง ๒ อ.

ํ.นายวรพจน์ อ ัศวชัยพร
๎.นายนฤปกรณ์ อุทัยพัฒนาชีพ
๏.นางทวินันท์ จินะสะทุง
๐.นางสาวก ัญญา ยุวศ ิรินันท์
๑.นางนรภร กิตต ิจิระกุล
๒. (วาง)

ฝຆายตรวจสอบภารกิจหล ักละ
ทคนลยีสารสนทศ

นายสรยุทธ์ ชรินทร ์(ฝตล.)

ฝຆายตรวจสอบภารกิจสนับสนุน
ละวางผนการตรวจสอบ

นางอาภาวดี ศรีหิรัญ (ฝตส.)

ประจ าส านักกรรมการ 
ผูຌอ านวยการ฿หญ
ทุกระดับ ๑ อัตรา

บริษัท  วิทยุการบินหงประทศเทย จ ากัด
ผนภูมิครงสรຌางองค์กร ประกาศ฿ชຌตัๅงต ๎๒ ก.ค. ๒์ ป็นตຌนเป
(อຌางถึง ปก ํ์์/๎๑๒๎ ลงว ันทีไ ๎๙ มษายน ๎๑๒๎)

ํ. นายทินกร ชูวงศ์
๎. นายสุทธิพงษ์ คงพูล
๏. นายณัฐวัฒน์ สุภานันท์
๐. น.ส.ดวงตา สมิตสุวรรณ
๑.นายสุขหลือ ชีไยวอาชีพ

-นักวิชาการ ระดับผูຌอ านวยการ฿หญ   ๎อัตรา (นวญ.)

ํ. น.ส.วรพร รอดอยู
๎. นายเพสาน ปราณีตพลกรัง
-นักวิชาการ ระดับผูຌอ านวยการฝຆาย ๐ อัตรา  (นวฝ.)

ํ.นางธาราทิพย์ มณฑลผลิน
๎.นายจ ักร ชินรักษ ์
๏.นายมานช สวัสดี
๐.นายส ุนันท์ นิไมฟ ัก
-นักวิชาการ ระดับผูຌอ านวยการกอง ๒ อัตรา  (นวผ.)

ํ.นางพิมลวรรณ สถิตยุทธการ
๎.พันจาอกอัชฌา หลืองอาทิจ 
๏.นายวที อรรถกมล
๐.นางพงศ ์ฉวี จินรือง
๑.นายสุนทร ศรีถาวร
๒.น.ส.ประนัปดา จร ิญศ ิริ

ประจ าส านักกรรมการ ผูຌอ  านวยการ฿หญ ทุกระด ับ ๑ อัตรา

-ผูຌอ านวยการประจ าส านักกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 
 ระดับผูຌอ านวยการฝຆาย (ผผฝ.)

 ํ. น.ส.สุดาร ัตน์ ประชุมพันธ์
-ผูຌอ านวยการประจ าส านักกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 
 ระดับผูຌอ านวยการกอง (ผผผ.)

 ํ.น.ส.พุทธวัลย ์ นຌอยรอด
 ๎.ร.ท.พรรณอก พันธุ์อุบล
 ๏. นายวชิรพงศ์ พใชรประสิทธ์ิ
 ๐. รือท อนันท์ บุตรทา
                        

กองบริการระบบ
วิทยุสืไอสาร
นายวิศ ิษฐ์ มงคลสฬศ

ศูนย์ควบคุมการบินห ัวหิน 
นายชุตินธร พงศ์เพรจน์

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 2.

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.

ตล. ตส.

สตน.

(ฝนบ.)

(ฝสท.)
(ฝสว.)

(ฝบว.)
(ฝศป.)

(ฝบภ ๎.)
(ฝบภ ํ.)

(ฝพส.) (ฝงบ.)(ฝทบ.)
(ฝศจ.)

(ฝศก.) (ฝบจ.)

รวท.

ฝຆายบริหารศ ูนย์ควบคุม
จราจรทางอากาศขตประชิด

สนามบินภูมิภาค
นายวิช ัย กษรจันทร ์

ศบ.

(ฝศบ.)

ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุลก
นายสมชาย ลียงชัยศิริ

ศล.บภ ๎.

ศอ.บภ ๎.

อักษรสีชมพู คือ รักษาการ

ข้อมูลรายชืไอผู้บริหาร อ้างอิงประกาศ ดังน ีๅ
-ปก 110/2560 ลงวันท ีไ 4 สิงหาคม 2560

-ปก 126/2560 ลงวันท ีไ 31 สิงหาคม 2560

-ปก 137/2560 ลงวันท ีไ 22 กันยายน 2560

-ปก 143/2560 ลงวันท ีไ 29 กันยายน 2560

-ปก 18/2561 ลงวันท ีไ 29 มกราคม 2561

-ปก 62/2561 ลงวันท ีไ 30 มีนาคม 2561

-ปก/เลขานุการ 425/2561 ลงวันท ีไ 26 กรกฎาคม 2561

-ปก 143/2561 ลงวันท ีไ 6 สิงหาคม 2561

-ปก 180/2561 ลงวันท ีไ 27 กันยายน 2561

-ปก 4/2562 ลงวันท ีไ 4 มกราคม 2562

-ปก 68/2562 ลงวันท ีไ 25 มีนาคม 2562

-ปก 100/2562 ลงวันท ีไ 29 เมษายน 2562



๙ 
 

 

๖. นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ บวท. 
“บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.) มุ�งม่ันที่จะดําเนินกิจการตามหลักการ

กํากับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสร�างคุณค�าให�แก�การบริการเดินอากาศและระบบการบินอย�าง
ยั่งยืนรวมทั้งผลประโยชนSแห�งชาติ” กํากับดูแลกิจการให�นําไปสู�ผล (Governance Outcome) ๔ ประการ 
ได�แก� ๑) บริษัทฯ สามารถแข�งขันได�และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
๒) บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย�างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย ๓) บริษัทฯ ดํารงตนเป$นประโยชนSต�อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบด�านลบต�อสิ่งแวดล�อม 
และ ๔) บริษัทฯ สามารถปรับตัวได�ภายใต�ปrจจัยการเปลี่ยนแปลง 
๗. โครงสร�างและระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ บวท. 

บริษัทฯ ได�ยึดแนวทางการกํากับดูแลที่ดีตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจของ สคร. พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได�กําหนดโมเดลการกํากับดูแลกิจการที่ดีเชิงคุณภาพ (Total 
Quality Corporate Governance Management) เป$นแนวทางในการดําเนินการ ดังภาพที่ ๒-๓ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒-๓ โมเดลการกํากับดูแลกิจการที่ดีเชิงคุณภาพของ บวท. ที่ดําเนินงานตาม 
หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดใีนรัฐวิสาหกิจของ สคร. พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คุณภาพการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

บทบาทของภาครัฐ 

สิทธิและความเท2าเทียม
กันของผู�ถือหุ�น 

คณะกรรมการ 

บทบาทของ 

ผู�มีส2วนได�ส2วนเสีย 

ความยั่งยืนและ

นวัตกรรม 

การเป8ดเผยข�อมูล 

การบริหารความเสี่ยง 

และควบคุมภายใน 

จรรยาบรรณ 

การติดตามผล 

การดําเนินงาน 

แรงบันดาลใจของผู�เก่ียวข�องทุกฝ;ายใน บวท. 

ความรู�ความเข�าใจ ความเชี่ยวชาญ และความเป=นมืออาชพีของ บวท. 

 

 

 

 

V 

E 

H 

I 

C 

L 

E 

S 

การจัดการงานประจําวัน 

การบริหารข�ามสายงาน 

การบริหารนโยบาย  

 

 

C 

O 

N 

C 

E 

P 

T 

S 

ความโปร2งใสในการ

ดําเนินกิจการ 

คํานึงถึงผู�มีส2วนได�

ส2วนเสียทุกภาคส2วน 

เพิ่มคุณค2าให�กับ 

ผู�ถือหุ�นในระยะยาว 

สร�างความสามารถ

ในการแข2งขัน 

องค�กร บวท. มีความ

เจริญเติบโตอย2าง

ยั่งยืน 

บวท. สามารถปรบัตัว

ได�ภายใต�ปJจจยั 

การเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

T 

E 

C 

H 

N 

I 

Q 

U 

E 

S 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการกํากับ
ดูแลท่ีดีและการแสดง
ความรับผิดชอบต2อสังคม 

ท่ีประชุมผู�บริหาร
ระดับสูง (EMM) 

งานกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
งานการแสดงความ
รับผิดชอบต2อสังคม 

หน2วงานปฏิบัติ 
กอง/ศูนย�/เทียบเท2า 

ความพึงพอใจ/ความเชื่อม่ันของบคุลากร ผู�ถือหุ�น 

ผู�รับบริการ คู2ค�า และผู�มีส2วนได�ส2วนเสีย 



๑๐ 
 

 

 

บริษัทฯ ได�วางระบบโครงสร�างการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อเป$นกรอบในการ
บริหารจัดการการกํากับดูแลกิจการที่ดใีนรัฐวิสาหกิจตามหลักการและแนวทางฯ  ดังภาพที่ ๒-๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒-๔ แสดงโครงสร�างและระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บวท. 
 

จากโมเดลการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สอดคล�องกับแนวคิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พ.ศ. ๒๕๖๒ กล�าวคือ มโีครงสร�างการกํากับ
ดูแลที่ดีที่เป$นเชิงคุณภาพ มีโครงสร�างส�วนบนสุดที่เป$นการบริหารนโยบาย โดยการทําหน�าที่ของ
คณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม ที่ให�นโยบายและ
ทิศทางการดําเนินงาน มีการบริหารข�ามสายงานโดยผู�บริหารระดับสูง ทําหน�าที่ในการรับนโยบาย
ด�านการกํากับดูแลที่ดีลงมาปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต�อคณะกรรมการฯ มีการจัดการงาน
ประจําวันโดยงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ� (สกญ.) เป$นผู�ปฏิบัติใน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลที่ดีและการนําองคSกร เป$นผู�ประสานงานกับ
หน�วยงานกอง/ศูนยS/หรือเทียบเท�า ที่เกี่ยวข�อง ให�ดําเนินงานตามแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทฯ และบูรณาการผลลัพธSการดําเนินการตามหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกิจของ สคร. 

ระบบการกํากับดูแลท่ีดี 
(ปrจจัยนําเข�า) 

โครงสร�างการกํากับดูแลท่ีด ี

(กระบวนการ) 
ผลลัพธSการกํากับดูแลท่ีดี 

(ปrจจัยนําออก) 

รายงานผลการกํากับดแูล
แก�ผู�ถือหุ�น 

สิทธิและความเท�าเทียมกัน
ของผู�ถือหุ�น 

คณะกรรมการ 

บทบาทของ 
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

ความย่ังยืนและนวัตกรรม 

การเปuดเผยข�อมูล 

คณะกรรมการ 
บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด 

คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการที่ด ี
และการแสดงความรับผิดชอบต�อสงัคม 

ผู�บริหารระดับสูง  

สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ� 
(งานกํากับดูแลกิจการที่ดี) 

(งานการแสดงความรับผิดชอบต�อสงัคม)  

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

• สามารถปรับตัวได�ภายใต�
ปrจจัยการเปลี่ยนแปลง 

• เติบโตอย�างย่ังยืน  
• สร�างความสามารถในการ 
  แข�งขัน 
• เพิ่มคุณค�าให�กับผู�ถือหุ�น 
  ในระยะยาว 

• คํานงึถึงผู�มสี�วนได�ส�วนเสีย 
  ทุกภาคส�วน 
• คุณธรรมและความโปร�งใส 
  ในการดําเนินกิจการ 
• ให�ความสําคญักับปrญหา 

  สิ่งแวดล�อม 

การบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน 

จรรยาบรรณ 

การติดตามผล 

การดําเนินงาน 



๑๑ 
 

 

ข�อมูลที่จะแสดงถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จะประกอบด�วย (๑) บทบาทของ 
บวท. ในการรายงานผลการกํากับดูแลที่ดีแก�ผู�ถือหุ�น (๒) สิทธิและความเท�าเทียมกันของผู�ถือหุ�น 
(๓) คณะกรรมการ (๔) บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย (๕) ความยั่งยืนและนวัตกรรม (๖) การเปuดเผย
ข�อมูล (๗) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (๘) จรรยาบรรณ และ (๙) การติดตามผลการ
ดําเนินงาน ทั ้งนี ้ ผลลัพธSของการกํากับดูแลที่ดีก็เพื่อสร�างความโปร�งใสในการดําเนินกิจการ เพิ่ม
คุณค�าให�กับผู�ถือหุ�นในระยะยาว คํานึงถึงผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกภาคส�วน สร�างความสามารถในการ
แข�งขัน มีความเจริญเติบโตอย�างยั่งยืน และ บวท. สามารถปรับตัวได�ภายใต�ปrจจัยการเปลี่ยนแปลง 

สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ� มีหน�าที่รับผิดชอบงานกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดง
ความรับผิดชอบต�อสังคม งานประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการสนับสนุนกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู�ถือหุ�น งานของกรรมการผู�อํานวยการใหญ� งานกล่ันกรองเอกสารสําหรับ
กรรมการผู�อํานวยการใหญ� งานสนับสนุนด�านธุรการให�แก�นักวิชาการระดับต�าง ๆ และเป$นต�นสังกัด
ของฝyายจัดการและพนักงานที่ประจําสํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ� กํากับดูแลงานด�านกฎหมาย 
พัสดุ ระบบสารบรรณและเลขานุการของบริษัทฯ  การสื่อสาร รวมทั้งการบริหารความสัมพันธSกับผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียขององคSกร  นอกจากนั้น ยังรับผิดชอบการจัดให�มีระบบงานสนับสนุนกลยุทธSองคSกร 
(งานบริหารโครงการ งานบริหารคุณภาพ งานบริหารความปลอดภัย งานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน งานตรวจสอบ/วิเคราะหSสภาวะแวดล�อมในหน�วยงาน งานพัฒนาบุคลากรและ          
การจัดการความรู� งานสารสนเทศและการสื่อสาร) และงานบริหารทั่วไป (งานเลขานุการ งานสารบรรณ 
การเงิน งบประมาณ พัสดุ และ Roster and Time report ของหน�วยงานในสังกัด) 

๘. ยุทธศาสตร�แผนวิสาหกิจบริษัทฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ 
กรอบวิสัยทัศนSและประเด็นยุทธศาสตรS ตามร�างแผนวิสาหกิจของบริษัทฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 

๒๕๖๘ กําหนดกรอบวิสัยทัศนSและประเด็นยุทธศาสตรSไว� ๔ ประเด็นยุทธศาสตรS แสดงในตารางที่ ๒-๑  

กรอบวิสัยทัศน� ประเด็นยุทธศาสตร� 
๑  ให�บริการการเดินอากาศท่ีมีคุณภาพการให�บริการ

ระดับแนวหน�า  
การให�บริการการเดินอากาศท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  

๒  สร�างบุคลากรมืออาชีพ  การสร�างบุคลากรมืออาชีพ  

๓  พัฒนาไปสู2องค�กรสมรรถนะสูง  การพัฒนาไปสู2องค�กรสมรรถนะสูง  

๔  สร�างความสามารถในการแข�งขันให�กับประเทศ 
และสร�างคุณค�าให�กับกจิการบิน  

การสร�างความสามารถในการแข�งขันให�กับประเทศ และ
สร�างคุณค�าให�กับกิจการบิน 
 

ตาราง ๒-๑ กรอบวิสัยทัศนSและประเด็นยุทธศาสตรSในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรSทั้ง ๔ ประเด็นยุทธศาสตรS นํามากําหนดวัตถุประสงคSเชิงยุทธศาสตรS แสดงใน 
ตารางที่ ๒-๒ 

 



๑๒ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เชงิยุทธศาสตร� 
๑. การให�บริการการเดินอากาศ
ท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

SO1 ให�บริการท่ีปลอดภัยและม่ันคง เป$นไปตามมาตรฐาน และต�อเนื่องในทุก
ช�วงการบิน  

SO2 พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเท่ียวบินและยกระดับประสิทธิภาพ
ระบบการเดินอากาศ  

๒. การสร�างบุคลากรมืออาชีพ SO3 มีบุคลากรมืออาชีพท่ีเพียงพอ มีการจัดการทุนมนุษยSอย�างเป$นระบบ 
สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศนSและองคSกรให�เติบโตได�อย�างย่ังยืน  

SO4 มีบุคลากรท่ีทุ�มเท มีความผกูพัน และมสีภาพแวดล�อมด�านบุคลากรท่ีดี  

๓. การพัฒนาไปสู2องค�กร

สมรรถนะสงู 
SO5 มีคุณภาพการบริหารจัดการท่ีดีท่ัวท้ังองคSกร และพร�อมรับต�อการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให�เกิดผลลัพธSท่ีมีประสิทธิภาพอย�างย่ังยืน และสร�างความพึงพอใจ
ต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และผู�ใช�บริการทุกกลุ�ม 

SO6 มีระบบการกํากับดูแลที่ดทีี่มีการจัดการในระดับดีเย่ียมและมีการแสดง

ความรับผิดชอบต2อสงัคมและสิ่งแวดล�อมตามมาตรฐานสากล 

SO7 เป$นองคSกรแห�งนวัตกรรมบนพื้นฐานของการจัดการความรู�และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

SO8 มีการบริหารจัดการทางการเงินและต�นทุนอย�างมีประสิทธิภาพและสมดุล 
เพื่อให�มีอัตราค�าบริการท่ีเป$นธรรม โปร�งใส และแข�งขันได�  

๔. การสร�างความสามารถใน
การแข�งขันให�กับประเทศ และ
สร�างคุณค�าให�กับกิจการบิน 

SO9 สร�างคุณค�าให�กับกิจการบินทุกระดับ  

SO10 มโีครงสร�างพื้นฐานระบบบริการเดินอากาศท่ีครบถ�วน และมีศักยภาพ
สอดคล�องกับการพัฒนาการขนส�งทางอากาศของประเทศ  

ตาราง ๒-๒ ประเด็นยุทธศาสตรSและวัตถุประสงคSเชิงยุทธศาสตรSในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรSในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดูแล
กิจการที่ดี แสดงในตารางที่ ๒-๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
(Strategic Issue) 

วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� 
(Strategic Objective: SO) 

เปnาหมายผลการดําเนินการ 
(Key Performance Target: KPTs) 

กลยุทธ� 

(Strategy) 

ประเด็นยุทธศาสตร� ๓ 
การพัฒนาไปสู�องคSกร

สมรรถนะสูง (SI 3) 

SO6 มีระบบการกํากับ

ดูแลท่ีดีท่ีมีการจัดการ
ในระดับดีเย่ียม  

KPT6.1  ปฏิ บั ติตามหลักการ

และแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี
ในรัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๖๒) 
ได�ครบถ�วน และดําเนินงาน
ด� วย คุ ณ ธ รรม แ ล ะค ว า ม
โปร�งใสในการดําเนินงานอย�าง
ครบถ� วน  มี ผลประเมิ น ใน
ระดับ A ภายในป{ ๒๕๖๕ 

S6.1  ดําเนินการตามพันธกิจ

ภายใต�หลักจริยธรรมและการ
จัดการท่ีดี โดยเน�นการสร�าง 
Good Citizenship ความ ย่ังยืน 
และผลลัพธS ท่ีสอดคล�องกับ
ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียอย�างสมดุล 

ตารางที่ ๒-๓ ประเด็นยุทธศาสตรSในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๘ ที่เกี่ยวข�องกับ   การ
กํากับดูแลกิจการที่ดี  



๑๓ 
 

 

ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตรS ๓ (SI 3) การพัฒนาไปสู�องคSกรสมรรถนะสูง ในวัตถุประสงคSเชิงกลยุทธS 

SO6 มีระบบการกํากับดูแลที่ดีที่มีการจัดการในระดับดีเยี่ยม เปbาหมายผลการดําเนินการ KPT6.1    

ผลการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีและการประเมินความโปร�งใส กลยุทธS S6.1 
ดําเนินการตามพันธกิจภายใต�หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเน�นการสร�าง Good Citizenship 
ความยั่งยืน และผลลัพธSที่สอดคล�องกับความคาดหวังของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างสมดุล ซึ่งเป$น 

จุดมุ2งหมายสูงสุด ในการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เช�นเดียวกับการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยS 



๑๔ 
 

 

บทท่ี ๓ 

การกาํกับดูแลกิจการท่ีดใีนรัฐวิสาหกิจ 
 

๑. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดใีนรัฐวิสาหกิจของ สคร. ๒๕๖๒ 
หลักสําคัญสําหรับการจัดทําการกํากับดูแลที่ดีตามหลักการและแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี

ในรัฐวิสาหกิจ ป  ๒๕๖๒ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แสดงในภาพที่ ๓-๑ 

 
ภาพที่ ๓-๑ แสดงการจัดทําการกํากับดูแลกิจการที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ 

๑.๑ หลักสําคัญในการจัดทําการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
 หลักสําคัญในการจัดทําการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีหลักสําคัญอันเป1นมาตรฐานสากล  ๗ 

ประการ แสดงในตารางที่ ๓-๑ 
1. Accountability ความรับผิดชอบตAอผลการปฏิบัติหนCาท่ี 
2. Responsibility ความสํานึกในหนCาท่ีดCวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
3. Equitable  
   Treatment 

การปฏิบัติตAอผูCมีสAวนไดCสAวนเสียโดยสุจริต และจะตCองพิจารณาใหCเกิดความเทAา
เทียมกัน เชAน การจัดซื้อจัดจCาง ตCองใหCทุกคนไดCรับความยุติธรรมและเทAาเทียมกัน 
หากมีการรCองเรียนตCองมีคําอธิบายไดCเป1นตCน 

4.Transparency ความโปรAงใส กลAาวคือ ตCองมีความโปรAงใสใน ๒ ลักษณะ ดังน้ี 
• ความโปรAงใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบไดC 
• มีการเปZดเผยขCอมูลอยAางโปรAงใส (Transparency of Information Disclosure) คือมีการ
แสดงผลประกอบการอยAางโปรAงใสแกAผูCท่ีเกี่ยวขCองทุกฝ_าย 

5. Value Creation การสรCางมูลคAาเพ่ิมแกAกิจการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือ 
เพ่ิมมูลคAาใดๆ น้ันจะตCองเป1นการเพ่ิมความสามารถในทุกดCานเพื่อการแขAงขัน 

6. Ethics การสAงเสริมพัฒนาการกํากับดูแล และจรรยาบรรณท่ีดใีนการประกอบธุรกิจ 
7. Participation การมีสAวนรAวม เป1นการสAงเสริมใหCเกิดการกระจายโอกาสแกAประชาชนใหCมีสAวนรAวม

ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตAอ
สิ่งแวดลCอมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตและความเป1นอยูAของชุมชนหรือทCองถิ่น 



๑๕ 
 

 

       หลักสําคัญในการจัดทําการกํากับดูแลกิจการที่ดี เชAนเดียวกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยjและตลาดหลักทรัพยj นอกเหนือจากการสรCางคุณคAาใหCแกAกิจการอยAางยั่งยืนและการ
สรCางความเช่ือม่ันใหCแกAผูCลงทุน คณะกรรมการควรกํากับดูแลกิจการใหCนําไปสูAผล (Governance 
Outcome) อยAางนCอย ๔ ประการ แสดงในตารางที่ ๓-๑ 

๑ สามารถแขAงขันไดCและมีผลประกอบการที่ดโีดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
๒ ประกอบธุรกิจอยAางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตAอผูCถือหุCน

และผูCมีสAวนไดCสAวนเสีย 
๓ เป1นประโยชนjตAอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดCานลบตAอสิ่งแวดลCอม 
๔ สามารปรับตัวไดCภายใตCปnจจัยการเปลี่ยนแปลง 

 

๑.๒ สาระสําคัญของหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดใีนรัฐวิสาหกิจ ป$ ๒๕๖๒ 
 หลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ง ๙ หมวด สรุป

สาระสําคัญ ไดCดังนี้ 
      หมวดท่ี ๑ บทบาทของภาครัฐ 

• ภาครัฐควรพิจารณาแยกบทบาทหนCาที่ของภาครัฐในการกําหนดนโยบาย (Policy 
Maker) การกํากับดูแล (Regulator) การดําเนินการ (Operator) และเจCาของ (Owner) ออกจากกันใหCชัดเจน 

• ภาครัฐควรมีการรับภาระการชดเชยคAาใชCจAายหรือการสูญเสียรายไดCจากนโยบายที่
ใหCรัฐวิสาหกิจดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ 

• ภาครัฐควรมีหนCาที่กํากับดูแลและติดตามใหCรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามพันธกิจและ
วัตถุประสงคjของรัฐวิสาหกิจ โดยไมAควรเขCาไปแทรกแซงการบริหารงาน 

• ภาครัฐในฐานะเจCาของควรรAวมประชุมในที่ประชุมใหญAผูCถือหุCนและทําหนCาที่โดยชอบ
ผAานการออกเสียงลงมติ  

หมวดท่ี ๒ สิทธิและความเท)าเทียมกันของผู,ถือหุ,น 
• การจัดประชุมผูCถือหุCน คณะกรรมการควรเสนอเรื่องสําคัญและประเด็นที่อาจมี

ผลกระทบตAอทิศทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตAอที่ประชุมผูCถือหุCน รวมถึงควรจัดทําขCอมูลที่
ถูกตCอง ครบถCวน และเพียงพอตAอการใชCสิทธิของผูCถือหุCน และควรอํานวยความสะดวกใหCผูCถือหุCนไดCใชC
สิทธิอยAางเทAาเทียมกัน 

• การดําเนินการในวันประชุมผูCถือหุCน เชAน ประธานในที่ประชุมผูCถือหุCนมีหนCาที่ดูแลใหC
การประชุมผูCถือหุCนเป1นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวขCอง และคณะกรรมการควรอํานวยความ
สะดวกใหCผูCถือหุCนมโีอกาสแสดงความเห็นและตั้งคําถามใด ๆ ตAอที่ประชุมผูCถือหุCน รวมทั้งควรสนับสนุน
ใหCมีบุคคลที่เป1นอิสระเป1นผูCตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปZดเผยผลการ
ลงคะแนน พรCอมทั้งบันทึกไวCในรายงานการประชุม 



๑๖ 
 

 

• การจัดทํารายงานการประชุมและการเปZดเผยมติการประชุมผูCถือหุCน คณะกรรมการ
ควรกํากับดูแลใหCรัฐวิสาหกิจเปZดเผยมติและรายงานการประชุมผูCถือหุCนใหCถูกตCองครบถCวน 

หมวดท่ี ๓ คณะกรรมการ 
• การจัดประชุมผูCถือหุCน คณะกรรมการควรเสนอเรื่องสําคัญและประเด็นที่อาจมี

ผลกระทบตAอทิศทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตAอที่ประชุมผูCถือหุCน รวมถึงควรจัดทําขCอมูลที่
ถูกตCอง ครบถCวน และเพียงพอตAอการใชCสิทธิของผูCถือหุCน และควรอํานวยความสะดวกใหCผูCถือหุCนไดCใชC
สิทธิอยAางเทAาเทียมกัน 

• การดําเนินการในวันประชุมผูCถือหุCน เชAน ประธานในที่ประชุมผูCถือหุCนมีหนCาที่ดูแลใหC
การประชุมผูCถือหุCนเป1นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวขCอง และคณะกรรมการควรอํานวยความ
สะดวกใหCผูCถือหุCนมโีอกาสแสดงความเห็นและตั้งคําถามใด ๆ ตAอที่ประชุมผูCถือหุCน รวมทั้งควรสนับสนุน
ใหCมีบุคคลที่เป1นอิสระเป1นผูCตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปZดเผยผลการ
ลงคะแนน พรCอมทั้งบันทึกไวCในรายงานการประชุม 

• การจัดทํารายงานการประชุมและการเปZดเผยมติการประชุมผูCถือหุCน คณะกรรมการ
ควรกํากับดูแลใหCรัฐวิสาหกิจเปZดเผยมติและรายงานการประชุมผูCถือหุCนใหCถูกตCองครบถCวน 

       หมวดท่ี ๔ บทบาทของผู,มีส)วนได,เสีย 

• คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายการปฏิบัติตAอผูCมีสAวนไดCเสียใหCชัดเจน และควรระบุ
ความสําคัญของผูCมีสAวนไดCเสียเพื่อกํากับดูแลไดCอยAางเหมาะสมและเป1นธรรม 

• คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหCมีการพัฒนากลไกการมีสAวนรAวมของผูCมีสAวนไดCเสีย 

      หมวดท่ี ๕  ความยั่งยืนและนวัตกรรม 
• คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่คํานึงถึง

การดําเนินงานอยAางยั่งยืน มีความรับผิดชอบตAอสังคมและสิ่งแวดลCอม 
• คณะกรรมการควรสAงเสริมใหCมีการสรCางนวัตกรรมและนํานวัตกรรมมาใชCในการพัฒนา 

ปรับปรุงกระบวนการทํางาน การใหCบริการและบริหารจัดการภายในองคjกรใหCมีประสิทธิภาพ 
      หมวดท่ี ๖ การเป4ดเผยข,อมูล 

• คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่คํานึงถึง
การดําเนินงานอยAางยั่งยืน มีความรับผิดชอบตAอสังคมและสิ่งแวดลCอม 

• คณะกรรมการควรสAงเสริมใหCมีการสรCางนวัตกรรมและนํานวัตกรรมมาใชCในการพัฒนา 
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน การใหCบริการและบริหารจัดการภายในองคjกรใหCมีประสิทธิภาพ 

      หมวดท่ี ๗ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
• การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควรมีความรูCความเขCาใจในความเสี่ยงที่สําคัญ

ของรัฐวิสาหกิจและการบริหารความเสี่ยง และควรพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงและจัดใหCมีระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงควรจัดใหCมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และหนAวยงานที่มีหนCาที่ประเมินและกํากับดูแลความเสี่ยง 



๑๗ 
 

 

• การควบคุมภายใน เชAน คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหCมีบุคคลหรือหนAวยงาน
ตรวจสอบภายในที่มีความเป1นอิสระเป1นผูCรับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดCานการตAอตCานการทุจริตและคอรjรัปชันที่ชัดเจน 
และสื่อสารใหCบุคลากรทุกระดับในรัฐวิสาหกิจไดCรับทราบ 

      หมวดท่ี ๘ จรรยาบรรณ 
• คณะกรรมการควรกําหนดแนวปฏิบัติดCานจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนCาที่ที่เกี่ยวกับ

การดําเนินธุรกิจและควรดูแลใหCเรื่องจรรยาบรรณเป1นเรื่องที่กรรมการ ฝ_ายจัดการ และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติ 

• คณะกรรมการควรกําหนดใหCมีชAองทางการรับเรื่องรCองเรียน และมีมาตรการในการ
ตรวจสอบและคุCมครองผูCที่รCองเรียนอยAางเหมาะสม 

       หมวดท่ี ๙ การติดตามผลการดําเนินงาน 
• คณะกรรมการควรกําหนดแนวปฏิบัติดCานจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนCาที่ที่เกี่ยวกับ

การดําเนินธุรกิจและควรดูแลใหCเรื่องจรรยาบรรณเป1นเรื่องที่กรรมการ ฝ_ายจัดการ และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติ 

• คณะกรรมการควรกําหนดใหCมีชAองทางการรับเรื่องรCองเรียน และมีมาตรการในการ
ตรวจสอบและคุCมครองผูCที่รCองเรียนอยAางเหมาะสม 
 

๒. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๒.๑ คําจํากัดความ 

 “การกํากับดูแลกิจการ” หมายถึง ความสัมพันธjในเชิงการกํากับดูแล รวมทั้งกลไก

มาตรการที่ใชCกํากับการตัดสินใจของคนในองคjกรใหCเป1นไปตามวัตถุประสงคj ซึ่งรวมถึง (๑) การกําหนด
วัตถุประสงคjและเปvาหมายหลัก (objectives) (๒) การกําหนดกลยุทธj นโยบาย และพิจารณาอนุมัติ
แผนงานและงบ ประมาณ และ (๓) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 

“การกํากับดูแลกิจการท่ีดี” ตามหลักปฏิบัตินี้ หมายถึง การกํากับดูแลกิจการที่เป1นไปเพื่อ

การสร,างคุณค)าให,กิจการอย)างยั่งยืน นอกเหนือจากการสรCางความเช่ือม่ันใหCแกAผูCลงทุน ซึ่งคณะกรรมการ

ควรกํากับดูแลกิจการใหCนําไปสูAผล (governance outcome) อยAางนCอย ดังตAอไปนี้ 
๑. สามารถแขAงขันไดCและมีผลประกอบการที่ดโีดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness 

and performance with long-term perspective) 
๒. ประกอบธุรกิจอยAางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตAอผูCถือหุCนและผูCมีสAวนไดCเสีย 

(Ethical and responsible business) 
๓. เป1นประโยชนjตAอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดCานลบตAอสิ่งแวดลCอม (Good corporate 

citizenship) 
๔. สามารถปรับตัวไดCภายใตCปnจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience) 



๑๘ 
 

 

CG Code นี้ ไดCวางหลักปฏิบัติที่คณะกรรมการ 8 ขCอหลัก แสดงในภาพที่ ๓-๒ 

 
 

๒.๒ หลักปฎิบัติและหลักปฏิบัติย)อย 

หลักปฏิบัติ ๑ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูCนําองคjกร

ที่สรCางคุณคAาใหCแกAกิจการอยAางยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 
หลักปฏิบัติ ๑.๑ คณะกรรมการควรเขCาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูCนํา

ที่ตCองกํากับดูแลใหCองคjกรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง 
(๑) การกําหนดวัตถุประสงคjและเปvาหมาย 
(๒) การกําหนดกลยุทธj นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อใหC

บรรลุวัตถุประสงคjและเปvาหมาย 
(๓) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 
หลักปฏิบัติ ๑.๒ ในการสรCางคุณคAาใหCแกAกิจการอยAางยั่งยืน คณะกรรมการควรกํากับดูแล

กิจการใหCนําไปสูAผล (governance outcome) อยAางนCอย ดังตAอไปนี้ 
(๑) สามารถแขAงขันไดC และมีผลประกอบการที่ดโีดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

(competitiveness and performance with long-term perspective) 
(๒) ประกอบธุรกิจอยAางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตAอผูCถือหุCน และผูCมีสAวนไดCเสีย 

(ethical and responsible business) 
(๓) เป1นประโยชนjตAอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดCานลบตAอสิ่งแวดลCอม (good corporate 

citizenship) 
(๔) สามารถปรับตัวไดCภายใตCปnจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience) 
หลักปฏิบัติ ๑.๓ คณะกรรมการมีหนCาที่ดูแลใหCกรรมการทุกคนและผูCบริหารปฏิบัติหนCาที่ดCวย

ความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตยjสุจริตตAอองคjกร (duty of loyalty) และดูแลใหC
การดําเนินงานเป1นไปตามกฎหมาย ขCอบังคับ และมติที่ประชุมผูCถือหุCน 



๑๙ 
 

 

หลักปฏิบัติ ๑.๔ คณะกรรมการควรเขCาใจขอบเขตหนCาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และกําหนดขอบเขตการมอบหมายหนCาที่และความรับผิดชอบใหCกรรมการผูCจัดการใหญAและฝ_ายจัดการ
อยAางชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลใหCกรรมการผูCจัดการใหญAและฝ_ายจัดการปฏิบัติหนCาที่ตามที่ไดCรับ
มอบหมาย 

หลักปฏิบัต ิ๒ กําหนดวัตถุประสงคjและเปvาหมายหลักของกิจการที่เป1นไปเพื่อความยั่งยืน 
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลักปฏิบัติ ๒.๑ คณะกรรมการควรกําหนดหรือดูแลใหCวัตถุประสงคjและเปvาหมายหลักของ
กิจการ (objectives) เป1นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป1นวัตถุประสงคj และเปvาหมายที่สอดคลCองกับการสรCาง
คุณคAาใหCทั้งกิจการ ลูกคCา ผูCมีสAวนไดCเสีย และสังคมโดยรวม 

หลักปฏิบัติ ๒.๒ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหCม่ันใจวAา วัตถุประสงคjและเปvาหมาย ตลอดจน
กลยุทธjในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจําป ของกิจการสอดคลCองกับการบรรลุวัตถุประสงคjและ
เปvาหมายหลักของกิจการโดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชCอยAางเหมาะสม ปลอดภัย 

หลักปฏิบัต ิ๓ เสริมสรCางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

หลักปฏิบัติ ๓.๑ คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรCางคณะกรรมการ 
ทั้งในเรื่องขนาด องคjประกอบ สัดสAวนกรรมการที่เป1นอิสระ ที่เหมาะสมและจําเป1นตAอการนําพาองคjกรสูA
วัตถุประสงคjและเปvาหมายหลักที่กําหนดไวC 

หลักปฏิบัติ ๓.๒ คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป1นประธานกรรมการ และดูแลใหC
ม่ันใจวAาองคjประกอบ และการดําเนินงานของคณะกรรมการเอื้อตAอการใชCดุลพินิจในการตัดสินใจอยAาง
มีอิสระ 

หลักปฏิบัติ ๓.๓ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหCการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่
โปรAงใสและชัดเจน เพื่อใหCไดCคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลCองกับองคjประกอบที่กําหนดไวC 

หลักปฏิบัติ ๓.๔ ในการเสนอคAาตอบแทนคณะกรรมการใหCผูCถือหุCนอนุมัติ คณะกรรมการควร
พิจารณาใหCโครงสรCางและอัตราคAาตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจใหC
คณะกรรมการนําพาองคjกรใหCดําเนินงานตามเปvาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

หลักปฏิบัติ ๓.๕ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหCกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนCาที่และจัดสรรเวลาอยAางเพียงพอ 

หลักปฏิบัติ ๓.๖ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหCมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบาย
และการดําเนินงานของบริษัทยAอยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอยAางมีนัยสําคัญ ในระดับที่เหมาะสม
กับกิจการแตAละแหAง รวมทั้งบริษัทยAอยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเขCาใจถูกตCองตรงกันดCวย 

หลักปฏิบัติ ๓.๗ คณะกรรมการควรจัดใหCมีการประเมินผลการปฏิบัติหนCาที่ประจําป ของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยAอย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนําไปใชCสําหรับ
การพัฒนาการปฏิบัติหนCาที่ตAอไปดCวย 



๒๐ 
 

 

หลักปฏิบัติ ๓.๘ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหCคณะกรรมการและกรรมการแตAละคนมี
ความรูCความเขCาใจเกี่ยวกับบทบาทหนCาที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวขCองกับการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหCกรรมการทุกคนไดCรับการเสริมสรCางทักษะและความรูCสําหรับการ
ปฏิบัติหนCาที่กรรมการอยAางสมํ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ ๓.๙ คณะกรรมการควรดูแลใหCม่ันใจวAาการดําเนินงานของคณะกรรมการเป1นไป
ดCวยความเรียบรCอย สามารถเขCาถึงขCอมูลที่จําเป1น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูCและประสบการณjที่
จําเป1นและเหมาะสมตAอการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัต ิ๔ สรรหาและพัฒนาผูCบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective 
CEO and People Management) 

หลักปฏิบัติ ๔.๑ คณะกรรมการควรดําเนินการใหCม่ันใจวAามีการสรรหาและพัฒนากรรมการ
ผูCอํานวนยการใหญAและผูCบริหารระดับสูงใหCมีความรูC ทักษะ ประสบการณj และคุณลักษณะที่จําเป1นตAอ
การขับเคลื่อนองคjกรไปสูAเปvาหมาย 

หลักปฏิบัติ ๔.๒ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหCมีการกําหนดโครงสรCางคAาตอบแทนและ การ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ ๔.๓ คณะกรรมการควรเขCาใจโครงสรCางและความสัมพันธjของผูCถือหุCนที่อาจมี
ผลกระทบตAอการบริหารและการดําเนินงานของกิจการ 

หลักปฏิบัติ ๔.๔ คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหCมีจํานวน 
ความรูC ทักษะ ประสบการณj และแรงจูงใจที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ ๕ สAงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยAางมีความรับผิดชอบ (Nurture 
Innovation and Responsible Business) 

หลักปฏิบัติ ๕.๑ คณะกรรมการควรใหCความสําคัญและสนับสนุนการสรCางนวัตกรรมที่
กAอใหCเกิดมูลคAาแกAธุรกิจควบคูAไปกับการสรCางคุณประโยชนjตAอลูกคCาหรือผูCที่เกี่ยวขCอง และมีความ
รับผิดชอบตAอสังคมและสิ่งแวดลCอม 

หลักปฏิบัติ ๕.๒ คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหCฝ_ายจัดการประกอบธุรกิจอยAางมีความ
รับผิดชอบตAอสังคมและสิ่งแวดลCอม และสะทCอนอยูAในแผนดําเนินการ (operational plan) เพื่อใหCม่ันใจ
ไดCวAาทุกฝ_ายขององคjกรไดCดําเนินการสอดคลCองกับวัตถุประสงคj เปvาหมายหลัก และแผนกลยุทธj 
(strategies) ของกิจการ 

หลักปฏิบัติ ๕.๓ คณะกรรมการควรดูแลใหCฝ_ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหCเป1นไป
อยAางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value 
chain เพื่อใหCสามารถบรรลุวัตถุประสงคjและเปvาหมายหลักไดCอยAางยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ ๕.๔ คณะกรรมการควรจัดใหCมีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคjกร ที่สอดคลCองกับความตCองการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหCมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชCในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความ
เสี่ยง เพื่อใหCกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคjและเปvาหมายหลักของกิจการ 



๒๑ 
 

 

หลักปฏิบัต ิ๖ ดูแลใหCมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
หลักปฏิบัติ ๖.๑ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหCม่ันใจวAา บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในที่จะทําใหCบรรลุวัตถุประสงคjอยAางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหCเป1นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวขCอง 

หลักปฏิบัติ ๖.๒ คณะกรรมการตCองจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหนCาที่ไดC
อยAางมีประสิทธิภาพและอิสระ 

หลักปฏิบัติ ๖.๓ คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแยCงของผลประโยชนjที่
อาจเกิดขึ้นไดCระหวAางบริษัท กับฝ_ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูCถือหุCน รวมไปถึงการปvองกันการใชC
ประโยชนjอันมิควรในทรัพยjสิน ขCอมูล และโอกาสของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผูCที่มีความสัมพันธj
เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไมAสมควร 

หลักปฏิบัติ ๖.๔ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหCมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดCานการ
ตAอตCานคอรjรัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององคjกรและตAอคนนอกเพื่อใหCเกิดการนําไปปฏิบัติ
ไดCจริง 

หลักปฏิบัติ ๖.๕ คณะกรรมการควรดูแลใหCกิจการมีกลไกในการรับเรื่องรCองเรียนและการ
ดําเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

หลักปฏิบัติ ๗ รักษาความนAาเช่ือถือทางการเงินและการเปZดเผยขCอมูล (Ensure Disclosure 

and Financial Integrity) 
หลักปฏิบัติ ๗.๑ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหCระบบการจัดทํารายงานทางการเงิน

และการเปZดเผยขCอมูลสําคัญตAาง ๆ ถูกตCอง เพียงพอ ทันเวลา เป1นไปตามกฎเกณฑj มาตรฐาน และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวขCอง 

หลักปฏิบัติ ๗.๒ คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลAองทางการเงิน
และความสามารถในการชําระหนี้ 

หลักปฏิบัติ ๗.๓ ในภาวะที่กิจการประสบปnญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมCจะประสบปnญหา 
คณะกรรมการควรม่ันใจไดCวAา กิจการมีแผนในการแกCไขปnญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกCไขปnญหา
ทางการเงินไดC ทั้งนี้ ภายใตCการคํานึงถึงสิทธิของผูCมีสAวนไดCเสีย 

หลักปฏิบัติ ๗.๔ คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 
หลักปฏิบัติ ๗.๕ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหCฝ_ายจัดการจัดใหCมีหนAวยงานหรือผูCรับผิดชอบ

งานนักลงทุนสัมพันธ  jที่ทําหนCาที่ ในการสื่อสารกับผูCถือหุCน และผูCมีสAวนไดCเสียอื่น เชAน นักลงทุน 
นักวิเคราะหj ใหCเป1นไปอยAางเหมาะสม เทAาเทียมกัน และทันเวลา 

หลักปฏิบัติ ๗.๖ คณะกรรมการควรสAงเสริมใหCมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชCในการเผยแพรA
ขCอมูล 



๒๒ 
 

 

หลักปฏิบัต ิ๘ สนับสนุนการมีสAวนรAวมและการสื่อสารกับผูCถือหุCน (Ensure Engagement and 

Communication with Shareholders) 
หลักปฏิบัติ ๘.๑ คณะกรรมการควรดูแลใหCม่ันใจวAา ผูCถือหุCนมีสAวนรAวมในการตัดสินใจในเรื่อง

สําคัญของบริษัท 
หลักปฏิบัติ ๘.๒ คณะกรรมการควรดูแลใหCการดําเนินการในวันประชุมผูCถือหุCนเป1นไปดCวย

ความเรียบรCอย โปรAงใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อใหCผูCถือหุCนสามารถใชCสิทธิของตน 
หลักปฏิบัติ ๘.๓ คณะกรรมการควรดูแลใหCการเปZดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการ

ประชุมผูCถือหุCนเป1นไปอยAางถูกตCองและครบถCวน 
 
๓. ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓.๑ หลักเกณฑAและแนวทางระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  (๑) Key Performance Areas (๖๐±๑๕%) 
     • การดําเนินงานตามยุทธศาสตรj (National Policy, Strategic Plan, Initiatives)  
     • ผลการดําเนินงานที่สําคัญ (Key Results)  
   (๒) เกณฑjการประเมิน Enablers (๔๐±๑๕%) 
    • การกํากับดูแลที่ดีและการนําองคjกร  
    • การวางแผนเชิงกลยุทธj 
    • การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
    • การมุAงเนCนผูCมีสAวนไดCสAวนเสียและลูกคCา  
     • การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
    • การบริหารทุนมนุษย  j 
    • การจัดการความรูCและนวัตกรรม  
    • การตรวจสอบภายใน 

(๓) การประเมิน Enablers ๕ ระดับ 

  • ระบุชัดเจนวAารัฐวิสาหกิจตCองทําอะไร (ระดับที่ ๑)  

  • ระบุวAาคุณภาพที่คาดหวังนั้น รัฐวิสาหกิจตCองทําอะไร/อยAางไร (ระดับที่ ๒)  

  • รัฐวิสาหกิจตCองทําจริงอยAางทั่วถึง สมํ่าเสมอ จนไดCผลลัพธjตามที่กําหนด (ระดับ ๓)  

  • ระบุชัดเจนวAาสิ่งที่รัฐวิสาหกิจทํานั้นตCองเช่ือมโยงบูรณาการกับเรื่องอะไรบCาง (ระดับที่ ๔)  

  • ระบุชัดเจนวAารัฐวิสาหกิจตCองมีการปรับปรุงสิ่งที่ทําอยAางตAอเนื่อง (ระดับ ๕)  
ภาพรวมหลักเกณฑjและแนวทางระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาพที่ ๓-๒ 

เกณฑjประเมิน Enablers ๕ ระดับในภาพที่ ๓-๓ 



๒๓ 
 

 

 
ภาพที่ ๓-๒ ภาพรวมหลักเกณฑjและแนวทางระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ภาพที่ ๓-๓ เกณฑjประเมิน Enablers ๕ ระดับ 
  สาระสําคัญของแนวทางระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๑) สรCางองคjประกอบพื้นฐานหรือแนวทางที่เป1นระบบ : จัดทํานโยบาย คูAมือ แผนแมAบทแนวปฏิบัติ
หรือระบบงานที่เป1นมาตรฐานและองคjประกอบพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขCองกับการกํากับดูแล และการนํา
องคjกร 

(๒) นําองคjประกอบพื้นฐานหรือแนวทางไปปฏิบัติ� : คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ  
ผูCบริหารระดับสูง และหนAวยงานที่เกี่ยวขCองกับการกํากับดูแลและการนําองคjกร นําองคjประกอบพื้นฐาน
หรือแนวทางไปปฏิบัตไิปใชCในทิศทางเดียวกันอยAางเป1นมาตรฐาน 

(๓) บูรณาการองคjประกอบพื้นฐานหรืออแนวทางกับหมวดการดําเนินงาน บริบทองคjกร และ
กิจกรรมที่เกี่ยวขCอง : คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ผูCบริหารระดับสูง และหนAวยงานที่เกี่ยวขCองกับ
การกํากับดูแลและการนําองคjกร ปฏิบัติตามองคjประกอบหรือแนวทางดําเนินงานในเชิงแบบบูรณาการ
ทั่วทั้งองคjกร 

(๔) ประเมิน เรียนรูC และนวัตกรรมองคjประกอบหรือแนวทางดําเนินงาน : ประเมิน
องคjประกอบหรือแนวทางดําเนินงาน ที่ใชCในปnจจุบัน ระบุ GAP ระดับกระบวนการ/ระบบงานและ
ผลลัพธj พรCอมปรับปรุงจนเกิดองคjประกอบหรือแนวทางดําเนินงานใหมA ที่ใหCผลสําเร็จที่ดียิ ่งขึ้น
อยAางตAอเนื่อง 

        



๒๔ 
 

 

 
ภาพที่ ๓-๔ แนวทางระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



๒๕ 
 

 

บทท่ี ๔ 
การทบทวนสภาพแวดล�อมการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

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

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

๑. การทบทวนสภาพแวดล�อมภายนอกด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
สภาพแวดล�อมภายนอกที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีในป)จจุบัน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พิจารณาได�จากสภาพแวดล�อมระดับชาติสู�สภาพแวดล�อมระดับองค1กร เริ่มจาก
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีมาตราที่เกี่ยวข�องกับการบริหารกิจการ
บ�านเมืองที่ดีในหน�วยงานของรัฐ ๒ มาตรา ได�แก� มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให�มียุทธศาสตร1เป�นเป9าหมาย
การพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ�นดินให�เป�นไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี ดังนั้นหน�วยงานของรัฐทุกประเภทจึง
ต�องดําเนินการให�เป�นตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี นอกจากรัฐธรรมนูญแล�ว กรอบ
ยุทธศาสตร1ชาติระยะ ๒๐ ป= “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเป�นแผนหลักของการพัฒนาประเทศและมี
เป9าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ด�วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู�การพัฒนาให�คนไทยมีความสุขและตอบสนองต�อการบรรลุซึ่งผลประโยชน1
แห�งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร�างรายได�ระดับสูง เป�นประเทศพัฒนาแล�ว และสร�าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและ เป�นธรรม ประเทศสามารถแข�งขันได�ในระบบ
เศรษฐกิจ มีแนวทางที่เกี่ยวข�องกับการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีในกรอบแนวทางที่สําคัญลําดับที่ ๖ 
คือ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งมีแนวทางสําคัญ 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  

นอกเหนือจากยุทธศาสตร1ชาติระยะ 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



๒๖ 
 

 

ในทุกมิติ ไม�ว�าจะเป�นภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เน�นการผลิต
โดยใช�แรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร เปลี่ยนมาเป�นการผลิตบนฐานความรู�และเทคโนโลยี โดยมี
การดึงสถาบันวิ จัยระดับโลกเข�ามาตั้งในประเทศไทยและมีความร�วมมือระหว�างรัฐ เอกชน 
สถาบันการศึกษาและสถาบันการเงินให�มากขึ้นหรือที่เรียกว�าประชารัฐ โดยมีเป9าหมายให�เกิดผล
สัมฤทธิ์ภายใน ๓-๕ ป= โดยในการสร�างโมเดล Thailand 4.0 หรือ "ประเทศไทย ๔.๐" หรือ 
"ไทยแลนด1 ๔.๐" ที่เป�น Value-based Economy นั้น ต�องการปรับเปลี่ยนโครงสร�างการผลิตที่เน�นการ
ใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค�าสินค�าและบริการ โดยมีเป9าหมายอยู�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 ซึ่ง บวท. จัดอยู�ในอุตสาหกรรมประเภทที่ ๕ คือ Creative, Culture & High Value Service 

จากยุทธศาสตร1ชาติระยะ ๒๐ ป=ได�ถ�ายโยงลงสู�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ ซึ่งจัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร1ชาติ ๒๐ ป= การปรับโครงสร�างประเทศไทยไปสู�ประเทศ
ไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได�ให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส�วน ทั้งในระดับกลุ�มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ 
อย�างกว�างขวางและต�อเนื่อง เพื่อร�วมกันกําหนดวิสัยทัศน1และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร�วม
จัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร1ของแผนฯ เพื่อมุ�งสู� “ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ” ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ นี้เอง มีหลักการที่เกี่ยวข�องกับการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีในการบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป9องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งให�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�าวมีวัตถุประสงค1เพื่อให�การบริหารราชการแผ�นดินมีประสิทธิภาพ 
โปร�งใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

นอกจากสภาพแวดล�อมระดับชาติแล�ว แผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวม พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีความสอดคล�องกับยุทธศาสตร1ชาติ 
๒๐ ป= แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ และน�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต1ใช� เพื่อเป�น 
Roadmap ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพัฒนารัฐวิสาหกิจ มียุทธศาสตร1ที่เกี่ยวข�องกับการ
บริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี ในยุทธศาสตร1การปรับปรุงระบบการกํากับดูแลด�วยหลักการที่โปร�งใสมี
ธรรมาภิบาล และปลอดจากความขัดแย�งของผลประโยชน1ทุกระดับและต�องมีประสิทธิภาพและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวมนี้เอง สคร. ได�นําไปจัดทําแผน
ยุทธศาสตร1รัฐวิสาหกิจ พ.ศ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจใน
ยุทธศาสตร1ด�านธรรมาภิบาลและบริหารจัดการเพื่อให�หน�วยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง ๕๔ รัฐวิสาหกิจมีการ



๒๗ 
 

 

ดําเนินงานอย�างมีธรรมาภิบาลต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกภาคส�วน สคร. ได�จัดทําหลักการกํากับดูแลที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ ป= ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเทียบเคียงได�กับหลักการกํากับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนป= ๒๕๖๐ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย1และตลาดหลักทรัพย1 (กลต.) ที่ออกหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) สําหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับใหม� เพื่อเป�น
แนวทางสําหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติหน�าที่ โดยมุ�งเน�นบทบาทการเป�นผู�นํา
องค1กร นําพาธุรกิจไปสู�การเจริญเติบโตด�วยการสร�างคุณค�ากิจการอย�างยั่งยืน สร�างความเช่ือม่ัน
ให�แก�ผู�ลงทุน สามารถแข�งขันได�ในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย�างมีจริยธรรม ไม�สร�างผลกระทบต�อ
สิ่งแวดล�อม และสามารถปรับตัวได�ภายใต�การเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักเกณฑ1และแนวทางระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๓๓ 
ของ พ.ร.บ. การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจฯ ซึ่งเป�นระบบประเมินผลใหม�ที่รวม    
จุดแข็งของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) และระบบการบริหารจัดการองค1กร (ข�อ ๓) 
เข�าด�วยกัน เป�นเครื่องมือในการประเมิลผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในยุคดิจิทัล (๔.๐) ภาพแสดง
ข�อมูลสภาพแวดล�อมระดับชาติ (นโยบาย ยุทธศาสตร1และแผนชาติฯ) สู�สภาพแวดล�อมระดับการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ แสดงในภาพที่ ๔-๑ 

 



๒๘ 
 

 

 



๒๙ 
 

 

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

๒๕๖๔ พิจารณาได�จากข�อมูลการทบทวนสภาพแวดล�อมของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
ผลการดําเนินงานตามแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ในป=งบประมาณ ๒๕๖๓ และการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานในหน�วยงานของรัฐ ประจําป=งบประมาณ  ๒๕๖๓  

๑. การทบทวนสภาพแวดล�อมของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ได�กําหนด

วิสัยทัศน1 พันธกิจ ค�านิยม กรอบวิสัยทัศน1 และประเด็นยุทธศาสตร1 ดังนี้ 
• วิสัยทัศน1 “เป�นองค1กรที่ให�บริการการเดินอากาศด�วยคุณภาพสูงสุดอย�างยั่งยืน”   
• พันธกิจ “เป�นผู�ให�บริการการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนองความต�องการของ

ผู�ใช�บริการด�วยความปลอดภัยเป�นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร�างคุณค�าให�แก�ระบบการบินและ
ผลประโยชน1แห�งชาติ” 

• วัฒนธรรมองค1กร “พนักงานของ บวท. ปฏิบัติภารกิจภายใต�กรอบวัฒนธรรมองค1กรที่เรียกว�า 
"AEROTeam" มีวัฒนธรรมย�อย ๕ วัฒนธรรมย�อย ได�แก� ๑) Accountability: รับผิดชอบต�อผลการกระทํา
ของตนเองและงานที่ได�รับมอบหมาย ๒) Ethics: ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการ 
ปฏิบัติหน�าที่และการดํารงตน ๓) Result Oriented : มุ�งม่ันต�อเป9าหมายและผลสัมฤทธิ์ ๔) Operational 
Excellence: พัฒนาอย�างต�อเนื่องสู�คุณภาพการทํางานที่เป�นเลิศ และ ๕) Teamwork: บูรณาการการ
ทํางานอย�างสร�างสรรค1 สามัคคี มุ�งสู�เป9าหมายร�วมกัน” 

• กรอบวิสัยทัศน1 ๔ กรอบ และประเด็นยุทธศาสตร1 ๔ ประเด็นยุทธศาสตร1 ดังตารางที่ ๔-๒ 
 

กรอบวิสัยทัศน( ประเด็นยุทธศาสตร( 
๑  ให�บริการการเดินอากาศท่ีมีคุณภาพการให�บริการ

ระดับแนวหน�า  
การให�บริการการเดินอากาศท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  

๒  สร�างบุคลากรมืออาชีพ  การสร�างบุคลากรมืออาชีพ  

๓  พัฒนาไปสู3องค(กรสมรรถนะสูง  การพัฒนาไปสู3องค(กรสมรรถนะสูง  
๔  สร�างความสามารถในการแข�งขันให�กับประเทศ 

และสร�างคุณค�าให�กับกจิการบิน  
การสร�างความสามารถในการแข�งขันให�กับประเทศ และ
สร�างคุณค�าให�กับกิจการบิน 

 

ตาราง ๔-๒ กรอบวิสัยทัศน1และประเด็นยุทธศาสตร1ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 

• วัตถุประสงค1เชิงยุทธศาสตร1 (Strategic Objective) ๑๐ วัตถุประสงค1 แสดงในตารางที่ ๔-๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร( วัตถุประสงค(เชงิยุทธศาสตร( 
๑. การให�บริการการเดินอากาศ
ท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

SO1 ให�บริการท่ีปลอดภัยและม่ันคง เป�นไปตามมาตรฐาน และต�อเนื่องในทุก
ช�วงการบิน  

SO2 พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเท่ียวบินและยกระดับประสิทธิภาพ
ระบบการเดินอากาศ  

๒. การสร�างบุคลากรมืออาชีพ SO3 มีบุคลากรมืออาชีพท่ีเพียงพอ มีการจัดการทุนมนุษย1อย�างเป�นระบบ 
สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน1และองค1กรให�เติบโตได�อย�างย่ังยืน  

SO4 มีบุคลากรท่ีทุ�มเท มีความผกูพันและมสีภาพแวดล�อมด�านบุคลากรท่ีดี  

๓. การพัฒนาไปสู3องค(กร
สมรรถนะสงู 

SO5 มีคุณภาพการบริหารจัดการท่ีดีท่ัวท้ังองค1กร และพร�อมรับต�อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให�เกิดผลลัพธ1ท่ีมีประสิทธิภาพอย�างย่ังยืน และสร�างความพึงพอใจ
ต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และผู�ใช�บริการทุกกลุ�ม 

SO6 มีระบบการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการจัดการในระดับดีเย่ียมและมีการแสดง
ความรับผิดชอบต�อสังคมและสิง่แวดล�อมตามมาตรฐานสากล 

SO7 เป�นองค1กรแห�งนวัตกรรมบนพื้นฐานของการจัดการความรู�และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

SO8 มีการบริหารจัดการทางการเงินและต�นทุนอย�างมีประสิทธิภาพและสมดุล 
เพื่อให�มีอัตราค�าบริการท่ีเป�นธรรม โปร�งใส และแข�งขันได�  

๔. การสร�างความสามารถใน
การแข�งขันให�กับประเทศ และ
สร�างคุณค�าให�กับกิจการบิน 

SO9 สร�างคุณค�าให�กับกิจการบินทุกระดับ  

SO10 มโีครงสร�างพื้นฐานระบบบริการเดินอากาศท่ีครบถ�วน และมีศักยภาพ
สอดคล�องกับการพัฒนาการขนส�งทางอากาศของประเทศ  

 

ตารางที่ ๔-๓ วัตถุประสงค1เชิงยุทธศาสตร1 ๑๐ วัตถุประสงค1 ของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
 

• เป9าหมายผลดําเนินการ (Key Performance Target) ที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร( 

(Strategic Issue) 
วัตถุประสงค(เชิงกลยุทธ( 
(Strategic Objective: SO) 

เปRาหมายผลการดําเนินการ 
(Key Performance Target: KPTs) 

กลยุทธ( 
(Straegy) 

ประเด็นยุทธศาสตร( ๓ 
การพัฒนาไปสู�องค1กร
สมรรถนะสูง (SI 3) 

SO6 มีระบบการกํากับ
ดูแลท่ีดีท่ีมีการจัดการ
ในระดับดีเย่ียมและมี
การแสดงความรับผิด 
ชอบต�อสังคมและสิ่ง 
แวดล�อมตามมาตรฐาน 
สากล  

KPT6.1  ผลการปฏิ บั ติ ตาม
หลักการและแนวทางการ
กํากับดูแลท่ีดีและการประเมิน
ความโปร�งใส มีผลประเมินใน
ระดับ A ภายในป= ๒๕๖๕ 

S6.1  ดําเนินการตามพันธกิจ
ภายใต�หลักจริยธรรมและการ
จัดการท่ีดี โดยเน�นการสร�าง 
Good Citizenship ความ ย่ังยืน 
และผลลัพธ1ท่ีสอดคล�องกับความ
คาดหวังของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
อย�างสมดุล 

 

ตารางที่ ๔-๔  เป9าหมายผลดําเนินการเกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของแผนวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ 



๓๑ 
 

 

 ๒. การทบทวนผลการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามแผนวิสาหกิจ         
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘  

    ในป=งบประมาณ ๒๕๖๓ มีแผนงานและโครงการในเป9าหมายผลการดําเนินการ KPT6.1 
จํานวน ๒ แผนงาน และ ๑ โครงการ มีผลการดําเนินงาน แสดงในตารางที่ ๔-๕ 
S กลยุทธ( KPT แผน นโยบาย Project Code ชื่อโครงการ/งาน ผลการ

ดําเนินงาน 
๓ ๖.๑ KPT6.1 ๖.๑.๑ Quick win ๕๕๕-๐๒๖๘ ปฏิบัติตามข�อกําหนดขององค1กร

กลางของรัฐท่ีเกี่ยวข�องกับการ
ส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานท่ัวท้ังองค1กร 

ผลการประเมิ น 
(ITA) อยู�ในกลุ�ม A 
(ระดับดีมาก)  

๓ ๖.๑ KPT6.1 ๖.๑.๑ Quick win ๕๕๕-๐๒๖๙ พัฒนาระบบงานให�สอดคล�องกับ
หลักการและแนวทางการกํากับ
ดูแลท่ีดีและเกณฑ1การประเมินผล
รัฐวิสาหกิจของ สคร. ๒๕๖๒ 

มีการดําเนินงาน
ต า ม เก ณ ฑ1 ฯ 
อย�างครบถ�วน 

๓ ๖.๑ KPT6.1 ๖.๑.๒ Long 
Term 

๐๐๐-๐๖๑๘ ส�งเสริมและพัฒนาสู�การเป�นองค1กร
คุณธรรมต�นแบบของกระทรวง
วัฒนธรรม 

กํ า ห น ด
เจ ต น า ร ม ณ1
คุณธรรม  
เป9าหมายคุณธรรม 
และแผนขับเคลื่อน
สู�การเป�นองค1กร
ส�งเสริมคุณธรรม 
พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๓ 
นําส� งกรมการ
ศาสนา 

 

ตาราง ๔-๕ แสดงผลการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแผนวิสาหกิจ  
      พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ในป=งบประมาณ ๒๕๖๓ 

๓. การทบทวนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดําเนินงานในหน3วยงาน
ของรัฐ (ITA) ประจําปdงบประมาณ  ๒๕๖๓  

    การทบทวนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานในหน�วยงานของรัฐ 
(ITA) ประจําป=งบประมาณ  ๒๕๖๓ ของสํานักงาน ป.ป.ช. พบว�าการดําเนินงานประจําวันในด�าน
คุณธรรมและความโปร�งใส มีผลการประเมินจากข�อมูลที่ต�องเป�ดเผยต�อสาธารณะ ๑๐ ตัวช้ีวัด ๔๓ 
รายการข�อมูล คิดเป�นร�อยละ..(รอผล)..แสดงให�เห็นว�าทุกสายงานใน บวท. มีการดําเนินงานที่มี
คุณธรรมและความโปร�งใสสูงมาก ถือว�าเป�นจุดแข็งของ บวท. ส�วนการรับรู�คุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานของ บวท. ซึ่งประเมินจากการรับรู�ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของ บวท. มีคะแนนการรับรู�
เพียงร�อยละ..(รอผล)..และการรับรู�ของบุคลากรภายในของ บวท. มีคะแนนการรับรู�เพียงร�อยละ      



๓๒ 
 

 

(รอผล)..ซึ่งการรับรู�ของทั้งสองส�วนลดลงจากทุก ๆ ป=ที่ผ�าน แสดงให�เห็นว�าการสื่อสารกับผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียและการรับรู�ของบุคลากรภายในของ บวท. เป�นจุดอ�อน (Weakness) ยังไม�มีประสิทธิภาพ ไม�
สามารถสร�างการรับรู�ให�เข�าถึงกลุ�มเป9าหมายได�อย�างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก บวท. ผลการ
ประเมิน ITA ประจําป=งบประมาณ  ๒๕๖๓ อยู�ระหว�างการดําเนินการของสํานักงาน ป.ป.ช. ผลการ
ประเมิน ITA ตั้งแต�ป=งบประมาณ ๒๕๖๒ แสดงในตารางที่ ๔-๖ 

แหล3งข�อมูล 
การประเมิน 

 
ตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 
(คะแนนดิบ: ร�อยละ) 

คะแนน
รวม 

การรับรู�ของบุคลากร
ภายใน 
(IIT) 

๑. การปฏิบัติหน�าที ่ ๙๐.๒๕ ๘๑.๙๖ 
คิดเปgน 

๒๔.๕๙% 
๒. การใช�งบประมาณ ๗๙.๐๘ 

๓. การใช�อํานาจ ๘๒.๑๖ 

๔. การใช�ทรัพย1สินของทางราชการ ๗๗.๒๗ 

๕. การแก�ป)ญหาการทุจริต ๘๑.๐๔ 

การรับรู�ของผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสยีภายนอก 

(EIT) 

๖. คุณภาพการดําเนนิงาน ๘๖.๗๔ ๘๒.๗๑ 
คิดเปgน 

๒๔.๘๑% 
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๔.๕๒ 

๘. การปรับปรุงการทํางาน ๗๖.๘๘ 

ข�อมลูที่ต�องเป�ดเผย 
ต�อสาธารณะ (OIT) 

๙. การเป�ดเผยข�อมลู ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
คิดเปgน 

๔๐.๐๐% 
๑๐. การป9องกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๘๕๗.๙๔ ๘๙.๔๐ 

กลุ3ม A 
ตารางที่ ๔-๖ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานในหน�วยงานของรัฐ  

        (ITA) ประจําป=งบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

 จากผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง ๓ 
กิจกรรมในป=งบประมาณ ๒๕๖๓ สรุปได�ว�า บวท. มีจุดแข็ง (Strengths) ในเรื่องการปฏิบัติตามกฏ 
ระเบียบ ข�อบังคับด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี แต�มีจุดอ�อน (Weakness) ในเรื่องการรับรู�ที่เกี่ยวข�อง
กับการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลที่ดีของ บวท. ซึ่งเกิดจากการสื่อสารเผยแพร�ที่ไม�สามารถเข�าถึง
กลุ�มเป9าหมายทั่วทั้งองค1กร  

๓. สรุปการทบทวนสภาพแวดล�อม 
จากการทบทวนสภาพแวดล�อมภายนอกและการทบทวนสภาพแวดล�อมภายใน ทําให�ได�ข�อมูล

จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และความท�าทาย ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strengths) คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ที่เกี่ยวข�องกับการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีอย�างครบถ�วน 



๓๓ 
 

 

จุดอ�อน (Weakness) คือ การสื่อสารเผยแพร�การดําเนินงานยังไม�ทั่วถึงทุกกลุ�มเป9าหมาย
อย�างครบถ�วนและทันเวลา 

โอกาส (Opportunity) คือ มีการกําหนดให�รัฐวิสาหกิจดําเนินการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ของ สคร. และการเป�นองค1กรคุณธรรมตามเกณฑ1ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการกํากับ
ดูแลตามมาตรฐานสากล 

อุปสรรค (Threats) คือ การทุจริตคอร1รัปชันที่อาจเกิดในองค1กรในทุกรูปแบบ 
ความสัมพันธ1ของจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และความท�าทาย (TOWS Matrix) แสดงดังตารางที่ ๔-๗ 
 

  ป)จจัย
สภาพแวดล�อม 

ภายใน 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข�อบังคับ ท่ีเกี่ยวข�องกับการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีอย�างครบถ�วน 

จุดอ3อน (Weakness) 
• การสื่อสารเผยแพร�การดําเนินงาน
ยังไม�ท่ัวถึงทุกกลุ�มเป9าหมายอย�าง
ครบถ�วนและทันเวลา 

โอกาส (Opportunity) 
• การกําหนดให�รัฐวิสาหกิจดําเนินการ
กํากับดูแลท่ีดี ในรัฐวิสาหกิจของ 
สคร. และการเป�นองค1กรคุณธรรม
ตามเกณฑ1ของกระทรวงวัฒนธรรม 
เพื ่อยกระดับการกํากับดูแลตาม
มาตรฐานสากล 

 
 

SO  
Strategy 

 
 

WO  
Strategy 

อุปสรรค (Threats) 
• การทุจริตคอร1รัปชันท่ีอาจเกิดใน
องค1กรในทุกรูปแบบ 

ST  
Strategy 

WT  
Strategy 

 

ตารางที่ ๔-๗ ความสัมพันธ1ของจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค (TOWS Matrix) 
 

 ตาราง TOWS Matrix สามารถนําไปกําหนดประเด็นยุทธศาสตร1 (WO/WT Strategy) ด�าน
การปฏิบัติตามหลักการและแนวทาง การกํากับดูแลกิจการที่ดีเทียบเคียงบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย1 การพัฒนาการสื่อสารและเผยแพร�การดําเนินงานด�านการกํากับดูแลที่ดี การดําเนินงาน
ด�านคุณธรรม และการป9องกันและปราบปรามการทุจริตคอร1รัปชัน ของแผนแม�บทการกํากับดูแลที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

 

ป)จจัยสภาพแวดล�อม 
ภายนอก 



๓๔ 
 

 

บทท่ี ๕ 
ยุทธศาสตร�การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและองค�ประกอบ 

 
การทบทวนสภาพแวดล�อมทั้งภายนอกและภายใน นําไปสู�การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร& 

วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร& เป+าหมายการดําเนินการ กิจกรรมดําเนินการ ตัวช้ีวัดและค�าเป+าหมาย 
และหน�วยปฏิบัต/ิหน�วยรับผิดชอบ ของแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘  
๑. การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร�ของแผนแม'บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร&ของแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๔ 
นั้น เป9นการถ�ายโยงวิสัยทัศน& พันธกิจ ยุทธศาสตร& และวัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร&ที่เกี่ยวข�องกับการ
กํากับดูแลที่ดีจากแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ซึ่งแผนวิสาหกิจได�กําหนดเป+าหมายผลการ
ดําเนินการด�านการกํากับดูแลที่ดีของ บวท. ไว�ให�แล�ว นํามาเป9นกรอบในการกําหนดเป+าหมาย ประเด็น
ยุทธศาสตร& วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร& และกิจกรรมการดําเนินการของแผนแม�บทการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ดังภาพที่ ๕-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ภาพ ๕-๑ แสดงการถ�ายโยงวัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร&ด�านการกํากับดูแลที่ดีของแผนวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ สู�แผนแม�บทการกํากับดูแลที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

 

วิสัยทัศน� : “เป9นองค&กรท่ีให�บริการการเดินอากาศด�วยคุณภาพ
สูงสุดอย�างยั่งยืน" 

พันธกิจ : เป9นผู�ให�บริการการเดินอากาศของประเทศท่ีตอบสนอง
ความต�องการของผู�ใช�บริการด�วยความปลอดภัยเป9นมาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อสร�างคุณค�าให�แก�ระบบการบินและผลประโยชน&
แห�งชาติ  

แผนวิสาหกิจ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ 

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

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� (SO6): มีระบบการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมี
การจัดการในระดับดีเยี่ยม และมีการแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคมและสิ่งแวดล�อมตามมาตรฐานสากล 

เป9าหมายผลดําเนินการ (KPT6.1) : ผลการปฏิบัติตามหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร.๒๕๖๒) ได�อย�าง
ครบถ�วน และดําเนินงานด�วยคุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานอย�างครบถ�วน มีผลประเมินในระดับ A ภายในปY ๒๕๖๕ 

กลยุทธ� (S6.1) ดําเนินการตามพันธกิจภายใต�หลักจริยธรรมและ
การจัดการท่ีดี โดยเน�นการสร�าง Good Citizenship ความยั่งยืน 
และผลลัพธ&ท่ีสอดคล�องกับความคาดหวังของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
อย�างสมดุล 

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

แผน (Plan 6.1.2) ส�งเส ริมและปลูกฝdงพนักงานทุกระดับให� มี
จรรยาบรรณท่ีดีภายใต�หลักธรรมาภิบาลของการกํากับดูแลท่ีดี 
(Long Term)  

แผนแม'บทการกํากับดูแลท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่  ๑  ดําเนินการตามพันธกิจภายใต�หลัก
จริยธรรมและการจัดการท่ีดี โดยเน�นการสร�าง Good Citizenship 
ความยั่งยืน และผลลัพธ&ท่ีสอดคล�องกับความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียอย�างสมดุล 

เป9าหมายของแผนแม'บท CG : ผลการปฏิบัติตามหลักการและ   
แนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร.๒๕๖๒) ได�อย�าง
ครบถ�วน และดําเนินงานด�วยคุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานอย�างครบถ�วน มีผลประเมินในระดับ A ภายในปY ๒๕๖๕  

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ที่ ๑.๑ ผลักดันนโยบายการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี (CG) ของ บวท. พร�อมขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุมทุก
ระดับท่ัวท้ังองค&กร (Quick win)  

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ที่ ๑.๒ ส�งเสริมและปลูกฝdงพนักงานทุก
ระดับให�มีจรรยาบรรณท่ีดีภายใต�หลักธรรมาภิบาลของการกํากับดูแล
ท่ีดี (Long Term)  
 

การทบทวนสภาพแวดลEอมภายใน 

การทบทวนสภาพแวดลEอมภายนอก 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๒ สร�างกลไกท่ีดีในการสื่อสารและเผยแพร�
การดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย�างท่ัวถึงท้ังภายในและ
ภายนอกองค&กร  

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ที่ ๒.๑ สร�างกลไกในการสื่อสารและ
เผยแพร�ภายในองค&กรด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ที่ ๒.๒ สร�างความรู�ความเข�าใจต�อ
นโยบายการกํากับดูแลท่ีดีภายในและภายนอก บวท.  

TOWS Matrix: WO/WT Strategy ส ามารถนํ า ไป กําหน ด

ประเด็นยุทธศาสตร&ด�านการพัฒนาการสื่อสารและเผยแพร�การ

ดําเนินงานด�านการกํากับดูแลท่ีดี 

วิสัยทัศน� เป9นแผนแม�บทการกํากับดูแลท่ีดีท่ีตอบสนองกับบริบท 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย�างยั่งยืน 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ของ บวท. 
บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.) มุ�งม่ันท่ีจะดําเนิน
กิจการตามหลักการกํากับดูแลท่ีดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสร�าง
คุณค�าให�แก�การบริการเดินอากาศและระบบการบินอย�างยั่งยืนรวมท้ัง
ผลประโยชน&แห�งชาติ 

ภาพท่ี ๕-๑ แสดงการถ�ายโยงวัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร&  ด�าน
การกํากับดูแลท่ีดีของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ สู�
แผนแม�บทการกํากับดูแลท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 



๓๖ 
 

 

 จากภาพที่ ๕-๑ สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตร&ของแผนแม�บท CG พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
ได� ๒ ประเด็นยุทธศาสตร& ดังตารางที่ ๕-๑ 
 

ยุทธศาสตร�  ประเด็นยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร& ๑ การดําเนินงานตามพันธกิจภายใต�หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี โดยเน�นการสร�าง Good 

Citizenship (กลยุทธ& S6.1) 

ยุทธศาสตร& ๒ การสร�างกลไกท่ีดีในการสื่อสารและเผยแพร�การดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
อย�างท่ัวถึงท้ังภายในและภายนอกองค&กร (TOWS Matrix : WO/WT Strategy) 

 

ตารางที่ ๕-๑ ประเด็นยุทธศาสตร&ของแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

๒. การกําหนดวัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ของแผนแม'บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
     พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
 ประเด็นยุทธศาสตร&ทั้ง ๒ ประเด็นยุทธศาสตร& นํามากําหนดวัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร& ได�  
๒ วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร& แสดงในตารางที่ ๕-๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�ที่ ๑ ดําเนินงานตามพันธกิจภายใต�
หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี โดยเน�นการ
สร�าง Good Citizenship  
(กลยุทธ& S6.1) 

๑.๑ ผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) ของ 
บวท. พร�อมขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุมทุกระดับท่ัวท้ัง
องค&กร (Quick win) (Plan 6.1.1) 
๑.๒ ส�งเสริมและปลูกฝdงพนักงานทุกระดับให�มีจรรยาบรรณท่ี
ดีภายใต�หลักธรรมาภิบาลของการกํากับดูแลท่ีดี (Long Term) 
(Plan 6.1.2) 

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ สร�างกลไกท่ีดีในการสื่อสาร
และเผยแพร�การดําเนินงานด�านการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีอย�างท่ัวถึงท้ังภายในและภายนอก
องค&กร (จากการวิเคราะห&สภาพแวดล�อมภายใน) 

๒.๑ สร�างกลไกในการสื่อสารและเผยแพร�ภายในองค&กรด�าน
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
๒.๒ สร�างความรู�ความเข�าใจต�อนโยบายการกํากับดูแลท่ีดี
ภายในและภายนอก บวท.  

 

ตารางที่ ๕-๒ ประเด็นยุทธศาสตร&และวัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร&ของแผนแม�บทการกํากับดูแล 
       กิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔– ๒๕๖๘ 

 ๓. เป9าหมายผลการดําเนินการของแผนแม'บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
 ประเด็นยุทธศาสตร&ทั้ง ๒ ประเด็นยุทธศาสตร& วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร&ทั้ง ๔ วัตถุประสงค&
เชิงยุทธศาสตร& นํามากําหนดเป+าหมายผลการดําเนินการ แสดงในตารางที่ ๕-๓ 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� เป9าหมายการดาํเนินการ 
ยุทธศาสตร�ที่  ๑ ดําเนินงานตาม

พันธกิจภายใต�หลักจริยธรรมและ
การจัดการท่ีดี โดยเน�นการสร�าง 
Good Citizenship (กลยุทธ& S6.1) 

๑.๑ ผลักดันนโยบายการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี (CG) ของ บวท. พร�อม
ขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุมทุก
ระ ดั บ ท่ั ว ท้ั งองค& ก ร (Quick win) 
(Plan 6.1.1) 

๑. พัฒนาระบบงานให�สอดคล�องกับ
หลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดใีน
รัฐวิสาหกิจของ สคร. ปY ๒๕๖๒ 

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

องค&กร (งาน ๕๕๕-๐๒๖๘) 
๓. ขับเคลื่อนการป+องกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอร&รัปชั่น (งานประจํา) 

๑.๒ ส�งเสริมและปลูกฝdงพนักงาน
ทุกระ ดับ ให� มี จ รรยาบรรณ ท่ีดี
ภายใต�หลักธรรมาภิบาลของการ
กํากับดูแลท่ีดี (Long Term)  
(Plan 6.1.2) 

๔. ส�งเสริมและพัฒนาสู�การเป9นองค&กร
คุณธรรมต�นแบบของกระทรวงวัฒนธรรม 
(โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๘) 
๕. ผลักดันเจตจํานงสุจริตในการบริหาร 
งานสู�การปฏิบัติทั่วทั้งองค&กร  
(งานประจํา) 

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ สร�างกลไกท่ีดีใน

ก า รสื่ อ ส า รแ ล ะ เผ ย แ พ ร� ก า ร
ดํา เนิน งานด� านการกํ ากั บ ดูแล
กิจการท่ีดีอย�างท่ัวถึงท้ังภายในและ
ภายนอกองค& ก ร (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, 
องค&กรคุณธรรม อย�างทั่วถึงใน บวท. 

(งานประจํา) 

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

๒. เผยแพร�นโยบาย/หรือแนวปฏิบัติและ

ผลการดําเนินงานด�าน CG, ITA , Anti-
Corruption, องค&กรคุณธรรม ภายใน บวท. 

(งานประจํา) 
 

๔. กิจกรรมดําเนินการ ตัวชี้วัด และหน'วยปฏิบัติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร&ทั้ง ๒ ประเด็นยุทธศาสตร& วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร&ทั้ง ๔ วัตถุประสงค&
เชิงยุทธศาสตร& เป+าหมายผลการดําเนินการทั้ง ๗ เป+าหมายผลการดําเนินการ นํามากําหนดกิจกรรม
ดําเนินการ ตัวช้ีวัด และหน�วยปฏิบัต/ิหน�วยรับผิดชอบ แสดงในตารางที่ ๕-๔ และตารางที่ ๕-๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค� 
เชิงยุทธศาสตร� 

เป9าหมาย 
ผลการดําเนินการ 

โครงการ/แผนงาน ตัวชี้วัด ค'าเป9าหมาย 
หน'วยปฏิบัติ/รวบรวม 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๑  
ดําเนินงานตามพันธกิจ
ภายใต�หลักจริยธรรม
แล ะก าร จัด ก ารที่ ดี 
โดยเน�นการสร�าง Good 
Citizenship (กลยุทธ& S6.1) 

๑.๑ ผลักดันนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ
ที่ ดี  (CG) ขอ ง  บ วท . 
พร�อมขยายการปฏิบัติ
ให�ครอบคลุมทุกระดับ
ทั่ วทั้ งอ งค& ก ร  (Quick 
win) (Plan 6.1.1) 

๑ . พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น ให�
สอดคล�องกับหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลท่ีดีใน
รัฐวิสาหกิจของ สคร. ปY ๒๕๖๒ 
(งาน ๕๕๕-๐๒๖๙) 

๑.๑ การดําเนินการกํากับดูแลที่ดี
และการนําองค&กร ตามหลักการและ
แน วท างก ารกํ ากั บ ดู แ ล ที่ ดี ใน
รัฐวิสาหกิจ ปY ๒๕๖๒ 

ตัวชี้วัด 
• การสนองนโยบายภาครัฐ 
• การแข�งขันทางการตลาดที่เป9นธรรม 
• สิทธิของผู�ถือหุ�น 
• บทบาทของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
• การเปwดเผยข�อมูล 
• คณะกรรมการ 
• การบริหารความเสี่ยงและควบคุม 
  ภายใน 
• จรรยาบรรณ 
• ความย่ังยืนและนวัตกรรม 
• การตดิตามผลการดําเนนิงาน 



๓๘ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค� 
เชิงยุทธศาสตร� 

เป9าหมาย 
ผลการดําเนินการ 

โครงการ/แผนงาน ตัวชี้วัด ค'าเป9าหมาย 
หน'วยปฏิบัติ/รวบรวม 

    หน'วยปฏิบัต/ิหน'วยรับผิดชอบ 
• สายงาน สกญ. 
• สายงาน สนบ. 
• สายงาน ทกบ. 
• สายงาน กงน. 
• สายงาย สพธ. 
• สายงาน บบจ. 
• สายงาน ววจ. 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ (ต�อ) 
ดําเนินงานตามพันธกิจ
ภายใต�หลักจริยธรรม
แล ะก าร จัด ก ารที่ ดี 
โดยเน�นการสร�าง Good 
Citizenship (กลยุทธ& S6.1) 

 ๒. ปฏิบัติตามข�อกําหนดของ
องค&กรกลางของรัฐท่ี เก่ียว 
ข�องกับการส�งเสริมคุณธรรม
แล ะความ โป ร� ง ใส ใน การ
ดําเนินงานท่ัวท้ังองค&กร  
(งาน ๕๕๕-๐๒๖๘) 

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

คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสฯ (≥ระดับ A) 
CG-สกญ./สายงานท่ีเกี่ยวขEอง 

๓ . ขั บ เคลื่ อนการป+ องกั น    
และปราบปรามการทุ จริ ต
คอร&รัปช่ัน (งานประจํา) 

๓.๑ การถ�ายทอดความรู�การป+องกนั
และปราบปรามการทุจริตคอร&รัปชัน 
 

ความสําเร็จของการถ�ายทอดความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจรติคอร#รปัชัน (≥ระดับ ๔) 
CG-สกญ. 

๓.๒ การรายงานความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน&และการวิเคราะห&ความ
เสี่ยงความขัดแย�งทางผลประโยชน& 
(COI)/วิเคราะห&ความเสี่ยงการทุจริต
ประจําปY  
 

• ร�อยละ ๑๐๐ ของผู�รายงานความ
ขัดแย�งทางผลประโยชน& ไม�มีความ
ขัดแย�งทางผลประโยชน&กับ บวท. 
• ค วาม เสี่ ย งค วาม ขัด แย� ง ท าง
ผลประโยชน& อยู�ในระดับ L4 

CG-สกญ./ทุกสายงาน 
๓.๓ การประกวดบุคคลต�นแบบ
คมนาคม/สํานักงาน ป.ป.ช. 
 

ความสําเร็จของการได�รับรางวัล
บุคคลต�นแบบ 

CG-สกญ./ทุกสายงาน 

๑ .๒  ส� ง เส ริ ม แ ล ะ
ปลูกฝd งพนักงานทุ ก
ระดับให�มีจรรยาบรรณ
ที่ดีภายใต�หลักธรรมา- 
ภิบาลของการกํากับ
ดู แลที่ ดี  (Long Term) 
(Plan 6.1.2) 

๔. ส�งเสริมและพัฒนาสู�การเป9น
องค&กรคุณธรรมต�นแบบของ
กระทรวงวัฒนธรรม 
(โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๘) 

๔.๑ การขับเคลื่อนสู�การเป9นองค&กร
คุณธรรม (องค&กรส�งเสริมคุณธรรม/
องค&กรคุณธรรม/องค&กรคุณธรรม
ต�นแบบ) ปY ๒๕๖๓-๒๕๖๖ 
 

• ความสําเร็จของการเป%นองค#กร
ส�งเสริมคุณธรรม ในปY ๒๕๖๓ 
• ความสําเร็จของการเป%นองค#กร
คุณธรรม ในปY ๒๕๖๔ 
• ความสําเร็จของการเป%นองค#กร
คุณธรรมต&นแบบ ในปY ๒๕๖๓ 
CG-สกญ./ทุกสายงาน 

๕. ผลักดันเจตจํานงสุจริตใน
การบริหาร งานสู�การปฏิบัติ
ท่ัวท้ังองค&กร  
(งานประจํา) 

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

ความสํ า เร็จของการปฏิบั ติตาม
เจตจํานงสุจริตฯ ในหน�วยงาน  
(≥ระดับ ๔) 

CG-สกญ./ทุกสายงาน 

๑ ประเด็นยุทธศาสตร� ๒ วัตถุประสงค� ๕ เป9าหมายฯ ๗ กิจกรรม ๗ ตัวชี้วัด 
 

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

 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค� 
เชิงยุทธศาสตร� 

เป9าหมาย 
ผลการดําเนินการ 

โครงการ/แผนงาน ตัวชี้วัด ค'าเป9าหมาย 
หน'วยปฏิบัติ/รวบรวม 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ สร�าง
กลไกที่ดีในการสื่อสาร
และเผยแพร�การดําเนิน 
งานด�านการกํากับดูแล
กิจการที่ดีอย�างทั่วถึง
ทั้งภายในและภายนอก
องค&กร  

๒.๑ สร�างกลไกในการ
สื่ อสารแล ะเผยแพ ร�
ภายในองค&กรด�านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 

๑. ประยุกต&ใช�ช�องทางการ
สื่อสารต�าง ๆ ในการสื่อสาร
เผยแพร�ผลการดําเนินงานท่ี
สําคัญ เก่ียวกับการกํากับ
ดูแลท่ีดี การต�อต�านทุจริต
ประพฤติมิชอบ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใส 
และอื่น ๆ อย�างท่ัวถึงใน บวท. 
(งานประจํา) 

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

ระดับความสําเร็จของการใช&ช�องทาง
การสื่อสารต�าง ๆ ในการเผยแพร�ผล
การดําเนินงาน (≥ระดับ ๔) 

CG-สกญ.  

 
 
 



๓๙ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค� 
เชิงยุทธศาสตร� 

เป9าหมาย 
ผลการดําเนินการ 

โครงการ/แผนงาน ตัวชี้วัด ค'าเป9าหมาย 
หน'วยปฏิบัติ/รวบรวม 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ สร�าง
กลไกที่ดีในการสื่อสาร
และเผยแพร�การดําเนิน 
งานด�านการกํากับดูแล
กิจการที่ดีอย�างทั่วถึง
ทั้งภายในและภายนอก
องค&กร  

๒.๒ สร�างความรู�ความ
เข�าใจต�อนโยบายการ
กํากับดูแลที่ ดีภายใน
และภายนอก บวท. 

๒. เผยแพร�นโยบาย/หรือ
แ น ว ป ฏิ บั ติ แ ล ะผ ล ก า ร
ดําเนินงานการกํากับดูแลท่ีดี 
การต�อต�านทุจริตประพฤติมิ
ชอบ การประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใส และอื่น ๆ 
ภายใน บวท. 
(งานประจํา) 

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

ระดับความสําเร็จของการเผยแพร�
นโยบาย/หรือแนวปฏิบัติและผลการ
ดําเนินงานการกํากับดูแลที่ดี การ
ต�อต�านทุจริตประพฤติมิชอบ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส 
และอ่ืน ๆ (≥ระดับ ๔) 
CG-สกญ. 

 

๑ ประเด็นยุทธศาสตร� ๒ วัตถุประสงค� ๒ เป9าหมายฯ ๒ กิจกรรม ๒ ตัวชี้วัด 
 

ตารางที่ ๕-๕ แสดงประเด็นยุทธศาสตร& วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร& เป+าหมายผลการดําเนินการ  
       กิจกรรมดําเนินการ ตัวช้ีวัด และหน�วยปฏิบัติ ของยุทธศาสตร&ที่ ๒  
 

 จากตารางที่ ๕-๑ ถึง ๕-๕ สามารถเขียนเป9นภาพโครงร�างของแผนแม�บทการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ได�ดังภาพที่ ๕-๒ 



๔๐ 
 

บทท่ี ๖ 
ตัวชี้วัดและค�าเป�าหมายของโครงการ/กจิกรรม 

 
๑.  ตัวชี้วัดและค�าเป�าหมายของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร*ที่ ๑ 

ยุทธศาสตร* ๑ การดําเนินงานตามพันธกิจภายใต�หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเน�น

การสร�าง Good Citizenship  
  โครงการ ๑.๑ พัฒนาระบบงานให�สอดคล�องกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีและ 

     เกณฑ4การประเมินผลรัฐวิสาหกิจของ สคร. ๒๕๖๒ (งาน ๕๕๕-๐๒๖๙) 
ตัวชี้วัด ระดับ

ความสําเร็จ 
ความหมาย 

การสนองนโยบายภาครัฐ ≥ ๓ ระดับ ๑ มีการดําเนินงานตามนโยบาย/
ระเบียบ/หลักปฏิบัติ/ระบบ/แผนการ
ดําเนินการอย@างครบถ�วน 
ระดับ ๒ ดําเนินการอย@างครบถ�วนและ
มีคุณภาพ 
ระดับ ๓ บรรลุค@าเปDาหมาย (KPI)  
ระดับ ๔ มีการบูรณาการท่ัวท้ังองค4กร 
ระดับ ๕ มีการทบทวนนโยบาย/ระเบียบ/
หลักปฏิบัต/ิระบบ/แผนการดําเนินการ  

บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดท่ีเปLนธรรม ≥ ๓ 

การเคารพสิทธิของผู�ถือหุ�น ≥ ๓ 

บทบาทของผู�มีส@วนได�ส@วนเสีย ≥ ๓ 

การเปNดเผยข�อมูล ≥ ๓ 

คณะกรรมการ ≥ ๓ 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ≥ ๓ 

จรรยาบรรณ ≥ ๓ 

การพัฒนาความย่ังยืนและนวัตกรรม ≥ ๓ 

การติดตามผลการดําเนินงาน ≥ ๓ 

  

โครงการ  ๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร@งใสในการดําเนินงานในหน@วยงานของรัฐ 

                    ของสํานักงาน ป.ป.ช. (งาน ๕๕๕-๐๒๖๘) 
ตัวชี้วัด/ค�าเป�าหมาย  ระดับ

ความสําเร็จ 
ความหมาย 

ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ประ เมิ นคุ ณ ธรรม และความ
โปร@งใสในการดําเนินงานของ
หน@ วย ง านภาค รัฐของ  บวท . 
ประจําปQงบประมาณ  
ค@าเปDาหมาย : (≥ระดับ A) 

๕ คะแนน ITA กลุ@ม AA (๙๕.๐๐-๑๐๐ คะแนน) 

๔ คะแนน ITA กลุ@ม A (๘๕.๐๐-๙๔.๙๙ คะแนน) 

๓ คะแนน ITA กลุ@ม B (๗๕.๐๐-๘๔.๙๙ คะแนน) 

๒ คะแนน ITA กลุ@ม C (๖๕.๐๐-๗๔.๙๙ คะแนน) 

๑ คะแนน ITA กลุ@ม D (๕๕.๐๐-๖๔.๙๙ คะแนน) 

 
 



๔๑ 
 

โครงการ ๓.๑ การถ@ายทอดความรู�การปDองกันและปราบปรามการทุจริตคอร4รัปชัน  
                             (งานประจํา) 

ตัวชี้วัด/ค�าเป�าหมาย ระดับ
ความสําเร็จ 

ความหมาย 

ระดับความสําเร็จการประเมิน
ความ รู� ค ว าม เข� า ใ จด� านการ
ปDองกันและปราบปรามการทุจริต
คอร4รัปชัน  
ค@าเปDาหมาย : (≥ระดับ ๔) 

๕ คะแนนความรู�ความเข�าใจฯ ≥ร�อยละ ๙๐ 

๔ คะแนนความรู�ความเข�าใจฯ ≥ร�อยละ ๘๐ 

๓ คะแนนความรู�ความเข�าใจฯ ≥ร�อยละ ๗๐ 

๒ คะแนนความรู�ความเข�าใจฯ ≥ร�อยละ ๖๐ 

๑ คะแนนความรู�ความเข�าใจฯ ≥ร�อยละ ๕๐ 

โครงการ  ๓.๒ การรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน4และการวิเคราะห4ความเสี่ยง 

                      ความขัดแย�งทางผลประโยชน4 (COI)/วิเคราะห4ความเสี่ยงการทุจริตประจําปQ  
                     (งานประจํา) 

ตัวชี้วัด/ค�าเป�าหมาย ระดับ
ความสําเร็จ 

ความหมาย 

ระดับความสําเร็จของรายงาน
ความขัดแย�งทางผลประโยชน4
และการว ิเคราะห 4ความเสี ่ยง
ความขัดแย�งทางผลประโยชน4  
(COI)/วิ เคราะห4ความเสี่ ยงการ
ทุจริตประจําปQ  
ค@าเปDาหมาย : (ระดับ ๕) 

๕ คะแนนรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน4  
≥ร�อยละ ๙๕ และความเสี่ยงอยู@ในระดับ L4 

๔ คะแนนรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน4  
≥ร�อยละ ๙๐ และความเสี่ยงอยู@ในระดับ L4 

๓ คะแนนรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน4  
≥ร�อยละ ๘๕ และความเสี่ยงอยู@ในระดับ L4 

๒ คะแนนรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน4  
≥ร�อยละ ๘๐ และความเสี่ยงอยู@ในระดับ L4 

๑ คะแนนรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน4  
≥ร�อยละ ๗๕ และความเสี่ยงอยู@ในระดับ L4 

 

โครงการ ๓.๓ การประกวดคนต�นแบบคมนาคม/ป.ป.ช. (งานประจํา) 
ตัวชี้วัด/ค�าเป�าหมาย ระดับ

ความสําเร็จ 
ความหมาย 

ระดับความสําเร็จของการประกวด
บุคคลต�นแบบคมนาคม/สํานักงาน 
ป.ป.ช.  
ค@าเปDาหมาย : (≥ระดับ ๔) 

๕ ได�รับรางวัลบุคคลต�นแบบฯ 

๔ ส@งประกวดบุคคลต�นแบบฯ 

๓ ได�ช่ือบุคคลต�นแบบฯ 

๒ มีหน@วยงานกอง/ศูนย4/หรือเทียบเท@า ส@งพนักงานใน
สังกัดเข�ารับการคัดเลือกเปLนบุคคลต�นแบบ 

๑ เชิญชวนหน@วยงานกอง/ศูนย4/หรือเทียบเท@า ส@ง
พนักงานในสังกัดเข�ารับการคัดเลือกเปLนบุคคล
ต�นแบบ 

 



๔๒ 
 

โครงการ ๔.๑ การขับเคลื่อนสู@การเปLนองค4กรคุณธรรม(องค4กร4ส@งเสริมคุณธรรม/องค4กร 

                   คุณธรรม/องค4กรคุณธรรมต�นแบบ) ปQ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๘) 

ตัวชี้วัด/ค�าเป�าหมาย ระดับ
ความสําเร็จ 

ความหมาย 

ระดับความสําร็จของการเปLน
องค4กรคุณธรรมตามเกณฑ4ของ
กระทรวงวัฒนธรรม 
ค@าเปDาหมาย : (≥ระดับ ๔) 

๕ ได�รับรางวัลองค4กรคุณธรรม  

๔ ส@งประกวดองค4กรคุณธรรม 

๓ รวบรวมเอกสารครบถ�วนตามเกณฑ4องค4กรคุณธรรม 

๒ ดําเนินการตามเกณฑ4องค4กรคุณธรรม 

๑ เตรียมแผนงานขับเคลื่อองค4กรคณุธรรม 

โครงการ ๕.๑ การส@งเสริมการปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ ในหน@วยงานกอง/ศูนย4/เทียบเท@า) 

                   (งานประจํา) 
ตัวชี้วัด/ค�าเป�าหมาย ระดับ

ความสําเร็จ 
ความหมาย 

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ตามเจตจํานงสุจริตในการบริหาร 
งานครบท้ัง ๖ ด�าน ได�แก@ ความ
โปร@งใส ความพร�อมรับผิด ความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติ 
งาน วัฒนธรรมในองค4กร คุณธรรม
การทํางานในหน@วยงาน การสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค4กร ใน
หน@วยงานกอง/ศูนย4/เทียบเท@า)  
ค@าเปDาหมาย : (≥ระดับ ๔) 

๕ ผลการประเมินการปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ 
ครบถ�วนท้ัง ๖ ด�าน ได�ร�อยละ ๘๑-๑๐๐ 

๔ ผลการประเมินการปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ 
ครบถ�วนท้ัง ๖ ด�าน ได�ร�อยละ ๖๑-๘๐ 

๓ ผลการประเมินการปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ 
ครบถ�วนท้ัง ๖ ด�าน ได�ร�อยละ ๔๑-๖๐ 

๒ ผลการประเมินการปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ 
ครบถ�วนท้ัง ๖ ด�าน ได�ร�อยละ ๒๑-๔๐ 

๑ ผลการประเมินการปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ 
ครบถ�วนท้ัง ๖ ด�าน ได�ร�อยละ ๐-๒๐ 

๒. ตัวชี้วัดและค�าเป�าหมายของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร*ที่ ๒ 
ยุทธศาสตร* ๒ การสร�างกลไกที่ดีในการสื่อสารและเผยแพร@การดําเนินงานด�านการกํากับดูแล

กิจการที่ดีอย@างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค4กร  
โครงการ ๑.๑ การใช�ช@องทางการสื่อสารต@าง ๆ ในการเผยแพร@ผลการดําเนินงาน (งานประจํา) 

ตัวชี้วัด/ค�าเป�าหมาย ระดับ
ความสําเร็จ 

ความหมาย 

ระดับความสําเ ร็จของการใช�
ช@องทางการสื่อสารต@าง ๆ ได�แก@
ไลน4 เฟสบุeค ยูทูป ทีวีดิจิทัล เสียง
ตามสาย ประกาศบริษัทฯ ในการ
เผยแพร@ผลการดําเนินงาน เข�าถึง
ทุกกลุ@ม เปDาหมาย  
ค@าเปDาหมาย : (≥ระดับ ๔) 

๕ ใช�ช@องทางการสื่อสาร ๖ ช@องทางขึ้นไป 

๔ ใช�ช@องทางการสื่อสาร ๕ ช@องทาง 

๓ ใช�ช@องทางการสื่อสาร ๔ ช@องทาง 

๒ ใช�ช@องทางการสื่อสาร ๓ ช@องทาง 

๑ ใช�ช@องทางการสื่อสาร ๒ ช@องทาง 

 



๔๓ 
 

โครงการ ๒.๑ ข�อมูลข@าวสารต@าง ๆ ที่เผยแพร@ต@อสารธารณะ (งานประจํา) 
ตัวชี้วัด/ค�าเป�าหมาย ระดับ

ความสําเร็จ 
ความหมาย 

ระดับความสําเร็จของการเผยแพร@
นโยบาย/หรือแนวปฏิบัติและผล
การดําเนินงานการกํากับดูแลท่ีดี 
การต@อต�านทุจริตประพฤติมิชอบ 
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร@งใส และอื่น ๆ  
ค@าเปDาหมาย : (≥ระดับ ๔) 

๕ รับรู�ข�อมูลข@าวสารประเภทต@าง ๆ ได�ร�อยละ ๘๑-๑๐๐ 

๔ รับรู�ข�อมูลข@าวสารประเภทต@าง ๆ ได�ร�อยละ ๖๑-๘๐ 

๓ รับรู�ข�อมูลข@าวสารประเภทต@าง ๆ ได�ร�อยละ ๔๑-๖๐ 

๒ รับรู�ข�อมูลข@าวสารประเภทต@าง ๆ ได�ร�อยละ ๒๑-๔๐ 

๑ รับรู�ข�อมูลข@าวสารประเภทต@าง ๆ ได�ร�อยละ ๐-๒๐ 

 



เอกสารอ�างอิง 

 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ยุทธศาสตร"ชาติ ๒๐ ป% (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

๓. แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ด0านที่ ๑๑ การป3องกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

๕. ยุทธศาสตร"ชาติวาด0วยการป3องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๖. Thailand 4.0 Creativity + Innovation Smart Thailand 

๗. แผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๘. แผนยุทธศาสตร"รัฐวิสาหกิจ พ.ศ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๙. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พ.ศ. ๒๕๖๒  

๑๐. ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจของ สคร. พ.ศ. ๒๕๖๒  

๑๑. แผนปฏิบัติการป3องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๑๒. แผนปฏิบัติการป3องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๑๓. แผนวิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘  

๑๔. ผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการกํากับดูแลที่ดี ในป%งบประมาณ ๒๕๖๓  

๑๕. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ป%งบประมาณ ๒๕๖๓ 


