แผนแมบทการกํากับดูแลกิจการที่ดี
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม

คํานํา
งานกํา กับ ดูแ ลกิจ การที่ดี สํา นัก กรรมการผู อํา นวยการใหญ (สกญ.) บริษัท วิท ยุก ารบิน
แหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) ไดทําการทบทวนสภาพแวดลอมภายนอกและภายในที่เกี่ยวของกับ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค/ ๒ ประการ คือ ๑) เพื่อจัดทําแผนแมบทการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ใหมีประเด็นยุทธศาสตร/ วัตถุประสงค/ เชิง
ยุทธศาสตร/ เป:าหมายผลการดําเนินการ แนวทางปฏิบัติ และตัวชี้วัดของแผนแมบทการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ใหสอดคลองกับแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
๒) เพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยางเหมาะสมและเป=นประโยชน/ตอการสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน
งานกํากับดูแลกิจการที่ดี
สกญ.

บทสรุปผูบริหาร
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) ไดทําการทบทวนสภาพแวดลอมเพือ่
จัดทําแผนแมบทการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ใหสอดคลอง
กับแนวนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร/ และแผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ
หนวยงานของรัฐ วิสัยทัศน/ พันธกิจ คานิยม กรอบวิสัยทัศน/ ประเด็นยุทธศาสตร/ เป:าหมายผลการ
ดําเนินการ กลยุทธ/และแผนดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของแผนวิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ –
๒๕๖๖ แนวทางการกํากับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย/ ผลการดําเนินงานตามแผน
วิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ และแผนแมบทการกํากับดูแลที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม ในป@งบประมาณ ๒๕๖๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ป@งบประมาณ ๒๕๕๗ –
๒๕๖๑ เพื่อเป=นแนวทางในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/ วัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ เป:าหมายผล
การดําเนินการ แนวทางปฏิบัติ และตัวชี้วัดของแผนแมบทการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ
บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
การทบทวนสภาพแวดลอมโดยรวม พบวา บวท. มีจุดแข็ง คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางครบถวน จุดออน คือ ขาดการสื่อสาร
เผยแพรการดําเนินงานอยางทั่วถึงทุกกลุมเป:าหมายอยางครบถวนและทันเวลา โอกาส คือ การกํากับ
ดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย/เพื่อยกระดับการกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล และ
อุปสรรค คือ การทุจริตคอร/รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในองค/กร บวท. ไดนําผลการวิเคราะห/สภาพแวดลอม
(SWOT Analysis) ไปกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/และวัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ที่สําคัญ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร/
ยุทธศาสตร/ ๑ การดําเนินงานตามพันธกิจ
ภายใตหลักจริยธรรมและการจั ด การที่ดี
โดยเนนการสราง Good Citizenship
(กลยุทธ/ S6.1)

ยุ ทธศาสตร/ ๒ การสรางกลไกที่ ดี ใ นการ
สื่ อ สารและเผยแพรการดํ า เนิ น งานดาน
การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อ ยางทั่ ว ถึ ง ทั้ ง
ภายในและภายนอกองค/กร (TOWS Matrix :
WO/WT Strategy)

วัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/
๑.๑ การผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ บวท.
พรอมขยายการปฏิบัติใหครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งองค/กร (Quick
win) (Plan 6.1.1)
๑.๒ การสงเสริมและปลูกฝaงพนักงานทุกระดับใหมีจรรยาบรรณที่ดี
ตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (Long
Term) (Plan 6.1.2)
๒.๑ สรางกลไกในการสื่อสารและเผยแพรภายในองค/กรดานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (TOWS Matrix: WO/WT Strategy)
๒.๒ การสรางความรู ความเขาใจตอนโยบายการกํ ากั บดู แลที่ดี
ภายในและภายนอก บวท. (TOWS Matrix: WO/WT Strategy)

(ราง) แผนแมบทกํ ากับดู แลกิจ การที่ ดีในรัฐ วิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ได
กําหนดเป:าหมายผลการดําเนินการรวมทั้งสิ้น ๑๗ เป:าหมาย โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๗
กิจกรรม และตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น ๒๐ ตัวชี้วัด

สารบัญ
หนา
คํานํา
บทสรุปผูบริหาร
บทที่ ๑ บทนํา
๑. ความเป=นมา
๒. วัตถุประสงค/ของการจัดทําแผนแมบทฯ
๓. ขั้นตอนในการจัดทําแผนแมบทฯ
๔.การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
๕. คํานิยามในแผนแมบทการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บทที่ ๒ ขอมูลองค/กร
๑. หนาที่และความรับผิดชอบ
๒. วิสัยทัศน/
๓. พันธกิจ
๔. คานิยมองค/กร
๕. วัฒนธรรมองค/กร
๖. โครงสรางองค/กร
๗. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผอดชอบ
ตอสังคมของ บวท.
๘. โครงสรางและระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บวท.
๙. ยุทธศาสตร/แผนวิสาหกิจบริษทั ฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
บทที่ ๓ การกํากับดูแลกิจการที่ดี
๑. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ สคร. ป@ ๒๕๕๒
๒. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทั จดทะเบียน
ป@ ๒๕๖๐
บทที่ ๔ การทบทวนสภาพแวดลอมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
๑. การทบทวนสภาพแวดลอมภายนอกดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
๒. การทบทวนสภาพแวดลอมภายในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
๓. สรุปการทบทวนสภาพแวดลอม
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๗
๘
๙
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๑๒
๑๓
๑๖
๑๖
๑๘
๒๔
๒๔
๒๘
๓๒

สารบัญ
หนา
บทที่ ๕

ยุทธศาสตร/การกํากับดูแลที่ดีและองค/ประกอบ
๑. การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/ของแผนแมบทการกํากับดูแล
กิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
๒. การกําหนดวัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ของแผนแมบท
การกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
๓. เป:าหมายผลการดําเนินการของแผนแมบทการกํากับดูแลกิจการที่ดี
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
๔. กิจกรรมดําเนินการ ตัวชี้วัด และหนวยปฏิบัติ
บทที่ ๖ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัดและคาเป:าหมายของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร/ที่ ๑
๒. ตัวชี้วัดและคาเป:าหมายของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร/ที่ ๒
เอกสารอางอิง

๓๔
๓๔
๓๖
๓๗
๓๗
๔๑
๔๑
๔๖

สารบัญภาพ
ภาพที่ ๑-๑ กระบวนการจัดทําแผนแมบท CG พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
ภาพที่ ๑-๒ แสดงขอมูลสําหรับการทบทวนสภาพแวดลอมภายนอก
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ภาพที่ ๑-๓ แสดงขอมูลสําหรับการทบทวนสภาพแวดลอมภายใน
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ภาพที่ ๒-๑ โครงสรางบริษัทฯ และการแบงสวนงาน
ภาพที่ ๒-๒ โครงสรางบริษัทฯ ตามประกาศที่ ปก ๓๐๔/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ภาพที่ ๒-๓ แสดงโมเดลการกํากับดูแลกิจการที่ดีเชิงคุณภาพของบริษัทฯ
ภาพที่ ๒-๔ แสดงโครงสรางและระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ภาพที่ ๓-๑ แสดงการจัดทําการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ภาพที่ ๓-๒ หลักปฏิบัติของคณะกรรมการ ๘ ขอหลัก
ภาพที่ ๔-๑ ขอมูลสภาพแวดลอมระดับชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร/และแผน
สูสภาพแวดลอมระดับการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ภาพที่ ๕-๑ แสดงการถายโยงวัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ดานการกํากับ
ดูแลที่ดีของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ สูแผนแมบท
การกํากับดูแลที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
ภาพที่ ๕-๒ โครงรางของแผนแมบทการกํากับดูแลที่ดีของ บวท.
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖

หนา
๒
๓
๔
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๖
๑๙
๒๗
๓๕

๔๐

สารบัญตาราง
ตาราง ๒-๑ กรอบวิสัยทัศน/และประเด็นยุทธศาสตร/ในแผนวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
ตาราง ๒-๒ ประเด็นยุทธศาสตร/และวัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ในแผนวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
ตารางที่ ๒-๓ ประเด็นยุทธศาสตร/ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
ที่เกีย่ วของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตารางที่ ๓-๑ หลักสําคัญในการจัดทําการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตารางที่ ๔-๑ กรอบวิสัยทัศน/และประเด็นยุทธศาสตร/ในแผนวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๖
ตารางที่ ๔-๒ ประเด็นยุทธศาสตร/และวัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/
ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๖
ตารางที่ ๔-๓ เป:าหมายผลการดําเนินการ กลยุทธ/ และแผนทีเ่ กี่ยวของ
กับการกํากับดูแลที่ดี
ตารางที่ ๔-๔ แสดงผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ตารางที่ ๔-๕ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ในหนวยงานของรัฐ (ITA) ป@งบประมาณ ๒๕๖๑
ตารางที่ ๔-๖ ความสัมพันธ/ของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
(TOWS Matrix)
ตารางที่ ๕-๑ ประเด็นยุทธศาสตร/ของแผนแมบทการกํากับดูแลกิจการที่ดี
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
ตารางที่ ๕-๒ ประเด็นยุทธศาสตร/และวัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/
ของแผนแมบทการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
ตารางที่ ๕-๓ ประเด็นยุทธศาสตร/ วัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ และเป:าหมาย
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ ๕-๔ ประเด็นยุทธศาสตร/ วัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ เป:าหมาย
ผลการดําเนินการ กิจกรรมดําเนินการ ตัวชี้วัด และหนวยปฏิบัติ
ของยุทธศาสตร/ที่ ๑
ตารางที่ ๕-๕ ประเด็นยุทธศาสตร/ วัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ เป:าหมาย
ผลการดําเนินการ กิจกรรมดําเนินการ ตัวชี้วัด และหนวยปฏิบัติ
ของยุทธศาสตร/ที่ ๒
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๓๓
๓๖
๓๖
๓๗
๓๘

๓๙

๑

บทที่ ๑
บทนํา
๑. ความเปนมา
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) เปนหนวยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศในด.านการขนสงทางอากาศ โดยมีสถานภาพเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน.าที่ให.บริการการเดินอากาศและสื่อสารการบิน ภายใต.การกํากับดูแลเชิง
นโยบายในฐานะรั ฐ วิ ส าหกิ จ ของสํ านั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) สั ง กั ด
กระทรวงการคลัง ซึ่งได.กําหนดหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ป7 ๒๕๕๒ ให.
รัฐวิสาหกิจใช.เปนกลไกสําคัญในการกํากับดูแลตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG)
บริษัทฯ ตระหนักถึงแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให.การบริหารงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ตอต.านทุจริตประพฤติมิชอบ โดยคํานึงถึงผู.มีสวนได.สวนเสียทุกกลุม
ตลอดจนการสนับสนุนและมีสวนรวมดูแลรักษาสังคมให.เปนสังคมที่ไมทนตอการทุจริตคอรJรัปชัน จึงได.
จัดทําแผนแมบทด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยแผนแมบทดังกลาวมีความสอดคล.องกับนโยบาย
และการดําเนินการของภาครัฐตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับกํากับดูแล สอดคล.องกับแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยJ และสอดคล.องกับแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒๕๖๖ ที่ใช.เปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางเปนระบบ โดยอยูภายใต.การ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
และคณะกรรมการบริษัทฯ ให.ดําเนินงานเปนไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนแม"บทฯ
๒.๑ เพื่ อ เปนแผนและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน สํ า หรั บ สงเสริ ม การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ให.เกิดขึ้นในหนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได.อยางเปนรูปธรรม
๒.๒ เพื่ อใช.เปนแนวทางตรวจสอบการปฏิ บัติงานด.านตาง ๆ ของบริษัท ฯ และเพื่ อเปนการ
ปP องกั น มิ ให. เกิ ด การแสวงหาผลประโยชนJ สวนตน อั น จะทํ าให. เกิ ดความสู ญ เสี ย ตอรัฐ สั งคม องคJ ก ร
ผู.รับบริการ ผู.มีสวนได.สวนเสีย และผู.ปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
๒.๓ เพื่อสร.างการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความมั่นใจ และความศรัทธา ให.เกิดขึ้นกับผู.ถือหุ.น
ผู.รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู.มีสวนได.สวนเสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
๓. ขั้นตอนในการจัดทําแผนแม"บทฯ
การจัดทําแผนแมบทด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีลักษณะของการจัดทําแบบมี
สวนรวมในทุกขั้นตอนของการจัดทําแผน กําหนดขั้นตอนดังภาพที่ ๑-๑

ภาพที่ ๑-๑ กระบวนการจัดทําแผนแมบท CG พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
ลํา
ดับ

งาน/รายละเอียดงาน

๑

ผู*บริหารจัดทําแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๖
• Workshop ผูบริหารทุกระดับเพื่อกําหนด/ทบทวน
เป#าหมายและกลยุทธ)องค)กร
นํารางแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๖ มาเป9น
แนวทางในการจัดทําแผนแมบท CG
•วิเคราะห)วิสัยทัศน) พันธกิจ ยุทธศาสตร) และวัตถุประสงค)
เชิงยุทธศาสตร)
จัดทํารางแผนแมบทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖
•กําหนดกรอบโครงสรางแผนแม8บทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖
•รวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
•ทบทวนสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
•กําหนดเป#าหมายของแผนแม8บทฯ
•กําหนดประเด็นยุทธศาสตร)ของแผนแม8บทฯ
•กําหนดวัตถุประสงค)เชิงยุทธศาสตร) CG
•กําหนดยุทธศาสตร) CG
•กําหนดกิจกรรม CG
•จัดทําร8างแผนแม8บทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖
การมีสวนรวมของตัวแทนพนักงานในการพิจารณา
รางแผนแมบท CG พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖
•สัมมนาเชิงปฏิบัติการพิจารณาร8างแผนแม8บท CG
•จัดทําร8างแผนแม8บทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖
ตามขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ขอความเห็นชอบรางแผนแมบทฯ
พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖ ตอ ผวท.
•ขอความเห็นชอบร8างแผนแม8บทฯ
พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖ ต8อ ผวท.
ขอความเห็นชอบรางแผนแมบทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖
ตอคณะกรรมการ CG
•ขอความเห็นชอบร8างแผนแม8บทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖
ต8อคณะกรรมการ CG
ขอความเห็นชอบรางแผนแมบทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖
ตอคณะกรรมการบริษัทฯ
•ขอความเห็นชอบร8างแผนแม8บทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖
ต8อคณะกรรมการบริษัทฯ

๒

๓

๔

๕

๖

๗

ป&งบประมาณ
ระยะเวลา

หนวย
งาน

ผู*รับ
ผิดชอบ

๖ สัปดาห7
๖ สัปดาห)

สนบ.

ผนบ.บบ.

๒ สัปดาห7

สกญ.

ผญก.+
นวฝ.

สกญ.

ผญก.+
นวฝ.

๒ สัปดาห)
๒ สัปดาห)

สกญ./
ทุก
หน8วย
งาน

•ผญก.+
นวฝ.
•ตัวแทน
พนักงาน

๓ สัปดาห7

สกญ.

ผญก.+
นวฝ.

สกญ.

ผญก.+
นวฝ.

สกญ.

ผญก.+
นวฝ.

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

ป& ๒๕๖๑
กรกฎาคม สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

๒ สัปดาห)
๔ สัปดาห7
๐.๕ สัปดาห)
๐.๕ สัปดาห)
๐.๕ สัปดาห)
๐.๕ สัปดาห)
๐.๕ สัปดาห)
๐.๕ สัปดาห)
๐.๕ สัปดาห)
๑ สัปดาห)
๑ สัปดาห)
๔ สัปดาห7

๓ สัปดาห)
๒ สัปดาห7
๒ สัปดาห)
๒ สัปดาห7
๒ สัปดาห)

๓
๔. การรวบรวมข(อมูลที่เกี่ยวข(องด(านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
๔.๑ การรวบรวมข(อมูลสําหรับการทบทวนสภาพแวดล(อม
๔.๑.๑ เก็บรวบรวมข.อมูลสภาพแวดล.อมการดําเนินงานภายนอกที่เกี่ยวข.อง บริษทั ฯ ได.
รวบรวมข.อมูลนโยบายและการดําเนินการของภาครัฐตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับกํากับดูแล รวมถึง
ข.อมูลแบบอยางที่ดีด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของภาคเอกชน ดังภาพที่ ๑-๒
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ รัฐพึง
จัดให.มียุทธศาสตรJเปนเปPาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาล และมาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดิน
ให.เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี
กรอบยุทธศาสตรJชาติระยะ ๒๐ ป7 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเปนแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศและมีเปPาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs)

นโยบายและ
การดําเนินการ
ของภาครัฐ
ตั้งแตระดับชาติ
จนถึงระดับ
กํากับดูแลให.
ปฏิบัติตาม
นโยบายภาครัฐ

Thailand 4.0 : ประเทศจึงต.องพัฒนาโครงสร.างเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา
New Economy Model มีการใช.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีป่ ระชาชน
สามารถสร.างรายได. ได.ด.วยตนเอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ : หลักการที่เกี่ยวข.องกับ
การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดีในการบริหารจัดการในภาครัฐ การปPองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งให.ความสําคัญ
กับการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอยางเปนรูปธรรม
แผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ : ยุทธศาสตรJ
การปรับปรุงระบบการกํากับดูแลด.วยหลักการที่โปรงใสมีธรรมาภิบาล
และปลอดจากความขัดแย.งของผลประโยชนJทุกระดับและต.องมีประสิทธิภาพ
และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น
แผนยุทธศาสตรJรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ : ยุทธศาสตรJด.าน
ธรรมาภิบาลและบริหารจัดการเพื่อให.หนวยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง ๕๔
รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาลตอผู.มีสวนได.สวนเสีย
ทุกภาคสวน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป7 ๒๕๖๑ เทียบเคียงได.กับ
หลักการกํากับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนป7 ๒๕๖๐ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยJและตลาดหลักทรัพยJ (กลต.)

ภาพที่ ๑-๒ แสดงข.อมูลสําหรับการทบทวนสภาพแวดล.อมภายนอกด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดี

๔
๔.๑.๒ รวบรวมข.อมูลสภาพแวดล.อมการดําเนินงานภายในที่เกี่ยวข.อง บริษัทฯ ได.รวบรวม
ข.อมูลนโยบายและแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๖ และผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในป7งบประมาณ ๒๕๖๑
และการประเมิ น ระบบคุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดํ าเนิ น งานในหนวยงานของรัฐ ประจํ าป7
งบประมาณ ๒๕๖๑ ดังภาพที่ ๑-๓
นโยบายและ
แผนวิสาหกิจ
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนแมบท
CG และ
การประเมิน
ระบบคุณธรรม
และความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
ในหนวยงาน
ของรัฐ

แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ได.กําหนดวิสัยทัศนJ พันธกิจ คานิยม
กรอบวิสัยทัศนJ ประเด็นยุทธศาสตรJ วัตถุประสงคJเชิงยุทธศาสตรJ เปPาหมาย
ผลการดําเนินการ กลยุทธJ และแผน
ผลการดําเนินงานด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ในป7งบประมาณ ๒๕๖๑ มีแผนงานและโครงการใน
เปPาหมายผลการดําเนินการ KPT6.1 จํานวน ๓ แผนงาน และ ๒ โครงการ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานในหนวยงาน
ของรัฐ (ITA) ประจําป7งบประมาณ ๒๕๖๑ ของสํานักงาน ป.ป.ช. ในด.าน
ความโปรงใส ความสํานึกรับผิดชอบ ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคJกร และคุณธรรมในการทํางาน

ภาพที่ ๑-๓ แสดงข.อมูลสําหรับการทบทวนสภาพแวดล.อมภายในด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
๔.๒ วิเคราะหข(อมูล กําหนดยุทธศาสตร และมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
- วิเคราะหJสภาพแวดล.อมการดําเนินงานภายนอกและภายใน สภาพปlญหา ตลอดจน
กําหนดเปPาหมาย และตัวชี้วัดหลักของการดําเนินงานด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ (SWOT Analysis)
- กําหนดยุทธศาสตรJในการดําเนินงานจากผลการวิเคราะหJข.อมูล (TOWS Matrix)
- กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน การกําหนดตัวชี้วัด และคาเปPาหมาย
- กําหนดระยะเวลาในการดําเนินแผนงาน กิจกรรม โครงการ
- กําหนดหนวยงานรับผิดชอบและหนวยปฏิบัติ
- การจัดทํามาตรการ/แนวทางปฏิบัติงานประจําป7
๔.๓ จัดทํารายละเอียดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
- การจัดทํารายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๕
๔.๔ จัดทําแผนแม"บท
-จัดทําแผนแมบท โดยมีเค.าโครง ประกอบด.วย ๗ บท ดังนี้
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(านการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๖
- โครงการหรือกิจกรรมด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
๑๗ กิจกรรม
- ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมฯ
๒๐ ตัวชี้วัด
- คาเปPาหมายของตัวชี้วัดความสําเร็จฯ
๒๐ คาเปPาหมาย
๕. คํานิยามในแผนแม"บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี
วิสัยทัศน คือ มุงมั่นพัฒนาคุณภาพการให.บริการการเดินอากาศสูการเปนหนึ่งในองคJกรระดับ
ดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลกอยางยั่งยืน
พั น ธกิ จ คื อ เปนผู. ให. บ ริ ก ารการเดิ น อากาศของประเทศ ที่ ต อบสนองความต. อ งการของ
ผู.ใช.บริการด.วยความปลอดภัยเปนมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ
ผู.มีสวนได.สวนเสียทุกกลุมและผลประโยชนJแหงชาติ
จุดมุ"งหมายสูงสุดด(านการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การนําองคJกรอยางยั่งยืนโดยมี
การกํ ากั บดู แลกิ จการที่ ดีเที ยบเคี ย งได. กั บ การกํ ากั บ ดู แลกิ จ การที่ ดีของบริษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยJ
นโยบายการกํ ากั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดี แ ละการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต" อ สั งคม หมายถึ ง
นโยบายในการยึดมั่นการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีให.บริการที่มีความปลอดภัย
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลตอบสนองความพึงพอใจของผู.มีสวนได.สวนเสียด.วยความเปนธรรม
โปรงใส รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล.อม
แผนแม"บทด(านการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง แผนหลักในการดําเนินงานด.านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร.างความสามารถในการแขงขันได.และให.มีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึง
ผลกระทบในระยะยาว ดําเนินกิจการอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผู.ถือหุ.น
และผู.มีสวนได.สวนเสีย และสามารถปรับตัวได.ภายใต.ปlจจัยการเปลี่ยนแปลง
การกํากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การกําหนดหลักการกติกาและกลไกอยางเปนระบบและ
เหมาะสม ซึ่ งหมายรวมถึ งการจั ดโครงสร.างระบบการบริห ารงาน ขั้น ตอนกระบวนการทํ างานที่ มี
มาตรฐาน การบริหารความรับผิดชอบตอสาธารณะของผู.ที่เกี่ยวข.องสําคัญ ๆ ในการบริหารจัดการ

๖
และดําเนินงานขององคJกรในยุคใหม เพื่อสร.างความมั่นคงในสังคมและการพัฒนาแบบยั่งยืน มีคุณคา
เปนกลไกที่นาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับได.ของสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง ประเด็นหลักที่ต.องคํานึงถึง ต.องการพัฒนา ต.องการมุงเน.นและ
ดําเนินการในแผนแมบทการกํากับดูแลกิจการที่ดี
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร หมายถึง วัตถุประสงคJที่ต.องดําเนินการให.บรรลุผลสัมฤทธิ์เพื่อ
ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรJ
เป:าหมายผลการดําเนินการ หมายถึง เปPาหมายผลการดําเนินการที่ตอบสนองวัตถุประสงคJ
เชิงยุทธศาสตรJ
ตัวชี้วัดเป:าหมาย หมายถึง ตัวบงชี้การบรรลุเปPาหมายผลการดําเนินการที่วางไว.ท้ังในเชิง
คุณภาพและปริมาณ
ค"าเป:าหมาย หมายถึง คาของตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
โครงการหรือกิจกรรม หมายถึง โครงการ กิจกรรม หรือวิธีการที่จะดําเนินการ เพื่อให.บรรลุ
เปPาหมาย

๗

บทที่ ๒
ขอมูลองคกร
๑. หนาที่และความรับผิดชอบ
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลไทย ให
เป$นหนวยงานผูใหบริการการเดินอากาศของประเทศ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
• การบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)
• การบริหารระบบสื่อสาร ระบบชวยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน
(Aeronautical Communications, Navigation and Surveillance System/Services)
• การบริการขาวสารการเดินอากาศและงานแผนทีเ่ ดินอากาศ (Aeronautical
Information Services and Aeronautical Charts) รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่อง และงานตามนโยบายรัฐบาล
๒. วิสัยทัศน
แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ กําหนดวิสัยทัศนRมุงมั่นพัฒ นาคุณ ภาพการให
บริการการเดินอากาศ สูการเป$นหนึ่งในองคRกรระดับดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลกอยางยั่งยืน “To be Air
Navigation Service Provider with International Standards of Excellence”
๓. พันธกิจ
เป$นผูใหบริการการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ
ดวยความปลอดภัยเป$นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางคุณคาใหแกระบบการบินและผลประโยชนR
แหงชาติ
๔. ค'านิยมองคกร
๑. มุงเนนความปลอดภัย
๒. มุงเนนหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการทางาน
๓. มุงเนนความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย
๔. มุงเนนผลลัพธRที่เป$นเลิศ
๕. มุงเนนการทางานเป$นทีม

๘
๕. วัฒนธรรมองคกร
พนักงานของ บวท. ปฏิบัติภารกิจภายใตกรอบวัฒนธรรมองคRกร SMART AEROTHAI
Safety: ความปลอดภัย
• ใหบริการลูกคาทั้งภายนอกและภายในประเทศอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวย
สัญชาตญาณความปลอดภัยที่ตรงตามมาตรฐานสูงสุด
• จิตสํานึกความปลอดภัย (Safety Instinct)
• แรงขับเคลื่อนของความปลอดภัย (Safety Driven)
• มาตรฐานความปลอดภัย (Safety Standard)
Morality: จริยธรรมเพื่อส'วนรวม
• ตั้ งมั่ น ในความซื่ อ สั ต ยR สุ จ ริต ในการปฏิ บั ติ งาน การเป$ น ผู ให คิ ด ถึ งประโยชนR ของ
สวนรวมและองคRกรเป$นสิ่งสําคัญ
• ซื่อสัตยR (Honest)
• ทําเพื่อผูอื่นและสวนรวม (Giver)
• ประโยชนRองคRกรสําคัญที่สุด (Organization First)
Accountability: ความรับผิดชอบต'อตนเองและหนาที่
• รับผิดชอบ ทุมเท เสียสละในการปฏิบัติงาน สามารถควบคุมตนเองใหอยูในกรอบ
ของวินัยแหงความถูกตองเป$นธรรมและตรวจสอบได
• ควบคุมตนเอง (Self-control)
• รับผิดชอบ (Accountability)
• เสียสละ (Sacrifice)
Recognition: การเปBนที่ยอมรับในความเปBนมืออาชีพในระดับสากล
• ขวนขวาย ศึกษาเรียนรู และคิดริเริ่ม ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มี
ความนาเชื่อถือดวยจุดยืนในวิชาชีพของงานปฏิบัติการและสนับสนุนการจราจรทางอากาศอยางเสมอ
ตนเสมอปลาย
• ใฝqรู (Passion of Learning)
• นวัตกรรม (Innovation)
• นาเชื่อถือ (Trustworthy)
Teamwork: ความเปBนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
• รวมแรงรวมใจปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปsาหมายของสวนรวม ดวยความเอื้อเฟuvออาทร
และมีสัมมาคารวะดุจเป$นพี่นองกัน
• ผูกพันฉันทRพี่นอง (Brotherhood)
• ทํางานเป$นทีม (Teamwork)
• รวมแรงรวมใจ (Collaboration)

๙
๖. โครงสรางองคกร

ภาพที่ ๒-๑ โครงสรางบริษทั ฯ และการแบงสวนงาน
โครงสรางองคRกร ตามประกาศบริษทั ฯ ที่ ปก/เลขานุการ ๔๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๖๑ แสดงในภาพที่ ๒-๒

บริษัท วิทยุกำรบินหงประทศเทย จำกัด

ผนภูมิครงสรຌำงองค์กร ประกำศ฿ชຌตัๅงต ๎๒ ก.ค. ๒์ ป็นตຌนเป
ิอຌำงถึง ปก ํ์๐/๎๑๒์ ลงวันทีไ ๎๓ กรกฎำคม ๎๑๒์ี
-นักวิชำกำร ระดับรองกรรมกำรผูຌอำนวยกำร฿หญ ํ อัตรำ ินวร.ี
ํ.นำยสุขหลือ ชีไยวอำชีพ
-นักวิชำกำร ระดับผูຌอำนวยกำร฿หญ ๎ อัตรำ ินวญ.ี
ํ.นำยฑีฆำยุ มุรธำ
๎.น.ส.วรพร รอดอยู
-นักวิชำกำร ระดับผูຌอำนวยกำรฝຆำย ๐ อัตรำ ินวฝ.ี
ํ.นำงธำรำทิพย์ มณฑลผลิน
๎.นำยจักร ชินรักษ์
๏.นำยมำนช สวัสดี
๐.นำยวิญญู ศรีวงษ์
-นักวิชำกำร ระดับผูຌอำนวยกำรกอง ๒ อัตรำ ินวผ.ี
ํ.นำงพิมลวรรณ สถิตยุทธกำร
๎.พันจำอกอัชฌำ หลืองอำทิจ
๏.นำยวที อรรถกมล
๐.นำงพงศ์ฉวี จินรือง
๑.นำยสุนทร ศรีถำวร
๒.น.ส.ประนัปดำ จริญศิริ
ประจำสำนักกรรมกำร ผูຌอำนวยกำร฿หญ ทุกระดับ ๑ อัตรำ
-ผูຌอำนวยกำรประจำสำนักกรรมกำรผูຌอำนวยกำร฿หญ
ระดับผูຌอำนวยกำรฝຆำย ํ อัตรำ ิผผฝ.ี
ํ. น.ส.สุดำรัตน์ ประชุมพันธ์
-ผูຌอำนวยกำรประจำสำนักกรรมกำรผูຌอำนวยกำร฿หญ
ระดับผูຌอำนวยกำรกอง ๏ อัตรำ ิผผผ.ี
ํ.น.ส.พุทธวัลย์ นຌอยรอด
๎.นำยวิจำรณ์ ทักษณำ
๏.ร.ท.พรรณอก พันธุ์อุบล

ผูຌอำนวยกำร฿หญ

กรรมกำรผูຌอำนวยกำร฿หญ
นำยสมนึก รงค์ทอง ิผวท.ี

สตน.

ผูຌอำนวยกำร฿หญ
ิสำนักตรวจสอบภำย฿นี
น.ส.ดวงตำ สมิตสุวรรณ ิผญต.ี

ฝຆำยตรวจสอบภำรกิจหลักละ
ทคนลยีสำรสนทศ

ตล.

นำยสรยุทธ์ ชรินทร์ ิฝตล.ี

*รำยงำนตอคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ตส.
ฝຆำยตรวจสอบภำรกิจสนับสนุน
ละวำงผนกำรตรวจสอบ

ศจ.

ิฝศจ.ี
-กลุมงำนควบคุมจรำจรทำงอำกำศ
สຌนทำงบินกรุงทพ ิคจ.ศจ.ี

มก.มป.
กองมำตรฐำนกำรบริกำร
นำยดน พลอินทร์
คป.มป.
กองบริหำรควำม
ปลอดภัย
นำยธีรวุฒิ สังข์สีมฆ
มว.มป.
กองปรับมำตรฐำน
ครืไองวัด
นำยเพศำล อภิรักษ์นุสิทธิ์
ิรักษำกำรี

นำยทวีพ สุกสี

-กลุมงำนสนับสนุนกำรควบคุมจรำจร
ทำงอำกำศสຌนทำงบินกรุงทพ ิสจ.ศจ.ี

นำยธงชัย จำปำทิพย์พงศ์

ิฝศก.ี
-กลุมงำนควบคุมจรำจรทำง
อำกำศขตสนำมบินกรุงทพ
ิคจ.ศก.ี

ศห.บจ.

-กลุมงำนสนับสนุนกำรควบคุม
จรำจรทำงอำกำศขตสนำมบิน
กรุงทพ ิสจ.ศก.ี

น.ส.จณัญญำ สิริปำณี

นำยสุนันท์ นิไมฟัก

ิฝบจ.ี

ศูนย์บริหำรครือ ขำ ยกำร
ปฏิบัติกำรจรำจรทำงอำกำศ

นำยสุวิชำญ สถิตกิจพิชษฐ์

ศอ.บจ.

ศูนย์บริหำรขຌอมูลละ
สำรสนทศกำรดินอำกำศ
น.ส.สุจินต์ พรหมดຌวง

อพ.บจ.
กองออกบบวิธีปฏิบ ัติกำร
บิน ละพัฒนำหຌวงอำกำศ

นำยทวีศักดิ์ รัตนจันทรำนนท์

ศบ.
ฝຆำยบริหำรศูนย์ควบคุม
จรำจรทำงอำกำศขตประชิด
สนำมบินภูมิภำค
นำยวิชัย กษรจันทร์
ิฝศบ.ี
- กลุมงำนควบคุมจรำจรทำงอำกำศ
ขตประชิดสนำมบินภูมิภำค ิคจ.ศบ.ี
นำยเพรจน์ สมบุญ
- กลุมงำนสนับสนุนกำรควบคุม
จรำจรทำงอำกำศขตประชิด
สนำมบินภูมิภำค ิสจ.ศบ.ี
นำยชวลิต จันทหำร

บภ ํ.
ฝຆำยบริหำรจรำจรทำง
อำกำศภูมิภำค ํ

นำยสุรชัย หนูพรหม

ิฝบภ ํ.ี
ศภ.บภ ํ.

ศูนย์ควบคุมกำรบินภูกใต
นำยกียรติศักดิ์ ชูทอง
ศญ.บภ ํ.
ศูนย์ควบคุมกำรบินหำด฿หญ
นำยชุตินธร พงศ์เพรจน์
ศร.บภ ํ.
ศูนย์ควบคุมกำรบิน
สุรำษฎร์ธำนี
นำยวชิรพงศ์ พใชรประสิทธิ์
ศน.บภ ํ.

ศูนย์ควบคุมกำรบินหัวหิน
นำยลຌอมดช ภูเชยำนุสรณ์

อักษรสีชมพู คือมีตำหนง ิรักษำกำรี

ผูຌอำนวยกำร฿หญ

น.ส.วรำภรณ์ ทรงจริญ ิผญก.ี

-นักวิชำกำร
ระดับรองกรรมกำร
ผูຌอำนวยกำร฿หญ
ํ อัตรำ
-นักวิชำกำร
ระดับผูຌอำนวยกำร฿หญ

ทส.
ฝຆำยบินทดสอบ
น.ท.อุทิศ ทรงฉม

นำยสุรพล คงพูล
ิฝสส.ี

๎ อัตรำ

-นักวิชำกำร
ระดับผูຌอำนวยกำรฝຆำย
๐ อัตรำ
-นักวิชำกำร
ระดับผูຌอำนวยกำรกอง
๒ อัตรำ

ปบ.ทส.
กองปฏิบัติกำรบิน
น.ท.สมวัฒน์ วระวิบุล
วอ.ทส.
กองวิศวกรรมอำกำศยำน
น.อ.สุทพ รวมจิตร์

บท.
ฝຆำยบริหำรทัไวเป
นำงธนิยำ สุนทระศำนติก
ิฝบท.ี

สส.
ฝຆำยสืไอสำรสัมพันธ์

นต.บท.
กองนิติกำร
นำยพิชษฐ
ชคบุญธิยำนนท์
กพ.บท.
กองกำรพัสดุ
นำยปรีชำ หริพงศ์

สอ.สส.
กองสืไอสำรองค์กร
นำงอมิดำ เชยดช
วส.สส.

กองวิสำหกิจสัมพันธ์
นำยสันติ วงศ์พิทักษ์

ศอ.บภ ๎.
ศูนย์ควบคุมกำรบิน
อุดรธำนี
นำยสันติวช ปำลกะวงศ์
ณ อยุธยำ
ศบ.บภ ๎.
ศูนย์ควบคุมกำรบิน
อุบลรำชธำนี
นำยมัฆวำฬ สุวรรณกูฎ
ศม.บภ โ.
ศูนย์ปฏิบัติกำรวิศวกรรมจรำจร
ทำงอำกำศนครรำชสีมำ
รือท อนันท์ บุตรทำ

นำยบัญชำ วัฒนสภณวงศ์

ฟท.ศป.
กองบริกำรเฟฟງำ
ละทรศัพท์
นำยรณชัย รืองปรำชญ์

กองอำคำร
ละสถำนทีไ

อส.ศป.

นำยสรำวุธ ชนะลก

กองรักษำ รป.ศป.
ควำมปลอดภัย
นำยสุรภัทร์ ชูตินันทน์

นำยพิบูลศรษฐ สมบัติธรี ะ

วช.บว.

กองวิศวกรรมระบบ
ครืไองชวยกำรดินอำกำศ

นำยวิษณุ สุภำนันท์

วต.บว.

กองวิศวกรรมระบบ
ติดตำมอำกำศยำน
นำยชำญยุทธ จันทร์ประสงค์

วข.บว.
กองวิศวกรรมระบบ
ขຌอมูลกำรบิน
นำยพงษ์นรินทร์ อนันตศิริจินดำ

ิฝนบ.ี

สว.
ฝຆำยสนับสนุนงำนวิศวกรรม
จรำจรทำงอำกำศ
นำยวิทยำ จุลวัฒนำนนท์
ิฝสว.ี
วว.สว.

กองวิจัยละพัฒนำวิศวกรรม
จรำจรทำงอำกำศ

นำยสมศักดิ์ คงถำวรวัฒนำ

ศว.สว.

ศูนย์ปฏิบัติกำรวิศวกรรม
จรำจรทำงอำกำศ
นำยพลนิวัฒ นตรสุวรรณ

อว.สว.

กองออกบบละติดตัๅง
ระบบวิศวกรรม

นำยกันตฤทธิ์ ลิศอุตสำหกูล

กองกลยุทธ์ละพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจ

กองธุรกิจ฿นประทศ
นำยยุทธนำ ทำตำยุ

ธน.ธก.

สธ.ธก.
กองสนับสนุนธุรกิจ
นำยสุชีพ ศุภประสริฐ

ผูຌอำนวยกำร฿หญ

ทบ.
ฝຆำยทรัพยำกรบุคคล
ละคุณภำพชีวิต
นำยชนะ ทัดทำทรำย
ิฝทบ.ี
บค.ทบ.

กองบริหำรระบบ
ทคนลยีสำรสนทศ
นำยมธี สรีอรุณ

กองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

พท.สท.
กองพัฒนำระบบ
ทคนลยีสำรสนทศ

กองบริกำร

นำงรัศมีพใญ หຌองทองดง

กธ.ธก.

ธป.ธก.
กองธุรกิจตำงประทศ
นำยมำนะ หวังธรรมกืๅอ

ทกบ.

นำงกลียวทอง ลำภธนำนนท์

บก.ทบ.

นำงธีรำวัลย์ ยอง฿ย

กองสวัสดิกำร

สก.ทบ.

นำยรัก ลำภำนันต์

บส.วบ.
กองบริกำรระบบ
วิทยุสืไอสำร
นำยวิศิษฐ์ มงคลสฬศ
บข.วบ.
กองบริกำรขำย
สืไอสำรสำยกำรบิน
นำยสกสรรค์ สอนมำก

กผ.วบ.
กองกำรผลิตละ
ซอมบำรุง
พ.อ.อ.ชัยนำท ระวง

ผูຌอำนวยกำร฿หญ
ิกำรงินี

กงน.

นำงชิดกมล สุนทรสิต ิผญง.ี

ิรักษำกำรี
สท.
ฝຆำยทคนลยี
สำรสนทศ
นำยเพบูลณ์ ประจำวงษ์
ิฝสท.ี
บท.สท.

วบ.
ฝຆำยวิศวกรรมบริกำร
นำยอุดมศักดิ์ ชัยพชร ิฝวบ.ี

วำทีไ ร.ต. สกล สมำนปิยะพจน์

ิทรัพยำกรบุคคลี
นำยสุขหลือ ชีไยวอำชีพ ิผญท.ี

นำยชำญณรงค์ ชืๅอจริญ ิผญว.ี

นำยปรีชำ พิชำดุลย์

ธก.
ฝຆำยบริหำรธุรกิจ
นำงพรนับพัน ชูทัย ิฝธก.ี

นบ.

-กลุมงำนวิครำะห์นยบำย วว.นบ.
ละวำงผนกลยุทธ์
นำยทพธนิต อยูพธิ์
-กลุมงำนวิครำะห์ครงกำร วค.นบ.
นำยจักรกฤช พิศำลมธี
-กลุมงำนพัฒนำองค์กร พน.นบ.
นำยชลวิทย์ บรรพวัฒนรักษ์
-กลุมงำนบริหำรควำมสีไยง บบ.นบ.
ละบริหำรผลกำรดำนินงำน
น.ส.อำรีรัตน์ สุวรรณชัย จินดำ

ววจ.

ผูຌอำนวยกำร฿หญ
ิวิศวกรรมจรำจรทำงอำกำศี

บภ ๎.
ศป.
บว.
ฝຆำยบริหำรจรำจรทำง ฝຆำยบริหำรศูนย์ประกอบกำร ฝຆำยบริหำรงำนวิศวกรรม
อำกำศภูมิภำค ๎
จรำจรทำงอำกำศ
นำยนิวัฒน์ หลใกดี
นำยกียรติศักดิ์ รียนวัฒนำ
นำยเพสำน
ปรำณีตพลกรัง
ิฝศป.ี
ิฝบว.ี
ิฝบภ ๎.ี
ศช.บภ ๎.
ผก.ศป.
วส.บว.
กองบบผนละ
ศูนย์ควบคุมกำรบิน
กองวิศวกรรมระบบ
ชียง฿หม
ควบคุมกำรกอสรຌำง
สืไอสำรกำรดินอำกำศ
ศูนย์ควบคุมกำรบินพิษณุลก
นำยสมชำย ลียงชัย ศิริ

นำยณัฐวัฒน์ สุภำนันท์ ิผญพ.ี

ลส.บท.
กองลขำนุกำรละ
สำรบรรณ
นำงสุวำรี พงษ์ศิริ

ประจำสำนักกรรมกำร
ผูຌอำนวยกำร฿หญ
ทุกระดับ ๑ อัตรำ

นำยพงษ์ชัย มูลรินทร์
ศล.บภ ๎.

สำนักงำนนยบำย
ละบริหำรยุทธศำสตร์

สพธ.

ิสำนักพัฒนำธุรกิจี

สนบ.

สกญ.

ิสำนักกรรมกำรผูຌอำนวยกำร฿หญี

ผูຌอำนวยกำร฿หญ
ิภูมิภำคละศูนย์ประกอบกำรี
นำยชำนำญ ฤำชัย ิผญศ.ี
บจ.
ฝຆำยบริหำรครือขำยกำร
จรำจรทำงอำกำศ

นำยกันภัย ศุภำงคสน

ผูຌอำนวยกำร฿หญ

ภภศ.

บจจ.

ศก.
ฝຆำยบริหำรศูนย์ควบคุมจรำจร
ทำงอำกำศขตสนำมบินกรุงทพ

นำยถลิงศักดิ์ ผำทอง

สมป.

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/๎๑๒ํ ลงวันทีไ ๎๒ กรกฎำคม ๎๑๒ํ

Business Unit

ิสำนักนยบำยละยุทธศำสตร์ี
น.ส.ทิพำภรณ์ นิปกำกร ิผญน.ี

ิสำนักมำตรฐำนควำมปลอดภัยี
นำยชำตรี ศศิพยุงศักดิ์
ิผญม.ี
ฝຆำยมำตรฐำนละ มป.
ควำมปลอดภัย
นำยวิสุทธิ์ ดชปกกศ

รวท.

ผูຌอำนวยกำร฿หญ

ผูຌอำนวยกำร฿หญ

นำงอำภำวดี ศรีหิรัญ ิฝตส.ี

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

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

รองกรรมกำรผูຌอำนวยกำร฿หญ
ิ๐ อัตรำี

ิบริหำรจรำจรทำงอำกำศี
นำงสิริกศ นียมลอย ิผญจ.ี

ฝຆำยบริหำรศูนย์ควบคุมจรำจร
ทำงอำกำศสຌนทำงบินกรุงทพ
น.ส.ศุภณัฏฐ์ หำญณรงค์ศักดิ์

อຌำงถึง : กำร฿ชຌชืไอตำหนงละชืไอหนวยงำน
ประกำศทีไ ปก ๑ํ/๎๑๑๔ ลงวันทีไ ๎ มีนำคม ๎๑๑๔

คณะกรรมกำรบริษัทฯ

พส.
ฝຆำยพัฒนำ
ละสงสริมกำรรียนรูຌ
นำยสถำพร ศรีสมวงศ์
ิฝพส.ี
พป.พส.

กองพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ดຌำนปฏิบัติกำร
นำยกัมปนำท มหัทธนธรรม

พว.พส.

กองพัฒนำทรัพยำกร

บุคคลดຌำนวิศวกรรม

งบ.
ฝຆำยกำรงินละบัญชี
นำงวันทิยำ ฮงตระกูล
ิฝงบ.ี

กองกำรงิน

นำงอำภำรัตน์ คณิตนันทกุล

บช.งบ.
กองบัญชีละรำยเดຌ
น.ส.ครอง฿จ กำลวันตวำนิช

นำยศิริ รัตนำศิริภ ิรมย์

พก.พส.

กองพัฒนำละบริหำร
กำรจัดกำรรียนรูຌ
นำยกุศล พูลศิริ

งน.งบ.

กองงบประมำณ

งป.งบ.

น.ส.นิภำพร วรกิจวิจำรณ์

๑๑
๗. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต'อสังคมของ บวท.
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ บวท.
“บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ยึดมั่นการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ใหบริการที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลตอบสนองความพึงพอใจของผูมีสวนได
สวนเสียดวยความ เป$นธรรม โปรงใส รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม”
๘. โครงสรางและระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บวท.
บริษัท ฯ ไดยึดแนวทางการกํากับ ดูแ ลที่ดีต ามหลัก การและแนวทางการกํากับ ดูแ ล
กิจ การที่ ดีในรัฐวิสาหกิ จ ของ สคร. พ.ศ. ๒๕๕๒ จึ งไดกํ าหนดโมเดลการกํ ากับ ดู แลกิจ การที่ ดีเชิง
คุณภาพ (Total Quality Corporate Governance Management) ดังภาพที่ ๒-๓

ภาพที่ ๒-๓ แสดงโมเดลการกํากับดูแลกิจการที่ดีเชิงคุณภาพของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดวางระบบโครงสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อเป$นกรอบใน
การบริหารจัดการการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ดังภาพที่ ๒-๔

๑๒
ระบบการกํากับดูแลที่ดี
(ป„จจัยนําเขา)

โครงสรางการกํากับดูแลที่ดี
(กระบวนการ)

ผลลัพธRการกํากับดูแลที่ดี
(ป„จจัยนําออก)

การทําหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

การบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

• บวท. เติบโตอยางยั่งยืน
• สรางความสามารถในการ
แขงขัน
• เพิ่มคุณคาใหกับผูถือหุน
ในระยะยาว
• คํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกภาคสวน
• คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินกิจการ
• ใหความสําคัญกับป„ญหา
สิ่งแวดลอม

การตรวจสอบภายใน
ที่ประชุมผูบริหารระดับสูง
การเปƒดเผยสารสนเทศ
ดวยความโปรงใส
การประพฤติปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและประมวลจริยธรรม

สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ
(งานกํากับดูแลกิจการที่ดี)
(งานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม)

การแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

หนวยปฏิบัติ
(กอง/ศูนยR/เทียบเทา)

ภ
ภาพที่ ๒-๔ แสดงโครงสรางและระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
จากโครงสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สอดคลองกับแนวคิดการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ OECD2007/สคร. ๒๕๕๒ กลาวคือ มีโครงสรางการกํากับดูแลที่ดีที่เป$นเชิงคุณภาพ
มีโครงสรางสวนบนสุดที่เป$นการบริหารนโยบายโดยการทําหนาที่ของคณะกรรมการการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งเป$นคณะเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ มีการ
บริหารขามสายงานโดยผูบริหารระดับสูง ทําหนาที่ในการรับนโยบายลงมาปฏิบัติและรายงานผลการ
ปฏิบัติสูการกําหนดนโยบายใหม มีการจัดการงานประจําวันโดยงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและงาน
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ เป$นผูปฏิบัติในมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติในสวนที่เป$นหนวยปฏิบัติ และเป$นผูประสานงานกับหนวยงานกอง/ศูนยR/หรือเทียบเทา ที่
เกี่ยวของกับที่เป$นหนวยปฏิบัติใหดําเนินงานตามแผนแมบทการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ
ขอมูลที่จะแสดงออกถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จะประกอบดวย ๑) การทํา
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ๒) การบริหารความเสี่ยง ๓) การตรวจสอบภายใน ๔) การควบคุม
ภายใน ๕) การเปƒ ด เผยสารสนเทศดวยความโปรงใส ๖) การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณ และ ๗) การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งนี้ ผลลัพธRของการกํากับดูแลที่ดีก็เพื่อ
สรางความโปรงใสในการดําเนินกิจการ เพิ่มคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว คํานึงถึงผูมีสวนไดสวน
เสียทุกภาคสวน สรางความสามารถในการแขงขัน และที่สําคัญบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน

๑๓
สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ มีหนาที่รับผิดชอบงานกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม งานประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการสนับสนุนกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุน งานของกรรมการผูอํานวยการใหญ งานกลั่นกรองเอกสารสําหรับ
กรรมการผูอํานวยการใหญ งานสนับสนุนดานธุรการใหแกนักวิชาการระดับตาง ๆ และเป$นตนสังกัด
ของฝqายจัดการและพนักงานที่ประจําสํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ กํากับดูแลงานดานกฎหมาย
พัสดุ ระบบสารบรรณและเลขานุการของบริษัทฯ การสื่อสาร รวมทั้งการบริหารความสัมพันธRกับผูมี
สวนไดสวนเสียขององคRกร นอกจากนั้น ยังรับผิดชอบการจัดใหมีระบบงานสนับสนุนกลยุทธRองคRกร
(งานบริห ารโครงการ งานบริห ารคุ ณ ภาพ งานบริห ารความปลอดภั ย งานบริห ารความเสี่ ย งและ
ควบคุ ม ภายใน งานตรวจสอบ/วิ เคราะหR ส ภาวะแวดลอมในหนวยงาน งานพั ฒ นาบุ คลากรและ
การจัดการความรู งานสารสนเทศและการสื่อสาร) และงานบริหารทั่วไป (งานเลขานุการ งานสารบรรณ
การเงิน งบประมาณ พัสดุ และ Roster and Time report ของหนวยงานในสังกัด)
๙. ยุทธศาสตรแผนวิสาหกิจบริษัทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
กรอบวิสัยทัศนRและประเด็นยุทธศาสตรR ตามรางแผนวิสาหกิจของบริษทั ฯ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒๕๖๖ กําหนดกรอบวิสัยทัศนRและประเด็นยุทธศาสตรRไว ๕ ประเด็นยุทธศาสตรR แสดงในตารางที่
๒-๑ และประเด็นยุทธศาสตรRท้ัง ๕ ประเด็นยุทธศาสตรR กําหนดวัตถุประสงคRเชิงยุทธศาสตรR แสดงใน
ตารางที่ ๒-๒
กรอบวิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร
๑
เป$นองคRกรทีม่ ีคุณภาพการใหบริการระดับแนวหนา การใหบริการการเดินอากาศที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
(AEROTHAI Servicemark)
๒
การสรางบุคลากรมืออาชีพ
เป$นองคRกรมืออาชีพ (Professionals)
๓
เป$นองคRกรสมรรถนะสูงทีเ่ ติบโตอยางยั่งยืน
การพัฒนาไปสูองคRกรสมรรถนะสูง
(High Performance Organization : HPO)
๔
เป$นองคRกรทีส่ รางคุณคาใหกับกิจการบิน
การสรางคุณคาใหกับกิจการบิน
และ ผูมีสวนไดสวนเสีย
(Key Aviation Partner)
๕
เป$นองคRกรหลักที่สรางขีดความสามารถในการ
การสรางความสามารถในการ
แขงขันใหกับประเทศ
แขงขันของประเทศ (Value for National
Competitiveness)

๑๔
ตาราง ๒-๑ กรอบวิสัยทัศนRและประเด็นยุทธศาสตรRในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
ประเด็นยุทธศาสตร
๑. การใหบริการการเดินอากาศ
ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
๑
๒

๒. การสรางบุคลากรมืออาชีพ

๓. การพัฒนาไปสูองคRกร
สมรรถนะสูง

๓
๔
๕
๖
๗

ใหบริการที่ปลอดภัยและมั่นคง เป$นไปตามมาตรฐาน และตอเนื่องใน
ทุกชวงการบิน
มีความสามารถรองรับเที่ยวบินไดอยางมีประสิทธิภาพและเป$นมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
มีบุคลากรมืออาชีพที่เพียงพอ มีการจัดการทุนมนุษยRอยางเป$นระบบ
สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศนRและองคRกรใหเติบโตไดอยางยั่งยืน
มีบุคลากรที่ทุมเท มีความผูกพัน และมีสภาพแวดลอมดานบุคลากรที่ดี
มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีทั่วทั้งองคRกร และพรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดผลลัพธRที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
มีระบบการกํากับดูแลที่ดีที่มีการจัดการในระดับดีเยี่ยม

เป$นองคRกรแหงนวัตกรรม ดวยการพัฒนาสารสนเทศ และการจัดการ
ความรูเป$นพื้นฐาน
๘ มีการบริหารจัดการทางการเงินและตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ และ
สมดุล เพื่อใหมีอัตราคาบริการที่เป$นธรรม โปรงใส และแขงขันได
๔. การสรางคุณคาใหกับกิจการ ๙ สรางคุณคาใหกับกิจการบินทุกระดับ และสรางความพึงพอใจใหผูมี
บินและผูมีสวนไดสวนเสีย
สวนไดสวนเสียทุกกลุม
๕. การสรางความสามารถใน ๑๐ มีโครงสรางพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศที่ครบถวนและมี
การแขงขันใหกับประเทศ
ศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาการขนสงทางอากาศของประเทศ
๑๑ สรางความสามารถในการรองรับของระบบการบินของประเทศที่มี
ศักยภาพแขงขันได

ตาราง ๒-๒ ประเด็นยุทธศาสตรRและวัตถุประสงคRเชิงยุทธศาสตรRในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
ประเด็นยุทธศาสตรRในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖ ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี แสดงในตารางที่ ๒-๓
ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issue)

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

เปhาหมายผลการดําเนินการ

(Strategic Objective: SO) (Key Performance Target: KPTs)

กลยุทธ
(Straegy)

ประเด็นยุทธศาสตร ๓ SO6 มีระบบการกํากับ KPT6.1 ผลการประเมินความ S6.1 ดําเนินการตาม CG/CSR
การพัฒนาไปสูองคRกร ดูแลทีด่ ีที่มีการจัดการ โป รงใส โด ย ป .ป .ช. ขอ ง สราง Good Citizenship
ในระดับดีเยี่ยม +
สมรรถนะสูง (SI 3)
รัฐวิสาหกิจ และปฏิบัติตาม
หลั ก การและแนวทางการ
การกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
(สคร. ๒๕๕๒) ได

ตารางที่ ๒-๓ ประเด็นยุทธศาสตรRในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖ ที่เกีย่ วของกับการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี

๑๕
ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตรR ๓ (SI 3) การพัฒนาไปสูองคRกรสมรรถนะสูง ในวัตถุประสงคR
เชิงกลยุทธR SO6 มีระบบการกํากับดูแลที่ดีที่มีการจัดการในระดับดีเยี่ยม (Best in Class) เปsาหมายผล
การดํ าเนิ น การ KPT6.1 ผลการประเมิ น ความโปรงใสโดย ป.ป.ช. ของรัฐ วิส าหกิ จ และปฏิ บั ติ ต าม
หลักการและแนวทางการการกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๕๒) ได กลยุทธR S6.1 ดําเนินการ
ตาม CG/CSR สราง Good Citizenship ของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ เป$นการดําเนินงานของ
บวท. ที่แสดงถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดีในป‹ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ ซึ่งเป$น จุดมุ'งหมายสูงสุด ใน
การดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เชนเดียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยR

๑๖

บทที่ ๓
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
๑. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ สคร. ๒๕๕๒
หลักสําคัญสําหรับการจัดทําการกํากับดูแลที่ดีตามหลักการและแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ ป ๒๕๕๒ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แสดงในภาพที่ ๓-๑

ภาพที่ ๓-๑ แสดงการจัดทําการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีในรัฐวิสาหกิจ
๑.๑ หลักสําคัญในการจัดทําการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หลักสําคัญในการจัดทําการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีหลักสําคัญอันเป0นมาตรฐานสากล ๗
ประการ แสดงในตารางที่ ๓-๑
1. Accountability
2. Responsibility
3. Equitable
Treatment

ความรับผิดชอบต@อผลการปฏิบัติหนBาที่
ความสํานึกในหนBาที่ดBวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
การปฏิ บั ติ ต@ อผูB มี ส@ วนไดBส@ ว นเสี ยโดยสุ จริต และจะตB องพิ จารณาใหB เกิ ด
ความเท@าเทียมกัน เช@น การจัดซื้อจัดจBาง ตBองใหBทุกคนไดBรับความยุติธรรม
และเท@าเทียมกัน หากมีการรBองเรียนตBองมีคําอธิบายไดBเป0นตBน
4.Transparency ความโปร@งใส กล@าวคือ ตBองมีความโปร@งใสใน ๒ ลักษณะ ดังนี้
• ความโปร@งใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบไดB
• มีการเปYดเผยขBอมูลอย@างโปร@งใส (Transparency of Information Disclosure)
คือมีการแสดงผลประกอบการอย@างโปร@งใสแก@ผูBที่เกี่ยวขBองทุกฝ^าย
5. Value Creation การสรB า งมู ล ค@ า เพิ่ ม แก@ กิ จ การทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว โดยการ
เปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มมูลค@าใดๆ นั้นจะตBองเป0นการเพิ่มความสามารถใน
ทุกดBานเพื่อการแข@งขัน
6. Ethics
การส@งเสริมพัฒนาการกํากับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
7. Participation การมีส@วนร@วม เป0นการส@งเสริมใหBเกิดการกระจายโอกาสแก@ประชาชนใหBมี
ส@ ว นร@ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การดํ าเนิ น การใดๆ ที่ อ าจมี
ผลกระทบต@อสิ่งแวดลBอมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตและความเป0นอยู@ของ
ชุมชนหรือทBองถิ่น

๑๗
๑.๒ สาระสําคัญของหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป# ๒๕๕๒
หมวดที่ ๑ การดําเนินการของภาครัฐในฐานะเจ'าของ
• ภาครั ฐ ควรกํ า หนดแนวนโยบายของผูB ถื อ หุB น ภาครั ฐ ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
(Statement of Directions) ที่ชัดเจน โดยกรรมการรัฐวิสาหกิจและผูBบริหารสูงสุดควรยึดแนวนโยบาย
ของผูB ถื อ หุB น ภาครั ฐ ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ ใชB เป0 น แนวทางในการกํ า หนดยุ ท ธศาสตรk ในการพั ฒ นา
รัฐวิสาหกิจและเผยแพร@แนวทางการพัฒนาต@อสาธารณชน (Statement of Corporate Intent)
• ภาครัฐควรใหBอิสระในการดําเนินงานแก@คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและไม@
ควรเขBาไปแทรกแซงการบริหารงานประจํา
หมวดที่ ๒ สิทธิและความเท)าเทียมกันของเจ'าของกิจการ/ผู'ถือหุ'น
• เจB า ของกิ จ การ/ผูB ถื อ หุB น มี สิ ท ธิ ร@ ว มในความเป0 น เจB า ของ โดยควบคุ ม
รัฐวิสาหกิจผ@านกระบวนแต@งตั้งคณะกรรมการที่มีหลักเกณฑkการสรรหาอย@างโปร@งใสเพื่อทําหนBาที่แทนตน
• กรรมการที่ไดBรับ การแต@งตั้ งจะตBองเป0 นกรรมการในรัฐวิสาหกิจไม@ เกิน ๓
แห@ ง โดยนั บ รวมการเป0 น กรรมการโดยตํ าแหน@ งและการไดB รับ มอบหมายใหB ป ฏิ บั ติ ราชการแทนใน
ตําแหน@งกรรมการ และไม@ควรดํารงตําแหน@งเป0นกรรมการกํากับกิจการ (Regulator) ในรัฐวิสาหกิจ
สาขานั้นๆ ทั้งนี้หากแต@งตั้งอดีตผูBบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้นเป0นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรพBนจาก
ตําแหน@งแลBวอย@างนBอย ๑ ป
• เจB าของกิ จการ/ผูB ถื อหุB น ทุ กคนควรมี โอกาสและไดB รับ การปฏิ บั ติ อย@างเท@ า
เทียมกัน โดยมีสิทธิไดBรับขBอมูลสารสนเทศอย@างเพียงพอ และทันเวลาเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
หมวดที่ ๓ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจเพื่อประโยชนkสูงสุดต@อภาครัฐและประชาชน และควรจัดใหBมียุทธศาสตรkการพัฒนา
องคk ก รที่ ส อดคลB องกั บ แนวนโยบายของผูB ถื อหุB น ภาครัฐของรัฐวิส าหกิ จและติ ด ตามกํ ากั บ ใหB มี ก าร
ดําเนินงานใหBบรรลุวัตถุประสงคk
• คณะกรรมการรัฐ วิส าหกิ จ ควรกํ าหนดวิสั ย ทั ศ นk ของกิ จ การ และมี ค วาม
รับผิดชอบต@อการปฏิบัติงานของฝ^ายจัดการ โดยควรติดตามผลการดําเนินงานของฝ^ายจัดการใหBมีการ
ปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดไวBอย@างสม่ําเสมอ
หมวดที่ ๔ บทบาทของผู'มีส)วนได'ส)วนเสีย
• ผูB มี ส@ ว นไดB ส@ ว นเสี ย ควรไดB รั บ การดู แ ลจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามสิ ท ธิ ที่ มี ต าม
กฎหมายที่เกี่ยวขBอง และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรกําหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดลBอมและ
สังคมอย@างชัดเจน โดยกําหนดใหBมีการรับฟqงความคิดเห็นของประชาชน ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต@อคุณภาพสิ่งแวดลBอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
หรือส@วนไดBส@วนเสียอื่นใดที่เกี่ยวขBองกับชุมชนหรือทBองถิ่น

๑๘
หมวดที่ ๕ การเป4ดเผยข'อมูลสารสนเทศและความโปร)งใส
• คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดใหBมีหน@วยงานหรือผูBรับผิดชอบงานสื่อสาร
กั บ บุ ค คลภายนอก เพื่ อ สื่ อ สารกั บ ผูB ล งทุ น และผูB ที่ เกี่ ย วขB อ งอย@ า งเท@ า เที ย มและเป0 น ธรรม โดย
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรดูแลใหBมีการเปYดเผยขBอมูลสารสนเทศสําคัญที่เกี่ยวขBองกับรัฐวิสาหกิจ
ทั้ งขBอ มู ล สารสนเทศทางการเงิน และที่ ไม@ ใช@ท างการเงิน อย@ างถู ก ตB อ ง เชื่ อ ถื อไดB ค รบถB วน เพี ย งพอ
สม่ําเสมอและทันเวลาและใหBรัฐวิสาหกิจบันทึกขBอมูลดังกล@าวในระบบ GFMIS-SOE ตามระยะเวลาที่
กําหนด
• คณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรจั ด ใหB มี ค ณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) ซึ่งมีองคkประกอบ คุณ สมบัติ หนBาที่และความรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑk และแนวทาง
ปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อแต@งตั้งผูBสอบบัญชีที่มี
ความอิสระเขBามาทําหนBาที่จัดทําและทบทวนรายงานทางการเงิน
• คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดตั้งหน@วยงานบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดทํา
รายงานประเมิ นผลความเสี่ยง เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่ อเสนอคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
หมวดที่ ๖ จรรยาบรรณ
• คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดใหBมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
เพื่อใหBกรรมการ ผูBบริหาร ฝ^ายจัดการ และพนักงานทุกคน ไดBทราบและนําไปใชBปฏิบัติอย@างเคร@งครัด
โดยครอบคลุมถึงจรรยาบรรณของผูBบริหารที่มีต@อเจBาของกิจการ/ผูBถือหุBนพนักงาน ลูกคBาและประชาชน
คู@คBาและ/หรือเจBาหนี้และ/หรือลูกหนี้ คู@แข@งทางการคBา สังคมส@วนรวม และจรรยาบรรณของพนักงาน
ตลอดจนจรรยาบรรณของเจBาของ
๒. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. คําจํากัดความ
“การกํากับดูแลกิจการ” หมายถึง ความสัมพันธkในเชิงการกํากับดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการ
ที่ใชBกํากับการตัดสินใจของคนในองคkกรใหBเป0นไปตามวัตถุประสงคk ซึ่งรวมถึง (๑) การกําหนดวัตถุประสงคk
และเปxาหมายหลัก (objectives) (๒) การกําหนดกลยุทธk นโยบาย และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบ
ประมาณ และ (๓) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน
“การกํากับดูแลกิจการที่ดี” ตามหลักปฏิบัตินี้ หมายถึง การกํากับกูแลกิจการที่เป0นไปเพื่อ
การสร'างคุณค)าให'กิจการอย)างยั่งยืน นอกเหนือจากการสรBางความเชื่อมั่นใหBแก@ผBูลงทุน ซึ่งคณะกรรมการ
ควรกํากับดูแลกิจการใหBนําไปสู@ผล (governance outcome) อย@างนBอย ดังต@อไปนี้
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@อสิ่งแวดลBอม (Good corporate
citizenship)
๔. สามารถปรับตัวไดBภายใตBปqจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience)
CG Code นี้ ไดBวางหลักปฏิบัติที่คณะกรรมการ 8 ขBอหลัก แสดงในภาพที่ ๓-๒

๒. หลักปฎิบตั ิและหลักปฏิบัติย)อย
หลักปฏิบัติ ๑ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูBนําองคkกร
ที่สรBางคุณค@าใหBแก@กิจการอย@างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบัติ ๑.๑ คณะกรรมการควรเขBาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูBนํา
ที่ตBองกํากับดูแลใหBองคkกรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(๑) การกําหนดวัตถุประสงคkและเปxาหมาย
(๒) การกําหนดกลยุทธk นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อใหB
บรรลุวัตถุประสงคkและเปxาหมาย
(๓) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน
หลักปฏิบัติ ๑.๒ ในการสรBางคุณ ค@าใหBแก@กิจการอย@างยั่งยืน คณะกรรมการควรกํากับดูแล
กิจการใหBนําไปสู@ผล (governance outcome) อย@างนBอย ดังต@อไปนี้
(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@อสิ่งแวดลBอม (good corporate
citizenship)

๒๐
(๔) สามารถปรับตัวไดBภายใตBปqจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
หลักปฏิบตั ิ ๑.๓ คณะกรรมการมีหนBาทีด่ ูแลใหBกรรมการทุกคนและผูBบริหารปฏิบัติหนBาที่ดBวย
ความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตยkสุจริตต@อองคkกร (duty of loyalty) และดูแลใหB
การดําเนินงานเป0นไปตามกฎหมาย ขBอบังคับ และมติทีป่ ระชุมผูBถือหุBน
หลักปฏิบัติ ๑.๔ คณะกรรมการควรเขBาใจขอบเขตหนBาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และกําหนดขอบเขตการมอบหมายหนBาที่และความรับผิดชอบใหBกรรมการผูBจัดการใหญ@และฝ^ายจัดการ
อย@างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลใหBกรรมการผูBจัดการใหญ@ และฝ^ายจัดการปฏิบัติหนBาที่ตามที่ไดBรับ
มอบหมาย
หลักปฏิบัติ ๒ กําหนดวัตถุประสงคkและเปxาหมายหลักของกิจการที่เป0นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติ ๒.๑ คณะกรรมการควรกําหนดหรือดูแลใหBวัตถุประสงคkและเปxาหมายหลักของ
กิจการ (objectives) เป0นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป0นวัตถุประสงคk และเปxาหมายที่สอดคลBองกับการสรBาง
คุณค@าใหBท้ังกิจการ ลูกคBา ผูBมีส@วนไดBเสีย และสังคมโดยรวม
หลักปฏิบัติ ๒.๒ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBมั่นใจว@า วัตถุประสงคkและเปxาหมาย ตลอดจน
กลยุทธkในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจําปของกิจการสอดคลBองกับการบรรลุวัตถุประสงคkและ
เปxาหมายหลักของกิจการโดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชBอย@างเหมาะสม ปลอดภัย
หลักปฏิบัติ ๓ เสริมสรBางคณะกรรมการทีม่ ีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติ ๓.๑ คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรBางคณะกรรมการ
ทั้งในเรื่องขนาด องคkประกอบ สัดส@วนกรรมการที่เป0นอิสระ ที่เหมาะสมและจําเป0นต@อการนําพาองคkกรสู@
วัตถุประสงคkและเปxาหมายหลักที่กําหนดไวB
หลักปฏิบัติ ๓.๒ คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป0นประธานกรรมการ และดูแลใหB
มั่นใจว@าองคkประกอบ และการดําเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต@อการใชBดุลพินิจในการตัดสินใจอย@าง
มีอิสระ
หลักปฏิบัติ ๓.๓ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่
โปร@งใสและชัดเจน เพื่อใหBไดBคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลBองกับองคkประกอบที่กําหนดไวB
หลักปฏิบัติ ๓.๔ ในการเสนอค@าตอบแทนคณะกรรมการใหBผBูถือหุBนอนุมัติ คณะกรรมการควร
พิ จารณาใหB โครงสรB างและอั ต ราค@ า ตอบแทนมี ค วามเหมาะสมกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ และจู ง ใจใหB
คณะกรรมการนําพาองคkกรใหBดําเนินงานตามเปxาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
หลักปฏิบัติ ๓.๕ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนBาที่และจัดสรรเวลาอย@างเพียงพอ
หลักปฏิบัติ ๓.๖ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบาย
และการดําเนินงานของบริษัทย@อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย@างมีนัยสําคัญ ในระดับที่เหมาะสม
กับกิจการแต@ละแห@ง รวมทั้งบริษัทย@อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเขBาใจถูกตBองตรงกันดBวย

๒๑
หลัก ปฏิ บั ติ ๓.๗ คณะกรรมการควรจัดใหB มีก ารประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ห นB าที่ ป ระจํ าป 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)
หลักปฏิบตั ิ ๔.๑ คณะกรรมการควรดําเนินการใหBมั่นใจว@ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการ
ผูBจัดการใหญ@และผูBบริหารระดับสูงใหBมีความรูB ทักษะ ประสบการณk และคุณลักษณะที่จําเป0นต@อการ
ขับเคลื่อนองคkกรไปสู@เปxาหมาย
หลักปฏิบัติ ๔.๒ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBมีการกําหนดโครงสรBางค@าตอบแทนและ การ
ประเมินผลที่เหมาะสม
หลั ก ปฏิ บั ติ ๔.๓ คณะกรรมการควรเขB าใจโครงสรB างและความสั มพั นธk ของผูB ถื อหุB นที่ อาจมี
ผลกระทบต@อการบริหารและการดําเนินงานของกิจการ
หลักปฏิบัติ ๔.๔ คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหBมีจํานวน
ความรูB ทักษะ ประสบการณk และแรงจูงใจที่เหมาะสม
หลัก ปฏิ บั ติ ๕ ส@งเสริม นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย@างมีความรับผิ ดชอบ (Nurture
Innovation and Responsible Business)
หลั ก ปฏิ บั ติ ๕.๑ คณะกรรมการควรใหB ค วามสํ า คั ญ และสนั บ สนุ น การสรB า งนวั ต กรรมที่
ก@อใหBเกิดมูลค@าแก@ธุรกิจควบคู@ไปกับการสรBางคุณ ประโยชนkต@อลูกคBาหรือผูBที่เกี่ยวขBอง และมีความ
รับผิดชอบต@อสังคมและสิ่งแวดลBอม
หลักปฏิบัติ ๕.๒ คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหBฝ^ายจัดการประกอบธุรกิจอย@างมีความ
รับผิดชอบต@อสังคมและสิ่งแวดลBอม และสะทBอนอยู@ในแผนดําเนินการ (operational plan) เพื่อใหBมั่นใจ
ไดB ว@าทุ ก ฝ^ ายขององคk ก รไดB ดําเนิ น การสอดคลB องกั บ วัต ถุ ป ระสงคk เปx าหมายหลั ก และแผนกลยุท ธk
(strategies) ของกิจการ
หลักปฏิบัติ ๕.๓ คณะกรรมการควรดูแลใหBฝ^ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหBเป0นไป
อย@างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒ นาทรัพยากรตลอดสาย value
chain เพื่อใหBสามารถบรรลุวัตถุประสงคkและเปxาหมายหลักไดBอย@างยั่งยืน

๒๒
หลั ก ปฏิ บั ติ ๕.๔ คณะกรรมการควรจั ด ใหB มี ก รอบการกํ า กั บ ดู แ ลและการบริ ห ารจั ด การ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคkกร ที่สอดคลBองกับความตBองการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหBมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชBในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒ นาการดําเนินงาน การบริหารความ
เสี่ยง เพื่อใหBกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคkและเปxาหมายหลักของกิจการ
หลักปฏิบัติ ๖ ดูแลใหBมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติ ๖.๑ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBมั่นใจว@า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่จะทําใหBบรรลุวัตถุประสงคkอย@างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหBเป0นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวขBอง
หลักปฏิบตั ิ ๖.๒ คณะกรรมการตBองจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหนBาทีไ่ ดB
อย@างมีประสิทธิภาพและอิสระ
หลักปฏิบัติ ๖.๓ คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแยBงของผลประโยชนkที่
อาจเกิดขึ้นไดBระหว@างบริษัท กับฝ^ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูBถือหุBน รวมไปถึงการปxองกันการใชB
ประโยชนkอันมิควรในทรัพยkสิน ขBอมูล และโอกาสของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผูBที่มีความสัมพันธk
เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม@สมควร
หลักปฏิบัติ ๖.๔ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดBานการ
ต@อตBานคอรkรัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององคkกรและต@อคนนอกเพื่อใหBเกิดการนําไปปฏิบัติ
ไดBจริง
หลักปฏิบัติ ๖.๕ คณะกรรมการควรดูแลใหBกิจการมีกลไกในการรับเรื่องรBองเรียนและการ
ดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
หลักปฏิบัติ ๗ รักษาความน@าเชื่อถือทางการเงินและการเปYดเผยขBอมูล (Ensure Disclosure
and Financial Integrity)
หลักปฏิบัติ ๗.๑ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหBระบบการจัดทํารายงานทางการเงิน
และการเปYดเผยขBอมูลสําคัญต@าง ๆ ถูกตBอง เพียงพอ ทันเวลา เป0นไปตามกฎเกณฑk มาตรฐาน และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวขBอง
หลักปฏิบัติ ๗.๒ คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล@องทางการเงิน
และความสามารถในการชําระหนี้
หลักปฏิบัติ ๗.๓ ในภาวะที่กิจการประสบปqญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมBจะประสบปqญหา
คณะกรรมการควรมั่นใจไดBว@า กิจการมีแผนในการแกBไขปqญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกBไขปqญหา
ทางการเงินไดB ทั้งนี้ ภายใตBการคํานึงถึงสิทธิของผูBมีส@วนไดBเสีย
หลักปฏิบตั ิ ๗.๔ คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

๒๓
หลักปฏิบัติ ๗.๕ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBฝ^ายจัดการจัดใหBมีหน@วยงานหรือผูBรับผิดชอบ
งานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ kที่ ทํ า หนB า ที่ ในการสื่ อ สารกั บ ผูB ถื อ หุB น และผูB มี ส@ ว นไดB เสี ย อื่ น เช@ น นั ก ลงทุ น
นักวิเคราะหk ใหBเป0นไปอย@างเหมาะสม เท@าเทียมกัน และทันเวลา
หลักปฏิบตั ิ ๗.๖ คณะกรรมการควรส@งเสริมใหBมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชBในการเผยแพร@
ขBอมูล
หลักปฏิบัติ ๘ สนับสนุนการมีส@วนร@วมและการสื่อสารกับผูBถือหุBน (Ensure Engagement and
Communication with Shareholders)
หลักปฏิบัติ ๘.๑ คณะกรรมการควรดูแลใหBมั่นใจว@า ผูBถือหุBนมีส@วนร@วมในการตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญของบริษัท
หลักปฏิบัติ ๘.๒ คณะกรรมการควรดูแลใหBการดําเนินการในวันประชุมผูBถือหุBนเป0นไปดBวย
ความเรียบรBอย โปร@งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อใหBผBูถือหุBนสามารถใชBสิทธิของตน
หลักปฏิบตั ิ ๘.๓ คณะกรรมการควรดูแลใหBการเปYดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการ
ประชุมผูBถือหุBนเป0นไปอย@างถูกตBองและครบถBวน

๒๔

บทที่ ๔
การทบทวนสภาพแวดลอมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การทบทวนสภาพแวดลอมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี แบงออกเปน ๓
ตอน ดังนี้
๑. การทบทวนสภาพแวดลอมภายนอก
๒. การทบทวนสภาพแวดลอมภายใน
๓. สรุปการทบทวนสภาพแวดลอม
๑. การทบทวนสภาพแวดลอมภายนอกดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีในป)จจุบัน
พ.ศ. ๒๕๖๑ พิ จ ารณาไดจากสภาพแวดลอมระดั บ ชาติ สู สภาพแวดลอมระดั บ องค2 ก ร เริ่ ม จาก
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีมาตราที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีในหนวยงานของรัฐ ๒ มาตรา ไดแก มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร2เปนเป:าหมาย
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผนดินใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังนั้นหนวยงานของรัฐทุกประเภทจึง
ตองดํ าเนิ น การใหเปนตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบานเมื อ งที่ ดี นอกจากรัฐ ธรรมนู ญ แลว กรอบ
ยุท ธศาสตร2ชาติ ระยะ ๒๐ ป> “มั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น ” ซึ่ งเปนแผนหลั ก ของการพั ฒ นาประเทศและมี
เป:าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชน2
แหงชาติ ในการที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต สรางรายไดระดั บ สู ง เปนประเทศพั ฒ นาแลว และสราง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบ
เศรษฐกิจ มีแนวทางที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในกรอบแนวทางที่สําคัญลําดับที่ ๖
คือ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งมีแนวทางสําคัญ ๘ แนวทาง ไดแก ๑)
การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม ๒) การวางระบบ
บริหารราชการแบบบูรณาการ ๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
๔) การตอตานการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ชอบ ๕) การปรับ ปรุ งกฎหมายและระเบี ย บตาง ๆ ๖) ให
ทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล ๗) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ และ ๘)
ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ

๒๕
นอกเหนือจากยุทธศาสตร2ชาติระยะ ๒๐ ป>แลว รัฐบาลยังไดกําหนด Thailand 4.0 ใหเปนเรื่อง
ของการพัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศที่เ นนที่ก ารแกป)ญ หาใหประเทศหลุด พนจากกับ ดัก รายได
ปานกลาง ประเทศจึงตองพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา New Economy Model มีการใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชนสามารถสรางรายได ไดดวยตนเอง ตองมีการปฏิรูปทั้งโครงสราง
ในทุกมิติ ไมวาจะเปนภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เนนการผลิต
โดยใชแรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร เปลี่ยนมาเปนการผลิตบนฐานความรูและเทคโนโลยี โดยมี
การดึ ง สถาบั น วิ จั ย ระดั บ โลกเขามาตั้ ง ในประเทศไทยและมี ค วามรวมมื อ ระหวางรั ฐ เอกชน
สถาบั น การศึ ก ษาและสถาบั น การเงิน ใหมากขึ้น หรือที่ เรีย กวาประชารัฐ โดยมี เป: าหมายใหเกิ ดผล
สั ม ฤทธิ์ ภ ายใน ๓-๕ ป> โดยในการสรางโมเดล Thailand 4.0 หรื อ "ประเทศไทย ๔.๐" หรื อ "ไทย
แลนด2 ๔.๐" ที่ เปน Value-based Economy นั้น ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตที่ เนนการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและบริการ โดยมีเป:าหมายอยูที่ 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. จัดอยูในอุตสาหกรรมประเภทที่ ๕ คือ Creative, Culture & High Value Service
จากยุทธศาสตร2ชาติระยะ ๒๐ ป>ไดถายโยงลงสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
๑๒ ซึ่งจัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร2ชาติ ๒๐ ป> การปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศ
ไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรปู ประเทศ นอกจากนั้น ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ
อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศน2และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวม
จัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร2ของแผนฯ เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ในแผนพัฒ นาฯ
ฉบั บที่ ๑๒ นี้เอง มีห ลัก การที่ เกี่ยวของกั บ การบริห ารกิจการบานเมืองที่ ดีในการบริห ารจัดการใน
ภาครัฐ การป:องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งใหความสําคัญกับการ
สงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอยางเปนรูปธรรม ทั้งดานระบบการบริหารงานและบุคลากร
มี ก ารบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ โปรงใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และ
ประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง
ภูมิภาค และทองถิ่น หลักการดังกลาวมีวัตถุประสงค2เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
นอกจากสภาพแวดลอมระดับชาติแลว แผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวม พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร2ชาติ
๒๐ ป> แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ และนอมนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มาประยุ ก ต2 ใช เพื่ อ เปน
Roadmap ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพัฒนารัฐวิสาหกิจ มียุทธศาสตร2ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในยุทธศาสตร2การปรับปรุงระบบการกํากับดูแลดวยหลักการที่โปรงใสมี

๒๖
ธรรมาภิบาล และปลอดจากความขัดแยงของผลประโยชน2ทุกระดับและตองมีประสิทธิภาพและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวมนี้เอง สคร. ไดนําไปจัดทําแผน
ยุ ท ธศาสตร2 รัฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่ เกี่ ย วของกั บ การกํ ากั บ ดู แ ลที่ ดี ในรัฐ วิ ส าหกิ จ ใน
ยุทธศาสตร2ดานธรรมาภิบาลและบริหารจัดการเพื่อใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง ๕๔ รัฐวิสาหกิจมีการ
ดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาลตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ซึ่งขณะนี้ สคร. ไดจัดทําหลักการ
กํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป> ๒๕๖๑ ซึ่งเทียบเคียงไดกับหลักการกํากับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
ป> ๒๕๖๐ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย2และตลาดหลักทรัพย2 (กลต.) ที่ออกหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) สําหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับใหม เพื่อ
เปนแนวทางสําหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติหนาที่ โดยมุงเนนบทบาทการเปน
ผูนําองค2กร นําพาธุรกิจไปสูการเจริญเติบโตดวยการสรางคุณคากิจการอยางยั่งยืน หลักการกํากับ
ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ สคร. ป> ๒๕๖๑ ขณะนี้อยูระหวาการพิจารณาของ กนร. คาดวาจะประกาศใช
ประมาณ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภาพแสดงขอมูลสภาพแวดลอมระดับชาติ (นโยบาย ยุทธศาสตร2และแผน
ชาติฯ) สูสภาพแวดลอมระดับการนํานโยบายไปปฏิบัติ แสดงในภาพที่ ๔-๑

๒๗

๒๘
สภาพแวดลอมภายนอกไดกําหนดโอกาส (Opportunity) ในการดําเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐ วิ ส าหกิ จ ของ บวท. ใหเปนที่ ย อมรั บ เชนเดี ย วกั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย2 ใน ๘
ประการ ไกแก ๑) ความตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําที่สราง
คุณคาใหแกกิจการของ บวท. อยางยั่งยืน ๒) กําหนดวัตถุประสงค2 เป:าหมายหลักของกิจการของ บวท.
ที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน ๓) เสริมสรางคณะกรรมการ บวท. ที่มีประสิทธิภาพ ๔) สรรหาและพัฒนา
ผูบริหารระดับสูงของ บวท. และการบริหารบุคลากร ๕) สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจของ
บวท.ออยางมีความรับผิดชอบ ๖) ดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ บวท. ที่
เหมาะสม ๗) รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเป€ดเผยขอมูลของ บวท. และ ๘) สนับสนุนการ
มีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุนของ บวท. สวนอุปสรรค (Threats) ที่จะทําให บวท. ไมประสบ
ผลสําเร็จในการกํากับดูแลกิจการที่ดี คือ การทุจริตคอร2รัปชันที่อาจเกิดในองค2กรในทุกรูปแบบ
๒. การทบทวนสภาพแวดลอมภายในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สภาพแวดลอมภายในเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีในป)จจุบัน พ.ศ.
๒๕๖๑ พิจารณาไดจากขอมูลการทบทวนสภาพแวดลอมของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
ผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในป>งบประมาณ ๒๕๖๑ และการประเมินระบบคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานในหนวยงานของรัฐ ประจําป>งบประมาณ ๒๕๖๑
๑. การทบทวนสภาพแวดลอมของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ไดกําหนดวิสัยทัศน2
พันธกิจ คานิยม กรอบวิสัยทัศน2 และประเด็นยุทธศาสตร2 ดังนี้
• วิสั ย ทั ศ น2 (Vision) “มุ งมั่ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพการใหบริ ก ารการเดิ น อากาศ สู การเปนหนึ่ งใน
องค2 ก รระดั บ ดี เยี่ ย มตามมาตรฐานโลกอยางยั่ ง ยื น ” “To be Air Navigation Service Provider with
International Standards of Excellence”
• พันธกิจ (Mission) “เปนผูใหบริการการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการดวยความปลอดภัยเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางคุณคาใหแกระบบการบิน
และผลประโยชน2แหงชาติ”
• คานิยมองค2กร (Value) มุงเนนความปลอดภัย มุงเนนหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการ
ทํางาน มุงเนนความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย มุงเนนผลลัพธ2ที่เปนเลิศ มุงเนนการทางานเปนทีม
• กรอบวิสยั ทัศน2 ๕ กรอบ และประเด็นยุทธศาสตร2 ๕ ประเด็นยุทธศาสตร2 ดังตารางที่ ๔-๑

๒๙
กรอบวิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร
๑ เปนองค2กรทีม่ ีคุณภาพการใหบริการระดับ การใหบริการการเดินอากาศที่ปลอดภัย
แนวหนา (AEROTHAI Servicemark)
และมีประสิทธิภาพ
๒ เปนองค2กรมืออาชีพ (Professionals)
การสรางบุคลากรมืออาชีพ
๓ เปนองค2กรสมรรถนะสูงทีเ่ ติบโตอยางยัง่ ยืน การพัฒนาไปสูองค2กรสมรรถนะสูง
(High Performance Organization : HPO)
๔ เปนองค2กรทีส่ รางคุณคาใหกับกิจการบิน การสรางคุณคาใหกับกิจการบินและผูมี
(Key Aviation Partner)
สวนไดสวนเสีย
๕ เปนองค2กรหลักที่สรางขีดความสามารถใน การสรางความสามารถในการแขงขัน
การแขงขันของประเทศ (Value for National
Competitiveness)
ตาราง ๔-๑ กรอบวิสัยทัศน2และประเด็นยุทธศาสตร2ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
• วัตถุประสงค2เชิงยุทธศาสตร2 (Strategic Objective) ๑๑ วัตถุประสงค2เชิงยุทธศาสตร2 แสดงใน
ตารางที่ ๔-๒
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
SO
๑ ใหบริการที่ปลอดภัยและมัน่ คงเปนไปตามมาตรฐาน และตอเนื่องในทุกชวงการบิน
๒ มีความสามารถรองรับเที่ยวบินไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๓ มีบุคลากรมืออาชีพที่เพียงพอ มีการจัดการทุนมนุษย2อยางเปนระบบ สามารถขับเคลื่อน
วิสัยทัศน2และองค2กรใหเติบโตไดอยางยั่งยืน
๔ มีบุคลากรทีท่ มเท
ุ มีความผูกพัน และมีสภาพแวดลอมดานบุคลากรที่ดี
๕ มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีทั่วทั้งองค2กร และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อให
เกิดผลลัพธ2ทีม่ ีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
๖ มีระบบการกํากับดูแลที่ดี ที่มีการจัดการในระดับดีเยีย่ ม
๗ เปนองค2กรแหงนวัตกรรมดวยการพัฒนาสารสนเทศและการจัดการความรูเปนพื้นฐาน
๘ มีการบริหารจัดการทางการเงินและตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ และสมดุล เพื่อใหมี
อัตราคาบริการที่เปนธรรม โปรงใส และแขงขันได
๙ สรางคุณคาใหกับกิจการบินทุกระดับ และสรางความพึงพอใจใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุม
๑๐ มีโครงสรางพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศที่ครบถวนและมีศักยภาพสอดคลอง
กับการพัฒนาการขนสงทางอากาศของประเทศ
๑๑ สรางความสามารถในการรองรับของระบบการบินของประเทศที่มีศกั ยภาพแขงขันได
ตาราง ๔-๒ ประเด็นยุทธศาสตร2และวัตถุประสงค2เชิงยุทธศาสตร2ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖

๓๐
• เป:า หมายผลการดํ า เนิน การ (Key Performance Target) ที ่เ กี ่ย วของกับ การกํ า กับ ดูแ ล
กิจการที่ดี แสดงในตารางที่ ๔-๓
SO6-มีระบบการกํากับดูแลที่ดี ที่มีการจัดการในระดับดีเยี่ยม (Best in Class)
เป;าหมายผลการดําเนินการ (KPT)
กลยุทธ (S)
แผน (Plan)
KPT ดาน Corporate Governance S6.1 ดํ า เนิ น การตาม CG/CSR • แผนงาน ๖.๑.๑ แผนผลักดัน
KPT6.1 ผลการประเมิ น ความ สราง Good Citizenship
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่
โ ป ร ง ใ ส โ ด ย ป .ป .ช . ข อ ง
ดี (CG) ของ บวท. พรอมขยาย
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และปฏิ บั ติ ต าม
การปฏิ บั ติ ใ หครอบคลุ ม ทุ ก
หลั ก การและแนวทางการการ
ระดับทั่วทั้งองค2กร (Quick win)
กับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร.
• แผนงาน ๖.๑.๒ แผนสงเสริม
๒๕๕๒) ได
และปลู ก ฝ) งพนั ก งานทุ ก ระดั บ
ใหมี จ รรยาบรรณที่ ดี ต ามแนว
ทางการกํากับที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
(Long Term)
ตาราง ๔-๓ เป:าหมายผลการดําเนินการ กลยุทธ2 และแผน ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จากการพิ จ ารณากรอบวิ สั ย ทั ศ น2 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร2 และวั ต ถุ ป ระสงค2 เ ชิ ง
ยุทธศาสตร2 จะพบวาการดําเนินงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในกรอบวิสัยทัศน2ที่ ๓ เปนองค2กร
สมรรถนะสู งที่ เติ บ โตอยางยั่ งยื น (High Performance Organization : HPO) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร2ที่ ๓
การพัฒนาไปสูองค2กรสมรรถนะสูง วัตถุประสงค2เชิงยุทธศาสตร2ที่ ๖ มีระบบการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การจัดการในระดับดีเยี่ยม (Best on Class) มีเป:าหมายผลการดําเนินการ KPT6.1 ผลการประเมิน
ความโปรงใสโดย ป.ป.ช. ของรัฐวิสาหกิจ และปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการการกับดูแลที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๕๒) ได มีกลยุทธ2 S6.1 ดําเนินการตาม CG/CSR สราง Good Citizenship ใน ๒
แผนงาน คือ แผนงาน ๖.๑.๑ แผนผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ บวท. พรอม
ขยายการปฏิบัติใหครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งองค2กร (Quick win) และแผนงาน ๖.๑.๒ แผนสงเสริมและ
ปลูกฝ)งพนักงานทุกระดับใหมีจรรยาบรรณที่ดีตามแนวทางการกํากับที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (Long Term)
ทั้งสองแผนงานถือเปนจุดแข็งของ บวท. ที่สามารถดําเนินการไดตามเป:าหมายผลการดําเนินการใน
ป>งบประมาณ ๒๕๖๑ และตองรักษาความเปนจุดแข็ง (Strengths) ดานการกํากับดูแลที่ดีในอีก ๕ ป>
ขางหนา (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)

๓๑
๒. การทบทวนผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๕ ในป>งบประมาณ ๒๕๖๑ มี แผนงานและโครงการในเป: าหมายผลการดํ าเนิ น การ KPT6.1
จํานวน ๓ แผนงาน และ ๒ โครงการ มีผลการดําเนินงาน แสดงในตารางที่ ๔-๔
S

กลยุทธ

KPT

แผน

นโยบาย

๓

๖.๑

๓

๖.๑

๓

๖.๑

KPT6.1 ๖.๑.๒ Long
Term

๓

๖.๑

KPT6.1 ๖.๑.๒ Long
Term

๓

๖.๑

KPT6.1 ๖.๑.๒ Long
Term

Project Code

ชื่อโครงการ/งาน

KPT6.1 ๖.๑.๑ Quick win ๕๕๕-๐๒๖๘ ปฏิบัติต ามขอกํ าหนดขององค2กร
กลางของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วของกั บ การ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานทั่วทั้งองค2กร
KPT6.1 ๖.๑.๑ Quick win ๕๕๕-๐๒๖๙ พัฒ นาระบบการกํากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจดวยหลักธรรมาภิบาล
เพื่อสรางคุณคาอยางสมดุลตอผูมี
สวนไดสวนเสีย

ผลการ
ดําเนินงาน
คาดว าผลการ
ประเมิ น (ITA) อ ยู
ในระดับดีมาก
(≥ ๘๐ คะแนน)
คาดวาผลการ
สํ ารวจความรู
ความเขาใจ CG
วั ฒนธรรมองค2 กร
บรรยากาศองค2กร
อยู ในระดั บ สู ง
มาก ส วนก าร
สื่ อ ส า ร อ ยู ใน
ระดั บ คอนขาง
นอยถึงปานกลาง
บรรลุ ตัวชี้วัด ทั้ง
๕ แนวทาง

๕๕๕-๐๑๙๒ ขับเคลื่อนแนวทางการตอตานทุจริต
ตามวิถีทางของ บวท. (AEROTHAI
Ways for Anti-Corruption)
๐๐๐-๐๖๑๗ ผลั ก ดั น เจตจํ า นงสุ จ ริ ต ในการ เผยแพรเจตจํานง
บริหารงานสูการปฏิบัติทั่วทั้งองค2กร สุ จริ ตใ น ก า ร
บริหาร งานฉบั บ
ภาษาอั งกฤษใน
home.aerothai
และ www
๐๐๐-๐๖๑๘ สงเสริ ม และปลู ก ฝ) ง วั ฒ นธรรม จั ด ทํ า รางคู มื อ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ จริ ย ธรรมและ
ในการปฏิบัติงานแกบุคลากร
จรรยาบ รรณ
พนักงานแลวเสร็จ

ตาราง ๔-๔ แสดงผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕ ในป>งบประมาณ ๒๕๖๑

๓๒
จากผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีท้ัง ๕
กิจกรรมในป>งบประมาณ ๒๕๖๑ สรุป ไดวา บวท. มีจุ ดแข็ง (Strengths) ในเรื่องการปฏิบั ติ ต ามกฏ
ระเบียบ ขอบังคับดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี แตมีจุดออน (Weakness) ในเรื่องการรับรูที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานดานการกํากับดูแลที่ดีของ บวท. ซึ่งเกิดจากการสื่อสารเผยแพรที่ไมสามารถเขาถึง
กลุมเป:าหมายทั่วทั้งองค2กร
๓. การทบทวนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานในหนวยงานของรัฐ
(ITA) ประจําป>งบประมาณ ๒๕๖๑ ของสํานักงาน ป.ป.ช. พบวาการดําเนินงานประจําวันในดานความ
โปรงใส ความสํานึกรับผิดชอบ ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณ ธรรมใน
องค2กร และคุณธรรมในการทํางาน มีผลการประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ2 ๑๑ ตัวชี้วัด คิดเปน
รอยละ ๙๕.๔๕ แสดงใหเห็นวาทุกสายงานใน บวท. มีการดําเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปรงใสสูง
มาก ถือวาเปนจุดแข็งของ บวท. สวนการรับรูคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ บวท.
ซึ่งประเมินจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียของ บวท. มีคะแนนการรับรูเพียงรอยละ ๘๗.๐๗ และ
การรับรูของบุคลากรภายในของ บวท. ๗๑.๙๘ ซึ่งการรับรูของทั้งสองสวนลดลงจากทุก ๆ ป>ที่ผาน
แสดงใหเห็นวาการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียและการรับรูของบุคลากรภายในของ บวท. เปนจุดออน
(Weakness) ยังไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถสรางการรับรูใหเขาถึงกลุมเป:าหมายไดอยางทั่วถึงทั้ง
ภายในและภายนอก บวท. ผลการประเมิน ITA ประจําป>งบประมาณ ๒๕๖๑ อยูระหวางการดําเนินการ
ของสํานักงาน ป.ป.ช. ผลการประเมิน ITA ตั้งแตป>งบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ แสดงในตารางที่ ๔-๕
ดัชนี
๑
๒
๓
๔
๕
ITA

ชื่อดัชนี
๒๕๕๗
๗๓.๔๖
๘๔.๑๕
๙๖.๓๔

ความโปรงใส
ความพรอมรับผิด
ความปลอดจากการทุ จ ริ ต ใน
การปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค2กร
๗๔.๘๓
คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
๗๘.๖๗
คุณธรรมและความโปรSงใสฯ
๘๑.๕๘

ปIงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๙๘.๑๒ ๙๔.๖๑
๙๕.๓๓
๙๔.๗๕ ๙๑.๒๑
๘๗.๒๑
๙๙.๐๐ ๙๙.๘๗
๙๓.๗๐
๗๐.๑๙ ๘๕.๑๑
๗๓.๒๘ ๗๑.๔๑
๘๘.๗๗ ๘๙.๔๖

๒๕๖๑
รอผลประเมิน
รอผลประเมิน
รอผลประเมิน

๗๑.๔๘ รอผลประเมิน
๗๕.๗๓ รอผลประเมิน
๘๖.๑๗ รอผลประเมิน

ตารางที่ ๔-๕ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานในหนวยงานของรัฐ (ITA)
ประจําป>งบประมาณ ๒๕๖๑
๓. สรุปการทบทวนสภาพแวดลอม
จากการทบทวนสภาพแวดลอมภายนอกและการทบทวนสภาพแวดลอมภายใน ทําให
ไดขอมูลจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้

๓๓
จุดแข็ง (Strengths) การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ขอบังคับ ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จุดออน (Weakness) การรับรูของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียของ บวท.
โอกาส (Opportunity) การปฏิบตั ิตามกฏ ระเบียบ ขอบังคับ ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เทียบเคียงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย2
อุปสรรค (Threats) การทุจริตคอร2รปั ชันที่อาจเกิดในองค2กรในทุกรูปแบบ
ความสัมพันธ2ของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (TOWS Matrix) แสดงดังภาพ
ที่ ๔-๒
ป)จจัยสภาพแวดลอม
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอSอน (Weakness)
ภายใน • การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ขอบังคับ • การรับรูของบุคลากรและผูมีสวน
ป)จจัยสภาพแวดลอม
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ไดสวนเสียของ บวท.
ภายนอก

โอกาส (Opportunity)
• การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ขอบังคับ
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เทียบเคียงบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย2
อุปสรรค (Threats)
• การทุจริตคอร2รัปชันที่อาจเกิดใน
องค2กรในทุกรูปแบบ

SO
Strategy

WO
Strategy

ST
Strategy

WT
Strategy

ตารางที่ ๔-๖ ความสัมพันธ2ของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (TOWS Matrix)
ตาราง TOWS Matrix สามารถนําไปกําหนดประเด็นยุทธศาสตร2 (WO/WT Strategy) ดานการ
พัฒนาการสื่อสารและเผยแพรการดําเนินงานดานการกํากับดูแลที่ดีและการตอตานการทุจริตคอร2รัปชัน
ของแผนแมบทการกํากับดูแลที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖

๓๔

บทที่ ๕
ยุทธศาสตรการกํากับดูแลกิจการที่ดีและองคประกอบ
การทบทวนสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน นําไปสูการกําหนดประเด็นยุท ธศาสตร&
วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร& เป+าหมายการดําเนินการ กิจกรรมดําเนินการ ตัวชี้วัดและคาเป+าหมาย
และหนวยปฏิบัติ ของแผนแมบทการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
๑. การกํ าหนดประเด็ นยุ ทธศาสตรของแผนแม' บทการกํ ากั บดู แลกิ จการที่ ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ –
๒๕๖๖
การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร&ของแผนแมบทการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
นั้น เป7นการถายโยงวิสัยทัศน& พันธกิจ ยุทธศาสตร& และวัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร&ที่เกี่ยวของกับการ
กํากับดูแลที่ดีจากแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ซึ่งแผนวิสาหกิจไดกําหนดเป+าหมายผลการ
ดําเนินการดานการกํากับดูแลที่ดีของ บวท. ไวใหแลว นํามาเป7นกรอบในการกําหนดเป+าหมาย ประเด็น
ยุทธศาสตร& วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร& และกิจกรรมการดําเนินการของแผนแมบทการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ดังภาพที่ ๕-๑

๓๕

การทบทวนสภาพแวดลBอมภายใน
แผนวิสาหกิจ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
วิสัยทัศน : มุงเนนพัฒนาคุณภาพการใหบริการจราจรทางอากาศ
สูการเป7นหนึ่งในองค&กรระดับดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลกอยางยั่งยืน
“To be Air Navigation Service Provider with International Standards
of Excellence”

ภาพที่ ๕-๑ แสดงการถายโยงวัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร&
ดานการกํากับดูแลที่ดีของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
สูแผนแมบทการกํากับดูแลที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖

พั น ธกิ จ : ใหบริ ก ารการเดิ น อากาศของประเทศที่ ต อบสนอง
ความตองการของผูใชบริการดวยความปลอดภั ย เป7 นมาตรฐาน
มีป ระสิ ท ธิภาพ ตอบสนองความตองการของผู มี สวนไดสวนเสี ย
ทุกภาคสวน และผลประโยชน&แหงชาติ
ยุ ท ธศาสตร ๓ : การพั ฒ นาไปสู องค& ก รสมรรถนะสู ง (High
Performance Organization : HPO)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (SO6): มีระบบการกํากับดูแลที่ดีท่ีมี
การจัดการในระดับดีเยี่ยม (Best in Class)

แผนแม'บทการกํากับดูแลที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖

เป7าหมายผลดําเนินการ (KPT6.1) : ผลการประเมินความโปรงใส
โดย ป.ป.ช. ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การและแนว
ทางการการกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๕๒) ได

เป7 าหมายของแผนแม' บ ท CG : ผลการประเมิน ความโปรงใสโดย
ป.ป.ช. ของรัฐวิสาหกิจ และปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกํากับ
ดูแลที่ดใี นรัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๕๒) ได

กลยุทธ (S6.1) ดําเนินการตาม CG/CSR สราง Good Citizenship

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ดําเนินการตาม CG สราง Good Citizenship

แผน (Plan 6.1.1) การผลั กดั น นโยบายการกํากั บ ดูแลกิจการที่ดี
(CG) ของ บวท. พรอมขยายการปฏิบัติใหครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้ง
องค&กร (Quick win)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ ๑.๑ การผลักดันนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ บวท. พรอมขยายการปฏิบัติใหครอบคลุม
ทุกระดับทั่วทั้งองค&กร (Quick win)

แผน (Plan 6.1.2) การสงเสริ ม และปลู ก ฝงพนั ก งานทุ ก ระดั บ ใหมี
จรรยาบรรณที่ ดี ต ามหลั ก การและแนวทางการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี ใ น
รัฐวิสาหกิจ (Long Term)

วั ต ถุ ป ระสงคเชิ ง ยุ ท ธศาสตรที่ ๑.๒ การสงเสริ ม และปลู ก ฝm ง
พนักงานทุกระดับใหมีจรรยาบรรณที่ดีตามหลักการและแนวทางการ
กํากับดูแลที่ดใี นรัฐวิสาหกิจ (Long Term)

การทบทวนสภาพแวดลBอมภายนอก
TOWS Matrix: WO/WT Strategy สาม ารถ นํ าไป กํ าห น ด
ประเด็น ยุทธศาสตร&ดานการพั ฒนาการสื่ อสารและเผยแพรการ
ดําเนินงานดานการกํากับดูแลที่ดี

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตรที่ ๒ การสรางกลไกที่ ดี ในการสื่ อ สารและ
เผยแพรการดํ าเนิน งานดานการกํ ากั บ ดู แลกิจ การที่ดีอยางทั่ วถึงทั้ ง
ภายในและภายนอกองค&กร
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ ๒.๑ สรางกลไกในการสื่อสารและ
เผยแพรภายในองค&กรดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ ๒.๒ การสรางความรูความเขาใจตอ
นโยบายการกํากับดูแลที่ดีภายในและภายนอก บวท.

๓๖
จากภาพที่ ๕-๑ สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตร&ของแผนแมบท CG พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
ได ๒ ประเด็นยุทธศาสตร& ดังตารางที่ ๕-๑
ยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร& ๑ การดําเนินงานตามพันธกิจภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเนนการ
สราง Good Citizenship (กลยุทธ& S6.1)
ยุทธศาสตร& ๒ การสรางกลไกที่ดีในการสื่อสารและเผยแพรการดําเนินงานดานการกํากับดูแล
กิ จ การที่ ดี อ ยางทั่ วถึ งทั้ ง ภายในและภายนอกองค& ก ร (TOWS Matrix : WO/WT
Strategy)
ตารางที่ ๕-๑ ประเด็นยุทธศาสตร&ของแผนแมบทการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
๒. การกําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของแผนแม'บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
ประเด็นยุทธศาสตร&ท้ัง ๒ ประเด็นยุทธศาสตร& นํามากําหนดวัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร& ได ๒
วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร& แสดงในตารางที่ ๕-๒
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร& ๑ การดําเนินงานตามพันธกิจ
ภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี
โดยเนนการสราง Good Citizenship
(กลยุทธ& S6.1)

ยุ ทธศาสตร& ๒ การสรางกลไกที่ ดี ในการ
สื่ อ สารและเผยแพรการดํ า เนิ น งานดาน
การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อยางทั่ วถึ งทั้ ง
ภายในและภายนอกองค&กร (TOWS Matrix
: WO/WT Strategy)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
๑.๑ การผลั ก ดั น นโยบายการกํ ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
(CG) ของ บวท. พรอมขยายการปฏิบัติใหครอบคลุม
ทุกระดับทั่วทั้งองค&กร (Quick win) (Plan 6.1.1)
๑.๒ การสงเสริม และปลูกฝm งพนัก งานทุ กระดับ ใหมี
จรรยาบรรณที่ดีตามหลักการและแนวทางการกํากับ
ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (Long Term) (Plan 6.1.2)
๒.๑ สรางกลไกในการสื่ อ สารและเผยแพรภายใน
องค&กรดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี (TOWS Matrix)
๒.๒ การสรางความรู ความเขาใจตอนโยบายการ
กํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี ภ ายในและภายนอก บวท. (TOWS
Matrix)

ตารางที่ ๕-๒ ประเด็นยุทธศาสตร&และวัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร&ของแผนแมบทการกํากับดูแล
กิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖

๓๗
๓. เป7าหมายผลการดําเนินการของแผนแม'บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
ประเด็นยุทธศาสตร&ท้ัง ๒ ประเด็นยุทธศาสตร& วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร&ท้ัง ๔ วัตถุประสงค&
เชิงยุทธศาสตร& นํามากําหนดเป+าหมายผลการดําเนินการ แสดงในตารางที่ ๕-๓
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร& ๑ การดําเนินงานตาม
พั น ธกิ จ ภายใตหลั ก จริ ย ธรรมและ
การจั ด การที่ ดี โดยเนนการสราง
Good Citizenship (กลยุทธ& S6.1)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
๑.๑ การผลักดันนโยบายการกํากับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (CG) ของ บวท.
พรอมขยายการปฏิบัติใหครอบคลุม
ทุ ก ระดั บ ทั่ ว ทั้ ง องค& ก ร (Quick win)
(Plan 6.1.1)

๑ .๒ ก ารส งเส ริ ม แ ล ะป ลู ก ฝm ง
พนักงานทุกระดับใหมีจรรยาบรรณ
ที่ ดี ต ามหลั ก การและแนวทางการ
กํ ากั บ ดู แลที่ ดี ในรัฐ วิส าหกิ จ (Long
Term) (Plan 6.1.2)
ยุทธศาสตร& ๒ การสรางกลไกที่ดีใน
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ เผ ย แ พ ร ก า ร
ดํ า เนิ นงานด าน การกํ า กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีอยางทั่วถึงทั้งภายในและ
ภายนอกองค& กร (TOWS Matrix :
WO/WT Strategy)

๒.๑ สรางกลไกในการสื่ อ สารและ
เผยแพรภายในองค& ก รดานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
๒.๒ การสรางความรูความเขาใจตอ
นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี ภ ายใน
และภายนอก บวท.

เป7าหมายการดําเนินการ
๑. พั ฒ นาระบบการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี ใ น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ดวยหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ
สรางคุณคาอยางสมดุลตอผูมีสวนไดสวน
เสีย (งาน ๕๕๕-๐๒๖๙)
๒. ปฏิบัติตามขอกําหนดขององค&กรกลาง
ของรัฐที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานทั่วทั้ง
องค&กร (งาน ๕๕๕-๐๒๖๘)
๓. ขับเคลื่อนแนวทางการตอตานการทุจริต
คอร&รัปชั่นตามวิถีทางของ บวท.
(งาน ๕๕๕-๐๑๙๒)
๔. สงเสริมและปลูกฝmงวัฒนธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติ
งานแกบุคลากร
(โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๘)
๕. ผลักดันเจตจํานงสุจริตในการบริหาร
งานสูการปฏิบตั ิทวั่ ทั้งองค&กร
(โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๗)
๑. ประยุกต&ใชชองทางการสื่อสารตาง ๆ
ในการสื่อสารเผยแพรผลการดําเนินงานที่
สําคัญเกี่ยวกับ CG, Anti-Corruption, ITA,
etc อยางทั่วถึงใน บวท.
(TOWS Matrix : WO/WT Strategy)
๒. เผยแพรนโยบาย/หรือแนวปฏิบั ติและ
ผลการดํ า เนิ น งานดาน CG, ITA , AntiCorruption, อื่น ๆ ภายใน บวท.
(TOWS Matrix : WO/WT Strategy)

๔. กิจกรรมดําเนินการ ตัวชี้วัด และหน'วยปฏิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร&ท้ัง ๒ ประเด็นยุทธศาสตร& วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร&ท้ัง ๔ วัตถุประสงค&
เชิงยุทธศาสตร& เป+าหมายผลการดําเนินการทั้ง ๗ เป+าหมายผลการดําเนินการ นํามากําหนดกิจกรรม
ดําเนินการ ตัวชี้วัด และหนวยปฏิบัติ แสดงในตารางที่ ๕-๔ และตารางที่ ๕-๕

๓๘
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุ ท ธศาสตร ๑ การ
ดําเนินงานตามพันธกิจ
ภายใตหลั ก จริ ย ธรรม
แ ล ะก ารจั ด ก ารที่ ดี
โดยเนนการสราง Good
Citizenship ( ก ล ยุ ท ธ&
S6.1)

วัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตร
๑ .๑ ก า ร ผ ลั ก ดั น
นโยบายการกํากับดูแล
กิ จ การที่ ดี (CG) ของ
บวท. พรอมขยายการ
ปฏิบัติใหครอบคลุมทุก
ระดั บ ทั่ วทั้ งอ งค& ก ร
(Quick win) (Plan 6.1.1)

เป7าหมาย
ผลการดําเนินการ

โครงการ/แผนงาน

ตัวชี้วัด ค'าเป7าหมาย
หน'วยปฏิบัต/ิ รวบรวม

๑. พั ฒ นาระบบการกํ า กั บ
ดู แ ลที่ ดี ใ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ดวย
หลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ สราง
คุณคาอยางสมดุลตอผูมีสวน
ไดสวนเสีย
(งาน ๕๕๕-๐๒๖๙)

๑.๑ บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ
แ ล ะ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
คณะกรรมการบริษั ท ฯ (โครงสราง
คณ ะกรรมการและกฎบั ต รการ
ประชุ ม ผู ถื อ หุ น การพั ฒ นาตนเอง
แ ล ะ ก า ร บํ า เพ็ ญ ป ร ะ โย ช น& ต อ
สาธารณะของคณะกรรมการฯ
๑.๒ การบริ ห ารความเสี่ ย งและ
ควบคุมภายใน

• โครงสรางคณะกรรมการชุดยอย
• การจัดประชุมผูถือหุนตามกําหนด
เวลา
• คณะกรรมการมาประชุม
• จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน&

งานสนับสนุนบอรด สกญ.
ระดับความสําเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(≥ระดับ ๔)

สนบ.
๑.๓ การตรวจสอบภายใน

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ
ภายใน (≥ระดับ ๔)

สตน.
๑.๔ การเป• ด เผยสารสนเทศดวย
ความโปรงใส

ระดับความสําเร็จของการเป/ดเผย
สารสนเทศดวยความโปรงใส (≥ระดับ ๔)

นต.บท.
๑.๕ การถายทอดความรูการกํากั บ
ดูแลที่ดี (CG Code) สคร.

ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการถายทอด
ความรูการกํากับดูแลที่ดี (≥ระดับ ๔)

CG-สกญ.
๑.๖ โครงการศึก ษาหลั ก การกํ ากั บ
ดูแลกิจการที่ดีของ กลต. และ สคร.
เพื่ อ มุ งสู ก ารเป7 น บ รรษั ท ภิ บ าล
(โครงการใหม')

๒. ปฏิบัติตามขอกําหนดของ
องค& ก รกลางของรั ฐ ที่ เ กี่ ย ว
ของกับการสงเสริมคุณธรรม
แล ะค วาม โป รงใส ใน ก าร
ดําเนินงานทั่วทั้งองค&กร
(งาน ๕๕๕-๐๒๖๘)

๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความ
โป ร ง ใส ใ น ก า ร ดํ า เนิ น ง า น ใ น
หนวยงานของรั ฐ ของสํ า นั ก งาน
ป.ป.ช.
๒.๒ ยกระดั บ ดั ช นี คุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสของ ป.ป.ช.

ความรูความเขาใจหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ กลต. และ สคร.
(≥ระดับ ๔)

CG-สกญ.
คะแนนผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสฯ (≥ระดับ ๔)

CG-สกญ./สายงานที่เกี่ยวขBอง
ผลการประเมิ นการดํ าเนินงานแผน
ยกระดับ ITA

CG-สกญ./สายงานที่เกี่ยวขBอง
๒.๓ การถายถอดความรู เกี่ ย วกั บ
การประเมิน ITA

ระดั บ ความสํ าเร็ จของการถายทอด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน
ITA (≥ระดับ ๔)

CG-สกญ.

๓. ขั บ เคลื่ อนแนวทางการ
ตอตานการทุ จริ ตคอร& รั ปชั่ น
ตามวิถีทางของ บวท.
(งาน ๕๕๕-๐๑๙๒)

๓.๑ การถายทอดความรูการตอตาน
การทุจริตคอร&รัปชัน

ระดั บ ความสํ าเร็ จของการถายทอด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตอตาน
การทุจริตคอร<รัปชัน (≥ระดับ ๔)

CG-สกญ.
๓.๒ การปฏิ บั ติ ต นตามกฎหมาย
ป.ป.ช. อยางเครงครัด

จํานวนผูกระทําความผิดตามกฎหมาย
ป.ป.ช .(≥ระดับ ๔)

CG-สกญ./ทุกสายงาน
๓.๓ การสรางเครื อ ขายตอตาน
ทุจริตภายในและภายนอก

ระดับความสําเร็จของการสราง
เครือขายตอตานทุจริต (≥ระดับ๔)

CG-สกญ.

๑.๒ การสงเสริ ม และ
ปลู ก ฝm ง พ นั ก งานทุ ก
ระดับใหมีจรรยาบรรณ
ที่ ดี ต ามหลั ก การและ
แนวทางการกํากับดูแล
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (Long
Term) (Plan 6.1.2)
๑ ประเด็นยุทธศาสตร

๒ วัตถุประสงค

๔. สงเสริมและปลูกฝmงวัฒนธรรม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
แกบุคลากร
(โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๘)

๔.๑ การนอมนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงลงสูการปฏิบัติ
(โครงการใหม')

๕. ผลักดันเจตจํานงสุจริตใน
การบริหาร งานสูการปฏิบั ติ
ทั่วทั้งองค&กร
(โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๗)

๕.๑ การสงเสริ ม การปฏิ บั ติ ต าม
เจตจํ านงสุ จริตฯ ในหนวยงานกอง/
ศูนย&/สนับสนุนศูนย&)
(โครงการใหม')

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
เจตจํานงสุจริตฯ ในหนวยงาน
(≥ระดับ ๔)

๕ เป7าหมายฯ

๑๕ กิจกรรม

๑๕ ตัวชี้วดั

ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการนอมนํ า
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งลงสู การ
ปฏิบัติ (≥ระดับ ๔)

CG-สกญ./ทุกสายงาน
๔ .๒ ก าร ป ฏิ บั ติ ต าม ป ร ะ ม ว ล
จริยธรรมพนักงาน (โครงการใหม')

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมพนักงาน (≥ระดับ ๔)

CG-สกญ./ทุกสายงาน

CG-สกญ./ทุกสายงาน

๓๙
ตารางที่ ๕-๔ แสดงประเด็นยุทธศาสตร& วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร& เป+าหมายผลการดําเนินการ
กิจกรรมดําเนินการ ตัวชี้วัด และหนวยปฏิบัติ ของยุทธศาสตร&ที่ ๑
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร& ๒ การสราง
กลไกที่ ดีในการสื่ อสาร
และเผยแพรการดําเนิน
งานดานการกํากับดูแล
กิ จ การที่ ดี อ ยางทั่ ว ถึ ง
ทั้งภายในและภายนอก
องค&กร (TOWS Matrix :
WO Strategy)

๑ ประเด็นยุทธศาสตร

วัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตร
๒.๑ สรางกลไกในการ
สื่ อส ารแล ะเผ ยแพ ร
ภายในองค&ก รดานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี

๒.๒ การสรางความรู
ความเขาใจตอนโยบาย
ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล ที่ ดี
ภายในและภายนอก
บวท.

๒ วัตถุประสงค

เป7าหมาย
ผลการดําเนินการ

โครงการ/แผนงาน

ตัวชี้วัด ค'าเป7าหมาย
หน'วยปฏิบัติ/รวบรวม

๑. ประยุ ก ต& ใชชองทางการ
สื่อสารตาง ๆ ในการสื่อสาร
เผยแพรผลการดําเนินงานที่
สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การกํ า กั บ
ดู แ ลที่ ดี การตอตานทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปรงใส
และอื่น ๆ อยางทั่วถึงใน บวท.
(WO/WT Strategy)
๒. เผยแพรนโยบาย/หรื อ
แ น ว ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ผ ล ก า ร
ดําเนินงานการกํากับดูแลที่ดี
การตอตานทุจริตประพฤติมิ
ชอบ การประเมิน คุ ณ ธรรม
และความโปรงใส และอื่น ๆ
ภายใน บวท.
(WO/WT Strategy)

๑.๑ การใชชองทางการสื่อสารตาง ๆ
ในการเผยแพรผลการดําเนินงาน

ระดับความสําเร็จของการใชชองทาง
การสื่ อ สารตาง ๆ ในการเผยแพรผล
การดําเนินงาน (≥ระดับ ๔)

๒ เป7าหมายฯ

๒ กิจกรรม

CG-สกญ.

๒.๑ ขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เผยแพร
ตอสารธารณะ

ระดั บความสําเร็จของการเผยแพร
นโยบาย/หรือแนวปฏิบัติและผลการ
ดํ าเนิ น งานการกํ ากั บ ดู แลที่ ดี การ
ตอตานทุ จริต ประพฤติ มิช อบ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
และอื่น ๆ (≥ระดับ ๔)

CG-สกญ.

๒ ตัวชี้วัด

ตารางที่ ๕-๕ แสดงประเด็นยุทธศาสตร& วัตถุประสงค&เชิงยุทธศาสตร& เป+าหมายผลการดําเนินการ
กิจกรรมดําเนินการ ตัวชี้วัด และหนวยปฏิบัติ ของยุทธศาสตร&ที่ ๒
จากตารางที่ ๕-๑ ถึง ๕-๕ สามารถเขียนเป7นภาพโครงรางของแผนแมบทการกํากับดูแลที่ดี
ของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ไดดังภาพที่ ๕-๒

โครงรางแผนแมบทการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
ป$จจัยนําเข(า
(Input)

ป$จจัยภายนอก: นโยบายภาครัฐ / ยุทธศาสตร7 / แผนชาติ/ แผนกํากับดูแล ที่เกี่ยวข(อง
รัฐธรรมนูญ
แหง
ราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๖๕
มาตรา ๗๖

กรอบ
ยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ปx
“มั่นคง มั่งคั่ง
ยังยืน”
(SDGs)

ประเทศไทย ๔.๐
“พัฒนา
โครงสราง
เศรษฐกิจใหม
โดยใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒
“GG & AntiCorruption”

แผนพัฒนาระบบ
รัฐวิสาหกิจ
ภาพรวม
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
“ยุทธศาสตรการ
ปรับปรุง CG,
ปลอด COI
RM ดีขึ้น”

แผนยุทธศาสตร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
“ยุทธศาสตรดาน
ธรรมาภิบาล
ดําเนินการตอผูมี
สวนไดสวนเสีย
ทุกภาคสวน”

หลักการและ
แนวทางการ
กํากับดูแลที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ
ของ สคร.
พ.ศ. ๒๕๕๒
๖ หลักการ

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

ป$จจัยภายใน: แผนวิสาหกิจ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
วิ สั ย ทั ศ น7 : มุ งเนนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการใหบริก ารจราจรทางอากาศ สู การเปนหนึ่ งในองค กรระดั บ ดี เยี่ ย มตาม
มาตรฐานโลกอยางยัง่ ยืน “To be Air Navigation Service Provider with International Standards of Excellence”
พันธกิจ : ใหบริการการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนองความตองการของผูใชบริการดวยความปลอดภัย เปน
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน และผลประโยชนแหงชาติ
ยุทธศาสตร7 ๓ : การพัฒนาไปสูองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)
วัตถุประสงค7เชิงยุทธศาสตร7 : มีระบบการกํากับดูแลที่ดีที่มีการจัดการในระดับดีเยี่ยม (Best in Class) (SO6)

แผนแมบทการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
เป>าหมาย : ผลการประเมินความโปรงใสโดย ป.ป.ช. ของรัฐวิสาหกิจ และปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการการกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๕๒) ได (KPT6.1)
ประเด็นยุทธศาสตร7ที่ ๑
การดําเนินงานตามพันธกิจภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเนนการสราง Good Citizenship
( กลยุทธ7 S6.1)
วัตถุประสงค7เชิงยุทธศาสตร7ที่ ๑.๑
การผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ บวท. พรอมขยายการปฏิบัติใหครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งองคกร
(Quick win) (Plan 6.1.1)

๑. พัฒนาระบบการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจดวยหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อสรางคุณคาอยางสมดุลตอผูมีสวนไดสวน
เสีย (งาน ๕๕๕-๐๒๖๙)
สกญ.

๒. ปฏิ บั ติ ต ามขอกํ า หนดขององค กรกลางของรั ฐ ที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานทั่วทั้งองคกร (งาน ๕๕๕-๐๒๖๘)
สกญ.

วัตถุประสงค7เชิงยุทธศาสตร7ที่ ๑.๒
การสงเสริมและปลูกฝeงพนักงานทุกระดับใหมีจรรยาบรรณที่ดี
ตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (Long
Term) (Plan 6.1.2)
๔. สงเสริมและปลูกฝeงวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานแกบุคลากร
(โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๘)
สกญ.

๑.๑ บทบาทหนาที ความรับผิดชอบ และการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ (โครงสรางคณะกรรมการและกฎบัตร
การประชุ ม ผู ถื อ หุ น การพั ฒ นาตนเอง และการบํ า เพ็ ญ
ประโยชนตอสาธารณะของคณะกรรมการฯ
สกญ.

๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ในหนวยงานของรัฐของสํานักงาน ป.ป.ช.
สกญ.

๔.๑ การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสูการปฏิบัติ
(โครงการใหม)

๒.๒ ยกระดับดัชนีคุณธรรมและความโปรงใสของ ป.ป.ช.

๔.๒ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงาน
(โครงการใหม)

๑.๒ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๒.๓ การถายถอดความรูเกี่ยวกับการประเมิน ITA

๑.๓ การตรวจสอบภายใน
๑.๔ การเปtดเผยสารสนเทศดวยความโปรงใส

สนบ.
สตน.
นต.บท.

สกญ.
สกญ.

๓. ขับเคลื่อนแนวทางการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นตาม
วิถีทางของ บวท. (งาน ๕๕๕-๐๑๙๒)
สกญ.

นต/สท.
๑.๕ การถายทอดความรูการกํากับดูแลที่ (CG Code) สคร.
สกญ.

๓.๑ การถายทอดความรูการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

๑.๖ โครงการศึกษาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กลต.
และ สคร. เพื่อมุงสูการเปนบรรษัทภิบาล (โครงการใหม)สกญ.

๓.๒ การปฏิบัติตนตามกฎหมาย ป.ป.ช. อยางเครงครัด สกญ.
๓.๓ การสรางเครือขายตอตานทุจริตภายในและภายนอก

สกญ.

สกญ.

ประเด็นยุทธศาสตร7ที่ ๒

การสรางกลไกที่ดีในการสื่อสารและเผยแพรการดําเนินงานดานการกํากับดูแล
กิจการที่ดีอยางทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองคกร (SWOT Analysis)

สกญ.
สกญ.

๕. ผลักดันเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสูการปฏิบัติ
ทั่วทั้งองคกร (โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๗)
สกญ.
๕.๑ การสงเสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามเจตจํ า นงสุ จ ริ ต ฯ ใน
หนวยงานกอง/ศูนย/สนับสนุนศูนย) (โครงการใหม)
สกญ.

วัตถุประสงค7เชิงยุทธศาสตร7ที่ ๒.๑
สรางกลไกในการสื่ อสารและเผยแพรภายใน
องคกรดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี (SWOT
Analysis)

วัตถุประสงค7เชิงยุทธศาสตร7ที่ ๒.๒
การสรางความรู ความเขาใจตอนโยบาย
การกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี ภ ายในและภายนอก
บวท. (SWOT Analysis)

๑. ประยุกตใชชองทางการสื่ อสารตาง ๆ
ในการสื่อสารเผยแพรผลการดําเนินงานที่
สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ CG, Anti-Corruption,
ITA, etc อยางทั่วถึงใน บวท.
สกญ.

๒. เผยแพรนโยบาย/หรื อ แนวปฏิ บั ติ
และผลการดํ า เนิ น งานดาน CG, ITA ,
Anti-Corruption, อื่น ๆ ภายใน บวท.
สกญ.
๒.๑ ขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เผยแพรตอ
สารธารณะ
สกญ.

๑.๑ การใชชองทางการสื่ อสารตาง ๆ ใน
การเผยแพรผลการดําเนินงาน
สกญ.

สรุปโครงสร(างแผนแมบทการกํากับดูแลที่ดี (CG) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
ประเด็น
ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตร

โครงการ/
งาน

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๒

๔

๓/๒

๑๗

๒๐

๔๑

บทที่ ๖
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร,ที่ ๑
ยุทธศาสตร, ๑ การดําเนินงานตามพันธกิจภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเนน
การสราง Good Citizenship
โครงการ ๑.๑ บทบาทหนาที ความรับผิดชอบ และการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
(โครงสรางคณะกรรมการและกฎบั ต รการประชุ ม ผู ถื อ หุ น การพั ฒ นาตนเอง และการบํ าเพ็ ญ
ประโยชน@ตAอสาธารณะของคณะกรรมการฯ
ตัวชี้วัด

• โครงสรางคณะกรรมการชุดยAอยและกฎบัตรฯ
• การจัดประชุมผูถือหุนตามกําหนดเวลา
• การเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําเดือน
• จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน@

คาเปาหมาย
≥ ๖ คณะ

ความหมาย
โครงสรางฯ และกฎบัตร

≤ ไตรมาสที่ ๒

การประชุมใหญAสามัญประจําปH

≥ กึงหนึ่งขององค@คณะ
≥ ๑ กิจกรรม

การประชุมประจําเดือน
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน@

โครงการ ๑.๒ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระดับความสําเร็จ

ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ
อยAางตAอเนื่องตลอดเวลา
(≥ระดับ ๔)

๕
๔
๓
๒
๑

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระดับความสําเร็จ

ระดับความสําเร็จของการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ (≥ระดับ ๔)

๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

ผAานการประเมินความเสี่ยง ๙ รายการ
ผAานการประเมินความเสี่ยง ๗-๘ รายการ
ผAานการประเมินความเสี่ยง ๕-๖ รายการ
ผAานการประเมินความเสี่ยง ๓-๔ รายการ
ผAานการประเมินความเสี่ยง ๑-๒ รายการ
ความหมาย

คะแนนการประเมินควบคุมดวยตนเอง (CSA)
(๓.๒๑-๔.๐๐ คะแนน)
คะแนนการประเมินควบคุมดวยตนเอง (CSA)
(๒.๔๑-๓.๒๐ คะแนน)
คะแนนการประเมินควบคุมดวยตนเอง (CSA)
(๑.๖๑-๒.๔๐ คะแนน)
คะแนนการประเมินควบคุมดวยตนเอง (CSA)
(๐.๘๑-๑.๖๐ คะแนน)
คะแนนการประเมินควบคุมดวยตนเอง (CSA)
(๐.๐๐- ๐.๘๐ คะแนน)

๔๒
โครงการ ๑.๓ การตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระดับความสําเร็จ

ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ฯ
(≥ระดับ ๔)

๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

ผAานการตรวจสอบความเสี่ยง ๙ รายการ
ผAานการตรวจสอบความเสี่ยง ๗-๘ รายการ
ผAานการตรวจสอบความเสี่ยง ๕-๖ รายการ
ผAานการตรวจสอบความเสี่ยง ๓-๔ รายการ
ผAานการตรวจสอบความเสี่ยง ๑-๒ รายการ

โครงการ ๑.๔ การเปUดเผยสารสนเทศดวยความโปรAงใส
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระดับความสําเร็จ

ระดับความสําเร็จของการเปUดเผย
สารสนเทศดวยความโปรAงใสทาง
การเงิ น รายไตรมาส ครบทั้ ง ๓
ดาน (≥ระดับ ๔)

๕
๔
๓
๒
๑

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระดับความสําเร็จ

ระดับความสําเร็จของการเปUดเผย
สารสนเทศดวยความโปรAงใส ตาม
พ.ร.บ. ขอมู ล ขA า วสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘)
บนเว็ บไซต@ข อง บวท. ครบทั้ง ๖
หมวด (≥ระดับ ๔)

๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

เปUดเผยรายไตรมาส+๑ เดือน
เปUดเผยรายไตรมาส+๒ เดือน
เปUดเผยรายไตรมาส+๓ เดือน
เปUดเผยรายไตรมาส+๔ เดือน
เปUดเผยรายไตรมาส+๕ เดือน
ความหมาย

ทุกหมวดเปUดเผยรอยละ ๙๑-๑๐๐
ทุกหมวดเปUดเผยรอยละ ๘๑-๙๐
ทุกหมวดเปUดเผยรอยละ ๗๑-๘๐
ทุกหมวดเปUดเผยรอยละ ๖๑-๗๐
ทุกหมวดเปUดเผยรอยละ ๕๐-๖๐

โครงการ ๑.๕ การถAายทอดความรูการกํากับดูแลที่ดี (CG Code) สคร.
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระดับความสําเร็จ

ความหมาย

ความสํ า เร็ จ ของการถA า ยทอด
ความรู การกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี ใ หแกA
ผูบริหารและพนักงาน (≥ระดับ ๔)

๕
๔
๓
๒
๑

คะแนนความรูการกํากับดูแลที่ดี รอยละ ๙๑-๑๐๐
คะแนนความรูการกํากับดูแลที่ดี รอยละ ๘๑-๙๐
คะแนนความรูการกํากับดูแลที่ดี รอยละ ๗๑-๘๐
คะแนนความรูการกํากับดูแลที่ดี รอยละ ๖๑-๗๐
คะแนนความรูการกํากับดูแลที่ดี รอยละ ๕๐-๖๐

๔๓
โครงการ ๑.๖ การศึกษาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กลต. และ สคร. เพื่อมุAงสูAการเปZน
บรรษัทภิบาล (โครงการใหมA)
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระดับความสําเร็จ

ความหมาย

ความสําเร็จของการศึกษาหลักการ
และแนวทางกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี ข อง
กลต. และ สคร. เพื่อมุAงสูAการเปZน
บรรษัทภิบาล
(≥ระดับ ๔)

๕
๔
๓
๒
๑

รายงานการศึกษาฯ ผAานความเห็นชอบของบอร@ด
รายงานการศึกษาฯ ผAานความเห็นชอบของ ผวท.
รายงานการศึกษาฯ ผAานความเห็นชอบของ ผญก.
รายงานการศึกษาฯ ฉบับสมบูรณ@
จัดทําโครงรAางรายงานการศึกษาฯ

โครงการ ๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปรAงใสในการดําเนินงานในหนAวยงานของรัฐ
ของสํานักงาน ป.ป.ช.
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระดับคุณธรรม
และความโปรงใส

คะแนนผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรAงใสในการดําเนินงาน
ของหนA ว ยงานภาครั ฐ ของ บวท.
ประจําปHงบประมาณ (≥ระดับ ๔)

๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

คะแนน ITA กลุAม AA (๙๐.๐๐-๑๐๐ คะแนน)
คะแนน ITA กลุAม A (๘๐.๐๐-๘๙.๙๙ คะแนน)
คะแนน ITA กลุAม BB (๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ คะแนน)
คะแนน ITA กลุAม B (๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ คะแนน)
คะแนน ITA กลุAม CC (๕๐.๐๐-๕๙.๙๙ คะแนน)

โครงการ ๒.๒ ยกระดับดัชนีคุณธรรมและความโปรAงใสของ ป.ป.ช.
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระดับความสําเร็จ

ผลการประเมิ น การดํ า เนิ น งาน
ตามแผนยกระดับดัชนีที่ยกระดับ
ITA (≥ระดับ ๔)

๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

คะแนนดัชนีที่ยกระดับสูงขึ้น ≥รอยละ ๒๕
คะแนนดัชนีที่ยกระดับสูงขึ้น ≥รอยละ ๒๐
คะแนนดัชนีที่ยกระดับสูงขึ้น ≥รอยละ ๑๕
คะแนนดัชนีที่ยกระดับสูงขึ้น ≥รอยละ ๑๐
คะแนนดัชนีที่ยกระดับสูงขึ้น ≥รอยละ ๕

โครงการ ๒.๓ การถAายทอดความรูเกี่ยวกับการประเมิน ITA
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระดับความสําเร็จ

ความหมาย

ความสํ า เร็ จ ของการถA า ยทอด
ความรูการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรA ง ในในการดํ า เนิ น งาน
ข อ ง ห นA ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ใ ห แ กA
ผูบริหารและพนักงาน (≥ระดับ ๔)

๕
๔
๓
๒
๑

คะแนนความรูการกํากับดูแลที่ดี รอยละ ๙๑-๑๐๐
คะแนนความรูการกํากับดูแลที่ดี รอยละ ๘๑-๙๐
คะแนนความรูการกํากับดูแลที่ดี รอยละ ๗๑-๘๐
คะแนนความรูการกํากับดูแลที่ดี รอยละ ๖๑-๗๐
คะแนนความรูการกํากับดูแลที่ดี รอยละ ๕๐-๖๐

๔๔
โครงการ ๓.๑ การถAายทอดความรูการตAอตานการทุจริตคอร@รัปชัน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระดับความสําเร็จ

ความหมาย

ความสํ า เร็ จ ของการถA า ยทอด
ความรู ความรู การตA อ ตานการ
ทุ จ ริ ต คอร@ รั ป ชั น ใหแกA ผู บริ ห าร
และพนักงาน (≥ระดับ ๔)

๕
๔
๓
๒
๑

คะแนนความรูการตAอตานการทุจริตฯ รอยละ ๙๑-๑๐๐
คะแนนความรูการตAอตานการทุจริตฯ รอยละ ๘๑-๙๐
คะแนนความรูการตAอตานการทุจริตฯ รอยละ ๗๑-๘๐
คะแนนความรูการตAอตานการทุจริตฯ รอยละ ๖๑-๗๐
คะแนนความรูการตAอตานการทุจริตฯ รอยละ ๕๐-๖๐

โครงการ ๓.๒ การปฏิบัติตนตามกฎหมาย ป.ป.ช. อยAางเครAงครัด
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระดับความสําเร็จ

จํ า นวนผู กระทํ า ความผิ ด ตาม
กฎหมาย ป.ป.ช. และ/หรือกฎหมาย
อาญา

๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

ไมAมีผูกระทําความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. และ/
หรือกฎหมายอาญา
มีผูกระทําความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. และ/หรือ
กฎหมายอาญา ๑ ราย
มีผูกระทําความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. และ/หรือ
กฎหมายอาญา ๒ ราย
มีผูกระทําความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. และ/หรือ
กฎหมายอาญา ๓ ราย
มีผูกระทําความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. และ/หรือ
กฎหมายอาญา ๔ รายขึ้นไป

โครงการ ๓.๓ การสรางเครือขAายตAอตานทุจริตภายในและภายนอก
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระดับความสําเร็จ

ความหมาย

ระดับความสําเร็จของการสราง
เครือขAายตอตานทุจริต (≥ระดับ ๔)

๕

เขารAวมกิจกรรมเครือขAายตAอตานทุจริต ๕ กิจกรรม
ขึ้นไปหรือจํานวนเครือขAายเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๕
เขารAวมกิจกรรมเครือขAายตAอตานทุจริต ๔ กิจกรรม
หรือจํานวนเครือขAายเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐
เขารAวมกิจกรรมเครือขAายตAอตานทุจริต ๓ กิจกรรม
หรือจํานวนเครือขAายเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๕
เขารAวมกิจกรรมเครือขAายตAอตานทุจริต ๒ กิจกรรม
หรือจํานวนเครือขAายเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐
เขารAวมกิจกรรมเครือขAายตAอตานทุจริต ๑ กิจกรรม
หรือจํานวนเครือขAายเพิ่มขึ้นรอยละ ๕

๔
๓
๒
๑

๔๕
โครงการ ๔.๑ การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสูAการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระดับความสําเร็จ

ระดับความสําเร็จของการนอมนํา
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงลงสู การ
ปฏิบัตใิ นหนAวยงาน (≥ระดับ ๔)

๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครบถวนทั้ง ๓ หลัก ไดรอยละ ๘๑-๑๐๐
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครบถวนทั้ง ๓ หลัก ไดรอยละ ๖๑-๘๐
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครบถวนทั้ง ๓ หลัก ไดรอยละ ๔๑-๖๐
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครบถวนทั้ง ๓ หลัก ไดรอยละ ๒๑-๔๐
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครบถวนทั้ง ๓ หลัก ไดรอยละ ๐-๒๐

โครงการ ๔.๒ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงาน (โครงการใหม)
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระดับความสําเร็จ

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ตามประมวลจริ ยธรรมพนั ก งาน
(≥ระดับ ๔)

๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานไดรอยละ
๘๑-๑๐๐
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานไดรอยละ
๖๑-๘๐
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานไดรอยละ
๔๑-๖๐
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานไดรอยละ
๒๑-๔๐
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานไดรอยละ
๐-๒๐

โครงการ ๕.๑ การสAงเสริมการปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ ในหนAวยงานกอง/ศูนย@/สนับสนุนศูนย@)
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระดับความสําเร็จ

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ต า ม เ จ ต จํ า น ง สุ จ ริ ต ใ น ก า ร
บริ ห ารงานครบทั้ ง ๕ ดาน ใน
หนAวยงานกอง/ศูนย@/สนับสนุนศูนย@)
(≥ระดับ ๔)

๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

ปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ ครบถวนทั้ง ๕ ดาน
ไดรอยละ ๘๑-๑๐๐
ปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ ครบถวนทั้ง ๕ ดาน
ไดรอยละ ๖๑-๘๐
ปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ ครบถวนทั้ง ๕ ดาน
ไดรอยละ ๔๑-๖๐
ปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ ครบถวนทั้ง ๕ ดาน
ไดรอยละ ๒๑-๔๐
ปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ ครบถวนทั้ง ๕ ดาน
ไดรอยละ ๐-๒๐

๔๖

๒. ตัวชี้ววัดและคาเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร,ที่ ๒
ยุทธศาสตร, ๒ การสรางกลไกที่ดีในการสื่อสารและเผยแพรAการดําเนิน งานดานการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีอยAางทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค@กร
โครงการ ๑.๑ การใชชAองทางการสื่อสารตAาง ๆ ในการเผยแพรAผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระดับความสําเร็จ

ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการใช
ชAองทางการสื่อสารตAาง ๆ ในการ
เผยแพรAผลการดําเนินงาน เขาถึง
ทุกกลุAมเปcาหมาย
(≥ระดับ ๔)

๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

ใชชAองทางการสื่อสาร ๖ ชAองทางขึ้นไป
ใชชAองทางการสื่อสาร ๕ ชAองทาง
ใชชAองทางการสื่อสาร ๔ ชAองทาง
ใชชAองทางการสื่อสาร ๓ ชAองทาง
ใชชAองทางการสื่อสาร ๒ ชAองทาง

โครงการ ๒.๑ ขอมูลขAาวสารตAาง ๆ ที่เผยแพรAตAอสารธารณะ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระดับความสําเร็จ

ความหมาย

ระดั บความสํ าเร็ จของการเผยแพรA
นโยบาย/หรื อ แนวปฏิ บั ติ แ ละผล
การดําเนินงานการกํากับดูแลที่ดี
การตA อตานทุ จริ ตประพฤติ มิ ช อบ
การประเมิน คุ ณ ธรรมและความ
โปรAงใส และอื่น ๆ
(≥ระดับ ๔)

๕
๔
๓
๒
๑

รับรูขอมูลขAาวสารประเภทตAาง ๆ ไดรอยละ ๘๑-๑๐๐
รับรูขอมูลขAาวสารประเภทตAาง ๆ ไดรอยละ ๖๑-๘๐
รับรูขอมูลขAาวสารประเภทตAาง ๆ ไดรอยละ ๔๑-๖๐
รับรูขอมูลขAาวสารประเภทตAาง ๆ ไดรอยละ ๒๑-๔๐
รับรูขอมูลขAาวสารประเภทตAาง ๆ ไดรอยละ ๐-๒๐

เอกสารอางอิง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
พ.ร.บ. ข"อมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
กรอบยุทธศาสตร)ชาติ ระยะ ๒๐ ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
Thailand 4.0 Creativity + Innovation Smart Thailand
แผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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

