แผนแมบทการกํากับดูแลกิจการที่ดี ททท. ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
วิสัยทัศนดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Vision)
“ความรั บผิ ดรั บชอบ (Accountability) ของบุ คลากร ที่ จะกํ ากั บตนเอง จนองค กรบรรลุ ผล
ประกอบการและเปนองคกรแหงการกํากับดูแลที่ดี (Good Performance)”
พันธกิจดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Mission)
๑) พัฒนาหลักการ เกณฑ เงื่อนไข ในการกํากับบทบาทบุคลากรที่ยึดโยงกับการกํากับดูแลที่ดีที่ทันสมัย
ไดมาตรฐาน จนเปนองคกรแหงการกํากับดูแลที่ดี
๒) นํ าคุ ณค าและความเขมแข็งของการกํากับดู แลที่ดี ออกไปแบ งป น และขยายผลในกิจการ
ในเครือ พันธมิตร และผูมีผลประโยชนรวม
๓) เชื่อมตอ และผสานการกํากับดูแลที่ดีกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และการสรางเกราะ
ปองกันการแทรกแซงที่ขาดความชอบธรรม

โดยแบงออกเปน 3 ยุทธศาสตร 7 กลยุทธ 7 แผนปฏิบัติการ โดยไดกําหนดตัวชี้วัดทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยง และตอเนื่องในการดําเนินการตามแผน ซึ่งรายละเอียดของยุทธศาสตร
กลยุทธ แผนปฏิบัติการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และตัวชี้วัด มีดังนี้

ยุทธศาสตร กลยุทธ และ
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator)
แผนปฏิบัติการ
2562
2563
2564
ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ททท. เปนไปตามขอกําหนดของ สคร.
SEPA และ ITA
กลยุทธที่ 1 โครงสราง ระบบงาน กระบวนการ และ  ท ท ท . มี  ทุกป มีการปรับปรุง
มาตรการการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนไปตาม
โ ค ร ง ส ร า ง ระบบงาน กระบวนการ
ขอกําหนดและมาตรฐานสากล
ร ะ บ บ ง า น ทํางาน ตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการที่ 1 การศึกษาโครงสรางองคกรเพื่อ
กระบวนการ
ประสิทธิผลและความสําเร็จ
ยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
แ ล ะ ม า ต ร ก าร ของกิจกรรม และตัวชี้วัด
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบงาน กระบวนการ
การกํ า กั บ ดู แ ล ดานการกํากับดูแลกิจการที่
ทํางาน
กิจการ
ดี
และตัววัดผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการ ที่ ดี เ ป น ไปตาม มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ที่ดี
ข อ กํ า หนดและ อยางตอเนื่อง
ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มาตรฐานสากล
กิจกรรม
ที่ ไ ด รั บ ค ว า ม
1) แตงตั้งคณะทํางาน วิเคราะห ออกแบบระบบงาน
เ ห็ น ช อ บ จ า ก
กระบวนการทํางาน และตัวชี้วัดที่สําคัญในการ
คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
ด า นการกํ า กั บ
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห ออกแบบ
ดูแลกิจการที่ดี
ระบบงาน กระบวนการทํางาน และตัวชี้วัดที่สําคัญ  ประสิ ท ธิ ผ ลและ
ในการกํากับดูแลกิจการที่ดี”
ความสํ า เร็ จ ของ
3) การจัดฝกอบรมเพื่อถายทอดนโยบายและทิศทาง
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
รวมถึงใหความรูแกผูบริหาร พนักงานและลูกจาง
ตั ว ชี้ วั ด ด า นการ
เกี่ยวกับผลจากการวิเคราะห ออกแบบระบบงาน
กํากับดูแล
กระบวนการทํางาน และตัวชี้วัดที่สําคัญในการ
กิจการที่ดี
กํากับดูแลกิจการที่ดี
4) จัดทําบันทึกขอตกลงกับทุกหนวยงานในการดําเนิน
กิจกรรม และตัวชี้วัดที่สําคัญเกี่ยวกับกระบวนการ
ทํางานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5) การประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ
ทํางานฯ
๖) การทบทวนกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator)
2562
2563
2564
ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ททท. เปนไปตามขอกําหนดของ สคร.
SEPA และ ITA
กลยุทธที่ 2 เชื่อมโยง และผสานหลักการ เกณฑ และ  มีหลักเกณฑ
 ทุกป มีการทบทวน
กรอบแนวทางการกํากับดูแลที่ดีกับ GRC (Governance, และกรอบแนว
หลักการ เกณฑ และ
Risk, Compliance)
ทางการกํากับ
กรอบแนวทางการกํากับ
แผนปฏิบัติการที่ 2 การบูรณาการหลักการกํากับดูแล
ดูแลที่ดีกับ GRC
ดูแลที่ดี
กิจการที่ดีเขากับ GRC
ที่ไดรับความ
กับ GRC
วัตถุประสงค เพื่อยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เห็นชอบจาก
 ประสิทธิผลของเกณฑ
และผูกเชื่อมเขากับ GRC และสงผลตอประสิทธิผล
คณะกรรมการ
และกรอบแนวทางการ
และความสําเร็จดานการนําองคกรของ ททท.
ดานการกํากับ
กํากับดูแลที่ดีกับ GRC
กิจกรรม
ดูแลกิจการที่ดี
ที่นําไปใชในการกํากับ
1) จัดหาองคกรหรือสถาบันที่มีความรู ทักษะ ความ
 ประสิทธิผล
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นทุก
ชํานาญ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ และกรอบแนวทาง
ของเกณฑ
ป
การกํากับดูแลที่ดีกับ GRC
และกรอบแนว
2) ยกรางหลักเกณฑ และกรอบแนวทางการกํากับดูแลที่ ทางการกํากับ
ดีกับ GRC
ดูแลที่ดีกับ GRC
3) ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการกํากับดูแลที่ดี ที่นําไปใชในการ
กับ GRC
กํากับการ
4) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดเกณฑ และกรอบ
ปฏิบัติงาน
แนวทางการกํากับดูแลที่ดีกับ GRC
5) สื่อสารและประเมินการรับรูเกี่ยวกับเกณฑ และกรอบ
แนวทางการกํากับดูแลที่ดีกับ GRC
6) นําเกณฑ และกรอบแนวทางการกํากับดูแลที่ดีกับ
GRC ไปใชในการกํากับการปฏิบัติงาน
7) ทบทวนเกณฑ และกรอบแนวทางการกํากับดูแลที่ดี
กับ GRC ทุกปอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator)
2562
2563
2564
ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ททท. เปนไปตามขอกําหนดของ สคร.
SEPA และ ITA
กลยุทธที่ 3 เชื่อมโยงการกํากับดูแลที่ดีสูกิจการในเครือ  ป 2562
 ทุกปมีการทบทวนระบบงาน
กิจการรวมลงทุน และกิจการในหวงโซอุปทาน หวงโซ
มีระบบงาน
และกระบวนการทํางานการ
คุณคา และพันธมิตรภายนอก
และ
กํากับดูแลที่ดีสูกิจการใน
แผนปฏิบัติการที่ 3 การพัฒนาชองทางการสื่อสาร
กระบวนการ
เครือ กิจการรวมลงทุน และ
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ทํางานการกํากับ กิจการในหวงโซอุปทาน
กิจกรรม
ดูแลที่ดีสูกิจการ หวงโซคุณคา และพันธมิตร
1) แตงตั้งคณะทํางานออกแบบและปรับปรุง
ในเครือ กิจการ
ภายนอก
กระบวนการทํางานการกํากับดูแลที่ดีสูกิจการในเครือ รวมลงทุน
 ประสิทธิผลของระบบงาน
กิจการรวมลงทุน และกิจการในหวงโซอุปทาน หวงโซ และกิจการใน
และกระบวนการทํางานการ
คุณคา
หวงโซอุปทาน
กํากับดูแลที่ดีสูกิจการใน
และพันธมิตรภายนอก
หวงโซคุณคา
เครือ กิจการรวมลงทุน และ
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกระบวนการ และพันธมิตร
กิจการในหวงโซอุปทาน
ทํางาน ระบบงาน และหวงโซแหงคุณคาเกี่ยวกับการ ภายนอก
หวงโซคุณคา และพันธมิตร
กํากับดูแลที่ดีสูกิจการในเครือ กิจการรวมลงทุน และ
ภายนอก อยูในระดับดีมาก
กิจการในหวงโซอุปทาน หวงโซคุณคา และพันธมิตร
(4.00) และเพิ่มขึ้นทุกป
ภายนอก”
3) การจัดฝกอบรมเพื่อใหความรูแกผูมีสวนไดสวนเสีย
เกี่ยวกับกระบวนการทํางานการกํากับดูแลที่ดีสู
กิจการในเครือ กิจการรวมลงทุน และกิจการในหวงโซ
อุปทาน หวงโซคุณคา และพันธมิตรภายนอก
4) การนํากระบวนการทํางานการการกํากับดูแลที่ดีสู
กิจการในเครือ กิจการรวมลงทุน และกิจการในหวงโซ
อุปทาน หวงโซคุณคา และพันธมิตรภายนอก ไป
ปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
5) การประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ
ทํางาน
6) การทบทวนกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator)
2562
2563
2564
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิผลการสื่อสารการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กลยุทธที่ 1 การนําองคกร การสื่อสารการกํากับดูแล
 ทุกปมีการจัดกิจกรรมวันกํากับดูแลกิจการที่ดี
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณเชิงรุก
ของ ททท. (TAT-CG Day)
แผนปฏิบัติการที่ 4 การจัดกิจกรรมวันกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ ททท. (TAT-CG Day)
วัตถุประสงค เพื่อสื่อสารกิจกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีใหแกผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง และผูมีสวนไดสวน
เสียในการดําเนินงานของ ททท.
กิจกรรม
1) กําหนดแนวทาง (Theme) เพื่อจัดกิจกรรมวันกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ ททท. (TAT-CG Day)
2) รวบรวมกิจกรรมการดําเนินงานในระยะเวลา 3-5 ป
ที่ผานมา เพื่อจัดทําเปนขอมูลและสารสนเทศการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
3) จัดกิจกรรมรณรงคการกํากับการปฏิบัติงาน เชน
กิจกรรมรณรงคการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
การกํากับการปฏิบัติงานที่ดี จากหนวยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนที่ประสบความสําเร็จใน
การบริหารงานการกํากับดูแลองคกร เปนตน
4) ประเมินประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
TAT-CG Day
5) ทบทวนจัดกิจกรรมวันกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
ททท. (TAT-CG Day) ทุกปอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator)
2562
2562
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิผลการสื่อสารการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กลยุทธที่ 2 การสรางความตระหนักในการปฏิบัติตาม  มีบุคคลตนแบบดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ
และจรรยาบรรณ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
แผนปฏิบัติการที่ 5 การสรางบุคคลตนแบบดานการ
คณะกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 ประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ
วัตถุประสงค เพื่อกําหนดหลักเกณฑสรรหา และคัดเลือก บุคคลตนแบบจากการพัฒนา และการ
บุคคลตนแบบดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
๑) กําหนดหลักเกณฑ (Criteria) ในการพิจารณาคัดเลือก
และกลั่นกรองบุคคลตนแบบดานการกํากับดูแลกิจการที่
ดี และจรรยาบรรณ
๒) สรรหาบุคคลตนแบบในทุกระดับของ ททท. อาทิ
ผูบริหารระดับสูง กลาง ตน พนักงาน และลูกจาง
๓) จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูบุคคลตนแบบที่ได
รับการคัดเลือก
๔) จัดอบรมใหความรูแกบุคคลตนแบบทุกป เพื่อเปน
แมแบบในการพัฒนาบุคลากรของ ททท.
๕) ประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของบุคคล
ตนแบบทุกป
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กลยุทธที่ 1 ยกระดับการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับ  ป 2562 ททท. มีระบบการผูกเชื่อมระบบการ
ดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ และผูบริหาร
ประเมินผลการบริหารงาน/การปฏิบัติงานกับ
ดวยระบบการประเมินผลการดําเนินงานและแรงจูงใจ
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่ไดรับความ
แผนปฏิบัติการที่ 6 ศึกษาทบทวนการผูกเชื่อมระบบ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดานการกํากับดูแล
การประเมินผลการบริหารงาน/การปฏิบัติงานกับ
กิจการทีด่ ี
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 ป 2562 ความสําเร็จในการประเมินผลการ
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบประเมินผลการบริหารงาน/ ปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ ดานการกํากับ
การปฏิบัติงานที่ผูกเชื่อมกับแนวทางการกํากับดูแล
ดูแลกิจการที่ดี
กิจการที่ดี
 ทุกปมีการทบทวนหลักเกณฑและแนวทางใน
กิจกรรม
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผูกเชื่อมระบบ
การประเมินผลการบริหารงาน/การปฏิบัติงานกับแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมกันระหวางหนวยงาน
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี หนวยงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) กําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการประเมินผล
3) การปฏิบัติงานดานการกํากับการปฏิบัติงาน อาทิ
ความโปรงใส การเปดเผยขอมูล การปองกัน และ
การปราบปรามการทุจริต เปนตน รวมถึงการกําหนด
ตัวชี้วัด การจูงใจ และการใหรางวัล
4) จัดทําบันทึกขอตกลงในระดับองคกร หนวยงาน และ
ระดับบุคคลในประเด็นเกี่ยวกับกํากับการปฏิบัติงาน
5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน เชน ดานความโปรงใส
การเปดเผยขอมูล การปองกัน และการปราบปราม
การทุจริต เปนตน
6) การประเมินและวัดผลความสําเร็จในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ และการบันทึก
ประวัติบุคลากร
7) ทบทวนหลักเกณฑ และแนวทางในการประเมินผล
การปฏิบัติงานทุกป

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator)
ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ

2562
2563
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับระบบการประเมินคณะกรรมการและผูนําระดับสูง
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาคณะกรรมการ และผูนําระดับสูง
ตามหลัก GRC
แผนปฏิบัติการที่ 7 การจัดทําแผนพัฒนาผูบริหาร
ระดับสูง (Personalize Leadership Development
Program : PLDP) ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
วัตถุประสงค เพื่อจัดทําแผนพัฒนาคณะกรรมการ
และผูนําระดับสูง ตามหลัก GRC
กิจกรรม
๑) ประชุมเชิงปฏิบัติงานระหวางหนวยงานดานการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และหนวยงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาผูบริหารระดับสูง
(Personalize Leadership Development Program :
PLDP) ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
๒) นําเสนอแผนพัฒนาผูบริหารระดับสูง (Personalize
Leadership Development Program : PLDP)
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อขอความเห็นชอบ
๓) ดําเนินการพัฒนาคณะกรรมการและผูนําระดับสูง
ตามหลัก GRC เชน สงไปพัฒนาและฝกอบรม ณ
สถาบันฝกอบรมชั้นนําในประเทศและตางประเทศ
๔) ประเมินประสิทธิผลการพัฒนาและฝกอบรม
๕) ทบทวนแผนพัฒนาผูบริหารระดับสูง (Personalize
Leadership Development Program : PLDP)
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีทุกป
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 ททท. มีแผนพัฒนาคณะกรรมการและผูนํา
ระดับสูง ตามหลัก GRC และมีการทบทวน
แผน
ทุกป
 ประสิทธิผลการพัฒนาและฝกอบรม
คณะกรรมการและผูนําระดับสูง ตามหลัก
GRC เพิ่มขึ้นทุกป

