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คํานํา 
 
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ฉบับน้ี ประกอบด-วย แผนงาน/โครงการและงาน สนับสนุนกลยุทธ2ของ บวท . ซ่ึงกําหนด
ข้ึนโดยการแปลงประเด็นยุทธศาสตร2 (Strategic Issues) วัตถุประสงค2เชิงยุทธศาสตร2 (Strategic Objectives) และ กลยุทธ2 
(Strategies) ภายใต-แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู�การปฏิบัติอย�างเปNนรูปธรรมด-วยการกําหนดแผนงาน (Program) 
ซ่ึงประกอบด-วยโครงการ (Project: โครงการท่ีดําเนินการต�อเน่ือง โครงการใหม�ท่ียังไม�เคยดําเนินการ และ/หรือ โครงการท่ีมี
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการและมีผลลัพธ2ท่ีชัดเจน ท้ังท่ีต-องใช-งบประมาณและไม�ใช-งบประมาณ ซ่ึงเปNนการดําเนินการ
เพ่ือให-องค2กรสามารถพัฒนาได-ตามเปVาหมายองค2กรท่ีกําหนดไว-) และ/หรือ งาน (Strategic Activity: งานท่ีต-องปฏิบัติเปNน
ประจําทุกปY ตามภารกิจท่ี บวท. มอบหมายให-แต�ละหน�วยงานท่ีเก่ียวข-องดําเนินการ ท้ังท่ีต-องใช-งบประมาณและไม�ใช-
งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนแผนงาน (Program) ภายใต-กลยุทธ2 เช�น การบํารุงรักษาระบบ เปNนต-น) โดยในรายละเอียด
ประกอบด-วย 

• รหัสโครงการ/งาน 
• ช่ือโครงการ/งาน 
• ระยะเวลาการดําเนินการ  
• ผู-รับผิดชอบ 

หมายเหตุ: กําหนดให-ฝ[ายจัดการระดับผู-อํานวยการฝ[ายหรือคณะกรรมการ/คณะทํางานเปNนผู-รับผิดชอบ
หลัก (ระบุด-วยการขีดเส-นใต-) โดยมีหน�วยงานระดับกองซ่ึงเปNนหน�วยหลักในการปฏิบัติระบุไว-ด-วย (ในวงเล็บ) 
ส�วนหน�วยงานอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไว-เปNนหน�วยงานท่ีเก่ียวข-องในการดําเนินงาน 

• งบประมาณ (ล-านบาท) 
• ประเภทของงบประมาณ (งบลงทุน งบดําเนินการ เปNนต-น) 

 
ท้ังน้ี ตามแผนปฏิบัติการฉบับน้ี สามารถสรุปภาพรวมจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร2 กลยุทธ2 แผนงาน จํานวนโครงการ/งาน 
และงบประมาณเบิกจ�ายงบลงทุน/งบดําเนินการ  และการจําแนกตามสายงานการบริหารจัดการองค2กร ดังแสดงตามตาราง
และภาพในหน-าถัดไป พร-อมท้ังในแต�ละกลยุทธ2ภายใต-ประเด็นยุทธศาสตร2สามารถสรุปแผนงาน (Programs/Plans) ซ่ึง
ประกอบด-วยโครงการ (Projects) และ/หรือ งาน (Strategic Activities) พร-อมด-วยรายละเอียดท่ีเก่ียวข-อง ดังน้ี 
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม

๑
โครงการ ๒ -            -            -            -             -            -            0.76          -            -         -            -            0.76          0.76          

งาน ๑ -            -            -            -             -            -            52.00        52.00        -         -            -            104.00      104.00      

โครงการ ๑ -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            

งาน ๒ -            -            -            -             -            -            0.44          0.44          0.44        0.44          0.44          2.20          2.20          

รวม S1.1 โครงการ ๓ -            -            -            -             -            -            0.76          -            -         -            -            0.76          0.76          
งาน ๓ -            -            -            -             -            -            52.44        52.44        0.44        0.44          0.44          106.20      106.20      
รวม ๖ -            -            -            -             -            -           53.20       52.44       0.44       0.44         0.44         106.96     106.96     
โครงการ  - -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            

งาน ๕ -            -            -            -             -            -            1.00          1.00          1.00        1.00          1.00          5.00          5.00          

โครงการ ๒ -            -            -            -             -            -            -            0.60          4.05        -            -            4.65          4.65          
งาน ๑ -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            

รวม S1.2 โครงการ ๒ -            -            -            -             -            -            -            0.60          4.05        -            -            4.65          4.65          
งาน ๖ -            -            -            -             -            -            1.00          1.00          1.00        1.00          1.00          5.00          5.00          
รวม ๘ -            -            -            -             -            -           1.00         1.60         5.05       1.00         1.00         9.65         9.65         
โครงการ ๑๑ 57.29        34.13        100.77      64.22         38.49        294.90      3.57          2.44          3.40        4.44          1.17          15.02        309.92      
งาน  - -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            
โครงการ ๙ 151.47      146.92      173.17      98.23         107.75      677.54      10.19        5.89          3.78        3.71          5.89          29.46        707.00      
งาน  - -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            
โครงการ ๓ 67.53        200.80      290.00      91.45         -            649.78      0.02          10.22        0.51        -            -            10.75        660.53      
งาน  - -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            
โครงการ ๕ 127.43      107.93      1.16          11.40         45.60        293.52      7.22          4.54          0.51        1.40          1.40          15.07        308.59      
งาน ๑ 1.29          6.45          -            6.45           -            14.19        -            -            -         -            -            -            14.19        
โครงการ ๕ 47.98        14.51        -            -             -            62.49        0.88          -            -         -            -            0.88          63.37        
งาน  - -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            
โครงการ ๖ 148.00      212.11      5.53          2.07           -            367.71      -            1.39          -         -            -            1.39          369.10      

งาน ๑ 0.95          -            -            -             -            0.95          -            -            -         -            -            -            0.95          

โครงการ ๑๐ 9.18          110.70      186.45      79.19         -            385.52      -            -            2.96        1.35          -            4.31          389.83      

งาน  - -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            

รวม S1.3 โครงการ ๔๙ 608.88      827.10      757.08      346.56       191.84      2,731.46   21.88        24.48        11.16     10.90        8.46          76.88        2,808.34   

งาน ๒ 2.24          6.45          -            6.45           -            15.14        -            -            -         -            -            -            15.14        

รวม ๕๑ 611.12      833.55     757.08     353.01       191.84     2,746.60  21.88       24.48       11.16     10.90       8.46         76.88       2,823.48  

งบประมาณเบิกจ'ายป) ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ล,านบาท)

งบลงทุน งบดําเนินการ รวมทัง้สิ้น

การให,บริการการเดินอากาศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

จํานวน
โครงการ/งาน

แผนพัฒนาระบบมาตรฐานการให*บริการ
การเดินอากาศ ให*ครอบคลุมภารกจิ
ทุกด*าน

ยุท
ธศ

าส
ตร

Aที่

กลยทุธ4ที่ ชื่อกลยุทธA แผนงานที่ ชื่อแผนงาน

S1.1 ปรับปรุงการปฏิบัติงานให*เป7นไปตาม
ข*อกําหนดมาตรฐานสําหรับบริการ
การเดินอากาศ (Regulatory 
Requirements for Air Navigation 
Services)

1.1.1

1.1.2

แผนงาน

S1.2 จัดการความเสี่ยงด*านความปลอดภัย
(Safety Risk) ให*มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

1.2.1 แผนจัดการปYจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
ต[อความปลอดภัย (Significant Risk
Management)

1.2.2 แผนพัฒนาและส[งเสริมระบบบริหาร
ความเสี่ยงด*านความปลอดภัย

แผนพัฒนาและส[งเสริมระบบบริหาร
ความปลอดภัย (Safety Management
System) ให*ครอบคลุมทั่วทั้งองค̂กร

1.3.4 แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบข[ายสื่อสาร

1.3.5 แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบข*อมูลการบิน

1.3.6 แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบสําหรับ
สนับสนุนการให*บริการการเดินอากาศ
ให*บริการการเดินอากาศ

2 แผนงาน

2

S1.3 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
และอปุกรณร̂วมทั้งโครงสร*างพื้นฐานด*าน
วิศวกรรมจราจรทางอากาศ ให*เป7นไปตาม
ความต*องการและมาตรฐาน/ข*อกําหนด
การใช*งาน

1.3.1 แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบสื่อสาร
การเดินอากาศ

1.3.2 แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบเครื่องช[วย
การเดินอากาศ

1.3.3 แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบติดตาม
อากาศยาน

1.3.7 แผนปรับปรุง/พัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับสนับสนุน
การให*บริการการเดินอากาศ

๗ แผนงาน

 

สรุปภาพรวมตามแผนปฏิบัติการ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรA กลยุทธA และแผนงาน 
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม

๑ โครงการ ๗ 23.45        105.55      725.38      -             -            854.38      -            22.00        1.03        -            -            23.03        877.41      

งาน ๒ -            -            -            -             -            -            0.54          0.55          0.55        0.55          0.55          2.74          2.74          

โครงการ ๕ 41.23        12.78        16.49        -             -            70.50        0.54          -            -         -            -            0.54          71.04        

งาน  - -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            

รวม S1.4 โครงการ ๑๒ 64.68        118.33      741.87      -             -            924.88      0.54          22.00        1.03        -            -            23.57        948.45      

งาน ๒ -            -            -            -             -            -            0.54          0.55          0.55        0.55          0.55          2.74          2.74          

รวม ๑๔ 64.68        118.33     741.87     -             -            924.88     1.08         22.55       1.58       0.55         0.55         26.31       951.19     
โครงการ ๓ -            -            288.55      -             -            288.55      -            -            3.82        -            -            3.82          292.37      

งาน
 - -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            

โครงการ ๓ -            -            4.00          132.10       -            136.10      0.71          1.50          1.50        -            -            3.71          139.81      

งาน  - -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            

โครงการ ๒ -            -            92.33        215.12       -            307.45      0.35          0.15          2.65        0.20          -            3.35          310.80      

งาน  - -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            

โครงการ ๔ -            -            -            -             -            -            0.45          2.84          0.40        -            -            3.69          3.69          

งาน  - -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            

รวม S2.1 โครงการ ๑๒ -            -            384.88      347.22       -            732.10      1.51          4.49          8.37        0.20          -            14.57        746.67      

งาน  - -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            

รวม ๑๒ -            -            384.88     347.22      -            732.10     1.51         4.49         8.37       0.20         -            14.57       746.67     
โครงการ ๙ 27.88        -            11.00        -             -            38.88        -            -            -         -            -            -            38.88        

งาน  - -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            

รวม S2.2 โครงการ ๙ 27.88        -            11.00        -             -            38.88        -            -            -         -            -            -            38.88        

งาน  - -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            

รวม ๙ 27.88        -            11.00       -             -            38.88       -            -            -         -            -            -            38.88       

๔ แผนงาน

๑ แผนงาน

S2.2 พัฒนาเชื่อมต[อและทํางานร[วมกันได*
ของระบบและข*อมูล โดยมุ[งเน*นในด*าน 
AIXM/FIXM เป7นสําคัญ

2.2.1 แผนพัฒนาการบริหารข*อมูล
การเดินอากาศทั่วทั้งระบบ

๒ แผนงาน

S2.1 พัฒนาการปฏิบัติการในเขตสนามบิน
โดยมุ[งเน*นในด*าน PBN Approach with 
Vertical Guidance, AMAN/DMAN, 
A-SMGCS, Airport-CDM, Remote
Aerodrome เป7นสําคัญ และสนับสนุน
การลดการปล[อยกrาซ CO2

2.1.1
แผนการนําเทคโนโลยี A-SMGCS มาใช*
ยกระดับความปลอดภัยและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน
ในส[วน Aerodrome

2.1.2 แผนการนําเทคโนโลยี GBAS มาใช*งาน
ในพื้นที่ควบคุมจราจรฯ ในส[วนของ 
Aerodrome และ Approach

2.1.3 แผนปรับรูปแบบการให*บริการจราจร
ทางอากาศสําหรับศูนย^ควบคุมการบิน
และหอลูกข[ายภูมิภาคในระยะไกล

2.1.4 แผนพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
ปฏิบัติการและความคล[องตัวเที่ยวบิน
เข*า-ออกในเขตสนามบิน

S1.4 บริหารความต[อเนื่องการให*บริการ
การเดินอากาศให*มีความพร*อมและ
สามารถรักษาระดับความปลอดภัย 
รวมทั้งเป7นไปตามมาตรฐานสากล 
สําหรับรองรับทุกสถานการณ^

1.4.1 แผนพัฒนาระบบงานเพื่อการบริหาร
ความต[อเนื่องในการให*บริการการ
เดินอากาศ

1.4.2 แผนพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน
ด*านการรักษาความปลอดภัยของระบบ
บริการการเดินอากาศ

ยทุ
ธศ

าส
ตร

Aที่

กลยทุธ4ที่ ชื่อกลยทุธA แผนงานที่ ชื่อแผนงาน

งบประมาณเบิกจ'ายป) ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ล,านบาท)

งบลงทุน งบดําเนนิการ รวมทัง้สิ้นจํานวน
โครงการ/งาน

 
 
 

 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๕ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม

๑ โครงการ ๒ -            -            -            -             -            -            0.18          -            -         -            -            0.18          0.18          

งาน ๒ -            -            -            -             -            -            0.90          0.90          0.40        0.40          0.40          3.00          3.00          

โครงการ ๔ 4.73          18.66        20.38        42.10         37.42        123.29      3.32          5.30          2.52        -            -            11.14        134.43      

งาน ๑ -            -            -            -             -            -            -            1.43          -         -            -            1.43          1.43          

โครงการ ๔ 407.51      -            -            -             -            407.51      3.30          -            -         -            -            3.30          410.81      

งาน ๑ -            -            -            -             -            -            0.10          2.91          3.20        -            -            6.21          6.21          

โครงการ ๒ -            -            75.00        425.00       -            500.00      -            -            -         -            -            -            500.00      

งาน ๑ -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            

รวม S2.3 โครงการ ๑๒ 412.24      18.66        95.38        467.10       37.42        1,030.80   6.80          5.30          2.52        -            -            14.62        ๑๐๔๕.๔๒

งาน ๕ -            -            -            -             -            -            1.00          5.24          3.60        0.40          0.40          10.64        ๑๐.๖๔

รวม ๑๗ 412.24      18.66       95.38       467.10       37.42       1,030.80  7.80         10.54       6.12       0.40         0.40         25.26       ๑๐๕๖.๐๖
โครงการ ๓ -            -            -            -             -            -            ๔.๗๘ ๐.๑๗ -         -            -            ๔.๙๕ ๔.๙๕

งาน  - -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            

รวม S2.4 โครงการ ๓ -            -            -            -             -            -            ๔.๗๘ ๐.๑๗ -         -            -            ๔.๙๕ ๔.๙๕

งาน ๐ -            -            -            -             -            -            -            -            -         -            -            -            -            

รวม ๓ -            -           -           -            -           -           ๔.๗๘ ๐.๑๗ -         -           -           ๔.๙๕ ๔.๙๕
รวมยทุธศาสตรAที ่๑ มี ๘ กลยทุธA โครงการ ๑๐๒ 1,113.68   964.09     1,990.21  1,160.88    229.26     5,458.12  36.27       57.04       27.13     11.10       8.46         140.00     5,598.12  

งาน ๑๘ 2.24          6.45         -           6.45           -           15.14       54.98       59.23       5.59       2.39         2.39         124.58     139.72     
รวม ๑๒๐ 1,115.92   970.54     1,990.21  1,167.33    229.26     5,473.26  91.25       116.27     32.72     13.49       10.85       264.58     5,737.84  

งบประมาณเบิกจ'ายป) ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ล,านบาท)

งบลงทุน งบดําเนินการ รวมทัง้สิ้นจํานวน
โครงการ/งาน

ยุท
ธศ

าส
ตร

Aที่

กลยทุธ4ที่ ชื่อกลยุทธA แผนงานที่ ชื่อแผนงาน

พัฒนาความสามารถในการรองรับ
และความคล[องตัวของเที่ยวบินผ[าน
การบริหารจราจรทางอากาศร[วมกับ
ผู*มีส[วนได*ส[วนเสีย โดยมุ[งเน*นในด*าน 
FUA, CDM/ATFM, ADS-B/WAM, 
Safety Nets เป7นสําคัญ และสนับสนุน
การลดการปล[อยกrาซ CO2 

2.3.1 แผนพัฒนาระบบการประสาน
ความร[วมมือทหารพลเรือนเพื่อการใช*
ห*วงอากาศแบบคล[องตัว

2.3.2 แผนพัฒนาโครงสร*างห*วงอากาศ และ
เส*นทางบินตามเทคนิคการนําร[องยุคใหม[

2.3.3 แผนพัฒนามาตรการและเครื่องมือ
อัตโนมัติสําหรับการบริหารความคล[องตัว
จราจรทางอากาศเพื่อสร*างความสมดุล
กับความสามารถในการรองรับ

S2.4 พัฒนาประสิทธิภาพของเส*นทางการบิน
ให*มีประสิทธิภาพผ[านการจัดการ
ปฏิบัติการบินบนพื้นฐานวิถีการบิน
โดยมุ[งเน*นในด*าน PBN SID/STAR, CDO,
CCO เป7นสําคัญ และสนับสนุนการลด
การปล[อยกrาซ CO2

2.4.1 แผนพัฒนาวิถีการบินเข*า-ออกและ
ขึ้น-ลงสนามบินตามเทคนิคการนําร[อง
ยุคใหม[

S2.3

๑ แผนงาน

๒๓ แผนงาน

2.3.4 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความต[อเนื่องการติดตามและควบคุม
อากาศยานด*วยเทคโนโลยีติดตาม
อากาศยานยุคใหม[

๔ แผนงาน

 
 

 
 

 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๖ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม

โครงการ ๒ -            -            -            -            -            -            22.76        -            -            -            -            22.76        22.76         
งาน - -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -             
โครงการ - -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -             
งาน ๘ -            -            -            -            -            -            34.96        36.31        34.96        36.31        34.96        177.50      177.50       

โครงการ ๑ -            -            -            -            -            -            3.40          3.40          3.40          3.40          3.40          17.00        17.00         

งาน ๕ -            -            -            -            -            -            112.25      107.65      107.65      107.65      107.65      542.85      542.85       
โครงการ

- -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -             

งาน
๓ -            -            -            -            -            -            74.42        59.30        82.14        65.78        90.77        372.41      372.41       

รวม S3.1 ๔ แผนงาน โครงการ ๓ -            -            -            -            -            -            26.16        3.40          3.40          3.40          3.40          39.76        39.76         
งาน ๑๖ -            -            -            -            -            -            221.63      203.26      224.75      209.74      233.38      1,092.76   1,092.76    
รวม ๑๙ -            -            -            -            -            -            247.79      206.66      228.15      213.14      236.78      1,132.52   1,132.52    
โครงการ ๑ -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -             
งาน ๑ -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -             

รวม S3.2 ๑ แผนงาน โครงการ ๑ -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -             
งาน ๑ -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -             
รวม ๒ -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -             

โครงการ ๗ 22.35        18.45        3.60          6.40          -            50.80        -            -            -            -            -            -            50.80         

งาน ๑ 2.20          -            -            -            -            2.20          -            -            -            -            -            -            2.20           

โครงการ ๘ 71.19        65.74        123.23      193.97      91.10        545.23      2.12          0.50          1.79          1.99          9.95          16.35        561.58       

งาน
- -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -             

รวม S4.1 ๒ แผนงาน โครงการ ๑๕ 93.54        84.19        126.83      200.37      91.10        596.03      2.12          0.50          1.79          1.99          9.95          16.35        612.38       
งาน ๑ 2.20          -            -            -            -            2.20          -            -            -            -            -            -            -             

รวม ๑๖ 95.74        84.19        126.83      200.37      91.10        598.23      2.12          0.50          1.79          1.99          9.95          16.35        614.58       
โครงการ - -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -             
งาน ๑ -            -            -            -            -            -            1.56          1.30          1.56          1.30          1.56          7.28          7.28           

รวม S4.2 ๑ แผนงาน โครงการ - -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -             
งาน ๑ -            -            -            -            -            -            1.56          1.30          1.56          1.30          1.56          7.28          7.28           
รวม ๑ -            -            -            -            -            -            1.56          1.30          1.56          1.30          1.56          7.28          7.28           

รวมยุทธศาสตรAที ่๒ ม ี๔ กลยทุธA โครงการ ๑๙ 93.54       84.19       126.83     200.37     91.10       596.03     28.28       3.90         5.19         5.39         13.35       56.11       652.14      
งาน ๑๙ 2.20         -           -           -           -           2.20         223.19     204.56     226.31     211.04     234.94     1,100.04  1,102.24   
รวม ๓๘ 95.74       84.19       126.83     200.37     91.10       598.23     251.47     208.46     231.50     216.43     248.29     1,156.15  1,754.38   

ยทุ
ธศ

าส
ตร

Aที่

กลยุทธ4ที่ ชื่อกลยทุธA แผนงานที่ ชื่อแผนงาน
จํานวน

โครงการ/งาน

งบประมาณเบิกจ'ายป) ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ล,านบาท)

งบลงทนุ งบดําเนินการ รวมทัง้สิ้น

๒ การสร,างบุคลากรมอือาชีพ

S3.1 พัฒนาความสามารถหลักของบุคลากร
และระบบงานด*านทรัพยากรบุคคล
ตาม AEROTHAI HR Model 
ตามมาตรฐาน ICAO และยุทธศาสตร̂
องค̂กร

3.1.1 แผนพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล
ตาม AEROTHAI HR Model

3.1.2 แผนพัฒนาบุคลากรด*านปฏิบัติการจราจร
ทางอากาศ

3.1.3 แผนพัฒนาบุคลากรด*านวิศวกรรม

3.1.4 แผนพัฒนาบุคลากรตาม Core
Competency Functional 
Competency และ Managerial 
Competency ด*านสนับสนุน

S3.2 เพิ่มผลิตภาพการปฏิบัติงาน
(Productivity) ขององค̂กร

3.2.1 แผนการเพิ่มผลผลิตด*านปริมาณงาน
ต[อคนขององค̂กร

S4.1 พัฒนาสภาพแวดล*อมในการทํางาน 
และคุณภาพชีวิตของบุคลากร

4.1.1 แผนส[งเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล*อม
ในการทํางาน

4.1.2 แผนบริหารจัดการอาคารสถานที่/ระบบ
สาธารณูปโภคให*สอดคล*องกับ
ความต*องการของผู*ใช*งาน

S4.2 ยกระดับความผูกพันต[อองค̂กรของ
บุคลากร

4.2.1 แผนสร*างแรงบันดาลใจ และคุณค[า
ให*กบับุคลากร

๘ แผนงาน

 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๗ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม

๓
โครงการ ๒ -          -          -          -          -          -              0.61        0.61        0.51        0.51        0.51        2.75        2.75           

งาน ๑ -          -          -          -          -          -              0.10        0.10        0.10        0.10        0.10        0.50        0.50           

โครงการ  - -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             

งาน ๓ -          -          -          -          -          -              16.86      17.23      17.23      17.23      17.23      85.78      85.78         

โครงการ ๑ -          -          -          -          -          -              0.55        0.55        0.55        0.55        0.55        2.75        2.75           

งาน ๐ -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             

รวม S5.1 ๓ แผนงาน โครงการ ๓ -          -          -          -          -          -              1.16        1.16        1.06        1.06        1.06        5.50        5.50           
งาน ๔ -          -          -          -          -          -              16.96      17.33      17.33      17.33      17.33      86.28      86.28         
รวม ๗ -          -          -          -          -          -              18.12      18.49      18.39      18.39      18.39      91.78      91.78         
โครงการ ๑ -          -          -          -          -          -              0.20        0.15        0.15        0.15        0.15        0.80        0.80           
งาน - -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             
โครงการ ๑ -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             
งาน ๑ -          -          -          -          -          -              1.28        1.28        1.28        1.28        1.28        6.40        6.40           

รวม S5.2 ๒ แผนงาน โครงการ ๒ -          -          -          -          -          -              0.20        0.15        0.15        0.15        0.15        0.80        0.80           
งาน ๑ -          -          -          -          -          -              1.28        1.28        1.28        1.28        1.28        6.40        6.40           
รวม ๓ -          -          -          -          -          -              1.48        1.43        1.43        1.43        1.43        7.20        7.20           
โครงการ ๓ -          224.72    373.68    373.69    125.33    1,097.42     -          -          -          -          -          -          1,097.42    
งาน  - -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -             
โครงการ ๖ 23.00      36.20      -          -          -          59.20          3.48        1.83        -          -          -          5.31        64.51         

งาน ๓ -          0.67        -          -          -          0.67            16.61      16.70      10.15      10.15      10.15      63.76      64.43         

รวม S6.1 ๒ แผนงาน โครงการ ๙ 23.00      260.92    373.68    373.69    125.33    1,156.62     3.48        1.83        -          -          -          5.31        1,161.93    
งาน ๓ -          0.67        -          -          -          0.67            16.61      16.70      10.15      10.15      10.15      63.76      64.43         
รวม ๑๒ 23.00      261.59    373.68    373.69    125.33    1,157.29     20.09      18.53      10.15      10.15      10.15      69.07      1,226.36    

งบประมาณเบิกจ'ายป) ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ล,านบาท)

งบลงทุน งบดําเนินการ รวมทัง้สิ้น

การพัฒนาไปสู'องคAกรสมรรถนะสูง

จํานวน
โครงการ/งาน

5.1.1 แผนผลักดนันโยบายการกํากับดแูล
กิจการที่ด ีและการแสดงความ
รับผิดชอบต[อสังคมของ บวท.  
พร*อมขยายการปฏิบัติให*ครอบคลุม
ทุกระดบัทั่วทั้งองค^กร

ยุท
ธศ

าส
ตร

Aที่
กลยุทธ4ที่ ชื่อกลยุทธA แผนงานที่ ชื่อแผนงาน

S5.1 ดําเนินงานตามพันธกิจภายใต*หลักจริยธรรมและ
การจัดการที่ด ีโดยเน*นการสร*างความยัง่ยืนและผลลัพธ̂
ที่สอดคล*องกับความคาดหวังของผู*มีส[วนได*ส[วนเสีย
อย[างสมดุล

5.1.2 แผนใช*ความสามารถหลักขององค^กร
และรักษาความร[วมมือกับภายนอก
ในการส[งเสริม/สนับสนุนกิจกรรม
ที่แสดงความรับผิดชอบต[อสังคม

S5.2 พัฒนาแนวทางประเมินผลและยกระดับความพึงพอใจ
ผู*ใช*บริการ พร*อมกับจัดการกับความไม[พึงพอใจและ
ข*อร*องเรียนอย[างเป7นระบบและต[อเนื่อง

5.2.1 แผนสื่อสาร และผลักดนัยทุธศาสตร̂
องคก̂รของผู*นําระดับสูง

5.2.2 แผนบริหารความสัมพันธ̂กับผู*มีส[วน
ได*ส[วนเสียของผู*นําระดับสูง

5.1.3 แผนแสดงจุดยืนขององคก̂ร 
ในการให*ความสําคัญต[อปYญหา
สิ่งแวดล*อม

S6.1 เตรียมความพร*อม และพัฒนาศักยภาพของโครงสร*าง 
และองคป̂ระกอบพื้นฐาน ที่จําเป7นสําหรับ BICC

6.1.1 แผนปรับปรุงโครงสร*างพื้นฐาน
สนับสนนุยุทธศาสตร̂องค^กร

6.1.2 แผนพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร*าง
พื้นฐานด*านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
และใช*เทคโนโลยีที่
เป7นมิตรกับสิ่งแวดล*อม

 
 
 
 

 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๘ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม

๓ โครงการ ๑๖ 35.83      45.94      24.30      1.60        -          107.67        1.74        2.38        0.57        1.38        0.63        6.70        114.37       

งาน ๓ -          -          -          -          -          -              ๕.๑๕ ๑๐.๖๓ ๕.๑๘ ๕.๑๘ ๕.๑๘ 31.30      31.30         

โครงการ - -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             

งาน ๒ -          -          -          -          -          -              0.40        0.38        0.42        0.46        0.51        2.17        2.17           

โครงการ - -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             
งาน ๒ -          -          -          -          -          -              8.40        3.40        3.40        3.40        3.40        22.00      22.00         

รวม S6.2 ๓ แผนงาน โครงการ ๑๖ 35.83      45.94      24.30      1.60        -          107.67        1.74        2.38        0.57        1.38        0.63        6.70        114.37       
งาน ๗ -          -          -          -          -          -              13.95      14.41      9.00        9.04        9.09        55.47      55.47         
รวม ๒๓ 35.83      45.94      24.30      1.60        -          107.67        15.69      16.79      9.57        10.42      9.72        62.17      169.84       
โครงการ ๒ -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             

งาน  - -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             

โครงการ ๑ -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             
งาน ๒ -          -          -          -          -          -              2.83        2.65        2.65        2.65        2.65        13.43      13.43         
โครงการ ๔ -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             
งาน - -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             
โครงการ ๓ -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             
งาน - -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             

รวม S7.1 ๔ แผนงาน โครงการ ๑๐ -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             
งาน ๒ -          -          -          -          -          -              2.83        2.65        2.65        2.65        2.65        13.43      13.43         
รวม ๑๒ -          -          -          -          -          -              2.83        2.65        2.65        2.65        2.65        13.43      13.43         

โครงการ ๗ 21.86      61.04      1.00        -          -          83.90          2.68        0.26        -          -          -          2.94        86.84         
งาน ๕ 412.59    255.59    23.40      9.16        391.83    1,092.57     9.67        3.67        1.56        1.80        1.82        18.52      1,111.09    

รวม S8.1 ๒ แผนงาน โครงการ ๗ 21.86      61.04      1.00        -          -          83.90          2.68        0.26        -          -          -          2.94        86.84         

งาน ๗ 412.59    255.59    23.40      9.16        391.83    1,092.57     9.67        3.67        1.56        1.80        1.82        18.52      1,111.09    
รวม ๑๔ 434.45    316.63    24.40      9.16        391.83    1,176.47     12.35      3.93        1.56        1.80        1.82        21.72      1,198.19    
โครงการ  - -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             

งาน ๑ -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             

รวม S8.2 ๑ แผนงาน โครงการ  - -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             

งาน ๑ -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             
รวม ๑ -          -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -             

รวมยุทธศาสตรAที ่๓ มี ๗ กลยุทธA โครงการ ๔๗ 80.69     367.90   398.98   375.29   125.33   1,348.19     9.26       5.78       1.78       2.59       1.84        21.25     1,369.44    
งาน ๒๕ 412.59   256.26   23.40     9.16        391.83   1,093.24     61.30     56.04     41.97     42.25     42.32     243.86   1,337.10    
รวม ๗๒ 493.28   624.16   422.38   384.45   517.16   2,441.43     70.56     61.82     43.75     44.84     44.16     265.11   2,706.54    

งบประมาณเบิกจ'ายป) ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ล,านบาท)

งบลงทุน งบดําเนินการ รวมทัง้สิ้น
จํานวน

โครงการ/งาน
ยุท

ธศ
าส

ตร
Aที่

กลยุทธ4ที่ ชื่อกลยุทธA แผนงานที่ ชื่อแผนงาน

S6.2 ทบทวนแนวคิดและการดําเนนิงานด*านการจัดการความรู*
และสารสนเทศ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร นวัตกรรม ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา 
ให*สอดคล*องและพร*อมสู[การใช*งาน BICC เป7นกลไก
ขบัเคลื่อนเป�าหมายขององค^กร

6.2.1 แผนพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ขององค^กร

6.2.2 แผนพัฒนาการจัดการความรู*
(Knowledge Management: KM)
ทั่วทั้งองค^กร

6.2.3 แผนส[งเสริมนวัตกรรม และการวิจัย
พัฒนา

7.1.4 แผนสร*างการรับรู* ความเข*าใจ และ
นําตัวชี้วัดเข*าใช*งาน

S8.1 บริหารงบประมาณและการเงินขององค^กรอย[างมี
ประสิทธิภาพ และเป7นไปตามกรอบของแผนการลงทุน 

8.1.1 แผนบริหารการเงิน และค[าใช*จ[ายให*
เป7นไปอย[างมีประสิทธิภาพ

8.1.2 แผนรายได*ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

S7.1 กําหนดแผนพัฒนาองค^กร เพื่อปรับปรุง และจัดการ
กระบวนการทํางานที่สําคัญอย[างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล*องกับการเพิ่มขีดความสามารถด*านยทุธศาสตร̂
การออกแบบ และจัดการกระบวนการทํางาน ที่ทําให*เกิด
ผลลัพธ̂ตามเป�าหมาย

7.1.1 แผนปรับปรุงกระบวนการ

7.1.2 แผนดําเนนิระบบบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค^กร

7.1.3 แผนพัฒนาตัวชี้วัดทั้งระบบ
อย[างบูรณาการ

-          

โครงการ -          -          -          -          -          -          -              -

-          

-          -          -          -          -          

-          -          -          -          -             

-             

งาน ๒ -          -          -          -          -          -              

S8.2 เพิ่มประสิทธิภาพค[าใช*จ[ายดําเนนิการ โดยมุ[งเน*นรักษา
สมดุลของสัดส[วนค[าใช*จ[ายให*เหมาะสมและไม[สูงกว[า
ค[าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

8.2.1 แผนพัฒนาแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพค[าใช*จ[าย

๑๘ แผนงาน

 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๙ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม

โครงการ - -         -         -         -         -         -          -         -         -         -         -         -           -           

งาน ๕ -         -         -         -         -         -          56.88     56.88     56.88     56.88     56.88     284.40     284.40     

รวม S9.1 ๑ แผนงาน โครงการ -  -         -         -         -         -         -          -         -         -         -         -         -           -           
งาน ๕ -         -         -         -         -         -          56.88     56.88     56.88     56.88     56.88     284.40     284.40     
รวม ๕ -         -         -         -         -         -          56.88     56.88     56.88     56.88     56.88     284.40     284.40     
โครงการ - -         -         -         -         -         -          -         -         -         -         -         -           -           

งาน ๓ -         -         -         -         -         -          5.87       7.42       6.39       6.14       5.39       31.21       31.21       

รวม S9.2 ๑ แผนงาน โครงการ - -         -         -         -         -         -          -         -         -         -         -         -           -           
งาน ๓ -         -         -         -         -         -          5.87       7.42       6.39       6.14       5.39       31.21       31.21       
รวม ๓ -         -         -         -         -         -          5.87       7.42       6.39       6.14       5.39       31.21       31.21       

รวมยทุธศาสตรAที ่๔ มี ๒ กลยุทธA โครงการ - -        -        -        -        -        -         -        -        -        -        -        -           -           
งาน ๘ -        -        -        -        -        -         62.75     64.30     63.27     63.02     62.27     315.61     315.61     
รวม ๘ -        -        -        -        -        -         62.75     64.30     63.27     63.02     62.27     315.61     315.61     

ยุท
ธศ

าส
ตร

Aที่
กลยุทธ4ที่ ชื่อกลยุทธA แผนงานที่ ชื่อแผนงาน

จํานวน
โครงการ/งาน

งบประมาณเบิกจ'ายป) ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ล,านบาท)

งบลงทุน งบดําเนนิการ รวมทัง้สิ้น

๔ การสร*างคุณค[าให*กบักิจการบินและผู*มีส[วนได*ส[วนเสีย
S9.1 แสวงหาความร[วมมือ และสร*างการมีส[วน

ร[วมภายในและภายนอกประเทศ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพบริการทุกด*านให*ดียิ่งขึ้น

9.1.1 แผนพัฒนาและบริหารความร[วมมือ
ระหว[างหน[วยงาน

S9.2 ดําเนินการเชิงรุกในเวทีระดับภูมิภาค 9.2.1 แผนสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาระบบ
การขนส[งทางอากาศร[วมกับประเทศ
สมาชิกในภูมิภาค

๒ แผนงาน

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๑๐ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม

โครงการ ๑๒ 1,477.29   -         -         -         -         1,477.29   5.62        0.32        -         -         -         5.94         1,483.23     

งาน - -            -         -         -         -         -            -          -         -         -         -         -           -             

โครงการ ๑ -            13.68     82.48     -         -         96.16        -          2.52        -         -         -         2.52         98.68          

งาน - -            -         -         -         -         -            -          -         -         -         -         -           -             

โครงการ ๗ 18.83        136.07   59.05     -         -         213.95      -          4.28        7.08        -         -         11.36       225.31        

งาน - -            -         -         -         -         -            -          -         -         -         -         -           -             

โครงการ ๒ 10.04        35.29     50.29     -         -         95.62        0.07        0.88        3.06        -         -         4.01         99.63          

งาน - -            -         -         -         -         -            -          -         -         -         -         -           -             

รวม S10.1 ๔ แผนงาน โครงการ ๒๒ ๑๕๐๖.๑๖ ๑๘๕.๐๔ ๑๙๑.๘๒ -         -         1,883.02   5.69        8.00        10.14     -         -         23.83       1,906.85     
งาน - -            -         -         -         -         -            -          -         -         -         -         -           -             
รวม ๒๒ 1,506.16   185.04   191.82   -         -         1,883.02   5.69        8.00        10.14     -         -         23.83       1,906.85     
โครงการ - -            -         -         -         -         -            -          -         -         -         -         -           -             

งาน ๒ -            -         -         -         -         -            -          -         -         -         -         -           -             

โครงการ ๓ -            -         -         -         -         -            111.60    260.40   -         -         -         372.00     372.00        

งาน - -            -         -         -         -         -            -          -         -         -         -         -           -             

รวม S10.2 ๒ แผนงาน โครงการ ๓ -            -         -         -         -         -            111.60    260.40   -         -         -         372.00     372.00        
งาน ๒ -            -         -         -         -         -            -          -         -         -         -         -           -             
รวม ๕ -            -         -         -         -         -            111.60    260.40   -         -         -         372.00     372.00        

รวมยทุธศาสตรAที่ ๕   ม ี๒ กลยุทธA โครงการ ๒๕ 1,506.16   185.04   191.82   -         -         1,883.02  117.29   268.40   10.14     -         -         395.83     2,278.85    
งาน ๒ -           -         -         -         -         -           -         -         -         -         -         -           -             
รวม ๒๗ 1,506.16   185.04   191.82   -         -         1,883.02  117.29   268.40   10.14     -         -         395.83     2,278.85    

ยุท
ธศ

าส
ตร

Aที่
กลยุทธ4ที่ ชือ่กลยทุธA แผนงานที่ ชือ่แผนงาน

จํานวน
โครงการ/งาน

งบประมาณเบกิจ'ายป) ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ล,านบาท)

งบลงทุน งบดําเนินการ รวมทั้งสิน้

๕ การสร,างความสามารถในการแข'งขันให,กับประเทศ
S10.1 พฒันาโครงสร*างพื้นฐานระบบบริการ

การเดินอากาศ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนถ[ายเทคโนโลยีและวิธีการปฏิบตัิ
ไปสู[ระบบการบริหารจราจรทางอากาศ
ระบบใหม[ และรองรับแนวทางพัฒนา
ระบบการบนิของภาครัฐ

10.1.1 แผนพัฒนาโครงสร*างพืน้ฐานระบบ
บริการการเดินอากาศของไทย

10.1.2 แผนพัฒนาการบริการการเดินอากาศ 
ณ ท[าอากาศยานสุวรรณภูมิ

10.1.3 แผนพัฒนาการบริการการเดินอากาศ 
ณ ท[าอากาศยานเบตง

10.1.4 แผนพัฒนาการบริการการเดินอากาศ 
ณ ท[าอากาศยานแม[สอด

๖ แผนงาน

S10.2 ผลักดันการจัดทําแผนยุทธศาสตร̂ด*านการ
ขนส[งทางอากาศของไทย

10.2.1 แผนสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร̂
ด*านการขนส[งทางอากาศของไทย

10.2.2 แผนเพิม่ขีดความสามารถในการรองรับ
ระบบการบนิทั้งระบบ

 
 

 
 
 

 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๑๑ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๑๒ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๑๓ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๑๔ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๑๕ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

๑  โครงการและงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี ๑ - การใหBบริการการเดินอากาศท่ีปลอดภัยและ 
  มีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ4 S1.1: ปรับปรุงการปฏิบัติงานให-เปNนไปตามข-อกําหนดมาตรฐานสําหรับบริการการเดินอากาศ (Regulatory 
Requirements for Air Navigation Services) 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนพัฒนาระบบมาตรฐานการให-บริการการเดินอากาศ ให-ครอบคลุมภารกิจทุกด-าน 
• แผนพัฒนาและส�งเสริมระบบบริหารความปลอดภยั (Safety Management System) ให-ครอบคลุมท่ัวท้ังองค2กร 

 
แผนงาน ๑.๑.๑ แผนพัฒนาระบบมาตรฐานการให-บริการการเดินอากาศ ให-ครอบคลุมภารกิจทุกด-าน 
  
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๙๒ พัฒนาคุณภาพข-อมลู NOTAM ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝบจ. 
(ศอ.บจ.) 

งบดําเนินการ (๐.๖๖) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๐.๖๖  

๐๐๐-๐๔๙๓ พัฒนาระบบการแจ-งข�าวอากาศตามมาตรฐาน
การบินระหว�างประเทศ (ICAO Air Report) 

๒๕๖๐ ฝบจ. 
(ศอ.บจ.) 

งบดําเนินการ (๐.๑๐) 
๒๕๖๐ ๐.๑๐  

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๒๐๑ ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ในด-าน ATS, CNS, AIS, PANS-OPS และ 
Aeronautical Chart 

๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝมป. 
(มก.มป.) 

งบดําเนินการ (๑๐๔.๐๐) 
๒๕๖๐ ๕๒.๐๐ 
๒๕๖๑ ๕๒.๐๐  

 
แผนงาน ๑.๑.๒ แผนพัฒนาและส�งเสริมระบบบริหารความปลอดภัย (Safety Management System) ให-ครอบคลุมท่ัวท้ัง
องค2กร 

 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๙๔ พัฒนาระบบสารสนเทศด-านมาตรฐานและ
ความปลอดภัย 

๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝมป. 
(มก.มป.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๑๖ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

งาน (Strategic Activity) 
รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๒๐๒ พัฒนาระบบ SMS ให-สอดคล-องกับ CANSO 
Standard of Excellence in Safety 
Management Systems (SoE 2.1) 

๒๕๖๐ 
 

ฝมป. 
(คป.มป.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๕๕๕-๐๒๐๓ ตรวจสอบ/ประเมินความปลอดภยั 
ด-านวิศวกรรมจราจรทางอากาศ (CNS 
Internal Safety Audit) 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝมป. 
(มก.มป.) 

งบดําเนินการ  (๒.๒๐) 
๒๕๖๐ ๐.๔๔ 
๒๕๖๑ ๐.๔๔ 

๒๕๖๒ ๐.๔๔ 

๒๕๖๓ ๐.๔๔ 

๒๕๖๔ ๐.๔๔  
 
กลยุทธ4 S1.2: จัดการความเสี่ยงด-านความปลอดภัย (Safety Risk) ให-มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนจัดการปzจจัยเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญต�อความปลอดภยั (Significant Risk Management) 
• แผนพัฒนาและส�งเสริมระบบบริหารความเสี่ยงด-านความปลอดภัย 

 
แผนงาน ๑.๒.๑ แผนจัดการปzจจัยเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญต�อความปลอดภัย (Significant Risk Management)  
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๒๐๔ พัฒนา Runway Safety ณ ท�าอากาศยาน
ภูมิภาคทุกแห�ง 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝมป. 
(คป.มป.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๕๕๕-๐๒๐๕ แก-ไขปzญหาท่ีเปNนข-อจํากัดหรืออุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน (Difficulty) 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝมป. 
(คป.มป.) 

งบดําเนินการ (๑.๐๐) 
๒๕๖๐ ๐.๒๐ 
๒๕๖๑ ๐.๒๐ 
๒๕๖๒ ๐.๒๐ 
๒๕๖๓ ๐.๒๐ 
๒๕๖๔ ๐.๒๐  
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รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๒๐๖ แก-ไขปzญหาและควบคุมความเสี่ยงจาก
ปzจจัยอันตรายทางการบิน (บ้ังไฟ โคมลอย/
โคมควัน) 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝมป. 
(คป.มป.) 

งบดําเนินการ (๑.๕๐) 
๒๕๖๐ ๐.๓๐ 
๒๕๖๑ ๐.๓๐ 
๒๕๖๒ ๐.๓๐ 
๒๕๖๓ ๐.๓๐ 
๒๕๖๔ ๐.๓๐  

๕๕๕-๐๒๐๗ แก-ไขปzญหาและควบคุมความเสี่ยงจาก
ปzจจัยอันตรายทางการบิน (วิทยุชุมชน) 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝมป. 
(คป.มป.) 

งบดําเนินการ (๑.๕๐) 
๒๕๖๐ ๐.๓๐ 
๒๕๖๑ ๐.๓๐ 
๒๕๖๒ ๐.๓๐ 
๒๕๖๓ ๐.๓๐ 
๒๕๖๔ ๐.๓๐  

๕๕๕-๐๒๐๘ แก-ไขปzญหาและควบคุมความเสี่ยงจากภัย
คุกคามใหม� ๆ ทางการบิน (RPAS) 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝมป. 
(คป.มป.) 

งบดําเนินการ (๑.๐๐) 
๒๕๖๐ ๐.๒๐ 
๒๕๖๑ ๐.๒๐ 
๒๕๖๒ ๐.๒๐ 
๒๕๖๓ ๐.๒๐ 
๒๕๖๔ ๐.๒๐  

 
แผนงาน ๑.๒.๒ แผนพัฒนาและส�งเสริมระบบบริหารความเสีย่งด-านความปลอดภัย 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๓๓๙ พัฒนาและนําระบบ Threat and Error 
Management (TEM)/Normal 
Operation Safety Survey (NOSS) 
เข-าใช-งาน ณ หอบังคับการบินท่ัวประเทศ 

๒๕๖๑-๒๕๖๒ ฝมป. 
(คป.มป.) 

งบดําเนินการ (๔.๖๕) 
๒๕๖๑ ๐.๖๐ 
๒๕๖๒ ๔.๐๕  

๐๐๐-๐๔๙๕ พัฒนาระบบบริหารความเสีย่งจากความ
เหน่ือยล-า (Fatigue Risk Management 
System: FRMS)  

๒๕๖๐ ฝมป. 
(คป.มป. และ
คณะทํางานฯ) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๒๐๙ จัดตั้งห-องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาด-าน
มนุษย2ปzจจัย (Human Factors Lab) 

๒๕๖๑-๒๕๖๒ ฝมป. 
(คป.มป.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 
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กลยุทธ4 S1.3: พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ2 รวมท้ังโครงสร-างพ้ืนฐานด-านวิศวกรรมจราจรทางอากาศ 
ให-เปNนไปตามความต-องการและมาตรฐาน/ข-อกําหนดการใช-งาน 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบสื่อสารการเดินอากาศ 
• แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบเครื่องช�วยการเดินอากาศ  
• แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบติดตามอากาศยาน 
• แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบข�ายสื่อสาร  
• แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบข-อมูลการบิน  
• แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบสําหรบัสนับสนุนการให-บริการการเดินอากาศ 
• แผนปรับปรุง/พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับสนับสนุนการให-บริการการเดินอากาศ 

 
แผนงาน ๑.๓.๑ แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบสื่อสารการเดินอากาศ 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๐๘๕ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบวิทยสุือ่สาร  
ณ หอฯ ศูนย2ฯ และสถานี RCAG Phase 3 
(๑๐๔ ชุด ) 

๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๔๗.๓๕ 
งบลงทุน (๔๕.๗๖) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๔๕.๗๖ 

งบดําเนินการ ( ๑.๕๙) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑.๕๙  

๐๐๐-๐๑๙๙ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสายอากาศ    
ณ สถานี RCAG AREA อินทนนท2 หอ.พช. 
สถานีส�งวิทยุภเูก็ต และสถานีส�งวิทยุ
หาดใหญ� และดอนเมือง 

๒๕๖๐-๒๕๖๒ ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบลงทุน (๑๑.๕๖) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๗.๗๙ 
๒๕๖๒ ๓.๗๗ 

 

๐๐๐-๐๓๖๐ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสายอากาศ 
ณ สถานี RCAG AREA อุบลราชธานี 
(Radar) ศอ.บภ๒. ศน.บภ๑. ศล.บภ๒.  
หอ.นพ. และ Backup MK 

๒๕๖๒-๒๕๖๔ ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบลงทุน (๕.๒๕) 
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ ๓.๔๕ 
๒๕๖๔ ๑.๘๐  
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รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๙๖ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบวิทยสุือ่สาร 
ณ ศภ.บภ๑. หอ.กบ. หอ.รน. ศญ.บภ๑. 
หอ.ตง. และ หอ.นธ. พร-อมจัดหาอุปกรณ2 
C-ATIS 

๒๕๖๐-๒๕๖๒ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๑๐๑.๕๔ 
งบลงทุน (๙๘.๑๔) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๑.๑๔ 
๒๕๖๒ ๙๗.๐๐ 

งบดําเนินการ ( ๓.๔๐) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๓.๔๐  

๐๐๐-๐๓๕๘ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบันทึกเสียงแบบ
ดิจิทัล (Digital Voice Recording and 
Replay System) ณ  ศม.บภ๒.  ศบ.บภ๒. 
หอ.บร. หอ.รอ. หอ.สร. และ หอ.รน. 

๒๕๖๒-๒๕๖๔ ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบลงทุน (๑๓.๑๐) 
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ ๑๒.๖๐ 
๒๕๖๔ ๐.๕๐  

๐๐๐-๐๐๗๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบันทึกเสียงแบบ
ดิจิทัล (Digital Voice Recording and 
Replay System) ณ หอ.ตง. และ หอ.ตร. 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบลงทุน (๓.๐๖) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๓.๐๖ 

 

๐๐๐-๐๑๙๗ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ VCCS (Voice 
Communication Control System) 
ณ หอ.พร หอ.พช. หอ.มด. หอ.สท. หอ.ตก. 
หอ.รน. หอ.ตง. หอ.นธ. และ หอ.ตร. 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๕๑.๗๖ 
งบลงทุน (๔๗.๓๒) 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ ๔๗.๓๒ 

งบดําเนินการ ( ๔.๔๔) 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ ๔.๔๔  

๐๐๐-๐๑๙๘ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ VCCS (Voice 
Communication Control System) 
ณ หอ.สม.  หอ.นศ. และ หอ.ชพ.  

๒๕๕๙-๒๕๖๑ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๒๓.๑๓ 
งบลงทุน (๒๐.๖๙) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑.๐๐ 
๒๕๖๑ ๑๙.๖๙ 
งบดําเนินการ (๒.๔๔) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๒.๔๔  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๒๐ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๒๙ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบวิทยสุือ่สาร  
ณ ศช.บภ๒. หอ.ชร. หอ.มส. หอ.ลป. 
ศน.บภ๑. และ หอ.ตร. (๑๓๓ ชุด) 

๒๕๖๒-๒๕๖๔ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๓๘.๒๑ 
งบลงทุน (๓๗.๐๔)  
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ ๐.๘๕ 
๒๕๖๔ ๓๖.๑๙ 

งบดําเนินการ (๑.๑๗)  
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ - 
๒๕๖๔ ๑.๑๗  

๐๐๐-๐๓๖๑ ติดตั้งสถานีเครื่องส�งวิทยุ ณ ศอ.บภ๒. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฝบว. 
(วส.บว.) 

งบลงทุน (๘.๕๘) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ ๗.๖๔ 
๒๕๖๐ ๐.๙๔  

๐๐๐-๐๔๙๗ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ VCCS (Voice 
Communication Control System)  
ณ หอบังคับการบินกระบ่ี 

๒๕๕๙-๒๕๖๑ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๑๔.๐๒ 
งบลงทุน (๑๒.๐๔) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๖.๕๓ 
๒๕๖๑ ๕.๕๑ 
งบดําเนินการ (๑.๙๘) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑.๙๘ 
๒๕๖๑ -  

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๒๑ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

แผนงาน ๑.๓.๒ แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบเครื่องช�วยการเดินอากาศ 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๒๕๔ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องช�วย 
การเดินอากาศแบบ DVOR/DME (Doppler 
Very High Frequency Omni-directional 
Range/Distance Measuring Equipment) 
ณ ท�าอากาศยานชุมพร แม�สอด บุรีรัมย2  
และกระบ่ี และการก�อสร-างอาคารสถานี
เครื่องช�วยการเดินอากาศ DVOR/DME 
ณ ท�าอากาศยานแม�สอด 

๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๑๑๔.๘๔ 
งบลงทุน (๑๑๑.๑๔) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ ๓.๕๗ 
๒๕๖๐ ๑๐๗.๕๗ 
งบดําเนินการ (๓.๗๐) 
๒๕๕๘ ๐.๒๕ 
๒๕๕๙ ๐.๑๐ 
๒๕๖๐ ๓.๓๕  

๐๐๐-๐๒๕๕ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องช�วย 
การเดินอากาศแบบ DVOR/DME (Doppler 
Very High Frequency Omni-directional 
Range/Distance Measuring Equipment) 
ณ ท�าอากาศยานลําปาง นราธิวาส 
เพชรบูรณ2 ร-อยเอ็ด นครศรีธรรมราช และ 
สุราษฎร2ธานี 

๒๕๕๙-๒๕๖๑ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๑๕๑.๘๕ 
งบลงทุน (๑๔๖.๕๒) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑.๖๒ 
๒๕๖๑ ๑๔๔.๙๐ 
งบดําเนินการ (๕.๓๓) 
๒๕๕๙ ๐.๑๕ 
๒๕๖๐ ๕.๑๘ 
๒๕๖๑ -  

๐๐๐-๐๒๕๖ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องช�วย 
การเดินอากาศแบบ DVOR/DME (Doppler 
Very High Frequency Omni-directional 
Range/Distance Measuring Equipment) 
ณ ท�าอากาศยานอุบลราชธานี เชียงราย 
สุวรรณภมูิ และ สชด.ระยอง 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๑๐๑.๗๓ 
งบลงทุน (๙๗.๙๐) 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๑.๓๐ 
๒๕๖๓ ๙๖.๖๐ 

งบดําเนินการ (๓.๘๓) 
๒๕๖๑ ๐.๑๐ 
๒๕๖๒ ๓.๗๓ 
๒๕๖๓ -  

๐๐๐-๐๐๙๗ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องช�วย 
การเดินอากาศแบบ ILS/DME (Instrument 
Landing System / Distance Measuring 
Equipment) ณ ท�าอากาศยานดอนเมือง 
(ทางว่ิง 21L) 

๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๓๒.๕๓ 
งบลงทุน (๓๑.๑๙) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๓๑.๑๙ 
งบดําเนินการ (๑.๓๔) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑.๓๔  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๒๒ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๒๕๘ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องช�วย 
การเดินอากาศแบบ ILS/DME (Instrument 
Landing System / Distance Measuring 
Equipment) ณ ท�าอากาศยานดอนเมือง 
(ทางว่ิง 03L)  กระบ่ี  สกลนคร 
นครศรีธรรมราช และนครราชสีมา 

๒๕๖๐-๒๕๖๒ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๑๗๙.๗๗ 
งบลงทุน (๑๗๓.๘๙) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๒.๐๒ 
๒๕๖๒ ๑๗๑.๘๗ 
งบดําเนินการ (๕.๘๘) 
๒๕๖๐ ๐.๐๙ 
๒๕๖๑ ๕.๗๙ 
๒๕๖๒ -  

๐๐๐-๐๓๖๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องช�วย 
การเดินอากาศแบบ ILS/DME  (Instrument 
Landing System / Distance Measuring 
Equipment) ณ ท�าอากาศยานตรังและ
สุวรรณภมูิ (ทางว่ิง 19R, 01L, 19L, 01R) 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๑๔๐.๒๗ 
งบลงทุน (๑๓๖.๕๑) 
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ ๑.๖๓ 
๒๕๖๔ ๑๐๕.๗๓ 
๒๕๖๕ ๒๙.๑๕ 
งบดําเนินการ (๓.๗๖) 
๒๕๖๒ ๐.๐๕ 
๒๕๖๓ ๓.๗๑ 
๒๕๖๔ - 
๒๕๖๕ -  

๐๐๐-๐๔๓๑ จัดหาและตดิตั้งไฟหมุนบอกตําแหน�ง
สนามบิน (Airport Rotating Beacon: 
ARB)  เพ่ือทดแทนของเดิมจํานวน ๘ ชุด ณ 
หอ.ตง.  หอ.นธ.  หอ.พร.  หอ.ตก.  หอ.พช. 
หอ.มด. หอ.ชพ. และหอ.สท. 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝศป. 
(ฟท.ศป.) 

งบลงทุน (๖.๖๓) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๖.๔๐ 

งบดําเนินการ (๐.๒๓) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๐.๒๓  

๐๐๐-๐๔๓๒ จัดหาป�นสญัญาณไฟ (Signal Light Gun: 
SLG)  เพ่ือทดแทนของเดิม 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝศป. 
(ฟท.ศป.) 

งบลงทุน (๔.๖๙) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๔.๖๙  

๐๐๐-๐๔๙๘ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องช�วยการ
เดินอากาศ ILS/DME (Instrument 
Landing System / Distance Measuring 
Equipment) ณ ท�าอากาศยานร-อยเอ็ด 
น�าน ลําปาง ชุมพร และเชียงราย 

๒๕๖๓-๒๕๖๕ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๑๘๐.๒๖ 
งบลงทุน (๑๗๔.๒๗) 
๒๕๖๓ - 
๒๕๖๔ ๒.๐๒ 
๒๕๖๕ ๑๗๒.๒๕ 
งบดําเนินการ (๕.๙๙) 
๒๕๖๓ ๐.๑๐ 
๒๕๖๔ ๕.๘๙ 
๒๕๖๕ -  

 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๒๓ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

งาน (Strategic Activity) 
รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
แผนงาน ๑.๓.๓ แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบติดตามอากาศยาน 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๒๘๑ จัดหาและตดิตั้งระบบ/อุปกรณ2บรกิารจราจร
ทางอากาศ ณ หอบังคับการบินดอนเมือง 
แห�งใหม� 

๒๕๕๗-๒๕๖๐ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๒๕๙.๑๔ 
งบลงทุน (๒๔๕.๒๖) 
๒๕๕๗ ๓๓.๐๗ 
๒๕๕๘ ๕๒.๗๔ 
๒๕๕๙ ๙๑.๙๒ 
๒๕๖๐ ๖๗.๕๓ 

งบดําเนินการ (๑๓.๘๘) 
๒๕๕๗ - 
๒๕๕๘ ๑๓.๘๘ 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ -  

๐๐๐-๐๔๙๙ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบติดตามอากาศยาน 
เพ่ือสนับสนุนการให-บริการควบคุมจราจรทาง
อากาศบริเวณเขตประชิดสนามบิน ณ  
ท�าอากาศยานหัวหิน 

๒๕๖๐-๒๕๖๒ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๑๐๕.๐๐ 
งบลงทุน (๑๐๑.๑๓) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๑๔.๘๘ 
๒๕๖๒ ๘๖.๒๕ 
งบดําเนินการ (๓.๘๗) 
๒๕๖๐ ๐.๐๒ 
๒๕๖๑ ๓.๕๓ 
๒๕๖๒ ๐.๓๒  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๒๔ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๕๐๐ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบติดตาม 
อากาศยาน เพ่ือสนับสนุนการให-บริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศตามเส-นทางบินและ
เขตประชิดสนามบิน ณ สถานีเรดาร2ปฐมภมูิ 
(PSR) และสถานีเรดาร2ทุตยิภูมิ (SSR) 
ท�าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

๒๕๕๙-๒๕๖๓ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๔๘๘.๐๐ 
งบลงทุน (๔๘๑.๑๒) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๑๘๕.๙๒ 
๒๕๖๒ ๒๐๓.๗๕ 
๒๕๖๓ ๙๑.๔๕ 

งบดําเนินการ (๖.๘๘) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๖.๖๙ 
๒๕๖๒ ๐.๑๙ 
๒๕๖๓ -  

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
แผนงาน ๑.๓.๔ แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบข�ายสื่อสาร 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๘๐ ปรับปรุง/พัฒนาระบบเครือข�ายสือ่สาร 
(Modern Network Infrastructure) 
สําหรับเช่ือมต�อระบบ/อุปกรณ2ต�าง ๆ 
ณ ศูนย2ควบคุมการบินภมูิภาค ๙ แห�ง 

๒๕๕๙-๒๕๖๔ ฝสว. 
(ศว.สว.) 

๑๗๒.๑๖ 
งบลงทุน (๑๖๒.๒๕) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๕๒.๘๕ 
๒๕๖๑ ๕๒.๔๐ 
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ ๑๑.๔๐ 
๒๕๖๔ ๔๕.๖๐ 

งบดําเนินการ (๙.๙๑) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๒.๒๐ 
๒๕๖๑ ๔.๔๐ 
๒๕๖๒ ๐.๕๑ 
๒๕๖๓ ๑.๔๐ 
๒๕๖๔ ๑.๔๐  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๒๕ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๓๖๕ ปรับปรุง/พัฒนาข�ายสื่อสารระหว�างประเทศ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ฝสว. 
(ศว.สว.) 

๗.๔๖ 
งบลงทุน (๖.๒๓) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๕.๒๕ 
๒๕๖๑ ๐.๙๘ 

งบดําเนินการ (๑.๒๓) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑.๒๓ 
๒๕๖๑ -  

๐๐๐-๐๔๘๑ จัดหาและตดิตั้ง Backbone Multiplexer 
(Multiservice Access platform NGN) 
ทดแทนท่ีท�าอากาศยานสุวรรณภมูิ  
ทุ�งมหาเมฆ  ศภ.บภ๑. ศญ.บภ๑. 
 ศร.บภ๑. ศช.บภ๒. ศม.บภ๒. และ
หอบังคับการบินกระบ่ี 

๒๕๕๘-๒๕๖๑ ฝสว. 
(ศว.สว.) 

๘๖.๐๑ 
งบลงทุน ๘๐.๖๔ 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๔๓.๑๑ 
๒๕๖๑ ๓๗.๕๓ 

งบดําเนินการ ๕.๓๗ 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ ๑.๖๔ 
๒๕๖๐ ๓.๕๙ 
๒๕๖๑ ๐.๑๔  

๐๐๐-๐๔๘๒ จัดหาและตดิตั้งสถานีดาวเทียม (VSAT: 
Very Small Aperture Terminal) สํารอง
ฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site) 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝสว. 
(ศว.สว.) 

๑๖.๓๒ 
งบลงทุน (๑๖.๑๒) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑๖.๑๒ 

งบดําเนินการ (๐.๒๐) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๐.๒๐  

๐๐๐-๐๕๐๑ ปรับปรุง/พัฒนาข�ายสื่อสาร ๔๗ สถานี 
ท่ัวประเทศ 

๒๕๖๐-๒๕๖๒ ฝสว. 
(ศว.สว.) 

งบลงทุน (๑๘.๑๘) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๑๗.๐๒ 
๒๕๖๒ ๑.๑๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๒๖ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

งาน (Strategic Activity) 
รหัส 
งาน 

ชื่องาน ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๖๔ ปรับปรุง/พัฒนา AMSS UA (Automatic 
Message Switching User Agent) 
Terminal จํานวน ๓๐๐ ชุด สําหรับใช-งานท่ี 
ท�าอากาศยานดอนเมือง สุวรรณภมูิ และ
ส�วนภูมภิาค 

๒๕๕๙-๒๕๖๔ ฝสว. 
(ศว.สว.) 

งบลงทุน (๑๔.๑๙) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑.๒๙ 
๒๕๖๑ ๖.๔๕ 
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ ๖.๔๕ 
๒๕๖๔ -  

 
แผนงาน ๑.๓.๕ แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบข-อมูลการบิน 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๓๖๙ จัดหาและตดิตั้งระบบบริหารสภาพคล�อง
จราจรทางอากาศผ�านอ�าวเบงกอล 
(BOBCAT) เพ่ือทดแทนของเดิม 

๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฝบว. 
(วข.บว.) 

งบลงทุน (๑๕.๐๐) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑๕.๐๐  

๐๐๐-๐๔๒๑ จัดหาและตดิตั้งระบบคอมพิวเตอร2 
แม�ข�าย สําหรับตดิตั้งใช-งานระบบบริการ 
การเดินอากาศและข-อมลูข�าวอากาศ 
การบิน ผ�านทางเครือข�าย Inernet 
Website 

๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฝบว. 
(วข.บว.) 

งบลงทุน (๑๘.๐๐) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑๘.๐๐  

๐๐๐-๐๔๘๓ จัดหาอุปกรณ2 ATN Router สําหรับระบบ 
AMHS  

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝบว. 
(วข.บว.) 

๕.๙๐ 
งบลงทุน (๕.๐๒) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๕.๐๒ 

งบดําเนินการ (๐.๘๘) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๐.๘๘  

๐๐๐-๐๔๘๔ ปรับปรุงระบบแถลงข�าวการบินอัตโนมัติ 
(CATIS) 

๒๕๖๐ ฝสว. 
(วว.สว.) 

งบลงทุน (๙.๙๖) 
๒๕๖๐ ๙.๙๖  

๐๐๐-๐๕๐๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการ
เดินอากาศ และ ATN Network 

๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝบว. 
(วข.บว.) 

งบลงทุน (๑๔.๕๑) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๑๔.๕๑  

 
 
 
 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๒๗ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

งาน (Strategic Activity) 
รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
แผนงาน ๑.๓.๖ แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบสําหรบัสนับสนุนการให-บริการการเดินอากาศ 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๒๖๐ จัดหาและตดิตั้งระบบบินทดสอบ (Flight 
Inspection System: FIS) ชุดท่ี ๓ 

๒๕๕๙-๒๕๖๑ ฝทส. 
(ปบ.ทส.) 

งบลงทุน (๑๕๐.๐๐) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๔๘.๐๐ 
๒๕๖๑ ๑๐๒.๐๐  

๐๐๐-๐๕๐๓ จัดหาเครื่องยนต2 เพ่ือสํารองพร-อมใช-งาน
สําหรับอากาศยาน King Air 350 

๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝทส. 
(วอ.ทส.) 

งบลงทุน (๗๒.๐๐) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๗๒.๐๐  

๐๐๐-๐๕๐๔ จัดหา Calibration System for 
VOR/ILS/GNSS/GBAS Analyzer 

๒๕๖๑ ฝมป. 
(มว.มป.) 

๑๕.๕๐ 
งบลงทุน (๑๔.๙๓) 
๒๕๖๑ ๑๔.๙๓ 

งบดําเนินการ (๐.๕๗) 
๒๕๖๑ ๐.๕๗  

๐๐๐-๐๕๐๕ จัดหา Calibration System for Avionics 
Test Set 

๒๕๖๑ ฝมป. 
(มว.มป.) 

๒๔.๐๐ 
งบลงทุน (๒๓.๑๘) 
๒๕๖๑ ๒๓.๑๘ 

งบดําเนินการ (๐.๘๒) 
๒๕๖๑ ๐.๘๒  

๐๐๐-๐๕๐๖ พัฒนาประสิทธิภาพแหล�งจ�ายระบบไฟฟVา
สํารอง (Power Supply Backup) ของ
ระบบวิทยุสื่อสารการเดินอากาศจํานวน ๑๙ 
สถานี 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบลงทุน (๗.๖๐) 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๕.๕๓ 
๒๕๖๓ ๒.๐๗  

๐๐๐-๐๕๐๗ เพ่ิมประสิทธิภาพการให-บริการเขตสนามบิน 
ด-วยระบบ Video (Intelligence Video 
Platform for Aerodrome Operation) 
ณ ท�าอากาศยานดอนเมือง และสวุรรณภูม ิ

๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบลงทุน (๑๐๐.๐๐) 
๒๕๖๐ ๑๐๐.๐๐ 
๒๕๖๑ -  

 
 
 
 
 
 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๒๘ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

งาน (Strategic Activity) 
รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๘๔ จัดหาอุปกรณ2 RF Amplifier 50 dB gain 
for Calibration GPS เพ่ือให-บริการสอบ
เทียบเครื่องมือวัดด-าน AVIONICS 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝมป 
(มว.มป) 

งบลงทุน (๐.๙๕) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๐.๙๕  

 
แผนงาน ๑.๓.๗ แผนปรับปรุง/พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับสนับสนุนการให-บริการการเดินอากาศ 
  
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๓๖ ปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพระบบ 
การจ�ายไฟฟVาสํารอง จํานวน ๙ สถานี  
ณ สถานี MM LLZ เชียงราย สถานี DVOR 
แม�ฮ�องสอน สถานีเครื่องส�งวิทยุ ศช.บภ๒.  
หอ.ตก.  สถานีเรดาร2เดิม อุบลราชธานี  
สถานี NDB เชียงใหม� และ NDB พิษณุโลก 
และ สชด. โคราช  

๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝศป. 
(ฟท.ศป.) 

งบลงทุน (๒๑.๒๓) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๒๑.๒๓  

๐๐๐-๐๔๓๗ ปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพระบบ 
การจ�ายไฟฟVาสํารอง จํานวน ๙ สถานี  
ณ สถานี DVOR สุราษฎร2ธานี สถานี RCAG 
เขาปVอม สถานี DVOR LLZ NDB กระบ่ี
สถานี DVOR NDB ระนอง สถานี DVOR 
LLZ นราธิวาส 

๒๕๖๒-๒๕๖๓ ฝศป. 
(ฟท.ศป.) 

งบลงทุน (๒๑.๐๐) 
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ ๒๑.๐๐  

๐๐๐-๐๔๓๙ ปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพระบบ 
การจ�ายไฟฟVาสํารอง โรงไฟฟVามหาเมฆ 
สํานักงานใหญ� ทุ�งมหาเมฆ 

๒๕๖๑-๒๕๖๒ ฝศป. 
(ฟท.ศป.) 

งบลงทุน (๑๐๑.๕๐) 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๑๐๑.๕๐  

๐๐๐-๐๔๔๐ ปรับปรุง/เปลี่ยนทดแทนระบบตู-ควบคุม
ระบบส�งจ�ายกําลังไฟฟVา อาคารอํานวยการ 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝศป. 
(ฟท.ศป.) 

งบลงทุน (๔.๘๐) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๔.๘๐  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๒๙ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๔๑ พัฒนาประสิทธิภาพระบบเครื่องกําเนิด
ไฟฟVาสํารองและก�อสร-างอาคาร สาํหรับ
จ�ายไฟฟVาสาํรองให-สถานีเครื่องช�วยการ
เดินอากาศ Glide Slope แบบ Frangible 
ของท�าอากาศยานภูมิภาค จํานวน ๙ แห�ง 

๒๕๕๘-๒๕๖๓ ฝศป. 
(ผก.ศป.) 

๕๔.๗๓ 
งบลงทุน (๕๒.๕๘) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๑.๑๙ 
๒๕๖๒ ๓๕.๕๗ 
๒๕๖๓ ๑๕.๘๒ 
งบดําเนินการ (๒.๑๕) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๑.๖๖ 
๒๕๖๓ ๐.๔๙  

๐๐๐-๐๔๔๒ พัฒนาประสิทธิภาพระบบเครื่องกําเนิด
ไฟฟVาสํารองและก�อสร-างอาคาร สาํหรับ
จ�ายไฟฟVาสาํรองให-หอบังคับการบินภูมิภาค 
จํานวน ๘ แห�ง 

๒๕๕๘-๒๕๖๓ ฝศป. 
(ผก.ศป.) 

๘๒.๖๐ 
งบลงทุน (๘๐.๔๙) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๒.๑๔ 
๒๕๖๒ ๔๙.๓๘ 
๒๕๖๓ ๒๘.๙๗ 
งบดําเนินการ (๒.๑๑) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๑.๓๐ 
๒๕๖๓ ๐.๘๑  

๐๐๐-๐๔๘๕ ปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพเครือ่งจ�าย
กระแสไฟฟVาต�อเน่ืองอัตโนมัติ 
(Uninterruptible Power Supply: UPS) 
เพ่ือทดแทนของเดิม จํานวน ๖๓ ชุด 
ณ ส�วนกลาง และท�าอากาศยานภมูิภาค 

๒๕๕๙-๒๕๖๑ ฝศป. 
(ฟท.ศป.) 

งบลงทุน (๒๙.๑๒) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑.๐๐ 
๒๕๖๑ ๒๘.๑๒  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๓๐ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๘๖ ปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพระบบจ�าย
กําลังไฟฟVาต�อเน่ือง (UPS) ให-มีเสถียรภาพ 
มีความมั่นคง สามารถจ�ายกําลังไฟฟVาให-
อุปกรณ2สื่อสารได-อย�างต�อเน่ือง จํานวน 
๑๔๐ ชุด ณ ส�วนกลางและท�าอากาศยาน
ภูมิภาค 

๒๕๕๙-๒๕๖๑ ฝศป. 
(ฟท.ศป.) 

งบลงทุน (๖๑.๔๐) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๓.๓๘ 
๒๕๖๑ ๕๘.๐๒  

๐๐๐-๐๕๐๘ ปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพระบบจ�าย
กําลังไฟฟVาต�อเน่ือง (UPS) ให-มีเสถียรภาพ 
มีความมั่นคงสามารถจ�ายกําลังไฟฟVาให-
อุปกรณ2สื่อสารได-อย�างต�อเน่ือง ณ ศช.บภ๒. 

๒๕๖๒-๒๕๖๓ ฝศป. 
(ฟท.ศป.) 

งบลงทุน (๘.๔๐) 
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ ๘.๔๐ 

 

๐๐๐-๐๕๐๙ จัดหาและตดิตั้งระบบตู-สาขาโทรศัพท2
สํานักงานอัตโนมตัิ (Internet Private 
Branch Exchange: IPBX) พร-อมอุปกรณ2
ประกอบ  เพ่ือทดแทนของเดิม  
ณ ศูนย2ควบคุมการบินเชียงใหม� 

๒๕๖๒-๒๕๖๓ ฝศป. 
(ฟท.ศป.) 

๕.๐๕ 
งบลงทุน (๕.๐๐) 

๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ ๕.๐๐ 

งบดําเนินการ (๐.๐๕) 
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ ๐.๐๕ 

 

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
กลยุทธ4 S1.4: บริหารความต�อเน่ืองการให-บริการการเดินอากาศให-มีความพร-อมและสามารถรักษาระดับความปลอดภัย 
รวมท้ังเปNนไปตามมาตรฐานสากลสําหรับรองรับทุกสถานการณ2 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนพัฒนาระบบงานเพ่ือการบริหารความต�อเน่ืองในการให-บริการการเดินอากาศ 
• แผนพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด-านการรักษาความปลอดภัยของระบบบริการการเดินอากาศ 

 
แผนงาน ๑.๔.๑ แผนพัฒนาระบบงานเพ่ือการบริหารความต�อเน่ืองในการให-บริการการเดินอากาศ 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๓๔๔ จัดตั้งศูนย2ปฏิบัติการสํารองอิสระ  
(Independent Backup System: IBS) 

๒๕๖๐-๒๕๖๒ ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบลงทุน (๒๕๒.๑๔) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๒๕๒.๑๔  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๓๑ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๓๖๘ จัดหาและตดิตั้งระบบข-อมูลการบินสํารอง
ในกรณีฉุกเฉิน ณ ศล.บภ๒. 

๒๕๖๑-๒๕๖๒ ฝบว. 
(วข.บว.) 

๓๙.๕๐ 
งบลงทุน (๓๙.๐๐) 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๓๙.๐๐ 

งบดําเนินการ (๐.๕๐) 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๐.๕๐  

๐๐๐-๐๓๖๒ ติดตั้งสถานีเครื่องส�งวิทยสุํารอง 
ณ ศภ.บภ๑. และ ศช.บภ๒. 

๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฝบว. 
(วส.บว.) 

งบลงทุน (๑๑.๕๔) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ ๙.๙๕ 
๒๕๖๐ ๑.๕๙  

๐๐๐-๐๓๔๓ จัดตั้งศูนย2บริหารความต�อเน่ืองของระบบ 
CNS/ATM (Communication 
Navigation Surveillance/Air Traffic 
Management) และระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ 

๒๕๕๘-๒๕๖๒ ฝสว.,ฝศป. 
(อว.สว., ฟท.ศป.) 

๑๙๔.๙๑ 
งบลงทุน (๑๙๔.๓๘) 
๒๕๕๘ ๙.๖๘ 
๒๕๕๙ ๒๑.๑๐ 
๒๕๖๐ ๒๑.๘๖ 
๒๕๖๑ ๘๓.๕๒ 
๒๕๖๒ ๕๘.๒๒ 

งบดําเนินการ (๐.๕๓) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๐.๕๓  

๐๐๐-๐๕๑๐ จัดหาตดิตั้งอุปกรณ2อ�านค�า และส�งข-อมูล
แจ-งเตือนสําหรับสถานีวิทยสุื่อสาร จํานวน 
๑๐๕ สถานี 

๒๕๖๑-๒๕๖๒ ฝบว. 
(วส.บว.) 

งบลงทุน (๑๐.๙๕) 
๒๕๖๑ ๗.๒๗ 
๒๕๖๒ ๓.๖๘  

๐๐๐-๐๕๑๑ พัฒนาการให-บริการอย�างต�อเน่ืองของ
สถานีเครื่องส�งวิทยุ-เครื่องรับวิทย ุ
(Main/Standby) ณ ศญ.บภ๑. ศร.บภ๑. 
ศม.บภ๒. และหอฯ กระบ่ี 

๒๕๖๐-๒๕๖๒ ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบลงทุน (๑๗.๑๐) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๑๔.๗๖ 
๒๕๖๒ ๒.๓๔  

๐๐๐-๐๕๑๒ จัดหาระบบ ATC Mobile Tower มาใช-
งานสําหรับท�าอากาศยานในภาคเหนือ 
และภาคใต- 

๒๕๖๑-๒๕๖๒ ฝศบ. 
(สจ.ศบ.) 

๓๙๒.๐๐ 
งบลงทุน (๓๗๐.๐๐) 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๓๗๐.๐๐ 

งบดําเนินการ (๒๒.๐๐) 
๒๕๖๑ ๒๒.๐๐ 
๒๕๖๒ -  

 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๓๒ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๖๒ ทบทวน ปรับปรุงและฝ�กซ-อม BCP ท่ัวท้ัง
องค2กร 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝนบ. 
(บบ.นบ.) 

งบดําเนินการ (๒.๗๔) 
๒๕๖๐ ๐.๕๔ 
๒๕๖๑ ๐.๕๕ 
๒๕๖๒ ๐.๕๕ 

๒๕๖๓ ๐.๕๕ 

๒๕๖๔ ๐.๕๕  
๕๕๕-๐๒๑๐ จัดทํา ATM Contingency Plan   ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝมป. 

(มก.มป.) 
ไม�ใช-งบประมาณ 

 
แผนงาน ๑.๔.๒ แผนพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด-านการรักษาความปลอดภัยของระบบบริการการเดินอากาศ 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๖๐ ติดตั้งและปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัยโทรทัศน2วงจรป�ด (Closed Circuit 
Television) และระบบควบคุมการเข-าถึง 
(Access Control) ทดแทนของเดิม และ
เพ่ิมเตมิ ณ ท่ีทําการ หอบังคับการบิน
ภูมิภาค จํานวน ๑๓ แห�ง และสาํนักงาน
ใหญ� ทุ�งมหาเมฆ (อาคาร ๖๐ ปY) 

๒๕๖๐-๒๕๖๒ ฝศป. 
(รป.ศป.) 

งบลงทุน (๒๙.๒๗) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๑๒.๗๘ 
๒๕๖๒ ๑๖.๔๙ 

 

๐๐๐-๐๕๑๓ ติดตั้ง ปรับปรุง และทดแทนของเดิมระบบ
รักษาความปลอดภัยระบบโทรทัศน2วงจรป�ด 
(Closed Circuit Television: CCTV) 
ประกอบด-วยท่ีทําการ บวท. ณ ส�วนกลาง 
(ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง) 
ศญ.บภ๑. ศภ.บภ๑. ศร.บภ๑. ศช.บภ๒. 
ศล.บภ๒. ศบ.บภ๒. ศอ.บภ๒. ศม.บภ๒. 
สถานีเครื่องช�วยการเดินอากาศบุรรีัมย2   
ชุมแพ หอบังคับการบินขอนแก�น 
นครราชสีมา ตรัง นครศรีธรรมราช และกระบ่ี 

๒๕๕๘-๒๕๖๑ ฝศป. 
(รป.ศป.) 

งบลงทุน (๔๖.๔๓) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ ๖.๙๖ 
๒๕๖๐ ๓๙.๔๗ 
๒๕๖๑ -  

๐๐๐-๐๕๑๔ ติดตั้งระบบควบคุมการเข-าถึง (Access 
Control) ณ หอบังคับการบินตรัง กระบ่ี 
นครศรีธรรมราช  นครราชสมีา สมุย      
แม�สอด สโุขทัย และตราด รวมถึงหน�วยงาน
ของบริษัทฯ ภายในพ้ืนท่ีอาคาร
หอบังคับการบินดอนเมืองเก�า และห-อง
ปฏิบัติงาน สกญ. อาคารสโมสร ช้ัน ๒  
(ทุ�งมหาเมฆ) 

๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฝศป. 
(รป.ศป.) 

งบลงทุน (๓.๐๒) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ ๑.๒๖ 
๒๕๖๐ ๑.๗๖  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๓๓ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๕๑๕ พัฒนาแผนมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัย (Security Plan) 

๒๕๕๙-๒๕๖๑ ฝมป. 
(คณะ
กรรมการฯ) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๕๑๖ พัฒนาระบบ Cyber Security   ๒๕๖๐ ฝมป., ฝสท. 
(มก.มป., 
บท.สท.) 

งบดําเนินการ (๐.๕๔) 
๒๕๖๐ ๐.๕๔  

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
กลยุทธ4 S2.1: พัฒนาการปฏิบัติการในเขตสนามบิน โดยมุ�งเน-นในด-าน PBN Approach with Vertical Guidance, 
AMAN/DMAN, A-SMGCS, Airport-CDM, Remote Aerodrome เปNนสําคัญและสนับสนุนการลดการปล�อยก�าซ CO2 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนการนําเทคโนโลยี A-SMGCS มาใช-ยกระดับความปลอดภัยและเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับเท่ียวบินในส�วน 

Aerodrome 
• แผนการนําเทคโนโลยี GBAS มาใช-งานในพ้ืนท่ีควบคุมจราจรฯ ในส�วนของ Aerodrome และ Approach 
• แผนปรับรูปแบบการให-บริการจราจรทางอากาศสําหรับศูนย2ควบคุมการบินและหอลูกข�ายภูมิภาคในระยะไกล 
• แผนพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการปฏิบัติการและความคล�องตัวเท่ียวบินเข-า-ออกในเขตสนามบิน 

 
แผนงาน ๒.๑.๑ แผนการนําเทคโนโลยี A-SMGCS มาใช-ยกระดับความปลอดภัยและเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับเท่ียวบิน 
ในส�วน Aerodrome 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๒๘๓ พัฒนาระบบตดิตามอากาศยาน
Multilateration ณ ท�าอากาศยานภูเก็ต 
และเชียงใหม� 

๒๕๖๐-๒๕๖๒ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๑๑๔.๗๕ 
งบลงทุน (๑๑๒.๘๖) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๑๑๒.๘๖ 

งบดําเนินการ (๑.๘๙) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๑.๘๙  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๓๔ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๓๗๕ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบติดตามอากาศ
ยานภาคพ้ืนดินแบบ Multilateration 
(MLAT) เพ่ือสนับสนุนการให-บริการจราจร
ทางอากาศบริเวณท�าอากาศยานสวุรรณภูม ิ

๒๕๖๐-๒๕๖๒ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๑๔๐.๒๙ 
งบลงทุน (๑๓๘.๔๙) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๑๓๘.๔๙ 

งบดําเนินการ (๑.๘๐) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๑.๘๐  

๐๐๐-๐๔๒๔ จัดหาพร-อมติดตั้งระบบอุปกรณ2สือ่สาร
สนับสนุนระบบตดิตามอากาศยาน MLAT 
(Multilateration) สําหรับท�าอากาศยาน
เชียงใหม� และท�าอากาศยานภูเก็ต 

๒๕๕๘-๒๕๖๒ ฝสว. 
(ศว.สว.) 

๔๒.๓๓ 
งบลงทุน (๔๒.๒๐) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ ๕.๐๐ 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๓๗.๒๐ 

งบดําเนินการ (๐.๑๓) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๐.๑๓  

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
แผนงาน ๒.๑.๒ แผนการนําเทคโนโลยี GBAS มาใช-งานในพ้ืนท่ีควบคุมจราจรฯ ในส�วนของ Aerodrome และ Approach 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๓๗๖ พัฒนาขีดความสามารถให-พร-อมรบัการนํา
ระบบ GBAS/GLS Approach Procedure 
Design 

๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝบจ. 
(อพ.บจ.) 

งบดําเนินการ (๒.๒๑) 
๒๕๖๐ ๐.๗๑ 
๒๕๖๑ ๑.๕๐  

๐๐๐-๐๓๗๗ ประเมินระดับความสามารถการให-บริการ 
(Service Level) ของระบบ GBAS 
(Ground Based Augmentation System) 
Testbed 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝบว. 
(วช.บว.) 

งบลงทุน (๒.๑๐) 
๒๕๕๙ ๒.๑๐ 
๒๕๖๐ -  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๓๕ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๔๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการนําร�อนด-วยระบบ 
GBAS (Ground Based Augmentation 
System)  ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

๒๕๕๙-๒๕๖๓ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๑๓๙.๑๐ 
งบลงทุน (๑๓๖.๑๐) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๔.๐๐ 
๒๕๖๓ ๑๓๒.๑๐ 

งบดําเนินการ (๓.๐๐) 
๒๕๕๙ ๑.๕๐ 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๑.๕๐ 
๒๕๖๓ -  

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
แผนงาน ๒.๑.๓  แผนปรับรูปแบบการให-บริการจราจรทางอากาศสําหรับศูนย2ควบคุมการบินและหอลูกข�ายภูมิภาคใน
ระยะไกล 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๒๘๒ จัดตั้งระบบ Remote Aerodrome ทดสอบ 
ณ ศอ.บภ๒. (ควบคุมการจราจรทางอากาศ 
ณ หอฯ ขอนแก�น และนครพนม) 

๒๕๕๗-๒๕๖๐ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๕.๒๒ 
งบลงทุน (๓.๙๒) 

๒๕๕๗ ๐.๐๔ 
๒๕๕๘ ๓.๘๘ 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 

งบดําเนินการ (๑.๓๐) 
๒๕๕๗ - 
๒๕๕๘ ๐.๗๐ 
๒๕๕๙ ๐.๖๐ 
๒๕๖๐ -  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๓๖ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๓๔๖ พัฒนาระบบการควบคุมจราจรทางอากาศ 
ในเขตสนามบินระยะไกล (Remote 
Aerodrome Control) 

๒๕๖๔-๒๕๖๕ ฝสว., ฝมป. 
(อว.สว. ,   
มก.มป.) 

๓๑๐.๘๐ 
งบลงทุน (๓๐๗.๔๕) 
๒๕๖๔ ๙๒.๓๓ 
๒๕๖๕ ๒๑๕.๑๒ 

งบดําเนินการ (๓.๓๕) 
๒๕๖๔ ๒.๖๕ 
๒๕๖๕ ๐.๗๐  

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
แผนงาน ๒.๑.๔ แผนพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการปฏิบัติการและความคล�องตัวเท่ียวบินเข-า-ออกในเขตสนามบิน 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๕๑ พัฒนาศักยภาพด-านการบินในภาพรวมของ 
ท�าอากาศยานภูเก็ต 

๒๕๕๘-๒๕๖๑ ฝบจ. 
(ศห.บจ.) 

งบดําเนินการ (๐.๒๐) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ ๐.๑๐ 
๒๕๖๐ ๐.๑๐ 
๒๕๖๑ -  

๐๐๐-๐๕๑๗ พัฒนาการให-บริการควบคุมจราจรทางอากาศ
ขาเข-าแบบ Simultaneous Parallel 
Approach ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภมู ิ

๒๕๖๐-๒๕๖๒ ฝศก. 
(สจ.ศก.) 

งบดําเนินการ (๒.๐๔) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๑.๖๔ 
๒๕๖๒ ๐.๔๐  

๐๐๐-๐๕๑๘ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจร
ทางอากาศภายใต-แนวคิด A-CDM 
ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภมูิและดอนเมือง  

๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝศก. 
(สจ.ศก.) 

งบดําเนินการ (๑.๕๕) 
๒๕๖๐ ๐.๓๕ 
๒๕๖๑ ๑.๒๐  

๐๐๐-๐๕๑๙ ศึกษาการนําข-อมูล Dynamic Wake 
Turbulence เข-าใช-งาน 

๒๕๖๐ ฝบจ. 
(ศห.บจ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     

 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๓๗ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

กลยุทธ4 S2.2: พัฒนาเช่ือมต�อและทํางานร�วมกันได-ของระบบและข-อมูล  โดยมุ�งเน-นในด-าน AIXM/FIXM เปNนสําคัญ 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนพัฒนาการบริหารข-อมูลการเดินอากาศท่ัวท้ังระบบ 

 
แผนงาน ๒.๒.๑  แผนพัฒนาการบริหารข-อมูลการเดินอากาศท่ัวท้ังระบบ 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๓๔๗ พัฒนาระบบให-บริการข-อมูลภูมสิารสนเทศ
พ้ืนฐานด-านการเดินอากาศผ�านเครือข�าย 

๒๕๕๗-๒๕๖๐ ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบลงทุน (๒๖.๕๐) 
๒๕๕๗ - 
๒๕๕๘ ๑.๒๗ 
๒๕๕๙ ๘.๒๕ 
๒๕๖๐ ๑๖.๙๘  

๐๐๐-๐๔๔๗ พัฒนาโมเดลการแลกเปลี่ยนข-อมลู
สารสนเทศการบิน 

๒๕๖๐ ฝสว. 
(วว.สว.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๔๔๘ ติดตั้งระบบทดสอบการแลกเปลีย่นข-อมูลใน
รูปแบบ SWIM (System Wide 
Information Management) (SWIM 
Testbed System) 

๒๕๖๐ ฝสว. 
(วว.สว.) 

งบลงทุน (๑๐.๙๐) 
๒๕๖๐ ๑๐.๙๐  

๐๐๐-๐๕๒๐ พัฒนาระบบ SWIM/AMHS gateway 
สําหรับรองรับการแลกเปลี่ยนข-อมลูแบบ 
SWIM 

๒๕๖๐ ฝสว. 
(วว.สว.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๕๒๑ พัฒนาระบบ ROBEX Automation และ 
OPMET Data Bank เพ่ือรองรับสารสนเทศ
การเดินอากาศในรูปแบบ IWXXM 

๒๕๖๐ ฝสว. 
(วว.สว.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๕๒๒ พัฒนาระบบต-นแบบโครงสร-างพ้ืนฐาน 
SWIM (SWIM Infrastructure)    

๒๕๖๐-๒๕๖๒ ฝสว. 
(วว.สว.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๕๒๓ พัฒนาระบบ AMHS ในส�วน UA (User 
Agent) 

๒๕๖๑ ฝสว. 
(วว.สว.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๕๒๔ พัฒนาข-อมูลข�าวประกาศนักบินแบบใหม�ใน
ส�วน Airspace Events 

๒๕๖๑ ฝสว. 
(วว.สว.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๕๒๕ ติดตั้งระบบเทคโนโลยีบริหารจัดการข-อมูล
เพ่ือรองรับข-อมูลขนาดใหญ�  

๒๕๖๑-๒๕๖๒ ฝสว. 
(วว.สว.) 

งบลงทุน (๑๑.๐๐) 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๑๑.๐๐  

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

      



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๓๘ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

กลยุทธ4 S2.3: พัฒนาความสามารถในการรองรับและความคล�องตัวของเท่ียวบินผ�านการบริหารจราจรทางอากาศร�วมกับผู-มี
ส�วนได-ส�วนเสีย โดยมุ�งเน-นในด-าน FUA, CDM/ATFM, ADS-B/WAM, Safety Nets เปNนสําคัญ และสนับสนุนการลดการ
ปล�อยก�าซ CO2 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนพัฒนาระบบการประสานความร�วมมือทหาร-พลเรือนเพ่ือการใช-ห-วงอากาศแบบคล�องตัว 
• แผนพัฒนาโครงสร-างห-วงอากาศ และเส-นทางบินตามเทคนิคการนําร�องยุคใหม� 
• แผนพัฒนามาตรการและเครื่องมืออัตโนมัติสําหรับการบริหารความคล�องตัวจราจรทางอากาศเพ่ือสร-างความสมดุลกับ

ความสามารถในการรองรับ 
• แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพและความต�อเ น่ืองการติดตามและควบคุมอากาศยานด-วยเทคโนโลยีติดตาม 

อากาศยานยุคใหม� 
 
แผนงาน ๒.๓.๑ แผนพัฒนาระบบการประสานความร�วมมือทหารพลเรือนเพ่ือการใช-ห-วงอากาศแบบคล�องตัว 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๓๗๓ จัดตั้งศูนย2ประสานงานบริหารจราจรทาง
อากาศระหว�างทหารและพลเรือนแห�งชาติ 
(Thai Civil/Military Air Traffic 
Management Coordination Centre: 
Thai-CMAC) 

๒๕๕๗-๒๕๖๐ ฝบจ. 
(ศห.บจ.) 

๑๐.๒๖ 
งบลงทุน (๑๐.๐๘) 
๒๕๕๗ - 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ ๑๐.๐๘ 
๒๕๖๐ - 

งบดําเนินการ (๐.๑๘) 
๒๕๕๗ - 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๐.๑๘ 

 

๐๐๐-๐๕๒๖ พัฒนาต-นแบบระบบวิเคราะห2ประสิทธิภาพ
การใช-งานห-วงอากาศแบบคล�องตัวจากการ
ประสานงานระหว�างหน�วยงานทหาร 
และพลเรือน 

๒๕๖๑ ฝสว. 
(วว.สว.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๖๕ พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการห-วงอากาศ
แบบ Flexible Use of Airspace ร�วมกับ
หน�วยงาน ANSP  

๒๕๕๘-๒๕๖๒ ฝบจ. 
(ศห.บจ.) 

งบดําเนินการ (๑.๓๓) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ ๐.๓๓ 
๒๕๖๐ ๐.๕๐ 
๒๕๖๑ ๐.๕๐ 
๒๕๖๒ -  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๓๙ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๖๖ ประสานความร�วมมือด-านการบรหิารจราจร
ทางอากาศระหว�างทหารและพลเรือน  

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝนบ. 
(วว.นบ.) 

งบดําเนินการ (๒.๐๐) 
๒๕๖๐ ๐.๔๐ 
๒๕๖๑ ๐.๔๐ 
๒๕๖๒ ๐.๔๐ 
๒๕๖๓ ๐.๔๐ 
๒๕๖๔ ๐.๔๐  

 
แผนงาน ๒.๓.๒ แผนพัฒนาโครงสร-างห-วงอากาศและเส-นทางบินตามเทคนิคการนําร�องยุคใหม� 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๓๘๑ ยกระดับขีดความสามารถการออกแบบ 
วิธีปฏิบัติการบิน  

๒๕๕๙-๒๕๖๑ ฝบจ. 
(อพ.บจ.) 

๒๙.๙๕ 
งบลงทุน (๒๕.๐๐) 
๒๕๕๙ ๒๕.๐๐ 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 

งบดําเนินการ (๔.๙๕) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๔.๙๕  

๐๐๐-๐๓๘๒ ผลักดันการให-บริการ GNSS Service 
Prediction ผ�านความร�วมมือระหว�างประเทศ
ในเวทีประชุม APEC 

๒๕๕๘-๒๕๖๑ ฝบจ. 
(อพ.บจ.) 

งบดําเนินการ (๑.๐๕) 
๒๕๕๘ ๐.๓๐ 
๒๕๕๙ ๐.๒๕ 
๒๕๖๐ ๐.๒๕ 
๒๕๖๑ ๐.๒๕  

๐๐๐-๐๔๘๗ วางโครงข�ายระบบเครื่องช�วยการเดินอากาศ
ประเภท DME เพ่ือใช-เปNนทางเลือก/สํารอง
สําหรับการบริหารจัดการห-วงอากาศแบบ PBN 
(Performance Based Navigation) ระดับ 
En-route และ SID/STAR ในประเทศไทย  
(๓ สถานี) 

๒๕๕๙-๒๕๖๑ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๒๕.๙๒ 
งบลงทุน (๒๓.๓๙) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๔.๗๓ 
๒๕๖๑ ๑๘.๖๖ 

งบดําเนินการ (๒.๕๓) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๒.๔๓ 
๒๕๖๑ ๐.๑๐  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๔๐ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๕๒๗ วางโครงข�ายระบบเครื่องช�วยการเดินอากาศ
ประเภท DME เพ่ือใช-เปNนทางเลือก/สํารอง
สําหรับการบริหารจัดการห-วงอากาศแบบ PBN 
(Performance Based Navigation) สําหรับ 
En-route และ SID/STAR ในประเทศไทย  
(๑๒ สถานี) 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๑๐๓.๐๖ 
งบลงทุน (๙๙.๙๐) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๒๐.๓๘ 
๒๕๖๓ ๔๒.๑๐ 
๒๕๖๔ ๓๗.๔๒ 

งบดําเนินการ (๓.๑๖) 
๒๕๖๐ ๐.๖๔ 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๒.๕๒ 
๒๕๖๓ - 
๒๕๖๔ -  

 

งาน (Strategic Activity) 
รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๐๖๙ งานบริหารจัดการโครงสร-างพ้ืนท่ีควบคุมจราจร
ทางอากาศและเส-นทางบิน 

๒๕๕๗-๒๕๖๒ ฝบจ. 
(ศห.บจ.) 

งบดําเนินการ (๑.๕๘) 
๒๕๕๗ - 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ ๐.๑๕ 
๒๕๖๐ ๑.๔๓ 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๔๑ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

แผนงาน ๒.๓.๓  แผนพัฒนามาตรการและเครื่องมืออัตโนมตัิสําหรบัการบริหารความคล�องตัวจราจรทางอากาศเพ่ือสร-าง
ความสมดุลกับความสามารถในการรองรับ 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๒๑๖ จัดตั้งศูนย2บริหารเครือข�ายการจราจรทาง
อากาศ (ATM Network Management 
Center) 

๒๕๕๗-๒๕๖๐ ฝบจ. 
(ศห.บจ.) 

๔๖๘.๙๔ 
งบลงทุน (๔๕๒.๐๙) 
๒๕๕๗ - 
๒๕๕๘ ๑๐.๑๗ 
๒๕๕๙ ๓๔.๔๑ 
๒๕๖๐ ๔๐๗.๕๑ 

งบดําเนินการ (๑๖.๘๕) 
๒๕๕๗ - 
๒๕๕๘ ๑๓.๕๕ 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๓.๓๐  

๐๐๐-๐๔๕๐ พัฒนาระบบแลกเปลีย่นข-อมูลสําหรับ 
การร�วมมือกันบริหารการปฏิบัติงานจราจร
ทางอากาศในส�วนผู-ให-บริการจราจรทาง
อากาศกับเจ-าหน-าท่ีปฏิบัติการท�าอากาศยาน 

๒๕๖๐ ฝสว. 
(วว.สว.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๕๒๘ พัฒนาระบบวิเคราะห2ประสิทธิภาพการ
ให-บริการการเดินอากาศตามช�วงการบิน 

๒๕๖๑ ฝสว. 
(วว.สว.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๕๒๙ ศึกษาวิเคราะห2แนวทางการจัดสรรการใช-
ความสูงบนเส-นทางการบินระหว�างประเทศ 
Flight Level Allocation Scheme (FLAS) 
Simulation and Modeling 

๒๕๖๐ ฝบจ. 
(ศห.บจ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๖๗ บริหารจัดการความสามารถในการรองรับ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให-บริการ ATFM 
ในประเทศและภมูิภาค 

๒๕๕๙-๒๕๖๓ ฝบจ. 
(ศห.บจ.) 

งบดําเนินการ (๖.๒๑) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๐.๑๐ 
๒๕๖๑ ๒.๙๑ 
๒๕๖๒ ๓.๒๐ 
๒๕๖๓ -  

 
 
 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๔๒ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

แผนงาน ๒.๓.๔ แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพและความต�อเน่ืองการตดิตามและควบคุมอากาศยานด-วยเทคโนโลยีตดิตาม 
อากาศยานยุคใหม� 

 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๕๓๐ พัฒนาประสิทธิภาพระบบติดตาม 
อากาศยานแบบ WAM (Wide Area 
Multilateration) เพ่ือให-บริการจราจร 
ทางอากาศตามเส-นทางบินและเขตประชิด
สนามบิน ท่ัวประเทศไทย 

๒๕๖๐-๒๕๖๓ ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบลงทุน (๕๐๐.๐๐) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๗๕.๐๐ 
๒๕๖๓ ๔๒๕.๐๐ 

 

๐๐๐-๐๕๓๑ พัฒนาระบบวิเคราะห2ประสิทธิภาพระบบ
ติดตามอากาศยาน 

๒๕๖๐ ฝสว. 
(วว.สว.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๘๖ พัฒนาประสิทธิภาพการให-บริการควบคุม
จราจรทางอากาศในเขตประชิดสนามบิน
ภูมิภาค ด-วยเทคโนโลยีติดตามอากาศยาน 
ยุคใหม� 

๒๕๕๘-๒๕๖๑ ฝศบ. 
(สจ.ศบ.) 

งบดําเนินการ (๐.๗๐) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ ๐.๗๐ 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ -  

 
กลยุทธ4 S2.4: พัฒนาประสิทธิภาพของเส-นทางการบินให-มีประสิทธิภาพผ�านการจัดการปฏิบัติการบินบนพ้ืนฐานวิถีการบิน 
โดยมุ�งเน-นในด-าน PBN SID/STAR, CDO, CCO เปNนสําคัญ และสนับสนุนการลดการปล�อยก�าซ CO2 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนพัฒนาวิถีการบินเข-า-ออก และข้ึน-ลงสนามบินตามเทคนิคการนําร�องยุคใหม� 
 

แผนงาน ๒.๔.๑ แผนพัฒนาวิถีการบินเข-า-ออกและข้ึน-ลงสนามบินตามเทคนิคการนําร�องยุคใหม� 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๓๘๐ นําร�องในการควบรวมกลุ�มพ้ืนท่ี TMA  
ไปสู�รูปแบบ TRACON (Terminal Radar 
Approach Control) 

๒๕๕๙-๒๕๖๒ ฝศบ. 
(สจ.ศบ.) 

งบดําเนินการ (๔.๖๓) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๔.๖๓ 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ -  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๔๓ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๕๒ พัฒนาปฏิบัติการบินแบบ Continuous 
Descent Operations (CDO) เข-าใช-งาน
สําหรับเท่ียวบินท่ีทําการบินลงท�าอากาศยาน
ภูเก็ต  กระบ่ี  พิษณโุลก และเชียงราย 

๒๕๕๙-๒๕๖๑ ฝศบ. 
(สจ.ศบ.) 

งบดําเนินการ (๐.๑๕) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๐.๑๕ 
๒๕๖๑ -  

๐๐๐-๐๕๓๒ พัฒนาปฏิบัติการบินแบบ CDO เข-าใช-งาน
สําหรับเท่ียวบินท่ีทําการบินลง 
ท�าอากาศยานบุรีรมัย2 เลย และสโุขทัย 

๒๕๖๑ ฝศบ. 
(สจ.ศบ.) 

งบดําเนินการ (๐.๑๗) 
๒๕๖๑ ๐.๑๗  

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๔๔ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

๒  โครงการและงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี ๒ - การสรBางบุคลากรมืออาชีพ 

 
กลยุทธ4 S3.1: พัฒนาความสามารถหลักของบุคลากรและระบบงานด-านทรัพยากรบุคคลตาม AEROTHAI HR Model ตาม
มาตรฐาน ICAO และยุทธศาสตร2องค2กร 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคลตาม AEROTHAI HR Model 
• แผนพัฒนาบุคลากรด-านปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 
• แผนพัฒนาบุคลากรด-านวิศวกรรม  
• แผนพัฒนาบุคลากรตาม Core Competency, Functional Competency และ Managerial Competency ด-าน

สนับสนุน 
 
แผนงาน ๓.๑.๑ แผนพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคลตาม AEROTHAI HR Model 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๐๒๘ พัฒนาระบบบริหารผลงาน (Performance 
Management System) 

๒๕๖๐ ฝทบ. 
(บค.ทบ.) 

งบดําเนินการ (๒.๕๐) 
๒๕๖๐ ๒.๕๐  

๐๐๐-๐๓๙๘ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสายอาชีพ
และจัดทําแผนสืบทอดตําแหน�ง (Career 
Management and Succession Plan) 

๒๕๖๐ ฝทบ. 
(บค.ทบ.) 

งบดําเนินการ (๒๐.๒๖) 
๒๕๖๐ ๒๐.๒๖  

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
แผนงาน ๓.๑.๒ แผนพัฒนาบุคลากรด-านปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๔๕ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

งาน (Strategic Activity) 
รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๐๐๔ พัฒนาการบริหารทีมงานสําหรับเจ-าหน-าท่ี
บริหารจราจรทางอากาศ และเจ-าหน-าท่ี
วิศวกรรมสนับสนุนการบริหารจราจร 
ทางอากาศ (Team Resource 
Management: TRM)  

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝพส. 
(พป.พส.) 

งบดําเนินการ (๘.๗๕) 
๒๕๖๐ ๑.๗๕ 

๒๕๖๑ ๑.๗๕ 

๒๕๖๒ ๑.๗๕ 

๒๕๖๓ ๑.๗๕ 

๒๕๖๔ ๑.๗๕  
๕๕๕-๐๐๔๓ ฝ�กอบรม/พัฒนาบุคลากรด-านบรหิารจราจร

ทางอากาศ เพ่ือเพ่ิมความรู- ทักษะ และ
ความสามารถ ให-สอดคล-องกับ 
ความสามารถหลัก  

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝพส. 
(พป.พส.) 

งบดําเนินการ (๔๕.๒๐) 
๒๕๖๐ ๙.๐๔ 
๒๕๖๑ ๙.๐๔ 

๒๕๖๒ ๙.๐๔ 

๒๕๖๓ ๙.๐๔ 

๒๕๖๔ ๙.๐๔  
๕๕๕-๐๐๘๖ พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน ICAO 

English Proficiency 
 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝพส. 
(พป.พส.) 

งบดําเนินการ (๑๖.๘๐) 
๒๕๖๐ ๓.๓๖ 
๒๕๖๑ ๓.๓๖ 
๒๕๖๒ ๓.๓๖ 
๒๕๖๓ ๓.๓๖ 
๒๕๖๔ ๓.๓๖  

๕๕๕-๐๑๖๘ พัฒนาทรัพยากรบุคคลด-านการบริหาร
จราจรทางอากาศสําหรับ 
Instructor/Checker/Watch Supervisor 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝพส. 
(พป.พส.) 

งบดําเนินการ (๘.๘๔) 
๒๕๖๐ ๑.๗๗ 
๒๕๖๑ ๑.๗๗ 
๒๕๖๒ ๑.๗๗ 
๒๕๖๓ ๑.๗๗ 
๒๕๖๔ ๑.๗๖ 

 

๕๕๕-๐๒๑๑ พัฒนาบุคลากรด-านปฏิบัติการจราจรทาง
อากาศตาม Initial Training (Layer 1) 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝพส. 
(พป.พส.) 

งบดําเนินการ (๕๕.๙๐) 
๒๕๖๐ ๑๑.๑๘ 
๒๕๖๑ ๑๑.๑๘ 
๒๕๖๒ ๑๑.๑๘ 
๒๕๖๓ ๑๑.๑๘ 
๒๕๖๔ ๑๑.๑๘  

๕๕๕-๐๒๑๒ พัฒนาบุคลากรด-านปฏิบัติการจราจรทาง
อากาศตาม Unit Training (Layer 2) 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝพส. 
(พป.พส.) 

งบดําเนินการ (๑๐.๙๐) 
๒๕๖๐ ๒.๑๘ 
๒๕๖๑ ๒.๑๘ 
๒๕๖๒ ๒.๑๘ 
๒๕๖๓ ๒.๑๘ 
๒๕๖๔ ๒.๑๘  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๔๖ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๒๑๓ พัฒนาบุคลากรด-านปฏิบัติการจราจรทาง
อากาศตาม Continuation Training 
(Layer 3) 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝพส. 
(พป.พส.) 

งบดําเนินการ (๑๔.๖๕) 
๒๕๖๐ ๒.๙๓ 
๒๕๖๑ ๒.๙๓ 

๒๕๖๒ ๒.๙๓ 

๒๕๖๓ ๒.๙๓ 

๒๕๖๔ ๒.๙๓  
๕๕๕-๐๒๑๔ พัฒนาบุคลากรด-านปฏิบัติการจราจรทาง

อากาศตาม Development Training 
(Layer 4) 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝพส. 
(พป.พส.) 

งบดําเนินการ (๑๖.๔๕) 
๒๕๖๐ ๒.๗๕ 
๒๕๖๑ ๔.๑๐ 

๒๕๖๒ ๒.๗๕ 

๒๕๖๓ ๔.๑๐ 

๒๕๖๔ ๒.๗๕  
๕๕๕-๐๒๑๕ พัฒนาบุคลากรตาม Human Factor ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

(ดําเนินการทุกปY) 
ฝพส. 
(พป.พส.) 

งบดําเนินการ (๘.๓๕) 
๒๕๖๐ ๑.๖๗ 
๒๕๖๑ ๑.๖๗ 
๒๕๖๒ ๑.๖๗ 
๒๕๖๓ ๑.๖๗ 
๒๕๖๔ ๑.๖๗  

 
แผนงาน ๓.๑.๓ แผนพัฒนาบุคลากรด-านวิศวกรรม 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๑๘๓ เพ่ิมศักยภาพวิศวกรประจําศูนย2ภมูิภาค ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบดําเนินการ (๑๗.๐๐) 
๒๕๖๐ ๓.๔๐ 
๒๕๖๑ ๓.๔๐ 
๒๕๖๒ ๓.๔๐ 
๒๕๖๓ ๓.๔๐ 
๒๕๖๔ ๓.๔๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๔๗ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

งาน (Strategic Activity) 
รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๓๙ พัฒนาบุคลากรตาม Functional 
Competency ด-านวิศวกรรม   

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝพส. 
(พว.พส.) 

งบดําเนินการ (๑๑๒.๖๕) 
๒๕๖๐ ๒๖.๒๑ 
๒๕๖๑ ๒๑.๖๑ 

๒๕๖๒ ๒๑.๖๑ 

๒๕๖๓ ๒๑.๖๑ 

๒๕๖๔ ๒๑.๖๑  

๕๕๕-๐๒๑๖ พัฒนาบุคลากรด-านวิศวกรรมตามมาตรฐาน 
ATSEP Group 1 (Basic 
Training/Qualification 
Training/System/Equipment Rating 
Training) 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝพส. 
(พว.พส.) 

งบดําเนินการ (๔๐๕.๘๕) 
๒๕๖๐ ๘๑.๑๗ 
๒๕๖๑ ๘๑.๑๗ 

๒๕๖๒ ๘๑.๑๗ 

๒๕๖๓ ๘๑.๑๗ 

๒๕๖๔ ๘๑.๑๗  
๕๕๕-๐๒๑๗ พัฒนาบุคลากรด-านวิศวกรรมตามมาตรฐาน 

ATSEP Group 2 (Continuation 
Training) 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝพส. 
(พว.พส.) 

งบดําเนินการ (๑๖.๐๐) 
๒๕๖๐ ๓.๒๐ 
๒๕๖๑ ๓.๒๐ 

๒๕๖๒ ๓.๒๐ 

๒๕๖๓ ๓.๒๐ 

๒๕๖๔ ๓.๒๐  
๕๕๕-๐๒๑๘ พัฒนาบุคลากรด-านวิศวกรรมตามมาตรฐาน 

ATSEP Group 3 (Developmental 
Training) 

๒๕๖๑ 
 

ฝพส. 
(พว.พส.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

 
แผนงาน ๓.๑.๔ แผนพัฒนาบุคลากรตาม Core Competency, Functional Competency และ Managerial 
Competency ด-านสนับสนุน 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๔๘ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

งาน (Strategic Activity) 
รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๔๑ พัฒนาบุคลากรตาม Core Competency  ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝพส. 
(พก.พส.) 

งบดําเนินการ (๑๒๖.๑๐) 
๒๕๖๐ ๒๐.๖๖ 
๒๕๖๑ ๒๒.๗๒ 
๒๕๖๒ ๒๔.๙๙ 
๒๕๖๓ ๒๗.๔๙ 
๒๕๖๔ ๓๐.๒๔  

๕๕๕-๐๑๕๓ พัฒนาผู-บริหารตาม Managerial 
Competency   

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝพส. 
(พก.พส.) 

งบดําเนินการ (๑๓๒.๕๘) 
๒๕๖๐ ๒๑.๗๒ 
๒๕๖๑ ๒๓.๘๙ 
๒๕๖๒ ๒๖.๒๘ 
๒๕๖๓ ๒๘.๙๐ 
๒๕๖๔ ๓๑.๗๙  

๕๕๕-๐๒๑๙ พัฒนาความสามารถด-านภาษาอังกฤษให-
สอดคล-องกับมาตรฐานการปฏิบัตงิาน และ
การเข-าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝพส. 
(พก.พส.) 

งบดําเนินการ (๑๓๖.๙๓) 
๒๕๖๐ ๓๒.๐๔ 
๒๕๖๑ ๑๔.๗๕ 
๒๕๖๒ ๓๕.๒๐ 
๒๕๖๓ ๑๖.๒๒ 
๒๕๖๔ ๓๘.๗๒  

 
กลยุทธ4 S3.2: เพ่ิมผลิตภาพการปฏิบัติงาน (Productivity) ขององค2กร 
 
แผนงาน (Program) 

•  แผนการเพ่ิมผลผลิตด-านปริมาณงานต�อคนขององค2กร 
 
แผนงาน ๓.๒.๑ แผนการเพ่ิมผลผลิตด-านปรมิาณงานต�อคนขององค2กร 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๕๓๓ พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการวัดค�า
ผลผลติการปฏิบัติงานของเจ-าหน-าท่ีควบคุม
จราจรทางอากาศและส�วนงานอ่ืน ๆ 

๒๕๖๐-๒๕๖๒ ฝสท. 
(พท.สท.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๒๒๐ จัดทําแนวปฏิบัตสิําหรับการเปลี่ยนเส-นทาง
อาชีพสําหรับตําแหน�งท่ีต-องการความ
เช่ียวชาญเฉพาะ   

๒๕๖๐ ฝทบ. 
(บค.ทบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๔๙ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

กลยุทธ4 S4.1: พัฒนาสภาพแวดล-อมในการทํางานและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนส�งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล-อมในการทํางาน  
• แผนบริหารจัดการอาคารสถานท่ี/ระบบสาธารณูปโภคให-สอดคล-องกับความต-องการของผู-ใช-งาน 

 
แผนงาน ๔.๑.๑ แผนส�งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล-อมในการทํางาน  
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๕๕ จัดหาและตดิตั้งระบบ Building 
Automation System (BAS) ท่ีอาคาร
หอบังคับการบินดอนเมือง (เก�า) ๑ แห�ง 
และสถานีเครื่องช�วยการเดินอากาศ 
จํานวน ๑๐ สถานี 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝศป. 
(อส.ศป.) 

งบลงทุน (๔.๒๐) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๔.๒๐  

๐๐๐-๐๓๓๐ ปรับปรุงและติดตั้งระบบลิฟต2ทดแทน
ของเดิม ณ อาคารศูนย2ปฏิบัติการ  หอ.รน.   
หอ.ชพ และ หอ.บร. 

๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฝศป. 
(อส.ศป.) 

งบลงทุน (๖.๖๐) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๖.๖๐  

๐๐๐-๐๓๓๑ ปรับปรุงและติดตั้งระบบลิฟต2ทดแทน
ของเดิม ณ อาคารอํานวยการ  อาคาร
มหาเมฆ  หอ.มส.  และ ศม.บภ๒. 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝศป. 
(อส.ศป.) 

งบลงทุน (๑๑.๕๕) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑๑.๕๕  

๐๐๐-๐๓๓๒ ปรับปรุงและติดตั้งระบบลิฟต2ทดแทน
ของเดิม ณ  หอ.พช. และ หอ.สน. 

๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝศป. 
(อส.ศป.) 

งบลงทุน (๔.๙๕) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๔.๙๕  

๐๐๐-๐๔๕๖ ปรับปรุงและติดตั้งระบบลิฟต2ทดแทน
ของเดิม ณ หอ.รอ. และ หอ.กบ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๒ ฝศป. 
(อส.ศป.) 

งบลงทุน (๓.๖๐) 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๓.๖๐  

๐๐๐-๐๔๕๗ ปรับปรุงและติดตั้งระบบลิฟต2ทดแทน
ของเดิม ณ อาคารอํานวยการ 
และ ศน.บภ๑. 

๒๕๖๒-๒๕๖๓ ฝศป. 
(อส.ศป.) 

งบลงทุน (๖.๔๐) 
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ ๖.๔๐  

๐๐๐-๐๕๓๔ จัดหาและตดิตั้งระบบ Building 
Automation System (BAS) ท่ีศูนย2
ควบคุมการบินหาดใหญ� และศูนย2ควบคุม
การบินพิษณุโลก   

๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝศป. 
(อส.ศป.) 

งบลงทุน (๑๓.๕๐) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๑๓.๕๐  

 

 
 
 
 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๕๐ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

งาน (Strategic Activity) 
รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๙๑ ติดตั้งและปรับปรุงระบบอุปกรณ2เตือนภัย 
(Fire Alarm) ณ อาคารงามดูพล ี
สํานักงานใหญ� ทุ�งมหาเมฆ 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝศป. 
(อส.ศป.) 

งบลงทุน (๒.๒๐) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๒.๒๐  

 
แผนงาน ๔.๑.๒ แผนบริหารจัดการอาคารสถานท่ี/ระบบสาธารณูปโภคให-สอดคล-องกับความต-องการของผู-ใช-งาน 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๓๕๓ จัดสร-างอาคารบ-านพักพนักงาน 
ณ ท�าอากาศยานกระบ่ี 

๒๕๕๗-๒๕๖๑ ฝศป. 
(ผก.ศป.) 

๔๒.๗๓ 
งบลงทุน (๔๒.๔๕) 
๒๕๕๗ - 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ ๒๖.๔๑ 
๒๕๖๐ ๑๖.๐๔ 
๒๕๖๑ - 

งบดําเนินการ (๐.๒๘) 
๒๕๕๗ - 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ ๐.๐๔ 
๒๕๖๐ ๐.๒๔ 
๒๕๖๑ -  

๐๐๐-๐๓๕๔ จัดสร-างอาคารสํานักงานแห�งใหม� ณ ศอ.บภ๒. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ฝศป. 
(ผก.ศป.) 

๔๕.๕๓ 
งบลงทุน (๔๕.๐๖) 
๒๕๕๗ - 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑๐.๐๖ 
๒๕๖๑ ๓๕.๐๐ 

งบดําเนินการ (๐.๔๗) 
๒๕๕๗ - 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๐.๑๕ 
๒๕๖๑ ๐.๓๒  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๕๑ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๓๕๕ จัดสร-างอาคารหอบังคับการบินและอาคาร
สํานักงานแห�งใหม� ณ ศช.บภ๒. 

๒๕๕๘-๒๕๖๓ ฝศป. 
(ผก.ศป.) 

๑๖๔.๑๕ 
งบลงทุน (๑๖๓.๑๙) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๓๐.๗๔ 
๒๕๖๒ ๖๕.๖๗ 
๒๕๖๓ ๖๖.๗๘ 

งบดําเนินการ (๐.๙๖) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๐.๑๘ 
๒๕๖๒ ๐.๔๔ 
๒๕๖๓ ๐.๓๔  

๐๐๐-๐๓๕๖ จัดสร-างอาคารบ-านพักพนักงาน ณ ศบ.บภ๒.  ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ฝศป. 
(ผก.ศป.) 

๘๔.๓๙ 
งบลงทุน (๘๓.๘๘) 
๒๕๕๗ - 
๒๕๕๘ ๑๒.๕๘ 
๒๕๕๙ ๒๗.๒๗ 
๒๕๖๐ ๔๔.๐๓ 

งบดําเนินการ (๐.๕๑) 
๒๕๕๗ - 
๒๕๕๘ ๐.๐๔ 
๒๕๕๙ ๐.๒๔ 
๒๕๖๐ ๐.๒๓  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๕๒ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๖๑ จัดสร-างอาคารฝ�กอบรมเจ-าหน-าท่ีควบคุม
จราจรทางอากาศ วิศวกรรม และพ้ืนท่ี
สําหรับปฏิบัติงาน Remote Aerodome  
ณ ศญ.บภ๑. 

๒๕๕๙-๒๕๖๔ ฝศป. 
(ผก.ศป.) 

๙๔.๑๘ 
งบลงทุน (๘๑.๒๓) 
๒๕๕๙ ๐.๓๒ 

๒๕๖๐ ๑.๐๖ 

๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๒๘.๑๖ 
๒๕๖๓ ๔๘.๗๙ 
๒๕๖๔ ๒.๙๐ 

งบดําเนินการ (๑๒.๙๕) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๑.๓๕ 
๒๕๖๓ ๑.๖๕ 
๒๕๖๔ ๙.๙๕  

๐๐๐-๐๕๓๕ จัดสร-างอาคารหอบังคับการบิน 
ณ ศูนย2ควบคุมการบินภเูก็ตแห�งใหม� 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ฝศป. 
(ผก.ศป.) 

๗๐.๕๐ 
งบลงทุน (๗๐.๐๐) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๑๐.๕๐ 
๒๕๖๓ ๒๘.๐๐ 
๒๕๖๔ ๓๑.๕๐ 
งบดําเนินการ (๐.๕๐) 
๒๕๖๐ ๐.๕๐ 

๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ - 
๒๕๖๔ -  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๕๓ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๕๓๖ จัดสร-างอาคารบ-านพักพนักงานเพ่ิมเติม   
ณ ศูนย2ควบคุมการบินภเูก็ต จํานวน ๑ หลัง 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ฝศป. 
(ผก.ศป.) 

๕๐.๕๐ 
งบลงทุน (๕๐.๐๐) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๗.๕๐ 
๒๕๖๓ ๒๐.๐๐ 
๒๕๖๔ ๒๒.๕๐ 
งบดําเนินการ (๐.๕๐) 
๒๕๖๐ ๐.๕๐ 

๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ - 
๒๕๖๔ -  

๐๐๐-๐๕๓๗ จัดสร-างอาคารบ-านพักพนักงานเพ่ิมเติม   
ณ ศูนย2ควบคุมการบินสุราษฎร2ธานี  
จํานวน ๒ หลัง 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ฝศป. 
(ผก.ศป.) 

๗๖.๕๐ 
งบลงทุน (๗๖.๐๐) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๑๑.๔๐ 
๒๕๖๓ ๓๐.๔๐ 
๒๕๖๔ ๓๔.๒๐ 
งบดําเนินการ (๐.๕๐) 
๒๕๖๐ ๐.๕๐ 

๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ - 
๒๕๖๔ -  

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๕๔ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

กลยุทธ4 S4.2: ยกระดับความผูกพันต�อองค2กรของบุคลากร 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนสร-างแรงบันดาลใจ และคุณค�าให-กับบุคลากร 

 

แผนงาน ๔.๒.๑ แผนสร-างแรงบันดาลใจ และคุณค�าให-กับบุคลากร 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๓๐ Creating Employee Inspiration 
 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝทบ. 
(บค.ทบ.) 

งบดําเนินการ (๗.๒๘) 
๒๕๖๐ ๑.๕๖ 

๒๕๖๑ ๑.๓๐ 

๒๕๖๒ ๑.๕๖ 

๒๕๖๓ ๑.๓๐ 

๒๕๖๔ ๑.๕๖  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๕๕ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

๓  โครงการและงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี ๓ – การพัฒนาไปสู�องค4กรสมรรถนะสูง 
 
กลยุทธ4 S5.1: ดําเนินงานตามพันธกิจภายใต-หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี โดยเน-นการสร-างความยั่งยืนและผลลัพธ2 
ท่ีสอดคล-องกับความคาดหวังของผู-มีส�วนได-ส�วนเสียอย�างสมดุล 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมของ บวท.  พร-อมขยายการปฏิบัติ 

ให-ครอบคลุมทุกระดับท่ัวท้ังองค2กร 
• แผนใช-ความสามารถหลักขององค2กร และรักษาความร�วมมือกับภายนอกในการส�งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมท่ีแสดง

ความรับผิดชอบต�อสังคม 
• แผนแสดงจุดยืนขององค2กร ในการให-ความสาํคัญต�อปzญหาสิ่งแวดล-อม 

 
แผนงาน ๕.๑.๑ แผนผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมของ บวท.  พร-อมขยาย 
การปฏิบัติให-ครอบคลุมทุกระดับท่ัวท้ังองค2กร 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๐๖๕ พัฒนาระบบการกํากับดูแลท่ีดีใน
รัฐวิสาหกิจด-วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร-าง
คุณค�าอย�างสมดลุต�อผู-มีส�วนได- 
ส�วนเสยี เปNนองค2กรแห�งคุณธรรม และเปNน
องค2กรท่ีดีในสังคม (Corporate 
Governance for Value Creation, 
Organization of Morality and Good 
Organization in Social) 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

สกญ. งบดําเนินการ (๒.๕๕) 
๒๕๖๐ ๐.๕๑ 
๒๕๖๑ ๐.๕๑ 
๒๕๖๒ ๐.๕๑ 
๒๕๖๓ ๐.๕๑ 
๒๕๖๔ ๐.๕๑  

๐๐๐-๐๔๑๐ ผลักดันเรื่องข-อตกลงความร�วมมือ 
การขับเคลื่อนการปVองกันและปราบปราม 
การทุจริตระหว�างสํานักงาน ป.ป.ช. สคร. 
และหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ ปY ๒๕๕๗ ให-
นําไปปฏิบัติท่ัวท้ังองค2กร  

๒๕๕๙-๒๕๖๑ ผญก. งบดําเนินการ (๐.๒๐) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๐.๑๐ 
๒๕๖๑ ๐.๑๐  

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๙๒ 
 

ขับเคลื่อนแนวทางการต�อต-านการทุจริต
คอร2รัปช่ันตามวิถีทางของ บวท.  
(AEROTHAI Way for Anti-Corruption) 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

สกญ. 
 

งบดําเนินการ (๐.๕๐) 
๒๕๖๐ ๐.๑๐ 
๒๕๖๑ ๐.๑๐ 
๒๕๖๒ ๐.๑๐ 
๒๕๖๓ ๐.๑๐ 
๒๕๖๔ ๐.๑๐  

 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๕๖ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

แผนงาน ๕.๑.๒ แผนใช-ความสามารถหลักขององค2กร และรักษาความร�วมมือกับภายนอกในการส�งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมท่ี
แสดงความรับผดิชอบต�อสังคม 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๐๓๕ 
 
 

มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิน�านฟVาไทย ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

สกญ. งบดําเนินการ (๓.๙๐) 
๒๕๖๐ ๐.๗๘ 
๒๕๖๑ ๐.๗๘ 
๒๕๖๒ ๐.๗๘ 
๒๕๖๓ ๐.๗๘ 
๒๕๖๔ ๐.๗๘  

๕๕๕-๐๐๓๖ 
 
 

วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย2บอลถ-วย
พระราชทาน 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝทบ. 
(บก.ทบ.) 

งบดําเนินการ (๗๕.๓๘) 
๒๕๖๐ ๑๔.๗๘ 
๒๕๖๑ ๑๕.๑๕ 
๒๕๖๒ ๑๕.๑๕ 

๒๕๖๓ ๑๕.๑๕ 

๒๕๖๔ ๑๕.๑๕ 
 

๕๕๕-๐๑๒๗ 
 
 
 

ส�งเสริมนวัตกรรมชุมชน ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

สกญ. งบดําเนินการ (๖.๕๐) 
๒๕๖๐ ๑.๓๐ 
๒๕๖๑ ๑.๓๐ 
๒๕๖๒ ๑.๓๐ 
๒๕๖๓ ๑.๓๐ 
๒๕๖๔ ๑.๓๐  

 
แผนงาน ๕.๑.๓ แผนแสดงจุดยืนขององค2กร ในการให-ความสําคัญต�อปzญหาสิ่งแวดล-อม 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๐๖๗ 
 

ส�งเสริมกิจกรรม บวท. ห�วงใยรักษ2 ใส�ใจโลก 
 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

สกญ. งบดําเนินการ (๒.๗๕) 
๒๕๖๐ ๐.๕๕ 
๒๕๖๑ ๐.๕๕ 
๒๕๖๒ ๐.๕๕ 
๒๕๖๓ ๐.๕๕ 
๒๕๖๔ ๐.๕๕  

 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๕๗ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

งาน (Strategic Activity) 
รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
กลยุทธ4 S5.2: พัฒนาแนวทางประเมินผลและยกระดับความพึงพอใจผู-ใช-บริการ พร-อมกับจัดการกับความไม�พึงพอใจและ 
ข-อร-องเรียนอย�างเปNนระบบและต�อเน่ือง 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนสื่อสาร และผลักดันยุทธศาสตร2องค2กรของผู-นําระดับสูง 
• แผนบริหารความสัมพันธ2กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียของผู-นําระดับสูง 

 
แผนงาน ๕.๒.๑ แผนสื่อสาร และผลักดันยุทธศาสตร2องค2กรของผู-นําระดับสูง 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๒๙๔ พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารท้ังภายใน 
และภายนอกองค2กร 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ฝสส. 
(สอ.สส) 

งบดําเนินการ (๐.๘๐) 
๒๕๖๐ ๐.๒๐ 

๒๕๖๑ ๐.๑๕ 

๒๕๖๒ ๐.๑๕ 

๒๕๖๓ ๐.๑๕ 

๒๕๖๔ ๐.๑๕  
 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
แผนงาน ๕.๒.๒ แผนบริหารความสัมพันธ2กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียของผู-นําระดับสูง 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๕๓๘ พัฒนาการจัดการระบบข-อร-องเรียน ๒๕๖๐ สกญ. ไม�ใช-งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๕๘ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

งาน (Strategic Activity) 
รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๐๙๙ พัฒนามาตรฐานการให-บริการเพ่ือตอบสนอง
ความต-องการและความคาดหวังของผู-มีส�วน
ได-ส�วนเสียท่ีสําคัญ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝสส. 
(วส.สส) 

งบดําเนินการ (๖.๔๐) 
๒๕๖๐ ๑.๒๘ 
๒๕๖๑ ๑.๒๘ 
๒๕๖๒ ๑.๒๘ 
๒๕๖๓ ๑.๒๘ 
๒๕๖๔ ๑.๒๘  

 
กลยุทธ4 S6.1: เตรียมความพร-อมและพัฒนาศักยภาพของโครงสร-างและองค2ประกอบพ้ืนฐาน ท่ีจําเปNนสําหรับ BICC 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนปรับปรุงโครงสร-างพ้ืนฐานสนับสนุนยุทธศาสตร2องค2กร 
• แผนพัฒนา/ปรบัปรุงโครงสร-างพ้ืนฐานด-านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย และ 

ใช-เทคโนโลยีท่ีเปNนมิตรกับสิ่งแวดล-อม  
 

แผนงาน ๖.๑.๑ แผนปรับปรุงโครงสร-างพ้ืนฐานสนับสนุนยุทธศาสตร2องค2กร 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๒๔๔  จัดสร-างอาคารสํานักงานใหม� (AEROTHAI 
COMPLEX) ณ สํานักงานใหญ� ทุ�งมหาเมฆ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ฝศป. 
(ผก.ศป.) 

งบลงทุน (๑,๐๙๗.๔๒) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๒๒๔.๗๒ 
๒๕๖๒ ๓๗๓.๖๘ 
๒๕๖๓ ๓๗๓.๖๙ 
๒๕๖๔ ๑๒๕.๓๓  

๐๐๐-๐๕๓๙  จัดระบบบริหารการใช-ประโยชน2อาคารให-
สอดคล-องตามแนวคิด BICC การสร-าง
นวัตกรรมและองค2ความรู- 

๒๕๖๐-๒๕๖๓ ฝนบ. 
(วว.นบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๕๔๐  พัฒนาแนวทางการจัดตั้ง ATM 
Professional Center 

๒๕๖๐-๒๕๖๑ คณะทํางานฯ ไม�ใช-งบประมาณ 

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๕๙ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

แผนงาน ๖.๑.๒ แผนพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร-างพ้ืนฐานด-านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย 
และใช-เทคโนโลยีท่ีเปNนมิตรกับสิ่งแวดล-อม 
 
 โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๖๕ ปรับปรุงการให-บริการ WLAN เพ่ิมเติม
บริเวณจุดอับสญัญาณในพ้ืนท่ีสํานักงาน 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝสว. 
(ศว.สว.) 

๑๗.๙๒ 
งบลงทุน (๑๕.๐) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑๕.๐ 

งบดําเนินการ (๒.๙๒) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๒.๙๒  

๐๐๐-๐๔๖๗ พัฒนาระบบบริหารการยืนยันตัวตน 
(Identity Management) 

๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝสท.  
(บท.สท.) 

งบลงทุน (๘.๐๐)  
๒๕๖๐ ๘.๐๐ 
๒๕๖๑ -  

๐๐๐-๐๕๔๑  พัฒนาระบบ Public Key Infrastructure 
(PKI) เพ่ือการบริหารจัดการลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส2 

๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝสท.  
(บท.สท.) 

งบลงทุน (๒๑.๐๕)  
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๒๑.๐๕  

๐๐๐-๐๕๔๒  ปรับเปลีย่น Configuration ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให-สามารถรองรับ 
Internet Protocol version 6 (IPv6) 
ระยะท่ี 2 

๒๕๕๙-๒๕๖๑ ฝสท.  
(บท.สท.) 

งบดําเนินการ (๑.๖๕) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๐.๕๖ 
๒๕๖๑ ๑.๐๙  

๐๐๐-๐๕๔๓  พัฒนาระบบสํารองข-อมูลแบบรวมศูนย2 ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝสท.  
(บท.สท.) 

งบลงทุน (๑๕.๐๐)  
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๑๕.๐๐  

๐๐๐-๐๕๔๔  ปรับปรุงอุปกรณ2สําหรับการประชุม 
แบบ Web Conference 

๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝสท.  
(บท.สท.) 

๐.๘๙ 
งบลงทุน (๐.๑๕)  
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๐.๑๕ 

งบดําเนินการ (๐.๗๔)  
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๐.๗๔  

 
 
 
 
 
 
 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๖๐ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

งาน (Strategic Activity) 
รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๗๔ บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ
ความมั่นคงปลอดภัย (ระบบปVองกันไวรัส
และระบบปVองกันอีเมลขยะ) 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝสท. 
(บท.สท.) 

งบดําเนินการ (๒.๕๐) 
๒๕๖๐ ๐.๕๐ 
๒๕๖๑ ๐.๕๐ 
๒๕๖๒ ๐.๕๐ 
๒๕๖๓ ๐.๕๐ 
๒๕๖๔ ๐.๕๐  

๕๕๕-๐๑๙๓ พัฒนา/ปรับปรุงคอมพิวเตอร2และอุปกรณ2 
ต�อพ�วงต�าง ๆ 

๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝสท. 
(บท.สท.) 

๑๓.๖๘ 
งบลงทุน (๐.๖๗) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๐.๖๗ 

งบดําเนินการ (๑๓.๐๑) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๖.๔๖ 

๒๕๖๑ ๖.๕๕  
๕๕๕-๐๒๒๑ จัดหาซอฟต2แวร2สํานักงานสําหรับงาน

อํานวยการ และงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

(ดําเนินการทุกปY) 
ฝสท. 
(บท.สท.) 

งบดําเนินการ (๔๘.๒๕) 
๒๕๖๐ ๙.๖๕ 
๒๕๖๑ ๙.๖๕ 

๒๕๖๒ ๙.๖๕ 

๒๕๖๓ ๙.๖๕ 

๒๕๖๔ ๙.๖๕  

 
กลยุทธ4 S6.2: ทบทวนแนวคิด และการดําเนินงานด-านการจัดการความรู- และสารสนเทศ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร นวัตกรรม ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาให-สอดคล-อง และพร-อมสู�การใช-งาน BICC เปNนกลไกขับเคลื่อน
เปVาหมายขององค2กร 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารจัดการขององค2กร 
• แผนพัฒนาการจัดการความรู- (Knowledge Management: KM) ท่ัวท้ังองค2กร 
• แผนส�งเสริมนวัตกรรม และการวิจัยพัฒนา 

 
แผนงาน ๖.๒.๑ แผนพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารจัดการขององค2กร 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๓๐๙ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับ
งานนโยบายและยุทธศาสตร2 

๒๕๕๗-๒๕๖๑ ฝนบ. 
(บบ.นบ., 
วค.นบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๖๑ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๓๑๐ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุน
งานบริหารจราจรทางอากาศ 

๒๕๕๗-๒๕๖๐ ฝบจ., ฝสท. 
(ศอ.บจ., พท.สท) 

๐.๓๔ 
งบลงทุน (๐.๒๐) 
๒๕๕๗ ๐.๒๐ 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 

งบดําเนินการ (๐.๑๔) 
๒๕๕๗ ๐.๐๕ 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๐.๐๙  

๐๐๐-๐๓๑๑ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุน
งานวิศวกรรม 

๒๕๖๐ ฝสท., ฝบว. 
(พท.สท.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๓๑๒ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุน
งานตรวจสอบภายใน 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝตล., ฝตส. 
(สตน.) 

งบดําเนินการ (๐.๑๕)  
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๐.๑๕  

๐๐๐-๐๓๑๔ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุน
งานทรัพยากรบุคคล 

๒๕๖๐ ฝทบ. 
(สก.ทบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๓๑๕ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุน
งานสื่อสารและบริหารท่ัวไป 

๒๕๕๗-๒๕๖๒ ฝบท., ฝสส. 
(ลส.บท., 
สอ.สส.) 

งบดําเนินการ (๐.๖๐) 
๒๕๕๗ - 
๒๕๕๘ ๐.๖๐ 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ -  

๐๐๐-๐๓๑๖ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุน
งานพัฒนาธุรกิจ 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝธก. 
(สธ.ธก.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๔๒๕ พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงาน
ทรัพยากรบุคคล 

๒๕๕๘-๒๕๖๒ ฝทบ., ฝพส. 
(บค.ทบ.) 

๙๙.๘๕ 
งบลงทุน (๙๕.๐๐) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ ๔๗.๒๐ 
๒๕๖๐ ๑๘.๐๐ 
๒๕๖๑ ๒๑.๐๐ 
๒๕๖๒ ๘.๘๐ 

งบดําเนินการ (๔.๘๕) 
๒๕๕๘ ๐.๙๗ 
๒๕๕๙ ๑.๔๕ 
๒๕๖๐ ๐.๙๗ 
๒๕๖๑ ๑.๔๖ 

๒๕๖๒ - 
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รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๐๖ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุน
งานการเงิน 

๒๕๖๐ ฝงบ., ฝสท. 
(บช.งบ., 
งน.งบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๔๐๗ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุน
งานภูมิภาคและศูนย2ประกอบการ 

๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฝสท. 
(พท.สท.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๔๐๙ พัฒนาระบบ Business Process 
Management System (BPMS) 
เพ่ือยกระดับความพึงพอใจให-กับผู-ใช-บริการ
ท่ัวประเทศ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ฝวบ. 
(บส.วบ.) 

๔.๒๙ 
งบลงทุน (๐.๒๕) 

๒๕๖๐ ๐.๒๕ 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ - 
๒๕๖๔ - 

งบดําเนินการ (๔.๐๔) 
๒๕๖๐ ๐.๕๓ 
๒๕๖๑ ๐.๙๒ 
๒๕๖๒ ๐.๕๗ 
๒๕๖๓ ๑.๓๘ 

๒๕๖๔ ๐.๖๔  
๐๐๐-๐๔๗๐ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ตัดสินใจทางการเงิน (Financial 
Intelligence) 

๒๕๕๙-๒๕๖๑ ฝงบ. 
(บช.งบ., 
งป.งบ., งน.งบ.) 

งบลงทุน (๑๓.๗๔) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑.๕๐ 
๒๕๖๑ ๑๒.๒๔  

๐๐๐-๐๔๘๘ จัดหาอุปกรณ2สาํหรับการติดตั้งระบบ 
National Single Window (NSW) 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝสว. 
(วว.สว.) 

งบลงทุน (๗.๒๘) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๗.๒๘  

๐๐๐-๐๔๘๙ จัดหาอุปกรณ2สาํหรับการติดตั้งระบบ
แสดงผลข-อมูลการบิน 

๒๕๖๐ ฝสว. 
(วว.สว.) 

งบลงทุน (๘.๘๐) 
๒๕๖๐ ๘.๘๐  

๐๐๐-๐๕๔๕ ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารองค2กรสู�
ความเปNนเลิศ 

๒๕๖๐-๒๕๖๓ ฝสท. 
(บท.สท.) 

งบลงทุน (๒๙.๘๐) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๑๒.๗๐ 
๒๕๖๒ ๑๕.๕๐ 
๒๕๖๓ ๑.๖๐  

๐๐๐-๐๕๔๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสารสนเทศฯ 
ด-านการพัฒนา/ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต2 

๒๕๖๐-๒๕๖๓ ฝสท. 
(พท.สท.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 
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งาน (Strategic Activity) 
รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๗๕ 
 

จัดจ-างบํารุงรักษาระบบ SAP และสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส2 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝสท. 
(บท.สท.) 

งบดําเนินการ (๒๐.๙๐) 
๒๕๖๐ ๐.๒๐ 
๒๕๖๑ ๕.๑๗๕ 
๒๕๖๒ ๕.๑๗๕ 
๒๕๖๓ ๕.๑๗๕ 
๒๕๖๔ ๕.๑๗๕  

๕๕๕-๐๑๗๖ พัฒนา/ปรับปรุงสารสนเทศเพ่ือบริการ 
ผู-มีส�วนได-ส�วนเสียทุกภาคส�วน 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝสท. 
(บท.สท.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๕๕๕-๐๑๙๔ จ-างบริการบํารุงรักษาและซ�อมแซมแก-ไข
ซอฟต2แวร2สําเร็จรูป SAP ของระบบงาน 
ERP สําหรับระบบงานบัญชี การเงินและ
พัสด ุ

๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 

ฝสท. 
(พท.สท.) 

งบดําเนินการ (๑๐.๔๐) 
๒๕๖๐ ๔.๙๕ 
๒๕๖๑ ๕.๔๕  

 
แผนงาน ๖.๒.๒ แผนพัฒนาการจัดการความรู- (Knowledge Management: KM) ท่ัวท้ังองค2กร 
  
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๐๔๐ บริหารจัดการความรู-อย�างเปNนระบบ เพ่ือ
การพัฒนางาน 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝพส. 
(พก.พส., 
พป.พส., 
พว.พส.) 

งบดําเนินการ (๒.๑๒) 
๒๕๖๐ ๐.๓๕ 
๒๕๖๑ ๐.๓๘ 
๒๕๖๒ ๐.๔๒ 
๒๕๖๓ ๐.๔๖ 
๒๕๖๔ ๐.๕๑  

๕๕๕-๐๑๗๗ ส�งเสริมการใช-งานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ 
และมีความมั่นคงปลอดภัย 

๒๕๖๐ 
 

ฝสท. 
(บท.สท.) 

งบดําเนินการ (๐.๐๕) 
๒๕๖๐ ๐.๐๕  
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แผนงาน ๖.๒.๓ แผนส�งเสริมนวัตกรรม และการวิจัยพัฒนา 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๐๓๗ ส�งเสริมการวิจยั/พัฒนาและนวัตกรรม ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝพส. 
(พก.พส.) 

งบดําเนินการ (๑๗.๐) 
๒๕๖๐ ๓.๔๐ 
๒๕๖๑ ๓.๔๐ 
๒๕๖๒ ๓.๔๐ 
๒๕๖๓ ๓.๔๐ 
๒๕๖๔ ๓.๔๐  

๕๕๕-๐๐๓๘ บริหารนวัตกรรม ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

คณะ 
อนุกรรมการ 
บริหาร 
นวัตกรรม 
(อว.สว.) 

งบดําเนินการ (๕.๐๐) 
๒๕๖๐ ๕.๐๐  

 
กลยุทธ4 S7.1: กําหนดแผนพัฒนาองค2กร เพ่ือปรับปรุงและจัดการกระบวนการทํางานท่ีสําคัญอย�างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล-องกับการเพ่ิมขีดความสามารถด-านยุทธศาสตร2 การออกแบบ และจัดการกระบวนการทํางานท่ีทําให-เกิดผลลัพธ2ตาม
เปVาหมาย 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนปรับปรุงกระบวนการ 
• แผนดําเนินระบบบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค2กร 
• แผนพัฒนาตัวช้ีวัดท้ังระบบอย�างบูรณาการ 
• แผนสร-างการรับรู- ความเข-าใจ และนําตัวช้ีวัดเข-าใช-งาน 

 
แผนงาน ๗.๑.๑ แผนปรับปรุงกระบวนการ 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๑๓ บูรณาการระบบสารสนเทศเตือนภัย Early 
Warning System ให-ครอบคลุมครบทุกด-าน 

๒๕๕๘-๒๕๖๐ ผญน., ผญว. ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๔๑๘ บูรณาการความเช่ือมโยงสอดคล-อง
กระบวนการในส�วนของการบริหารจัดการ
และการทํางานในระดับปฏิบัติการ 

๒๕๕๘-๒๕๖๐ ผญน. ไม�ใช-งบประมาณ 
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รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

- ปรับปรุงการรับฟzงลูกค-า และพัฒนาการ
สื่อสารกับลูกค-า 
(โครงการ ๐๐๐-๐๒๙๔ จะตอบสนอง 
โครงการน้ี) 

๒๕๕๙-๒๕๖๒ ผญก.  

- พัฒนากระบวนการบริหารความพึงพอใจ
ลูกค-า 
(โครงการ ๕๕๕-๐๑๒๓ จะตอบสนอง 
โครงการน้ี) 

๒๕๕๙-๒๕๖๒ ผญก.  

- ทบทวนและพัฒนาระบบการบรหิารการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance 
Management System) ให-มีประสิทธิภาพ
และสอดคล-องกับการประเมินประสิทธิผลท่ี
สําคัญขององค2กร (โครงการ ๐๐๐-๐๐๒๘ จะ
ตอบสนอง โครงการน้ี) 

๒๕๕๙-๒๕๖๓ ผญท.  

- พัฒนาระบบการสืบทอดตาํแหน�ง 
(Succession Planning)  
(โครงการ ๐๐๐-๐๓๙๘ จะตอบสนอง 
โครงการน้ี) 

๒๕๕๗-๒๕๖๑ ผญท.  

- การเช่ือมโยงปzจจัยความผูกพันกับผลลัพธ2 
(เปNนส�วนหน่ึงของงาน ๕๕๕-๐๑๓๐) 

๒๕๕๙-๒๕๖๓ ผญท.  

๐๐๐-๐๕๔๗ ทบทวน Functional Competency ให-
สอดคล-องกับภารกิจในปzจจุบันและนําไปสู�
การวิเคราะห2หา Competency Gap เพ่ือ
การพัฒนาบุคลากร 

๒๕๖๐ ผญท.  

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
แผนงาน ๗.๑.๒ แผนดําเนินระบบบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค2กร 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๕๔๘ ส�งเสริมให-เกิดนวัตกรรมในกระบวนการ
ทํางาน  

๒๕๖๐ ฝนบ. 
(พน.นบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 
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งาน (Strategic Activity) 
รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๑๙ พัฒนาระบบบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค2กรเข-า
ใช-งานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให-บริการ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝนบ. 
(พน.นบ.) 

งบดําเนินการ (๑๓.๒๕) 
๒๕๖๐ ๒.๖๕ 
๒๕๖๑ ๒.๖๕ 
๒๕๖๒ ๒.๖๕ 
๒๕๖๓ ๒.๖๕ 
๒๕๖๔ ๒.๖๕  

๕๕๕-๐๒๒๒ พัฒนาและสร-างองค2ความรู-ในการใช- TQM 
ท่ัวท้ังองค2กร 

๒๕๖๐ ฝนบ. 
(พน.นบ.) 

งบดําเนินการ (๐.๑๘) 
๒๕๖๐ ๐.๑๘  

 
แผนงาน ๗.๑.๓ แผนพัฒนาตัวช้ีวัดท้ังระบบอย�างบูรณาการ 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๕๔๙ พัฒนาตัวช้ีวัดระดับองค2กร ๒๕๖๐ ฝนบ. 
(บบ.นบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๕๕๐ พัฒนาตัวช้ีวัดระดับหน�วยงาน ให-สอดคล-อง
กับตัวช้ีวัดระดบัองค2กร 

๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝนบ. 
(บบ.นบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๕๕๑ พัฒนาตัวช้ีวัดระดับกระบวนการ ให-
สอดคล-องกับตัวช้ีวัดระดบัองค2กร 

๒๕๖๐ ฝนบ. 
(บบ.นบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๕๕๒ พัฒนาตัวช้ีวัดระดับบุคคล ให-สอดคล-องกับ
ตัวช้ีวัดระดับหน�วยงาน 

๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝทบ. 
(บค.ทบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
แผนงาน ๗.๑.๔ แผนสร-างการรับรู- ความเข-าใจ และนําตัวช้ีวัดเข-าใช-งาน 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๕๕๓ จัดทําแผนสื่อสารตัวช้ีวัดระดับองค2กร ๒๕๖๐ ฝนบ. 
(บบ.นบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๕๕๔ จัดทําแผนสื่อสารตัวช้ีวัดระดับหน�วยงาน ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝนบ. 
(บบ.นบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๕๕๕ จัดกิจกรรมสร-างเสริมการรับรู- ความเข-าใจ
ตัวช้ีวัด 

๒๕๖๐ ฝนบ. 
(บบ.นบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๖๗ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

งาน (Strategic Activity) 
รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
กลยุทธ4 S8.1: บริหารงบประมาณและการเงินขององค2กรอย�างมีประสิทธิภาพ และเปNนไปตามกรอบของแผนการลงทุน 
 
แผนงาน (Program 
• แผนบริหารการเงิน และค�าใช-จ�ายให-เปNนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
• แผนรายได-ธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

 
แผนงาน ๘.๑.๑ แผนบริหารการเงิน และค�าใช-จ�ายให-เปNนไปอย�างมปีระสิทธิภาพ 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๐๒ บริหารควบคุมค�าใช-จ�ายให-อยู�ในกรอบ
งบประมาณท่ีได-รับอนุมตั ิ

๒๕๖๐-๒๕๖๔
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝงบ. 
(งป.งบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๕๕๕-๐๒๒๓ บริหารจัดการแหล�งเงิน ๒๕๖๐-๒๕๖๔
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝงบ. 
(งน.งบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

 
แผนงาน ๘.๑.๒ แผนรายได-ธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๒๔๓ ขยายการให-บริการเช�าใช-งานอุปกรณ2
สื่อสารรองรับท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ระยะท่ี ๒  

๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 

ฝวบ.  
(บส.วบ.) 

งบลงทุน (๑๕.๐๐) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๑๕.๐๐  

๐๐๐-๐๔๗๒ จัดหาสถานีลูกข�าย Remote Ground 
Station (RGS) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการข�ายสื่อสารข-อมูลการบิน 
ภายในประเทศ 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝวบ. 
(บข.วบ.) 

๑๖.๔๖ 
งบลงทุน (๑๖.๐๔) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑๖.๐๔ 

งบดําเนินการ (๐.๔๒) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๐.๔๒  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๖๘ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๗๓ ขยายสถานีลูกข�าย Remote Ground 
Station (RGS) เพ่ือขยายพ้ืนท่ีการบริการ
ข�ายสื่อสารข-อมูลการบินในต�างประเทศ 

๒๕๖๐-๒๕๖๓ ฝธก.,ฝวบ. 
(ธป.ธก.,บข.วบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๔๗๔ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ VHF Air to 
Ground Radio 

๒๕๕๙-๒๕๖๑ ฝวบ. 
(บส.วบ.) 

๖.๓๔ 
งบลงทุน (๕.๘๒) 

๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๕.๘๒ 
๒๕๖๑ - 

งบดําเนินการ (๐.๕๒) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๐.๒๖ 
๒๕๖๑ ๐.๒๖  

๐๐๐-๐๕๕๖ ปรับปรุงระบบประมวลผลกลาง และจัดตั้ง
ศูนย2ปฏิบัติการเครือข�ายสาํรองอิสระ 
(Independent Backup NOC) 
 

๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 

ฝวบ. 
(บข.วบ.) 
 

งบลงทุน (๒๑.๐๔) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๒๑.๐๔  

๐๐๐-๐๕๕๗ ศึกษาโอกาสธุรกิจในส�วนตลาดธุรกิจ 
การบิน กลุ�มลูกค-าสายการบินด-วยบริการ
โครงข�าย Aeronautical Mobile Airport 
Communications System 
(AeroMACS) ณ ท�าอากาศยานสวุรรณภูม ิ

๒๕๖๐ ฝธก. 
(กธ.ธก.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๕๕๘ ปรับปรุงระบบ 3D Tower Simulator  
ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภมู ิ

๒๕๖๐-๒๕๖๒ ผญพ. ๒๘.๐๐ 
งบลงทุน (๒๖.๐๐) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๒๕.๐๐ 
๒๕๖๒ ๑.๐๐ 

งบดําเนินการ (๒.๐๐) 
๒๕๖๐ ๒.๐๐ 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๖๙ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

งาน (Strategic Activity) 
รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๐๖๐ ปรับปรุงการให-บริการเช�าใช-งานอุปกรณ2
สื่อสาร 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝวบ. 
(บส.วบ.) 

๘๖๑.๗๗ 
งบลงทุน (๘๔๖.๖๖) 
๒๕๖๐ ๓๘๐.๓๓ 
๒๕๖๑ ๑๕๖.๔๘ 
๒๕๖๒ ๒๓.๔๐ 
๒๕๖๓ ๙.๑๖ 
๒๕๖๔ ๒๗๗.๒๙ 

งบดําเนินการ (๑๕.๑๑) 
๒๕๖๐ ๙.๔๖ 
๒๕๖๑ ๒.๙๐ 
๒๕๖๒ ๐.๗๗ 
๒๕๖๓ ๐.๙๙ 
๒๕๖๔ ๐.๙๙  

๕๕๕-๐๐๖๒ บริหารการขายผลติภณัฑ2และบริการให-กับ
ลูกค-าในประเทศและต�างประเทศ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝธก. 
(กธ.ธก.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๕๕๕-๐๑๕๗ ขยายการให-บริการเช�าใช-งานอุปกรณ2
สื่อสาร 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝวบ.  
(บส.วบ.) 

๒๔๘.๐๓ 
งบลงทุน (๒๔๕.๖๖) 
๒๕๖๐ ๓๒.๒๖ 
๒๕๖๑ ๙๙.๑๑ 
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ - 
๒๕๖๔ ๑๑๔.๒๙ 

งบดําเนินการ (๒.๓๗) 
๒๕๖๐ ๐.๒๑ 
๒๕๖๑ ๐.๕๑ 
๒๕๖๒ ๐.๕๓ 
๒๕๖๓ ๐.๕๕ 
๒๕๖๔ ๐.๕๗  



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๗๐ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕-๐๑๖๑ ปรับปรุงการให-บริการระบบแสดงผลข-อมลู
เรดาร2 Air/Ground Situation Display 
เพ่ือรักษากลุ�มลูกค-าเดิมและรองรบั 
กลุ�มลูกค-าท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ฝธก. 
(กธ.ธก.) 

๑.๒๘ 
งบลงทุน (๐.๒๔) 

๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ - 
๒๕๖๔ ๐.๒๔ 

งบดําเนินการ (๑.๐๔) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๐.๒๖ 
๒๕๖๒ ๐.๒๖ 

๒๕๖๓ ๐.๒๖ 

๒๕๖๔ ๐.๒๖  
๕๕๕-๐๑๙๖ วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ2ต-นแบบ และผลิต 

ในเชิงธุรกิจเพ่ือโอกาสขยายตลาด/ลูกค-าใหม� 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

(ดําเนินการทุกปY) 
ฝธก. 
(กธ.ธก.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

 
กลยุทธ4 S8.2: เพ่ิมประสิทธิภาพค�าใช-จ�ายดําเนินการ โดยมุ�งเน-นรักษาสมดุลของสัดส�วนค�าใช-จ�ายให-เหมาะสมและไม�สูงกว�า
ค�าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 
 
แผนงาน (Program 
• แผนพัฒนาแนวทางการเพ่ิมประสทิธิภาพค�าใช-จ�าย 

 
แผนงาน ๘.๒.๑ แผนพัฒนาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพค�าใช-จ�าย 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๒๒๐ จัดทําแนวปฏิบัตสิําหรับการเปลี่ยน
เส-นทางอาชีพสําหรับตําแหน�งท่ีต-องการ
ความเช่ียวชาญเฉพาะ 

๒๕๖๐ ฝทบ. 
(บค.ทบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 



 ร�างแผนปฏิบัติการ ฉบับผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
๗๑ 

อยู�ระหว�างการนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคม 

  

๔  โครงการและงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี ๔ – การสรBางคุณค�าใหBกับกิจการบินและผูBมีส�วนไดBส�วนเสีย 
 
กลยุทธ4 S9.1: แสวงหาความร�วมมือ และสร-างการมีส�วนร�วมภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการทุกด-าน
ให-ดียิ่งข้ึน 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนพัฒนาและบริหารความร�วมมอืระหว�างหน�วยงาน 

 
แผนงาน ๙.๑.๑ แผนพัฒนาและบริหารความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๒๓ บริหารความสมัพันธ2และพัฒนาความร�วมมือ
กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียท่ีสําคัญระดบัองค2กร 
รวมท้ังสนับสนุนการมีบทบาทกับหน�วยงาน/
องค2กรระหว�างประเทศ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝสส. 
(วส.สส.) 

งบดําเนินการ  (๒๖๖.๔๐) 
๒๕๖๐ ๕๓.๒๘ 
๒๕๖๑ ๕๓.๒๘ 

๒๕๖๒ ๕๓.๒๘ 

๒๕๖๓ ๕๓.๒๘ 

๒๕๖๔ ๕๓.๒๘  
๕๕๕-๐๐๗๐ สนับสนุนความร�วมมือโครงการ ASPIRE ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

(ดําเนินการทุกปY) 
ฝนบ. 
(วว.นบ.) 

งบดําเนินการ (๓.๐๐) 
๒๕๖๐ ๐.๖๐ 
๒๕๖๑ ๐.๖๐ 

๒๕๖๒ ๐.๖๐ 

๒๕๖๓ ๐.๖๐ 

๒๕๖๔ ๐.๖๐  
๕๕๕-๐๑๗๙ บริหารความร�วมมือตามบันทึกข-อตกลงกับ

หน�วยงาน/องค2กรท้ังในและต�างประเทศ 
ท่ีสําคัญกับการดําเนินการของ บวท. 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝสส. 
(วส.สส.) 

งบดําเนินการ (๑๕.๐๐) 
๒๕๖๐ ๓.๐๐ 
๒๕๖๑ ๓.๐๐ 

๒๕๖๒ ๓.๐๐ 

๒๕๖๓ ๓.๐๐ 

๒๕๖๔ ๓.๐๐  
๕๕๕-๐๒๒๔ พัฒนาตัวช้ีวัดร�วมของรัฐวิสาหกิจสาขาการ

ขนส�งทางอากาศ 
๒๕๖๐ ฝนบ. 

(บบ.นบ.) 
ไม�ใช-งบประมาณ 

๕๕๕-๐๒๒๕ บริหารการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดร�วมของ
รัฐวิสาหกิจสาขาการขนส�งทางอากาศ 

๒๕๖๑ ฝนบ. 
(บบ.นบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 
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กลยุทธ4 S9.2: ดําเนินการเชิงรุกในเวทีระดับภูมิภาค 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาระบบการขนส�งทางอากาศร�วมกับประเทศสมาชิกในภูมภิาค 

 
แผนงาน ๙.๒.๑ แผนสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาระบบการขนส�งทางอากาศร�วมกับประเทศสมาชิกในภูมิภาค 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 

งาน (Strategic Activity) 
รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๔๙ สนับสนุนการดําเนินงานด-านการบริหาร
จราจรทางอากาศภายใต-แผนจัดตัง้ตลาดการ
บินร�วมอาเซียนและแนวคิดห-วงอากาศ
อาเซียนไร-รอยต�อ 

 ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝนบ. 
(วว.นบ.) 

งบดําเนินการ (๒๐.๐๐) 
๒๕๖๐ ๔.๐๐ 
๒๕๖๑ ๔.๐๐ 

๒๕๖๒ ๔.๐๐ 

๒๕๖๓ ๔.๐๐ 

๒๕๖๔ ๔.๐๐  
๕๕๕-๐๑๙๙ การปฏิบัตหิน-าท่ีเปNน Regional Monitoring 

Agency (RMA) เพ่ือตรวจติดตามระดับความ
ปลอดภัยในห-วงอากาศ Reduced Vertical 
Separation Minima (RVSM) ในภูมิภาค
เอเชีย 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ดําเนินการทุกปY) 

ฝมป. 
(คป.มป.) 

งบดําเนินการ (๘.๗๑) 
๒๕๖๐ ๑.๘๗ 
๒๕๖๑ ๒.๖๗ 
๒๕๖๒ ๑.๓๙ 
๒๕๖๓ ๑.๓๙ 
๒๕๖๔ ๑.๓๙  

๕๕๕-๐๒๐๐ พัฒนาธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู- 
ประสบการณ2 ด-าน ASBUs และ Seamless 
Sky กับกลุ�มลูกค-า 

๒๕๕๙-๒๕๖๓ ฝธก. 
(ธป.ธก., 
กธ.ธก., 
สธ.ธก.) 

งบดําเนินการ (๒.๕๐) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๐.๗๕ 

๒๕๖๒ ๑.๐๐ 

๒๕๖๓ ๐.๗๕  
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๕   โครงการและงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี ๕ - การสรBางความสามารถในการแข�งขันใหBกับประเทศ 
 
กลยุทธ4 S10.1: พัฒนาโครงสร-างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนถ�ายเทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติ
ไปสู�ระบบการบริหารจราจรทางอากาศระบบใหม� และรองรับแนวทางพัฒนาระบบการบินของภาครัฐ 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนพัฒนาโครงสร-างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศของไทย 
• แผนพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภมู ิ
• แผนพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท�าอากาศยานเบตง 
• แผนพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท�าอากาศยานแม�สอด 

 
แผนงาน ๑๐.๑.๑ แผนพัฒนาโครงสร-างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศของไทย 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๑๒๔ จัดตั้งศูนย2บริหารจราจรทางอากาศ 
(Air Traffic Management Centre: 
ATMC) 

๒๕๕๕-๒๕๖๐ 
 

ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบลงทุน (๑,๙๗๒.๗๓) 
๒๕๕๕  

๒๒๘.๔๙ ๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ ๕๔๔.๙๐ 
๒๕๕๙ ๑๙๑.๘๐ 
๒๕๖๐ ๑,๐๐๗.๕๔  

๐๐๐-๐๑๒๖ พัฒนาระบบ/อุปกรณ2วิศวกรรม
สนับสนุนการบริหารจราจรทางอากาศ 
ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภมู ิ

๒๕๕๕-๒๕๖๐ ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบลงทุน (๒๗๒.๗๓) 
๒๕๕๕  

๖๕.๒๘ ๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ ๑๗.๑๔ 
๒๕๕๙ ๑๒๔.๖๘ 
๒๕๖๐ ๖๕.๖๓  

๐๐๐-๐๑๒๗ พัฒนาระบบ/อุปกรณ2วิศวกรรม
สนับสนุนการบริหารจราจรทางอากาศ 
ณ ศูนย2ควบคุมการบินภูมิภาค (ศช.บภ๒. 
ศล.บภ๒. ศภ.บภ๑. ศญ.บภ๑.)  

๒๕๕๕-๒๕๖๐ ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบลงทุน (๕๖๓.๖๔) 
๒๕๕๕  

๘๓.๘๒ ๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ ๒๗๓.๗๕ 
๒๕๕๙ ๗๖.๗๖ 
๒๕๖๐ ๑๒๙.๓๑  

๐๐๐-๐๔๙๐ ปรับปรุง/พัฒนาระบบ Network 
Infrastructure สําหรับการเช่ือมต�อ
ระบบโครงสร-างพ้ืนฐาน 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝสว. 
(ศว.สว.) 

งบลงทุน (๓๔.๕๒) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๓๔.๕๒  
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รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๒๑๙ จัดตั้งศูนย2บริการข�าวการบิน (Fight 
Information Centre: FIC) 

๒๕๕๙-๒๕๖๑ ฝบจ. 
(ศอ.บจ.) 

งบดําเนินการ (๒.๓๐) 
๒๕๕๙ ๑.๘๙ 

๒๕๖๐ ๐.๐๙ 

๒๕๖๑ ๐.๓๒  
๐๐๐-๐๒๓๒ ฝ�กอบรมพัฒนาบุคลากรด-านวิศวกรรม

ตามโครงการพัฒนาระบบ/อุปกรณ2
วิศวกรรมสนับสนุนการบริหารจราจร
ทางอากาศสําหรับศูนย2บริหารจราจร
ทางอากาศ (ATMC) 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝพส. 
(พว.พส.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๐๐๐-๐๓๔๕ จัดหาและตดิตั้งอุปกรณ2ตําแหน�ง
ปฏิบัติงาน (Controller Working 
Position: CWP) สําหรับรองรับ 
การเพ่ิมขยายตําแหน�งปฏิบัติงาน ณ 
สํานักงานใหญ� ทุ�งมหาเมฆ และ 
ท�าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบลงทุน (๑๑๖.๑๗) 
๒๕๕๘ ๙.๖๐ 
๒๕๕๙ ๕๘.๐๘ 
๒๕๖๐ ๔๘.๔๙  

๐๐๐-๐๔๒๖ จัดหาและตดิตั้งคอนโซลปฏิบัติงานใหม� 
พร-อมปรับปรุงพ้ืนยก (Raise Floor) 
ณ หอบังคับการบินภูมภิาค 
จํานวน ๑๒ แห�ง 

๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบลงทุน (๑๕.๕๙) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑๕.๕๙ 

 

๐๐๐-๐๔๗๕ จัดหาและตดิตั้งตําแหน�งปฏิบัติงาน
เพ่ิมเตมิ สําหรับระบบบริการจราจร
ทางอากาศ (ระบบเดิม) ณ ศูนย2ปฏิบัติ
การจราจรทางอากาศตามเส-นทางบิน
กรุงเทพ สํานักงานใหญ� ทุ�งมหาเมฆ 

๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๘๑.๗๕ 
งบลงทุน (๘๑.๐๖) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๘๑.๐๖ 

งบดําเนินการ (๐.๖๙) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๐.๖๙  

๐๐๐-๐๓๕๙ พัฒนาประสิทธิภาพระบบ VCCS 
(Voice Communication Control 
System) และระบบบันทึกเสยีงแบบ
ดิจิทัล (Digital Voice Recording 
and Replay System) เพ่ือติดตั้งใช-
งาน ณ อาคารศูนย2ปฏิบัติการสํารอง
ฉุกเฉิน ท�าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

๒๕๕๙-๒๕๖๐ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๗๗.๑๙ 
งบลงทุน (๗๔.๐๗) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๗๔.๐๗ 

งบดําเนินการ (๓.๑๒) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๓.๑๒  

๐๐๐-๐๓๖๗ จัดหาและตดิตั้งอุปกรณ2สื่อสารเพ่ือ
สนับสนุนระบบ Main Operation 
System (MOPS) ท่ีอาคารศูนย2
ปฏิบัติการสํารองฉุกเฉิน ท�าอากาศยาน
สุวรรณภมู ิ

๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฝสว. 
(ศว.สว.) 

งบลงทุน (๑๙.๘๖) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ ๑๓.๐๖ 
๒๕๖๐ ๖.๘๐  
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รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๒๓ จัดหาและตดิตั้งเครื่องจ�ายกําลังไฟฟVา
ต�อเน่ือง (UPS) และอุปกรณ2ประกอบ 
พร-อมปรับปรุงพ้ืนท่ี เพ่ือรองรับระบบ
อุปกรณ2สนับสนุนการให-บริการควบคุม
จราจรทางอากาศท่ีอาคารศูนย2
ปฏิบัติการสํารองฉุกเฉิน 
ท�าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฝศป. 
(ฟท.ศป.) 

๑๖.๐๐ 
งบลงทุน (๑๔.๒๘)  
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑๔.๒๘ 

งบดําเนินการ (๑.๗๒) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑.๗๒  

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
แผนงาน ๑๐.๑.๒ แผนพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๓๐ ติดตั้งระบบเครื่องช�วยการเดินอากาศ
แบบ ILS/DME (Instrument Landing 
System / Distance Measuring 
Equipment) พร-อมเครือข�าย/ระบบ
สนับสนุน/สิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
เก่ียวข-อง ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(รองรับทางว่ิงท่ี ๓) 

๒๕๕๘-๒๕๖๒ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๙๘.๖๘ 
งบลงทุน (๙๖.๑๖) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๑๓.๖๘ 
๒๕๖๒ ๘๒.๔๘ 

งบดําเนินการ (๒.๕๒) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๒.๕๒ 
๒๕๖๒ -  

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 
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แผนงาน ๑๐.๑.๓ แผนพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท�าอากาศยานเบตง 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๖๓ จัดสร-างอาคารหอบังคับการบิน อาคาร
สถานีเครื่องช�วยการเดินอากาศ 
DVOR/DME และอาคารบ-านพัก
พนักงาน ณ ท�าอากาศยานเบตง 

๒๕๕๙-๒๕๖๒ ฝศป. 
(ผก.ศป.) 

๑๓๗.๓๔ 
งบลงทุน (๑๓๐.๒๖) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑๘.๘๓ 
๒๕๖๑ ๖๑.๙๐ 
๒๕๖๒ ๔๙.๕๓ 

งบดําเนินการ (๗.๐๘) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๗.๐๘  

๐๐๐-๐๔๗๖ จัดหาและตดิตั้งระบบ Voice 
Communication Control System 
(VCCS) ณ หอบังคับการบินเบตง 

๒๕๖๐-๒๕๖๒ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๑๐.๕๕ 
งบลงทุน (๘.๔๖) 

๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๔.๘๘ 
๒๕๖๒ ๓.๕๘ 

งบดําเนินการ (๒.๐๙) 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๒.๐๙ 
๒๕๖๒ -  

๐๐๐-๐๔๗๗ จัดหาและตดิตั้งระบบวิทยุสื่อสาร และ
อุปกรณ2ประกอบอ่ืน ๆ ณ หอบังคับ 
การบินเบตง 

๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบลงทุน (๓๗.๐๓)  
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๓๗.๐๓  

๐๐๐-๐๔๗๘ จัดหาและตดิตั้งระบบ Digital Voice 
Recording and Replay System  
ณ หอบังคับการบินเบตง 

๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบลงทุน (๑.๕๓)  
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๑.๕๓  

๐๐๐-๐๔๗๙ จัดหาและตดิตั้งระบบเครื่องช�วยการ
เดินอากาศแบบ DVOR/DME (Doppler 
Very High Frequency Omni-
directional Range / Distance 
Measuring Equipment) 
ณ ท�าอากาศยานเบตง 

๒๕๕๘-๒๕๖๑ ฝสว. 
(อว.สว.) 

๓๓.๑๒ 
งบลงทุน (๓๐.๗๓) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๓๐.๗๓ 

งบดําเนินการ (๒.๓๙) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ ๐.๒๐ 
๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ๒.๑๙  
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รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๕๕๙ ปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพระบบจ�าย
กําลังไฟฟVาต�อเน่ือง (UPS) ให-มี
เสถียรภาพ มีความมั่นคง สามารถจ�าย
กําลังไฟฟVาให-อุปกรณ2สื่อสารได-อย�าง
ต�อเน่ือง ณ หอบังคับการบินแม�สอด
และเบตง 

๒๕๖๑-๒๕๖๒ ฝศป. 
(ฟท.ศป.) 

งบลงทุน (๓.๘๓) 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๓.๘๓  

๐๐๐-๐๕๖๐ จัดหาและตดิตั้งระบบตู-สาขาโทรศัพท2
สํานักงานอัตโนมตัิ (Internet Private 
Branch Exchange: IPBX ) พร-อม
อุปกรณ2ประกอบ  ณ หอบังคับการบิน
แม�สอด และเบตง 

๒๕๖๑-๒๕๖๒ ฝศป. 
(ฟท.ศป.) 

งบลงทุน (๒.๑๑) 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๒.๑๑  

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
แผนงาน ๑๐.๑.๔ แผนพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท�าอากาศยานแม�สอด 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๖๒ จัดสร-างอาคารหอบังคับการบินแห�งใหม� 
ณ ท�าอากาศยานแม�สอด 

๒๕๕๙-๒๕๖๒ ฝศป. 
(ผก.ศป.) 

๗๐.๓๓ 
งบลงทุน (๖๖.๓๒) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑๐.๐๔ 

๒๕๖๑ ๓๕.๒๙ 

๒๕๖๒ ๒๐.๙๙ 
งบดําเนินการ (๔.๐๑) 

๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๐.๐๗ 
๒๕๖๑ ๐.๘๘ 
๒๕๖๒ ๓.๐๖  

๐๐๐-๐๕๖๑ จัดหาและตดิตั้งระบบ/อุปกรณ2บรกิาร
จราจรทางอากาศ 
ณ หอบังคับการบินแม�สอดแห�งใหม� 

๒๕๖๑-๒๕๖๒ ฝสว. 
(อว.สว.) 

งบลงทุน (๒๙.๓๐) 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ๒๙.๓๐  

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 
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กลยุทธ4 S10.2: ผลักดันการพัฒนาแผนยุทธศาสตร2และพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับด-านการขนส�งทางอากาศของไทย 
 
แผนงาน (Program) 
• แผนสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร2ด-านการขนส�งทางอากาศของไทย 
• แผนเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับระบบการบินท้ังระบบ 

 
แผนงาน ๑๐.๒.๑ แผนสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร2ด-านการขนส�งทางอากาศของไทย 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๕๕๕-๐๑๘๑ ผลักดันการจัดทําแผนยุทธศาสตร2ระยะยาว
ในด-านการขนส�งทางอากาศของไทย 

๒๕๕๘-๒๕๖๑ ฝนบ. 
(วว.นบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

๕๕๕-๐๒๒๖ จัดทําแผนพัฒนาการบริการ 
การเดินอากาศรายพ้ืนท่ีตามยุทธศาสตร2
สําคัญของประเทศ 

๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฝนบ. 
(วว.นบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

 
แผนงาน ๑๐.๒.๒ แผนเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับระบบการบินท้ังระบบ 
 
โครงการ (Project) 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/ 
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

๐๐๐-๐๔๙๑ ออกแบบและประเมินศักยภาพระบบ
ห-วงอากาศ และกําหนดแนวทางเพ่ิมขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบ 
การบินท้ังระบบ 

๒๕๕๙-๒๕๖๑ ฝบจ. 
(อพ.บจ.) 

งบดําเนินการ (๓๗๒.๐๐) 
๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ๑๑๑.๖๐ 
๒๕๖๑ ๒๖๐.๔๐  

๐๐๐-๐๕๖๒ ผลักดันการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถใน
การรองรับระบบการบินท้ังระบบ 
เชิงบูรณาการ 

๒๕๖๓-๒๕๖๗ งบประมาณและผู-รับผิดชอบ 
จะกําหนดข้ึนในปY ๒๕๖๒ 

๐๐๐-๐๕๖๓ พัฒนากระบวนการทํางานร�วมกัน
ระหว�างหน�วยงานเก่ียวข-อง 

๒๕๖๑ ฝนบ. 
(พน.นบ.) 

ไม�ใช-งบประมาณ 

 
งาน (Strategic Activity) 

รหัส 
งาน 

ชื่องาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน/
ผูBรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(ลBานบาท) 

     
□□□□□□□□□ 
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บทสรุปงบประมาณ (Budget Summary) 
 
“บทสรุปงบประมาณ” เปNนการสรุปงบประมาณการลงทุน/การดําเนินการของโครงการ (Project) และงาน (Strategic 
Activity) ในช�วงปYงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด ๒๖๕ โครงการ/งานประกอบด-วย โครงการ ๑๙๓ โครงการ 
และงาน ๗๒ งาน ใช-งบประมาณรวมท้ังสิ้น ๑๒,๗๙๓.๒๒ ล-านบาท จําแนกเปNน งบลงทุนจํานวน ๑๐,๓๙๕.๙๔ ล-านบาท และ
งบดําเนินการจํานวน ๒,๓๙๗.๒๘ ล-านบาท  โดยมีรายละเอียดการใช-งบประมาณ ดังน้ี 

 
๑. จํานวนโครงการ/งานและงบประมาณการลงทุน/การดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร4 

 
เมื่อพิจารณาถึงงบประมาณสําหรับโครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร2ในช�วงปYงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สามารถสรุปได-
ดังน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร4 โครงการ งาน 
งบประมาณ (ลBานบาท) 

งบลงทุน งบดําเนินการ รวม 
๑. การให-บริการการเดินอากาศท่ีปลอดภัย 

และมีประสิทธิภาพ 
๑๐๒ ๑๘ ๕,๔๗๓.๒๖ ๒๖๔.๕๘ ๕,๗๓๗.๘๔ 

๒. การสร-างบุคลากรมืออาชีพ ๑๙ ๑๙ ๕๙๘.๒๓ ๑,๑๕๖.๑๕ ๑,๗๕๔.๓๘ 
๓. การพัฒนาไปสู�องค2กรสมรรถนะสูง ๔๗ ๒๕ ๒,๔๔๑.๔๓ ๒๖๕.๑๑ ๒,๗๐๖.๕๔ 
๔. การสร-างคุณค�าให-กับกิจการบิน 

และผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย 
- ๘ - ๓๑๕.๖๑ ๓๑๕.๖๑ 

๕. การสร-างความสามารถในการแข�งขันให-กับ 
    ประเทศ 

๒๕ ๒ ๑,๘๘๓.๐๒ ๓๙๕.๘๓ ๒,๒๗๘.๘๕ 

รวม ๑๙๓ ๗๒ ๑๐,๓๙๕.๙๔ ๒,๓๙๗.๒๘ ๑๒,๗๙๓.๒๒ 
 
หมายเหตุ:  งบประมาณเปNนตัวเลขเบ้ืองต-น โดยต-องปรับทบทวนอีกครั้งตามปzจจัยแวดล-อมก�อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณปYน้ัน ๆ 
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๒. งบประมาณการลงทุน/การดําเนินการของโครงการ/งานในแต�ละประเด็นยุทธศาสตร4ตามปbงบประมาณ 
 
เมื่อพิจารณาถึงงบประมาณการลงทุน/การดําเนินการ สําหรับโครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร2 สามารถสรุปได-ดังน้ี 
 

งบประมาณ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม 
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี ๑: การใหBบริการการเดินอากาศท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
งบลงทุน (ล-านบาท) ๑,๑๑๕.๙๒ ๙๗๐.๕๔ ๑,๙๙๐.๒๑ ๑,๑๖๗.๓๓ ๒๒๙.๒๖ ๕,๔๗๓.๒๖ 
งบดําเนินการ (ล-านบาท) ๙๑.๒๕ ๑๑๖.๒๖ ๓๒.๗๒ ๑๓.๔๙ ๑๐.๘๕ ๒๖๔.๕๘ 
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี ๒: การสรBางบุคลากรมืออาชีพ 
งบลงทุน (ล-านบาท) ๙๕.๗๔ ๘๔.๑๙ ๑๒๖.๘๓ ๒๐๐.๓๗ ๙๑.๑๐ ๕๙๘.๒๓ 
งบดําเนินการ (ล-านบาท) ๒๕๑.๔๗ ๒๐๘.๔๕ ๒๓๑.๕๐ ๒๑๖.๔๓ ๒๔๘.๒๙ ๑,๑๕๖.๑๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี ๓: การพัฒนาไปสู�องค4กรสมรรถนะสูง 
งบลงทุน (ล-านบาท) ๔๙๓.๒๘ ๖๒๔.๑๖ ๔๒๒.๓๘ ๓๘๔.๔๕ ๕๑๗.๑๖ ๒,๔๔๑.๔๓ 
งบดําเนินการ (ล-านบาท) ๗๐.๕๖ ๖๑.๘๒ ๔๓.๗๕ ๔๔.๘๔ ๔๔.๑๖ ๒๖๕.๑๑ 
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี ๔: การสรBางคุณค�าใหBกับกิจการบินและผูBมีส�วนไดBส�วนเสีย 
งบลงทุน (ล-านบาท) - - - - - - 
งบดําเนินการ (ล-านบาท) ๖๒.๗๕ ๖๔.๓๐ ๖๓.๒๗ ๖๓.๐๒ ๖๒.๒๗ ๓๑๕.๖๑ 
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี ๕: การสรBางความสามารถในการแข�งขันใหBกับประเทศ 
งบลงทุน (ล-านบาท) ๑,๕๐๖.๑๖ ๑๘๕.๐๔ ๑๙๑.๘๒ - - ๑,๘๘๓.๐๒ 
งบดําเนินการ (ล-านบาท) ๑๑๗.๒๙ ๒๖๘.๔๐ ๑๐.๑๔ - - ๓๙๕.๘๓ 
รวม 
งบลงทุน (ล-านบาท) ๓,๒๑๑.๑๐ ๑,๘๖๓.๙๓ ๒,๗๓๑.๒๔ ๑,๗๕๒.๑๕ ๘๓๗.๕๒ ๑๐,๓๙๕.๙๔ 
งบดําเนินการ (ล-านบาท) ๕๙๓.๓๒ ๗๑๙.๒๓ ๓๘๑.๓๘ ๓๓๗.๗๘ ๓๖๕.๕๗ ๒,๓๙๗.๒๘ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น (ล-านบาท) ๑๒,๗๙๓.๒๒ 
 
หมายเหตุ:  ข-อมูลงบประมาณดังกล�าวเปNนตัวเลขงบประมาณเบิกจ�ายเบ้ืองต-น ซ่ึงเปNนงบประมาณส�วนหน่ึงท่ี บวท. ใช-ในการ
จัดทํางบประมาณเบิกจ�ายประจําปY ท้ังน้ี ไม�รวมรายการลงทุนหมวดอุปกรณ2บํารุงรักษาท่ัวไป เครื่องใช-สํานักงานและอ่ืนๆ ซ่ึง
เปNนการจัดหาเพ่ิมเติมและทดแทนของเดิม เพ่ือนํามาใช-ในการปฏิบัติงานของ บวท. 
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