
SO 1 ให้บริการท่ีปลอดภัยและม่ันคง เป็นไปตาม
มาตรฐาน และต่อเน่ืองในทุกช่วงการบิน

SO 5 มีคุณภาพการบริหาร
จัดการท่ีดีท่ัวท้ังองค์กร และพร้อมรับต่อ
การเปล่ียนแปลงเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน

วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินอากาศ สู่การเป็นหนึ่งในองค์กรระดับดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลกอย่างย่ังยืน”

กรอบการด าเนินงานท่ีส าคัญ (Key Performance Area: KPA) และ [วัตถุประสงค์ระยะยาว (Long-term Objective)]

1. Safety [ให้บริการท่ีมีระดับความปลอดภัยข้ันสูงและย่ังยืน]
2. Security [ให้ระบบการบริหารจราจรทางอากาศ

ของประเทศมีความม่ันคง]
3. Capacity [รองรับการเติบโตของการขนส่งทางอากาศได้

โดยมีความล่าช้าในระดับเดียวกับ Best Practices]
4. Efficiency [เพ่ิมประสิทธิภาพเท่ียวบินในทุกช่วงการบิน]
5. Environment [ด าเนินกิจกรรมการให้บริการท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม]

6. Competency
[พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถหลัก

ตามท่ีก าหนด]
7. Engagement

[ให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร]
8. Productivity

[เพ่ิมผลิตภาพการปฏิบัติงาน]

9. Corporate Performance 
[มีผลการประเมินผลองค์กรในระดับดีเย่ียม]

10. Customer Engagement
[ให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและผูกพัน

ต่อบริการขององค์กร]
11. Corporate Governance 

[มีระบบการก ากับดูแลท่ีดี ท่ีมีการจัดการในระดับดีเย่ียม]
12. Knowledge & Innovation

[มีสารสนเทศ นวัตกรรม องค์ความรู้พร้อมใช้งานในองค์กร]
13. Cost Effectiveness

[พัฒนาการให้บริการท่ีมีความคุ้มค่า]

14. Partnership with ATM Community
[พัฒนาบริการการเดินอากาศของภูมิภาค

ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกัน
อย่างบูรณาการ]

15. Stakeholder Engagement
[บริหารจัดการด้านการสร้างความสัมพันธ์

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือบรรลุตาม
เป้าหมายองค์กร] 

16. Air Transport Infrastructure
[พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านบริการ
การเดินอากาศให้พร้อมสนับสนุน]
17. National Competitiveness
[สร้างความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศไทย]

Safety
KPI1.1 การด าเนินงานตามข้อก าหนดมาตรฐาน
KPI1.2 SMS Maturity Level
KPI1.3 Accident
KPI1.4 Air Traffic Incident (Serious,Major, RunwayIncursion)
KPI1.5 ควบคุมความเส่ียงด้านความปลอดภัย
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้
KPI1.6 ช่ัวโมงการท างานของ ATC 
KPI1.7 Service Availability
Security
KPI1.8 ไม่มีการถูกแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
KPI1.9 ไม่มี Incident ท่ีเกิดจากการแทรกแซงฯ
KPI1.10 ไม่มี Incident ในช่วงท่ีมีระดับการให้บริการ
ต่ ากว่าเกณฑ์
KPI1.11 ด าเนินงานตามข้อก าหนดมาตรฐาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยทุกข้อ
KPI1.12 ด าเนินการแก้ไขข้อตรวจพบ
ด้านการรักษาความปลอดภัยจากการตรวจสอบ
ภายในองค์กรครบถ้วน 

Corporate Governance
KPI6.1 ผลการประเมินความโปร่งใสโดย ป.ป.ช. ของ
รัฐวิสาหกิจ และปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการ
ก ากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๕๒) ได้

SO 9 สร้างคุณค่าให้กับกิจการบิน
ทุกระดับ และสร้างความพึงพอใจ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

Partnership with ATM Community
KPI9.1 ประเทศไทยร่วมกับประเทศช้ันน าใน
เอเชียแปซิฟิก น า ATFM มาใช้งานในระดับ
ภูมิภาค
KPI9.2 บวท. รักษาความเป็นผู้น าด้าน SWIM
Stakeholder Engagement
KPI9.3 ผลการส ารวจความเห็นของ 
Stakeholder
KPI9.4 การบริหารผลลัพธ์ขององค์กร
หรือของโครงการส าคัญของ บวท. ให้เกิดผล
ส าเร็จภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

SO 3 มีบุคลากรมืออาชีพที่เพียงพอ 
มีการจัดการทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบ 
สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และองค์กร
ให้เติบโตอย่างย่ังยืน

Competency
KPI3.1 พนักงานได้รับการพัฒนาตาม IDP
KPI3.2 ด าเนินการ ATM Professional Center ตาม 
Roadmap ท่ีครอบคลุมด้านต่างๆ
Productivity
KPI3.3 ATCO in OPS Productivity
KPI3.4 Cost excl. ATCOs in OPS employment 
costs per IFR Flight Hour

SO 10  มีโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบบริการการเดินอากาศ
ที่ครบถ้วนและมีศักยภาพสอดคล้อง
กับการพัฒนาการขนส่งทางอากาศ
ของประเทศ

Air Transport Infrastructure
KPI10.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศของไทย 
โดยสามารถเปิดใช้งานศูนย์ ATMC ภายใต้กรอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ
ท่ี บวท. รับผิดชอบและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
ท่ีเก่ียวข้อง
KPI10.2 หน่วยงานด้านอุตสาหกรรมการบิน
ท้ังหมด ร่วมกันด าเนินการตามแผน 
และบรรลุเป้าหมายในการเพ่ิมขีดความสามารถ
ระบบการบินของประเทศ

SO 2 มีความสามารถรองรับเท่ียวบินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

SO 4 มีบุคลากรที่ทุ่มเท มีความผูกพัน 
และมีสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่ดี

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Objective)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Objective)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Objective)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Objective)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Objective)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) ที่ 5

การให้บริการการเดินอากาศ
ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

การสร้างบุคลากรมืออาชีพ การพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง
การสร้างคุณค่าให้กับกิจการบินและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันให้กับประเทศ

SO 6 มีระบบการก ากับดูแลท่ีดี 
ท่ีมีการจัดการในระดับดีเย่ียม

SO 7 เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ด้วยการพัฒนา
สารสนเทศ และการจัดการความรู้เป็นพ้ืนฐาน 

SO 8 มีการบริหารจัดการทางการเงิน
และต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสมดุล
เพ่ือให้มีอัตราค่าบริการท่ีเป็นธรรม โปร่งใส และ
แข่งขันได้ 

เป้าหมายผลการด าเนินการ
(Key Performance Target)

เป้าหมายผลการด าเนินการ
(Key Performance Target)

เป้าหมายผลการด าเนินการ
(Key Performance Target)

เป้าหมายผลการด าเนินการ
(Key Performance Target)

เป้าหมายผลการด าเนินการ
(Key Performance Target)

Capacity
KPI2.1 ATFM Delay
Efficiency
KPI2.2 Taxi-out Delay 
KPI2.3 En-route Efficiency 
KPI2.4 Terminal Efficiency
KPI2.5 Taxi-in Delay
KPI2.6  On-Time Performance
KPI 2.7 ด าเนินการตาม APAC Seamless ATM Plan 
Environment
KPI2.8  ปริมาณ Carbon Emission ท่ีเกิดจาก
ความไม่มีประสิทธิภาพของระบบ ATM

Engagement
KPI4.1 ระดับความผูกพันต่อองค์กร
KPI4.2 ระดับความผูกพันท่ีมีนัยส าคัญ
ท่ีเชื่อมโยงกับผลลัพธ์องค์กร

Knowledge & Innovation
KPI7.1 ความส าเร็จในการพัฒนา BICC
KPI7.2 การจัดเก็บคลังความรู้ท่ีจ าเป็นครบทุกบริการ
KPI7.3 งานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

Corporate Performance
KPI5.1 การได้ Recognition ในระดับประเทศ/
ภูมิภาค/โลก 
Customer Engagement
KPI5.2 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
KPI5.3 ปรับระดับความไม่พึงพอใจผู้ใช้บริการ
KPI5.4 สัดส่วนข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการท่ีจัดการได้

Cost Effectiveness
KPI8.1 Total Cost per IFR Flight Hour
KPI8.2 รักษาระดับอัตราค่าบริการ

SO 1

SO 2

SO 3

SO 4

SO 5

SO 6

SO 7

SO 8

SO 9 SO 10

1. เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ
การให้บริการระดับแนวหน้า
(AEROTHAI Servicemark)

4. เป็นองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้กับกิจการบิน

(Key Aviation Partner)

3. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ท่ีเติบโตอย่างย่ังยืน

(HPO)

2. เป็นองค์กรมืออาชีพ
(Professionals)

5. เป็นองค์กรหลักที่สร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ
(Value for National Competitiveness)

AEROTHAI Destination 2036 Vision

SO 11  สร้างความสามารถในการรองรับ
ของระบบการบินของประเทศที่มี
ศักยภาพแข่งขันได้

National Competitiveness
KPI11.1  เพ่ิมขีดความสามารถรองรับ
ระบบการบินประเทศ
KPI11.2 ร่วมผลักดันให้มีแผนการเดินอากาศชาติ 
(National Air Navigation Plan) 

SO 11

S1.1 ปรับปรุง/พัฒนาระบบงาน/กระบวนการให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานสากลส าหรับบริการการเดินอากาศ รวมทั้ง
มาตรฐานท่ี กพท. จะก าหนดในอนาคต
S1.2 พัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร
S1.3 จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk) ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
S1.4 พัฒนา Human Performance in ATM Safety
S1.5 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ์หลัก 
S1.6 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ์
ของระบบวิศวกรรมสนับสนุนฯ
S1.7 บริหารความต่อเน่ืองการให้บริการการเดินอากาศ
ให้มีความพร้อมและสามารถรักษาระดับความปลอดภัย 

กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ (Strategy)

S6.1 ด าเนินการตาม CG/CSR สร้าง Good Citizenship
S6.2 ผลักดัน CSR ในเชิงรุก (CSR in Process)

กลยุทธ์ (Strategy)

S9.1 แสวงหาความร่วมมือ และสร้าง
การมีส่วนร่วมภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพบริการทุกด้านให้ดีย่ิงขึ้น
S9.2 ด าเนินการเชิงรุกในเวทีระดับภูมิภาค/โลก
S9.3 สร้างความร่วมมือและบริหารจัดการ
เส้นทางบินให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น
S9.4 บริหารผลลัพธ์ขององค์กร เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ ความคาดหวัง และทัศนคติของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญ 
S9.5 บริหารจัดการด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ
พัฒนาศักยภาพระบบการบินของประเทศ และ
ตอบสนองและให้บรรลุตามเป้าหมายการ
ด าเนินโครงการท่ีส าคัญของ บวท. 

กลยุทธ์ (Strategy)

S3.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง

กับแนวคิดการสรรหา/พัฒนาบุคลากรของ ICAO

S3.2 พัฒนาและบริหาร Competency ตาม IDP 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรด้านการบิน
ของประเทศ

S3.3 จัดต้ังและบริหารจัดการ ATM Professional Center 

เพ่ือสร้างโอกาสในเชิงแข่งขันระดับประเทศ

S3.4 การเพ่ิมผลิตภาพการปฏิบัติงาน (Productivity) 

ขององค์กร

กลยุทธ์ (Strategy)

S10.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบบริการ
การเดินอากาศ เพ่ือรองรับการเปล่ียนถ่าย
เทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติไปสู่ระบบการบริหาร
จราจรทางอากาศระบบใหม่ และรองรับ
แนวทางพัฒนาระบบการบินของภาครัฐ และแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศ
รวมท้ังนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ

S2.1 พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับและยกระดับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการในเขตสนามบิน
S2.2 พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับและยกระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการบินในห้วงอากาศ เขตประชิดสนามบิน
และตามเส้นทางบิน
S2.3 พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับโดยมุ่งเน้นการเชื่อมต่อ
และท างานร่วมกันได้ของระบบและข้อมูลระหว่างหน่วยให้บริการ
การเดินอากาศ ผู้ให้บริการสนามบิน และผู้ให้บริการสายการบิน 

รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  

S4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างานและ
คุณภาพชีวิตของบุคลากร 
S4.2 ยกระดับความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากร 

S7.1 พัฒนาศักยภาพของโครงสร้างดิจิทัลและองค์ประกอบ
พื้นฐาน ให้มีเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัย ตอบสนอง
การเป็นองค์กรดิจิทัล  
S7.2 บริหารจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อสร้างนวัตกรรม นวัตกร ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนการ
วิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

S5.1 ก าหนดแผนพัฒนาและบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
เพื่อปรับปรุงและจัดการกระบวนการท างานและ
สอดคล้องกับการเพิ่มขีดความสามารถด้านยุทธศาสตร์
S5.2 ยกระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ พร้อมกับ
จัดการกับความไม่พึงพอใจและข้อร้องเรียน
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

S8.1 บริหารการเงินและต้นทุนขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบของแผนการลงทุน  
เพื่อให้มีอัตราค่าบริการท่ีสอดคล้องตามข้อเสนอแนะของ 
ICAO คุ้มค่า/เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม และมุ่งเน้นรักษา
สมดุลของสัดส่วนค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมและไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
อุตสาหกรรม
S8.2 บริหารและสร้างรายได้ให้กับ บวท.

15 แผน

9 แผน

15 แผน

4 แผน

4 แผน

8 แผน

4 แผน

4 แผน

10 แผน

7 แผน

S11.1 ยกระดับขีดความสามารถในการรองรับ
ด้านการขนส่งทางอากาศ เพ่ือสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับประเทศ
S11.2 ผลักดันการใช้ห้วงอากาศแบบ FUA และ
การสร้างเส้นทางบิน เพ่ือรองรับโอกาสการเติบโต
ของปริมาณเท่ียวบิน 4 แผน

กรอบวิสัยทัศน์



1.1.1 แผนพัฒนาระบบมาตรฐานการให้บริการการเดินอากาศ (Quick win) 
1.1.2 แผนยกระดับมาตรฐานบริการการเดินอากาศสู่การเป็น Best in 
Class (Long Term)
1.2.1 แผนพัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารความปลอดภัย (Safety 
Management System) ให้ครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร (Quick win)
1.2.2 แผนพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยตาม CANSO Standards of 
Excellence in SMS (Long Term) 
1.3.1 แผนจัดการปัจจัยเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญต่อความปลอดภัย (Significant Risk 
Management) (Quick win)
1.3.2 แผนพัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารความเส่ียงด้านความปลอดภัย 
(Long Term)
1.4.1 แผนบริหารความเส่ียงด้านปัจจัยมนุษย์ท่ีเก่ียวกับความอ่อ
นล้าของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ (Operational Fatigue Risk Management) (Quick 
win) 
1.4.2 แผนบริหารความเส่ียงด้านปัจจัยมนุษย์ (Long Term)
1.5.1 แผนปรับปรุงระบบวิศวกรรมจราจรทางอากาศ  ให้เป็นไปตามความ
ต้องการและมาตรฐาน/ข้อก าหนดการใช้งาน (Quick win)
1.5.2 แผนพัฒนาระบบวิศวกรรมจราจรทางอากาศ เพ่ือยกระดับความปลอด
ภัย (Long Term)
1.6.1 แผนปรับปรุงระบบวิศวกรรมสนับสนุนการให้บริการการเดินอากาศ 
ให้เป็นไปตามความต้องการและมาตรฐาน/ข้อก าหนดการใช้งาน (Quick win)
1.6.2 แผนพัฒนาระบบวิศวกรรมสนับสนุนการให้บริการการเดินอากาศ เ
พ่ือยกระดับความปลอดภัย (Long Term)
1.7.1 แผนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ATM Security System 
ให้เป็นไปตาม National Civil Aviation Security Plan (NCASP) (Quick win)
1.7.2  แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ัวท้ังองค์กร (Quick win)
1.7.3 แผนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และการบริหารความต่อเน่ืองให้
มีศักยภาพในระดับช้ันน า (Long Term)

แผน (Plan)

2.1.1 แผนพัฒนาขีดความสามารถในการลดระยะห่างระหว่างอากาศ
ยานบนทางว่ิง และการบินเข้า-ออกท่าอากาศยาน ตามเทคนิคและ
เทคโนโลยีการน าร่องยุคใหม่ (Quick win)  
2.1.2 แผนพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการปฏิบัติการและความ
คล่องตัวจราจรในเขตสนามบิน พร้อมบูรณาการกับระบบจัดการ
จราจรภาคพื้น (Quick win)  
2.1.3 แผนการน าระบบควบคุมจราจรทางอากาศในเขตสนามบินจาก
ระยะไกลเข้าใช้งาน (Long Term) 
2.2.1 แผนพัฒนาขีดความสามารถในการลดระยะห่างระหว่างอากาศ
ยาน ด้วยเทคโนโลยีการเดินอากาศยุคใหม่ (Quick win) 
2.2.2 แผนพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารความคล่องตัวจราจร
ทางอากาศ (Quick win) 
2.2.3 แผนยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจราจรทางอากาศและ
การบริหารความคล่องตัวจราจรทางอากาศ (Long Term) 
2.2.4 แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานห้วงอากาศ/การบริหาร
จราจรทางอากาศ (Long Term)
2.3.1 แผนพัฒนาการเชื่อมต่อ/การสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล เพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการข้อมูลทั้งระบบ (Quick win)
2.3.2 แผนพัฒนาระบบบริการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตาม Global Air 
Navigation Plan (Long Term)

3.1.1 แผนบริหารอัตราก าลัง (Quick win)
3.1.2 ผนพัฒนาระบบสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรา
ก าลังและลักษณะทางพฤติกรรม/ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย
วิชาชีพในอนาคต (Quick win)
3.1.3 แผนพัฒนาระบบบริหาร/ประเมินผลงาน (Long Term)
3.2.1 แผนพัฒนาบุคลากรด้าน ATM/AIM (Quick win)
3.2.2 แผนพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม CNS 
และด้านวิศวกรรมสนับสนุน (Quick win)
3.2.3 แผนพัฒนานักบิน และวิศวกรรมอากาศยาน (Quick win)
3.2.4 แผนพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการและสนับสนุน 
(Quick win)
3.2.5 แผนพัฒนาบุคลากรด้าน Safety & Standard (Quick win)
3.2.6 แผนพัฒนาบุคลากรด้านครู (Quick win)
3.2.7 แผนพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ (Quick win)
3.2.8 แผนพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง (Talent) ให้มี 
Competency ในระดับท่ีสูงข้ึน (Long Term) 
3.3.1 แผนการจัดต้ัง Academy Center (Quick win)
3.3.2 แผนการจัดต้ังศูนย์วิจัย/พัฒนา และนวัตกรรม (Long Term)
3.4.1 แผนบริหารอัตราก าลัง (Quick win)
3.4.2 แผนบริหารและจัดการ Productivity เชิงระบบ  (Long Term)

แผน (Plan)

4.1.1 แผนบริหารจัดการอาคารสถานท่ี/ระบบสาธารณูปโภคให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน (Quick win) 
4.1.2 แผนส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (Long Term)
4.2.1 แผนยกระดับและส่งเสริมความผูกพันองค์กร (Quick win) 
4.2.2 แผนพัฒนาระบบการส่งเสริม/ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 
(Long Term)

แผน (Plan)

5.1.1 แผนปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
องค์กร (Quick win)
5.1.2 แผนบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร (Long Term)
5.2.1 แผนยกระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ และจัดการกับ
ความไม่พึงพอใจและข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ (Quick win) 
5.2.2 แผนพัฒนาและบริหารความสัมพันธ์ผู้ใช้บริการ (Long 
Term)

6.1.1 แผนผลักดันนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) ของ บวท. 
พร้อมขยายการปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกระดับท่ัวท้ังองค์กร (Quick 
win)
6.1.2 แผนส่งเสริมและปลูกฝังพนักงานทุกระดับให้มีจรรยาบรรณท่ีดี
ตามแนวทางการก ากับท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ (Long Term)
6.2.1 แผนผลักดัน/ส่งเสริม CSR In-Process ในเชิงรุก เพ่ือสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (Quick win)
6.2.2 แผนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ความสามารถ
หลักสนับสนุน เพ่ือรักษาความร่วมมือกับภายนอก (Long Term)

7.1.1 แผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ 
มีเสถียรภาพและทันสมัย (Quick Win)
7.1.2 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Long Term)
7.2.1 แผนปรับปรุงการด าเนินงานและการบริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีคุณภาพทุกภาคส่วน (Quick Win)
7.2.2 แผนพัฒนาข้อมูล สารสนเทศและความรู้ส าหรับบริหาร
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Long Term)
7.2.3 แผนส่งเสริม/พัฒนาบุคลากรและสังคมให้รู้เท่าทันใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Quick 
Win) 
7.2.4 แผนพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างสังคมอย่างมี
คุณภาพ (Long Term) 
7.2.5 แผนส่งเสริม/พัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management: KM) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (Long 
Term)
7.2.6 แผนพัฒนาประยุกต์ใช้ความรู้ ผลงานวิจัยและผลงาน
นวัตกรรม (Long Term)

8.1.1 แผนบริหารการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพตาม
กรอบแผนการลงทุน/งบประมาณและค่าใช้จ่ายไม่สูงกว่าค่าเฉล่ียของ
อุตสาหกรรม (Quick win)
8.1.2 แผนบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด (Long Term)
8.2.1 แผนพัฒนาธุรกิจเก่ียวเน่ือง เพ่ือรักษาฐานลูกค้าและขยาย
โอกาสธุรกิจ (Quick win) 
8.2.2 แผนพัฒนาธุรกิจเก่ียวเน่ือง เพ่ือความย่ังยืน (Long Term) 

แผน (Plan) แผน (Plan)

9.1.1 แผนพัฒนาและบริหารความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน (Quick win)
9.1.2 แผนสร้างความร่วมมือในกลุ่มภูมิภาคอย่าง
ต่อเน่ือง (Long Term)
9.2.1  แผนขับเคล่ือนองค์กรเชิงกลยุทธ์ในเวทีระดับภู
มิภาค/โลก (Quick win)
9.2.2 แผนสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาระบบการ
ขนส่งทางอากาศร่วมกับประเทศสมาชิกในภูมิภาค/
โลก (Long Term)
9.3.1 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพเส้นทางบิน (Quick win)
9.3.2 แผนบริหารจัดการเส้นทางบิน เพ่ือเพ่ิมขีดความค
วามสามารถในการแข่งขันของ บวท. (Long Term)
9.4.1 แผนยกระดับความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Quick win)
9.4.2 แผนพัฒนาและบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Long Term)
9.5.1 แผนสนับสนุนการจัดกิจกรรมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อผลักดันตัวช้ีวัดและให้โครงการที่ส าคัญ
ขององค์กรส าเร็จตามแผน (Quick win)
9.5.2 แผนพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการบริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนา
ศักยภาพระบบการบินของประเทศ สร้างความย่ังยืน
และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับความส าเร็จของโครงการ
ที่ส าคัญของ บวท. (Long Term)

10.1.1 แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบบริการการ
เดินอากาศของไทย (Quick win) 
10.1.2 แผนสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์ด้านการขนส่ง
ทางอากาศของประเทศ และผลักดันการพัฒนาตาม
นโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ (Quick win)
10.1.3 แผนพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ (Long Term)
10.1.4 แผนพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศ
ยานเบตง  (Long Term)
10.1.5 แผนพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศ
ยานแม่สอด  (Long Term)
10.1.6 แผนพัฒนาศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน (Quick Win)
10.1.7 แผนยกระดับแผนพัฒนาท่าอากาศยานของประเทศ 
ให้เป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายการพัฒนาการให้บริการ
การเดินอากาศท่ีองค์กรก าหนดไว้  (Long Term)

11.1.1 แผนเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับระบบการ
บินทั้งระบบ (Quick win)
11.1.2  แผนพัฒนาโครงสร้างและบริหารความร่วมมือ
การใช้ระบบห้วงอากาศของประเทศ (Long Term)
11.2.1 แผนสร้างเส้นทางบินส าหรับ Overfly 
เพ่ือรองรับโอกาสการเติบโตของปริมาณเท่ียวบิน  (Quick 
Win) 
11.2.2 แผนผลักดันให้เกิดการใช้ห้วงอากาศแบบ FUA 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรองรับของระบบการบิน
ของประเทศ (Long Term) 
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