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คำนำ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ฉบับนี้ เป็น
แผนงานระดับองค์กร โดยนโยบายรัฐบาล จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ทุกกระทรวง 
ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นำแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทลัระยะ ๓ ปี รวมถึงแผนพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ ๓ ปี ของหน่วยงานแทนการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม อีกทั้ง 
พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้จดัทำหรือปรับปรุง
แผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งส่ง
แผนปฏิบัต ิการหรือแผนงานดังกล่าวให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจ ิทัลทราบด้วย นอกจากนี ้สำนัก
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ซึ่งเป็น
รัฐวิสาหกิจ ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงคมนาคม โดยคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติประจำปีของ บวท. 
เพ่ือใช้เป็นกรอบการดำเนินงานที่สำคัญในการพัฒนาดิจิทัลขององค์กร 

สาระและกรอบงานที่สำคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ มุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล โดยเน้นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภารกิจขององค์กรด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อ ๑) แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๒) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ๓) แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงคมนาคม ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๔) แผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ และ ๕) ร่างแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ของ. บวท. ๖) หลักเกณฑ์ระบบประเมินผลการ
ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) โดยพัฒนาศักยภาพของการดำเนินงานและบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
รวมถึงศักยภาพของบุคลากร และข้อมูล สารสนเทศ และความรู้มีความแม่นยำ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล 
ปลอดภัย เป็นความลับ พร้อมใช้งาน ตลอดจนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัยและใช้งาน
ง่าย 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ดิจิทัล นโยบายดิจิทัล ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัด เป้าหมายผลการดำเนินงาน แผนงานและกรอบระยะเวลา รวมถึงข้อเสนอโครงการที่สำคัญ ทั้งนี้ใน
ส่วนของโครงการ/งานได้บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาวิเคราะห์ ๑) นโยบายและ
แผนระดับชาติ แผนระดับกระทรวง แผนระดับองค์กร ๒) สถานะภาพปัจจุบัน (As-is) ของกระบวนการ และ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ บวท. ๓) ความต้องการข้อมูล สารสนเทศ ๔) สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
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กับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื ่อกำหนดการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลสำหรับเพิ ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดำเนินงานขององค์กรให้มากย่ิงขึ้น 

 คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ของ  บร ิษ ัท  ว ิทย ุการบ ินแห ่งประเทศไทย  จำกัด 
 มิถนุายน ๒๕๖๔ 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
(Excusive Summary) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ฉบับนี้ เป็น
แผนงานระดับองค์กร เป็นการจัดทำขึ้นตามนโยบายรัฐบาล กฎหมาย พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State 

Enterprise Assessment Model: SE-AM) ของสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานที่
สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ บวท. เป็นแผนแม่บทภายใต้แผนวิสาหกิจ ที่มีระยะ ๕ ปี เช่นเดียวกัน  
มีลักษณะเป็นแผนพัฒนาตามรอบเวลาที่มีการทบทวนทุกปี (Rolling Plan) เพื่อปรับปรุงรายละเอียดที่จำเป็น
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และสภาพแวดล้อม มีการบูรณาการการเชื่อมโยงกระบวนการจัดทำและ
ข้อมูลแผนวิสาหกิจกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยในขั้นตอนแรก ได้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ประเมิน
สภาพแวดล้อม ซึ่งได้ข้อสรุปเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) นำมาจัดทำประเด็นสำคัญใน
การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล (Digital Capabilities) ใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์ดิจิทัล (Digital 

Vision) นโยบายดิจิทัล (Digital Policy) ตลอดจนการกำหนดข้อเสนอโครงการที่สำคัญที่สามารถตอบสนอง
ต่อประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) กลยุทธ์ 
(Strategies) แผนงาน (Programs) และเป้าหมายเชิงประสิทธิภาพ (Key Performance Targets: KPT) ตาม
แผนวิสาหกิจได้ 

ในขั้นตอนต่อมา จัดทำข้อเสนอโครงการที่สำคัญเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการจัดประชุมกลุ่ม 
(Focus Group) และประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับผู้แทนทุกหน่วยงานของ บวท. และข้อเสนอ
โครงการดังกล่าวจะถูกนำไปจัดทำเป็นโครงการ/งานบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เป็นแผนแม่บทภายใต้แผนวิสาหกิจ ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ขององค์กร
เช่นเดียวกัน ในการให้บริการการเดินอากาศด้วย “คุณภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน” เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนิน
ภารกิจได้อย่างต่อเนื่องด้วยความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญใน
การพัฒนาองค์กรทุกภาคส่วน หรือเรียกได้ว่าเป็นองค์กรดิจิทัล ดังนั ้นแผนปฏิบัติการดิจิทัล จึงกำหนด
วิสยัทัศน์ ดังน้ี 
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วิสยัทัศน์ดิจิทัล (Digital Vision) 

“เปน็องค์กรดิจิทัลที่ให้บริการการเดินอากาศด้วยคณุภาพสูงสุดอย่างย่ังยืน” 

“A Sustainable Quality Excellent Air Navigation Service Provider with Digital 

Technology” 

จากวิสัยทัศน์ดิจิทัล นำมาถ่ายโยงสู ่การกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ดิจิทัล เพื ่อใช้เป็นกรอบการ
ดำเนินงานและแนวทางเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ดิจิทัล โดยเป้าหมายวิสัยทัศน์ดิจิทัลในแต่ละด้านได้กำหนดเป้าหมาย
เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินการที่สอดคลัองกับเป้าหมายวิสัยทัศขององค์กร (AEROTHAI Destination 

2037 Vision) ในแต่ละช่วงเวลาการบรรลุเป้าหมาย (พ.ศ. ๒๕๖๕ / ๒๕๗๐ / ๒๕๗๕ / ๒๕๘๐) และกำหนดให้
เป้าหมายวิสัยทัศน์ดิจิทลัเป็นยุทธศาสตร์ดิจิทัล ดังน้ี 

๑. ให้บริการการเดินอากาศด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า 
๒. สร้างบุคลากรมอือาชีพให้มีสมรรถนะดิจิทัล 
๓. พัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
๔. สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และสร้างคุณค่าให้กับกิจการบินด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

การกำหนดนโยบายดิจิทัลเป็นผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อม มีความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) โดยมีนโยบายดิจิทัล ๗ ด้าน ดังน้ี 

นโยบายดิจิทัล (Digital Policy) 

๑. ด้านการกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital governance) โดยจัดให้มีการกำกับดูแล จัดทำ
มาตรฐาน แนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม รวมถึงจัดทำ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 

และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๒. ด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรับใช้กับทุกภาคส่วนขององคก์ร (Digital Transformation) 

โดยจัดให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกภาคส่วนขององค์กร โดยให้มีการวิเคราะห์
และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัลและการกำหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคต รวมถึง
ลดภาระงานด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ (Automation) ตลอดจนมีการบริหาร
จัดการโครงการและการบริหารจัดการด้านคุณภาพในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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๓. ด้านการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงาน (Digital Integration) โดยจัดให้มีการ
บริหารจัดการบูรณาการการเช่ือมโยงข้อมูล เพ่ือให้การเช่ือมโยงการดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สามารถดำเนินงานเป็นภาพเดียวกันที่สมบูรณ์ 

๔. ด้านการกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Digital Data 

Governance and Big Data Management) โดยจัดให้มีการบริหารจัดการข้อมูลและการใช้
งานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  ให้เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้การได้มาและการนำข้อมูลไปใช้ของหน่วยงาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน สามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย 

๕. ด้านการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ (Digital Information and 

Cyber Security) โดยจัดให้มีการบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแผนระดับชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มกีาร
ระวังป้องกันต่ออาชญากรรม การโจมตี การบ่อนทำลาย การจารกรรมและความผิดพลาดต่าง ๆ         
ทางไซเบอร์ รวมถึงมีกระบวนการหรือการกระทำทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้องค์กรปราศจากความ
เสี่ยงและความเสียหายในทุกรูปแบบ 

๖. ด้านการบริหารความต่อเนื ่องในการให้บริการเทคโนโลยีดิจ ิทัล (Digital Continuity 

Management) โดยจัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถ
สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่องและให้มีการจัดทำหรือปรับปรุงแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจรวมถึงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการเหตุการณ์ผิดปรกติเมื่อ
เก ิดเหตุการณ์ฉ ุกเฉ ินด้านเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับแผน BCM (Business Continuity 

Management) ขององค์กร 
๗. ด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Resource Optimization 

Management) โดยจัดให้มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในส่วนของ
บุคลากร กระบวนการและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่
เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เกิดความพร้อมและ
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทันตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

นโยบายดิจิทัลและเป้าหมายเชิงประสิทธิภาพ (KPT) ได้ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายเพื่อวัดความสำเร็จของการ
ดำเนินการในช่วงระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๐) โดยถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดทำโครงการ/งาน 
(Projects/Tasks) ที่บรรจุภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีความสอดคล้องกับประเด็นสำคัญในการพัฒนา 
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล (Digital Capabilities) ที่สนับสนุนแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 

Objectives) ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) สนับสนุนกลยุทธ์ (Strategies) และแผนงาน 
(Programs) ของแผนวิสาหกิจทีเ่ก่ียวข้อง นอกจากน้ีโครงการ/งานท่ีสำคัญได้ถกูบรรจุภายใต้แผนวิสาหกิจด้วย 
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สารบัญ 

หน้า 
คำนำ 
บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป  

๑.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) ๑ 

๑.๒ พันธกิจ (Mission) ๒ 

๑.๓ ประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategic Issue) ๒ 

๑.๔ กลยุทธ์ (Strategy) ๓ 

ส่วนที่ ๒ การวเิคราะห์สถานภาพปัจจุบนัด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

๒.๑ การวเิคราะห์สถานภาพปัจจุบนัด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ๗ 

๒.๒ สรุปสถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ๒๑ 

๒.๓ ประเด็นสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจทิัล (Digital Capabilities) ๒๖ 

ส่วนที่ ๓ การกำหนดกลยุทธก์ารพัฒนาดิจิทัล  

๓.๑ วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Vision) ๓๑ 

๓.๒ นโยบายดิจิทัล (Digital Policy) ๓๓ 

๓.๓ พันธกิจการพัฒนาดิจิทัล (Digital Mission) ๓๕ 

๓.๔ ประเด็นยทุธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาดิจทิัล ๓๕ 

๓.๕ การกำหนดแผนงานพัฒนาดิจทิัล ๔๓ 

๓.๖ การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับกฎหมาย กรอบนโยบาย แผนระดับชาติ แผนระดับกระทรวง 
นโยบาย แผนระดับองค์กรและ SE-AM ๔๗ 

ส่วนที่ ๔ ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลการดำเนินการ  

๔.๑ การถ่ายทอดเป้าหมายชี้วัดความสำเร็จ ๕๕ 

๔.๒ การกำหนดตวัชีว้ัดและเป้าหมายผลการดำเนินการ ๕๕ 

ส่วนที่ ๕ การขับเคล่ือนการพัฒนาดิจทิลัไปสู่การปฏิบัต ิ  
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๕.๓ ข้อเสนอโครงการสำคัญ ๖๖ 

ภาคผนวก ก ศัพทานุกรม ๘๔ 
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สว่นที่ ๑ บททั่วไป 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้เป็นหน่วยงาน 
ผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

๑. การบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) ภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพฯ 
(Bangkok Flight Information Region: Bangkok FIR) เพื ่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
ทางการบินของผู้ใช้ห้วงอากาศในประเทศไทย 

๒. การบริการระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน (Aeronautical 

Communications, Navigation and Surveillance System/Services) 

๓. การบริการข่าวสารการเดินอากาศและงานแผนที ่เดินอากาศ (Aeronautical Information 

Services and Aeronautical Charts) รวมทั้งบริการเกี่ยวเน่ือง และงานตามนโยบายรัฐบาล 
ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ที่เริ ่มเข้าสู่ยุคระบบ

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ ่งส่งผลให้เกิดการปรับเปลี ่ยนโครงสร้าง รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รัฐบาลไทย โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม จึงให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้เป็นเคร่ืองมือสำคัญใน
การพัฒนาประเทศ อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล โดยได้จัดทำแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาดิจิทัลไว้ คือ ปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital 

Thailand 

อย่างไรก็ตามความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ ขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมผ่านโครงการ/งานต่าง ๆ ผสมผสานกับความรู้ ความสามารถและความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกภาคส่วนและทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
พัฒนา บวท. ให้เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศด้วยคุณภาพสูงสุดอย่างย่ังยืน 

 

๑.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิสยัทัศน์ของบริษัทฯ 

“เป็นองค์กรที่ให้บริการการเดินอากาศด้วยคุณภาพสูงสุดอย่างย่ังยืน” 

A Sustainable Quality Excellent Air Navigation Service Provider 
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๑.๒ พันธกิจ (Mission) 

“เป็นผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยความ
ปลอดภัยเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ระบบการบินและผลประโยชน์แห่งชาติ” 

 

๑.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

ยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ของ บวท. ได้กำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ไว้ ๔ ด้าน เพื่อให้การปฏิบัติสร้างผลสัมฤทธิ์ไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร
อย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี 

# เป้าหมายวิสยัทัศน ์ ประเด็นยุทธศาสตร ์

๑ ให้บริการการเดินอากาศที่มีคณุภาพระดับแนวหน้า 

(AEROTHAI Servicemark) 

การให้บริการการเดินอากาศที่ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 

๒ สร้างบุคลากรมอือาชีพ (Professionals) การสร้างบุคลากรมอือาชีพ 

๓ พัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

(High Performance Organization: HPO) 

การพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

๔ สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และสร้าง
ค ุ ณ ค ่ า ใ ห ้ ก ั บ ก ิ จ ก า ร บ ิ น  (Value for National 

Competitiveness and Aviation Industry) 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับประเทศ และสร้างคุณค่าให้กับ
กิจการบิน 

 

แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จะถูกถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติผ่านวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 

Objectives: SO) แต่ละด้าน นำไปสู่กลยุทธ์ (Strategy: S) และแผนงาน (Program) ที่เหมาะสม โดยกำหนด
เป้าหมายผลการดำเนินการ (Key Performance Target: KPT) ซึ่งแต่ละแผนงานจะประกอบไปด้วยโครงการ 
(Projects) และ/หรืองาน (Strategic Activities) ที่เป็นส่วนสนับสนุนการดำเนินการรายยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
ภายใต้แผนงานน้ัน ๆ 
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๑.๔ กลยุทธ์ (Strategy) 

ภายใต้ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้านของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ โดยได้
กำหนดกลยุทธ์เพื่อให้การดำเนินโครงการ/งามมีความสอดรับกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๐ ของ
บริษัทฯ โดยมีกลยุทธ์ที่ถูกบรรจุภายใต้วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แสดงตามตาราง ดังน้ี 

# ประเด็นยุทธศาสตร์  

(Strategic Objective) 

กลยุทธ์ (Strategy) 

๑ ให้บริการที ่ปลอดภัยและมั ่นคง เป็นไปตาม
มาตรฐาน และต่อเน่ืองในทุกช่วงการบิน 

S1.1 พัฒนาองค์ประกอบและการดำเนินงานตาม
กระบวนการมาตรฐานให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
การกำกับของภาครัฐ 

S1.2 ม่งุสู่การยกระดับมาตรฐานองค์กรด้วย PBA 

S1.3 พัฒนาระบบบร ิหารความปลอดภ ัยตาม
มาตรฐานขั้นสู งขององค์การผู้ ใ ห้บร ิการการ
เดินอากาศสากล  

S1.4 จัดการความเสี ่ยงที่มีนัยสำคัญสูงต่อผลการ
ดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

S1.5 ปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
บริหารระบบ/ เทคโนโลยีบริการการเดินอากาศ 
(CNS) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อตกลงระดับ
บริการ  

S1.6 มุ่งสู่การพัฒนาเพื ่อยกระดับมาตรฐานด้าน
ความต่อเน่ืองในการให้บริการระดับสูงสุด  

๒ พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน
และยกระด ั บประส ิ ท ธ ิ ภ าพระบบกา ร
เดินอากาศ 

S2.1 ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/เทคโนโลยีสนับสนุนการ
เดินอากาศ ตลอดทุกช่วงการบิน 
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# ประเด็นยุทธศาสตร์  

(Strategic Objective) 

กลยุทธ์ (Strategy) 

S2.2 พัฒนาการบริหาร/จัดการข้อมูลทั้งระบบการ
เดินอากาศ  

๓ มีบุคลากรมืออาชีพที่เพียงพอ มีการจัดการทุน
มนุษย์อย ่างเป ็นระบบสามารถข ับเคล ื ่อน
วิสัยทัศน์และองค์กรให้เติบโตได้อย่างย่ังยืน 

S3.1 พัฒนาระบบบริหารทุนมนุษย์เพ่ือให้บุคลากรมี
คุณสมบัติและมีผลิตภาพในการปฏิบัติงานในระดับ
ที่เทียบเคียงกับ ANSP ช้ันนำ 

S3.2 พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความสามารถตรงตาม
คุณสมบัติของ ตำแหน่งงานท่ีกำหนด  

S3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญโดยการจัด
ให้มีศูนย์พัฒนาฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และ
ทักษะขั้นสูง รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าสู่
กระบวนการวิจ ัยและพัฒนา การออกแบบและ 
สร้างนวัตกรรมด้วยศูนย์ปฏิบัติการที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ ระดับสากล  

๔ ม ีบ ุคลากรท ี ่ท ุ ่มเท ม ีความผ ูกพ ัน และมี
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่ดี  

S4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและ
คุณภาพชีวิตของบุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการตามปัจจยัสร้างความผูกพัน 

S4.2 สร้ า งประสบการณ์ท ี ่ ด ี ใ ห้ แ ก่บ ุ คลากร 
(Employee Experience) ตลอดระยะเวลาการ
ทำงาน รวมทั้งรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และสร้าง
แรงจูงใจสำหรับบุคลากรรุ่นใหม่  

๕ มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีทั ่วทั้งองค์กร
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดผล
ลัพธ์ที ่มี ประสิทธิภาพอย่างยั ่งยืน และสร้าง
ความพึงพอใจต่อผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย และ
ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม  

S5.1 กำหนดแผนพัฒนาและบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร โดยการปรับปรุงและจัดการกระบวนการ
ทำงานที่สำคัญอย่าง มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับการเพ่ิมขีดความสามารถและเป้าหมายของ
องค์กร  
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# ประเด็นยุทธศาสตร์  

(Strategic Objective) 

กลยุทธ์ (Strategy) 

S5.2 สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
เพื่อสนับสนุนให้สามารถบรรลุ เป้าหมายการดำเนิน
โครงการท่ีสำคัญของ บวท. 

S5.3 ยกระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการพร้อมกับ
จัดการกับความไม่พึงพอใจและข้อร้องเรียนอย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ือง  

๖ มีระบบการกํากับดูแลที ่ดี ที่มีการจัดการใน
ระดับ ดีเยี่ยมและมีการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล  

S6.1 ดำเนินการตามพันธกิจภายใต้หลักจริยธรรม
และการจ ั ดการที่  โดย เ น้นการส ร้ า ง  Good 

Citizenship ความยั่งยืน และผลลัพธ์ที่สอดคล้อง
กับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล 

S6.2 ผลักดันให้เกิดการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมในเชิงรุก พร้อมขยายการปฏิบัติการแสดง
ความร ับผ ิดชอบต่อส ังคมและสิ่ งแวดล้อมใน
กระบวนการ (CSR in Process) สอดคล้อง ตาม
มาตรฐาน ISO 26000 ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
อย่างเข้มแข็งและย่ังยืน  

๗ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของการ
จัดการความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล  

S7.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล การกำกับดูแล
ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารความ
มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การพัฒนาความ
ต่อเน ื ่อง/พร้อมใช้งานของระบบด ิจ ิท ัล ให้มี
เสถียรภาพ และประสิทธิภาพสูงเพ่ือสนับสนุนการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าใช้งาน กับทุกส่วนงานของ
องค์กร 

S7.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทั ่วทั้งองค์กร
และส่ง เสร ิม  การพ ัฒนานว ัตกรรม  เพ ื ่ อการ
ขับเคลื่อนองค์กร  
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# ประเด็นยุทธศาสตร์  

(Strategic Objective) 

กลยุทธ์ (Strategy) 

๘ มีการบริหารจัดการทางการเงินและต้นทุนอย่าง
มี ประสิทธ ิภาพและสมดุล เพ่ือให้ม ีอ ัตรา
ค่าบริการ ที่เป็นธรรม โปร่งใส และแข่งขันได้  

S8.1 บริหารการเงินและต้นทุนขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบของแผนการ
ลงทุน เพื ่อให้มีอัตราค่าบริการที ่สอดคล้องตาม
ข้อเสนอแนะของ ICAO คุ้มค่า/ เหมาะสมตาม
สภาพแวดล้อม และมุ่งเน้นรักษาสมดุลของสัดส่วน 
ค่าใ ช้จ่ ายให้ เหมาะสมและไม่ส ู งกว่าค่า เฉ ล่ีย
อุตสาหกรรม 

S8.2 บริหารและสร้างรายได้ให้กับ บวท. โดยการ
รักษาฐานลูกค้า และขยายโอกาสธุรกิจใหม่  

๙ สร้างคุณค่าให้กับกิจการบินทุกระดับ S9.1 ดำเนินการเชิงรุกด้านพัฒนาการเดินอากาศใน
เวทีระดับภูมภิาค/ โลก 

S9.2 สร้างความร่วมมือและบริหารจัดการเส้นทาง
บินให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และเชื่อมโยงเส้นทาง
บินทั้งภูมภิาค  

๑๐ ม ี โ ค ร งส ร้ า ง พ้ื น ฐ านระบบบร ิ ก า ร ก า ร
เดินอากาศที่ครบถ้วนและมีศักยภาพสอดคล้อง
ก ับ  การพ ัฒนาการขนส่งทางอากาศของ
ประเทศ  

S10.1 ยกระดับขีดความสามารถระบบการบินของ
ประเทศ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
บริการการเดินอากาศมีศูนย์บริหารจราจรทาง
อากาศ เพ่ือให้สามารถเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีและ
วิธีการปฏิบัติไปสู่ระบบการจัดการจราจรทางอากาศ
ระบบใหม่อย่างสมบ ูรณ์ต่อเน ื ่อง และรองรับ
แนวทางพัฒนาระบบการบินของภาคร ัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งทางอากาศ ของประเทศ 
รวมทั้งแผนแม่บทห้วงอากาศ และการเดินอากาศ
แห่งชาติ  
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สว่นที่ ๒ การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบนัด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

จากการรวบรวมสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ บวท. โดยมี
รายละเอียดข้อมูลตามภาคผนวก ข รวมถึงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๕ - 

๒๕๖๙ พบปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อนหรือสิ่งที่ควรปรับปรุง (Weaknesses) กับปัจจัยที่เป็น
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) หรือ ความท้าทาย (Challenges) ดังน้ี 

จุดแข็ง (S – Strengths) 

S1: มีหน่วยงานวิจยัและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้าน 

 โครงสร้างองค์กรมีการจัดแบ่งสายงานที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายองค์กรที่
กำหนดไว้ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานภายในเพื่อการพัฒนา
ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านอำนวยการ และสนับสนุนงานด้านการบริการการเดินอากาศ 

S2: มกีารพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

 องค์กรมีกรอบแนวคิดและโครงสร้าง AEROTHAI HR Model ในการบริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีแนวทางจัดตั้งศูนย์ผลิตบุคลากรการจัดการจราจรทางอากาศมืออาชีพ (ATM 

Professional Center) เพื ่อสร้างบุคลากรที ่มีศักยภาพ มีความผูกพัน และมีความเป็นมืออาชีพ 

สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
S3: มกีารส่งเสริมงานวิจัย/พัฒนา และนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 

 องค์กรมีการส่งเสริมงานวิจัย/พัฒนา และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดและเป้าหมาย
การพัฒนา และผลงานวิจัยได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 

S4: มีการริเร่ิมพัฒนาระบบข้อมูลภายในเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 บวท. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนของการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล Big Data และ 
Data Warehouse เพ่ือสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลภายใน และขอ้มูลที่บ่งบอกถึงข้อเท็จจริงปัจจุบัน 
(Real-time Data) ข้อเท็จจริงเชิงวิเคราะห์ (Analytic Data) และข้อเท็จจริงบ่งบอกสถานการณ์และ
แนวโน้มที่กำลังเป็น (Situational Data) เพื่อนำไปสู่การมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
(Decision Support System) 

S5: มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรม 

 มีการประกาศแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) และ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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จุดแข็ง (S – Strengths) 

สื่อสาร รวมทั้งประกาศแต่งต้ังคณะทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

จุดอ่อนหรือสิ่งที่ควรปรับปรุง (W – Weaknesses) 

W1: โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทลัไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีเสถียรภาพ 

 ไม่มีการแบ่งแยกเครือข่ายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีระดับความสำคัญและชั้นความลับไม่เท่ากัน 
ซึ่งควรปกป้องเครือข่ายตามหลักการ Defense in depth, Least Privilege และ Need to Known 

 การจัดการหมายเลข Internet Protocol (IP) ไม่เป็นระบบ เนื่องจากพบว่า มีการใช้งานหมายเลข IP 

มากกว่า ๑ ชุดภายใต้เครือข่ายกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการ Broadcast สัญญาณ และ
สัญญาณดังกล่าวจะรบกวนการรับส่งข้อมูล ส่งผลให้การรับส่งข้อมูลเกิดความล่าช้า 

 ขาดการบริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Bandwidth Management) ทำให้เกิดการแย่งการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต ซึง่ส่งผลโดยรวมต่อคุณภาพการให้บริการ (Quality of Service) 

 ขาดระบบตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบรวมศูนย์ ภายในศูนย์
ข้อมูล (Centralize Monitor System) รวมถึงขาดระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 ระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายไม่ได้นำมาใช้งานในปัจจุบัน ทำให้ขาดการตรวจสอบการทำงานอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้พนักงานได้ใช้น้ัน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ หรอืไม่ 

W2: โครงสร้างพ้ืนฐานมีช่องโหว่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

 ไม่มีระบบบริหารจัดการข้อมูลสถิติจราจรของระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์ (Centralized Log 

System) ซึ่งจะทำให้ทราบสถิติการใช้งานและการโจมตีเครือข่าย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถาการณ์
การใช้งานและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบเครือข่ายได้ 

 ขาดการบูรณาการระบบควบคุมการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Network Access Control: NAC) 

ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานอ่ืน ๆ ทีใ่ช้งานระบบเครือข่ายขององค์กร 
 ไม่มีระบบควบคุมการเบิกจ่ายและใช้งานบัญชีของผู้ดูแลระบบและบัญชีที่มีสทิธ์ิสูง ซึ่งควรถูกควบคุมให้
ใช้งานเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยต้องผ่านระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change Control) และ
ได้รับอนุญาตการใช้จากผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูล รวมถึงต้องมีการตรวจสอบและควบคุม
การใช้งานอย่างเข้มงวด 
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จุดอ่อนหรือสิ่งที่ควรปรับปรุง (W – Weaknesses) 

 ไม่มีระบบ Web Application Firewall เพื่อป้องกันการโจมตีผ่านช่องทางให้บริการบนอินทราเน็ต
และอินเทอร์เน็ต เช่น การโจมตีด้วยวิธี SQL Injection และวิธี XSS: Cross Site Scripting เป็นต้น 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทุกเครื่องใช้สิทธิการเข้าใช้งานแบบผู้ดูแลระบบ (Administrator) ซึ่งทำให้
ผู้ใช้งานอาจจะกระทำการด้วยความไม่รู้เท่าทัน ทำให้ระบบโดยรวมได้รบัความเสียหายได้ 

 ขาดการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่พนักงานนำเข้ามาใช้งานเพื่อเข้าถึงระบบเครือข่ายของ
บริษัทฯ 

 ไม่พบการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมทรัพย์สินทั้ง ๕ ประเภท ได้แก่ ข้อมูล ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ บุคลากร และบริการ รวมถึงการระบุรายช่ือผู้รับผิดชอบทรัพย์สนิต่าง ๆ 

 ไม่พบวิธีการแบ่งช้ันความลับข้อมูลและการใช้สารสนเทศแต่ละประเภทของบริษทัฯ ที่ชัดเจน 
 ขาดการกำหนดให้มีการจัดทำเอกสารบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร เพ่ือ
ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

 ไม่พบการปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างชัดเจน เช่น 
การกำหนดกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสำหรับระบบสารสนเทศของบริษัทฯ การจัดเก็บ log 

ของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
W3: ขาดหน่วยงานรับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการบริหารจัดการ
ข้อมูล 

 บวท. ดำเนินการเร่งรัดการยกระดับมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยบริการการเดินอากาศ ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๘ ผ่านการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยบริการ
การเดินอากาศ ซึ ่งยังไม่มีหน่วยงานประจำที ่ทำหน้าที ่บริหารระบบรักษาความปลอดภัยบริการ
การเดินอากาศโดยตรง 

 จากผลการศึกษาของที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ระบบ CNS/ATM and IT back office ของ 
บวท. จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปรึกษาเพ่ือดำเนินการศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสนับสนุนการบริหารองค์กรสู ่ความเป็นเลิศ จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื ่อพิจารณาเปรียบเทียบกับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน่วยงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดสรรอำนาจ และหน้าที่ของ บวท. ในปัจจุบัน พบว่ายังไม่สอดคล้องตามข้อเสนอแนะ
ของที่ปรึกษาฯ 

W4: ระบบสารสนเทศตอบสนองความต้องการไม่ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร ยังไม่ตอบสนองความต้องการ และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง/
การใช้งาน 
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จุดอ่อนหรือสิ่งที่ควรปรับปรุง (W – Weaknesses) 

W5: ไม่มีแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ที่สามารถทำซ้ำได้และเป็นมาตรฐาน 

 ควรมีการกำหนดกระบวนการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ให้มีแนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ที ่สามารถทำซ้ำได้ (Repeatable Practice) และเป็นมาตรฐาน 
(Standardized Practice) รวมถึงมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีการวัด 
วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม 

 ควรมีการทบทวนข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญให้สอดคล้องตามบริบทการดำเนินงานทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต รวมทั้งสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินผลของ สคร. อีกทั้งควรมีการประเมินคุณภาพ
ข้อมูลสารสนเทศและความมั ่นคงปลอดภัย รวมถึงวัดความคุ้มทุนในการบริหารจัดการข้อมูลให้
ครอบคลุมทุกข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ นอกจากนี้ควรมีการกำหนดกระบวนการบริหารจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ขององค์กรให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ที่สามารถทำซ้ำได้ (Repeatable Practice) 

และเป็นมาตรฐาน (Standardized Practice) รวมถึงมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วทั้ง
องค์กร โดยมีการวัด วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม 

 ระบบสารสนเทศที่ใช้ข้อมูลที่เหมือนกัน แต่แยกเก็บคนละระบบจัดการฐานข้อมูล ทำให้มีขอ้มูลดังกล่าว
ไม่สอดคล้องตรงกันอยู่บ่อยครั้ง จึงเป็นภาระของผู้ดูแลระบบจัดการฐานข้อมูลจะต้องดำเนินการปรับ
ข้อมูลให้ตรงกัน 

 ระบบสารสนเทศที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ยังพบการแลกเปลี่ยนแบบ Manual หรือ กึ่ง Manual เช่น 
การส่งนำข้อมูลผลลัพธ์ในรูปแบบไฟล์ Excel ของระบบหน่ึงและนำเข้าสู่อีกระบบหน่ึง 

 การปฏิบัติงานของบางหน่วยงานไม่มีระบบสารสนเทศสนับสนุน จึงทำให้ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ กรณีต้องการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานดังกล่าว จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูล
ด้วยแรงงานคน ซึง่อาจทำให้ข้อมูลขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ 

 ขาดการกำหนดวิธีการแบ่งชั้นความลับข้อมูลและการใช้สารสนเทศแต่ละประเภทของบริษัทฯ ให้
ชัดเจน 

W6: บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาหรือมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาดิจิทัล 

 ขาดการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้กับพนักงานอย่างทั่วถึง 
 ขาดแคลนอัตรากำลังและความสามารถของบุคลากร (Competency) ที่ยังต้องพัฒนาให้เพียงพอและ
ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 

 ยังไม่มกีารจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทลัของพนักงาน บวท. เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล 
 

 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

หน้า ๑๑ 

 

จุดอ่อนหรือสิ่งที่ควรปรับปรุง (W – Weaknesses) 

W7: กระบวนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นระบบและสอดคล้องตามแนวทางที่เป็นมาตรฐาน 

 ควรมีการกำหนดกระบวนการบริหารจัดการทรัพย ์ส ินด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset 

Management) ให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ที่สามารถทำซ้ำได้ (Repeatable Practice) และ
เป็นมาตรฐาน (Standardized Practice) และควรมีการถ่ายทอดแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสามารถปฏิบัติได้เหมือนกันทั่วทั้งองค์กร รวมถึงควรมีการวัด วิเคราะห์ 
และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม 

 ควรมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติของกระบวนการบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั ่น (Configuration 

Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ (IT Incident) การร้องขอการบริการ (Service 

Request) และปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Problem Management) อย่างไรก็ตาม ควรมีการ
ถ่ายทอดแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการสามารถปฏิบัติได้
เหมือนกันทั่วทั้งองค์กร รวมถึงควรมีการวัด วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 ขาดกระบวนการสำรองข้อมูล (Backup) ที่ชัดเจน 
W8: การประเมินผลการดำเนินงานยังไม่สามารถดำเนินการได้ เน่ืองจากขาดข้อมูลในการวัดผล 

 ตัวชี ้ว ัดด้าน Security สอดคล้องกับแนวทางการกำหนดตัวชี ้ว ัด ICAO แต่การประเมินผลการ
ดำเนินงานยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นการวัดผล (Performance) ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์
การแทรกแซงโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (Act of Unlawful Interference) ขึ้น ซึ่งหากไม่มีเหตุการณ์
ดังกล่าว จะไม่สามารถประเมินผลได้ 

 ควรกําหนดแนวทางในการประเมินประสิทธิผล/ความคุ้มค่าของการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ควรมีการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากร และกําหนดมาตรการรองรับความเสี่ยงด้าน
การจัดสรรทรัพยากรในทุกโครงการที่สําคัญ รวมทั้งควรกําหนดนโยบายหรือมาตรการด้านการบริหาร
จัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และควรมีแผนในการลดการใช้กระดาษและ
สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 

W9: ไม่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการให้มีความเหมาะสมรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ 

 การปรับเปลี ่ยนกระบวนการทำงานของระบบงานให้มีความเหมาะสมกับการเปลี ่ยนถ่ายไปสู่
กระบวนการที่เป็นดิจิทัล ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและแรงผลักดันจากหน่วยงานเจ้าของกระบวนการ
อย่างมาก 

 กระบวนการที่ข้ามหน่วยงาน ต้องประสานงานด้วยเอกสาร จึงทำให้เกิดความล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ 

บวท. ควรพัฒนาด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้เอกสาร โดย
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ใช้วิธีการที่ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้โดยสะดวก มุ่งเน้นงานบริการแบบผ่านจุด
เดียว (One-Stop-Service) ซึ่งมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

W10: ควรปรับปรุงรายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 ควรให ้ความส ําค ัญก ับการน ําเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมาปร ับใช ้ก ับท ุกส ่วนขององค ์กร (Digital 

Transformation) ที่สามารถพลิกโฉมและเปลี่ยนแปลงการดําเนินการขององค์กร โดยจะต้องมีการ
วิเคราะห์ถึงช่องว่างในการพัฒนาและแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนทั้งในส่วนของ Process People 

และ Technology โดยต้องมีการกําหนด Output/Outcome ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมถึงกําหนด
แผนปฏิบัติการดิจิทลัและแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้อง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนด 

 ควรมีการปรับปรุงรายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร และทุกส่วนของธุรกิจ (Digital Transformation) อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย รวมทั้งเน้ือหาควรตอบสนองตามเกณฑ์ประเมินผลของ สคร. อย่างครบถ้วน นอกจากน้ี บวท. 
ควรมีการวัด วิเคราะห์และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการจัดทำและการนำแผนปฏิบัติการดจิทิัล
ไปปฏิบัติ ทั ้งในมิติ Output และ Outcome อย่างเป็นรูปธรรม เพื ่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดทำแผนฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแบ่งกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/
โครงการควรแสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์การจัดอันดับความสำคัญให้มีความเหมาะสมตามบริบท 
ตลอดจนการกำหนด KPI ของแผนงาน/โครงการด้านดิจิทัลและภาพรวมยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ควรสะท้อนทั้ง Output และ Outcome อย่างชัดเจน ครบถ้วนทุกแผนงาน/ยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
ค่าเป้าหมายดังกล่าวควรพัฒนาให้มีความท้าทาย 

 ควรมีการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงของโครงการ และการกําหนดแนวทางในการทบทวนหลังจากการดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จ 

W11: กระบวนการกำกับดูแลและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นระบบและตอบสนองตามแนวทางที่
เป็นมาตรฐาน 

 ควรมีแนวทางการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นระบบ ตอบสนองตามแนวทางที่เป็นมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ฯ อย่างครบถ้วน และสามารถประเมินผลลัพธ์/ผลสำเร็จการกำกับดูแลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมถึงควรมีการสื่อสารถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติดังกล่าวทั่วทั้งองค์กร 

 ควรมีการทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างสม่ำเสมอโดยครอบคลุมทั้งในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ General Data 

Protection Regulation (GDPR) ของ EU เป็นต้น รวมถึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
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ดิจิทัลที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและต้องทบทวนคู่มือ แนวทาง นโยบายด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัล แนวทางต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน 

 ควรมีการวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture หรือ EA) ที่สอดคล้อง
ตามบริบท/ภารกิจในปัจจุบันและอนาคตเป็นประจำทุกปี รวมทั้งควรมีการสื่อสารและนำ EA มาปรับ
ใช้กับทุกส่วนขององค์กรและทุกส่วนของธุรกิจอย่างจริงจัง นอกจากนี้ บวท. ควรมีการประเมิน
ประสิทธิผล/ความสำเร็จการปรับเปลี่ยนองค์กรตาม EA ในภาพ To be รวมถึงควรประเมินความคุ้มค่า
จากการนำเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

 ควรมีการกำหนด/ทบทวนแนวทางอย่างมีระบบให้ครอบคลุมทุกโครงการที่สำคัญและประเด็นสำคัญ 

ทั้งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการ การบริหารจัดการข้อกำหนดและความต้องการ การบริหาร
จัดการการระบุและการจัดสร้างกระบวนการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ การบริหารจัดการเพื่อให้การ
เปลี่ยนแปลงองค์กรสัมฤทธิ์ผล การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และการจัดทำ Post-implementation review ที่มีการรวบรวม Lessons Learned ของโครงการ 
เข้าสู่กระบวนการ Knowledge Management ขององค์กร 

 ควรมีแนวทางการจัดการคุณภาพ (Quality Management) ที่เป็นระบบ (Systematic) ทั้งการสร้าง 
การประกัน/การควบคุมระบบคุณภาพของดิจิทัล รวมถึงการสื่อสารแนวทางสำหรับระบบจัดการ
คุณภาพ โดยมีการวัด วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม 

 ควรมีการกำหนดกระบวนการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายหรือมาตรการ
ด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ครอบคลุมถึง วัฏจักร
ของอุปกรณ์ (Equipment Lifecycle) การใช ้ไอทีของผ ู ้ ใช ้งาน (End User Computing) ระบบ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กร (Enterprise Computing) และการนำ ICT มาใช้ในการลดการ
ปล่อยคาร์บอน (ICT as a Low – Carbon Enabler) ตลอดจนมีการกำหนดแนวทางหรือวิธีการวัด
ประสิทธิผลของการดำเนินการด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

 การดำเนินงานเรื่องนวัตกรรมขององค์กร เพื่อขับเคลือ่นองค์กรเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม พิจารณาจาก
การลงทุนของ บวท. ในส่วนที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม บวท. มผีลการนำนวัตกรรมเข้าใช้งานได้ถงึร้อยละ 
๘๐ ทั้งน้ี ต้องจัดให้มีขั้นตอนการได้รับการตรวจสอบทางมาตรฐาน/ขออนุญาตก่อนนำเข้าใช้งานด้วย 

W12: กระบวนการบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศไม่เป็นระบบและตอบสนองตาม
แนวทางที่เป็นมาตรฐาน 

 ควรมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่มีการกำหนด ปัจจัย
ภายในและภายนอกที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบริบทขององค์กร การจัดทำแผนบริหารจัดการ
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ความเสี ่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่มีการกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที ่ของผู้ที่
เก่ียวข้องในการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ชัดเจน 

 ควรมีการควบคุมกำกับให้ทุกพื้นที่มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
รวมทั้งควรมีการยกระดับระดับการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจนโยบาย/แนวทางในการปฏิบัติ ด้านความ
มัน่คงปลอดภัยของสารสนเทศ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสูงขึ้นต่อเน่ืองทุกปี 

 ขาดการกำหนดความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศต้ังแต่เร่ิมโครงการ 
 

โอกาส (O – Opportunities) 

O1: ส่งเสริมและสนับสนุนให้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ดำเนินการและพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง
ที่ทำให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใดที่เป็นการประหยัดทรัพยากรของชาติ และ
เกิดความสะดวกต่อผู้ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

 บวท. ได้กำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณ Carbon Emission ที่เกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพของ
Air Traffic Management (ATM) ในอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ และจำเป็นต้องเริ่มจาก
การพัฒนาวิธีคำนวณ และระบบการเก็บข้อมูล 

 ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally 

Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) มีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ ร้อยละ 
๗-๒๐ ในภาคพลังงานและภาคการขนส่ง ภายในปี ๒๕๖๓ โดยกระทรวงคมนาคม (คค.) มอบหมายให้ 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการซึ่ง สนข. 
ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาสิ่งที่ประเทศควรต้องดำเนินการในภาคขนส่ง 
ล่าสุด ICAO กำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจในรูปของ Global Market Based Measure (GMBM) 

ซึ่งใช้ช่ือว่า CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) สำหรับสนับสนุน
การลดก๊าซเรือนกระจกในระบบการบินระหว่างประเทศ ซึ่งสายการบินต่าง ๆ ของไทยอาจได้รับ
ผลกระทบ และส่งผลกระทบทางอ้อมต่อ บวท. 

 เกิดจากการทำการบินของอากาศยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) และท่าอากาศยานสมุย นับเป็นท่าอากาศยานที่มีประเด็นผลกระทบ
ทางเสียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลกระทบทางเสียงส่งผลต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่
บริเวณโดยรอบ ทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ต่างออกมาร้องเรียน เรียกร้องค่าเสียหาย จนนำมาสู่การต้องจ่าย
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ค่าชดเชย โดยปัจจุบัน หน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีการกำหนดเขตพื้นที่
อ่อนไหวด้านเสียง (Noise Sensitive Area) แต่อย่างใด มีเพียงแต่การบังคับให้จัดทำการประเมินแผน
ที่เส้นเท่าระดับเสียง (Noise Contour) พร้อมกำหนดระดับความดังและแนวทางการชดเชยในแต่ละ
ระดับ จากหน่วยงานผู้ให้บริการท่าอากาศยาน 

O2: สร้างบริการและการดำเนินงานด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาล 

 ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชนและธุรกิจทุกภาคส่วน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มคีวามมั่นคงปลอดภัย และมธีรรมาภิบาล 

 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเคร่ืองมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ 

 ปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล โดยเน้น
บูรณาการการลงทุนในทรัพยากร การเช่ือมโยงข้อมูล และการทำงานของหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน 

 การให้ทกุข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
 การแก้ไขการร้องเรียนทุกเรื่องให้ผ่านจุดเดียวและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุกผ่านทุกช่องทาง 
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการป้องกันหรือแก้ไขได้ทันท่วงที 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันสำหรับประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 พัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Technology and 

Innovation) มุ ่งเน้นการส่งเสริมวิจัยและพัฒนา การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมประยุกต์ใช้พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารการจราจรทางอากาศ เป็นต้น 

 จัดทำแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology) รวมถึงการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องมาใช้ประโยชน์ในการผลิตและการบริการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 

 พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วย
ในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมินและรายงานผล
ตามมาตรฐานสากล 

 สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนอ่ืน
ในการพัฒนางานตามบทบาท 

 ตามที ่นโยบายรัฐบาลได้ผลักดันการดำเนินการในเรื ่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

และศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One-Stop-Service) รวมทั้งให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 
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(Government Data Center) ได้เสนอแนะให้ บวท. ควรดำเนินการวิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูล และ
การจัดทำ Big Data เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการทบทวนและปรับปรุงแนวทางในการให้บริการ และจัดทำ
แผนที่ชัดเจนในการรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology) 

 Thailand 4.0 / นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นนโยบายการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” และมุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สร้างสังคมคุณภาพ สนับสนุนการบริหารและการดำเนินงานของภาครัฐ และเตรียมความ
พร้อมของคน โดยกระทรวงคมนาคม (คค.) ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ ซึ่งมุ่ง
สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานดิจิทัล เพื่อยกระดับภารกิจด้านการคมนาคม ให้สามารถสร้าง
คุณค่าเพ่ิมอย่างก้าวกระโดด 

 ทิศทางอนาคตของ ATM Industry จำเป็นต้องมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถในการรองรับของทางวิ่ง 
(Runway Capacity) ให้ดีขึ้น โดย Drone/Remotely Piloted Aircraft Systems จะเข้ามาสู่ระบบ
บริหารจัดการแบบ Unmanned Traffic Management (UTM) และยังคงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้ง
ในด้านเทคโนโลยี และความนิยมในการนำมาใช้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บางส่วนแล้ว แต่ยังมีปัญหาในการบังคับใช้ โดยยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารการใช้หว้งอากาศ
ร่วมกันระหว่าง RPAS และอากาศยานพาณิชย์ ทั้งน้ี การพัฒนา ATM มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งในส่วน 
Airspace Management (ASM) ที่เป็นการจัดการโครงสร้าง/การใช้งานห้วงอากาศ เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในรองรับปริมาณการจราจรฯ Air Traffic Flow Management (ATFM) ที่มุ่งการจัดการ
สภาพคล่องของการจราจรทางอากาศภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ ทั้งก่อนและในระหว่างการปฏิบัติการบิน
จริง เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการใช้งานห้วงอากาศและปริมาณการจราจรฯ ที่สามารถ
รองรับได้ อันจะส่งผลให้เที่ยวบินต่าง ๆ สามารถปฏิบัติการบินผ่านพื้นที่ห้วงอากาศหรือสนามบินนั้น ๆ 
ไปได้โดยมีความล่าช้าน้อยที่สุด สำหรับ Aeronautical Information Management (AIM) มุ่งการ
บริหารจัดการข้อมูล/ข่าวสารการบินในรูปแบบดิจิทัล ที่มีความจำเป็นต่อความปลอดภัยในการบิน การ
รักษาการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการบริหารจราจรทางอากาศ เช่น 
ข่าวการเปิด/ปิดการใช้น่านฟ้า เป็นต้น โดยการพัฒนาไปสู่ AIM จะทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ และ
สามารถคงคุณภาพของข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับไว้ได้ ผ่านกระบวนการตรวจสอบ/ให้การรับรอง
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ นอกจากน้ีข้อมูล/ขา่วสารการบินที่ถกูบริหารจัดการแบบ AIM จะมีความทันสมัย
และสามารถส่งถึงผู้รับ (ผู้ต้องการใช้งาน) ได้ทันต่อเวลา อีกทั้งระบบต่าง ๆ ยังสามารถใช้งานข้อมูล
ดังกล่าวได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการแปลงข้อมูลเพ่ิมเติมด้วย 

 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Internaltional Civil Avaiation Organization: ICAO) ได้
กำหนดแนวคิดเชิงปฏิบัต ิการด้านบริหารจราจรทางอากาศของโลก (Global ATM Operational 
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Concept) เป็นวิสัยทัศน์ และความคาดหวังในระบบบริหารจราจรทางอากาศระบบใหม่ในอนาคต โดยได้
จัดทำแผนพัฒนาระบบการเดินอากาศสากลระบบใหม่ของโลก (Global Air Navigation Plan: GANP) 

โดย ICAO ได้ควบรวมหลักการ/แนวคิด/วิวัฒนาการต่าง ๆ และแปลงมาเป็นกรอบการพัฒนาที่มีความ
ชัดเจนต่อเน่ืองและเป็นลำดับขั้นตอนเชิงกลยุทธ์ในช่ือ Aviation System Block Upgrades (ASBUs) 

 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล โดย
มีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องกันและ
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
อำนวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อ
สาธารณะและสร้างการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วน  

O3: ให้บริหารและกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล 

 สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน open data และส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการทำงานของรัฐ 

 พัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมท้ังการส่งเสริมเพ่ือให้มีระบบที่เป็น
ศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับยุคสมัย 

 จัดทำฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และเปิดเผยให้สาธารณชนได้ใช้ร่วมกัน (Open Data) สนับสนุน
ระบบสารสนเทศ รวมถึงการวิจยัด้วย 

 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน และดำเนินการ ๑) จัดทำข้อมูล
ตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ๒) จัดทำกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการ
บริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ๓) จัดให้มีระบบการชำระเงินทางดิจิทัลอีกช่องทาง
หนึ่ง ๔) จัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ๕) จัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ ๖) จัดให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากร
ภาครัฐให้เป็นไปตามแผนฯ ๗) ให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้การ
ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

O4: ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 พัฒนาทุนมนุษย์ที ่ม ีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล 
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โอกาส (O – Opportunities) 

 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน 
บุคลากรทกุสาขาอาชีพ และบุคลากรทกุช่วงวัย 

 พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ 
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้เกิดความพร้อมและความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอ่ืน  

 สร้างการมีส่วนร่วมและยกระดับศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐให้มีความพร้อมในการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 

 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการยกระดับผลิตภาพ
ของพนักงาน 

 ยกระดับบุคลากรไปสู่สังคมฐานความรู้ โดยให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหรือรู้จักเทคโนโลยี 
สามารถใช้ขอ้มูลข่าวสารในการดำเนินงานเพ่ือดำรงชีพได้อย่างรู้เท่าทันสื่อและเท่าทันโลก 

 บุคลากรยังต้องพัฒนา Competency ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมการทำงาน
ที่เปลี่ยนแปลง เช่น การพัฒนาของเทคโนโลยี เป็นต้น 

 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีผลิตภาพ (Productivity) ต้องอาศัยการ
พัฒนาตามเส้นทางสายอาชีพที่ชัดเจน และยั่งยืนในระยะยาว 

 ตามที่รัฐบาลได้ผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงนโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เป็นนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ซึ ่งสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มอบหมายให้
รัฐวิสาหกิจบูรณาการ การจัดทำ Big Data และ Digital Transformation เพื่อยกระดับการให้บริการ
สาธารณะและตอบโจทย์ Thailand 4.0 โดยสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านวิศวกรความรู้และสถาปนิกข้อมูล (Knowledge Scientist/ Data Architect) 

ซึ่งเป็นงาน (Strategic Activity) ที่สร้างทีมบุคลากร เร่งผลิต นักวิศวกรความรู้และสถาปนิกข้อมูล ซึ่ง
ปัจจุบันบุคลากรในหน่วยงานยังขาดสมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็นในการเปลี่ยนข้อมูลของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายและเป็นความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งขึ้น ได้แก่ วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data 

Science) ให้สามารถวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยเทคนิคทาง Statistical และ Machine Learning เพ่ือ
สนับสนุนผู้บริหารในการวางแผนและการตัดสินใจ 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

หน้า ๑๙ 

 

โอกาส (O – Opportunities) 

 ใช้แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลัของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นกรอบในการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของบุคลากรเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล โดยทักษะดังกล่าวเป็นทักษะทั่วไป 
(Generic Skills) 

 

O5: ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทำธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลการใช้งานต้องไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน กรณีจำเป็น ศาลอาจ
สั่งให้เก็บเพ่ิมได้ไม่เกิน ๒ ปี 

 ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกัน เพื่อให้การทำงาน
ระหว่างระบบสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
รวมทั้งทำให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือ และแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และมีหลักประกันการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม ทัว่ถึง และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ประกาศแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ รวมถึงกฎหมายรองในด้านการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง โดย บวท. จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่ฝ่ายจัดการและ
พนักงานของ บวท. 

O7: แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรในปัจจุบันและอนาคต 

 วิจัยและพัฒนาการใช้ AI เพื่อช่วยวิเคราะห์ในการจัดการจราจรทางอากาศ (Artificial Intelligence in 

ATM) โดยใช้พื ้นฐานทางด้าน Machine Learning ช่วยหารูปแบบการจราจรที่ดีที ่สุดที ่เจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศใช้งาน เพ่ือแนะนำการจัดการจราจรทางอากาศในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 ประยุกต์การใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ที ่มีความสามาถ Internet of Things หรือ Edge Computing 

เพื่อดำเนินงานแบบ Digital Twin เพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลในเชิงดิจิทัล ตลอดจนสามารถ
วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์หรือระบบหรือบุคคล รวมถึงสามารถพยากรณ์เหตุการณ์
เก่ียวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
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โอกาส (O – Opportunities) 

 พัฒนาห้องทำงานดิจิทัล ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน และเครื ่องมือสำหรับสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของพนักงานร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใด หรือบนอุปกรณ์ใดก็ตาม รวมถึงการสร้างวัฒนธรรม 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการเอ้ืออำนวยให้การปฏิบัติงานในห้องทำงานดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ใช้ระบบ Enterprise Mobility Management เพ่ือบริหารจัดการอุปกรณ์พกพาในแง่มุมของการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ การควบคุมข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร การควบคุมการใช้งานให้
เป็นไปตามนโยบาย การป้องกันอุปกรณ์จากไวรัสหรือมัลแวร์ การบริหารการติดตั้งแอปพลิเคชันของ
องค์กร การปรับปรุงซอฟต์แวร์ล่าสุด และการรายงานสรุปด้านการรักษาความมั ่นคงปลอดภัย
ประจำเดือน เป็นต้น 

O6: ให้มกีารเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล และเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย 

 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลระหว่างกันโดยไม่จำต้องจัดทำ
ข้อมูลขึ้นใหม่ทั้งหมด กรณีหน่วยงานของรัฐ เจ้าของข้อมูลจะต้องให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ซึ่งต้อง
ใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในหน้าที่และอำนาจของตนเท่านั้น โดยต้องดูแลรักษาข้อมูลให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย รวมถึงข้อมูลดิจิทัลที่ตนจัดทำ ครอบครองเมื่อมีหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนร้องขอ 

 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบ
ข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีและไม่เสียค่าใช้จา่ย 

 

อุปสรรค (T - Threats) หรือ ความท้าทาย (Challenges) 

T1: การบูรณาการร่วมกันในด้านพัฒนาความสามารถในการรองรับการจราจรทางอากาศของประเทศ 

 การพัฒนาความสามารถในการรองรับของระบบการจราจรทางอากาศของประเทศ ระบบสนามบิน (ทั้ง
ที่เป็นสนามบินหลักเพื่อรองรับการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำ) และการบริหารจราจรทางอากาศ 
ที่จำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและบูรณาการกันให้ทันต่อการเติบโตของปริมาณการจราจรทาง
อากาศท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 

T2: ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการบิน 

 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการบินถูกยกระดับความสำคัญมากย่ิงขึ้นจากปริมาณจราจรทางอากาศที่เพ่ิม
สูงขึ้น โดยประเทศไทยได้แถลงต่อประชาคมโลกถึงเจตจำนงและเป้าหมายของประเทศในการร่วมลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะเดียวกันผลกระทบด้านเสียงก็ส่งผลต่อวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน
โดยรอบสนามบินจนอาจเกิดเป็นข้อจำกัดในการประกอบการปรับปรุงพัฒนาด้านการบินที่เก่ียวข้อง 

T3: ภัยคุกคามด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
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อุปสรรค (T - Threats) หรือ ความท้าทาย (Challenges) 

 การรักษาความปลอดภัยของระบบบริหารจราจรทางอากาศถูกหยิบยกให้เป็นวาระสำคัญด้านการบินใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะจากการก่อการร้ายทั่วไป และการกระทำอันผิดกฎหมายที่มีผลต่อความปลอดภัย
ของอากาศยาน หรือผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ บุคลากร และข้อมูล/ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจลุกลามไปเป็นปัจจัยอันตรายทางการบินใหม่ในอนาคต 

 

๒.๒ สรุปสถานภาพปัจจุบนัด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

จากการสรุปปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อนหรือสิ่งที่ควรปรับปรุง (Weaknesses) กับ
ปัจจัยที่เป็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) หรือ ความท้าทาย (Challenges) โดยสามารถ
ใช้ข้อมูลที่ได้ในการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (SWOT Analysis) เพื่อกำหนดประเด็น
สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัขององค์กร มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

๑. ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัเชิงรุก 

ใช้ความเข้มแข็งภายในแสวงประโยชน์จากโอกาสภายนอก (SO) 

SO1 พัฒนาระบบงานการบริการการเดินอากาศ และมีการบริหารห้วงอากาศได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ด้วย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (S1O2, S4O2) 

SO2 พัฒนาการบริการและการดำเนินงานสนับสนุนการบริการการเดินอากาศด้วยการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม พร้อมรองรับการกำกับดูแลที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริการการเดินอากาศของประเทศ (S1O2, S4O2) 

SO3 พัฒนาคลังข้อมูลและองค์ความรู้ รวมถึงมีการเชื่อมโยงและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตาม
มาตรฐาน Open Data เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการข้อมูลรวมถึงการดำเนินการร่วมกันทั้งจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร (S1O3, S3O3, S4O3, S4O6) 

SO4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการให้บริการอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (S1O1, S1O3, S1O5) 
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๑. ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัเชิงรุก 

ใช้ความเข้มแข็งภายในแสวงประโยชน์จากโอกาสภายนอก (SO) 

SO5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับ
ผลิตภาพในการดำเนินงานและดำรงชีพ ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างความ
ตระหนักรู้เท่าทันสื่อและเท่าทันโลก (S2O4) 

SO6 วิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีแนวโน้มสามารถนำมาใช้งานได้ในอนาคต 
ได้แก่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เทคโนโลยี Internet of Things 

(IoT) เทคโนโลยี Big Data และเทคโนโลยี Edge Computing เป็นต้น (S3O6) 

SO7 พัฒนากลไกในการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
มาตรฐานสากล เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลัขององค์กร (S5O5) 

 

๒. ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัเชิงป้องกัน 

ใช้ความเข้มแข็งภายในหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง/อุปสรรคภายนอก (ST) 

ST1 วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริการการเดินอากาศและการบริหาร
จราจรทางอากาศ เพื่อรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
การบินของประเทศ (S1T1, S1T2) 

ST2 พัฒนาระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมทางอากาศ เพ่ือป้องกัน
การกระทำอันผิดกฎหมายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล/ระบบคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่าย 
(S1T3) 

ST3 พัฒนากลไกในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ระดับเคร่งครัดตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที ่กำหนดไว้ โดยอ้างอิง
การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 (S5T3) 
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๓. ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัเชิงแก้ไข 

ลดจุดอ่อนให้เหลือน้อยที่สุด และใช้ประโยชน์จากโอกาสภายนอก (WO) 

WO1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า
สามารถใช้งานร่วมกันได้โดยได้รับประโยชน์สูงสุด (W1O1) 

WO2 พัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อปิดช่องโหว่
หรือช่องทางการโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทำธุรกรรมออนไลน์ (W2O5) 

WO3 พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการร ักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยกำหนดปัจจัย
ภายในและภายนอกที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบริบทขององค์กร บทบาทหน้าที่การบริหาร
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ชัดเจน การควบคุมกำกับให้ทุกพื้นที่มีการ
ปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ รวมทั้งควรมีการยกระดับการรับรู้ 
ตระหนัก และเข้าใจนโยบาย/แนวทางในการปฏิบัติ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสูงขึ้นต่อเน่ืองทุกปี (W3O5, W12O5) 

WO4 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันต่อความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง/การใช้งาน เพ่ือ
สนับสนุนการบริการและการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม พร้อมทั้ง
รองรับการตรวจสอบกำกับดูแลได้ (W4O2) 

WO5 พัฒนากระบวนการกำกับดูแลและกระบวนการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศและความรู้ 
ด้วยการทบทวนข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญให้สอดคล้องตามบริบทการดำเนินการ รวมทั้งให้มีการ
ประเมินคุณภาพข้อมูลสารสนเทศ ความคุ้มทุนและความมั่นคงปลอดภัยอย่างเป็นระบบที่สามารถ
ทำซ้ำได้และเป็นมาตรฐาน นอกจากน้ีควรมีการพัฒนาคลังข้อมูล ฐานข้อมูลกลาง (Master Data) 

ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและเปิดเผยข้อมูล (Open 

Data) (W3O3, W3O6, W5O3, W5O6) 

WO6 พัฒนาระบบ Business Intelligence ในทุก ๆ หน่วยงานเพ่ือนำเสนอข้อมูล (Data 

Visualization) ให้กับผู้บริหารตามสายงาน (W8O3) 

WO7 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความรูค้วามสามารถ ความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล รวมถึงรู้เท่าทันสื่อและเท่าทันโลก 
(W6O4) 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

หน้า ๒๔ 

 

๓. ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัเชิงแก้ไข 

ลดจุดอ่อนให้เหลือน้อยที่สุด และใช้ประโยชน์จากโอกาสภายนอก (WO) 

WO8 พัฒนากระบวนการของระบบงานให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนถ่ายไปสู่กระบวนการที่เป็น
ดิจิทัล ทั้งกระบวนการให้บริการและกระบวนการดำเนินงาน (W9O2) 

WO9 พัฒนา/ปร ับปร ุงกระบวนการบร ิหารทร ัพย ์ส ินด ้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ (IT Asset 

Management) กระบวนการบริหารจัดการคอนฟิกกูเรชัน (Configuration Management) การ
บริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ (IT Incident) การร้องขอการบริการ (Service Request) และ
ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Problem Management) ให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
ที่สามารถทำซ้ำได้และเป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ควรมีการถ่ายทอดแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสามารถปฏิบัติได้เหมือนกันทั่วทั้งองค์กร รวมถึงควรมี
การวัด วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม (W7O2) 

WO10 ปรับปรุงรายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับ
ใช้กับทุกส่วนขององค์กร และทุกส่วนของธุรกิจ (Digital Transformation) อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย นอกจากนี้ ควรมีการวัด วิเคราะห์และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการจัดทำและ
การนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลไปปฏิบัติ ทั้งในมิติ Output และ Outcome อย่างเป็นรูปธรรม 
ตลอดจนการกำหนด KPI ควรสะท้อนทั้ง Output และ Outcome อย่างชัดเจน ครบถ้วนทุก
แผนงาน/ยุทธศาสตร์ รวมทั้งค่าเป้าหมายดังกล่าวควรพัฒนาให้มีความท้าทาย (W10O2) 

WO11 พัฒนาการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นระบบ ตอบสนองตามแนวทางที่เป็นมาตรฐาน
และสามารถประเมินผลลัพธ์/ผลสำเร็จการกำกับดูแลได้อย่างเป็นรูปธรรม (W11O2) 

WO12 ปรับปรุงกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture หรือ EA) ให้มีการ
วิเคราะห์ที่สอดสอดคล้องตามบริบท/ภารกิจในปัจจุบันและอนาคตเป็นประจำทุกปี รวมทั้งควรมี
การสื ่อสารและนำ EA มาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กรและทุกส่วนของธุรกิจอย่างจริงจัง 
นอกจากนี้ บวท. ควรมีการประเมินประสิทธิผล/ความสำเร็จการปรับเปลี่ยนองค์กรตาม EA ใน
ภาพ To be รวมถึงควรประเมินความคุ้มค่าจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนของ
องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม (W11O2) 

WO13 กำหนด/ทบทวนแนวทางอย่างมีระบบให้ครอบคลุมทุกโครงการที่สำคัญและประเด็นสำคัญ ทั้ง
การบริหารจัดการแผนงานและโครงการ การบริหารจัดการข้อกำหนดและความต้องการ การ
บริหารจัดการการระบุและการจัดสร้างกระบวนการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ การบริหารจัดการ
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๓. ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัเชิงแก้ไข 

ลดจุดอ่อนให้เหลือน้อยที่สุด และใช้ประโยชน์จากโอกาสภายนอก (WO) 

เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรสัมฤทธิ์ผล การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการ
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดทำ Post-implementation review ที่มีการรวบรวม Lessons 

Learned ของโครงการ เข้าสู่กระบวนการ Knowledge Management ขององค์กร (W11O2) 

WO14 กำหนดกระบวนการจัดการคุณภาพ (Quality Management) ที่เป็นระบบ (Systematic) ทั้ง
การสร้าง การประกัน/การควบคุมระบบคุณภาพของดิจิทัล รวมถึงการสื่อสารแนวทางสำหรับ
ระบบจัดการคุณภาพ โดยมีการวัด วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็น
รูปธรรม (W11O2) 

WO15 กำหนดกระบวนการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายหรือมาตรการด้าน
การบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ครอบคลุมถึง วัฏจักร
ของอุปกรณ์ (Equipment Lifecycle) การใช้ไอทีของผู้ใช้งาน (End User Computing) ระบบ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กร (Enterprise Computing) และการนำ ICT มาใช้ในการ
ลดการปล่อยคาร์บอน (ICT as a Low – Carbon Enabler) ตลอดจนมีการกำหนดแนวทางหรือ
วิธีการวัดประสิทธิผลของการดำเนินการด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม (W11O2) 

 

๔. ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัเชิงรับ 

ลดจุดอ่อนภายใน และหลีกเลี่ยงปัญหา/อุปสรรคจากภายนอก (WT) 

WT1 พัฒนาการตรวจสอบและติดตามการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศจากการกระทำอัน
ผิดกฎหมายต่อความปลอดภัยของข้อมูลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจลุกลามเป็นปัจจัยอันตราย
ทางการบินและเป็นปัจจัยใหม่ในอนาคต (W2T3) 

WT2 ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทางอากาศให้สอดคล้อง
กับระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย 
(W7T3) 
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๒.๓ ประเด็นสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล (Digital Capabilities) 

จากประเด็นสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Capabilities) จะช่วยให้การพัฒนาดิจิทัล
สัมฤทธิ์ผล โดยสามารถวิเคราะห์ถึงขีดความสามารถเชิงดิจิทัลเดิมที่จำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยน และขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลใหม่ที่จำเป็นต้องได้รบัการพัฒนาเพิ่มเติมตามแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองคก์ร 
มรีายละเอียด ดังน้ี 

 

ประเด็นสำคญัในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล 

องค์ประกอบของ
สถาปัตยกรรมองค์กร 

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

- พัฒนาการบริการผ่านจุดเดียว
ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การสร ้ า งนว ั ตกรรม  โดย มี
ผู้รบับริการเป็นศูนย์กลาง (SO1) 

สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชัน 
(Application Architecture) 

- มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ให้บริการในลักษณะบูรณาการ 

- พัฒนาระบบงานการบริการการ
เด ินอากาศและมีการบร ิหาร
ห้วงอากาศได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ด ิ จ ิ ท ั ล ใ ห ้ ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (SO1) 

- พ ัฒนาการบร ิ ก ารและการ
ดำเนินงานสนับสนุนการบริการ
การ เด ินอากาศด ้ วยการใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้าง
นว ัตกรรม พร้อมรองร ับการ
กำกับดูแลที่ดีและตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพ่ือ
เพ ิ ่มข ีดความสามารถในการ

สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชัน 
(Application Architecture) 

- มีระบบเทคโนโลยีดิจ ิท ัลช่วย
สนับสนุนการบริหารจราจรทาง
อากาศ และการบริหารห้วงอากาศ
แบบคล่องตัว 

- มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ภายใน 

สถาปัตยกรรมข้อมูลหรือ
สารสนเทศ 

(Data/Information 

Architecture) 

 มีระบบสารสนเทศที่ช่วยในการ
วางแผน/ติดตามการจราจรท้ัง
ในช่วงปกติ เทศกาลและเหตุ
วิกฤต 
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ประเด็นสำคญัในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล 

องค์ประกอบของ
สถาปัตยกรรมองค์กร 

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

บร ิ การการ เด ินอากาศของ
ประเทศ (SO2, WO4) 

- พ ั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ ง
ระบบงานให้มคีวามเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนถ่ายไปสู่กระบวนการ
ที ่ เป ็นด ิจ ิท ัลทั ้งกระบวนการ
ให ้บร ิการและกระบวนการ
ด ำ เ น ิ น ง า น  (WO8, WO9, 

WO10, WO12, WO13, WO14, 

WO15) 

สถาปัตยกรรมทางธุรกิจ 
(Business Architecture) 

- มีกระบวนการที ่เหมาะสมต่อ
การนำเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมา
ประยุกต์ใช้งาน 

- พัฒนาการเช ื ่อมโยงและการ
เปิดเผยข้อมูลที ่เป็นประโยชน์
ตามมาตรฐาน Open Data เพ่ือ
ส่งเสริมให้เก ิดการบูรณาการ
ข้อมูลและการดำเนินการร่วมกัน
ทั ้งจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร (SO3) 

สถาปัตยกรรมข้อมูลหรือ
สารสนเทศ 

(Data/Information 

Architecture) 

- มีระบบสารสนเทศบริหารและ
บูรณาการข ้อม ูลสารสนเทศ 
รวมถึงรองรับการแลกเปลี ่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก 

- พัฒนากระบวนการกำกับดูแล
และกระบวนการบริหารจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศและความรู้ 
ด ้วยการทบทวนข ้อม ูลและ
สารสนเทศที่สำคัญให้สอดคล้อง
ตามบร ิ บทการดำ เน ิ นก า ร 
รวมทั้งให้มีการประเมินคุณภาพ
ข้อมูลสารสนเทศ ความคุ้มทุน
และความมั่นคงปลอดภัยอย่าง
เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้และ

สถาปัตยกรรมทางธุรกิจ 
(Business Architecture) 

 

สถาปัตยกรรมข้อมูลหรือ
สารสนเทศ 

(Data/Information 

Architecture) 

- มีระบบกำกับดูแลข้อมูล 

- มีระบบบร ิหารจ ัดการข ้อมูล 
สารสนเทศและความรู้ 

- มีการพัฒนาใช้งานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) 
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ประเด็นสำคญัในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล 

องค์ประกอบของ
สถาปัตยกรรมองค์กร 

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

เป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ควรมี
การพัฒนาคลังข้อมูล ฐานข้อมูล
ก ล า ง  (Master Data) ร ะบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

(WO5) 

- พ ั ฒ น า ร ะ บ บ  Business 

Intelligence ในทุก ๆ หน่วยงาน
เพ ื ่ อนำ เสนอข ้ อม ู ล  (Data 

Visualization) ให้กับผู้บริหารตาม
สายงาน (WO6) 

สถาปัตยกรรมข้อมูลหรือ
สารสนเทศ 

(Data/Information 

Architecture) 

- มีระบบสารสนเทศรายงานผล
เพ ื ่ อการกำก ับด ูแล ควบคุม
หน ่ วยงานและบ ุ คลากรใ ห้
ด ำ เ น ิ น ง า น ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมทั้งการ
ดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

- มีระบบสารสนเทศแจ้งเตือนและ
ต ิ ด ต า ม ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร
ดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งใน
ระดับกอง/ศูนย์/สำนัก 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
เพ่ือสนับสนุนการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่องและสร้างความเชื ่อมั่น
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (SO4) 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่
เป ็นม ิตรก ับส ิ ่งแวดล้อมให ้มี
ประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า
สามารถใช้งานร่วมกันได้โดย
ได้รับประโยชน์สูงสุด (WO1) 

สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีหรือ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

(Technology/Infrastructure 

Architecture) 

- ม ีระบบเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลท ี ่มี
เสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ มี
ความม ั ่นคงปลอดภัย ใช ้งาน
ร ่วมก ันได ้  และเป ็นม ิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ

สถาปัตยกรรมทางธุรกิจ 
(Business Architecture) 

- มี บ ุ คลากรในหน ่ วยงานที่ มี
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประเด็นสำคญัในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล 

องค์ประกอบของ
สถาปัตยกรรมองค์กร 

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ใช ้ เทคโนโลย ีด ิ จ ิท ั ล ในการ
ย ก ร ะ ด ั บ ผ ล ิ ต ภ าพ ใ น ก า ร
ดำเนินงานและดำรงชีพ เกิด
ประโยชน ์ทางเศรษฐก ิจและ
ส ั ง คม  ร วมท ั ้ ง ส ร ้ า ง ค ว าม
ตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและเท่า
ทันโลก (SO5, WO7) 

 ในระดับมาตรฐานสากล โดยมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์
และใช ้สารสนเทศได้อย ่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและ
รู้เท่าทัน 

- มี บ ุ คลากรด ้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศในหน ่วยงานท ี ่มี
ความรู ้ความสามารถและความ
เช่ียวชาญระดับมาตรฐานสากล 

- มี ร ะบบ เทค โน โ ล ย ี ด ิ จ ิ ทั ล
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
สร้างสังคมอย่างมีคุณภาพ 

- วิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัที่มแีนวโน้ม
สามารถนำมา ใช ้ ง าน ได ้ ใน
อนาคต  ได ้ แก ่  เทค โน โล ยี
ป ั ญญาปร ะด ิ ษ ฐ ์  (Artificial 

Intelligence: AI) เ ท ค โน โ ล ยี  
Internet of Things (IoT) 

เ ท ค โ น โ ล ย ี  Big Data แ ล ะ
เทคโนโลย ี Edge Computing 

เป ็นต ้น เพ ื ่อรองร ับปร ิมาณ
การจราจรทางอากาศท ี ่ เ พ่ิม
ส ูงข ึ ้นและลดผลกระทบด้าน
ส ิ ่ งแวดล ้อมจากการบ ินของ
ประเทศ (SO6, ST1) 

สถาปัตยกรรมทางธุรกิจ 
(Business Architecture) 

 

- ม ี การสร ้ างนว ั ตกรรมด ้ วย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื ่อสนับสนุน
การปร ับเปล ี ่ ยนกระบวนการ
ทำงานและการบริการที ่ทำให้
เพ ิ ่ มค ุณค ่ าท ี ่ ส ่ งมอบให ้ กับ
ผ ู ้ ร ั บบร ิ การท ั ้ งภายในและ
ภายนอก 
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ประเด็นสำคญัในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล 

องค์ประกอบของ
สถาปัตยกรรมองค์กร 

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

- พัฒนากลไกในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
มาตรฐานระดับเคร่งครัดตาม
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที ่กำหนดไว้ 
โดยอ้างอิงการดำเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 

27001 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของ
องค์กร (SO7, ST3, WO3, WT1, 

WT2) 

- พัฒนาระบบรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยของระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานคมนาคมทางอากาศ เพ่ือ
ปิดช ่องโหว่หร ือช ่องทางการ
โจมตีทางไซเบอร์ และป้องกัน
การกระทำอันผิดกฎหมายท่ีมีผล
ต่อความปลอดภัยของข้อมูล/
ระบบคอมพ ิ ว เตอร ์ /ระบบ
เครือข่าย รวมทั ้งสร ้างความ
เช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และการทำธ ุรกรรมออนไลน์ 

(ST2, WO2) 

สถาปัตยกรรมความมั่นคง
ปลอดภัย (Security 

Architecture) 

- มีนโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วย
การรักษาความมั ่นคงปลอดภัย
ด ้านสารสนเทศที ่ เป ็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานสากล 

- ม ี ระบบบร ิหารความม ั ่ นคง
ปลอดภ ั ย ด ้ า นส า รสน เทศ
ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล 

- พ ัฒนาการกำก ั บด ู แลด ้ าน
เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลท ี ่ เป ็นระบบ 
ตอบสนองตามแนวทางท ี ่ เป็น

สถาปัตยกรรมทางธุรกิจ 
(Business Architecture) 

 

- ม ีระบบกำก ับด ูแลการบร ิหาร
จ ัดการเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลตาม
มาตรฐานสากล 
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ประเด็นสำคญัในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล 

องค์ประกอบของ
สถาปัตยกรรมองค์กร 

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

มาตรฐานและสามารถประเมิน
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จการกำกับดูแลได้
อย่างเป็นรูปธรรม (WO11) 

 

สว่นท่ี ๓ การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาดิจิทัล 

๓.๑ วิสยัทัศน์ดิจิทัลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Vision) 

จากที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดวิสัยทัศน์
ดิจิทลัของ บวท. ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ คือ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
องค์กร โดยกำหนดให้มีวิสยัทัศน์ดิจิทลัดังน้ี 

 

“เปน็องค์กรดิจิทัลที่ให้บริการการเดินอากาศด้วยคณุภาพสงูสุดอย่างย่ังยืน” 

A Sustainable Quality Excellent Air Navigation Service Provider with Digital Technology 

 

โดยการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ดิจิทัลนั้น ใช้กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามที่
ระบุไว้ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ สามารถสรุปและแบ่งระดับการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทลัของหน่วยงานภาครัฐได้ออกเป็น ๕ ระดับ มีรายละเอียดดังน้ี 

๑. ระดับที่ ๑ E-Government เป็นจุดเริ่มต้นของการมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ในระดับการพัฒนาขั้นน้ี 
ภาครัฐมีการให้บริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่เป็นเพียงการบริการเฉพาะด้านหรือ
บางส่วนเท่านั ้น นอกจากนี ้บางหน่วยงานที ่มีความเกี ่ยวข้องหรือทำงานในสายงานเดียวกัน  
อาจร่วมมือกันเพ่ือรวมศูนย์ของบริการอิเล็กทรอนิกส์เข้าไว้ยังจุดเดียวกัน (Portal) 

๒. ระดับที่ ๒ Open Government เป็นการพัฒนาที่ต้องอาศัยแรงผลักดันจากผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐเองต้องขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลมากขึ้น  
ในที่นี ้หน่วยงานภาครัฐควรเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ และข้อมูล 
ที่หน่วยงานมีอยู่ หากเป็นข้อมูลบนเอกสาร ควรจัดทำให้กลายเป็นข้อมูลดิจิทัล และเริ่มดำเนินการ
เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (Open Public Data) 
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๓. ระดับที่ ๓ Data-Centric Government เป็นการยกระดับการให้บริการและการทำงานของภาครัฐ 
ซึ ่งมุ ่งเน้นไปที ่การสร้างเว็บไซต์หรือระบบการให้บริการที ่ตอบสนองผู้ใช้บริการ (ประชาชน  
ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง) ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เปิดเผย โดยแต่ละ
หน่วยงานภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลของ
องค์กร เช่นเดียวกับการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
ต่าง ๆ มาปรับใช้มากย่ิงขึ้น 

๔. ระดับที่ ๔ Fully Digital Government เป็นการมุ่งสู่รูปแบบการบริการและการดำเนินงานของ
ภาครัฐในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประกอบกับการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน โดยส่งผลให้
สภาพแวดล้อมเชิงดิจิทัลของประเทศเกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการข้าม
หน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางร่วมกัน เช่นเดียวกับการ
แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ 

๕. ระดับที่ ๕ Smart Government เป็นระดับสูงสุดของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมุ่งสู่การเป็นรัฐบาล
อัจฉริยะ (Smart Government) โดยการขับเคลื่อนผ่านการนำเอาเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart 

Machines) มาปรับใช้กับการดำเนินงานและการให้บริการต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยจำเป็นต้องอาศัย
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมถึงผู ้บริหารที ่ม ีว ิส ัยทัศน์ นโยบายผลักดันจากรัฐบาล 
สภาพแวดล้อมเชิงดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนที่มี
ความต้องการใช้ประโยชน์จากบริการดิจิทลัของภาครัฐ 
นอกจากนี้ยังกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่ ๓ ของ 

บวท. คือ การพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ
ประเมินผลใหม่ และแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งสามารถกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์
ดิจิทัลได้ ดังน้ี 

เป้าหมายปี ๒๕๖๕ ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจจาก สคร. ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลไม่น้อยกว่า ๓.๐ รวมทั ้งมีการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการ
ดำเนินการ บริหารจัดการ และพัฒนานวัตกรรม มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจ และมคีวามสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

เป้าหมายปี ๒๕๗๐ ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจจาก สคร. ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลไม่น้อยกว่า ๔.๐ และคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ในระดับ ๑ ใน ๑๐ อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่ได้คะแนนสูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติการ
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แก้ไขข้อบกพร่องของระบบสารสนเทศที่สำคัญ (Critical Information System) ได้อย่างครบถ้วน และ
สามารถโต้ตอบแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เป็นไปตามข้อกำหนด พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ มีการกำกับดูแลที่ดี มีเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการดำเนินการ บริหารจัดการ และพัฒนานวัตกรรม มี
การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจสูงขึ้นกว่าปี ๒๕๖๕ และมีความสัมพันธ์อันดี
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

เป้าหมายปี ๒๕๗๕ ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจจาก สคร. ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเท่ากับ ๕.๐ และได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล 
(Digital Transformation Initiative) รวมทั้งมีการปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบสารสนเทศที่สำคัญ 

(Critical Information System) ได้อย่างครบถ้วน และสามารถโต้ตอบแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เป็นไป
ตามข้อกำหนด พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งมีการกำกับดูแลที่ดี มีเทคโนโลยดิีจิทัล
สนับสนุน การดำเนินการ บริหารจัดการ และพัฒนานวัตกรรม มีการบริหารต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงขึ้นกว่าปี ๒๕๗๐ และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

เป้าหมายปี ๒๕๘๐ เป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการดำเนินการทีส่ามารถแทนที่ด้วยการ
ใช้ระบบอัตโนมัติได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการองค์กรระดับสากล รวมทั้งมี
การปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบสารสนเทศที่สำคัญ (Critical Information System) ได้อย่าง
ครบถ้วนและสามารถโต้ตอบแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เป็นไปตามข้อกำหนด พ.ร.บ. การรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 

 

๓.๒ นโยบายดิจิทัล (Digital Policy) 

บวท. ได้กำหนดนโยบายดิจิทัล ที่มีความสอดรับต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติของ
ภาครัฐ รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ ซึ่งได้ผ่านความ
เห ็นชอบจากการประช ุมคณะกรรมการเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่อสารคร ั ้ งท ี ่ ๓/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกอบด้วยนโยบายดิจิทัล ๗ ด้าน มีรายละเอียดดังน้ี 

๑. ด้านการกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital governance) โดยจัดให้มีการกำกับดูแล จัดทำ
มาตรฐาน แนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม รวมถึงจัดทำ
แผนปฏิบัติการดิจิทลัและแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒. ด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกภาคส่วนขององค์กร (Digital Transformation) 

โดยจัดให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกภาคส่วนขององค์กร โดยให้มีการวิเคราะห์และ
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จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
กระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัลและการกำหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคต รวมถึงลดภาระงาน
ด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ (Automation) ตลอดจนมีการบริหารจัดการโครงการและ
การบริหารจัดการด้านคุณภาพในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ด้านการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงาน (Digital Integration) โดยจัดให้มีการ
บริหารจัดการบูรณาการการเช่ือมโยงข้อมูล เพ่ือให้การเช่ือมโยงการดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วน
ได้สว่นเสียทุกภาคส่วน สามารถดำเนินงานเป็นภาพเดียวกันที่สมบูรณ์ 

๔. ด้านการกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Digital Data 

Governance and Big Data Management) โดยจัดให้มีการบริหารจัดการข้อมูลและการใช้งาน
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  ให้เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล เพื่อให้การได้มาและการนำข้อมูลไปใช้ของหน่วยงาน มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปจัจุบัน 
สามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย 

๕. ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ (Digital Information and Cyber 

Security) โดยจ ัดให ้ม ีการบร ิหารการร ักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแผนระดับชาติ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยให้มกีารระวัง
ป้องกันต่ออาชญากรรม การโจมตี การบ่อนทำลาย การจารกรรมและความผิดพลาดต่าง ๆ  
ทางไซเบอร์ รวมถึงมีกระบวนการหรือการกระทำทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง
และความเสียหายในทุกรูปแบบ 

๖. ด้านบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Continuity Management) 

โดยจัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตาม
ภารกิจได้อย่างต่อเนื่องและให้มีการจัดทำหรือปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการเหตุการณ์ผิดปรกติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี 
ให้สอดคล้องกับแผน BCM (Business Continuity Management) ขององค์กร 

๗. ด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Resource Optimization 

Management) โดยจัดให้มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในส่วนของ
บุคลากร กระบวนการและเทคโนโลยี เพื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่
เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เกิดความพร้อมและสามารถ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทันตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง
คุ้มค่า เพ่ือให้มคีวามพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 

ทั้งนี้การกำหนดนโยบายดิจิทัลดังกล่าวข้างต้นเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลหรือกรอบการดำเนินงานที่สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร โดยในปี ๒๕๖๕ ไม่มีการ
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เปลี่ยนแปลงนโยบายดิจิทัลดังกล่าวเนื่องจากสามารถตอบสนองต่อนโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัลของภาครัฐ
ได้ครบถ้วน 

 

๓.๓ พนัธกิจการพัฒนาดิจิทัล (Digital Mission) 

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของ บวท. รวมถึงแนวทางการดำเนินงานจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ คณะทำงานได้กำหนดพันธกิจการพัฒนาดิจิทัลของ บวท. ดังนี้ 

“จัดให้มีการบริหารงานและการบริการในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จดัทำระบบอัตโนมัติ (Automation) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งจัด
ให้มีการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างมีความมั่นคงปลอดภัย
และมีธรรมาภิบาล อีกทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เปิดเผยข้อมูลดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าแก่เศรษฐกิจและสังคม
โดยรวม และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนถ่าย
ไปสู่องค์กรดิจิทัล” 

 

๓.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาดิจิทัล 

จากการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (SWOT Analysis) เพ่ือกำหนดประเด็นสำคัญ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัขององค์กร และขดีความสามารถเชิงดิจิทัลเดิมที่จำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยน 
และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลใหม่ที ่จำเป็นต้องได้ร ับการพัฒนาเพิ ่มเติม (Digital Capabilities) โดย
กำหนดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และแผนงานตามแผนวิสาหกิจ ได้ ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ให้บริการท่ีปลอดภัยและม่ันคง เป็นไปตามมาตรฐาน และต่อเนื่องในทุกช่วงการบิน 

กลยุทธ ์ท ี ่ ๑ .๑ พัฒนาองค์ประกอบและการ
ดำเนินงานตามกระบวนการมาตรฐานให้สอดคล้อง
ก ั บ ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ก า ร ก ำ ก ั บ ข อ ง ภ า ค รั ฐ 
(ตรงกับกลยุทธ์ที่ ๑.๑ ของแผนวิสาหกิจ) 

 แผนงานพัฒนาระบบบริหารมาตรฐานการให้บริการ
การเดินอากาศตามกรอบกฎหมายและข้อกำหนด
ภาครัฐ 

โดยดำเนินการให้ 
- มีระบบสารสนเทศสนบัสนนุการใหบ้รกิารใน
ลกัษณะบรูณาการ 
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- มีกระบวนการทีเหมาะสมตอ่การนาํเทคโนโลยี
ดิจิทลัมาประยกุตใ์ชง้าน 

- มีระบบเทคโนโลยีดิจิทลัที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำเนินงานภายใน 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ จัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญสูง
ต่อผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (Safety 

Performance) ใ ห ้ ม ี ป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ าพและ เกิ ด
ประสิทธิผล 

(ตรงกับกลยุทธ์ที่ ๑.๔ ของแผนวิสาหกิจ) 

- แผนงานปรับปรุงกระบวนการรายงานการ
ปฏิบัติทีเ่บ่ียงเบนจากมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริหารระบบ/เทคโนโลยีบร ิการการ
เดินอากาศ (CNS) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อตกลงระดับบริการ 

(ตรงกับกลยุทธ์ที่ ๑.๕ ของแผนวิสาหกิจ) 

 แผนงานปรับปรุงระบบวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
ตามมาตรฐานข้อกำหนดการใช้งาน 

 แผนงานพัฒนาระบบวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 

โดยดำเนินการให้ 
- มรีะบบเทคโนโลยีดิจิทลัทีม่ีเสถียรภาพ มี
ประสิทธิภาพ มคีวามมั่นคงปลอดภัย ใช้งาน
ร่วมกันได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ท ี ่ ๑.๔ มุ ่งส ู ่การพัฒนาเพื ่อยกระดับ
มาตรฐานด้านความต่อเนื่องในการให้บริการระดับ
สูงสุด 

(ตรงกับกลยุทธ์ที่ ๑.๖ ของแผนวิสาหกิจ) 

 แผนงานจ ัดต ั ้ งศ ูนย ์บร ิหารจราจรทางอากาศ
แห่งที่ ๒ และศูนย์ให้บริการจราจรทางอากาศในเขต
สนามบินจากระยะไกล (Remote Tower Center)  

 แผนงานด้านการรักษาความปลอดภัย 
 แผน ง านบร ิ ห า ร ค ว ามต ่ อ เ น ื ่ อ ง ท า ง ธ ุ ร กิ จ
ทั่วทั้งองค์กร 

โดยดำเนินการให้ 
 ม ี ระบบเทคโนโลย ีด ิ จ ิท ั ลท ี ่ ม ี เสถ ียรภาพ  มี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย ใช้งานร่วมกัน
ได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเที ่ยวบินและยกระดับประสิทธิภาพระบบ
การเดินอากาศ 

กลยุทธ์ที ่ ๒.๑ ยกระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏ ิบ ัต ิ การและพ ัฒนาโครงสร ้ างพ ื ้ นฐาน/

เทคโนโลยีสนับสนุนการเดินอากาศตลอดทุกช่วง
การบิน 

(ตรงกับกลยุทธ์ที่ ๒.๑ ของแผนวิสาหกิจ) 

 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ใ ห้ บร ิ การจราจรทางอากาศในเขตสนามบิน 
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ให้บริการจราจรทางอากาศในเขตสนามบิน เพื่อรองรับ
ปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคต 

 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการ
บริหาร/จดัการห้วงอากาศ 

 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ 

 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการ
บริหารจราจรทางอากาศตามแนวคิด/เทคโนโลยียุคใหม่ 

โดยดำเนินการให้ 
- มรีะบบเทคโนโลยีดิจิทลัช่วยสนับสนุนการบรหิาร
จราจรทางอากาศ และการบริหารห้วงอากาศแบบ
คล่องตัว 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาการบริหาร/จัดการข้อมูล
ระบบการเดินอากาศ  

(ตรงกับกลยุทธ์ที่ ๒.๒ ของแผนวิสาหกิจ) 

 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร/จัดการ
ขอ้มูลตามแนวคิด SWIM 

 แผนงานพัฒนา SWIM-Enabled Application(s) 

โดยดำเนินการให้ 
- มรีะบบเทคโนโลยีดิจิทลัช่วยสนับสนุนการบรหิาร
จราจรทางอากาศ และการบริหารห้วงอากาศแบบ
คล่องตัว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีบคุลากรมืออาชีพที่เพียงพอ มีการจัดการทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบ สามารถขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์และองค์กรให้เติบโตได้อย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความสามารถ
ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งงานที ่กำหนด 
(ตรงกับกลยุทธ์ที่ ๓.๒ ของแผนวิสาหกิจ) 

 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 
 แผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างนวัตกรรมดิจิทัล 
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โดยดำเนินการให้
- มีบุคลากรในหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับมาตรฐานสากล โดยมีความสามารถใน
การสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

- มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานที่มี
ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญระดับ
มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
โดยการจัดให้มีศูนย์พัฒนาฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ความรู ้และทักษะขั ้นสูง รวมทั ้งการส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าสู่กระบวนการ วิจัยและพัฒนา การ
ออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้วยศูนย์ปฏิบัติการที่
ท ั นสม ั ยและม ี ป ระส ิ ท ธ ิ ภ าพระด ั บสากล 
(ตรงกับกลยุทธ์ที่ ๓.๓ ของแผนวิสาหกิจ) 

 แผนงานการจัดต้ังศูนย์วิจัย/พัฒนา และนวัตกรรม 
โดยดำเนินการให้ 

- มีการสรา้งนวตักรรมดว้ยเทคโนโลยีดิจทิลั เพือ
สนบัสนนุการปรบัเปลียนกระบวนการทาํงานและ
การบรกิารทีทาํใหเ้พิมคณุคา่ทีสง่มอบใหก้บั
ผูร้บับรกิารทงัภายในและภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีบคุลากรที่ทุ่มเท มีความผูกพัน และมีสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่ดี 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความต ้องการตามป ัจจ ัยสร ้างความผ ูกพัน 
(ตรงกับกลยุทธ์ที่ ๔.๑ ของแผนวิสาหกิจ) 

 แผนงานการจ ัดเตร ียมอาคารสถานท ี ่/ระบบ
สาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับความต้องการองค์กร 

โดยดำเนินการให้ 
- มีระบบเทคโนโลยีดิจิทลัสนบัสนนุการ
แลกเปลียนเรยีนรูเ้พือพฒันาศกัยภาพบคุลากร
และสรา้งสงัคมอย่างมีคณุภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีทั่วทั้งองค์กร และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 

กลยุทธ์ที ่ ๕.๑ กำหนดแผนพัฒนาและบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดยการปรับปรุงและจัดการ
กระบวนการทำงานที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับการเพิ่มขีดความสามารถและ
เป้าหมายขององค์กร  

 แผนงานปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายองค์กร 

 แผนงานบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
โดยดำเนินการให้ 
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(ตรงกับกลยุทธ์ที่ ๕.๑ ของแผนวิสาหกิจ) - มีระบบกาํกบัดแูลการบรหิารจดัการเทคโนโลยี
ดิจิทลัตามมาตรฐานสากล 

- มีกระบวนการทีเหมาะสมตอ่การนาํเทคโนโลยี
ดิจิทลัมาประยกุตใ์ชง้าน 

- มรีะบบเทคโนโลยีดิจิทลัที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำเนินงานภายใน 

- มีระบบสารสนเทศรายงานผลเพ่ือการกำกับดูแล 
ควบคุมหน่วยงานและบุคลากรให้ดำเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมท้ังการ
ดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

กลยุทธ์ท ี ่ ๕.๒ สร้างความร่วมมือและการมี
ส ่วนร่วมทั ้งภายในและภายนอกประเทศ กับ
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการ เพื ่อพัฒนา
คุณภาพบริการทุกด ้านให้ด ีย ิ ่ งข ึ ้น พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนิน
โครงการที่สำคัญของ บวท.  

(ตรงกับกลยุทธ์ที่ ๕.๒ ของแผนวิสาหกิจ) 

 แผนงานยกระด ั บความสามารถในการสร ้ าง
ความสัมพันธ์/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

โดยดำเนินการให้ 
- มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการใหบ้รกิารใน
ลกัษณะบรูณาการ 

กลยุทธ์ที่ ๕.๓ ยกระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
พร ้อมก ับจ ัดการก ับความไม ่พ ึ งพอใจและ
ข ้อร ้อง เร ียนอย ่าง เป ็นระบบและต ่อ เน ื ่ อง 
(ตรงกับกลยุทธ์ที่ ๕.๓ ของแผนวิสาหกิจ) 

 แผนงานการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและปรับปรุง
กระบวนการดำเนินงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงจัดการกับ
ความไม่พึงพอใจและข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 

 แผนงานยกระดับความพึงพอใจผู ้ใช้บริการ เพ่ือ
ตอบสนองผู ้ใช้บริการได้ตามความต้องการ และ
เหนือกว่าที ่ลูกค้าคาดหวัง และเพิ ่มความผูกพัน
ให้กับลูกค้า 

โดยดำเนินการให้ 
- มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการใหบ้รกิารใน
ลกัษณะบรูณาการ 

- มีระบบเทคโนโลยีดิจิทลัที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำเนินงานภายใน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ม ีระบบการกำก ับด ูแลท ี ่ด ีท ี ่ ม ีการจ ัดการในระด ับด ี เย ี ่ ยมและม ีการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๖.๑ ดำเนินงานตามพันธกิจภายใต้หลัก
จริยธรรมและการจัดการที ่ดี โดยเน้นการสร้าง 
Good Citizenship ความย ั ่ งย ืนและผลล ัพธ ์ที่
สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสมดุล  

(ตรงกับกลยุทธ์ที่ ๖.๑ ของแผนวิสาหกิจ) 

 แผนงานผลักดันนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
(CG) ของ บวท. พร้อมขยายการปฏิบัติให้ครอบคลุม
ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 

โดยดำเนินการให้ 
- มีระบบกาํกบัดแูลการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทลัตามมาตรฐานสากล 

- มีกระบวนการที่เหมาะสมต่อการนำเทคโนโลยี
ดิจิทลัมาประยุกต์ใช้งาน 

- มีระบบเทคโนโลยีดิจิทลัที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำเนินงานภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมบนพื้นฐานของการจัดการความรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัล  

กลยุทธ์ที ่ ๗.๑ พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานดิจิทัล 
การกำกับดูแลข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล การ
บร ิหารความมั ่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
การพัฒนาความต่อเน ื ่อง/พร ้อมใช ้งานของ
ระบบดิจิทัล ให้มีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพสูง 
เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าใช้งานกับ
ทุกส่วนงานขององค์กร  

(ตรงกับกลยุทธ์ที ่๗.๑ ของแผนวิสาหกิจ) 

 แผนงานพ ัฒนาโครงสร้างพ ื ้นฐานด ิจ ิท ัลให้มี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพสูง 

 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 แผนงานพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้เกิดการใช้
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการและสามารถ
เข้าถึงได้ 

 แผนงานพัฒนาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่มความ
เชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดการภัย
คุกคามไซเบอร์ 

 

โดยดำเนินการให้ 
- มีระบบเทคโนโลยีดิจิทลัทีม่เีสถียรภาพ มี
ประสิทธิภาพ มคีวามมั่นคงปลอดภัย ใช้งาน
ร่วมกันได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- มกีระบวนการที่เหมาะสมต่อการนำเทคโนโลยี
ดิจิทลัมาประยุกต์ใช้งาน 
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- มรีะบบเทคโนโลยีดิจิทลัที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำเนินงานภายใน 

- มรีะบบสารสนเทศที่ช่วยในการวางแผน/ติดตาม
การจราจรทั้งในช่วงปกติ เทศกาลและเหตุวิกฤต 

- มรีะบบสารสนเทศบริหารและบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศ รวมถึงรองรับการแลกเปลี่ยนขอ้มูล
ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 

- มีระบบกาํกบัดแูลขอ้มูล 
- มรีะบบบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศและ
ความรู ้

- มรีะบบสารสนเทศแจ้งเตือนและติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของบริษทัฯ รวมทั้ง
ในระดับกอง/ศูนย์/สำนัก 

- มีนโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานสากล 

- มีระบบบริหารความม่ันคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศตามกฎหมายและมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที ่ ๗.๒ พัฒนาระบบการจัดการความรู้
ทั ่วทั ้งองค์กร และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือการขับเคลื่อนองค์กร  

(ตรงกับกลยุทธ์ที่ ๗.๒ ของแผนวิสาหกิจ) 

 

 

 แผนงานส่งเสริม/พฒันาการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management: KM) การวิจยัและการสร้างนวัตกรรม 
โดยดำเนินการให้ 

- มีระบบบรหิารจัดการขอ้มลู สารสนเทศและ
ความรู ้

- มรีะบบเทคโนโลยีดิจิทลัสนับสนุนการแลกเปลีย่น
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างสังคม
อย่างมีคุณภาพ 

- มีการสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือ
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและ
การบรกิารที่ทำให้เพ่ิมคุณค่าทีส่่งมอบให้กับ
ผู้รับบรกิารทั้งภายในและภายนอก 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๘ มีการบริหารจัดการทางการเงินและต้นทุนอย่างมีประสิทธภิาพและสมดุล เพื่อให้มีอัตรา
ค่าบริการท่ีเป็นธรรม โปร่งใส และแข่งขันได้ 

กลยุทธ์ที ่ ๘.๑ บริหารการเงินและต้นทุนของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบ
ของแผนการลงทุน เพื ่อให้มีอัตราค่าบริการที่
สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของ ICAO คุ้มค่า/
เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม และมุ่งเน้นรักษา
สมดุลของสัดส่วนค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมและไม่สูง
กว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม  

(ตรงกับกลยุทธ์ที่ ๘.๑ ของแผนวิสาหกิจ) 

 แผนงานบร ิหารต้นท ุน  และค่าใ ช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด 

โดยดำเนินการให้ 
- มกีระบวนการที่เหมาะสมต่อการนำเทคโนโลยี
ดิจิทลัมาประยุกต์ใช้งาน 

- มีระบบเทคโนโลยีดิจิทลัที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำเนินงานภายใน 

 

กลยุทธ์ที่ ๘.๒ บริหารและสร้างรายได้ให้กับ บวท. 
โดยการรักษาฐานลูกค้าและขยายโอกาสธุรกิจใหม่ 

(ตรงกับกลยุทธ์ที่ ๘.๒ ของแผนวิสาหกิจ) 

 แผนงานพัฒนาธุรกิจเก่ียวเน่ือง เพ่ือความย่ังยืน 
โดยดำเนินการให้ 

- มีกระบวนการที่เหมาะสมต่อการนำเทคโนโลยี
ดิจิทลัมาประยุกต์ใช้งาน 

- มรีะบบเทคโนโลยีดิจิทลัที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำเนินงานภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ มีโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศที่ครบถ้วนและมีศักยภาพสอดคล้องกับ
การพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๙.๑ ยกระดับขีดความสามารถระบบ
การบินของประเทศ โดยการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ มีศูนย์บริหาร
จราจรทางอากาศสำรอง เพื่อให้สามารถเปลี่ยน
ถ่ายเทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติไปสู ่ระบบการ
จัดการจราจรทางอากาศระบบใหม่อย่างสมบูรณ์
ต่อเนื่อง และรองรับแนวทางพัฒนาระบบการบิน
ของภาครัฐ แผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งทาง
อากาศของประเทศ รวมทั้งแผนแม่บทห้วงอากาศ
และการเดินอากาศแห่งชาติ  

(ตรงกับกลยุทธ์ที ่๑๐.๑ ของแผนวิสาหกิจ) 

 แผนงานพ ัฒนาการบร ิ ก ารการ เด ิ นอากาศ 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 แผนงานพ ัฒนาการบร ิ ก ารการ เด ิ นอากาศ 
ณ สนามบินอู่ตะเภา 

โดยดำเนินการให้ 
- มีระบบสารสนเทศสนบัสนนุการใหบ้รกิารใน
ลกัษณะบรูณาการ 

- มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยสนับสนุนการ
บริหารจราจรทางอากาศ และการบริหาร
ห้วงอากาศแบบคล่องตัว 

- มรีะบบเทคโนโลยีดิจิทลัที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำเนินงานภายใน 
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๓.๕ การกำหนดแผนงานพัฒนาดิจิทัล 

จากการกำหนดขีดความสามารถเชิงดิจิทัล (Digital Capabilities) ที่มีอยู่เดิมที่จำเป็นต้องได้รับการ
ปรับเปลี่ยน เทียบกับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลใหม่ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม (Gap Analysis) 

เพื ่อนำมาวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมทั ้งกำหนดแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปของแผนงานตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ซึ่งมีการทบทวนเพื่อให้เป็นไปตาม
สถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมายทุก ๆ ปี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (แผนงาน) 

 พัฒนาการบริการผ่านจุดเดียวด้วยการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม โดย
มีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (SO1, SO2) 

 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
และให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 พัฒนาระบบงานการบริการการเดินอากาศ 
เพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินที่สูงขึ้นและมีการ
บริหารห้วงอากาศได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ด้วย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (SO1) 

 พ ัฒนาการบร ิ การและการดำ เน ินงาน
สนับสนุนการบริการการเดินอากาศด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม 
พร้อมรองรับการกำกับดูแลที่ดีและตอบสนอง
ต่อการเปลี ่ยนแปลงที ่รวดเร็ว เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการบริการการเดินอากาศ
ของประเทศ (SO2, WO4) 

 พัฒนากระบวนการของระบบงานให้มีความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนถ่ายไปสู่กระบวนการ
ที ่เป็นดิจิทัลทั ้งกระบวนการให้บริการและ
กระบวนการดำเนินงาน (WO8, WO9, WO10, 

WO12, WO13, WO14, WO15) 

 แผนงานจัดต้ังศูนย์บริหารจราจรทางอากาศแห่งที่ ๒ 

และศูนย์ให้บริการจราจรทางอากาศในเขตสนามบิน
จากระยะไกล (Remote Tower Center) 

 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการให้บริการจราจรทางอากาศในเขตสนามบิน 
เพื ่อสนับสนุนการดำเนินการตามสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน 

 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการให้บริการจราจรทางอากาศในเขตสนามบิน 
เพ่ือรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคต 

 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการบริหาร/จัดการห้วงอากาศ 

 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ 

 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการบร ิหารจราจรทางอากาศตามแนวค ิด/

เทคโนโลยียุคใหม่ 
 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
และให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (แผนงาน) 

 แผนงานปรับปรุงกระบวนการรายงานการปฏิบัติที่
เบ่ียงเบนจากมาตรฐาน 

 แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับระบบ
การบินทั้งระบบ 

 แผนงานพ ัฒนาการบร ิ ก ารการ เด ิ นอากาศ 
ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

 แผนงานพ ัฒนาการบร ิ ก ารการ เด ิ นอากาศ 
ณ สนามบินอู่ตะเภา 

 พัฒนาการเชื่อมโยงและการเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open Data เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการมีบูรณาการข้อมูลและการ
ดำเนินการร่วมกันทั ้งจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกองค์กร (SO3) 

 พ ั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ำ ก ั บ ด ู แ ล แ ล ะ
กระบวนการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ
และความรู้ ด้วยการทบทวนข้อมูลสารสนเทศ
ท ี ่ ส ำค ัญ ให ้ สอดคล ้ อ งตามบร ิ บทการ
ดำเนินการ รวมทั้งให้มีการประเมินคุณภาพ
ข้อมูลสารสนเทศ ความคุ้มทุนและความมั่นคง
ปลอดภัยอย่างเป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้
และเป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ควรมีการพัฒนา
คลังข้อมูล ฐานข้อมูลกลาง (Master Data) 

ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) (WO5)

 พ ัฒนาระบบ Business Intelligence ในท ุก  ๆ

หน ่ ว ย ง า น เ พ่ื อ น ำ เ สนอข ้ อ ม ู ล  ( Data 

Visualization) ให้กับผู ้บริหารตามสายงาน 
(WO6) 

 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร/จัดการ
ข้อมูลตามแนวคิด SWIM 

 แผนงานพัฒนา SWIM-Enabled Application(s) 

 แผนงานพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้เกิดการใช้
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการและสามารถ
เข้าถึงได้ 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อสนับสนุน
การให้บริการอย่างต่อเนื ่องและสร้างความ
เช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (SO4) 

 แผนงานปรับปรุงระบบวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
ตามมาตรฐานข้อกำหนดการใช้งาน 
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ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (แผนงาน) 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เป็นมิตรกับ
สิ ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและมีความ
คุ ้มค่าสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยได้รับ
ประโยชน์สูงสุด (WO1) 

 แผนงานจัดเตรียมอาคารสถานที่/ระบบสาธารณูโภค
ให้สอดคล้องกับความต้องการองค์กร 

 แผนงานพ ัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐานด ิจ ิท ัลให ้มี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพสูง 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให ้ม ีท ักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื ่อใช้เทคโนโลยีดิจ ิทัล
ในการยกระดับผลิตภาพการดำเนินงานและ
ดำรงชีพ เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทัน
สื่อและเท่าทันโลก (SO5, WO7) 

 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 
 แผนงานพ ัฒนาบ ุคลากรให ้ม ีศ ักยภาพในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างนวัตกรรม
ดิจิทัล 

 วิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลที ่ม ีแนวโน้มสามารถนำมาใช้งานได้ใน
อนาคต ได ้แก ่ เทคโนโลย ีป ัญญาประด ิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI) เทคโนโลยี Internet 

of Things (IoT) เทคโนโลย ี  Big Data และ
เทคโนโลยี Edge Computing เป็นต้น เพ่ือรองรับ
ปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นและลด
ผลกระทบด้านส ิ ่งแวดล้อมจากการบินของ
ประเทศ (SO6, ST1) 

 แผนงานการจัดต้ังศูนย์วิจัย/พัฒนา และนวัตกรรม 

 พัฒนากลไกในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
มาตรฐานระด ับเคร ่ งคร ัดตามประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
กำหนดไว้ โดยอ้างอิงการดำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 เพื ่อสร้าง
ความเชื ่อมั ่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
ขององค์กร (SO7, ST3, WO3, WT1, WT2) 

 พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทางอากาศ 
เพื ่อปิดช่องโหว่หรือช่องทางการโจมตีทาง

 แผนงานพัฒนาระบบบริหารมาตรฐานการให้บริการ
การเดินอากาศตามกรอบกฎหมายและข้อกำหนด
ภาครัฐ 

 แผนงานพัฒนาระบบวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 

 แผนงานด้านการรักษาความปลอดภัย 
 แผนงานพัฒนาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่มความ
เชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดการภัย
คุกคามไซเบอร์ 

 แผนงานบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจทั่วทั้งองค์กร 
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ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (แผนงาน) 

ไซเบอร ์  และป ้องก ันการกระทำอ ันผิด
กฎหมายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล/
ระบบคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่าย รวมท้ัง
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และการทำธุรกรรมออนไลน์ (ST2, WO2) 

 พัฒนาการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เป ็นระบบ ตอบสนองตามแนวทางที ่ เป็น
มาตรฐานและสามารถประเม ินผลล ัพธ์/
ผลสำเร็จการกำกับดูแลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
(WO11) 

 แผนงานผลักดันนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
(CG) ของ บวท. พร้อมขยายการปฏิบัติให้ครอบคลุม
ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
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๓.๖ การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับกฎหมาย กรอบนโยบาย แผนระดับชาติ แผนระดับกระทรวง นโยบาย แผนระดับองค์กรและ SE-AM 

 

ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับน้ี จะมีการกำหนดการพัฒนาดิจิทัลของ บวท. ทั้งหมด ๕ ส่วนด้วยกัน ซึ่งในแต่ละส่วนงานประกอบด้วยแผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยสามารถแสดงส่วนงานในการพัฒนาดิจิทัล ดังน้ี 

๑. การพัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีหรอืโครงสร้างพ้ืนฐาน (Technology/Infrastructure Architecture) 

๒. การพัฒนาสถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture) 

๓. การพัฒนาสถาปัตยกรรมข้อมลูหรือสารสนเทศ (Data/Information Architecture) 

๔. การพัฒนาสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชัน (Application Architecture) 

๕. การพัฒนาสถาปัตยกรรมทางธุรกิจ (Business Architecture) 

โดยสามารถทำการวิเคราะห์ความสอดคล้องต่อกฎหมาย กรอบนโยบาย แผนระดับชาติ แผนระดับกระทรวง นโยบาย แผนระดับองค์กรและ SE-AM 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล บวท.  
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ของประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ แนวทางประเมินรัฐวิสาหกิจตาม
ระบบการประเมินผลระบบใหม่ 

(SE-AM) 

แผนวิสาหกิจ บวท.  
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

๑. พัฒนาสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีหรือโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
(Technology/Infrastructur

e Architecture) 

“การดำเนินการและการพัฒนา
ให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
วิธกีารอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้
สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยง
กันได้หรือวิธีอ่ืนใดที่เป็นการ
ประหยัดทรัพยากรของชาติและ

“พัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐานด ิจ ิทัล
ประส ิทธ ิภาพสูงให ้ครอบคล ุมทั่ว
ประเทศ” 

 

“พ ั ฒน า  Smart Infrastructure 

เพื ่อรองรับการขนส่งแบบ Digital 

Logistics และการเด ินทางแบบ 
Smart Mobility” 

 

“Resource Optimization 

Management” 

 

“Business Continuity and 

Availability” 

S7.1 พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน
ดิจิทัล การกำกับดูแลข้อมูล  
การบริหารจัดการข้อมูล การ
บริหารความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ  การพ ัฒนาความ
ต่อเนื่อง/พร้อมใช้งานของระบบ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล บวท.  
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ของประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ แนวทางประเมินรัฐวิสาหกิจตาม
ระบบการประเมินผลระบบใหม่ 

(SE-AM) 

แผนวิสาหกิจ บวท.  
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

 แผนงานปรับปรุงระบบ
วิศวกรรมจราจรทาง
อากาศตามมาตรฐาน
ขอ้กำหนดการใช้งาน 

 แผนงานจัดเตรียม
อาคารสถานท่ี/ระบบ
สาธารณูโภคให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการองค์กร 

 แผนงานพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัลให้มีเสถียรภาพ
และประสิทธิภาพสูง 

เกิดความสะดวกต่อผู้ที่
เก่ียวข้อง” 

 

“การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
ต้องครอบคลุมโครงข่ายการ
ติดต่อส่ือสาร” 

 

“ส่งเสริมเพ่ือให้มีระบบท่ีเป็น
ศูนย์แห่งการเรียนรู้” 

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจิทัล
ร ัฐบาลด ิจ ิท ัลและด ้านคมนาคม
ขนส่ง” 

 

“ส ่งเสร ิมการใช ้นว ัตกรรมและ
เ ท ค โ น โ ล ย ี ท ี ่ เ ป ็ น ม ิ ต ร กั บ
ส่ิงแวดล้อม” 

 

“ พ ั ฒ น า  Digital Lifelong 

Learning Platform” 

ด ิจ ิท ัล ให ้ม ี เสถ ียรภาพ และ
ประสิทธิภาพสูง เพื ่อสนับสนุน
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าใช้งาน
กับทุกส่วนงานขององค์กร 
 

๒. พัฒนาสถาปัตยกรรมความ
มั่นคงปลอดภัย (Security 

Architecture) 

 แผนงานพัฒนาระบบ
บริหารมาตรฐานการ
ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ก า ร
เดินอากาศตามกรอบ
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
ขอ้กำหนดภาครัฐ 

“ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือ
กฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้สอดคล้องกัน เพื ่อให้
การทำงานระหว่างระบบสามารถ
ทำงานเชื ่อมโยงกันได้อย ่างมี
ความม่ันคงปลอดภัย อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน รวมตลอดทั้งทำให้
ระบบหรือการให้บริการมีความ
น่าเชื่อถือ” 

“สร ้ า งความ เช ื ่ อม ั ่ น ในก า ร ใ ช้
เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลด ้วยการกำหนด
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกา
ด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่น
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทำ
ธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

“ ย ก ร ะ ด ั บ  Digital Transport 

Data เพื่อบูรณาการและเพิ่มคุณค่า
ข ้อมูลคมนาคม ด้วยการพัฒนา
มาตรฐาน  (Standard) และการ
ร ักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
(Cyber Security)” 

“Information Security 

Management” 

S7.1 พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน
ดิจิทัล การกำกับดูแลข้อมูล  
การบริหารจัดการข้อมูล การ
บริหารความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ  การพ ัฒนาความ
ต่อเนื่อง/พร้อมใช้งานของระบบ
ดิจ ิท ัล ให ้ม ี เสถ ียรภาพ และ
ประสิทธิภาพสูง เพื ่อสนับสนุน
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล บวท.  
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ของประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ แนวทางประเมินรัฐวิสาหกิจตาม
ระบบการประเมินผลระบบใหม่ 

(SE-AM) 

แผนวิสาหกิจ บวท.  
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

 แผนงานพัฒนาระบบ
วิศวกรรมจราจรทาง
อากาศเพ ื ่อยกระดับ
ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม
ปลอดภัย 

 แผนงานด้านการรักษา
ความปลอดภัย 

 แผนงานพัฒนาความ
มั ่นคงปลอดภัย เ พ่ือ
เพิ่มความเชื่อมั่นในการ
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 
และจัดการภัยคุกคาม
ไซเบอร์ 

 แผนงานบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจท่ัวทั้ง
องค์กร 

และการสื ่อสาร การคุ ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล” 

 

“ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย
เพ ิ ่ มความสามารถ  ความม ั ่นคง 
ปลอดภัยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลภาครัฐ พร้อมทั ้งจัดหากลไก 
การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของประชาชน ในการรับบริการจาก
ภาครัฐ” 

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าใช้งาน
กับทุกส่วนงานขององค์กร 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล บวท. 
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม และแผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ แนวทางประเมินรัฐวิสาหกิจตาม
ระบบการประเมินผลระบบใหม่ 

(SE-AM) 

แผนวิสาหกิจ บวท. 
 พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

๓. พัฒนาสถาปัตยกรรมข้อมูลหรือ
สารสนเทศ (Data/Information 

Architecture) 

 แ ผ น ง า น พ ั ฒ น า ขี ด
ความสามารถการบริหาร/
จัดการข้อมูลตามแนวคิด 
SWIM 

 แผนงานพ ัฒนา  SWIM-

Enabled Application(s) 

 แผนงานพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือให้เกิดการ
ใช้ขอ้มูลอย่างมี
ประสิทธภิาพ บูรณาการ
และสามารถเข้าถึงได้ 

“กา รพ ัฒนาคล ั ง ข ้ อ ม ู ล และ
ฐานข้อมูลดิจิทัล รวมทั ้งส่งเสริม
ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ข ้ อ ม ู ล ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อต่อ
การนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับยุคสมัย” 

“จัดให้มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการ
เป ิดเผย แลกเปลี ่ยน เช ื ่อมโยง
ข้อมูลภาครัฐ อย่างบูรณาการ” 

 

“ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ ในทุกกระบวนการทำงาน
ของรัฐ” 

 

“ ย ก ร ะ ด ั บ  Digital Transport 

Data เพ ื ่ อบ ู รณาการและเ พ่ิม
คุณค่าข้อมูลคมนาคม ด้วยการใช้ 
Big Data Analytics แ ล ะ ก า ร
เปิดเผยข้อมูล (Open Data)” 

 

“ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำฐานข้อมูล 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเปิดเผย
ให้สาธารณชนได้ใช้ร่วมกัน (Open 

Data) สนับสนุนระบบสารสนเทศ 
รวมถึงการวิจัยด้วย” 

“Data Governance and Big 

Data Management” 

S7.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล การกำกับดูแลข้อมูล  
การบริหารจัดการข้อมูล การ
บริหารความมั ่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ  การพ ัฒนา
ความต่อเนื่อง/พร้อมใช้งานของ
ระบบดิจิทัล ให้มีเสถียรภาพ 

และประส ิทธ ิภาพส ู ง  เ พ่ือ
สน ับสน ุนการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้าใช้งานกับทุกส่วนงาน
ขององค์กร 
“S2.2 - พ ัฒนาการบร ิหาร/
จ ัดการข ้อม ูลท ั ้ งระบบการ
เดินอากาศ” 

 

๔. พัฒนาสถาปัตยกรรมแอปพลิเค
ชัน (Application Architecture) 

 แผนงานพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

“การส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ระบบการให้บริการหรือแอปพลิเค
ชันสำหรับประยุกต์ใช ้งานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล” 

 

“ส ่ ง เ ส ร ิ ม ให ้ เ ก ิ ดก า ร ใช ้ ง าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกรรม

“เพิ ่มประสิทธ ิภาพการบริการ
ภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่
ประชาชนเข้าถึงได้ง ่าย สะดวก 
ด้วย การบูรณาการร่วมกัน” 

 

“ ส ร ้ า ง  Digital Government 

Platform เพ่ือยกระดับการบริหาร
จัดการและงานบริการ โดยเพ่ิม
ศ ักยภาพ D-Service และ Back 

Office” 

 

“Government Integration” 

 

“Digital Transformation” 

S7.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล การกำกับดูแลข้อมูล  
การบริหารจัดการข้อมูล การ
บริหารความมั ่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ  การพ ัฒนา
ความต่อเนื่อง/พร้อมใช้งานของ
ระบบดิจิทัล ให้มีเสถียรภาพ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล บวท. 
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม และแผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ แนวทางประเมินรัฐวิสาหกิจตาม
ระบบการประเมินผลระบบใหม่ 

(SE-AM) 

แผนวิสาหกิจ บวท. 
 พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

 แผนงานจัดตั้งศูนย์บริหาร
จราจรทางอากาศแห่งที่ ๒ 

และศูนย์ให้บริการจราจร
ทางอากาศในเขตสนามบิน
จากระยะไกล (Remote 

Tower Center) 

 แ ผ น ง า น พ ั ฒ น า ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ใ น ก า ร
ให้บริการจราจรทางอากาศ
ใ น เ ข ต สน า มบ ิ น  เ พ่ื อ
สนับสนุนการดำเนินการ
ตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

 แ ผ น ง า น พ ั ฒ น า ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ใ น ก า ร
ให้บริการจราจรทางอากาศ
ในเขตสนามบิน เพ่ือรองรับ
ปร ิมาณการจราจรทาง
อากาศในอนาคต 

 แ ผ น ง า น พ ั ฒ น า ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ

อ ิ เ ล ็ กทรอน ิ กส ์ และพาณ ิชย์
อิเล็กทรอนิกส์” 

“ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
แก ่ประชาชนด ้ วย เทคโน โลยี
ดิจิทัล” 

 

“อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ
ไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

 

“พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล” 

“นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
เกี ่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตและบริการทั ้งในเชิงรุกและ
เชิงรับ” 

 

“พัฒนาระบบการทำงานให้ 
มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วย
ในการปร ับปร ุ งระบบบร ิหาร
จ ั ด ก า ร ภ า ย ใ น อ ง ค ์ ก ร ใ ห ้ มี
ประสิทธิภาพ” 

และประส ิทธ ิภาพส ู ง  เ พ่ือ
สน ับสน ุนการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้าใช้งานกับทุกส่วนงาน
ขององค์กร 
 

S2.1 – ยกระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติการและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน/ เทคโนโลยี
สนับสนุนการเดินอากาศตลอด
ทุกช่วงการบิน 
 

S10.1 ย ก ร ะ ด ั บ ขี ด
ความสามารถระบบการบินของ
ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย ก า ร พ ั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐานระบบบริการ
การเดินอากาศ มีศูนย์บริหาร
จราจรทางอากาศ  เพ ื ่ อ ใ ห้
สามารถเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยี
และวิธีการปฏิบัติไปสู่ระบบการ
จัดการจราจรทางอากาศระบบ
ใหม่อย่างสมบูรณ์ต่อเนื่อง และ
รองรับแนวทางพัฒนาระบบ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล บวท. 
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม และแผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ แนวทางประเมินรัฐวิสาหกิจตาม
ระบบการประเมินผลระบบใหม่ 

(SE-AM) 

แผนวิสาหกิจ บวท. 
 พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ใ น ก า ร
บริหาร/จัดการห้วงอากาศ 

 แ ผ น ง า น พั ฒ น า ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
ประสิทธิภาพในการบริหาร
ความคล่องตัวการจราจร
ทางอากาศ 

 แ ผ น ง า น พ ั ฒ น า ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จราจรทางอากาศตาม
แนวคิด/เทคโนโลยียุคใหม่ 

 แ ผ น ง า น พ ั ฒ น า ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานและให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 แ ผ น ง า น เ พ ิ ่ ม ขี ด
ความสามารถในการรองรับ
ระบบการบินทั้งระบบ 

 แผนงานพัฒนาการบริการ
การเดินอากาศ  
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ 

ก า รบ ิ น ข อ งภ าค ร ั ฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งทาง
อากาศของประเทศ รวมท้ัง
แผนแม่บทห้วงอากาศและการ
เดินอากาศแห่งชาติ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล บวท. 
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม และแผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ แนวทางประเมินรัฐวิสาหกิจตาม
ระบบการประเมินผลระบบใหม่ 

(SE-AM) 

แผนวิสาหกิจ บวท. 
 พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

 แผนงานพัฒนาการบริการ
การเดินอากาศ ณ 

สนามบินอู่ตะเภา 
 แผนงานผลักดันนโยบาย

การกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
(CG) ของ บวท. พร้อม
ขยายการปฏิบัติให้
ครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้ง
องค์กร 

 แผนงานปรับปรุง
กระบวนการรายงานการ
ปฏิบัติที่เบีย่งเบนจาก
มาตรฐาน 

๕. พัฒนาสถาปัตยกรรมทางธุรกิจ 
(Business Architecture) 

 แผนงานพัฒนาบุคลากร
ด้านภาษาอังกฤษ 

 แผนงานพัฒนาบุคลากรให้
มีศกัยภาพในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

“การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตและพัฒนากำลังคน ให้เกิด
ความพร ้ อมและความร ู ้ ด ้ าน
เทคโนโลยีดิจิทัล” 

 

“สร้างความตระหนักและรู้เท่าทัน
ส่ือและสารสนเทศอ่ืน” 

“เพิ่มสมรรถนะ ขีดความสามารถ
หน่วยงานรัฐ สู ่การเป็นองค์กร
ดิจ ิท ัล รองรับการพัฒนาระบบ
บริการเพื ่อศักยภาพการบริการ
ประชาชน รวมถึงบุคลากรรัฐมี 
Digital Mindset และม ีท ักษะที่
จำเป็นในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” 

 

“ ส ร ้ า ง  Digital Government 

Platform เพื ่อยกระดับบุคลากร 
โ ด ย พ ั ฒ น า  Digital Learning 

Platform สำหรับผ ู ้บร ิหารและ
พนักงาน” 

 

“ประชาชน/ผู ้ ใช ้บร ิการได ้ รับ
คว ามสะดวกและ ได ้ ร ั บการ
ตอบสนองตามความต้องการ” 

S3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญโดยการจัดให้มีศูนย์
พัฒนาฯ ที ่มุ่งเน้นการพัฒนา
ความรู้และทักษะขั้นสูง รวมท้ัง
การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าสู่
กระบวนการวิจ ัยและพัฒนา 
ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร ้ า ง
นวัตกรรมด้วยศูนยป์ฏิบัติการ 
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พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
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(SE-AM) 

แผนวิสาหกิจ บวท. 
 พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

ดิจิทัล และสร้างนวัตกรรม
ดิจิทัล 

 แผนงานการจดัตงั
ศนูยวิ์จยั/พฒันา และ
นวตักรรม 

“ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
แก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
โ ด ย เ พ ิ ่ ม ส ม ร ร ถ น ะ  ขี ด
ความสามารถหน่วยงานรัฐ สู่การ
เป ็นองค ์กรด ิจ ิท ัล รองร ับการ
พัฒนาระบบบริการเพื่อศักยภาพ
การบร ิการประชาชน  รวมถึ ง
บ ุคลากรร ั ฐม ี  Digital Mindset 

และมีทักษะที่จำเป็นในการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล” 

“ส ่ง เสร ิมการว ิจ ัยและพ ัฒนา 
(R&D) Digital Transport 

Technology” 

ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ระดับสากล 
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สว่นที่ ๔ ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลการดำเนินการ 

๔.๑ การถ่ายทอดเป้าหมายชี้วัดความสำเร็จ 

การวัดผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัล จะถ่ายโยงตัวชี้วัดจากแผนวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องมาวัดผล
ในระดับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในมิติของผลลพัธ์ที่ได้รับจากการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งถ่ายโยง
ถึงระดับโครงการ/งาน ซึ่งการวัดผลเป้าหมายผลการดำเนินการสำเร็จหรือยังไม่สำเร็จ ต้องวัดผลอย่างต่อเน่ือง
ครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) รายละเอียดตัวชี้วัดจะกล่าวถึงในส่วนของการกำหนด
เป้าหมายผลการดำเนินการด้านดิจิทัลต่อไป 

 

๔.๒ การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายผลการดำเนินการ 

การกำหนดเป้าหมายผลการดำเนินการด้านดิจิทัล ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายผลการดำเนินการ
ของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ เป็นหลัก เนื่องจากแผนปฏิบัติการดิจิทัลเป็นแผนแม่บทที่อยู่ภายใต้
แผนวิสาหกิจ โดยแสดงถึงการกำหนดเป้าหมายผลการดำเนินการด้านดิจิทัลที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลการดำเนินการด้านดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ให ้บร ิ การการ เด ินอากาศ ท่ี
ปลอดภัยและมั ่นคง เป็นไปตาม
มาตรฐาน และต่อเนื่องในทุกช่วง
การบิน 

๑.๑ การดำเนินการตามมาตรฐานการให้บร ิการการ
เดินอากาศ 

 (ตอบสนอง KPT1.1 ของแผนวิสาหกิจ) 

๑.๒  อัตราการเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย 
(Safety Occurrences Ratio) 

(ตอบสนอง KPT1.4 ของแผนวิสาหกิจ) 

๑.๓ CNS/Support System Service Availability 

100% ตาม SLA  

 (ตอบสนอง KPT1.5 ของแผนวิสาหกิจ) 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลการดำเนินการด้านดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถในการ
รองร ับ เท ี ่ ยวบ ินและยกระดับ
ประสิทธิภาพระบบการเดินอากาศ 

๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการบินในทุกช่วงการ
บิน ประกอบด้วย 

- Airport Peak Capacity มีคา่ Peak 

Capacity สำหรับ Slotted Airport และ
สนามบินอ่ืนอีก ๕ สนามบิน 
(ตอบสนอง KPT2.2 ของแผนวิสาหกิจ) 

- มีค่าฐาน Throughput Efficiency สำหรับทุก
สนามบิน (สำหรับสนามบินที่ไม่มีค่า capacity 

ให้คำนวณเทียบกับ demand) 

 (ตอบสนอง KPT2.3 ของแผนวิสาหกิจ) 

- ค่า Terminal ATFM Delay เท่ากับหรือต่ำ
กว่าค่าฐาน (เฉพาะสนามบินที่ม ีATFM) 

(ตอบสนอง KPT2.4 ของแผนวิสาหกิจ) 
- ค่า Taxi-out Delay ณ สนามบินที ่ม ีความ
หนาแน่นมาก (high density) <๖.๐นาที/ลำ 
(อ้างอิงตามการจัดกลุ่มสนามบินของ ICAO 

Annex14 ) 

 (ตอบสนอง KPT2.5 ของแผนวิสาหกิจ) 

- ค ่า  Terminal Ineffciency ลดลงจากปี  
๒๕๖๑ ภายในปี ๒๕๖๕ 

 (ตอบสนอง KPT2.9 ของแผนวิสาหกิจ) 

- ค่า Taxi-in Delay ณ สนามบินที ่มีความ
หน าแน ่ น ม าก  (high density) < ๖ .๐ 

นาที/ลำ ภายในปี ๒๕๖๕ 

 (ตอบสนอง KPT2.10 ของแผนวิสาหกิจ) 

๒.๒ เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของระบบ
การบินของประเทศให้สามารถรองรับได้ ๑.๒ 

ล้านเที่ยวบิน ภายในปี ๒๕๖๕ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลการดำเนินการด้านดิจิทัล 

 (ตอบสนอง KPT2.1 ของแผนวิสาหกิจ) 

๒.๓ ดำเนินการตาม APAC Seamless ANS Plan 

Phase II แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ 

 (ตอบสนอง KPT2.15 ของแผนวิสาหกิจ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีบุคลากรมืออาชีพที่เพียงพอ มี
การจัดการทุนมนุษย์อย ่างเป็น
ระบบ สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
และองค์กรให้เติบโตได้อย่างย่ังยืน 

๓.๑ พนักงานในกลุ ่มงานควบคุมจราจรทางอากาศ 
(ATC) ทั้งหมด มีความสามารถด้านดิจิทัลตรง
ตามตำแหน ่ ง งานท ี ่ ก ำหนดไ ว้และตาม
การเปลี่ยนแปลงของการให้บริการการเดินอากาศ 
ภายในปี ๒๕๖๕ 

 (ตอบสนอง KPT3.1 ของแผนวิสาหกิจ) 

๓.๒ มีการดำเนินการ ATM Professional Center 

ที่ครอบคลุมงานด้านฝึกอบรม งานวิจัย/พัฒนา 
และนว ัตกรรมของระบบการจ ัดการจราจร
ทางอากาศ รวมถึงกรอบงบประมาณที่ใช้ และมี
ความพร้อมเพ่ือสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการ
สง่พนักงานฝึกอบรมภายนอกให้ บวท. 

 (ตอบสนอง KPT3.2 ของแผนวิสาหกิจ) 

๓.๓  ค่าผลิตภาพในการปฏิบัติงานของ ATC (ATCOs in 

OPS Productivity) ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยอาศัย
เคร่ืองมือดิจิทัลในการควบคุมช่ัวโมงทำงาน 

(ตอบสนอง KPT3.3 ของแผนวิสาหกิจ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีบุคลากรที่ทุ่มเท มีความผูกพัน 
และมีสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
ที่ดี 

๔.๑ ระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ ๗๗.๙๐ ภายในปี ๒๕๖๕ 

 (ตอบสนอง KPT4.1 ของแผนวิสาหกิจ) 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลการดำเนินการด้านดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี
ทั่วทั้งองค์กร และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
ม ีประสิทธิภาพอย่างยั ่งย ืนและ
สร้างความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 

๕.๑ ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานใน
การสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ 

 (ตอบสนอง KPT5.2 ของแผนวิสาหกิจ) 

๕.๒ ผลการสำรวจความพึงพอใจท ี ่ ได ้ร ับจาก
ผูใ้ช้บริการไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ 

 (ตอบสนอง KPT5.3 ของแผนวิสาหกิจ) 

๕ .๓   ผลการสำรวจความไม ่พ ึงพอใจท ี ่ ได ้ร ับจาก
ผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ ๑๒ 

 (ตอบสนอง KPT5.4 ของแผนวิสาหกิจ) 

๕.๔ สัดส่วนข้อร้องเรียนที่จัดการได้  

- ด้านผู้ใช้บริการร้อยละ ๑๐๐  
- ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
๗๐ 

 (ตอบสนอง KPT5.5 ของแผนวิสาหกิจ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ มีระบบการกำกับดูแลที่ดีที่มีการ
จัดการในระดับดีเยี ่ยมและมีการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

๖.๑ ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับ
ดูแลที ่ด ีด ้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลที ่ดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๖๒) ได้
ครบถ้วน มีผลประเมินในระดับ A ภายในปี 

๒๕๖๕ 

 (ตอบสนอง KPT6.1 ของแผนวิสาหกิจ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เป ็นองค ์กรแห่งนว ัตกรรมบน
พื้นฐานของการจัดการความรู้และ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๗.๑ คะแนนการประเม ินผลการดำเน ินงาน
รัฐวิสาหกิจจาก สคร. ด้านพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทลัไม่น้อยกว่า ๓.๐ ภายในปี ๒๕๖๕ 

 (ตอบสนอง KPT7.1 ของแผนวิสาหกิจ) 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลการดำเนินการด้านดิจิทัล 

๗.๒ การรักษาความปลอดภัยของระบบดิจิทัล เป็นไป
ตามมาตรฐาน สากล หรือกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ
สารสน เทศท ี ่ ส ำ ค ัญ  (Critical Information 

System) ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั ้งสามารถ
โต้ตอบแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ 

 (ตอบสนอง KPT7.2 ของแผนวิสาหกิจ) 

๗.๓ คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจจาก 
สคร. ในหัวข้อการจัดการความรู้ ไม่ต่ำกว่า ๒.๗ 
ภายในปี ๒๕๖๕ 

 (ตอบสนอง KPT7.3 ของแผนวิสาหกิจ) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ มีการบริหารจัดการทางการเงิน
และต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
และสมดุล เพื่อให้มีอัตราค่าบริการ
ที่เป็นธรรม โปร่งใส และแข่งขันได้

๘.๑ รักษาระดับต้นทุนและอัตราค่าบริการฯ อยู่
ภายในระดับที่กำหนดได้ ประกอบด้วย 

- ร ักษาระด ับอ ัตราค ่าบร ิการฯ ไม ่ เก ินอ ัตรา
คา่บริการขั้นสูงท่ีได้รับอนุมัติจาก กบร. 

 (ตอบสนอง KPT8.2 ของแผนวิสาหกิจ) 

๘.๒ รายได้สุทธิจากการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจ
ด้านดิจิทัล (ค่าเป้าหมายอ้างอิงจากตัวชี ้วัด 
บันทึกข้อตกลงฯ) 

 (ตอบสนอง KPT8.3 ของแผนวิสาหกิจ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ มีโครงสร้างพื้นฐานระบบ บริการ
การเดินอากาศที ่ครบถ้วนและมี
ศ ั ก ย ภ าพสอดคล ้ อ ง ก ั บ ก า ร

๙.๑  ม ีโครงสร ้างพ ื ้นฐานด ิจ ิท ัลท ี ่ม ีศ ักยภาพ
สน ับสน ุนการบร ิการการเด ินอากาศที่
สอดคล้องกับการพัฒนาการขนส่งทางอากาศ
ของประเทศ ที่ทำให้ดัชนีตัวแปรในการชี้วัดขีด
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลการดำเนินการด้านดิจิทัล 

พัฒนาการขนส่งทางอากาศของ
ประเทศ 

ความสามารถในด้านคุณภาพของระบบขนส่ง
ท า ง อ า ก า ศ  ( Quality of Air Transport 

Infrastructure) ของไทยไม่ลดลงจากลำดับที่ ๓๑ 

 (ตอบสนอง KPT10.1 ของแผนวิสาหกิจ) 
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สว่นที่ ๕ การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติ 

๕.๑ การขับเคลื่อนและแนวทางการดำเนินงานในระดับประเทศที่เก่ียวข้อง 

ตามท่ีพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ วรรค ๓  

กำหนดว่า “เมื่อมีการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แล้วหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ
ดังกล่าว” โดยนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ มกีารกำหนดกลไกการขับเคลื่อน ดังน้ี 

๑. กลไกการขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานดำเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติ โดยจัดทำหรือปรับปรุง
แผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่มีอยู่ให้สอดคล้อง และส่งให้คณะกรรมการเฉพาะด้านที่คณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมายเพื่อทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการเฉพาะด้านที่
ได้รับมอบหมาย เห็นว่าแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่ได้รับยังไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของแผน
ดังกล่าวปรับปรุงให้สอดคล้อง 

๒. กลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการออกแบบนโยบาย (Policy 

Design) ทั้งการเสนอแนวคิด เสนอแนะ เสนอทางเลือก และให้ความเห็น ในการพัฒนายุทธศาสตร์ 
แผนงานและมาตรการผ่านช่องทางและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับบริบทการพัฒนาของประเทศ สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพปัญหา และศักยภาพการพัฒนาในบรบิท
ประเทศ และข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต ทั้งในมิติ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเชิงองค์รวม กฎหมาย กฎระเบียบ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ทั้งนี้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ดังกล่าว จะมุ่งการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานสำคัญ อาทิ การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) มาใช้ในการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การพัฒนา
ดิจิทัล การจัดให้มีแพลตฟอร์มการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนผ่านระบบดิจิทัล 

๓. กลไกการบูรณาการการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยการกำหนดบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ขับเคลื่อนหลัก ให้มุ่งเน้นการทำงานในลักษณะเช่ือมโยงสอดประสานกัน รวมทั้งในการกำหนดตัวช้ีวัด
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้อง ทั้งในลักษณะของการกำหนดตัวชี้วัดเฉพาะ
หน่วยงาน และตัวช้ีวัดที่มเีป้าหมายร่วมกัน เพ่ือเป็นกรอบสำหรับหน่วยงานของรัฐในการวางแผนและ
กำหนดแนวทางดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน
และมาตรการการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นอกจากน้ีเพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินการ
ตามภารกิจการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพ และมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ จะต้องกำหนดบทบาทของผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานให้
เป็นผู้นำในการวางยุทธศาสตร์ และผลักดันการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามภารกิจของ
หน่วยงาน รวมทั้งวางกลไกในการวางแผนและพัฒนากำลังคนดิจิทัลของรัฐให้สอดคล้องกับความ
ต้องการตามบริบทการพัฒนาของประเทศ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของรัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของรัฐให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล 
และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการยกระดับความรู้และทักษะของบุคลากรของรัฐ 
ทั้งในส่วนของบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มคีวามรู้ความสามารถ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการให้บริการของภาครัฐ และการ
พัฒนาบุคลากรทั่วไปให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการทำงานของรัฐ 

๔. กลไกการติดตามประเมินผล และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยการกำหนดให้มีกลไก หรือ
เครื ่องมือในการติดตามสถานะ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละมาตรการให้
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการเฉพาะด้านได้รับทราบเป็น
ระยะ รวมทั้งจะกำหนดให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานทั้งในช่วงระหว่าง และในช่วง
สิ้นสุดระยะเวลาของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
มีการประเมินความพึงพอใจและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม เพื่อนำมา
ทบทวนประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการต่าง ๆ ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกลไกการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการที่มีการกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ และในการ
ติดตามความก้าวหน้าและสถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลในภาพรวมของประเทศ จะกำหนดให้มีกลไก
การติดตาม จัดเก็บ วิเคราะห์ ประเมิน และคาดการณ์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligence Center) ที่มีการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 

Analytics) เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและคณะกรรมการเฉพาะด้าน ในการวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลเปิดสำหรับหน่วยงานของรัฐ ในการ
ติดตาม และรับทราบถึงสถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ถูกต้อง 
เช่ือถือได้ และเป็นปัจจุบัน 
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นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเนื้อหาในพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๕ วรรคท้าย และมาตรา ๑๒ (๗) กำหนดว่า “ดำเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลและจัดทำหรือปรับปรุงแผนของหน่วยงานให้สอดคล้อง รวมทั ้งต้องจัดให้มีการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนฯ นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ บวท. มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของรัฐบาล จึงทำการศึกษาเนื้อหา
ของกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติของภาครัฐ รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ ดังนั ้นการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี ้ จึงต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ บวท. เป็นไปใน
ทศิทางเดียวกับแผนระดับองค์กรและแผนระดับชาติ 

 

๕.๒ แผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติ 

 

 

สามารถแบ่งระยะการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็น ๓ ระยะ ประกอบด้วย 

ระยะที ่ ๑ Inclusion สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาดิจิทัลขององค์กร และเตรียม 
ความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการพัฒนาดิจิทัล 

ระยะที่ ๒ Digitization ปฏิรูปกระบวนการทำงานและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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ระยะที่ ๓ Automation พัฒนาต่อยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytic) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และเทคโนโลยีอัจฉริยะอื ่น ๆ เข้ามาเสริม
ศักยภาพ ให้มีการทำงานแบบอัจฉริยะ แบบอัตโนมัติ เพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุด (Smart, Autonomous 

& Optimization) 

จากการจัดกลุ่มการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่ได้ ทำให้สามารถกำหนดสถาปัตยกรรมองค์กร
เป้าหมาย (To-be Enterprise Architecture) ได้ดังน้ี 

องค์ประกอบของ 
สถาปัตยกรรมองค์กร 

ระยะที่ ๑: Inclusion ระยะที่ ๒: Digitization ระยะที่ ๓: Automation 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 

พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ 

พัฒนาสถาปัตยกรรมทางธุรกิจ 
(Business Architecture) 

 

- มีนโยบายและ
แผนท่ีเก่ียวข้อง
กับการพัฒนา
เทคโนโลยี
ดิจิทลัของ
องค์กร 

- มีการปรับเปล่ียน
กระบวนการให้
เหมาะสมกับการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้งาน 

- พัฒนาพนักงานทุกกลุ่ม
คน ให้มีทักษะด้านดิจิทัล
ตามแผน 

- มีบุคลากรดิจิทัล (ICT 

professional) ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
เฉพาะทางเพียงพอ เช่น 
Computer Forensic, 

Data Scientist และ 
Cyber Security เป็นต้น 

- มีนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือ
สร้างคุณค่าในด้านต่าง ๆ 

- มีการนำระบบอัตโนมัติ
เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการให้บริการ
และปฏิบัติงานของ
องค์กร 

พ ั ฒ น า ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม 
แอปพลิเคชัน  
(Application Architecture) 

 - พัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุน
การให้บริการใน
ลักษณะบูรณาการ โดย
มุ่งเน้นการเพ่ิม e-

Service ต่าง ๆ 

- มีระบบบริหาร
กระบวนการ (Business 

Process 

Management: BPM) 

หรือแพลตฟอร์ม
สนับสนุนการพัฒนา
ระบบงาน 

- มีบริการประชาชนหรือ
ภาคธุรกิจแบบบูรณาการ
ผ่านระบบดิจิทัล (Digital 

Service) 

- มีระบบ Digital Back 

Office 

- มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ช่วยสนับสนุนการบริหาร
จราจรทางอากาศ และ

- มีระบบสารสนเทศ ที่
ประยุกต์ใช้ระบบ 
Automation 
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องค์ประกอบของ 
สถาปัตยกรรมองค์กร 

ระยะที่ ๑: Inclusion ระยะที่ ๒: Digitization ระยะที่ ๓: Automation 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 

พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ 

การบริหารห้วงอากาศ
แบบคล่องตัว 

พัฒนาสถาปัตยกรรมข้อมูล
หรือสารสนเทศ  
(Data/Information 

Architecture) 

 - มีระบบบริหารจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศและ
ความรู้ 

- มีระบบการกำกับดูแล
ข้อมูล 

- มีการพัฒนาใช้งานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) 

- มีระบบการแลกเปล่ียน
ข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

- มีระบบสนับสนุนการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

- มีระบบสารสนเทศ
รายงานผล แจ้งเตือน
และติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน ด้วย
โปรแกรม Business 

Intelligence (BI) 

- มีระบบสนับสนุนการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยี AI (Artificial 

Intelligence) 

พ ั ฒ น า ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม
เทคโนโลย ีหร ือโครงสร ้ าง
พ้ืนฐาน  
(Technology/Infrastructure 

Architecture) 

 - มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือให้บริการ
แพลตฟอร์ม 
(Platform As a 

Service) 

- มีการจัดทำ Smart 

Digital Workspace 

- มีระบบ Digital 

Learning & KM 

Platform 

- มีระบบ Artificial 

Intelligence (AI) 

Service Platform เพ่ือ
สนับสนุนการจัดทำ 
Automation 

พัฒนาสถาป ัตยกรรมความ
ม ั ่ นคงปลอดภ ั ย  (Security 

Architecture) 

- มีนโยบายและ
แนวปฏิบัติว่า
ด้วยการรักษา
ความม่ันคง
ปลอดภัยด้าน
สารสนเทศและ 
ไซเบอร์ 
 

 - มีระบบบริหารการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ 
(Information Security 

Management 

System: ISMS) 

- มี Cyber Security 

Operation Center 

(SOC) และ Computer 

Security Incident 

Response Team 

(CSIRT) พร้อมระบบ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัย 

- มีระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แบบอัตโนมัติ 
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๕.๓ ข้อเสนอโครงการสำคัญ 

แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ มีจำนวนโครงการ/งานทั้งสิ้น ๖๓ โครงการ เป็นโครงการ/งานที่บรรจุ
ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ จำนวน ๕๐ โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ให้บริการการเดินอากาศที่ปลอดภัยและมั่นคง เป็นไปตามมาตรฐาน และต่อเนื่องใน
ทุกช่วงการบิน 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาองค์ประกอบและการดำเนินงานตามกระบวนการมาตรฐานให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและการกำกับของภาครัฐ 

ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

๑.๑.๑ พัฒนาระบบข ้อม ูลการบร ิหาร
มาตรฐานความปลอดภัย 

๒๕๖๕ 

(Quick Win) 

ฝมป. 

(มก.มป.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๖๘๐ 

/ การดำเนินงาน
เป็นไปตาม
ข้อกำหนด
มาตรฐาน 

๑.๑.๒ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการ
ร ักษาความปลอดภัย (Security 

Quality Control)  

๒๕๖๕ 

 

ฝมป. 

(มก.มป.) 

รหัสงาน 

 ๕๕๕-๐๓๓๕ 

/ ตรวจประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

Security ตามแผน
รักษาความ 

ปลอดภัยในการบิน
พลเรือน แห่งชาติ 

 

กลยุทธ์ที ่๑.๒ จัดการความเสี ่ยงที ่มีนัยสำคัญสูงต่อผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (Safety 

Performance) ให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๑.๒.๑ ปร ับปร ุ ง ระบบ  Self-Briefing 

System และช่องทาง  Mobile 

Application สำหร ับนำ เสนอ
ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ
สน ั บสน ุ นประส ิ ท ธ ิ ภ าพง าน
ควบคุมจราจรทางอากาศ 

๒๕๖๕ ฝสว. 

(วว.สว.) 

โครงการใหม ่ / การปฏิบัติที่
เบี่ยงเบนจาก
มาตรฐาน ได้รับ 
การปรับปรุง/

ป้องกัน ไม่ให้เกิดซ้ำ 
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ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๑.๒.๒ ปรับปรุงกระบวนการรายงานการ
ปฏิบัติทีเ่บี่ยงเบนจากมาตรฐาน 

๒๕๖๕ ฝมป. 

(มก.มป.) 

รหัสงาน 
๕๕๕-๐๓๒๓ 

/ กระบวนการได้รับ
การปรับปรุง 

๑.๒.๓ พัฒนาระบบ iReport ระยะที่ ๒ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ฝมป. 

(คป.มป.) 

 / กระบวนการได้รับ
การปรับปรุง 
สามารถค่าใช้จ่าย
จากการจัดซื้อ 

Software License 

 

กลยุทธ์ที ่๑.๓ ปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารระบบ/เทคโนโลยีบริการการเดินอากาศ 
(CNS) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อตกลงระดับบริการ 

ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน 
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๑.๓.๑ ปรับปรุงระบบเครือข่ายสื ่อสาร 
( Modern Network 

Infrastructure) สำหร ับการ
เ ช ื ่ อ มต ่ อ ร ะบบ /อ ุ ป ก รณ์  
ต่าง ๆ ณ ศูนย์ควบคุมการบิน
ภูมิภาค ๔ แห่ง  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

(Long Term) 

ฝสว. 

(ศว.สว.) 

 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๔๘๐ 

/ 

Support System 

Service 

Availability 100% 

ตาม SLA 

๑.๓.๒ ป ร ั บ ป ร ุ ง ร ะ บ บ  Network 

Monitor and Management  

๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

(Long Term) 

ฝสว. 

(ศว.สว.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๖๕๓ 

/ 

๑.๓.๓ พัฒนาระบบอุปกรณ์ System 

Monitor and Control ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของงาน
ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทาง
อ า ก า ศ  ( Engineering 

Supervisor)  

๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

(Long Term) 

ฝสว. 

(ศว.สว.) 

 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๕๗๗ 

/ 
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กลยุทธ์ที ่๑.๔ มุง่สู่การพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านความต่อเน่ืองในการให้บริการระดับสูงสุด 

ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๑.๔.๑ จ ั ด ห า แ ล ะ ต ิ ด ต ั ้ ง ร ะ บ บ 
Network Infrastructure and 

Network Security Operation 

Center สำหรับการเฝ้าระวังภัย
คุกคามและการโจมตีผ่านระบบ
เครือข่ายส่ือสาร 

๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

(Long Term) 

ฝสว. 

(ศว.สว.) 

 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๕๘๖ 

/ Support System 

Service 

Availability 100% 

ตาม SLA 

๑.๔.๒ ดำเนินระบบการบริหารความ
ต่อเนื ่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Management: 

BCM) 

๒๕๖๕ ฝนบ. 

(บบ.นบ.) 

โครงการใหม่ / การดำเนินงาน
เป็นไปตาม

ข้อกำหนดมาตรฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเที ่ยวบินและยกระดับประสิทธิภาพระบบ 
การเดินอากาศ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/เทคโนโลยีสนับสนุน 

การเดินอากาศ ตลอดทุกช่วงการบิน 

ลำดับที่ 
ข้อเสนอโครงการ/งาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๒.๑.๑ เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการจราจรทางอากาศ
ผ ่านระบบ  IDEP (Intelligent 

Departure Enhancement 

Program) ภายใต ้แนวค ิด A-

CDM ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต  

๒๕๖๕-๒๕๖๖ 

(Quick Win) 

ฝบภ ๑. 

(ศภ.บภ ๑.) 

ฝศบ. 

(สจ.ศบ.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๕๘๘ 

/ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบ 

การเดินอากาศ 

๒.๑.๒ จัดหาระบบ Integrated Flight 

Infrmation Management 

System (iFIMS) ส ำ ห รั บ
แลก เปล ี ่ ยนข ้ อม ู ลการบิ น
ระหว ่ า ง  บวท .  ก ั บ  บมจ .  

ท่าอากาศยานไทย (ทอท.)  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

(Long Term) 

ฝสว. 

(อว.สว.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๖๗๔ 

/ 

เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการรองรับของ
ระบบการบินของ
ประเทศ 
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ลำดับที่ 
ข้อเสนอโครงการ/งาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๒.๑.๓ พัฒนาแนวทาง/วิธ ีปฏิบัติใน
การบูรณาการ A-CDM เข้ากับ 
ATFM (A-CDM/ATFM 

Integration)  

๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

(Quick Win) 

ฝบจ. 

(ศห.บจ.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๗๘๔ 

/ 

๒.๑.๔ พัฒนาระบบ Multi-FIR ATFM 

ระยะที่ ๒ 

๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

(Quick Win) 

ฝสว. 

(วว.สว.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๗๑๔ 

/ 

๒.๑.๕ พัฒนาแนวทาง/ว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิ ใน
การบูรณาการ ASM, ATFM และ 
A-CDM เ ข ้ า ด ้ ว ย ก ั น
(ASM/ATFM/A-CDM 

Integration)  

๒๕๖๕-๒๕๖๗ 

(Quick Win) 

ฝบจ. 

(ศห.บจ.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๗๘๘ 

/ 

๒.๑.๖ จ ั ด ห า แ ล ะ ต ิ ด ต ั ้ ง ร ะ บ บ
เทคโนโลยีบริหารจัดการข้อมูล 
Aeronautical Information 

Management (AIM)  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

(Long Term) 

ฝสว. 

(วว.สว.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๕๖๔ 

/ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบ 
การเดินอากาศ 

๒.๑.๗ พ ั ฒ น า ร ะ บ บ  THAI-CMAC 

Collaborative Decision 

Making (CDM)  

๒๕๖๕-๒๕๖๗ ฝบจ. 

(ศห.บจ.) 

โครงการใหม่ / มีระบบรองรับการ
จัดการห้วงอากาศ
แบบ Flexible 

airspace 

organization 

๒.๑.๘ พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารงานบิน
ทดสอบ 

๒๕๖๕-๒๕๖๖ ฝทส. 

(ปบ.ทส.) 

 / 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบ 

การเดินอากาศ 

 

๒.๑.๙  จัดทำว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิการให ้ ATC 

Clearance ในร ูปแบบดิจ ิทัล
(Digital Departure 

Clearance) ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และท่าอากาศยาน
ดอนเมือง  

๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

(Long Term) 

ฝศก. 

(สจ.ศก.) 

รหัสงาน  
๕๕๕-๐๓๐๒ 

/ 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

หน้า ๗๐ 

 

กลยุทธ์ที ่๒.๒  พัฒนาการบริหาร/จดัการข้อมูลทั้งระบบการเดินอากาศ 

ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๒.๒.๑ พัฒนาระบบบริการข้อมูลด้าน
การบิน 

๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

(Quick Win) 

ฝสว. 

(วว.สว.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๗๑๖ 

/ 

เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการรองรับของ

ระบบ 
การบินของประเทศ 

๒.๒.๒ พัฒนาระบบบริการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลติดตามอากาศยานบน
โ ค ร ง ส ร ้ า ง พ ื ้ น ฐ า น  SWIM 

(Surveillance Information 

Exchange Service)  

๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

(Quick Win) 

ฝสว. 

(วว.สว.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๕๙๗ 

/ 

๒.๒.๓ พ ัฒน า     SWIM-Enabled 

Application(s) ท ี ค วบ ร วม
ข้อมูลสภาพอากาศ/พยากรณ์
อากาศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
ความคล่องตัวจราจรทางอากาศ  

๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

(Long Term) 

ฝบจ. 

(ศห.บจ.) 

ฝสว. 

(วว.สว.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๗๑๘ 

/ 

เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการรองรับของ

ระบบ 
การบินของประเทศ ๒.๒.๔ พัฒนาต้นแบบองค์ประกอบของ

โครงสร้างพื ้นฐาน SWIM ตาม
มติที่ประชุม APANPIRG  

๒๕๖๕-๒๕๖๖ 

(Quick Win) 

ฝสว. 

(วว.สว.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๗๙๐ 

/ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีบุคลากรมืออาชีพที ่เพียงพอ มีการจัดการทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบ สามารถ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และองค์กรให้เติบโตได้อย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาทุนมนุษย์ให้มคีวามสามารถตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งงานท่ีกำหนด 

ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๓.๑.๑ พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ
และวิจัยให้มีความสามารถด้าน 
Cyber Security  

๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

(Quick Win) 

ฝพส. 

(พว.พส.) 

 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๗๙๗ 

/ 
พนักงานด้าน

ปฏิบัติการและสาย
งานสนับสนุนภารกิจ
หลักทั้งหมด มี
ความสามารถด้าน
ดิจิทัลตรงตาม

๓.๑.๒ พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ
และวิจัย และด้านที่เก่ียวข้องกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญของ

๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

(Quick Win) 

ฝพส. 

(พว.พส.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๗๙๘ 

/ 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

หน้า ๗๑ 

 

ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

องค์กรให้มีความสามารถด้าน 
DATA Analytics and Big Data 

ตำแหน่งงานที่
กำหนดไว้ 

๓.๑.๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน 
DATA Privacy แ ล ะ  Data 

Governance  

๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

(Quick Win) 

ฝพส. 

(พว.พส.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๗๙๙ 

/ 

๓.๑.๔ พ ัฒนาระบบบร ิหารผลงาน 
(Performance Management 

System) 

 

๒๕๖๕-๒๕๖๖ ฝทบ. 

(บค.ทบ.) 

รหัสงาน 
๕๕๕-๐๒๙๑ 

/ การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์กร 
(ปรับปรุง

กระบวนการทำงาน
ให้เป็นดิจิทัล และ
ลดภาระงานด้วยการ
ใช้ประโยชน์จาก
ระบบอัตโนมัติ) 

 

กลยุทธ์ที ่๓.๒     พัฒนาบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญโดยการจัดให้มีศูนย์พัฒนาฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้
และทักษะขั้นสูง รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนา การออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมด้วยศูนย์ปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพระดับสากล   

ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๓.๒.๑ จัดตั ้งศ ูนย์ว ิจ ัยและพัฒนา
ขอ้มูลข่าวสารการบิน  

๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

(Long Term) 

ฝสว. 

(วว.สว.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๖๑๐ 

/ บุคลากรของ บวท. 
จะมีความสามารถใน
การใช้งานระบบ
เทคโนโลยีในระดับ
สากล เพ่ือการ
ปฏิบัติงาน เรียนรู้
และการพัฒนา
ตนเองเพ่ิมขึ้น 

๓.๒.๒ จัดตั ้งศ ูนย์ว ิจ ัยและพัฒนา
ขอ้มูลข่าวสารอากาศการบิน  

 

๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

(Long Term) 

ฝสว. 

(วว.สว.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๖๑๑ 

/ 

 

 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

หน้า ๗๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔     มีบคุลากรที่ทุ่มเท มีความผูกพัน และมีสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่ดี 

กลยุทธ์ที ่๔.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการตามปัจจัยสร้างความผูกพัน 

ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๔.๑.๑ พัฒนารูปแบบการทำงานให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตรูปแบบ
ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานและส ่ ง เส ริม
สภาพแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของบุคลากร 

๒๕๖๕-๒๕๖๖ ฝทบ. 

(บค.ทบ.) 

โครงการใหม่ / บุคลากรมีระดับ
ความผูกพันต่อ
องค์กรในภาพรวม

มากขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีทั่วทั้งองค์กร และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ กำหนดแผนพัฒนาและบริหารคุณภาพทั ่วทั ้งองค์กร โดยการปรับปรุงและจัดการ
กระบวนการทำงานที ่สำค ัญอย่างมีประสิทธ ิภาพและสอดคล้องก ับการเพิ ่มขีด
ความสามารถและเป้าหมายขององค์กร  

ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๕.๑.๑ ผลักดันสร้างความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส ่วนเส ียทั ้งภายในและ
ภ า ย น อ ก ป ร ะ เ ท ศ เ พ่ื อ 
สนับสนุนให้สามารถบรรลุ
เ ป ้ า ห ม า ย ก า ร ด ำ เ นิ น
โครงการที่สำคัญของ บวท. 

๒๕๖๕ 

(Long Term) 

ฝสส. 

(วส.สส.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๘๐๔ 

/ 

ยกระดับความพึง
พอใจและลดระดับ
ความไม่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการฯ 

๕.๑.๒ พัฒนาระบบการรับฟังลูกค้า
ในรูปแบบดิจ ิท ัล เพื ่อการ
จ ัดการค ุณภาพและสร ้าง
ความผูกพัน 

๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

(Long Term) 

ฝสส. 

(วส.สส.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๘๐๗ 

/ 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

หน้า ๗๓ 

 

ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๕.๑.๓ พัฒนาระบบบริหารและรับ
ฟ ั งผ ู ้ ม ี ส ่ วนได ้  ส ่ วน เ สีย 
( Voice of Stakeholders: 

VOS) 

๒๕๖๕ 

(Quick Win) 

ฝสส. 

(สอ.สส.) 

โครงการใหม่ / ผลการสำรวจความ
พึงพอใจต่อ 

การดำเนนิงานในการ
สร้างความสัมพันธ์/
บริหารจัดการผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 

๕.๑.๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
มุ ่งเน้น/บริหารจัดการผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในประเทศ  

๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

(Long Term) 

ฝสส. 

(วส.สส.) 

รหัสงาน  
๕๕๕-๐๓๕๔ 

/ 

 

กลยุทธ์ที ่๕.๒ สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกประเทศ กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และผู้ใช้บริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการทุกด้านให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้
สามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินโครงการที่สำคัญของ บวท. 

ลำดับที่ 
ข้อเสนอโครงการ/งาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ 
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๕.๒.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เร่ืองร้องเรียน 

๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

(Quick Win) 

ฝสส. 

(สอ.สส.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๘๐๖ 

/ จัดการ 
ข้อร้องเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ มีระบบการกำกับดูแลที ่ด ีที ่ม ีการจัดการในระดับดีเยี ่ยมและมีการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๖.๑ ดำเนินการตามพันธกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเน้นการสร้าง Good 

Citizenship ความยั่งยืนและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสมดุล 

ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๖.๑.๑ พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น ใ ห้
สอดคล ้องก ับหล ักการ/
แนวทาง  และเกณฑ ์การ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ด้าน

๒๕๖๕ สกญ. รหัสงาน  
๕๕๕-๐๒๖๙ 

/ การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์กรจากการ



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

หน้า ๗๔ 

 

ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

การกำกับดูแลที ่ดีและการ
นำองค์กรของ สคร. ๒๕๖๒ 

ประเมนิผลการ
ดำเนนิงาน
รัฐวิสาหกิจจาก 
สคร. 

๖.๑.๒ กำก ั บ ด ู แ ลก า รบร ิ ห า ร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 

๒๕๖๕ ฝสท. 

(บท.สท.) 

 / คะแนนประเมินผล
การดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจจาก 
สคร. ด้านพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมบนพื้นฐานของการจัดการความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ที ่๗.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การกำกับดูแลข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล การบริหาร
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การพัฒนาความต่อเนื่อง/พร้อมใช้งานของระบบ
ดิจิทัล ให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงเพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า 
ใช้งานกับทุกส่วนงานขององค์กร 

 

 

ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๗.๑.๑ พ ัฒนา /ปร ั บป ร ุ ง  ICT 

Network Equipment) 

๒๕๖๕-๒๕๖๗ 

(Quick Win) 

ฝสว. 

(ศว.สว.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๖๖๖ 

/ คะแนนประเมินผล
การดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจจาก 
สคร. ด้านพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๗.๑.๒ บริหารสภาพแวดล้อมการ
ใช้งานระบบงานแอปพลิเค
ชัน 

๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

(Quick Win) 

ฝสท. 

(พท.สท.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๘๐๘ 

/ ให้ระบบงานแอป
พลิเคชันสามารถใช้
งานได้อย่างถกูต้อง
และเหมือนกันทุก
สภาพแวดล้อมการ

ทำงาน 
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ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๗.๑.๓ พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
บำรุงรักษางานวิศวกรรม 
( E-Maintenance : 

Electronic Engineering 

Maintenance) 

 

๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

(Quick Win) 

ฝสท. 

(พท.สท.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๘๐๘ 

/ เพ่ือนำข้อมูลการ
ซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข 

(Corrective 

Maintenance) ไป
วิเคราะห์ และนำไป
วางแผนการซ่อม
บำรุงเชิงป้องกันใน

อนาคต 

๗.๑.๔ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่
ใช ้ ในการจ ัดเก ็บข ้อมูล
องค์กร 

 

๒๕๖๖ 

(Quick Win) 

ฝสท. 

(พท.สท.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๘๑๐ 

/ มีระบบฐานข้อมูลที่
มีประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพที่มากขึ้น 
และสามารถรองรับ
ระบบแอปพลิเคชัน
ใหม่ที่มีจำนวนเพ่ิม

มากขึ้น 

๗.๑.๕ จ ัดหาและต ิดต ั ้ งระบบ
บริการฐานข้อมูลกลางและ
ระบบคลังข้อมูล (Master 

Data Service and Data 

Warehouse) 

๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

(Quick Win) 

ฝสว. 

(วว.สว.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๖๗๓ 

 สามารถบริหาร
จัดการข้อมูลระดับ
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๗.๑.๖ พัฒนาระบบจัดการ Code 

and Security ของ Source 

Code 

 

๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

(Long Term) 

ฝสท. 

(พท.สท.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๘๑๒ 

/ กระบวนการ 
มาตรฐานการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัย 
ส่วนการตรวจสอบ
ช่องโหว่ระบบงาน
แอปพลิเคชัน 

๗.๑.๗ จัดหาและติดตั้งระบบ ICT 

Network Security สำหรับ
เครือข่ายแบบมีสายและไร้
สาย ให้ครอบคลุมพื ้นที่
สำนักงานทั้งองค์กร 

๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

(Long Term) 

ฝสว. 

(ศว.สว.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๖๒๐ 

/ มีระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย
เครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ 
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ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๗.๑.๘ พัฒนาระบบว ิ เคราะห์
ข้อมูลและจัดทำรายงาน
ด้านบัญชีต้นทุน ระยะที่ 
๒ 

 

๒๕๖๕ ฝสท. 

(พท.สท.) 

โครงการใหม่ / คะแนนประเมินผล
การดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจจาก 
สคร. ด้านพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๗.๑.๙ พัฒนาระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ทางด้านว ิศวกรรมและ
ศ ู น ย ์ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
(Configuration 

Management)  

๒๕๖๕-๒๕๖๖ ฝสว. 

(ศว.สว.) 

โครงการใหม่ / ความสำเร็จในการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ (ICT 

Security) 

๗.๑.๑๐ พัฒนาระบบประมวลผล
ข้อมูลการปฏิบัติงานแบบ
เหลื่อมเวลา (Staggered 

Shift) 

๒๕๖๕ ฝสท. 

(พท.สท.) 

โครงการใหม่ / CNS/Support 

System Service 

Availability 100% 

ตาม SLA 

๗.๑.๑๑ ระบบเช ื ่ อมต ่ อข ้ อมู ล 
BPMS-ONLINE ส่ ว น
สนับสนุนการติดตามรายได้
จากอุปกรณ์ให้เช่า ระยะที่ 
๒ 

 

๒๕๖๕ ฝสท. 

(พท.สท.) 

งานใหม่ / ปรับปรุง
กระบวนการออกใบ
แจ้งหน้ีสำหรับค่า
ประกันอุปกรณ์ 
และกระบวนการคืน
เงินประกันอุปกรณ์
ให้กับลูกค้าได้ 

๗.๑.๑๒ บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร  ก า ร
เลือกใช้เทคโนโลยีที ่เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

๒๕๖๕ ฝสท. 

(บท.สท.) 

 / 

คะแนนประเมินผล
การดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจจาก 
สคร. ด้านพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

๗.๑.๑๓ ดำเนินการด้านการกำกับ
ดูแลข้อมูลและการบริหาร
ข ้ อม ู ลขนาดใหญ ่ ของ
องค์กร 

๒๕๖๕ คณะอนุกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

 / 

๗.๑.๑๔ ออกแบบความเชื ่อมโยง
ข้อมูลและการดำเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

๒๕๖๕ ฝสท. 

(บท.สท.) 

 / 
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ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๗.๑.๑๕ บูรณาการการเชื ่อมโยง
ข้อมูลและการดำเนินงาน
ร่วมกัน 

๒๕๖๕ ฝสท. 

(บท.สท.) 

 / 

 

๗.๑.๑๖ บริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของ
องค์กร 

๒๕๖๕ ฝสท. 

(บท.สท.) 

 / 

๗.๑.๑๗ บริหารจัดการความเสี ่ยง
ด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศขององค์กร 

๒๕๖๕ ฝสท. 

(บท.สท.) 

 / 

๗.๑.๑๘ ตรวจสอบการบร ิ ห า ร
จ ั ด ก า ร ค ว า ม ม ั ่ น ค ง
ป ล อ ดภ ั ย ส า ร ส น เ ท ศ
องค์กร 

๒๕๖๕ ฝสท. 

(บท.สท.) 

 / 

๗.๑.๑๙ ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ จ ั ด ท ำ
สถาปัตยกรรมองค์กร 

๒๕๖๕ ฝสท. 

(บท.สท.) 

 / 

๗.๑.๒๐ ร ะ บ บ บ ร ิ ห า ร ก า ร
มอบหมาย และต ิดตาม
ผลลัพธ์ 

๒๕๖๕ ฝสท. 

(พท.สท.) 

 /  

๗.๑.๒๑ ระบบสนับสนุนงานด้าน
ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
ฐานข้อมูลระบบควบคุม
จ ร า จ ร ท า ง อ า ก า ศ 
(ศห.บจ.) 

๒๕๖๕ ฝสท. 

(พท.สท.) 

 /  
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กลยุทธ์ที ่๗.๒ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน 

ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๗.๒.๑ พ ัฒนา ระบบกา รส ื บ ค้ น
ข ้อม ูล/ความรู้ การเข ้าถึง
ความรู้ และคลังความร ู ้ที่
ท ั น ส ม ั ย  ( KM Digital 

Transformation) 

๒๕๖๕-๒๕๖๗ 

(Quick Win) 

ฝพส. 

(พก.พส) 

โครงการใหม่ / คะแนนประเมินผล
การดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจจาก 
สคร. ด้านการ
จัดการความรู้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ มีการบริหารจัดการทางการเงินและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล เพื่อให้มี
อัตราค่าบริการท่ีเป็นธรรม โปร่งใส และแข่งขันได้ 

กลยุทธ์ที่ ๘.๑ บริหารการเงินและต้นทุนขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบของ
แผนการลงทุน เพื่อให้มีอัตราค่าบริการที่สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของ ICAO คุ้มค่า/
เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม และมุ่งเน้นรักษาสมดุลของสัดส่วนค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
และไม่สูงกว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม 

ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ 
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๘.๑.๑ จัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Tax invoice) และใบ รับ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) 

 

๒๕๖๕- 

๒๕๖๖ 

ฝงบ. 

(งน.งบ.) 

โครงการใหม่ / การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์กร (ลด
ภาระงานด้วยการใช้
ประโยชน์จากระบบ
อัตโนมัติ) 
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กลยุทธ์ที ่๘.๒ บริหารและสร้างรายได้ให้กับ บวท. โดยการรักษาฐานลูกค้าและขยายโอกาสธุรกิจใหม่ 

ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๘.๒.๑ 

 

 

 

 

Aviation Operations Data 

Services: AODS 

 

๒๕๖๕ ฝวบ. 

(บส.วบ.) 

โครงการใหม่ / การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์กร (ลด
ภาระงานด้วยการใช้
ประโยชน์จากระบบ
อัตโนมัติ) 

๘.๒.๒ จัดทำแผนการนำเทคโนโลยี 
บอรดแบนด ์มาให ้บร ิการ
ร ่วมก ับระบบว ิทย ุส ื ่ อสาร 
Digital Trunked ภ า ย ใ ต้
ขอบเขตใบอนุญาตประกอบ
ก ิ จ ก า ร โ ท ร คมน า คม ท่ั ว
ประเทศ 

๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

(Long Term) 

ฝวบ. 

(บส.วบ.) 

รหัสงาน 
๐๐๐-๐๖๓๐ 

/ เพ่ิมรายได้สุทธิจาก
การดำเนินงานของ
หน่วยธุรกิจด้าน
ดิจิทัล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙   มีโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศที่ครบถ้วนและมีศักยภาพสอดคล้องกับ
การพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๙.๑ ยกระดับขีดความสามารถระบบการบินของประเทศ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบบริการการเดินอากาศ มีศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนถ่าย
เทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติไปสู ่ระบบการจัดการจราจรทางอากาศระบบใหม่อย่าง
สมบูรณ์ต่อเน่ือง และรองรับแนวทางพัฒนาระบบการบินของภาครัฐ แผนยุทธศาสตร์ด้าน
การขนส่งทางอากาศของประเทศ รวมทั้งแผนแม่บทห้วงอากาศและการเดินอากาศ
แห่งชาติ 

ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ 
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

๙.๑.๑ ปร ับปร ุ งข ้อม ูล  Data Set 

ส ำ ห ร ั บ ร ะ บ บ  TopSky 

Tower ร อ ง ร ั บ แ ผ น ก า ร

๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

(Long Term) 

ฝสว. 

(อว.สว.) 

รหัสโครงการ 
๐๐๐-๐๖๓๘ 

/ โครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัลที่มีศักยภาพ
สนับสนุนการบริการ
การเดินอากาศที่
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ลำดับที่ ข้อเสนอโครงการ/งาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/ 
ผู้เสนอ 

บรรจุใน 
แผนวิสาหกิจ 

บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ 
ดิจิทัล 

เป้าหมายผลการ
ดำเนินการ 

พ ั ฒ น า ท ่ า อ า ก า ศ ย า น
สุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒  

 

สอดคล้องกับการ
พัฒนาการขนส่งทาง
อากาศของประเทศ 
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ภาคผนวก ก 
ศัพทานุกรม 
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คำศัพท์ ความหมาย 

Access Switch อุปกรณ์ที ่ทำหน้าที ่เชื ่อมต่อระบบเครือข่ายและกระจายสัญญาณไปยังอุปกรณ์
ปลายทาง 

Aeronautical 

Information 

Services (AIS) 

การบริการข่าวการเดินอากาศ โดยออกประกาศให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินอากาศ
ให้ได้รับทราบ ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยและการพัฒนาการเดินอากาศทั้งในและ
ระหว่างประเทศ 

Airport CDM  

(A-CDM) 

Airport Collaborative Decision Making มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดำเน ินงานของผ ู ้ประกอบการท่าอากาศยานทั ้ งหมดโดยลดความล ่าช้า
เพิ ่มความสามารถในการคาดการณ์เหตุการณ์บินและเพิ ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร 

Air Traffic 

Management 

(ATM) 

การบริหารจัดการจราจรทางอากาศ โดยรวมระบบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การบินมีความคล่องตัว 
ต้ังแต่บินออกจากสนามบินต้นทางไปยังสนามบินปลายทาง ได้แก่ Air Traffic Control (ATC), 

Air Traffic Safety Electronics Personnel (ATSEP), Aeronautical Meteorology, Air 

Navigation Systems, Air Space Management (ASM), Air Traffic Services (ATS) และ Air 

Traffic Flow Management (ATFM) หร ื อAir Traffic Flow and Capacity Management 

(ATFCM) 

Application 

Architecture 

กลุ่มของแอปพลิเคชันทั้งหมดที่มีในหน่วยงาน ความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันกับ
กระบวนการทางธ ุรก ิจ ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างแอปพลิเคช ันก ับข ้อม ูล และ
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน เป็นต้น สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันจะอยู่ใน
ร ูปแบบของแบบจำลองข ้อม ูลท ี ่มองเห ็นภาพรวม ความเช ื ่อมโยงระหว ่าง
แอปพลิเคชัน ซึ ่งสามารถอธิบายสถานะที ่ม ีอยู ่ในปัจจุบัน (As-is) และกำหนด
ความต้องการสำหรับอนาคต (To-be) เพื่อให้หน่วยงานเกิดความเข้าใจและเห็นเป็น
ภาพเดียวกัน 

Artificial 

Intelligence (AI) 

ปัญญาประดิษฐ์ คือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที ่มีความสามารถในการคิด ตัดสินใจ 
กระทำอย่างมีเหตุผลเองได้ เช่น การนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการทำงาน 
การวินิฉัย การตรวจสอบใบหน้า รวมถึงการตัดสินใจต่าง ๆ เป็นต้น 

Automatic 

Message 

ระบบถ่ายทอดข่าวสารการบินอัตโนมัติ ทำหน้าที่รับและส่งข่าวสารการบินประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ ข่าวแผนการบิน ขา่วอากาศ ข่าวประกาศนักบิน และอ่ืน ๆ 
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คำศัพท์ ความหมาย 

Switching 

System (AMSS) 

BCP Business Continuity Planning เป็นชุดของเอกสาร คำแนะนำและวิธีการที่ช่วยให้ธุรกิจ
สามารถตอบสนองต่อการเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยคุกคามได้โดยไม่ต้องหยุดดำเนินการ 

Big Data การรวบรวมชุดข้อมูลที ่ม ีขนาดใหญ่และซับซ้อน ข้อมูลมีหลายหลายรูปแบบ 
ทั้งรูปแบบที่มีโครงสร้าง (Structured) และรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured) 

เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน หรือการตัดสินใจ โดยใช้เครื่องมือที่สามารถจัดการ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ (big data technology) และเครื ่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (big data analytics) 

Big Data Analytics การนำข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล อยู่ในหลากหลายรูปแบบ และมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วมาวิเคราะห์ ประมวลผล รวมถึงมีเครื ่องมือที ่ใช้ในการจำลองหรือ
พยากรณ์ ตามภารกิจหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผน ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสของการดำเนินงานภาครัฐ 

Blockchain ร ูปแบบการเก ็บข ้อม ูล  (Data Structure) แบบหน ึ ่ ง  ท ี ่ทำให ้ข ้อม ูล  Digital 

Transaction ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุก ๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) 

ที่ทำให้ block ของข้อมูลลิงก์ต่อไปยังทุก ๆ คน โดยที่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของและ
มีสิทธิในข้อมูลนั้นจริง ๆ และเนื่องด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนไม่ต้องอาศัยคนกลาง
ในการเก็บข้อมูล แต่เป็นการให้ผู้ใช้งานทุกคนถือเอกสารชุดเดียวกัน เมื่อมีการอัปเดตก็
จะอ ัปเดตด ้วยก ัน จ ึงม ั ่นใจได ้ว ่าเอกสารเหล ่าน ั ้นเช ื ่อถ ือได ้แน ่นอน ไม ่มี
การปลอมแปลง เช่น การจัดเก็บข้อมูลของการบินที ่ถูกเก็บโดยหลายหน่วยงาน 
ตั้งแต่ก่อนบินไปจนถึงทำการบินเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกันบนเครือข่าย
บล็อกเชน เป็นต้น 

Broadband เครือข่ายความเร็วสูงแบบมีสายหรือไร้สาย ซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลได้หลายช่องทาง
ในสื่อเดียวกันและเวลาเดียวกัน 
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คำศัพท์ ความหมาย 

Business 

Intelligence (BI) 

การนำข้อมูลที ่มีอยู ่ เพื ่อจัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ที ่เหมาะสมกับมุมมอง
ในการวิเคราะห์ แสดงความสัมพันธ์ และทำนายผลลัพธ์ของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้
ตรงตามความต้องการขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป 

Business 

Intelligence 

Competency 

Center (BICC) 

ศูนย์กลางในการผสมผสานระหว่างงานในเชิงยุทธศาสตร์กับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือส่งเสริมการใช้ BI ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
ดำเนินการตามแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ 

BPMS Business Process Management System หรือโปรแกรมให้เราออกแบบระบบ
อำนวยความสะดวกในการทำงานและควบคุมงาน (Business Solution) ช่วยให้เรา
ทำงานตามที่เราทำอยู่แล้วให้เป็นอัตโนมัติ และติดตามการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น 

Centralized Log 

System 

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสถิติจราจรของระบบเครือข่ายแบบศูนย์รวม เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ใช้งาน วันเวลา ชนิดบริการ ข้อมูลต้นทางและปลายทาง ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย
การกระทำผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

Cisco บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยช้ันนำของโลก 

Cloud 

Computing 

การให้บริการประมวลผลแบบคลาวด์ โดยใช้ประโยขน์จากโครงสร้างพื้นฐานไอที
ที ่ทำงานเชื ่อมโยงกัน โดยมีเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากทำงานผ่านเทคโนโลยีเสมือน 
(virtualization) และสอดประสานเป็นหน่ึงเดียวกัน เพ่ือให้บริการแอปพลิเคชันต่าง ๆ 

Communication, 

Navigation and 

Surveillance 

(CNS) 

โครงสร้างพื ้นฐานสำหรับการจัดการจราจรทางอากาศที ่ม ีความปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ระบบสื ่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตาม
อากาศยาน 

COBIT5 กรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค ์กร เพ ื ่อช ่วยให ้องค ์กรบรรล ุว ัตถ ุประสงค ์และช ่วยองค ์กรสร ้างค ุณค่า
ที่เกิดประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์
ที่จะได้รับกับระดับความเสี่ยงและการใช้ทรัพยากรท่ีทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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คำศัพท์ ความหมาย 

Core Switch อุปกรณ์ทีท่ำหน้าที่เช่ือมต่อระบบเครือข่ายระหว่างอาคารหรือระหว่างช้ัน 

Cyber Security ความมั่นคงปลอดภัยที่เกีย่วข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางโลกดิจิทัล ซึ่งมีความเกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื ่อการสื ่อสาร การรักษาความลับของข้อมูล ที่ต้องคำนึงถึงการป้องกันภัย และ
ควบคุมการทำรายการผ่านธุรกรรมระบบออนไลน์ การป้องกัน การละเมิดข้อมูล 
มาตรฐานที่เก่ียวข้องและวิธีการจัดการความปลอดภัย ความเช่ือมั่นของผู้ใช้ 

Data 

Governance 

Framework 

กรอบการกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ ที่ถูกจัดทำขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(สพร.) เพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั ่นคงปลอดภัยได้จร ิง โดยสามารถเป็นแนวทาง
ให้หน่วยงานภาครัฐ นำไปปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน
ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง  

Data Warehouse คลังสำหรับเก็บข้อมูลที ่รวบรวมจาก Database หรือฐานข้อมูลต่าง ๆ ในองค์กร 
เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน การจัดทำ
แผนงาน ข้อมูลของ Data Warehouse จะไม่ได้เป็นแบบ Real-time แต่จะเป็นข้อมูล
ในแต่ละช่วงเวลา (Historical) มคีวามหลากหลายของข้อมูลมาก เพราะเก็บข้อมูลจาก
แหล่งที่มาจำนวนมาก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะของ Big Data 

Database กลุ่มชุดข้อมูล (Dataset) ที่มีความสัมพันธ์กันได้ถกูรวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน 

Dataset ชุดข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้ โดยปกติอยู่ในรูปแบบของตารางข้อมูล 

Digital Economy การขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจ ิท ัลเข้ามาใช้
เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและ
บริการต่าง ๆ เพ่ือให้ประเทศสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ 

Digital 

Governance, 

Compliance and 

Standardization 

ความสามารถในการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและ
มาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล รวมถึงการสื่อสาร ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ความรู้ 
ความเข้าใจด้านนโยบายกฎหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ เพ่ือการปฏิบัติงานหรือ
ปรับปรุงแนวทางการทำงานให้ดีขึ้น 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

หน้า ๘๙ 

 

คำศัพท์ ความหมาย 

Digital 

Leadership 

ความสามารถในการเป ็นผ ู ้นำองค ์กรด ิจ ิท ัล (Digital Leadership) ในม ิต ิของ
การทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการทีมที ่ม ีคุณภาพ การตัดสินใจที ่มีคุณภาพ 

การสื่อสาร จูงใจและเจรจาต่อรอง การกระตุ้นการเรียนรู้ และการเป็นแบบอย่าง 
(Role model) การพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่บุคลากร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

Digital Learning 

Platform 

รูปแบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล 

Digital Literacy ความสามารถในการนำประสบการณ ์ด ้ าน เทคโนโลย ี ด ิ จ ิ ท ั ลมาปร ับ ใ ช้
เพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และมปีระสิทธิภาพ 

Digital Logistics การปรับตัวของธุรกิจภาคขนส่งที่นำเทคโนโลยีดิจิทลัมาประยุกต์ใช้ 

Digital Process 

and Service 

Design and 

Assurance 

ความสามารถในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ โดย
คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผ ู ้ใช ้บริการ เพิ ่มความรวดเร็ว และลด
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที ่เหมาะสมมายกระดับคุณภาพ
งานบริการ 

Disaster 

Recovery (DR) 

การกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากสภาวะล้มเหลวให้กลับมา
ทำงานได้ตามปกติ 

Digital 

Transformation 

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำเนินงานทุกส่วนขององค์กร เริ ่มตั ้งแต่
กระบวนการทำงาน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/บริการ วัฒนธรรมองค์กร การสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ ์ และการกำหนดเป้าหมายในอนาคต เพ ื ่อให ้องค ์กรสามารถ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของ
ภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที 

Digital 

Transformation 

Skill 

ความสามารถในการขับเคลื ่อนการเปลี ่ยนแปลงไปสู ่องค์กรดิจิทัล ทั้งในมิติของ
การสร้าง/บริหารการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล การสร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล 
การสื่อสารองค์กร การสร้างแนวร่วม/การมีส่วนร่วมของบุคลากรในทกุระดับ 
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Digital 

Technology 

ความสามารถในการคัดสรร เลือก หรือนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กร 
เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบ/กระบวนการดำเนินงาน และการให้บริการให้อยู่ในรูปแบบ 

ดิจิทัล 

Digital 

Workplace 

การทำงานร่วมกันโดยอาศัยเครื ่องมือที ่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ Enterprise 

Cloud, Instant Message, Enterprise Social และ  Virtual Meeting เ ป ็ น ต้ น 
เพื ่อทำให้สามารถเชื ่อมต่อสื ่อสารและทำงานร่วมกันได้ผ่านหลายช่องทางดิจิทัล
ในหลายอุปกรณ์ ทำให้สามารถรับรู ้สถานะของแต่ละงานได้แบบเรียลไทม์ และ
สามารถแชร์ข้อมูลหรืองานของตัวเองกับบุคคลอ่ืนได้ง่ายขึ้น 

Disruptive 

Technology 

การเปล ี ่ ยนแปลงอย ่างร ุนแรงจากเทคโนโลย ี ใหม ่  ๆ  ท ี ่ จะทำให ้ร ูปแบบ
การดำเนินชีวิต และทำงานเปลี่ยนไปจากเดิม 

DVOR อุปกรณ์ VOR มีหน้าที ่นำอากาศยานให้บินไปตามเส้นทางบินที ่ต้องการ (ในที ่น้ี
หมายถึงการบินในทิศ “เข้าหา /ออกจาก” สถานี VOR นั ่นเอง) โดยให้ข่าวสาร 
“มุมในแนวราบ” (Azimuth) แก่อากาศยานในขณะเดินอากาศ 

Email ช่องทางหนึ ่งในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ ่งเปรียบเสมือน
การรับส่งจดหมายในช่องทางปกติ 

Enterprise 

Architecture (EA) 

การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร โดยจัดทำและรวมรวบสถาปัตยกรรมต่าง ๆ เชื่อมโยง
เข้าไว้ด้วยกันอย่างบูรณาการ ได้แก่ สถาปัตยกรรมทางด้านธุรกิจ สถาปัตยกรรม
ทางด้านข้อมูลสารสนเทศ สถาปัตยกรรมทางด้านระบบสารสนเทศ สถาปัตยกรรม
ทางด้านเทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมทางด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งสถาปัตยกรรม
องค์กรเป้าหมายเปรียบเสมือน Blueprint ทางด้านไอที ที ่จะนำไปพัฒนาต่อไป
ในอนาคต 

Ethernet เทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้สำหรับเครือข่ายแบบท้องถิ่น (Local Area Network: LAN) 

Excel โปรแกรมประเภทตารางคำนวณของบริษัท Microsoft ซึ่งใช้เก็บข้อมูลในลักษณะ
ตาราง สามารถประมวลผลและแสดงผลเป็นกราฟได้ 

Facebook บริการเครือข่ายสังคมและเว็บไซต์ ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มคนหรือระหว่างบุคคล 
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FF-ICE Flight & Flow Information for a Collaborative Environment which guided by the 

requirement to eliminate or reduce the limitations of the present Flight Plan and 

to accommodate the future environment detailed in the Global Air Traffic 

Management Operational Concept (ICAO - Doc 9854). 

Flight Data 

Management 

System (FDMS) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการรับข่าวการบินเพื ่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงาน
ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ 

Flight Data Strip 

Printing System 

(FDSS) 

ระบบพิมพ์แถบกระดาษรายงานข้อมูลการบิน ทำหน้าที่พิมพ์แผนการบินลงบน Paper 

Flight Strip เพื่อให้ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศใช้สำหรับควบคุมการบินและบันทึก
ข้อมูลการบิน 

Firewall อุปกรณ์ที ่ทำหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์จากการคุกคาม
ทางเครือข่ายทั้งจากภายในหรือภายนอกองค์กร 

G-Cloud บริการคลาวด์ภาครัฐ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดย
บริการด้านศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) และศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สำรอง 
(Disaster Recovery Center) 

Gartner บริษัทวิจัยผลิตภัณฑ์ช้ันนำของโลก 

Government 

Information 

Network (GIN) 

บริการเครือข่ายสารสนเทศของภาครัฐที ่เชื ่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน 
เพื่อสนับสนุนระบบบริการประชาชนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาและ
ต่อเน่ือง 

Green Data 

Center 

ศูนย์ข ้อมูลคอมพิวเตอร์ที ่ถ ูกออกแบบมาเพื ่อใช้พลังงานต่ำในการจัดเก็บและ
การประมวลผลข้อมูล 

Green ICT แนวคิดการนำ ICT มาช่วยสนับสนุนการลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ ลดการใช้
พลังงาน ลดการใช้กระดาษ ลดขยะ เป็นต้น เพ่ือส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี 

High Availability 

(HA) 

การทำงานระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่อสาร  ท ี ่สามารถรองรับ
การให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง 
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Human 

Resource 

Information 

System (HRIS) 

กลุ่มของระบบงานที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์หรือระบบอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ จัดเก็บและกระจาย
ข้อมูล ข่าวสาร รายงาน ที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลาให้กับผู ้ใช้เพื ่อนำไป
วิเคราะห์ สนับสนุนการตัดสินใจ การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ การควบคุม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร 

IFPD วิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Flight Procedures) 

เป็นลำดับอากาศยานที่ถูกกำหนดไว้โดยอ้างอิงจากเครื่องวัดประกอบการบิน 

ILS วิทยุเครื ่องช่วยการเดินอากาศ (Instrument Landing System) เป็นเครื ่องช่วย
การเดินอากาศระบบช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินให้ร่อนลงสนามบินในภาวะ
ที่ทัศนวิสัยต่ำไม่สามารถมองเห็นสนามบินได้ 

Information 

Architecture 

การอธิบายเก่ียวกับกลุ่มของข้อมูลทั้งหมดที่มีในหน่วยงาน ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ก ับกระบวนการปฏิบ ัต ิ งาน ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างข้อม ูลก ับแอปพล ิ เคชัน 
สถาป ั ตยกรรม เทค โน โลย ี ข ้ อม ู ล  สถาป ั ตยกรรมการบ ู รณาการข ้ อมู ล 
สถาปัตยกรรมเมทาดาตา เป ็นต้น สถาปัตยกรรมข้อมูลจะอยู ่ในรูปแบบของ
แบบจำลองข้อมูลที่มองเห็นภาพรวม ความเชื่อมโยง และการไหลของข้อมูลในระดับ
ต่าง ๆ ทั ้งหมดของหน่วยงาน ทั ้งที ่เป็นหน่วยงานต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
ซึ่งสามารถอธิบายสถานะที่มีอยู่ในปัจจุบัน (As-is) และกำหนดความต้องการสำหรับ
อนาคต (To-be) เพ่ือให้หน่วยงานเกิดความเข้าใจและเห็นเป็นภาพเดียวกัน 

Innovation 

Economy 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 

Internet 

Protocol (IP) 

ข้อกำหนด/วิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

Internet of 

Things (IoT) 

เทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์และมนุษย์ มีสภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยความสามารถใน
ก า รส ื ่ อ ส า ร และ เ ช ื ่ อ มต ่ อ ก ั น ไ ด ้ ผ ่ า น ร ะบบ โค ร งข ่ า ยส ื ่ อ ส า รท ั ้ ง แบบ
ใช้สายและไร้สาย โดยมีวิธ ีการระบุตัวตน รับรู ้บริบทของสภาพแวดล้อม และ
มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและทำงานร่วมกันได้ 
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IPv6 ข้อกำหนด/วิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รุ่นที่ ๖ ซึ่ง
มีจำนวนหมายเลขอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้า (รุ่นที่ ๔) 

ISO 27001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information 

Security Management System: ISMS) มาตรฐานนี้ให้ต้นแบบสำหรับการประเมิน
ความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัติ รวมถึง
การบริหารจัดการความปลอดภัย มาตรฐานนี้ได้ระบุแนวทางการดำเนินงานและ
การบริการจัดการที ่จะช่วยในการเก็บรักษาข้อมูลทั ้งเป็นดิจิทัลและเอกสารได้
อย่างปลอดภัย มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานสากลเพียงมาตรฐานเดียว
ที ่สามารถตรวจประเมินได้ สำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล 
มาตรฐานนี ้จะให้การรับรองว่าองค์กรได้ดำเนินงานโดยสอดคล้องกับกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามสัญญาอันเกี่ยวเน่ืองกับข้อมูลสำคัญ 

ISO 9000 มาตรฐานระบบประกันคุณภาพที ่ถ ูกกำหนดขึ ้นจากองค์การระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการมาตรฐาน (the International Organization for Standardization: ISO) 

Information 

Technology 

Infrastructure 

Library (ITIL) 

กรอบการดำเนินงานสากลสำหรับการให้บร ิการด ้านสารสนเทศ (IT Service 

Management: ITSM)  

IT incident and 

problem 

management 

การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปญัหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

IT Contingency 

Plan 

แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Machine 

Learning 

ส่วนการเรียนรู้ของเครื่อง ถูกใช้งานเสมือนเป็นสมองของ AI (Artificial Intelligence) 

อาจพูดได้ว่า AI ใช้ Machine Learning ในการสร้างความฉลาด มักจะใช้เรียกโมเดล
ที่เกิดจากการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ ไม่ได้เกิดจากการเขียนโดยใช้มนุษย์ ซึ่งมนุษย์
มีหน้าที่เขียนโปรแกรมให้ AI (เครื่อง) เรียนรู้จากข้อมูลเท่าน้ัน ที่เหลือเคร่ืองจัดการเอง
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Metadata ข้อมูลที่ใช้กำกับและอธิบายข้อมูล ซึ่งให้รายละเอียดของชุดข้อมูล (Dataset) 

Multi-Protocol 

Label Switch 

(MPLS) 

วิธีการที่กำหนดขึ้นมาสำหรับการรับส่งข้อมูลของ Switch Router ที่มีการกำหนด
เส้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ 

MySQL ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งจัดอยู่ในประเภท Open Source มีทั้งแบบใชฟ้รี
และใช้ในเชิงธุรกิจ 

Network Access 

Control (NAC) 

ระบบสนับสนุนด้านความปลอดภัยการใช้งานระบบเครือข่าย ทำหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ ว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ 
ก่อนจะอนุญาตให้เข้าใช้งานได้ 

Network 

Management 

System (NMS) 

ระบบที่ทำหน้าที่ดูแลบริหารระบบเครือข่าย และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ว่า
ยังคงทำงานถูกต้อง ปกติอยู่หรอืไม่ 

Network 

Security 

Operation 

Center (NSOC) 

ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยเพื่อดูแลและตรวจสอบการเข้าถึงระบบต่าง ๆ 
ขององค์กรว่ามีการเข้าถึงที ่ผ ิดปกติ หรือมีการบุกรุกจากภายนอกหรือไม่ และ
มีกระบวนการตอบสนองต่อการบุกรุกโดยตรวจสอบการเข้าถึงเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ขององค์กรตลอดเวลา และตรวจสอบเมื่อมีการเข้าถึงที่ผิดปกติ 
พร้อมกับตอบสนองต่อการโจมตีอย่างรวดเร็ว สามารถหยุดการโจมตีและเก็บข้อมูล
เพ่ือตรวจหาช่องทางที่อาชญากรบุกรุกเข้ามาได้อย่างแม่นยำ 

One-Stop-

Service 

การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยนำงานที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมารวม
ให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จ
ในขั้นตอนหรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้การบริการมีความเร็ว
เพ่ิมขึ้น 

Open Data การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้โดยอิสระหรือ
สามารถแจกจ่ายได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้งามตามสัญญา 
หรือเง่ือนไขที่เจ้าของกำหนด 
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Oracle บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล และซอฟต์แวร์
ประเภทต่าง ๆ ช้ันนำของโลก 

Quality of 

Service 

คุณภาพการให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ การรับประกัน
เวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูล การสูญหายของข้อมูล และคุณภาพของสัญญาณตามที่ได้
กำหนดไว้ เป็นต้น 

Quantum 

Computing 

ระบบคอมพิวเตอร์ที ่เปลี่ยนจากการทำงานบนแผงวงจร มาใช้คุณสมบัติพิเศษของ
อะตอมแทน โดยจากเด ิมท ี ่คอมพิวเตอร ์ป ัจจ ุบ ันจะแทนค ่าข ้อม ูลด ้วย Bit 

อันประกอบด้วยตัวเลข ๐ กับ ๑ ทีละตัวแล้วนำไปประกอบกัน แต่ระบบ Quantum 

Computing จะใช้อะตอมที ่มีคุณสมบัติของ Quantum Bit หรือ Qubit สามารถ
ประมวลผลเป็นตัวเลข ๐ หรือ ๑ พร้อมกันได้ทำให้แต่ละ Qubit ทำงานได้เร็วกว่า Bit 

อย่างมหาศาล นอกจากน้ี Qubit ยังสามารถสื่อสารกับอะตอมที่เป็น Qubit ด้วยกันได้
โดยไม่ต้องผ่านสื่อกลาง ทำให้ Qubit สามารถประมวลผลร่วมกันได้ราบรื่นและรวดเรว็ 
รวมถึงรองรับงานแบบ Multitasking ได้ง่ายกว่า 

Physical Security การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ หมายถึง มาตรการที่ใช้ในการปกป้องทรัพยากร
จากภัยคุกคามทางกายภาพทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยลด
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยการจำกัดให้เฉพาะผู้ที ่จำเป็นต้องใช้งาน  เช่น 
ผู้ดูแลระบบเท่าน้ันที่สามารถเข้าถึง console ของระบบ 

Project and 

Strategic 

Management 

ความสามารถด ้านการบร ิหารกลย ุทธ ์และการจ ัดการโครงการ  เพ ื ่อใช ้ ใน
การขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลทั้งในมิติของการสร้าง/บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร
เพื่อไปสู่องค์กรดิจิทัล การสร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล การสื่อสารองค์กร การสร้าง
แนวร่วม/การมีสว่นร่วมของบุคลากรในทุกระดับ 

Robotic Process 

Automation 

(RPA) 

ระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติที ่ม ีความสามารถในการจัดการข้อมูลจำนวนมากและ
งานประเภทที่ต้องทำซ้ำ ๆ โดยที่ใช้การผสมผสานเทคโนโลยี Rule Engine, Image 

Recognition, Machine Learning และ AI เพื่อให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติและ
เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งระบบ RPA ได้ถูกนำไปใช้เปลี่ยนแปลงการทำงานแทนคน 
เช่น เอกสารพวกใบวางบิล ใบกำกับสินค้า รวมไปถึงกระบวนการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า 
และการตรวจสอบการบันทึกต่าง ๆ เป็นต้น 
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SAP บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ซึ่งครอบคลุมทางด้านการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กร 
รวมถึงซอฟต์แวร์ประเภทจัดการฐานข้อมูล และสนับสนุนการตัดสินใจ 

Security 

Orchestration, 

Automation and 

Response 

(SOAR) 

กลุ่มของซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้องค์กร
สามารถรวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับภัยคุกคามจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูลและสามารถ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ 

Service 

Innovation 

การคิดค้นบริการใหม่ ๆ ที่ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการสร้างข้อเสนอ 
(offering) ที่มีคณุค่าเพ่ือมุ่งตอบสนองผู้รับบริการและสร้างประโยชน์ให้กับผู้รับบริการ
ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

Service Level 

Agreement (SLA) 

สัญญางานบริการ ซึ่งผู้ให้บริการต้องรักษาระดับการบริการให้อยู่ภายใต้สัญญา นั้น ๆ 
เช ่น ผู ้ ใช ้บร ิการส ัญญาว่าจะให้บร ิการตลอด ๒๔ ชั ่วโมง หรือจะแก้ป ัญหา
การใช้บริการภายใน ๒ ช่ัวโมง เป็นต้น 

Smart Phone โทรศัพท์ที่มีความสามารถเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ 
เพ่ิมเติม และประมวลผลข้อมูลได้ 

SWOT ทฤษฎีหน ึ ่ งท ี ่ ใช ้สำหร ับการว ิ เคราะห ์สภาพทั ่วไปขององค ์กร ไม ่ว ่าจะเป็น
จุดแข็ง จุดอ่อน จากการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายใน รวมถึงโอกาส และอุปสรรคจาก
การวิเคราะห์ภาพการณ์ภายนอก 

Tablet คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อใช้ทดแทนสมุดหรือกระดาษ ซึ่งมีลักษณะแบนเช่นเดียวกับ
สมุด 

Technology 

Architecture 

การอธิบายเกี่ยวกับกลุ่มของเทคโนโลยีทั้งหมดที่มีในหน่วยงานทั้งที่สนับสนุนการ
พัฒนา การประมวลผล โดยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน 
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีจะอยู่ในรูปแบบของแบบจำลองข้อมูลที่มองเห็นภาพรวม 
ความเชื ่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีด้วยกันและความเชื ่อมโยงกับแอปพลิเคชัน 
ซึ่งสามารถอธิบายสถานะที่มีอยู่ในปัจจุบัน (As-is) และกำหนดความต้องการสำหรับ
อนาคต (To-be) เพ่ือให้หน่วยงานเกิดความเข้าใจและเห็นเป็นภาพเดียวกัน 
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คำศัพท์ ความหมาย 

THAI CMAC ศูนย์ประสานงานบริหารจราจรทางอากาศระหว่างทหารและพลเรือน เป็นการบริหาร
ห้วงอากาศในระดับ Pre-Tactical 

๑. เป ็น AMC : Airspace Management Cell  ซ ึ ่ งเป ็นหน ่วยงานกลางท ี ่ทำหน ้าที่
ประสานงานและวางแผนร่วมระหว่างทหาร และ ศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ 
(Air Traffic Management Centre : ATMC) บวท. รวมทั ้งการจัดการห้วงอากาศ
ตามลักษณะการใช้งานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทีจ่ำเป็นต้องใช้ห้วงอากาศในการปฏิบัติงาน 

๒. เป ็นหน ่ วยกลางในการจ ัดสรรและบร ิหารจ ัดการห ้ วงอากาศให ้ เป ็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ ผลประโยชน์ และความมั่นคงแห่งชาติ 

๓. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดการใช้ห้วงอากาศชั่วคราว เช่น การ
ปฏิบัติการของหน่วยฝนหลวง การฝึกบินของโรงเรียนต่าง ๆ การฝึกประจำปี
ต่าง ๆ เช่น COBRA GOLD COPE TIGER BALANCE TEAK TORCH การฝึกบิน
เดินทางของโรงเรียนการบินกำแพงแสน เป็นต้น 

๔. เป ็นศ ูนย ์กลาง ในการ เก ็บรวบรวมและกระจายข ้อม ู ลการวางแผน
การใช้ห้วงอากาศประเภทต่าง ๆ เส้นทางบินแบบมีเงื ่อนไข (Conditional 

Route : CDR) และอ่ืน ๆ ในแต่ละวัน 

๕. ให้การสนับสนุนข้อมูลกับ ATMC ในการวางแผนการใช้ห้วงอากาศแบบคล่องตัว
ระดับ ๒ (Flexible Use of Airspace Level 2 / Pre-Tactical FUA) 

๖. เก็บข้อมูลการใช้ห้วงอากาศตามที่กำหนดไว้ในแต่ละวันเพื่อนำไปวิเคราะห์และ
พัฒนาต่อไป 

Virtual Private 

Network 

(VPN) 

การจำลองเครือข่ายภายใน โดยใช้งานผ่านเครือข่ายสาธารณะหรือเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ด้วยการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเสมือน
ใช้งานจากเครือข่ายภายในองค์กร 

Virtualization เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการสร้างทรัพยากรเสมือนของระบบคอมพิวเตอร์บนระบบ
คอมพิวเตอร์ที่แท้จริง เพื่อแบ่งปันทรัพยากรให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 
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คำศัพท์ ความหมาย 

Web Application โปรแกรมทีส่ามารถเข้าใช้งานได้จากเว็บบราวเซอร์ 

WiFi ช ื ่อต ัวแทนมาตรฐาน  (Wireless Fidelity) ท ี ่ช ุดผล ิตภ ัณฑ ์ต ่าง  ๆ  ใช ้อ ้างถึ ง
ความสามารถในการใช้งานตามมาตรฐานเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN: 

WLAN) 

Windows 

Application 

โปรแกรมที่ต้องทำงานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มรีะบบปฏิบัติการ Windows 

WLAN ย่อมาจาก Wireless LAN ซึ่งคือระบบเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
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การว ิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลของ บวท . ได ้ศ ึกษาจากเอกสาร การสำรวจและ 
การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงผู ้บริหารระดับสูง เพื ่อรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
และความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้แนวทางการดำเนินงานตามหลัก PESTEL และ McKinsey 7S 

Framework 

 

การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายนอก 

การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายนอกที่สำคัญและเกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทาง 
การวิเคราะห์ตามแนวทาง PESTEL (Politic, Economic, Social-Cultural, Technology Environment and 

Legal) ดงัมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ปัจจัยทางด้านนโยบายภาครัฐ (Politic) 

การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือด้านดิจิทัล ได้พิจารณาข้อมูล
จากกรอบนโยบาย แผนระดับชาติและแผนระดับกระทรวง ดังน้ี 

- Thailand 4.0 

- แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

- พรบ. การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

- แผนยุทธศาสตร์รฐัวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (สาขาขนส่ง) 
- แผนพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงคมนาคม ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) (แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทลั ๒๐๒๑) 

- แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief 

Information Officer Management Guideline) 

โดยสามารถสรุปประเด็นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลตามยุทธศาสตร์นโยบายภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อ 
บวท. และควรดำเนินการ ดังน้ี 

๑. พัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน รองรับวิถีชีวิต
แนวใหม่ (New Normal) หรือรองรับต่อสถารการณ์อุบัติใหม่ที่ประเทศต้องเผชิญ (แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  
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๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจ 
(แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๓. จัดให้มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการเปิดเผย แลกเปลี ่ยน เช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐอย่างบูรณาการ 
(แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๔. เกิดศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
(แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๕. มีกลไกการเปิดเผยแลกเปลี่ยน และบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล (Digitization) ตามกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ (แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๖. จัดให้มีระบบดิจิทัล เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ (แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๗. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม การบริการ (แผนพัฒนาดิจิทัลฯ) 

๘. ปรับเปลี ่ยนการทำงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล  
โดยเน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร การเชื ่อมโยงข้อมูล และการทำงานของหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน 
(แผนพัฒนาดิจิทัลฯ) 

๙. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที ่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน open data และส่งเสริมให้เกิด 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการทำงานของรัฐ (แผนพัฒนาดิจิทัลฯ) 

๑๐. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลัให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ทีร่วมถึงบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน 
บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย (แผนพัฒนาดิจิทัลฯ) 

๑๑. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ 
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร (แผนพัฒนาดิจิทัลฯ) 

๑๒. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทำธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองผู้บริโภค (แผนพัฒนา
ดิจิทัลฯ) 

๑๓. พัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Technology and 

Innovation) มุ่งเน้นการส่งเสริมวิจัยและพัฒนา การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารการจราจรทางอากาศ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕) 
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๑๔. จัดทำแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology) รวมถึงการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี ่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการผลิตและการบริการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ (แผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง) 

๑๕. พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยในการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (แผนยุทธศาสตรรั์ฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง) 

๑๖. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมินและรายงานผลตาม
มาตรฐานสากล (แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง) 

๑๗. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจยัที่เก่ียวเน่ืองร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและภาคส่วนอื่นใน
การพัฒนางานตามบทบาท (แผนยุทธศาสตร์รฐัวิสาหกิจสาขาขนส่ง) 

๑๘. จัดทำฐานข้อมูล เพื ่อใช้ในการวิเคราะห์และเปิดเผยให้สาธารณชนได้ใช้ร่วมกัน (Open Data) 

สนับสนุนระบบสารสนเทศ รวมถึงการวิจัยด้วย (แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง) 
๑๙. พัฒนา Digital Logistics มุ่งสู่การเป็น Smart Corridor ของภูมิภาค และสนับสนุนเศรษฐกิจระดับ

ชุมชน (แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑) 

๒๐. ยกระดับ Digital Transport Data เพ่ือบูรณาการและเพ่ิมคุณค่าข้อมูลคมนาคม (แผนพัฒนาคมนาคม
ดิจิทัล ๒๐๒๑) 

นอกจากนี้รัฐบาลได้ผลักดันการดำเนินการในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และศูนย์บริการ
ร่วม ณ จุดเดียว (One-Stop-Service) รวมทั ้งให้ดำเนินการจัดตั ้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data 

Center) (อ้างถึงหนังสือคำสั ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๕๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) รวมทั้ง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและจัดทำแผน
วิสาหกิจของ บวท. ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ (อ้างถึงหนังสือสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค ๐๘๑๗.๑/๓๘๐๓ ลง
วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ได้เสนอแนะให้ บวท. ดำเนินการดังน้ี 

๑. ควรมีการวิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูล และการจัดทำ Big Data เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางในการให้บริการ 

๒. ควรจัดทำแผนที่ชัดเจนในการรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology) 

รวมถึงการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ มี
การกล ่าวถ ึงประเด ็นการข ับเคล ื ่อนและการใช ้ประโยชน ์จากข ้อม ูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ คค .  
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โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. (ผวท.) ได้สั่งการให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (สท.) ดำเนินการดังนี้ (อ้างถึง
หนังสือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ ผวท ๑๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

๑. ให้ดำเนินการ/เตรียมการหารือ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

ของภาคร ัฐ ให ้เป ็นไปอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ และม ีท ิศทางเด ียวก ันก ับ คค . อีกท ั ้ ง เพ ื ่อการวางแผน 
โลจิสติกส์ในอนาคต 

๒. ให้ดำเนินการ/พัฒนา Big Data ในส่วนของบริษัทฯ ที่สามารถสนับสนุนการใช้งานร่วมกันในอนาคต
ระหว่างหน่วยงานในสังกัด คค. ในทุกภาคส่วนของการขนส่ง และสามารถขับเคลื่อน Big Data เพื่อประโยชน์ใน
ภารกิจของหน่วยงานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในอนาคต โดยมีเป้าหมายนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาช่วย
พัฒนาศักยภาพให้เจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานสามารถบูรณาการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ในการน้ีสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือท่ี คค ๐๒๑๐/ศทส ๓๘๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
ผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management 

Guideline) โดยกระทรวงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของ GCIO ระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ใน
การเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการของหน่วยงานในรูปแบบ Digital 

Transformation เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลอย่างเร่งด่วน ดังน้ี 

๑. ให้ดำเนินการวางแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เช่น การจัดหา
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของ
หน่วยงาน การนำอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงาน (Bring Your Own Device: BYOD) เป็น
ต้น 

๒. ให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และพัฒนาหรือจัดให้มีระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่รองรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เช่น 
ระบบ e-Office ระบบ e-Sarabun ระบบ e-Meeting ระบบ e-Service และระบบ e-Edutainment 

เป็นต้น โดยให้หน่วยงานพิจารณาถึงความต้องการในการใช้งานที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต และ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จะทวีความสำคัญมากขึ้นเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน
ดังกล่าวทั้งระบบในหน่วยงาน 
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๓. ให้ดำเนินการกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน เพ่ือ
รองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล การปฏิบัติงานที่บ้าน หรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของ
หน่วยงาน 

ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) 

การแข่งขันทางเศรษฐกิจปัจจุบันอยู่บนพื้นฐานของนวัตกรรมสินค้าและบริการ (Innovation Economy) 

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหนึ่งในการแข่งขัน ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบไปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการเดิม หรือสร้างสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด นอกจากนี้การเกิดระบบอัจฉริยะ (Smart Everything) ที่เพิ่มมากขึ้น จะมีการใช้เทคโนโลยี  
และแอปพลิเคชันอัจฉริยะต่าง ๆ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยัง
ไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ ท้ังน้ี บวท. สามารถใช้นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) ร่วมกับ
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นำไปสู่การออกแบบกระบวนการที่สรรค์สร้างและทำให้เกิดคุณค่าแก่ผู้รับบริการ
ทัง้ภายในและภายนอกเพิ่มข้ึนได้ 

ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural) 

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งพิจารณาจากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงประชากร ของ
ประเทศไทยจะมีประชากรวัยแรงงานลดลง แต่จะมีประชากรวัยสูงอายุ (มากกว่า ๖๕ ปี) มากขึ้น โดยมีจำนวนราว
ร้อยละ ๒๐ ของประชากรในปี ๒๕๖๘ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๓๐ ในปี ๒๕๙๓ ตามลำดับ ซึ่งจะทำให้ประชากรวัย
แรงงานจะต้องแบกรับภาระการเลี้ยงดูทางสังคมสำหรับประชากรวัยสูงอายุในอัตราส่วนที่เพิ ่มสูงขึ้น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการยกระดับผลิตภาพของ
ประชากรวัยแรงงานได้ ประกอบกับสภาพสังคมไทยที่มีการเข้าถึง และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากข้ึน 
จากการสำรวจของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด พบว่า ประชากรไทยมีการใช้อินเทอรเ์น็ตเป็น
จำนวนมากถึง ๒๖ ล้านราย และใช้โซเชียลมีเดียสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของยอด
จำหน่าย Smart Phone และ Tablet ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้วิถี
ชีวิตการติดต่อสื่อสารของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปในยุคโลกาภิวัฒน์ หากพิจารณาลักษณะเฉพาะของสังคมไทย 
ซึ่งเป็นสังคมที่เปิดกว้าง สามารถเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ และสามารถพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจน
ค่านิยมต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดประโยชน์หรือปัญหาต่อสังคม สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วผ่านอินเทอรเ์น็ตที่
ปัจจุบันมีการเชื่อมถึงหรือออนไลน์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ปัจจุบันทุก ๆ องค์กรมีการให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ภายในสำนักงานของตน และรูปแบบเอกสารหรือ
สิ ่งพิมพ์จะปรับเปลี ่ยนเป็นดิจิทัลมากยิ ่งขึ ้น ตลอดจนการทำธุรกรรมก็ได้เปลี ่ยนเป็นการทำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกัน นอกจากนี้แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลได้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการทำงานแบบดิจิทัล 
(Digital Workplace) ซึ่งส่งผลให้องค์กรต้องปรับตัวให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงนั้น พนักงานในองค์กรจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการอุปนิสัยการทำงานและการเดินทางได้ในอนาคต จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บวท. ควรจะ
ดำเนินการ ดังน้ี 

๑. ยกระดับบุคลากรไปสู่สังคมฐานความรู้ โดยให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหรือรู้จักเทคโนโลยี 
และใช้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานและดำรงชีพได้อย่างรู้เท่าทันสื่อและเท่าทันโลก 

๒. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ ่งในการยกระดับ
ประสิทธิภาพของบุคลากร โดยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบดิจิทัล (Digital Workplace) 

ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technology) 

จากการคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับปีต่อไปของสำนักวิจัยในต่างประเทศหรือการ์ทเนอร์ 
(Gartner) ได้รายงาน ๑๐ แนวโน้มเทคโนโลยีมาแรงสำหรับปี ๒๕๖๔ (Top 10 Strategic Technology Trends 

for 2021) ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเคร่ืองมือเชิงกลยุทธ์ในการเพ่ิมศักยภาพให้กับการดำเนินงานขององค์กรได้ โดย
จะกล่าวถึงแนวโน้มเทคโนโลยีทีเ่ก่ียวข้องมีรายละเอียดดังน้ี 

๑. People Centricity 

 Internet of Behavior (IoB) – เทคโนโลยีด้านการจดจำใบหน้า ติดตามพิกัด และ Big Data 

สามารถนำมาใช้เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับเหตุการณ์ของพฤติกรรมได้ เช่น การนำไปติดตามมาตรการด้าน
สุขภาพสำหรับเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โดยองค์กรสามารถใช้ IoB เพ่ือระบุว่าพนักงานคนไหน
ไม่ใส่หน้ากากหรือตรวจจับอุณหภูมิของคนงาน และ Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี ๒๐๒๕ 

ประชากรครึ่งโลกจะได้รบัอิทธิพลจากเทคโนโลยีน้ีไม่ว่าจากทางใดก็ทางหนึ่ง 
 Privacy-Enhancing Computation – การป้องกันข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ (at rest) จะไม่เพียงพออีก
ต่อไป ทำให้องค์กรจะต้องหาทางปกป้องข้อมูลที่ถูกประมวลผลด้วย และภายในปี ๒๐๒๕ บริษัทใหญ่
เกินครึ่งจะต้องเพิ่มความสามารถ ในการประมวลผลข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าเชื่อถือและมี
ผู้เก่ียวข้องหลายส่วนให้สามารถรักษาเรื่อง Privacy และ Security  
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 Total Experience – การผสมผสานระหว่าง Experience ของลูกค้า พนักงาน และผู้ใช้งานเข้า
ด้วยกัน เช ่น Conversational Platform ที ่ม ีการพัฒนาเร ื ่อง Voice หรือการบริหารจัดการ 
Dialogue อย่างในเหตุการณ์แพร่ระบาดทำให้เกิดการพัฒนาของเทคโนโลยี Touchless Interface 

ต่างๆ ทำให้องค์กรปฏิวัติความเป็น Mobile และ Distribute มากขึ้น 
 

๒. Location Independence 

 Cybersecurity mesh – เป็นคอนเซปต์การให้ใครก็ตามสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่าง
มั่นคงปลอดภัย ไม่ว่าสินทรัพย์หรือบุคคลน่ันจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ซึ่งเป็นการแบ่งแยกระหว่างการบังคับ
ใช้ Policy และการจัดทำ Policy ซึ่งเราก็พอเห็นแล้วว่า Cloud สามารถผลักดันแนวคิดน้ีได้บ้างแล้ว 

 Anywhere Operation – โมเดลการปฏิบัติการด้านไอทีที่ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับลูกค้า 
พนักงาน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจได้จากทุกที่ผ่าน Infrastructure ที่กระจัดกระจายอยู่ ทั้งนี้ Gartner 

คาดว่าในปี ๒๐๒๓ องค์กรมากกว่าร้อยละ ๔๐ จะประยุกต์ใช้คอนเซปต์นี้เพื่อนำเสนอประสบการณ์
ผสมผสานทั้งจาก Physical และ Virtual  

 Distributed Cloud – ผู้ให้บริการคลาวด์จะขยายขอบเขตของการใช้งานไปได้ทุกที่ ซึ่งเราเริ่มเห็น
แล้วว่าแต่ละเจ้ามีโซลูชันระดับ Edge อย่างไร เพ่ือช่วยลดการส่งข้อมูลออกนอกไซต์ 
 

๓. Resilient Delivery 

 Intelligent Composable Business – การตัดสินใจทางธุรกิจจะพึ่งพาข้อมูลมากขึ้น ในการสร้าง
โมเดลทางธุรกิจ การตัดสินใจอย่างอัตโนมัติ และการออกบริการ รวมถึงช่องทางการให้บริการใหม่ๆ  

 AI Engineering – เป็นการผสานของ DataOps, ModelOps และ DevOps ซึ ่งจะช่วยให้ธุรกิจ
เกิดข้ึนใช้ได้จริงมากข้ึนกว่าแต่ก่อน 

 Hyperautomation – เป ็ นการผสมผสานระหว ่ า ง  Machine Learning หลายต ั ว เ ข ้ า ตั ว 
Automation Tool เพื่อทำงานต่างๆ ซึ่งเราเริ่มเห็นแนวโน้มมาระยะหนึ่งแล้ว เพียงแต่สถานการณ์
แพร่ระบาดคร้ังใหญ่ เหมือนยกระดับให้องค์กรเปลี่ยนทุกอย่างเป็น Digital First  

 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บวท. สามารถพิจารณาดำเนินการได้ดังน้ี 
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๑. กำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล (data security and privacy) 

เพ่ือให้สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ไม่ว่าสินทรัพย์หรือบุคคลนั่นจะอยู่ทีไ่หนก็ตาม 
๒. ปรับกระบวนการให้เข้าสู่รปูแบบดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจท่ีพ่ึงพาข้อมูลเป็นหลัก 
๓. ใช้ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์พกพา (Enterprise Mobility Management) ในแง่มุมของการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ การควบคุมข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร การควบคุมการใช้งานให้เป็นไปตาม
นโยบาย การป้องกันอุปกรณ์จากไวรัสหรือมัลแวร์ การบริหารการติดตั้ง Application ขององค์กร การปรับปรุง
ซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด และการรายงานสรุปด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยประจำเดือน เป็นต้น 

ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม (Environment) 

สภาพสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรง และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากขึ้น ดังนั้นการบรหิาร
จัดการและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green ICT) จะสามารถ
เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพในการจ ัดการการใช ้พล ังงาน ลดการใช ้พล ังงาน ลดการปล ่อยก ๊าซเร ือนกระจก  
ลดการสร้างขยะ รวมถึงการรีไซเคิล และ บวท. ควรจะพิจารณาเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก 
ได้แก่ การลดการใช้ Printer และกระดาษ การจัดตั้ง Green Data Center ด้วยการใช้เทคโนโลยี Virtualization 

เพื่อลดปริมาณ Server ลง การใช้เทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อลดความสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากร ICT 

และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เป็นต้น 

ปัจจัยทางด้านนโยบายกฎหมาย (Legal) 

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่ง บวท. เป็นองค์กรที่
ให้บริการสาธารณะและเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญของประเทศซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังน้ี 

๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๖๒ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครฐั  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครม. ปรับเลื่อนให้มผีลบังคับใช้ปี พ.ศ. ๒๕๖๕) 
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๙. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบ้ริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โดยสามารถสรปุประเด็นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลตามกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อ บวท. และต้อง
ดำเนินการ ดังน้ี 

๑. จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน 
(ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

๒. บวท. ถูกกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ซึ่งต้องดำเนินการตาม
มาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด 
(ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

๓. จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลการใช้งานต้องไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน กรณีจำเป็น ศาล
อาจสั่งให้เก็บเพ่ิมได้ไม่เกิน ๒ ปี (พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ ๒) 

๔. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา ๕ และมาตรา ๒๑ พรบ. การพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

๕. ดำเนินการและพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่ทำให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื ่นใดที่เป็นการประหยัดทรัพยากรของชาติและเกิดความ
สะดวกต่อผู้ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (มาตรา ๖ พรบ. การพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันสำหรับประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (มาตรา ๖ พรบ. การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

๗. ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้การทำงาน
ระหว่างระบบสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งทำให้
ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือ และแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และมีหลักประกันการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของประชาชน
อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ (มาตรา ๖ พรบ. การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้เกิดความพร้อมและความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่น (มาตรา ๖ พรบ. การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม) 

๙. พัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริมเพื่อให้มีระบบที่
เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอ้ือต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับยุคสมัย (มาตรา ๖ พรบ. การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
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๑๐. จัดทำแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (มาตรา ๓๘ พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 

๑๑. จัดทำแผนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ
แผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (มาตรา ๔๓ พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 

๑๒. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การเก็บรวบรวม หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย (มาตรา ๑๙ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) 

๑๓. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล 
โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้า
ด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกใน
การให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน (มาตรา ๔ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล) 

๑๔. ให ้หน่วยงานของร ัฐดำเน ินการตามแผนพัฒนาร ัฐบาลดิจ ิท ัลและต้องจ ัดทำหร ือปร ับปรุง 
แผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งส่งแผนปฏิบัติ
การหรือแผนงานดังกล่าวให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทราบด้วย (มาตรา ๕ วรรค ๓ พ.ร.บ. การบริหารงาน
และการให้บรกิารภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล) 

๑๕. ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน และดำเนินการ ๑) จัดทำข้อมูล
ตามภารกิจให ้อย ู ่ ในร ูปแบบข้อม ูลด ิจ ิท ัล ๒ ) จ ัดทำกระบวนการหร ือการดำเน ินงานทางด ิจ ิทัลเ พ่ือ 
การบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ๓) จัดให้มีระบบการชำระเงินทางดิจิทัลอีกช่องทางหน่ึง 
๔) จัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ๕) จัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยใน
การเข้าสู่ระบบดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ ๖) จัดให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐให้เป็นไปตามแผนฯ ๗) ให้มี
การทบทวนแผนปฏิบัตกิารหรือแผนงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ (มาตรา ๑๒ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล) 

๑๖. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลระหว่างกันโดยไม่จำเป็นต้องจัดทำ
ข้อมูลขึ้นใหม่ทั้งหมด กรณีหน่วยงานของรัฐเจ้าของข้อมูลจะจัดทำให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ซึ่งต้องใช้ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ในหน้าที่และอำนาจของตนเท่านั้น และต้องดูแลรักษาข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึง
ข้อมูลดิจิทัลที่ตนจัดทำ ครอบครองและมีหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนร้องขอ (มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และ ๑๔ พ.ร.บ. 
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล) 
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๑๗. ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบ
ข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (มาตรา ๑๗ พ.ร.บ. 
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล) 

 

การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายใน 

การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายในที่สำคัญและเกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางการ
วิเคราะห์ตามแนวทาง McKinsey 7S ได้แก่ Strategy, Structure, System, Staff, Skill, Style และ Shred 

Values ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

สถานภาพทางด้านการจัดทำกลยุทธ์ (Strategy) 

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี ของหน่วยงานแทน
การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม ดังนั้นคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนโยบายดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ บวท. โดยได้จัดทำแผน
เชิงกลยุทธ์และโครงการ/งานเพ่ือบรรจุในแผนวิสาหกิจ  

สถานภาพทางด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) 

จากการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ระบบ CNS/ATM and IT back office ของ บวท. จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (สัญญาจ้างที่
ปรึกษาที่ พ.๔/๒๕๕๙) ได้จัดทำโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Organization) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เสนอแนะไว้ดังน้ี 
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รูปที่ ข-๑ โครงสร้างด้านความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Organization) 

๑. Steering Committee (SC) ประกอบด ้วย ผ ู ้บร ิหารระด ับส ูงจากส ่วนงานท ี ่ เก ี ่ยวข ้องท ี ่ ให้ 
การสนับสนุนในการจัดต้ัง ใช้งาน ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบ Information Security Management System 

(ISMS) ขององค์กร 

๒. Information Security Management Representative (ISMR) / Information Security 

Management Assistance (ISMA) คือ ตัวแทนของผู ้บร ิหารขององค์กรที ่ทำหน้าที ่ควบคุมดูแลการจัดต้ัง 
ใช้งาน ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ ISMS ขององค์กร 

๓. ISMS Core Team (CT) ประกอบด้วย ตัวแทนจากส่วนงานต่าง ๆ ที่อยู่ในขอบข่ายของระบบ ISMS ที่
ทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินงานเก่ียวกับระบบ ISMS ของแต่ละส่วนงาน 

๔. Document Controller คือ ผู ้ท ี ่ทำหน้าท ี ่ด ูแลควบคุมการใช ้งานเอกสาร และบันทึกต ่าง ๆ  
ของระบบ ISMS ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

๕. Internal ISMS Auditor คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจประเมินภายในระบบ ISMS ของ
องค์กรเพื่อหาความสอดคล้องและข้อบกพร่อง เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงระบบ ISMS อย่างต่อเน่ือง 

๖. Document Owner มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับระบบ ISMS เพื่อให้มีความมั่นใจว่าเอกสารมีความทันสมัยและสามารถนำไปใช้งานได้จริงได้อย่างถูกต้อง 
รวมถึงให้การสนับสนุนในการประกาศใช้และปฏิบัติตามเอกสาร 
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นอกจากนี้ บวท. ยังได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือดำเนินการศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุน
การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ 

ม ี น าคม  ๒๕๖๐  ถ ึ ง  ๒๓  ก ุ มภาพ ั น ธ ์  ๒๕๖๑  (ส ัญญาจ ้ า งท ี ่ ป ร ึ กษาท ี ่  พ .๔ /๒๕๖๐ )  โ ดยมี  
ขอบเขตงานออกแบบโครงสร ้ างการทำงานของ  Business Intelligence Competency Center (BICC)  

เพื่อบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้ออกแบบโครงสร้าง
อ้างอิงกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital 

Governance Agency: DGA) ได้เสนอแนะไว้ว่า การกำกับดูแลข้อมูล ควรมีผู้บริหารระดับสูง (Chief Executive 

Officer) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief 

Data Officer) รว่มกันเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลของ บวท. เพ่ือทำหน้าที่ตัดสินใจเชิงนโยบายและบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ เช่น การกำหนดนโยบายข้อมูล กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน โดยมี BICC ทำหน้าที่เป็นสำนักงาน
กำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Office) ซึ่งมีบุคลากรหลักประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานฯ (Director 

Data Officer) รับคำสั่งโดยตรงจากคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลและให้ข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจต่อ
คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล พร้อมทั้งมีส่วนงานด้านการวิเคราะห์ที่มีผู ้จัดการงานวิเคราะห์ (Analytics 

Manager) เป็นหัวหน้างาน และส่วนงานด้านเทคนิคการจัดการข้อมูลที่มีผู้จัดการงานวิทยาการข้อมูล (Data 

Science Manager) เป็นหัวหน้างาน นอกจากนี้โครงสร้างฯ ยังระบุถึงผู้สร้างข้อมูล (Data Creator) และผู้ใช้
ข้อมูล (Data User) ที่อยู่ตามกอง/ศูนย์/กลุ่มงานต่าง ๆ ของ บวท. เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานกำกับดูแล
ข้อมูล ตามที่ได้แสดงไว้ตามรูป 
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รูปท่ี ข-๒ โครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure) 

จากผลการศึกษาของที่ปรึกษาฯ ทัง้สอง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน่วยงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสรรอำนาจ และหน้าที ่ของ บวท. ในปัจจุบัน พบว่ายังไม่สอดคล้องตาม
ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาฯ 

สถานภาพทางด้านระบบงาน (System) 

ระบบงานต่าง ๆ ยังขาดการบูรณาการข้ามระบบงาน ทำให้ระบบงานขาดประสิทธิภาพและการดำเนินงาน
ของหน่วยงานเกิดความล่าช้า บวท. ควรดำเนินการดังน้ี 
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๑. ปรับเปล่ียนกระบวนการทำงานของระบบงานให้มคีวามเหมาะสมกับการเปลี่ยนถ่ายไปสู่กระบวนการที่
เป็นดิจิทัล 

๒. ระบบงานที่ไม่มีระบบสารสนเทศสนับสนุน ทำให้ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ กรณีต้องการ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานดังกล่าว จึงจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลด้วยแรงงานคน ซึ่งอาจทำให้ขอ้มูล
ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ 

๓. ระบบงานที่ใช้ข้อมูลเหมือนกัน แต่ใช้ระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลคนละระบบ ทำให้มีข้อมูล
ไม่สอดคล้องตรงกัน 

๔. ระบบงานที่ข้ามหน่วยงาน ต้องประสานงานด้วยเอกสาร จึงทำให้เกิดความล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ 

ควรพัฒนาด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้เอกสาร โดยใช้วิธีการที่ทำให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้โดยสะดวก มุ่งเน้นงานบริการแบบผ่านจุดเดียว (One-Stop-Service) 

ซึ่งมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

นอกจากนี ้ พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๕  

มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมให้รฐัวิสาหกิจดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลกัการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมนิผลการดำเนินกิจการอย่างต่อเน่ือง รวมถึงให้มีการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจใน
เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศ แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจนั้น รวมถึงมาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(คนร.) กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และมาตรา ๓๐ ให้สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่ คนร. กำหนดตามมาตรา ๒๙ โดย สคร. ได้จัดทำคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตาม
ระบบประเมินใหม่ (State Enterprise Assessment Model หรือระบบ SE-AM) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก คนร. 
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สคร. ได้ตรวจประเมินผลประจำปี ๒๕๖๓ และส่งรายงานประเมินผล
ดังกล่าวของ บวท. ด้าน Core Business Enablers ทั้ง ๘ ด้าน โดย บวท. ได้คะแนน ๒.๓๕๑๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

และมีระดับคะแนนสูงขึ้นจากการประเมิน baseline ปี ๒๕๖๒ (ได้คะแนน ๒.๐๔๗๕ จากคะแนนเต็ม ๕) ที่ 
๐.๓๐๓๖ คะแนน และสามารถสรปุประเด็นที่ บวท. ควรดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ดังน้ี 

๑. บวท. ควรให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital 

Transformation) ที่สามารถพลิกโฉมและเปลี่ยนแปลงการดําเนินการขององค์กร โดยจะต้องมีการ
วิเคราะห์ถึงช่องว่างในการพัฒนาและแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนทั้งในส่วนของ Process People 
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และ Technology โดยต้องมีการกําหนด Output/Outcome ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมถึงกําหนด
แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้อง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนด 

๒. บวท. ควรกําหนดแนวทางในการประเมินประสิทธิผล/ความคุ้มค่าของการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
๓. บวท. ควรมีการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการ และการกําหนดแนวทางในการทบทวนหลังจากการดําเนินงานโครงการแล้ว
เสร็จ 

๔. บวท. ควรมีกระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการ
บริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่นและการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการและปัญหา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕. บวท. ควรมีการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากร และกําหนดมาตรการรองรับความเสี่ยง
ด้านการจัดสรรทรัพยากรในทุกโครงการที่สําคัญรวมทั้งควรกําหนดนโยบายหรือมาตรการด้านการ
บริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และควรมีแผนในการลดการใช้กระดาษ
และสาธารณูปโภคอื่น ๆ 

๖. บวท. ต้องมีการทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอโดยครอบคลุมทั้งในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 General Data 

Protection Regulation (GDPR) ของ EU เป็นต้น รวมถึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและต้องทบทวนคู่มือ แนวทาง นโยบายด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัล แนวทางต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน 

๗. บวท. ต้องเร่งพัฒนาความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยตนเอง โดยเฉพาะในส่วนที่
เก่ียวข้องกับข้อมูลที่สําคัญขององค์กร 

 

นอกจากระบบงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแล้ว ยังได้วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของระบบเทคโนโลยีที่
สนับสนุนระบบงานเพ่ือระบุคุณลักษณะที่สำคัญและสิ่งที่ควรปรับปรุง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สถานภาพทางด้านระบบเครือข่าย (Network) 

การพิจารณาในภาพรวมจากโครงสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายของ บวท. สามาถแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังรูป
ที่ ข-๓ 
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รูปที่ ข-๓ ระบบเครือข่ายด้านไอทีของบริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จำกัด 

 

 ระบบเครือข่ายสำนักงานใหญ ่มีอุปกรณ์ Core Switch และเช่ือมเข้าด้วยกัน ด้วยความเร็ว ๑๐ Gigabit ซึ่ง
ติดตั้งอยู่ที่อาคาร ๖๐ ปี อาคารอำนวยการ และกระจายการเชื่อมโยงไปยังเครื่องลูกข่ายผ่านอุปกรณ์ Access 

Switch ที่อยู่ตามช้ันต่าง ๆ หรืออาคารใกล้เคียง 

- Network ภาคบริการการเดินอากาศ (Safety Zone) แบ่งออกเป็น Cloud A, Cloud B และดาวเทียม Thai 

Com ๕ และ ๗ โดยมี ศว.สว. เป็นผู้รับผิดชอบ ให้บริการกับระบบที่สำคัญ ดังน้ี 
 ว ข .บว .  ร ะบบ  AMSS, AMHS, FDMC, DATIS, OPMET, FDMS, Self-Briefing, CMAC, ETOKAI, 

BOBCAT, CMD, ATFAS, NOTAM, ให้บริการที่ทุ่งมหาเมฆ สุวรรณภูมิ และ ศล.บภ๒.  

 วต.บว. ระบบ Topsky ให้บริการท่ีส่วนกลาง และภูมิภาค  
 วส.บว. มรีะบบ DVR, VCCS, CIMC, MARC ให้บริการที่ส่วนกลาง และภูมภิาค  
 วช.บว. ระบบ MOSCOW ให้บริการท่ีทุ่งมหาเมฆ 
 ธก. ระบบ ASD, GSD Plawan enzo.aerothai.biz 

 สว. งานพัฒนาโปรแกรม GIS และ Frequency Management ใช้งานอยู่ท่ีทุง่มหาเมฆ 
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- Network ภาคอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานอื่น ๆ (Back-Office Zone) แบ่งออกเป็น TOT MPLS, 

CAT Internet, Symphony โดยมี ศว.สว. เป็นผู้รับผิดชอบ ให้บริการกับระบบที่สำคัญ ดังน้ี 
 บท.สท. ระบบ Intranet, Portal, SAP ให้บริการทุกภาคส่วน 
 ธก. ระบบ Business Sale / After Sale Management ให้บริการทุกภาคส่วน 

 ศป. ระบบ Management ระบบไฟฟ้า, โทรศัพท์, CCTV และสาธารณูปโภค ให้บริการทุกภาคส่วน 
 มป. ระบบ iReport, MAAR, Safety Data Tank, Safety Assessment, Metcal/ MetTeam ใช้งานที่
ทุ่งมหาเมฆ 

 พส. ระบบ E-learning, AEROTHAI Tube ให้บริการทุกภาคส่วน 
- Network ภาคบริการเกี ่ยวเนื ่อง สำหรับงาน Digital Trunk Radio แบ่งออกเป็น TOT และ CAT โดยมี 
บส.วบ. เป็นผู้รับผิดชอบ 
 วบ. มีระบบ Digital Trunk Radio, งาน NOC, AOC BKK, DCL, D-ATIS, NO.ES., Buffalo NAS, ACC7 

สถานภาพปัจจุบันของระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ของ บวท.  ในปัจจุบัน 
บวท.  ได้จัด Zone ของระบบเครือข่ายโดยแบ่งตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของลักษณะงานซึ่งสอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของ บวท.  โดยพิจารณาถึงความมั่นคงปลอดภัยของบริการตามภารกิจเป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 
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รปูท่ี ข-๔ แสดงสถานภาพปัจจุบันของระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนภาคอำนวยการ 
และสนับสนุนการดำเนินงานอ่ืน ๆ (Back-Office Zone) 
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รูปท่ี ข-๕ แสดงสถานภาพปัจจุบันของระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนภาคอำนวยการ 
และสนับสนุนการดำเนินงานอื่น ๆ (Back-Office Zone) ทุ่งมหาเมฆ 

 

ระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนภาคอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานอื่น ๆ (Back-Office Zone) 

พิจารณาจากแผนผังเครือข่ายพบว่ามีการใช้ Firewall เป็นอุปกรณ์หลักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพ่ือ
ป้องกันระบบเครือข่ายในแต่ละโซน โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านอุปกรณ์ 

Load Balance ในส่วนกลางทุ ่งมหาเมฆ ด้วย Protocol Multi-Protocol Label Switch (MPLS) ผ่านระบบ
เครือข่ายของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทศท. (TOT) และระบบเครือข่ายของบริษัท กสท. โทรคมนาคม 
จำกัด (มหาชน) (CAT) นอกจากนี ้ยังมีระบบเครือข่ายของ บริษัท ซิมโฟนี ่ คอมมูนิเคชั ่น จำกัด (มหาชน)  

เป็นเครือข่ายสำรอง  
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รูปที่ ข-๖ แสดงสถานภาพปัจจุบันของระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนภาคบริการการเดินอากาศ (Safety 

Zone) 

 

ระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนภาคบริการการเดินอากาศ (Safety Zone) พิจารณาจากแผนผังเครือข่าย
พบว่ามีการใช้ Firewall และ IDP (Cisco ASA) เป็นอุปกรณ์หลักด้านความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดย
ภาพรวมแล้วมีการแบ่งเป็น ๕ โซน คือ ทุ่งมหาเมฆ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ศูนย์ภูมิภาค หอควบคุมการบิน และ
สถานี RCAG เชื่อมต่อไปที่เครือข่าย Cloud A, Cloud B และ Thai Com5 และ 7  
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สรุปผลการวิเคราะห์ระบบเครือข่ายที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่พบในปัจจุบัน ดังน้ี 

- การเชื่อมโยงระบบ เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้และลักษณะการใช้งานที่มีความหลากหลาย ทำให้การเชื่อมโยง
เป็นไปได้ยาก ซึ่งอาจจะต้องเสียงบประมาณในส่วนน้ีเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- การบริหารจัดการในภาพรวมขององค์กรเป็นไปได้ยาก ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการอัตราการใช้งานใน
ภาพรวมได้ ซึ่งส่งผลต่อการวางแผนการพัฒนา ปรับปรุง ตอ่ขยายในอนาคต  

- ขาดเสถียรภาพของการให้บริการ เนื่องจากมาตรฐานที่ใช้ในการดูแล Data Center ของแต่ละศูนย์ไม่
สอดคล้องกันทำให้ไม่มคีวามพร้อมในการใช้งาน เช่น การสำรองเพื่อการกู้คืนข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติเป็นต้น 

- จัดตั้ง Data Center เป็นการลงทุนท่ีมีมูลค่าสูง ใช้งบประมาณในการดูแลรักษาในแต่ละศูนย์ค่อนข้างมาก 
- การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากมาตรฐานที่ใช้ในการดูแล Data Center ไม่
สอดคล้องกัน 

- ไม่มีการแบ่งแยกเครือข่ายหน่วยงานออกจากระบบเครือข่ายส่วนกลาง ซึ ่งแต่ละหน่วยงานมีระดับ
ความสำคัญและชั้นความลับไม่เท่ากัน ซึ่งควรปกป้องเครือข่ายตามหลักการ Defense in depth, Least 

Privilege และ Need to Known 

- ไม่มีระบบบริหารจัดการข้อมูลสถิติจราจรของระบบเครือข่ายแบบศูนย์รวม (Centralized Log System) 

ซึ่งจะทำให้ทราบสถิติการใช้งานและการโจมตีเครือข่าย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การใช้งาน 
และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายได้ 

- การจัดการหมายเลข IP ไม่เป็นระบบ เนื่องจากพบว่ามีการใช้งานหมายเลข IP มากกว่า ๑ ชุดภายใต้
เครือข่ายกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการ Broadcast สัญญาณ และสัญญาณดังกล่าวจะรบกวนการ
รับส่งข้อมูล ส่งผลให้การรับส่งข้อมูลเกิดความล่าช้า 

- ขาดการบูรณาการระบบควบคุมการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Network Access Control: NAC) ร่วมกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ใช้งานระบบเครือข่ายขององค์กร 

- ขาดการบริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Bandwidth Management) ทำให้เกิดการแย่งการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งส่งผลโดยรวมต่อคุณภาพการให้บริการ (Quality of Service 

สถานภาพทางด้านศูนย์ข้อมูล (Data Center) 

ศูนย์ข้อมูลในความรับผิดชอบดูแลของกองบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (บท.สท.) มีการแบ่ง
โซนติดต้ังตู้อุปกรณ์ทางกายภาพอย่างชัดเจน มีระบบบันทึกและยืนยันตัวบุคคลในการเข้าออกศูนย์ข้อมูล โดยมี
ผังเครือข่ายดังรูปที่ ข-๗ ผังเครือข่ายศูนย์ข้อมูล (บท.สท.) และระบบคอมพิวเตอร์ในศูนย์ข้อมูลดังรูปที่ ข-๘ 
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ทั้งนี้ศูนย์ Data Center ของ บท.สท. ให้บริการระบบงานสำหรับกลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงาน
อ่ืน ๆ และกลุ่มงานบริการเก่ียวเนื่องที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับบริการการเดินอากาศ 

 

รูปที่ ข-๗ ผังเครือข่ายศูนย์ข้อมูล (บท.สท.) 
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รูปที่ ข-๘ ระบบคอมพิวเตอร์ในศูนย์ข้อมลู (บท.สท.) 

 

ศูนย์ข้อมูลในความรับผิดชอบดูแลของกองวิศวกรรมระบบข้อมูลการบิน (วข.บว.) มีการแบ่งโซนติดตั้งตู้
อุปกรณ์ทางกายภาพอย่างชัดเจน มีระบบบันทึกและยืนยันตัวบุคคลในการเข้าออกศูนย์ข้อมูล โดยมีผังเครือข่ายดัง
รูปที่ ข-๙  และระบบคอมพิวเตอร์ในศูนย์ข้อมูลดังรูปที่ ข-๑๐ ทั้งนี้ศูนย์ Data Center ของ วข.บว. ให้บริการ
ระบบงานสำหรับกลุ ่มงานบริการการเดินอากาศ และกลุ ่มงานบริการเกี ่ยวเนื ่องที ่เกี ่ยวข้องกับบริการ 
การเดินอากาศ 
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รูปที่ ข-๙ ผังเครือข่ายศูนย์ขอ้มูล (วข.บว.) 

 

รูปที ข-๑๐ ระบบคอมพิวเตอร์ในศูนย์ข้อมลู (วข.บว.) 
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คุณลักษณะสำคัญของศูนย์ข้อมูลสามารถอธิบายได้ ดังน้ี 

๑. กำหนดแบ่งโซนของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการให้บริการอย่างชัดเจน โดยจำแนกตามกลุ่ม
งาน และมีระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันแต่ละโซน 

๒. ศูนย์ข้อมูล บท.สท. มีศูนย์ข้อมูลสำรองอยู่ที่สุวรรณภูมิ และศูนย์ข้อมูลสำรองเคลื่อนที่ (Mobile Site) 

โดยใช้เทคโนโลยี Virtualization ในการบริหารจัดการ 
๓. ศูนย์ข้อมูล วข.บว. มีศูนย์ข้อมูลสำรองอยู่ที่สวุรรณภูม ิและพิษณุโลก 
๔. การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริการจำนวน ๒ ช่องทาง ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ขนาดความเร็ว ดาวน์โหลด ๔๐๐  

เมกะบิท และอปัโหลด ๒๐๐ เมกะบิท ทั้ง ๒ ช่องทาง 
๕. การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริการของ วข.บว. จำนวน ๒ ช่องทาง ได้แก่ Internet 

Solution & Service Provider: ISSP และ Pacific Internet (Thailand) : PACNET ขนาดความเร็ว
ดาวน์โหลด 6 Megabit และอัปโหลด 4 Megabit ทั้ง ๒ ช่องทาง 

สรุปผลการวิเคราะห์ศูนย์ข้อมูล ที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่พบในปัจจุบัน ดังน้ี 

- ไม่มมีาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการออกแบบ Data Center ทีเ่ป็นรูปธรรมขององค์กร 
- ไม่มีระบบควบคุมการเบิกจ่ายและใช้งานบัญชีของผู้ดูแลระบบและบัญชีที่มีสิทธิ์สูง ซึ่งควรถูกควบคุมให้
ใช้งานเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยต้องผ่านระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change Control) และ
ได้รับอนุญาตการใช้จากผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูล รวมถึงต้องมีการตรวจสอบและควบคุม
การใช้งานอย่างเข้มงวด 

- ไม่มีระบบ Web Application Firewall เพื่อป้องกันการโจมตีผ่านช่องทางให้บริการบนอินทราเน็ตและ
อินเทอร์เน็ต เช่น การโจมตีด้วยวิธี SQL Injection และวิธี XSS: Cross Site Scripting เป็นต้น 

- ขาดระบบตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบรวมศูนย์ ภายในศูนย์
ข้อมูล (Centralize Monitor System) รวมถึงขาดระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ ้นกับ
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

- ไม่มีการกำหนดห้องทำงานของผู้ควบคุมดูแลระบบ ปัจจุบันใช้การควบคุมระยะไกล ซึ่งอาจก่อให้เกิด
การเข้าควบคุมระยะไกลจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้ 
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สถานภาพทางด้านระบบสารสนเทศ (Application) 

ระบบสารสนเทศที่ให้บริการใน บวท.  สามารถทำการจำแนกประเภท ได้เป็น ๒ กลุ่มระบบงานที่ประกอบ
ไปด้วย 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัตงิานตาม Business Processes ของ บวท.  (Business Applications) 

ลักษณะของระบบสารสนเทศในกลุ่มน้ี เป็นระบบที่พัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตาม Business 

Processes ของ บวท.  โดยสามารถแบ่งกลุ่มย่อยตามลักษณะงานขององค์กรได้ ๓ หมวดหมู่หลัก 
ได้แก่ กลุ่มบริการการเดินอากาศ กลุ่มบริการเกี ่ยวเนื่อง และกลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการ
ดำเนินงานอ่ืน ๆ โดยแบ่งเป็น ระบบสารสนเทศภายในองค์กร และระบบสารสนเทศภายนอกองค์กร  

 ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Supporting Applications) ลักษณะของระบบ
สารสนเทศในกลุ่มนี้ จะเป็น Software สำเร็จรูปที ่มีความสามารถเฉพาะตามความต้องการของ
ผู ้ใช้งานในแต่ละด้าน พร้อมใช้งานได้ทันที ซึ ่ง บวท.  ได้จัดหา Software สำเร็จรูปที ่ได้รับรอง
มาตรฐานมีลิขสิทธิ์ในการใช้งานอย่างถูกต้องมาใช้งาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะของงาน 
และเป็นพ้ืนฐานความรู้ความสามารถของผู้ใช้งานในแต่ละระดับ  

 

 

รปูท่ี ข-๑๑  แสดงการจำแนกประเภทระบบงานที่มีใช้งานอยู่ภายใน บวท.  
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๑. ระบบสารสนเทศที่จัดหาจากภายนอกซึ่งแบ่งได้หลายลักษณะ ได้แก่ 
 ระบบสารสนเทศในลักษณะสำเร็จรูป เช่น ระบบ SAP และระบบ IBM Lotus Note เป็นต้น 

 ระบบสารสนเทศในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป (สามารถปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ได้ในระดับหนึ่งโดยไม่กระทบต่อโครงสร้างใหญ่ของระบบ เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 

 ระบบสารสนเทศที ่พัฒนาขึ ้นตามความต้องการของผู ้ใช้งานทั ้งระบบ เช่น ระบบเว็บไซต์ 
Intranet, ระบบเว ็บ ไซต ์หน ่ วยงานภายใน , ระบบ  E-Service, ระบบเว ็บ ไซต ์บร ิ ษัท 
www.aerothai.co.th เป็นต้น 

๒. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอำนวยการ พัฒนาโดยกองพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (พท.สท.) ได้แก่ ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล ด้านนโยบายและบริหาร
ยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านบริหารท่ัวไป เป็นต้น โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลของ Sybase, Oracle 

และ MySQL รวมถึงการใช้เทคโนโลยีทัง้แบบ Web Application และ Windows Application 

๓. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการให้บริการการเดินอากาศ พัฒนาโดยกองวิจัยและ
พัฒนาวิศวกรรมจราจรทางอากาศ (วว.สว.) ได้แก่ ระบบถ่ายทอดข่าวการบินอัตโนมัติ (Automatic Message 

Switching System: AMSS) ระบบพิมพ ์แถบกระดาษรายงานข ้อม ูลการบ ิน (Flight Data Strip Printing 

System: FDSS) ระบบบริหารข้อมูลการบิน (Flight Data Management System: FDMS) เป็นต้น โดยมีระบบ
จัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีทีใ่ช้แยกกันในแต่ละระบบ 

สรุปผลการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศของ บวท. ที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่พบในปัจจุบัน ดังน้ี 

- กระบวนการธุรกิจบางประเภทจำเป็นต้องใช้ระบสารสนเทศในการสนับสนุนมากกว่า ๑ ระบบ เพ่ือ
ส่งผ่านกระบวนการในแต่ละบริการให้ได้ผลลัพธ์ เช่น การอนุมัติดำเนินการจะอยู่ในหนังสือภายใน ซึ่ง
มีกระบวนการนำส่ง และอนุมัติสั่งการตามขั้นตอนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะเดียวกัน
ระบบสารสนเทศอื่น ๆ จำเป็นจะต้องอาศัยหนังสือดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานในการเปิดงาน หรือ 
ดำเนินการต่อไป เช่น หนังสืออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทาง เพ่ือใช้กับระบบงานเดินทาง เป็นต้น  

- การเชื ่อมโยงข้อมูลหากเป็นระบบสารสนเทศในรูปแบบ Web Application จะใช้รูปแบบ Web 

Service ในการส่งข้อมูลเช่ือมโยงกันระหว่างระบบ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีความปลอดภัยในระดับหน่ึง 
- อุปสรรคของการเชื่อมโยงข้อมูลในกรณีที่เป็นระบบสารสนเทศในลักษณะสำเร็จรูป จะมีปัญหาเรื่อง
ของลิขสิทธิ์ในกรณีที่มีการเพ่ิมจำนวนผู้ใช้งาน เช่น ระบบ SAP  
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- เนื่องจากรูปแบบ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาที่แตกต่างกันทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูล 
ซึ่งแนวทางในการแก้ไขดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณในการจ้าง หรือ จัดหาเครื่องมือเพิ่มเติม เช่น กา
ว่าจ้างในการพัฒนาระบบจองห้องประชุมเพื ่อให้เชื ่อมต่อกับระบบ IBM Lotus Note ที ่ใช้ใน
กระบวนการนัดหมาย เป็นต้น 

- ระบบสารสนเทศที่ให้บริการซ้ำซ้อนกันเช่น ระบบ AMSS ซึ่งให้บริการข้อมูลข่าวสารการบินจาก
ผู้ใช้งานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในขณะเดียวกันก็มีระบบที่ให้บริการในลักษณะนี้เช่นกัน 
ได้แก่ ระบบ AMSS TMCS ระบบ AMHS ระบบ AMHS TMCS ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ปัญหาดังกล่าว
เกิดจากการปรับเทคโนโลยีที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารการบินไม่ทันกับหน่วยงานสากลที่ให้บริการ
ดังกล่าว อีกทั้งมีระบบสารสนเทศที่พัฒนาต่อยอดโดย บวท.  เอง ก็มีจำนวนมากหากมีการปรับใช้
เทคโนโลยีใหม่อาจเกิดปัญหากับระบบที่พัฒนาเพ่ิมเติมได้ 

- โดยมากแล้วระบบสารสนเทศส่วนใหญ่จะมีความเชื่อมโยงกันของข้อมูล การตรวจสอบให้มั่นใจว่า
ระบบเหล่านั้นจะสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการพัฒนาระบบหนึ่งระบบ
ใดขึ้นมา เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างระบบสารสนเทศ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะกำหนด
แนวทางในการเช่ือมโยงข้อมูลให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งปัจจุบัน บวท.  ยังไม่มีแนวทางดังกล่าว 

- บวท.  ควรที่จะมีการกำหนดมาตรฐานการออกแบบ user interface เพื่อให้โปรแกรมประยุกต์ที่
พัฒนาขึ้นมี user interface ที่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน ทำให้ลดระยะเวลาการฝึกอบรมลงได้ และ
ผู้ใช้งานก็คุ้นเคยกับ user interface ที่มีอยู่ในระบบ เนื่องจาก บวท.  มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
การพัฒนาระบบสารสนเทศอยู่แล้ว การกำหนดแนวทางในการออกแบบ user interface จึงควรที่จะ
ทำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้โดยง่าย โดยใช้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ ปัญหาที่พบบางส่วน
เกิดจากระบบสารสนเทศที่เป็นลักษณะสำเร็จรูป ที่จัดสรรหาจากภายนอก เช่น ระบบ SAP ซึ่งการ
ปรับปรุงเป็นไปได้ยาก ต้องเสียงบประมาณเพื่อดำเนินการ นอกจากนี้ระบบสารสนเทศยังไม่มีการ
เชื่อมต่อกันทั้ง ๆ ที่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแกนหลัก
ของกระบวนการสั่งการ อนุมัติ ไม่สามารถท่ีจะเช่ือมต่อกับระบบอ่ืน ๆ ได้ 

- บวท.  จำเป็นที่จะต้องนำกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบโปรแกรมประยุกต์ที ่ตอบสนองต่อความ
ต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่เกิดการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง องค์กร
จะต้องทำการแก้ไขสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ไดอ้อกแบบไว้ เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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- ระบบสารสนเทศหลายระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว อาจจะไม่สามารถทำงานรองรับ
การเปลี่ยนแปลงได้ ทำให้ระบบไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่ ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาระบบสารสนเทศของ 
บวท.  ยังไม่ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการใช้งานในระดับสากล ทำให้ขาดโอกาสที่จะแสวงหาประโยชน์จาก
เทคโนโลยีเหล่านั้น เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่มีความทันสมัย ย่อมสามารถใช้ข้อมูลให้
เกิดประโยชน์สูงกว่า และมีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์มากกว่า 

 

สถานภาพทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client Computer) 

คุณลักษณะสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสามารถอธิบายได้ ดังน้ี 

 คอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ บวท. จัดหาให้พนักงานและฝ่ายจัดการจะมี ๓ ประเภท ประกอบด้วย เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ทั้งนี้คุณสมบัติตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี ๒๕๕๘ 

 คอมพิวเตอร์ลูกข่ายส่วนใหญ่เป็นแบบตั้งโต๊ะ ปัจจุบันมีความหลากหลายทั้งรุ่น คุณสมบัติ และขนาด
หน้าจอ 

 คอมพิวเตอร์ลูกข่าย พนักงานและฝ่ายจัดการสามารถนำเครื ่องส่วนตัวมาใช้งานได้ โดยปัจจุบัน 
จะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์ที่ต่อเครือข่ายด้วย WIFI เท่าน้ัน 

สรุปผลการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของ บวท. ที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่พบในปัจจุบัน 
ดังน้ี 

- ระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายไม่ได้นำมาใช้งานในปัจจุบัน ทำให้ขาดการตรวจสอบการทำงานอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ บวท.  ได้จัดเตรียมไว้ให้พนักงานได้ใช้น้ัน
สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของ บวท. หรือไม่ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทุกเครื่องใช้สิทธิการเข้าใช้งานแบบผู้ดูแลระบบ (Administrator) ซึ่งทำให้
ผู้ใช้งานอาจจะกระทำการด้วยความไม่รู้เท่าทัน ทำให้ระบบโดยรวมไดรั้บความเสียหายได้ 

- ขาดการควบคมุเครอืงคอมพิวเตอรล์กูข่ายทีพนกังานนาํเขา้มาใชง้านเพือเขา้ถึงระบบเครอืข่ายของ บวท. 
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สถานภาพทางด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security) 

๑. ด้านกฎหมายความม่ันคงปลอดภัย 

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่ง บวท.  เป็น
องค์กรที่ให้บริการสาธารณะและเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังน้ี 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับที่ 
๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธกีารแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

- พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- พระราชบัญญัติการบรหิารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย ข้อบังคับและระเบียบความมั่นคงปลอดภัย 

ในการน้ีเพ่ือให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามมาตรฐาน บวท. จึงได้
ออก นโยบาย แนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งในส่วนของการรักษาความ
ปลอดภัยด้านการบินพลเรือน และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ 
โดยแสดงได้ดังรูปที่ ข-๑๒ 
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รูปที่ ข-๑๒ ความสอดล้องของนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และวิธีปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของ บวท.  

จากภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงนโยบาย แนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. แนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผน
รักษาความมั ่นคงปลอดภัยในการบินพลเร ือนแห่งชาต ิ (National Civil Aviation Security 

Programme : NCASP)  

- แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศการบริการการเดินอากาศ(Air Traffic 

Management System ICT Security Standard Operating Procedures) ฉ บ ั บ ท ี ่  ๑ 

(พฤษภาคม ๒๕๖๐) ทั้งในเชิงตรรกะ (Logical) เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบต่าง ๆ และ
ทางด้านกายภาพ (Physical) ซึ่งครอบคลุมถึงทรัพย์สินด้านสารสนเทศ (ICT Assets) ในส่วนของ
ข้อมูลที่เกีย่วข้องกับการบริการการเดินอากาศ (Capability/Information) ระบบสารสนเทศที่ใช้
ในการให้บริการการเดินอากาศ (ATM ICT Systems) และระบบข่ายสื่อสารทุกประเภทที่ใช้
เชื่อมต่อข้อมูลหรือติดต่อในกิจการการบริการการเดินอากาศ (Communication Technology 

Systems)  

- วิธีปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศการบริการการเดินอากาศประเภท 
CNS/ATM Critical IT Infrastructure ฉบับท่ี ๑ (กรกฎาคม ๒๕๖๐) โดยจัดทำข้ึนเพ่ือสนับสนุน
แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศการบริการการเดินอากาศ ฉบับที ่ ๑ 
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(พฤษภาคม ๒๕๖๐) ที่ บวท. ได้นำเสนอต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศการบริการการเดินอากาศของ บวท. เป็นไป
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ระบบสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และจาก
การคุกคามภัยต่าง ๆ ซึ ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศการบริการการ
เดินอากาศของ บวท.  

๒. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒  

- นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

มาตรา ๕ และมาตรา ๗ 

- แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ โดยแนวปฏิบัติฉบับนี้ได้ทำการกำหนดบทบาท และหน้าที่
รับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับ ดูแล และปฏิบัติตามหน้าที่รักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ รวมถึงสามารถระบุทรัพย์สินสารสนเทศของ บวท.  รวมถึงข้อมูลและกำหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษา
เพื ่อดำเนินการวิเคราะห์ระบบ CNS/ATM and IT back office เกี ่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยมีผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
บริษัทฯ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 27001: 2013 (Gap Analysis) อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ร้อยละ ๓๙.๖๓) 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่พบในปัจจุบัน ดังน้ี 

๑. ไม่พบการจัดทำเอกสารบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร เพื่อใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร 

๒. ไม่พบการจัดทำนโยบายควบคุมการใช้งานอุปกรณ์พกพา 
๓. การฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้กับพนักงาน ดำเนินการไม่ทั่วถึง 
๔. ไม่พบการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมทรัพย์สินทั ้ง ๕ ประเภท ได้แก่ ข้อมูล ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์ บุคลากร และบริการ รวมถึงการระบุรายช่ือผู้รับผิดชอบทรัพย์สินต่าง ๆ 
๕. ไม่พบวิธีการแบ่งช้ันความลับข้อมูลและการใช้สารสนเทศแต่ละประเภทของบริษัทฯ ที่ชัดเจน 
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๖. ไม่พบการปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างชัดเจน เช่น การ
กำหนดกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสำหรับระบบสารสนเทศของบริษัทฯ การจัดเก็บ log ของระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

๗. ไม่พบการจัดทำกระบวนการควบคุมการนำทรัพย์สินออกไปนอกองค์กรที่ชัดเจน 
๘. ไม่พบการจัดทำกระบวนการควบคุมการเปลี ่ยนแปลงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ (Change 

Management Process) 

๙. ไม่พบการจัดทำกระบวนการสำรองข้อมูล (Backup) ที่ชัดเจน 
๑๐. ใม่พบการกำหนดความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศต้ังแต่เริ่มโครงการ 
 

สถานภาพทางด้านบุคลากร (Staff) 

ตามที่รัฐบาลได้ผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงนโยบายดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เป็นนโยบายสำคัญที่เก่ียวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ และสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจบูรณาการ การจัดทำ 
Big Data แ ล ะ  Digital Transformation เ พ ื ่ อ ย ก ร ะ ด ั บ ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ 
ตอบโจทย์ Thailand 4.0 โดยสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ บวท. ต้องเร่งดำเนินการ คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านวิศวกรความรู ้และสถาปนิกข้อมูล (Knowledge Scientist/ Data Architect) ซึ ่งเป ็นงาน (Strategic 

Activity) ที่สร้างทีมบุคลากร เร่งผลิต นักวิศวกรความรู้และสถาปนิกข้อมูล ซึ่งปัจจุบันบุคลากรในหน่วยงานยังขาด
สมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็นในการเปลี่ยนข้อมูลขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายและเป็นความรู้
ที ่มีคุณค่ายิ ่งขึ ้น ได้แก่ วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เพื ่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทาง 
Statistical และ Machine Learning สนับสนุนการใช้ Big Data และดำเนินการ Digital Transformation ได้ 

 

สถานภาพทางด้านความสามารถ/ทกัษะ (Skill) 

จากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง บวท. สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล โดยทักษะดังกล่าวเป็นทักษะทั่วไป (Gerneric 

Skills) ไม่ครอบคลุมถึงทักษะเฉพาะทางสำหรับวิชาชีพ (Professional Skills) ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ 
ได้แก่ ความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ โดยความสามารถประกอบด้วย ๗ ด้าน ดังน้ี 
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๑. ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

๒. ความสามารถด้านการควบคุม กำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการ
ดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) 

๓. ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology) 

๔. ความสามารถด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
งานภาครัฐ (Digital Process and Service Design) 

๕. ความสามารถด ้ านการบร ิหารกลย ุทธ ์ และการจ ัดการโครงการ  (Strategic and Project 

Management) 

๖. ความสามารถด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership) 

๗. ความสามารถด้านการขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงด้วยดิจิทัล (Digtial Transformation) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บวท. ได้มีการพัฒนาบุคลากรด้านความสามารถความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital Literacy) โดยจัดฝึกอบรมบุคลากรจำนวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี 

๑. หลักสูตร “Digital Literacy Certificate (IC3)” เป็นประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และด้านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตพ้ืนฐาน ซึ่งมีบุคลากรผ่านหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ ๔.๔๗ จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 

๒. หลักสูตร “Security Awareness” เป็นหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างปลอดภัย โดยมุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของข้อมูลและสามารถป้องกันตัวจากการเป็นเป้าหมายของการ
โจมตีทางไซเบอร์ได้ ซึ่งมบุีคลากรผ่านหลกัสูตรคิดเป็นร้อยละ ๓.๓๙ จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 

 

สถานภาพทางด้านแนวทางการทำงาน/บริหารงาน (Style) 

การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ บวท. มีการบริหารงานผ่านผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ตามประกาศบริษัทฯ ที่ปก ๒๒๕/๒๕๖๑ ลง
วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามประกาศบริษทัฯ ที่ ปก 
๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙ และคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามประกาศ
บริษัทฯ ที่ ปก ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
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โดยมีแนวทางการทำงานผ่านคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามประกาศบริษัทฯ ที่ ปก/รวท.ว ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗ 

คณะ และมีกองบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (บท.สท.) เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

 

สถานภาพทางด้านค่านิยม (Shared Values) 

การจัดทำค่านิยมการพัฒนาดิจิทัล (Digital Value) เพื่อใช้เป็นหลักการชี้นำ (Guiding Principles) ที่ระบุ
ถึงความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาดิจิทัล ซึ่งจะสนับสนุนหรือชี้นำให้องค์กรพัฒนาดิจิทัลเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร โดยมุ่งเน้นแนวทางการสร้างคุณค่าทั้ง 
๕ ด้าน ดังน้ี 

๑. มุง่เน้นความสะดวก รวดเร็ว (Speed) 

๒. มุง่เน้นความทันสมัย (Modernization) 

๓. มุง่เน้นความถูกต้อง เชื่อถือได้และปลอดภัย (Accuracy) 

๔. มุง่เน้นการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) 

๕. มุง่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency) 

จากการรวบรวมประเด็นปัญหาในแต่ละด้านของสถานะปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กร สามารถสรุปประเด็น
ปัญหาท่ีเป็นประเด็นในภาพรวมได้ดังน้ี 

๑. การลงทุน 

ความจำเป็นในการควบคุมทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะการลงทุนใน
เรื่องดังกล่าวมีมูลค่าสูง แต่จะทำอย่างไรให้สามารถใช้ทรัพยากรดังกล่าวได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
การลงทุนในทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บวท.  ประกอบด้วย อุปกรณ์ทางด้าน Hardware และ 
Software ซึ่งหน่วยงานสามารถทำการจัดหาได้ด้วยตนเอง โดยการจัดทำงบประมาณ และนำเรื่องเข้าพิจารณา
ผ่านคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนดำเนินการจัดหาต่อไป จากการศึกษารายละเอียด
สถานภาพปัจจุบันในเรื่องความคุ้มค่าของการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บวท. มีข้อสังเกตดังต่อไปน้ี 

- การลงทุนศูนย์ Data Center  บวท.  ได้จัดให้มีศูนย์ Data Center เพื่อบริหารจัดการ และควบคุม
ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันทรัพยากร ซึ่งจะ
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ช่วยประหยัดงบประมาณได้ระดับหนึ่ง แต่ปัจจุบัน จากภาพที่ ๓-๖  แสดงภาพ Network Diagram 

ของ บวท.  แสดงให้เห็นถึงศูนย์ Data Center ที่มีอยู่กันอย่างกระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ ใน
องค์กร เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของ บวท.  ซึ่งขัดแย้งกับหลักการแบ่งปันทรัพยากร ตลอดจน
งบประมาณจำนวนมากที่เสียไปในการจัดต้ังและดูแลรักษา คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากศูนย์ Data Center อัน
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟสำรอง  ระบบระบายความร้อน 
ระบบปรับอากาศ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

๒. ความหลากหลายของเทคโนโลยี 

เน่ืองจากหน่วยงานภายใน บวท. สามารถจัดหาระบบและอุปกรณ์สารสนเทศได้ด้วยตนเอง และ บวท. ยัง
ไม่มีสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อเป็นกรอบในการจัดหา ดังนั้นระบบและอุปกรณ์สารสนเทศที่ใช้งานภายใน บวท. จึง
มีความหลากหลายของเทคโนโลยีค่อนข้างสูง ประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนตามภาพท่ี ๔-๑ 

 

 

  รูปท่ี ข-๑๓ แสดงประเด็นปัญหาที่เกิดจากความหลากหลายของเทคโนโลยี 
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การควบคุมความหลากหลายของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจะทำให้องค์กรสามารถ
ประหยัดงบประมาณในการจัดเตรียมบุคลากรที่จะคอยดูแลเทคโนโลยี และระบบโปรแกรมประยุกต์เหล่าน้ัน 
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่ย่อมต้องแตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ความหลากหลายที่ไม่มาก
จนเกินไปจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาลดลง และยังทำให้การขยายระบบเพื่อรองรับการใช้งานได้มากขึ้นทำ
ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย จากการศึกษารายละเอียดสถานภาพปัจจุบันในด้านการควบคุมความหลากหลายของเทคโนโลยี
ของ บวท. น้ัน มีข้อสังเกตดังต่อไปน้ี 

- ระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้โดยระบบสารสนเทศภายใน บวท. นั้นยังมีความหลากหลาย ใน
อนาคตจำนวนระบบปฏิบัติการที่ใช้ควรจะลดลงมากกว่าที่เป็นอยู่ให้เหลือแค่ ๑-๒ ระบบปฏิบัตกิาร ซึ่ง
จะทำให้การดูแลทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลใน
ส่วนน้ีมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากข้ึนด้วย 

- ระบบปฏิบัติการของเครื่องลูกข่ายที่ใช้ภายใน บวท. ควรกำหนดแนวทางให้มีการใช้ระบบปฏิบัติการที่
ไม่หลากหลายเช่นเดียวกัน 

- ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้กับระบบสารสนเทศของ บวท. ที่มีอยู่นั้น พัฒนามาจากหลายบริษัททำให้
การดูแลเป็นไปด้วยความยากลำบาก และมีต้นทุนที่สูง บวท. ควรจะมีการกำหนดระบบจัดการ
ฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเพียงแค่ ๑-๒ แพลตฟอร์มเท่าน้ัน  

๓. การวางระบบเพื่อตอบสนองตอ่การให้บริการตาม Value Chain ของ บวท.  

จาก Value Chain Level 1 และการวิเคราะห์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบใน
แต่ละสายงาน สามารถจำแนกลักษณะงานขององค์กรเป็น ๓ หมวดหมู่หลัก ได้แก่ กลุ่มบริการการเดินอากาศ กลุ่ม
บริการเกี่ยวเนื่อง และกลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานอื่น ๆ ทั้งนี้ กลุ่มบริการการเดินอากาศถือเป็น
งานที่เป็นภารกิจหลัก (Core Business) ขององค์กร โดยสามารถแบ่งกลุ่มงานย่อยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
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รปูท่ี ข-๑๔ แสดงการจำแนกกลุ่มงาน 

การจัดวางระบบเครือข่ายในปัจจุบันประกอบด้วย ๒ เครือข่ายหลัก ได้แก่ ระบบเครือข่ายบริการการ
เดินอากาศ และระบบเครือข่ายของงานอำนวยการ สำหรับงานในส่วนของบริการเกี่ยวเนื่องจะแยกตามลักษณะ
บริการ เช่น งานระบบแสดงผลข้อมูลเรดาห์ (Ground Situation Display : GSD) จะใช้ระบบเครือข่ายบริการการ
เดินอากาศ หรือ ระบบสารสนเทศ Business Sale/After Sale Management จะใช้ระบบเครือข่ายของงาน
อำนวยการ เป็นต้น 

จาก รูปที ่ ข-๓  แสดงรูป Network Diagram ของ บวท. จะเห็นว่าในปัจจุบันมีกลุ ่มของเครื ่อง
คอมพิวเตอร์เครือข่าย Data Center ที่หน่วยงานเป็นผู้ดูแลและจัดหาเอง กระจัดกระจายตามหน่วยงานผู้ใช้งาน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับกระบวนการตามบริการตาม Value Chain Level 1 ซึง่จะทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ 
อีกทั้ง บวท. ยังไม่มีระเบียบและแนวปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ Data Center และนโยบายการให้บริการเครือข่ายที่
ชัดเจน ทำให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่มกีรอบการทำงานท่ีชัดเจน  
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ภาคผนวก ค 
การบริหารจัดการและการกำกับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
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โครงสร้างการกำกับดูแล 

การกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ บวท. มีการกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล
และบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทลัได้ดงัรูป 

 

รูปที่ ค-๑ แผนผังโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ บวท. 
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และได้ทำการแต่งตั ้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เพื ่อทำหน้าที ่ด ังกล่าว  
ตามประกาศบริษัทฯ ที ่ปก ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ แต่งต้ัง โดยมีโครงสร้างดังรูป 

 

รูปที่ ค-๒ แผนผังแสดงโครงสร้างคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. มอบหมายนโยบายและทิศทางการดำเนินการด้านวิศวกรรมจราจรทางอากาศ เทคโนโลยีการบิน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล การจัดการความรู้และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒. สนับสนุน ส่งเสริม และขับเคลื่อนให้หน่วยงานดำเนินโครงการตามนโยบายภาครัฐ 
๓. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือที่ปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามสมควร 
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลของ บวท . มีผ ู ้บร ิหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  

(Chief Information Officer: CIO) เป็นผู ้ร ับผิดชอบสูงสุดต่อผลลัพธ์ ตามประกาศบริษัทฯ ที ่ปก ๒๒๕/๒๕๖๑  

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: 

CIO) พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
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ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

๑. เป็นผู ้ร ับผิดชอบสูงสุดต่อผลลัพธ์ด้านวิศวกรรมจราจรทางอากาศ เทคโนโลยีการบิน เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล และการจัดการความรู้ ที่จะนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งใน
ภารกิจหลักและสนับสนุนขององค์กร 

๒. กำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานรับผิดชอบด้านวิศวกรรมจราจรทางอากาศ เทคโนโลยีการบิน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล และการจัดการความรู้ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 

๓. ออกแบบ จัดหา ติดต้ังระบบ/อุปกรณ์ใช้งานในภารกิจหลักและสนับสนุนขององค์กร 
๔. จัดทำสถาปัตยกรรมมาตรฐานของข้อมูล รูปแบบการสื่อสารข้อมูล และการจัดการความรู้ รวมทั้ง
กำหนดความต้องการในรูปแบบต่าง ๆ 

๕. กำหนดงบประมาณและความต้องการด้านทรัพยากร ในการดำเนินโครงการด้านวิศวกรรมจราจรทาง
อากาศ เทคโนโลยีการบิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและการจัดการความรู้ 

๖. กำหนดแนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลในการพัฒนา ปรับปรุงระบบวิศวกรรมจราจรทางอากาศ 
เทคโนโลยีการบิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล และการจัดการความรู้ 

๗. รายงานการปฏิบัติต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและการดำเนินการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย 

จากการแต่งต้ังผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เพ่ือให้การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื ่อสารของบริษ ัทฯ เป็นไปอย่างม ีประสิทธิภาพและมีความชัดเจน บวท . จึงประกาศแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการเพ ื ่อบร ิหารจ ัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ตามประกาศบร ิษ ัทฯ ที่  
ปก ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี
โครงสร้างดังรูป 
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รปูท่ี ค-๓ แผนผังแสดงโครงสร้างคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. กำหนดแผนปฏิบัติการดิจิทลัขององค์กร 
๒. พิจารณาและ/หรือจัดทำโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื ่อสารข้อมูลและ 
การจัดการความรู้ทีส่นับสนุนแผนพัฒนาดิจิทัลขององค์กร และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

๓. กำหนดนโยบายและมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร 
๔. กำหนดแนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
ด้านสารสนเทศ รวมถึงกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 

๕. กำหนดแนวปฏ ิบ ัต ิและว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิ ในการบร ิหารระบบร ักษาความม ั ่นคงปลอดภ ัยบร ิการ 
การเดินอากาศให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยบริการการ
เดินอากาศ 

๖. กำกับดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามข้อ ๓ - ๕ 

๗. จดัทำสถาปัตยกรรมมาตรฐานของข้อมูล รูปแบบการสื่อสารข้อมูล และการจัดการความรู้ 
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๘. พิจารณา กลั่นกรอง งบประมาณในการดำเนินโครงการด้านวิศวกรรมจราจรทางอากาศ เทคโนโลยีการ
บิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล และการจัดการความรู้ 

๙. แต่งต้ังคณะทำงานหรือที่ปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามสมควร 
การดำเนินการของคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เพื ่อให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ความท้าทายและความเสี่ยงในสังคมดิจิทัล ตลอดจนการดำเนินงาน
ครอบคลุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมินรัฐวิสาหกิจ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการ
ดำเนินงานจำนวน ๗ คณะ ตามประกาศบริษทัฯ ที ่ปก/รวท.ว ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

 

๑. คณะทำงานจัดทำนโยบายดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

มหีน้าที่ ดังน้ี 

(๑) จัดทำและทบทวนนโยบายดิจิทัลขององค์กรที่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ นโยบายของ
ภาครัฐ 

(๒) จัดทำและทบทวนกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
(๓) จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓-๕ ปี ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของ
องค์กร แผนพัฒนารัฐบาลดจิิทัล และนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐที่สำคัญ 

(๔) จัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการในระดับองค์กรที่ถ่ายทอดมาจากแผนปฏิบัติการดิจิทลัระยะ ๓-

๕ ปี 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมอบหมาย 

๒. คณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศการ
เดินอากาศ 

มหีน้าที่ ดังน้ี 

(๑) จัดทำและทบทวนแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
(๒) จัดทำและทบทวนวิธีปฏิบัติในการรักษาความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
(๓) จัดทำและทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร 
(๔) จัดทำและทบทวนแผนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(๕) จัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ขององค์กร 
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(๖) กำหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
องค์กร 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมอบหมาย 
 

๓. คณะทำงานจ ัดทำมาตรฐาน และพิจารณางบประมาณด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

มหีน้าที่ ดังน้ี 

(๑) จัดทำมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระบบ
ดิจิทัล รวมทั้งกำหนดมาตรการด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green IT) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบดิจิทัล
ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่รัฐบาลกำหนด 

(๒) กำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์กร 
(๓) พิจารณากล่ันกรองงบประมาณในการดำเนินโครงการด้านวิศวกรรมจราจรทางอากาศ เทคโนโลยี
การบิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ 

(๔) บริหารทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษทัฯ 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมอบหมาย 

๔. คณะทำงานจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 

มหีน้าที่ ดังน้ี 

(๑) สำรวจสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ให้ครอบคลุมทั้ง ๕ 

ด ้ า น  (Business, Data/Information, Application, Technology/Infrastructure, Security 

Architecture) 

(๒) วิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื ่อมุ ่งเน้นการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กรและทุกส่วนของธุรกิจ รวมทั้งการกำหนด
เป้าหมายการเติบโตในอนาคต โดยแสดงให้เห็นภาพในปัจจุบัน และภาพในอนาคตในการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กรให้ครบทั้ง ๕ ด้าน 

(๓) กำหนดกรอบ/แนวทางการใช้สถาปัตยกรรมองค์กรกับโครงการด้านดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม 
(Digital Projects using Enterprise Architecture Services) 
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(๔) กำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิผล/ความคุ้มค่าของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุก
ส่วนขององค์กร (Evaluation of Digital Transformation) 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมอบหมาย 
๕. คณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร 

มหีน้าที่ ดังน้ี 

(๑) กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลองค์กรและข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

(๒) จัดทำและทบทวนกระบวนการกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลองค์กรและข้อมูล
ส่วนบุคคล 

(๓) กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญขององค์กร รวมถึงการจัดทำข้อมูลองค์กรให้อยู่ในรูปแบบ
ข ้อม ู ลด ิ จ ิ ท ั ล  ภายใต ้ กรอบการกำก ับด ู แลข ้ อม ู ล  (Data Governance Framework)  

ท่ีกฎหมายกำหนด 
(๔) กำหนดชนิดข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่องค์กรต้องเปิดเผยในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล 
(๕) กำหนดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้การได้มาของข้อมูล
และการนำข ้ อม ู ลขององค ์ กรไปใช ้ ม ี ความถ ู กต ้ อง แม ่ นยำ ครบถ ้ วนเป ็ นป ั จจ ุ บั น  
และใช้งานง่าย 

(๖) จัดทำและทบทวนการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
(Government Integration) 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมอบหมาย 
๖.   คณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 

มหีน้าที่ ดังน้ี 

(๑) จัดทำและทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Security Risk Management) ขององค์กร 

(๒) จัดทำและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(๓) จัดทำและทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(๔) ติดตามและประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานตามนโยบาย แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมถึงวิธีปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมอบหมาย 
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๗. คณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหีน้าที่ ดังน้ี 

(๑) สื่อสารประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์การดำเนินงานของคณะทำงานฯ ทั้ง ๖ คณะ 
(๒) สื ่อสารประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. กฎหมาย นโยบายรัฐบาล ที ่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๓) สื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ 
(๔) สือ่สารและสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(๕) สื่อสารและสร้างความร่วมมือการพัฒนากระบวนงานดิจิทัล 
(๖) สำรวจความพึงพอใจบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 
(๗) ประเมินความตระหนักรู้และความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Literacy) 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมอบหมาย 
นอกจากการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปของคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื ่อสาร และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานฯ บวท. ยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Service) ตามระบบงานของ บวท. (Value Chain) ตามรูป 

 

 

รูปที่ ค-๔ ระบบงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม Value Chain ของ บวท. 
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โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ประสานงาน พัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดสายงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ 

 


