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บทสรุปผู�บริหาร 
(Executive Summary) 

 

บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.) เป!นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) ซ่ึงได%รับมอบหมายให%เป!น
หน�วยงานผู%ให%บริการการเดินอากาศของประเทศ มีหน%าท่ีและความรับผิดชอบ คือ 

๑. การบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) ภายในเขตแถลงข�าวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok 
Flight Information Region: Bangkok FIR) เพ่ือความปลอดภัยและประสิทธิภาพทางการบินของผู%ใช%ห%วงอากาศ
ในประเทศไทย 

๒. การบริการระบบสื่อสาร ระบบช�วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน (Aeronautical Communications, 
Navigation and Surveillance System/Services) 

๓. การบริการข�าวสารการเดินอากาศและงานแผนท่ีเดินอากาศ (Aeronautical Information Services and 
Aeronautical Charts)  

รวมท้ัง บริการเก่ียวเน่ืองและงานตามนโยบายรัฐบาล  
 

แผนวิสาหกิจของ บวท. เป!นแผนเชิงยุทธศาสตรZ ๕ ป\ มีลักษณะเป!นแผนพัฒนาตามรอบเวลาท่ีมีการทบทวนทุกป\ (Rolling 
Plan) เพ่ือปรับปรุงรายละเอียดท่ีจําเป!นตามความเหมาะสมของสถานการณZและสภาพแวดล%อม เพ่ือแสดงให%เห็นถึงทิศทาง
และแนวทางการดําเนินพันธกิจของ บวท. ท่ีกําหนดไว%ในระยะเวลา ๕ ป\ข%างหน%า  
 

แผนวิสาหกิจป\ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ฉบับน้ี ทบทวนและปรับปรุงข้ึนจากแผนวิสาหกิจฉบับป\ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ โดยมี
การวิเคราะหZสภาพแวดล%อมท้ังภายใน/ภายนอกท่ีสําคัญ เพ่ือเป!นองคZประกอบสําคัญในการพิจารณาจัดทําแผนวิสาหกิจให%มี
ความทันสมัยและสอดคล%องกับแนวทางการพัฒนาและการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของโลก ยุทธศาสตรZชาติ ๒๐ ป\  
นโยบายและแผนงานภาครัฐ ประสบการณZและการเรียนรู%ขององคZกรในช�วงเวลาท่ีผ�านมา รวมท้ังความคาดหวัง/ความต%องการของ 
ผู%มีส�วนได%ส�วนเสียทุกกลุ�ม 
 
หลักการและข%อมูลสําคัญท่ีใช%ในการวางแผน ประกอบด%วย หลักการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรZ (Strategic Management) 
ระบบตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Targets: KPTs) รวมถึงการพิจารณาข%อมูลจุดมุ�งหมายขององคZกรในระดับ
ต�าง ๆ นับต้ังแต�หน%าท่ีและความรับผิดชอบท่ีองคZกรได%รับมอบหมายจากรัฐ (Role and Responsibilities) และยุทธศาสตรZ
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป!นท่ีมาของวิสัยทัศนZ (Vision) พันธกิจ (Mission) และทิศทางการบริหารจัดการองคZกร (Direction)  
 
โดยในข้ันตอนแรก ได%มีการรวบรวมและวิเคราะหZประเมินสภาพแวดล%อม ซ่ึงได%ข%อสรุปเป!น จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT) ประมวลผลกับปoจจัยขับเคลื่อนวิสัยทัศนZและยุทธศาสตรZขององคZกร รวม ๑๐ ด%าน เพ่ือใช%ประกอบ 
การพิจารณา/ทบทวนการกําหนดทิศทางขององคZกรท่ีเหมาะสมต�อไป 
 
ท้ังน้ี ถึงแม%สภาพแวดล%อมจะไม�มีการเปลี่ยนแปลงอย�างมีนัยสําคัญให%ต%องปรับเปลี่ยนทิศทางหรือจุดมุ�งหมายการดําเนินงาน
ขององคZกร โดยยังต%องมุ�งเน%นภารกิจในการเป!นองคZกรผู%ให%บริการการเดินอากาศของประเทศ แต�ส�งผลให%ต%องดําเนินการ
ทบทวนวิสัยทัศนZองคZกรปoจจุบัน โดยมีแนวคิดมาจากการดําเนินภารกิจของ บวท. ซ่ึงได%รับมอบหมายให%เป!นหน�วยงาน 
ผู%ให%บริการการเดินอากาศของประเทศ “คุณภาพการให%บริการ” จึงเป!นสิ่งสําคัญสูงสุดและเป!นสิ่งท่ีผู%ใช%บริการคาดหวัง ดังน้ัน 
บวท. จึงต%องให%ความสําคัญและมุ�งเน%นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให%บริการอย�างต�อเน่ือง เพ่ือให%สามารถให%บริการ 
การเดินอากาศ “ด%วยคุณภาพสูงสุดอย�างย่ังยืน” เพ่ือตอบสนองต�อความคาดหวังของประชาคมการบินและผู%ใช%บริการ  
 
ท้ังน้ี การให%บริการการเดินอากาศด%วย “คุณภาพสูงสุดอย�างย่ังยืน” จะส�งผลให%องคZกรสามารถดําเนินภารกิจได%อย�างต�อเน่ือง
ด%วยความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ข%ามผ�านความท%าทายในการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินท่ีเพ่ิมมากข้ึน สามารถ
รักษาการดําเนินภารกิจของ บวท. ในการ “เป!นองคZกรผู%ให%บริการการเดินอากาศของประเทศได%อย�างย่ังยืน” จึงได%ทบทวน
เป!นวิสัยทัศนZองคZกรใหม� ดังน้ี 
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วิสัยทัศน- (Vision) 

“เป�นองค	กรท่ีให�บริการการเดินอากาศด�วยคุณภาพสูงสุดอย�างยั่งยืน” 
“A Sustainable Quality Excellent Air Navigation Service Provider” 

 
จากวิสัยทัศนZองคZกร นํามาถ�ายโยงสู�การกําหนดเปrาหมายวิสัยทัศนZ เพ่ือใช%เป!นกรอบการดําเนินงานและ

แนวทางเพ่ือมุ�งสู�วิสัยทัศนZ  โดยเปrาหมายวิสัยทัศนZในแต�ละด%านได%กําหนดเปrาหมายเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินการเพ่ือ
มุ�งสู�วิสัยทัศนZ ในแต�ละช�วงระยะเวลา (พ.ศ. ๒๕๖๕ / ๒๕๗๐ / ๒๕๗๕ / ๒๕๘๐) และได%กําหนดการประเมินความสําเร็จ 
ในการบรรลุวิสัยทัศนZขององคZกร จากความสําเร็จของเปrาหมายในแต�ละช�วงระยะเวลา (พ.ศ. ๒๕๖๕ / ๒๕๗๐ / ๒๕๗๕ / 
๒๕๘๐) ของเปrาหมายวิสัยทัศนZ โดยได%กําหนดช�วงเวลาการบรรลุเปrาหมายวิสัยทัศนZองคZกร (AEROTHAI Destination 2037 
Vision) ให%สอดคล%องตามกรอบเวลายุทธศาสตรZชาติ ๒๐ ป\ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซ่ึงเป!นเปrาหมายของการพัฒนาประเทศ
อย�างย่ังยืน 
 
โดยมีพันธกิจ ดังน้ี 
 
พันธกิจ (Mission) 
 
“เป6นผู�ให�บริการการเดินอากาศของประเทศท่ีตอบสนองความต�องการของผู�ใช�บริการด�วยความปลอดภัยเป6นมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร�างคุณคHาให�แกHระบบการบินและผลประโยชน-แหHงชาติ” 
 

คHานิยมองค-กร (Value) 

๑. มุ�งเน%นความปลอดภัย 
๒. มุ�งเน%นหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการทํางาน 
๓. มุ�งเน%นความรับผิดชอบต�อผู%มีส�วนได%ส�วนเสีย 
๔. มุ�งเน%นผลลัพธZท่ีเป!นเลิศ 
๕. มุ�งเน%นการทํางานเป!นทีม 

 
รายละเอียดของแผนวิสาหกิจฉบับน้ี มีท่ีมาจากการประเมินลักษณะของสภาพแวดล%อมและสิ่งท่ีองคZกรดําเนินการอยู�ภายใต%
จุดมุ�งหมายแต�ละระดับ (วิสัยทัศนZ พันธกิจ เปrาหมายวิสัยทัศนZ ประเด็นยุทธศาสตรZ วัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZ ฯลฯ) ซ่ึงอาจ
มีท้ังการเปลี่ยนแปลงและการคงท่ี ข้ึนอยู�กับสภาพแวดล%อมและแนวโน%มท่ีวิเคราะหZและตรวจพบ  
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แผนวิสาหกิจฉบับน้ี ได%กําหนดเปrาหมายวิสัยทัศนZ และประเด็นยุทธศาสตรZ (Strategic Issues) ไว% ๔ ด%าน เพ่ือให%การปฏิบัติ
สร%างผลสัมฤทธ์ิไปสู�วิสัยทัศนZขององคZกรอย�างเป!นรูปธรรม ดังน้ี 
 

 เปLาหมายวิสัยทัศน- ประเด็นยุทธศาสตร- 
๑. ให%บริการการเดินอากาศท่ีมีคุณภาพระดับแนวหน%า  

(AEROTHAI Servicemark) 
การให%บริการการเดินอากาศ ท่ีปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 

๒. สร%างบุคลากรมืออาชีพ (Professionals) การสร%างบุคลากรมืออาชีพ 
๓. พัฒนาไปสู�องคZกรสมรรถนะสูง 

(High Performance Organization : HPO) 
การพัฒนาไปสู�องคZกรสมรรถนะสูง 

๔. สร%างความสามารถในการแข�งขันให%กับประเทศ และสร%างคุณค�าให%กับ
กิจการบิน (Value for National Competitiveness and Aviation 
Industry) 

การสร%างความสามารถในการแข�งขันให%กับ
ประเทศ และสร%างคุณค�าให%กับกิจการบิน 

 
แต�ละประเด็นยุทธศาสตรZ จะถูกถ�ายทอดไปสู�การปฏิบัติผ�านวัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZ (Strategic Objectives) ภายใต%
ประเด็นยุทธศาสตรZแต�ละด%าน ขณะท่ีสภาพแวดล%อมภายนอก/ภายใน และความสมดุลตามมุมมอง (Perspectives) ทุกด%าน
ของแผนท่ียุทธศาสตรZ (Strategy Map) จะเป!นตัวกําหนดเปrาหมายเชิงประสิทธิภาพ (Key Performance Targets: KPTs) 
ของวัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZทุกหัวข%อ ซ่ึงนําไปสู�การกําหนดกลยุทธZ (Strategies) ท่ีเหมาะสมต�อไป  
 
กลยุทธZท่ีจัดวางไว%จะถูกแปลงไปสู�การปฏิบัติผ�านแผนงาน (Programs) ซ่ึงแต�ละแผนงานจะประกอบไปด%วยโครงการ 
(Projects) และ/หรืองาน (Tasks) ท่ีเป!นส�วนสนับสนุนท่ีสําคัญภายใต%แผนงานน้ัน ๆ เพ่ือให%หน�วยปฏิบัติกําหนดแผนงาน 
โครงการและ/หรืองาน บรรจุไว%ในแผนวิสาหกิจฯ ท้ังท่ีปรากฏในฉบับน้ี และท่ีจะมีการทบทวนในโอกาสต�อไป ท้ังน้ี โครงการ
ซ่ึงเร่ิมดําเนินการในป\งบประมาณ ๒๕๖๓ บวท. ได%จัดทํากิจกรรมการดําเนินงาน (Activities) เพ่ือใช%ดําเนินงานต�อไปไว%แล%ว 
ซ่ึงจะนําไปสู�กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป\ขององคZกรต�อไปด%วย  
 
แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๗ ฉบับน้ี เป!นเอกสารรวบรวมวัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZขององคZกร (Organizational 
Strategic Objectives) ท่ีเป!นปoจจุบัน เพ่ือใช%เป!นเอกสารอ%างอิงถึงกลยุทธZ (Strategies) แผนงาน (Programs) โครงการ 
(Projects) และงาน (Tasks) ท่ีสําคัญ ของ บวท. ตลอดระยะเวลา ๕ ป\ข%างหน%า และเพ่ือช�วยในการกํากับ ตรวจสอบ เป!น
ทิศทางในการบริหารจัดการและประเมินความสําเร็จ และดําเนินงานของผู%มีส�วนได%ส�วนเสียภายใน ซ่ึงประกอบด%วย 
คณะกรรมการ บวท.  ผู%บริหาร  และพนักงาน ตลอดจนเป!นข%อมูลสําหรับผู%มีส�วนได%ส�วนเสียภายนอก ได%ทราบถึงความต้ังใจใน
ประเด็นท่ีมุ�งเน%นและแนวทางการดําเนินการพัฒนาของ บวท. ภายใต%สภาพแวดล%อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปoจจุบันและแนวโน%ม
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

  

หากมีคําถามหรือต�องการข�อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนวิสาหกิจ บวท. กรุณาติดตHอ 
สํานักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตรZ 
บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด 
๑๐๒ งามดูพลี ทุ�งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ 
โทรศัพทZ:  +๖๖-๒-๒๘๗-๘๘๐๙ 
โทรสาร:  +๖๖-๒-๒๘๗-๘๐๙๓ 
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สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ (Achievements) 
ภายใต%แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร- 
ผลการดําเนนิงานทีส่ําคัญ 

ภายใต�แผนวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 
ภาพรวม 

 
 

ภาพรวมธุรกิจการบิน 
จากการประเมินภาพรวมธุรกิจการบินและแนวโน%มปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต พบว�าธุรกิจการบินเป!น 

หน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตและมีมูลค�าสูงขึ้นอย�างต�อเน่ือง โดยบริษัท Airbus ได%คาดการณZไว%ว�าในป\ ค.ศ. ๒๐๑๘-
๒๐๓๗ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ หรืออีก ๒๐ ป\ข%างหน%า ปริมาณจราจรทางอากาศท่ัวโลกจะมีอัตราการเติบโตเฉล่ียประมาณ 
ร%อยละ ๔.๔ ต�อป\ และจะเพ่ิมขึ้น ๒ เท�า ทุก ๑๕ ป\ โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�กจะมีอัตราการเติบโตเฉล่ียอยู�ท่ีร%อยละ ๕.๕ ต�อป\ 
และมีปริมาณจราจรทางอากาศเพ่ิมขึ้นถึง ๓ เท�าจากปoจจุบันภายใน ๒๐ ป\ โดยประเทศจีนจะกลายเป!นประเทศท่ีมีปริมาณ
เท่ียวบินมากท่ีสุด ซึ่งคาดการณZว�าจะมีปริมาณเท่ียวบินเพ่ิมขึ้น ๓.๕ เท�าของปริมาณเท่ียวบินในปoจจุบัน  
ปริมาณการจราจรทางอากาศภายใน Bangkok FIR  

เม่ือพิจารณาจากสถิติปริมาณจราจรทางอากาศในรอบ ๑๐ ป\ พบว�ามีการเติบโตอย�างต�อเน่ือง ถึงแม%ว�าจะมีเหตุการณZ
หรือปoจจัยท่ีส�งผลกระทบต�อปริมาณเท่ียวบินในบางช�วงเวลาก็ตาม โดยในป\ ๒๕๖๑ มีปริมาณเท่ียวบินท้ังหมดจํานวน 
๑,๐๒๗,๖๘๙ เท่ียวบิน เพ่ิมขึ้นร%อยละ ๘ จากป\ที่ผ�านมา ซึ่งอัตราการเติบโตเฉล่ียต�อป\ ในรอบ ๑๐ ป\ ต้ังแต�ป\งบประมาณ ๒๕๕๑-
๒๕๖๑ เท�ากับร%อยละ ๘ หรือกล�าวได%ว�ามีจํานวนเพ่ิมขึ้น ๑.๒ เท�า ในรอบ ๑๐ ป\ (ป\ ๒๕๖๑ เทียบกับป\ ๒๕๕๑)  

สําหรับป\งบประมาณ ๒๕๖๒ ได%คาดการณZไว%เม่ือต%นป\งบประมาณว�าปริมาณเท่ียวบินจะเพ่ิมขึ้นร%อยละ ๖ เม่ือเทียบ
กับป\ ๒๕๖๑ แต�พบว�าไม�เป!นไปตามท่ีคาดไว% เน่ืองจากระหว�างป\มีปoจจัยลบท่ีส�งผลกระทบต�อการเติบโตของปริมาณเท่ียวบิน 
หลายปoจจัยอย�างมีนัยสําคัญ จึงคาดว�าแนวโน%ม ณ ส้ินป\ ๒๕๖๒ จะมีปริมาณเท่ียวบินเพ่ิมขึ้นร%อยละ ๑.๒ จากป\ ๒๕๖๑ หรือเท�ากับ 
๑.๐๔ ล%านเท่ียวบิน 

 
ปYจจัยที่สHงผลกระทบตHอปริมาณจราจรทางอากาศ 

ปYจจัยบวก : รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินในฐานะเป!นหน่ึงในกลุ�มอุตสาหกรรมแห�งอนาคต  
(New S-curve) โดยมีโครงการและมาตรการส�งเสริมท่ีสําคัญดังน้ี โครงการท่ีเก่ียวข%องกับการพัฒนาขีดความสามารถของ 
ท�าอากาศยานในประเทศไทย นโยบายห%วงอากาศแห�งชาติ (National Airspace Policy) โครงการและมาตรการส�งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส�วนอากาศยานและซ�อมบํารุงอากาศยาน และการเจรจาสิทธิการบินระหว�างไทยและประเทศภาคีต�าง  ๆ
นอกจากน้ี การแก%ไขข%อบกพร�องด%านมาตรฐานความปลอดภัยการบินช�วยให%ประเทศไทยสามารถเรียกความเช่ือม่ันจากนานา
ประเทศ รวมท้ังเพ่ิมโอกาสให%แก�สายการบินของไทยในการเพ่ิมเส%นทางบินและเท่ียวบินไปยังประเทศท่ีจํากัดสิทธิการบินเน่ืองจาก
ข%อบกพร�องดังกล�าว 

ปYจจัยลบ :  
อากาศยานเพ่ือการเดินทาง  
- นักท�องเท่ียวจีนลดลงต้ังแต�เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ นับต้ังแต�เหตุการณZอุบัติเหตุเรือของทัวรZจีนล�มท่ีจังหวัด

ภูเก็ต เม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกอบกับวงรอบของความต%องการเดินทางท�องเท่ียวซึ่งทําให%
นักท�องเท่ียวจีนเปล่ียนจุดหมายปลายทางไปท�องเท่ียวประเทศอ่ืน ๆ  

- การปรับตัวของธุรกิจสายการบิน ทําให%ปริมาณเท่ียวบินภาพรวมชะลอตัว 
- การป�ดน�านฟrาปากีสถาน ทําให%เท่ียวบินท่ีบินผ�านน�านฟrาประเทศไทยลดลงต้ังแต�ปลายเดือนกุมภาพันธZ ๒๕๖๒ 
- การงดใช%อากาศยานแบบ ๗๓๗ แม�กซZ ๘ และ แม�กซZ ๙ ทําให%สายการบินท่ีใช%เคร่ืองดังกล�าวต%องหยุดใช% 

ทําการบิน 
- การค%าและการส�งออกของไทย เห็นได%จาก GDP ไตรมาส ๑/๒๕๖๒ เติบโตร%อยละ ๒.๙ ซึ่งตํ่าท่ีสุดในรอบ ๔ ป\ 

สาเหตุมาจากภาคการส�งออกท่ีชะลอตัวลง จากปoจจัยสงครามการค%าระหว�างสหรัฐอเมริกาและจีน  
นอกจากน้ี ข%อมูลจากกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬาแจ%งว�า จํานวนนักท�องเท่ียวมีอัตราการเติบโตชะลอตัวต้ังแต�

เดือนมกราคม ๒๕๖๒ เป!นต%นมา ท้ังในกลุ�มนักท�องเท่ียวจากทวีปเอเชีย ตะวันออก ยุโรป และอเมริกา ซึ่งล%วนเป!นกลุ�ม
นักท�องเท่ียวหลักท่ีเดินทางเข%าประเทศไทย อย�างไรก็ตาม การตอบโต%ทางการค%าระหว�างสหรัฐฯ และจีนอาจทําให%ประเทศไทย
ได%รับประโยชนZจากนักท�องเท่ียวจีนเช�นเดียวกับคร้ังท่ีดําเนินการกับเกาหลีใต% ซึ่งอาจทําให%นักท�องเท่ียวจีนจํานวนหน่ึงเปล่ียนมา
ท�องเท่ียวในภูมิภาคเอเชีย และประเทศไทย 

อากาศยานเพ่ือการขนส�งสินค%าและไปรษณียZภัณฑZ 
ในป\งบประมาณ ๒๕๖๒ มีอัตราลดลงอย�างต�อเน่ือง ท้ังในส�วนของการขนส�งระหว�างประเทศ และภายในประเทศ  

โดยการลดลงของการส�งสินค%าระหว�างประเทศน้ันมาจากปoจจัยภายนอกเป!นหลัก คือ ๑) การตอบโต%ทางการค%าระหว�างสหรัฐฯ 
และจีนท่ีเร่ิมทวีความรุนแรงมากขึ้น ๒) ความไม�แน�นอนของการเจรจาข%อตกลงเพ่ือออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร 
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(Brexit) ๓) ปoญหาเศรษฐกิจภายในประเทศจีนชะลอตัว และประเทศเกิดใหม� ๔) เศรษฐกิจโลกมีแนวโน%มชะลอตัวลง สําหรับ 
การขนส�งสินค%าภายในประเทศลดลงมีสาเหตุมาจาก การเติบโตของธุรกิจขนส�งทางบกท่ีมีการเติบโตและแข�งขันอย�างรุนแรง  

 
๑. การให�บริการ 
ก าร เดิ น อ ากาศที่
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ความปลอดภัย 
๑.๑ ระดับความปลอดภัยท่ีสูงขึ้น         

ในป\ ๒๕๖๒ บวท. ได%มุ�งเน%นแก%ไข/ปรับปรุงข%อตรวจพบจากการเกิดอุบัติการณZขั้นร%ายแรง (Serious Incident) /
อุบัติการณZความรุนแรงปานกลาง (Major Incident) และข%อขัดข%องในการให%บริการจราจรทางอากาศต�าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก
ฐานข%อมูลท่ีผ�านมา รวมถึงการปrองกันความเส่ียงจากประเด็นความไม�ปลอดภัยจากการจัดทํา Safety Survey/Audit โดย 
มีการวิเคราะหZหาสาเหตุที่แท%จริง (Root Cause) เพ่ือนํามาจัดทําแผนการแก%ไข/ปรับปรุง ซึ่งจะมีการตรวจสอบ และยืนยันว�า
สามารถแก%ไขปoญหาได%อย�างแท%จริง รวมถึงได%ให%ความสําคัญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเส่ียงจาก 
ความเหน่ือยล%าตามข%อกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแห�งประเทศไทย (กพท.) เพ่ือลดผลกระทบด%านความปลอดภัย 
ในการให%บริการจราจรทางอากาศ นอกจากน้ี ยังสร%างความตระหนักทางด%านความปลอดภัยให%แก�ฝ�ายจัดการและเจ%าหน%าท่ี 
ท่ัวท้ังองคZกรอย�างเป!นระบบ 

อีกท้ัง บวท. ยังได%มีการมุ�งส�งเสริมวัฒนธรรมด%านความปลอดภัยและพัฒนาระบบการบริหารความปลอดภัย 
(Safety Management System: SMS) โดยการใช%แนวทางจาก CANSO Standard of Excellence in Safety Management 
System (SMS) อย�างจริงจัง และฝ�ายบริหารระดับสูงของ บวท. ยังคงให%ความสําคัญต�อการบริหารระบบบริหารความปลอดภัย 
อย�างต�อเน่ือง โดยมีการประชุมเพ่ือทบทวนประเด็นด%านความปลอดภัยโดยฝ�ายบริหารระดับสูง (Executive Standard and 
Safety Review: SR) และมีการประชุมเพ่ือพิจารณาประเด็นเชิงนโยบายและการปฏิบัติท่ีเก่ียวข%องกับการบริหารความปลอดภัยโดย
คณะกรรมการอํานวยการด%านบริหารความปลอดภัยบริการการเดินอากาศ (ANS Safety Management Steering 
Committee: SC) เป!นประจําทุกเดือน 

จากการดําเนินการดังกล�าวข%างต%น ประกอบกับการดําเนินงานสนับสนุนจากหลายส�วนท่ีเก่ียวข%อง ท้ังในส�วน 
งานวิศวกรรมจราจรทางอากาศและงานด%านอํานวยการท่ีเก่ียวข%อง ส�งผลให%ในป\ ๒๕๖๒ การเกิดอุบัติการณZท้ังขั้นร%ายแรง 
(Serious Incident) และความรุนแรงปานกลาง (Major Incident) มีอัตราท่ีลดลงอย�างต�อเน่ือง  
๑.๒ การบริหารความต�อเน่ืองทางธุรกิจ     

บวท. ให%ความสําคัญกับการบริหารความต�อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เป!นประจํา
ทุกป\ โดยได%กําหนดแผนงานกิจกรรมท่ีเก่ียวข%อง ต้ังแต�ประกาศแต�งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนความต�อเน่ืองทางธุรกิจประจํา
พ้ืนท่ี จัดอบรมให%ความรู%เก่ียวกับมาตรฐานระบบการบริหารความต�อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management: 
BCM) หรือ ISO22301:2012 สําหรับฝ�ายจัดการและพนักงานท่ัวท้ังองคZกร โดยวิทยากรจากภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญและ 
มีประสบการณZ ทําการประเมินความเส่ียงอุบัติการณZ/เหตุการณZ ท่ีอาจทําให%การให%บริการการเดินอากาศต%องหยุดชะงัก โดย
อ%างอิงเกณฑZการประเมินความเส่ียงจากแผนหลักการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ป\ ๒๕๖๐ เพ่ือนําไปทบทวน
มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�ให%สอดคล%องกับสภาพแวดล%อมท่ีเปล่ียนไป และทบทวน/ปรับปรุงแผนความต�อเน่ืองทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan: BCP) ท้ังส�วนกลาง (ทุ�งมหาเมฆ ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ) และส�วนภูมิภาค ท้ัง ๙ แห�ง ให%มี
ความเป!นปoจจุบันเพ่ือให%เกิดประสิทธิภาพต�อการนําไปใช% อีกท้ังกําหนดให%มีการฝ�กซ%อม BCP เป!นประจําทุกป\ โดยมี
คณะทํางาน BCP ประจําพ้ืนท่ีแต�ละแห�ง ทําหน%าท่ีพิจารณาเหตุการณZจากผลการประเมินความเส่ียงประกอบการกําหนด
สถานการณZสมมติในการฝ�กซ%อม โดยรูปแบบการฝ�กซ%อม (Table Top Exercise, Partial Exercise และ Full Scale 
Exercise) ขึ้นอยู�กับความพร%อมในหลาย ๆ ปoจจัยของแต�ละพ้ืนท่ี โดยมีการกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคZการฝ�กซ%อมท่ี
สามารถวัดผลการฝ�กซ%อมเทียบเคียงกับป\ที่ผ�านมา 

นอกจากน้ี เพ่ือยกระดับความเป!นมาตรฐานสากล บวท. มีแผนการขอรับรองมาตรฐานระบบการบริหารความต�อเน่ือง 
ทางธุรกิจ (ISO22301:2012) ในป\งบประมาณ ๒๕๖๒ สําหรับส�วนกลาง (ทุ�งมหาเมฆ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ) และในป\งบประมาณ 
๒๕๖๓ สําหรับส�วนภูมิภาคท้ัง ๙ แห�ง ซึ่งการดําเนินระบบ BCM จะช�วยให%มีการปรับปรุงและพัฒนาอย�างต�อเน่ือง ตามกระบวนการ 
Plan-Do-Check-Act ท่ีกําหนดไว%ตามข%อกําหนดอย�างครบถ%วน 
 
ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและประสิทธิภาพการทําการบิน 
๑.๓ ความสามารถในการจัดการปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพ่ิมสูงขึ้นมากอย�างต�อเน่ือง       
              ปริมาณเท่ียวบินในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย�างต�อเน่ือง ป\ ๒๕๖๑ มีปริมาณเท่ียวบินท้ังหมดจํานวน 
๑,๐๒๗,๖๘๙ เท่ียวบิน เพ่ิมขึ้นร%อยละ ๘ จากป\ท่ีผ�านมา ซึ่งอัตราการเติบโตเฉล่ียต�อป\ ในรอบ ๑๐ ป\ ต้ังแต�ป\งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๖๑ 
เท�ากับร%อยละ ๘  อีกท้ัง ปริมาณเท่ียวบิน ณ ท�าอากาศยานหลักของไทย เช�น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม� ต�างมี
ปริมาณเท่ียวบินขึ้น-ลง สูงเกือบเต็มความสามารถในการรองรับเท่ียวบินหรือเกินกว�าความสามารถในบางช�วงเวลา 

ในป\ ๒๕๖๒ บวท. ได%ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการจราจรทางอากาศ การปรับปรุงโครงสร%างเส%นทางบิน และ



 

 

 
๖ 
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ภายใต�แผนวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 
การบริหารห%วงอากาศ ดังรายละเอียดตาม ๑.๔ ๑.๕ ๕.๑ ๕.๒ และ ๕.๓   

ท้ังน้ี การพัฒนาความสามารถในการรองรับเท่ียวบิน จําเป!นต%องมีการพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐาน ณ ท�าอากาศยาน
ร�วมด%วย โดยท�าอากาศยานท่ีสําคัญในประเทศไทย ต�างมีโครงการพัฒนาความสามารถในการรองรับอากาศยาน และ
ผู%โดยสาร เช�น 

- ท�าอากาศยานอู�ตะเภา ได%รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลให%เป!นท�าอากาศยานพาณิชยZแห�งท่ี ๓ ของ
กรุงเทพฯ 

- ท�าอากาศยานเชียงใหม� ระยะเวลาดําเนินการ ๒๕๖๑-๒๕๖๘ โดยมีเปrาหมายเพ่ือรองรับปริมาณจราจร 
ทางอากาศ และเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับผู%โดยสารได%ถึง ๒๐ ล%านคนต�อป\  

- ท�าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลาดําเนินการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยเม่ือแล%วเสร็จจะทําให%ท�าอากาศยานภูเก็ตมี 
ขีดความสามารถในการรองรับผู%โดยสารได%ถึง ๑๘ ล%านคนต�อป\ 

โดย บวท. ได%ให%ความร�วมมือกับท�าอากาศยานต�าง ๆ ในการพัฒนาความสามารถในการรองรับอย�างเต็มท่ีมาโดยตลอด  
๑.๔ การเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจรทางอากาศ     

บวท. ได%มีการดําเนินการ ดังน้ี 
๑. กําหนดให%มีการพัฒนาห%วงอากาศสําหรับสนามบินท่ีมีความซับซ%อนของการจราจรทางอากาศ (Metroplex) 

เพ่ือให%พร%อมรับปริมาณเท่ียวบินท่ีเพ่ิมมากขึ้นอย�างต�อเน่ือง ได%แก� ๑. กลุ�มสนามบินภาคกลาง (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และ 
อู�ตะเภา) ๒. กลุ�มสนามบินภาคใต% (ภูเก็ตปoจจุบัน ภูเก็ตแห�งท่ี ๒ และกระบี่) ๓. กลุ�มสนามบินภาคเหนือ (เชียงใหม�ปoจจุบัน 
เชียงใหม�แห�งท่ี ๒ และลําปาง) 

โดยมีกระบวนการทํางานต้ังแต�การออกแบบและพัฒนาห%วงอากาศใหม� การทดสอบความเหมาะสมในการนํามาใช%งาน
และการจัดทําแผนพัฒนาห%วงอากาศไปสู�การปฏิบัติ ซึ่งเร่ิมดําเนินการต้ังแต�ป\งบประมาณ ๒๕๖๒ และมีกําหนดแล%วเสร็จ
ภายในป\งบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒. ริเร่ิมให%มีการวิเคราะหZหาค�าขีดความสามารถในการรองรับของทางว่ิง (Runway Capacity) สําหรับสนามบินขึ้น 
ท้ังน้ีเพ่ือให%ทราบถึงข%อมูลท่ีเป!นปoจจุบันของสนามบิน โดยข%อมูลท่ีได%สามารถนํามาใช%ในการบริหารจัดการจราจร 
ทางอากาศให%ได%ตามขีดความสามารถในการรองรับของสนามบินแต�ละแห�ง อันจะทําให%ปริมาณการใช%เช้ือเพลิงของอากาศยานลดลง 
และช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติการบินในช�วงท่ีปริมาณการจราจรทางอากาศมีความหนาแน�น  

โดยในป\งบประมาณ ๒๕๖๒ บวท. ได%ดําเนินการวิเคราะหZหาค�า Runway Capacity สําหรับสนามบินแล%วเสร็จ 
ท้ังส้ินจํานวน ๘ แห�ง ได%แก� หาดใหญ� เชียงราย พิษณุโลก นครศรีธรรมราช สุราษฏรZธานี อุดรธานี ขอนแก�น อุบลราชธานี 

๓. ดําเนินการพัฒนาเส%นทางบินขึ้นใช%งานเฉพาะสําหรับอากาศยานท่ีปฏิบัติการบินด%วยกฏการบินด%วยทัศนวิสัย 
(Visual Flight Rule: VFR) โดยจัดทําเป!นแผนภูมิการบิน VFR Entry/Exit Procedures ของสนามบินหลักท่ีเป!นฐานฝ�กบิน
ของโรงเรียนการบิน ซึ่งจะดําเนินการให%แล%วเสร็จในป\งบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๒ สนามบิน ได%แก� หัวหิน และขอนแก�น 
ก�อนดําเนินการเพ่ิมเติมในป\งบประมาณ ๒๕๖๓ สําหรับสนามบินนครราชสีมา ชุมพร และนครพนม 

ท้ังน้ีแผนภูมิการบิน VFR Entry/Exit Procedures จะช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจราจรทางอากาศ โดยลด
ขั้นตอนในการติดต�อส่ือสารระหว�างนักบิน และพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศลงได% อีกท้ังยังช�วยลดการเข%าใกล%กัน
ระหว�างอากาศยาน เน่ืองจากมีการกําหนดแนวเส%นทางการบินท่ีชัดเจนให%แก�อากาศยาน VFR ทุกลําปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน 

๔. ส�งเสริมและร�วมขับเคล่ือนระบบห%วงอากาศของประเทศไทย ให%เป!นไปตามแผนการเดินอากาศสากลของ
องคZการการบินพลเรือนระหว�างประเทศ (ICAO) โดยพัฒนาเส%นทางบินในปoจจุบันไปสู� Performance Based Navigation 
(PBN) แบบ RNP2 หรือ RNAV2 (GNSS) ภายใต%แผนบริหารจราจรทางอากาศอย�างไร%รอยต�อของภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟ�ก 
(ICAO Asia/Pacific Seamless ATM Plan) 

โดยในป\งบประมาณ ๒๕๖๒ บวท. ได%จัดทําร�างเส%นทางบินแบบ PBN แบบ RNP 2 หรือ RNAV 2 (GNSS) เพ่ือ
นําส�งให% กพท. พิจารณาและประกาศใช%งาน จํานวน ๒๐ เส%นทางบิน 
๑.๕ การลดความล�าช%าในช�วงขับเคล่ือนเข%าสู�ทางว่ิง (Taxi-out Delay) ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

บวท. มีการบริหารความล�าช%าต�อเท่ียวบินในช�วงขับเคล่ือนเข%าสู�ทางว่ิง (Taxi-out Delay) ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โดยนําวิธีการจัดการจราจรขาออก (Gate Hold Procedure) มาใช%ในการบริหารจัดการเวลา Pushback ของเคร่ืองบินขาออกให%
สอดคล%องกับลําดับการว่ิงขึ้นตามสภาพการจราจรจริง เพ่ือช�วยลดความล�าช%าหลังจากท่ีเคร่ืองถอยออกจากหลุมจอด   
ติดเคร่ืองยนตZ และขับเคล่ือนเพ่ือรอการว่ิงขึ้น ซึ่งช�วยให%สายการบินสามารถประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงในส�วนของการปฏิบัติการ
ภาคพ้ืนลงได%  ซึ่งการกําหนดค�าความล�าช%าดังกล�าวเป!นหน่ึงในตัวช้ีวัดประสิทธิภาพองคZกรด%วย  ท้ังน้ี ในปoจจุบัน บวท. ยังคงรักษา
ระดับการดําเนินการให%เป!นไปตามเปrาหมายได%สําเร็จตามเปrา  

นอกจากน้ี บวท. ยังได%จัดทําโครงการ “การนํากระบวนการ Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) เข%า
ใช%งานสําหรับสนามบินสุวรรณภูมิ” ซึ่งโครงการดังกล�าวเป!นกระบวนการบริหารจัดการเท่ียวบินขาออก โดยใช%ระบบ iDEP 
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ภายใต�แผนวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 
(Intelligent Departure Enhancement Program) ซึ่งเป!นเคร่ืองมือในการคํานวณลําดับการ Pushback ออกจากหลุมจอด 
(Pre-Departure Sequencing Tool) ตามห ลักการ (Concept) จากแนวทางมาตรฐานของกระบวนการ Airport 
Collaborative Decision Making (A-CDM) เพ่ือให%การให%บริการและการปฏิบัติงานในสนามบินของผู%มีส�วนได%ส�วนเสีย
ท้ังหมดมีความสมดุลสูงสุดภายใต%เงื่อนไขและข%อจํากัดเฉพาะแห�งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการจราจรขาออก ซึ่ง ICAO 
กําหนดให%ท�าอากาศยานท่ีเป!น High Density Aerodrome พิจารณานํา A-CDM เข%าใช%งาน รวมถึงเพ่ือเป!นเคร่ืองมือในการจัดการ
เพ่ือตอบสนองรูปแบบการจัดการจราจรรูปแบบใหม� ๆ ท่ีมีความซับซ%อนเพ่ิมมากขึ้น โดยโครงการดังกล�าวในระยะท่ี ๑ ได%
ดําเนินการแล%วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  

ท้ังน้ีในปoจจุบันอยู�ระหว�างดําเนินโครงการระยะท่ี ๒ โดยขยายเวลาทดลองใช%วิธีปฏิบัติงาน A-CDM จากเดิมเวลา  
๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ขยายเพ่ิมเป!น ๐๓.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
๒. การสร�าง
บุคลากรมืออาชีพ 

การพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล  
๒.๑ การวางแผนทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต     

การวางแผนอัตรากําลังระยะเวลา ๑๐ ป\ ของ บวท. พิจารณาจากปoจจัยแวดล%อมท่ีเปล่ียนไป และวางแผน 
ด%านทรัพยากรบุคคลในทิศทางท่ีสอดคล%องกับยุทธศาสตรZขององคZกรท้ังในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือสร%าง 
ความสมดุลในการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตระหว�างอุปสงคZและอุปทาน โดยการวางแผนได%จําแนกการวิเคราะหZตาม
กลุ�มบุคลากร ซึ่งในช�วงป\ ๒๕๖๒-๒๕๖๖ บวท. ได%ทบทวนการจัดแบ�งกลุ�มบุคลากรภายในองคZกร เพ่ือให%สอดคล%องกับ 
ความเปล่ียนแปลงและผลกระทบสําหรับแต�ละกลุ�ม รวมท้ังภารกิจ มาตรฐานการทํางาน และวิธีปฏิบัติท่ีแตกต�างกัน เพ่ือให%
การนําข%อมูลไปใช%ในการวางแผนแต�ละกลุ�มบุคลากรท่ีมีความคล�องตัวในการปรับเปล่ียน การเตรียมความพร%อมรองรับ 
การเปล่ียนแปลงในแต�ละกลุ�มท่ีมีความแตกต�างกัน 

การเปล่ียนแปลงสําหรับบุคลากรในกลุ�มงานปฏิบัติการมีท้ังการเปล่ียนถ�ายระบบเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลง 
ด%านข%อกําหนดและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดช่ัวโมงการปฏิบัติงานภายใต%การบริหารความเส่ียงอันเน่ืองมาจาก
ความเหน่ือยล%า (Fatigue Risk Management) ส�งผลให%มีแนวโน%มความต%องการอัตรากําลังท่ีเพ่ิมขึ้นมากในการปฏิบัติงาน 
สําหรับกลุ�มงานวิศวกรรม ปoจจัยสําคัญท่ีส�งผลกระทบจะเป!นประเด็นด%านการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และดิจิทัล ซึ่งส�งผล
ให%เกิดการเปล่ียนแปลงด%านทักษะของผู%ปฏิบัติงานท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม นอกจากน้ัน ในแผนอัตรากําลังระยะยาวได%มี 
การวางแผนการใช%รูปแบบการจ%างงานอ่ืน ๆ นอกจากการจ%างเป!นพนักงานสําหรับลักษณะงานท่ีไม�ใช�ความสามารถหลักของ
องคZกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด%านต%นทุนบุคลากรให%กับองคZกร การวางแผนอัตรากําลังระยะยาวของ บวท. นําไปสู�แผน 
การสรรหาบุคลากรล�วงหน%าให%สอดคล%องกับกระบวนการพัฒนาบุคลากรจนสามารถปฏิบัติงานทดแทนการเกษียณอายุได% โดย
กําหนดแผนสรรหาล�วงหน%า สายงานปฏิบัติการ ๕ ป\ ส�วนงานวิศวกรรมกําหนดการสรรหาล�วงหน%า ๑๐ ป\  

อย�างไรก็ตาม การเติบโตอย�างต�อเน่ืองและในอัตราท่ีก%าวกระโดดของอุตสาหกรรมการบิน ทําให%องคZกรด%านการบิน
ต�าง ๆ มีการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงเพ่ือเพ่ิมระดับความม่ันใจในมาตรฐานและความปลอดภัยการเดินอากาศ ไม�ว�าจะเป!น
การเพ่ิมมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานของระบบงาน ตลอดจนมาตรฐานด%านบุคลากร หรือการพัฒนาด%านเทคโนโลยี 
ในการบริการจราจรทางอากาศเพ่ือลดภาระงานของบุคลากรด%านการบิน โดยใช%เทคโนโลยีมาแทนส่ิงต�าง ๆ เหล�าน้ี คือ แนวโน%ม
การเปล่ียนแปลงท่ีล%วนกระทบต�อทรัพยากรบุคคล ในขณะเดียวกันความต%องการ (อุปสงคZ) ของตลาดแรงงานด%านการบินก็เพ่ิมสูงขึ้น
อย�างมากและการคาดการณZอัตราความต%องการบุคลากรด%านการบินท้ังในประเทศและต�างประเทศยังมีแนวโน%มท่ีเพ่ิมขึ้นอย�าง
ต�อเน่ือง เน่ืองจากในภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินท่ัวโลกยังคงขาดแคลนบุคลากรด%านการบินอีกจํานวนมาก แม%ว�า บวท.  
จะมีการกําหนดแผนอัตรากําลังระยะเวลา ๑๐ ป\  โดยมีทิศทางท่ีสอดคล%องกับยุทธศาสตรZขององคZกรท้ังในระยะส้ัน ระยะกลาง 
และระยะยาว แต�เม่ือมีการเปล่ียนแปลงต�าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นอย�างรวดเร็ว จําเป!นต%องมีการวางแผนด%านทรัพยากรบุคคลท้ังในมิติ
ของจํานวนและทักษะความสามารถ เพ่ือให%ม่ันใจว�า บวท. จะมีแผนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงด%านบุคลากร และมีจํานวน
และทักษะ ความสามารถของบุคลากรท่ีเพียงพอในการให%บริการการเดินอากาศอย�างต�อเน่ือง นอกจากน้ันในกระบวนการสรรหา
บุคลากรได%มีการทบทวนกระบวนการโดยนําผลการศึกษาแนวทางของ New Generation Aviation Professional (NGAP) 
มาใช%เป!นปoจจัยนําเข%าเพ่ือให%ม่ันใจว�ากระบวนการดังกล�าวจะทําให% บวท. มีบุคลากรท่ีมีทักษะ ความสามารถในระดับท่ี
เหมาะสมและสามารถพัฒนาให%เทียบเท�ากับระดับสากลได% 
๒.๒ การพัฒนาระบบประเมินความสามารถของบุคลากร    

การพัฒนางานบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) ปoจจัยสําเร็จท่ีสําคัญคือ การพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรให%สอดคล%องกับความจําเป!นในด%านต�าง ๆ ซึ่งเป!นความเช่ียวชาญเฉพาะในแต�ละด%าน ดังน้ัน บวท. จึงพัฒนา
ระบบความสามารถของบุคลากรเพ่ือกําหนดความสามารถท่ีจําเป!นของบุคลากรท่ีสอดคล%องกับการปฏิบัติหน%าท่ีในแต�ละสายงาน  

โดยในป\ ๒๕๖๒ บวท. ได%มีการทบทวนกระบวนการท้ังองคZกรเพ่ือให%ม่ันใจว�าแต�ละกระบวนการนําไปสู�การสร%าง
มูลค�าเพ่ิมท่ีสอดคล%องกับความต%องการของผู%ใช%บริการและผู%มีส�วนได%ส�วนเสียท้ังภายในและภายนอกองคZกรภายใต%
สภาพแวดล%อมและบริบทท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ซึ่งผลจากการทบทวนกระบวนการดังกล�าวจะนําไปสู�การกําหนดภารกิจและ
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มอบหมายหน%าท่ีในระดับหน�วยงาน บุคคลท่ีมีการปรับเปล่ียนไป แล%วจึงนํามาใช%ในการกําหนดความสามารถ (Functional 
Competency) ของทุกตําแหน�งอย�างครบถ%วน รวมท้ังแผนการพัฒนาความสามารถของบุคลากรต�อไป 
๒.๓ การสร%างบุคลากรมืออาชีพ        

ในป\ ๒๕๖๒ บวท. ได%ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาบุคลากร  โดยพิจารณากําหนดกรอบความรู% (Knowledge) และทักษะ 
(Skill) ตามความคาดหวังในแต�ละระดับตําแหน�งงานเช่ือมโยงกับคุณสมบัติประจําตําแหน�ง เพ่ือนําไปสู�การพัฒนาความสามารถหลัก 
(Core Competency) และความสามารถเชิงวิชาชีพ (Functional Competency) ของพนักงานตาม IDP ครบทุกสายงาน 
นอกจากน้ี ได%ดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร%อมสําหรับผู%บริหารระดับต%น (Successor Development 
Project: SDP) ท้ังน้ี ในสายงานปฏิบัติการ และสายงานวิศวกรรมได%นํามาตรฐาน ICAO มาเป!นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  
ในส�วนของการพัฒนาผู%บริหาร บวท. ได%ดําเนินการหาความจําเป!นในการฝ�กอบรม (Training Needs) เพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุน 
การสร%างนักกลยุทธZด%านบริหารจัดการ 

 
๓. การพัฒนาไปสูH
องค-กรสมรรถนะสงู 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
๓.๑ ผลการประเมินตามบันทึกข%อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจท่ีดีขึ้น   

ในป\ ๒๕๖๑ บวท. มีผลการประเมินตามบันทึกข%อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีระดับคะแนน 
๔.๕๘๖๒ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับผลประเมินในป\ ๒๕๖๐ พบว�า บวท. มีคะแนนเพ่ิมขึ้น ๐.๔๒๑ คะแนน โดยในหมวด
กระบวนการได%รับ ๓๖๐.๗๕ คะแนน สูงขึ้นจากป\ ๒๕๖๐ (เท�ากับ ๓๕๒.๕๐ คะแนน) จากการแสดงการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ 
(learning) ใน ๔ หัวข%อ คือ ข%อ ๑.๑ การนํารัฐวิสาหกิจโดยผู%นําระดับสูง ข%อ ๓.๒ ความสัมพันธZกับลูกค%า และข%อ ๔.๑ การวัด 
การวิเคราะหZ และการปรับปรุงผลการดําเนินการ สําหรับหมวดผลลัพธZได%รับระดับคะแนน ๔.๕๘๒๔ สูงขึ้นจากป\ ๒๕๖๐ 
(เท�ากับ ๔.๐๓๐๔ คะแนน)  เช�นเดียวกัน  และในหมวดภารกิจตามยุทธศาสตรZ ซึ่งวัดผลเป!นป\แรก ได%รับระดับคะแนน 
๔.๕๐๐ ผลการประเมินท่ีเพ่ิมขึ้นมาจากการบริหารจัดการผลการดําเนินงานของ บวท. โดยมีการบรรจุเป!นวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและบริหารผลลัพธZ ติดตามความคืบหน%า คาดการณZผลการดําเนินงานล�วงหน%า ๓ เดือน 
พร%อมแก%ไขข%อขัดข%องเป!นประจําทุกเดือน เพ่ือการบรรลุเปrาหมายอันนําไปสู�การพัฒนาองคZกรสมรรถสูงอย�างย่ังยืน 
ในภาพรวม 
การกํากับดูแลที่ดี      
๓.๒ การจัดทําแผนแม�บททางด%านการกํากับดูแลท่ีดี ประจําป\ ๒๕๖๓-๒๕๖๗  

ในป\ ๒๕๖๒ บวท. ได%ทบทวนสภาพแวดล%อมภายนอกท่ีเก่ียวข%องกับการดําเนินงานด%านการกํากับดูแลท่ีดี จาก
สภาพแวดล%อมระดับชาติสู�สภาพแวดล%อมระดับองคZกร เร่ิมจาก ๑) รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให%มียุทธศาสตรZเป!นเปrาหมายการพัฒนาประเทศอย�างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรา ๗๖ รัฐพึง
พัฒนาระบบการบริหารราชการแผ�นดินให%เป!นไปตามหลักการบริหารกิจการบ%านเมืองท่ีดี ๒) กรอบยุทธศาสตรZชาติระยะ ๒๐ ป\ 
“ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ในยุทธศาสตรZการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ๓) แผนปฏิรูปประเทศ ๔) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตรZการบริหารจัดการในภาครัฐ การปrองกันการทุจริตประพฤติ 
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ๕) Thailand 4.0 Creativity + Innovation Smart Thailand ๖) แผนพัฒนาระบบ
รัฐวิสาหกิจภาพรวม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในยุทธศาสตรZการปรับปรุงระบบการกํากับดูแลด%วยหลักการท่ีโปร�งใสมีธรรมาภิบาล
และปลอดจากความขัดแย%งของผลประโยชนZทุกระดับและต%องมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดีขึ้น ๗)  
แผนยุทธศาสตรZรัฐวิสาหกิจ พ.ศ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในยุทธศาสตรZด%านธรรมาภิบาลและบริหารจัดการ และ ๘) หลักการกํากับ
ดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ป\ ๒๕๖๒ และเกณฑZการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ป\ ๒๕๖๒ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ผลการทบทวนสภาพแวดล%อมได%นํามากําหนดประเด็นยุทธศาสตรZของแผนแม�บทการกํากับดูแลท่ีดี (Corporate 
Governance: CG) ซึ่งประเด็นยุทธศาสตรZของแผนแม�บท CG ครอบคลุมสาระสําคัญ ๗ ประการ ได%แก� ๑) ความตระหนักถึง
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู%นําท่ีสร%างคุณค�าให%แก�กิจการอย�างย่ังยืน ๒) กําหนดวัตถุประสงคZ 
เปrาหมายหลักของกิจการท่ีเป!นไปเพ่ือความย่ังยืน ๓) เสริมสร%างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิภาพ ๔) สรรหาและพัฒนา
ผู%บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร ๕) ดูแลระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ๖) รักษา
ความน�าเช่ือถือทางการเงินและการเป�ดเผยข%อมูล และ ๗) สนับสนุนการมีส�วนร�วมและการส่ือสารกับผู%ถือหุ%น  

โดย แผนแม�บทการกํากับดูแลท่ีดี มียุทธศาสตรZ และประเด็นยุทธศาสตรZ ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร-  ประเด็นยุทธศาสตร- 
ยุทธศาสตรZ ๑ ดําเนินการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ป\ ๒๕๖๒ 

อย�างครบถ%วน 
ยุทธศาสตรZ ๒ ต�อต%านทุจริตคอรZรัปช่ันเชิงรุก  
ยุทธศาสตรZ ๓ มุ�งสู�การเป!นองคZกรแห�งคุณธรรมอย�างย่ังยืน 
ยุทธศาสตรZ ๔ ส่ือสารการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอย�างท่ัวถึงท่ัวท้ังองคZกร  
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ผลการดําเนินงานในป\ ๒๕๖๒ ตามแผนแม�บท CG พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ใน ๒ ยุทธศาสตรZ ได%แก�ยุทธศาสตรZท่ี ๑ 

การดําเนินงานตามพันธกิจภายใต%หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดีโดยเน%นการสร%าง Good Citizenship ยุทธศาสตรZท่ี ๒  
การสร%างกลไกท่ีดีในการส่ือสารและเผยแพร�การดําเนินงานด%านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย�างท่ัวถึงท้ังภายในและภายนอก
องคZกร มีกิจกรรมดําเนินการ ๑๗ กิจกรรม โดยเป!นไปตามตัวช้ีวัดท้ัง ๑๗ กิจกรรม (๒ ไตรมาส) 
๓.๓ การดําเนินงานศูนยZจัดการเร่ืองร%องเรียน  

หลังจากท่ี บวท. ได%ดําเนินการทบทวนและจัดทํากระบวนการดําเนินงานของศูนยZจัดการเร่ืองร%องเรียนท่ีผ�าน 
การรับฟoงข%อคิดเห็นและข%อเสนอแนะของผู%บริหาร และได%ปรับปรุงคู�มือการจัดการเร่ืองร%องเรียนให%สอดคล%องตามกัน โดย
ได%รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ CG&CSR และคณะกรรมการ บวท. เรียบร%อยแล%ว (พฤศจิกายน ๒๕๖๑) จึงได%
เผยแพร�คู�มือการจัดการเร่ืองร%องเรียนฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหน%าเว็บไซตZ บวท. และ intranet ท้ังน้ี ผล 
การดําเนินงานของศูนยZจัดการเร่ืองร%องเรียน ในป\งบประมาณ ๒๕๖๑ มีดังน้ี 

• เร่ืองร%องเรียนท่ีเข%ามาในช�องทางของศูนยZจัดการเร่ืองร%องเรียน จํานวน ๒ เร่ือง สามารถดําเนินการ 
จนได%รับความเห็นชอบให%ยุติเร่ืองได% ๑ เร่ือง และอยู�ในระหว�างการดําเนินการ ๑ เร่ือง 

• เร่ืองท่ีเก่ียวข%องกับการให%บริการ/ความปลอดภัย จํานวน ๔ เร่ือง สามารถดําเนินการจนแล%วเสร็จ ๔ 
เร่ือง 

สําหรับผลการดําเนินงานของศูนยZจัดการเร่ืองร%องเรียน ในป\งบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ –
พฤษภาคม ๒๕๖๒) มีดังน้ี 

• เร่ืองร%องเรียนท่ีเข%ามาในช�องทางของศูนยZจัดการเร่ืองร%องเรียน จํานวน ๔ เร่ือง สามารถดําเนินการ 
จนได%รับความเห็นชอบให%ยุติเร่ืองได% ๓ เร่ือง และอยู�ในระหว�างการดําเนินการ ๑ เร่ือง 

• ไม�มีเร่ืองท่ีเก่ียวข%องกับการให%บริการ/ความปลอดภัย 
๓.๔ การผลักดันแนวทางการต�อต%านการทุจริตคอรZรัปช่ันตามวิถีทางของ บวท.  

ในป\ ๒๕๖๒ บวท. ได%ทบทวนสภาพแวดล%อมภายนอกท่ีเก่ียวข%องกับการดําเนินงานด%านการปrองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป!นส�วนหน่ึงของการกํากับดูแลท่ีดีจากสภาพแวดล%อมระดับชาติสู�สภาพแวดล%อมระดับองคZกร  
เร่ิมจาก ๑) แผนปฏิรูปประเทศด%านการปrองกันและปราบปรามการทุจริต ๒) ยุทธศาสตรZชาติว�าด%วยการปrองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ในบันทึกข%อตกลงความร�วมมือขับเคล่ือนยุทธศาสตรZชาติ ระหว�าง 
สํานักงาน ป.ป.ช. สคร. และหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ ๕๔ แห�ง ๓) แผนปฏิบัติการปrองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ ระยะ ๕ ป\ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของกระทรวงคมนาคม ๔) แผนปฏิบัติการปrองกันและปราบปรามการทุจริตในภาค
รัฐวิสาหกิจ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ผลการทบทวนสภาพแวดล%อมได%นํามากําหนดแนวทางการต�อต%านการทุจริตคอรZรัปช่ัน
ตามวิถีทางของ บวท. (AEROTHAI WAYs for Anti-Corruption) คือ ๑) บวท. มีวินัย ๒) โปร�งใส ๓) ยึดม่ันในคุณธรรม
จริยธรรม ๔) ร�วมปrองกันและปราบปรามการทุจริตกับแผนของกระทรวงคมนาคม แผนของสํานักงาน ป.ป.ช. และ
ยุทธศาสตรZชาติ และ ๕) เป!นท่ียอมรับท้ังภายในประเทศและต�างประเทศ สาระสําคัญท้ัง ๕ ประการดังกล�าว สามารถ
กําหนดการดําเนินการท่ีสําคัญ ได% ๕ แนวทาง ดังน้ี 
 

แนวทาง ประเด็นแนวทาง 
แนวทาง ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกต�อต%านการทุจริตเน%นปรับฐานความคิดของบุคลากรในการรักษาประโยชนZ

ส�วนรวม  
แนวทาง ๒ เสริมสร%างองคZความรู%ด%านการต�อต%านการทุจริตให%กับบุคลากร  
แนวทาง ๓ พัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการปrองกันและปราบปรามการทุจริต (ITA) 
แนวทาง ๔ สร%างเครือข�าย/บูรณาการระหว�างหน�วยงานภายในประเทศ 
แนวทาง ๕ ส่ือสารผลการดําเนินงานด%านการต�อต%านการทุจริตอย�างท่ัวถึงท้ังภายในและภายนอกองคZกร 

ผลการดําเนินงานในป\ ๒๕๖๒  
แนวทางท่ี ๑ จัดการรายงานความขัดแย%งทางผลประโยชนZของผู%บริหารและพนักงานประจําป\ ท่ัวท้ังองคZกร โดย

ผู%บริหารและพนักงานร%อยละ ๙๙.๘๔ ไม�มีความขัดแย%งทางผลประโยชนZ 
แนวทางท่ี ๒ จัดการบรรยายถ�ายทอดประสบการณZตรงต�อการต�อต%านการทุจิตคอรZรัปช่ัน โดยวิทยากรจากสํานักงาน

คณะกรรมการปrองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงานใหญ� 
ทุ�งมหาเมฆ โดยมีผู%บริหารและพนักงานเข%าร�วมรับฟoงฯ จํานวน ๑๓๐ คน            

แนวทางท่ี ๓ ๑) วิเคราะหZความเส่ียงและจัดทําแผนบริหารความเส่ียงความขัดแย%งทางผลประโยชนZส�วนตนกับ
ส�วนรวม โดยมีมาตรการปrองกันฯ ๕ มาตรการ  ๒) วิเคราะหZความเส่ียงและจัดทําแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตด%าน 
การพิจารณาอนุมัติอนุญาติ ด%านการใช%ดุลยพินิจ ด%านการใช%งบประมาณและทรัพยZสินทางราชการ โดยมีมาตรการปrองกันฯ 
๑๐ มาตรการ ๓) จัดต้ังเครือข�ายทูตคุณธรรมและความโปร�งใส (ITA Ambassador) ประจํากอง/ศูนยZ/เทียบเท�า จํานวน ๖๐ คน 
ทําหน%าท่ีในการส่ือสาร/ถ�ายทอด/สร%างการรับรู%การดําเนินงาน ITA และบุคลากรในกอง/ศูนยZ/สนับสนุนศูนยZ (IIT) ผู%มีส�วนได%ส�วนเสีย
ภายนอกท่ีติดต�อ (EIT) และการจัดทําข%อมูลท่ีต%องเป�ดเผยต�อสาธารณะ (OIT) 

แนวทางท่ี ๔ ตัวแทนพนักงานของ บวท. เข%าร�วมกิจกรรมเครือข�ายของศูนยZปฏิบัติการต�อต%านการทุจริต (ศปท.) 
กระทรวงคมนาคม เครือข�าย ITA รัฐวิสาหกิจ กิจกรรมของสํานักงาน ป.ป.ช. กิจกรรมของสํานักงาน ป.ป.ท. และกิจกรรมของ 
ACT 



 

 

 
๑๐ 

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร- 
ผลการดําเนนิงานทีส่ําคัญ 

ภายใต�แผนวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 
            แนวทางท่ี ๕ ส่ือสารผลการดําเนินงานด%านการต�อต%านการทุจริตอย�างท่ัวถึงใน http://home.aerothai.co.th/CGCSR/ 
การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
๓.๕ การสร%างมูลค�าเพ่ิมจากผลงานนวัตกรรม   

บวท. จัดให%มีการประกวดผลงานนวัตกรรมผลงานแนวคิดสร%างสรรคZ และผลงานนวัตกรรมกระบวนการเป!นประจํา 
ทุกป\ ซึ่งในป\ ๒๕๖๒ มีผลงานนวัตกรรมท่ีนําไปขยายผลใช%งานจริง จํานวน ๕ ผลงาน  ได%แก� 

๑. ไฟประภาคาร ชนิด LED 
๒. ระบบควบคุมและแสดงผลสถานะอุปกรณZอัจฉริยะ 
๓. อุปกรณZปrองกันความเสียหายจากความเข%มของสัญญาณท่ีสามารถโปรแกรมได% 
๔. โปรแกรมวิเคราะหZความเส่ียงการแก%ไขสถานการณZฉุกเฉินของระบบจ�ายกําลังไฟฟrา 
๕. ระบบบริหารการเฝrาระวังอุปกรณZไฟฟrาสํารองแบบต�อเน่ืองและอุปกรณZสับเปล่ียนวงจรไฟฟrา 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
๓.๖ การบริหารการเปล่ียนแปลงสู�ความพร%อมในการเป�ดใช%งานโครงสร%างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ    

เพ่ือให%การเปล่ียนถ�ายเทคโนโลยีจากระบบปoจจุบันไปสู�ระบบใหม�ตามแผนการดําเนินงานโครงการการพัฒนาโครงสร%าง
พ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ เป!นไปอย�างสมบูรณZ บวท. ได%ให%ความสําคัญกับการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงโดยได%ต้ัง
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ TMCS Project Steering Committee: TC และคณะทํางานในการถ�ายโอนระบบ TMCS 
Transition Team: TT และสํานักงานบริหารโครงการพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ (สบอ.) เพ่ือดําเนินการ
บริหารจัดการโครงการรวมท้ังบริหารการเปล่ียนแปลง ซึ่งได%ทํางานต�อเน่ืองมาจากการฝ�กอบรม HMI (Human Machine 
Interface) และหลักสูตร Operational Procedure Training โดยในป\น้ีได%ดําเนินการฝ�กอบรมทบทวนการใช%งานระบบเพ่ือท่ีจะ
ม่ันใจได%ว�าเจ%าหน%าท่ีทุกคนรักษาความรู%และทักษะการใช%งานระบบได% โดยฝ�กทบทวนด%วยระบบปฏิบัติงานจําลอง และระบบ
ปฏิบัติงานจริง เพ่ือเตรียมความพร%อมก�อนเข%าสู�ช�วง Shadowing และ Ghosting รวมถึงมีการประเมินความสามารถและ 
ความพร%อม (Competency assessment and Readiness survey) ของเจ%าหน%าท่ีทุกศูนยZควบคุมจราจรทางอากาศเพ่ือให%ม่ันใจ
ในความพร%อมก�อนการปฏิบัติงานด%วยระบบโครงการพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศต�อไป 
อันดับเครดิตขององค-กร 
๓.๗ การทบทวนอันดับเครดิตขององคZกรประจําป\ ๒๕๖๒        

 บวท. ได%รับการทบทวนอันดับเครดิตขององคZกร โดยในป\ ๒๕๖๑ บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด ได%คงอันดับเครดิตองคZกร
ของ บวท. ท่ีระดับ “AAA” ส�วนแนวโน%มอันดับเครดิตได%กําหนดท่ีระดับ “Stable” ซึ่งเป!นระดับสูงสุดและต�อเน่ืองเป!นป\ท่ี ๔ และ
ปoจจุบันอยู�ระหว�างทําการทบทวนอันดับเครดิตขององคZกรประจําป\ ๒๕๖๒ ซึ่งคาดว�าจะทราบผลการทบทวนอันดับเครดิตในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๔. การสร�างคุณคHา
ให�กับกิจการบินและ
ผู�มีสHวนได�สHวนเสีย 

บทบาทภายในประเทศ 
๔.๑ การผลักดันการแก%ปoญหาบั้งไฟ โคมลอยและโคมควัน      
 บวท. ผลักดันการแก%ปoญหาบั้งไฟ โคมลอยและโคมควันอย�างต�อเน่ืองและสมํ่าเสมอ โดยส่ือสารปoญหาและ 
แนวทางแก%ไขต�อภาครัฐในระดับนโยบาย และเดินหน%ารณรงคZส่ือสารและสร%างความตระหนักให%กับผู%เก่ียวข%องในทุกภาคส�วน 
ได%ร�วมมือกันแก%ไขปoญหาอย�างต�อเน่ือง จากการประสานให%ข%อมูลต�อกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน�วยงานต�าง ๆ  
จึงได%มีคําส่ังหัวหน%าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๔ ออกมาตรการปrองกันและแก%ไขปoญหา 
ความเดือดร%อนจากการจุดและปล�อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคล%ายคลึงกัน ซึ่งมีผลบังคับใช%
ต้ังแต�วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป!นต%นมา  และต�อมากระทรวงมหาดไทยได%มอบหมายให%สํานักนิติการดําเนินการจัดทําประกาศ
จังหวัด เพ่ือออกประกาศให%ทุกจังหวัดกําหนดแนวทาง เร่ือง มาตรการปrองกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษา
ความเรียบร%อยของประชาชน ในการจุดและปล�อยหรือกระทําการอย�างใดเพ่ือให%บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟหรือวัตถุอ่ืนใด 
ท่ีคล%ายคลึงกันขึ้นไปสู�อากาศ โดยให%แต�ละจังหวัดเป!นผู%ออกประกาศเอง ซึ่งในป\ ๒๕๖๐ จนถึงปoจจุบันได%ออกประกาศจังหวัดไปแล%ว 
จํานวนท้ังส้ิน ๗๑ ฉบับ นอกจากน้ี บวท. ยังมีการเก็บสถิติการพบเห็นบั้งไฟ โคมลอย และโคมควันโดยผู%ทําการบิน และสถิติ 
การแจ%งปล�อยบั้งไฟ โคมลอย โคมควัน อย�างต�อเน่ือง เพ่ือนําไปส่ือสารและแก%ไขปoญหา โดยในช�วงเทศกาลลอยกระทง บวท. ได%ใช%
ข%อมูลการแจ%งปล�อยโคมลอย โคมควัน ในการจัดการจราจรทางอากาศ เพ่ือให%เกิดความปลอดภัยสูงสุด ท้ังน้ี บวท. ยังคงหลักการ
และเปrาหมายสําคัญคือ การส�งเสริมให%งานประเพณีและการประกอบอาชีพสุจริตอยู�คู� กับสังคม และอยู�ร�วมกันได%กับ 
ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ภายใต%การควบคุมการปฏิบัติให%เป!นไปตามกฎหมาย และการสร%างความรู%ความเข%าใจถึง 
ภัยอันตรายและผลท่ีจะตามมา หากเกิดอุบัติเหตุอากาศยานจากปoจจัยอันตรายดังกล�าว 
๔.๒ การผลักดันการแก%ปoญหาวิทยุภาคพ้ืนรบกวนระบบส่ือสารการบิน       
 จากท่ี บวท. และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนZ และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
(กสทช.) ได%ร�วมกันตรวจสอบและหาแนวทางแก%ปoญหาความถี่รบกวนระบบส่ือสารการบิน และร�วมกันสนับสนุนให%มีการบรรลุ
ข%อตกลงความร�วมมือระหว�างกระทรวงคมนาคมและสํานักงาน กสทช. ในวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล%ว บวท. และ
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สํานักงาน กสทช. ยังคงร�วมกันดําเนินการแก%ปoญหาวิทยุภาคพ้ืนรบกวนระบบส่ือสารการบินอย�างต�อเน่ือง โดยจัดวาง
มาตรการระหว�างกันในการเพ่ิมความเข%มงวดในมาตรการตรวจสอบมาตรฐานระบบอุปกรณZ  กําหนดพ้ืนท่ีปลอดภัยใน 
การเดินอากาศ  จัดเก็บข%อมูลและประสานงานเพ่ือยุติการรบกวน  ส�งเสริมการสร%างความเข%าใจให%กับผู%ประกอบการ และ
พิจารณาการใช%งานความถี่สํารองเพ่ิมเติม  อีกท้ังภายใต%กรอบความร�วมมือข%างต%น บวท. และ กสทช. ผลัดกันเป!นเจ%าภาพ
จัดการอบรม/สัมมนาภายใต%บันทึกความร�วมมือของ คค. และ กสทช. ให%กับเจ%าหน%าท่ี บวท. และ เจ%าหน%าท่ี กสทช. จํานวน ๔ คร้ัง 
ใน ๔ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต%) โดยมีวัตถุประสงคZเพ่ือให%เกิดความเข%าใจในการทํางาน
ของแต�ละหน�วยงาน เกิดการตระหนักรู%ถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการรบกวนของคล่ืนวิทยุชุมชน รวมท้ังการแลกเปล่ียน
ประสบการณZและส่ิงท่ีเป!นปoญหาในการทํางาน นอกจากน้ี บวท. ยังให%การสนับสนุนบุคลากร ในกรณีท่ี กสทช. จัดกิจกรรม 
ให%ความรู%แก�ผู%ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงถึงผลกระทบของคล่ืนวิทยุชุมชนท่ีส�งผลรบกวนคล่ืนวิทยุการบินอีกด%วย 
รวมท้ังส่ือสารปoญหาและแนวทางแก%ไขต�อภาครัฐในระดับนโยบายอย�างต�อเน่ือง ซึ่งในป\ ๒๕๖๐ บวท. ได%มีการลงพ้ืนท่ี
ตรวจสอบการแพร�แปลกปลอม ร�วมกับสํานักงาน กสทช. เขต เพ่ือติดตามแก%ไขปoญหาวิทยุกระจายเสียงรบกวนกิจการ
ทางการบินร�วมกัน การแลกเปล่ียนประสบการณZในการทํางาน นําระบบ Customer Relationship Management (CRM) 
สําหรับแจ%งปoญหาและติดตามแก%ไขปoญหาวิทยุกระจายเสียงรบกวนกิจการทางการบินผ�านระบบ CRM ระหว�างสํานักงาน 
กสทช. กับ บวท. ผ�านระบบ Internet โดยในป\ ๒๕๖๒ ได%มีการพัฒนาระบบดังกล�าวเป!นท่ีเรียบร%อยแล%ว 
 ในส�วนการขยายผลนวัตกรรมของ บวท. (อุปกรณZตรวจวัดการแพร�แปลกปลอมรบกวนกิจการวิทยุการบินสําหรับ
สถานีส�งวิทยุกระจายเสียง) โดยการส�งเสริมสร%างแรงจูงใจให%ความรู%กับผู%ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ให%นําไปติดต้ัง 
ใช%งานเพ่ือเฝrาระวังตัวเอง รวมท้ังยังมีการประชุมร�วมกับสํานักงาน กสทช. เพ่ือติดตามผลการบังคับใช%กฎหมาย ตามประกาศ
ของสํานักงาน กสทช. ท้ัง ๓ ฉบับ ทุก ๓ เดือน และสรุปผลแนวโน%มของสภาพปoญหาการรบกวน เพ่ือปรับแผนการดําเนินการ
แก%ไขปoญหาต�อไป พร%อมมีการแต�งต้ังคณะทํางานระหว�าง บวท. และสํานักงาน กสทช. ในการจัดทําข%อมูลสถานี
วิทยุกระจายเสียงลงในแผนท่ีการบิน เพ่ือใช%งานร�วมกันในการวิเคราะหZแก%ไขปoญหาต�อไป 
              ในป\งบประมาณ ๒๕๖๑ บวท. ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบการแพร�แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงรบกวน
ระบบส่ือสารทางการบินร�วมกับสํานักงาน กสทช. เขต จํานวน ๒๑ เขต (๑ คร้ัง/สํานักงานเขต/เดือน) ในการติดตามการแก%ไข
ปoญหาการรบกวนในแต�ละภูมิภาค  โดยยังพบการรบกวนความถี่กิจการทางการบินในบางพ้ืนท่ี และได%ประชุมร�วมกับ
สํานักงาน กสทช. ภาค/เขต เพ่ือสรุปผลในการดําเนินการแก%ไขปoญหาการรบกวนในแต�ละภูมิภาคร�วมระหว�าง ๒ หน�วยงาน 
(บวท. และ กสทช.) ๓ เดือน/คร้ัง/ภาค/เขต 
              นอกจากน้ี บวท. ยังได%ร�วมเป!นวิทยากรบรรยายในการให%ความรู%กับผู%ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงร�วมกับ
สํานักงาน กสทช. ตามท่ีได%รับการร%องขอ 
๔.๓ การผลักดันการแก%ปoญหาด%านมาตรฐานของบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน         

บวท. ผลักดันการแก%ปoญหาข%อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน เพ่ือให%เป!นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยขององคZการ
การบินพลเรือนระหว�างประเทศ (ICAO) โดยการทํางานร�วมกับสํานักงานการบินพลเรือนแห�งประเทศไทย (กพท.) และ 
กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) เพ่ือระบุประเด็นปoญหา (ท้ังในด%านระบบอุปกรณZการปฏิบัติงานและคุณภาพข%อมูล) แนวทาง 
การแก%ไข ผู%รับผิดชอบและระยะเวลา สําหรับแก%ไขข%อขัดข%องการให%บริการ ตลอดจนการแก%ไขข%อตรวจพบจากการตรวจสอบ
มาตรฐานการกํากับดูแลด%านความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit Programme – Continuous 
Monitoring Approach: USOAP-CMA)  

 บวท. และ อต. ได%ลงนามข%อตกลง (Letter of Agreement) การปฏิบัติงานด%านอุตุนิยมวิทยาการบินระหว�าง  
อต. กับ บวท. ตามแผนการแก%ไขข%อบกพร�อง USOAP-CMA ข%อ ๗.๔๑๕ ของ บวท. เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ และได%
นําส�งสําเนาข%อตกลงดังกล�าวให% กพท. ทราบแล%ว และในวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ บวท. และ อต. ได%แต�งต้ัง
คณะกรรมการบริหารข%อตกลงการปฏิบัติงานด%านอุตุนิยมวิทยาการบินระหว�าง อต. กับ บวท. ตามท่ีข%อตกลงได%กําหนดให%มี
การแต�งต้ังคณะกรรมการบริหารข%อตกลงระหว�าง อต. กับ บวท. ประกอบด%วย ผู%แทนของแต�ละฝ�าย ฝ�ายละ ๕ คน เพ่ือ
บริหารและควบคุมการดําเนินงานตามเงื่อนไขข%อตกลงให%เกิดความสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคZ 

บวท. จัดทําคู�มือการแจ%งข�าวอากาศประเภท Special air-reports by voice communication ระหว�าง ACC 
(Area Control Centre) และ MWO (Meteorological Watch Office) โดยผ�านการทบทวนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข%อง 
ประกอบด%วย กพท. MWO และ ACC เรียบร%อยแล%ว และจัดประชุมกับผู%เก่ียวข%องเพ่ือนําเสนอแนวปฏิบัติการแจ%งข�าวอากาศ
ประเภท Special air-reports ในวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐  

บวท. และ อต. จัดทําคู�มือปฏิบัติงานด%านอุตุนิยมวิทยาการบินและประกาศใช% ในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่ง
เป!นไปตามแผนการแก%ไขข%อบกพร�อง USOAP-CMA ข%อ ๗.๑๓๑ ของ บวท. 

นอกจากน้ี ในป\ ๒๕๖๒ บวท. ยังได%มีการพัฒนาการให%บริการข%อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินให%อยู�ในรูปแบบ
มาตรฐานใหม� (ICAO Meteorological Information Exchange Model: IWXXM) ตามภาคผนวก ๓ ของอนุสัญญาชิคาโก 
(Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation) อีกท้ัง ยังมีการริเร่ิมการพัฒนาต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข%อง
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กับการให%บริการข%อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินตามแผนการเดินอากาศท้ังในระดับสากล (Global Air Navigation Plan: GANP) 
และระดับภูมิภาค (Asia/Pacific Seamless ATM Plan) ด%วย 
บทบาทในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
๔.๔ การเข%าร�วมเป!นคณะทํางานใน Panel ของ ICAO    
 บวท. ได% เข%าร�วมในคณะทํางาน Air Traffic Management Operations Panel (ATMOPSP) คณะทํางาน 
Surveillance panel (SP) และคณะทํางาน Communications Panel (CP) ของ ICAO โดยรายละเอียดของคณะทํางานท้ัง 
๓ มีดังต�อไปน้ี 
 ๔.๔.๑ คณะทํางาน ATMOPSP 
 บวท. ได%เข%าร�วมเป!นคณะทํางาน Air Traffic Management Operations Panel (ATMOPSP) ในฐานะ Panel 
member และ Advisor โดยคณะทํางาน ATMOPSP ได%รับการมอบหมายให%การดําเนินการวิเคราะหZ แก%ไข และผลักดัน 
การพัฒนามาตรฐานการให%บริการการจราจรทางอากาศ การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการ การพัฒนาแนวทาง 
การปฏิบัติการร�วมกันระหว�างภาคทหารและภาคพลเรือน รวมถึงการวางแผนและนโยบายในการพัฒนา Air Traffic Flow 
Management (ATFM) ในระดับสากล ซึ่งจะถูกนําไปเป!นแนวทางหลักในการกําหนดแผนของแต�ละภูมิภาคต�อไป 
 การส�งผู%แทนเข%าร�วมคณะทํางานฯ น้ี ถือเป!นการเป�ดโอกาสให%ผู%แทน บวท. มีโอกาสได%วิเคราะหZถึงปoญหาและ
แนวโน%มการพัฒนาการบริหารการจราจรทางอากาศ ในหลาย ๆ มุมมอง (State, Sub-Regional, Regional and Global) 
อีกท้ังยังได%มีส�วนร�วมในการวิเคราะหZ/กําหนด/วางแผนแก%ไขปoญหาต�าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาการบริหารการจราจรทาง
อากาศในระดับสากล อน่ึงจากการประชุม ATMOPSP Working Group คร้ังท่ี ๗ เม่ือวันท่ี ๒๙ เมษายน – ๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ท่ีประชุมได%มีการนําเสนอรายช่ือและได%มีมติให%แต�งต้ังให% นายป�ยวุฒิ ตันติเมฆบุตร ศห.บจ. รับตําแหน�งเป!น Vice-
Chairman ของ Air Traffic Management Operations Panel 
 ๔.๔.๒ คณะทํางาน SP 
              บวท. ได% เข% าร�วมเป!นคณะทํางาน Surveillance Panel (SP) ในฐานะ Panel member และ Advisor โดย
คณะทํางาน SP มีหน%าท่ีปรับปรุงแก%ไขมาตรฐานขององคZการการบินพลเรือนระหว�างประเทศท่ีเก่ียวข%องกับระบบติดตาม
อากาศยาน และรายละเอียดข%อมูลสําหรับใช%ในการวางแผนวิจัยและพัฒนา เพ่ือกําหนดทิศทางในการนําเทคโนโลยีติดตาม
อากาศยานรูปแบบใหม�เข%ามาใช%งาน เพ่ือให%เกิดประโยชนZและประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู%แทน บวท. ได%มีส�วนร�วมและสนับสนุน
ในการทบทวนและเสนอข%อคิดเห็นเก่ียวกับการพิจารณาปรับปรุง แก%ไขมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ (SARPs) 
               ๔.๔.๓ คณะทํางาน CP 
               บวท. ได%เข%าร�วมเป!นคณะทํางาน Communications Panel (CP) ในฐานะ Panel member และ Advisor  
อน่ึง บวท. ได%เข%าร�วมเป!นคณะทํางาน CP คร้ังแรกเม่ือตุลาคม ๒๕๕๙ โดยคณะทํางาน CP ได%รับผิดชอบการศึกษาและ 
การพัฒนาข%อกําหนดของ ICAO ในเร่ืองปฏิบัติการ และเทคนิคสําหรับระบบการส่ือสารทางด%านเสียง (voice) และข%อมูล 
(data) ของการบริหารจราจรทางอากาศ ซึ่งสนับสนุนวิธีปฏิบัติและ Application ต�าง ๆ ท่ีได%ระบุไว%ในแผนการเดินอากาศ
สากล (Global Air Navigation Plan: GANP) โดยการเข%าร�วมเป!นคณะทํางานดังกล�าว  ผู%แทน บวท. มีบทบาทในการแสดง 
ความคิดเห็นในการทบทวนและเสนอข%อคิดเห็นเก่ียวกับการพิจารณากลยุทธZ กําหนดทิศทาง และการวางแผนสําหรับ 
การส่ือสารด%านการบินให%มีความสอดคล%องกันตามท่ีระบุในแผน GANP ร�วมกับผู%เช่ียวชาญของ ICAO และหน�วยงานด%านการบิน
สากล รวมท้ังได%ติดตามเป!นประจําทุกป\เพ่ือการพัฒนาระบบและการอํานวยความสะดวกต�าง ๆ ของการส่ือสารการบริหาร
จราจรทางอากาศ เพ่ือสามารถนํามาวางแผนพัฒนาการส่ือสารด%านการบินของประเทศไทยในอนาคตต�อไปได%  
๔.๕ การเพ่ิมบทบาทบนเวที CANSO    
 ตามท่ี บวท. มุ�งเน%นนโยบายในการเพ่ิมบทบาทต�อกิจการบินระหว�างประเทศ เพ่ือใช%ประโยชนZจากความร�วมมือ
สําหรับการพัฒนาบริการการเดินอากาศของประเทศสู�มาตรฐานสากลและเทียบเคียงกับ Best practices ได% บวท. จึงได%
ร�วมกับหน�วยงานผู%ให%บริการการเดินอากาศจากนานาประเทศท่ัวโลก จัดต้ัง Civil Air Navigation Services Organization 
(CANSO) ในป\ พ.ศ.๒๕๓๙ และ บวท. ได%เป!นสมาชิกมาโดยตลอด อีกท้ัง บวท. ยังได%เข%าร�วมเป!นสมาชิกคณะทํางานของ 
CANSO ท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของหน�วยงานบริการการเดินอากาศในหลายคณะ เช�น Operations Standing 
Committee (OSC  ) ซึ่ งค รอบค ลุม เน้ื อห าเก่ี ย ว กับ  Performance-based Navigation, Aeronautical Information 
Management, RPAS and Emerging Technologies, Air Traffic Flow Management, Operational Performance, 
Environment, Airport Collaborative Decision-Making แ ล ะ  The Controller Pilot Data Link Communications 
คณะทํางาน Safety Standing Committee (SS) ซึ่งครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับ Safety Performance Measurement, SMS 
and Best Practices, Human Performance Management แ ล ะ  Future Safety Development แ ล ะค ณ ะ ทํ า งาน 
Strategy and Integration Standing Committee (SISC) ซึ่งครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับ การเปรียบเทียบผลการดําเนินการ
ในด%านต�าง ๆ โดยเน%นด%านประสิทธิภาพการบริหารต%นทุน ผ�านการทํางานของ Global Benchmarking Workgroup (ผู%แทน 
บวท. ได% รับการแต� งต้ั งให% รับหน% าท่ี  Chairman), Acquisition Excellence, ATM Security, Business Excellence, Human 
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Resources, Next Generation of Aviation Professionals Implementation แ ล ะ  Performance Based Regulation on 
Remote Towers  

นอกจากน้ี CANSO ยังมีการดําเนินการในระดับภูมิภาค ซึ่ง บวท. ได%มีส�วนร�วมใน CANSO ของภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟ�ก โดยมีผู%แทน บวท. ดํารงตําแหน�ง Chairman ของ CANSO Operations Workgroup   

รวมท้ัง บวท. ได%มีส�วนร�วมในการพัฒนาเอกสารคําแนะนํา/วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด รวมถึงเข%าร�วมกิจกรรมการวัด
เปรียบเทียบสมรรถนะการดําเนินการในด%านต�าง ๆ อาทิ ด%านประสิทธิภาพค�าใช%จ�ายในการให%บริการการเดินอากาศ Cost 
Efficiency ด%านความปลอดภัย Safety Performance Measurement เป!นต%น 
๔.๖ การร�วมพัฒนาระบบการเดินอากาศในระดับภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟ�ก     
 ในป\ ๒๕๖๒ บวท. ยังคงบทบาทสําคญัในการพัฒนาระบบการเดินอากาศในระดับภูมิภาค อาทิ 

• การดําเนินการด%านการบริหารจัดการข%อมูลท้ังระบบ (System-Wide Information Management: SWIM) บวท. 
ยังคงบทบาทความเป!นผู%นําท้ังในระดับอาเซียนและภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟ�ก โดยในป\ ๒๕๖๒ บวท. ได%ดําเนินการพัฒนา
ท้ังด%านวิศวกรรมและด%านปฏิบัติการ พร%อมท้ังให%ความช�วยเหลือแก�ประเทศเพ่ือนบ%าน เพ่ือเตรียมการจัดการสาธิต 
SWIM in ASEAN Demonstration ซึ่ ง บวท. ร�วมกับ CAAS (Civil Aviation Authority of Singapore) จะเป!น
เจ%าภาพจัดขึ้นในป\ ๒๕๖๒ เพ่ือสาธิตการแลกเปล่ียนข%อมูลเท่ียวบิน ข%อมูล/ข�าวสารการบิน และข�าวอากาศ ในรูปแบบ
มาตรฐานสากลตามแนวคิด SWIM ซึ่งเป!นองคZประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการยกระดับขีดความสามารถการบริหาร
จราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM) ให%พร%อมรองรับการปรับเปล่ียนแนวคิดเชิงปฏิบัติการตามท่ี
องคZการการบินพลเรือนระหว�างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ได%กําหนดไว%และ
พร%อมรองรับการเจริญเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ท้ังน้ี ในปoจจุบัน มีหน�วยงานผู%ให%บริการ 
การเดินอากาศ หน�วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน และหน�วยงานด%านการบินอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข%อง จาก ๑๔ ประเทศ รวมท้ัง
สายการบินพาณิชยZหลักในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟ�ก ได%แสดงความจํานงอย�างเป!นทางการท่ีจะเข%าร�วมการสาธิตฯ แล%ว 
นอกจากน้ี บวท. ยังร�วมเป!นสมาชิกและสนับสนุนการดําเนินการของ ICAO Asia/Pacific SWIM Task Force เพ่ือ
จัดทําแผนดําเนินการและข%อกําหนดต�าง ๆ ด%าน SWIM ของภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟ�ก โดย บวท. ได%รับมอบหมาย
ต�อเน่ืองจากคณะทํางานฯ ให%เป!นผู%นําในการดําเนินการในหลายส�วน เช�น การจัดทํา SWIM Roadmap ของภูมิภาค 
การพัฒนารูปแบบการแลกเปล่ียนข%อมูลตามบริบทการใช%งานของภูมิภาค การกําหนดรูปแบบโครงสร%างพ้ืนฐาน SWIM 
สําหรับภูมิภาค เป!นต%น ท้ังน้ี ในป\ ๒๕๖๒ บวท. ได%พัฒนารูปแบบการแลกเปล่ียนข%อมูลความคล�องตัวการจราจร 
ทางอากาศ  (Air Traffic Flow Management: ATFM) และการบู รณ าการระหว� าง ATFM และ Airport-
Collaborative Decision Making (A-CDM) สําหรับใช%ในการแลกเปล่ียนข%อมูลบนโครงสร%างพ้ืนฐาน/ตามแนวคิด 
SWIM ซึ่ งท่ีประชุม ICAO Asia/Pacific SWIM Task Force คร้ังท่ี  ๓ (SWIM TF/3) ได% ให%การรับรองรูปแบบ 
การแลกเปล่ียนฯ ดังกล�าว เป!นรูปแบบการแลกเปล่ียนข%อมูลของภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟ�ก สําหรับรัฐภาคีในภูมิภาคฯ 
นําไปใช%งานแล%ว 

• การดําเนินการด%านการบริหารความคล�องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management: ATFM) ระหว�าง
ประเทศ โครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM Operational Trial ซึ่งเป!นการทดสอบแนวคิดในการบริหาร
ความคล�องตัวการจราจรทางอากาศระหว�างประเทศ (Cross-Border ATFM) ท่ี บวท. ได%ดําเนินการมาอย�างต�อเน่ือง 
ในฐานะผู%นํา ร�วมกับหน�วยงานผู%ให%บริการการเดินอากาศจากประเทศสิงคโปรZ ฮ�องกง มาเลเซีย เวียดนาม จีน 
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย กัมพูชา ฟ�ลิปป�นสZ เมียนมารZ ลาว และหน�วยงานด%านการบินอ่ืน ๆ ได%ปรับเปล่ียนจากการเป!น
เพียงโครงการทดสอบ เป!นการให%บริการจริง ภายในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟ�ก โดยการให%บริการตามแนวคิด Distributed 
Multi-Nodal ATFM ดังกล�าว ถือเป!นการดําเนินการร�วมด%าน ATFM กลุ�มใหญ�ท่ีสุดของภูมิภาคฯ ในป\ ๒๕๖๒ บวท. 
และหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเข%าร�วมโครงการได%ร�วมกันดําเนินการต�อเน่ืองด%วยการให%บริการเม่ือมีข%อจํากัดในการรองรับ
ปริมาณการจราจรฯ ท่ีสนามบินในหลากหลายสถานการณZและประสบความสําเร็จเป!นอย�างดี รวมท้ังยังได%ขยายผล 
การดําเนินการด%วยการให%บริการเม่ือมีข%อจํากัดปริมาณการจราจรฯ ท่ีรองรับได%ในส�วนห%วงอากาศ และร�วมกันพัฒนา
กรอบ/กระบวนการในการประเมินผลภายหลังการปฏิบั ติการ (Post-Operations Analysis) เพ่ือนําไปใช%ใน 
การปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติการในอนาคต นอกจากน้ี คณะทํางานย�อยด%านเทคนิค (Technical Sub-Group) 
ภายใต%โครงการ ยังได%พัฒนาข%อกําหนดทางเทคนิคในการเช่ือมต�อระบบสนับสนุนฯ ระหว�างหน�วยงานท่ีเข%าร�วม
โครงการ โดยอาศัยการเช่ือมต�อผ�าน AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network) หรือ AMHS 
(Air Traffic Service Message Handling System) ซึ่งท่ีประชุม ICAO Asia/Pacific ATFM Steering Group คร้ังท่ี ๙ 
(ATFM SG/9) ได%ให%การรับรองข%อกําหนดฯ ดังกล�าว สําหรับรัฐภาคีในภูมิภาคฯ ใช%ในการดําเนินการเช่ือมต�อระบบ
สนับสนุนการให%บริการ ATFM ระหว�างกันด%วยแล%ว 
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๕. การสร�าง
ความสามารถใน
การแขHงขันให�กับ
ประเทศ 

การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ 
๕.๑ ความคืบหน%าโครงการพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ    
              ในป\ ๒๕๕๘ บวท. ได%จัดต้ัง “สํานักงานบริหารโครงการพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ 
(สบอ.)” ขึ้นเป!นหน�วยงานหลักในการบริหารโครงการพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand 
Modernization CNS/ATM System: TMCS) ซึ่งเป!นโครงการลงทุนท่ีสําคัญและมีวงเงินเบิกจ�ายสูง รวมท้ังมีปoจจัยเส่ียง 
ท่ีต%องบริหารจัดการอย�างต�อเน่ืองและจริงจัง  บวท. จึงได%ต้ัง “คณะกรรมการบริหารโครงการ TMCS (TMCS Project 
Steering Committee : TC)” เพ่ือบริหารผลลัพธZในภาพรวมของการดําเนินโครงการ TMCS และท่ีเก่ียวข%องท้ังหมดท้ัง 
ในเชิงนโยบายและการดําเนินการ พร%อมกับแต�งต้ัง “คณะทํางานในการถ�ายโอนระบบ (TMCS Transition Team : TT)” 
เพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนและบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงและถ�ายโอนระบบปoจจุบันไปยังระบบใหม�ภายใต%การทํางาน
ร�วมกันกับ สบอ. และหน�วยต�าง ๆ ปoจจุบัน บวท. กําลังเข%าสู�ช�วงถ�ายโอนการให%บริการควบคุมจราจรทางอากาศ (Transition) 
ไปสู�ระบบการเดินอากาศเป!นระบบใหม� โดยมีกลยุทธZคือ การถ�ายโอนแบบแยกส�วน โดยแบ�งดําเนินการถ�ายโอนระบบสําหรับ
ศูนยZควบคุมจราจรทางอากาศออกเป!น ๓ กลุ�ม ได%แก�  
 กลุ�มท่ี ๑ ศูนยZบริหารจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพและหอบังคับการบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง 
 กลุ�มท่ี ๒ ศูนยZควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค ศูนยZควบคุมการบินเชียงใหม� ศูนยZควบคุม
การบินพิษณุโลก ศูนยZควบคุมการบินภูเก็ต ศูนยZควบคุมการบินหาดใหญ� และหอบังคับการบินท่ีเก่ียวข%อง 
 กลุ�มท่ี ๓ ศูนยZควบคุมจราจรทางอากาศเส%นทางการบินกรุงเทพ 
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนการถ�ายโอนของแต�ละควบคุมจราจรทางอากาศ ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี ๑ ขั้นตอนการเตรียมความพร%อมในด%านอุปกรณZ การจัดเตรียมแผนการทํางานรวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวข%อง 
การฝ�กอบรมบุ คลากรเพ่ื อรองรับการเป ล่ียนแปลง และการพัฒ นาขั้ นตอนกระบวนการทํ างาน เพ่ื อรองรับ 
การเปล่ียนแปลง 
 ขั้นตอนท่ี ๒ ขั้นตอน Shadow Operations เป!นขั้นตอนสําหรับทดลองใช%งานระบบ TMCS แบบคู�ขนานกับ
ระบบปoจจุบัน  
 ขั้นตอนท่ี ๓ ขั้นตอน Ghosting Operations เป!นขั้นตอนท่ีจะเร่ิมให%บริการควบคุมจราจรทางอากาศด%วยระบบ 
TMCS แบบบางส�วน/บางช�วงเวลาท่ีปริมาณการจราจรทางอากาศไม�หนาแน�น (Light Traffic) และในขั้นตอนสุดท%ายจึงจะ
ดําเนินการให%บริการด%วยระบบ TMCS แบบเต็มรูปแบบ (TMCS Full Operations) และตัดการให%บริการควบคุมจราจร 
ทางอากาศจากระบบปoจจุบัน (Cutover)  
 ขั้นตอนท่ี ๔ ขั้นตอน Post-Cutover/Warming เป!นขั้นตอนหลังจากดําเนินการ Cutover แล%ว  

การดําเนินการในป\ ๒๕๖๒ กลุ�มท่ี ๑ และกลุ�มท่ี ๒ (เฉพาะศูนยZควบคุมการบินเชียงใหม�และศูนยZควบคุมการบิน
พิษณุโลก) ได%มีการถ�ายโอนการให%บริการควบคุมจราจรทางอากาศ (Transition) ไปสู�ระบบการเดินอากาศใหม�ซึ่งเป!น 
การดําเนินการขั้นตอนท่ี ๓ เรียบร%อยแล%วภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ขณะน้ีอยู�ระหว�าง Post-Cutover/Warming ใน
ขั้นตอนสุดท%าย 

สําหรับกลุ�มท่ี ๒ ศูนยZควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค ศูนยZควบคุมการบินภูเก็ต ศูนยZควบคุม
การบินหาดใหญ� และหอบังคับการบินท่ีเก่ียวข%อง กําลังเข%าสู�การดําเนินการขั้นตอนท่ี ๓ คือขั้นตอน Ghosting Operations 
ซึ่งมีแผนดําเนินการเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒ และกลุ�มท่ี ๓ ศูนยZควบคุมจราจรทางอากาศเส%นทางการบินกรุงเทพ  
มีแผนดําเนินการในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
๕.๒ การผลักดันนโยบายและยุทธศาสตรZด%านการขนส�งทางอากาศของไทย     

จากการท่ีภาครัฐดําเนินนโยบายส�งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการท�องเท่ียวและกิจการการขนส�งทางอากาศมาอย�าง
ต�อเน่ือง รวมถึงมีปoจจัยเอ้ือจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินและภาวะเศรษฐกิจของโลก ส�งผลให%การขนส�งทาง
อากาศของประเทศไทยมีการเติบโตอย�างรวดเร็ว อย�างไรก็ดี ปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอย�างรวดเร็วอันเป!น
ปoจจัยท่ีช�วยส�งเสริมการสร%างรายได% ตลอดจนโอกาสทางเศรษฐกิจด%านต�าง ๆ ให%กับประเทศ กลับอยู�ภายใต%ข%อจํากัดของ
โครงสร%างห%วงอากาศในปoจจุบัน ซึ่งยังไม�สามารถปรับปรุงและพัฒนาให%รองรับกับแนวโน%มการเติบโตอย�างรวดเร็วของปริมาณ
การจราจรทางอากาศได% ประกอบกับปoจจัยอันตรายทางการบินท่ียังเป!นภัยคุกคามความปลอดภัยในการให%บริการการขนส�ง
ทางอากาศในปoจจุบันของไทย จึงอาจส�งผลให%เกิดปoญหาและผลกระทบท่ีเก่ียวข%องท้ังด%านความปลอดภัย ความสะดวก  
ความรวดเร็วในการเดินทาง และจะทวีความรุนแรงขึ้นเป!นลําดับหากไม�ได%รับการแก%ไขให%ทันต�อความเติบโตต�อไป ท้ังน้ี คค. 
ได%รับทราบปoญหาดังกล�าวและได%มอบนโยบายกับหน�วยงานต�าง ๆ ในการกําหนดแผนงานและให%แนวทางดําเนินการแก%ไข
ปoญหาดังกล�าวมาเป!นระยะแล%ว อาทิ แผนปฏิบัติการด%านคมนาคมขนส�ง ระยะเร�งด�วน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือขับเคล่ือนการลงทุน
ด%านโครงสร%างพ้ืนฐานของประเทศ แผนปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส�งทางอากาศเพ่ือสนับสนุนนโยบายเป�ดเสรีการบิน 
ระยะ ๕ ป\ (๒๕๕๙-๒๕๖๓) และแผนแม�บทการพัฒนาและส�งเสริม ตลอดจนบูรณาการด%านการขนส�งทางอากาศของไทย 
ระยะเร�งด�วน (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) แผนแม�บทการขนส�งทางอากาศของประเทศไทย เป!นต%น โดย บวท. ได%เข%าร�วมสนับสนุน
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ประเด็นยุทธศาสตร- 
ผลการดําเนนิงานทีส่ําคัญ 

ภายใต�แผนวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 
แนวทางการดําเนินการอย�างต�อเน่ือง ตลอดจนนําเสนอแนวทางการดําเนินการเพ่ิมเติมแก�ภาครัฐในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ท้ังในด%านการแก%ปoญหาเฉพาะหน%าในระยะเร�งด�วน และการแก%ปoญหาเชิงโครงสร%างและกฎหมาย รวมถึงเสนอแนะ
กลไกขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนา และการวางแผนพัฒนาระบบการบินของประเทศในระยะยาวอย�างเป!นระบบและครบถ%วน
ในด%าน (๑) แผนการเดินอากาศชาติ (National Air Navigation Plan) (๒) แผนแม�บทการจัดต้ังสนามบินพาณิชยZของ
ประเทศไทย (National Commercial Airport Master Plan)  (๓) แผนพัฒนาโครงสร%าง ระบบกลไกท่ีส�งเสริมการพัฒนา
องคZประกอบท่ีครอบคลุมท้ังเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎหมาย กฎระเบียบ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในแขนง
ต�าง ๆ ท่ีครบถ%วนสมบูรณZ รวมท้ังส่ือสารความจําเป!นในการได%รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือให%มีการเดินหน%าจัดทําแผน
ยุทธศาสตรZด%านการขนส�งทางอากาศของไทยต�อไป 

นอกจากน้ี ด%วยความจําเป!นท่ีต%องเร่ิมกระบวนการวางแผนการเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศของประเทศในโอกาสแรก ซึ่งไม�เพียงแต�ต%องเร่ิมจากปoจจัยพ้ืนฐานในด%านห%วงอากาศ แต�ต%องครอบคลุม
ท้ังระบบการบินของประเทศด%วย บวท. จึงได%กําหนดเปrาหมายปลายทางในการมีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศ  ใน เขตแถลงข� าวการบิ นก รุงเทพ  (Bangkok Flight Information Region: Bangkok FIR)  
อย�างเพียงพอและย่ังยืน โดย บวท. ได%มีการพัฒนา/นําวิธีปฏิบัติ/แนวคิด/เทคโนโลยีการเดินอากาศยุคใหม�ตามแนวทาง 
การพัฒนาของ ICAO มาใช%งานเป!นลําดับอย�างต�อเน่ือง อาทิ การยกระดับประสิทธิภาพวิธีการปฏิบัติการบินและเคร่ืองช�วย 
การเดินอากาศเพ่ือรองรับ/สนับสนุนการปฏิบัติการแบบ Performance-Based Navigation (PBN) ในทุกพ้ืนท่ีท่ี บวท. ให%บริการ
จราจรทางอากาศอยู�ในปoจจุบัน โดยเฉพาะอย�างย่ิงในเขตสนามบินท่ีมีการจราจรคับคั่ง เช�น ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง 
ภูเก็ต เชียงใหม� เป!นต%น นอกจากน้ี บวท. ยังได%มีการริเร่ิมดําเนินการทดลอง/พัฒนาการดําเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของระบบการเดินอากาศ ผ�านการวางแผนการปฏิบัติการท่ีดี ตามแนวคิด Flight and Flow 
Information for Collaborative Environment (FF-ICE) เพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติการตามวิถีการบิน (Trajectory-Based 
Operation: TBO) ท่ีพร%อมรองรับการเจริญเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีสูงขึ้นอย�างต�อเน่ืองด%วย 
๕.๓ การผลักดันให%เกิดนโยบายห%วงอากาศแห�งชาติ พร%อมองคZคณะผู%กําหนดและบริหารนโยบายห%วงอากาศระดับสูง 

บวท. ได%นําเสนอการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศ ข%อจํากัดของโครงสร%างห%วงอากาศ และความจําเป!น 
ในการพัฒนาระบบการบินท้ังระบบต�อ คค. มาอย�างต�อเน่ือง โดยต�อมา บวท. ได%นําเสนอเหตุผลความจําเป!นในการจัดต้ังองคZคณะ
ผู%กําหนดและบริหารนโยบายห%วงอากาศระดับสูง (National High-Level Airspace Policy Body) ต�อ คค. และ คค. ได%
พิจารณาให%นําเร่ืองดังกล�าวเข%าท่ีประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ซึ่งมีการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือ
ดําเนินการจัดทําร�างนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการห%วงอากาศ รวมท้ังโครงสร%างและองคZประกอบของคณะบุคคล 
เพ่ือทําหน%าท่ีองคZคณะผู%กําหนดและบริหารนโยบายห%วงอากาศระดับสูง เพ่ือเสนอต�อ กบร. เพ่ือให%ความเห็นชอบและเสนอต�อ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือพิจารณาร�างนโยบายฯ และความจําเป!นของการมีคณะผู%กําหนดและบริหารนโยบายห%วงอากาศ
ระดับสูงฯ ในการขับเคล่ือนเชิงนโยบายและบริหารจัดการห%วงอากาศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและสร%าง 
ความย่ังยืนของระบบการบินของประเทศไทย 

ในป\ ๒๕๖๑ ร�างนโยบายห%วงอากาศแห�งชาติ ได%รับความเห็นชอบจาก ครม. โดย บวท. ในฐานะหน่ึงในหน�วยงาน
หลักท่ีผลักดันและร�วมดําเนินการจัดทําร�างนโยบายฯ กับ กพท. ได%พิจารณากําหนดแนวทางดําเนินการให%สอดคล%องกับ
รายละเอียดตามมติ ครม. ดังกล�าว เพ่ือเป!นการเตรียมความพร%อมภายใน บวท. และใช%สําหรับเป!นกรอบการหารือและ 
ร�วมจัดทําแผนดําเนินงาน เพ่ือขับเคล่ือนการนําแนวคิดการใช%ห%วงอากาศแบบยืดหยุ�น (Flexible Use of Airspace: FUA) 
เข%าใช%งานให%เป!นรูปธรรมตามเจตนารมณZท่ีได%รับความเห็นชอบจาก ครม. ท้ังน้ี ได%มีการเข%าหารือกับ กพท. เพ่ือกําหนด 
แนวทางการดําเนินงานร�วมกันในอนาคต เพ่ือให%เกิดการจัดการโครงสร%างและการบริหารห%วงอากาศชาติ อันเป!นทรัพยากร
สําคัญท่ีต%องร�วมกันพิจารณาแนวทางการใช%งานให%เกิดประโยชนZสูงสุดต�อความม่ันคงและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง 
การดําเนินงานอ่ืนท่ีเก่ียวข%องเพ่ือให%เกิด FUA โดยสมบูรณZ  

สําหรับในป\ ๒๕๖๒ บวท. ได%ดําเนินการร�วมกับ กพท. และหน�วยงานผู%มีส�วนได%ส�วนเสียในกิจการบินของไทย ผ�าน
คณะทํางานจัดทําร�างแผนแม�บทห%วงอากาศและการเดินอากาศแห�งชาติ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรZการพัฒนาห%วงอากาศ
และการเดินอากาศของประเทศ โดยมีกําหนดแล%วเสร็จและพร%อมนําเสนอต�อคณะอนุกรรมการบริหารห%วงอากาศในป\ ๒๕๖๒ 
อน่ึง ในฐานะสมาชิกคณะทํางานฯ บวท. ได%ผลักดันให%มีการบรรจุเร่ืองท่ีจําเป!นสําหรับการพัฒนาระบบการเดินอากาศของ
ประเทศในแผนแม�บทฯ ท่ีอยู�ในระหว�างจัดทําดังกล�าว พร%อมกับได%มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาภายใน บวท. ท่ีสอดคล%อง
กับร�างแผนแม�บทฯ เป!นส�วนหน่ึงของแผนวิสาหกิจป\ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ด%วย 



 

 

 
๑๖ 

 

  

๑. บทนํา (Introduction) 
 
รัฐบาลไทยโดยกระทรวงคมนาคม (คค.) ในฐานะรัฐภาคีแห�งอนุสัญญาว�าด%วยการบินพลเรือนระหว�างประเทศ ได%มอบหมายให% 
บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.) ซ่ึงเป!นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ดําเนินการให%บริการ 
การเดินอากาศ (Air Navigation Services: ANS) เพ่ือให%เกิดความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสําหรับการบินในเขตพ้ืนท่ี
ห%วงอากาศของประเทศไทย หรือเขตแถลงข�าวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok Flight Information Region: Bangkok FIR) ซ่ึง
รวมถึงพ้ืนท่ีห%วงอากาศเหนือเขตประเทศไทย พ้ืนท่ีห%วงอากาศเหนืออ�าวไทย และพ้ืนท่ีห%วงอากาศส�วนหน่ึงเหนือทะเล 
อันดามันท่ีติดกับประเทศไทยตอนใต% ตามภาพประกอบท่ี ๑ 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี ๑: เขตแถลงข�าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR) 
 
ภายในเขตแถลงข�าวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR) บวท. ให%บริการการเดินอากาศในบริเวณพ้ืนท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ
ของสนามบินและเขตประชิดสนามบิน (Terminal Airspace) จํานวน ๓๕ แห�งท่ัวประเทศ และ เขตบริการจราจรทางอากาศ
เส%นทางบิน (Enroute Airspace) ผ�านระบบการบริหารจราจรทางอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบช�วยการเดินอากาศ และระบบ
ติดตามอากาศยาน (Air Traffic Management/Communications, Navigation, and Surveillance Systems: ATM/CNS) 
การให%บริการการเดินอากาศของ บวท. ในพ้ืนท่ีดังกล�าวประกอบด%วย 

• ศูนยZควบคุมจราจรทางอากาศ เส%นทางบิน (Area Control Centre: ACC) ๑ แห�ง 
• ศูนยZควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control Centre: APP) ๗ แห�ง 
• หอบังคับการบิน (Aerodrome Control Tower: TWR) ๓๕ แห�ง 

โดยมีสํานักงานใหญ� ต้ังอยู�ท่ี ทุ�งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 
 
บวท. ถือหุ%นโดยรัฐบาล (กระทรวงการคลัง) และสายการบินจํานวน ๑๑๔ สายการบิน ในอัตราส�วน ๙๑:๙ โดยมีลักษณะ 
การบริหารงานแบบองคZกรธุรกิจแบบไม�ค%ากําไร (Cost Recovery Basis) ภายใต%การกํากับดูแลของรัฐบาล มีคณะกรรมการ 
บวท. เป!นผู%กํากับการบริหารจัดการ โดยมีกรรมการผู%อํานวยการใหญ�ซ่ึงมาจากการสรรหาทําหน%าท่ีเป!นหัวหน%าหน�วยงาน และ
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ บวท. โดยมีโครงสร%างการบริหารจัดการองคZกรตามภาพประกอบท่ี ๒ และมีพนักงาน 
๓,๒๐๐ อัตราโดยประมาณ  
 
 
 



 

 

 
๑๗ 

 

  

กรรมการผู�อํานวยการใหญH

ฝbายสื่อสารสัมพันธ-

รองกรรมการผู�อํานวยการใหญHนักวิชาการ

ผู�อํานวยการใหญH
(สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญH)

ฝbายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทฯ

ประจําสํานักกรรมการ
ผู�อํานวยการใหญH

สํานักงานนโยบาย
และบริหารยุทธศาสตร-

ผู�อํานวยการใหญH
(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร-) 

ฝbายบริหารธุรกิจ 

ฝbายวิศวกรรมบริการ

ผู�อํานวยการใหญH
(สํานักพัฒนาธุรกิจ)

Business Unit

ฝbายตรวจสอบภารกิจ
หลักและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝbายตรวจสอบภารกิจ
สนับสนุนและวาง
แผนการตรวจสอบ

ผู�อํานวยการใหญH
(ภูมิภาคและศูนย-ประกอบการ)

ฝbายบริหารจราจรทาง
อากาศภูมิภาค ๑

ฝbายบริหารศูนย-
ประกอบการ

ฝbายบริหารจราจรทาง
อากาศภูมิภาค ๒

ผู�อํานวยการใหญH
(บริหารจราจรทางอากาศ)

ฝbายบริหารศูนย-ควบคุมจราจร
ทางอากาศเส�นทางบินกรุงเทพ

ฝbายบริหารศูนย-ควบคุมจราจร
ทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ

ฝbายบริหารเครือขHายการ
จราจรทางอากาศ

ผู�อํานวยการใหญH
(วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)

ฝbายบริหารงานวิศวกรรม
จราจรทางอากาศ

ฝbายสนับสนุนงานวิศวกรรม
จราจรทางอากาศ

ฝbายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู�อํานวยการใหญH
(ทรัพยากรบุคคล)

ฝbายทรัพยากรบุคคล
และคุณภาพชีวิต

ฝbายพัฒนา
และสHงเสริมการเรียนรู�

ฝbายการเงินและบัญชี

ผู�อํานวยการใหญH
(การเงิน)

ฝbายบินทดสอบ 

ผู�อํานวยการใหญH
(สํานักมาตรฐานความปลอดภัย)

ฝbายมาตรฐานและ
ความปลอดภัย

ฝbายบริหารศูนย-ควบคุม
จราจรทางอากาศเขตประชิด

สนามบินภูมิภาค

คณะกรรมการตHางๆ 
แตHงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู�อํานวยการใหญH
(สํานักตรวจสอบภายใน)

 

 
 

ภาพประกอบท่ี ๒: โครงสร%างการบริหารจัดการองคZกร  
 
 



 

 

 
๑๘ 

 

  

 

๑.๑ ยุทธศาสตร-รัฐวิสาหกิจ 

SOEs
นโยบายด�าน 
รัฐวิสาหกิจ

สร�างความม่ันคง
ด�านพลังงานและ 
โครงสร�างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค

ลงทุนเพื่อพัฒนา 
โครงสร�างพื้นฐานและ 
ระบบสาธารณูปโภคให�
สอดคล�องยุทธศาสตร- 

เพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแขHงขัน

ของประเทศ

เสริมสร�างความ 
แข็งแกรHงทางการเงิน

นําเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมมาใช�

ลงทุนพัฒนาเมืองและ
พื้นท่ีเศรษฐกิจ

สร�างความรHวมมือ 
ระหวHางประเทศ

พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร

รHวมพัฒนาศักยภาพ
คนไทย

สร�างโอกาสในการเข�า
ถึงบริการของรัฐ

สร�างโอกาส
การเข�าถึงบริการ

ด�านการเงิน

ลงทุนและ
ดําเนินงาน

ต�องคํานึงผลกระทบ 
ตHอส่ิงแวดล�อม

สHงเสริม
การดําเนินงาน
ที่เก่ียวข�องกับ
การอนุรักษ- 
สิ่งแวดล�อม

เสริมสร�างคุณธรรม
และจริยธรรม

สร�างระบบธรรมภิบาล
ที่มีความโปรHงใส

ปรับการบริหารจัดการ 
ให�เป6นสมัยใหมH 

โดยมีระบบบริหาร
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม

ความสอดคล�องกับ
มิติการกํากัดูแล 

รัฐวิสาหกิจ

๑. ด�านบทบาทและ
ทิศทางการดําเนินงาน ๒. ด�านการลงทุน ๓. ด�านการเงิน

๔. ด�านเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และการวิจัยพัฒนา

๕. ด�านธรรมาภิบาลและ
บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร-รัฐวิสาหกิจ/
ยุทธศาสตร-รัฐวิสาหกิจ

สาขาขนสHง

๑. กําหนดบทบาท
รัฐวิสาหกิจให�ชัดเจน

เพื่อเป6นพลังขับเคล่ือน 
ยุทธศาสตร-ชาติ

๒. บริหารแผนการลงทุน
ให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร- 

ของประเทศ

๓. เสริมสร�าง
ความแข็งแกรHง
ทางการเงินเพื่อ

ความยั่งยืนในระยะยาว

๔. สนับสนุนการใช�นวัตกรรม
และเทคโนโลยีให�สอดคล�อง

กับยุทธศาสตร- Thailand ๔.๐ 
และแผน DE

๕. สHงเสริมระบบ
ธรรมาภิบาลให�มี

ความโปรHงใสHและมีคุณธรรม

ยุทธศาสตร- บวท.

๑. การให�บริการ
การเดินอากาศ 
ท่ีปลอดภัยและ 
มีประสิทธิภาพ

๔. การสร�างความสามารถ
ในการแขHงขันให�กับประเทศ 

และสร�างคุณคHาให�กับ
กิจการบิน

๓. การพัฒนาไปสูH
องค-กรสมรรถนะสูง

๓. การพัฒนาไปสูHองค-กร
สมรรถนะสูง

๓. การพัฒนาไปสูH
องค-กรสมรรถนะสูง

๑. การเมือง
๖. ส่ิงแวดล�อม
๘. ส่ือสาร
๑๑. ปLองกันและ  

ปราบปราม
การทุจริตมิชอบ

๒. บริหารราชการแผHนดิน
๓. กฎหมาย
๕. เศรษฐกิจ
๖. ส่ิงแวดล�อม
๑๐. พลังงาน

๗. สาธารณสุข
๘. ส่ือสาร
๙. สังคม

๒. บริหารราชการ
แผHนดิน

๓. กฎหมาย
๔. กระบวนการยุติธรรม
๕. เศรษฐกิจ
๗. สาธารณสุข
๘. สื่อสาร
๙. สังคม

๖. ส่ิงแวดล�อม
๑๐. พลังงาน

๑.  การเมือง
๒. บริหารราชการ

แผHนดิน
๔. กระบวนการ

ยุติธรรม

แผนปฏิรูปประเทศ
๑๑ ด�าน

กรอบ
ยุทธศาสตร-ชาติ

ระยะ ๒๐ ปr

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ ๑๒

 



 

 

 
๑๙ 

 

  

๑.๒ หน�าท่ีและความรับผิดชอบ วิสัยทัศน- พนัธกิจและคHานิยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Role and Responsibilities 
หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

 
*บวท. ได% รับมอบหมายจากรัฐบาลไทย ให% เป!น
หน�วยงานผู%ให%บริการการเดินอากาศของประเทศ  
มีหน%าท่ีและความรับผิดชอบ ดังน้ี 
๑. การบริหารจราจรทางอากาศ  

(Air Traffic Management)  
๒. การบริการระบบสื่อสาร ระบบช�วย 

การเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน 
(Aeronautical Communications, 
Navigation and Surveillance 
System/Services) และ 

๓. การบริการข�าวสารการเดินอากาศและงานแผนท่ี
เดินอากาศ (Aeronautical Information 
Services and Aeronautical Charts)  

รวมท้ัง บริการเก่ียวเน่ืองและงานตามนโยบาย
รัฐบาล 

Vision  
วิสัยทัศน- 

 

Organizational Culture  
and Value 

 
วัฒนธรรมองค-กร 

๑. S – Safety (ความปลอดภัย) 
๒. M – Morality (จริยธรรมเพ่ือส�วนรวม) 
๓. A – Accountability  

 (ความรับผิดชอบต�อตนเองและหน%าท่ี) 
๔. R – Recognition (การเป!นท่ียอมรับ 

 ในความเป!นมืออาชีพในระดับสากล) 
๕. T – Teamwork (ความเป!นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน) 

 
คHานิยมองค-กร 

๑. มุ�งเน%นความปลอดภัย 
๒. มุ�งเน%นหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการทํางาน 
๓. มุ�งเน%นความรับผิดชอบต�อผู%มีส�วนได%ส�วนเสีย 
๔. มุ�งเน%นผลลัพธZท่ีเป!นเลิศ 
๕. มุ�งเน%นการทํางานเป!นทีม 

Mission 
พันธกิจ 

 
“เป6นผู�ให�บริการการเดินอากาศของประเทศ* 

ท่ีตอบสนองความต�องการของผู�ใช�บริการด�วยความปลอดภัย 
เป6นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร�างคุณคHาให�แกHระบบการบิน

และผลประโยชน-แหHงชาติ” 
 

Core Competencies 
ความสามารถพิเศษขององค-กร 

 
• มาตรฐานและฝ\มือการให%บริการการเดินอากาศเป!นท่ียอมรับ

ของอุตสาหกรรมการบิน 
• ความเชี่ยวชาญด%านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจราจร 

ทางอากาศ 
 

AEROTHAI Destination 2037 Vision 

“เป6นองค-กรท่ีให�บริการการเดินอากาศด�วยคุณภาพสูงสุดอยHางย่ังยืน” 
“A Sustainable Quality Excellent Air Navigation Service Provider” 

 

๑.ให%บริการ 
การเดินอากาศท่ี
มีคุณภาพระดับ
แนวหน%า 

๒.สร%างบุคลากร
มืออาชีพ 

๔. สร%าง
ความสามารถใน
การแข�งขันให%กับ
ประเทศ และ
สร%างคุณค�าให%กับ
กิจการบิน 

๓.พัฒนาไปสู�
องคZกรสมรรถนะสูง 



 

 

 
๒๐ 

 

  

๑.๓ วัตถุประสงค-แผนวิสาหกิจ บวท. (Corporate Plan Objective) 
 
แผนวิสาหกิจ บวท. จัดทําข้ึนเพ่ือแสดงให%เห็นถึงทิศทางและแนวทางการดําเนินพันธกิจของ บวท. ในกรอบระยะเวลา ๕ ป\ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) ซ่ึงแผนวิสาหกิจดังกล�าวใช%เป!นเอกสารอ%างอิงถึง โครงการ (Projects)  และงาน (Tasks)  ขององคZกร 
รวมถึง เหตุผลความจําเป!น (Why) ผลลัพธZ (Outcome) ผู%รับผิดชอบ (Who) ระยะเวลา (When) งบประมาณท่ีใช% (Required 
Budget) และแผนการดําเนินงาน (Action Plan) 
 
ด%วยวัตถุประสงคZดังกล�าว แผนวิสาหกิจฉบับน้ี จึงเป!นเคร่ืองมือสําคัญของคณะกรรมการ ผู%บริหาร และพนักงาน บวท. สําหรับ
การบริหารจัดการ การดําเนินงาน และปฏิบัติการตามลําดับ นอกจากน้ัน ยังเป!นข%อมูลท่ี บวท. ต%องการสื่อสารถึง 
ผู% มีส�วนได%ส�วนเสีย (Stakeholders) ทุกกลุ�ม ให%ได%รับทราบถึงความต้ังใจ ประเด็นท่ีให%การมุ�งเน%น ตลอดจนแนวทาง 
การดําเนินการพัฒนาของ บวท. ภายใต%สภาพแวดล%อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบต�อการดําเนินพันธกิจขององคZกร 
 
๑.๔ โครงสร�างของแผนวิสาหกิจ บวท. (Corporate Plan Structure) 
 
แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ แบ�งเน้ือหาออกเป!น ๓ บท ดังน้ี 

• บทท่ี ๑: บทนํา (Introduction) 
• บทท่ี ๒: บทวิเคราะหZสภาพแวดล%อมและประเมินองคZกร (Environmental Analysis) 
• บทท่ี ๓: เปrาหมายวิสัยทัศนZ/ประเด็นยุทธศาสตรZ/วัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZ/กลยุทธZ/แผนงานของ บวท. 

(AEROTHAI Goals/ Strategic Issues/ Strategic Objectives/ Strategies/ Programs) 
 
ท้ังน้ี บทนํา (บทท่ี ๑) เป!นเน้ือหาสรุปภาพรวมขององคZกร รวมถึง ยุทธศาสตรZรัฐวิสาหกิจ วิสัยทัศนZ (Vision) พันธกิจ 
(Mission) ค�านิยม (Value) และทิศทางการบริหารจัดการองคZกร (Directions) รวมท้ังข%อมูลเบื้องต%นเก่ียวกับการจัดทํา 
แผนวิสาหกิจของ บวท. บทท่ี ๒ เป!นบทสรุปการวิเคราะหZสภาพแวดล%อมจากท้ังภายนอกและภายในท่ีมีความสําคัญต�อ 
การดําเนินภารกิจของ บวท . เพ่ื อนํ ามากําหนดข%อ มูลในบท ท่ี  ๓  ซ่ึงได%แก�  เปr าหมายวิสัยทัศนZ  (Goals) กรอบ 
การดําเนินงานท่ีสําคัญ (Key Performance Areas: KPAs) วัตถุประสงคZระยะยาว (Long Term Objectives) ตัวชี้วัด (Key 
Performance Indicators: KPIs) ประเด็น ยุทธศาสตรZ  (Strategic Issues) วัต ถุประสงคZ เชิ ง ยุทธศาสตรZ  (Strategic 
Objectives) พร%อมด%วยเปrาหมายผลการดําเนินการ (Key Performance Targets: KPTs) กลยุทธZ (Strategies) และแผนงาน 
(Programs) พร%อมสรุปภาพรวมงบประมาณ ของ บวท. เพ่ือผลักดันวิสัยทัศนZให%บรรลุเปrาหมาย  
 
 



 

 

 
๒๑ 

 

  

๑.๕ วิธีการจัดทําแผนวิสาหกิจ บวท. (Corporate Plan Development Process) 
 
แผนวิสาหกิจของ บวท. มีลักษณะเป!น Rolling Plan ซ่ึงมีการพิจารณาทบทวนทุกป\งบประมาณ เพ่ือให%มีความทันสมัยและ
สอดคล%องกับสภาพแวดล%อมท้ังภายนอกและภายในองคZกร โดยนําหลักการการวางแผนเชิงยุทธศาสตรZ และระบบตัวชี้วัด Key 
Performance Indicators (KPIs) มาประยุกตZใช% ซ่ึงมีการพิจารณาถึงวิสัยทัศนZ (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตรZ
รัฐวิสาหกิจ และทิศทางการบริหารจัดการองคZกร (Directions) และสภาพแวดล%อมท้ังภายนอกและภายในต�าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญ
ต�อการดําเนินงานของ บวท. เพ่ือกําหนดและแปลงประเด็นยุทธศาสตรZมาสู�การปฏิบัติอย�างเป!นรูปธรรม พร%อมด%วย 
การกําหนดวัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZ เปrาหมายผลการดําเนินการ และกลยุทธZ เพ่ือให%การดําเนินงานบรรลุตามเปrาหมาย
ตลอดช�วงระยะเวลา ๕ ป\ อย�างชัดเจนตามภาพประกอบท่ี ๓ 
 

 

 
ภาพประกอบท่ี ๓ : หลักการการวางแผนเชิงยุทธศาสตรZของ บวท. 

 
ในการจัดทําและทบทวนแผนวิสาหกิจน้ัน คณะกรรมการ บวท. แต�งต้ัง “คณะกรรมการบริหาร” เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและ
ให%ข%อเสนอแนะในการจัดทําแผนวิสาหกิจของ บวท. ก�อนนําเสนอคณะกรรมการ บวท. เพ่ือพิจารณาให%ความเห็นชอบ โดยมี
ผู%บริหารระดับสูงร�วมกันจัดทําร�างแผนฯ โดยการทบทวนและจัดทําแผนวิสาหกิจฉบับน้ี ดําเนินการในระหว�างเดือนตุลาคม 
๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒ และนําเสนอต�อ คณะกรรมการ บวท. และ คค. เพ่ือพิจารณาให%ความเห็นชอบภายในเดือน 
มิถุนายน ๒๕๖๒ และ กันยายน ๒๕๖๒ ตามลําดับ 
 



 

 

 
๒๒ 

 

  

๑.๖ แผนความเช่ือมโยงระหวHางแผนวิสาหกิจและแผนอ่ืน ๆ ใน บวท. (Relationship with Other 
Plans) 

 
นอกจากแผนวิสาหกิจ บวท. มีการจัดทํา “แผนการเงิน” ซ่ึงเป!นไปตามนโยบายรัฐบาล เร่ืองมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีสาระสําคัญส�วนหน่ึงกําหนดให%รัฐวิสาหกิจทุกแห�ง จัดทําเป!นแผนการเงินเพ่ือให%องคZกรสามารถบริหาร
สภาพคล�อง และบริหารหน้ี ได%อย�างมีประสิทธิภาพ โดยแผนการเงินดังกล�าวจะอ%างอิงแผนวิสาหกิจท่ีเชื่อมโยงกับนโยบายและ  
ทิศทางการบริหารจัดการองคZกร ท้ังน้ี แผนการเงินจะนําข%อมูลงบประมาณในการดําเนินโครงการ (Projects) และงาน 
(Tasks) จากแผนวิสาหกิจ มาประกอบการคาดการณZแผนเบิกจ�ายลงทุนในระยะเวลา ๕ ป\ ให%เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
นอกจากน้ี บวท. ยังมีแผน/กรอบแนวคิดในด%านต�าง ๆ อีก ๖ แผน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการองคZกร ดังน้ี 

• แผนการเดินอากาศสากลและแผนภูมิภาคท่ีเก่ียวข%อง  
• แผนปฏิบัติการดิจิทัล  
• แผนหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management Master Plan: RM Master Plan) 
• แผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
• แผนแม�บทด%านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม  
• กรอบแนวคิดด%านทรัพยากรบุคคลของ บวท. (AEROTHAI HR Model) 
 

แผนเหล�าน้ี เชื่อมโยงและใช%สาระสําคัญในแผนวิสาหกิจ อันได%แก� วิสัยทัศนZ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตรZ 
(Strategic Issues) และวัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZ (Strategic Objectives) ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานด%านต�าง ๆ 
สําหรับการกําหนดเป!นกลยุทธZ (Strategies) รวมถึงโครงการ (Projects) และงาน (Tasks) ของแผนแม�บทแต�ละด%าน ซ่ึงข%อมูล
เหล�าน้ีจะสะท%อนมาเป!นรายละเอียดของการดําเนินงานในแผนวิสาหกิจ เพ่ือแสดงให%เห็นถึงภาพรวมการดําเนินงานท้ังองคZกร
ในช�วงป\ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ 
 
แผนวิสาหกิจและแผนอ่ืน ๆ ดังกล�าวข%างต%น มีความเชื่อมโยง ตามภาพประกอบท่ี ๔ 
 

แผนวิสาหกิจ 
(Corporate Plan)

แผนการเงิน 
(Financial Plan)

แผนการเดิมอากาศสากล
และแผนภูมิภาค

ท่ีเก่ียวข%อง

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล

แผนหลักการบริหาร
ความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน 
(RM Master Plan)

แผนแม�บท
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี

กรอบแนวคิดด%าน
ทรัพยากรบุคคลของ บวท. 
(AEROTHAI HR Model)

แผนแม�บทด%านการแสดง
ความรับผิดชอบ

ต�อสังคม

 
 

ภาพประกอบท่ี ๔: ความเชื่อมโยงระหว�างแผนวิสาหกิจกับแผนอ่ืน ๆ 
 

□□□□□□□□□□ 



 

 

 
๒๓ 

 

  

๒. บทวิเคราะห-สภาพแวดล�อม (Environmental Analysis) 
 
๒.๑ ผลการวิเคราะห-สภาพแวดล�อม 

บวท. ได%พิจารณาปoจจัยแวดล%อมท้ังภายนอกและภายใน รวมถึงผลการดําเนินงานขององคZกรท่ีผ�านมา โดยพิจารณาถึง
ปoจจัยท่ีสําคัญซ่ึงถือเป!นปoจจัยขับเคลื่อนวิสัยทัศนZและยุทธศาสตรZตลอดจนประเด็นท่ีองคZกรต%องตอบสนอง รวม ๑๐ ด%าน  
(10 Vision, Mission & Strategy Drivers) ประกอบด%วย 

 
− ปoจจัยภายใน ท่ีส�งผลต�อสมรรถนะขององคZกร − ความต%องการของผู%ใช%บริการ 
− ผลประโยชนZแห�งชาติ − บริบทด%านการแข�งขันท่ีเปลี่ยนแปลง 
− นโยบาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ ภาครัฐ − ปoจจัยด%านประชากร บุคลากร และการพัฒนาบุคลากรด%าน

การบินของประเทศ 
− การเติบโตและแนวโน%มของปริมาณจราจรทางอากาศ − ความร�วมมือประชาคมอาเซียน 
− แผนพัฒนาและสภาพอุตสาหกรรมการบินของโลก/ภูมิภาค − ทิศทางและแนวโน%มของเทคโนโลยีและมาตรฐานท่ีส�งผลต�อ

ยุทธศาสตรZองคZกร 
 

จากผลการวิเคราะหZประเมินสภาพแวดล%อมภายในและภายนอก พบปoจจัยท่ีเป!นจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ�อนหรือ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง (Weaknesses) กับปoจจัยท่ีเป!นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) / ความท%าทาย (Challenges) ดังน้ี 
 
จุดแข็ง (S - Strengths) 

 
• S1. ผู�บริหารมีสHวนรHวม: ผู%บริหารมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ/กําหนดทิศทางองคZกรและผลักดันไปสู�การปฏิบัติ 

อย�างเป!นรูปธรรมเพ่ือให%ได%ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว%โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม Performance Target  
• S2. การตอบสนองตHอนโยบายผู�ถือหุ�น/ภาครัฐ: องคZกรตอบสนองต�อหลักการและแนวนโยบายภาครัฐ รวมถึงสอดคล%อง

กับยุทธศาสตรZชาติ ๒๐ ป\ ได%อย�างตรงประเด็นและต�อเน่ืองโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานระบบบริการ 
การเดินอากาศและการจัดวางยุทธศาสตรZท่ีชัดเจนเพ่ือเป!นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรZการพัฒนาระบบคมนาคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ 

• S3. มีความสามารถพิเศษเฉพาะด�าน:  บวท. มีความสามารถพิเศษ (Core Competency) ด%านมาตรฐานและฝ\มือท่ี
เป!นท่ียอมรับในการให%บริการการเดินอากาศ และความเชี่ยวชาญด%านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบุคลากร 

• S4. สถานะทางการเงินดี:  บวท. ยังคงมีสถานะทางการเงินท่ีดีและสภาพคล�องทางการเงินค�อนข%างสูง และมีอัตรา
ค�าบริการท่ีสามารถแข�งขันได% เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศใกล%เคียงในภูมิภาค  

• S5. อันดับเครดิตองค-กรดี:  บวท. มีความน�าเชื่อถืออยู�ในระดับสูงสุดอย�างคงท่ีมาอย�างต�อเน่ือง ท้ังจากบทบาทใน
อุตสาหกรรมการบิน บทบาทและผลงานของผู%นําองคZกร ความสามารถทางการเงิน 

• S6. การเรียนรู� งานวิจัยและนวัตกรรมเข�มแข็ง:  บวท. มีการส�งเสริมงานวิจัย/พัฒนา และนวัตกรรมอย�างต�อเน่ือง และ
มีผลงานวิจัยท่ีใช%สนับสนุนภารกิจและได%รับรางวัลท้ังในระดับประเทศและระดับโลก รวมท้ังพัฒนาองคZกรเป!น Learning 
Organization และมีแผนมุ�งสู�การเป!น Innovation Organization เพ่ือการสร%างความสามารถให%กับองคZกร และเพ่ือเกิด
การเรียนรู%ระยะยาว และย่ังยืน  

• S7. การยกระดับการบริหารความปลอดภัยและความเส่ียง:  บวท. มีการยกระดับการบริหารความปลอดภัยและ 
ความเสี่ยง โดยมีการดําเนินงานในเชิงรุกอย�างเป!นระบบอย�างต�อเน่ือง โดยมีสถิติความปลอดภัยอยู�ในเกณฑZดีเย่ียม 
(Safety Performance อยู�ในระดับดีกว�าค�าเฉลี่ยอุตสาหกรรม)  

• S8. การบริหารโครงการและเบิกจHายงบประมาณ:  บวท. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ และกํากับดูแลการบริหาร
โครงการ รวมท้ังเร�งรัดการเบิกจ�ายงบประมาณอย�างใกล%ชิด และบรรลุเปrาหมายการเบิกจ�ายงบประมาณ 



 

 

 
๒๔ 

 

  

• S9. การพัฒนาความสามารถของพนักงาน: บวท. มุ�งพัฒนาความสามารถพนักงานอย�างต�อเน่ือง และเตรียมการจัดต้ัง 
ATM Professional Center เพ่ือสร%างบุคลากรด%านการบินให%กับประเทศ เป!นการสร%าง Competency ให%กับองคZกรใน
ระยะยาว ตลอดจนเส%นทางสายอาชีพให%กับพนักงาน 

• S10. การปรับปรุงกระบวนการ: บวท. ให%ความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการและการส�งผลลัพธZงานต�อกัน (Value 
Chain) อย�างต�อเน่ือง เพ่ือให%เกิดผลลัพธZท่ีมีประสิทธิภาพอย�างย่ังยืน 
 

จุดอHอน (W - Weaknesses) 
 
• W1. ความพึงพอใจผู�ใช�บริการ:  ผลสํารวจความพึงพอใจผู%ใช%บริการยังไม�คงท่ี และจําเป!นต%องมีแผนการแก%ไขและ 

การติดตามอย�างต�อเน่ือง 
• W2. การบริหารจัดการบุคลากร:  การขาดแคลนอัตรากําลังและความสามารถของบุคลากร (Competency) ท่ียังต%อง

พัฒนาให%ตรงตามความต%องการของหน�วยงาน ตําแหน�ง สภาพแวดล%อมการทํางานท่ีเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของ
เทคโนโลยี รวมท้ังปoจจุบันระบบงานด%านทรัพยากรบุคคล ยังไม�มีระบบการวิเคราะหZข%อมูลและการบูรณาการอย�างเป!น
ระบบ เพ่ือให%สอดรับกับทิศทางองคZกรในระยะยาวและการเปลี่ยนแปลงของกลุ�มบุคลากร  

• W3. ผลิตภาพ (Productivity) และชั่วโมงทํางานของเจ�าหน�าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ: บวท. มีค�า ATCO in 
OPS Hour Productivity (ชั่วโมงทํางานของ ATC ท้ังหมดต�อชั่วโมงทําการบิน) ตํ่ากว�าค�าเฉลี่ยอุตสาหกรรม และมีค�า
ชั่วโมงทํางานต�อ ATC ท่ีสูงในอุตสาหกรรม  

• W4. ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ:   โครงสร%างเส%นทางบิน และการบริหารห%วงอากาศใน
ปoจจุบันยังไม�สมดุลกับการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศในปoจจุบัน รวมถึงปริมาณจราจรทางอากาศท่ีมีแนวโน%มจะ
สูงข้ึนอย�างต�อเน่ืองในอนาคต ส�งผลให% บวท. ต%องเร�งดําเนินการพัฒนาความสามารถในการรองรับของระบบการบินท้ัง
ระบบร�วมกับผู%มีส�วนได%ส�วนเสียท่ีเก่ียวข%อง 

• W5. การยกระดับมาตรฐานบริการการเดินอากาศ: บวท. อยู�ระหว�างการยกระดับมาตรฐานบริการการเดินอากาศ เพ่ือ
การขอรับใบอนุญาตจาก กพท. ครบทุกบริการ (ATS, CNS, IFPDS) ซ่ึงในการดําเนินการยกระดับมาตรฐาน จําเป!นต%อง
ใช%เวลา บุคลากรท่ีมีความสามารถ และทรัพยากรสนับสนุน ปoจจุบัน บวท. มีบุคลากรท่ีมีความสามารถด%านมาตรฐาน
จํานวนจํากัด การดําเนินการยกระดับมาตรฐานจึงอาจไม�สามารถดําเนินการได%อย�างรวดเร็ว  

• W6. ความผูกพันตHอองค-กรของพนักงาน: ระดับความผูกพันฯ ยังไม�คงท่ี บวท. ยังคงต%องให%ความสําคัญ และทบทวน
โครงการ/กิจกรรมอย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือยกระดับความผูกพันฯ อย�างจริงจัง 

• W7. การวิเคราะห-ข�อมูล: บวท. ยังต%องการ Data Scientist และ Data Analyst รวมท้ังพัฒนาบุคลากรให%ครอบคลุม
ทักษะ/ความรู%ด%าน Data Analytic, Data Engineer และ Machine Learning เพ่ือการวิเคราะหZข%อมูลได%อย�างมี
ประสิทธิภาพ นําไปสู�การมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู%บริหาร (Decision Support System)  

• W8. สัดสHวนคHาใช�จHายพนักงานตHอคHาใช�จHายท้ังหมด: บวท. มีค�าใช%จ�ายพนักงานเทียบกับค�าใช%จ�ายท้ังหมดอยู�ในระดับท่ี
สูง จึงยังคงต%องทบทวนกลยุทธZ แผนงาน/โครงการ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการปฏิบัติงาน (Productivity) ขององคZกร 

• W9. โครงสร�างองค-กร: งานบางส�วน ยังไม�มีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง รวมท้ังโครงสร%างในปoจจุบันยังไม�เอ้ือต�อ 
การดําเนินการเพ่ือดําเนินการ/สนับสนุนให%งานบรรลุผลลัพธZตามท่ีกําหนดไว% เช�น งานมาตรฐานและความปลอดภัย  
งานการวิเคราะหZข%อมูล (Data Analysis) งานบริหารการเปลี่ยนแปลง และงานกําหนดนโยบายและดําเนินการในเร่ือง
สิ่งแวดล%อม เป!นต%น 

• W10. ก าร นํ า เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ  แล ะ ดิ จิ ทั ล เข� า ใช� งาน : ก าร นํ าระบ บ ส ารสน เท ศ ม าส นั บ ส นุ น 
การดําเนินการ การบูรณาการ แลกเปลี่ยน และจัดเก็บข%อมูลระหว�างสายงาน รวมถึงการนําข%อมูลมาวิเคราะหZอย�างเป!น
ระบบ และการนําเทคโนโลยีเข%าใช%งานเพ่ือลดต%นทุน และภาระงานของพนักงาน ยังไม�ท่ัวถึงเพียงพอต�อความต%องการ 
ท่ัวท้ังองคZกร 
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โอกาส (O – Opportunities) 

 
• O1. ยุทธศาสตร-ภาครัฐมีความชัดเจน:  ภาครัฐกําหนดยุทธศาสตรZสําคัญท่ีมีเปrาหมายและกรอบเวลาในระยะกลางและ

ระยะยาว อาทิ ยุทธศาสตรZชาติ ๒๐ ป\ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตรZการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส�งของไทย ระยะ ๒๐ ป\ แผนยุทธศาสตรZรัฐวิสาหกิจ ระยะ ๕ ป\ (ป\ ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตรZ
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ Thailand 4.0/นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายห%วงอากาศแห�งชาติ รวมท้ังแผนพัฒนาสนามบินของประเทศ เป!นต%น ทําให% บวท. มีกรอบ
ทิศทางในการเชื่อมโยงยุทธศาสตรZและวางแผนพัฒนา/กําหนดกลยุทธZ บวท. ให%สอดคล%องตามยุทธศาสตรZภาครัฐ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนา/สร%างความสามารถในการแข�งขันของประเทศได%อย�างชัดเจน 

• O2. แนวทางการจัดโครงสร�างและบริหารห�วงอากาศของไทย:  ภาครัฐและภาคความม่ันคงตระหนักถึงความจําเป!นใน
การจัดโครงสร%างและบริหารห%วงอากาศเพ่ือให%เกิดการใช%ห%วงอากาศอย�างเกิดประโยชนZสูงสุดและเป!นไปตามหลักสากล 
รวมท้ังยอมรับในหลักการบริหารห%วงอากาศแบบยืดหยุ�น (FUA) และมีส�วนร�วมสนับสนุนและผลักดันให%มีการแก%ปoญหา
และพัฒนาระบบห%วงอากาศและการบินของประเทศ 

• O3. การขนสHงทางอากาศเติบโต:  ปริมาณเท่ียวบินของโลก ภูมิภาค และประเทศไทย ยังคงเติบโต และมีแนวโน%ม 
การเติบโตสูงข้ึนอย�างต�อเน่ือง โดยเฉพาะสําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก (จากการคาดการณZของ IATA ขนาดตลาด 
ด%านการบินของไทยและตุรกีจะอยู�ใน ๑๐ อันดับสูงสุดของโลก)  

• O4. แผนพัฒนาของ ICAO ท่ีชัดเจน:  แผนการเดินอากาศสากล (GANP) และกลยุทธZการพัฒนาระบบการบิน 
(ASBUs) และแผนบริหารจราจรทางอากาศอย�างไร%รอยต�อของภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟ�ก (APAC Seamless ATM Plan)  
ตลอดจนแผนความปลอดภัยทางการบิน (GASP) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กรอบเวลาการพัฒนาการเป!นลําดับเปrาหมาย
การพัฒนา และแนวทางการวัดผล มีความชัดเจนและแบ�งเป!นช�วงระยะเวลาไปถึงอนาคต ทําให%สามารถวางแผนพัฒนา
อย�างมีทิศทาง 

• O5. ความรHวมมือในอาเซียน:  ตาม ASEAN ATM Master Plan ได%กําหนด Lead Country ในการจัดทําแผนพัฒนา
ร�วมกัน (Harmonization Plan) สําหรับ ๕ เร่ือง ท่ีประเทศอาเซียนควรพัฒนาร�วมกัน (Five Initiatives for ASEAN-
wide Harmonized Implementation)  โดยประเทศไทยเป!น co-lead ร�วมกับสิงคโปรZ ในเร่ือง ATFM, AIM และ 
CRV ซ่ึงจะเป!นโอกาสแก� บวท. ในการใช%ประโยชนZจากการยอมรับและความพร%อมมากกว�าบางประเทศในอาเซียน 

• O6. วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี:  วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีด%านการเดินอากาศและอ่ืน ๆ (สารสนเทศการบริหาร
จัดการ และการวิเคราะหZ/ประมวลผล) ท่ีพร%อมให%เลือกนํามาใช%งาน เป!นปoจจัยบวกต�อการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
ด%านการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) และสนับสนุนให%เกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย�างเป!นระบบ รวมถึงอาจใช%
เป!นโอกาสในการทําธุรกิจต�อไป  

 
อุปสรรค (T - Threats) และ ความท�าทาย (C - Challenges) 

 
• T1. ปYจจัยอันตรายทางการบินใหมH:  ปoจจัยอันตรายทางการบิน ท้ังในส�วนของบั้งไฟ/โคมลอย/วิทยุชุมชน/ข%อมูล

อุตุนิยมวิทยาการบิน ยังไม�ได%รับการแก%ไขอย�างสมบูรณZ และยังมีปoจจัยอันตรายท่ีเกิดข้ึนใหม� ได%แก� อากาศยานไร%คนขับ 
(Unmanned Aircraft System: UAS หรือ Remotely Piloted Aircraft System: RPAS หรือ Drone) และ เลเซอรZ 
(Laser and Bright light) เป!นปoจจัยอันตรายท่ีมีการขยายตัวอย�างต�อเน่ือง และจําเป!นต%องมีการจัดการท่ีเหมาะสม 

• T2. การจัดการผลกระทบตHอส่ิงแวดล�อม:  ผลกระทบต�อสิ่งแวดล%อมจากการบิน ท้ังก�าซและเสียง ถูกยกระดับ
ความสําคัญมากย่ิงข้ึน ในอุตสาหกรรมการบิน ประเทศไทย และชุมชนในบริเวณสนามบินสําคัญ  ซ่ึงมาตรการ/เปrาหมาย
ท่ีจะมีการบังคับใช% อาจส�งผลกระทบโดยตรงต�อ บวท. ในรูปของข%อจํากัดการปฏิบัติงาน หรือทางอ%อมผ�านต%นทุนจาก
ระบบคารZบอนเครดิตของสายการบิน 

• T3. ความต�องการทําการบินเกินความสามารถในการรองรับ:  ปริมาณจราจรทางอากาศเพ่ิมสูงข้ึนมาอย�างต�อเน่ืองและ
เกินกว�าความสามารถในการรองรับของประเทศ จนก�อให%เกิดความคับคั่งของการจราจรทางอากาศ จึงควรให%ความสําคัญ



 

 

 
๒๖ 

 

  

กับการจัดการห%วงอากาศ (Airspace Management) และเร�งดําเนินการพัฒนาความสามารถในการรองรับท้ังระบบ
ร�วมกับผู%มีส�วนได%ส�วนเสียท่ีเก่ียวข%อง 

• T4. ความตHอเน่ืองในการให�บริการ: วิกฤตการณZ ภัยคุกคาม ข%อขัดข%องต�าง ๆ ท่ีเป!นความเสี่ยงต�อความต�อเน่ือง/
คุณภาพในการให%บริการการเดินอากาศมีมากข้ึนในปoจจุบัน 

• T5. บริบทด�านการแขHงขันท่ีเปล่ียนแปลง: ปoจจุบันการพัฒนา Unmanned Aircraft System (UAS) ได%รับความนิยม
อย�างรวดเร็ว ในอนาคตอันใกล%จึงจําเป!นต%องมี Unmanned Aircraft Traffic Management (UTM) ซ่ึงเป!นการบริหาร
จัดการและให%บริการจราจรทางอากาศท่ีเพ่ิมเติมจากบริบทการบินปoจจุบัน เพ่ือบริหารจัดการ UAS แสดงให%เห็นถึงบริบท
การให%บริการท่ีเป!นเชิงการแข�งขันมากข้ึน และเป�ดโอกาสให%กับผู%ให%บริการรายใหม� ๆ  

• T6. แผนการเดินอากาศระดับชาติ : ตามท่ีมี แผนการเดินอากาศสากล (GANP) และแผนการเดินอากาศระดับภูมิภาค 
(APAC Seamless ATM Plan) บวท. จึงต%องดําเนินการให%สอดคล%องและทันกับกรอบเวลาท่ีกําหนดไว% อย�างไรก็ดี
ปoจจุบันประเทศไทยยังไม�มีแผนการเดินอากาศระดับชาติ และกฎหมาย/ระเบียบ/ข%อกําหนดรองรับท่ีครบถ%วน อาจส�งผล
กระทบให% บวท. ไม�สามารถพัฒนาเทคโนโลยี/เทคนิค/วิธีปฏิบัติ ได%ทันตามแผนการพัฒนาระดับโลก และระดับภูมิภาคได%   

 
๒.๒ สรุปผลการวิเคราะห-ความท�าทายเชิงยุทธศาสตร- (Strategic Challenges - SC) 

ความท�าทายเชิงยุทธศาสตร- 
ความท%าทายในภาพรวมขององคZกร (Business) 
๑. Traffic Growth/Trend แนวโน%มการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศในอัตราสูงอย�างต�อเน่ืองส�งผลต�อการพัฒนาความสามารถใน

การรองรับของระบบการจราจรทางอากาศของประเทศ ระบบสนามบิน และการบริหารจราจรทางอากาศ ท่ีจําเป!นต%องพัฒนาอย�างต�อเน่ือง
และบูรณาการให%ทันต�อการเติบโตของปริมาณจราจรทางอากาศ  

๒. วิกฤตการณZต�าง ๆ ของโลกท้ังภัยธรรมชาติ โรคระบาด วิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตการณZทางการเมือง ท่ีส�งผลกระทบต�อการบริการจราจร
ทางอากาศ ส�งผลต�อการเกิดวิกฤตการณZทางการเงิน หรือวิกฤตการณZด%านปริมาณเท่ียวบิน เป!นความท%าทายต�อความต�อเน่ือง/คุณภาพใน
การให%บริการการเดินอากาศ  

๓. บริบทด%านการแข�งขันท่ีเปล่ียนแปลงไป การเกิดขึ้นขององคZกรให%บริการการเดินอากาศข%ามชาติ (ผู%ผลิต/องคZกรช้ันนําด%านเทคโนโลยีขนาด
ใหญ�) ซึ่งมีความได%เปรียบหลายด%าน หรือผู%ให%บริการการเดินอากาศจากประเทศอ่ืน รวมท้ัง ร�าง พ.ร.บ. การเดินอากาศฉบับใหม� แสดงให%
เห็นถึงบริบทการให%บริการท่ีเป!นเชิงการแข�งขันมากขึ้น และเป�ดโอกาสให%กับผู%ให%บริการรายใหม� ๆ อาจเข%ามาแก�งแย�งธุรกิจขององคZกรไป
ดําเนินการในอนาคต 

หมายเหตุ: ๓ ป�จจัยข
างต
น เป�นความท
าทายเชิงยุทธศาสตร�ที่ส�งผลต�อความย่ังยืนขององค�กร 
๔. วิวัฒนาการโลกการบิน และความก%าวหน%าของเทคโนโลยีการเดินอากาศโดยรวม รวมถึงเทคโนโลยีท่ีนํามาใช%ในการดําเนินภารกิจของ

องคZกร ซึ่งใหม�และเปล่ียนแปลงไปอย�างมาก ส�งผลให%องคZกรต%องปรับตัวอย�างต�อเน่ืองและทันต�อการเปล่ียนแปลง   
ความท%าทายด%านการดําเนินงานขององคZกร (Operation) 
๕. ความคาดหวังของผู%ใช%บริการ ปoจจัยความก%าวหน%าทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วทําให%ผู%ใช%บริการเกิดความคาดหวังและความต%องการ 

ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/อุปกรณZและการให%บริการให%มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  
๖. Demand/Capacity ความสามารถองคZกร ในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต ด%วยการบริการการเดินอากาศท่ีมี 

ความปลอดภัย (Safety) และมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เป!นท่ียอมรับและเทียบเคียงได%กับหน�วยงานช้ันนําด%านการบินระดับโลก  
๗.  ปoจจัยอันตรายทางการบิน (บั้งไฟ โคมลอย วิทยุชุมชน อุตุนิยมวิทยาการบิน และปoจจัยใหม� ๆ ได%แก� อากาศยานไร%คนขับ (Remotely 

Piloted Aircraft System: RPAS) และการฉายแสงขึ้นสู�ท%องฟrา (Laser/Bright Light))  
๘.  แผนพัฒนา ASBUs การดําเนินงานตามแผนการเดินอากาศสากล (Global Air Navigation Plan : GANP) และกลยุทธZการพัฒนาในรูปของ 

Aviation System Block Upgrades (ASBUs) และแผนการดําเนินงานด%านการขนส�งทางอากาศของอาเซียน ให%ได%ตามเปrาหมาย และ
กรอบเวลาท่ีกําหนด  

๙.  Airspace Management การพัฒนาโครงสร%างและการจัดการห%วงอากาศของประเทศ ให%มีความสามารถเพียงพอในการรองรับการเติบโต
ของปริมาณจราจรทางอากาศ ท้ังในปoจจุบันและอนาคต 

ความท%าทายด%านความรับผิดชอบต�อประเทศและสังคม  (Societal Responsibility) 
๑๐. ส่ิงแวดล%อม ผลกระทบต�อส่ิงแวดล%อมจากการบิน ท้ังก�าซและเสียง ถูกยกระดับความสําคัญมากย่ิงขึ้น ในอุตสาหกรรมการบิน ประเทศไทย 

และชุมชนในบริเวณสนามบินสําคัญ ซึ่งมาตรการ/เปrาหมายท่ีจะมีการบังคับใช% อาจส�งผลกระทบโดยตรงต�อ บวท. ในรูปของข%อจํากัด 
การปฏิบัติงาน หรือทางอ%อมผ�านต%นทุนจากระบบคารZบอนเครดิตของสายการบิน  

๑๑. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลเข%าใช%งาน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการขององคZกรให%มีประสิทธิภาพ ลดต%นทุน และภาระงานของ
พนักงาน รวมถึงตอบสนองต�อนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ  จําเป!นต%องดําเนินการให%รวดเร็ว ทันกาล และเพียงพอต�อการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีของโลก 



 

 

 
๒๗ 

 

  

ความท�าทายเชิงยุทธศาสตร- 
ความท%าทายด%านบุคลากร (Workforce) 
๑๒. Workforce Management การขาดแคลนอัตรากําลังและความสามารถของบุคลากร (Competency) ท่ียังต%องพัฒนาให%ตรงตามความ

ต%องการของหน�วยงานและตําแหน�ง มีความเพียงพอและทันกาลต�อภาระงานท่ีเพ่ิมมากขึ้น รวมท้ังการไม�สามารถรักษาพนักงานในองคZกร 
ไว%ได% มีการเคล่ือนย%ายไปสู�องคZกรเอกชนท่ีให%ผลตอบแทนท่ีดีกว�า หรือสร%างความพึงพอใจได%มากกว�า 

๑๓. Engagement การยกระดับคุณภาพชีวิต การสร%างความผูกพันและแรงจูงใจท่ีดีให%กับบุคลากร 

 
๒.๓ สรุปผลการวิเคราะห-ความได�เปรียบเชิงยุทธศาสตร- (Strategic Advantages - SA) 

ความได�เปรียบเชิงยุทธศาสตร- 
ความได%เปรียบในภาพรวมขององคZกร (Business) 
๑.  องคZกรได%รับการยอมรับ/เช่ือถือ ท้ังในและต�างประเทศ การเป!นท่ียอมรับขององคZกรและการมีความสัมพันธZท่ีดีกับองคZกรผู%ให%บริการ 

การเดินอากาศอ่ืน ๆ ในหลายมิติและหลายระดับ เช�น การให%ความช�วยเหลือ การถ�ายทอดเทคโนโลยี การให%ความร�วมมือและสนับสนุน
กิจกรรม และการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับกิจการบินของภูมิภาครวมท้ังในระดับนานาชาติ  

๒.  การเติบโตของการขนส�งทางอากาศ มีแนวโน%มเติบโตสูงขึ้นอย�างต�อเน่ือง รวมท้ังภาครัฐและภาคความม่ันคงตระหนักถึงความจําเป!นและมี
ส�วนร�วมสนับสนุนและผลักดันให%มีการแก%ปoญหาและพัฒนาระบบห%วงอากาศและการบินของประเทศ  

๓.  บวท. เป!นองคZกรท่ีมีความน�าเช่ือถืออยู�ในระดับสูงสุด มีสถานะทางการเงินท่ีดีและสภาพคล�องทางการเงินค�อนข%างสูง อีกท้ังยังมีการติดตาม
การบริหารโครงการ และเบิกจ�ายงบประมาณอย�างใกล%ชิด  

๔.  องคZการการบินพลเรือนระหว�างประเทศ (ICAO) มีแผนการพัฒนาท่ีชัดเจน สอดคล%อง และส�งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการเดินอากาศ 
การพัฒนาของเทคโนโลยีเหล�าน้ีจะช�วยสนับสนุนการให%บริการฯ มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงขึ้น 

ความได%เปรียบด%านการดําเนินงานขององคZกร (Operation) 
๕.  Safety Performance ผลการดําเนินงานด%านความปลอดภัย (Safety Performance) ของ บวท. อยู�ในระดับท่ีเทียบเคียงได%กับประเทศ 

ช้ันนําของโลก (Best Practices)  
ความได%เปรียบด%านความรับผิดชอบต�อประเทศและสังคม (Societal Responsibility) 
๖.  การตอบสนองต�อนโยบายภาครัฐ ได%อย�างตรงประเด็น และต�อเน่ือง โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศและ

การพัฒนาระบบบริการการเดินอากาศ ณ ท�าอากาศยานต�าง ๆ เพ่ือเป!นกลไกขับเคล่ือนยุทธศาสตรZการพัฒนาระบบคมนาคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ  

ความได%เปรียบด%านบุคลากร (Workforce) 
๗.  ความสามารถองคZกร บวท. มีความสามารถพิเศษ (Core Competency) ด%านมาตรฐานและฝ\มือท่ีเป!นท่ียอมรับในการให%บริการ 

การเดินอากาศ และความเช่ียวชาญด%านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบุคลากร  
๘.  บวท. มุ�งพัฒนาความสามารถองคZกรอย�างต�อเน่ือง โดยมีแนวทางการจัดต้ัง ATM Professional Center เพ่ือสร%างบุคลากรด%านการบิน

ให%กับประเทศ เป!นการสร%าง Competency ให%กับองคZกรในระยะยาว ตลอดจนเส%นทางสายอาชีพให%กับพนักงาน  
 

 
 
 
 



 

 

 
๒๘ 

 

  

๒.๔ แนวทางการกําหนดกลยุทธ- 
 
จากผลการวิเคราะหZสภาพแวดล%อมและประเมินร�วมกันท้ังส�วนท่ีเป!นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 

(Threats) จากสภาพแวดล%อมภายนอก กับส�วนท่ีเป!นจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ�อนหรือสิ่งท่ีควรปรับปรุง (Weaknesses) 
จากสภาพแวดล%อมภายใน โดยใช%เทคนิคการประเมินเพ่ือหาแนวทางการกําหนดกลยุทธZด%วย TOWS Matrix ปรากฏผลลัพธZ 
ดังน้ี 
 

กลุHมท่ี ๑ กลุHมกลยุทธ-เชิงรุก (Aggressive Strategies)  
SO - ใช%ความเข%มแข็งภายในแสวงประโยชนZจากโอกาสภายนอกตามจุดแข็งและโอกาสท่ีตรวจพบจากการวิเคราะหZ  

SO1.  ขับเคลื่อนองคZกรผ�านการบริหารจัดการอย�างมีส�วนร�วมและกําหนดวิสัยทัศนZ/ทิศทางองคZกร นําองคZกรและ 
ใช%ระบบการกํากับดูแลองคZกรตามแนวนโยบายการกํากับดูแลท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม มี 
การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ การบริหารผลลัพธZท่ีดี ในการเป!นผู%ให%บริการการเดินอากาศท่ีตอบสนองต�อ
ความคาดหวังของผู%ใช%บริการ/ผู%มีส�วนได%ส�วนเสียทุกกลุ�ม การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลท่ีสําคัญเพ่ือยกระดับ
การแข�งขันของประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร%อมในทุกด%านสู�การพัฒนาระบบการเดินอากาศ 

SO2.  ผลักดันให%มีการดําเนินการตามกลยุทธZ ASBUs และแผน APAC Seamless ATM Plan ในส�วนท่ีเก่ียวข%องกับไทย
และภูมิภาค ให%ได%ตามเปrาหมายและกรอบเวลาและวัดผลได% โดยนําแนวคิดและวิธีการดําเนินการ ตลอดจน
องคZประกอบด%านปฏิบัติการและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี มาผนวกเข%ากับทิศทางการดําเนินงานและยุทธศาสตรZ
ของ บวท. 

SO3. ปรับปรุงกระบวนการภายในองคZกรและการส�งผลลัพธZงานต�อกัน (Value Chain) ให%มีประสิทธิภาพโดยใช%
เคร่ืองมือ TQM ในการบริหารจัดการ และใช%จุดแข็งของการมีส�วนร�วมและความเป!นแบบอย�างของผู%บริหาร 
ตลอดจนความสามารถของพนักงานในด%านมาตรฐานและฝ\มือ และความพร%อมของเทคโนโลยี เพ่ือเชื่อมโยงอย�าง
มีระบบ 

SO4.  ยกระดับการให%บริการการเดินอากาศและบริการเก่ียวเน่ือง จากโอกาสการเติบโตของปริมาณเท่ียวบิน การใช%
ห%วงอากาศร�วมกันระหว�างทหาร-พลเรือนอย�างคล�องตัว เพ่ือให%เกิดการใช%ห%วงอากาศอย�างเกิดประโยชนZสูงสุด
และเป!นไปตามหลักสากล โดยใช%จุดแข็งท่ีองคZกรมีเทคโนโลยีด%านการบินและบริหารจัดการท่ีมีการพัฒนาและ
พร%อมนํามาใช%งาน รวมถึงผลงานวิจัย/พัฒนาและนวัตกรรมขององคZกร  

 

กลุHมท่ี ๒ กลุHมกลยุทธ-เสถียรภาพ หรือ คงท่ี (Stability Strategies)  
ST - ใช%ความเข%มแข็งภายในหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง/อุปสรรคภายนอกเพ่ือลดอุปสรรค แสวงหาโอกาสใหม� 

ST1. รองรับสถานการณZท่ีไม�แน�นอน รวมถึงรักษาระดับมาตรฐานและความปลอดภัย ความต�อเน่ืองในการให%บริการ 
โดยบริหารความเสี่ยงอย�างต�อเน่ือง การจัดให%มีแผนสํารอง การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกอย�างเป!นระบบ และใช%
ความสามารถและเชี่ยวชาญของบุคลากรทางด%านเทคโนโลยีและบริการจราจรทางอากาศ รวมถึงนวัตกรรม 
ในการจัดวางมาตรการและจัดให%มีเทคโนโลยี/เคร่ืองมือบริหารความคล�องตัวจราจรทางอากาศ และสร%างโอกาส
ทางธุรกิจ เพ่ือใช%บรรเทาผลกระทบ  

ST2.  พัฒนาบุคลากรอย�างเป!นระบบตามกรอบแนวคิดและโครงสร%างระบบทรัพยากรบุคคล (AEROTHAI HR Model) 
ให%สอดคล%องกับการเปลี่ยนแปลงทางด%านเทคโนโลยี สังคม สภาพแวดล%อม และบริบทด%านการแข�งขันท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และสร%างความสามารถ (Competency) ให%กับองคZกรในระยะยาว ภายใต% ATM Professional 
Center โดยมีสภาพแวดล%อมการทํางานท่ีดี เพ่ือสร%างแรงจูงใจ และความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรZของ 
บวท. ท่ีเป!นกลไกของความสําเร็จตามแผนการพัฒนาของโลกและภูมิภาค  

ST3. ผลักดันการพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยและมาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให%บริการการเดินอากาศอย�าง
ต�อเน่ือง รวมท้ังการสร%างความพร%อมด%านการรักษาความปลอดภัยทางการบิน การผลักดันการแก%ไขกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข%อง ผ�านการกําหนดทิศทางและวางแผนท่ีชัดเจน และความสามารถพิเศษขององคZกร เพ่ือควบคุม 
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริการการเดินอากาศ รวมท้ังการจัดการปoจจัยอันตรายทางการบินและความเสี่ยง
ท่ีมีนัยสําคัญ  



 

 

 
๒๙ 

 

  

ST4. เร�งพัฒนาการให%บริการตามแผนการเดินอากาศสากล/ภูมิภาค โดยเฉพาะด%านความปลอดภัย ความสามารถใน
การรองรับ ประสิทธิภาพทางการบิน ผลกระทบสิ่งแวดล%อม และความคุ%มค�าการลงทุน โดยอาศัยแนวโน%มรายได%
และสภาพคล�องท่ีดี ประกอบกับศักยภาพการปฏิบัติงานและการให%บริการการเดินอากาศ 

 
กลุHมท่ี ๓ กลุHมกลยุทธ-พลิกฟ��น (Turn Around Strategies)  
WO - จัดการจุดอ�อนภายใน โดยมุ�งใช%ประโยชนZจากโอกาสภายนอกท้ังเพ่ือลดจุดอ�อนและทําให%เกิดประโยชนZ 

WO1. ใช%ระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ และแนวทาง Performance-Based Approach ของ ICAO เพ่ือ
ปรับปรุง/พัฒนาขอบเขตของภารกิจและการดําเนินองคZกร การบริหารผลลัพธZองคZกร ตลอดจนการบริหาร
จัดการ/พัฒนาความสามารถของบุคลากร โดยใช%โอกาสจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีด%านการเดินอากาศและ 
อ่ืน ๆ ท่ีพร%อมให%เลือกนํามาใช%งาน 

WO2. เพ่ิมคุณภาพและเน%นประสิทธิภาพการปฏิบัติการบิน การบริหารจัดการทรัพยากรภายใน และความรู%ในองคZกร 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานบริการการเดินอากาศเทียบเคียงกับหน�วยงานผู%ให%บริการการเดินอากาศอ่ืน ๆ และเพ่ิม
ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศผ�านการพัฒนาตามแผนการเดินอากาศสากล แผนแม�บท
การบริหารจราจรทางอากาศอาเซียน (ASEAN ATM Master Plan) รวมถึงช�องทางความร�วมมือในอาเซียน กลุ�ม
ประเทศลุ�มแม�น้ําโขง และกับประเทศคู�เจรจาของอาเซียนท่ีมีประสบการณZ/ความชํานาญและอิทธิพลด%านการบิน  

WO3. บูรณาการข%อมูลสําคัญ รวมถึงผลการเทียบเคียง (Benchmarking) เพ่ือการตัดสินใจและบริหารยุทธศาสตรZอย�าง
มีประสิทธิภาพ โดยใช%แนวทางเก็บข%อมูล การวิเคราะหZข%อมูลอย�างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยีด%านบริหารจัดการท่ีมีพร%อมนํามาใช%งาน 

 
กลุHมท่ี ๔ กลุHมกลยุทธ-เชิงรับ หรือ ตัดทอน (Retrenchment Strategies)  
WT - ลดจุดอ�อนภายใน และหลีกเลี่ยงปoญหา/อุปสรรคจากภายนอก 

WT1. บริหารและควบคุมค�าใช%จ�ายให%เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
WT2. ผลักดันระบบการประเมินผลองคZกร ท่ีสอดคล%องกับบริบทของผู%ให%บริการการเดินอากาศและความคาดหวัง

ผู%ใช%บริการ และบูรณาการร�วมกันอย�างเป!นระบบ และการบริหารผลลัพธZให%ได%ตามเปrาหมาย ปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายใน เพ่ือให%สามารถนํามาปรับปรุงการดําเนินภารกิจขององคZกรได%อย�างมีประสิทธิภาพ การปรับตัวต�อ
การเปลี่ยนแปลง และบรรลุความคาดหวังของประชาคมการบินและผู%มีส�วนได%ส�วนเสียทุกกลุ�ม เพ่ือความย่ังยืน
ขององคZกร 

WT3. ผลักดันองคZกร เพ่ือสร%างบุคลากรท่ีมีความรู% ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และผูกพันต�อองคZกร รวมท้ังมี
สภาพแวดล%อมการทํางานท่ีดี เพ่ือสร%างแรงจูงใจ และพร%อมต�อการเปลี่ยนแปลง ก�อให%เกิดประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานและให%บริการท่ีตอบสนองความพึงพอใจของผู%รับบริการท้ังภายในและภายนอก  

 



 

 

 
๓๐ 

 

  

๓. เปLาหมายวิสัยทัศน-/ประเด็นยุทธศาสตร-/วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร-/กลยุทธ-/แผนงาน
ข อ ง  บ ว ท .  ( AEROTHAI Goals/ Strategic Issues/ Strategic Objectives/ 
Strategies/ Programs) 

 
“บทท่ี ๓: เปrาหมายวิสัยทัศนZ/ประเด็นยุทธศาสตรZ/วัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZ/กลยุทธZ/แผนงานของ บวท.” เป!นการกําหนด
เปrาหมายวิสัยทัศนZ (Goals) ประเด็นยุทธศาสตรZ (Strategic Issues) วัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZ (Strategic Objectives) 
พร%อมด%วยเปrาหมายผลการดําเนินการ (Key Performance Targets: KPTs) รวมถึงได%กําหนดกลยุทธZ (Strategies) และ 
แผนงาน (Programs) (ซ่ึงประกอบด%วยแผนงาน Quick Win สําหรับการปรับปรุง/แก%ปoญหาท่ีต%องเร่ิมดําเนินการในทันทีและ
ให%เกิดผลลัพธZในระยะสั้นและแผนงาน Long Term สําหรับการพัฒนาเชิงระบบและให%เกิดผลลัพธZอย�างต�อเน่ืองเพ่ือสร%าง
ความย่ังยืนให%องคZกร) ของ บวท. พร%อมภาพรวมสรุปงบประมาณ ในช�วงป\งบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ซ่ึงพิจารณาจาก
วิสัยทัศนZ (Vision) พันธกิจ (Mission) รวมท้ังผลการวิเคราะหZสภาพแวดล%อมและประเมินองคZกร (Environmental Analysis) 
ท่ีมีนัยสําคัญต�อการดําเนินงานของ บวท. โดยการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรZและวัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZนี้แสดงให%เห็นถึง
สิ่งท่ี บวท. ให%ความสําคัญ ทิศทางการพัฒนา สามารถเข%าใจได%ง�าย และท่ีสําคัญท่ีสุด สามารถวัดผลสําเร็จได%จริง เพ่ือส�งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ (Performance) ของการดําเนินพันธกิจของ บวท. ได%อย�างเป!นรูปธรรม  
 
จาก วิสัยทัศนZ บวท. ได%กําหนดเปrาหมายวิสัยทัศนZ เปrาหมายวิสัยทัศนZในแต�ละช�วงระยะเวลา (พ.ศ. ๒๕๖๕ / ๒๕๗๐ / ๒๕๗๕ / 
๒๕๘๐) กรอบการดําเนินงานสําคัญ (Key Performance Areas: KPAs) วัตถุประสงคZระยะยาว (Long-term Objective) 
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) และค�าเปrาหมายในแต�ละช�วงระยะเวลา (พ.ศ. ๒๕๖๕ / ๒๕๗๐ / ๒๕๗๕ / 
๒๕๘๐) เพ่ือใช%เป!นกรอบการดําเนินงานตามพันธกิจขององคZกร เป!นแนวทางเพ่ือมุ�งสู�วิสัยทัศนZ และใช%ในการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรZ/วัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZ/กลยุทธZ/แผนงาน ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๓๑ 

 

  

 
 
เปLาหมายวิสัยทัศน- และเปLาหมายวิสัยทัศน-ในแตHละชHวงระยะเวลา (พ.ศ. ๒๕๖๕ / ๒๕๗๐ / ๒๕๗๕ / ๒๕๘๐) 
 

เปLาหมายวิสัยทัศน- คําอธิบาย 
๑. ให%บ ริการการเดินอากาศ ท่ี มี
คุณภาพระดับแนวหน%า 
(AEROTHAI Servicemark) 

เป!นกรอบการดําเนินงานและเปrาหมายด%านการสร%างอัตลักษณZการให%บริการ 
การเดินอากาศท่ีปลอดภัย ท่ัวถึง ครอบคลุม เพียงพอ เสมอภาค มีคุณภาพเป!นท่ี
ยอมรับหรือเหนือกว�าความคาดหวังผู%ใช%บริการ อย�างครอบคลุมทุกปoจจัย  
“ให
บริการการเดินอากาศท่ีท่ัวถึง ครอบคลุม เพียงพอ เสมอภาค พร
อมด
วยคุณภาพ
การให
บริการการเดินอากาศ ท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัย บรรลุเป2าหมายในระดับท่ี
เหนือกว�าความคาดหวังของผู
ใช
บริการ และมุ�งเน
นการเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การรองรับ รวมท้ังการบริหารจัดการด
านอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเท่ียวบิน ด
วย
ต
นทุนท่ีคุ
มค�าสูงสุด นอกจากน้ัน ยังมุ�งเน
นการพัฒนาบริการเพ่ือให
กิจการบินช�วยลด
ผลกระทบต�อสิ่งแวดล
อมอย�างมีนัยสําคัญ” 

๒ . ส ร% า งบุ ค ล าก ร มื อ อ าชี พ 
(Professionals) 

เป!นกรอบการดําเนินงานและเปrาหมายการสร%างความเป!นมืออาชีพท้ังในระดับบุคคล
และระดับองคZกร สามารถตอบสนองความต%องการของผู% มีส�วนได%ส�วนเสียอย�างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเป!นองคZกรท่ีมีแรงดึงดูดคนดีและคนเก�งท้ังท่ีมีอยู�และในอนาคต  
“บุคลากรขององค�กรเป�นผู
ท่ีมีความรู
 และทักษะ ความเชี่ยวชาญ ตอบสนองความต
องการ
ของผู
มีส�วนได
ส�วนเสียอย�างมีประสิทธิภาพ เป�นท่ียอมรับ เทียบเคียงกับองค�กรชั้นนํา 
ท�ามกลางบรรยากาศและวัฒนธรรมองค�กรท่ีเหมาะสม และคุณภาพชีวิตท่ีดีเย่ียม เป�น
องค�กรท่ีเป�นทางเลือกแรกของคนเก�งและคนดี” 

๓. พัฒนาไปสู�องคZกรสมรรถนะสูง 
(HPO) 

เป!นกรอบการดําเนินงานและเปrาหมายการพัฒนาเป!นองคZกรสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization : HPO)  
“เป�นองค�กรสมรรถนะสูง ท่ีได
 รับการยอมรับ/ยกย�องจากประชาคมการบินท้ังใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับสากล มีการเติบโตท่ีย่ังยืน ด
วยคุณภาพการบริหาร
จัดการท่ัวท้ังองค�กร บริหารการเปลี่ยนแปลงอย�างมีประสิทธิภาพ ระบบการกํากับดูแลท่ีดี 
พัฒนานวัตกรรมบนพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมท้ังบริหารจัดการทางการเงินอย�างมี
ประสิทธิภาพและสมดุล และมุ�งเน
นการพัฒนาปรับปรุงอย�างต�อเน่ือง เพ่ือยกระดับ
ความสามารถการดําเนินการสู�ระดับสากล สร
างความพึงพอใจแก�ผู
ใช
บริการและบริหาร
จัดการด
านการสร
างความสัมพันธ�กับผู
มีส�วนได
ส�วนเสีย เพ่ือบรรลุเป2าหมายองค�กรอย�าง
ย่ังยืน” 

๔. สร%างความสามารถในการแข�งขัน
ให%กับประเทศ และสร%างคุณค�าให%กับ
กิ จ ก ารบิ น  (Value for National 
Competitiveness and Aviation 
Industry) 

เป!นกรอบการดําเนินงานและเปrาหมายในการเป!นกลไกหลักในการสร%างความสามารถ 
ในการแข�งขันของประเทศในด%านการขนส�งทางอากาศ และสร%างคุณค�าให%กับกิจการบิน 
“เป�นกลไกหลักในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ และสร
างคุณค�าให
กับกิจการบิน 
ท้ังในด
านการสร
างขีดความสามารถด
านคุณภาพของระบบขนส�งทางอากาศท่ีสนับสนุน
ธุรกิจท�องเท่ียว และในด
านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข
อง โดยคํานึงถึงผลประโยชน�แห�งชาติ และ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และผลักดันการบริการการเดินอากาศของภูมิภาคให

เชื่อมโยงและสอดคล
องกันอย�างบูรณาการ ซ่ึงเป�นเป2าหมายและผลประโยชน�ท่ีจะได
รับ
ร�วมกัน เพ่ือสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการให
บริการการเดินอากาศของประเทศ 
และความสามารถในการแข�งขันของประเทศในภาพรวมอย�างย่ังยืน” 

 
โดยมีเปrาหมายวิสัยทัศนZในแต�ละช�วงระยะเวลา ตามภาพประกอบท่ี ๕ 
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ภาพประกอบท่ี ๕: เปLาหมายวิสัยทัศน-ในแตHละชHวงระยะเวลา (พ.ศ. ๒๕๖๕/ ๒๕๗๐/ ๒๕๗๕/ ๒๕๘๐) 

 
 
จากเปrาหมายวิสัยทัศนZ บวท. ได%กําหนดกรอบการดําเนินการท่ีสําคัญ (Key Performance Areas: KPAs) โดยอ%างอิง 
ความคาดหวังของประชาคมการบิน (ICAO ATM User Expectation (11 KPA)) และเปrาหมายการดําเนินการท่ีสําคัญอ่ืน ๆ 
ตามการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
 
โดย 11 KPA ของ ICAO ประกอบด%วย 
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ความคาดหวังของประชาคมการบิน (ATM User Expectation (11 KPA)) และ คําอธิบาย 
(อ%างอิงจาก ICAO Doc 9854) 
 
กลุ�ม KPA Details คําอธิบาย 
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Safety is the highest priority in aviation, and ATM 
plays an important part in ensuring overall aviation 
safety. Uniform safety standards and risk and safety 
management practices should be applied 
systematically to the ATM system. In implementing 
elements of the global aviation system, safety 
needs to be assessed against appropriate criteria 
and in accordance with appropriate and globally 
standardized safety management processes and 
practices. 

ระบบจราจรทางอากาศ จะต%องทําให%เกิดความปลอดภัยสูงสุด 
ท้ังในแง�ของการรักษามาตรฐาน การบริหารความปลอดภัย และ
การบริหารความเส่ียงอย�างเป!นระบบ 
เปrาหมาย/ตัวช้ีวัด (KPI) ท่ี บวท. กําหนด 
๑. การปฏิบัติตามมาตรฐานด%านความปลอดภัยครบทุกข%อ 
๒. SMS Maturity Level 
๓. Accident 
๔. Air Traffic Incident (Serious/Major)  
๕. CNS/Support System Service Availability 

Se
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Security refers to the protection against threats that 
stem from intentional acts (e.g. terrorism) or 
unintentional acts (e.g. human error, natural 
disaster) affecting aircraft, people or installations on 
the ground. Adequate security is a major 
expectation of the ATM community and of citizens. 
The ATM system should therefore contribute to 
security, and the ATM system, as well as ATM-
related information, should be protected against 
security threats. Security risk management should 
balance the needs of the members of the ATM 
community that require access to the system, with 
the need to protect the ATM system. In the event 
of threats to aircraft or threats using aircraft, ATM 
shall provide the authorities responsible with 
appropriate assistance and information. 

ระบบจราจรทางอากาศ จะต% องมีความม่ันคงปลอดภัย มี 
ความต%านทานสูงต�อเหตุการณZไม�พึงประสงคZ ท้ังท่ีเกิดขึ้นโดย 
ความไม� ต้ังใจ (เช�น ความผิดพลาดของผู%ปฏิบั ติงาน ภัยพิบั ติ 
ทางธรรมชาติ ฯลฯ) และเกิดขึ้นโดยการจงใจ (เช�น การก�อการร%าย 
ฯลฯ) 
เปrาหมาย/ตัวช้ีวัด (KPI) ท่ี บวท. กําหนด 
๑. ไม�มีการถูกแทรกแซงโดยมิชอบด%วยกฎหมาย 
๒. ไม� มี  Incident อันเกิดจากการแทรกแซงโดยมิชอบด%วย
กฎหมาย  
๓. ไม�มี Incident ท่ีเกิดจากการบริหารการจราจรทางอากาศ 
ในช�วงท่ีมีระดับการให%บริการตํ่ากว�าเกณฑZที่ยอมรับได% 
๔. การปฏิบัติตามมาตรฐานด%านการรักษาความปลอดภัยครบทุกข%อ 
๕. การแก%ไขข%อตรวจพบด%านการรักษาความปลอดภัย 
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The ATM system should contribute to the 
protection of the environment by considering 
noise, gaseous emissions and other environmental 
issues in the implementation and operation of the 
global ATM system. 

ระบบจะต%องออกแบบให%เป!นมิตรต�อส่ิงแวดล%อม ท้ังในเชิง
ปrองกันและลดผลกระทบด%านมลภาวะทางเสียง มลภาวะทาง
อากาศ ตลอดจนปoญหาอ่ืน ๆ ท่ีส�งผลต�อส่ิงแวดล%อม 
เปrาหมาย/ตัวช้ีวัด (KPI) ท่ี บวท. กําหนด 
๑ . ป ริมาณ  Carbon Emission ของอากาศยาน ท่ี เกิดจาก 
ความไม�มีประสิทธิภาพของระบบ ATM 
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The ATM system should be cost-effective, while 
balancing the varied interests of the ATM 
community. The cost of service to airspace users 
should always be considered when evaluating any 
proposal to improve ATM service quality or 
performance. ICAO policies and principles regarding 
user charges should be followed. 

ระบบจะต%องมีความคุ%มค�า มีการใช%ต%นทุนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ส ร% า งป ระ โยชนZ ให% กั บ ผู% มี ส� วน ได% ส� วน เสี ย ทุ กก ลุ� ม ซึ่ ง มี 
ความต%องการแตกต�างกันได%อย�างสมดุล และจะต%องคํานึงถึง
ค�าใช%จ�ายท่ีจะเกิดขึ้นแก�ผู%ใช%ห%วงอากาศเป!นหลักการสําคัญ  
เปrาหมาย/ตัวช้ีวัด (KPI) ท่ี บวท. กําหนด 
๑ . ค� าใช% จ� าย โดยรวมต� อ จํ านวน ช่ัวโมงบิ นด% วย เค ร่ืองวัด
ประกอบการบิน (Total Cost/IFR Flight Hour) 
๒. รักษาระดับอัตราค�าบริการฯ ไม�เกินอัตราขั้นสูงท่ีได%รับอนุมัติ
จาก กบร. 



 

 

 
๓๔ 

 

  

กลุ�ม KPA Details คําอธิบาย 
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The global ATM system should exploit the inherent 
capacity to meet airspace user demands at peak 
times and locations while minimizing restrictions on 
traffic flow. To respond to future growth, capacity 
must increase, along with corresponding increases 
in efficiency, flexibility and predictability, while 
ensuring that there are no adverse impacts on 
safety and giving due consideration to the 
environment. The ATM system must be resilient to 
service disruption and the resulting temporary loss 
of capacity. 

ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศต%อง
สอดคล%องกับการเติบ โต ลดข%อ จํากัด ท่ีส� งผลกระทบต�อ 
ความคล�องตัว และมีระดับความสามารถในการรองรับเพียงพอ
ต�อปริมาณการจราจรในช�วงท่ีมีความคับคั่งสูงสุด 
เปrาหมาย/ตัวช้ีวัด (KPI) ท่ี บวท. กําหนด 
๑. ATFM Delay  
๒. Declared Capacity 
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Flexibility addresses the ability of all airspace users 
to modify flight trajectories dynamically and adjust 
departure and arrival times, thereby permitting 
them to exploit operational opportunities as they 
occur. 

ผู%ใช%ห%วงอากาศทุกประเภทจะต%องสามารถปรับเปล่ียนเส%นทางบิน 
และปรับตารางเวลาได%อย�างสะดวกคล�องตัว 
หมายเหตุ :  
มีเน้ือหาเช่ือมโยงกับด%าน Efficiency โดยวัดผลผ�านตัวช้ีวัดด%าน 
Efficiency 

Ef
fic

ien
cy

 

Efficiency addresses the operational and economic 
cost-effectiveness of gate-to-gate flight operations 
from a single-flight perspective. In all phases of 
flight, airspace users want to depart and arrive at 
the times they select and fly the trajectory they 
determine to be optimum. 

ทุกระยะของการบิน (All phases of flight) ในแต�ละเท่ียวบิน 
จะต%องมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ (ประหยัด) รวมท้ัง
ประสิทธิภาพของปฏิบัติการบิน (ความตรงต�อเวลาและวิถีการบิน 
ท่ีเป!นไปตามต%องการ) สูงสุด 
เปrาหมาย/ตัวช้ีวัด (KPI) ท่ี บวท. กําหนด 
๑. Taxi-out Efficiency  
๒. En-route Efficiency  
๓. Terminal Inefficiency  
๔. Taxi-in Efficiency  
๕. On-Time Performance 
๖. ความสําเร็จตาม ASBUs และ APAC Seamless ATM Plan 

Pr
ed

ict
ab

ilit
y 

Predictability refers to the ability of airspace users 
and ATM service providers to provide consistent 
and dependable levels of performance. 
Predictability is essential to airspace users as they 
develop and operate their schedules. 

ผู% ใช% ห% ว งอากาศ  และผู% ให% บ ริการการเดินอากาศ  ต% องมี
ความสามารถในการดําเนินงานท่ีสอดคล%องร�วมกัน เพ่ือให%
ปฏิบัติการบินเป!นไปตามตารางการบินท่ีกําหนดไว%อย�างแม�นยํา 
หมายเหตุ :  
มีเน้ือหาเช่ือมโยงกับด%าน Efficiency โดยวัดผลผ�านตัวช้ีวัดด%าน 
Efficiency 
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A global ATM system should provide an operating 
environment that ensures that all airspace users 
have right of access to the ATM resources needed 
to meet their specific operational requirements and 
that the shared use of airspace by different users 
can be achieved safely. The global ATM system 
should ensure equity for all users that have access 
to a given airspace or service. Generally, the first  
aircraft ready to use the ATM resources will receive 
priority, except where significant overall safety or 
system operational efficiency would accrue or 
national defence considerations or interests dictate 
that priority be determined on a different basis. 

ต% อ ง ทํ า ให% ผู% ใ ช% ห% ว ง อ า ก า ศ ทุ ก ก ลุ� ม  (Commercial Air 
Transport/GA/Aerial Work/State’s Aircraft) สามารถเข%าถึง
บริการและการใช%งานโครงสร%างพ้ืนฐานของระบบจราจรทาง
อากาศของประเทศได%อย�างท่ัวถึง ตามความต%องการของอากาศยาน 
และสามารถเข%าถึงน�านฟrาและบริการท่ีผู%ใช%ห%วงอากาศมีสิทธ์ิ
เข%าถึงได% 
หมายเหตุ :  
บวท. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความเท�าเทียม เสมอภาค และ
ดําเนินการภายใต%ประเด็นยุทธศาสตรZที่ ๑ Servicemark  
พร%อม ท้ังมีการวัดผลความพึงพอใจและความผูกพันของ
ผู%ใช%บริการ (Customer Engagement) และความพึงพอใจของ
ผู%มีส�วนได%ส�วนเสียท้ังหมด (Stakeholder Satisfaction) 



 

 

 
๓๕ 

 

  

กลุ�ม KPA Details คําอธิบาย 
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The ATM community should have a continuous 
involvement in the planning, implementation and 
operation of the system to ensure that the 
evolution of the global ATM system meets the 
expectations of the community.  

การพัฒนาระบบจราจรทางอากาศ ต%องมาจากการมีส�วนร�วม
อย�างต�อเนื ่องของประชาคมการบิน ทั้งในช�วงการวางแผน  
การดําเนินงานตามแผน และการใช%งานระบบ เพื่อให%มั่นใจว�า
จะบรรลุความคาดหวังของผู%มีส�วนได%ส�วนเสียทุกกลุ�มอย�าง
สมดุล   
เปrาหมาย/ตัวช้ีวัด (KPI) ท่ี บวท. กําหนด 
๑. ผลการสํารวจความเห็นของผู%มีส�วนได%ส�วนเสีย 
๒. ระดับความพึงพอใจผู%ใช%บริการ 
๓. ระดับความไม�พึงพอใจผู%ใช%บริการ 
๔. สัดส�วนข%อร%องเรียนท่ีจัดการได% 
หมายเหตุ: บวท. มีการส่ือสารกับผู%ใช%บริการ และผู%มีส�วนได% 
ส�วนเสียท่ีเก่ียวข%องอย�างต�อเน่ือง  
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The ATM system should be based on global 
standards and uniform principles to ensure the 
technical and operational interoperability of ATM 
systems and facilitate homogeneous and non-
discriminatory global and regional traffic flows. 

ระบบจราจรทางอากาศต%องเป!นไปตามมาตรฐานสากลเพ่ือให%
ระบบบริหารจราจรทางอากาศท่ัวท้ังโลกสามารถเช่ือมโยง และ
ทํางานร�วมกันได%  
เปrาหมาย/ตัวช้ีวัด (KPI) ท่ี บวท. กําหนด 
๑. ความเป!นผู%นําด%าน ATFM ในภูมิภาค 
๒. ความเป!นผู%นําด%าน SWIM ในภูมิภาค 

 
 
 
 
  



 

 

 
๓๖ 

 

  

กรอบการดําเนินงานที่สําคัญ (KPA)  วัตถุประสงค-ระยะยาว (Long-term Objective)  ตัวชี้วัด (KPI) และ เปLาหมายปr ๒๕๖๓ ๒๕๖๕ ๒๕๗๐ ๒๕๗๕ ๒๕๘๐ 
 

KPA 
Long-term Objective / 

KPI 
เปLาหมายปr ๒๕๖๓ เปLาหมายปr ๒๕๖๕ เปLาหมายปr ๒๕๗๐ เปLาหมายปr ๒๕๗๕ เปLาหมายปr  ๒๕๘๐ 

AEROTHAI Servicemark: ให�บริการการเดินอากาศที่มีคุณภาพระดับแนวหน�า 
Safety 
(SO1) 

ให% บ ริ การ ที่ มี ระดั บความ
ปลอดภัยขั้นสูงและยั่งยืน 
ตัวชี้วัด (KPI) 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 ๑.๑: การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ด%านความปลอดภัยครบทุกข%อ 
  

๑.๑: การดําเนินงานเป!นไปตาม
ข%อกําหนดมาตรฐานและยื่น
เรื่องเพื่อขอรับใบอนุญาต จาก 
กพท. ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๒ 

๑.๑: การดําเนินงานเป!นไปตาม
ข%อกําหนดมาตรฐานและได%รับ
ใบอนุญาต จาก กพท. ครบทุก
บริการ  

๑.๑: การดําเนินงานเป!นไปตาม
ข%อกําหนดมาตรฐานสําหรับ
บ ริ ก า ร ก า ร เดิ น อ า ก า ศ
ตลอดเวลา 

๑.๑: การดําเนินงานเป!นไปตาม
ข%อกําหนดมาตรฐานสําหรับ
บ ริ ก า ร ก า ร เดิ น อ า ก า ศ
ตลอดเวลา 

๑.๑: การดําเนินงานเป!นไปตาม
ข%อกําหนดมาตรฐานสําหรับ
บ ริ ก า ร ก า ร เดิ น อ า ก า ศ
ตลอดเวลา 

 ๑.๒:  ระดับ SMS Maturity  
  

๑.๒: SMS Maturity Level B 
 

๑.๒: SMS Maturity Level C 
(SMS Maturity Level C คื อ
การดํ าเนิ นการตาม  ICAO 
Annex 19) ภายในป\ ๒๕๖๕ 

๑.๒: SMS Maturity Level D 
 
 

๑.๒:   SMS Maturity Level E 
 
 

๑.๒:  รักษาระดับ  
SMS Maturity Level E 
 

 ๑ .๓ : จํ านวนค รั้ งการเกิ ด
อุบัติเหตุ (Accident)  

๑.๓: Accident เป!นศูนยZ ๑.๓: Accident เป!นศูนยZ ๑.๓: Accident เป!นศูนยZ ๑.๓: Accident เป!นศูนยZ ๑.๓: Accident เป!นศูนยZ 

 ๑.๔: สถิติการเกิด Air Traffic 
Incident 
- Serious Incident 
- Major Incident 

๑.๔: สถิติการเกิด Air Traffic 
Incident ต่ํากว�าค�าเฉลี่ย Best 
Practice 

๑.๔: สถิติการเกิด Air Traffic 
Incident ต่ํากว�าค�าเฉลี่ย Best 
Practice 

๑.๔: สถิติการเกิด Air Traffic 
Incident ต่ํากว�าค�าเฉลี่ย Best 
Practice 

๑.๔: สถิติการเกิด Air Traffic 
Incident ต่ํากว�าค�าเฉลี่ย Best 
Practice 

๑.๔: สถิติการเกิด Air Traffic 
Incident ต่ํากว�าค�าเฉลี่ย Best 
Practice 

 ๑ .๕ : CNS/Support System 
Service Availability 
 

๑ .๕ : CNS/Support System 
Service Availability 1 0 0 % 
ตาม SLA 

๑ .๕ : CNS/Support System 
Service Availability 1 0 0 % 
ตาม SLA 

๑ .๕ : CNS/Support System 
Service Availability 1 0 0 %
ตาม SLA 

๑ .๕ : CNS/Support System 
Service Availability 1 0 0 % 
ตาม SLA 

๑ .๕ : CNS/Support System 
Service Availability 1 0 0 % 
ตาม SLA 
 
 
 
 
 



 

 

 
๓๗ 

 

  

KPA 
Long-term Objective / 

KPI 
เปLาหมายปr ๒๕๖๓ เปLาหมายปr ๒๕๖๕ เปLาหมายปr ๒๕๗๐ เปLาหมายปr ๒๕๗๕ เปLาหมายปr  ๒๕๘๐ 

Security 
(SO1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให%ระบบการบริหารจราจรทาง
อากาศของประเทศมีความ
มั่นคง 
ตัวชี้วัด (KPI) 
๑.๖: การแทรกแซงโดยมิชอบ
ด%วยกฎหมายต�อการให%บริการ
จราจรทางอากาศ 
( Number of acts of 
unlawful interference to 
ATC) 
 

 
 
 
 
๑.๖: ไม� มีการแทรกแซงโดย 
มิชอบด%วยกฎหมายต�อการ
ให%บริการจราจรทางอากาศ  
หมายเหตุ ตัวชี้วัด คือ ไม� มี
เหตุการณZ  และมีเหตุการณZ  
(เกณฑZวัด ๕ และ ๑) เช�น คน
บุกเข%ามาวางระเบิดหอบังคับ 
การบิน 

 
 
 
 
๑.๖: ไม� มีการแทรกแซงโดย 
มิชอบด%วยกฎหมายต�อการ
ให%บริการจราจรทางอากาศ  
 

 
 
 
 
๑.๖: ไม� มีการแทรกแซงโดย 
มิชอบด%วยกฎหมายต�อการ
ให%บริการจราจรทางอากาศ  
 

 
 
 
 
๑.๖: ไม� มีการแทรกแซงโดย 
มิชอบด%วยกฎหมายต�อการ
ให%บริการจราจรทางอากาศ  
 

 
 
 
 
๑.๖: ไม� มีการแทรกแซงโดย 
มิชอบด%วยกฎหมายต�อการ
ให%บริการจราจรทางอากาศ  
 

๑.๗: Incident ที่เกิดจากการ
บริหารการจราจรทางอากาศ 
ในช�วงที่มีการแทรกแซงโดยมิ
ชอบด%วยกฎหมาย  (ที่เกิดจาก
ความตั้งใจ)  
(Number of incident 
involving direct unlawful 
interference to aircraft that 
require air traffic service 
provider response) 

๑.๗: ไม�มี Incident ที่เกิดจาก
การบริหารการจราจรทาง
อ า ก า ศ  ใน ช� ว ง ที่ มี ก า ร
แทรกแซงโดยมิ ชอบด% วย
กฎหมาย  (ที่ เกิดจากความ
ตั้งใจ)  
 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด คือ ไม� มี
เหตุการณZ  และมีเหตุการณZ  
(เกณฑZวัด ๕ และ ๑) 

๑.๗: ไม�มี Incident ที่เกิดจาก
การบริหารการจราจรทาง
อ า ก า ศ  ใน ช� ว ง ที่ มี ก า ร
แทรกแซงโดยมิ ชอบด% วย
กฎหมาย  (ที่ เกิดจากความ
ตั้งใจ)  
 

๑.๗: ไม�มี Incident ที่เกิดจาก
การบริหารการจราจรทาง
อ า ก า ศ  ใน ช� ว ง ที่ มี ก า ร
แทรกแซงโดยมิ ชอบด% วย
กฎหมาย  (ที่ เกิดจากความ
ตั้งใจ)  
 

๑.๗: ไม�มี Incident ที่เกิดจาก
การบริหารการจราจรทาง
อ า ก า ศ  ใน ช� ว ง ที่ มี ก า ร
แทรกแซงโดยมิ ชอบด% วย
กฎหมาย  (ที่ เกิดจากความ
ตั้งใจ)  
 

๑.๗: ไม�มี Incident ที่เกิดจาก
การบริหารการจราจรทาง
อากาศ ในช�วงที่มีการแทรกแซง
โดยมิชอบด%วยกฎหมาย  (ที่เกิด
จากความตั้งใจ)  
 

๑.๘: Incident ที่เกิดจากการ
บริหารการจราจรทางอากาศ 
ในช�วงที่มีระดับการให%บริการ
ต่ํากว�าเกณฑZที่ยอมรับได%  
(Number of incidents due 
to unintentional factors 

๑.๘: ไม�มี Incident ที่เกิดจาก
การบริหารการจราจรทาง
อากาศ ในช�วงที่ มีระดับการ
ให% บ ริ การ ต่ํ ากว� า เกณ ฑZ ที่
ยอมรับได%  
 

๑.๘: ไม�มี Incident ที่เกิดจาก
การบริหารการจราจรทาง
อากาศ ในช�วงที่ มีระดับการ
ให% บ ริ การ ต่ํ ากว� า เกณ ฑZ ที่
ยอมรับได%  
 

๑.๘: ไม�มี Incident ที่เกิดจาก
การบริหารการจราจรทาง
อากาศ ในช�วงที่ มีระดับการ
ให% บ ริ การ ต่ํ ากว� า เกณ ฑZ ที่
ยอมรับได%  
 

๑.๘: ไม�มี Incident ที่เกิดจาก
การบริหารการจราจรทาง
อากาศ ในช�วงที่ มีระดับการ
ให% บ ริ การ ต่ํ ากว� า เกณ ฑZ ที่
ยอมรับได%  
 

๑.๘: ไม�มี Incident ที่เกิดจาก
การบริหารการจราจรทาง
อากาศ ในช�วงที่ มีระดับการ
ให% บ ริ การ ต่ํ ากว� า เกณ ฑZ ที่
ยอมรับได%  
 



 

 

 
๓๘ 

 

  

KPA 
Long-term Objective / 

KPI 
เปLาหมายปr ๒๕๖๓ เปLาหมายปr ๒๕๖๕ เปLาหมายปr ๒๕๗๐ เปLาหมายปr ๒๕๗๕ เปLาหมายปr  ๒๕๘๐ 

such as human error, 
natural disasters, etc. that 
have led to unacceptable 
reduction in air navigation 
system capacity) 

หมายเหตุ  
- ตัวชี้วัด คือ ไม� มีเหตุการณZ 
และมีเหตุการณZ  (เกณฑZวัด ๕ 
และ ๑) 
- ต%องกําหนดเกณฑZที่ยอมรับได%
ของ Service ในโอกาสแรก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

๑.๙: การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ด%านการรักษาความปลอดภัย
ครบทุกข%อ 
 

๑.๙: การดําเนินงานเป!นไป
ตามข%อกําหนดมาตรฐานด%าน
การรักษาความปลอดภัยครบ
ทุกข%อ  

๑.๙: การดําเนินงานเป!นไปตาม
ข%อกําหนดมาตรฐานด%านการ
รักษาความปลอดภัยครบทุกข%อ 

๑.๙: การดําเนินงานเป!นไปตาม
ข%อกําหนดมาตรฐานด%านการ
รักษาความปลอดภัยครบทุกข%อ 

๑.๙: การดําเนินงานเป!นไปตาม
ข%อกําหนดมาตรฐานด%านการ
รักษาความปลอดภัยครบทุกข%อ 

๑.๙: การดําเนินงานเป!นไปตาม
ข%อกําหนดมาตรฐานด%านการ
รักษาความปลอดภัยครบทุกข%อ 

๑.๑๐: การแก%ไขข%อตรวจพบ
ด%านการรักษาความปลอดภัย 

๑.๑๐: ดํ าเนินการแก% ไขข% อ
ตรวจพบด%านการรักษาความ
ปลอดภัยจากการตรวจสอบ
ภายในองคZกรครบถ%วน  
(วัดผลเป!นร%อยละ) 

๑.๑๐: ดํ าเนินการแก% ไขข% อ
ตรวจพบด%านการรักษาความ
ปลอดภัยจากการตรวจสอบ
ภายในองคZกรครบถ%วน  
(วัดผลเป!นร%อยละ) 

๑.๑๐: ดํ าเนินการแก% ไขข% อ
ตรวจพบด%านการรักษาความ
ปลอดภัยจากการตรวจสอบ
ภายในองคZกรครบถ%วน 
(วัดผลเป!นร%อยละ) 

๑.๑๐: ดํ าเนินการแก% ไขข% อ
ตรวจพบด%านการรักษาความ
ปลอดภัยจากการตรวจสอบ
ภายในองคZกรครบถ%วน  
(วัดผลเป!นร%อยละ) 

๑.๑๐: ดํ าเนินการแก% ไขข% อ
ตรวจพบด%านการรักษาความ
ปลอดภัยจากการตรวจสอบ
ภายในองคZกรครบถ%วน  
(วัดผลเป!นร%อยละ) 

Capacity 
(SO2) 
 
 

รองรับการเติบโตของการขนส�ง
ทางอากาศได%โดยมีความล�าช%า
ใน ร ะ ดั บ เดี ย ว กั บ  Best 
Practices 
ตัวชี้วัด (KPI) 
๒.๑: ATFM Delay  
 
 

 
 
 
 
 
๒.๑: ATFM Delay ลดลงจากป\ 
๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
๒.๑: ATFM Delay ลดลงจากป\ 
๒๕๖๑ 
หมายเหตุ: ต%องพัฒนาระบบ
ตั ว ชี้ วั ด ด% าน  Capacity ใน
โอกาสแรก (ดําเนินการในป\ 
๒๕๖๐ จึงกําหนดเปrาหมายที่
เทียบค�าจากป\ฐานในป\ ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
๒.๑: ATFM Delay ลดลงจากป\ 
๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
๒.๑.๑: ค�าเฉลี่ย ATFM Delay 
ลดลงจากป\ ๒๕๖๙  
๒ .๑ .๒ : En-route ATFM 
Delay เ ที ย บ กั บ  Best 
Practices ได%  
ห มาย เห ตุ  En-route ATFM 
Delay ของ Best Practice ณ 
ข%อมูลป\ ๒๕๕๙<๐.๖๑ นาที 

 
 
 
 
 
๒.๑.๑: ค�าเฉลี่ย ATFM Delay 
ลดลงจากป\ ๒๕๗๔  
๒ .๑ .๒ : En-route ATFM 
Delay ลดลงและเทียบกับ Best 
Practices ได% 



 

 

 
๓๙ 

 

  

KPA 
Long-term Objective / 

KPI 
เปLาหมายปr ๒๕๖๓ เปLาหมายปr ๒๕๖๕ เปLาหมายปr ๒๕๗๐ เปLาหมายปr ๒๕๗๕ เปLาหมายปr  ๒๕๘๐ 

๒.๒: Declared Capacity  ๒ . ๒ : มี ค� า  Declared 
Capacity ค ร บ ทุ ก  Sector 
และ Aerodrome ที่  บวท . 
ให%บริการฯ 

๒.๒: เพิ่มขีดความสามารถใน
การรองรับของระบบการบิน
ของประเทศให%สามารถรองรับ
ได% ๑.๕ ล%านเที่ยวบิน  

๒.๒: เพิ่มขีดความสามารถใน
การรองรับของระบบการบิน
ของประเทศให%สามารถรองรับ
ได% ๒ ล%านเที่ยวบิน 

๒.๒: เพิ่มขีดความสามารถใน
การรองรับของระบบการบิน
ของประเทศให%สามารถรองรับ
ได% ๒.๕ ล%านเที่ยวบิน 

๒.๒: เพิ่มขีดความสามารถใน
การรองรับของระบบการบิน
ของประเทศให%สามารถรองรับ
ได% ๓ ล%านเที่ยวบิน 

Efficiency  
(SO2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มประสิทธิภาพเที่ยวบินใน
ทุกช�วงการบิน 
ตัวชี้วัด (KPI) 
๒.๓: Taxi-out Efficiency 
 

 
 
 
๒.๓:  ค� า Taxi-out Delay ณ 
ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
ดอนเมือง <๖.๐ นาที/ลํา และ
มี ข% อ มู ล เบื้ อ งต% น สํ าห รั บ 
ท�าอากาศยานภูเก็ต 
 

 
 
 
๒.๓:  ค� า Taxi-out Delay ณ 
สนามบินที่มีความหนาแน�น
มาก (heavy) <๖.๐นาที/ลํา 
 
(อ% า ง อิ งต าม ก ารจั ด ก ลุ� ม
สนามบินของ ICAO Annex14 ) 

 
 
 
๒.๓:  ค� า Taxi-out Delay ณ 
สนามบินที่มีความหนาแน�น
มาก และปานกลาง (heavy & 
medium) <๕.๐ นาที/ลํา 
หมายเหตุ หากแผนพัฒนา
สนามบิน ดําเนินการตามแผน 
จะช� วยส นั บสนุ นผลการ
ดําเนินงานให%ดีขึ้น จึงปรับค�า
เปrาหมายให% มีความท%าทาย
มากขึ้น 

 
 
 
๒.๓:  ค� า Taxi-out Delay ณ 
สนามบินที่มีความหนาแน�น
มาก และปานกลาง (heavy & 
medium) <๕.๐ นาที/ลํา 
หมายเหตุ ปรับค�าเปrาหมาย
ให%สามารถรักษาระดับความ
ล� าช% าได% ไม� เกิ น เปr าของป\ 
๒๕๗๐ เพราะกายภาพของ
สนามบินคงที่  แต�ปริมาณ
เที่ยวบินเพิ่มขึ้น 

 
 
 
๒.๓:  ค� า Taxi-out Delay ณ 
สนามบินที่มีความหนาแน�น
มาก และปานกลาง (heavy & 
medium) <๕.๐ นาที/ลํา 
หมายเหตุ ปรับค�าเปrาหมาย
ให%สามารถรักษาระดับความ
ล� าช% าได% ไม� เกิ น เปr าของป\ 
๒๕๗๐ เพราะกายภาพของ
สนามบินคงที่  แต�ปริมาณ
เที่ยวบินเพิ่มขึ้น (ทั้งนี้ขึ้นอยู�
กับแผนพัฒนาสนามบินใน
อนาคต) 

๒.๔:  En-route Efficiency  
 

๒.๔:  ค�า En-route Efficiency 
<5% ของระยะทางที่สั้นที่สุด 

๒.๔:  ค�า En-route Efficiency 
<5% ของระยะทางที่สั้นที่สุด 

๒.๔: ค�า En-route Efficiency 
<4% ของระยะทางที่สั้นที่สุด 

๒.๔: ค�า En-route Efficiency 
<3% ของระยะทางที่สั้นที่สุด 

๒.๔: ค�า En-route Efficiency 
<3% ของระยะทางที่สั้นที่สุด 

๒.๕: Terminal Efficiency 
 

๒.๕: ค�า Terminal 
Inefficiency ลดลงจากป\ 
๒๕๖๑ 

๒.๕: ค�า Terminal 
Inefficiency ลดลงจากป\ 
๒๕๖๑ 

๒.๕: ค�า Terminal 
Inefficiency ลดลงจากป\ 
๒๕๖๕ 

๒.๕: ค�า Terminal 
Inefficiency <๙ นาที  

๒.๕: ค�า Terminal 
Inefficiency <๙ นาที 

๒.๖: Taxi-in Efficiency 
 
 
 

๒.๖: ค�า Taxi-in Delay ณ ท�า
อากาศยานสุวรรณภูมิ และ
ดอนเมือง <๖.๐นาที/ลํา 
 

๒ .๖ : ค� า  Taxi-in Delay ณ 
สนามบินที่มีความหนาแน�น
มาก (heavy) <๖.๐นาที/ลํา 
 

๒ .๖ : ค� า  Taxi-in Delay ณ 
สนามบินที่มีความหนาแน�น
มาก และปานกลาง (heavy & 
medium) <๕.๐ นาที/ลํา 

๒ .๖ :  ค� า  Taxi-in Delay ณ 
สนามบินที่มีความหนาแน�น
มาก และปานกลาง (heavy & 
medium) <๕.๐ นาที/ลํา 

๒ .๖ : ค� า  Taxi-in Delay ณ 
สนามบินที่มีความหนาแน�น
มาก และปานกลาง (heavy & 
medium) <๕.๐ นาที/ลํา 



 

 

 
๔๐ 

 

  

KPA 
Long-term Objective / 

KPI 
เปLาหมายปr ๒๕๖๓ เปLาหมายปr ๒๕๖๕ เปLาหมายปr ๒๕๗๐ เปLาหมายปr ๒๕๗๕ เปLาหมายปr  ๒๕๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 (อ% า ง อิ งต าม ก ารจั ด ก ลุ� ม
สนามบินของ ICAO Annex14 ) 

 

๒.๗: On-Time Performance 
 

๒ .๗ : ผ ล สํ า รวจ  On-Time 
Performance โดยหน�วยงาน
ต�างประเทศ สําหรับสายการบิน
และ/หรือสนามบินที่ บวท. 
ให%บริการ มีอันดับดีขึ้นกว�าป\ 
๒๕๖๑ 
 

๒ .๗ : ผ ล สํ า รวจ  On-Time 
Performance โดยหน�วยงาน
ต�างประเทศ สําหรับสายการบิน
และ/หรือสนามบินที่ บวท. 
ให%บริการ มีอันดับดีขึ้นกว�าป\ 
๒๕๖๑ 
 
หมายเหตุ:พัฒนาระบบตัวชี้วัด
ด%าน Efficiency ในโอกาสแรก 
(ดําเนินการในป\  ๒๕๖๐ จึง
กําหนดเปrาหมายที่เทียบค�าจาก
ป\ฐานในป\ ๒๕๖๑ 
 

๒ .๗ : ผ ล สํ า รวจ  On-Time 
Performance โดยหน�วยงาน
ต�างประเทศ สําหรับสายการบิน
และ/หรือสนามบินที่ บวท. 
ให%บริการ มีอันดับดีขึ้นกว�าป\ 
๒๕๖๕ 
 
 
 

๒ .๗ :  ผลสํ ารวจ  On-Time 
Performance โดยหน�วยงาน
ต�างประเทศ สําหรับสายการบิน
และ/หรือสนามบินที่ บวท. 
ให%บริการ มีอันดับดีขึ้นกว�าป\ 
๒๕๗๐ 
 
หมายเหตุ: ค�าเปrาหมายทั้งหมด
ที่ ระ บุ ไว% อ% า ง อิ งจ าก  Best 
Practice ณ ปoจจุบัน 

๒.๗: รักษาระดับ On-Time 
Performance โดยหน�วยงาน
ต�างประเทศ สําหรับสายการบิน
และ/หรือสนามบินที่  บวท. 
ให%บริการมีระดับที่ดี 
 
 

๒.๘:  ความสําเร็จตาม ASBUs 
แ ล ะ  APAC Seamless ATM 
Plan  
 

๒.๘: ดําเนินการตาม APAC 
Seamless ATM Plan Phrase 
1 แล%วเสร็จ 

๒.๘: ดําเนินการตาม APAC 
Seamless ATM Plan Phrase 
2 แล%วเสร็จภายในป\ ๒๕๖๕ 

๒.๘: ดําเนินการตาม APAC 
Seamless ATM Plan Phrase 
3 และ ASBUs Block 1 แล%ว
เสร็จ 

๒.๘: ดําเนินการตามกลยุทธZ 
ASBUs Block 2  แ ล% ว เส ร็ จ
ภายในป\ ๒๕๗๓ 

๒.๘: ดําเนินการตามกลยุทธZ 
ASBUs Block 3 

Environment 
(SO2) 

 

ให% บ ริ ก าร ที่ เป! น มิ ต รต� อ
สิ่งแวดล%อม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
๒ .๙ : ป ริ ม า ณ  Carbon 
Emission ของอากาศยานที่เกิด
จากความไม�มีประสิทธิภาพของ
ระบบ ATM  
(Reduce emission attributable 
to ATM inefficiency) 

 
 
 
๒.๙: พัฒนาวิธีการคํานวณ 
กําหนดเกณฑZวัดผล และเก็บ
ข%อมูลฐาน ให%แล%วเสร็จ 

 
 
 
๒.๙: พัฒนาวิธีการคํานวณ 
กําหนดเกณฑZวัดผล และเก็บ
ข%อมูลฐาน ให%แล%วเสร็จภายใน
ป\ ๒๕๖๓ และเริ่มวัดผลได%ในป\ 
๒๕๖๔ 

 
 
 
๒ .๙  ป ริ ม า ณ  Carbon 
Emission ที่เกิดจากความไม�มี
ประสิทธิภาพของระบบ ATM 
ลดลงในอัตรา 2% ต�อป\ จากป\ 
๒๕๖๔ จนถึงป\ ๒๕๙๓ 

 
 
 
๒ .๙ : ป ริ ม า ณ  Carbon 
Emission ที่เกิดจากความไม�มี
ประสิทธิภาพของระบบ ATM 
ลดลงในอัตรา 2% ต�อป\ จากป\ 
๒๕๖๔ จนถึงป\ ๒๕๙๓   

 
 
 
๒ .๙ : ป ริ ม า ณ  Carbon 
Emission ที่เกิดจากความไม�มี
ประสิทธิภาพของระบบ ATM 
ลดลงในอัตรา 2% ต�อป\ จากป\ 
๒๕๖๔ จนถึงป\ ๒๕๙๓ 



 

 

 
๔๑ 

 

  

KPA 
Long-term Objective / 

KPI 
เปLาหมายปr ๒๕๖๓ เปLาหมายปr ๒๕๖๕ เปLาหมายปr ๒๕๗๐ เปLาหมายปr ๒๕๗๕ เปLาหมายปr  ๒๕๘๐ 

Professionals: สร�างบุคลากรมืออาชีพ 
Competency 
 (SO3) 
 

พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห% มี
ความสามารถหลั กตาม ที่
กําหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) 
๓.๑: พนักงานทั่วทั้งองคZกรมี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  (Core 
Competency และ Functional 
Competency) ต ร ง ต า ม
ตําแหน�งงานที่กําหนดไว% และ
ตามการเปลี่ยนแปลงของการ
ให%บริการการเดินอากาศ 

 
 
 
๓ .๑ : พ นั กงานอย� างน% อย
ครึ่งหนึ่ง มีความสามารถตรง
ตามตําแหน�งงานที่กําหนดไว% 
และตามการเปลี่ยนแปลงของ
การให%บริการการเดินอากาศ 

 
 
 
๓.๑: พนักงานทุกคน 
มี ค วามสาม ารถต รงต าม
ตําแหน�งงานที่กําหนดไว% และ
ตามการเปลี่ยนแปลงของการ
ให%บริการการเดินอากาศ 

 
 
 
๓.๑: พนักงานทุกคน 
มี ค วามสาม ารถต รงต าม
ตําแหน�งงานที่กําหนดไว% และ
ตามการเปลี่ยนแปลงของการ
ให%บริการการเดินอากาศ 

 
 
 
๓.๑: พนักงานทุกคน 
มี ค วามสาม ารถต รงต าม
ตําแหน�งงานที่กําหนดไว% และ
ตามการเปลี่ยนแปลงของการ
ให%บริการการเดินอากาศ 

 
 
 
๓.๑: พนักงานทุกคน 
มีความสามารถตรงตามตําแหน�ง
งานที่กําหนดไว% และตามการ
เปลี่ยนแปลงของการให%บริการ
การเดินอากาศ 

๓ . ๒ : ATM Professional 
Center 
 

๓.๒: มีการดําเนินการ ATM 
Professional Center ที่ครอบคลุม 
งานด%านฝ�กอบรม งานวิจัย/
พัฒนา และนวัตกรรมของ
ระบบบริหารจราจรทางอากาศ 
รวมถึง กรอบงบประมาณที่ใช% 
ตาม Roadmap 

๓.๒: มีการดําเนินการ ATM 
Professional Center ที่
ครอบคลุมงานด%านฝ�กอบรม 
งานวิจัย/พัฒนา และนวัตกรรม
ของระบบบริหารจราจรทาง
อ า ก า ศ  ร ว ม ถึ ง  ก ร อ บ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ใช%  ต า ม 
Roadmap  

๓ .๒ : มี บุ คลากรที่ มี ความ
เชี่ยวชาญ/ชํานาญ เพียงพอ
สําหรับรองรับความท%าทาย
องคZกร และเพียงพอสําหรับ
ก าร เริ่ ม ก� อ ตั้ ง ศู น ยZ ผ ลิ ต
บุคลากรการบริหารจราจรทาง
อ า ก า ศ มื อ อ า ชี พ (ATM 
Professional Center) 

๓.๒: มีศูนยZผลิตบุคลากรการ
บ ริห ารจราจรทางอากาศ 
มืออาชีพ (ATM Professional 
Center)  ที่ได%รับการยอมรับใน
ระ ดั บ โลก   และ บ วท . มี
ความสามารถในการเป! น 
ASEAN Simulation and 
Modeling Function 

๓.๒: เป!น ATM Professional 
Center ที่  Export Expert ได%
อย�างต�อเนื่อง 
 

Productivity 
(SO3) 
 

เพิ่มผลิตภาพการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด (KPI) 
๓ .๓ : ค� าผ ลิ ต ภ าพ ใน ก าร
ปฏิบัติงานของ ATC (ATCOs 
in OPS hour Productivity) 
 

 
 
๓ .๓ : ค� าผ ลิ ต ภ าพ ใน ก าร
ปฏิบัติงานของ ATC (ATCOs 
in OPS Productivity) >๐.๓๗ 
(ค�าป\ ๒๕๖๑ คือ ๐.๓๕) 

 
 
๓ .๓ : ค� าผ ลิ ต ภ าพ ใน ก าร
ปฏิบัติงานของ ATC (ATCOs 
in OPS Productivity) >๐ .๔ 
(Q1  ต าม ก า ร ร าย งาน ใน 
CANSO) ภายในป\ ๒๕๖๕ 

 
 
๓ .๓ : ค� า  ATCOs in OPS 
Productivity >๐ . ๖ ๑ 
(ค�าเฉลี่ยตามการรายงานใน 
CANSO) 

 
 
๓ .๓ : ค� า  ATCOs in OPS 
Productivity > Q3 ตามการ
รายงานใน CANSO 
อ% างอิ งจากผลในรายงานป\ 
๒๕๗๒ โดยมีการจัดตําแหน�ง
งานที่เหมาะสมและนําเทคโนโลยี

 
 
๓ .๓ : ค� า  ATCOs in OPS 
Productivity > Q3 ตามการ
รายงานใน CANSO 

อ% างอิ งจากผลในรายงานป\ 
๒๕๗๗ 



 

 

 
๔๒ 

 

  

KPA 
Long-term Objective / 

KPI 
เปLาหมายปr ๒๕๖๓ เปLาหมายปr ๒๕๖๕ เปLาหมายปr ๒๕๗๐ เปLาหมายปr ๒๕๗๕ เปLาหมายปr  ๒๕๘๐ 

เข% าใช% งาน เช�น Digital Tower 
หรือ Remote Aerodrome 

๓.๔: ค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่ไม�รวม
ค� า ใช% จ� าย ใน ก ารจ% า งงาน 
ผู%ควบคุมจราจรทางอากาศที่
ปฏิบัติงานต�อจํานวนชั่วโมงบิน 
ด%วยเครื่องวัดประกอบการบิน
โดยรวม (Cost excl. ATCOs 
in OPS employment 
costs per IFR Flight Hour) 
 

๓.๔: ค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่ไม�รวม
ค� า ใช% จ� าย ใน ก ารจ% า งงาน 
ผู%ควบคุมจราจรทางอากาศที่
ปฏิบัติงานต�อจํานวนชั่วโมงบิน 
ด%วยเครื่องวัดประกอบการบิน
โดยรวม (Cost excl. ATCOs 
in OPS employment 
costs per IFR Flight Hour) 
) อยู�ระหว�าง 280-363 USD 

๓.๔: ค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่ไม�รวม
ค� า ใช% จ� าย ใน ก ารจ% า งงาน 
ผู%ควบคุมจราจรทางอากาศที่
ปฏิบัติงานต�อจํานวนชั่วโมงบิน 
ด%วยเครื่องวัดประกอบการบิน
โดยรวม (Cost excl. ATCOs 
in OPS employment 
costs per IFR Flight Hour) 
อยู�ระหว�าง280-363 USD (Q1 
และค�าเฉลีย่ตามการรายงานใน 
CANSO) ภายในป\ ๒๕๖๕ 

๓.๔: ค�า Cost excl. ATCOs 
in OPS employment 
costs per IFR Flight Hour 
อยู�ระหว�าง Q1 และค�าเฉลี่ย 
ตามการรายงานใน CANSO 

 
 

๓.๔: รักษาระดับค� า  Cost 
excl. ATCOs in OPS 
employment costs per 
IFR Flight Hour อยู�ระหว�าง 
Q1 และค� า เฉลี่ ยตามการ
รายงานใน CANSO 

 
 

๓.๔: รักษาระดับค� า  Cost 
excl. ATCOs in OPS 
employment costs per 
IFR Flight Hour อยู�ระหว�าง 
Q1  และค� า เฉลี่ ยต ามการ
รายงานใน CANSO 

 

Employee 
Engagement 
(SO4) 
 

ให%บุคลากรมีความผูกพันต�อ
องคZกร 
ตัวชี้วัด (KPI) 
๔.๑: ระดับความผูกพันต�อ
องคZกรในภาพรวม 
 

 
 
 
๔.๑: ระดับความผูกพันต�อ
องคZกรในภาพรวม > 78%  
(ค�าป\ ๒๕๖๑ คือ 75.30%) 

 
 
 
๔.๑: ระดับความผูกพันต�อ
องคZ กรในภาพรวม > 80% 
ภายในป\ ๒๕๖๕ 

 
 
 
๔.๑: ระดับความผูกพันต�อ
องคZกรในภาพรวม > 82.5% 

 
 
 
๔.๑: ระดับความผูกพันต�อ
องคZกรในภาพรวม > 85% 

 
 
 
๔.๑: ระดับความผูกพันต�อ
องคZกรในภาพรวม > 87.5% 

HPO: พัฒนาไปสูHองค-กรสมรรถนะสูง  
Corporate 
Performance 
(SO5) 
 

มีผลการประเมินผลองคZกรใน
ระดับดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
๕.๑: ได%รับการยอมรับด%านการ
จั ดการในระดั บประเทศ/
ภูมิภาค/โลก 
 

 
 
 
๕.๑: ได% รับการยอมรับด%าน 
การจัดการในระดับประเทศ  

 
 
 
๕.๑: ได%รับรางวัล TQC  
(๓๕๐ คะแนน) 

 
 
 
๕.๑: ได%รับรางวัล TQC Plus  
(๔๕๐ คะแนน) 

 
 
 
๕.๑: ได%รับรางวัล TQA   
(๖๕๐ คะแนน) 

 
 
 
๕.๑: ได% รับรางวัล TQA หรือ
ร า ง วั ล ร ะ ดั บ ส า ก ล จ า ก
ผู%ใช%บริการฯ  
 
 



 

 

 
๔๓ 

 

  

KPA 
Long-term Objective / 

KPI 
เปLาหมายปr ๒๕๖๓ เปLาหมายปr ๒๕๖๕ เปLาหมายปr ๒๕๗๐ เปLาหมายปr ๒๕๗๕ เปLาหมายปr  ๒๕๘๐ 

Stakeholder 
Satisfaction 

(SO5) 
 

บริหารจัดการด%านการสร%าง
ความสัมพันธZกับผู%มีส�วนได%ส�วน
เสีย เพื่อบรรลุตามเปrาหมาย
องคZกร 
 
ตัวชี้วัด (KPI) 
๕.๒:  ผลการสํารวจความเห็น
ข อ งผู% มี ส� ว น ได% ส� ว น เสี ย 
(Stakeholder) 
 

 
 
 
 
 
 
๕.๒: ผลการสํารวจความเห็น
ข อ ง  Stakeholder มี ผ ล
คะแนนดีกว�าป\ก�อน 

 
 
 
 
 
 
๕.๒: ผลการสํารวจความเห็น
ข อ ง  Stakeholder มี ผ ล
คะแนนดีกว�าป\ก�อน 

 
 
 
 
 
 
๕.๒: ผลการสํารวจความเห็น
ข อ ง  Stakeholder มี ผ ล
คะแนนดีกว�าป\ที่ผ�านมา 

 
 
 
 
 
 
๕.๒: ผลการสํารวจความเห็น
ข อ ง  Stakeholder มี ผ ล
คะแนนดีขึ้นอย�างต�อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
๕.๒: ผลการสํารวจความเห็น
ของ Stakeholder มีผลคะแนน
ดีขึ้นอย�างต�อเนื่อง 

Customer 
Engagement 
(SO5) 
 

ให%ผู%ใช%บริการมีความพึงพอใจ
และผู ก พั นต� อบ ริการของ
องคZกร 
ตัวชี้วัด (KPI) 
๕ .๓ : ระดับความพึ งพอใจ
ผู%ใช%บริการ 

 
 
 
 
๕ .๓ : ระดับความพึ งพอใจ
ผู%ใช%บริการมากกว�า ๓.๙  
(ค�าป\ ๒๕๖๑ คือ ๓.๘๖) 

 
 
 
 
๕.๓: ระดับความพึ งพอใจ
ผู%ใช%บริการมากกว�า ๔ ภายใน
ป\ ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
๕.๓:  ระดับความพึงพอใจ
ผู%ใช%บริการมากกว�า ๔.๕ 

 
 
 
 
๕.๓: รักษาระดับความพึ ง
พอใจผู%ใช%บริการมากกว�า ๔.๕ 

 
 
 
 
๕ .๓ : ระดับความพึ งพอใจ
ผู% ใช% บ ริการมากกว� าความ
คาดหวัง 

๕.๔: .ระดับความไม�พึงพอใจ
ผู%ใช%บริการ 
 

๕.๔: ระดับความไม�พึงพอใจ
ผู%ใช%บริการไม�เกิน 30% 
(ค�าป\ ๒๕๖๑ 7.6%) 

๕.๔: ระดับความไม�พึงพอใจ
ผู% ใช% บ ริ ก าร ไม� เกิ น  30% 
ภายในป\ ๒๕๖๕ 

๕.๔: ระดับความไม�พึงพอใจ
ผู% ใช%บริการลดลงจากป\ก�อน
หน%า 

๕.๔: ระดับความไม�พึงพอใจ
ผู% ใช%บริการลดลงจากป\ก�อน
หน%า 

๕.๔: ระดับความไม� พึงพอใจ
ผู%ใช%บริการลดลงจากป\ก�อนหน%า 

๕.๕: สัดส�วนข%อร%องเรียนที่
จัดการได% 
- ด%านปฏิบัติการ 
- ด%านอื่น ๆ 
 

๕.๕: สัดส�วนข%อร%องเรียนที่
จัดการได%  
- ด%านปฏิบัติการ ไม� ต่ํากว�า
70%  
- ด%านอื่น ๆ  ไม�ต่ํากว�า 70% 
(ค�าป\ ๒๕๖๑ 83.33%) 
 
 

๕.๕: สัดส�วนข%อร%องเรียนที่
จั ดการได% ไม� ต่ํ ากว� า 70% 
ภายในป\ ๒๕๖๕ 

๕.๕: สัดส�วนข%อร%องเรียนที่
จัดการได%ไม�ต่ํากว�า 75% 

๕.๕: สัดส�วนข%อร%องเรียนที่
จัดการได%ไม�ต่ํากว�า 80% 

๕.๕: สัดส�วนข%อร%องเรียนที่
จัดการได%ไม�ต่ํากว�า 85% 



 

 

 
๔๔ 

 

  

KPA 
Long-term Objective / 

KPI 
เปLาหมายปr ๒๕๖๓ เปLาหมายปr ๒๕๖๕ เปLาหมายปr ๒๕๗๐ เปLาหมายปr ๒๕๗๕ เปLาหมายปr  ๒๕๘๐ 

Corporate 
Governance 
(SO6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีระบบการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การจัดการในระดับดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
๖.๑: ผลการประเมินความ
โปร�งใส (CG)  
 

 
 
 
๖.๑: มีผลประเมินตามเกณฑZ
การประเมินรัฐวิสาหกิจ สคร. 
๒๕๖๒ ได%ครบถ%วน ในระดับ ๔ 
ขึ้นไป และผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสใน
การดําเนินงาน ฯ (ITA ๒๕๖๒-
๒๕๖๔) ในระดับ A 
 

 
 
 
๖.๑: ปฏิบัติตามหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๖๒) ได%
ครบถ%วน ภายในป\ ๒๕๖๓ และ
ดําเนินงานด%วยคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน
อย�างครบถ%วน (ITA ๒๕๖๒-
๒๕๖๔) 

 
 
 
๖.๑: ปฏิบัติตามหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ ได%ครบถ%วน และ
ดําเนินงานด%วยคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน
อย�างครบถ%วน  
 

 
 
 
๖.๑: ปฏิบัติตามหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ ได%ครบถ%วน และ
ดําเนินงานด%วยคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน
อย�างครบถ%วน  
 

 
 
 
๖.๑: ปฏิบัติตามหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ ได%ครบถ%วน และ
ดําเนินงานด%วยคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน
อย�างครบถ%วน  
 

Digital 
Transformation 
and Innovation 
(SO7) 
 

มีการสร%างสรรคZ และพัฒนา
นวัตกรรมบนพื้นฐานดิจิ ทัล 
เพื่ อสร% างคุณ ค� าเพิ่ มอย� าง 
ก%าวกระโดด 
ตัวชี้วัด (KPI) 
๗ .๑ : ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 
 
 
 
 
๗.๑: จัดทําแผนปฏิบั ติการ
ดิ จิ ทั ล แ ล% ว เส ร็ จ  แ ล ะ
ป ร ะ ก า ศ ใ ช% ง า น  ห รื อ
ความสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล 

 
 
 
 
 
๗ .๑ : ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ต า ม
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 
 
 
 
 
๗ .๑ : ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ต า ม
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 
 
 
 
 
๗ .๑ : ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ต า ม
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 
 
 
 
 
๗.๑: เป!นองคZกรดิจิทัล 

๗.๒: ความสําเร็จในการรักษา
ความ มั่ นคงปลอดภั ยด% าน
สารสนเทศ (ICT Security) 

๗.๒: ความสําเร็จในการจัดทํา
น โยบ าย  ม าตรฐาน  และ
มอบหมายหน%าที่ผู%รับผิดชอบ
ด% านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด%านสารสนเทศ 

๗.๒: การรักษาความปลอดภัย
ของระบบดิจิทัล เป!นไปตาม
มาตรฐาน กพท. และได%รับการ
รับรองมาตรฐานสากลด% าน 
ไซเบอรZ 

๗.๒: ร%อยละจํานวนครั้งที่ มี
การโจมตีทางไซเบอรZ  และ
สามารถโต%ตอบแก%ไขได%ภายใน
ระยะเวลาไม�เกิน ๒๔ ชั่วโมง 
คือ 30% 

๗.๒: ร%อยละจํานวนครั้งที่มี
การโจมตีทางไซเบอรZ และ
สามารถโต%ตอบแก%ไขได%ภายใน
ระยะเวลาไม�เกิน ๒๔ ชั่วโมง 
คือ 40% 

๗.๒: ร%อยละจํานวนครั้งที่มี
การโจมตีทางไซเบอรZ และ
สามารถโต%ตอบแก%ไขได%ภายใน
ระยะเวลาไม�เกิน ๒๔ ชั่วโมง 
คือ 50% 

๗.๓: จํานวนข%อมูลสารสนเทศ
ระ ดั บ อ งคZ ก ร  (High Value 

(เริ่มวัดผล ป\ ๒๕๖๔) ๗.๓: มีการจัดการและบริหาร
ข%อมูลทั้งด%านปฏิบัติการและ

๗.๓ : มี นวั ตกรรมจากการ
เข%าถึงข%อมูล 

๗.๓: มี  High Value Dataset 
ที่พร%อมให%บริการประชาชน

๗ .๓ : เป� ด เผ ย ข% อ มู ล ต� อ
ประชาชนอย�างโปร�งใส ผ�าน 



 

 

 
๔๕ 

 

  

KPA 
Long-term Objective / 

KPI 
เปLาหมายปr ๒๕๖๓ เปLาหมายปr ๒๕๖๕ เปLาหมายปr ๒๕๗๐ เปLาหมายปr ๒๕๗๕ เปLาหมายปr  ๒๕๘๐ 

Dataset) ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดําเนินการ และนําไปสู� การ
พัฒนานวัตกรรม 

ด%านสนับสนุนโดยมีจํานวนชุด
ข% อ มู ล  High Value Dataset  
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกระดับ อย�าง
บูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
จํานวน ๕ ชุด 

ทั่วไป จํานวน ๕ ชุด Digital Platform 

Cost  
Effectiveness 
(SO8) 
 

บ ริ ห า ร ต% น ทุ น อ ย� า ง มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให%บริการที่
คุ%มค�า 
ตัวชี้วัด (KPI) 
๘ .๑: ค� าใช% จ� ายโดยรวมต� อ
จํานวนชั่วโมงบินด%วยเครื่องวัด
ป ร ะ ก อ บ ก า ร บิ น  (Total 
Cost/IFR Flight Hour)  

 
 
 
 
๘ .๑ : Total Cost/IFR Flight 
Hour น% อ ยก ว� า  ค� าขอ งป\ 
๒๕๖๒ 
(ผลป\ ๒๕๖๑ คือ ๑๒,๔๔๙.๘๗ 
บาท) 

 
 
 
 
๘ .๑ : Total Cost/IFR Flight 
Hour<ค� าเฉลี่ ย CANSO ตาม
การรายงาน ใน  CANSO ป\ 
๒๕๖๓ ภายในป\ ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
๘ .๑ :Total Cost/IFR Flight 
Hour<Q1 ตามการรายงานใน 
CANSO ป\ ๒๕๖๗ 
 

 
 
 
 
๘ .๑ : Total Cost/IFR Flight 
Hour<Q1 ตามการรายงานใน 
CANSO ป\ ๒๕๗๒ (หรือลดลง
อย�างต�อเนื่อง) 

 
 
 
 
๘ .๑ : Total Cost/IFR Flight 
Hour<Q1 ตามการรายงานใน 
CANSO ป\ ๒๕๗๗ (หรือลดลง
อย�างต�อเนื่อง) 

๘ .๒ : รั ก ษ า ร ะ ดั บ อั ต ร า
ค� าบ ริ ก ารฯ  ไม� เกิ น อั ต รา
ค�าบริการขั้นสูงที่ได%รับอนุมัติ
จาก กบร. 

๘ .๒ : รั ก ษ าระ ดั บ อั ต ร า
ค� าบริการฯ ปo จจุ บันจนถึง  
ป\ ๒๕๖๔ 
 

๘ .๒ : รั ก ษ าระ ดั บ อั ต ร า
ค� าบ ริการฯ  ไม� เกิ น อั ตรา
ค�าบริการขั้นสูงที่ได%รับอนุมัติ
จาก กบร. 
 

๘ .๒ : รั ก ษ าระ ดั บ อั ต ร า
ค� าบ ริการฯ  ไม� เกิ น อั ตรา
ค�าบริการขั้นสูงที่ได%รับอนุมัติ
จาก กบร. 
 

๘ .๒ : รั ก ษ าระ ดั บ อั ต ร า
ค� าบ ริการฯ  ไม� เกิ น อั ตรา
ค�าบริการขั้นสูงที่ได%รับอนุมัติ
จาก กบร. 
 

๘ .๒ : รั ก ษ าระ ดั บ อั ต ร า
ค� าบ ริ การฯ  ไม� เกิ น อั ตรา
ค�าบริการขั้นสูงที่ได%รับอนุมัติ
จาก กบร. 
 

๘ .๓ : รายได% สุ ท ธิ จากการ
ดําเนินงานของหน�วยธุรกิจ 

๘ .๓ : รายได% สุ ทธิ จากการ
ดําเนินงานของหน�วยธุรกิจ 
(ค� า เปr าหมายอ% างอิ งจาก
ตัวชี้วัดบันทึกข%อตกลงฯ) 

๘ .๓ : รายได% สุ ทธิ จากการ
ดําเนินงานของหน�วยธุรกิจ 
(ค� า เปr าหมายอ% างอิ งจาก
ตัวชี้วัดบันทึกข%อตกลงฯ) 

๘ .๓ : รายได% สุ ทธิ จากการ
ดําเนินงานของหน�วยธุรกิจ 
(ค� า เปr าหมายอ% างอิ งจาก
ตัวชี้วัดบันทึกข%อตกลงฯ) 

๘ .๓ : รายได% สุ ทธิ จากการ
ดําเนินงานของหน�วยธุรกิจ 
(ค� า เปr าหมายอ% างอิ งจาก
ตัวชี้วัดบันทึกข%อตกลงฯ) 

๘ .๓ : รายได% สุ ทธิ จากการ
ดําเนินงานของหน�วยธุรกิจ (ค�า
เปrาหมายอ%างอิงจากตัวชี้วัด
บันทึกข%อตกลงฯ) 
 
 
 
 



 

 

 
๔๖ 

 

  

KPA 
Long-term Objective / 

KPI 
เปLาหมายปr ๒๕๖๓ เปLาหมายปr ๒๕๖๕ เปLาหมายปr ๒๕๗๐ เปLาหมายปr ๒๕๗๕ เปLาหมายปr  ๒๕๘๐ 

Value for National Competitiveness and Aviation Industry: สร�างความสามารถในการแขHงขันให�กับประเทศ และสร�างคุณคHาให�กับกิจการบิน 
Global 
Interoperability 
(SO9) 
 

พัฒนาบริการการเดินอากาศของ
ภู มิ ภ าค ให% เชื่ อ ม โย งและ
สอดคล%องกันอย�างบูรณาการ 
 
ตัวชี้วัด (KPI) 
๙ .๑ :  ความ เป! นผู% นํ าด% าน 
ATFM ในภูมิภาค  
  

 
 
 
 
 
๙ .๑ : จํ านวนเที่ ยวบิ น ที่ ได%
ป ระสานมาตรการ ATFM 
มากกว�าป\ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
๙.๑: ไทยร�วมกับประเทศชั้นนํา
ในเอเชียแปซิฟ�กนํา ATFM มา
ใช%งานในระดับภูมิภาค 

 
 
 
 
 
๙.๑: ไทยผลักดันให%อาเซียนเข%า
ร�วมดําเนินการนํา ATFM มาใช%
งานภายในอาเซียน 

 
 
 
 
 
๙.๑: ไทยผลักดันให%อาเซียนมี
การนํา ATFM มาใช%งานภายใน
อาเซียนอย�างครบถ%วนและ
เชื่อมโยงกับภูมิภาค 

 
 
 
 
 
๙.๑: ไทยผลักดันให%อาเซียนมี
การนํา ATFM มาใช%งานและ
เชื่อมโยงกันในระดับโลก 

๙ .๒ :  ความ เป! นผู% นํ าด% าน 
SWIM ในภูมิภาค 

๙.๒:  บวท. รักษาความเป!น
ผู%นําด%าน SWIM 

๙.๒:  บวท. ร�วมกับหน�วยงานผู%
ให%บริการจราจรทางอากาศชั้น
นํา ในการเริ่มนําแนวคิด SWIM 
เข%าใช% งาน และผลักดันการ
ดําเนินการระดับภูมิภาคผ�าน
การปรับปรุงแผน ASEAN ATM 
Master Plan 

๙ .๒ : ผ ลั ก ดั น ให% มี ก า ร
ดําเนินการตามแนวคิด SWIM 
ระหว�างหน�วยงานด%านการบิน
ภายในประเทศ  ภ ายในป\ 
๒๕๖๗  
(สิ้นสุด ASBUs Block 1) 

๙.๒: บวท. รักษาความเป!นผู%นํา
ด%าน SWIM 

๙.๒: มีการดําเนินการ ATFM 
บน SWIM 

National 
Competitiveness 
(SO10) 
 
 
 
 
 
 

พั ฒนาความสามารถในการ
แข�งขันของประเทศไทย 
 
ตัวชี้วัด (KPI) 
๑๐.๑: มีระบบบริหารจราจร
ทางอากาศที่สนับสนุนการ
ยกระดับขีดความสามารถของ
ประเทศ 

 
 
 
 
๑ ๐ .๑ : เป� ด ใช% งาน  TMCS 
อย� า ง เต็ ม รู ป แบ บ ทั่ ว ทั้ ง
ประเทศ 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
๑๐.๑: เป�ดใช%งานศูนยZบริหาร
จราจรทางอากาศสํารอง 

 
 
 
 
๑๐.๑: จัดหาระบบบริหาร
จราจรทางอากาศระบบใหม�
ทดแทนระบบเดิม 

 
 
 
 
- 
 

๑๐.๒: ประสิทธิผลของแผน
ยุทธศาสตรZระยะยาวในด%าน
การขนส�งทางอากาศของไทย  

๑๐.๒: ผลักดันให% มีแผนการ
เดินอากาศแห�งชาติ (National 
Air Navigation Plan) 

๑ ๐ .๒ : ห น� ว ย ง า น ด% า น
อุตสาหกรรมการบินทั้งหมด 
ร�วมกันดําเนินการตามแผน 

๑ ๐ .๒ : ห น� ว ย ง า น ด% า น
อุตสาหกรรมการบินทั้งหมด 
ร�วมกันดําเนินการตามแผน

๑ ๐ .๒ : ห น� ว ย ง า น ด% า น
อุตสาหกรรมการบินทั้งหมด 
ร�วมกันดําเนินการตามแผน 

๑ ๐ .๒ : ห น� ว ย ง า น ด% า น
อุตสาหกรรมการบินทั้งหมด 
ร�วมกันดําเนินการตามแผน 



 

 

 
๔๗ 

 

  

KPA 
Long-term Objective / 

KPI 
เปLาหมายปr ๒๕๖๓ เปLาหมายปr ๒๕๖๕ เปLาหมายปr ๒๕๗๐ เปLาหมายปr ๒๕๗๕ เปLาหมายปr  ๒๕๘๐ 

และบรรลุเปrาหมาย (ป\ ๒๕๖๕) 
ในการเพิ่มขีดความสามารถ
ระบบการบินของประเทศ 

ด%านการขนส�งทางอากาศของ
ไทย และแผนการเดินอากาศ
ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
จนบรรลุเปrาหมายสําหรับ ป\ 
๒๕๗๐  

และบรรลุเปrาหมายการพัฒนา 
(ป\  ๒๕๗๕) และร�วมพัฒนา
เทคโนโลยี แนวปฏิบัติที่จําเป!น
สําหรับการพัฒนาบริการการ
เดิ น อ าก าศต าม แผน การ
เดินอากาศโลก (GANP) 

และบรรลุเปrาหมายการพัฒนา 
(ป\ ๒๕๘๐) และเป!นหน�วยงาน
ที่สร%างนวัตกรรมด%านบริการ
การเดินอากาศ ที่มีคุณค�าต�อ
ประเทศ และกิจการบินอย�าง
ต�อเนื่อง 

 
 



 

 

 
๔๘ 

 

  

จากการพิจารณาถึงสิ่งท่ี บวท. ได%มุ�งเน%นและให%ความสําคัญ ร�วมกับเปrาหมายวิสัยทัศนZ ๔ ด%าน และเปrาหมายวิสัยทัศในแต�ละ
ระยะเวลาสามารถนํามากําหนดเป!น ๔ ประเด็นยุทธศาสตรZในระดับองคZกร ดังน้ี 
 

  
• ประเด็นยุทธศาสตร-ท่ี ๑: การให%บริการการเดินอากาศ ท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

• ประเด็นยุทธศาสตร-ท่ี ๒: การสร%างบุคลากรมืออาชีพ 

• ประเด็นยุทธศาสตร-ท่ี ๓: การพัฒนาไปสู�องคZกรสมรรถนะสูง 

• ประเด็นยุทธศาสตร-ท่ี ๔: การสร%างความสามารถในการแข�งขันให%กับประเทศ และสร%างคุณค�าให%กับกิจการบิน 
  

 
ในแต�ละประเด็นยุทธศาสตรZ (Strategic Issues) จะมีการกําหนดวัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZ (Strategic Objectives) โดยมี
เปrาหมายผลการดําเนินการ (Key Performance Targets: KPTs) กลยุทธZ (Strategies) แผนงาน (Programs) และโครงการ 
(Projects) / งาน (Tasks) อธิบายเพ่ิมตามภาพประกอบท่ี ๖ 
 
ท้ังน้ี แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ได%ใช%หลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธZ (Strategic Management) การบริหาร 
กลยุทธZและผลสัมฤทธ์ิขององคZกรอย�างสมดุลและระบบตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Targets: KPTs) โดยได%มี
การจัดทํา Strategy Map ตามภาพประกอบท่ี ๗ 



 

 

 
๔๙ 

 

  

 

ประเด็นยุทธศาสตร- (Strategic Issue) 

วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) 

เปrาหมายผลการดําเนินการ (Key Performance Target : KPT)

โครงการ (Project) และ งาน (Task)

กลยุทธ- (Strategy)

การวิเคราะห-
สภาพแวดล�อมและประเมินองค-กร 
(Environmental Assessment)

รายละเอียดโครงการ/งาน (Project/Task) : ชื่อโครงการ/งาน, 
วัตถุประสงคZ, ระดับความสําคัญ, ที่มาและความจําเป!นของโครงการ/

งาน, ผลลัพธZ, ผู%รับผิดชอบโครงการ/งาน, งบประมาณ, 
ข้ันตอนการดําเนินงาน การบริหารความเส่ียง และ 

การวิเคราะหZความคุ%มค�าในการลงทุน

แผน (Plan)

TOWS Matrix

เปLาหมาย (Goals)
ปr ๒๕๖๕/ ๒๕๗๐/ ๒๕๗๕/ ๒๕๘๐

AEROTHAI Destination 2037 Vision 

วัตถุประสงค-ระยะยาว 
(Long-term Objective)

เปLาหมายวิสัยทัศน- ๔ ด�าน

กรอบการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
(Key Performance Area : KPA)

เปLาหมายวิสัยทัศน- ๖๕/๗๐/๗๕/๘๐

 
ภาพประกอบท่ี ๖: รูปแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตร-ของ บวท. 



 

 

 
๕๐ 

 

  

วิสัยทัศน	
“เปนองค	กรที่ให�บริการการเดินอากาศด�วยคุณภาพสูงสุดอย างยั่งยืน”
A Sustainable Quality Excellent Air Navigation Service Provider

กรอบการดําเนินงานท่ีสําคัญ (Key Performance Area: KPA) และ [วัตถุประสงค	ระยะยาว (Long-term Objective)]

1. Safety
[ให�บริการท่ีมีระดับความปลอดภัยข้ันสูงและย่ังยืน]

2. Security
[ให�ระบบการบริหารจราจรทางอากาศของประเทศ

มีความม่ันคง]
3. Capacity

[รองรับการเติบโตของการขนส'งทางอากาศได�
โดยมีความล'าช�าในระดับเดียวกับ Best Practices]

4. Efficiency
[เพ่ิมประสิทธิภาพเท่ียวบินในทุกช'วงการบิน] 

5. Environment
[ให�บริการท่ีเป6นมิตรต'อส่ิงแวดล�อม]

6. Competency
[พัฒนาบุคลากรให�มีความสามารถหลักตามท่ีกําหนด]

7. Productivity
[เพ่ิมผลิตภาพการปฏิบัติงาน]
8. Employee Engagement

[ให�บุคลากรมีความผูกพันต'อองค<กร]

9. Corporate Performance
[มีผลการประเมินผลองค<กรในระดับดีเย่ียม]

10. Stakeholder Satisfaction
[บริหารจัดการด�านการสร�างความสัมพันธ<กับผู�มีส'วนได�ส'วนเสีย 

เพ่ือบรรลุตามเป=าหมายองค<กร]
11. Customer Engagement

[ให�ผู�ใช�บริการทุกกลุ'มมีความพึงพอใจ
และผูกพันต'อบริการขององค<กร]
12. Corporate Governance 

[มีระบบการกํากับดูแลท่ีดี ท่ีมีการจัดการในระดับดีเย่ียม]
13. Digital Transformation and Innovation

[มีการสร�างสรรค< และพัฒนานวัตกรรม
บนพ้ืนฐานดิจิทัลเพ่ือสร�างคุณค'าเพ่ิมอย'างก�าวกระโดด]

14. Cost Effectiveness
[บริหารต�นทุนอย'างมีประสิทธิภาพเพ่ือการให�บริการ

ท่ีคุ�มค'า]

15. Global Interoperability
[พัฒนาบริการการเดินอากาศของภูมิภาค

ให�เช่ือมโยงและสอดคล�องกันอย'างบูรณาการ]
16. National Competitiveness

[พัฒนาความสามารถในการแข'งขันของประเทศไทย]

1. ให�บริการการเดินอากาศท่ีมีคุณภาพ
ระดับแนวหน�า

(AEROTHAI Servicemark)

3. พัฒนาไปสู'องค<กรสมรรถนะสูง
(HPO)

2. สร�างบุคลากรมืออาชีพ
(Professionals)

4. สร�างความสามารถในการแข'งขันให�กับ
ประเทศ และสร�างคุณค'าให�กับกิจการบิน
(Value for National Competitiveness and 

Aviation Industry)

AEROTHAI Destination 2037 Vision

เปdาหมายวิสัยทัศน	

มีความสามารถในการรองรับได� 1.5 ล�านเท่ียวบิน 
พร�อมท้ังรักษาคุณภาพความปลอดภัย 

และพัฒนาประสิทธิภาพเท่ียวบินในทุกช'วงการบิน

พนักงานท่ัวท้ังองค<กรมีความสามารถ (Core Competency 
และ Functional Competency) 

ครบถ�วนตรงตามตําแหน'งงานท่ีกําหนดไว� 
นําไปสู'ผลิตภาพการปฏิบัติงาน (Productivity) ท่ีสูงข้ึน 

ผลักดันการจัดทําแผนการเดินอากาศชาติแล�วเสร็จ

เปdาหมายวิสัยทัศน	ระยะต างๆ

มีความสามารถในการรองรับได� 2 ล�านเท่ียวบิน 
ลดความล'าช�าอันเกิดจากบริการการเดินอากาศ 

พร�อมท้ังรักษาคุณภาพความปลอดภัย 
และพัฒนาประสิทธิภาพเท่ียวบินในทุกช'วงการบิน

ได�รับรางวัล Thailand Quality Class Plus : TQC Plus
(450 คะแนน) ด�วยการกํากับดูแลท่ีดี 

มีเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน การดําเนินการ บริหารจัดการ 
และพัฒนานวัตกรรม

มีการบริหารต�นทุนอย'างมีประสิทธิภาพ 
ผู�ใช�บริการมีความพึงพอใจสูงข้ึนกว'าปf 2565 

และมีความสัมพันธ<อันดีกับผู�มีส'วนได�ส'วนเสียทุกกลุ'ม

พนักงานท่ัวท้ังองค<กรมีความสามารถครบถ�วนตรงตาม
ตําแหน'งงานท่ีกําหนดไว� และผลิตภาพการปฏิบัติงานสูงข้ึน
โดยมีผลิตภาพอยู'ในระดับเดียวกันหรือสูงกว'าค'าเฉล่ียของ

หน'วยงานผู�ให�บริการการเดินอากาศ 

ดําเนินการตาม แผนการเดินอากาศชาติ ASEAN ATM 
Master Plan และ APAC Seamless ATM Plan 

แล�วเสร็จตามกําหนดเวลา
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มีความสามารถในการรองรับได� 2.5 ล�านเท่ียวบิน 
ลดความล'าช�าอันเกิดจากบริการการเดินอากาศ 

พร�อมท้ังรักษาคุณภาพความปลอดภัย 
และพัฒนาประสิทธิภาพเท่ียวบินในทุกช'วงการบิน

ได�รับรางวัลคุณภาพแห'งชาติ (Thailand Quality Award : 
TQA) (650 คะแนน) ด�วยการกํากับดูแลท่ีดี 

มีเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน การดําเนินการ บริหารจัดการ 
และพัฒนานวัตกรรม 

มีการบริหารต�นทุนอย'างมีประสิทธิภาพ 
ผู�ใช�บริการมีความพึงพอใจสูงข้ึนกว'าปf 2570 

และมีความสัมพันธ<อันดีกับผู�มีส'วนได�ส'วนเสียทุกกลุ'ม

พนักงานท่ัวท้ังองค<กรมีความสามารถครบถ�วนตรงตาม
ตําแหน'งงานท่ีกําหนดไว� และผลิตภาพสูงข้ึน 

โดยผลิตภาพอยู'ในระดับสูงกว'าค'าเฉล่ียของหน'วยงาน
ผู�ให�บริการการเดินอากาศ โดยการจัดตําแหน'งงานท่ี

เหมาะสมและนําเทคโนโลยีเข�าใช�งาน เช'น Digital Tower 
หรือ Remote Aerodrome

ร'วมพัฒนาเทคโนโลยี 
และแนวปฏิบัติท่ีจําเป6นสําหรับการพัฒนาบริการ

การเดินอากาศตามแผนการเดินอากาศโลก (GANP)

พ.
ศ.
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มีความสามารถในการรองรับได� 3 ล�านเท่ียวบิน 
ลดความล'าช�าอันเกิดจากบริการการเดินอากาศ 

พร�อมท้ังรักษาคุณภาพความปลอดภัย 
และพัฒนาประสิทธิภาพเท่ียวบินในทุกช'วงการบิน

ได�รับรางวัล TQA หรือ รางวัลระดับสากลจากผู�ใช�บริการฯ 
ด�วยการกํากับดูแลท่ีดี มีเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน
การดําเนินการ บริหารจัดการ และพัฒนานวัตกรรม 
มีการบริหารต�นทุนอย'างมีประสิทธิภาพ ผู�ใช�บริการ

มีความพึงพอใจสูงกว'าความคาดหวังและ
มีความสัมพันธ<อันดีกับผู�มีส'วนได�ส'วนเสียทุกกลุ'ม

พนักงานมีความสามารถ ความเป6นมืออาชีพ 
และผลิตภาพสูงจนสามารถสร�างคุณค'าให�กับ

อุตสาหกรรมการบิน (Export Experts) ได�อย'างต'อเน่ือง 
และได�รับการยอมรับจากหน'วยงานภายนอก 

สร�างนวัตกรรมด�านบริการการเดินอากาศ 
ท่ีมีคุณค'าต'อประเทศ และกิจการบินอย'างต'อเน่ือง

พ.
ศ.
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ได�รับรางวัลการบริหารสู'ความเป6นเลิศ 
(Thailand Quality Class : TQC) (350 คะแนน) 

ด�วยการกํากับดูแลท่ีดี
มีเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการดําเนินการ บริหารจัดการ 

และพัฒนานวัตกรรม มีการบริหารต�นทุน 
อย'างมีประสิทธิภาพ ผู�ใช�บริการมีความพึงพอใจ 

และมีความสัมพันธ<อันดีกับผู�มีส'วนได�ส'วนเสียทุกกลุ'ม

 
 



 

 

 
๕๑ 

 

  

SO 1 ให�บริการท่ีปลอดภัยและม่ันคง เป6นไปตาม
มาตรฐาน และต'อเน่ืองในทุกช'วงการบิน

SO 5 มีคุณภาพการบริหารจัดการท่ีดีท่ัวท้ังองค<กร 
และพร�อมรับต'อการเปล่ียนแปลงเพ่ือให�เกิดผลลัพธ<ท่ีมี
ประสิทธิภาพอย'างย่ังยืน และสร�างความพึงพอใจต'อ
ผู�มีส'วนได�ส'วนเสีย และผู�ใช�บริการทุกกลุ'ม

Safety
KPI1.1 การดําเนินงานตามข�อกําหนดมาตรฐาน
KPI1.2 SMS Maturity Level
KPI1.3 Accident
KPI1.4 Air Traffic Incident (Serious,Major)
KPI1.5 CNS/Support System Service Availability
Security
KPI1.6 ไม'มีการถูกแทรกแซงโดยมิชอบด�วยกฎหมาย
KPI1.7 ไม'มี Incident ท่ีเกิดจากการแทรกแซงฯ
KPI1.8 ไม'มี Incident ในช'วงที่มีระดับการให�บริการต่ํากว'าเกณฑ<
KPI1.9 ดําเนินงานตามข�อกําหนดมาตรฐาน
ด�านการรักษาความปลอดภัยทุกข�อ
KPI1.10 ดําเนินการแก�ไขข�อตรวจพบ
ด�านการรักษาความปลอดภัยจากการตรวจสอบ
ภายในองค<กรครบถ�วน

Corporate Governance
KPI6.1 ผลการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางกํากับดูแลท่ีดี 
และการประเมินความโปร'งใส

SO 9 สร�างคุณค'าให�กับกิจการบินทุกระดับ 

Global Interoperability
KPI9.1 ความเป6นผู�นําด�าน ATFM ในภูมิภาค
KPI9.2 ความเป6นผู�นําด�าน SWIM ในภูมิภาค

SO 3 มีบุคลากรมืออาชีพที่เพียงพอ มีการจัดการ
ทุนมนุษย<อย'างเป6นระบบสามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน<
และองค<กรให�เติบโตได�อย'างยั่งยืน

Competency
KPI3.1
พนักงานทุกคนมีความสามารถตรงตามตําแหน'งงานที่กําหนดไว�
และการเปลี่ยนแปลงของการให�บริการการเดินอากาศ 
KPI3.2 ATM Professional Center 
Productivity
KPI3.3 ATCOs in OPS Hours Productivity
KPI3.4 Cost excl. ATCOs in OPS employment costs per IFR
Flight Hour

SO 10 มีโครงสร�างพ้ืนฐานระบบบริการ
การเดินอากาศที่ครบถ�วนและมีศักยภาพสอดคล�องกับ
การพัฒนาการขนส'งทางอากาศของประเทศ

National Competitiveness
KPI10.1 มีระบบบริหารจราจรทางอากาศท่ีสนับสนุน
การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ
KPI10.2 ประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร<ระยะยาวในด�าน 
การขนส'งทางอากาศของประเทศไทย

SO 2 พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน 
และยกระดับประสิทธิภาพระบบการเดินอากาศ SO 4 มีบุคลากรที่ทุ'มเท มีความผูกพัน 

และมีสภาพแวดล�อมด�านบุคลากรที่ดี

วัตถุประสงค	เชิงยุทธศาสตร	 
(Strategic Objective)

วัตถุประสงค	เชิงยุทธศาสตร	 
(Strategic Objective)

วัตถุประสงค	เชิงยุทธศาสตร	 
(Strategic Objective)

วัตถุประสงค	เชิงยุทธศาสตร	 
(Strategic Objective)

SO 6 มีระบบการกํากับดูแลท่ีดี ท่ีมีการจัดการในระดับ
ดีเย่ียม

SO 7 เป6นองค<กรแห'งนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีดิจิทัล

SO 8 มีการบริหารจัดการทางการเงินและต�นทุนอย'างมี
ประสิทธิภาพและสมดุล เพ่ือให�มีอัตราค'าบริการ
ท่ีเป6นธรรม โปร'งใส และแข'งขันได�

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ
(Key Performance Indicators)

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
(Key Performance Indicators)

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
(Key Performance Indicators)

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
(Key Performance Indicators)

Capacity
KPI2.1 ATFM Delay
KPI2.2 Declared Capacity
Efficiency
KPI2.3 Taxi-out Efficiency 
KPI2.4 En-route Efficiency
KPI2.5 Terminal Efficiency
KPI2.6 Taxi-in Efficiency
KPI2.7 On-Time Performance
KPI 2.8 ความสําเร็จตาม APAC Seamless ATM Plan 
Environment
KPI2.9 ปริมาณ Carbon Emission ท่ีเกิดจาก
ความไม'มีประสิทธิภาพของระบบ ATM

Employee Engagement
KPI4.1 ระดับความผูกพันต'อองค<กรในภาพรวม

Digital Transformation and Innovation
KPI7.1 ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัล
KPI7.2 ความสําเร็จในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ด�านสารสนเทศ
KPI7.3 จํานวนข�อมูลสารสนเทศระดับองค<กร 
สนับสนุนการดําเนินการ และนําไปสู'การพัฒนานวัตกรรม 

Corporate Performance
KPI5.1 ได�รับการยอมรับด�านการจัดการในระดับประเทศ/
ภูมิภาค/โลก
Stakeholder Satisfaction
KPI5.2 ผลการสํารวจความเห็นของ Stakeholder
Customer Engagement
KPI5.3 ระดับความพึงพอใจผู�ใช�บริการ
KPI5.4 ระดับความไม'พึงพอใจผู�ใช�บริการ
KPI5.5 สัดส'วนข�อร�องเรียนท่ีจัดการได�

SO 1

SO 2

SO 3

SO 4

SO 5

SO 6

SO 7

SO 9

SO 10

Cost Effectiveness
KPI8.1 Total Cost per IFR Flight Hour
KPI8.2 รักษาระดับอัตราค'าบริการฯ
ไม'เกินอัตราค'าบริการขั้นสูงที่ได�รับอนุมัติจาก กบร.
KPI8.3 รายได�สุทธิจากการดําเนินงานของหน'วยธุรกิจ

SO 8

1. การให�บริการการเดินอากาศ 
ท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

3. การพัฒนาไปสู'องค<กรสมรรถนะสูง2. การสร�างบุคลากรมืออาชีพ
4. การสร�างความสามารถในการแข'งขันให�กับ

ประเทศ และสร�างคุณค'าให�กับกิจการบิน

ประเด็นยุทธศาสตร	

กลยุทธ< (Strategy)กลยุทธ< (Strategy) กลยุทธ< (Strategy) กลยุทธ< (Strategy)

S1.1 ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานบริการอย'างต'อเนื่อง
S1.2 พัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยท่ัวทั้งองค<กรให�สอดคล�อง
ตามแนวทางการพัฒนาสากล
S1.3 จัดการความเสี่ยงด�านความปลอดภัย (Safety Risk) 
ให�มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
S1.4 พัฒนา ATM Safety Performance
S1.5 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ<หลัก 
รวมท้ังโครงสร�างพื้นฐานด�านวิศวกรรมจราจรทางอากาศให�เป6นไปตาม
ความต�องการและมาตรฐาน/ข�อกําหนดการใช�งาน
S1.6 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ<
ของระบบวิศวกรรมสนับสนุนการให�บริการการเดินอากาศ 
ให�เป6นไปตามความต�องการและมาตรฐาน/ข�อกําหนดการใช�งาน

S2.1 ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและพัฒนาโครงสร�าง
พื้นฐาน/เทคโนโลยีสนับสนุนการเดินอากาศ ตลอดทุกช'วงการบิน 
S2.2 พัฒนาการบริหาร/จัดการข�อมูลท้ังระบบการเดินอากาศ 

S1.7 บริหารความต'อเน่ืองการให�บริการการเดินอากาศ
ให�มีความพร�อมและสามารถรักษาระดับความปลอดภัย 
รวมท้ังเป6นไปตามมาตรฐานสากล สําหรับรองรับทุกสถานการณ<

S3.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให�สอดคล�องกับแนวคิด
การสรรหา/พัฒนาบุคลากรของ ICAO เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน และผลิตภาพการปฏิบัติงาน
S3.2 พัฒนาและบริหาร Competency ตาม IDP ให�สอดคล�อง
กับแผนพัฒนาบุคลากรด�านการบินของประเทศ
และการเปลี่ยนแปลงของการให�บริการการเดินอากาศ
S3.3 พัฒนาบุคลากรให�มีความเช่ียวชาญโดยการจัดให�มีศูนย<พัฒนาฯ 
ท่ีมุ'งเน�นการพัฒนาความรู�และทักษะข้ันสูง รวมท้ังการส'งเสริม
ให�บุคลากรเข�าสู'กระบวนการวิจัยและพัฒนา การออกแบบและ
สร�างนวัตกรรมด�วยศูนย<ปฏิบัติการท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ระดับสากล 

S4.1 พัฒนาสภาพแวดล�อมในการทํางานและคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ให�สอดคล�องกับความต�องการตามป}จจัยสร�างความผูกพัน
S4.2 ยกระดับความผูกพันต'อองค<กรของบุคลากร
เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และสร�างแรงจูงใจสําหรับบุคลากรรุ'นใหม'

S6.1 ดําเนินการตามพันธกิจภายใต�หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี 
โดยเน�นการสร�าง Good Citizenship ความย่ังยืน และผลลัพธ< 
ที่สอดคล�องกับความคาดหวังของผู�มีส'วนได�ส'วนเสียอย'างสมดุล
S6.2 ผลักดันให�เกิดการแสดงความรับผิดชอบต'อสังคมในเชิงรุก 
พร�อมขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุมท่ัวท้ังองค<กรอย'างเข�มแข็งและย่ังยืน 

S7.1 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและการดําเนินการเพื่อสร�างความมั่นคง 
ปลอดภัยด�านสารสนเทศ  
S7.2 พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Platform) ยกระดับ 
Digital Data เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการ โดยใช�ระบบ
ดิจิทัล การจัดการความรู� และพัฒนานวัตกรรม 

S5.1 กําหนดแผนพัฒนาและบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค<กร 
เพื่อปรับปรุงและจัดการกระบวนการทํางานที่สําคัญอย'างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล�องกับการเพิ่มขีดความสามารถด�านยุทธศาสตร<

S8.1 บริหารการเงินและต�นทุนขององค<กรอย'างมีประสิทธิภาพ 
และเป6นไปตามกรอบของแผนการลงทุน  
เพื่อให�มีอัตราค'าบริการที่สอดคล�องตามข�อเสนอแนะของ ICAO คุ�มค'า/
เหมาะสมตามสภาพแวดล�อม และมุ'งเน�นรักษาสมดุลของสัดส'วน
ค'าใช�จ'ายให�เหมาะสมและไม'สูงกว'าค'าเฉล่ียอุตสาหกรรม
S8.2 บริหารและสร�างรายได�ให�กับ บวท.

S5.2 สร�างความร'วมมือและการมีส'วนร'วมทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ กับผู�มีส'วนได�ส'วนเสีย และผู�ใช�บริการ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการทุกด�านให�ดียิ่งข้ึนพร�อมทั้งสนับสนุนให�
สามารถบรรลุป=าหมายการดําเนินโครงการท่ีสําคัญของ บวท.

S5.3 ยกระดับความพึงพอใจผู�ใช�บริการพร�อมกับจัดการกับ
ความไม'พึงพอใจและข�อร�องเรียนอย'างเป6นระบบและต'อเน่ือง

S10.1 พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนถ'ายเทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัตไิปสู'ระบบ
การบริหารจราจรทางอากาศระบบใหม' และรองรับแนวทาง
พัฒนาระบบการบินของภาครัฐและแผนยุทธศาสตร<ด�านการขนส'ง
ทางอากาศของประเทศรวมท้ังนโยบายห�วงอากาศแห'งชาติ

S9.1 ดําเนินการเชิงรุกในเวทีระดับภูมิภาค/โลก
S9.2 สร�างความร'วมมือและบริหารจัดการเส�นทางบินให�มีประสิทธิภาพ 
เพิ่มข้ึน และเชื่อมโยงเส�นทางบินทั้งภูมิภาค

 
 

ภาพประกอบท่ี ๗: Strategy Map (แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) 



 

 

 
๕๒ 

 

  

ท้ังน้ี ได%มีการกําหนดวัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZ (Strategic Objectives) ภายใต%แต�ละประเด็นยุทธศาสตรZ (Strategic 
Issues) พร%อมเปrาหมายผลการดําเนินการ (Key Performance Targets) ดังน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร- 
(Strategic Issue: SI) 

วัตถุประสงค- 
เชิงยุทธศาสตร- 

(Strategic  
Objective: SO) 

เปLาหมายผลการดําเนินการ (Key Performance Target: KPT) 

SI 1 การให%บริการการ
เดินอากาศ ท่ีปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 

SO 1 ให%บริการท่ีปลอดภัย
และม่ันคง เป!นไปตาม
มาตรฐาน และต�อเน่ืองใน
ทุกช�วงการบนิ 

KPT1.1 – การดําเนินงานเป!นไปตามข%อกําหนดมาตรฐานและได%รับใบอนุญาตจาก 
กพท. ครบทุกบริการ ภายในป\ ๒๕๖๕ 
KPT1.2 – ยกระดับพัฒนาการของระบบบริหารความปลอดภัยสู�ระดับ C (SMS Maturity 
Level C) ภายในป\ ๒๕๖๕ 
KPT1.3 – รักษาระดับความปลอดภัย ให%ปลอดอุบัติเหตุทางการบิน (Zero Accident) จาก
บริการการเดินอากาศอย�างต�อเน่ือง 
KPT1.4 – มีอัตราการเกิดอุบัติการ (Air Traffic Incident) ตํ่ากว�าค�าเฉลี่ย Best Practice  
- Serious Incident 
- Major Incident 
KPT1.5 – ความสามารถในการให%บริการ (Service Availability) ของระบบวิศวกรรมจราจร
ทางอากาศและระบบสนับสนุน* เป!นไปตาม Service Level Agreement (SLA) ท้ังหมด 
ภายในป\ ๒๕๖๕ 
(* ได%แก� (๑) ระบบสื่อสาร (Communication) (๒) ระบบช�วยการเดินอากาศ (Navigation) 
(๓) ระบบติดตามอากาศยาน (Surveillance) (๔) ระบบจ�ายกระแสไฟฟrาต�อเน่ืองอัตโนมัติ 
(UPS) และ (๕) ระบบ PABX) 
KPT1.6 – ไม�มีการถูกแทรกแซงโดยมิชอบด%วยกฎหมายต�อการให%บริการจราจรทางอากาศ  
(Number of acts of unlawful interference to ATC) 
KPT1.7 –ไม� มี Incident ท่ี เกิดจากการบริหารการจราจรทางอากาศ ในช�วงท่ีมีการ
แทรกแซงโดยไม�ชอบด%วยกฎหมาย (ท่ีเกิดจากความต้ังใจ) 
 ( Number of incident involving direct unlawful interference to aircraft that 
require air traffic service provider response) 
KPT1.8 –ไม�มี Incident ท่ีเกิดจากการบริหารการจราจรทางอากาศ ในช�วงท่ีมีระดับ 
การให%บริการตํ่ากว�าเกณฑZท่ียอมรับได% 
( Number of incidents due to unintentional factors such as human error, 
natural disasters, etc. that have led to unacceptable reduction in air navigation 
system capacity) 
KPT1.9 –การดําเนินงานเป!นไปตามข%อกําหนดมาตรฐานด%านการรักษาความปลอดภัยครบ
ทุกข%อ 
KPT1.10 -ดําเนินการแก%ไขข%อตรวจพบด%านการรักษาความปลอดภัยจากการตรวจสอบ
ภายในองคZกรครบถ%วน (วัดผลเป!นร%อยละ) 



 

 

 
๕๓ 

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร- 
(Strategic Issue: SI) 

วัตถุประสงค- 
เชิงยุทธศาสตร- 

(Strategic  
Objective: SO) 

เปLาหมายผลการดําเนินการ (Key Performance Target: KPT) 

SO 2 พัฒนาขีดความ 
สามารถในการรองรับ
เท่ียวบินและยกระดับ
ประสิทธิภาพระบบการ
เดินอากาศ 
 

KPT2.1 – ATFM Delay ลดลงต�อเน่ืองทุกป\ เม่ือเทียบกับค�าป\ฐานในป\ ๒๕๖๑ 
KPT2.2 – เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบินของประเทศให%สามารถ
รองรับได% ๑.๕ ล%านเท่ียวบิน ภายในป\ ๒๕๖๕ 
KPT2.3 – ค�าความล�าช%าต�อเท่ียวบินในช�วงขับเคลื่อนเข%าสู�ทางว่ิง (Taxi-out Delay) ณ 
สนามบินท่ีมีความหนาแน�นมาก (heavy) มีค�าเฉลี่ยไม�เกิน ๖.๐ นาที/ลํา 
KPT2.4 – ค�าระยะทางปฏิบัติการบินจริงของเท่ียวบินพาณิชยZท่ีทําการบินแบบ IFR 
เทียบกับระยะทางท่ีสั้น ท่ีสุดระหว�างสนามบินต%นทางกับปลายทาง (En-route 
Efficiency) มีสัดส�วนไม�เกินค�าร%อยละ ๕ ของระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด 
KPT2.5 – Terminal Efficiency ลดลงอย�างต�อเน่ืองทุกป\ เม่ือเทียบกับค�าป\ฐานในป\ 
๒๕๖๑ 
KPT2.6 – ค�าความล�าช%าต�อเท่ียวบินในช�วง Taxi-in Delay ณ สนามบินท่ีมีความหนาแน�น
มาก (heavy) มีค�าเฉลี่ยไม�เกิน ๖.๐ นาที/ลํา 
KPT2.7 – ผลสํารวจ On-Time Performance โดยหน�วยงานต�างประเทศ สําหรับ 
สายการบินและ/หรือสนามบินท่ี บวท. ให%บริการ มีอันดับดีข้ึนเม่ือเทียบกับค�าป\ฐานในป\ 
๒๕๖๑ 
KPT2.8 – การดําเนินการตาม APAC Seamless ATM Plan Phrase 2 แล%วเสร็จ
ภายในป\ ๒๕๖๕ 
KPT2.9 – ปริมาณ Carbon Emission ท่ีเกิดจากความไม�มีประสิทธิภาพของระบบ 
ATM ลดลงในอัตราร%อยละ ๒ ต�อป\ จากป\ ๒๕๖๔ จนถึงป\ ๒๕๙๓  

SI 2 การสร%างบุคลากร
มืออาชีพ 

SO 3 มีบุคลากรมืออาชีพ
ท่ีเพียงพอ มีการจัดการ
ทุนมนุษยZอย�างเป!นระบบ 
สามารถขับเคลื่อน
วิสัยทัศนZและองคZกรให%
เติบโตได%อย�างย่ังยืน 

KPT3.1 – พนักงานทุกคนมีความสามารถตรงตามตําแหน�งงานท่ีกําหนดไว% และ 
การเปลี่ยนแปลงของการให%บริการการเดินอากาศ ภายในป\ ๒๕๖๕ 
KPT3.2 – มีการดําเนินการ ATM Professional Center ตาม Roadmap ท่ีครอบคลุมงาน
ด%านฝ�กอบรม งานวิจัย/พัฒนา และนวัตกรรมของระบบบริหารจราจรทางอากาศ รวมถึง 
กรอบงบประมาณท่ีใช% 
KPT3.3 - เพ่ิมผลิตภาพการปฏิบัติงาน (Productivity) โดยปริมาณงานต�อเจ%าหน%าท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศเฉลี่ยของท้ัง บวท. มีค�าอยู�ใน Quartile ท่ี ๑ [ATCOs in OPS 
Productivity >0.4 (Q1)] เม่ือเทียบเคียงค�าปริมาณงานต�อคนของประเทศสมาชิก 
CANSO ภายในป\ ๒๕๖๕ 
KPT3.4 - รักษาระดับค�าใช%จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีไม�รวมค�าใช%จ�ายในการจ%างงานผู%ควบคุมจราจร
ทางอากาศท่ีปฏิบัติงาน ต�อจํานวนชั่วโมงบินด%วยเคร่ืองวัดประกอบการบินโดยรวม 
(Cost excl. ATCOs in OPS employment costs per IFR Flight Hour) ใ ห% อ ยู�
ระหว�าง ๒๘๐ ถึง ๓๖๓ USD (Quartile ท่ี  ๑ และค�าเฉลี่ย ตามการรายงานใน 
CANSO) ภายในป\ ๒๕๖๕ 

SO 4 มีบุคลากรท่ีทุ�มเท 
มีความผูกพัน และมี
สภาพแวดล%อมด%าน
บุคลากรท่ีดี 

KPT4.1 – ระดับความผูกพันต�อองคZกรในภาพรวมมากกว�า ร%อยละ ๘๐ ภายในป\ ๒๕๖๕ 
 



 

 

 
๕๔ 

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร- 
(Strategic Issue: SI) 

วัตถุประสงค- 
เชิงยุทธศาสตร- 

(Strategic  
Objective: SO) 

เปLาหมายผลการดําเนินการ (Key Performance Target: KPT) 

SI 3 การพัฒนาไปสู�
องคZกรสมรรถนะสูง 

SO 5 มีคุณภาพการ
บริหารจัดการท่ีดีท่ัวท้ัง
องคZกร และพร%อมรับต�อ
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือให%
เกิดผลลัพธZท่ีมี
ประสิทธิภาพอย�างย่ังยืน
และสร%างความพึงพอใจ
ต�อผู%มีส�วนได%ส�วนเสีย และ
ผู%ใช%บริการทุกกลุ�ม 

KPT5.1 – ได%รับรางวัล TQC ภายในป\ ๒๕๖๕ 
KPT5.2 – ผลการสํารวจความเห็นของ Stakeholder มีผลคะแนนดีกว�าป\ท่ีผ�านมา 
KPT5.3 – ได%รับระดับความพึงพอใจผู%ใช%บริการ มากกว�า ๔ ภายในป\ ๒๕๖๕ 
KPT5.4 – ได%รับระดับความไม�พึงพอใจผู%ใช%บริการไม�เกินร%อยละ ๓๐ ภายในป\ ๒๕๖๕ 
KPT5.5 – มีสัดส�วนข%อร%องเรียนจากผู%ใช%บริการท่ีจัดการได%ไม�ตํ่ากว�าร%อยละ ๗๐ ภายใน
ป\ ๒๕๖๕ 
 

SO 6 มีระบบการกํากับ
ดูแลท่ีดี ท่ีมีการจัดการใน
ระดับดีเย่ียม  

KPT6.1 - ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๖๒) 
ได%ครบถ%วน ภายในป\ ๒๕๖๓ และดําเนินงานด%วยคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน
อย�างครบถ%วน (ITA ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

 SO 7 เป!นองคZกรแห�ง
นวัตกรรมบนพ้ืนฐานของ 
เทคโนโลยีดิจิทัล 

KPT7.1 – ความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
KPT7.2 - การรักษาความปลอดภัยของระบบดิจิทัลเป!นไปตามมาตรฐาน กพท. และ
ได%รับการรับรองมาตรฐานสากลด%านไซเบอรZ 
KPT7.3 - มีการจัดการและบริหารข%อมูลท้ังด%านปฏิบัติการและด%านสนับสนุน โดยมี
จํานวนชุดข%อมูล High Value Dataset เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานทุก
ระดับอย�างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ จํานวน ๕ ชุด 

 SO 8 มีการบริหารจัดการ
ทางการเงินและต%นทุน
อย�างมีประสิทธิภาพ และ
สมดุล เพ่ือให%มีอัตรา
ค�าบริการท่ีเป!นธรรม 
โปร�งใส และแข�งขันได% 

KPT8.1 – ค�าใช%จ�ายโดยรวมต�อจํานวนชั่วโมงบินด%วยเคร่ืองวัดประกอบการบิน (Total 
Cost (USD) per IFR Flight Hour (Continental)) มีค�าน%อยกว�าค�าเฉลี่ ยตามผลการ
รายงานใน CANSO Global ANS Performance Report ป\ ๒๕๖๓ ภายในป\ ๒๕๖๕ 
KPT8.2 – รักษาระดับอัตราค�าบริการฯ ไม�เกินอัตราค�าบริการข้ันสูงท่ีได%รับอนุมัติจาก 
กบร. 
KPT8.3 – รายได%สุทธิจากการดําเนินงานของหน�วยธุรกิจ 

SI 4 การสร%าง
ความสามารถในการ
แข�งขันให%กับประเทศ 
และสร%างคุณค�าให%กับ
กิจการบิน 
 
 
 
 

SO 9 สร%างคณุค�าให%กับ
กิจการบินทุกระดับ 

KPT9.1 – ประเทศไทยร�วมกับประเทศชั้นนําในเอเชียแปซิฟ�ก นํา ATFM มาใช%งานในระดับ
ภูมิภาค 
KPT9.2 –  บวท. ร�วมกับหน�วยงานผู%ให%บริการจราจรทางอากาศชั้นนํา ในการเร่ิมนําแนวคิด 
SWIM เข%าใช%งาน และผลักดันการดําเนินการระดับภูมิภาคผ�านการปรับปรุงแผน ASEAN 
ATM Master Plan 

SO 10 มีโครงสร%าง
พ้ืนฐานระบบบริการการ
เดินอากาศท่ีครบถ%วนและ
มีศักยภาพสอดคล%องกับ
การพัฒนาการขนส�งทาง
อากาศของประเทศ 

KPT10.1 – เป�ดใช%งาน TMCS อย�างเต็มรูปแบบท่ัวท้ังประเทศภายในป\ ๒๕๖๓ และ เป�ด
ใช%งานศูนยZบริหารจราจรทางอากาศสํารองภายในป\ ๒๕๗๐ 
KPT10.2 - หน�วยงานด%านอุตสาหกรรมการบินท้ังหมดร�วมกันดําเนินการตามแผนและบรรลุ
เปrาหมาย (ป\ ๒๕๖๕) ในการเพ่ิมขีดความสามารถระบบการบินของประเทศ 



 

 

 
๕๕ 

 

  

๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร-ที่ ๑ - การให�บริการการเดินอากาศ ท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 1: ให%บริการท่ีปลอดภัยและม่ันคง เป!นไปตามมาตรฐาน และ
ต�อเน่ืองในทุกช�วงการบิน 
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs): 
KPT1.1 – การดําเนินงานเป!นไปตามข%อกําหนดมาตรฐานและได%รับใบอนุญาตจาก กพท. ครบทุกบริการ ภายในป\ ๒๕๖๕ 
KPT1.2 – ยกระดับพัฒนาการของระบบบริหารความปลอดภัยสู�ระดับ C (SMS Maturity Level C) ภายในป\ ๒๕๖๕ 
KPT1.3 – รักษาระดับความปลอดภัย ให%ปลอดอุบัติเหตุทางการบิน (Zero Accident) จากบริการการเดินอากาศอย�างต�อเน่ือง 
KPT1.4 – มีอัตราการเกิดอุบัติการ (Air Traffic Incident) ตํ่ากว�าค�าเฉลี่ย Best Practice  
- Serious Incident 
- Major Incident 
KPT1.5 – ความสามารถในการให%บริการ (Service Availability) ของระบบวิศวกรรมจราจรทางอากาศและระบบสนับสนุน* เป!นไป
ตาม Service Level Agreement (SLA) ท้ังหมด ภายในป\ ๒๕๖๕ 
(* ได%แก�  (๑) ระบบสื่อสาร (Communication) (๒) ระบบช�วยการเดินอากาศ (Navigation) (๓) ระบบติดตามอากาศยาน 
(Surveillance) (๔) ระบบจ�ายกระแสไฟฟrาต�อเน่ืองอัตโนมัติ (UPS) และ (๕) ระบบ PABX) 
KPT1.6 – ไม�มีการถูกแทรกแซงโดยมิชอบด%วยกฎหมายต�อการให%บริการจราจรทางอากาศ  
(Number of acts of unlawful interference to ATC) 
KPT1.7 – ไม�มี Incident ท่ีเกิดจากการบริหารการจราจรทางอากาศ ในช�วงท่ีมีการแทรกแซงโดยไม�ชอบด%วยกฎหมาย (ท่ีเกิดจาก
ความต้ังใจ) (Number of incident involving direct unlawful interference to aircraft that require air traffic service 
provider response) 
KPT1.8 – ไม�มี Incident ท่ีเกิดจากการบริหารการจราจรทางอากาศ ในช�วงท่ีมีระดับการให%บริการตํ่ากว�าเกณฑZท่ียอมรับได% 
(Number of incidents due to unintentional factors such as human error, natural disasters, etc. that have led to 
unacceptable reduction in air navigation system capacity) 
KPT1.9 – การดําเนินงานเป!นไปตามข%อกําหนดมาตรฐานด%านการรักษาความปลอดภัยครบทุกข%อ 
KPT1.10 - ดําเนินการแก%ไขข%อตรวจพบด%านการรักษาความปลอดภัยจากการตรวจสอบภายในองคZกรครบถ%วน (วัดผลเป!นร%อยละ) 
 
กลยุทธ- S1.1:  ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานบริการอย�างต�อเน่ือง 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานพัฒนาระบบบริหารมาตรฐานการให%บริการการเดินอากาศให%เป!นไปตามกฎหมายและข%อกําหนดภาครัฐ   

(Quick win) 
• แผนงานการนําระบบบริหารผลการดําเนินงาน (Performance Management System) เข%าใช%งานเพ่ือยกระดับ

มาตรฐานบริการการเดินอากาศสู�ความเป!นเลิศ (Long Term)  
 
กลยุทธ- S1.2: พัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยท่ัวท้ังองคZกร ให%สอดคล%องตามแนวทางการพัฒนาสากล 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานพัฒนาและส�งเสริมระบบบริหารความปลอดภัย (Safety Management System) ให%ครอบคลุมท่ัวท้ังองคZกร 

(Quick win) 
• แผนงานพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยตามแนวทางการพัฒนาไปสู�ประสิทธิภาพข้ันสูงสุด (CANSO Standard of 

Excellence in Safety Management Systems: SMS Maturity Pathway) (Long Term) 
 
กลยุทธ- S1.3: จัดการความเสี่ยงด%านความปลอดภัย (Safety Risk) ให%มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานจัดการปoจจัยเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญต�อความปลอดภัย (Significant Risk Management) (Quick win) 
• แผนงานพัฒนาและส�งเสริมระบบบริหารความเสี่ยงด%านความปลอดภัย (Long Term) 



 

 

 
๕๖ 

 

  

 
กลยุทธ- S1.4: พัฒนา ATM Safety Performance  
แผนงาน (Program) 
• แผนงานบริหารความเสี่ยงด%านปoจจัยมนุษยZท่ีเก่ียวกับความอ�อนล%าของเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติการ (Operational Fatigue Risk 

Management) (Quick win) 
• แผนงานบริหารความเสี่ยงด%านปoจจัยมนุษยZ (Long Term) 

 
กลยุทธ- S1.5: พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบและอุปกรณZหลัก รวมท้ังโครงสร%างพ้ืนฐานด%านวิศวกรรมจราจร
ทางอากาศ ให%เป!นไปตามความต%องการและมาตรฐาน/ข%อกําหนดการใช%งาน 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานปรับปรุงระบบวิศวกรรมจราจรทางอากาศ ให%เป!นไปตามความต%องการและมาตรฐาน/ข%อกําหนดการใช%งาน 

(Quick win) 
• แผนงานพัฒนาระบบวิศวกรรมจราจรทางอากาศ เพ่ือยกระดับความปลอดภัย (Long Term) 

 
กลยุทธ- S1.6: พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบและอุปกรณZของระบบวิศวกรรมสนับสนุนการให%บริการ 
การเดินอากาศ ให%เป!นไปตามความต%องการและมาตรฐาน/ข%อกําหนดการใช%งาน 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานปรับปรุงระบบวิศวกรรมสนับสนุนการให%บริการการเดินอากาศ ให%เป!นไปตามความต%องการและมาตรฐาน/ 

ข%อกําหนดการใช%งาน (Quick win)  
• แผนงานพัฒนาระบบวิศวกรรมสนับสนุนการให%บริการการเดินอากาศ เพ่ือยกระดับความปลอดภัย (Long Term) 

 
กลยุทธ- S1.7: บริหารความต�อเน่ืองการให%บริการการเดินอากาศให%มีความพร%อมและสามารถรักษาระดับความปลอดภัย 
รวมท้ังเป!นไปตามมาตรฐานสากล สําหรับรองรับทุกสถานการณZ 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ATM Security System ให% เป!นไปตาม National Civil Aviation 

Security Programme (NCASP) (Quick win) 
• แผนงานบริหารความต�อเน่ืองทางธุรกิจท่ัวท้ังองคZกร (Quick win) 
• แผนงานพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และการบริหารความต�อเน่ืองให%มีศักยภาพในระดับชั้นนํา (Long Term) 
• แผนงานจัดต้ังศูนยZบริหารจราจรทางอากาศสํารอง (Quick win) 

 



 

 

 
๕๗ 

 

  

 

วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 2: พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเท่ียวบินและยกระดับ
ประสิทธิภาพระบบการเดินอากาศ 
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs): 
KPT2.1 – ATFM Delay ลดลงต�อเน่ืองทุกป\ เม่ือเทียบกับค�าป\ฐานในป\ ๒๕๖๑ 
KPT2.2 – เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบินของประเทศให%สามารถรองรับได% ๑.๕ ล%านเท่ียวบิน ภายในป\ 
๒๕๖๕ 
KPT2.3 – ค�าความล�าช%าต�อเท่ียวบินในช�วงขับเคลื่อนเข%าสู�ทางว่ิง (Taxi-out Delay) ณ สนามบินท่ีมีความหนาแน�นมาก 
(heavy) มีค�าเฉลี่ยไม�เกิน ๖.๐ นาที/ลํา 
KPT2.4 – ค�าระยะทางปฏิบัติการบินจริงของเท่ียวบินพาณิชยZท่ีทําการบินแบบ IFR เทียบกับระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดระหว�าง
สนามบินต%นทางกับปลายทาง (En-route Efficiency) มีสัดส�วนไม�เกินค�าร%อยละ ๕ ของระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด 
KPT2.5 – Terminal Efficiency ลดลงอย�างต�อเน่ืองทุกป\ เม่ือเทียบกับค�าป\ฐานในป\ ๒๕๖๑ 
KPT2.6 – ค�าความล�าช%าต�อเท่ียวบินในช�วง Taxi-in Delay ณ สนามบินท่ีมีความหนาแน�นมาก (heavy) มีค�าเฉลี่ยไม�เกิน ๖.๐ 
นาที/ลํา 
KPT2.7 – ผลสํารวจ On-Time Performance โดยหน�วยงานต�างประเทศ สําหรับสายการบินและ/หรือสนามบินท่ี บวท. 
ให%บริการ มีอันดับดีข้ึนเม่ือเทียบกับค�าป\ฐานในป\ ๒๕๖๑ 
KPT2.8 – การดําเนินการตาม APAC Seamless ATM Plan Phrase 2 แล%วเสร็จภายในป\ ๒๕๖๕ 
KPT2.9 – ปริมาณ Carbon Emission ท่ีเกิดจากความไม�มีประสิทธิภาพของระบบ ATM ลดลงในอัตราร%อยละ ๒ ต�อป\ จากป\ 
๒๕๖๔ จนถึงป\ ๒๕๙๓  
 
กลยุทธ- S2.1: ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐาน/เทคโนโลยีสนับสนุนการเดินอากาศ 
ตลอดทุกช�วงการบิน 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการให%บริการจราจรทางอากาศในเขตสนามบิน เพ่ือสนับสนุน 

การดําเนินการตามสภาพแวดล%อมปoจจุบัน (Quick Win) 
• แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการให%บริการจราจรทางอากาศในเขตสนามบิน เพ่ือรองรับปริมาณ

การจราจรทางอากาศในอนาคต (Long Term) 
• แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการให%บริการจราจรทางอากาศในเขตประชิดสนามบินและตามเส%นทาง

บิน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามสภาพแวดล%อมปoจจุบัน (Quick Win) 
• แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการให%บริการจราจรทางอากาศในเขตประชิดสนามบินและตามเส%นทาง

บิน เพ่ือรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคต (Long Term) 
• แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหาร/จัดการห%วงอากาศ (Quick Win) 
• แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารความคล�องตัวการจราจรทางอากาศ (Quick Win) 
• แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจราจรทางอากาศตามแนวคิด/เทคโนโลยียุคใหม� (Long 

Term) 
 

กลยุทธ- S2.2: พัฒนาการบริหาร/จัดการข%อมูลท้ังระบบการเดินอากาศ 

แผนงาน (Program) 
• แผนงานพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร/จัดการข%อมูลตามแนวคิด SWIM (Quick Win) 
• แผนงานพัฒนา SWIM-Enabled Application(s) (Long Term) 



 

 

 
๕๘ 

 

  

๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร-ที่ ๒ - การสร�างบุคลากรมืออาชีพ 
 
วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 3: มีบุคลากรมืออาชีพท่ีเพียงพอ มีการจัดการทุนมนุษยZอย�างเป!น
ระบบ สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศนZและองคZกรให%เติบโตได%อย�างย่ังยืน 
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs): 
KPT3.1 – พนักงานทุกคนมีความสามารถตรงตามตําแหน�งงานท่ีกําหนดไว% และการเปลี่ยนแปลงของการให%บริการ 
การเดินอากาศ ภายในป\ ๒๕๖๕ 
KPT3.2 – มีการดําเนินการ ATM Professional Center ตาม Roadmap ท่ีครอบคลุมงานด%านฝ�กอบรม งานวิจัย/พัฒนา 
และนวัตกรรมของระบบบริหารจราจรทางอากาศ รวมถึง กรอบงบประมาณท่ีใช% 
KPT3.3 - เพ่ิมผลิตภาพการปฏิบัติงาน (Productivity) โดยปริมาณงานต�อเจ%าหน%าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศเฉลี่ยของท้ัง 
บวท. มีค�าอยู�ใน Quartile ท่ี ๑ [ATCOs in OPS Productivity >0.4 (Q1)] เม่ือเทียบเคียงค�าปริมาณงานต�อคนของประเทศ
สมาชิก CANSO ภายในป\ ๒๕๖๕ 
KPT3.4 - รักษาระดับค�าใช%จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีไม�รวมค�าใช%จ�ายในการจ%างงานผู%ควบคุมจราจรทางอากาศท่ีปฏิบัติงาน ต�อจํานวน
ชั่วโมงบินด%วยเคร่ืองวัดประกอบการบินโดยรวม (Cost excl. ATCOs in OPS employment costs per IFR Flight Hour) 
ให%อยู�ระหว�าง ๒๘๐ ถึง ๓๖๓ USD (Quartile ท่ี ๑ และค�าเฉลี่ย ตามการรายงานใน CANSO) ภายในป\ ๒๕๖๕ 
 

กลยุทธ- S3.1: พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให%สอดคล%องกับแนวคิดการสรรหา/พัฒนาบุคลากรของ ICAO เพ่ือ
พัฒนาความสามารถของพนักงาน และผลิตภาพการปฏิบัติงาน 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานบริหารอัตรากําลัง (Quick win) 
• แผนงานพัฒนาระบบสรรหาบุคลากรให%สอดคล%องกับแผนอัตรากําลังและลักษณะทางพฤติกรรม/ทัศนคติของกลุ�มเปrาหมาย

วิชาชีพในอนาคต (Quick win) 
• แผนงานพัฒนาระบบบริหาร/ประเมินผลงาน (Long Term) 
 

กลยุทธ- S3.2: พัฒนาและบริหาร Competency ตาม IDP ให%สอดคล%องกับแผนพัฒนาบุคลากรด%านการบินของประเทศ 
และการเปลี่ยนแปลงของการให%บริการการเดินอากาศ 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานพัฒนาบุคลากรด%าน ATM/AIM (Quick win) 
• แผนงานพัฒนาบุคลากรด%านวิศวกรรม CNS และด%านวิศวกรรมสนับสนุน (Quick win) 
• แผนงานพัฒนานักบิน และวิศวกรรมอากาศยาน (Quick win) 
• แผนงานพัฒนาบุคลากรด%านบริหารจัดการและสนับสนุน (Quick win) 
• แผนงานพัฒนาบุคลากรด%าน Safety & Standard (Quick win) 
• แผนงานพัฒนาบุคลากรด%านครู (Quick win) 
• แผนงานพัฒนาบุคลากรด%านภาษาอังกฤษ (Quick win) 
• แผนงานพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง (Talent) ให%มี Competency ในระดับท่ีสูงข้ึน (Long Term) 
• แผนงานพัฒนาบุคลากรให%มีศักยภาพในการประยุกตZใช%เทคโนโลยีดิจิทัล และสร%างนวัตกรรมดิจิทัล (Quick win) 

 
กลยุทธ- S3.3: พัฒนาบุคลากรให%มีความเชี่ยวชาญโดยการจัดให%มีศูนยZพัฒนาฯ ท่ีมุ�งเน%นการพัฒนาความรู%และทักษะข้ันสูง 
รวมท้ังการส�งเสริมให%บุคลากรเข%าสู�กระบวนการวิจัยและพัฒนา การออกแบบและสร%างนวัตกรรมด%วยศูนยZปฏิบัติการท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพระดับสากล  
แผนงาน (Program) 
• แผนงานการจัดต้ัง Academy Center (Quick win) 
• แผนงานการจัดต้ังศูนยZวิจัย/พัฒนา และนวัตกรรม (Long Term) 

 



 

 

 
๕๙ 

 

  

วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 4: มีบุคลากรท่ีทุ�มเท มีความผูกพัน และมีสภาพแวดล%อมด%าน
บุคลากรท่ีดี 
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs): 
KPT4.1 – ระดับความผูกพันต�อองคZกรในภาพรวมมากกว�า ร%อยละ ๘๐ ภายในป\ ๒๕๖๕ 
 
กลยุทธ- S4.1: พัฒนาสภาพแวดล%อมในการทํางานและคุณภาพชีวิตของบุคลากรให%สอดคล%องกับความต%องการตามปoจจัย
สร%างความผูกพัน 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานการจัดเตรียมอาคารสถานท่ี/ระบบสาธารณูปโภคให%สอดคล%องกับความต%องการองคZกร (Quick win) 
• แผนงานส�งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล%อมในการทํางาน (Long Term) 
 

กลยุทธ- S4.2: ยกระดับความผูกพันต�อองคZกรของบุคลากร เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และสร%างแรงจูงใจสําหรับ
บุคลากรรุ�นใหม� 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานยกระดับและส�งเสริมความผูกพันองคZกร (Quick win) 



 

 

 
๖๐ 

 

  

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร-ที่ ๓ – การพัฒนาไปสูHองค-กรสมรรถนะสูง 
 
วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 5: มีคุณภาพการบริหารจัดการท่ีดีท่ัวท้ังองคZกร และพร%อมรับต�อ

การเปลี่ยนแปลง เพ่ือให%เกิดผลลัพธZท่ีมีประสิทธิภาพอย�างย่ังยืนและสร%างความพึงพอใจต�อผู%มีส�วนได%ส�วนเสีย และผู%ใช%บริการ

ทุกกลุ�ม 
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs): 
KPT5.1 – ได%รับรางวัล TQC ภายในป\ ๒๕๖๕ 
KPT5.2 – ผลการสํารวจความเห็นของ Stakeholder มีผลคะแนนดีกว�าป\ท่ีผ�านมา 
KPT5.3 – ได%รับระดับความพึงพอใจผู%ใช%บริการ มากกว�า ๔ ภายในป\ ๒๕๖๕ 
KPT5.4 – ได%รับระดับความไม�พึงพอใจผู%ใช%บริการไม�เกินร%อยละ ๓๐ ภายในป\ ๒๕๖๕ 
KPT5.5 – มีสัดส�วนข%อร%องเรียนจากผู%ใช%บริการท่ีจัดการได%ไม�ตํ่ากว�าร%อยละ ๗๐ ภายในป\ ๒๕๖๕ 
 
กลยุทธ- S5.1: กําหนดแผนพัฒนาและบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคZกร เพ่ือปรับปรุงและจัดการกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ
อย�างมีประสิทธิภาพและสอดคล%องกับการเพ่ิมขีดความสามารถด%านยุทธศาสตรZ 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือให%ได%ผลลัพธZตามเปrาหมายองคZกร (Quick win) 
• แผนงานบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคZกร (Long Term) 

 
กลยุทธ- S5.2: สร%างความร�วมมือและการมีส�วนร�วมท้ังภายในและภายนอกประเทศ กับผู% มีส�วนได%ส�วนเสีย และ
ผู%ใช%บริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการทุกด%านให%ดีย่ิงข้ึนพร%อมท้ังสนับสนุนให%สามารถบรรลุเปrาหมายการดําเนินโครงการท่ี
สําคัญของ บวท.  
แผนงาน (Program) 
• แผนงานพัฒนาและบริหารความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน (Quick win) 
• แผนงานยกระดับความพึงพอใจผู%มีส�วนได%ส�วนเสีย (Long Term) 

 
กลยุทธ- S5.3: ยกระดับความพึงพอใจผู%ใช%บริการพร%อมกับจัดการกับความไม�พึงพอใจและข%อร%องเรียนอย�างเป!นระบบ
และต�อเน่ือง 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานยกระดับความพึงพอใจผู%ใช%บริการ และจัดการกับความไม�พึงพอใจและข%อร%องเรียนอย�างเป!นระบบ (Quick 

win) 
 
วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 6: มีระบบการกํากับดูแลท่ีดี ท่ีมีการจัดการในระดับดีเย่ียม 
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs): 
KPT6.1 – ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๖๒) ได%ครบถ%วน ภายในป\ ๒๕๖๓ และ
ดําเนินงานด%วยคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานอย�างครบถ%วน (ITA ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
 
กลยุทธ- S6.1: ดําเนินงานตามพันธกิจภายใต%หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี โดยเน%นการสร%าง Good Citizenship 
ความย่ังยืนและผลลัพธZท่ีสอดคล%องกับความคาดหวังของผู%มีส�วนได%ส�วนเสียอย�างสมดุล 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) ของ บวท. พร%อมขยายการปฏิบัติให%ครอบคลุมทุกระดับท่ัวท้ัง

องคZกร (Quick win) 
• แผนงานส�งเสริมและปลูกฝoงพนักงานทุกระดับให%มีจรรยาบรรณท่ีดีภายใต%หลักธรรมาภิบาลของการกํากับดูแลท่ีดี 

(Long Term) 



 

 

 
๖๑ 

 

  

 
กลยุทธ- S6.2: ผลักดันให%เกิดการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมในเชิงรุก พร%อมขยายการปฏิบัติให%ครอบคลุมท่ัวท้ัง
องคZกรอย�างเข%มแข็งและย่ังยืน 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม และใช%ความสามารถหลักสนับสนุนเพ่ือรักษาความร�วมมือกับภายนอก 

(Long Term) 
 
วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 7: เป!นองคZกรแห�งนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของ เทคโนโลยีดิจิทัล 
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs): 
KPT7.1 – ความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
KPT7.2 - การรักษาความปลอดภัยของระบบดิจิทัลเป!นไปตามมาตรฐาน กพท. และได%รับการรับรองมาตรฐานสากลด%านไซเบอรZ 
KPT7.3 - มีการจัดการและบริหารข%อมูลท้ังด%านปฏิบัติการและด%านสนับสนุน โดยมีจํานวนชุดข%อมูล High Value Dataset 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับอย�างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ จํานวน ๕ ชุด 
 
 
กลยุทธ- S7.1: พัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานและการดําเนินการเพ่ือสร%างความม่ันคงปลอดภัยด%านสารสนเทศ 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานดิจิทัลให%มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูง (Quick Win) 
• แผนงานพัฒนาความม่ันคงปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันในการใช%งานเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดการภัยคุกคามไซเบอรZ 

(Long Term) 
 
กลยุทธ- S7.2: พัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานดิจิทัล (Digital Platform) ยกระดับ Digital Data เพ่ือสนับสนุนการปรับปรุง
กระบวนการโดยใช%ระบบดิจิทัล การจัดการความรู% และพัฒนานวัตกรรม 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและให%บริการด%วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Quick Win) 
• แผนงานพัฒนาข%อมูลสารสนเทศเพ่ือให%เกิดการใช%ข%อมูลอย�างมีประสิทธิภาพ บูรณาการและสามารถเข%าถึงได% (Quick 

Win) 
• แผนงานส�งเสริม/พัฒนาการจัดการความรู% (Knowledge Management: KM) การวิจัยและการสร%างนวัตกรรม 

(Long Term) 
• แผนงานพัฒนาประยุกตZใช%ความรู% ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม (Long Term) 

 

วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 8: มีการบริหารจัดการทางการเงินและต%นทุนอย�างมีประสิทธิภาพ
และสมดุล เพ่ือให%มีอัตราค�าบริการท่ีเป!นธรรม โปร�งใส และแข�งขันได% 
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs): 
KPT8.1 – ค�าใช%จ�ายโดยรวมต�อจํานวนชั่วโมงบินด%วยเคร่ืองวัดประกอบการบิน (Total Cost (USD) per IFR Flight Hour 
(Continental)) มีค�าน%อยกว�าค�าเฉลี่ยตามผลการรายงานใน CANSO Global ANS Performance Report ป\ ๒๕๖๓ ภายในป\ 
๒๕๖๕ 
KPT8.2 – รักษาระดับอัตราค�าบริการฯ ไม�เกินอัตราค�าบริการข้ันสูงท่ีได%รับอนุมัติจาก กบร. 
KPT8.3 – รายได%สุทธิจากการดําเนินงานของหน�วยธุรกิจ 
 
กลยุทธ- S8.1: บริหารการเงินและต%นทุนขององคZกรอย�างมีประสิทธิภาพและเป!นไปตามกรอบของแผนการลงทุน เพ่ือให%
มีอัตราค�าบริการท่ีสอดคล%องตามข%อเสนอแนะของ ICAO (DOC 9082) คุ%มค�า/เหมาะสมตามสภาพแวดล%อม และมุ�งเน%นรักษา
สมดุลของสัดส�วนค�าใช%จ�ายให%เหมาะสมและไม�สูงกว�าค�าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 
 



 

 

 
๖๒ 

 

  

 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานบริหารการเงินและการลงทุนอย�างมีประสิทธิภาพตามกรอบแผนการลงทุน/งบประมาณและค�าใช%จ�ายไม�สูง

กว�าค�าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (Quick win) 
• แผนงานบริหารต%นทุนและค�าใช%จ�ายอย�างมีประสิทธิภาพสอดคล%องตามมาตรฐานท่ีกําหนด (Long Term) 

 
กลยุทธ- S8.2: บริหารและสร%างรายได%ให%กับ บวท. 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานพัฒนาธุรกิจเก่ียวเน่ือง เพ่ือรักษาฐานลูกค%าและขยายโอกาสธุรกิจ (Quick win) 
• แผนงานพัฒนาธุรกิจเก่ียวเน่ือง เพ่ือความย่ังยืน (Long Term) 

 



 

 

 
๖๓ 

 

  

๓.๔ ประเด็นยุทธศาสตร-ท่ี ๔ - การสร�างความสามารถในการแขHงขันให�กับประเทศ และสร�างคุณคHา
ให�กับกิจการบิน 

 
วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 9: สร%างคุณค�าให%กับกิจการบินทุกระดับ 
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs): 
KPT9.1 – ประเทศไทยร�วมกับประเทศชั้นนําในเอเชียแปซิฟ�ก นํา ATFM มาใช%งานในระดับภูมิภาค 
KPT9.2 – บวท. ร�วมกับหน�วยงานผู%ให%บริการจราจรทางอากาศชั้นนํา ในการเร่ิมนําแนวคิด SWIM เข%าใช%งาน และผลักดัน 
การดําเนินการระดับภูมิภาคผ�านการปรับปรุงแผน ASEAN ATM Master Plan 
 
กลยุทธ- S9.1: ดําเนินการเชิงรุกในเวทีระดับภูมิภาค/โลก 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานขับเคลื่อนองคZกรเชิงกลยุทธZในเวทีระดับภูมิภาค/โลก (Quick win) 
 

กลยุทธ- S9.2: สร%างความร�วมมือและบริหารจัดการเส%นทางบินให%มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และเชื่อมโยงเส%นทางบินท้ังภูมิภาค 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับระบบการบินท้ังระบบ (Quick win) 
• แผนงานบริหารจัดการเส%นทางบิน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของ บวท. (Long Term) 
• แผนงานพัฒนาโครงสร%างและบริหารความร�วมมือการใช%ระบบห%วงอากาศของประเทศ (Long Term) 
• แผนงานผลักดันให%เกิดการใช%ห%วงอากาศแบบ FUA เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรองรับของระบบการบินของประเทศ 

(Long Term) 
 
วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 10: มีโครงสร%างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศท่ีครบถ%วน
และมีศักยภาพสอดคล%องกับการพัฒนาการขนส�งทางอากาศของประเทศ 
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs): 
KPT10.1 – เป�ดใช%งาน TMCS อย�างเต็มรูปแบบท่ัวท้ังประเทศภายในป\ ๒๕๖๓ และเป�ดใช%งานศูนยZบริหารจราจรทางอากาศ
สํารอง ภายในป\ ๒๕๗๐ 
KPT10.2 - หน�วยงานด%านอุตสาหกรรมการบินท้ังหมดร�วมกันดําเนินการตามแผนและบรรลุเปrาหมาย (ป\ ๒๕๖๕) ในการเพ่ิมขีด
ความสามารถระบบการบินของประเทศ 
 
กลยุทธ- S10.1: พัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนถ�ายเทคโนโลยีและวิธีการ
ปฏิบัติไปสู�ระบบการบริหารจราจรทางอากาศระบบใหม� รองรับแนวทางพัฒนาระบบการบินของภาครัฐ และแผนยุทธศาสตรZ
ด%านการขนส�งทางอากาศของประเทศ รวมท้ังนโยบายห%วงอากาศแห�งชาติ 
แผนงาน (Program) 
• แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายห%วงอากาศแห�งชาติ (Quick win) 
• แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Long Term) 
• แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท�าอากาศยานเบตง (Long Term) 
• แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท�าอากาศยานแม�สอด (Long Term) 
• แผนงานพัฒนาศูนยZควบคุมการบินหัวหิน (Quick Win) 
• แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ สนามบินอู�ตะเภา (Quick Win) 
• แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท�าอากาศยานเชียงใหม� (Quick Win) 
• แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท�าอากาศยานภูเก็ต (Long Term) 
• แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท�าอากาศยานเลย (Long Term) 



 

 

 
๖๔ 

 

  

บทสรุปงบประมาณ (Budget Summary)  
 
“บทสรุปงบประมาณ” เป!นการสรุปงบประมาณการลงทุน/การดําเนินการของโครงการ (Projects) และงาน (Tasks) ตามแผน
วิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด ๒๓๙ โครงการ/งาน ประกอบด%วย โครงการ ๑๙๗ โครงการ และงาน ๔๒ งาน  
ใช%งบประมาณรวมท้ังสิ้น ๑๒,๓๔๕.๗๐ ล%านบาท จําแนกเป!น งบลงทุน จํานวน ๑๑,๕๖๑.๗๙ ล%านบาท และงบดําเนินการ 
จํานวน ๗๘๓.๙๑ ล%านบาท โดยมีรายละเอียดการใช%งบประมาณ ดังน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตรZ 
จํานวน งบประมาณ (ล%านบาท) 

กลยุทธZ แผนงาน โครงการ งาน งบลงทุน งบดําเนินการ รวม 

๑. การให%บริการการเดินอากาศ 
ท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

๙ ๒๕ ๑๑๐ ๑๙ ๗,๔๔๔.๒๗ ๒๒๐.๐๖ ๗,๖๖๔.๓๓ 

๒. การสร%างบุคลากรมืออาชีพ ๕ ๑๗ ๒๖ ๕ ๑,๖๙๓.๕๑ ๓๓.๖๔ ๑,๗๒๗.๑๕ 
๓. การพัฒนาไปสู�องคZกร 

สมรรถนะสูง 
๙ ๑๘ ๓๐ ๑๔ ๖๑๙.๗๖ ๔๖๗.๗๐ ๑,๐๘๗.๔๖ 

๔. การสร%างความสามารถในการ
แข�งขันให%กับประเทศ และสร%าง
คุณค�าให%กับกิจการบิน 

๓ ๑๔ ๓๑ ๔ ๑,๘๐๔.๒๕ ๖๒.๕๑ ๑,๘๖๖.๗๖ 

รวม ๒๖ ๗๔ ๑๙๗ ๔๒ ๑๑,๕๖๑.๗๙ ๗๘๓.๙๑ ๑๒,๓๔๕.๗๐ 

หมายเหตุ งบประมาณเป!นตัวเลขเบื้องต%น โดยต%องปรับทบทวนอีกคร้ังตามปoจจัยแวดล%อม ก�อนเสนอคณะกรรมการ บวท. 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําป\นั้น ๆ  

 

□□□□□□□□□□ 
 


