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บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม

บทสรุปผูบริหาร
(Executive Summary)
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) เป!นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) ซึ่งได%รับมอบหมายให%เป!น
หนวยงานผู%ให%บริการการเดินอากาศของประเทศ มีหน%าที่และความรับผิดชอบ คือ
๑. การบริ ห ารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) ภายในเขตแถลงขาวการบิ น กรุง เทพฯ (Bangkok
Flight Information Region: Bangkok FIR) เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพทางการบินของผู%ใช%ห%วงอากาศ
ในประเทศไทย
๒. การบริการระบบสื่อสาร ระบบชวยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน (Aeronautical Communications,
Navigation and Surveillance System/Services)
๓. การบริ ก ารขาวสารการเดิ น อากาศและงานแผนที่ เดิ น อากาศ (Aeronautical Information Services and
Aeronautical Charts)
รวมทั้ง บริการเกี่ยวเนื่องและงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนวิสาหกิจของ บวท. เป!นแผนเชิงยุทธศาสตรZ ๕ ป\ มีลักษณะเป!นแผนพัฒนาตามรอบเวลาที่มีการทบทวนทุกป\ (Rolling
Plan) เพื่อปรับปรุงรายละเอียดที่จําเป!นตามความเหมาะสมของสถานการณZและสภาพแวดล%อม เพื่อแสดงให%เห็นถึงทิศทาง
และแนวทางการดําเนินพันธกิจของ บวท. ที่กําหนดไว%ในระยะเวลา ๕ ป\ข%างหน%า
แผนวิสาหกิจป\ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ฉบับนี้ ทบทวนและปรับปรุงขึ้นจากแผนวิสาหกิจฉบับป\ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ โดยมี
การวิเคราะหZสภาพแวดล%อมทั้งภายใน/ภายนอกที่สําคัญ เพื่อเป!นองคZประกอบสําคัญในการพิจารณาจัดทําแผนวิสาหกิจให%มี
ความทันสมัยและสอดคล%องกับแนวทางการพัฒ นาและการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของโลก ยุทธศาสตรZชาติ ๒๐ ป\
นโยบายและแผนงานภาครัฐ ประสบการณZและการเรียนรู%ขององคZกรในชวงเวลาที่ผานมา รวมทั้งความคาดหวัง/ความต%องการของ
ผู%มีสวนได%สวนเสียทุกกลุม
หลักการและข%อมูลสําคัญที่ใช%ในการวางแผน ประกอบด%วย หลักการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรZ (Strategic Management)
ระบบตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Targets: KPTs) รวมถึงการพิจารณาข%อมูลจุดมุงหมายขององคZกรในระดับ
ตาง ๆ นับตั้งแตหน%าที่และความรับผิดชอบที่องคZกรได%รับมอบหมายจากรัฐ (Role and Responsibilities) และยุทธศาสตรZ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป!นที่มาของวิสัยทัศนZ (Vision) พันธกิจ (Mission) และทิศทางการบริหารจัดการองคZกร (Direction)
โดยในขั้นตอนแรก ได%มีการรวบรวมและวิเคราะหZประเมินสภาพแวดล%อม ซึ่งได%ข%อสรุปเป!น จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุ ป สรรค (SWOT) ประมวลผลกั บ ปo จ จั ยขั บ เคลื่ อนวิสั ย ทั ศ นZ แ ละยุ ท ธศาสตรZข ององคZ ก ร รวม ๑๐ ด% าน เพื่ อ ใช% ป ระกอบ
การพิจารณา/ทบทวนการกําหนดทิศทางขององคZกรที่เหมาะสมตอไป
ทั้งนี้ ถึงแม%สภาพแวดล%อมจะไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญให%ต%องปรับเปลี่ยนทิศทางหรือจุดมุงหมายการดําเนินงาน
ขององคZกร โดยยังต%องมุงเน%นภารกิจในการเป!นองคZกรผู%ให%บริการการเดินอากาศของประเทศ แตสงผลให%ต%องดําเนินการ
ทบทวนวิสั ยทั ศ นZ องคZ ก รปo จจุ บั น โดยมี แ นวคิ ดมาจากการดํ าเนิ น ภารกิ จของ บวท. ซึ่ งได%รับ มอบหมายให% เป! น หนวยงาน
ผู%ให%บริการการเดินอากาศของประเทศ “คุณภาพการให%บริการ” จึงเป!นสิ่งสําคัญสูงสุดและเป!นสิ่งที่ผู%ใช%บริการคาดหวัง ดังนั้น
บวท. จึงต%องให%ความสําคัญและมุงเน%นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให%บริการอยางตอเนื่อง เพื่อให%สามารถให%บริการ
การเดินอากาศ “ด%วยคุณภาพสูงสุดอยางยั่งยืน” เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของประชาคมการบินและผู%ใช%บริการ
ทั้งนี้ การให%บริการการเดินอากาศด%วย “คุณภาพสูงสุดอยางยั่งยืน” จะสงผลให%องคZกรสามารถดําเนินภารกิจได%อยางตอเนื่อง
ด%วยความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ข%ามผานความท%าทายในการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินที่เพิ่มมากขึ้น สามารถ
รักษาการดําเนินภารกิจของ บวท. ในการ “เป!นองคZกรผู%ให%บริการการเดินอากาศของประเทศได%อยางยั่งยืน” จึงได%ทบทวน
เป!นวิสัยทัศนZองคZกรใหม ดังนี้
๑

วิสัยทัศน- (Vision)
“เปนองคกรที่ใหบริการการเดินอากาศดวยคุณภาพสูงสุดอยางยั่งยืน”
“A Sustainable Quality Excellent Air Navigation Service Provider”
จากวิสัยทัศนZองคZกร นํามาถายโยงสูการกําหนดเปrาหมายวิสัยทัศนZ เพื่อใช%เป!นกรอบการดําเนินงานและ
แนวทางเพื่อมุงสูวิสัยทัศนZ โดยเปrาหมายวิสัยทัศนZในแตละด%านได%กําหนดเปrาหมายเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินการเพื่อ
มุงสูวิสัยทัศนZ ในแตละชวงระยะเวลา (พ.ศ. ๒๕๖๕ / ๒๕๗๐ / ๒๕๗๕ / ๒๕๘๐) และได%กําหนดการประเมินความสําเร็จ
ในการบรรลุวิสัยทัศนZขององคZกร จากความสําเร็จของเปrาหมายในแตละชวงระยะเวลา (พ.ศ. ๒๕๖๕ / ๒๕๗๐ / ๒๕๗๕ /
๒๕๘๐) ของเปrาหมายวิสัยทัศนZ โดยได%กําหนดชวงเวลาการบรรลุเปrาหมายวิสัยทัศนZองคZกร (AEROTHAI Destination 2037
Vision) ให%สอดคล%องตามกรอบเวลายุทธศาสตรZชาติ ๒๐ ป\ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งเป!นเปrาหมายของการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน
โดยมีพันธกิจ ดังนี้
พันธกิจ (Mission)
“เป6นผูใหบริการการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนองความตองการของผูใชบริการดวยความปลอดภัยเป6นมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางคุณคHาใหแกHระบบการบินและผลประโยชน-แหHงชาติ”
คHานิยมองค-กร (Value)
๑. มุงเน%นความปลอดภัย
๒. มุงเน%นหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการทํางาน
๓. มุงเน%นความรับผิดชอบตอผู%มีสวนได%สวนเสีย
๔. มุงเน%นผลลัพธZที่เป!นเลิศ
๕. มุงเน%นการทํางานเป!นทีม
รายละเอียดของแผนวิสาหกิจฉบับนี้ มีที่มาจากการประเมินลักษณะของสภาพแวดล%อมและสิ่งที่องคZกรดําเนินการอยูภายใต%
จุดมุงหมายแตละระดับ (วิสัยทัศนZ พันธกิจ เปrาหมายวิสัยทัศนZ ประเด็นยุทธศาสตรZ วัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZ ฯลฯ) ซึ่งอาจ
มีทั้งการเปลี่ยนแปลงและการคงที่ ขึ้นอยูกับสภาพแวดล%อมและแนวโน%มที่วิเคราะหZและตรวจพบ

๒

แผนวิสาหกิจฉบับนี้ ได%กําหนดเปrาหมายวิสัยทัศนZ และประเด็นยุทธศาสตรZ (Strategic Issues) ไว% ๔ ด%าน เพื่อให%การปฏิบัติ
สร%างผลสัมฤทธิ์ไปสูวิสัยทัศนZขององคZกรอยางเป!นรูปธรรม ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

เปLาหมายวิสัยทัศนให%บริการการเดินอากาศที่มีคุณภาพระดับแนวหน%า
(AEROTHAI Servicemark)
สร%างบุคลากรมืออาชีพ (Professionals)
พัฒนาไปสูองคZกรสมรรถนะสูง
(High Performance Organization : HPO)
สร%างความสามารถในการแขงขันให%กับประเทศ และสร%างคุณคาให%กับ
กิจการบิน (Value for National Competitiveness and Aviation
Industry)

ประเด็นยุทธศาสตรการให%บริการการเดินอากาศ ที่ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ
การสร%างบุคลากรมืออาชีพ
การพัฒนาไปสูองคZกรสมรรถนะสูง
การสร%างความสามารถในการแขงขันให%กับ
ประเทศ และสร%างคุณคาให%กับกิจการบิน

แตละประเด็นยุทธศาสตรZ จะถูกถายทอดไปสูการปฏิบัติผานวัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZ (Strategic Objectives) ภายใต%
ประเด็นยุทธศาสตรZแตละด%าน ขณะที่สภาพแวดล%อมภายนอก/ภายใน และความสมดุลตามมุมมอง (Perspectives) ทุกด%าน
ของแผนที่ยุทธศาสตรZ (Strategy Map) จะเป!นตัวกําหนดเปrาหมายเชิงประสิทธิภาพ (Key Performance Targets: KPTs)
ของวัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZทุกหัวข%อ ซึ่งนําไปสูการกําหนดกลยุทธZ (Strategies) ที่เหมาะสมตอไป
กลยุ ท ธZ ที่ จั ด วางไว% จ ะถู ก แปลงไปสู การปฏิ บั ติ ผ านแผนงาน (Programs) ซึ่ ง แตละแผนงานจะประกอบไปด% ว ยโครงการ
(Projects) และ/หรืองาน (Tasks) ที่เป!นสวนสนับสนุนที่สําคัญ ภายใต%แผนงานนั้น ๆ เพื่อให%หนวยปฏิบัติกําหนดแผนงาน
โครงการและ/หรืองาน บรรจุไว%ในแผนวิสาหกิจฯ ทั้งที่ปรากฏในฉบับนี้ และที่จะมีการทบทวนในโอกาสตอไป ทั้งนี้ โครงการ
ซึ่งเริ่มดําเนินการในป\งบประมาณ ๒๕๖๓ บวท. ได%จัดทํากิจกรรมการดําเนินงาน (Activities) เพื่อใช%ดําเนินงานตอไปไว%แล%ว
ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป\ขององคZกรตอไปด%วย
แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๗ ฉบับนี้ เป!นเอกสารรวบรวมวัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZขององคZกร (Organizational
Strategic Objectives) ที่ เป! น ปo จ จุ บั น เพื่ อ ใช% เป! น เอกสารอ% างอิ งถึ งกลยุ ท ธZ (Strategies) แผนงาน (Programs) โครงการ
(Projects) และงาน (Tasks) ที่สําคัญ ของ บวท. ตลอดระยะเวลา ๕ ป\ข%างหน%า และเพื่อชวยในการกํากับ ตรวจสอบ เป!น
ทิ ศ ทางในการบริ ห ารจั ด การและประเมิ น ความสํ า เร็ จ และดํ า เนิ น งานของผู% มี ส วนได% ส วนเสี ย ภายใน ซึ่ ง ประกอบด% ว ย
คณะกรรมการ บวท. ผู%บริหาร และพนักงาน ตลอดจนเป!นข%อมูลสําหรับผู%มีสวนได%สวนเสียภายนอก ได%ทราบถึงความตั้งใจใน
ประเด็นที่มุงเน%นและแนวทางการดําเนินการพัฒนาของ บวท. ภายใต%สภาพแวดล%อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปoจจุบันและแนวโน%ม
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หากมีคําถามหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนวิสาหกิจ บวท. กรุณาติดตHอ
สํานักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตรZ
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
๑๐๒ งามดูพลี ทุงมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพทZ:
+๖๖-๒-๒๘๗-๘๘๐๙
โทรสาร:
+๖๖-๒-๒๘๗-๘๐๙๓

๓

สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญ (Achievements)
ภายใต%แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
ประเด็นยุทธศาสตรภาพรวม

ผลการดําเนินงานทีส่ ําคัญ
ภายใตแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
ภาพรวมธุรกิจการบิน
จากการประเมินภาพรวมธุรกิจการบินและแนวโน%มปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต พบวาธุรกิจการบินเป! น
หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตและมีมูลคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยบริษัท Airbus ได%คาดการณZไว%วาในป\ ค.ศ. ๒๐๑๘๒๐๓๗ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ หรืออีก ๒๐ ป\ข%างหน%า ปริมาณจราจรทางอากาศทั่วโลกจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ
ร%อยละ ๔.๔ ตอป\ และจะเพิ่มขึ้น ๒ เทา ทุก ๑๕ ป\ โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟ…กจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยูที่ร%อยละ ๕.๕ ตอป\
และมีปริมาณจราจรทางอากาศเพิ่ มขึ้นถึง ๓ เทาจากปoจจุบันภายใน ๒๐ ป\ โดยประเทศจีนจะกลายเป!นประเทศที่มีปริมาณ
เที่ยวบินมากที่สุด ซึ่งคาดการณZวาจะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้น ๓.๕ เทาของปริมาณเที่ยวบินในปoจจุบัน
ปริมาณการจราจรทางอากาศภายใน Bangkok FIR
เมื่อพิจารณาจากสถิติปริมาณจราจรทางอากาศในรอบ ๑๐ ป\ พบวามีการเติบโตอยางตอเนื่อง ถึงแม%วาจะมีเหตุการณZ
หรื อปo จจั ยที่ ส งผลกระทบตอปริ มาณเที่ ย วบิ นในบางชวงเวลาก็ ตาม โดยในป\ ๒๕๖๑ มี ป ริ ม าณเที่ ย วบิ น ทั้ งหมดจํ านวน
๑,๐๒๗,๖๘๙ เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร%อยละ ๘ จากป\ที่ผานมา ซึ่งอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป\ ในรอบ ๑๐ ป\ ตั้งแตป\งบประมาณ ๒๕๕๑๒๕๖๑ เทากับร%อยละ ๘ หรือกลาวได%วามีจํานวนเพิ่มขึ้น ๑.๒ เทา ในรอบ ๑๐ ป\ (ป\ ๒๕๖๑ เทียบกับป\ ๒๕๕๑)
สําหรับป\งบประมาณ ๒๕๖๒ ได%คาดการณZไว%เมื่อต%นป\งบประมาณวาปริมาณเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้นร%อยละ ๖ เมื่อเทียบ
กับป\ ๒๕๖๑ แตพบวาไมเป!นไปตามที่คาดไว% เนื่องจากระหวางป\มีปoจจัยลบที่สงผลกระทบตอการเติบโตของปริมาณเที่ยวบิน
หลายปoจจัยอยางมีนัยสําคัญ จึงคาดวาแนวโน%ม ณ สิ้นป\ ๒๕๖๒ จะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นร%อยละ ๑.๒ จากป\ ๒๕๖๑ หรือเทากับ
๑.๐๔ ล%านเที่ยวบิน
ปYจจัยที่สHงผลกระทบตHอปริมาณจราจรทางอากาศ
ปY จจัยบวก : รัฐบาลมี นโยบายสนั บสนุ นอุ ตสาหกรรมการบิ นในฐานะเป! นหนึ่ งในกลุ มอุตสาหกรรมแหงอนาคต
(New S-curve) โดยมี โครงการและมาตรการสงเสริ มที่ สํ าคั ญ ดั งนี้ โครงการที่ เกี่ ยวข% องกั บการพั ฒ นาขี ดความสามารถของ
ทาอากาศยานในประเทศไทย นโยบายห% วงอากาศแหงชาติ (National Airspace Policy) โครงการและมาตรการสงเสริ ม
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอากาศยานและซอมบํ ารุงอากาศยาน และการเจรจาสิทธิการบิ นระหวางไทยและประเทศภาคีตาง ๆ
นอกจากนี้ การแก%ไขข%อบกพรองด%านมาตรฐานความปลอดภัยการบินชวยให%ประเทศไทยสามารถเรียกความเชื่อมั่นจากนานา
ประเทศ รวมทั้งเพิ่มโอกาสให%แกสายการบินของไทยในการเพิ่มเส%นทางบินและเที่ยวบินไปยังประเทศที่จํากัดสิทธิการบินเนื่องจาก
ข%อบกพรองดังกลาว
ปYจจัยลบ :
อากาศยานเพื่อการเดินทาง
- นักทองเที่ยวจีนลดลงตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ นับตั้งแตเหตุการณZอุบัติเหตุเรือของทัวรZจีนลมที่จังหวัด
ภู เก็ ต เมื่ อวั นที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกอบกั บวงรอบของความต% องการเดิ น ทางทองเที่ ยวซึ่ งทํ าให%
นักทองเที่ยวจีนเปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปทองเที่ยวประเทศอื่น ๆ
- การปรับตัวของธุรกิจสายการบิน ทําให%ปริมาณเที่ยวบินภาพรวมชะลอตัว
- การป…ดนานฟrาปากีสถาน ทําให%เที่ยวบินที่บินผานนานฟrาประเทศไทยลดลงตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธZ ๒๕๖๒
- การงดใช% อากาศยานแบบ ๗๓๗ แมˆ กซZ ๘ และ แมˆ กซZ ๙ ทํ าให% สายการบิ นที่ ใช%เครื่องดั งกลาวต%องหยุ ดใช%
ทําการบิน
- การค%าและการสงออกของไทย เห็นได%จาก GDP ไตรมาส ๑/๒๕๖๒ เติบโตร%อยละ ๒.๙ ซึ่งต่ําที่สุดในรอบ ๔ ป\
สาเหตุมาจากภาคการสงออกที่ชะลอตัวลง จากปoจจัยสงครามการค%าระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน
นอกจากนี้ ข%อมูลจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแจ%งวา จํานวนนักทองเที่ยวมีอัตราการเติบโตชะลอตัวตั้งแต
เดื อนมกราคม ๒๕๖๒ เป! นต% นมา ทั้ งในกลุ มนั กทองเที่ ยวจากทวี ปเอเชี ย ตะวั นออก ยุ โรป และอเมริ กา ซึ่ งล% วนเป! นกลุ ม
นักทองเที่ยวหลักที่เดินทางเข%าประเทศไทย อยางไรก็ตาม การตอบโต%ทางการค%าระหวางสหรัฐฯ และจีนอาจทําให%ประเทศไทย
ได%รับประโยชนZจากนักทองเที่ยวจีนเชนเดียวกับครั้งที่ดําเนินการกับเกาหลีใต% ซึ่งอาจทําให%นักทองเที่ยวจีนจํานวนหนึ่งเปลี่ยนมา
ทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย และประเทศไทย
อากาศยานเพื่อการขนสงสินค%าและไปรษณียZภัณฑZ
ในป\งบประมาณ ๒๕๖๒ มีอัตราลดลงอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของการขนสงระหวางประเทศ และภายในประเทศ
โดยการลดลงของการสงสินค%าระหวางประเทศนั้นมาจากปoจจัยภายนอกเป!นหลัก คือ ๑) การตอบโต%ทางการค%าระหวางสหรัฐฯ
และจีนที่เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ๒) ความไมแนนอนของการเจรจาข%อตกลงเพื่อออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร

๔

ประเด็นยุทธศาสตร-

ผลการดําเนินงานทีส่ ําคัญ
ภายใตแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
(Brexit) ๓) ปoญหาเศรษฐกิจภายในประเทศจีนชะลอตัว และประเทศเกิดใหม ๔) เศรษฐกิจโลกมีแนวโน%มชะลอตัวลง สําหรับ
การขนสงสินค%าภายในประเทศลดลงมีสาเหตุมาจาก การเติบโตของธุรกิจขนสงทางบกที่มีการเติบโตและแขงขันอยางรุนแรง

๑. การใหบริการ
ความปลอดภัย
ก ารเดิ น อ าก าศ ที่ ๑.๑ ระดับความปลอดภัยที่สูงขึ้น
ในป\ ๒๕๖๒ บวท. ได%มุงเน%นแก%ไข/ปรับปรุงข%อตรวจพบจากการเกิดอุบัติการณZขั้นร%ายแรง (Serious Incident) /
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ มี
อุบัติการณZความรุนแรงปานกลาง (Major Incident) และข%อขัดข%องในการให%บริการจราจรทางอากาศตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ประสิทธิภาพ
ฐานข%อมูลที่ผานมา รวมถึงการปrองกันความเสี่ยงจากประเด็นความไมปลอดภัยจากการจัดทํา Safety Survey/Audit โดย
มีการวิเคราะหZหาสาเหตุที่แท%จริง (Root Cause) เพื่อนํามาจัดทําแผนการแก%ไข/ปรับปรุง ซึ่งจะมีการตรวจสอบ และยืนยันวา
สามารถแก% ไ ขปo ญ หาได% อ ยางแท% จ ริ ง รวมถึ ง ได% ให% ค วามสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งจาก
ความเหนื่อยล%าตามข%อกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) เพื่อลดผลกระทบด%านความปลอดภัย
ในการให%บริการจราจรทางอากาศ นอกจากนี้ ยังสร%างความตระหนักทางด%านความปลอดภัยให%แกฝŽายจัดการและเจ%าหน%าที่
ทั่วทั้งองคZกรอยางเป!นระบบ
อีกทั้ง บวท. ยังได%มี การมุ งสงเสริมวัฒ นธรรมด%านความปลอดภั ยและพั ฒ นาระบบการบริหารความปลอดภั ย
(Safety Management System: SMS) โดยการใช% แนวทางจาก CANSO Standard of Excellence in Safety Management
System (SMS) อยางจริงจัง และฝŽายบริหารระดับสูงของ บวท. ยังคงให%ความสําคัญตอการบริหารระบบบริหารความปลอดภั ย
อยางตอเนื่อง โดยมีการประชุมเพื่อทบทวนประเด็นด%านความปลอดภัยโดยฝŽายบริหารระดับสูง (Executive Standard and
Safety Review: SR) และมีการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นเชิงนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข%องกับการบริหารความปลอดภัยโดย
คณะกรรมการอํ า นวยการด% า นบริ ห ารความปลอดภั ย บริ ก ารการเดิ น อากาศ (ANS Safety Management Steering
Committee: SC) เป!นประจําทุกเดือน
จากการดําเนินการดังกลาวข%างต%น ประกอบกับการดําเนินงานสนับสนุนจากหลายสวนที่เกี่ยวข%อง ทั้งในสวน
งานวิศวกรรมจราจรทางอากาศและงานด%านอํานวยการที่เกี่ยวข%อง สงผลให%ในป\ ๒๕๖๒ การเกิดอุบัติการณZทั้งขั้นร%ายแรง
(Serious Incident) และความรุนแรงปานกลาง (Major Incident) มีอัตราที่ลดลงอยางตอเนื่อง
๑.๒ การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
บวท. ให%ความสําคัญกับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เป!นประจํา
ทุกป\ โดยได%กําหนดแผนงานกิจกรรมที่เกี่ยวข%อง ตั้งแตประกาศแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนความตอเนื่องทางธุรกิจประจํา
พื้นที่ จัดอบรมให%ความรู%เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management:
BCM) หรือ ISO22301:2012 สําหรับฝŽายจัดการและพนักงานทั่วทั้งองคZกร โดยวิทยากรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและ
มีประสบการณZ ทําการประเมินความเสี่ยงอุบัติการณZ/เหตุการณZ ที่อาจทําให%การให%บริการการเดินอากาศต%องหยุดชะงัก โดย
อ%างอิงเกณฑZการประเมินความเสี่ยงจากแผนหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ป\ ๒๕๖๐ เพื่อนําไปทบทวน
มาตรการควบคุ ม ที่ มี อยู ให% สอดคล%องกั บ สภาพแวดล% อมที่ เปลี่ ยนไป และทบทวน/ปรับ ปรุงแผนความตอเนื่ องทางธุรกิ จ
(Business Continuity Plan: BCP) ทั้งสวนกลาง (ทุงมหาเมฆ ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ) และสวนภูมิภาค ทั้ง ๙ แหง ให%มี
ความเป! น ปo จ จุ บั น เพื่ อ ให% เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพตอการนํ าไปใช% อี ก ทั้ งกํ าหนดให% มี ก ารฝ• ก ซ% อ ม BCP เป! น ประจํ าทุ ก ป\ โดยมี
คณะทํางาน BCP ประจําพื้นที่แตละแหง ทําหน%าที่พิจารณาเหตุการณZจากผลการประเมินความเสี่ยงประกอบการกําหนด
สถานการณZ ส มมติ ในการฝ• ก ซ% อ ม โดยรู ป แบบการฝ• ก ซ% อ ม (Table Top Exercise, Partial Exercise และ Full Scale
Exercise) ขึ้นอยูกับความพร%อมในหลาย ๆ ปoจจัยของแตละพื้นที่ โดยมีการกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคZการฝ•กซ%อมที่
สามารถวัดผลการฝ•กซ%อมเทียบเคียงกับป\ที่ผานมา
นอกจากนี้ เพื่อยกระดับความเป!นมาตรฐานสากล บวท. มีแผนการขอรับรองมาตรฐานระบบการบริหารความตอเนื่อง
ทางธุรกิจ (ISO22301:2012) ในป\งบประมาณ ๒๕๖๒ สําหรับสวนกลาง (ทุงมหาเมฆ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ) และในป\งบประมาณ
๒๕๖๓ สําหรับสวนภูมิภาคทั้ง ๙ แหง ซึ่งการดําเนินระบบ BCM จะชวยให%มีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ตามกระบวนการ
Plan-Do-Check-Act ที่กําหนดไว%ตามข%อกําหนดอยางครบถ%วน
ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและประสิทธิภาพการทําการบิน
๑.๓ ความสามารถในการจัดการปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นมากอยางตอเนื่อง
ปริ มาณเที่ ยวบิ นในประเทศไทยมี อั ตราการเติ บ โตอยางตอเนื่ อง ป\ ๒๕๖๑ มี ปริ มาณเที่ ยวบิ น ทั้ งหมดจํ านวน
๑,๐๒๗,๖๘๙ เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร%อยละ ๘ จากป\ที่ผานมา ซึ่งอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป\ ในรอบ ๑๐ ป\ ตั้งแตป\งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๖๑
เทากับร%อยละ ๘ อีกทั้ง ปริมาณเที่ยวบิน ณ ทาอากาศยานหลักของไทย เชน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม ตางมี
ปริมาณเที่ยวบินขึ้น-ลง สูงเกือบเต็มความสามารถในการรองรับเที่ยวบินหรือเกินกวาความสามารถในบางชวงเวลา
ในป\ ๒๕๖๒ บวท. ได%ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการจราจรทางอากาศ การปรับปรุงโครงสร%างเส%นทางบิน และ
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การบริหารห%วงอากาศ ดังรายละเอียดตาม ๑.๔ ๑.๕ ๕.๑ ๕.๒ และ ๕.๓
ทั้งนี้ การพัฒนาความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน จําเป!นต%องมีการพัฒนาโครงสร%างพื้นฐาน ณ ทาอากาศยาน
รวมด% ว ย โดยทาอากาศยานที่ สําคั ญ ในประเทศไทย ตางมี โครงการพั ฒ นาความสามารถในการรองรั บ อากาศยาน และ
ผู%โดยสาร เชน
- ทาอากาศยานอู ตะเภา ได% รับการสนั บสนุ นจากนโยบายของรัฐบาลให% เป! นทาอากาศยานพาณิ ชยZ แหงที่ ๓ ของ
กรุงเทพฯ
- ทาอากาศยานเชี ยงใหม ระยะเวลาดํ าเนิ นการ ๒๕๖๑-๒๕๖๘ โดยมี เปr าหมายเพื่ อรองรับปริ มาณจราจร
ทางอากาศ และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู%โดยสารได%ถึง ๒๐ ล%านคนตอป\
- ทาอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลาดําเนินการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยเมื่อแล%วเสร็จจะทําให%ทาอากาศยานภูเก็ตมี
ขีดความสามารถในการรองรับผู%โดยสารได%ถึง ๑๘ ล%านคนตอป\
โดย บวท. ได%ให%ความรวมมือกับทาอากาศยานตาง ๆ ในการพัฒนาความสามารถในการรองรับอยางเต็มที่มาโดยตลอด
๑.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรทางอากาศ
บวท. ได%มีการดําเนินการ ดังนี้
๑. กําหนดให%มีการพัฒนาห%วงอากาศสําหรับสนามบินที่มีความซับซ%อนของการจราจรทางอากาศ (Metroplex)
เพื่อให%พร%อมรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ได%แก ๑. กลุมสนามบินภาคกลาง (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และ
อูตะเภา) ๒. กลุมสนามบินภาคใต% (ภูเก็ตปoจจุบัน ภูเก็ตแหงที่ ๒ และกระบี่) ๓. กลุมสนามบินภาคเหนือ (เชียงใหมปoจจุบัน
เชียงใหมแหงที่ ๒ และลําปาง)
โดยมีกระบวนการทํางานตั้งแตการออกแบบและพัฒนาห%วงอากาศใหม การทดสอบความเหมาะสมในการนํามาใช%งาน
และการจัดทําแผนพัฒนาห%วงอากาศไปสูการปฏิบัติ ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแตป\งบประมาณ ๒๕๖๒ และมีกําหนดแล%วเสร็จ
ภายในป\งบประมาณ ๒๕๖๔
๒. ริเริ่มให%มีการวิเคราะหZหาคาขีดความสามารถในการรองรับของทางวิ่ง (Runway Capacity) สําหรับสนามบินขึ้น
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให% ท ราบถึ ง ข% อ มู ล ที่ เป! น ปo จ จุ บั น ของสนามบิ น โดยข% อ มู ล ที่ ไ ด% ส ามารถนํ า มาใช% ในการบริ ห ารจั ด การจราจร
ทางอากาศให%ได%ตามขีดความสามารถในการรองรับของสนามบินแตละแหง อันจะทําให%ปริมาณการใช%เชื้อเพลิงของอากาศยานลดลง
และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการบินในชวงที่ปริมาณการจราจรทางอากาศมีความหนาแนน
โดยในป\งบประมาณ ๒๕๖๒ บวท. ได%ดําเนินการวิเคราะหZหาคา Runway Capacity สําหรับสนามบินแล%วเสร็จ
ทั้งสิ้นจํานวน ๘ แหง ได%แก หาดใหญ เชียงราย พิษณุโลก นครศรีธรรมราช สุราษฏรZธานี อุดรธานี ขอนแกน อุบลราชธานี
๓. ดําเนินการพัฒนาเส%นทางบินขึ้นใช%งานเฉพาะสําหรับอากาศยานที่ปฏิบัติการบินด%วยกฏการบินด%วยทัศนวิสัย
(Visual Flight Rule: VFR) โดยจัดทําเป!นแผนภูมิการบิน VFR Entry/Exit Procedures ของสนามบินหลักที่เป!นฐานฝ•กบิน
ของโรงเรียนการบิน ซึ่งจะดําเนินการให%แล%วเสร็จในป\งบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๒ สนามบิน ได%แก หัวหิน และขอนแกน
กอนดําเนินการเพิ่มเติมในป\งบประมาณ ๒๕๖๓ สําหรับสนามบินนครราชสีมา ชุมพร และนครพนม
ทั้ งนี้ แผนภู มิ การบิ น VFR Entry/Exit Procedures จะชวยเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการจราจรทางอากาศ โดยลด
ขั้นตอนในการติดตอสื่อสารระหวางนั กบิน และพนั กงานควบคุ มจราจรทางอากาศลงได% อีกทั้งยังชวยลดการเข%าใกล%กัน
ระหวางอากาศยาน เนื่องจากมีการกําหนดแนวเส%นทางการบินที่ชัดเจนให%แกอากาศยาน VFR ทุกลําปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน
๔. สงเสริมและรวมขับเคลื่อนระบบห%วงอากาศของประเทศไทย ให% เป! นไปตามแผนการเดินอากาศสากลของ
องคZการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) โดยพัฒนาเส%นทางบินในปoจจุบันไปสู Performance Based Navigation
(PBN) แบบ RNP2 หรือ RNAV2 (GNSS) ภายใต%แผนบริหารจราจรทางอากาศอยางไร%รอยตอของภูมิภ าคเอเชีย/แปซิฟ…ก
(ICAO Asia/Pacific Seamless ATM Plan)
โดยในป\งบประมาณ ๒๕๖๒ บวท. ได%จัดทํารางเส%นทางบินแบบ PBN แบบ RNP 2 หรือ RNAV 2 (GNSS) เพื่อ
นําสงให% กพท. พิจารณาและประกาศใช%งาน จํานวน ๒๐ เส%นทางบิน
๑.๕ การลดความลาช%าในชวงขับเคลื่อนเข%าสูทางวิ่ง (Taxi-out Delay) ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
บวท. มีการบริหารความลาช%าตอเที่ยวบินในชวงขับเคลื่อนเข%าสูทางวิ่ง (Taxi-out Delay) ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยนําวิธีการจัดการจราจรขาออก (Gate Hold Procedure) มาใช%ในการบริหารจัดการเวลา Pushback ของเครื่องบินขาออกให%
สอดคล% องกั บ ลํ าดั บ การวิ่ งขึ้ น ตามสภาพการจราจรจริ ง เพื่ อชวยลดความลาช% าหลั งจากที่ เครื่ องถอยออกจากหลุ ม จอด
ติดเครื่องยนตZ และขับเคลื่อนเพื่อรอการวิ่งขึ้น ซึ่งชวยให%สายการบินสามารถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงในสวนของการปฏิบัติการ
ภาคพื้นลงได% ซึ่งการกําหนดคาความลาช%าดังกลาวเป!นหนึ่งในตัวชี้วัดประสิทธิภาพองคZกรด%วย ทั้งนี้ ในปoจจุบัน บวท. ยังคงรักษา
ระดับการดําเนินการให%เป!นไปตามเปrาหมายได%สําเร็จตามเปrา
นอกจากนี้ บวท. ยังได%จัดทําโครงการ “การนํากระบวนการ Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) เข%า
ใช%งานสําหรับสนามบินสุวรรณภูมิ” ซึ่งโครงการดังกลาวเป!นกระบวนการบริหารจัดการเที่ยวบินขาออก โดยใช%ระบบ iDEP
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(Intelligent Departure Enhancement Program) ซึ่งเป!นเครื่องมือในการคํานวณลําดับการ Pushback ออกจากหลุมจอด
(Pre-Departure Sequencing Tool) ตามหลั ก การ (Concept) จากแนวทางมาตรฐานของกระบวนการ Airport
Collaborative Decision Making (A-CDM) เพื่ อ ให% การให% บ ริ การและการปฏิ บั ติงานในสนามบิ น ของผู% มี สวนได% สวนเสี ย
ทั้งหมดมีความสมดุลสูงสุดภายใต%เงื่อนไขและข%อจํากัดเฉพาะแหงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจราจรขาออก ซึ่ง ICAO
กําหนดให%ทาอากาศยานที่เป!น High Density Aerodrome พิจารณานํา A-CDM เข%าใช%งาน รวมถึงเพื่อเป!นเครื่องมือในการจัดการ
เพื่ อตอบสนองรูปแบบการจัดการจราจรรูปแบบใหม ๆ ที่ มี ความซั บซ% อนเพิ่ มมากขึ้น โดยโครงการดั งกลาวในระยะที่ ๑ ได%
ดําเนินการแล%วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ในปoจจุบันอยูระหวางดําเนินโครงการระยะที่ ๒ โดยขยายเวลาทดลองใช%วิธีปฏิบัติงาน A-CDM จากเดิมเวลา
๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ขยายเพิ่มเป!น ๐๓.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
การพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล
๒.๑ การวางแผนทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
การวางแผนอั ตรากํ าลั งระยะเวลา ๑๐ ป\ ของ บวท. พิ จารณาจากปo จจั ย แวดล% อมที่ เปลี่ ย นไป และวางแผน
ด%านทรัพยากรบุคคลในทิศทางที่สอดคล%องกับยุทธศาสตรZขององคZกรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อสร%าง
ความสมดุลในการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตระหวางอุปสงคZและอุปทาน โดยการวางแผนได%จําแนกการวิเคราะหZตาม
กลุมบุ คลากร ซึ่งในชวงป\ ๒๕๖๒-๒๕๖๖ บวท. ได%ท บทวนการจัดแบงกลุมบุ คลากรภายในองคZ กร เพื่ อให% สอดคล% องกั บ
ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบสําหรับแตละกลุม รวมทั้งภารกิจ มาตรฐานการทํางาน และวิธีปฏิบัติที่แตกตางกัน เพื่อให%
การนํ าข% อมูลไปใช%ในการวางแผนแตละกลุมบุ คลากรที่มี ความคลองตั วในการปรับ เปลี่ยน การเตรียมความพร%อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในแตละกลุมที่มีความแตกตางกัน
การเปลี่ยนแปลงสําหรับบุคลากรในกลุมงานปฏิบัติการมีทั้งการเปลี่ยนถายระบบเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
ด%านข%อกําหนดและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดชั่วโมงการปฏิบัติงานภายใต%การบริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
ความเหนื่อยล%า (Fatigue Risk Management) สงผลให%มีแนวโน%มความต%องการอัตรากําลังที่เพิ่มขึ้นมากในการปฏิบัติงาน
สําหรับกลุมงานวิศวกรรม ปoจจัยสําคัญที่สงผลกระทบจะเป!นประเด็นด%านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และดิจิทัล ซึ่งสงผล
ให%เกิดการเปลี่ยนแปลงด%านทักษะของผู%ปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจากนั้น ในแผนอัตรากําลังระยะยาวได%มี
การวางแผนการใช%รูปแบบการจ%างงานอื่น ๆ นอกจากการจ%างเป!นพนักงานสําหรับลักษณะงานที่ไมใชความสามารถหลักของ
องคZ กรเพื่ อเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพด%านต% น ทุ น บุ คลากรให% กับ องคZ กร การวางแผนอั ตรากําลังระยะยาวของ บวท. นํ าไปสู แผน
การสรรหาบุคลากรลวงหน%าให%สอดคล%องกับกระบวนการพัฒนาบุคลากรจนสามารถปฏิบัติงานทดแทนการเกษียณอายุได% โดย
กําหนดแผนสรรหาลวงหน%า สายงานปฏิบัติการ ๕ ป\ สวนงานวิศวกรรมกําหนดการสรรหาลวงหน%า ๑๐ ป\
อยางไรก็ตาม การเติบโตอยางตอเนื่องและในอัตราที่ก%าวกระโดดของอุตสาหกรรมการบิน ทําให%องคZกรด%านการบิน
ตาง ๆ มีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มระดับความมั่นใจในมาตรฐานและความปลอดภัยการเดินอากาศ ไมวาจะเป!น
การเพิ่ มมาตรฐานการปฏิ บั ติงาน มาตรฐานของระบบงาน ตลอดจนมาตรฐานด% านบุ คลากร หรือการพั ฒนาด% านเทคโนโลยี
ในการบริการจราจรทางอากาศเพื่อลดภาระงานของบุคลากรด%านการบิน โดยใช%เทคโนโลยีมาแทนสิ่งตาง ๆ เหลานี้ คือ แนวโน%ม
การเปลี่ยนแปลงที่ล%วนกระทบตอทรัพยากรบุคคล ในขณะเดียวกันความต%องการ (อุปสงคZ) ของตลาดแรงงานด%านการบินก็เพิ่มสูงขึ้น
อยางมากและการคาดการณZอัตราความต%องการบุคลากรด%านการบินทั้งในประเทศและตางประเทศยังมีแนวโน%มที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากในภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกยังคงขาดแคลนบุคลากรด%านการบินอีกจํานวนมาก แม%วา บวท.
จะมีการกําหนดแผนอัตรากําลังระยะเวลา ๑๐ ป\ โดยมีทิศทางที่สอดคล%องกับยุทธศาสตรZขององคZกรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จําเป!นต%องมีการวางแผนด%านทรัพยากรบุคคลทั้งในมิติ
ของจํานวนและทักษะความสามารถ เพื่อให%มั่นใจวา บวท. จะมีแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด%านบุคลากร และมีจํานวน
และทักษะ ความสามารถของบุคลากรที่เพียงพอในการให%บริการการเดินอากาศอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นในกระบวนการสรรหา
บุคลากรได%มีการทบทวนกระบวนการโดยนําผลการศึกษาแนวทางของ New Generation Aviation Professional (NGAP)
มาใช%เป! น ปo จจัยนํ าเข% าเพื่ อให% มั่นใจวากระบวนการดั งกลาวจะทํ าให% บวท. มี บุ คลากรที่ มีทั กษะ ความสามารถในระดั บ ที่
เหมาะสมและสามารถพัฒนาให%เทียบเทากับระดับสากลได%
๒.๒ การพัฒนาระบบประเมินความสามารถของบุคลากร
การพัฒนางานบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) ปoจจัยสําเร็จที่สําคัญคือ การพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรให%สอดคล%องกับความจําเป!นในด%านตาง ๆ ซึ่งเป!นความเชี่ยวชาญเฉพาะในแตละด%าน ดังนั้น บวท. จึงพัฒนา
ระบบความสามารถของบุคลากรเพื่อกําหนดความสามารถที่จําเป!นของบุคลากรที่สอดคล%องกับการปฏิบัติหน%าที่ในแตละสายงาน
โดยในป\ ๒๕๖๒ บวท. ได%มีการทบทวนกระบวนการทั้งองคZกรเพื่อให%มั่นใจวาแตละกระบวนการนําไปสูการสร%าง
มู ล คาเพิ่ ม ที่ ส อดคล% อ งกั บ ความต% อ งการของผู% ใช% บ ริ ก ารและผู% มี ส วนได% ส วนเสี ย ทั้ ง ภายในและภายนอกองคZ ก รภายใต%
สภาพแวดล%อมและบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผลจากการทบทวนกระบวนการดังกลาวจะนําไปสูการกําหนดภารกิจและ
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มอบหมายหน%าที่ในระดับหนวยงาน บุคคลที่มีการปรับเปลี่ยนไป แล%วจึงนํามาใช%ในการกําหนดความสามารถ (Functional
Competency) ของทุกตําแหนงอยางครบถ%วน รวมทั้งแผนการพัฒนาความสามารถของบุคลากรตอไป
๒.๓ การสร%างบุคลากรมืออาชีพ
ในป\ ๒๕๖๒ บวท. ได%ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณากําหนดกรอบความรู% (Knowledge) และทักษะ
(Skill) ตามความคาดหวังในแตละระดับตําแหนงงานเชื่อมโยงกับคุณสมบัติประจําตําแหนง เพื่อนําไปสูการพัฒนาความสามารถหลัก
(Core Competency) และความสามารถเชิ งวิ ช าชี พ (Functional Competency) ของพนั กงานตาม IDP ครบทุ กสายงาน
นอกจากนี้ ได% ดําเนิ นโครงการพั ฒนาบุ คลากรเพื่ อเตรี ยมความพร% อมสํ าหรับผู% บริหารระดั บต% น (Successor Development
Project: SDP) ทั้งนี้ ในสายงานปฏิบัติการ และสายงานวิศวกรรมได%นํามาตรฐาน ICAO มาเป!นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ในสวนของการพัฒนาผู%บริหาร บวท. ได%ดําเนินการหาความจําเป!นในการฝ•กอบรม (Training Needs) เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุน
การสร%างนักกลยุทธZด%านบริหารจัดการ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
๓.๑ ผลการประเมินตามบันทึกข%อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ดีขึ้น
ในป\ ๒๕๖๑ บวท. มีผลการประเมินตามบันทึกข%อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ที่ระดับคะแนน
๔.๕๘๖๒ ซึ่ งเมื่ อเปรียบเที ย บกั บ ผลประเมิ น ในป\ ๒๕๖๐ พบวา บวท. มี ค ะแนนเพิ่ ม ขึ้ น ๐.๔๒๑ คะแนน โดยในหมวด
กระบวนการได%รับ ๓๖๐.๗๕ คะแนน สูงขึ้นจากป\ ๒๕๖๐ (เทากับ ๓๕๒.๕๐ คะแนน) จากการแสดงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
(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
(เทากับ ๔.๐๓๐๔ คะแนน) เชนเดียวกัน และในหมวดภารกิจตามยุท ธศาสตรZ ซึ่งวัดผลเป! น ป\ แรก ได% รับ ระดับ คะแนน
๔.๕๐๐ ผลการประเมินที่เพิ่มขึ้นมาจากการบริหารจัดการผลการดําเนินงานของ บวท. โดยมีการบรรจุเป!นวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารผลลัพธZ ติดตามความคืบหน%า คาดการณZผลการดําเนินงานลวงหน%า ๓ เดือน
พร% อ มแก% ไขข% อ ขั ด ข% อ งเป! น ประจํ าทุ ก เดื อ น เพื่ อ การบรรลุ เปr า หมายอั น นํ า ไปสู การพั ฒ นาองคZ ก รสมรรถสู ง อยางยั่ ง ยื น
ในภาพรวม
การกํากับดูแลที่ดี
๓.๒ การจัดทําแผนแมบททางด%านการกํากับดูแลที่ดี ประจําป\ ๒๕๖๓-๒๕๖๗
ในป\ ๒๕๖๒ บวท. ได%ทบทวนสภาพแวดล%อมภายนอกที่เกี่ยวข%องกับการดําเนินงานด%านการกํากับดูแลที่ดี จาก
สภาพแวดล%อมระดับชาติสูสภาพแวดล%อมระดับองคZกร เริ่มจาก ๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให%มียุทธศาสตรZเป!นเปrาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรา ๗๖ รัฐพึง
พัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินให%เป!นไปตามหลักการบริหารกิจการบ%านเมืองที่ดี ๒) กรอบยุทธศาสตรZชาติระยะ ๒๐ ป\
“มั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น ” ในยุ ท ธศาสตรZการปรับสมดุ ลและพั ฒนาระบบการบริหารจั ดการภาครัฐ ๓) แผนปฏิ รูป ประเทศ ๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตรZการบริหารจัดการในภาครัฐ การปrองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ๕) Thailand 4.0 Creativity + Innovation Smart Thailand ๖) แผนพัฒนาระบบ
รัฐวิสาหกิจภาพรวม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในยุทธศาสตรZการปรับปรุงระบบการกํากับดูแลด%วยหลักการที่โปรงใสมีธรรมาภิบาล
และปลอดจากความขัดแย%งของผลประโยชนZทุกระดับและต%องมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ๗)
แผนยุทธศาสตรZรัฐวิสาหกิจ พ.ศ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในยุทธศาสตรZด%านธรรมาภิบาลและบริหารจัดการ และ ๘) หลักการกํากับ
ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป\ ๒๕๖๒ และเกณฑZ การประเมิน ผลรัฐวิสาหกิจ ป\ ๒๕๖๒ ของสํานั กงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ผลการทบทวนสภาพแวดล%อมได%นํามากําหนดประเด็นยุทธศาสตรZของแผนแมบทการกํากับดูแลที่ดี (Corporate
Governance: CG) ซึ่งประเด็นยุทธศาสตรZของแผนแมบท CG ครอบคลุมสาระสําคัญ ๗ ประการ ได%แก ๑) ความตระหนักถึง
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู%นําที่สร%างคุณคาให%แกกิจการอยางยั่งยืน ๒) กําหนดวัตถุประสงคZ
เปr าหมายหลักของกิจการที่ เป! นไปเพื่ อความยั่งยื น ๓) เสริม สร%างคณะกรรมการที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ๔) สรรหาและพั ฒ นา
ผู%บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร ๕) ดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ๖) รักษา
ความนาเชื่อถือทางการเงินและการเป…ดเผยข%อมูล และ ๗) สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผู%ถือหุ%น
โดย แผนแมบทการกํากับดูแลที่ดี มียุทธศาสตรZ และประเด็นยุทธศาสตรZ ดังนี้
ยุทธศาสตรยุทธศาสตรZ ๑
ยุทธศาสตรZ ๒
ยุทธศาสตรZ ๓
ยุทธศาสตรZ ๔

ประเด็นยุทธศาสตรดําเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป\ ๒๕๖๒
อยางครบถ%วน
ตอต%านทุจริตคอรZรัปชั่นเชิงรุก
มุงสูการเป!นองคZกรแหงคุณธรรมอยางยั่งยืน
สื่อสารการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางทั่วถึงทั่วทั้งองคZกร
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ผลการดําเนินงานในป\ ๒๕๖๒ ตามแผนแมบท CG พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ใน ๒ ยุทธศาสตรZ ได%แกยุทธศาสตรZที่ ๑
การดํ าเนิ นงานตามพั นธกิ จภายใต% หลั กจริ ยธรรมและการจั ดการที่ ดี โดยเน% นการสร% าง Good Citizenship ยุ ท ธศาสตรZ ที่ ๒
การสร%างกลไกที่ดีในการสื่อสารและเผยแพรการดําเนินงานด%านการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก
องคZกร มีกิจกรรมดําเนินการ ๑๗ กิจกรรม โดยเป!นไปตามตัวชี้วัดทั้ง ๑๗ กิจกรรม (๒ ไตรมาส)
๓.๓ การดําเนินงานศูนยZจัดการเรื่องร%องเรียน
หลังจากที่ บวท. ได%ดําเนินการทบทวนและจัดทํากระบวนการดําเนินงานของศูนยZจัดการเรื่องร%องเรียนที่ผาน
การรับฟoงข%อคิดเห็นและข%อเสนอแนะของผู%บริหาร และได%ปรับปรุงคูมือการจัดการเรื่องร%องเรียนให%สอดคล%องตามกัน โดย
ได% รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ CG&CSR และคณะกรรมการ บวท. เรีย บร%อยแล% ว (พฤศจิกายน ๒๕๖๑) จึงได%
เผยแพรคูมือการจัดการเรื่องร%องเรียนฉบับ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหน%าเว็บไซตZ บวท. และ intranet ทั้งนี้ ผล
การดําเนินงานของศูนยZจัดการเรื่องร%องเรียน ในป\งบประมาณ ๒๕๖๑ มีดังนี้
• เรื่องร%องเรียนที่เข%ามาในชองทางของศูนยZจัดการเรื่องร%องเรียน จํานวน ๒ เรื่อง สามารถดําเนินการ
จนได%รับความเห็นชอบให%ยุติเรื่องได% ๑ เรื่อง และอยูในระหวางการดําเนินการ ๑ เรื่อง
• เรื่องที่เกี่ยวข%องกับการให%บริการ/ความปลอดภัย จํานวน ๔ เรื่อง สามารถดําเนินการจนแล%วเสร็จ ๔
เรื่อง
สํ า หรั บ ผลการดํ าเนิ น งานของศู น ยZ จั ด การเรื่ อ งร% อ งเรี ย น ในป\ ง บประมาณ ๒๕๖๒ (ตุ ล าคม ๒๕๖๑ –
พฤษภาคม ๒๕๖๒) มีดังนี้
• เรื่องร%องเรียนที่เข%ามาในชองทางของศูนยZจัดการเรื่องร%องเรียน จํานวน ๔ เรื่อง สามารถดําเนินการ
จนได%รับความเห็นชอบให%ยุติเรื่องได% ๓ เรื่อง และอยูในระหวางการดําเนินการ ๑ เรื่อง
• ไมมีเรื่องที่เกี่ยวข%องกับการให%บริการ/ความปลอดภัย
๓.๔ การผลักดันแนวทางการตอต%านการทุจริตคอรZรัปชั่นตามวิถีทางของ บวท.
ในป\ ๒๕๖๒ บวท. ได% ท บทวนสภาพแวดล% อ มภายนอกที่ เกี่ ย วข% อ งกั บ การดํ า เนิ น งานด% า นการปr อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จริต ซึ่งเป!นสวนหนึ่งของการกํากับ ดูแลที่ ดีจากสภาพแวดล%อมระดับชาติสูสภาพแวดล%อมระดับองคZกร
เริ่ ม จาก ๑) แผนปฏิ รูป ประเทศด% านการปr อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ๒) ยุ ท ธศาสตรZ ช าติ ว าด% ว ยการปr อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ในบันทึกข%อตกลงความรวมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตรZชาติ ระหวาง
สํานักงาน ป.ป.ช. สคร. และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ๕๔ แหง ๓) แผนปฏิบัติการปrองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ระยะ ๕ ป\ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของกระทรวงคมนาคม ๔) แผนปฏิบัติการปrองกันและปราบปรามการทุจริตในภาค
รัฐวิสาหกิจ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ผลการทบทวนสภาพแวดล%อมได%นํามากําหนดแนวทางการตอต%านการทุจริตคอรZรัปชั่น
ตามวิ ถี ท างของ บวท. (AEROTHAI WAYs for Anti-Corruption) คื อ ๑) บวท. มี วินั ย ๒) โปรงใส ๓) ยึ ดมั่ น ในคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม ๔) รวมปr อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต กั บ แผนของกระทรวงคมนาคม แผนของสํ านั ก งาน ป.ป.ช. และ
ยุท ธศาสตรZชาติ และ ๕) เป! น ที่ ยอมรับทั้ งภายในประเทศและตางประเทศ สาระสํ าคั ญ ทั้ ง ๕ ประการดั งกลาว สามารถ
กําหนดการดําเนินการที่สําคัญ ได% ๕ แนวทาง ดังนี้
แนวทาง
แนวทาง ๑

ประเด็นแนวทาง
ปลู ก และปลุ ก จิ ต สํ านึ ก ตอต% านการทุ จ ริ ต เน% น ปรับ ฐานความคิ ด ของบุ ค ลากรในการรั ก ษาประโยชนZ
สวนรวม
แนวทาง ๒ เสริมสร%างองคZความรู%ด%านการตอต%านการทุจริตให%กับบุคลากร
แนวทาง ๓ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปrองกันและปราบปรามการทุจริต (ITA)
แนวทาง ๔ สร%างเครือขาย/บูรณาการระหวางหนวยงานภายในประเทศ
แนวทาง ๕ สื่อสารผลการดําเนินงานด%านการตอต%านการทุจริตอยางทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองคZกร
ผลการดําเนินงานในป\ ๒๕๖๒
แนวทางที่ ๑ จัดการรายงานความขัดแย%งทางผลประโยชนZของผู%บริหารและพนักงานประจําป\ ทั่วทั้งองคZกร โดย
ผู%บริหารและพนักงานร%อยละ ๙๙.๘๔ ไมมีความขัดแย%งทางผลประโยชนZ
แนวทางที่ ๒ จัดการบรรยายถายทอดประสบการณZตรงตอการตอต%านการทุจิตคอรZรัปชั่น โดยวิทยากรจากสํานักงาน
คณะกรรมการปrองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงานใหญ
ทุงมหาเมฆ โดยมีผู%บริหารและพนักงานเข%ารวมรับฟoงฯ จํานวน ๑๓๐ คน
แนวทางที่ ๓ ๑) วิเคราะหZความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงความขัดแย%งทางผลประโยชนZสวนตนกับ
สวนรวม โดยมีมาตรการปr องกันฯ ๕ มาตรการ ๒) วิเคราะหZ ความเสี่ยงและจัดทํ าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด%าน
การพิจารณาอนุมัติอนุญาติ ด%านการใช%ดุลยพินิจ ด%านการใช%งบประมาณและทรัพยZสินทางราชการ โดยมีมาตรการปrองกันฯ
๑๐ มาตรการ ๓) จัดตั้งเครือขายทูตคุณธรรมและความโปรงใส (ITA Ambassador) ประจํากอง/ศูนยZ/เทียบเทา จํานวน ๖๐ คน
ทําหน%าที่ในการสื่อสาร/ถายทอด/สร%างการรับรู%การดําเนินงาน ITA และบุคลากรในกอง/ศูนยZ/สนับสนุนศูนยZ (IIT) ผู%มีสวนได%สวนเสีย
ภายนอกที่ติดตอ (EIT) และการจัดทําข%อมูลที่ต%องเป…ดเผยตอสาธารณะ (OIT)
แนวทางที่ ๔ ตัวแทนพนักงานของ บวท. เข%ารวมกิจกรรมเครือขายของศูนยZปฏิบัติการตอต%านการทุจริต (ศปท.)
กระทรวงคมนาคม เครือขาย ITA รัฐวิสาหกิจ กิจกรรมของสํานักงาน ป.ป.ช. กิจกรรมของสํานักงาน ป.ป.ท. และกิจกรรมของ
ACT

๙

ผลการดําเนินงานทีส่ ําคัญ
ภายใตแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
แนวทางที่ ๕ สื่อสารผลการดําเนินงานด%านการตอต%านการทุจริตอยางทั่วถึงใน http://home.aerothai.co.th/CGCSR/
การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
๓.๕ การสร%างมูลคาเพิ่มจากผลงานนวัตกรรม
บวท. จัดให%มีการประกวดผลงานนวัตกรรมผลงานแนวคิดสร%างสรรคZ และผลงานนวัตกรรมกระบวนการเป!นประจํา
ทุกป\ ซึ่งในป\ ๒๕๖๒ มีผลงานนวัตกรรมที่นําไปขยายผลใช%งานจริง จํานวน ๕ ผลงาน ได%แก
๑. ไฟประภาคาร ชนิด LED
๒. ระบบควบคุมและแสดงผลสถานะอุปกรณZอัจฉริยะ
๓. อุปกรณZปrองกันความเสียหายจากความเข%มของสัญญาณที่สามารถโปรแกรมได%
๔. โปรแกรมวิเคราะหZความเสี่ยงการแก%ไขสถานการณZฉุกเฉินของระบบจายกําลังไฟฟrา
๕. ระบบบริหารการเฝrาระวังอุปกรณZไฟฟrาสํารองแบบตอเนื่องและอุปกรณZสับเปลี่ยนวงจรไฟฟrา
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
๓.๖ การบริหารการเปลี่ยนแปลงสูความพร%อมในการเป…ดใช%งานโครงสร%างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ
เพื่อให%การเปลี่ยนถายเทคโนโลยีจากระบบปoจจุบันไปสูระบบใหมตามแผนการดําเนินงานโครงการการพัฒนาโครงสร%าง
พื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ เป!นไปอยางสมบูรณZ บวท. ได%ให%ความสําคัญกับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงโดยได%ตั้ง
คณะกรรมการบริ หารโครงการฯ TMCS Project Steering Committee: TC และคณะทํ างานในการถายโอนระบบ TMCS
Transition Team: TT และสํานักงานบริหารโครงการพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (สบอ.) เพื่อดําเนินการ
บริ หารจั ดการโครงการรวมทั้ งบริ หารการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งได% ทํ างานตอเนื่ องมาจากการฝ• กอบรม HMI (Human Machine
Interface) และหลักสูตร Operational Procedure Training โดยในป\นี้ได%ดําเนินการฝ•กอบรมทบทวนการใช%งานระบบเพื่อที่จะ
มั่นใจได%วาเจ%าหน%าที่ทุกคนรักษาความรู%และทักษะการใช%งานระบบได% โดยฝ•กทบทวนด%วยระบบปฏิบัติงานจําลอง และระบบ
ปฏิ บั ติ งานจริ ง เพื่ อเตรี ยมความพร% อมกอนเข% าสู ชวง Shadowing และ Ghosting รวมถึ งมี การประเมิ นความสามารถและ
ความพร%อม (Competency assessment and Readiness survey) ของเจ%าหน%าที่ทุกศูนยZควบคุมจราจรทางอากาศเพื่อให%มั่นใจ
ในความพร%อมกอนการปฏิบัติงานด%วยระบบโครงการพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศตอไป
อันดับเครดิตขององค-กร
๓.๗ การทบทวนอันดับเครดิตขององคZกรประจําป\ ๒๕๖๒
บวท. ได%รับการทบทวนอันดับเครดิตขององคZกร โดยในป\ ๒๕๖๑ บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ได%คงอันดับเครดิตองคZกร
ของ บวท. ที่ระดับ “AAA” สวนแนวโน%มอันดับเครดิตได%กําหนดที่ระดับ “Stable” ซึ่งเป!นระดับสูงสุดและตอเนื่องเป!นป\ที่ ๔ และ
ปoจจุบันอยูระหวางทําการทบทวนอันดับเครดิตขององคZกรประจําป\ ๒๕๖๒ ซึ่งคาดวาจะทราบผลการทบทวนอันดับเครดิตในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒
๔. การสรางคุณคHา บทบาทภายในประเทศ
ใหกับกิจการบินและ ๔.๑ การผลักดันการแก%ปoญหาบั้งไฟ โคมลอยและโคมควัน
ผูมีสHวนไดสHวนเสีย
บวท. ผลั กดั น การแก% ปo ญ หาบั้ งไฟ โคมลอยและโคมควั น อยางตอเนื่ องและสม่ํ าเสมอ โดยสื่ อสารปo ญ หาและ
แนวทางแก%ไขตอภาครัฐในระดับนโยบาย และเดินหน%ารณรงคZสื่อสารและสร%างความตระหนักให%กับผู%เกี่ยวข%องในทุกภาคสวน
ได%รวมมือกันแก%ไขปoญหาอยางตอเนื่อง จากการประสานให%ข%อมูลตอกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานตาง ๆ
จึงได% มี คํ าสั่ งหั วหน% าคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยอาศั ยอํ านาจตามมาตรา ๔๔ ออกมาตรการปr องกั นและแก% ไขปo ญหา
ความเดือดร%อนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล%ายคลึงกัน ซึ่งมีผลบังคับใช%
ตั้งแตวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป!นต%นมา และตอมากระทรวงมหาดไทยได%มอบหมายให%สํานักนิติการดําเนินการจัดทําประกาศ
จังหวัด เพื่อออกประกาศให%ทุกจังหวัดกําหนดแนวทาง เรื่อง มาตรการปrองกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษา
ความเรียบร%อยของประชาชน ในการจุดและปลอยหรือกระทําการอยางใดเพื่อให%บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟหรือวัตถุอื่นใด
ที่คล%ายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ โดยให%แตละจังหวัดเป!นผู%ออกประกาศเอง ซึ่งในป\ ๒๕๖๐ จนถึงปoจจุบันได%ออกประกาศจังหวัดไปแล%ว
จํานวนทั้งสิ้น ๗๑ ฉบับ นอกจากนี้ บวท. ยังมีการเก็บสถิติการพบเห็นบั้งไฟ โคมลอย และโคมควันโดยผู%ทําการบิน และสถิติ
การแจ%งปลอยบั้งไฟ โคมลอย โคมควัน อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสื่อสารและแก%ไขปoญหา โดยในชวงเทศกาลลอยกระทง บวท. ได%ใช%
ข%อมูลการแจ%งปลอยโคมลอย โคมควัน ในการจัดการจราจรทางอากาศ เพื่อให%เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ บวท. ยังคงหลักการ
และเปr าหมายสํ าคั ญ คื อ การสงเสริ มให% งานประเพณี และการประกอบอาชี พ สุ จริ ต อยู คู กั บ สั งคม และอยู รวมกั น ได% กั บ
ความปลอดภั ยในการเดิ นอากาศ ภายใต% การควบคุ มการปฏิ บั ติ ให% เป! นไปตามกฎหมาย และการสร%างความรู%ความเข% าใจถึ ง
ภัยอันตรายและผลที่จะตามมา หากเกิดอุบัติเหตุอากาศยานจากปoจจัยอันตรายดังกลาว
๔.๒ การผลักดันการแก%ปoญหาวิทยุภาคพื้นรบกวนระบบสื่อสารการบิน
จากที่ บวท. และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนZ และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช.) ได%รวมกันตรวจสอบและหาแนวทางแก%ปoญหาความถี่รบกวนระบบสื่อสารการบิน และรวมกันสนับสนุนให%มีการบรรลุ
ข% อตกลงความรวมมื อระหวางกระทรวงคมนาคมและสํ านั ก งาน กสทช. ในวั น ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล% ว บวท. และ
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สํ านั กงาน กสทช. ยั งคงรวมกั น ดํ าเนิ น การแก% ปo ญ หาวิ ท ยุ ภ าคพื้ น รบกวนระบบสื่ อสารการบิ น อยางตอเนื่ อง โดยจั ดวาง
มาตรการระหวางกั นในการเพิ่ ม ความเข% มงวดในมาตรการตรวจสอบมาตรฐานระบบอุป กรณZ กํ าหนดพื้ น ที่ ป ลอดภั ยใน
การเดินอากาศ จัดเก็บข%อมูลและประสานงานเพื่อยุติการรบกวน สงเสริมการสร%างความเข%าใจให%กับผู%ประกอบการ และ
พิจารณาการใช%งานความถี่สํารองเพิ่มเติม อีกทั้งภายใต%กรอบความรวมมือข%างต%น บวท. และ กสทช. ผลัดกันเป!นเจ%าภาพ
จัดการอบรม/สัมมนาภายใต%บันทึกความรวมมือของ คค. และ กสทช. ให%กับเจ%าหน%าที่ บวท. และ เจ%าหน%าที่ กสทช. จํานวน ๔ ครั้ง
ใน ๔ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต%) โดยมีวัตถุประสงคZเพื่อให%เกิดความเข%าใจในการทํางาน
ของแตละหนวยงาน เกิดการตระหนักรู%ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรบกวนของคลื่นวิทยุชุมชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ประสบการณZและสิ่งที่เป!นปoญหาในการทํางาน นอกจากนี้ บวท. ยังให%การสนับสนุนบุคลากร ในกรณีที่ กสทช. จัดกิจกรรม
ให%ความรู%แกผู%ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงถึงผลกระทบของคลื่นวิทยุชุมชนที่สงผลรบกวนคลื่นวิทยุการบินอีกด%วย
รวมทั้ งสื่อสารปo ญ หาและแนวทางแก% ไขตอภาครัฐในระดั บ นโยบายอยางตอเนื่ อง ซึ่งในป\ ๒๕๖๐ บวท. ได% มีการลงพื้ น ที่
ตรวจสอบการแพรแปลกปลอม รวมกั บ สํานั กงาน กสทช. เขต เพื่ อติ ดตามแก%ไขปo ญ หาวิท ยุกระจายเสี ยงรบกวนกิจการ
ทางการบินรวมกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณZในการทํางาน นําระบบ Customer Relationship Management (CRM)
สําหรับแจ%งปoญหาและติดตามแก%ไขปoญหาวิทยุกระจายเสียงรบกวนกิจการทางการบินผานระบบ CRM ระหวางสํานักงาน
กสทช. กับ บวท. ผานระบบ Internet โดยในป\ ๒๕๖๒ ได%มีการพัฒนาระบบดังกลาวเป!นที่เรียบร%อยแล%ว
ในสวนการขยายผลนวัตกรรมของ บวท. (อุปกรณZตรวจวัดการแพรแปลกปลอมรบกวนกิจการวิทยุการบินสําหรับ
สถานีสงวิทยุกระจายเสียง) โดยการสงเสริมสร%างแรงจูงใจให%ความรู%กับผู%ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ให%นําไปติดตั้ง
ใช%งานเพื่อเฝrาระวังตัวเอง รวมทั้งยังมีการประชุมรวมกับสํานักงาน กสทช. เพื่อติดตามผลการบังคับใช%กฎหมาย ตามประกาศ
ของสํานักงาน กสทช. ทั้ง ๓ ฉบับ ทุก ๓ เดือน และสรุปผลแนวโน%มของสภาพปoญหาการรบกวน เพื่อปรับแผนการดําเนินการ
แก% ไ ขปo ญ หาตอไป พร% อ มมี ก ารแตงตั้ ง คณะทํ า งานระหวาง บวท. และสํ า นั ก งาน กสทช. ในการจั ด ทํ า ข% อ มู ล สถานี
วิทยุกระจายเสียงลงในแผนที่การบิน เพื่อใช%งานรวมกันในการวิเคราะหZแก%ไขปoญหาตอไป
ในป\ งบประมาณ ๒๕๖๑ บวท. ลงพื้ น ที่ ต รวจสอบการแพรแปลกปลอมของสถานี วิ ท ยุ กระจายเสี ย งรบกวน
ระบบสื่อสารทางการบินรวมกับสํานักงาน กสทช. เขต จํานวน ๒๑ เขต (๑ ครั้ง/สํานักงานเขต/เดือน) ในการติดตามการแก%ไข
ปo ญ หาการรบกวนในแตละภู มิ ภ าค โดยยั งพบการรบกวนความถี่กิจการทางการบิ นในบางพื้ น ที่ และได% ป ระชุ ม รวมกั บ
สํานักงาน กสทช. ภาค/เขต เพื่อสรุปผลในการดําเนินการแก%ไขปoญหาการรบกวนในแตละภูมิภาครวมระหวาง ๒ หนวยงาน
(บวท. และ กสทช.) ๓ เดือน/ครั้ง/ภาค/เขต
นอกจากนี้ บวท. ยังได%รวมเป!นวิทยากรบรรยายในการให%ความรู%กับผู%ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงรวมกับ
สํานักงาน กสทช. ตามที่ได%รับการร%องขอ
๔.๓ การผลักดันการแก%ปoญหาด%านมาตรฐานของบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
บวท. ผลักดันการแก%ปoญหาข%อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อให%เป!นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยขององคZการ
การบิน พลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) โดยการทํ างานรวมกับสํานั กงานการบิ นพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) และ
กรมอุ ตุนิ ย มวิท ยา (อต.) เพื่ อระบุ ป ระเด็ น ปo ญ หา (ทั้ งในด% านระบบอุ ป กรณZ การปฏิ บั ติงานและคุ ณ ภาพข% อมู ล) แนวทาง
การแก%ไข ผู%รับผิดชอบและระยะเวลา สําหรับแก%ไขข%อขัดข%องการให%บริการ ตลอดจนการแก%ไขข%อตรวจพบจากการตรวจสอบ
มาตรฐานการกํ า กั บ ดู แ ลด% า นความปลอดภั ย สากล (Universal Safety Oversight Audit Programme – Continuous
Monitoring Approach: USOAP-CMA)
บวท. และ อต. ได%ลงนามข%อตกลง (Letter of Agreement) การปฏิบัติงานด%านอุตุนิยมวิทยาการบินระหวาง
อต. กับ บวท. ตามแผนการแก%ไขข%อบกพรอง USOAP-CMA ข%อ ๗.๔๑๕ ของ บวท. เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ และได%
นํ า สงสํ า เนาข% อ ตกลงดั ง กลาวให% กพท. ทราบแล% ว และในวั น ที่ ๒๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ บวท. และ อต. ได% แ ตงตั้ ง
คณะกรรมการบริหารข%อตกลงการปฏิบัติงานด%านอุตุนิยมวิทยาการบินระหวาง อต. กับ บวท. ตามที่ข%อตกลงได%กําหนดให%มี
การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารข%อตกลงระหวาง อต. กับ บวท. ประกอบด%วย ผู%แทนของแตละฝŽาย ฝŽายละ ๕ คน เพื่ อ
บริหารและควบคุมการดําเนินงานตามเงื่อนไขข%อตกลงให%เกิดความสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคZ
บวท. จัดทําคูมือการแจ%งขาวอากาศประเภท Special air-reports by voice communication ระหวาง ACC
(Area Control Centre) และ MWO (Meteorological Watch Office) โดยผานการทบทวนจากหนวยงานที่ เกี่ ย วข% อ ง
ประกอบด%วย กพท. MWO และ ACC เรียบร%อยแล%ว และจัดประชุมกับผู%เกี่ยวข%องเพื่อนําเสนอแนวปฏิบัติการแจ%งขาวอากาศ
ประเภท Special air-reports ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
บวท. และ อต. จัดทําคูมือปฏิบัติงานด%านอุตุนิยมวิทยาการบินและประกาศใช% ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่ง
เป!นไปตามแผนการแก%ไขข%อบกพรอง USOAP-CMA ข%อ ๗.๑๓๑ ของ บวท.
นอกจากนี้ ในป\ ๒๕๖๒ บวท. ยั งได% มี ก ารพั ฒ นาการให% บ ริ ก ารข% อ มู ล อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาการบิ น ให% อ ยู ในรู ป แบบ
มาตรฐานใหม (ICAO Meteorological Information Exchange Model: IWXXM) ตามภาคผนวก ๓ ของอนุสัญญาชิคาโก
(Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation) อีกทั้ง ยังมีการริเริ่มการพัฒนาตาง ๆ ที่เกี่ยวข%อง

๑๑

ประเด็นยุทธศาสตร-

ผลการดําเนินงานทีส่ ําคัญ
ภายใตแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
กับการให%บริการข%อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินตามแผนการเดินอากาศทั้งในระดับสากล (Global Air Navigation Plan: GANP)
และระดับภูมิภาค (Asia/Pacific Seamless ATM Plan) ด%วย
บทบาทในระดับภูมิภาคและระดับโลก
๔.๔ การเข%ารวมเป!นคณะทํางานใน Panel ของ ICAO
บวท. ได% เ ข% า รวมในคณะทํ า งาน Air Traffic Management Operations Panel (ATMOPSP) คณะทํ า งาน
Surveillance panel (SP) และคณะทํางาน Communications Panel (CP) ของ ICAO โดยรายละเอียดของคณะทํางานทั้ง
๓ มีดังตอไปนี้
๔.๔.๑ คณะทํางาน ATMOPSP
บวท. ได%เข%ารวมเป!นคณะทํางาน Air Traffic Management Operations Panel (ATMOPSP) ในฐานะ Panel
member และ Advisor โดยคณะทํางาน ATMOPSP ได%รับการมอบหมายให%การดําเนินการวิเคราะหZ แก%ไข และผลักดัน
การพั ฒ นามาตรฐานการให% บ ริ ก ารการจราจรทางอากาศ การพั ฒ นามาตรฐานการปฏิ บั ติ ก าร การพั ฒ นาแนวทาง
การปฏิบัติการรวมกันระหวางภาคทหารและภาคพลเรือน รวมถึงการวางแผนและนโยบายในการพัฒนา Air Traffic Flow
Management (ATFM) ในระดับสากล ซึ่งจะถูกนําไปเป!นแนวทางหลักในการกําหนดแผนของแตละภูมิภาคตอไป
การสงผู%แทนเข%ารวมคณะทํางานฯ นี้ ถือเป!นการเป…ดโอกาสให%ผู%แทน บวท. มีโอกาสได%วิเคราะหZถึงปoญหาและ
แนวโน%มการพัฒนาการบริหารการจราจรทางอากาศ ในหลาย ๆ มุมมอง (State, Sub-Regional, Regional and Global)
อีกทั้งยังได%มีสวนรวมในการวิเคราะหZ/กําหนด/วางแผนแก%ไขปoญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการบริหารการจราจรทาง
อากาศในระดับสากล อนึ่งจากการประชุม ATMOPSP Working Group ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน – ๓ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ที่ประชุมได%มีการนําเสนอรายชื่อและได%มีมติให%แตงตั้งให% นายป…ยวุฒิ ตันติเมฆบุตร ศห.บจ. รับตําแหนงเป!น ViceChairman ของ Air Traffic Management Operations Panel
๔.๔.๒ คณะทํางาน SP
บวท. ได% เข% า รวมเป! น คณะทํ า งาน Surveillance Panel (SP) ในฐานะ Panel member และ Advisor โดย
คณะทํางาน SP มีหน%าที่ปรับปรุงแก%ไขมาตรฐานขององคZการการบินพลเรือนระหวางประเทศที่เกี่ยวข%องกับระบบติดตาม
อากาศยาน และรายละเอียดข%อมูลสําหรับใช%ในการวางแผนวิจัยและพัฒนา เพื่อกําหนดทิศทางในการนําเทคโนโลยีติดตาม
อากาศยานรูปแบบใหมเข%ามาใช%งาน เพื่อให%เกิดประโยชนZและประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู%แทน บวท. ได%มีสวนรวมและสนับสนุน
ในการทบทวนและเสนอข%อคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาปรับปรุง แก%ไขมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ (SARPs)
๔.๔.๓ คณะทํางาน CP
บวท. ได% เข% ารวมเป! น คณะทํ างาน Communications Panel (CP) ในฐานะ Panel member และ Advisor
อนึ่ ง บวท. ได%เข%ารวมเป! นคณะทํ างาน CP ครั้งแรกเมื่อตุลาคม ๒๕๕๙ โดยคณะทํ างาน CP ได%รับ ผิดชอบการศึกษาและ
การพัฒนาข%อกําหนดของ ICAO ในเรื่องปฏิบัติการ และเทคนิคสําหรับระบบการสื่อสารทางด%านเสียง (voice) และข%อมูล
(data) ของการบริหารจราจรทางอากาศ ซึ่งสนับสนุนวิธีปฏิบัติและ Application ตาง ๆ ที่ได%ระบุไว%ในแผนการเดินอากาศ
สากล (Global Air Navigation Plan: GANP) โดยการเข%ารวมเป!นคณะทํางานดังกลาว ผู%แทน บวท. มีบทบาทในการแสดง
ความคิ ดเห็ น ในการทบทวนและเสนอข% อคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ การพิ จารณากลยุ ท ธZ กํ าหนดทิ ศ ทาง และการวางแผนสํ าหรั บ
การสื่อสารด%านการบินให%มีความสอดคล%องกันตามที่ระบุในแผน GANP รวมกับผู%เชี่ยวชาญของ ICAO และหนวยงานด%านการบิน
สากล รวมทั้งได%ติดตามเป!นประจําทุกป\เพื่อการพัฒนาระบบและการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของการสื่อสารการบริหาร
จราจรทางอากาศ เพื่อสามารถนํามาวางแผนพัฒนาการสื่อสารด%านการบินของประเทศไทยในอนาคตตอไปได%
๔.๕ การเพิ่มบทบาทบนเวที CANSO
ตามที่ บวท. มุงเน%นนโยบายในการเพิ่มบทบาทตอกิจการบินระหวางประเทศ เพื่อใช%ประโยชนZจากความรวมมือ
สําหรับการพัฒนาบริการการเดินอากาศของประเทศสูมาตรฐานสากลและเทียบเคียงกับ Best practices ได% บวท. จึงได%
รวมกั บหนวยงานผู% ให% บริ การการเดิ นอากาศจากนานาประเทศทั่ วโลก จั ดตั้ ง Civil Air Navigation Services Organization
(CANSO) ในป\ พ.ศ.๒๕๓๙ และ บวท. ได% เป! นสมาชิ กมาโดยตลอด อี กทั้ ง บวท. ยั งได% เข% ารวมเป! น สมาชิ กคณะทํ างานของ
CANSO ที่กําหนดขึ้นเพื่ อพั ฒนาศักยภาพของหนวยงานบริการการเดินอากาศในหลายคณะ เชน Operations Standing
Committee (OSC) ซึ่ ง ค รอบ ค ลุ ม เนื้ อห าเกี่ ย วกั บ 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) ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ Safety Performance Measurement, SMS
and Best Practices, Human Performance Management แ ล ะ Future Safety Development แ ล ะ ค ณ ะ ทํ างาน
Strategy and Integration Standing Committee (SISC) ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบผลการดําเนินการ
ในด%านตาง ๆ โดยเน%นด%านประสิทธิภาพการบริหารต%นทุน ผานการทํางานของ Global Benchmarking Workgroup (ผู%แทน
บวท. ได% รั บ การแตงตั้ ง ให% รั บ หน% า ที่ 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
นอกจากนี้ CANSO ยังมีการดําเนินการในระดับภูมิภาค ซึ่ง บวท. ได%มีสวนรวมใน CANSO ของภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟ…ก โดยมีผู%แทน บวท. ดํารงตําแหนง Chairman ของ CANSO Operations Workgroup
รวมทั้ ง บวท. ได%มี สวนรวมในการพั ฒ นาเอกสารคํ าแนะนํ า/วิธีป ฏิ บั ติที่ ดีที่ สุด รวมถึงเข%ารวมกิจกรรมการวัด
เปรียบเทียบสมรรถนะการดําเนินการในด%านตาง ๆ อาทิ ด%านประสิทธิภาพคาใช%จายในการให%บริการการเดินอากาศ Cost
Efficiency ด%านความปลอดภัย Safety Performance Measurement เป!นต%น
๔.๖ การรวมพัฒนาระบบการเดินอากาศในระดับภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟ…ก
ในป\ ๒๕๖๒ บวท. ยังคงบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบการเดินอากาศในระดับภูมิภาค อาทิ
• การดําเนิ นการด%านการบริหารจัดการข%อมู ลทั้ งระบบ (System-Wide Information Management: SWIM) บวท.
ยังคงบทบาทความเป!นผู%นําทั้งในระดับอาเซียนและภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟ…ก โดยในป\ ๒๕๖๒ บวท. ได%ดําเนินการพัฒนา
ทั้งด%านวิศวกรรมและด%านปฏิบัติการ พร%อมทั้งให%ความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบ%าน เพื่อเตรียมการจัดการสาธิต
SWIM in ASEAN Demonstration ซึ่ ง บวท. รวมกั บ CAAS (Civil Aviation Authority of Singapore) จะเป! น
เจ%าภาพจัดขึ้นในป\ ๒๕๖๒ เพื่อสาธิตการแลกเปลี่ยนข%อมูลเที่ยวบิน ข%อมูล/ขาวสารการบิน และขาวอากาศ ในรูปแบบ
มาตรฐานสากลตามแนวคิด SWIM ซึ่งเป!นองคZประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการยกระดับขีดความสามารถการบริหาร
จราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM) ให%พร%อมรองรับการปรับเปลี่ยนแนวคิดเชิงปฏิบั ติการตามที่
องคZ การการบิ นพลเรื อนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ได% กํ าหนดไว% และ
พร%อมรองรับการเจริญเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ในปoจจุบัน มีหนวยงานผู%ให%บริการ
การเดินอากาศ หนวยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน และหนวยงานด%านการบินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข%อง จาก ๑๔ ประเทศ รวมทั้ง
สายการบินพาณิชยZหลักในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟ…ก ได%แสดงความจํานงอยางเป!นทางการที่จะเข%ารวมการสาธิตฯ แล%ว
นอกจากนี้ บวท. ยังรวมเป!นสมาชิกและสนับสนุนการดําเนินการของ ICAO Asia/Pacific SWIM Task Force เพื่อ
จัดทํ าแผนดํ าเนิ นการและข%อกําหนดตาง ๆ ด% าน SWIM ของภู มิ ภาคเอเชีย/แปซิ ฟ…ก โดย บวท. ได%รับมอบหมาย
ตอเนื่องจากคณะทํางานฯ ให%เป!นผู%นําในการดําเนินการในหลายสวน เชน การจัดทํา SWIM Roadmap ของภูมิภาค
การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนข%อมูลตามบริบทการใช%งานของภูมิภาค การกําหนดรูปแบบโครงสร%างพื้นฐาน SWIM
สําหรับภูมิภาค เป!นต%น ทั้งนี้ ในป\ ๒๕๖๒ บวท. ได%พัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนข%อมูลความคลองตัวการจราจร
ท างอากาศ (Air Traffic Flow Management: ATFM) และการบู รณ าการระห วาง ATFM และ AirportCollaborative Decision Making (A-CDM) สําหรับใช%ในการแลกเปลี่ยนข%อมูลบนโครงสร%างพื้ นฐาน/ตามแนวคิ ด
SWIM ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ICAO Asia/Pacific SWIM Task Force ครั้ ง ที่ ๓ (SWIM TF/3) ได% ให% ก ารรั บ รองรู ป แบบ
การแลกเปลี่ยนฯ ดังกลาว เป!นรูปแบบการแลกเปลี่ยนข%อมูลของภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟ…ก สําหรับรัฐภาคีในภูมิภาคฯ
นําไปใช%งานแล%ว
• การดําเนินการด%านการบริหารความคลองตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management: ATFM) ระหวาง
ประเทศ โครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM Operational Trial ซึ่งเป!นการทดสอบแนวคิดในการบริหาร
ความคลองตัวการจราจรทางอากาศระหวางประเทศ (Cross-Border ATFM) ที่ บวท. ได%ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
ในฐานะผู% นํ า รวมกั บหนวยงานผู% ให% บริ การการเดิ นอากาศจากประเทศสิ งคโปรZ ฮองกง มาเลเซี ย เวียดนาม จี น
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย กัมพูชา ฟ…ลิปป…นสZ เมียนมารZ ลาว และหนวยงานด%านการบินอื่น ๆ ได%ปรับเปลี่ยนจากการเป!น
เพียงโครงการทดสอบ เป!นการให%บริการจริง ภายในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟ…ก โดยการให%บริการตามแนวคิด Distributed
Multi-Nodal ATFM ดังกลาว ถือเป!นการดําเนินการรวมด%าน ATFM กลุมใหญที่สุดของภูมิภาคฯ ในป\ ๒๕๖๒ บวท.
และหนวยงานตาง ๆ ที่เข%ารวมโครงการได%รวมกันดําเนินการตอเนื่องด%วยการให%บริการเมื่อมีข%อจํากัดในการรองรับ
ปริมาณการจราจรฯ ที่สนามบินในหลากหลายสถานการณZและประสบความสําเร็จเป!นอยางดี รวมทั้งยังได%ขยายผล
การดําเนินการด%วยการให%บริการเมื่อมีข%อจํากัดปริมาณการจราจรฯ ที่รองรับได%ในสวนห%วงอากาศ และรวมกันพัฒนา
กรอบ/กระบวนการในการประเมิ น ผลภายหลั งการปฏิ บั ติ ก าร (Post-Operations Analysis) เพื่ อ นํ าไปใช% ใน
การปรับปรุง/พั ฒนาการปฏิ บั ติการในอนาคต นอกจากนี้ คณะทํ างานยอยด%านเทคนิค (Technical Sub-Group)
ภายใต%โครงการ ยังได%พัฒนาข%อกําหนดทางเทคนิคในการเชื่อมตอระบบสนับสนุนฯ ระหวางหนวยงานที่เข%ารวม
โครงการ โดยอาศั ยการเชื่ อมตอผาน AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network) หรือ AMHS
(Air Traffic Service Message Handling System) ซึ่ งที่ ประชุ ม ICAO Asia/Pacific ATFM Steering Group ครั้ งที่ ๙
(ATFM SG/9) ได%ให%การรับรองข%อกําหนดฯ ดังกลาว สําหรับรัฐภาคีในภูมิภาคฯ ใช%ในการดําเนินการเชื่อมตอระบบ
สนับสนุนการให%บริการ ATFM ระหวางกันด%วยแล%ว
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๕.๑ ความคืบหน%าโครงการพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ
ในป\ ๒๕๕๘ บวท. ได%จัดตั้ง “สํานักงานบริหารโครงการพั ฒนาโครงสร%างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ
(สบอ.)” ขึ้ น เป! น หนวยงานหลักในการบริหารโครงการพั ฒ นาโครงสร%างพื้ นฐานระบบบริการการเดิ น อากาศ (Thailand
Modernization CNS/ATM System: TMCS) ซึ่งเป! นโครงการลงทุ น ที่ สําคั ญ และมีวงเงิน เบิ กจายสูง รวมทั้ งมี ปo จจั ยเสี่ย ง
ที่ ต% อ งบริ ห ารจั ด การอยางตอเนื่ องและจริ งจั ง บวท. จึ งได% ตั้ ง “คณะกรรมการบริ ห ารโครงการ TMCS (TMCS Project
Steering Committee : TC)” เพื่ อบริหารผลลัพ ธZในภาพรวมของการดํ าเนิ นโครงการ TMCS และที่ เกี่ ยวข%องทั้ งหมดทั้ ง
ในเชิงนโยบายและการดําเนินการ พร%อมกับแตงตั้ง “คณะทํางานในการถายโอนระบบ (TMCS Transition Team : TT)”
เพื่อรับผิดชอบในการวางแผนและบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและถายโอนระบบปoจจุบันไปยังระบบใหมภายใต%การทํางาน
รวมกันกับ สบอ. และหนวยตาง ๆ ปoจจุบัน บวท. กําลังเข%าสูชวงถายโอนการให%บริการควบคุมจราจรทางอากาศ (Transition)
ไปสูระบบการเดินอากาศเป!นระบบใหม โดยมีกลยุทธZคือ การถายโอนแบบแยกสวน โดยแบงดําเนินการถายโอนระบบสําหรับ
ศูนยZควบคุมจราจรทางอากาศออกเป!น ๓ กลุม ได%แก
กลุมที่ ๑ ศูนยZบริหารจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพและหอบังคับการบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง
กลุมที่ ๒ ศูนยZควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค ศูนยZควบคุมการบินเชียงใหม ศูนยZควบคุม
การบินพิษณุโลก ศูนยZควบคุมการบินภูเก็ต ศูนยZควบคุมการบินหาดใหญ และหอบังคับการบินที่เกี่ยวข%อง
กลุมที่ ๓ ศูนยZควบคุมจราจรทางอากาศเส%นทางการบินกรุงเทพ
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนการถายโอนของแตละควบคุมจราจรทางอากาศ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการเตรียมความพร%อมในด%านอุปกรณZ การจัดเตรียมแผนการทํางานรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข%อง
การฝ• ก อบรมบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง และการพั ฒ นาขั้ น ตอนกระบวนการทํ า งานเพื่ อ รองรั บ
การเปลี่ยนแปลง
ขั้น ตอนที่ ๒ ขั้ น ตอน Shadow Operations เป! น ขั้น ตอนสําหรับ ทดลองใช% งานระบบ TMCS แบบคูขนานกั บ
ระบบปoจจุบัน
ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอน Ghosting Operations เป!นขั้นตอนที่จะเริ่มให%บริการควบคุมจราจรทางอากาศด%วยระบบ
TMCS แบบบางสวน/บางชวงเวลาที่ปริมาณการจราจรทางอากาศไมหนาแนน (Light Traffic) และในขั้นตอนสุดท%ายจึงจะ
ดําเนิ น การให% บ ริการด%วยระบบ TMCS แบบเต็ มรูป แบบ (TMCS Full Operations) และตั ดการให% บ ริการควบคุ ม จราจร
ทางอากาศจากระบบปoจจุบัน (Cutover)
ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอน Post-Cutover/Warming เป!นขั้นตอนหลังจากดําเนินการ Cutover แล%ว
การดําเนินการในป\ ๒๕๖๒ กลุมที่ ๑ และกลุมที่ ๒ (เฉพาะศูนยZควบคุมการบินเชียงใหมและศูนยZควบคุมการบิน
พิ ษ ณุ โลก) ได% มี ก ารถายโอนการให% บ ริ การควบคุ ม จราจรทางอากาศ (Transition) ไปสู ระบบการเดิ น อากาศใหมซึ่ งเป! น
การดําเนิ น การขั้ น ตอนที่ ๓ เรีย บร%อยแล% วภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ขณะนี้ อยูระหวาง Post-Cutover/Warming ใน
ขั้นตอนสุดท%าย
สําหรับกลุมที่ ๒ ศูนยZควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค ศูนยZควบคุมการบินภูเก็ต ศูนยZควบคุม
การบินหาดใหญ และหอบังคับการบินที่เกี่ยวข%อง กําลังเข%าสูการดําเนินการขั้นตอนที่ ๓ คือขั้นตอน Ghosting Operations
ซึ่งมีแผนดําเนินการเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒ และกลุมที่ ๓ ศูนยZควบคุมจราจรทางอากาศเส%นทางการบินกรุงเทพ
มีแผนดําเนินการในเดือนกันยายน ๒๕๖๒
๕.๒ การผลักดันนโยบายและยุทธศาสตรZด%านการขนสงทางอากาศของไทย
จากการที่ภาครัฐดําเนินนโยบายสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยวและกิจการการขนสงทางอากาศมาอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงมีปoจจัยเอื้อจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินและภาวะเศรษฐกิจของโลก สงผลให%การขนสงทาง
อากาศของประเทศไทยมีการเติบโตอยางรวดเร็ว อยางไรก็ดี ปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วอันเป!น
ปoจจัยที่ชวยสงเสริมการสร%างรายได% ตลอดจนโอกาสทางเศรษฐกิจด%านตาง ๆ ให%กับประเทศ กลับอยูภายใต%ข%อจํากัดของ
โครงสร%างห%วงอากาศในปoจจุบัน ซึ่งยังไมสามารถปรับปรุงและพัฒนาให%รองรับกับแนวโน%มการเติบโตอยางรวดเร็วของปริมาณ
การจราจรทางอากาศได% ประกอบกับปoจจัยอันตรายทางการบินที่ยังเป!นภัยคุกคามความปลอดภัยในการให%บริการการขนสง
ทางอากาศในปo จจุบั น ของไทย จึงอาจสงผลให% เกิดปo ญ หาและผลกระทบที่ เกี่ ยวข% องทั้ งด%านความปลอดภั ย ความสะดวก
ความรวดเร็วในการเดินทาง และจะทวีความรุนแรงขึ้นเป!นลําดับหากไมได%รับการแก%ไขให%ทันตอความเติบโตตอไป ทั้งนี้ คค.
ได%รับทราบปoญหาดังกลาวและได%มอบนโยบายกับหนวยงานตาง ๆ ในการกําหนดแผนงานและให%แนวทางดําเนินการแก%ไข
ปoญหาดังกลาวมาเป!นระยะแล%ว อาทิ แผนปฏิบัติการด%านคมนาคมขนสง ระยะเรงดวน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อขับเคลื่อนการลงทุน
ด%านโครงสร%างพื้นฐานของประเทศ แผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางอากาศเพื่อสนับสนุนนโยบายเป…ดเสรีการบิน
ระยะ ๕ ป\ (๒๕๕๙-๒๕๖๓) และแผนแมบทการพัฒนาและสงเสริม ตลอดจนบูรณาการด%านการขนสงทางอากาศของไทย
ระยะเรงดวน (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) แผนแมบทการขนสงทางอากาศของประเทศไทย เป!นต%น โดย บวท. ได%เข%ารวมสนับสนุน
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ประเด็นยุทธศาสตร-

ผลการดําเนินงานทีส่ ําคัญ
ภายใตแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
แนวทางการดําเนินการอยางตอเนื่อง ตลอดจนนําเสนอแนวทางการดําเนินการเพิ่มเติมแกภาครัฐในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ทั้งในด%านการแก%ปoญหาเฉพาะหน%าในระยะเรงดวน และการแก%ปoญหาเชิงโครงสร%างและกฎหมาย รวมถึงเสนอแนะ
กลไกขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา และการวางแผนพัฒนาระบบการบินของประเทศในระยะยาวอยางเป!นระบบและครบถ%วน
ในด% าน (๑) แผนการเดิ น อากาศชาติ (National Air Navigation Plan) (๒) แผนแมบทการจั ด ตั้ งสนามบิ น พาณิ ช ยZ ข อง
ประเทศไทย (National Commercial Airport Master Plan) (๓) แผนพัฒนาโครงสร%าง ระบบกลไกที่สงเสริมการพัฒนา
องคZประกอบที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎหมาย กฎระเบียบ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในแขนง
ตาง ๆ ที่ครบถ%วนสมบูรณZ รวมทั้งสื่อสารความจําเป!นในการได%รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให%มีการเดินหน%าจัดทําแผน
ยุทธศาสตรZด%านการขนสงทางอากาศของไทยตอไป
นอกจากนี้ ด% วยความจํ าเป! น ที่ ต%อ งเริ่ม กระบวนการวางแผนการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรองรั บ ปริ ม าณ
การจราจรทางอากาศของประเทศในโอกาสแรก ซึ่งไมเพียงแตต%องเริ่มจากปoจจัยพื้นฐานในด%านห%วงอากาศ แตต%องครอบคลุม
ทั้งระบบการบิ นของประเทศด%วย บวท. จึงได%กําหนดเปrาหมายปลายทางในการมีขีดความสามารถในการรองรับ ปริมาณ
การจราจรท างอากาศ ใน เขตแถลงขาวการบิ น กรุ ง เท พ (Bangkok Flight Information Region: Bangkok FIR)
อยางเพียงพอและยั่งยืน โดย บวท. ได%มีการพัฒ นา/นําวิธีปฏิบั ติ/แนวคิด/เทคโนโลยีการเดินอากาศยุคใหมตามแนวทาง
การพัฒนาของ ICAO มาใช%งานเป!นลําดับอยางตอเนื่อง อาทิ การยกระดับประสิทธิภาพวิธีการปฏิบัติการบินและเครื่องชวย
การเดินอากาศเพื่อรองรับ/สนับสนุนการปฏิบัติการแบบ Performance-Based Navigation (PBN) ในทุกพื้นที่ที่ บวท. ให%บริการ
จราจรทางอากาศอยูในปoจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตสนามบินที่มีการจราจรคับคั่ง เชน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง
ภู เก็ ต เชี ยงใหม เป! น ต% น นอกจากนี้ บวท. ยังได%มี การริเริ่ม ดําเนิ นการทดลอง/พั ฒ นาการดําเนิ น การอื่น ๆ เพื่ อยกระดั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของระบบการเดินอากาศ ผานการวางแผนการปฏิบัติการที่ดี ตามแนวคิด Flight and Flow
Information for Collaborative Environment (FF-ICE) เพื่ อ นํ าไปสู การปฏิ บั ติ ก ารตามวิ ถี ก ารบิ น (Trajectory-Based
Operation: TBO) ที่พร%อมรองรับการเจริญเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องด%วย
๕.๓ การผลักดันให%เกิดนโยบายห%วงอากาศแหงชาติ พร%อมองคZคณะผู%กําหนดและบริหารนโยบายห%วงอากาศระดับสูง
บวท. ได%นําเสนอการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศ ข%อจํากัดของโครงสร%างห%วงอากาศ และความจําเป!น
ในการพัฒนาระบบการบินทั้งระบบตอ คค. มาอยางตอเนื่อง โดยตอมา บวท. ได%นําเสนอเหตุผลความจําเป!นในการจัดตั้งองคZคณะ
ผู%กําหนดและบริหารนโยบายห% วงอากาศระดับ สูง (National High-Level Airspace Policy Body) ตอ คค. และ คค. ได%
พิจารณาให% นํ าเรื่องดังกลาวเข%าที่ป ระชุมคณะกรรมการการบิน พลเรือน (กบร.) ซึ่ งมี การแตงตั้ งคณะอนุกรรมการฯ เพื่ อ
ดําเนินการจัดทํารางนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการห%วงอากาศ รวมทั้งโครงสร%างและองคZประกอบของคณะบุคคล
เพื่อทําหน%าที่องคZคณะผู%กําหนดและบริหารนโยบายห%วงอากาศระดับสูง เพื่อเสนอตอ กบร. เพื่อให%ความเห็นชอบและเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณารางนโยบายฯ และความจําเป!นของการมีคณะผู%กําหนดและบริหารนโยบายห%วงอากาศ
ระดับ สูงฯ ในการขับ เคลื่อนเชิงนโยบายและบริหารจัดการห%วงอากาศ เพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถในการรองรับ และสร%าง
ความยั่งยืนของระบบการบินของประเทศไทย
ในป\ ๒๕๖๑ รางนโยบายห%วงอากาศแหงชาติ ได%รับความเห็นชอบจาก ครม. โดย บวท. ในฐานะหนึ่งในหนวยงาน
หลักที่ผลักดันและรวมดําเนิน การจัดทํ ารางนโยบายฯ กับ กพท. ได%พิจารณากําหนดแนวทางดําเนินการให% สอดคล%องกับ
รายละเอี ยดตามมติ ครม. ดังกลาว เพื่ อเป! นการเตรียมความพร%อมภายใน บวท. และใช% สําหรับเป! นกรอบการหารือและ
รวมจัดทําแผนดําเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการนําแนวคิดการใช%ห%วงอากาศแบบยืดหยุน (Flexible Use of Airspace: FUA)
เข%าใช%งานให% เป! นรูป ธรรมตามเจตนารมณZ ที่ได%รับ ความเห็ นชอบจาก ครม. ทั้งนี้ ได%มีการเข%าหารือกับ กพท. เพื่ อกําหนด
แนวทางการดําเนินงานรวมกันในอนาคต เพื่อให%เกิดการจัดการโครงสร%างและการบริหารห%วงอากาศชาติ อันเป!นทรัพยากร
สําคัญ ที่ ต%องรวมกันพิ จารณาแนวทางการใช%งานให% เกิดประโยชนZ สูงสุดตอความมั่น คงและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง
การดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวข%องเพื่อให%เกิด FUA โดยสมบูรณZ
สําหรับในป\ ๒๕๖๒ บวท. ได%ดําเนินการรวมกับ กพท. และหนวยงานผู%มีสวนได%สวนเสียในกิจการบินของไทย ผาน
คณะทํางานจัดทํารางแผนแมบทห%วงอากาศและการเดินอากาศแหงชาติ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรZการพัฒนาห%วงอากาศ
และการเดินอากาศของประเทศ โดยมีกําหนดแล%วเสร็จและพร%อมนําเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารห%วงอากาศในป\ ๒๕๖๒
อนึ่ง ในฐานะสมาชิกคณะทํางานฯ บวท. ได%ผลักดันให%มีการบรรจุเรื่องที่จําเป!นสําหรับการพัฒนาระบบการเดินอากาศของ
ประเทศในแผนแมบทฯ ที่อยูในระหวางจัดทําดังกลาว พร%อมกับได%มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาภายใน บวท. ที่สอดคล%อง
กับรางแผนแมบทฯ เป!นสวนหนึ่งของแผนวิสาหกิจป\ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ด%วย

๑๕

๑.

บทนํา (Introduction)

รัฐบาลไทยโดยกระทรวงคมนาคม (คค.) ในฐานะรัฐภาคีแหงอนุสัญญาวาด%วยการบินพลเรือนระหวางประเทศ ได%มอบหมายให%
บริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น แหงประเทศไทย จํ า กั ด (บวท.) ซึ่ ง เป! น รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด กระทรวงคมนาคม ดํ า เนิ น การให% บ ริ ก าร
การเดินอากาศ (Air Navigation Services: ANS) เพื่อให%เกิดความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสําหรับการบินในเขตพื้นที่
ห%วงอากาศของประเทศไทย หรือเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok Flight Information Region: Bangkok FIR) ซึ่ง
รวมถึ งพื้ น ที่ ห% วงอากาศเหนื อเขตประเทศไทย พื้ น ที่ ห% วงอากาศเหนื อ อาวไทย และพื้ น ที่ ห%วงอากาศสวนหนึ่ งเหนื อทะเล
อันดามันที่ติดกับประเทศไทยตอนใต% ตามภาพประกอบที่ ๑

ภาพประกอบที่ ๑: เขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
ภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR) บวท. ให%บริการการเดินอากาศในบริเวณพื้นที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
ของสนามบินและเขตประชิดสนามบิน (Terminal Airspace) จํานวน ๓๕ แหงทั่วประเทศ และ เขตบริการจราจรทางอากาศ
เส%นทางบิน (Enroute Airspace) ผานระบบการบริหารจราจรทางอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบชวยการเดินอากาศ และระบบ
ติดตามอากาศยาน (Air Traffic Management/Communications, Navigation, and Surveillance Systems: ATM/CNS)
การให%บริการการเดินอากาศของ บวท. ในพื้นที่ดังกลาวประกอบด%วย
• ศูนยZควบคุมจราจรทางอากาศ เส%นทางบิน (Area Control Centre: ACC) ๑ แหง
• ศูนยZควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control Centre: APP) ๗ แหง
• หอบังคับการบิน (Aerodrome Control Tower: TWR) ๓๕ แหง
โดยมีสํานักงานใหญ ตั้งอยูที่ ทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
บวท. ถือหุ%นโดยรัฐบาล (กระทรวงการคลัง) และสายการบินจํานวน ๑๑๔ สายการบิน ในอัตราสวน ๙๑:๙ โดยมีลักษณะ
การบริหารงานแบบองคZกรธุรกิจแบบไมค%ากําไร (Cost Recovery Basis) ภายใต%การกํากับดูแลของรัฐบาล มีคณะกรรมการ
บวท. เป!นผู%กํากับการบริหารจัดการ โดยมีกรรมการผู%อํานวยการใหญซึ่งมาจากการสรรหาทําหน%าที่เป!นหัวหน%าหนวยงาน และ
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ บวท. โดยมีโครงสร%างการบริหารจัดการองคZกรตามภาพประกอบที่ ๒ และมีพนักงาน
๓,๒๐๐ อัตราโดยประมาณ

๑๖

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตHางๆ
แตHงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผูอํานวยการใหญH
นักวิชาการ

รองกรรมการผูอํานวยการใหญH

ประจําสํานักกรรมการ
ผูอํานวยการใหญH

ผูอํานวยการใหญH
(สํานักตรวจสอบภายใน)

ผูอํานวยการใหญH
(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร-)

ฝbายตรวจสอบภารกิจ
หลักและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝbายตรวจสอบภารกิจ
สนับสนุนและวาง
แผนการตรวจสอบ

สํานักงานนโยบาย
และบริหารยุทธศาสตร-

ผูอํานวยการใหญH

ผูอํานวยการใหญH

(สํานักมาตรฐานความปลอดภัย)

(สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญH)

Business Unit
ผูอํานวยการใหญH
(สํานักพัฒนาธุรกิจ)

ฝbายมาตรฐานและ
ความปลอดภัย

ฝbายสื่อสารสัมพันธฝbายบริหารธุรกิจ

ฝbายบินทดสอบ

ฝbายบริหารทั่วไป
ฝbายวิศวกรรมบริการ

ผูอํานวยการใหญH
(บริหารจราจรทางอากาศ)

ผูอํานวยการใหญH
(ภูมิภาคและศูนย-ประกอบการ)

ผูอํานวยการใหญH
(วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)

ผูอํานวยการใหญH
(ทรัพยากรบุคคล)

ฝbายบริหารศูนย-ควบคุม จราจร
ทางอากาศเสนทางบินกรุงเทพ

ฝbายบริหารศูนย-ควบคุม
จราจรทางอากาศเขตประชิด
สนามบินภูมิภาค

ฝbายบริหารงานวิศวกรรม
จราจรทางอากาศ

ฝbายทรัพยากรบุคคล
และคุณภาพชีวิต

ฝbายบริหารศูนย-ควบคุม จราจร
ทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ

ฝbายบริหารจราจรทาง
อากาศภูมิภาค ๑

ฝbายสนับสนุนงานวิศวกรรม
จราจรทางอากาศ

ฝbายพัฒนา
และสHงเสริมการเรียนรู

ฝbายบริหารเครือขHายการ
จราจรทางอากาศ

ฝbายบริหารจราจรทาง
อากาศภูมิภาค ๒

ฝbายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝbายบริหารศูนยประกอบการ

ภาพประกอบที่ ๒: โครงสร%างการบริหารจัดการองคZกร

๑๗

ผูอํานวยการใหญH
(การเงิน)

ฝbายการเงินและบัญชี

๑.๑

ยุทธศาสตร-รัฐวิสาหกิจ

กรอบ
ยุทธศาสตร-ชาติ
ระยะ ๒๐ ปr

แผนปฏิรูปประเทศ
๑๑ ดาน

๑. การเมือง
๖. สิ่งแวดลอม
๘. สื่อสาร
๑๑. ปLองกันและ
ปราบปราม
การทุจริตมิชอบ

๒. บริหารราชการแผHนดิน
๓. กฎหมาย
๕. เศรษฐกิจ
๖. สิ่งแวดลอม
๑๐. พลังงาน

๗. สาธารณสุข
๘. สื่อสาร
๙. สังคม

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

๖. สิ่งแวดลอม
๑๐. พลังงาน

๑. การเมือง
๒. บริหารราชการ
แผHนดิน
๔. กระบวนการ
ยุติธรรม

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ ๑๒

SOEs
นโยบายดาน
รัฐวิสาหกิจ

สรางความมั่นคง
ดานพลังงานและ
โครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค

นําเทคโนโลยีและ
ลงทุนเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมมาใช
โครงสรางพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคให
สอดคลองยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มขีดความ ลงทุนพัฒนาเมืองและ
สามารถในการแขHงขัน
พืน้ ที่เศรษฐกิจ
ของประเทศ
เสริมสรางความ
แข็งแกรHงทางการเงิน

สรางความรHวมมือ
ระหวHางประเทศ

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

รHวมพัฒนาศักยภาพ
คนไทย

สรางโอกาสในการเขา
ถึงบริการของรัฐ

สรางโอกาส
การเขาถึงบริการ
ดานการเงิน

ลงทุนและ
ดําเนินงาน
ตองคํานึงผลกระทบ
ตHอสิ่งแวดลอม
สHงเสริม
การดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของกับ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม

เสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรม
สรางระบบธรรมภิบาล
ที่มีความโปรHงใส
ปรับการบริหารจัดการ
ใหเป6นสมัยใหมH
โดยมีระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม

ความสอดคลองกับ
มิติการกํากัดูแล
รัฐวิสาหกิจ

๑. ดานบทบาทและ
ทิศทางการดําเนินงาน

๒. ดานการลงทุน

๓. ดานการเงิน

๔. ดานเทคโนโลยี นวัตกรรม
และการวิจัยพัฒนา

๕. ดานธรรมาภิบาลและ
บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร-รัฐวิสาหกิจ/
ยุทธศาสตร-รัฐวิสาหกิจ
สาขาขนสHง

๑. กําหนดบทบาท
รัฐวิสาหกิจใหชัดเจน
เพื่อเป6นพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร-ชาติ

๒. บริหารแผนการลงทุน
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ

๓. เสริมสราง
ความแข็งแกรHง
ทางการเงินเพื่อ
ความยั่งยืนในระยะยาว

๔. สนับสนุนการใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตร- Thailand ๔.๐
และแผน DE

๕. สHงเสริมระบบ
ธรรมาภิบาลใหมี
ความโปรHงใสHและมีคุณธรรม

๑. การใหบริการ
การเดินอากาศ
ที่ปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพ

๔. การสรางความสามารถ
ในการแขHงขันใหกับประเทศ
และสรางคุณคHาใหกับ
กิจการบิน

๓. การพัฒนาไปสูH
องค-กรสมรรถนะสูง

๓. การพัฒนาไปสูHองค-กร
สมรรถนะสูง

๓. การพัฒนาไปสูH
องค-กรสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร- บวท.

๑๘

๑.๒

หนาที่และความรับผิดชอบ วิสัยทัศน- พันธกิจและคHานิยม
Role and Responsibilities
หนาที่และความรับผิดชอบ

*บวท. ได% รั บ มอบหมายจากรั ฐ บาลไทย ให% เป! น
หนวยงานผู% ให% บ ริก ารการเดิ น อากาศของประเทศ
มีหน%าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. การบริหารจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Management)
๒. การบริการระบบสื่อสาร ระบบชวย
การเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน
(Aeronautical Communications,
Navigation and Surveillance
System/Services) และ
๓. การบริการขาวสารการเดินอากาศและงานแผนที่
เดินอากาศ (Aeronautical Information
Services and Aeronautical Charts)
รวมทั้ง บริการเกี่ยวเนื่องและงานตามนโยบาย
รัฐบาล

AEROTHAI Destination 2037 Vision
๑.ให%บริการ
การเดินอากาศที่
มีคุณภาพระดับ
แนวหน%า

๕.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

คHานิยมองค-กร
มุงเน%นความปลอดภัย
มุงเน%นหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการทํางาน
มุงเน%นความรับผิดชอบตอผู%มีสวนได%สวนเสีย
มุงเน%นผลลัพธZที่เป!นเลิศ
มุงเน%นการทํางานเป!นทีม

๑.
๒.
๓.
๔.

๓.พัฒนาไปสู
องคZกรสมรรถนะสูง

๔. สร%าง
ความสามารถใน
การแขงขันให%กับ
ประเทศ และ
สร%างคุณคาให%กับ
กิจการบิน

Vision
วิสัยทัศน“เป6นองค-กรที่ใหบริการการเดินอากาศดวยคุณภาพสูงสุดอยHางยั่งยืน”
“A Sustainable Quality Excellent Air Navigation Service Provider”

Mission
พันธกิจ

Organizational Culture
and Value
วัฒนธรรมองค-กร
S – Safety (ความปลอดภัย)
M – Morality (จริยธรรมเพื่อสวนรวม)
A – Accountability
(ความรับผิดชอบตอตนเองและหน%าที่)
R – Recognition (การเป!นที่ยอมรับ
ในความเป!นมืออาชีพในระดับสากล)
T – Teamwork (ความเป!นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน)

๒.สร%างบุคลากร
มืออาชีพ

“เป6นผูใหบริการการเดินอากาศของประเทศ*
ที่ตอบสนองความตองการของผูใชบริการดวยความปลอดภัย
เป6นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางคุณคHาใหแกHระบบการบิน
และผลประโยชน-แหHงชาติ”

Core Competencies
ความสามารถพิเศษขององค-กร
• มาตรฐานและฝ\มือการให% บริการการเดิน อากาศเป!น ที่ ยอมรับ
ของอุตสาหกรรมการบิน
• ความเชี่ ย วชาญด% า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมการจราจร
ทางอากาศ

๑๙

๑.๓

วัตถุประสงค-แผนวิสาหกิจ บวท. (Corporate Plan Objective)

แผนวิสาหกิจ บวท. จัดทําขึ้นเพื่อแสดงให%เห็นถึงทิศทางและแนวทางการดําเนินพันธกิจของ บวท. ในกรอบระยะเวลา ๕ ป\
(พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) ซึ่งแผนวิสาหกิจดังกลาวใช%เป!นเอกสารอ%างอิงถึง โครงการ (Projects) และงาน (Tasks) ขององคZกร
รวมถึง เหตุผลความจําเป!น (Why) ผลลัพธZ (Outcome) ผู%รับผิดชอบ (Who) ระยะเวลา (When) งบประมาณที่ใช% (Required
Budget) และแผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ด%วยวัตถุประสงคZดังกลาว แผนวิสาหกิจฉบับนี้ จึงเป!นเครื่องมือสําคัญของคณะกรรมการ ผู%บริหาร และพนักงาน บวท. สําหรับ
การบริ ห ารจั ด การ การดํ า เนิ น งาน และปฏิ บั ติ ก ารตามลํ า ดั บ นอกจากนั้ น ยั ง เป! น ข% อ มู ล ที่ บวท. ต% อ งการสื่ อ สารถึ ง
ผู% มี ส วนได% ส วนเสี ย (Stakeholders) ทุ ก กลุ ม ให% ได% รั บ ทราบถึ ง ความตั้ ง ใจ ประเด็ น ที่ ให% ก ารมุ งเน% น ตลอดจนแนวทาง
การดําเนินการพัฒนาของ บวท. ภายใต%สภาพแวดล%อมที่เปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบตอการดําเนินพันธกิจขององคZกร

๑.๔

โครงสรางของแผนวิสาหกิจ บวท. (Corporate Plan Structure)

แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ แบงเนื้อหาออกเป!น ๓ บท ดังนี้
• บทที่ ๑: บทนํา (Introduction)
• บทที่ ๒: บทวิเคราะหZสภาพแวดล%อมและประเมินองคZกร (Environmental Analysis)
• บทที่ ๓: เปrาหมายวิสัยทัศนZ/ประเด็นยุทธศาสตรZ/วัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZ/กลยุทธZ/แผนงานของ บวท.
(AEROTHAI Goals/ Strategic Issues/ Strategic Objectives/ Strategies/ Programs)
ทั้ งนี้ บทนํ า (บทที่ ๑) เป! น เนื้ อ หาสรุ ป ภาพรวมขององคZ ก ร รวมถึ ง ยุ ท ธศาสตรZรัฐ วิ ส าหกิ จ วิ สั ย ทั ศ นZ (Vision) พั น ธกิ จ
(Mission) คานิ ยม (Value) และทิ ศ ทางการบริห ารจั ดการองคZ ก ร (Directions) รวมทั้ งข% อมู ล เบื้ องต% น เกี่ ย วกั บ การจั ดทํ า
แผนวิสาหกิจของ บวท. บทที่ ๒ เป! นบทสรุปการวิเคราะหZ สภาพแวดล%อมจากทั้ งภายนอกและภายในที่ มีความสําคัญ ตอ
การดํ า เนิ น ภารกิ จ ของ บวท. เพื่ อ นํ า มากํ า หนดข% อ มู ล ในบทที่ ๓ ซึ่ ง ได% แ ก เปr า หมายวิ สั ย ทั ศ นZ (Goals) กรอบ
การดําเนินงานที่สําคัญ (Key Performance Areas: KPAs) วัตถุประสงคZระยะยาว (Long Term Objectives) ตัวชี้วัด (Key
Performance Indicators: KPIs) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตรZ (Strategic Issues) วั ต ถุ ป ระสงคZ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตรZ (Strategic
Objectives) พร%อมด%วยเปrาหมายผลการดําเนินการ (Key Performance Targets: KPTs) กลยุทธZ (Strategies) และแผนงาน
(Programs) พร%อมสรุปภาพรวมงบประมาณ ของ บวท. เพื่อผลักดันวิสัยทัศนZให%บรรลุเปrาหมาย

๒๐

๑.๕

วิธีการจัดทําแผนวิสาหกิจ บวท. (Corporate Plan Development Process)

แผนวิสาหกิจของ บวท. มีลักษณะเป!น Rolling Plan ซึ่งมีการพิจารณาทบทวนทุกป\งบประมาณ เพื่อให%มีความทันสมัยและ
สอดคล%องกับสภาพแวดล%อมทั้งภายนอกและภายในองคZกร โดยนําหลักการการวางแผนเชิงยุทธศาสตรZ และระบบตัวชี้วัด Key
Performance Indicators (KPIs) มาประยุ ก ตZ ใช% ซึ่ งมี ก ารพิ จ ารณาถึ งวิ สั ย ทั ศ นZ (Vision) พั น ธกิ จ (Mission) ยุ ท ธศาสตรZ
รัฐวิสาหกิจ และทิศทางการบริหารจัดการองคZกร (Directions) และสภาพแวดล%อมทั้งภายนอกและภายในตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญ
ตอการดํ า เนิ น งานของ บวท. เพื่ อ กํ า หนดและแปลงประเด็ น ยุ ท ธศาสตรZ ม าสู การปฏิ บั ติ อ ยางเป! น รู ป ธรรม พร% อ มด% ว ย
การกําหนดวัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZ เปrาหมายผลการดําเนินการ และกลยุทธZ เพื่อให%การดําเนินงานบรรลุตามเปrาหมาย
ตลอดชวงระยะเวลา ๕ ป\ อยางชัดเจนตามภาพประกอบที่ ๓

ภาพประกอบที่ ๓ : หลักการการวางแผนเชิงยุทธศาสตรZของ บวท.
ในการจัดทําและทบทวนแผนวิสาหกิจนั้น คณะกรรมการ บวท. แตงตั้ง “คณะกรรมการบริหาร” เพื่อพิจารณากลั่นกรองและ
ให%ข%อเสนอแนะในการจัดทําแผนวิสาหกิจของ บวท. กอนนําเสนอคณะกรรมการ บวท. เพื่อพิจารณาให%ความเห็นชอบ โดยมี
ผู%บริหารระดับสูงรวมกันจัดทํารางแผนฯ โดยการทบทวนและจัดทําแผนวิสาหกิจฉบับนี้ ดําเนินการในระหวางเดือนตุลาคม
๒๕๖๑ – มิถุน ายน ๒๕๖๒ และนํ าเสนอตอ คณะกรรมการ บวท. และ คค. เพื่ อพิ จารณาให% ความเห็น ชอบภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๒ และ กันยายน ๒๕๖๒ ตามลําดับ

๒๑

๑.๖

แผนความเชื่อมโยงระหวHางแผนวิสาหกิจและแผนอื่น ๆ ใน บวท. (Relationship with Other
Plans)

นอกจากแผนวิสาหกิจ บวท. มีการจัดทํา “แผนการเงิน” ซึ่งเป!นไปตามนโยบายรัฐบาล เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของรัฐวิสาหกิจ ที่มีสาระสําคัญสวนหนึ่งกําหนดให%รัฐวิสาหกิจทุกแหง จัดทําเป!นแผนการเงินเพื่อให%องคZกรสามารถบริหาร
สภาพคลอง และบริหารหนี้ ได%อยางมีประสิทธิภาพ โดยแผนการเงินดังกลาวจะอ%างอิงแผนวิสาหกิจที่เชื่อมโยงกับนโยบายและ
ทิ ศ ทางการบริห ารจั ดการองคZ ก ร ทั้ งนี้ แผนการเงิน จะนํ าข% อมู ล งบประมาณในการดํ าเนิ น โครงการ (Projects) และงาน
(Tasks) จากแผนวิ ส าหกิ จ มาประกอบการคาดการณZ แ ผนเบิ ก จายลงทุ น ในระยะเวลา ๕ ป\ ให% เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
นอกจากนี้ บวท. ยังมีแผน/กรอบแนวคิดในด%านตาง ๆ อีก ๖ แผน เพื่อสนับสนุนการดําเนินการองคZกร ดังนี้
• แผนการเดินอากาศสากลและแผนภูมิภาคที่เกี่ยวข%อง
• แผนปฏิบัติการดิจิทัล
• แผนหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management Master Plan: RM Master Plan)
• แผนแมบทการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• แผนแมบทด%านการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
• กรอบแนวคิดด%านทรัพยากรบุคคลของ บวท. (AEROTHAI HR Model)
แผนเหลานี้ เชื่อมโยงและใช%สาระสําคัญในแผนวิสาหกิจ อันได%แก วิสัยทัศนZ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตรZ
(Strategic Issues) และวัตถุป ระสงคZเชิงยุทธศาสตรZ (Strategic Objectives) ตลอดจนแนวทางการดําเนิน งานด%านตาง ๆ
สําหรับการกําหนดเป!นกลยุทธZ (Strategies) รวมถึงโครงการ (Projects) และงาน (Tasks) ของแผนแมบทแตละด%าน ซึ่งข%อมูล
เหลานี้จะสะท%อนมาเป!นรายละเอียดของการดําเนินงานในแผนวิสาหกิจ เพื่อแสดงให%เห็นถึงภาพรวมการดําเนินงานทั้งองคZกร
ในชวงป\ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗
แผนวิสาหกิจและแผนอื่น ๆ ดังกลาวข%างต%น มีความเชื่อมโยง ตามภาพประกอบที่ ๔
แผนวิสาหกิจ
(Corporate Plan)

แผนการเงิน
(Financial Plan)

แผนการเดิมอากาศสากล
และแผนภูมิภาค
ที่เกี่ยวข%อง

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล

แผนหลักการบริหาร
ความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
(RM Master Plan)

แผนแมบท
การกํากับดูแลกิจการที่ดี

ภาพประกอบที่ ๔: ความเชื่อมโยงระหวางแผนวิสาหกิจกับแผนอื่น ๆ
□□□□□□□□□□

๒๒

แผนแมบทด%านการแสดง
ความรับผิดชอบ
ตอสังคม

กรอบแนวคิดด%าน
ทรัพยากรบุคคลของ บวท.
(AEROTHAI HR Model)

๒.

บทวิเคราะห-สภาพแวดลอม (Environmental Analysis)

๒.๑

ผลการวิเคราะห-สภาพแวดลอม

บวท. ได%พิจารณาปoจจัยแวดล%อมทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงผลการดําเนินงานขององคZกรที่ผานมา โดยพิจารณาถึง
ปo จจัยที่ สําคั ญซึ่ งถื อเป! นปo จจั ยขั บเคลื่ อนวิสั ยทั ศนZ และยุ ทธศาสตรZตลอดจนประเด็ นที่ องคZ กรต% องตอบสนอง รวม ๑๐ ด% าน
(10 Vision, Mission & Strategy Drivers) ประกอบด%วย
ปoจจัยภายใน ที่สงผลตอสมรรถนะขององคZกร
− ผลประโยชนZแหงชาติ
− นโยบาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ ภาครัฐ
−

การเติบโตและแนวโน%มของปริมาณจราจรทางอากาศ
− แผนพัฒนาและสภาพอุตสาหกรรมการบินของโลก/ภูมิภาค
−

ความต%องการของผู%ใช%บริการ
− บริบทด%านการแขงขันที่เปลี่ยนแปลง
− ปoจจัยด%านประชากร บุคลากร และการพัฒนาบุคลากรด%าน
การบินของประเทศ
− ความรวมมือประชาคมอาเซียน
− ทิศทางและแนวโน%มของเทคโนโลยีและมาตรฐานที่สงผลตอ
ยุทธศาสตรZองคZกร
−

จากผลการวิเคราะหZประเมินสภาพแวดล%อมภายในและภายนอก พบปoจจัยที่เป!นจุดแข็ง (Strengths) และจุดออนหรือ
สิ่งที่ควรปรับปรุง (Weaknesses) กับปoจจัยที่เป!นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) / ความท%าทาย (Challenges) ดังนี้
จุดแข็ง (S - Strengths)
•
•

•
•
•
•

•

•

S1. ผูบริหารมีสHวนรHวม: ผู%บริหารมีสวนรวมในการบริหารจัดการ/กําหนดทิศทางองคZกรและผลักดันไปสูการปฏิบัติ
อยางเป!นรูปธรรมเพื่อให%ได%ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว%โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม Performance Target
S2. การตอบสนองตHอนโยบายผูถือหุน/ภาครัฐ: องคZกรตอบสนองตอหลักการและแนวนโยบายภาครัฐ รวมถึงสอดคล%อง
กั บ ยุ ท ธศาสตรZ ช าติ ๒๐ ป\ ได% อ ยางตรงประเด็ น และตอเนื่ อ งโดยเฉพาะการพั ฒ นาโครงสร% า งพื้ น ฐานระบบบริก าร
การเดินอากาศและการจัดวางยุทธศาสตรZที่ชัดเจนเพื่อเป!นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรZการพัฒนาระบบคมนาคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ
S3. มีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน: บวท. มีความสามารถพิเศษ (Core Competency) ด%านมาตรฐานและฝ\มือที่
เป!นที่ยอมรับในการให%บริการการเดินอากาศ และความเชี่ยวชาญด%านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบุคลากร
S4. สถานะทางการเงินดี: บวท. ยังคงมีสถานะทางการเงินที่ดีและสภาพคลองทางการเงินคอนข%างสูง และมีอัตรา
คาบริการที่สามารถแขงขันได% เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใกล%เคียงในภูมิภาค
S5. อั น ดั บ เครดิ ตองค-กรดี : บวท. มีค วามนาเชื่ อถืออยูในระดั บ สูงสุดอยางคงที่ มาอยางตอเนื่ อง ทั้ งจากบทบาทใน
อุตสาหกรรมการบิน บทบาทและผลงานของผู%นําองคZกร ความสามารถทางการเงิน
S6. การเรียนรู งานวิจัยและนวัตกรรมเขมแข็ง: บวท. มีการสงเสริมงานวิจัย/พัฒนา และนวัตกรรมอยางตอเนื่อง และ
มีผลงานวิจัยที่ใช%สนับสนุนภารกิจและได%รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับโลก รวมทั้งพัฒนาองคZกรเป!น Learning
Organization และมีแผนมุงสูการเป!น Innovation Organization เพื่อการสร%างความสามารถให%กับองคZกร และเพื่อเกิด
การเรียนรู%ระยะยาว และยั่งยืน
S7. การยกระดับ การบริหารความปลอดภั ย และความเสี่ ยง: บวท. มี การยกระดั บ การบริหารความปลอดภั ยและ
ความเสี่ยง โดยมีการดําเนิน งานในเชิงรุกอยางเป!น ระบบอยางตอเนื่อง โดยมีสถิติความปลอดภัยอยูในเกณฑZ ดีเยี่ยม
(Safety Performance อยูในระดับดีกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม)
S8. การบริหารโครงการและเบิ กจHายงบประมาณ: บวท. ปรับ ปรุงพั ฒ นากระบวนการ และกํากับดูแลการบริหาร
โครงการ รวมทั้งเรงรัดการเบิกจายงบประมาณอยางใกล%ชิด และบรรลุเปrาหมายการเบิกจายงบประมาณ
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S9. การพัฒนาความสามารถของพนักงาน: บวท. มุงพัฒนาความสามารถพนักงานอยางตอเนื่อง และเตรียมการจัดตั้ง
ATM Professional Center เพื่อสร%างบุคลากรด%านการบินให%กับประเทศ เป!นการสร%าง Competency ให%กับองคZกรใน
ระยะยาว ตลอดจนเส%นทางสายอาชีพให%กับพนักงาน
• S10. การปรับปรุงกระบวนการ: บวท. ให%ความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการและการสงผลลัพธZงานตอกัน (Value
Chain) อยางตอเนื่อง เพื่อให%เกิดผลลัพธZที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
•

จุดอHอน (W - Weaknesses)
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

W1. ความพึ งพอใจผู ใชบริการ: ผลสํารวจความพึ งพอใจผู%ใช%บ ริการยังไมคงที่ และจําเป! น ต%องมีแผนการแก%ไขและ
การติดตามอยางตอเนื่อง
W2. การบริหารจัดการบุคลากร: การขาดแคลนอัตรากําลังและความสามารถของบุคลากร (Competency) ที่ยังต%อง
พัฒนาให%ตรงตามความต%องการของหนวยงาน ตําแหนง สภาพแวดล%อมการทํางานที่เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของ
เทคโนโลยี รวมทั้งปoจจุบันระบบงานด%านทรัพยากรบุคคล ยังไมมีระบบการวิเคราะหZข%อมูลและการบูรณาการอยางเป!น
ระบบ เพื่อให%สอดรับกับทิศทางองคZกรในระยะยาวและการเปลี่ยนแปลงของกลุมบุคลากร
W3. ผลิตภาพ (Productivity) และชั่วโมงทํางานของเจาหนาที่ ควบคุมจราจรทางอากาศ: บวท. มีคา ATCO in
OPS Hour Productivity (ชั่วโมงทํางานของ ATC ทั้งหมดตอชั่วโมงทําการบิน) ต่ํากวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม และมีคา
ชั่วโมงทํางานตอ ATC ที่สูงในอุตสาหกรรม
W4. ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ: โครงสร%างเส%นทางบิน และการบริหารห%วงอากาศใน
ปoจจุบันยังไมสมดุลกับการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศในปoจจุบัน รวมถึงปริมาณจราจรทางอากาศที่มีแนวโน%มจะ
สูงขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต สงผลให% บวท. ต%องเรงดําเนินการพัฒนาความสามารถในการรองรับของระบบการบินทั้ง
ระบบรวมกับผู%มีสวนได%สวนเสียที่เกี่ยวข%อง
W5. การยกระดับมาตรฐานบริการการเดินอากาศ: บวท. อยูระหวางการยกระดับมาตรฐานบริการการเดินอากาศ เพื่อ
การขอรับใบอนุญาตจาก กพท. ครบทุกบริการ (ATS, CNS, IFPDS) ซึ่งในการดําเนินการยกระดับมาตรฐาน จําเป!นต%อง
ใช%เวลา บุคลากรที่มีความสามารถ และทรัพยากรสนับสนุน ปoจจุบัน บวท. มีบุคลากรที่มีความสามารถด%านมาตรฐาน
จํานวนจํากัด การดําเนินการยกระดับมาตรฐานจึงอาจไมสามารถดําเนินการได%อยางรวดเร็ว
W6. ความผูกพันตHอองค-กรของพนักงาน: ระดับความผูกพันฯ ยังไมคงที่ บวท. ยังคงต%องให%ความสําคัญ และทบทวน
โครงการ/กิจกรรมอยางสม่ําเสมอ เพื่อยกระดับความผูกพันฯ อยางจริงจัง
W7. การวิเคราะห-ขอมูล: บวท. ยังต%องการ Data Scientist และ Data Analyst รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให%ครอบคลุม
ทั ก ษะ/ความรู% ด% า น Data Analytic, Data Engineer และ Machine Learning เพื่ อ การวิ เคราะหZ ข% อ มู ล ได% อ ยางมี
ประสิทธิภาพ นําไปสูการมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู%บริหาร (Decision Support System)
W8. สัดสHวนคHาใชจHายพนักงานตHอคHาใชจHายทั้งหมด: บวท. มีคาใช%จายพนักงานเทียบกับคาใช%จายทั้งหมดอยูในระดับที่
สูง จึงยังคงต%องทบทวนกลยุทธZ แผนงาน/โครงการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการปฏิบัติงาน (Productivity) ขององคZกร
W9. โครงสรางองค-กร: งานบางสวน ยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งโครงสร%างในปoจจุบันยังไมเอื้อตอ
การดําเนินการเพื่อดําเนินการ/สนับสนุนให%งานบรรลุผลลัพธZตามที่กําหนดไว% เชน งานมาตรฐานและความปลอดภัย
งานการวิเคราะหZข%อมูล (Data Analysis) งานบริหารการเปลี่ยนแปลง และงานกําหนดนโยบายและดําเนินการในเรื่อง
สิ่งแวดล%อม เป!นต%น
W10. ก ารนํ าเท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ แ ล ะดิ จิ ทั ล เข าใช งาน : ก ารนํ าระบ บ ส ารส น เท ศ ม าส นั บ ส นุ น
การดําเนินการ การบูรณาการ แลกเปลี่ยน และจัดเก็บข%อมูลระหวางสายงาน รวมถึงการนําข%อมูลมาวิเคราะหZอยางเป!น
ระบบ และการนําเทคโนโลยีเข%าใช%งานเพื่อลดต%นทุน และภาระงานของพนักงาน ยังไมทั่วถึงเพียงพอตอความต%องการ
ทั่วทั้งองคZกร
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โอกาส (O – Opportunities)
•

•

•

•

•

•

O1. ยุทธศาสตร-ภาครัฐมีความชัดเจน: ภาครัฐกําหนดยุทธศาสตรZสําคัญที่มีเปrาหมายและกรอบเวลาในระยะกลางและ
ระยะยาว อาทิ ยุทธศาสตรZชาติ ๒๐ ป\ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตรZการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสงของไทย ระยะ ๒๐ ป\ แผนยุท ธศาสตรZรัฐวิส าหกิ จ ระยะ ๕ ป\ (ป\ ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนยุท ธศาสตรZ
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ Thailand 4.0/นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล แผนพัฒ นาคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายห%วงอากาศแหงชาติ รวมทั้งแผนพัฒนาสนามบินของประเทศ เป!นต%น ทําให% บวท. มีกรอบ
ทิศทางในการเชื่อมโยงยุทธศาสตรZและวางแผนพัฒนา/กําหนดกลยุทธZ บวท. ให%สอดคล%องตามยุทธศาสตรZภาครัฐ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา/สร%างความสามารถในการแขงขันของประเทศได%อยางชัดเจน
O2. แนวทางการจัดโครงสรางและบริหารหวงอากาศของไทย: ภาครัฐและภาคความมั่นคงตระหนักถึงความจําเป!นใน
การจัดโครงสร%างและบริหารห%วงอากาศเพื่อให%เกิดการใช%ห%วงอากาศอยางเกิดประโยชนZสูงสุดและเป!นไปตามหลักสากล
รวมทั้งยอมรับในหลักการบริหารห%วงอากาศแบบยืดหยุน (FUA) และมีสวนรวมสนับสนุนและผลักดันให%มีการแก%ปoญหา
และพัฒนาระบบห%วงอากาศและการบินของประเทศ
O3. การขนสHงทางอากาศเติบโต: ปริมาณเที่ยวบินของโลก ภู มิภาค และประเทศไทย ยังคงเติบ โต และมีแนวโน%ม
การเติ บ โตสู งขึ้น อยางตอเนื่ อง โดยเฉพาะสํ าหรับ ภู มิภ าคเอเชี ยแปซิ ฟ… ก (จากการคาดการณZ ของ IATA ขนาดตลาด
ด%านการบินของไทยและตุรกีจะอยูใน ๑๐ อันดับสูงสุดของโลก)
O4. แผนพั ฒ นาของ ICAO ที่ ชั ด เจน: แผนการเดิ น อากาศสากล (GANP) และกลยุ ท ธZ ก ารพั ฒ นาระบบการบิ น
(ASBUs) และแผนบริหารจราจรทางอากาศอยางไร%รอยตอของภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟ…ก (APAC Seamless ATM Plan)
ตลอดจนแผนความปลอดภัยทางการบิน (GASP) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กรอบเวลาการพัฒนาการเป!นลําดับเปrาหมาย
การพัฒนา และแนวทางการวัดผล มีความชัดเจนและแบงเป!นชวงระยะเวลาไปถึงอนาคต ทําให%สามารถวางแผนพัฒนา
อยางมีทิศทาง
O5. ความรHวมมือในอาเซียน: ตาม ASEAN ATM Master Plan ได%กําหนด Lead Country ในการจัดทําแผนพัฒนา
รวมกัน (Harmonization Plan) สําหรับ ๕ เรื่อง ที่ประเทศอาเซียนควรพัฒ นารวมกัน (Five Initiatives for ASEANwide Harmonized Implementation) โดยประเทศไทยเป! น co-lead รวมกั บ สิ ง คโปรZ ในเรื่ อ ง ATFM, AIM และ
CRV ซึ่งจะเป!นโอกาสแก บวท. ในการใช%ประโยชนZจากการยอมรับและความพร%อมมากกวาบางประเทศในอาเซียน
O6. วิวัฒ นาการทางเทคโนโลยี: วิวัฒ นาการทางเทคโนโลยีด%านการเดิน อากาศและอื่น ๆ (สารสนเทศการบริหาร
จัดการ และการวิเคราะหZ/ประมวลผล) ที่พร%อมให%เลือกนํามาใช%งาน เป!นปoจจัยบวกตอการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ด%านการเพิ่มผลผลิต (Productivity) และสนับสนุนให%เกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางเป!นระบบ รวมถึงอาจใช%
เป!นโอกาสในการทําธุรกิจตอไป

อุปสรรค (T - Threats) และ ความทาทาย (C - Challenges)
T1. ปY จจั ยอั น ตรายทางการบิ น ใหมH : ปo จ จัยอั น ตรายทางการบิ น ทั้ งในสวนของบั้ งไฟ/โคมลอย/วิทยุ ชุมชน/ข%อมู ล
อุตุนิยมวิทยาการบิน ยังไมได%รับการแก%ไขอยางสมบูรณZ และยังมีปoจจัยอันตรายที่เกิดขึ้นใหม ได%แก อากาศยานไร%คนขับ
(Unmanned Aircraft System: UAS หรื อ Remotely Piloted Aircraft System: RPAS หรื อ Drone) และ เลเซอรZ
(Laser and Bright light) เป!นปoจจัยอันตรายที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และจําเป!นต%องมีการจัดการที่เหมาะสม
• T2. การจั ด การผลกระทบตH อ สิ่ ง แวดลอม: ผลกระทบตอสิ่ ง แวดล% อ มจากการบิ น ทั้ ง กˆ า ซและเสี ย ง ถู ก ยกระดั บ
ความสําคัญมากยิ่งขึ้น ในอุตสาหกรรมการบิน ประเทศไทย และชุมชนในบริเวณสนามบินสําคัญ ซึ่งมาตรการ/เปrาหมาย
ที่จะมีการบังคับใช% อาจสงผลกระทบโดยตรงตอ บวท. ในรูปของข%อจํากัดการปฏิบัติงาน หรือทางอ%อมผานต%นทุนจาก
ระบบคารZบอนเครดิตของสายการบิน
• T3. ความตองการทําการบินเกินความสามารถในการรองรับ: ปริมาณจราจรทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นมาอยางตอเนื่องและ
เกินกวาความสามารถในการรองรับของประเทศ จนกอให%เกิดความคับคั่งของการจราจรทางอากาศ จึงควรให%ความสําคัญ
•
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กับการจัดการห%วงอากาศ (Airspace Management) และเรงดําเนินการพั ฒ นาความสามารถในการรองรับทั้งระบบ
รวมกับผู%มีสวนได%สวนเสียที่เกี่ยวข%อง
• T4. ความตH อ เนื่ อ งในการใหบริ ก าร: วิก ฤตการณZ ภั ย คุ ก คาม ข% อ ขั ด ข% องตาง ๆ ที่ เป! น ความเสี่ ยงตอความตอเนื่ อง/
คุณภาพในการให%บริการการเดินอากาศมีมากขึ้นในปoจจุบัน
• T5. บริบทดานการแขHงขันที่เปลี่ยนแปลง: ปoจจุบันการพัฒนา Unmanned Aircraft System (UAS) ได%รับความนิยม
อยางรวดเร็ว ในอนาคตอันใกล%จึงจําเป!นต%องมี Unmanned Aircraft Traffic Management (UTM) ซึ่งเป!นการบริหาร
จัดการและให%บริการจราจรทางอากาศที่เพิ่มเติมจากบริบทการบินปoจจุบัน เพื่อบริหารจัดการ UAS แสดงให%เห็นถึงบริบท
การให%บริการที่เป!นเชิงการแขงขันมากขึ้น และเป…ดโอกาสให%กับผู%ให%บริการรายใหม ๆ
• T6. แผนการเดินอากาศระดับชาติ : ตามที่มี แผนการเดินอากาศสากล (GANP) และแผนการเดินอากาศระดับภูมิภาค
(APAC Seamless ATM Plan) บวท. จึ ง ต% อ งดํ าเนิ น การให% ส อดคล% อ งและทั น กั บ กรอบเวลาที่ กํ า หนดไว% อยางไรก็ ดี
ปoจจุบันประเทศไทยยังไมมีแผนการเดินอากาศระดับชาติ และกฎหมาย/ระเบียบ/ข%อกําหนดรองรับที่ครบถ%วน อาจสงผล
กระทบให% บวท. ไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยี/เทคนิค/วิธีปฏิบัติ ได%ทันตามแผนการพัฒนาระดับโลก และระดับภูมิภาคได%

๒.๒

สรุปผลการวิเคราะห-ความทาทายเชิงยุทธศาสตร- (Strategic Challenges - SC)
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร-

ความท%าทายในภาพรวมขององคZกร (Business)
๑. Traffic Growth/Trend แนวโน%มการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศในอัตราสูงอยางตอเนื่องสงผลตอการพัฒนาความสามารถใน
การรองรับของระบบการจราจรทางอากาศของประเทศ ระบบสนามบิน และการบริหารจราจรทางอากาศ ที่จําเป!นต%องพัฒนาอยางตอเนื่อง
และบูรณาการให%ทันตอการเติบโตของปริมาณจราจรทางอากาศ
๒. วิกฤตการณZตาง ๆ ของโลกทั้งภัยธรรมชาติ โรคระบาด วิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตการณZทางการเมือง ที่สงผลกระทบตอการบริการจราจร
ทางอากาศ สงผลตอการเกิดวิกฤตการณZทางการเงิน หรือวิกฤตการณZด%านปริมาณเที่ยวบิน เป!นความท%าทายตอความตอเนื่อง/คุณภาพใน
การให%บริการการเดินอากาศ
๓. บริบทด%านการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิดขึ้นขององคZกรให%บริการการเดินอากาศข%ามชาติ (ผู%ผลิต/องคZกรชั้นนําด%านเทคโนโลยีขนาด
ใหญ) ซึ่งมีความได%เปรียบหลายด%าน หรือผู%ให%บริการการเดินอากาศจากประเทศอื่น รวมทั้ง ราง พ.ร.บ. การเดินอากาศฉบับใหม แสดงให%
เห็นถึงบริบทการให%บริการที่เป!นเชิงการแขงขันมากขึ้น และเป…ดโอกาสให%กับผู%ให%บริการรายใหม ๆ อาจเข%ามาแกงแยงธุรกิจขององคZกรไป
ดําเนินการในอนาคต
หมายเหตุ: ๓ ปจจัยขางตน เปนความทาทายเชิงยุทธศาสตรที่สงผลตอความยั่งยืนขององคกร
๔. วิวัฒนาการโลกการบิน และความก%าวหน%าของเทคโนโลยีการเดินอากาศโดยรวม รวมถึงเทคโนโลยีที่นํามาใช%ในการดําเนินภารกิจของ
องคZกร ซึ่งใหมและเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก สงผลให%องคZกรต%องปรับตัวอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลง
ความท%าทายด%านการดําเนินงานขององคZกร (Operation)
๕. ความคาดหวั ง ของผู% ใช% บ ริ ก าร ปo จ จั ย ความก% า วหน% า ทางเทคโนโลยี ที่ ร วดเร็ ว ทํ า ให% ผู% ใช% บ ริ ก ารเกิ ด ความคาดหวั ง และความต% อ งการ
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/อุปกรณZและการให%บริการให%มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๖. Demand/Capacity ความสามารถองคZ ก ร ในการรองรั บ ปริ ม าณจราจรทางอากาศในอนาคต ด% ว ยการบริ ก ารการเดิ น อากาศที่ มี
ความปลอดภัย (Safety) และมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เป!นที่ยอมรับและเทียบเคียงได%กับหนวยงานชั้นนําด%านการบินระดับโลก
๗. ปoจจัยอันตรายทางการบิน (บั้งไฟ โคมลอย วิทยุชุมชน อุตุนิยมวิทยาการบิน และปoจจัยใหม ๆ ได%แก อากาศยานไร%คนขับ (Remotely
Piloted Aircraft System: RPAS) และการฉายแสงขึ้นสูท%องฟrา (Laser/Bright Light))
๘. แผนพัฒนา ASBUs การดําเนินงานตามแผนการเดินอากาศสากล (Global Air Navigation Plan : GANP) และกลยุทธZการพัฒนาในรูปของ
Aviation System Block Upgrades (ASBUs) และแผนการดําเนิน งานด%านการขนสงทางอากาศของอาเซียน ให%ได%ตามเปr าหมาย และ
กรอบเวลาที่กําหนด
๙. Airspace Management การพัฒนาโครงสร%างและการจัดการห%วงอากาศของประเทศ ให%มีความสามารถเพียงพอในการรองรับการเติบโต
ของปริมาณจราจรทางอากาศ ทั้งในปoจจุบันและอนาคต
ความท%าทายด%านความรับผิดชอบตอประเทศและสังคม (Societal Responsibility)
๑๐. สิ่งแวดล%อม ผลกระทบตอสิ่งแวดล%อมจากการบิน ทั้งกˆาซและเสียง ถูกยกระดับความสําคัญมากยิ่งขึ้น ในอุตสาหกรรมการบิน ประเทศไทย
และชุมชนในบริเวณสนามบินสําคัญ ซึ่งมาตรการ/เปrาหมายที่จะมีการบังคับ ใช% อาจสงผลกระทบโดยตรงตอ บวท. ในรูปของข%อจํากัด
การปฏิบัติงาน หรือทางอ%อมผานต%นทุนจากระบบคารZบอนเครดิตของสายการบิน
๑๑. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลเข%าใช%งาน เพื่อสนับสนุนการดําเนินการขององคZกรให%มีประสิทธิภาพ ลดต%นทุน และภาระงานของ
พนักงาน รวมถึงตอบสนองตอนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ จําเป!นต%องดําเนินการให%รวดเร็ว ทันกาล และเพียงพอตอการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีของโลก

๒๖

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรความท%าทายด%านบุคลากร (Workforce)
๑๒. Workforce Management การขาดแคลนอัตรากําลังและความสามารถของบุคลากร (Competency) ที่ยังต%องพัฒนาให%ตรงตามความ
ต%องการของหนวยงานและตําแหนง มีความเพียงพอและทันกาลตอภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการไมสามารถรักษาพนักงานในองคZกร
ไว%ได% มีการเคลื่อนย%ายไปสูองคZกรเอกชนที่ให%ผลตอบแทนที่ดีกวา หรือสร%างความพึงพอใจได%มากกวา
๑๓. Engagement การยกระดับคุณภาพชีวิต การสร%างความผูกพันและแรงจูงใจที่ดีให%กับบุคลากร

๒.๓

สรุปผลการวิเคราะห-ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร- (Strategic Advantages - SA)
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร-

ความได%เปรียบในภาพรวมขององคZกร (Business)
๑. องคZกรได% รับ การยอมรับ /เชื่อถือ ทั้ งในและตางประเทศ การเป! น ที่ ยอมรับ ขององคZกรและการมี ความสั มพั น ธZที่ดีกับ องคZ กรผู% ให% บ ริการ
การเดินอากาศอื่น ๆ ในหลายมิติและหลายระดับ เชน การให%ความชวยเหลือ การถายทอดเทคโนโลยี การให%ความรวมมือและสนับสนุน
กิจกรรม และการดําเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการบินของภูมิภาครวมทั้งในระดับนานาชาติ
๒. การเติบโตของการขนสงทางอากาศ มีแนวโน%มเติบโตสูงขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งภาครัฐและภาคความมั่นคงตระหนักถึงความจําเป!นและมี
สวนรวมสนับสนุนและผลักดันให%มีการแก%ปoญหาและพัฒนาระบบห%วงอากาศและการบินของประเทศ
๓. บวท. เป!นองคZกรที่มีความนาเชื่อถืออยูในระดับสูงสุด มีสถานะทางการเงินที่ดีและสภาพคลองทางการเงินคอนข%างสูง อีกทั้งยังมีการติดตาม
การบริหารโครงการ และเบิกจายงบประมาณอยางใกล%ชิด
๔. องคZการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) มีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล%อง และสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการเดินอากาศ
การพัฒนาของเทคโนโลยีเหลานี้จะชวยสนับสนุนการให%บริการฯ มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงขึ้น
ความได%เปรียบด%านการดําเนินงานขององคZกร (Operation)
๕. Safety Performance ผลการดําเนินงานด%านความปลอดภัย (Safety Performance) ของ บวท. อยูในระดับที่เทียบเคียงได%กับประเทศ
ชั้นนําของโลก (Best Practices)
ความได%เปรียบด%านความรับผิดชอบตอประเทศและสังคม (Societal Responsibility)
๖. การตอบสนองตอนโยบายภาครัฐ ได%อยางตรงประเด็น และตอเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศและ
การพัฒนาระบบบริการการเดินอากาศ ณ ทาอากาศยานตาง ๆ เพื่อเป!นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรZการพัฒนาระบบคมนาคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ความได%เปรียบด%านบุคลากร (Workforce)
๗. ความสามารถองคZ ก ร บวท. มี ค วามสามารถพิ เศษ (Core Competency) ด% า นมาตรฐานและฝ\ มื อ ที่ เป! น ที่ ย อมรั บ ในการให% บ ริ ก าร
การเดินอากาศ และความเชี่ยวชาญด%านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบุคลากร
๘. บวท. มุงพัฒนาความสามารถองคZกรอยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางการจัดตั้ง ATM Professional Center เพื่อสร%างบุคลากรด%านการบิน
ให%กับประเทศ เป!นการสร%าง Competency ให%กับองคZกรในระยะยาว ตลอดจนเส%นทางสายอาชีพให%กับพนักงาน

๒๗

๒.๔

แนวทางการกําหนดกลยุทธ-

จากผลการวิ เคราะหZ ส ภาพแวดล% อ มและประเมิ น รวมกั น ทั้ ง สวนที่ เป! น โอกาส (Opportunities) และอุ ป สรรค
(Threats) จากสภาพแวดล%อมภายนอก กับสวนที่เป!นจุดแข็ง (Strengths) และจุดออนหรือสิ่งที่ควรปรับปรุง (Weaknesses)
จากสภาพแวดล%อมภายใน โดยใช%เทคนิคการประเมินเพื่อหาแนวทางการกําหนดกลยุทธZด%วย TOWS Matrix ปรากฏผลลัพธZ
ดังนี้
กลุHมที่ ๑ กลุHมกลยุทธ-เชิงรุก (Aggressive Strategies)
SO - ใช%ความเข%มแข็งภายในแสวงประโยชนZจากโอกาสภายนอกตามจุดแข็งและโอกาสที่ตรวจพบจากการวิเคราะหZ
SO1. ขับ เคลื่อนองคZกรผานการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมและกําหนดวิสัยทัศนZ /ทิ ศทางองคZ กร นํ าองคZก รและ
ใช% ระบบการกํ ากับ ดูแลองคZก รตามแนวนโยบายการกํากับ ดู แลที่ ดีและการแสดงความรับ ผิดชอบตอสังคม มี
การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ การบริหารผลลัพธZที่ดี ในการเป!นผู%ให%บริการการเดินอากาศที่ตอบสนองตอ
ความคาดหวังของผู%ใช%บริการ/ผู%มีสวนได%สวนเสียทุกกลุม การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่สําคัญเพื่อยกระดับ
การแขงขันของประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร%อมในทุกด%านสูการพัฒนาระบบการเดินอากาศ
SO2. ผลักดันให%มีการดําเนินการตามกลยุทธZ ASBUs และแผน APAC Seamless ATM Plan ในสวนที่เกี่ยวข%องกับไทย
และภูมิภ าค ให%ได%ตามเปr าหมายและกรอบเวลาและวัดผลได% โดยนําแนวคิ ดและวิธีการดําเนิน การ ตลอดจน
องคZประกอบด%านปฏิบัติการและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี มาผนวกเข%ากับทิศทางการดําเนินงานและยุทธศาสตรZ
ของ บวท.
SO3. ปรั บ ปรุ งกระบวนการภายในองคZ ก รและการสงผลลั พ ธZ ง านตอกั น (Value Chain) ให% มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยใช%
เครื่องมือ TQM ในการบริหารจัดการ และใช%จุดแข็งของการมีสวนรวมและความเป!น แบบอยางของผู%บ ริหาร
ตลอดจนความสามารถของพนักงานในด%านมาตรฐานและฝ\มือ และความพร%อมของเทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงอยาง
มีระบบ
SO4. ยกระดับการให%บริการการเดินอากาศและบริการเกี่ยวเนื่อง จากโอกาสการเติบโตของปริมาณเที่ยวบิน การใช%
ห%วงอากาศรวมกันระหวางทหาร-พลเรือนอยางคลองตัว เพื่อให%เกิดการใช%ห%วงอากาศอยางเกิดประโยชนZสูงสุด
และเป!นไปตามหลักสากล โดยใช%จุดแข็งที่องคZกรมีเทคโนโลยีด%านการบินและบริหารจัดการที่มีการพัฒนาและ
พร%อมนํามาใช%งาน รวมถึงผลงานวิจัย/พัฒนาและนวัตกรรมขององคZกร
กลุHมที่ ๒ กลุHมกลยุทธ-เสถียรภาพ หรือ คงที่ (Stability Strategies)
ST - ใช%ความเข%มแข็งภายในหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง/อุปสรรคภายนอกเพื่อลดอุปสรรค แสวงหาโอกาสใหม
ST1. รองรับสถานการณZที่ไมแนนอน รวมถึงรักษาระดับมาตรฐานและความปลอดภัย ความตอเนื่องในการให%บริการ
โดยบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง การจัดให%มีแผนสํารอง การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกอยางเป!นระบบ และใช%
ความสามารถและเชี่ยวชาญของบุ คลากรทางด%านเทคโนโลยีและบริการจราจรทางอากาศ รวมถึงนวัตกรรม
ในการจัดวางมาตรการและจัดให%มีเทคโนโลยี/เครื่องมือบริหารความคลองตัวจราจรทางอากาศ และสร%างโอกาส
ทางธุรกิจ เพื่อใช%บรรเทาผลกระทบ
ST2. พัฒนาบุคลากรอยางเป!นระบบตามกรอบแนวคิดและโครงสร%างระบบทรัพยากรบุคคล (AEROTHAI HR Model)
ให% ส อดคล% อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางด% า นเทคโนโลยี สั ง คม สภาพแวดล% อ ม และบริ บ ทด% า นการแขงขั น ที่
เปลี่ยนแปลงไป และสร%างความสามารถ (Competency) ให%กับองคZกรในระยะยาว ภายใต% ATM Professional
Center โดยมีสภาพแวดล%อมการทํางานที่ดี เพื่อสร%างแรงจูงใจ และความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรZของ
บวท. ที่เป!นกลไกของความสําเร็จตามแผนการพัฒนาของโลกและภูมิภาค
ST3. ผลักดันการพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยและมาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให%บริการการเดินอากาศอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งการสร%างความพร%อมด%านการรักษาความปลอดภัยทางการบิน การผลักดันการแก%ไขกฎระเบียบที่
เกี่ ย วข% อ ง ผานการกํ า หนดทิ ศ ทางและวางแผนที่ ชั ด เจน และความสามารถพิ เศษขององคZ ก ร เพื่ อ ควบคุ ม
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการบริการการเดินอากาศ รวมทั้งการจัดการปoจจัยอันตรายทางการบินและความเสี่ยง
ที่มีนัยสําคัญ
๒๘

ST4. เรงพัฒนาการให%บริการตามแผนการเดินอากาศสากล/ภูมิภาค โดยเฉพาะด%านความปลอดภัย ความสามารถใน
การรองรับ ประสิทธิภาพทางการบิน ผลกระทบสิ่งแวดล%อม และความคุ%มคาการลงทุน โดยอาศัยแนวโน%มรายได%
และสภาพคลองที่ดี ประกอบกับศักยภาพการปฏิบัติงานและการให%บริการการเดินอากาศ
กลุHมที่ ๓ กลุHมกลยุทธ-พลิกฟŠ‹น (Turn Around Strategies)
WO - จัดการจุดออนภายใน โดยมุงใช%ประโยชนZจากโอกาสภายนอกทั้งเพื่อลดจุดออนและทําให%เกิดประโยชนZ
WO1. ใช% ร ะบบประเมิ น ผลคุ ณ ภาพรั ฐ วิ ส าหกิ จ และแนวทาง Performance-Based Approach ของ ICAO เพื่ อ
ปรับ ปรุง/พั ฒ นาขอบเขตของภารกิ จและการดํ าเนิ น องคZก ร การบริหารผลลั พธZองคZก ร ตลอดจนการบริหาร
จัดการ/พัฒนาความสามารถของบุคลากร โดยใช%โอกาสจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีด%านการเดินอากาศและ
อื่น ๆ ที่พร%อมให%เลือกนํามาใช%งาน
WO2. เพิ่มคุณภาพและเน%นประสิทธิภาพการปฏิบัติการบิน การบริหารจัดการทรัพยากรภายใน และความรู%ในองคZกร
เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการการเดินอากาศเทียบเคียงกับหนวยงานผู%ให%บริการการเดินอากาศอื่น ๆ และเพิ่ม
ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศผานการพัฒนาตามแผนการเดินอากาศสากล แผนแมบท
การบริหารจราจรทางอากาศอาเซียน (ASEAN ATM Master Plan) รวมถึงชองทางความรวมมือในอาเซียน กลุม
ประเทศลุมแมน้ําโขง และกับประเทศคูเจรจาของอาเซียนที่มีประสบการณZ/ความชํานาญและอิทธิพลด%านการบิน
WO3. บูรณาการข%อมูลสําคัญ รวมถึงผลการเทียบเคียง (Benchmarking) เพื่อการตัดสินใจและบริหารยุทธศาสตรZอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยใช%แนวทางเก็บข%อมูล การวิเคราะหZข%อมูลอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยีด%านบริหารจัดการที่มีพร%อมนํามาใช%งาน
กลุHมที่ ๔ กลุHมกลยุทธ-เชิงรับ หรือ ตัดทอน (Retrenchment Strategies)
WT - ลดจุดออนภายใน และหลีกเลี่ยงปoญหา/อุปสรรคจากภายนอก
WT1. บริหารและควบคุมคาใช%จายให%เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
WT2. ผลักดันระบบการประเมินผลองคZกร ที่ สอดคล%องกับ บริบ ทของผู%ให%บ ริการการเดินอากาศและความคาดหวัง
ผู%ใช%บริการ และบูรณาการรวมกันอยางเป!นระบบ และการบริหารผลลัพธZให%ได%ตามเปrาหมาย ปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อให%สามารถนํามาปรับปรุงการดําเนินภารกิจขององคZกรได%อยางมีประสิทธิภาพ การปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลง และบรรลุความคาดหวังของประชาคมการบินและผู%มีสวนได%สวนเสียทุกกลุม เพื่อความยั่งยืน
ขององคZกร
WT3. ผลั ก ดั น องคZ ก ร เพื่ อสร%างบุ ค ลากรที่ มีค วามรู% ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และผู ก พั น ตอองคZ ก ร รวมทั้ งมี
สภาพแวดล% อ มการทํ า งานที่ ดี เพื่ อ สร% า งแรงจู ง ใจ และพร% อ มตอการเปลี่ ย นแปลง กอให% เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงานและให%บริการที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู%รับบริการทั้งภายในและภายนอก

๒๙

๓.

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

“บทที่ ๓: เปrาหมายวิสัยทัศนZ/ประเด็นยุทธศาสตรZ/วัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZ/กลยุทธZ/แผนงานของ บวท.” เป!นการกําหนด
เปrาหมายวิสัยทัศนZ (Goals) ประเด็นยุทธศาสตรZ (Strategic Issues) วัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZ (Strategic Objectives)
พร%อมด% วยเปr าหมายผลการดํ าเนิ น การ (Key Performance Targets: KPTs) รวมถึ งได% กํ าหนดกลยุ ท ธZ (Strategies) และ
แผนงาน (Programs) (ซึ่งประกอบด%วยแผนงาน Quick Win สําหรับการปรับปรุง/แก%ปoญหาที่ต%องเริ่มดําเนินการในทันทีและ
ให%เกิดผลลัพธZในระยะสั้นและแผนงาน Long Term สําหรับการพัฒนาเชิงระบบและให%เกิดผลลัพธZอยางตอเนื่องเพื่อสร%าง
ความยั่งยืนให%องคZกร) ของ บวท. พร%อมภาพรวมสรุปงบประมาณ ในชวงป\ งบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ซึ่งพิ จารณาจาก
วิสัยทัศนZ (Vision) พันธกิจ (Mission) รวมทั้งผลการวิเคราะหZสภาพแวดล%อมและประเมินองคZกร (Environmental Analysis)
ที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของ บวท. โดยการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรZและวัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZนี้แสดงให%เห็นถึง
สิ่งที่ บวท. ให%ความสําคัญ ทิศทางการพัฒนา สามารถเข%าใจได%งาย และที่สําคัญที่สุด สามารถวัดผลสําเร็จได%จริง เพื่อสงเสริม
การพัฒนาศักยภาพ (Performance) ของการดําเนินพันธกิจของ บวท. ได%อยางเป!นรูปธรรม
จาก วิสัยทัศนZ บวท. ได%กําหนดเปrาหมายวิสัยทัศนZ เปrาหมายวิสัยทัศนZในแตละชวงระยะเวลา (พ.ศ. ๒๕๖๕ / ๒๕๗๐ / ๒๕๗๕ /
๒๕๘๐) กรอบการดําเนิ นงานสําคัญ (Key Performance Areas: KPAs) วัตถุป ระสงคZระยะยาว (Long-term Objective)
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) และคาเปrาหมายในแตละชวงระยะเวลา (พ.ศ. ๒๕๖๕ / ๒๕๗๐ / ๒๕๗๕ /
๒๕๘๐) เพื่อใช%เป!นกรอบการดําเนินงานตามพันธกิจขององคZกร เป!นแนวทางเพื่อมุงสูวิสัยทัศนZ และใช%ในการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรZ/วัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZ/กลยุทธZ/แผนงาน ดังนี้

๓๐

เปLาหมายวิสัยทัศน- และเปLาหมายวิสัยทัศน-ในแตHละชHวงระยะเวลา (พ.ศ. ๒๕๖๕ / ๒๕๗๐ / ๒๕๗๕ / ๒๕๘๐)
เปLาหมายวิสัยทัศนคําอธิบาย
๑. ให% บ ริ ก ารการเดิ น อากาศ ที่ มี เป! น กรอบการดํ า เนิ น งานและเปr า หมายด% า นการสร% า งอั ต ลั ก ษณZ ก ารให% บ ริ ก าร
คุณภาพระดับแนวหน%า
การเดิ น อากาศที่ ป ลอดภั ย ทั่ วถึ ง ครอบคลุ ม เพี ยงพอ เสมอภาค มี คุ ณ ภาพเป! น ที่
(AEROTHAI Servicemark)
ยอมรับหรือเหนือกวาความคาดหวังผู%ใช%บริการ อยางครอบคลุมทุกปoจจัย
“ใหบริการการเดินอากาศที่ทั่วถึง ครอบคลุม เพียงพอ เสมอภาค พรอมดวยคุณภาพ
การใหบริการการเดินอากาศ ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย บรรลุเป2าหมายในระดับที่
เหนื อ กวาความคาดหวั ง ของผู ใชบริ ก าร และมุ งเนนการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน
การรองรับ รวมทั้ งการบริห ารจัด การดานอื่ น ๆ เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภาพเที่ ยวบิ น ดวย
ตนทุนที่คุมคาสูงสุด นอกจากนั้น ยังมุงเนนการพัฒนาบริการเพื่อใหกิจการบินชวยลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ”
๒ . ส ร% า งบุ ค ล า ก รมื อ อ า ชี พ เป!นกรอบการดําเนินงานและเปrาหมายการสร%างความเป!นมืออาชีพทั้งในระดับบุคคล
(Professionals)
และระดั บ องคZ ก ร สามารถตอบสนองความต% องการของผู% มี ส วนได% ส วนเสี ย อยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป!นองคZกรที่มีแรงดึงดูดคนดีและคนเกงทั้งที่มีอยูและในอนาคต
“บุคลากรขององคกรเปนผูที่มีความรู และทักษะ ความเชี่ยวชาญ ตอบสนองความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับ เทียบเคียงกับองคกรชั้นนํา
ทามกลางบรรยากาศและวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะสม และคุณ ภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม เปน
องคกรที่เปนทางเลือกแรกของคนเกงและคนดี”
๓. พั ฒนาไปสู องคZ กรสมรรถนะสู ง เป! น กรอบการดํ า เนิ น งานและเปr า หมายการพั ฒ นาเป! น องคZ กรสมรรถนะสู ง (High
(HPO)
Performance Organization : HPO)
“เปนองคกรสมรรถนะสู ง ที่ ไดรั บ การยอมรั บ /ยกยองจากประชาคมการบิ น ทั้ ง ใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับสากล มีการเติบโตที่ยั่งยืน ดวยคุณภาพการบริหาร
จัดการทั่วทั้งองคกร บริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ ระบบการกํากับดูแลที่ดี
พั ฒนานวัตกรรมบนพื้ นฐานเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล รวมทั้ งบริหารจั ดการทางการเงินอยางมี
ประสิ ทธิ ภาพและสมดุ ล และมุ งเนนการพั ฒ นาปรั บปรุ งอยางตอเนื่ อง เพื่ อยกระดั บ
ความสามารถการดําเนินการสูระดับสากล สรางความพึงพอใจแกผูใชบริการและบริหาร
จัดการดานการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อบรรลุเป2าหมายองคกรอยาง
ยั่งยืน”
๔. สร%างความสามารถในการแขงขัน เป!นกรอบการดําเนินงานและเปrาหมายในการเป!นกลไกหลักในการสร%างความสามารถ
ให%กับประเทศ และสร%างคุณคาให%กับ ในการแขงขันของประเทศในด%านการขนสงทางอากาศ และสร%างคุณคาให%กับกิจการบิน
กิ จ ก ารบิ น (Value for National “เปนกลไกหลักในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ และสรางคุณคาใหกับกิจการบิน
Competitiveness and Aviation ทั้งในดานการสรางขีดความสามารถดานคุณภาพของระบบขนสงทางอากาศที่สนับสนุน
Industry)
ธุรกิจทองเที่ยว และในดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติ และ
ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และผลั ก ดั น การบริ ก ารการเดิ น อากาศของภู มิ ภ าคให
เชื่อมโยงและสอดคลองกันอยางบูรณาการ ซึ่งเปนเป2าหมายและผลประโยชนที่จะไดรับ
รวมกัน เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการใหบริการการเดินอากาศของประเทศ
และความสามารถในการแขงขันของประเทศในภาพรวมอยางยั่งยืน”
โดยมีเปrาหมายวิสัยทัศนZในแตละชวงระยะเวลา ตามภาพประกอบที่ ๕

๓๑

ภาพประกอบที่ ๕: เปLาหมายวิสัยทัศน-ในแตHละชHวงระยะเวลา (พ.ศ. ๒๕๖๕/ ๒๕๗๐/ ๒๕๗๕/ ๒๕๘๐)
จากเปr า หมายวิ สั ย ทั ศ นZ บวท. ได% กํ า หนดกรอบการดํ า เนิ น การที่ สํ า คั ญ (Key Performance Areas: KPAs) โดยอ% า งอิ ง
ความคาดหวังของประชาคมการบิน (ICAO ATM User Expectation (11 KPA)) และเปrาหมายการดําเนินการที่สําคัญอื่น ๆ
ตามการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
โดย 11 KPA ของ ICAO ประกอบด%วย

๓๒

ความคาดหวังของประชาคมการบิน (ATM User Expectation (11 KPA)) และ คําอธิบาย
(อ%างอิงจาก ICAO Doc 9854)
คําอธิบาย
ระบบจราจรทางอากาศ จะต%องทําให%เกิดความปลอดภัยสูงสุด
ทั้งในแงของการรักษามาตรฐาน การบริหารความปลอดภัย และ
การบริหารความเสี่ยงอยางเป!นระบบ
เปrาหมาย/ตัวชี้วัด (KPI) ที่ บวท. กําหนด
๑. การปฏิบัติตามมาตรฐานด%านความปลอดภัยครบทุกข%อ
๒. SMS Maturity Level
๓. Accident
๔. Air Traffic Incident (Serious/Major)
๕. CNS/Support System Service Availability

Environment

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.

Operational Performance

Security

Societal Outcome

Safety

Details
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.
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 ATMrelated 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.
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.

Cost-Effectiveness

กลุม KPA

๓๓

ระบบจราจรทางอากาศ จะต% อ งมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย มี
ความต% านทานสู งตอเหตุ การณZ ไมพึ งประสงคZ ทั้ งที่ เกิ ดขึ้ นโดย
ความไมตั้ งใจ (เชน ความผิ ดพลาดของผู% ป ฏิ บั ติ งาน ภั ยพิ บั ติ
ทางธรรมชาติ ฯลฯ) และเกิดขึ้นโดยการจงใจ (เชน การกอการร%าย
ฯลฯ)
เปrาหมาย/ตัวชี้วัด (KPI) ที่ บวท. กําหนด
๑. ไมมีการถูกแทรกแซงโดยมิชอบด%วยกฎหมาย
๒. ไมมี Incident อั น เกิ ด จากการแทรกแซงโดยมิ ช อบด% ว ย
กฎหมาย
๓. ไมมี Incident ที่ เกิ ด จากการบริ ห ารการจราจรทางอากาศ
ในชวงที่มีระดับการให%บริการต่ํากวาเกณฑZที่ยอมรับได%
๔. การปฏิบัติตามมาตรฐานด%านการรักษาความปลอดภัยครบทุกข%อ
๕. การแก%ไขข%อตรวจพบด%านการรักษาความปลอดภัย

ระบบจะต% อ งออกแบบให% เป! น มิ ต รตอสิ่ ง แวดล% อ ม ทั้ ง ในเชิ ง
ปrองกันและลดผลกระทบด%านมลภาวะทางเสียง มลภาวะทาง
อากาศ ตลอดจนปoญหาอื่น ๆ ที่สงผลตอสิ่งแวดล%อม
เปrาหมาย/ตัวชี้วัด (KPI) ที่ บวท. กําหนด
๑. ปริ ม าณ Carbon Emission ของอากาศยานที่ เ กิ ด จาก
ความไมมีประสิทธิภาพของระบบ ATM
ระบบจะต%องมีความคุ%มคา มีการใช%ต%นทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
สร% า งป ระโย ช นZ ให% กั บ ผู% มี ส วน ได% ส วน เสี ย ทุ ก ก ลุ ม ซึ่ งมี
ความต% องการแตกตางกั น ได% อยางสมดุ ล และจะต% องคํ านึ งถึ ง
คาใช%จายที่จะเกิดขึ้นแกผู%ใช%ห%วงอากาศเป!นหลักการสําคัญ
เปrาหมาย/ตัวชี้วัด (KPI) ที่ บวท. กําหนด
๑ . คาใช% จ ายโดยรวมตอจํ า นวนชั่ ว โมงบิ นด% ว ยเครื่ อ งวั ด
ประกอบการบิน (Total Cost/IFR Flight Hour)
๒. รักษาระดับอัตราคาบริการฯ ไมเกินอัตราขั้นสูงที่ได%รับอนุมัติ
จาก กบร.

Access & Equity

Performance Enablers

Predictability

Efficiency

Flexibility

Capacity

กลุม KPA

Details

คําอธิบาย

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.
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.
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.

ความสามารถในการรองรั บ ปริ ม าณจราจรทางอากาศต% อ ง
สอดคล% อ งกั บ การเติ บ โต ลดข% อ จํ า กั ด ที่ ส งผลกระทบตอ
ความคลองตัว และมีระดับความสามารถในการรองรับเพียงพอ
ตอปริมาณการจราจรในชวงที่มีความคับคั่งสูงสุด
เปrาหมาย/ตัวชี้วัด (KPI) ที่ บวท. กําหนด
๑. ATFM Delay
๒. Declared Capacity

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.
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.

๓๔

ผู%ใช% ห%วงอากาศทุ กประเภทจะต% องสามารถปรับเปลี่ ยนเส% นทางบิ น
และปรับตารางเวลาได%อยางสะดวกคลองตัว
หมายเหตุ :
มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับด%าน Efficiency โดยวัดผลผานตัวชี้วัดด%าน
Efficiency
ทุ ก ระยะของการบิ น (All phases of flight) ในแตละเที่ ย วบิ น
จะต% อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในเชิ ง เศรษฐกิ จ (ประหยั ด ) รวมทั้ ง
ประสิทธิภาพของปฏิบัติการบิน (ความตรงตอเวลาและวิถีการบิน
ที่เป!นไปตามต%องการ) สูงสุด
เปrาหมาย/ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 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
ผู% ใ ช% ห% ว งอากาศ และผู% ใ ห% บ ริ ก ารการเดิ น อากาศ ต% อ งมี
ความสามารถในการดํ า เนิ น งานที่ ส อดคล% อ งรวมกั น เพื่ อ ให%
ปฏิบัติการบินเป!นไปตามตารางการบินที่กําหนดไว%อยางแมนยํา
หมายเหตุ :
มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับด%าน Efficiency โดยวัดผลผานตัวชี้วัดด%าน
Efficiency
ต% อ ง ทํ า ให% ผู% ใช% 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%างพื้ นฐานของระบบจราจรทาง
อากาศของประเทศได%อยางทั่วถึง ตามความต%องการของอากาศยาน
และสามารถเข%าถึงนานฟr าและบริการที่ ผู%ใช% ห%วงอากาศมี สิท ธิ์
เข%าถึงได%
หมายเหตุ :
บวท. ดํ าเนิ น การโดยคํ านึ งถึ งความเทาเที ย ม เสมอภาค และ
ดําเนินการภายใต%ประเด็นยุทธศาสตรZที่ ๑ Servicemark
พร% อ มทั้ ง มี ก ารวั ด ผลความพึ ง พอใจและความผู ก พั น ของ
ผู%ใช%บริการ (Customer Engagement) และความพึงพอใจของ
ผู%มีสวนได%สวนเสียทั้งหมด (Stakeholder Satisfaction)

Global
Interoperability

Participation by ATM community

กลุม KPA

Details

คําอธิบาย

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%องมาจากการมีสวนรวม
อยางตอเนื ่อ งของประชาคมการบิน ทั ้ง ในชวงการวางแผน
การดําเนินงานตามแผน และการใช%งานระบบ เพื่อให%มั่นใจวา
จะบรรลุค วามคาดหวัง ของผู %ม ีส วนได%ส วนเสีย ทุก กลุ มอยาง
สมดุล
เปrาหมาย/ตัวชี้วัด (KPI) ที่ บวท. กําหนด
๑. ผลการสํารวจความเห็นของผู%มีสวนได%สวนเสีย
๒. ระดับความพึงพอใจผู%ใช%บริการ
๓. ระดับความไมพึงพอใจผู%ใช%บริการ
๔. สัดสวนข%อร%องเรียนที่จัดการได%
หมายเหตุ : บวท. มี ก ารสื่ อ สารกั บ ผู% ใช% บ ริก าร และผู% มี ส วนได%
สวนเสียที่เกี่ยวข%องอยางตอเนื่อง
ระบบจราจรทางอากาศต%องเป!นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อให%
ระบบบริหารจราจรทางอากาศทั่วทั้งโลกสามารถเชื่อมโยง และ
ทํางานรวมกันได%
เปrาหมาย/ตัวชี้วัด (KPI) ที่ บวท. กําหนด
๑. ความเป!นผู%นําด%าน ATFM ในภูมิภาค
๒. ความเป!นผู%นําด%าน SWIM ในภูมิภาค

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 nondiscriminatory global and regional traffic flows.

๓๕

กรอบการดําเนินงานที่สําคัญ (KPA) วัตถุประสงค-ระยะยาว (Long-term Objective) ตัวชี้วัด (KPI) และ เปLาหมายปr ๒๕๖๓ ๒๕๖๕ ๒๕๗๐ ๒๕๗๕ ๒๕๘๐
Long-term Objective /
เปLาหมายปr ๒๕๖๓
KPI
AEROTHAI Servicemark: ใหบริการการเดินอากาศที่มีคุณภาพระดับแนวหนา
KPA

Safety
(SO1)

ให% บ ริ การที่ มี ระดั บ ความ
ปลอดภัยขั้นสูงและยั่งยืน
ตัวชี้วัด (KPI)
๑.๑: การปฏิบัติตามมาตรฐาน ๑.๑: การดําเนินงานเป!นไปตาม
ด%านความปลอดภัยครบทุกข%อ ข% อ กํ าหนดมาตรฐานและยื่ น
เรื่องเพื่อขอรับใบอนุญาต จาก
กพท. ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๒
๑.๒: ระดับ SMS Maturity ๑.๒: SMS Maturity Level B

๑ .๓ : จํ านวนครั้ งการเกิ ด
อุบัติเหตุ (Accident)
๑.๔: สถิ ติ การเกิ ด Air Traffic
Incident
- Serious Incident
- Major Incident
๑ .๕ : CNS/Support System
Service Availability

๑.๓: Accident เป!นศูนยZ

เปLาหมายปr ๒๕๖๕

เปLาหมายปr ๒๕๗๐

เปLาหมายปr ๒๕๗๕

เปLาหมายปr ๒๕๘๐

๑.๑: การดําเนินงานเป!นไปตาม
ข%อกําหนดมาตรฐานและได%รับ
ใบอนุญาต จาก กพท. ครบทุก
บริการ
๑.๒: SMS Maturity Level C
(SMS Maturity Level C คื อ
การดํ าเนิ น การตาม ICAO
Annex 19) ภายในป\ ๒๕๖๕
๑.๓: Accident เป!นศูนยZ

๑.๑: การดําเนินงานเป!นไปตาม
ข% อกํ าหนดมาตรฐานสํ าหรั บ
บ ริ ก า ร ก า ร เดิ น อ า ก า ศ
ตลอดเวลา
๑.๒: SMS Maturity Level D

๑.๑: การดําเนินงานเป!นไปตาม
ข% อกํ าหนดมาตรฐานสํ าหรั บ
บ ริ ก า ร ก า ร เดิ น อ า ก า ศ
ตลอดเวลา
๑.๒: SMS Maturity Level E

๑.๑: การดําเนินงานเป!นไปตาม
ข% อ กํ าหนดมาตรฐานสํ าหรั บ
บ ริ ก า ร ก า ร เดิ น อ า ก า ศ
ตลอดเวลา
๑.๒: รักษาระดับ
SMS Maturity Level E

๑.๓: Accident เป!นศูนยZ

๑.๓: Accident เป!นศูนยZ

๑.๓: Accident เป!นศูนยZ

๑.๔: สถิ ติ การเกิ ด Air Traffic ๑.๔: สถิ ติ การเกิ ด Air Traffic ๑.๔: สถิ ติ การเกิ ด Air Traffic ๑.๔: สถิ ติ การเกิ ด Air Traffic ๑.๔: สถิ ติ การเกิ ด Air Traffic
Incident ต่ํากวาคาเฉลี่ย Best Incident ต่ํากวาคาเฉลี่ย Best Incident ต่ํากวาคาเฉลี่ย Best Incident ต่ํากวาคาเฉลี่ย Best Incident ต่ํากวาคาเฉลี่ย Best
Practice
Practice
Practice
Practice
Practice
๑ .๕ : CNS/Support System ๑ .๕ : CNS/Support System ๑ .๕ : CNS/Support System ๑ .๕ : CNS/Support System ๑ .๕ : CNS/Support System
Service Availability 1 0 0 % Service Availability 1 0 0 % Service Availability 1 0 0 % Service Availability 1 0 0 % Service Availability 1 0 0 %
ตาม SLA
ตาม SLA
ตาม SLA
ตาม SLA
ตาม SLA

๓๖

KPA
Security
(SO1)

Long-term Objective /
KPI
ให%ระบบการบริหารจราจรทาง
อากาศของประเทศมี ค วาม
มั่นคง
ตัวชี้วัด (KPI)
๑.๖: การแทรกแซงโดยมิ ชอบ
ด%วยกฎหมายตอการให%บริการ
จราจรทางอากาศ
( Number of acts of
unlawful interference to
ATC)
๑.๗: Incident ที่ เกิ ดจากการ
บริ หารการจราจรทางอากาศ
ในชวงที่ มี การแทรกแซงโดยมิ
ชอบด%วยกฎหมาย (ที่เกิดจาก
ความตั้งใจ)
(Number of incident
involving direct unlawful
interference to aircraft that
require air traffic service
provider response)
๑.๘: Incident ที่ เกิ ดจากการ
บริ หารการจราจรทางอากาศ
ในชวงที่ มี ระดั บการให% บริการ
ต่ํากวาเกณฑZที่ยอมรับได%
(Number of incidents due
to unintentional factors

เปLาหมายปr ๒๕๖๓

๑.๖: ไมมี ก ารแทรกแซงโดย
มิ ช อบด% ว ยกฎหมายตอการ
ให%บริการจราจรทางอากาศ
หมายเหตุ ตั ว ชี้ วั ด คื อ ไมมี
เหตุ ก ารณZ และมี เหตุ ก ารณZ
(เกณฑZ วัด ๕ และ ๑) เชน คน
บุ กเข% ามาวางระเบิ ดหอบั งคั บ
การบิน
๑.๗: ไมมี Incident ที่เกิดจาก
การบริ ห ารการจราจรทาง
อ า ก า ศ ใน ช ว ง ที่ มี ก า ร
แทรกแซงโดยมิ ชอบ ด% วย
กฎหมาย (ที่ เกิ ด จากความ
ตั้งใจ)
หมายเหตุ ตั ว ชี้ วั ด คื อ ไมมี
เหตุ ก ารณZ และมี เหตุ ก ารณZ
(เกณฑZวัด ๕ และ ๑)
๑.๘: ไมมี Incident ที่ เกิ ดจาก
การบริ ห ารการจราจรทาง
อากาศ ในชวงที่ มี ระดั บ การ
ให% บ ริ การต่ํ ากว าเกณ ฑZ ที่
ยอมรับได%

เปLาหมายปr ๒๕๖๕

เปLาหมายปr ๒๕๗๐

เปLาหมายปr ๒๕๗๕

เปLาหมายปr ๒๕๘๐

๑.๖: ไมมี ก ารแทรกแซงโดย ๑.๖: ไมมี ก ารแทรกแซงโดย ๑.๖: ไมมี ก ารแทรกแซงโดย ๑.๖: ไมมี ก ารแทรกแซงโดย
มิ ช อบด% ว ยกฎหมายตอการ มิ ช อบด% ว ยกฎหมายตอการ มิ ช อบด% ว ยกฎหมายตอการ มิ ช อบด% ว ยกฎหมายตอการ
ให%บริการจราจรทางอากาศ
ให%บริการจราจรทางอากาศ
ให%บริการจราจรทางอากาศ
ให%บริการจราจรทางอากาศ

๑.๗: ไมมี Incident ที่เกิดจาก
การบริ ห ารการจราจรทาง
อ า ก า ศ ใน ช ว ง ที่ มี ก า ร
แทรกแซงโดยมิ ชอบ ด% วย
กฎหมาย (ที่ เกิ ด จากความ
ตั้งใจ)

๑.๗: ไมมี Incident ที่เกิดจาก
การบริ ห ารการจราจรทาง
อ า ก า ศ ใน ช ว ง ที่ มี ก า ร
แทรกแซงโดยมิ ชอบ ด% วย
กฎหมาย (ที่ เกิ ด จากความ
ตั้งใจ)

๑.๗: ไมมี Incident ที่เกิดจาก
การบริ ห ารการจราจรทาง
อ า ก า ศ ใน ช ว ง ที่ มี ก า ร
แทรกแซงโดยมิ ชอบ ด% วย
กฎหมาย (ที่ เกิ ด จากความ
ตั้งใจ)

๑.๗: ไมมี Incident ที่เกิดจาก
การบริ ห ารการจราจรทาง
อากาศ ในชวงที่มีการแทรกแซง
โดยมิชอบด%วยกฎหมาย (ที่เกิด
จากความตั้งใจ)

๑.๘: ไมมี Incident ที่ เกิ ดจาก
การบริ ห ารการจราจรทาง
อากาศ ในชวงที่ มี ระดั บ การ
ให% บ ริ การต่ํ ากว าเกณ ฑZ ที่
ยอมรับได%

๑.๘: ไมมี Incident ที่ เกิ ดจาก
การบริ ห ารการจราจรทาง
อากาศ ในชวงที่ มี ระดั บ การ
ให% บ ริ การต่ํ ากว าเกณ ฑZ ที่
ยอมรับได%

๑.๘: ไมมี Incident ที่ เกิ ดจาก
การบริ ห ารการจราจรทาง
อากาศ ในชวงที่ มี ระดั บ การ
ให% บ ริ การต่ํ ากว าเกณ ฑZ ที่
ยอมรับได%

๑.๘: ไมมี Incident ที่ เกิ ดจาก
การบริ ห ารการจราจรทาง
อากาศ ในชวงที่ มี ระดั บ การ
ให% บ ริ การต่ํ ากว าเกณ ฑZ ที่
ยอมรับได%

๓๗

KPA

Long-term Objective /
KPI
such as human error,
natural disasters, etc. that
have led to unacceptable
reduction in air navigation
system capacity)
๑.๙: การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ด% านการรักษาความปลอดภั ย
ครบทุกข%อ
๑.๑๐: การแก% ไขข% อตรวจพบ
ด%านการรักษาความปลอดภัย

Capacity
(SO2)

เปLาหมายปr ๒๕๖๓
หมายเหตุ
- ตั วชี้ วั ด คื อ ไมมี เหตุ การณZ
และมีเหตุการณZ (เกณฑZวัด ๕
และ ๑)
- ต%องกําหนดเกณฑZที่ยอมรับได%
ของ Service ในโอกาสแรก
๑.๙: การดํ าเนิ นงานเป! นไป
ตามข%อกําหนดมาตรฐานด%าน
การรักษาความปลอดภัยครบ
ทุกข%อ
๑.๑๐: ดํ า เนิ น การแก% ไขข% อ
ตรวจพบด% านการรั กษาความ
ปลอดภั ย จากการตรวจสอบ
ภายในองคZกรครบถ%วน
(วัดผลเป!นร%อยละ)

เปLาหมายปr ๒๕๖๕

เปLาหมายปr ๒๕๗๐

เปLาหมายปr ๒๕๗๕

เปLาหมายปr ๒๕๘๐

๑.๙: การดําเนินงานเป!นไปตาม ๑.๙: การดําเนินงานเป!นไปตาม ๑.๙: การดําเนินงานเป!นไปตาม ๑.๙: การดําเนินงานเป!นไปตาม
ข% อกํ าหนดมาตรฐานด% านการ ข% อกํ าหนดมาตรฐานด% านการ ข% อกํ าหนดมาตรฐานด% านการ ข% อกํ าหนดมาตรฐานด% านการ
รักษาความปลอดภัยครบทุกข%อ รักษาความปลอดภัยครบทุกข%อ รักษาความปลอดภัยครบทุกข%อ รักษาความปลอดภัยครบทุกข%อ
๑.๑๐: ดํ า เนิ น การแก% ไขข% อ
ตรวจพบด% านการรั กษาความ
ปลอดภั ย จากการตรวจสอบ
ภายในองคZกรครบถ%วน
(วัดผลเป!นร%อยละ)

๑.๑๐: ดํ า เนิ น การแก% ไขข% อ
ตรวจพบด% านการรั กษาความ
ปลอดภั ย จากการตรวจสอบ
ภายในองคZกรครบถ%วน
(วัดผลเป!นร%อยละ)

รองรับการเติบโตของการขนสง
ทางอากาศได%โดยมีความลาช%า
ใน ร ะ ดั บ เดี ย ว กั บ Best
Practices
ตัวชี้วัด (KPI)
๒.๑: ATFM Delay
๒.๑: ATFM Delay ลดลงจากป\ ๒.๑: ATFM Delay ลดลงจากป\ ๒.๑: ATFM Delay ลดลงจากป\
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๔
หมายเหตุ : ต% องพั ฒ นาระบบ
ตั ว ชี้ วั ด ด% าน Capacity ใน
โอกาสแรก (ดํ าเนิ น การในป\
๒๕๖๐ จึงกํ าหนดเปr าหมายที่
เทียบคาจากป\ฐานในป\ ๒๕๖๑)

๓๘

๑.๑๐: ดํ า เนิ น การแก% ไขข% อ
ตรวจพบด% านการรั กษาความ
ปลอดภั ย จากการตรวจสอบ
ภายในองคZกรครบถ%วน
(วัดผลเป!นร%อยละ)

๑.๑๐: ดํ า เนิ น การแก% ไขข% อ
ตรวจพบด% านการรั กษาความ
ปลอดภั ย จากการตรวจสอบ
ภายในองคZกรครบถ%วน
(วัดผลเป!นร%อยละ)

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

๒.๑.๑: คาเฉลี่ ย ATFM Delay
ลดลงจากป\ ๒๕๗๔
๒ .๑ .๒ : En-route ATFM
Delay ลดลงและเทียบกับ Best
Practices ได%

KPA

Long-term Objective /
KPI
๒.๒: Declared Capacity

Efficiency
(SO2)

เปLาหมายปr ๒๕๖๓

เปLาหมายปr ๒๕๖๕

เปLาหมายปr ๒๕๗๐

เปLาหมายปr ๒๕๗๕

เปLาหมายปr ๒๕๘๐

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

๒.๒: เพิ่ มขีดความสามารถใน
การรองรั บของระบบการบิ น
ของประเทศให%สามารถรองรับ
ได% ๑.๕ ล%านเที่ยวบิน

๒.๒: เพิ่ มขี ดความสามารถใน
การรองรั บ ของระบบการบิ น
ของประเทศให%สามารถรองรับ
ได% ๒ ล%านเที่ยวบิน

๒.๒: เพิ่ มขี ดความสามารถใน
การรองรั บ ของระบบการบิ น
ของประเทศให%สามารถรองรับ
ได% ๒.๕ ล%านเที่ยวบิน

๒.๒: เพิ่ มขี ดความสามารถใน
การรองรั บ ของระบบการบิ น
ของประเทศให%สามารถรองรับ
ได% ๓ ล%านเที่ยวบิน

เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพเที่ ยวบิ นใน
ทุกชวงการบิน
ตัวชี้วัด (KPI)
๒.๓: คา Taxi-out Delay ณ
๒.๓: Taxi-out Efficiency
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
ดอนเมือง <๖.๐ นาที/ลํา และ
มี ข% อ มู ล เบื้ อ งต% น สํ าห รั บ
ทาอากาศยานภูเก็ต

๒.๔: En-route Efficiency
๒.๕: Terminal Efficiency
๒.๖: Taxi-in Efficiency

๒.๔: คา En-route Efficiency
<5% ของระยะทางที่สั้นที่สุด
๒.๕: คา Terminal
Inefficiency ลดลงจากป\
๒๕๖๑
๒.๖: คา Taxi-in Delay ณ ทา
อากาศยานสุ ว รรณภู มิ และ
ดอนเมือง <๖.๐นาที/ลํา

๒.๓: คา Taxi-out Delay ณ
สนามบิ น ที่ มี ค วามหนาแนน
มาก และปานกลาง (heavy &
medium) <๕.๐ นาที/ลํา
หมายเหตุ ปรั บคาเปr าหมาย
ให% สามารถรักษาระดั บความ
ล าช% าได% ไม เกิ นเปr าของป\
๒๕๗๐ เพราะกายภาพของ
สนามบิ น คงที่ แตปริ ม าณ
เที่ ยวบิ นเพิ่ มขึ้น (ทั้ งนี้ ขึ้นอยู
กั บ แผนพั ฒ นาสนามบิ น ใน
อนาคต)
๒.๔: คา En-route Efficiency ๒.๔: คา En-route Efficiency ๒.๔: คา En-route Efficiency
<4% ของระยะทางที่สั้นที่สุด <3% ของระยะทางที่สั้นที่สุด <3% ของระยะทางที่สั้นที่สุด
๒.๕: คา Terminal
๒.๕: คา Terminal
๒.๕: คา Terminal
Inefficiency ลดลงจากป\
Inefficiency <๙ นาที
Inefficiency <๙ นาที
๒๕๖๕
๒ .๖ : ค า Taxi-in Delay ณ ๒ .๖ : ค า Taxi-in Delay ณ ๒ .๖ : ค า Taxi-in Delay ณ
สนามบิ น ที่ มี ค วามหนาแนน สนามบิ น ที่ มี ค วามหนาแนน สนามบิ น ที่ มี ค วามหนาแนน
มาก และปานกลาง (heavy & มาก และปานกลาง (heavy & มาก และปานกลาง (heavy &
medium) <๕.๐ นาที/ลํา
medium) <๕.๐ นาที/ลํา
medium) <๕.๐ นาที/ลํา

๒.๓: คา Taxi-out Delay ณ ๒.๓: คา Taxi-out Delay ณ
สนามบิ น ที่ มี ค วามหนาแนน สนามบิ น ที่ มี ค วามหนาแนน
มาก (heavy) <๖.๐นาที/ลํา มาก และปานกลาง (heavy &
medium) <๕.๐ นาที/ลํา
(อ% างอิ งต าม ก ารจั ด ก ลุ ม หมายเหตุ หากแผนพั ฒ นา
สนามบินของ ICAO Annex14 ) สนามบิน ดําเนินการตามแผน
จะช วยสนั บสนุ นผลการ
ดําเนินงานให%ดีขึ้น จึงปรับคา
เปr าหมายให% มี ความท% าทาย
มากขึ้น
๒.๔: คา En-route Efficiency
<5% ของระยะทางที่สั้นที่สุด
๒.๕: คา Terminal
Inefficiency ลดลงจากป\
๒๕๖๑
๒ .๖ : ค า Taxi-in Delay ณ
สนามบิ น ที่ มี ค วามหนาแนน
มาก (heavy) <๖.๐นาที/ลํา

๓๙

๒.๓: คา Taxi-out Delay ณ
สนามบิ น ที่ มี ค วามหนาแนน
มาก และปานกลาง (heavy &
medium) <๕.๐ นาที/ลํา
หมายเหตุ ปรับคาเปr าหมาย
ให% สามารถรักษาระดั บความ
ล าช% าได% ไม เกิ นเปr าของป\
๒๕๗๐ เพราะกายภาพของ
สนามบิ น คงที่ แตปริ ม าณ
เที่ยวบินเพิ่มขึ้น

KPA

Long-term Objective /
KPI

เปLาหมายปr ๒๕๖๓

๒.๗: On-Time Performance ๒ .๗ : ผ ล สํ ารวจ On-Time
Performance โดยหนวยงาน
ตางประเทศ สําหรับสายการบิน
และ/หรื อ สนามบิ น ที่ บวท.
ให% บริการ มี อั นดั บดี ขึ้ นกวาป\
๒๕๖๑

เปLาหมายปr ๒๕๖๕

เปLาหมายปr ๒๕๗๐

เปLาหมายปr ๒๕๗๕

เปLาหมายปr ๒๕๘๐

(อ% างอิ งต าม ก ารจั ด ก ลุ ม
สนามบินของ ICAO Annex14 )
๒ .๗ : ผ ล สํ ารวจ On-Time
Performance โดยหนวยงาน
ตางประเทศ สําหรับสายการบิน
และ/หรื อ สนามบิ น ที่ บวท.
ให% บริการ มี อั นดั บดี ขึ้ นกวาป\
๒๕๖๑

๒ .๗ : ผ ล สํ ารวจ On-Time
Performance โดยหนวยงาน
ตางประเทศ สําหรับสายการบิน
และ/หรื อ สนามบิ น ที่ บวท.
ให% บริการ มี อั นดั บดี ขึ้ นกวาป\
๒๕๖๕

๒.๗ : ผลสํ ารวจ On-Time
Performance โดยหนวยงาน
ตางประเทศ สําหรับสายการบิน
และ/หรื อ สนามบิ น ที่ บวท.
ให% บริการ มี อั นดั บดี ขึ้ นกวาป\
๒๕๗๐

๒.๗: รั ก ษาระดั บ On-Time
Performance โดยหนวยงาน
ตางประเทศ สําหรับสายการบิน
และ/หรื อ สนามบิ น ที่ บวท.
ให%บริการมีระดับที่ดี

หมายเหตุ:พัฒนาระบบตัวชี้วัด
ด% าน Efficiency ในโอกาสแรก
(ดํ า เนิ น การในป\ ๒๕๖๐ จึ ง
กําหนดเปrาหมายที่เทียบคาจาก
ป\ฐานในป\ ๒๕๖๑

Environment
(SO2)

๒.๘: ความสําเร็จตาม ASBUs ๒.๘: ดํ า เนิ น การตาม APAC ๒.๘: ดํ า เนิ น การตาม APAC ๒.๘: ดํ า เนิ น การตาม APAC
แ ล ะ APAC Seamless ATM Seamless ATM Plan Phrase Seamless ATM Plan Phrase Seamless ATM Plan Phrase
Plan
1 แล%วเสร็จ
2 แล%วเสร็จภายในป\ ๒๕๖๕ 3 และ ASBUs Block 1 แล% ว
เสร็จ
ให% บ ริ ก ารที่ เป! น มิ ต รต อ
สิ่งแวดล%อม
ตัวชี้วัด (KPI)
๒ .๙ : ป ริ ม า ณ Carbon ๒.๙: พั ฒ นาวิ ธี ก ารคํ า นวณ ๒.๙: พั ฒ นาวิ ธี ก ารคํ า นวณ ๒ .๙ ป ริ ม า ณ Carbon
Emission ของอากาศยานที่เกิด กํ าหนดเกณฑZ วั ดผล และเก็ บ กํ าหนดเกณฑZ วั ดผล และเก็ บ Emission ที่ เกิ ดจากความไมมี
จากความไมมีประสิทธิภาพของ ข%อมูลฐาน ให%แล%วเสร็จ
ข%อมูลฐาน ให%แล%วเสร็จภายใน ประสิ ทธิ ภาพของระบบ ATM
ระบบ ATM
ป\ ๒๕๖๓ และเริ่มวัดผลได%ในป\ ลดลงในอัตรา 2% ตอป\ จากป\
๒๕๖๔ จนถึงป\ ๒๕๙๓
๒๕๖๔
(Reduce emission attributable
to ATM inefficiency)

๔๐

หมายเหตุ: คาเปrาหมายทั้งหมด
ที่ ระบุ ไว% อ% างอิ งจ าก Best
Practice ณ ปoจจุบัน

๒.๘: ดํ าเนิ นการตามกลยุ ท ธZ ๒.๘: ดํ าเนิ น การตามกลยุ ท ธZ
ASBUs Block 2 แ ล% ว เส ร็ จ ASBUs Block 3
ภายในป\ ๒๕๗๓

๒ .๙ : ป ริ ม า ณ Carbon
Emission ที่ เกิ ดจากความไมมี
ประสิ ทธิ ภาพของระบบ ATM
ลดลงในอัตรา 2% ตอป\ จากป\
๒๕๖๔ จนถึงป\ ๒๕๙๓

๒ .๙ : ป ริ ม า ณ Carbon
Emission ที่ เกิ ดจากความไมมี
ประสิ ทธิ ภาพของระบบ ATM
ลดลงในอัตรา 2% ตอป\ จากป\
๒๕๖๔ จนถึงป\ ๒๕๙๓

Long-term Objective /
KPI
Professionals: สรางบุคลากรมืออาชีพ
KPA

Competency
(SO3)

Productivity
(SO3)

พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห% มี
ความสามารถห ลั ก ตามที่
กําหนด
ตัวชี้วัด (KPI)
๓.๑: พนั กงานทั่ วทั้ งองคZ กรมี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ (Core
Competency และ Functional
Competency) ต ร ง ต า ม
ตํ าแหนงงานที่ กํ าหนดไว% และ
ตามการเปลี่ ยนแปลงของการ
ให%บริการการเดินอากาศ
๓ . ๒ : ATM Professional
Center

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

เปLาหมายปr ๒๕๖๓

เปLาหมายปr ๒๕๖๕

เปLาหมายปr ๒๕๗๐

เปLาหมายปr ๒๕๗๕

เปLาหมายปr ๒๕๘๐

๓.๑: พนั กงานอย างน% อย
ครึ่งหนึ่ ง มี ความสามารถตรง
ตามตํ าแหนงงานที่ กํ าหนดไว%
และตามการเปลี่ ยนแปลงของ
การให%บริการการเดินอากาศ

๓.๑: พนักงานทุกคน
มี ค วาม สาม ารถต รงต าม
ตําแหนงงานที่ กํ าหนดไว% และ
ตามการเปลี่ ยนแปลงของการ
ให%บริการการเดินอากาศ

๓.๑: พนักงานทุกคน
มี ค วาม สาม ารถต รงต าม
ตําแหนงงานที่ กํ าหนดไว% และ
ตามการเปลี่ ยนแปลงของการ
ให%บริการการเดินอากาศ

๓.๑: พนักงานทุกคน
มี ค วาม สาม ารถต รงต าม
ตําแหนงงานที่ กํ าหนดไว% และ
ตามการเปลี่ ยนแปลงของการ
ให%บริการการเดินอากาศ

๓.๑: พนักงานทุกคน
มีความสามารถตรงตามตําแหนง
งานที่ กํ าหนดไว% และตามการ
เปลี่ยนแปลงของการให%บริการ
การเดินอากาศ

๓.๒: มี ก ารดํ าเนิ น การ ATM
Professional Center ที่ ครอบคลุ ม
งานด% านฝ• กอบรม งานวิ จั ย/
พั ฒ นา และนวั ต กรรมของ
ระบบบริหารจราจรทางอากาศ
รวมถึง กรอบงบประมาณที่ใช%
ตาม Roadmap

๓.๒: มี ก ารดํ าเนิ น การ ATM
Professional Center ที่
ครอบคลุ มงานด% านฝ• กอบรม
งานวิจัย/พัฒนา และนวัตกรรม
ของระบบบริ ห ารจราจรทาง
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
เชี่ ยวชาญ/ชํ านาญ เพี ยงพอ
สํ าหรั บ รองรั บ ความท% าทาย
องคZ กร และเพี ยงพอสํ าหรั บ
ก ารเริ่ ม ก อ ตั้ งศู น ยZ ผ ลิ ต
บุคลากรการบริหารจราจรทาง
อ า ก า ศ มื อ อ า ชี พ (ATM
Professional Center)

๓.๒: มี ศู นยZ ผลิ ตบุ คลากรการ ๓.๒: เป! น ATM Professional
บริ ห ารจราจรทางอากาศ Center ที่ Export Expert ได%
มื ออาชี พ (ATM Professional อยางตอเนือ่ ง
Center) ที่ได%รับการยอมรับใน
ระดั บ โล ก และ บ วท . มี
ความสามารถใน การเป! น
ASEAN Simulation and
Modeling Function

๓.๓: ค าผ ลิ ต ภ าพ ใน ก าร
ปฏิบัติงานของ ATC (ATCOs
in OPS Productivity) >๐.๓๗
(คาป\ 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 า ม ก า ร ร า ย งาน ใน
CANSO) ภายในป\ ๒๕๖๕

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

๓ .๓ : ค า ATCOs in OPS
Productivity > Q3 ตามการ
รายงานใน CANSO
อ% า งอิ ง จากผลในรายงานป\
๒๕๗๒ โดยมี การจั ดตํ าแหนง
งานที่เหมาะสมและนําเทคโนโลยี

๔๑

๓ .๓ : ค า ATCOs in OPS
Productivity > Q3 ตามการ
รายงานใน CANSO
อ% า งอิ ง จากผลในรายงานป\
๒๕๗๗

KPA

Long-term Objective /
KPI
๓.๔: คาใช%จายอื่น ๆ ที่ไมรวม
ค าใช% จ ายใน ก ารจ% างงาน
ผู%ควบคุมจราจรทางอากาศที่
ปฏิบัติงานตอจํานวนชั่วโมงบิน
ด%วยเครื่องวัดประกอบการบิน
โดยรวม (Cost excl. ATCOs
in OPS employment
costs per IFR Flight Hour)

Employee
Engagement
(SO4)

เปLาหมายปr ๒๕๖๓

๓.๔: คาใช%จายอื่น ๆ ที่ไมรวม
ค าใช% จ ายใน ก ารจ% างงาน
ผู%ควบคุมจราจรทางอากาศที่
ปฏิบัติงานตอจํานวนชั่วโมงบิน
ด%วยเครื่องวัดประกอบการบิน
โดยรวม (Cost excl. ATCOs
in OPS employment
costs per IFR Flight Hour)
) อยูระหวาง 280-363 USD

เปLาหมายปr ๒๕๖๕

๓.๔: คาใช%จายอื่น ๆ ที่ไมรวม
ค าใช% จ ายใน ก ารจ% างงาน
ผู%ควบคุมจราจรทางอากาศที่
ปฏิบัติงานตอจํานวนชั่วโมงบิน
ด%วยเครื่องวัดประกอบการบิน
โดยรวม (Cost excl. ATCOs
in OPS employment
costs per IFR Flight Hour)
อยูระหวาง280-363 USD (Q1
และคาเฉลีย่ ตามการรายงานใน
CANSO) ภายในป\ ๒๕๖๕

เปLาหมายปr ๒๕๗๐

๓.๔: คา Cost excl. ATCOs
in OPS employment
costs per IFR Flight Hour
อยู ระหวาง Q1 และคาเฉลี่ ย
ตามการรายงานใน CANSO

เปLาหมายปr ๒๕๗๕

เปLาหมายปr ๒๕๘๐

เข% าใช% งาน เชน Digital Tower
หรือ Remote Aerodrome
๓.๔: รั ก ษาระดั บ คา Cost
excl. ATCOs in OPS
employment costs per
IFR Flight Hour อยู ระหวาง
Q1 และค าเฉลี่ ยตามการ
รายงานใน CANSO

๓.๔: รั ก ษาระดั บ คา Cost
excl. ATCOs in OPS
employment costs per
IFR Flight Hour อยู ระหวาง
Q1 และค าเฉลี่ ยตามการ
รายงานใน CANSO

ให% บุ คลากรมี ความผู กพั นตอ
องคZกร
ตัวชี้วัด (KPI)
๔.๑: ระดั บ ความผู ก พั น ตอ ๔.๑: ระดั บ ความผู ก พั น ตอ ๔.๑: ระดั บ ความผู ก พั น ตอ ๔.๑: ระดั บ ความผู ก พั น ตอ ๔.๑: ระดั บ ความผู ก พั น ตอ ๔.๑: ระดั บ ความผู ก พั น ตอ
องคZกรในภาพรวม
องคZกรในภาพรวม > 78%
องคZ ก รในภาพรวม > 80% องคZกรในภาพรวม > 82.5% องคZกรในภาพรวม > 85%
องคZกรในภาพรวม > 87.5%
(คาป\ ๒๕๖๑ คือ 75.30%) ภายในป\ ๒๕๖๕

HPO: พัฒนาไปสูHองค-กรสมรรถนะสูง
Corporate
Performance
(SO5)

มี ผลการประเมิ นผลองคZ กรใน
ระดับดีเยี่ยม
ตัวชี้วัด (KPI)
๕.๑: ได%รับการยอมรับด%านการ ๕.๑: ได% รั บ การยอมรั บ ด% า น ๕.๑: ได%รับรางวัล TQC
จั ดการในระดั บประเทศ/ การจัดการในระดับประเทศ
(๓๕๐ คะแนน)
ภูมิภาค/โลก

๔๒

๕.๑: ได%รับรางวัล TQC Plus
(๔๕๐ คะแนน)

๕.๑: ได%รับรางวัล TQA
(๖๕๐ คะแนน)

๕.๑: ได% รั บ รางวั ล TQA หรื อ
ร า ง วั ล ร ะ ดั บ ส า ก ล จ า ก
ผู%ใช%บริการฯ

KPA
Stakeholder
Satisfaction
(SO5)

Long-term Objective /
KPI

เปLาหมายปr ๒๕๖๓

เปLาหมายปr ๒๕๖๕

เปLาหมายปr ๒๕๗๐

เปLาหมายปr ๒๕๗๕

เปLาหมายปr ๒๕๘๐

บริ ห ารจั ด การด% านการสร% าง
ความสัมพันธZกับผู%มีสวนได%สวน
เสี ย เพื่ อบรรลุ ตามเปr าหมาย
องคZกร
ตัวชี้วัด (KPI)
๕.๒: ผลการสํารวจความเห็ น ๕.๒: ผลการสํ ารวจความเห็ น ๕.๒: ผลการสํ ารวจความเห็ น ๕.๒: ผลการสํ ารวจความเห็ น ๕.๒: ผลการสํ ารวจความเห็ น ๕.๒: ผลการสํ ารวจความเห็ น
ข อ งผู% มี ส ว น ได% ส ว น เสี ย ข อ ง Stakeholder มี ผ ล ข อ ง Stakeholder มี ผ ล ข อ ง Stakeholder มี ผ ล ข อ ง Stakeholder มี ผ ล ของ Stakeholder มีผลคะแนน
(Stakeholder)
คะแนนดีกวาป\กอน
คะแนนดีกวาป\กอน
คะแนนดีกวาป\ที่ผานมา
คะแนนดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

Customer
Engagement
(SO5)

ให% ผู% ใช% บริการมีความพึ งพอใจ
และผู กพั นต อบริ ก ารของ
องคZกร
ตัวชี้วัด (KPI)
๕.๓: ระดั บความพึ งพอใจ ๕.๓: ระดั บความพึ งพอใจ
ผู%ใช%บริการ
ผู%ใช%บริการมากกวา ๓.๙
(คาป\ ๒๕๖๑ คือ ๓.๘๖)
๕.๔: .ระดั บความไมพึ งพอใจ ๕.๔: ระดั บความไมพึ งพอใจ
ผู%ใช%บริการ
ผู%ใช%บริการไมเกิน 30%
(คาป\ ๒๕๖๑ 7.6%)
๕.๕: สั ด สวนข% อ ร% อ งเรี ย นที่ ๕.๕: สั ดสวนข% อร% องเรี ยนที่
จัดการได%
จัดการได%
- ด% านปฏิ บั ติ การ ไมต่ํ ากวา
- ด%านปฏิบัติการ
70%
- ด%านอื่น ๆ
- ด%านอื่น ๆ ไมต่ํากวา 70%
(คาป\ ๒๕๖๑ 83.33%)

๕.๓: ระดั บ ความพึ งพอใจ
ผู%ใช%บริการมากกวา ๔ ภายใน
ป\ ๒๕๖๕
๕.๔: ระดั บความไมพึ งพอใจ
ผู% ใช% บ ริ ก ารไม เกิ น 30%
ภายในป\ ๒๕๖๕
๕.๕: สั ดสวนข% อร% องเรี ยนที่
จั ด การได% ไม ต่ํ ากวา 70%
ภายในป\ ๒๕๖๕

๔๓

๕.๓: ระดั บ ความพึ งพอใจ ๕.๓: รั ก ษาระดั บ ความพึ ง ๕.๓: ระดั บ ความพึ งพอใจ
พอใจผูใ% ช%บริการมากกวา ๔.๕ ผู% ใช% บริ ก ารมากกวาความ
ผู%ใช%บริการมากกวา ๔.๕
คาดหวัง
๕.๔: ระดั บความไมพึ งพอใจ ๕.๔: ระดั บ ความไมพึ งพอใจ ๕.๔: ระดั บ ความไมพึ งพอใจ
ผู% ใช% บ ริ ก ารลดลงจากป\ ก อน ผู% ใช% บ ริ ก ารลดลงจากป\ ก อน ผู%ใช%บริการลดลงจากป\กอนหน%า
หน%า
หน%า
๕.๕: สั ด สวนข% อ ร% อ งเรี ย นที่ ๕.๕: สั ด สวนข% อ ร% อ งเรี ย นที่ ๕.๕: สั ด สวนข% อ ร% อ งเรี ย นที่
จัดการได%ไมต่ํากวา 75%
จัดการได%ไมต่ํากวา 80%
จัดการได%ไมต่ํากวา 85%

KPA
Corporate
Governance
(SO6)

Digital
Transformation
and Innovation
(SO7)

Long-term Objective /
KPI

เปLาหมายปr ๒๕๖๓

มี ระบบการกํ ากั บดู แลที่ ดี ที่ มี
การจัดการในระดับดีเยี่ยม
ตัวชี้วัด (KPI)
๖.๑: ผลการประเมิ น ความ ๖.๑: มี ผลประเมิ นตามเกณฑZ
โปรงใส (CG)
การประเมิ นรัฐวิสาหกิ จ สคร.
๒๕๖๒ ได%ครบถ%วน ในระดับ ๔
ขึ้ น ไป และผลการประเมิ น
คุ ณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงาน ฯ (ITA ๒๕๖๒๒๕๖๔) ในระดับ A
มี การสร% างสรรคZ และพั ฒ นา
นวั ต กรรมบนพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล
เพื่ อสร% า งคุ ณ คาเพิ่ มอยาง
ก%าวกระโดด
ตัวชี้วัด (KPI)
๗ .๑ : ค ว า ม สํ า เร็ จ ข อ ง ๗.๑: จั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ก าร
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
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
ความสํ าเร็ จตามแผนปฏิ บั ติ
การดิจิทัล
๗.๒: ความสํ าเร็ จในการรักษา ๗.๒: ความสําเร็จในการจัดทํา
ความมั่ นคงปลอดภั ยด% าน น โยบ าย ม าต รฐาน แ ล ะ
สารสนเทศ (ICT Security)
มอบหมายหน% าที่ ผู% รับผิ ดชอบ
ด% า นการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยด%านสารสนเทศ
๗.๓: จํานวนข%อมู ลสารสนเทศ (เริ่มวัดผล ป\ ๒๕๖๔)
ระดั บ อ งคZ ก ร (High Value

เปLาหมายปr ๒๕๖๕

เปLาหมายปr ๒๕๗๐

เปLาหมายปr ๒๕๗๕

เปLาหมายปr ๒๕๘๐

๖.๑: ปฏิ บั ติ ตามหลักการและ
แนวทางการกํ ากั บดู แลที่ ดี ใน
รัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๖๒) ได%
ครบถ%วน ภายในป\ ๒๕๖๓ และ
ดํ าเนิ นงานด% วยคุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
อยางครบถ% วน (ITA ๒๕๖๒๒๕๖๔)

๖.๑: ปฏิ บั ติ ตามหลักการและ
แนวทางการกํ ากั บดู แลที่ ดี ใน
รั ฐวิ สาหกิ จ ได% ครบถ% วน และ
ดํ าเนิ นงานด% วยคุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
อยางครบถ%วน

๖.๑: ปฏิ บั ติ ตามหลักการและ
แนวทางการกํ ากั บดู แลที่ ดี ใน
รั ฐวิ สาหกิ จ ได% ครบถ% วน และ
ดํ าเนิ นงานด% วยคุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
อยางครบถ%วน

๖.๑: ปฏิ บั ติ ตามหลักการและ
แนวทางการกํ ากั บดู แลที่ ดี ใน
รั ฐวิ สาหกิ จ ได% ครบถ% วน และ
ดํ าเนิ นงานด% วยคุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
อยางครบถ%วน

๗ .๑ : ค ว า ม สํ า เร็ จ ต า ม ๗ .๑ : ค ว า ม สํ า เร็ จ ต า ม ๗ .๑ : ค ว า ม สํ า เร็ จ ต า ม ๗.๑: เป!นองคZกรดิจิทัล
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
แผนปฏิบัติการดิจิทัล

๗.๒: การรักษาความปลอดภัย
ของระบบดิ จิ ทั ล เป! นไปตาม
มาตรฐาน กพท. และได%รับการ
รั บ รองมาตรฐานสากลด% า น
ไซเบอรZ
๗.๓: มี การจัดการและบริหาร
ข% อมู ลทั้ งด% านปฏิ บั ติ การและ

๔๔

๗.๒: ร% อ ยละจํ านวนครั้ งที่ มี
การโจมตี ท างไซเบอรZ และ
สามารถโต%ตอบแก%ไขได%ภายใน
ระยะเวลาไมเกิ น ๒๔ ชั่ วโมง
คือ 30%
๗.๓: มี น วั ต กรรมจากการ
เข%าถึงข%อมูล

๗.๒: ร% อยละจํ านวนครั้ งที่ มี
การโจมตี ท างไซเบอรZ และ
สามารถโต%ตอบแก%ไขได%ภายใน
ระยะเวลาไมเกิ น ๒๔ ชั่วโมง
คือ 40%
๗.๓: มี High Value Dataset
ที่ พ ร% อมให% บ ริ ก ารประชาชน

๗.๒: ร% อยละจํ านวนครั้ งที่ มี
การโจมตี ท างไซเบอรZ และ
สามารถโต%ตอบแก%ไขได%ภายใน
ระยะเวลาไมเกิ น ๒๔ ชั่ วโมง
คือ 50%
๗ .๓ : เป… ด เผ ย ข% อ มู ล ต อ
ประชาชนอยางโปรงใส ผาน

KPA

Long-term Objective /
KPI

เปLาหมายปr ๒๕๖๓

Dataset) ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดํ า เนิ น การ และนํ า ไปสู การ
พัฒนานวัตกรรม

Cost
Effectiveness
(SO8)

บ ริ ห า ร ต% น ทุ น อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให%บริการที่
คุ%มคา
ตัวชี้วัด (KPI)
๘.๑: คาใช% จ ายโดยรวมตอ
จํานวนชั่วโมงบินด%วยเครื่องวัด
ป ร ะ ก อ บ ก า ร บิ น (Total
Cost/IFR Flight Hour)

เปLาหมายปr ๒๕๖๕

เปLาหมายปr ๒๕๗๐

เปLาหมายปr ๒๕๗๕

เปLาหมายปr ๒๕๘๐

ด%านสนับสนุนโดยมีจํานวนชุด
ข% อ มู ล High Value Dataset
เพื่ อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งาน
ของพนั กงานทุ กระดั บ อยาง
บูรณาการและมีประสิทธิภาพ
จํานวน ๕ ชุด

ทั่วไป จํานวน ๕ ชุด

Digital Platform

๘ .๑ : Total Cost/IFR Flight
Hour น% อ ยก ว า ค าข อ งป\
๒๕๖๒
(ผลป\ ๒๕๖๑ คือ ๑๒,๔๔๙.๘๗
บาท)
๘ .๒ : รั ก ษ า ร ะ ดั บ อั ต ร า ๘ .๒ : รั ก ษ าระ ดั บ อั ต รา
ค าบ ริ การฯ ไม เกิ น อั ตรา คาบริ ก ารฯ ปo จ จุ บั น จนถึ ง
คาบริการขั้นสู งที่ ได%รับอนุ มั ติ ป\ ๒๕๖๔
จาก กบร.

๘ .๑ : Total Cost/IFR Flight ๘ .๑ :Total Cost/IFR Flight
Hour<คาเฉลี่ ย CANSO ตาม Hour<Q1 ตามการรายงานใน
ก ารรายงาน ใน CANSO ป\ CANSO ป\ ๒๕๖๗
๒๕๖๓ ภายในป\ ๒๕๖๕

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

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

๘ .๒ : รั ก ษ าระ ดั บ อั ต รา
ค าบริ ก ารฯ ไม เกิ นอั ตรา
คาบริการขั้นสูงที่ได%รับอนุมัติ
จาก กบร.

๘ .๒ : รั ก ษ าระ ดั บ อั ต รา
ค าบริ ก ารฯ ไม เกิ นอั ตรา
คาบริการขั้นสูงที่ได%รับอนุมัติ
จาก กบร.

๘ .๒ : รั ก ษ าระ ดั บ อั ต รา
ค าบริ ก ารฯ ไม เกิ นอั ตรา
คาบริการขั้นสูงที่ได%รับอนุมัติ
จาก กบร.

๘ .๒ : รั ก ษ าระ ดั บ อั ต ร า
ค าบริ ก ารฯ ไม เกิ นอั ตรา
คาบริการขั้นสูงที่ได%รับอนุมัติ
จาก กบร.

๘ .๓ : รายได% สุ ทธิ จากการ ๘.๓: รายได% สุ ทธิ จ ากการ
ดําเนินงานของหนวยธุรกิจ
ดํ าเนิ น งานของหนวยธุ รกิ จ
(ค าเปr าห มายอ% างอิ งจาก
ตัวชี้วัดบันทึกข%อตกลงฯ)

๘.๓: รายได% สุ ทธิ จ ากการ
ดํ าเนิ น งานของหนวยธุ รกิ จ
(ค าเปr าห มายอ% างอิ งจาก
ตัวชี้วัดบันทึกข%อตกลงฯ)

๘.๓: รายได% สุ ทธิ จ ากการ
ดํ าเนิ น งานของหนวยธุ รกิ จ
(ค าเปr าห มายอ% างอิ งจาก
ตัวชี้วัดบันทึกข%อตกลงฯ)

๘.๓: รายได% สุ ทธิ จ ากการ
ดํ าเนิ น งานของหนวยธุ รกิ จ
(ค าเปr าห มายอ% างอิ งจาก
ตัวชี้วัดบันทึกข%อตกลงฯ)

๘.๓: รายได% สุ ทธิ จ ากการ
ดําเนินงานของหนวยธุรกิจ (คา
เปr าหมายอ% างอิ งจากตั วชี้ วั ด
บันทึกข%อตกลงฯ)

๔๕

Long-term Objective /
เปLาหมายปr ๒๕๖๓
เปLาหมายปr ๒๕๖๕
เปLาหมายปr ๒๕๗๐
เปLาหมายปr ๒๕๗๕
KPI
Value for National Competitiveness and Aviation Industry: สรางความสามารถในการแขHงขันใหกับประเทศ และสรางคุณคHาใหกับกิจการบิน
KPA

เปLาหมายปr ๒๕๘๐

Global
พัฒนาบริการการเดินอากาศของ
Interoperability ภู มิ ภ าค ให% เชื่ อ ม โยงแ ล ะ
(SO9)
สอดคล%องกันอยางบูรณาการ
ตัวชี้วัด (KPI)
๙.๑: ความเป! นผู% นํ าด% าน ๙.๑: จํ า นวนเที่ ยวบิ นที่ ได% ๙.๑: ไทยรวมกับประเทศชั้นนํา ๙.๑: ไทยผลักดันให%อาเซียนเข%า ๙.๑: ไทยผลักดันให%อาเซียนมี
ป ระสาน ม าตรการ ATFM ในเอเชียแปซิฟ…กนํา ATFM มา รวมดําเนินการนํา ATFM มาใช% การนํา ATFM มาใช%งานภายใน
ATFM ในภูมิภาค
อาเซี ย นอยางครบถ% ว นและ
งานภายในอาเซียน
ใช%งานในระดับภูมิภาค
มากกวาป\ ๒๕๖๒
เชื่อมโยงกับภูมิภาค
๙.๒: ความเป! นผู% นํ าด% าน ๙.๒: บวท. รั ก ษาความเป! น ๙.๒: บวท. รวมกับหนวยงานผู% ๙ .๒ : ผ ลั ก ดั น ให% มี ก า ร ๙.๒: บวท. รักษาความเป!นผู%นํา
SWIM ในภูมิภาค
ผู%นําด%าน SWIM
ให%บริการจราจรทางอากาศชั้น ดําเนิ นการตามแนวคิด SWIM ด%าน SWIM
นํา ในการเริ่มนําแนวคิด SWIM ระหวางหนวยงานด%านการบิน
เข% า ใช% งาน และผลั ก ดั น การ ภ ายใน ป ระเท ศ ภ ายใน ป\
ดํ าเนิ นการระดั บภู มิ ภาคผาน ๒๕๖๗
การปรับปรุงแผน ASEAN ATM (สิ้นสุด ASBUs Block 1)
Master Plan
พั ฒนาความสามารถในการ
National
Competitiveness แขงขันของประเทศไทย
(SO10)
ตัวชี้วัด (KPI)
๑๐.๑: มี ระบบบริ หารจราจร ๑ ๐ .๑ : เป… ดใช% งาน TMCS ๑๐.๑: เป…ดใช%งานศูนยZบริหาร ๑๐.๑: จั ด หาระบบบริ ห าร
ทางอากาศที่ ส นั บ สนุ น การ อ ย างเต็ ม รู ป แ บ บ ทั่ วทั้ ง
จราจรทางอากาศระบบใหม
จราจรทางอากาศสํารอง
ยกระดับขีดความสามารถของ ประเทศ
ทดแทนระบบเดิม
ประเทศ
๑๐.๒: ประสิ ท ธิ ผ ลของแผน ๑๐.๒: ผลั ก ดั น ให% มี แผนการ ๑ ๐ .๒ : ห น ว ย ง า น ด% า น ๑ ๐ .๒ : ห น ว ย ง า น ด% า น ๑ ๐ .๒ : ห น ว ย ง า น ด% า น
ยุ ท ธศาสตรZ ระยะยาวในด% าน เดินอากาศแหงชาติ (National อุ ตสาหกรรมการบิ น ทั้ งหมด อุ ตสาหกรรมการบิ นทั้ งหมด อุ ตสาหกรรมการบิ น ทั้ งหมด
การขนสงทางอากาศของไทย Air Navigation Plan)
รวมกั น ดํ าเนิ น การตามแผน รวมกั น ดํ าเนิ น การตามแผน รวมกั น ดํ าเนิ น การตามแผน

๔๖

๙.๑: ไทยผลักดันให% อาเซี ยนมี
การนํ า ATFM มาใช% งานและ
เชื่อมโยงกันในระดับโลก
๙.๒: มี การดํ าเนิ นการ ATFM
บน SWIM

-

๑ ๐ .๒ : ห น ว ย ง า น ด% า น
อุ ต สาหกรรมการบิ น ทั้ งหมด
รวมกั น ดํ าเนิ น การตามแผน

KPA

Long-term Objective /
KPI

เปLาหมายปr ๒๕๖๓

เปLาหมายปr ๒๕๖๕

เปLาหมายปr ๒๕๗๐

และบรรลุเปrาหมาย (ป\ ๒๕๖๕) ด%านการขนสงทางอากาศของ
ในการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ ไทย และแผนการเดิ นอากาศ
ระบบการบินของประเทศ
ระดั บภู มิ ภาค และระดั บโลก
จนบรรลุ เปr าหมายสํ าหรับ ป\
๒๕๗๐

๔๗

เปLาหมายปr ๒๕๗๕

เปLาหมายปr ๒๕๘๐

และบรรลุเปrาหมายการพัฒนา
(ป\ ๒๕๗๕) และรวมพั ฒ นา
เทคโนโลยี แนวปฏิบัติที่จําเป!น
สํ าหรับการพั ฒนาบริการการ
เดิ น อ าก าศ ต าม แ ผ น ก าร
เดินอากาศโลก (GANP)

และบรรลุเปrาหมายการพัฒนา
(ป\ ๒๕๘๐) และเป!นหนวยงาน
ที่ สร% างนวั ตกรรมด% านบริ การ
การเดิ นอากาศ ที่ มี คุ ณ คาตอ
ประเทศ และกิ จการบิ นอยาง
ตอเนื่อง

จากการพิจารณาถึงสิ่งที่ บวท. ได%มุงเน%นและให%ความสําคัญ รวมกับเปrาหมายวิสัยทัศนZ ๔ ด%าน และเปrาหมายวิสัยทัศในแตละ
ระยะเวลาสามารถนํามากําหนดเป!น ๔ ประเด็นยุทธศาสตรZในระดับองคZกร ดังนี้

•
•
•
•

ประเด็นยุทธศาสตร-ที่ ๑:
ประเด็นยุทธศาสตร-ที่ ๒:
ประเด็นยุทธศาสตร-ที่ ๓:
ประเด็นยุทธศาสตร-ที่ ๔:

การให%บริการการเดินอากาศ ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
การสร%างบุคลากรมืออาชีพ
การพัฒนาไปสูองคZกรสมรรถนะสูง
การสร%างความสามารถในการแขงขันให%กับประเทศ และสร%างคุณคาให%กับกิจการบิน

ในแตละประเด็นยุทธศาสตรZ (Strategic Issues) จะมีการกําหนดวัตถุประสงคZเชิงยุทธศาสตรZ (Strategic Objectives) โดยมี
เปr าหมายผลการดํ าเนิ น การ (Key Performance Targets: KPTs) กลยุ ท ธZ (Strategies) แผนงาน (Programs) และโครงการ
(Projects) / งาน (Tasks) อธิบายเพิ่มตามภาพประกอบที่ ๖
ทั้ งนี้ แผนวิส าหกิ จ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ได% ใช% หลั กการบริหารจั ดการเชิ งกลยุท ธZ (Strategic Management) การบริหาร
กลยุทธZและผลสัมฤทธิ์ขององคZกรอยางสมดุลและระบบตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Targets: KPTs) โดยได%มี
การจัดทํา Strategy Map ตามภาพประกอบที่ ๗

๔๘

AEROTHAI Destination 2037 Vision
เปLาหมายวิสัยทัศน- ๔ ดาน
เปLาหมายวิสัยทัศน- ๖๕/๗๐/๗๕/๘๐
กรอบการดําเนินงานที่สําคัญ
(Key Performance Area : KPA)

การวิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินองค-กร
(Environmental Assessment)
TOWS Matrix

วัตถุประสงค-ระยะยาว
(Long-term Objective)
เปLาหมาย (Goals)
ปr ๒๕๖๕/ ๒๕๗๐/ ๒๕๗๕/ ๒๕๘๐
ประเด็นยุทธศาสตร- (Strategic Issue)
วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective)
เปrาหมายผลการดําเนินการ (Key Performance Target : KPT)

กลยุทธ- (Strategy)
แผน (Plan)
โครงการ (Project) และ งาน (Task)
รายละเอียดโครงการ/งาน (Project/Task) : ชื่อโครงการ/งาน,
วัตถุประสงคZ, ระดับความสําคัญ, ที่มาและความจําเป!นของโครงการ/
งาน, ผลลัพธZ, ผู%รับผิดชอบโครงการ/งาน, งบประมาณ,
ขั้นตอนการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และ
การวิเคราะหZความคุ%มคาในการลงทุน

ภาพประกอบที่ ๖: รูปแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตร-ของ บวท.

๔๙

AEROTHAI Destination 2037 Vision
วิสัยทัศน
“เปนองคกรที่ใหบริการการเดินอากาศดวยคุณภาพสูงสุดอยางยั่งยืน”
A Sustainable Quality Excellent Air Navigation Service Provider
เปdาหมายวิสัยทัศน
2. สรางบุคลากรมืออาชีพ
(Professionals)

พ.ศ. 2565

มีความสามารถในการรองรับได 1.5 ลานเที่ยวบิน
พรอมทั้งรักษาคุณภาพความปลอดภัย
และพัฒนาประสิทธิภาพเที่ยวบินในทุกช'วงการบิน

พนักงานทั่วทั้งองค<กรมีความสามารถ (Core Competency
และ Functional Competency)
ครบถวนตรงตามตําแหน'งงานที่กําหนดไว
นําไปสู'ผลิตภาพการปฏิบัติงาน (Productivity) ที่สูงขึ้น

ไดรับรางวัลการบริหารสู'ความเป6นเลิศ
(Thailand Quality Class : TQC) (350 คะแนน)
ดวยการกํากับดูแลที่ดี
มีเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการดําเนินการ บริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรม มีการบริหารตนทุน
อย'างมีประสิทธิภาพ ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
และมีความสัมพันธ<อันดีกับผูมีส'วนไดส'วนเสียทุกกลุ'ม

พ.ศ. 2570

มีความสามารถในการรองรับได 2 ลานเที่ยวบิน
ลดความล'าชาอันเกิดจากบริการการเดินอากาศ
พรอมทั้งรักษาคุณภาพความปลอดภัย
และพัฒนาประสิทธิภาพเที่ยวบินในทุกช'วงการบิน

พนักงานทั่วทั้งองค<กรมีความสามารถครบถวนตรงตาม
ตําแหน'งงานที่กําหนดไว และผลิตภาพการปฏิบัติงานสูงขึ้น
โดยมีผลิตภาพอยู'ในระดับเดียวกันหรือสูงกว'าค'าเฉลี่ยของ
หน'วยงานผูใหบริการการเดินอากาศ

ไดรับรางวัล Thailand Quality Class Plus : TQC Plus
(450 คะแนน) ดวยการกํากับดูแลที่ดี
มีเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน การดําเนินการ บริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรม
มีการบริหารตนทุนอย'างมีประสิทธิภาพ
ผูใชบริการมีความพึงพอใจสูงขึ้นกว'าปf 2565
และมีความสัมพันธ<อันดีกับผูมีส'วนไดส'วนเสียทุกกลุ'ม

ดําเนินการตาม แผนการเดินอากาศชาติ ASEAN ATM
Master Plan และ APAC Seamless ATM Plan
แลวเสร็จตามกําหนดเวลา

พ.ศ. 2575

มีความสามารถในการรองรับได 2.5 ลานเที่ยวบิน
ลดความล'าชาอันเกิดจากบริการการเดินอากาศ
พรอมทั้งรักษาคุณภาพความปลอดภัย
และพัฒนาประสิทธิภาพเที่ยวบินในทุกช'วงการบิน

พนักงานทั่วทั้งองค<กรมีความสามารถครบถวนตรงตาม
ตําแหน'งงานที่กําหนดไว และผลิตภาพสูงขึ้น
โดยผลิตภาพอยู'ในระดับสูงกว'าค'าเฉลี่ยของหน'วยงาน
ผูใหบริการการเดินอากาศ โดยการจัดตําแหน'งงานที่
เหมาะสมและนําเทคโนโลยีเขาใชงาน เช'น Digital Tower
หรือ Remote Aerodrome

ไดรับรางวัลคุณภาพแห'งชาติ (Thailand Quality Award :
TQA) (650 คะแนน) ดวยการกํากับดูแลที่ดี
มีเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน การดําเนินการ บริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรม
มีการบริหารตนทุนอย'างมีประสิทธิภาพ
ผูใชบริการมีความพึงพอใจสูงขึ้นกว'าปf 2570
และมีความสัมพันธ<อันดีกับผูมีส'วนไดส'วนเสียทุกกลุ'ม

ร'วมพัฒนาเทคโนโลยี
และแนวปฏิบัติท่จี ําเป6นสําหรับการพัฒนาบริการ
การเดินอากาศตามแผนการเดินอากาศโลก (GANP)

พ.ศ. 2580

4. สรางความสามารถในการแข'งขันใหกับ
ประเทศ และสรางคุณค'าใหกับกิจการบิน
(Value for National Competitiveness and
Aviation Industry)

1. ใหบริการการเดินอากาศที่มีคุณภาพ
ระดับแนวหนา
(AEROTHAI Servicemark)

มีความสามารถในการรองรับได 3 ลานเที่ยวบิน
ลดความล'าชาอันเกิดจากบริการการเดินอากาศ
พรอมทั้งรักษาคุณภาพความปลอดภัย
และพัฒนาประสิทธิภาพเที่ยวบินในทุกช'วงการบิน

พนักงานมีความสามารถ ความเป6นมืออาชีพ
และผลิตภาพสูงจนสามารถสรางคุณค'าใหกับ
อุตสาหกรรมการบิน (Export Experts) ไดอย'างต'อเนื่อง
และไดรับการยอมรับจากหน'วยงานภายนอก

3. พัฒนาไปสู'องค<กรสมรรถนะสูง
(HPO)

เปdาหมายวิสัยทัศนระยะตางๆ

ไดรับรางวัล TQA หรือ รางวัลระดับสากลจากผูใชบริการฯ
ดวยการกํากับดูแลที่ดี มีเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน
การดําเนินการ บริหารจัดการ และพัฒนานวัตกรรม
มีการบริหารตนทุนอย'างมีประสิทธิภาพ ผูใชบริการ
มีความพึงพอใจสูงกว'าความคาดหวังและ
มีความสัมพันธ<อันดีกับผูมีส'วนไดส'วนเสียทุกกลุ'ม

ผลักดันการจัดทําแผนการเดินอากาศชาติแลวเสร็จ

สรางนวัตกรรมดานบริการการเดินอากาศ
ที่มีคุณค'าต'อประเทศ และกิจการบินอย'างต'อเนื่อง

กรอบการดําเนินงานที่สําคัญ (Key Performance Area: KPA) และ [วัตถุประสงคระยะยาว (Long-term Objective)]
1. Safety
[ใหบริการที่มีระดับความปลอดภัยขั้นสูงและยั่งยืน]
2. Security
[ใหระบบการบริหารจราจรทางอากาศของประเทศ
มีความมั่นคง]
3. Capacity
[รองรับการเติบโตของการขนส'งทางอากาศได
โดยมีความล'าชาในระดับเดียวกับ Best Practices]
4. Efficiency
[เพิ่มประสิทธิภาพเที่ยวบินในทุกช'วงการบิน]
5. Environment
[ใหบริการที่เป6นมิตรต'อสิ่งแวดลอม]

6. Competency
[พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถหลักตามที่กําหนด]
7. Productivity
[เพิ่มผลิตภาพการปฏิบัติงาน]
8. Employee Engagement
[ใหบุคลากรมีความผูกพันต'อองค<กร]

9. Corporate Performance
[มีผลการประเมินผลองค<กรในระดับดีเยี่ยม]
10. Stakeholder Satisfaction
[บริหารจัดการดานการสรางความสัมพันธ<กับผูมีส'วนไดส'วนเสีย
เพื่อบรรลุตามเป=าหมายองค<กร]
11. Customer Engagement
[ใหผูใชบริการทุกกลุ'มมีความพึงพอใจ
และผูกพันต'อบริการขององค<กร]
12. Corporate Governance
[มีระบบการกํากับดูแลที่ดี ที่มีการจัดการในระดับดีเยี่ยม]
13. Digital Transformation and Innovation
[มีการสรางสรรค< และพัฒนานวัตกรรม
บนพื้นฐานดิจิทัลเพื่อสรางคุณค'าเพิ่มอย'างกาวกระโดด]
14. Cost Effectiveness
[บริหารตนทุนอย'างมีประสิทธิภาพเพื่อการใหบริการ
ที่คุมค'า]

๕๐

15. Global Interoperability
[พัฒนาบริการการเดินอากาศของภูมิภาค
ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกันอย'างบูรณาการ]
16. National Competitiveness
[พัฒนาความสามารถในการแข'งขันของประเทศไทย]

ประเด็นยุทธศาสตร
1. การใหบริการการเดินอากาศ
ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

2. การสรางบุคลากรมืออาชีพ

3. การพัฒนาไปสู'องค<กรสมรรถนะสูง

4. การสรางความสามารถในการแข'งขันใหกับ
ประเทศ และสรางคุณค'าใหกับกิจการบิน

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Objective)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Objective)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Objective)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Objective)

SO 1 ใหบริการที่ปลอดภัยและมั่นคง เป6นไปตาม
มาตรฐาน และต'อเนื่องในทุกช'วงการบิน
SO 2 พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน
และยกระดับประสิทธิภาพระบบการเดินอากาศ

SO 3 มีบุคลากรมืออาชีพที่เพียงพอ มีการจัดการ
ทุนมนุษย<อย'างเป6นระบบสามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน<
และองค<กรใหเติบโตไดอย'างยั่งยืน

SO 5 มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีทั่วทั้งองค<กร
และพรอมรับต'อการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดผลลัพธ<ท่มี ี
ประสิทธิภาพอย'างยั่งยืน และสรางความพึงพอใจต'อ
ผูมีส'วนไดส'วนเสีย และผูใชบริการทุกกลุ'ม

SO 4 มีบุคลากรที่ทุ'มเท มีความผูกพัน
และมีสภาพแวดลอมดานบุคลากรที่ดี

SO 6 มีระบบการกํากับดูแลที่ดี ที่มีการจัดการในระดับ
ดีเยี่ยม
SO 7 เป6นองค<กรแห'งนวัตกรรมบนพื้นฐานของ
เทคโนโลยีดิจิทัล

SO 9 สรางคุณค'าใหกับกิจการบินทุกระดับ

SO 10 มีโครงสรางพื้นฐานระบบบริการ
การเดินอากาศที่ครบถวนและมีศักยภาพสอดคลองกับ
การพัฒนาการขนส'งทางอากาศของประเทศ

SO 8 มีการบริหารจัดการทางการเงินและตนทุนอย'างมี
ประสิทธิภาพและสมดุล เพื่อใหมีอัตราค'าบริการ
ที่เป6นธรรม โปร'งใส และแข'งขันได
ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
(Key Performance Indicators)

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
(Key Performance Indicators)

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
(Key Performance Indicators)

SO 1
Safety
KPI1.1 การดําเนินงานตามขอกําหนดมาตรฐาน
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'มีการถูกแทรกแซงโดยมิชอบดวยกฎหมาย
KPI1.7 ไม'มี Incident ที่เกิดจากการแทรกแซงฯ
KPI1.8 ไม'มี Incident ในช'วงที่มีระดับการใหบริการต่ํากว'าเกณฑ<
KPI1.9 ดําเนินงานตามขอกําหนดมาตรฐาน
ดานการรักษาความปลอดภัยทุกขอ
KPI1.10 ดําเนินการแกไขขอตรวจพบ
ดานการรักษาความปลอดภัยจากการตรวจสอบ
ภายในองค<กรครบถวน

Competency
SO 3
KPI3.1
พนักงานทุกคนมีความสามารถตรงตามตําแหน'งงานที่กําหนดไว
และการเปลี่ยนแปลงของการใหบริการการเดินอากาศ
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 5
Corporate Performance
KPI5.1 ไดรับการยอมรับดานการจัดการในระดับประเทศ/
ภูมิภาค/โลก
Stakeholder Satisfaction
KPI5.2 ผลการสํารวจความเห็นของ Stakeholder
Customer Engagement
KPI5.3 ระดับความพึงพอใจผูใชบริการ
KPI5.4 ระดับความไม'พึงพอใจผูใชบริการ
KPI5.5 สัดส'วนขอรองเรียนที่จัดการได

SO 4

SO 6
Corporate Governance
KPI6.1 ผลการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางกํากับดูแลที่ดี
และการประเมินความโปร'งใส

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 ที่เกิดจาก
ความไม'มีประสิทธิภาพของระบบ ATM

Employee Engagement
KPI4.1 ระดับความผูกพันต'อองค<กรในภาพรวม

Cost Effectiveness
KPI8.1 Total Cost per IFR Flight Hour
KPI8.2 รักษาระดับอัตราค'าบริการฯ
ไม'เกินอัตราค'าบริการขั้นสูงที่ไดรับอนุมัติจาก กบร.
KPI8.3 รายไดสุทธิจากการดําเนินงานของหน'วยธุรกิจ

กลยุทธ< (Strategy)

S2.1 ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน/เทคโนโลยีสนับสนุนการเดินอากาศ ตลอดทุกช'วงการบิน
S2.2 พัฒนาการบริหาร/จัดการขอมูลทั้งระบบการเดินอากาศ

SO 9

SO 10
National Competitiveness
KPI10.1 มีระบบบริหารจราจรทางอากาศที่สนับสนุน
การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ
KPI10.2 ประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร<ระยะยาวในดาน
การขนส'งทางอากาศของประเทศไทย

S3.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับแนวคิด
การสรรหา/พัฒนาบุคลากรของ ICAO เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน และผลิตภาพการปฏิบัติงาน
S3.2 พัฒนาและบริหาร Competency ตาม IDP ใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาบุคลากรดานการบินของประเทศ
และการเปลี่ยนแปลงของการใหบริการการเดินอากาศ
S3.3 พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญโดยการจัดใหมีศูนย<พัฒนาฯ
ที่มุ'งเนนการพัฒนาความรูและทักษะขั้นสูง รวมทั้งการส'งเสริม
ใหบุคลากรเขาสู'กระบวนการวิจัยและพัฒนา การออกแบบและ
สรางนวัตกรรมดวยศูนย<ปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ระดับสากล

S4.1 พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ใหสอดคลองกับความตองการตามป}จจัยสรางความผูกพัน
S4.2 ยกระดับความผูกพันต'อองค<กรของบุคลากร
เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และสรางแรงจูงใจสําหรับบุคลากรรุ'นใหม'

SO 8

กลยุทธ< (Strategy)

กลยุทธ< (Strategy)

S5.1 กําหนดแผนพัฒนาและบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค<กร
เพื่อปรับปรุงและจัดการกระบวนการทํางานที่สําคัญอย'างมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับการเพิ่มขีดความสามารถดานยุทธศาสตร<

S9.1 ดําเนินการเชิงรุกในเวทีระดับภูมิภาค/โลก
S9.2 สรางความร'วมมือและบริหารจัดการเสนทางบินใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และเชื่อมโยงเสนทางบินทั้งภูมิภาค

กลยุทธ< (Strategy)

S1.7 บริหารความต'อเนื่องการใหบริการการเดินอากาศ
ใหมีความพรอมและสามารถรักษาระดับความปลอดภัย
รวมทั้งเป6นไปตามมาตรฐานสากล สําหรับรองรับทุกสถานการณ<

Global Interoperability
KPI9.1 ความเป6นผูนําดาน ATFM ในภูมิภาค
KPI9.2 ความเป6นผูนําดาน SWIM ในภูมิภาค

SO 7
Digital Transformation and Innovation
KPI7.1 ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัล
KPI7.2 ความสําเร็จในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ
KPI7.3 จํานวนขอมูลสารสนเทศระดับองค<กร
สนับสนุนการดําเนินการ และนําไปสู'การพัฒนานวัตกรรม

SO 2

S1.1 ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานบริการอย'างต'อเนื่อง
S1.2 พัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยทั่วทั้งองค<กรใหสอดคลอง
ตามแนวทางการพัฒนาสากล
S1.3 จัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัย (Safety Risk)
ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
S1.4 พัฒนา ATM Safety Performance
S1.5 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ<หลัก
รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานดานวิศวกรรมจราจรทางอากาศใหเป6นไปตาม
ความตองการและมาตรฐาน/ขอกําหนดการใชงาน
S1.6 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ<
ของระบบวิศวกรรมสนับสนุนการใหบริการการเดินอากาศ
ใหเป6นไปตามความตองการและมาตรฐาน/ขอกําหนดการใชงาน

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
(Key Performance Indicators)

S5.2 สรางความร'วมมือและการมีส'วนร'วมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ กับผูมีส'วนไดส'วนเสีย และผูใชบริการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการทุกดานใหดียิ่งขึ้นพรอมทั้งสนับสนุนให
สามารถบรรลุป=าหมายการดําเนินโครงการที่สําคัญของ บวท.
S5.3 ยกระดับความพึงพอใจผูใชบริการพรอมกับจัดการกับ
ความไม'พึงพอใจและขอรองเรียนอย'างเป6นระบบและต'อเนื่อง

S10.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนถ'ายเทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติไปสู'ระบบ
การบริหารจราจรทางอากาศระบบใหม' และรองรับแนวทาง
พัฒนาระบบการบินของภาครัฐและแผนยุทธศาสตร<ดานการขนส'ง
ทางอากาศของประเทศรวมทั้งนโยบายหวงอากาศแห'งชาติ

S6.1 ดําเนินการตามพันธกิจภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี
โดยเนนการสราง Good Citizenship ความยั่งยืน และผลลัพธ<
ที่สอดคลองกับความคาดหวังของผูมีส'วนไดส'วนเสียอย'างสมดุล
S6.2 ผลักดันใหเกิดการแสดงความรับผิดชอบต'อสังคมในเชิงรุก
พรอมขยายการปฏิบัติใหครอบคลุมทั่วทั้งองค<กรอย'างเขมแข็งและยั่งยืน
S7.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการดําเนินการเพื่อสรางความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ
S7.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล (Digital Platform) ยกระดับ
Digital Data เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการ โดยใชระบบ
ดิจิทัล การจัดการความรู และพัฒนานวัตกรรม
S8.1 บริหารการเงินและตนทุนขององค<กรอย'างมีประสิทธิภาพ
และเป6นไปตามกรอบของแผนการลงทุน
เพื่อใหมีอัตราค'าบริการที่สอดคลองตามขอเสนอแนะของ ICAO คุมค'า/
เหมาะสมตามสภาพแวดลอม และมุ'งเนนรักษาสมดุลของสัดส'วน
ค'าใชจ'ายใหเหมาะสมและไม'สูงกว'าค'าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
S8.2 บริหารและสรางรายไดใหกับ บวท.

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

๕๑

ทั้ งนี้ ได% มี ก ารกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงคZ เชิ งยุ ท ธศาสตรZ (Strategic Objectives) ภายใต% แ ตละประเด็ น ยุ ท ธศาสตรZ (Strategic
Issues) พร%อมเปrาหมายผลการดําเนินการ (Key Performance Targets) ดังนี้
วัตถุประสงคประเด็นยุทธศาสตรเชิงยุทธศาสตร(Strategic Issue: SI)
(Strategic
Objective: SO)
SI 1 การให%บริการการ SO 1 ให%บริการที่ปลอดภัย
เดินอากาศ ที่ปลอดภัย และมั่นคง เป!นไปตาม
และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน และตอเนื่องใน
ทุกชวงการบิน

เปLาหมายผลการดําเนินการ (Key Performance Target: KPT)
KPT1.1 – การดํ าเนิ น งานเป! น ไปตามข% อ กํ า หนดมาตรฐานและได% รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
กพท. ครบทุกบริการ ภายในป\ ๒๕๖๕
KPT1.2 – ยกระดับพัฒนาการของระบบบริหารความปลอดภัยสูระดับ C (SMS Maturity
Level C) ภายในป\ ๒๕๖๕
KPT1.3 – รักษาระดับความปลอดภัย ให%ปลอดอุบัติเหตุทางการบิน (Zero Accident) จาก
บริการการเดินอากาศอยางตอเนื่อง
KPT1.4 – มีอัตราการเกิดอุบัติการ (Air Traffic Incident) ต่ํากวาคาเฉลี่ย Best Practice
- Serious Incident
- Major Incident
KPT1.5 – ความสามารถในการให%บริการ (Service Availability) ของระบบวิศวกรรมจราจร
ทางอากาศและระบบสนั บสนุ น* เป! นไปตาม Service Level Agreement (SLA) ทั้ งหมด
ภายในป\ ๒๕๖๕
(* ได%แก (๑) ระบบสื่อสาร (Communication) (๒) ระบบชวยการเดินอากาศ (Navigation)
(๓) ระบบติดตามอากาศยาน (Surveillance) (๔) ระบบจายกระแสไฟฟrาตอเนื่องอัตโนมัติ
(UPS) และ (๕) ระบบ PABX)
KPT1.6 – ไมมีการถูกแทรกแซงโดยมิชอบด%วยกฎหมายตอการให%บริการจราจรทางอากาศ
(Number of acts of unlawful interference to ATC)
KPT1.7 –ไมมี Incident ที่ เกิ ด จากการบริ ห ารการจราจรทางอากาศ ในชวงที่ มี ก าร
แทรกแซงโดยไมชอบด%วยกฎหมาย (ที่เกิดจากความตั้งใจ)
( Number of incident involving direct unlawful interference to aircraft that
require air traffic service provider response)
KPT1.8 –ไมมี Incident ที่ เกิ ดจากการบริ ห ารการจราจรทางอากาศ ในชวงที่ มี ระดั บ
การให%บริการต่ํากวาเกณฑZที่ยอมรับได%
( 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)

๕๒

วัตถุประสงคประเด็นยุทธศาสตรเชิงยุทธศาสตร(Strategic Issue: SI)
(Strategic
Objective: SO)
SO 2 พัฒนาขีดความ
สามารถในการรองรับ
เที่ยวบินและยกระดับ
ประสิทธิภาพระบบการ
เดินอากาศ

SI 2 การสร%างบุคลากร
มืออาชีพ

เปLาหมายผลการดําเนินการ (Key Performance Target: KPT)

KPT2.1 – ATFM Delay ลดลงตอเนื่องทุกป\ เมื่อเทียบกับคาป\ฐานในป\ ๒๕๖๑
KPT2.2 – เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบินของประเทศให%สามารถ
รองรับได% ๑.๕ ล%านเที่ยวบิน ภายในป\ ๒๕๖๕
KPT2.3 – คาความลาช%าตอเที่ยวบินในชวงขับเคลื่อนเข%าสูทางวิ่ง (Taxi-out Delay) ณ
สนามบินที่มีความหนาแนนมาก (heavy) มีคาเฉลี่ยไมเกิน ๖.๐ นาที/ลํา
KPT2.4 – คาระยะทางปฏิ บั ติก ารบิ น จริงของเที่ ยวบิ น พาณิ ช ยZที่ ทํ าการบิ น แบบ IFR
เที ย บกั บ ระยะทางที่ สั้ น ที่ สุ ด ระหวางสนามบิ น ต% น ทางกั บ ปลายทาง (En-route
Efficiency) มีสัดสวนไมเกินคาร%อยละ ๕ ของระยะทางที่สั้นที่สุด
KPT2.5 – Terminal Efficiency ลดลงอยางตอเนื่ องทุ กป\ เมื่อเที ยบกับ คาป\ ฐานในป\
๒๕๖๑
KPT2.6 – คาความลาช%าตอเที่ยวบินในชวง Taxi-in Delay ณ สนามบินที่มีความหนาแนน
มาก (heavy) มีคาเฉลี่ยไมเกิน ๖.๐ นาที/ลํา
KPT2.7 – ผลสํ า รวจ On-Time Performance โดยหนวยงานตางประเทศ สํ า หรั บ
สายการบินและ/หรือสนามบินที่ บวท. ให%บริการ มีอันดับดีขึ้นเมื่อเทียบกับคาป\ฐานในป\
๒๕๖๑
KPT2.8 – การดํ า เนิ น การตาม APAC Seamless ATM Plan Phrase 2 แล% ว เสร็ จ
ภายในป\ ๒๕๖๕
KPT2.9 – ปริ ม าณ Carbon Emission ที่ เกิ ด จากความไมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
ATM ลดลงในอัตราร%อยละ ๒ ตอป\ จากป\ ๒๕๖๔ จนถึงป\ ๒๕๙๓
SO 3 มีบุคลากรมืออาชีพ KPT3.1 – พนั ก งานทุ ก คนมี ค วามสามารถตรงตามตํ า แหนงงานที่ กํ า หนดไว% และ
ที่เพียงพอ มีการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงของการให%บริการการเดินอากาศ ภายในป\ ๒๕๖๕
ทุนมนุษยZอยางเป!นระบบ KPT3.2 – มีการดําเนินการ ATM Professional Center ตาม Roadmap ที่ครอบคลุมงาน
ด%านฝ•กอบรม งานวิจัย/พัฒนา และนวัตกรรมของระบบบริหารจราจรทางอากาศ รวมถึง
สามารถขับเคลื่อน
กรอบงบประมาณที่ใช%
วิสัยทัศนZและองคZกรให%
เติบโตได%อยางยั่งยืน
KPT3.3 - เพิ่ มผลิตภาพการปฏิ บัติงาน (Productivity) โดยปริมาณงานตอเจ%าหน%าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศเฉลี่ยของทั้ง บวท. มีคาอยูใน Quartile ที่ ๑ [ATCOs in OPS
Productivity >0.4 (Q1)] เมื่ อ เที ย บเคี ย งคาปริ ม าณงานตอคนของประเทศสมาชิ ก
CANSO ภายในป\ ๒๕๖๕
KPT3.4 - รักษาระดับคาใช%จายอื่น ๆ ที่ไมรวมคาใช%จายในการจ%างงานผู%ควบคุมจราจร
ทางอากาศที่ ป ฏิ บั ติงาน ตอจํ านวนชั่ วโมงบิ น ด%วยเครื่องวัดประกอบการบิ น โดยรวม
(Cost excl. ATCOs in OPS employment costs per IFR Flight Hour) ใ ห% อ ยู
ระหวาง ๒๘๐ ถึ ง ๓๖๓ USD (Quartile ที่ ๑ และคาเฉลี่ ย ตามการรายงานใน
CANSO) ภายในป\ ๒๕๖๕
SO 4 มีบุคลากรที่ทุมเท KPT4.1 – ระดับความผูกพันตอองคZกรในภาพรวมมากกวา ร%อยละ ๘๐ ภายในป\ ๒๕๖๕
มีความผูกพัน และมี
สภาพแวดล%อมด%าน
บุคลากรที่ดี

๕๓

วัตถุประสงคประเด็นยุทธศาสตรเชิงยุทธศาสตร(Strategic Issue: SI)
(Strategic
Objective: SO)
SO 5 มีคุณภาพการ
SI 3 การพัฒนาไปสู
องคZกรสมรรถนะสูง
บริหารจัดการที่ดีทั่วทั้ง
องคZกร และพร%อมรับตอ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อให%
เกิดผลลัพธZที่มี
ประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
และสร%างความพึงพอใจ
ตอผู%มีสวนได%สวนเสีย และ
ผู%ใช%บริการทุกกลุม
SO 6 มีระบบการกํากับ
ดูแลที่ดี ที่มีการจัดการใน
ระดับดีเยี่ยม
SO 7 เป!นองคZกรแหง
นวัตกรรมบนพื้นฐานของ
เทคโนโลยีดิจิทัล

SI 4 การสร%าง
ความสามารถในการ
แขงขันให%กับประเทศ
และสร%างคุณคาให%กับ
กิจการบิน

เปLาหมายผลการดําเนินการ (Key Performance Target: KPT)
KPT5.1 – ได%รับรางวัล TQC ภายในป\ ๒๕๖๕
KPT5.2 – ผลการสํารวจความเห็นของ Stakeholder มีผลคะแนนดีกวาป\ที่ผานมา
KPT5.3 – ได%รับระดับความพึงพอใจผู%ใช%บริการ มากกวา ๔ ภายในป\ ๒๕๖๕
KPT5.4 – ได%รับระดับความไมพึงพอใจผู%ใช%บริการไมเกินร%อยละ ๓๐ ภายในป\ ๒๕๖๕
KPT5.5 – มีสัดสวนข%อร%องเรียนจากผู%ใช%บริการที่จัดการได%ไมต่ํากวาร%อยละ ๗๐ ภายใน
ป\ ๒๕๖๕

KPT6.1 - ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๖๒)
ได%ครบถ%วน ภายในป\ ๒๕๖๓ และดําเนินงานด%วยคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
อยางครบถ%วน (ITA ๒๕๖๒-๒๕๖๔)
KPT7.1 – ความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
KPT7.2 - การรักษาความปลอดภัยของระบบดิจิทัลเป!นไปตามมาตรฐาน กพท. และ
ได%รับการรับรองมาตรฐานสากลด%านไซเบอรZ
KPT7.3 - มี การจัดการและบริหารข%อมู ลทั้ งด% านปฏิ บั ติการและด% านสนั บ สนุ น โดยมี
จํานวนชุดข%อมูล High Value Dataset เพื่ อสนับ สนุ นการปฏิ บัติงานของพนักงานทุ ก
ระดับอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ จํานวน ๕ ชุด
SO 8 มีการบริหารจัดการ KPT8.1 – คาใช%จายโดยรวมตอจํานวนชั่วโมงบิ นด%วยเครื่องวัดประกอบการบิ น (Total
ทางการเงินและต%นทุน
Cost (USD) per IFR Flight Hour (Continental)) มี ค าน% อ ยกวาคาเฉลี่ ย ตามผลการ
อยางมีประสิทธิภาพ และ รายงานใน CANSO Global ANS Performance Report ป\ ๒๕๖๓ ภายในป\ ๒๕๖๕
สมดุล เพื่อให%มีอัตรา
KPT8.2 – รักษาระดั บอัตราคาบริการฯ ไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงที่ ได% รับอนุ มัติจาก
คาบริการที่เป!นธรรม
กบร.
โปรงใส และแขงขันได%
KPT8.3 – รายได%สุทธิจากการดําเนินงานของหนวยธุรกิจ
SO 9 สร%างคุณคาให%กับ KPT9.1 – ประเทศไทยรวมกับประเทศชั้นนําในเอเชียแปซิฟ…ก นํา ATFM มาใช%งานในระดับ
กิจการบินทุกระดับ
ภูมิภาค
KPT9.2 – บวท. รวมกับหนวยงานผู%ให%บริการจราจรทางอากาศชั้นนํา ในการเริ่มนําแนวคิด
SWIM เข%าใช%งาน และผลักดันการดําเนินการระดับภูมิภาคผานการปรับปรุงแผน ASEAN
ATM Master Plan
SO 10 มีโครงสร%าง
KPT10.1 – เป…ดใช%งาน TMCS อยางเต็มรูปแบบทั่วทั้งประเทศภายในป\ ๒๕๖๓ และ เป…ด
พื้นฐานระบบบริการการ ใช%งานศูนยZบริหารจราจรทางอากาศสํารองภายในป\ ๒๕๗๐
เดินอากาศที่ครบถ%วนและ KPT10.2 - หนวยงานด%านอุตสาหกรรมการบินทั้งหมดรวมกันดําเนินการตามแผนและบรรลุ
มีศักยภาพสอดคล%องกับ เปrาหมาย (ป\ ๒๕๖๕) ในการเพิ่มขีดความสามารถระบบการบินของประเทศ
การพัฒนาการขนสงทาง
อากาศของประเทศ

๕๔

๓.๑

ประเด็นยุทธศาสตร-ที่ ๑ - การใหบริการการเดินอากาศ ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

วัตถุ ป ระสงค- เชิ งยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 1: ให%บ ริการที่ ป ลอดภั ยและมั่ นคง เป! นไปตามมาตรฐาน และ
ตอเนื่องในทุกชวงการบิน
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs):
KPT1.1 – การดําเนินงานเป!นไปตามข%อกําหนดมาตรฐานและได%รับใบอนุญาตจาก กพท. ครบทุกบริการ ภายในป\ ๒๕๖๕
KPT1.2 – ยกระดับพัฒนาการของระบบบริหารความปลอดภัยสูระดับ C (SMS Maturity Level C) ภายในป\ ๒๕๖๕
KPT1.3 – รักษาระดับความปลอดภัย ให%ปลอดอุบัติเหตุทางการบิน (Zero Accident) จากบริการการเดินอากาศอยางตอเนื่อง
KPT1.4 – มีอัตราการเกิดอุบัติการ (Air Traffic Incident) ต่ํากวาคาเฉลี่ย Best Practice
- Serious Incident
- Major Incident
KPT1.5 – ความสามารถในการให%บริการ (Service Availability) ของระบบวิศวกรรมจราจรทางอากาศและระบบสนับสนุน* เป!นไป
ตาม Service Level Agreement (SLA) ทั้งหมด ภายในป\ ๒๕๖๕
(* ได% แ ก (๑) ระบบสื่ อ สาร (Communication) (๒) ระบบชวยการเดิ น อากาศ (Navigation) (๓) ระบบติ ด ตามอากาศยาน
(Surveillance) (๔) ระบบจายกระแสไฟฟrาตอเนื่องอัตโนมัติ (UPS) และ (๕) ระบบ PABX)
KPT1.6 – ไมมีการถูกแทรกแซงโดยมิชอบด%วยกฎหมายตอการให%บริการจราจรทางอากาศ
(Number of acts of unlawful interference to ATC)
KPT1.7 – ไมมี Incident ที่เกิดจากการบริหารการจราจรทางอากาศ ในชวงที่มีการแทรกแซงโดยไมชอบด%วยกฎหมาย (ที่เกิดจาก
ความตัง้ ใจ) (Number of incident involving direct unlawful interference to aircraft that require air traffic service
provider response)
KPT1.8 – ไมมี Incident ที่เกิดจากการบริหารการจราจรทางอากาศ ในชวงที่มีระดับการให%บริการต่าํ กวาเกณฑZที่ยอมรับได%
(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: ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานบริการอยางตอเนื่อง
แผนงาน (Program)
• แผนงานพั ฒ นาระบบบริหารมาตรฐานการให% บ ริก ารการเดิน อากาศให% เป! นไปตามกฎหมายและข%อกําหนดภาครัฐ
(Quick win)
• แผนงานการนํ าระบบบริห ารผลการดํ า เนิ น งาน (Performance Management System) เข% า ใช% ง านเพื่ อ ยกระดั บ
มาตรฐานบริการการเดินอากาศสูความเป!นเลิศ (Long Term)
กลยุทธ- S1.2: พัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยทั่วทั้งองคZกร ให%สอดคล%องตามแนวทางการพัฒนาสากล
แผนงาน (Program)
• แผนงานพัฒนาและสงเสริมระบบบริหารความปลอดภัย (Safety Management System) ให%ครอบคลุมทั่วทั้งองคZกร
(Quick win)
• แผนงานพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยตามแนวทางการพัฒนาไปสูประสิทธิภาพขั้นสูงสุด (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)
• แผนงานจัดการปoจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอความปลอดภัย (Significant Risk Management) (Quick win)
• แผนงานพัฒนาและสงเสริมระบบบริหารความเสี่ยงด%านความปลอดภัย (Long Term)
๕๕

กลยุทธ- S1.4: พัฒนา ATM Safety Performance
แผนงาน (Program)
• แผนงานบริหารความเสี่ยงด%านปoจจัยมนุษยZที่เกี่ยวกับความออนล%าของเจ%าหน%าที่ปฏิบัติการ (Operational Fatigue Risk
Management) (Quick win)
• แผนงานบริหารความเสี่ยงด%านปoจจัยมนุษยZ (Long Term)
กลยุทธ- S1.5: พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบและอุปกรณZหลัก รวมทั้งโครงสร%างพื้นฐานด%านวิศวกรรมจราจร
ทางอากาศ ให%เป!นไปตามความต%องการและมาตรฐาน/ข%อกําหนดการใช%งาน
แผนงาน (Program)
• แผนงานปรับปรุงระบบวิศวกรรมจราจรทางอากาศ ให%เป!นไปตามความต%องการและมาตรฐาน/ข%อกําหนดการใช%งาน
(Quick win)
• แผนงานพัฒนาระบบวิศวกรรมจราจรทางอากาศ เพื่อยกระดับความปลอดภัย (Long Term)
กลยุทธ- S1.6: พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพระบบและอุ ป กรณZ ข องระบบวิ ศ วกรรมสนั บ สนุ น การให% บ ริ ก าร
การเดินอากาศ ให%เป!นไปตามความต%องการและมาตรฐาน/ข%อกําหนดการใช%งาน
แผนงาน (Program)
• แผนงานปรับปรุงระบบวิศวกรรมสนับสนุนการให%บริการการเดินอากาศ ให%เป!นไปตามความต%องการและมาตรฐาน/
ข%อกําหนดการใช%งาน (Quick win)
• แผนงานพัฒนาระบบวิศวกรรมสนับสนุนการให%บริการการเดินอากาศ เพื่อยกระดับความปลอดภัย (Long Term)
กลยุทธ- S1.7: บริหารความตอเนื่องการให%บริการการเดินอากาศให%มีความพร%อมและสามารถรักษาระดับความปลอดภัย
รวมทั้งเป!นไปตามมาตรฐานสากล สําหรับรองรับทุกสถานการณZ
แผนงาน (Program)
• แผนงานพั ฒ นาระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ATM Security System ให% เป! น ไปตาม National Civil Aviation
Security Programme (NCASP) (Quick win)
• แผนงานบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจทั่วทั้งองคZกร (Quick win)
• แผนงานพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และการบริหารความตอเนื่องให%มีศักยภาพในระดับชั้นนํา (Long Term)
• แผนงานจัดตั้งศูนยZบริหารจราจรทางอากาศสํารอง (Quick win)

๕๖

วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 2: พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและยกระดับ
ประสิทธิภาพระบบการเดินอากาศ
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs):
KPT2.1 – ATFM Delay ลดลงตอเนื่องทุกป\ เมื่อเทียบกับคาป\ฐานในป\ ๒๕๖๑
KPT2.2 – เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบินของประเทศให%สามารถรองรับได% ๑.๕ ล%านเที่ยวบิน ภายในป\
๒๕๖๕
KPT2.3 – คาความลาช% าตอเที่ ยวบิ นในชวงขับ เคลื่อนเข%าสูทางวิ่ง (Taxi-out Delay) ณ สนามบิ น ที่ มีค วามหนาแนนมาก
(heavy) มีคาเฉลี่ยไมเกิน ๖.๐ นาที/ลํา
KPT2.4 – คาระยะทางปฏิบัติการบินจริงของเที่ ยวบิน พาณิ ชยZที่ทําการบิน แบบ IFR เทียบกับระยะทางที่สั้นที่สุดระหวาง
สนามบินต%นทางกับปลายทาง (En-route Efficiency) มีสัดสวนไมเกินคาร%อยละ ๕ ของระยะทางที่สั้นที่สุด
KPT2.5 – Terminal Efficiency ลดลงอยางตอเนื่องทุกป\ เมื่อเทียบกับคาป\ฐานในป\ ๒๕๖๑
KPT2.6 – คาความลาช%าตอเที่ยวบินในชวง Taxi-in Delay ณ สนามบินที่มีความหนาแนนมาก (heavy) มีคาเฉลี่ยไมเกิน ๖.๐
นาที/ลํา
KPT2.7 – ผลสํารวจ On-Time Performance โดยหนวยงานตางประเทศ สําหรับสายการบินและ/หรือสนามบินที่ บวท.
ให%บริการ มีอันดับดีขึ้นเมื่อเทียบกับคาป\ฐานในป\ ๒๕๖๑
KPT2.8 – การดําเนินการตาม APAC Seamless ATM Plan Phrase 2 แล%วเสร็จภายในป\ ๒๕๖๕
KPT2.9 – ปริมาณ Carbon Emission ที่เกิดจากความไมมีประสิทธิภาพของระบบ ATM ลดลงในอัตราร%อยละ ๒ ตอป\ จากป\
๒๕๖๔ จนถึงป\ ๒๕๙๓
กลยุทธ- S2.1: ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและพัฒนาโครงสร%างพื้นฐาน/เทคโนโลยีสนับสนุนการเดินอากาศ
ตลอดทุกชวงการบิน
แผนงาน (Program)
• แผนงานพั ฒ นาขี ดความสามารถและประสิ ทธิ ภาพในการให% บริ การจราจรทางอากาศในเขตสนามบิ น เพื่ อสนั บสนุ น
การดําเนินการตามสภาพแวดล%อมปoจจุบัน (Quick Win)
• แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการให%บริการจราจรทางอากาศในเขตสนามบิน เพื่อรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศในอนาคต (Long Term)
• แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการให%บริการจราจรทางอากาศในเขตประชิดสนามบินและตามเส%นทาง
บิน เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามสภาพแวดล%อมปoจจุบัน (Quick Win)
• แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการให%บริการจราจรทางอากาศในเขตประชิดสนามบินและตามเส%นทาง
บิน เพื่อรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคต (Long Term)
• แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหาร/จัดการห%วงอากาศ (Quick Win)
• แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารความคลองตัวการจราจรทางอากาศ (Quick Win)
• แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจราจรทางอากาศตามแนวคิด/เทคโนโลยียุคใหม (Long
Term)
กลยุทธ- S2.2: พัฒนาการบริหาร/จัดการข%อมูลทั้งระบบการเดินอากาศ
แผนงาน (Program)
• แผนงานพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร/จัดการข%อมูลตามแนวคิด SWIM (Quick Win)
• แผนงานพัฒนา SWIM-Enabled Application(s) (Long Term)

๕๗

๓.๒

ประเด็นยุทธศาสตร-ที่ ๒ - การสรางบุคลากรมืออาชีพ

วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 3: มีบุคลากรมืออาชีพที่เพียงพอ มีการจัดการทุนมนุษยZอยางเป!น
ระบบ สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศนZและองคZกรให%เติบโตได%อยางยั่งยืน
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs):
KPT3.1 – พนั ก งานทุ ก คนมี ค วามสามารถตรงตามตํ า แหนงงานที่ กํ า หนดไว% และการเปลี่ ย นแปลงของการให% บ ริ ก าร
การเดินอากาศ ภายในป\ ๒๕๖๕
KPT3.2 – มีการดําเนินการ ATM Professional Center ตาม Roadmap ที่ครอบคลุมงานด%านฝ•กอบรม งานวิจัย/พัฒ นา
และนวัตกรรมของระบบบริหารจราจรทางอากาศ รวมถึง กรอบงบประมาณที่ใช%
KPT3.3 - เพิ่มผลิตภาพการปฏิบัติงาน (Productivity) โดยปริมาณงานตอเจ%าหน%าที่ควบคุมจราจรทางอากาศเฉลี่ยของทั้ง
บวท. มีคาอยูใน Quartile ที่ ๑ [ATCOs in OPS Productivity >0.4 (Q1)] เมื่อเทียบเคียงคาปริมาณงานตอคนของประเทศ
สมาชิก CANSO ภายในป\ ๒๕๖๕
KPT3.4 - รักษาระดับคาใช%จายอื่น ๆ ที่ไมรวมคาใช%จายในการจ%างงานผู%ควบคุมจราจรทางอากาศที่ปฏิบัติงาน ตอจํานวน
ชั่วโมงบินด%วยเครื่องวัดประกอบการบินโดยรวม (Cost excl. ATCOs in OPS employment costs per IFR Flight Hour)
ให%อยูระหวาง ๒๘๐ ถึง ๓๖๓ USD (Quartile ที่ ๑ และคาเฉลี่ย ตามการรายงานใน CANSO) ภายในป\ ๒๕๖๕
กลยุทธ- S3.1: พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให%สอดคล%องกับแนวคิดการสรรหา/พัฒนาบุคลากรของ ICAO เพื่อ
พัฒนาความสามารถของพนักงาน และผลิตภาพการปฏิบัติงาน
แผนงาน (Program)
• แผนงานบริหารอัตรากําลัง (Quick win)
• แผนงานพัฒนาระบบสรรหาบุคลากรให%สอดคล%องกับแผนอัตรากําลังและลักษณะทางพฤติกรรม/ทัศนคติของกลุมเปrาหมาย
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)
• แผนงานพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) ให%มี Competency ในระดับที่สูงขึ้น (Long Term)
• แผนงานพัฒนาบุคลากรให%มีศักยภาพในการประยุกตZใช%เทคโนโลยีดิจิทัล และสร%างนวัตกรรมดิจิทัล (Quick win)
กลยุทธ- S3.3:
พัฒนาบุคลากรให%มีความเชี่ยวชาญโดยการจัดให%มีศูนยZพัฒนาฯ ที่มุงเน%นการพัฒนาความรู%และทักษะขั้นสูง
รวมทั้งการสงเสริมให%บุคลากรเข%าสูกระบวนการวิจัยและพัฒนา การออกแบบและสร%างนวัตกรรมด%วยศูนยZปฏิบัติการที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพระดับสากล
แผนงาน (Program)
• แผนงานการจัดตั้ง Academy Center (Quick win)
• แผนงานการจัดตั้งศูนยZวิจัย/พัฒนา และนวัตกรรม (Long Term)
๕๘

วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 4: มีบุคลากรที่ทุมเท มีความผูกพัน และมีสภาพแวดล%อมด%าน
บุคลากรที่ดี
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs):
KPT4.1 – ระดับความผูกพันตอองคZกรในภาพรวมมากกวา ร%อยละ ๘๐ ภายในป\ ๒๕๖๕
กลยุทธ- S4.1:
พัฒนาสภาพแวดล%อมในการทํางานและคุณภาพชีวิตของบุคลากรให%สอดคล%องกับความต%องการตามปoจจัย
สร%างความผูกพัน
แผนงาน (Program)
• แผนงานการจัดเตรียมอาคารสถานที่/ระบบสาธารณูปโภคให%สอดคล%องกับความต%องการองคZกร (Quick win)
• แผนงานสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล%อมในการทํางาน (Long Term)
กลยุทธ- S4.2: ยกระดับความผูกพันตอองคZกรของบุคลากร เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณ ภาพ และสร%างแรงจูงใจสําหรับ
บุคลากรรุนใหม
แผนงาน (Program)
• แผนงานยกระดับและสงเสริมความผูกพันองคZกร (Quick win)

๕๙

๓.๓

ประเด็นยุทธศาสตร-ที่ ๓ – การพัฒนาไปสูHองค-กรสมรรถนะสูง

วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 5: มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีทั่วทั้งองคZกร และพร%อมรับตอ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อให%เกิดผลลัพธZที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืนและสร%างความพึงพอใจตอผู%มีสวนได%สวนเสีย และผู%ใช%บริการ
ทุกกลุม
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs):
KPT5.1 – ได%รับรางวัล TQC ภายในป\ ๒๕๖๕
KPT5.2 – ผลการสํารวจความเห็นของ Stakeholder มีผลคะแนนดีกวาป\ที่ผานมา
KPT5.3 – ได%รับระดับความพึงพอใจผู%ใช%บริการ มากกวา ๔ ภายในป\ ๒๕๖๕
KPT5.4 – ได%รับระดับความไมพึงพอใจผู%ใช%บริการไมเกินร%อยละ ๓๐ ภายในป\ ๒๕๖๕
KPT5.5 – มีสัดสวนข%อร%องเรียนจากผู%ใช%บริการที่จัดการได%ไมต่ํากวาร%อยละ ๗๐ ภายในป\ ๒๕๖๕
กลยุทธ- S5.1:
กําหนดแผนพัฒนาและบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคZกร เพื่อปรับปรุงและจัดการกระบวนการทํางานที่สําคัญ
อยางมีประสิทธิภาพและสอดคล%องกับการเพิ่มขีดความสามารถด%านยุทธศาสตรZ
แผนงาน (Program)
• แผนงานปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให%ได%ผลลัพธZตามเปrาหมายองคZกร (Quick win)
• แผนงานบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคZกร (Long Term)
กลยุทธ- S5.2: สร% า งความรวมมื อ และการมี ส วนรวมทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ กั บ ผู% มี ส วนได% ส วนเสี ย และ
ผู%ใช%บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการทุกด%านให%ดียิ่งขึ้นพร%อมทั้งสนับสนุนให%สามารถบรรลุเปrาหมายการดําเนินโครงการที่
สําคัญของ บวท.
แผนงาน (Program)
• แผนงานพัฒนาและบริหารความรวมมือระหวางหนวยงาน (Quick win)
• แผนงานยกระดับความพึงพอใจผู%มีสวนได%สวนเสีย (Long Term)
กลยุทธ- S5.3: ยกระดับความพึงพอใจผู%ใช%บริการพร%อมกับจัดการกับความไมพึงพอใจและข%อร%องเรียนอยางเป!นระบบ
และตอเนื่อง
แผนงาน (Program)
• แผนงานยกระดับความพึงพอใจผู%ใช%บริการ และจัดการกับความไมพึงพอใจและข%อร%องเรียนอยางเป!นระบบ (Quick
win)
วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 6: มีระบบการกํากับดูแลที่ดี ที่มีการจัดการในระดับดีเยี่ยม
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs):
KPT6.1 – ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๖๒) ได%ครบถ%วน ภายในป\ ๒๕๖๓ และ
ดําเนินงานด%วยคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยางครบถ%วน (ITA ๒๕๖๒-๒๕๖๔)
กลยุทธ- S6.1: ดําเนินงานตามพันธกิจภายใต%หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเน%นการสร%าง Good Citizenship
ความยั่งยืนและผลลัพธZที่สอดคล%องกับความคาดหวังของผู%มีสวนได%สวนเสียอยางสมดุล
แผนงาน (Program)
• แผนงานผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ บวท. พร%อมขยายการปฏิบัติให%ครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้ง
องคZกร (Quick win)
• แผนงานสงเสริมและปลูกฝoงพนั กงานทุกระดับ ให% มีจรรยาบรรณที่ ดีภายใต%หลักธรรมาภิบาลของการกํากับดูแลที่ ดี
(Long Term)
๖๐

กลยุทธ- S6.2: ผลักดันให%เกิดการแสดงความรับ ผิดชอบตอสังคมในเชิงรุก พร%อมขยายการปฏิ บัติให%ครอบคลุมทั่วทั้ ง
องคZกรอยางเข%มแข็งและยั่งยืน
แผนงาน (Program)
• แผนงานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และใช%ความสามารถหลักสนับสนุนเพื่อรักษาความรวมมือกับภายนอก
(Long Term)
วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 7: เป!นองคZกรแหงนวัตกรรมบนพื้นฐานของ เทคโนโลยีดิจิทัล
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs):
KPT7.1 – ความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
KPT7.2 - การรักษาความปลอดภัยของระบบดิจิทัลเป!นไปตามมาตรฐาน กพท. และได%รับการรับรองมาตรฐานสากลด%านไซเบอรZ
KPT7.3 - มีการจัดการและบริหารข%อมูลทั้งด%านปฏิบัติการและด%านสนับสนุน โดยมีจํานวนชุดข%อมูล High Value Dataset
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ จํานวน ๕ ชุด
กลยุทธ- S7.1: พัฒนาโครงสร%างพื้นฐานและการดําเนินการเพื่อสร%างความมั่นคงปลอดภัยด%านสารสนเทศ
แผนงาน (Program)
• แผนงานพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานดิจิทัลให%มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูง (Quick Win)
• แผนงานพั ฒนาความมั่นคงปลอดภัย เพื่ อเพิ่ มความเชื่อมั่นในการใช%งานเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดการภั ยคุกคามไซเบอรZ
(Long Term)
กลยุทธ- S7.2: พัฒ นาโครงสร%างพื้ นฐานดิจิทัล (Digital Platform) ยกระดับ Digital Data เพื่ อสนับ สนุ นการปรับ ปรุง
กระบวนการโดยใช%ระบบดิจิทัล การจัดการความรู% และพัฒนานวัตกรรม
แผนงาน (Program)
• แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและให%บริการด%วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Quick Win)
• แผนงานพัฒนาข%อมูลสารสนเทศเพื่อให%เกิดการใช%ข%อมูลอยางมีประสิทธิภาพ บูรณาการและสามารถเข%าถึงได% (Quick
Win)
• แผนงานสงเสริ ม /พั ฒ นาการจั ด การความรู% (Knowledge Management: KM) การวิ จั ย และการสร% า งนวั ต กรรม
(Long Term)
• แผนงานพัฒนาประยุกตZใช%ความรู% ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม (Long Term)
วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 8: มีการบริหารจัดการทางการเงินและต%นทุนอยางมีประสิทธิภาพ
และสมดุล เพื่อให%มีอัตราคาบริการที่เป!นธรรม โปรงใส และแขงขันได%
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs):
KPT8.1 – คาใช% จ ายโดยรวมตอจํ านวนชั่ วโมงบิ น ด% วยเครื่ องวั ดประกอบการบิ น (Total Cost (USD) per IFR Flight Hour
(Continental)) มีคาน%อยกวาคาเฉลี่ยตามผลการรายงานใน CANSO Global ANS Performance Report ป\ ๒๕๖๓ ภายในป\
๒๕๖๕
KPT8.2 – รักษาระดับอัตราคาบริการฯ ไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงที่ได%รับอนุมัติจาก กบร.
KPT8.3 – รายได%สุทธิจากการดําเนินงานของหนวยธุรกิจ
กลยุทธ- S8.1: บริหารการเงินและต%นทุนขององคZกรอยางมีประสิทธิภาพและเป!นไปตามกรอบของแผนการลงทุน เพื่อให%
มีอัตราคาบริการที่สอดคล%องตามข%อเสนอแนะของ ICAO (DOC 9082) คุ%มคา/เหมาะสมตามสภาพแวดล%อม และมุงเน%นรักษา
สมดุลของสัดสวนคาใช%จายให%เหมาะสมและไมสูงกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม
๖๑

แผนงาน (Program)
• แผนงานบริหารการเงินและการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบแผนการลงทุน/งบประมาณและคาใช%จายไมสูง
กวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (Quick win)
• แผนงานบริหารต%นทุนและคาใช%จายอยางมีประสิทธิภาพสอดคล%องตามมาตรฐานที่กําหนด (Long Term)
กลยุทธ- S8.2:
บริหารและสร%างรายได%ให%กับ บวท.
แผนงาน (Program)
• แผนงานพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อรักษาฐานลูกค%าและขยายโอกาสธุรกิจ (Quick win)
• แผนงานพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อความยั่งยืน (Long Term)

๖๒

๓.๔

ประเด็นยุทธศาสตร-ที่ ๔ - การสรางความสามารถในการแขHงขันใหกับประเทศ และสรางคุณคHา
ใหกับกิจการบิน

วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 9: สร%างคุณคาให%กับกิจการบินทุกระดับ
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs):
KPT9.1 – ประเทศไทยรวมกับประเทศชั้นนําในเอเชียแปซิฟ…ก นํา ATFM มาใช%งานในระดับภูมิภาค
KPT9.2 – บวท. รวมกั บหนวยงานผู% ให% บริ การจราจรทางอากาศชั้ นนํ า ในการเริ่ มนํ าแนวคิ ด SWIM เข% าใช% งาน และผลั กดั น
การดําเนินการระดับภูมิภาคผานการปรับปรุงแผน ASEAN ATM Master Plan
กลยุทธ- S9.1: ดําเนินการเชิงรุกในเวทีระดับภูมิภาค/โลก
แผนงาน (Program)
• แผนงานขับเคลื่อนองคZกรเชิงกลยุทธZในเวทีระดับภูมิภาค/โลก (Quick win)
กลยุทธ- S9.2: สร%างความรวมมือและบริหารจัดการเส%นทางบินให%มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเชื่อมโยงเส%นทางบินทั้งภูมิภาค
แผนงาน (Program)
• แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับระบบการบินทั้งระบบ (Quick win)
• แผนงานบริหารจัดการเส%นทางบิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ บวท. (Long Term)
• แผนงานพัฒนาโครงสร%างและบริหารความรวมมือการใช%ระบบห%วงอากาศของประเทศ (Long Term)
• แผนงานผลักดันให%เกิดการใช%ห%วงอากาศแบบ FUA เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับของระบบการบินของประเทศ
(Long Term)
วัตถุประสงค-เชิงยุทธศาสตร- (Strategic Objective) SO 10: มีโครงสร%างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศที่ครบถ%วน
และมีศักยภาพสอดคล%องกับการพัฒนาการขนสงทางอากาศของประเทศ
เปLาหมายผลการดําเนินการ (KPTs):
KPT10.1 – เป…ดใช%งาน TMCS อยางเต็มรูปแบบทั่วทั้งประเทศภายในป\ ๒๕๖๓ และเป…ดใช%งานศูนยZบริหารจราจรทางอากาศ
สํารอง ภายในป\ ๒๕๗๐
KPT10.2 - หนวยงานด%านอุตสาหกรรมการบินทั้งหมดรวมกันดําเนินการตามแผนและบรรลุเปrาหมาย (ป\ ๒๕๖๕) ในการเพิ่มขีด
ความสามารถระบบการบินของประเทศ
กลยุทธ- S10.1: พัฒ นาโครงสร%างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนถายเทคโนโลยีและวิธีการ
ปฏิบัติไปสูระบบการบริหารจราจรทางอากาศระบบใหม รองรับแนวทางพัฒนาระบบการบินของภาครัฐ และแผนยุทธศาสตรZ
ด%านการขนสงทางอากาศของประเทศ รวมทั้งนโยบายห%วงอากาศแหงชาติ
แผนงาน (Program)
• แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายห%วงอากาศแหงชาติ (Quick win)
• แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Long Term)
• แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ทาอากาศยานเบตง (Long Term)
• แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ทาอากาศยานแมสอด (Long Term)
• แผนงานพัฒนาศูนยZควบคุมการบินหัวหิน (Quick Win)
• แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ สนามบินอูตะเภา (Quick Win)
• แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ทาอากาศยานเชียงใหม (Quick Win)
• แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ทาอากาศยานภูเก็ต (Long Term)
• แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ทาอากาศยานเลย (Long Term)

๖๓

บทสรุปงบประมาณ (Budget Summary)
“บทสรุปงบประมาณ” เป! นการสรุปงบประมาณการลงทุ น/การดําเนิ นการของโครงการ (Projects) และงาน (Tasks) ตามแผน
วิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด ๒๓๙ โครงการ/งาน ประกอบด%วย โครงการ ๑๙๗ โครงการ และงาน ๔๒ งาน
ใช%งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๒,๓๔๕.๗๐ ล%านบาท จําแนกเป!น งบลงทุน จํานวน ๑๑,๕๖๑.๗๙ ล%านบาท และงบดําเนินการ
จํานวน ๗๘๓.๙๑ ล%านบาท โดยมีรายละเอียดการใช%งบประมาณ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรZ
๑. การให%บริการการเดินอากาศ
ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
๒. การสร%างบุคลากรมืออาชีพ
๓. การพัฒนาไปสูองคZกร
สมรรถนะสูง
๔. การสร%างความสามารถในการ
แขงขันให%กับประเทศ และสร%าง
คุณคาให%กับกิจการบิน
รวม

จํานวน
กลยุทธZ แผนงาน โครงการ งาน
๙
๒๕
๑๑๐ ๑๙

งบประมาณ (ล%านบาท)
งบลงทุน
งบดําเนินการ
รวม
๗,๔๔๔.๒๗
๒๒๐.๐๖ ๗,๖๖๔.๓๓

๕
๙

๑๗
๑๘

๒๖
๓๐

๕
๑๔

๑,๖๙๓.๕๑
๖๑๙.๗๖

๓๓.๖๔
๔๖๗.๗๐

๑,๗๒๗.๑๕
๑,๐๘๗.๔๖

๓

๑๔

๓๑

๔

๑,๘๐๔.๒๕

๖๒.๕๑

๑,๘๖๖.๗๖

๒๖

๗๔

๑๙๗

๔๒ ๑๑,๕๖๑.๗๙

๗๘๓.๙๑ ๑๒,๓๔๕.๗๐

หมายเหตุ งบประมาณเป!นตัวเลขเบื้องต%น โดยต%องปรับทบทวนอีกครั้งตามปoจจัยแวดล%อม กอนเสนอคณะกรรมการ บวท.
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําป\นั้น ๆ
□□□□□□□□□□

๖๔

