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สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ� 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 



 

 

 

คํานํา 
 

งานกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ� (สกญ.) บริษัท วิทยุการบิน
แห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.) ได�ทําการทบทวนสภาพแวดล�อมภายนอกและภายในที่เกี่ยวข�องกับ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค/ ๒ ประการ คือ ๑) เพื่อจัดทําแผนแม�บทการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ให�มีประเด็นยุทธศาสตร/ วัตถุประสงค/เชิง
ยุทธศาสตร/ เป<าหมายผลการดําเนินการ แนวทางปฏิบัติ และตัวช้ีวัดของแผนแม�บทการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ให�สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
๒) เพื่อให�เกิดการปฏิบัติอย�างเหมาะสมและเป?นประโยชน/ต�อการสร�างคุณค�าให�กิจการอย�างยั่งยืนและ
พร�อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

 
งานกํากับดูแลกิจการที่ดี 

สกญ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทสรุปผู"บริหาร 
 

 บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.) ได�ทําการทบทวนสภาพแวดล�อมเพื่อ
จัดทําแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดใีนรัฐวิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ให�สอดคล�อง
กับแนวนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร/ และแผนต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีของ
หน�วยงานของรัฐ วิสัยทัศน/ พันธกิจ ค�านิยม กรอบวิสัยทัศน/ ประเด็นยุทธศาสตร/ เป<าหมายผลการ
ดําเนินการ กลยุทธ/และแผนด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของแผนวิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๗ หลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจของ สคร. พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการ
ดําเนินงานตามแผนแม�บทการกํากับดูแลที่ดีในปBงบประมาณ ๒๕๖๒ ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใส (ITA) ปBงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเป?นแนวทางในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/ 
วัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ เป<าหมายผลการดําเนินการ แนวทางปฏิบัติ ตัวช้ีวัด และรายละเอียดของ
กิจกรรม ของแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
 การทบทวนสภาพแวดล�อมโดยรวม พบว�า บวท. มีจุดแข็ง คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย�างครบถ�วน จุดอ�อน คือ ขาดการ

สื่อสารเผยแพร�การดําเนินงานอย�างทั่วถึงทุกกลุ�มเป<าหมายอย�างครบถ�วนและทันเวลา โอกาส คือ 
การดําเนินการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ สคร. และการเป?นองค/กรคุณธรรมตามเกณฑ/ของ
กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล และอุปสรรค คือ การทุจริต
คอร/รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในองค/กร บวท. ได�นําผลการวิเคราะห/สภาพแวดล�อม (SWOT Analysis/TOWS 
Matrix) ไปกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/และวัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ที่สําคัญของแผนแม�บทฯ ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร3 วัตถุประสงค3เชิงยุทธศาสตร3 
ยุทธศาสตร3ที่ ๑ ดําเนินงานตามพันธกิจ
ภายใต�หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี 
โดยเน�นการสร�าง Good Citizenship ความ
ย่ังยืน และผลลัพธ/ท่ีสอดคล�องกับความ
คาดหวังของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างสมดุล 
(กลยุทธ/ S6.1) 

๑.๑ ผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) ของ บวท. 
พร�อมขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุมทุกระดับท่ัวท้ังองค/กร (Quick 
win) (Plan 6.1.1) 
๑.๒ ส�งเสริมและปลูกฝjงพนักงานทุกระดับให�มีจรรยาบรรณท่ีดี
ตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ (Long 
Term) (Plan 6.1.2) 

ยุทธศาสตร3ที่  ๒ สร�างกลไกท่ีดี ในการ
สื่อสารและเผยแพร�การดําเนินงานด�าน
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย�างท่ัวถึงท้ัง
ภายในและภายนอกองค/กร  

๒.๑ สร�างกลไกในการสื่อสารและเผยแพร�ภายในองค/กรด�านการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี  
๒.๒ สร�างความรู�ความเข�าใจต�อนโยบายการกํากับดูแลท่ีดีภายใน
และภายนอก บวท.  

 

 (ร�าง) แผนแม�บทกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ได�
กําหนดเป<าหมายผลการดําเนินการรวมทั้งสิ้น ๗ เป<าหมาย โครงการหรือกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๙ 
โครงการ/กิจกรรม และตัวช้ีวัดรวมทั้งสิ้น ๙ ตัวช้ีวัด  



 

 

 

สารบัญ 
           หน"า 
 

คํานํา             
บทสรุปผู"บริหาร              
บทท่ี ๑ บทนํา           ๑ 

  ๑. ความเป?นมา          ๑ 
  ๒. วัตถุประสงค/ของการจัดทําแผนแม�บทฯ      ๑ 
  ๓. ขั้นตอนในการจัดทําแผนแม�บทฯ       ๑ 
  ๔. การรวบรวมข�อมูลที่เกี่ยวข�องด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี    ๒ 
  ๕. คํานิยามในแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี     ๔ 

บทท่ี ๒ ข"อมูลองค3กร          ๖ 

๑. หน�าที่และความรับผิดชอบ        ๖ 
๒. วิสัยทัศน/          ๖ 
๓. พันธกิจ          ๖ 
๔. ค�านิยมองค/กร         ๖ 
๕. วัฒนธรรมองค/กร         ๖ 
๖. โครงสร�างองค/กร         ๗ 
๗. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบ  ๑๐ 
     ต�อสังคมของ บวท. 
๘. โครงสร�างและระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บวท.   ๑๐ 
๙. ยุทธศาสตร/แผนวิสาหกิจบริษัทฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖   ๑๒ 

บทท่ี ๓ การกํากับดูแลกิจการท่ีดี       ๑๕ 

  ๑. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ สคร. ปB ๒๕๖๒  ๑๕ 
  ๒. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน    ๑๘ 

    พ.ศ. ๒๕๖๐     

บทท่ี ๔  การทบทวนสภาพแวดล"อมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี    ๒๔ 
๑. การทบทวนสภาพแวดล�อมภายนอกด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ๒๔  
๒. การทบทวนสภาพแวดล�อมภายในด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ๒๘ 
๓. สรุปการทบทวนสภาพแวดล�อม      ๓๒ 

 



 

 

 

สารบัญ 
           หน"า 

 

บทท่ี ๕ ยุทธศาสตร3การกํากับดูแลท่ีดีและองค3ประกอบ    ๓๓ 
๑.  การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/ของแผนแม�บทการกํากับดูแล   ๓๓ 

 กิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
๒.  การกําหนดวัตถุประสงค/เชิงยุทธศาสตร/ของแผนแม�บท   ๓๕ 
     การกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
๓.  เป<าหมายผลการดําเนินการของแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ๓๕ 

       พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
  ๔. กิจกรรมดําเนินการ ตัวช้ีวัด และหน�วยปฏิบัติ     ๓๖ 

บทท่ี ๖  ตัวชี้วัดและค�าเป:าหมายของโครงการ/กิจกรรม    ๔๐ 
๑. ตัวช้ีวัดและค�าเป<าหมายของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร/ที่ ๑  ๔๐ 
๒. ตัวช้ีวัดและค�าเป<าหมายของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร/ที่ ๒  ๔๒ 

บทท่ี ๗ โครงการดําเนินงาน        ๔๓  
๑. ประเด็นยุทธศาสตร/ที่ ๑ การดําเนินงานตามพันธกิจภายใต�    ๔๓ 

หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเน�นการสร�าง Good Citizenship  
ความยั่งยืนและผลลัพธ/ที่สอดคล�องกับความคาดหวังของผู�มีส�วนได� 
ส�วนเสียอย�างสมดุล  

๒. ประเด็นยุทธศาสตร/ที่ ๒ การสร�างกลไกที่ดใีนการสื่อสารและเผยแพร�  ๔๔  
การดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย�างทั่วถึงทั้งภายใน 
และภายนอกองค/กร 

     เอกสารอ"างอิง  
     ภาคผนวก         
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

 

บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 

๑. ความเป�นมา  
           บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.) เป�นหน�วยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทสําคัญ
อย�างยิ่งต�อการพัฒนาประเทศในด.านการขนส�งทางอากาศ โดยมีสถานภาพเป�นหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ 
สังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน.าที่ให.บริการการเดินอากาศและสื่อสารการบิน ภายใต.การกํากับดูแลเชิง
นโยบายในฐานะรัฐวิสาหกิจของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สังกัด
กระทรวงการคลัง ซึ่งได.กําหนดหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ป7 ๒๕๖๒ ให. 
รัฐวิสาหกิจใช.เป�นกลไกสําคัญในการกํากับดูแลตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG)  
 บริษัทฯ ตระหนักถึงแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให.การบริหารงานเป�นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ โปร�งใส เป�นธรรม ต�อต.านทุจริตประพฤติมิชอบ โดยคํานึงถึงผู.มีส�วนได.ส�วนเสียทุกกลุ�ม 
ตลอดจนการสนับสนุนและมีส�วนร�วมดูแลรักษาสังคมให.เป�นสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริตคอรKรัปชัน จึงได.
จัดทําแผนแม�บทด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยแผนแม�บทดังกล�าวมีความสอดคล.องกับนโยบาย
และการดําเนินการของภาครัฐตั้งแต�ระดับชาติจนถึงระดับกํากับดูแล สอดคล.องกับแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยK และสอดคล.องกับแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ๒๕๖๗ ที่ใช.เป�นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของบริษัทฯ อย�างเป�นระบบ โดยอยู�ภายใต.การ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
และคณะกรรมการบริษัทฯ ให.ดําเนินงานเป�นไปตามแผนอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๒. วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผนแม"บทฯ 
   ๒.๑ เพื่อเป�นแผนและแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน สําหรับส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี         
ให.เกิดขึ้นในหน�วยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได.อย�างเป�นรูปธรรม  
    ๒.๒ เพื่อใช.เป�นแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานด.านต�าง ๆ ของบริษัทฯ และเพื่อเป�นการ
ปRองกันมิให.เกิดการแสวงหาผลประโยชนKส�วนตน อันจะทําให.เกิดความสูญเสียต�อรัฐ สังคม องคKกร 
ผู.รับบริการ ผู.มีส�วนได.ส�วนเสีย และผู.ปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ 
  ๒.๓ เพื่อสร.างการยอมรับ ความน�าเช่ือถือ ความม่ันใจ และความศรัทธา ให.เกิดขึ้นกับผู.ถือหุ.น
ผู.รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู.มีส�วนได.ส�วนเสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ  
 
๓. ข้ันตอนในการจัดทําแผนแม"บทฯ 
 การจัดทําแผนแม�บทด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีลักษณะของการจัดทําแบบมี
ส�วนร�วมของการจัดทําแผน โดยถ�ายโยงมาจากแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ 
 



๒ 
 

 

๔. การรวบรวมข(อมูลท่ีเกี่ยวข(องด(านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
 ๔.๑ การรวบรวมข(อมูลสําหรับการทบทวนสภาพแวดล(อม 

      ๔.๑.๑ เก็บรวบรวมข.อมูลสภาพแวดล.อมการดําเนินงานภายนอกที่เกี่ยวข.องกับนโยบาย
และการดําเนินการของภาครัฐตั้งแต�ระดับชาติจนถึงระดับการกํากับดูแล ดังภาพที่ ๑-๑  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๑-๑ แสดงข.อมูลสําหรับการทบทวนสภาพแวดล.อมภายนอกด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 

นโยบายและ
การดําเนินการ

ของภาครัฐ
ตั้งแต�ระดับชาติ

จนถึงระดับ
กํากับดูแลให.
ปฏิบัติตาม

นโยบายภาครัฐ 

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให.มียุทธศาสตรK
เป�นเปRาหมายการพัฒนาประเทศอย�างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรา ๗๖ รัฐพึง
พัฒนาระบบการบริหารราชการแผ�นดินให.เป�นไปตามหลักการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี 

กรอบยุทธศาสตรKชาติระยะ ๒๐ ป7 “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ซึ่งเป�นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศและมีเปRาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

Thailand 4.0: ประเทศจึงต.องพัฒนาโครงสร.างเศรษฐกิจใหม�ที่เรียกว�า New Economy Model 
มีการใช.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชน สามารถสร.างรายได. ได.ด.วยตนเอง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : หลักการที่เกี่ยวข.องกับการบริหารกิจการ
บ.านเมืองที่ดีในการบริหารจัดการในภาครัฐ การปRองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ      
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งให.ความสําคัญกับการส�งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐอย�างเป�นรูปธรรม 

แผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ : ยุทธศาสตรKการ
ปรับปรุงระบบการกํากับดูแลด.วยหลักการที่โปร�งใสมีธรรมาภิบาลและปลอดจาก
ความขัดแย.งของผลประโยชนKทุกระดับและต.องมีประสิทธิภาพและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น 

แผนยุทธศาสตรKรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ : ยุทธศาสตรKด.านธรรมาภิบาลและบริหาร
จัดการเพื่อให.หน�วยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง ๕๔ รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินงานอย�างมีธรรมาภิบาล
ต�อผู.มีส�วนได.ส�วนเสียทุกภาคส�วน 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระบบประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรKชาติว�าด.วยการปRองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

แผนปRองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  

แผนปRองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  

แผนปฏิรูปประเทศด.านการปRองกันและปราบปรามการทุจริตคอรKรัปชัน 



๓ 
 

 

     ๔.๑.๒ รวบรวมข.อมูลสภาพแวดล.อมการดําเนินงานภายในที่เกี่ยวข.อง บริษัทฯ ได.รวบรวม
ข.อมูลนโยบายและแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓ –๒๕๖๗ และผลการดําเนินงานตามแผนแม�บทการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ และการประเมิน
ระบบคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานในหน�วยงานของรัฐ ประจําป7งบประมาณ  ๒๕๖๒ 
ดังภาพที่ ๑-๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๑-๒ แสดงข.อมูลสําหรับการทบทวนสภาพแวดล.อมภายในด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 

 ๔.๒ วิเคราะห�ข(อมูลเพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� และ
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ   
        ๔.๒.๑ วิเคราะหKสภาพแวดล.อมการดําเนินงานภายนอกและภายใน สภาพปmญหา 
ตลอดจนกําหนดเปRาหมาย และตัวช้ีวัดหลักของการดําเนินงานด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

       ๔.๒.๒ กําหนดประเด็นยุทธศาสตรKในการดําเนินงานจากผลการวิเคราะหKข.อมูล 
       ๔.๒.๓ กําหนดวัตถุประสงคKเชิงยุทธศาสตรKที่สอดคล.องกับประเด็นยุทธศาสตรK      
       ๔.๒.๓ กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน การกําหนดตัวช้ีวัด และค�าเปRาหมาย 

        ๔.๒.๔ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินแผนงาน กิจกรรม โครงการ  
        ๔.๒.๕ กําหนดหน�วยงานรับผิดชอบและหน�วยปฏิบัติ 
        ๔.๒.๖ กําหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติงานประจําป7  
 ๔.๓ จัดทําแผนแม"บทการกํากับดูแลท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
        จัดทําแผนแม�บท โดยมีเค.าโครง ประกอบด.วย ๗ บท ดังนี้  
      บทที่ ๑  บทนํา  
      บทที่ ๒  ข.อมูลองคKกร  
         บทที่ ๓  แนวคิดและนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

นโยบายและ
แผนวิสาหกิจ 

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนแม�บท 

CG และ  
การประเมิน

ระบบคุณธรรม
และความโปร�งใส
ในการดําเนินงาน
ในหน�วยงาน

ของรัฐ  

แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ได.กําหนดวิสัยทัศนK พันธกิจ 
ค�านิยม กรอบวิ สัยทัศนK  ประเด็นยุทธศาสตรK  วัตถุประสงคK เชิง
ยุทธศาสตรK เปRาหมายผลการดําเนินการ กลยุทธK และแผน 

ผลการดําเนินงานด.านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ในป7งบประมาณ ๒๕๖๒ มีแผนงานและโครงการใน
เปRาหมายผลการดําเนินการ KPT6.1 จํานวน ๓ แผนงาน และ ๒ โครงการ 

การดําเนินการตามขั้นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสใน
การดําเนินงานในหน�วยงานของรัฐ (ITA) ประจําป7งบประมาณ  ๒๕๖๒ 
ของสํานักงาน ป.ป.ช. ในด.านความโปร�งใส ความสํานึกรับผิดชอบ ความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคKกร 
และคุณธรรมในการทํางาน  



๔ 
 

 

      บทที่ ๔  การทบทวนสภาพแวดล.อมการดําเนินงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
     บทที่ ๕  ยุทธศาสตรKการกํากับดูแลกิจการที่ดีและองคKประกอบ  
     บทที่ ๖  รายละเอียดแผนการดําเนินงานตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
     บทที่๗  โครงการดําเนินงาน 
 ๔.๔ รายละเอียดแผนกิจกรรมด(านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๖ 
        - โครงการหรือกิจกรรมด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ๙ กิจกรรม 
        - ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมฯ    ๙ ตัวช้ีวัด 
        - ค�าเปRาหมายของตัวช้ีวัดความสําเร็จฯ   ๙ ค�าเปRาหมาย 
 
๕. คํานิยามในแผนแม"บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

วิสัยทัศน� (AEROTHAI Destination 2037 Vision) คือ เป�นองคKกรที่ให.บริการเดินอากาศ
ด.วยคุณภาพสูงสุดอย�างยั่งยืน (A Sustainable Quality Excellent Air Navigation Service Provider) 

เปQาหมายวิสัยทัศน� ๔ ด(าน (AEROTHAI Destination 2037 Vision) คือ (๑) ให.บริการ
การเดินอากาศที ่ม ีค ุณภาพระดับแนวหน.า (๒) สร.างบุคลากรมืออาชีพ (๓) พัฒนาไปสู�องคKกร
สมรรถนะสูง (๔) สร.างความสามารถในการแข�งขันให.กับประเทศ และสร.างคุณค�าให.กับกิจการบิน 

พันธกิจ คือ เป�นผู.ให.บริการการเดินอากาศของประเทศ ที่ตอบสนองความต.องการของ
ผู.ใช.บริการด.วยความปลอดภัยเป�นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต�อ  
ผู.มีส�วนได.ส�วนเสียทุกกลุ�มและผลประโยชนKแห�งชาติ 

จุดมุ"งหมายสูงสุดด(านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง การนําองคKกรอย�างยั่งยืนโดยมี

การกํากับดูแลกิจการที่ดีเทียบเคียงได.กับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยK 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต"อสังคม หมายถึง 

นโยบายในการยึดม่ันการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีให.บริการที่มีความปลอดภัย 
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลตอบสนองความพึงพอใจของผู.มีส�วนได.ส�วนเสียด.วยความเป�นธรรม 
โปร�งใส รับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล.อม 

 แผนแม"บทด(านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง แผนหลักในการดําเนินงานด.านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร.างความสามารถในการแข�งขันได.และให.มีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึง
ผลกระทบในระยะยาว ดําเนินกิจการอย�างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต�อผู.ถือหุ.น
และผู.มีส�วนได.ส�วนเสีย และสามารถปรับตัวได.ภายใต.ปmจจัยการเปลี่ยนแปลง 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง การกําหนดหลักการกติกาและกลไกอย�างเป�นระบบและ
เหมาะสม ซึ่งหมายรวมถึงการจัดโครงสร.างระบบการบริหารงาน ขั้นตอนกระบวนการทํางานที่มี
มาตรฐาน การบริหารความรับผิดชอบต�อสาธารณะของผู.ที่เกี่ยวข.องสําคัญ ๆ ในการบริหารจัดการ
และดําเนินงานขององคKกรในยุคใหม� เพื่อสร.างความม่ันคงในสังคมและการพัฒนาแบบยั่งยืน มีคุณค�า 
เป�นกลไกที่น�าเช่ือถือและเป�นที่ยอมรับได.ของสังคม 



๕ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� หมายถึง ประเด็นหลักที่ต.องคํานึงถึง ต.องการพัฒนา ต.องการมุ�งเน.นและ
ดําเนินการในแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� หมายถึง วัตถุประสงคKที่ต.องดําเนินการให.บรรลุผลสัมฤทธิ์เพื่อ
ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรK  

เปQาหมายผลการดําเนินการ หมายถึง เปRาหมายผลการดําเนินการที่ตอบสนองวัตถุประสงคK
เชิงยุทธศาสตรK 

โครงการหรือกิจกรรม หมายถึง โครงการ กิจกรรม หรือวิธีการที่จะดําเนินการ เพื่อให.บรรลุ
เปRาหมาย  

ตัวชี้วัดเปQาหมาย หมายถึง ตัวบ�งช้ีการบรรลุเปRาหมายผลการดําเนินการที่วางไว.ทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ  

ค"าเปQาหมาย หมายถึง ค�าของตัวช้ีวัดความสําเร็จทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
 



๖ 
 

 

บทท่ี ๒ 
ข�อมูลองค�กร 

 
๑. หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.) ได�รับมอบหมายจากรัฐบาลไทย ให�เป$น
หน�วยงานผู�ให�บริการการเดินอากาศของประเทศ มีหน�าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

• การบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) 
• การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช�วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน     
  (Aeronautical Communications, Navigation and Surveillance System/Services) 
• การบริการข�าวสารการเดินอากาศและงานแผนที่เดินอากาศ (Aeronautical Information 

Services and Aeronautical Charts) รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่อง และงานตามนโยบายรัฐบาล 

๒. วิสัยทัศน� 
แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ กําหนดวิสัยทัศนSเป$นองคSกรที่ให�บริการการเดินอากาศ

ด�วยคุณภาพสูงสุดอย�างยั่งยืน  “A Sustainable Quality Excellent Air Navigation Service Provider”  

๓. พันธกิจ 
เป$นผู�ให�บริการการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนองความต�องการของผู�ใช�บริการด�วยความ

ปลอดภัยเป$นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร�างคุณค�าให�แก�ระบบการบินและผลประโยชนSแห�งชาติ 

๔. ค'านิยมองค�กร 
• มุ�งเน�นความปลอดภัย  
• มุ�งเน�นหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการทํางาน  
• มุ�งเน�นความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย  
• มุ�งเน�นผลลัพธSที่เป$นเลิศ  
• มุ�งเน�นการทํางานเป$นทีม  

๕. วัฒนธรรมองค�กร 
พนักงานของ บวท. ปฏิบัติภารกิจภายใต�กรอบวัฒนธรรมองคSกร SMART AEROTHAI 
Safety: ความปลอดภัย 

• ให�บริการลูกค�าทั้งภายนอกและภายในประเทศอย�างเต็มกําลังความสามารถ ด�วย
สัญชาตญาณความปลอดภัยที่ตรงตามมาตรฐานสูงสุด 

• จิตสํานึกความปลอดภัย (Safety Instinct) 
• แรงขับเคลื่อนของความปลอดภัย (Safety Driven) 
• มาตรฐานความปลอดภัย (Safety Standard) 
 



๗ 
 

 

Morality: จริยธรรมเพื่อส'วนรวม 
• ตั้งม่ันในความซื่อสัตยSสุจริตในการปฏิบัติงาน การเป$นผู�ให� คิดถึงประโยชนSของ

ส�วนรวมและองคSกรเป$นสิ่งสําคัญ 
• ซื่อสัตยS (Honest) 
• ทําเพื่อผู�อื่นและส�วนรวม (Giver) 
• ประโยชนSองคSกรสําคัญที่สุด (Organization First) 

Accountability: ความรับผิดชอบต'อตนเองและหน�าท่ี 
• รับผิดชอบ ทุ�มเท เสียสละในการปฏิบัติงาน สามารถควบคุมตนเองให�อยู�ในกรอบ

ของวินัยแห�งความถูกต�องเป$นธรรมและตรวจสอบได� 
• ควบคุมตนเอง (Self-control) 
• รับผิดชอบ (Accountability) 
• เสียสละ (Sacrifice) 

Recognition: การเปBนท่ียอมรับในความเปBนมืออาชีพในระดับสากล 
• ขวนขวาย ศึกษาเรียนรู� และคิดริเริ่ม ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่อง มี

ความน�าเช่ือถือด�วยจุดยืนในวิชาชีพของงานปฏิบัติการและสนับสนุนการจราจรทางอากาศอย�างเสมอ
ต�นเสมอปลาย 

• ใฝnรู� (Passion of Learning) 
• นวัตกรรม (Innovation) 
• น�าเช่ือถือ (Trustworthy) 

Teamwork: ความเปBนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 
• ร�วมแรงร�วมใจปฏิบัติงานเพื่อให�บรรลุเปqาหมายของส�วนรวม ด�วยความเอื้อเฟstออาทร

และมีสัมมาคารวะดุจเป$นพี่น�องกัน 
• ผูกพันฉันทSพี่น�อง (Brotherhood) 
• ทํางานเป$นทีม (Teamwork) 
• ร�วมแรงร�วมใจ (Collaboration) 

๖. โครงสร�างองค�กร  
 โครงสร�างองคSกรและการแบ�งส�วนงาน แสดงในภาพที่ ๒-๑  
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ภาพที่ ๒-๑ โครงสร�างองคSกรและการแบ�งส�วนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ต้ังแต�วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป�นต�นไป) 



- กลุมงานควบคุมจราจรทางอากาศ
ขตประชิดสนามบินภูมิภาค (คจ.ศบ.) 

นายเพรจน์ สมบุญ
- กล ุมงานสนับสนุนการควบคุม
จราจรทางอากาศขตประชิด
สนามบินภูมิภาค (สจ.ศบ.)

น ยธรีพนธ์ะศรีร ษ
(รักษาการ)

ฝຆายมาตรฐานละ
ความปลอดภัย 

นายวิส ุทธ์ิ ดชปกกศ

ผูຌอ านวยการ฿หญ
(ส านักพัฒนาธุรกิจ)

นายสุรชัย หนูพรหม (ผญพ.)

กรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ
นายสมนึก รงค์ทอง (ผวท.)

ฝຆายทรัพยากรบุคคล
ละคุณภาพชีวิต

นางกลียวทอง ลาภธนานนท์

ฝຆายพัฒนา
ละสงสริมการรียนรูຌ
นายสถาพร ศรีสมวงศ ์

ส านักงานนยบาย
ละบริหารยุทธศาสตร ์

นายบัญชา วัฒนสภณวงศ์

ฝຆายสืไอสารสัมพันธ์
นายสุรพล คงพูล

(ฝสส.)

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
นางพรวลัย วิศาลธีระกร
(รักษาการ)

กองสวัสด ิการ
นายรัก ลาภานันต์

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดຌานปฏ ิบัติการ
นายกัมปนาท มหัทธนธรรม

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดຌานวิศวกรรม
นายศิริ รัตนาศิริภิรมย์

กองพัฒนาละบริหาร
การจัดการรียนรูຌ
นายกุศล พูลศิริ

ผูຌอ านวยการ฿หญ
(ทรัพยากรบุคคล) 

นายชนะ ทัดทาทราย (ผญท.)

ผูຌอ านวยการ฿หญ
(ส านักตรวจสอบภาย฿น)

นายฑีฆายุ มุรธา (ผญต.) ผูຌอ านวยการ฿หญ
(ส านักนยบายละยุทธศาสตร์)

น.ส.ทิพาภรณ์ นิปกากร (ผญน.)

รองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ
(๑ อัตรา)

กองสืไอสารองค์กร
นางอมิดา เชยดช

กองบริการ
นางธีราวัลย์ ยอง฿ย

ฝຆายบริหารงานวิศวกรรม
จราจรทางอากาศ

นายพงษ์นรินทร์ อนันตศิริจินดา

กองวิศวกรรมระบบ
ครืไองชวยการดินอากาศ 
นายวิษณุ สุภาน ันท์

ผูຌอ านวยการ฿หญ
(บริหารจราจรทางอากาศ)

นางสิริกศ นียมลอย (ผญจ.)

ผูຌอ านวยการ฿หญ
(วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)

นายชาญณรงค์ ชืๅอจริญ (ผญว.)

กองวิศวกรรมระบบ
สืไอสารการดินอากาศ
นายพิบูลศรษฐ สมบัติธีระ

กองวิศวกรรมระบบ
ติดตามอากาศยาน
นายชาญยุทธ จันทร์ประสงค์

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรม
จราจรทางอากาศ
นายพลนิวัฒ นตรสุวรรณ

ฝຆายสนับสนุนงานวิศวกรรม
จราจรทางอากาศ

นายวิทยา จุลวัฒนานนท์

กองวิจัยละพัฒนาวิศวกรรม
จราจรทางอากาศ
นายชาญยุทธ พฤกษ์คุຌมวงศ์
(รักษาการ)

ฝຆายบินทดสอบ 
น.ท.อุทิศ ทรงฉม

กองวิสาหก ิจสัมพันธ์
นายสันต ิ วงศ ์พิทักษ์

กองปฏิบัต ิการบิน
น.ท.สมวัฒน์ วระวิบุล

กองวิศวกรรมอากาศยาน
น.อ.สุทพ รวมจ ิตร์

กองออกบบละติดตัๅง
ระบบวิศวกรรม 
นายกันตฤทธ์ิ ลิศอุตสาหกูล

กองวิศวกรรมระบบ
ขຌอมูลการบิน
นายสมศักดิ์ คงถาวรวัฒนา

กองงบประมาณ
นางพรทิพย์  กຌวทอง 
(รักษาการ)

ฝຆายการงินละบัญชี
นางว ันทิยา ฮงตระกูล

ผูຌอ านวยการ฿หญ
(การงิน)

นางชิดกมล สุนทรสิต (ผญง.)

กองการงิน 
นางอาภารัตน์ คณิตนันทกุล

กองบัญชีละรายเด ຌ
น.ส.ครอง฿จ  กาลวันตวาน ิช

*รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ

ฝຆายบริหารศูนย์ควบคุมจราจร
ทางอากาศสຌนทางบินกรุงทพ
น.ส.ศุภณัฏฐ์ หาญณรงค์ศักด์ิ 

-นักวิชาการ 
 ระดับผูຌอ านวยการ฿หญ
  ๎อัตรา
-นักวิชาการ 
 ระดับผูຌอ านวยการฝຆาย
 ๐ อัตรา
-นักวิชาการ 
 ระดับผูຌอ านวยการกอง 
 ๒ อัตรา

ผูຌอ านวยการ฿หญ
(ส านักกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ)

นางธนิยา สุนทระศานติก   (ผญก.)

ฝຆายบริหารศูนย์ควบคุมจราจร
ทางอากาศขตสนามบินกรุงทพ

นายถลิงศักด์ิ ผาทอง 

ฝຆายบริหารคร ือขายการ
จราจรทางอากาศ
นายวิญญู ศรีวงษ์

ศูนย์บริหารครือขายการ
ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ
นายสุวิชาญ สถิตกิจพิชษฐ์

ศูนย์บริหารขຌอมูลละ
สารสนทศการดินอากาศ 
น.ส.สุจินต์ พรหมดຌวง

กองออกบบวิธีปฏิบัติการ
บินละพัฒนาหຌวงอากาศ
นายทวีศักด์ิ รัตนจันทรานนท์

ผูຌอ านวยการ฿หญ
(ส านักมาตรฐานความปลอดภัย)

นายชาตรี ศศิพยุงศักดิ์
                          (ผญม.)

กองมาตรฐานการบริการ

นายดน พลอินทร ์

กองบริหารความ
ปลอดภัย
นายธีรวุฒิ สังข์สีมฆ

กองปรับมาตรฐาน
คร ืไองวัด
นายเพศาล อภิร ักษ์นุสิทธิ์

ผูຌอ านวยการ฿หญ
(ภูมิภาคละศูนย์ประกอบการ)

นายช านาญ ฤาชัย (ผญศ.)

ฝຆายบริหารจราจรทาง
อากาศภูมิภาค ํ

 นายชวลิต จันทหาร

ศูนย์ควบคุมการบินภ ูกใต 
 นายกียรติศักดิ์ ชูทอง

ศูนย์ควบคุมการบิน
สุราษฎร์ธานี 
นายวิสุทธ ิ์ นาคภู
(รักษาการ)

ศูนย์ควบคุมการบินหาด฿หญ
นายลຌอมดช ภูเชยานุสรณ์

ฝຆายบริหารศูนย์ประกอบการ
นายนิวัฒน์ หลใกดี

กองบบผนละ
ควบคุมการก อสร ຌาง
นายปรีชา พิชาดุลย์

กองบริการเฟฟງา
ละทรศัพท์ 
นายรณชัย รืองปราชญ์

กองอาคาร
ละสถานทีไ
นายสราวุธ ชนะลก

ศูนย์ควบคุมการบินชียง฿หม
นายพงษ์ชัย มูลรินทร์

ศูนย์ควบคุมการบิน
อุดรธานี
นายสันติวช ปาลกะวงศ์ 
ณ อยุธยา

ศูนย์ควบคุมการบิน
อุบลราชธานี
นายมัฆวาฬ สุวรรณกูฎ

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร
ทางอากาศนครราชสีมา 
นายยงค์ สมอดี
(รักษาการ)

ฝຆายบริหารจราจรทาง
อากาศภูมิภาค ๎

นายกียรติศักด์ิ รียนวัฒนา

ฝຆายบริหารธุรก ิจ 
นางพรนับพัน ชูทัย (ฝธก.)

ฝຆายวิศวกรรมบริการ
นายอุดมศักด์ิ ชัยพชร (ฝวบ.)

กองธุรกิจ฿นประทศ
นายย ุทธนา ทาตายุ

กองธุรกิจต างประทศ
นายมานะ หวังธรรมกืๅอ

กองบริการขาย
สืไอสารสายการบิน
นายสกสรรค์ สอนมาก

กองการผล ิตละ
ซอมบ ารุง
พ.อ.อ.ชัยนาท ระวง

กองสนับสนุนธุรกิจ 
นายสุชีพ ศุภประสริฐ

กองกลยุทธ์ละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจ
วาทีไ ร.ต. สกล สมานปิยะพจน์

ฝຆายทคนลยี
สารสนทศ

นายเพบูลณ์ ประจ าวงษ์

กองบริหารระบบ
ทคนลยีสารสนทศ
นายมธ ี สรีอรุณ

กองพัฒนาระบบ
ทคนลยีสารสนทศ
นางรัศมีพใญ หຌองทองดง

กองรักษา
ความปลอดภัย
นายสุรภัทร์ ชูตินันทน์

-กลุมงานวิคราะห ์นยบาย
 ละวางผนกลยุทธ ์
นายทพธนิต อยูพธ์ิ 
-กลุมงานวิคราะห ์ครงการ
นายจักรกฤช พิศาลมธี
-กลุมงานพัฒนาองค์กร
นายชลวิทย์ บรรพวัฒนรักษ์
-กลุมงานบริหารความสีไยง
ละบริหารผลการด านินงาน
น.ส.อารีรัตน์ สุวรรณชัยจินดา

-กลุมงานควบคุมจราจรทาง
 อากาศขตสนามบินกรุงทพ
 (คจ.ศก.)

นายก ันภัย ศ ุภางคสน 
-กลุมงานสน ับสนุนการควบคุม
 จราจรทางอากาศขตสนามบิน
 กรุงทพ (สจ.ศก.)

น.ส.จณัญญา ส ิริปาณี

-กลุมงานควบคุมจราจรทางอากาศ
สຌนทางบินกรุงทพ (คจ.ศจ.)

นายทวีพ สุกส ี
-กลุมงานสน ับสนุนการควบคุมจราจร
ทางอากาศสຌนทางบินกรุงทพ (สจ.ศจ.)

นายธงชัย จ าปาทิพย ์พงศ ์

ฝ ຆายบริหารทัไวเป
น.ส.นิภาพร วรกิจวิจารณ์

(ฝบท.)

กองนิต ิการ
นายพิชษฐ 
ชคบุญธิยานนท์

กองการพัสดุ
นายปรีชา หริพงศ์

กองลขานุการละ
สารบรรณ
นางส ุวาร ี พงษ ์ศิริ

คณะกรรมการบริษัทฯ

Business Unit

นักวิชาการ ระดับผูຌอ านวยการกอง ๒ อ.

ํ.นายวรพจน์ อ ัศวชัยพร
๎.นายนฤปกรณ์ อุทัยพัฒนาชีพ
๏.นางทวินันท์ จินะสะทุง
๐.นางสาวก ัญญา ยุวศ ิรินันท์
๑.นางนรภร กิตต ิจิระกุล
๒. (วาง)

ฝຆายตรวจสอบภารกิจหล ักละ
ทคนลยีสารสนทศ

นายสรยุทธ์ ชรินทร ์(ฝตล.)

ฝຆายตรวจสอบภารกิจสนับสนุน
ละวางผนการตรวจสอบ

นางอาภาวดี ศรีหิรัญ (ฝตส.)

ประจ าส านักกรรมการ 
ผูຌอ านวยการ฿หญ
ทุกระดับ ๑ อัตรา

บริษัท  วิทยุการบินหงประทศเทย จ ากัด
ผนภูมิครงสรຌางองค์กร ประกาศ฿ชຌตัๅงต ๎๒ ก.ค. ๒์ ป็นตຌนเป
(อຌางถึง ปก ํ์์/๎๑๒๎ ลงว ันทีไ ๎๙ มษายน ๎๑๒๎)

ํ. นายทินกร ชูวงศ์
๎. นายสุทธิพงษ์ คงพูล
๏. นายณัฐวัฒน์ สุภานันท์
๐. น.ส.ดวงตา สมิตสุวรรณ
๑.นายสุขหลือ ชีไยวอาชีพ

-นักวิชาการ ระดับผูຌอ านวยการ฿หญ   ๎อัตรา (นวญ.)

ํ. น.ส.วรพร รอดอยู
๎. นายเพสาน ปราณีตพลกรัง
-นักวิชาการ ระดับผูຌอ านวยการฝຆาย ๐ อัตรา  (นวฝ.)

ํ.นางธาราทิพย์ มณฑลผลิน
๎.นายจ ักร ชินรักษ ์
๏.นายมานช สวัสดี
๐.นายส ุนันท์ นิไมฟ ัก
-นักวิชาการ ระดับผูຌอ านวยการกอง ๒ อัตรา  (นวผ.)

ํ.นางพิมลวรรณ สถิตยุทธการ
๎.พันจาอกอัชฌา หลืองอาทิจ 
๏.นายวที อรรถกมล
๐.นางพงศ ์ฉวี จินรือง
๑.นายสุนทร ศรีถาวร
๒.น.ส.ประนัปดา จร ิญศ ิริ

ประจ าส านักกรรมการ ผูຌอ  านวยการ฿หญ ทุกระด ับ ๑ อัตรา

-ผูຌอ านวยการประจ าส านักกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 
 ระดับผูຌอ านวยการฝຆาย (ผผฝ.)

 ํ. น.ส.สุดาร ัตน์ ประชุมพันธ์
-ผูຌอ านวยการประจ าส านักกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 
 ระดับผูຌอ านวยการกอง (ผผผ.)

 ํ.น.ส.พุทธวัลย ์ นຌอยรอด
 ๎.ร.ท.พรรณอก พันธุ์อุบล
 ๏. นายวชิรพงศ์ พใชรประสิทธ์ิ
 ๐. รือท อนันท์ บุตรทา
                        

กองบริการระบบ
วิทยุสืไอสาร
นายวิศ ิษฐ์ มงคลสฬศ

ศูนย์ควบคุมการบินห ัวหิน 
นายชุตินธร พงศ์เพรจน์

สก.ทบ.

บก.ทบ.

บค.ทบ. พป.พส.

พว.พส.

พก.พส.
งป.งบ.

บช.งบ.

งน.งบ.

งบ.

กงน.ทกบ.

ทบ. พส.

ววจ.

พท.สท.

บท.สท.

สท.

ศว.สว.

อว.สว.

วว.สว.

สว.

วข.บว.

วต.บว.

วช.บว.

วส.บว.

บว.

รป.ศป.

อส.ศป.

ฟท.ศป.

ผก.ศป.

ศป.

ศม.บภ 2.

ศบ.บภ ๎.

ศช.บภ ๎.

ศภ.บภ ํ.

ศญ.บภ ํ.

ศร.บภ ํ .

ศน.บภ ํ.

บภ ๎.บภ ํ.

ภภศ.

อพ.บจ.

ศอ.บจ.

ศห.บจ.

บจ.ศก.ศจ.

บจจ.

สธ.ธก.

ธป.ธก.

ธน.ธก.

กธ.ธก.

กผ.วบ.

บข.วบ.

บส.วบ.

วบ.ธก.

สพธ.

วว.นบ.

วค.นบ.

พน.นบ.

บบ.นบ.

นบ.

บท.

นต.บท.

กพ.บท.

ลส.บท.

สส.

สอ.สส.

วส.สส.

สกญ.

สนบ.

สมป.

มป.

มก.มป.

คป.มป.

มว.มป.

ทส.

ปบ.ทส.

วอ.ทส.

ตล. ตส.

สตน.

(ฝนบ.)

(ฝสท.)
(ฝสว.)

(ฝบว.)
(ฝศป.)

(ฝบภ ๎.)
(ฝบภ ํ.)

(ฝพส.) (ฝงบ.)(ฝทบ.)
(ฝศจ.)

(ฝศก.) (ฝบจ.)

รวท.

ฝຆายบริหารศ ูนย์ควบคุม
จราจรทางอากาศขตประชิด

สนามบินภูมิภาค
นายวิช ัย กษรจันทร ์

ศบ.

(ฝศบ.)

ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุลก
นายสมชาย ลียงชัยศิริ

ศล.บภ ๎.

ศอ.บภ ๎.

อักษรสีชมพู คือ รักษาการ

ข้อมูลรายชืไอผู้บริหาร อ้างอิงประกาศ ดังน ีๅ
-ปก 110/2560 ลงวันท ีไ 4 สิงหาคม 2560

-ปก 126/2560 ลงวันท ีไ 31 สิงหาคม 2560

-ปก 137/2560 ลงวันท ีไ 22 กันยายน 2560

-ปก 143/2560 ลงวันท ีไ 29 กันยายน 2560

-ปก 18/2561 ลงวันท ีไ 29 มกราคม 2561

-ปก 62/2561 ลงวันท ีไ 30 มีนาคม 2561

-ปก/เลขานุการ 425/2561 ลงวันท ีไ 26 กรกฎาคม 2561

-ปก 143/2561 ลงวันท ีไ 6 สิงหาคม 2561

-ปก 180/2561 ลงวันท ีไ 27 กันยายน 2561

-ปก 4/2562 ลงวันท ีไ 4 มกราคม 2562

-ปก 68/2562 ลงวันท ีไ 25 มีนาคม 2562

-ปก 100/2562 ลงวันท ีไ 29 เมษายน 2562



๑๐ 
 

 

๗. นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต'อสังคมของ บวท. 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมของ บวท. 

“บริษัท วิทยุการบินแห'งประเทศไทย จํากัด ยึดมั่นการบริหารจัดการตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีให�บริการท่ีมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลตอบสนอง

ความพึงพอใจของผู�มีส'วนได�ส'วนเสียด�วยความ เปBนธรรม โปร'งใส รับผิดชอบต'อสังคมและ
สิ่งแวดล�อม” 

๘. โครงสร�างและระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ บวท. 
บริษัทฯ ได�ยึดแนวทางการกํากับดูแลที่ดีตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ในรัฐวิสาหกิจของ สคร. พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได�กําหนดโมเดลการกํากับดูแลกิจการที่ดีเชิงคุณภาพ (Total 
Quality Corporate Governance Management) เป$นแนวทางในการดําเนินการ ดังภาพที่ ๒-๓ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒-๓ โมเดลการกํากับดูแลกิจการที่ดีเชิงคุณภาพของ บวท. ที่ดําเนินงานตาม 
หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดใีนรัฐวิสาหกิจของ สคร. พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คุณภาพการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

รายงานผลการกํากับ  
ดูแลแก'ผู�ถือหุ�น 

สิทธิและความเท'าเทียม
กันของผู�ถือหุ�น 

คณะกรรมการ 

บทบาทของ 
ผู�มีส'วนได�ส'วนเสีย 

ความยั่งยืนและ
นวัตกรรม 

การเปWดเผยข�อมูล 

การบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน 

จรรยาบรรณ 

การติดตามผล 
การดําเนินงาน 

แรงบันดาลใจของผู�เก่ียวข�องทุกฝYายใน บวท. 

ความรู�ความเข�าใจ ความเชี่ยวชาญ และความเปBนมืออาชพีของ บวท. 

 
 
 
 
V 
E 
H 
I 
C 
L 
E 
S 

การจัดการงานประจําวัน 

การบริหารข�ามสายงาน 

การบริหารนโยบาย  
 
 
C 
O 
N 
C 
E 
P 
T 
S 

ความโปร'งใสในการ
ดําเนินกิจการ 

คํานึงถึงผู�มีส'วนได�
ส'วนเสียทุกภาคส'วน 

เพิ่มคุณค'าให�กับ 
ผู�ถือหุ�นในระยะยาว 

สร�างความสามารถ
ในการแข'งขัน 

องค�กร บวท. มีความ
เจริญเติบโตอย'าง

ยั่งยืน 

บวท. สามารถปรบัตัว
ได�ภายใต�ปdจจยั 

การเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
T 
E 
C 
H 
N 
I 
Q 
U 
E 
S 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการกํากับ
ดูแลท่ีดีและการแสดง
ความรับผิดชอบต'อสังคม 

ท่ีประชุมผู�บริหาร
ระดับสูง (EMM) 

งานกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
งานการแสดงความ
รับผิดชอบต'อสังคม 

หน'วยงานปฏิบัติ 
กอง/ศูนย�/เทียบเท'า 

ความพึงพอใจ/ความเชื่อม่ันของบคุลากร ผู�ถือหุ�น 
ผู�รับบริการ คู'ค�า และผู�มีส'วนได�ส'วนเสีย 



๑๑ 
 

 

บริษัทฯ ได�วางระบบโครงสร�างการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อเป$นกรอบใน
การบริหารจัดการการกํากับดูแลกิจการที่ดใีนรัฐวิสาหกิจตามหลักการและแนวทางฯ  ดังภาพที่ ๒-๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒-๔ แสดงโครงสร�างและระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บวท. 
 

จากโมเดลการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สอดคล�องกับแนวคิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พ.ศ. ๒๕๖๒ กล�าวคือ มโีครงสร�างการกํากับ
ดูแลที่ดีที่เป$นเชิงคุณภาพ มีโครงสร�างส�วนบนสุดที่เป$นการบริหารนโยบาย โดยการทําหน�าที่ของ
คณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม ที่ให�นโยบายและ
ทิศทางการดําเนินงาน มีการบริหารข�ามสายงานโดยผู�บริหารระดับสูง ทําหน�าที่ในการรับนโยบาย
ด�านการกํากับดูแลที่ดีลงมาปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต�อคณะกรรมการฯ มีการจัดการงาน
ประจําวันโดยงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ� (สกญ.) เป$นผู�ปฏิบัติใน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลที่ดีและการนําองคSกร เป$นผู�ประสานงานกับ
หน�วยงานกอง/ศูนยS/หรือเทียบเท�า ที่เกี่ยวข�อง ให�ดําเนินงานตามแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทฯ และบูรณาการผลลัพธSการดําเนินการตามหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกิจของ สคร. 

ระบบการกํากับดูแลท่ีดี 
(ป�จจัยนําเข�า) 

โครงสร�างการกํากับดูแลท่ีด ี

(กระบวนการ) 
ผลลัพธSการกํากับดูแลท่ีดี 

(ป�จจัยนําออก) 

รายงานผลการกํากับดแูล
แก�ผู�ถือหุ�น 

สิทธิและความเท�าเทียมกัน
ของผู�ถือหุ�น 

คณะกรรมการ 

บทบาทของ 
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

ความย่ังยืนและนวัตกรรม 

การเป�ดเผยข�อมูล 

คณะกรรมการ 

บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด 

คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการที่ด ี
และการแสดงความรับผิดชอบต�อสงัคม 

ผู�บริหารระดับสูง  

สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ� 
(งานกํากับดูแลกิจการที่ดี) 

(งานการแสดงความรับผิดชอบต�อสงัคม)  

หน�วยปฏิบัติ  
(กอง/ศูนยS/เทียบเท�า)  

• สามารถปรับตัวได�ภายใต�
ป�จจัยการเปลี่ยนแปลง 
• เติบโตอย�างย่ังยืน  

• สร�างความสามารถในการ 
  แข�งขัน 
• เพิ่มคุณค�าให�กับผู�ถือหุ�น 
  ในระยะยาว 
• คํานงึถึงผู�มสี�วนได�ส�วนเสีย 

  ทุกภาคส�วน 
• คุณธรรมและความโปร�งใส 
  ในการดําเนินกิจการ 
• ให�ความสําคญักับป�ญหา 
  สิ่งแวดล�อม 

การบริหารความเสี่ยง 

และควบคุมภายใน 

จรรยาบรรณ 

การติดตามผล 
การดําเนินงาน 



๑๒ 
 

 

ข�อมูลที่จะแสดงถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จะประกอบด�วย (๑) บทบาทของ 
บวท. ในการรายงานผลการกํากับดูแลที่ดีแก�ผู�ถือหุ�น (๒) สิทธิและความเท�าเทียมกันของผู�ถือหุ�น 
(๓) คณะกรรมการ (๔) บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย (๕) ความยั่งยืนและนวัตกรรม (๖) การเป�ดเผย
ข�อมูล (๗) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (๘) จรรยาบรรณ และ (๙) การติดตามผลการ
ดําเนินงาน ทั ้งนี ้ ผลลัพธSของการกํากับดูแลที่ดีก็เพื่อสร�างความโปร�งใสในการดําเนินกิจการ เพิ่ม
คุณค�าให�กับผู�ถือหุ�นในระยะยาว คํานึงถึงผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกภาคส�วน สร�างความสามารถในการ
แข�งขัน มีความเจริญเติบโตอย�างยั่งยืน และ บวท. สามารถปรับตัวได�ภายใต�ป�จจัยการเปลี่ยนแปลง 

สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ� มีหน�าที่รับผิดชอบงานกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดง
ความรับผิดชอบต�อสังคม งานประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการสนับสนุนกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู�ถือหุ�น งานของกรรมการผู�อํานวยการใหญ� งานกล่ันกรองเอกสารสําหรับ
กรรมการผู�อํานวยการใหญ� งานสนับสนุนด�านธุรการให�แก�นักวิชาการระดับต�าง ๆ และเป$นต�นสังกัด
ของฝnายจัดการและพนักงานที่ประจําสํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ� กํากับดูแลงานด�านกฎหมาย 
พัสดุ ระบบสารบรรณและเลขานุการของบริษัทฯ  การสื่อสาร รวมทั้งการบริหารความสัมพันธSกับผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียขององคSกร  นอกจากนั้น ยังรับผิดชอบการจัดให�มีระบบงานสนับสนุนกลยุทธSองคSกร 
(งานบริหารโครงการ งานบริหารคุณภาพ งานบริหารความปลอดภัย งานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน งานตรวจสอบ/วิเคราะหSสภาวะแวดล�อมในหน�วยงาน งานพัฒนาบุคลากรและ          
การจัดการความรู� งานสารสนเทศและการสื่อสาร) และงานบริหารทั่วไป (งานเลขานุการ งานสารบรรณ 
การเงิน งบประมาณ พัสดุ และ Roster and Time report ของหน�วยงานในสังกัด) 

๙. ยุทธศาสตร�แผนวิสาหกิจบริษัทฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 
กรอบวิสัยทัศนSและประเด็นยุทธศาสตรS ตามร�างแผนวิสาหกิจของบริษัทฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ - 

๒๕๖๗ กําหนดกรอบวิสัยทัศนSและประเด็นยุทธศาสตรSไว� ๔ ประเด็นยุทธศาสตรS แสดงในตารางที่ ๒-๑  

กรอบวิสัยทัศน� ประเด็นยุทธศาสตร� 
๑  ให�บริการการเดินอากาศท่ีมีคุณภาพการให�บริการ

ระดับแนวหน�า (AEROTHAI Servicemark)  
การให�บริการการเดินอากาศท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  

๒  สร�างบุคลากรมืออาชีพ (Professionals)  การสร�างบุคลากรมืออาชีพ  

๓  พัฒนาไปสู'องค�กรสมรรถนะสูง  
(High Performance Organization : HPO)  

การพัฒนาไปสู'องค�กรสมรรถนะสูง  

๔  สร�างความสามารถในการแข�งขันให�กับประเทศ 
และสร�างคุณค�าให�กับกจิการบิน  

(Value for National Competitiveness and 
Aviation Industry) 

การสร�างความสามารถในการแข�งขันให�กับประเทศ และ
สร�างคุณค�าให�กับกิจการบิน 

 

ตาราง ๒-๑ กรอบวิสัยทัศนSและประเด็นยุทธศาสตรSในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
 



๑๓ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรSทั้ง ๔ ประเด็นยุทธศาสตรS นํามากําหนดวัตถุประสงคSเชิงยุทธศาสตรS แสดงใน 
ตารางที่ ๒-๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เชงิยุทธศาสตร� 
๑. การให�บริการการเดินอากาศ
ท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

SO1 ให�บริการท่ีปลอดภัยและม่ันคง เป$นไปตามมาตรฐาน และต�อเนื่องในทุก
ช�วงการบิน  

SO2 พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเท่ียวบินและยกระดับประสิทธิภาพ
ระบบการเดินอากาศ  

๒. การสร�างบุคลากรมืออาชีพ SO3 มีบุคลากรมืออาชีพท่ีเพียงพอ มีการจัดการทุนมนุษยSอย�างเป$นระบบ 
สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศนSและองคSกรให�เติบโตได�อย�างย่ังยืน  

SO4 มีบุคลากรท่ีทุ�มเท มีความผกูพันและมสีภาพแวดล�อมด�านบุคลากรท่ีดี  

๓. การพัฒนาไปสู'องค�กร
สมรรถนะสงู 

SO5 มีคุณภาพการบริหารจัดการท่ีดีท่ัวท้ังองคSกร และพร�อมรับต�อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให�เกิดผลลัพธSท่ีมีประสิทธิภาพอย�างย่ังยืน และสร�างความพึงพอใจ
ต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และผู�ใช�บริการทุกกลุ�ม 

SO6 มีระบบการกํากับดแูลที่ดทีี่มกีารจัดการในระดับดีเย่ียม  

SO7 เป$นองคSกรแห�งนวัตกรรมบนพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล 

SO8 มีการบริหารจัดการทางการเงินและต�นทุนอย�างมีประสิทธิภาพ เพื่อให�มี
อัตราค�าบริการท่ีเป$นธรรม โปร�งใส และแข�งขันได�  

๔. การสร�างความสามารถใน
การแข�งขันให�กับประเทศ และ
สร�างคุณค�าให�กับกิจการบิน 

SO9 สร�างคุณค�าให�กับกิจการบินทุกระดับ  

SO10 มโีครงสร�างพื้นฐานระบบบริการเดินอากาศท่ีครบถ�วน และมีศักยภาพ
สอดคล�องกับการพัฒนาการขนส�งทางอากาศของประเทศ  

ตาราง ๒-๒ ประเด็นยุทธศาสตรSและวัตถุประสงคSเชิงยุทธศาสตรSในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรSในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดูแล
กิจการที่ดี แสดงในตารางที่ ๒-๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
(Strategic Issue) 

วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� 
(Strategic Objective: SO) 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ 
(Key Performance Indicator: KPIs) 

กลยุทธ� 
(Straegy) 

ประเด็นยุทธศาสตร� ๓ 
การพัฒนาไปสู�องคSกร

สมรรถนะสูง (SI 3) 

SO6 มีระบบการกํากับ

ดูแลท่ีดีท่ีมีการจัดการ
ในระดับดีเย่ียม  

KPI6.1  ผลการปฏิ บั ติ ต าม

หลักการและแนวทางการ
กํากับดูแลท่ีดีและการประเมิน
ความโปร�งใส 

S6.1  ดําเนินการตามพันธกิจ

ภายใต�หลักจริยธรรมและการ
จัดการท่ีดี โดยเน�นการสร�าง 
Good Citizenship ความ ย่ังยืน 
และผลลัพธS ท่ีสอดคล�องกับ
ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียอย�างสมดุล 

ตารางที่ ๒-๓ ประเด็นยุทธศาสตรSในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๗ ที่เกี่ยวข�องกับ   
การกํากับดูแลกิจการที่ดี  



๑๔ 
 

 

ทั้งนี้  ประเด็นยุทธศาสตรS ๓ (SI 3) การพัฒนาไปสู�องคSกรสมรรถนะสูง ในวัตถุประสงคSเชิงกลยุทธS 

SO6 มีระบบการกํากับดูแลที่ดีที่มีการจัดการในระดับดีเยี่ยม เปqาหมายผลการดําเนินการ KPT6.1 ผล

การปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีและการประเมินความโปร�งใส กลยุทธS S6.1 
ดําเนินการตามพันธกิจภายใต�หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเน�นการสร�าง Good Citizenship 
ความยั่งยืน และผลลัพธSที่สอดคล�องกับความคาดหวังของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างสมดุล ซึ่งเป$น 

จุดมุ'งหมายสูงสุด ในการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เช�นเดียวกับการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยS 



๑๕ 
 

 

บทท่ี ๓ 

การกาํกับดูแลกิจการท่ีดใีนรัฐวิสาหกิจ 
 

๑. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดใีนรัฐวิสาหกิจของ สคร. ๒๕๖๒ 
หลักสําคัญสําหรับการจัดทําการกํากับดูแลที่ดีตามหลักการและแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี

ในรัฐวิสาหกิจ ป  ๒๕๖๒ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แสดงในภาพที่ ๓-๑ 

 
ภาพที่ ๓-๑ แสดงการจัดทําการกํากับดูแลกิจการที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ 

๑.๑ หลักสําคัญในการจัดทําการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
       หลักสําคัญในการจัดทําการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีหลักสําคัญอันเป0นมาตรฐานสากล  

๗ ประการ แสดงในตารางที่ ๓-๑ 
1. Accountability ความรับผิดชอบต@อผลการปฏิบัติหนBาท่ี 
2. Responsibility ความสํานึกในหนBาท่ีดBวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
3. Equitable  
   Treatment 

การปฏิบัติต@อผูBมีส@วนไดBส@วนเสียโดยสุจริต และจะตBองพิจารณาใหBเกิดความเท@า
เทียมกัน เช@น การจัดซื้อจัดจBาง ตBองใหBทุกคนไดBรับความยุติธรรมและเท@าเทียมกัน 
หากมีการรBองเรียนตBองมีคําอธิบายไดBเป0นตBน 

4.Transparency ความโปร@งใส กล@าวคือ ตBองมีความโปร@งใสใน ๒ ลักษณะ ดังน้ี 
• ความโปร@งใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบไดB 
• มีการเปYดเผยขBอมูลอย@างโปร@งใส (Transparency of Information Disclosure) คือมีการ
แสดงผลประกอบการอย@างโปร@งใสแก@ผูBท่ีเกี่ยวขBองทุกฝ^าย 

5. Value Creation การสรBางมูลค@าเพ่ิมแก@กิจการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือ 
เพ่ิมมูลค@าใดๆ น้ันจะตBองเป0นการเพ่ิมความสามารถในทุกดBานเพื่อการแข@งขัน 

6. Ethics การส@งเสริมพัฒนาการกํากับดูแล และจรรยาบรรณท่ีดใีนการประกอบธุรกิจ 
7. Participation การมีส@วนร@วม เป0นการส@งเสริมใหBเกิดการกระจายโอกาสแก@ประชาชนใหBมีส@วนร@วม

ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต@อ
สิ่งแวดลBอมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตและความเป0นอยู@ของชุมชนหรือทBองถิ่น 



๑๖ 
 

 

       หลักสําคัญในการจัดทําการกํากับดูแลกิจการที่ดี เช@นเดียวกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยiและตลาดหลักทรัพยi นอกเหนือจากการสรBางคุณค@าใหBแก@กิจการอย@างยั่งยืนและการ
สรBางความเช่ือม่ันใหBแก@ผูBลงทุน คณะกรรมการควรกํากับดูแลกิจการใหBนําไปสู@ผล (Governance 
Outcome) อย@างนBอย ๔ ประการ แสดงในตารางที่ ๓-๑ 

๑ สามารถแข@งขันไดBและมีผลประกอบการที่ดโีดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
๒ ประกอบธุรกิจอย@างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต@อผูBถือหุBน

และผูBมีส@วนไดBส@วนเสีย 
๓ เป0นประโยชนiต@อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดBานลบต@อสิ่งแวดลBอม 
๔ สามารปรับตัวไดBภายใตBปnจจัยการเปลี่ยนแปลง 

 

๑.๒ สาระสําคัญของหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดใีนรัฐวิสาหกิจ ป$ ๒๕๖๒ 
      หลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ง ๙ หมวด สรุป

สาระสําคัญ ไดBดังนี้ 
      หมวดท่ี ๑ บทบาทของภาครัฐ 

• ภาครัฐควรพิจารณาแยกบทบาทหนBาที่ของภาครัฐในการกําหนดนโยบาย (Policy 
Maker) การกํากับดูแล (Regulator) การดําเนินการ (Operator) และเจBาของ (Owner) ออกจากกันใหBชัดเจน 

• ภาครัฐควรมีการรับภาระการชดเชยค@าใชBจ@ายหรือการสูญเสียรายไดBจากนโยบายที่
ใหBรัฐวิสาหกิจดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ 

• ภาครัฐควรมีหนBาที่กํากับดูแลและติดตามใหBรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามพันธกิจและ
วัตถุประสงคiของรัฐวิสาหกิจ โดยไม@ควรเขBาไปแทรกแซงการบริหารงาน 

• ภาครัฐในฐานะเจBาของควรร@วมประชุมในที่ประชุมใหญ@ผูBถือหุBนและทําหนBาที่โดยชอบ
ผ@านการออกเสียงลงมติ  

หมวดท่ี ๒ สิทธิและความเท)าเทียมกันของผู,ถือหุ,น 
• การจัดประชุมผูBถือหุBน คณะกรรมการควรเสนอเรื่องสําคัญและประเด็นที่อาจมี

ผลกระทบต@อทิศทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจต@อที่ประชุมผูBถือหุBน รวมถึงควรจัดทําขBอมูลที่
ถูกตBอง ครบถBวน และเพียงพอต@อการใชBสิทธิของผูBถือหุBน และควรอํานวยความสะดวกใหBผูBถือหุBนไดBใชB
สิทธิอย@างเท@าเทียมกัน 

• การดําเนินการในวันประชุมผูBถือหุBน เช@น ประธานในที่ประชุมผูBถือหุBนมีหนBาที่ดูแลใหB
การประชุมผูBถือหุBนเป0นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวขBอง และคณะกรรมการควรอํานวยความ
สะดวกใหBผูBถือหุBนมโีอกาสแสดงความเห็นและตั้งคําถามใด ๆ ต@อที่ประชุมผูBถือหุBน รวมทั้งควรสนับสนุน
ใหBมีบุคคลที่เป0นอิสระเป0นผูBตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปYดเผยผลการ
ลงคะแนน พรBอมทั้งบันทึกไวBในรายงานการประชุม 



๑๗ 
 

 

• การจัดทํารายงานการประชุมและการเปYดเผยมติการประชุมผูBถือหุBน คณะกรรมการ
ควรกํากับดูแลใหBรัฐวิสาหกิจเปYดเผยมติและรายงานการประชุมผูBถือหุBนใหBถูกตBองครบถBวน 

หมวดท่ี ๓ คณะกรรมการ 
• การจัดประชุมผูBถือหุBน คณะกรรมการควรเสนอเรื่องสําคัญและประเด็นที่อาจมี

ผลกระทบต@อทิศทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจต@อที่ประชุมผูBถือหุBน รวมถึงควรจัดทําขBอมูลที่
ถูกตBอง ครบถBวน และเพียงพอต@อการใชBสิทธิของผูBถือหุBน และควรอํานวยความสะดวกใหBผูBถือหุBนไดBใชB
สิทธิอย@างเท@าเทียมกัน 

• การดําเนินการในวันประชุมผูBถือหุBน เช@น ประธานในที่ประชุมผูBถือหุBนมีหนBาที่ดูแลใหB
การประชุมผูBถือหุBนเป0นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวขBอง และคณะกรรมการควรอํานวยความ
สะดวกใหBผูBถือหุBนมโีอกาสแสดงความเห็นและตั้งคําถามใด ๆ ต@อที่ประชุมผูBถือหุBน รวมทั้งควรสนับสนุน
ใหBมีบุคคลที่เป0นอิสระเป0นผูBตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปYดเผยผลการ
ลงคะแนน พรBอมทั้งบันทึกไวBในรายงานการประชุม 

• การจัดทํารายงานการประชุมและการเปYดเผยมติการประชุมผูBถือหุBน คณะกรรมการ
ควรกํากับดูแลใหBรัฐวิสาหกิจเปYดเผยมติและรายงานการประชุมผูBถือหุBนใหBถูกตBองครบถBวน 

       หมวดท่ี ๔ บทบาทของผู,มีส)วนได,เสีย 

• คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายการปฏิบัติต@อผูBมีส@วนไดBเสียใหBชัดเจน และควรระบุ
ความสําคัญของผูBมีส@วนไดBเสียเพื่อกํากับดูแลไดBอย@างเหมาะสมและเป0นธรรม 

• คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBมีการพัฒนากลไกการมีส@วนร@วมของผูBมีส@วนไดBเสีย 

      หมวดท่ี ๕  ความยั่งยืนและนวัตกรรม 
• คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่คํานึงถึง

การดําเนินงานอย@างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต@อสังคมและสิ่งแวดลBอม 
• คณะกรรมการควรส@งเสริมใหBมีการสรBางนวัตกรรมและนํานวัตกรรมมาใชBในการพัฒนา 

ปรับปรุงกระบวนการทํางาน การใหBบริการและบริหารจัดการภายในองคiกรใหBมีประสิทธิภาพ 
      หมวดท่ี ๖ การเป4ดเผยข,อมูล 

• คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่คํานึงถึง
การดําเนินงานอย@างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต@อสังคมและสิ่งแวดลBอม 

• คณะกรรมการควรส@งเสริมใหBมีการสรBางนวัตกรรมและนํานวัตกรรมมาใชBในการพัฒนา 
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน การใหBบริการและบริหารจัดการภายในองคiกรใหBมีประสิทธิภาพ 

      หมวดท่ี ๗ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
• การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควรมีความรูBความเขBาใจในความเสี่ยงที่สําคัญ

ของรัฐวิสาหกิจและการบริหารความเสี่ยง และควรพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงและจัดใหBมีระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงควรจัดใหBมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และหน@วยงานที่มีหนBาที่ประเมินและกํากับดูแลความเสี่ยง 



๑๘ 
 

 

• การควบคุมภายใน เช@น คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBมีบุคคลหรือหน@วยงาน
ตรวจสอบภายในที่มีความเป0นอิสระเป0นผูBรับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดBานการต@อตBานการทุจริตและคอรiรัปชันที่ชัดเจน 
และสื่อสารใหBบุคลากรทุกระดับในรัฐวิสาหกิจไดBรับทราบ 

      หมวดท่ี ๘ จรรยาบรรณ 
• คณะกรรมการควรกําหนดแนวปฏิบัติดBานจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนBาที่ที่เกี่ยวกับ

การดําเนินธุรกิจและควรดูแลใหBเรื่องจรรยาบรรณเป0นเรื่องที่กรรมการ ฝ̂ายจัดการ และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติ 

• คณะกรรมการควรกําหนดใหBมีช@องทางการรับเรื่องรBองเรียน และมีมาตรการในการ
ตรวจสอบและคุBมครองผูBที่รBองเรียนอย@างเหมาะสม 

       หมวดท่ี ๙ การติดตามผลการดําเนินงาน 
• คณะกรรมการควรกําหนดแนวปฏิบัติดBานจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนBาที่ที่เกี่ยวกับ

การดําเนินธุรกิจและควรดูแลใหBเรื่องจรรยาบรรณเป0นเรื่องที่กรรมการ ฝ̂ายจัดการ และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติ 

• คณะกรรมการควรกําหนดใหBมีช@องทางการรับเรื่องรBองเรียน และมีมาตรการในการ
ตรวจสอบและคุBมครองผูBที่รBองเรียนอย@างเหมาะสม 
 

๒. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๑. คําจํากัดความ 

“การกํากับดูแลกิจการ” หมายถึง ความสัมพันธiในเชิงการกํากับดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการ

ที่ใชBกํากับการตัดสินใจของคนในองคiกรใหBเป0นไปตามวัตถุประสงคi ซึ่งรวมถึง (๑) การกําหนดวัตถุประสงคi
และเปwาหมายหลัก (objectives) (๒) การกําหนดกลยุทธi นโยบาย และพิจารณาอนุมัติแผนงานและ    
งบประมาณ และ (๓) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 

“การกํากับดูแลกิจการท่ีดี” ตามหลักปฏิบัตินี้ หมายถึง การกํากับกูแลกิจการที่เป0นไปเพื่อ

การสร,างคุณค)าให,กิจการอย)างยั่งยืน นอกเหนือจากการสรBางความเช่ือม่ันใหBแก@ผูBลงทุน ซึ่งคณะกรรมการ

ควรกํากับดูแลกิจการใหBนําไปสู@ผล (governance outcome) อย@างนBอย ดังต@อไปนี้ 
๑. สามารถแข@งขันไดBและมีผลประกอบการที่ดโีดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness 

and performance with long-term perspective) 
๒. ประกอบธุรกิจอย@างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต@อผูBถือหุBนและผูBมีส@วนไดBเสีย 

(Ethical and responsible business) 
๓. เป0นประโยชนiต@อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดBานลบต@อสิ่งแวดลBอม (Good corporate 

citizenship) 
๔. สามารถปรับตัวไดBภายใตBปnจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience) 



๑๙ 
 

 

CG Code นี้ ไดBวางหลักปฏิบัติที่คณะกรรมการ 8 ขBอหลัก แสดงในภาพที่ ๓-๒ 

 
 

๒. หลักปฎิบัติและหลักปฏิบัติย)อย 

หลักปฏิบัติ ๑ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูBนําองคiกร

ที่สรBางคุณค@าใหBแก@กิจการอย@างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 
หลักปฏิบัติ ๑.๑ คณะกรรมการควรเขBาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูBนํา

ที่ตBองกํากับดูแลใหBองคiกรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง 
(๑) การกําหนดวัตถุประสงคiและเปwาหมาย 
(๒) การกําหนดกลยุทธi นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อใหB

บรรลุวัตถุประสงคiและเปwาหมาย 
(๓) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 
หลักปฏิบัติ ๑.๒ ในการสรBางคุณค@าใหBแก@กิจการอย@างยั่งยืน คณะกรรมการควรกํากับดูแล

กิจการใหBนําไปสู@ผล (governance outcome) อย@างนBอย ดังต@อไปนี้ 
(๑) สามารถแข@งขันไดB และมีผลประกอบการที่ดโีดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

(competitiveness and performance with long-term perspective) 
(๒) ประกอบธุรกิจอย@างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต@อผูBถือหุBน และผูBมีส@วนไดBเสีย 

(ethical and responsible business) 
(๓) เป0นประโยชนiต@อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดBานลบต@อสิ่งแวดลBอม (good corporate 

citizenship) 
(๔) สามารถปรับตัวไดBภายใตBปnจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience) 
หลักปฏิบัติ ๑.๓ คณะกรรมการมีหนBาที่ดูแลใหBกรรมการทุกคนและผูBบริหารปฏิบัติหนBาที่ดBวย

ความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตยiสุจริตต@อองคiกร (duty of loyalty) และดูแลใหB
การดําเนินงานเป0นไปตามกฎหมาย ขBอบังคับ และมติที่ประชุมผูBถือหุBน 



๒๐ 
 

 

หลักปฏิบัติ ๑.๔ คณะกรรมการควรเขBาใจขอบเขตหนBาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และกําหนดขอบเขตการมอบหมายหนBาที่และความรับผิดชอบใหBกรรมการผูBจัดการใหญ@และฝ̂ายจัดการ
อย@างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลใหBกรรมการผูBจัดการใหญ@และฝ̂ายจัดการปฏิบัติหนBาที่ตามที่ไดBรับ
มอบหมาย 

หลักปฏิบัต ิ๒ กําหนดวัตถุประสงคiและเปwาหมายหลักของกิจการที่เป0นไปเพื่อความยั่งยืน 
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลักปฏิบัติ ๒.๑ คณะกรรมการควรกําหนดหรือดูแลใหBวัตถุประสงคiและเปwาหมายหลักของ
กิจการ (objectives) เป0นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป0นวัตถุประสงคi และเปwาหมายที่สอดคลBองกับการสรBาง
คุณค@าใหBทั้งกิจการ ลูกคBา ผูBมีส@วนไดBเสีย และสังคมโดยรวม 

หลักปฏิบัติ ๒.๒ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBม่ันใจว@า วัตถุประสงคiและเปwาหมาย ตลอดจน
กลยุทธiในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจําป ของกิจการสอดคลBองกับการบรรลุวัตถุประสงคiและ
เปwาหมายหลักของกิจการโดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชBอย@างเหมาะสม ปลอดภัย 

หลักปฏิบัต ิ๓ เสริมสรBางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

หลักปฏิบัติ ๓.๑ คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรBางคณะกรรมการ 
ทั้งในเรื่องขนาด องคiประกอบ สัดส@วนกรรมการที่เป0นอิสระ ที่เหมาะสมและจําเป0นต@อการนําพาองคiกรสู@
วัตถุประสงคiและเปwาหมายหลักที่กําหนดไวB 

หลักปฏิบัติ ๓.๒ คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป0นประธานกรรมการ และดูแลใหB
ม่ันใจว@าองคiประกอบ และการดําเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต@อการใชBดุลพินิจในการตัดสินใจอย@าง
มีอิสระ 

หลักปฏิบัติ ๓.๓ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่
โปร@งใสและชัดเจน เพื่อใหBไดBคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลBองกับองคiประกอบที่กําหนดไวB 

หลักปฏิบัติ ๓.๔ ในการเสนอค@าตอบแทนคณะกรรมการใหBผูBถือหุBนอนุมัติ คณะกรรมการควร
พิจารณาใหBโครงสรBางและอัตราค@าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจใหB
คณะกรรมการนําพาองคiกรใหBดําเนินงานตามเปwาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

หลักปฏิบัติ ๓.๕ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนBาที่และจัดสรรเวลาอย@างเพียงพอ 

หลักปฏิบัติ ๓.๖ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบาย
และการดําเนินงานของบริษัทย@อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย@างมีนัยสําคัญ ในระดับที่เหมาะสม
กับกิจการแต@ละแห@ง รวมทั้งบริษัทย@อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเขBาใจถูกตBองตรงกันดBวย 

หลักปฏิบัติ ๓.๗ คณะกรรมการควรจัดใหBมีการประเมินผลการปฏิบัติหนBาที่ประจําป ของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย@อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนําไปใชBสําหรับ
การพัฒนาการปฏิบัติหนBาที่ต@อไปดBวย 



๒๑ 
 

 

หลักปฏิบัติ ๓.๘ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBคณะกรรมการและกรรมการแต@ละคนมี
ความรูBความเขBาใจเกี่ยวกับบทบาทหนBาที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวขBองกับการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหBกรรมการทุกคนไดBรับการเสริมสรBางทักษะและความรูBสําหรับการ
ปฏิบัติหนBาที่กรรมการอย@างสมํ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ ๓.๙ คณะกรรมการควรดูแลใหBม่ันใจว@าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป0นไป
ดBวยความเรียบรBอย สามารถเขBาถึงขBอมูลที่จําเป0น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูBและประสบการณiที่
จําเป0นและเหมาะสมต@อการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัต ิ๔ สรรหาและพัฒนาผูBบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective 

CEO and People Management) 
หลักปฏิบัติ ๔.๑ คณะกรรมการควรดําเนินการใหBม่ันใจว@ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการ

ผูBจัดการใหญ@และผูBบริหารระดับสูงใหBมีความรูB ทักษะ ประสบการณi และคุณลักษณะที่จําเป0นต@อการ
ขับเคลื่อนองคiกรไปสู@เปwาหมาย 

หลักปฏิบัติ ๔.๒ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBมีการกําหนดโครงสรBางค@าตอบแทนและ การ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ ๔.๓ คณะกรรมการควรเขBาใจโครงสรBางและความสัมพันธiของผูBถือหุBนที่อาจมี
ผลกระทบต@อการบริหารและการดําเนินงานของกิจการ 

หลักปฏิบัติ ๔.๔ คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหBมีจํานวน 
ความรูB ทักษะ ประสบการณi และแรงจูงใจที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ ๕ ส@งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย@างมีความรับผิดชอบ (Nurture 

Innovation and Responsible Business) 
หลักปฏิบัติ ๕.๑ คณะกรรมการควรใหBความสําคัญและสนับสนุนการสรBางนวัตกรรมที่

ก@อใหBเกิดมูลค@าแก@ธุรกิจควบคู@ไปกับการสรBางคุณประโยชนiต@อลูกคBาหรือผูBที่เกี่ยวขBอง และมีความ
รับผิดชอบต@อสังคมและสิ่งแวดลBอม 

หลักปฏิบัติ ๕.๒ คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหBฝ̂ายจัดการประกอบธุรกิจอย@างมีความ
รับผิดชอบต@อสังคมและสิ่งแวดลBอม และสะทBอนอยู@ในแผนดําเนินการ (operational plan) เพื่อใหBม่ันใจ
ไดBว@าทุกฝ̂ายขององคiกรไดBดําเนินการสอดคลBองกับวัตถุประสงคi เปwาหมายหลัก และแผนกลยุทธi 
(strategies) ของกิจการ 

หลักปฏิบัติ ๕.๓ คณะกรรมการควรดูแลใหBฝ̂ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหBเป0นไป
อย@างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value 
chain เพื่อใหBสามารถบรรลุวัตถุประสงคiและเปwาหมายหลักไดBอย@างยั่งยืน 

 

 



๒๒ 
 

 

หลักปฏิบัติ ๕.๔ คณะกรรมการควรจัดใหBมีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคiกร ที่สอดคลBองกับความตBองการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหBมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชBในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความ
เสี่ยง เพื่อใหBกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคiและเปwาหมายหลักของกิจการ 

หลักปฏิบัต ิ๖ ดูแลใหBมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
หลักปฏิบัติ ๖.๑ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBม่ันใจว@า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในที่จะทําใหBบรรลุวัตถุประสงคiอย@างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหBเป0นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวขBอง 

หลักปฏิบัติ ๖.๒ คณะกรรมการตBองจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหนBาที่ไดB
อย@างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

หลักปฏิบัติ ๖.๓ คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแยBงของผลประโยชนiที่
อาจเกิดขึ้นไดBระหว@างบริษัท กับฝ̂ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูBถือหุBน รวมไปถึงการปwองกันการใชB
ประโยชนiอันมิควรในทรัพยiสิน ขBอมูล และโอกาสของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผูBที่มีความสัมพันธi
เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม@สมควร 

หลักปฏิบัติ ๖.๔ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดBานการ
ต@อตBานคอรiรัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององคiกรและต@อคนนอกเพื่อใหBเกิดการนําไปปฏิบัติ
ไดBจริง 

หลักปฏิบัติ ๖.๕ คณะกรรมการควรดูแลใหBกิจการมีกลไกในการรับเรื่องรBองเรียนและการ
ดําเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

หลักปฏิบัติ ๗ รักษาความน@าเช่ือถือทางการเงินและการเปYดเผยขBอมูล (Ensure Disclosure 

and Financial Integrity) 
หลักปฏิบัติ ๗.๑ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหBระบบการจัดทํารายงานทางการเงิน

และการเปYดเผยขBอมูลสําคัญต@าง ๆ ถูกตBอง เพียงพอ ทันเวลา เป0นไปตามกฎเกณฑi มาตรฐาน และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวขBอง 

หลักปฏิบัติ ๗.๒ คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล@องทางการเงิน
และความสามารถในการชําระหนี้ 

หลักปฏิบัติ ๗.๓ ในภาวะที่กิจการประสบปnญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมBจะประสบปnญหา 
คณะกรรมการควรม่ันใจไดBว@า กิจการมีแผนในการแกBไขปnญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกBไขปnญหา
ทางการเงินไดB ทั้งนี้ ภายใตBการคํานึงถึงสิทธิของผูBมีส@วนไดBเสีย 

หลักปฏิบัติ ๗.๔ คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 



๒๓ 
 

 

หลักปฏิบัติ ๗.๕ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหBฝ̂ายจัดการจัดใหBมีหน@วยงานหรือผูBรับผิดชอบ
งานนักลงทุนสัมพันธiที่ทําหนBาที่ ในการสื่อสารกับผูBถือหุBน และผูBมีส@วนไดBเสียอื่น เช@น นักลงทุน 
นักวิเคราะหi ใหBเป0นไปอย@างเหมาะสม เท@าเทียมกัน และทันเวลา 

หลักปฏิบัติ ๗.๖ คณะกรรมการควรส@งเสริมใหBมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชBในการเผยแพร@
ขBอมูล 

หลักปฏิบัต ิ๘ สนับสนุนการมีส@วนร@วมและการสื่อสารกับผูBถือหุBน (Ensure Engagement and 

Communication with Shareholders) 
หลักปฏิบัติ ๘.๑ คณะกรรมการควรดูแลใหBม่ันใจว@า ผูBถือหุBนมีส@วนร@วมในการตัดสินใจในเรื่อง

สําคัญของบริษัท 
หลักปฏิบัติ ๘.๒ คณะกรรมการควรดูแลใหBการดําเนินการในวันประชุมผูBถือหุBนเป0นไปดBวย

ความเรียบรBอย โปร@งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อใหBผูBถือหุBนสามารถใชBสิทธิของตน 
หลักปฏิบัติ ๘.๓ คณะกรรมการควรดูแลใหBการเปYดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการ

ประชุมผูBถือหุBนเป0นไปอย@างถูกตBองและครบถBวน 
 



๒๔ 
 

 

บทท่ี ๔ 

การทบทวนสภาพแวดล�อมการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
 

การทบทวนสภาพแวดล�อมการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี แบ�งออกเป�น ๓ ตอน 
ดังนี้ 

๑. การทบทวนสภาพแวดล�อมภายนอก  
๒. การทบทวนสภาพแวดล�อมภายใน  
๓. สรุปการทบทวนสภาพแวดล�อม   

๑. การทบทวนสภาพแวดล�อมภายนอกด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
สภาพแวดล�อมภายนอกที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีในป)จจุบัน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พิจารณาได�จากสภาพแวดล�อมระดับชาติสู�สภาพแวดล�อมระดับองค2กร เริ่มจาก
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีมาตราที่เกี่ยวข�องกับการบริหารกิจการ
บ�านเมืองที่ดีในหน�วยงานของรัฐ ๒ มาตรา ได�แก� มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให�มียุทธศาสตร2เป�นเป:าหมาย
การพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ�นดินให�เป�นไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี ดังนั้นหน�วยงานของรัฐทุกประเภทจึง
ต�องดําเนินการให�เป�นตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี นอกจากรัฐธรรมนูญแล�ว กรอบ
ยุทธศาสตร2ชาติระยะ ๒๐ ป> “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเป�นแผนหลักของการพัฒนาประเทศและมี
เป:าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ด�วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู�การพัฒนาให�คนไทยมีความสุขและตอบสนองต�อการบรรลุซึ่งผลประโยชน2
แห�งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร�างรายได�ระดับสูง เป�นประเทศพัฒนาแล�ว และสร�าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและ เป�นธรรม ประเทศสามารถแข�งขันได�ในระบบ
เศรษฐกิจ มีแนวทางที่เกี่ยวข�องกับการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีในกรอบแนวทางที่สําคัญลําดับที่ ๖ 
คือ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งมีแนวทางสําคัญ ๘ แนวทาง ได�แก� ๑)
การปรับปรุงโครงสร�าง บทบาท ภารกิจของหน�วยงานภาครัฐ ให�มีขนาดที่เหมาะสม ๒) การวางระบบ
บริหารราชการแบบบูรณาการ ๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
๔) การต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต�าง ๆ ๖) ให�
ทันสมัยเป�นธรรมและเป�นสากล ๗) พัฒนาระบบการให�บริการประชาชนของหน�วยงานภาครัฐ และ ๘) 
ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได�และรายจ�ายของภาครัฐ  

นอกเหนือจากยุทธศาสตร2ชาติระยะ ๒๐ ป>แล�ว รัฐบาลยังได�กําหนด Thailand 4.0 ให�เป�นเรื่อง
ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เน�นที่การแก�ป)ญหาให�ประเทศหลุดพ�นจากกับดักรายได�
ปานกลาง ประเทศจึงต�องพัฒนาโครงสร�างเศรษฐกิจใหม�ที่เรียกว�า New Economy Model มีการใช�หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชนสามารถสร�างรายได� ได�ด�วยตนเอง ต�องมีการปฏิรูปทั้งโครงสร�าง



๒๕ 
 

 

ในทุกมิติ ไม�ว�าจะเป�นภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เน�นการผลิต
โดยใช�แรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร เปลี่ยนมาเป�นการผลิตบนฐานความรู�และเทคโนโลยี โดยมี
การดึงสถาบันวิ จัยระดับโลกเข�ามาตั้งในประเทศไทยและมีความร�วมมือระหว�างรัฐ เอกชน 
สถาบันการศึกษาและสถาบันการเงินให�มากขึ้นหรือที่เรียกว�าประชารัฐ โดยมีเป:าหมายให�เกิดผล
สัมฤทธิ์ภายใน ๓-๕ ป> โดยในการสร�างโมเดล Thailand 4.0 หรือ "ประเทศไทย ๔.๐" หรือ "ไทย
แลนด2 ๔.๐" ที่เป�น Value-based Economy นั้น ต�องการปรับเปลี่ยนโครงสร�างการผลิตที่เน�นการใช�
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค�าสินค�าและบริการ โดยมีเป:าหมายอยู�ที่ ๕ อุตสาหกรรมหลัก
ไ ด� แ ก�  1) Food, Agriculture & Bio-tech 2 )  Health, Wellness & Bio-Medical 3) Smart Devices, 
Robotics & electronics 4) Digital & Embedded Technology และ 5) Creative, Culture & High Value 
Service ซึ่ง บวท. จัดอยู�ในอุตสาหกรรมประเภทที่ ๕ คือ Creative, Culture & High Value Service 

จากยุทธศาสตร2ชาติระยะ ๒๐ ป>ได�ถ�ายโยงลงสู�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ ซึ่งจัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร2ชาติ ๒๐ ป> การปรับโครงสร�างประเทศไทยไปสู�ประเทศ
ไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได�ให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส�วน ทั้งในระดับกลุ�มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ 
อย�างกว�างขวางและต�อเนื่อง เพื่อร�วมกันกําหนดวิสัยทัศน2และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร�วม
จัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร2ของแผนฯ เพื่อมุ�งสู� “ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ” ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ นี้เอง มีหลักการที่เกี่ยวข�องกับการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีในการบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป:องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งให�ความสําคัญกับการ
ส�งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย�างเป�นรูปธรรม ทั้งด�านระบบการบริหารงานและบุคลากร 
มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร�งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได�อย�างเป�นธรรม และ
ประชาชนมีส�วนร�วม มีการกระจายอํานาจ และแบ�งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว�างส�วนกลาง 
ภูมิภาค และท�องถิ่น หลักการดังกล�าวมีวัตถุประสงค2เพื่อให�การบริหารราชการแผ�นดินมีประสิทธิภาพ 
โปร�งใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

นอกจากสภาพแวดล�อมระดับชาติแล�ว แผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวม พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีความสอดคล�องกับยุทธศาสตร2ชาติ 
๒๐ ป> แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ และน�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต2ใช� เพื่อเป�น 
Roadmap ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพัฒนารัฐวิสาหกิจ มียุทธศาสตร2ที่เกี่ยวข�องกับการ
บริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี ในยุทธศาสตร2การปรับปรุงระบบการกํากับดูแลด�วยหลักการที่โปร�งใสมี
ธรรมาภิบาล และปลอดจากความขัดแย�งของผลประโยชน2ทุกระดับและต�องมีประสิทธิภาพและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวมนี้เอง สคร. ได�นําไปจัดทําแผน
ยุทธศาสตร2รัฐวิสาหกิจ พ.ศ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจใน
ยุทธศาสตร2ด�านธรรมาภิบาลและบริหารจัดการเพื่อให�หน�วยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง ๕๔ รัฐวิสาหกิจมีการ
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ดําเนินงานอย�างมีธรรมาภิบาลต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกภาคส�วน สคร. ได�จัดทําหลักการกํากับดูแลที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ ป> ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเทียบเคียงได�กับหลักการกํากับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนป> ๒๕๖๐ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย2และตลาดหลักทรัพย2 (กลต.) ที่ออกหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) สําหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับใหม� เพื่อเป�น
แนวทางสําหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติหน�าที่ โดยมุ�งเน�นบทบาทการเป�นผู�นํา
องค2กร นําพาธุรกิจไปสู�การเจริญเติบโตด�วยการสร�างคุณค�ากิจการอย�างยั่งยืน สร�างความเช่ือม่ัน
ให�แก�ผู�ลงทุน สามารถแข�งขันได�ในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย�างมีจริยธรรม ไม�สร�างผลกระทบต�อ
สิ่งแวดล�อม และสามารถปรับตัวได�ภายใต�การเปลี่ยนแปลง ภาพแสดงข�อมูลสภาพแวดล�อมระดับชาติ 
(นโยบาย ยุทธศาสตร2และแผนชาติฯ) สู�สภาพแวดล�อมระดับการนํานโยบายไปปฏิบัติ แสดงในภาพที่ 
๔-๑ 
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๒. การทบทวนสภาพแวดล�อมภายในด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
สภาพแวดล�อมภายในเกี่ยวข�องกับการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดใีนป)จจุบัน พ.ศ. 

๒๕๖๓ พิจารณาได�จากข�อมูลการทบทวนสภาพแวดล�อมของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
ผลการดําเนินงานตามแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ในป>งบประมาณ ๒๕๖๒ และการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร�งใสใน
การดําเนินงานในหน�วยงานของรัฐ ประจําป>งบประมาณ  ๒๕๖๒  

๑. การทบทวนสภาพแวดล�อมของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ได�กําหนด

วิสัยทัศน2 พันธกิจ ค�านิยม กรอบวิสัยทัศน2 และประเด็นยุทธศาสตร2 ดังนี้ 
• วิสัยทัศน2”เป�นองค2กรที่ให�บริการการเดินอากาศด�วยคุณภาพสูงสุดอย�างยั่งยืน   
  “A Sustainable Quality Excellent Air Navigation Service Provider”  
• พันธกิจ “เป�นผู�ให�บริการการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนองความต�องการของ

ผู�ใช�บริการด�วยความปลอดภัยเป�นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร�างคุณค�าให�แก�ระบบการบินและ
ผลประโยชน2แห�งชาติ” 

• ค�านิยมองค2กร (Value) มุ�งเน�นความปลอดภัย มุ�งเน�นหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการ
ทํางาน มุ�งเน�นความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย มุ�งเน�นผลลัพธ2ที่เป�นเลิศ มุ�งเน�นการทางานเป�นทีม  

• กรอบวิสัยทัศน2 ๕ กรอบ และประเด็นยุทธศาสตร2 ๕ ประเด็นยุทธศาสตร2 ดังตารางที่ ๔-๑ 
 

กรอบวิสัยทัศน) ประเด็นยุทธศาสตร) 
๑  ให�บริการการเดินอากาศท่ีมีคุณภาพการให�บริการ

ระดับแนวหน�า (AEROTHAI Servicemark)  

การให�บริการการเดินอากาศท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  

๒  สร�างบุคลากรมืออาชีพ (Professionals)  การสร�างบุคลากรมืออาชีพ  

๓  พัฒนาไปสูKองค)กรสมรรถนะสูง  

(High Performance Organization : HPO)  

การพัฒนาไปสูKองค)กรสมรรถนะสูง  

๔  สร�างความสามารถในการแข�งขันให�กับประเทศ 
และสร�างคุณค�าให�กับกจิการบิน  

(Value for National Competitiveness and 

Aviation Industry) 

การสร�างความสามารถในการแข�งขันให�กับประเทศ และ
สร�างคุณค�าให�กับกิจการบิน 

 

ตาราง ๔-๑ กรอบวิสัยทัศน2และประเด็นยุทธศาสตร2ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
• วัตถุประสงค2เชิงยุทธศาสตร2 (Strategic Objective) ๑๐ วัตถุประสงค2 แสดงในตารางที่ ๔-๒ 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร) วัตถุประสงค)เชงิยุทธศาสตร) 
๑. การให�บริการการเดินอากาศ
ท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

SO1 ให�บริการท่ีปลอดภัยและม่ันคง เป�นไปตามมาตรฐาน และต�อเนื่องในทุก
ช�วงการบิน  

SO2 พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเท่ียวบินและยกระดับประสิทธิภาพ
ระบบการเดินอากาศ  

๒. การสร�างบุคลากรมืออาชีพ SO3 มีบุคลากรมืออาชีพท่ีเพียงพอ มีการจัดการทุนมนุษย2อย�างเป�นระบบ 
สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน2และองค2กรให�เติบโตได�อย�างย่ังยืน  

SO4 มีบุคลากรท่ีทุ�มเท มีความผกูพันและมสีภาพแวดล�อมด�านบุคลากรท่ีดี  

๓. การพัฒนาไปสูKองค)กร

สมรรถนะสงู 
SO5 มีคุณภาพการบริหารจัดการท่ีดีท่ัวท้ังองค2กร และพร�อมรับต�อการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให�เกิดผลลัพธ2ท่ีมีประสิทธิภาพอย�างย่ังยืน และสร�างความพึงพอใจ
ต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และผู�ใช�บริการทุกกลุ�ม 

SO6 มีระบบการกํากับดแูลที่ดทีี่มกีารจัดการในระดับดีเย่ียม  

SO7 เป�นองค2กรแห�งนวัตกรรมบนพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล 

SO8 มีการบริหารจัดการทางการเงินและต�นทุนอย�างมีประสิทธิภาพ เพื่อให�มี
อัตราค�าบริการท่ีเป�นธรรม โปร�งใส และแข�งขันได�  

๔. การสร�างความสามารถใน
การแข�งขันให�กับประเทศ และ
สร�างคุณค�าให�กับกิจการบิน 

SO9 สร�างคุณค�าให�กับกิจการบินทุกระดับ  

SO10 มโีครงสร�างพื้นฐานระบบบริการเดินอากาศท่ีครบถ�วน และมีศักยภาพ
สอดคล�องกับการพัฒนาการขนส�งทางอากาศของประเทศ  

 

ตารางที่ ๔-๒ วัตถุประสงค2เชิงยุทธศาสตร2 ๑๐ วัตถุประสงค2 ของแผนวิสาหกิจ  
           พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ 
• เป:าหมายผลดําเนินการ (Key Performance Target) ที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร) 
(Strategic Issue) 

วัตถุประสงค)เชิงกลยุทธ) 
(Strategic Objective: SO) 

เปgาหมายผลการดําเนินการ 
(Key Performance Target: KPTs) 

กลยุทธ) 

(Straegy) 

ประเด็นยุทธศาสตร) ๓ 
การพัฒนาไปสู�องค2กร

สมรรถนะสูง (SI 3) 

SO6 มีระบบการกํากับ

ดูแลท่ีดีท่ีมีการจัดการ
ในระดับดีเย่ียม  

KPT6.1  ผลการปฏิ บั ติ ตาม

หลักการและแนวทางการ
กํากับดูแลท่ีดีและการประเมิน
ความโปร�งใส 

S6.1  ดําเนินการตามพันธกิจ

ภายใต�หลักจริยธรรมและการ
จัดการท่ีดี โดยเน�นการสร�าง 
Good Citizenship ความ ย่ังยืน 
และผลลัพธ2ท่ีสอดคล�องกับความ
คาดหวังของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
อย�างสมดุล 

 

ตารางที่ ๔-๓  เป:าหมายผลดําเนินการเกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ของแผนวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ 



๓๐ 
 

 

 ๒. การทบทวนผลการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามแผนวิสาหกิจ         

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖  

    ในป>งบประมาณ ๒๕๖๒ มีแผนงานและโครงการในเป:าหมายผลการดําเนินการ KPT6.1 
จํานวน ๓ แผนงาน และ ๒ โครงการ มีผลการดําเนินงาน แสดงในตารางที่ ๔-๔ 
S กลยุทธ) KPT แผน นโยบาย Project Code ชื่อโครงการ/งาน ผลการ

ดําเนินงาน 

๓ ๖.๑ KPT6.1 ๖.๑.๑ Quick win ๕๕๕-๐๒๖๘ ๑ . ปฏิ บั ติตามข�อกํ าหนดของ
องค2กรกลางของรัฐท่ีเกี่ยวข�องกับ
การส�งเสริมคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานท่ัวท้ัง
องค2กร 

ผลการประเมิ น 
(ITA) อยู�ในกลุ�ม A 
(ระดับดีมาก)  

๓ ๖.๑ KPT6.1 ๖.๑.๑ Quick win ๕๕๕-๐๒๖๙ ๒. พัฒนาระบบการกํากับดูแลท่ีดี
ในรัฐวิสาหกิจด�วยหลักธรรมา-   
ภิบาลเพื่อสร�างคุณค�าอย�างสมดุล
ต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

ผลการสํารวจ
ความเช่ือม่ันของ
ผู�มีส�วนได�ส�วน
เสียอยู�ในระดับ
เช่ือม่ันมาก 

๓ ๖.๑ KPT6.1 ๖.๑.๒ Long 
Term 

๕๕๕-๐๑๙๒ ๓. ขับเคลื่อนแนวทางการต�อต�าน
ทุ จ ริตต าม วิ ถี ท างขอ ง บ วท . 
(AEROTHAI Ways for Anti-Corruption) 

บรรลุตัวช้ีวัดท้ัง 
๕ แนวทาง 

๓ ๖.๑ KPT6.1 ๖.๑.๒ Long 
Term 

๐๐๐-๐๖๑๗ ๔. ผลักดันเจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานสู�การปฏิบัติท่ัวท้ังองค2กร 

ผู�บริหารทุกระดับ
นําเจตจํานงสุจริต
ในการบริหารสู�
การปฏิบัติท่ัวท้ัง
องค2กร  

๓ ๖.๑ KPT6.1 ๖.๑.๒ Long 
Term 

๐๐๐-๐๖๑๘ ๕. ส�งเสริมและปลูกฝ)งวัฒนธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงานแก�บุคลากร 

จัดทําแผนดําเนิน 
การขับเคลื่อนสู�
การเป�นองค2กร
คุณธรรม พ.ศ. 
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

ตาราง ๔-๔ แสดงผลการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแผนวิสาหกิจ  
      พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ในป>งบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 
 



๓๑ 
 

 

๓. การทบทวนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรKงใสในการดําเนินงานในหนKวยงาน
ของรัฐ (ITA) ประจําปnงบประมาณ  ๒๕๖๒  

    การทบทวนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานในหน�วยงานของรัฐ 
(ITA) ประจําป>งบประมาณ  ๒๕๖๒ อยู�ระหว�างการประมวลผลของสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งจะทราบผลใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๒ แต�จากการดําเนินงานประจําวันในด�านคุณธรรมและความโปร�งใสที่สามารถ
เห็นได�จากข�อมูลที่ต�องเป�ดเผยต�อสาธารณะ ๑๑ ตัวชี้วัด ๔๘ รายการข�อมูล บวท. นําข�อมูลที่ต�อง
เป�ดเผยต�อสาธารณะบนเว็บไซต2ทั้งภายใน (Intranet) และภายนอก (Internet) ทั้ง ๔๘ รายการอย�าง
ครบถ�วน แสดงให�เห็นว�าทุกสายงานใน บวท. มีการดําเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร�งใสสูงมาก 
ถือว�าเป�นจุดแข็งของ บวท. ส�วนการรับรู�คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ บวท. ซึ่ง
ประเมินจากการรับรู�ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของ บวท. จาก ๓๔ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และการรับรู�ของ
บุคลากรภายในของ บวท. ซึ่งการรับรู�ของผู�บริหารและพนักงาน ๓๓ คน นั้น บวท. มีการสื่อสารกับผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียและบุคลากรภายในของ บวท. โดยให�มีเครือข�าย ITA Ambassador ประจําหน�วยงาน
กอง/ศูนย2/หรือเทียบเท�า เพื่อสร�างการรับรู�ให�เข�าถึงกลุ�มเป:าหมายได�อย�างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก 
บวท. ผลการประเมิน ITA ตั้งแต�ป>งบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ แสดงในตารางที่ ๔-๕ 

 

ดัชน ี ชื่อดัชนี  ปnงบประมาณ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ ความโปร�งใส ๙๘.๑๒ ๙๔.๖๑ ๙๕.๓๓ ๙๓.๕๘ รอผลประเมิน 

๒ ความพร�อมรับผิด ๙๔.๗๕ ๙๑.๒๑ ๘๗.๒๑ ๘๘.๓๖ รอผลประเมิน 

๓ ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

๙๙.๐๐ ๙๙.๘๗ ๙๓.๗๐ ๙๒.๗๗ รอผลประเมิน 

๔ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค2กร ๗๐.๑๙ ๘๕.๑๑ ๗๑.๔๘ ๙๐.๒๙ รอผลประเมิน 

๕ คุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน ๗๓.๒๘ ๗๑.๔๑ ๗๕.๗๓ ๗๙.๘๔ รอผลประเมิน 

ITA คุณธรรมและความโปรKงใสฯ ๘๘.๗๗ ๘๙.๔๖ ๘๖.๑๗ ๘๙.๔๖ รอผลประเมิน 

 

ตารางที่ ๔-๕ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานในหน�วยงานของรัฐ  
        (ITA) ประจําป>งบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 
 

 จากผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง ๕ 
กิจกรรมในป>งบประมาณ ๒๕๖๒ สรุปได�ว�า บวท. มีจุดแข็ง (Strengths) ในเรื่องการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข�อบังคับด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี แต�มีจุดอ�อน (Weakness) ในเรื่องการรับรู�ที่เกี่ยวข�อง
กับการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลที่ดีของ บวท. ซึ่งเกิดจากการสื่อสารเผยแพร�ที่ไม�สามารถเข�าถึง
กลุ�มเป:าหมายทั่วทั้งองค2กร  
 
 



๓๒ 
 

 

๓. สรุปการทบทวนสภาพแวดล�อม 
จากการทบทวนสภาพแวดล�อมภายนอกและการทบทวนสภาพแวดล�อมภายใน ทําให�ได�ข�อมูล

จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และความท�าทาย ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strengths) การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข�อบังคับด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
จุดอ�อน (Weakness) การรับรู�ของบุคลากรและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของ บวท. 
โอกาส (Opportunity) การปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีเทียบเคียง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย2 และการเป�นองค2กรรัฐวิสาหกิจคุณธรรมตามเกณฑ2กระทรวง
วัฒนธรรม 

ความท�าทาย (Threats) การทุจริตคอร2รัปชันที่อาจเกิดในองค2กรในทุกรูปแบบ 
ความสัมพันธ2ของจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และความท�าทาย (TOWS Matrix) แสดงดังตารางที่ ๔-๖ 
 

  ป)จจัย
สภาพแวดล�อม 

ภายใน 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
• การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข�อบังคับ 
ด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ของ 
บวท. 

จุดอKอน (Weakness) 
• การรับรู�ของบุคลากรและผู�มสี�วน
ได�ส�วนเสียของ บวท. 

โอกาส (Opportunity) 
• การปฏิบัติตามหลักการและแนวทาง 
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีเทียบเคียง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย2 
ของ บวท. 
• การเป�นองค2กรรัฐวิสาหกิจคุณธรรม
ตามเกณฑ2กระทรวงวัฒนธรรม ของ 
บวท. 

 
 

SO  
Strategy 

 
 

WO  
Strategy 

ความท�าทาย (Threats) 
• การทุจริตคอร2รัปชันท่ีอาจเกิดใน
บวท. ในทุกรูปแบบ 

ST  
Strategy 

WT  
Strategy 

 

ตารางที่ ๔-๖ ความสัมพันธ2ของจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และความท�าทาย (TOWS Matrix) 
 

 ตาราง TOWS Matrix สามารถนําไปกําหนดประเด็นยุทธศาสตร2 (WO/WT Strategy) ด�าน
การปฏิบัติตามหลักการและแนวทาง การกํากับดูแลกิจการที่ดีเทียบเคียงบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย2 การพัฒนาการสื่อสารและเผยแพร�การดําเนินงานด�านการกํากับดูแลที่ดี การดําเนินงาน
ด�านคุณธรรม และการป:องกันและปราบปรามการทุจริตคอร2รัปชัน ของแผนแม�บทการกํากับดูแลที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗  

 

ป)จจัยสภาพแวดล�อม 
ภายนอก 



๓๓ 
 

 

บทท่ี ๕ 

ยุทธศาสตร�การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและองค�ประกอบ 
 
การทบทวนสภาพแวดล�อมทั้งภายนอกและภายใน นําไปสู�การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร% 

วัตถุประสงค%เชิงยุทธศาสตร% เป*าหมายการดําเนินการ กิจกรรมดําเนินการ ตัวช้ีวัดและค�าเป*าหมาย 

และหน�วยปฏิบัต/ิหน�วยรับผิดชอบ ของแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗  
๑. การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร�ของแผนแม'บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร%ของแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

นั้น เป8นการถ�ายโยงวิสัยทัศน% พันธกิจ ยุทธศาสตร% และวัตถุประสงค%เชิงยุทธศาสตร%ที่เกี่ยวข�องกับการ

กํากับดูแลที่ดีจากแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ซึ่งแผนวิสาหกิจได�กําหนดเป*าหมายผลการ

ดําเนินการด�านการกํากับดูแลที่ดีของ บวท. ไว�ให�แล�ว นํามาเป8นกรอบในการกําหนดเป*าหมาย ประเด็น

ยุทธศาสตร% วัตถุประสงค%เชิงยุทธศาสตร% และกิจกรรมการดําเนินการของแผนแม�บทการกํากับดูแล

กิจการที่ดี ดังภาพที่ ๕-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ ๕-๑ แสดงการถ�ายโยงวัตถุประสงค%เชิงยุทธศาสตร%ด�านการกํากับดูแลที่ดีของแผนวิสาหกิจ  

      พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ สู�แผนแม�บทการกํากับดูแลที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
 
 

วิสัยทัศน� : เป8นองค%กรท่ีให�บริการการเดินอากาศด�วยคุณภาพ
สู งสุ ดอย� างยั่ งยื น   “A Sustainable Quality Excellent Air Navigation 
Service Provider” 

พันธกิจ : ให�บริการการเดินอากาศของประเทศท่ีตอบสนอง     
ความต�องการของผู�ใช�บริการด�วยความปลอดภัย เป8นมาตรฐาน     
มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต�องการของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย     
ทุกภาคส�วน และผลประโยชน%แห�งชาติ 

แผนวิสาหกิจ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 

ยุทธศาสตร�  ๓ : การพัฒนาไปสู�องค%กรสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization : HPO) 

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� (SO6): มีระบบการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมี
การจัดการในระดับดีเยี่ยม (Best in Class)  

เป8าหมายผลดําเนินการ (KPT6.1) : ผลการปฏิบัติตามหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลท่ีดีและการประเมินความโปร�งใส 

กลยุทธ� (S6.1) ดําเนินการตามพันธกิจภายใต�หลักจริยธรรมและ
การจัดการท่ีดี โดยเน�นการสร�าง Good Citizenship ความยั่งยืน 
และผลลัพธ%ท่ีสอดคล�องกับความคาดหวังของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
อย�างสมดุล 

แผน (Plan 6.1.1) ผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) 
ของ บวท. พร�อมขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุมทุกระดับท่ัวท้ัง
องค%กร (Quick win)  

แผน (Plan 6.1.2) ส�งเส ริมและปลูกฝlงพนักงานทุกระดับให� มี
จรรยาบรรณท่ีดีตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีใน
รัฐวิสาหกิจ (Long Term)  

แผนแม'บทการกํากับดูแลท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่  ๑  ดําเนินการตามพันธกิจภายใต�หลัก
จริยธรรมและการจัดการท่ีดี โดยเน�นการสร�าง Good Citizenship 
ความยั่งยืน และผลลัพธ%ท่ีสอดคล�องกับความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียอย�างสมดุล 

เป8าหมายของแผนแม'บท CG : ผลการปฏิบัติตามหลักการและ     
แนวทางการกํากับดูแลท่ีดีและการประเมินความโปร�งใส 

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ที่ ๑.๑ ผลักดันนโยบายการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี (CG) ของ บวท. พร�อมขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุมทุก
ระดับท่ัวท้ังองค%กร (Quick win)  

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ที่ ๑.๒ ส�งเสริมและปลูกฝlงพนักงาน 
ทุกระดับให�มีจรรยาบรรณท่ีดีตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแล
ท่ีดใีนรัฐวิสาหกิจ (Long Term)  

การทบทวนสภาพแวดลDอมภายใน 

การทบทวนสภาพแวดลDอมภายนอก 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๒ สร�างกลไกท่ีดีในการสื่อสารและเผยแพร�
การดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย�างท่ัวถึงท้ังภายในและ
ภายนอกองค%กร  

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ที่ ๒.๑ สร�างกลไกในการสื่อสารและ
เผยแพร�ภายในองค%กรด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ที่ ๒.๒ สร�างความรู�ความเข�าใจต�อ
นโยบายการกํากับดูแลท่ีดีภายในและภายนอก บวท.  

TOWS Matrix: WO/WT Strategy ส ามารถนํ า ไป กําหน ด

ประเด็นยุทธศาสตร%ด�านการพัฒนาการสื่อสารและเผยแพร�การ
ดําเนินงานด�านการกํากับดูแลท่ีดี 

ภาพท่ี ๕-๑ แสดงการถ�ายโยงวัตถุประสงค%เชิงยุทธศาสตร%  ด�าน
การกํากับดูแลท่ีดีของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ สู�
แผนแม�บทการกํากับดูแลท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 



๓๕ 
 

 

 จากภาพที่  ๕-๑ สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตร%ของแผนแม�บท CG พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๗ ได� ๒ ประเด็นยุทธศาสตร% ดังตารางที่ ๕-๑ 
 

ยุทธศาสตร�  ประเด็นยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร% ๑ การดําเนินงานตามพันธกิจภายใต�หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี โดยเน�นการสร�าง Good 

Citizenship (กลยุทธ% S6.1) 

ยุทธศาสตร% ๒ การสร�างกลไกท่ีดีในการสื่อสารและเผยแพร�การดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
อย�างท่ัวถึงท้ังภายในและภายนอกองค%กร (TOWS Matrix : WO/WT Strategy) 

 

ตารางที่ ๕-๑ ประเด็นยุทธศาสตร%ของแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

๒. การกําหนดวัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ของแผนแม'บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
     พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
 ประเด็นยุทธศาสตร%ทั้ง ๒ ประเด็นยุทธศาสตร% นํามากําหนดวัตถุประสงค%เชิงยุทธศาสตร% ได� ๒ 
วัตถุประสงค%เชิงยุทธศาสตร% แสดงในตารางที่ ๕-๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�ที่ ๑ ดําเนินงานตามพันธกิจภายใต�
หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี โดยเน�นการ
สร�าง Good Citizenship  
(กลยุทธ% S6.1) 

๑.๑ ผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) ของ 
บวท. พร�อมขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุมทุกระดับท่ัวท้ัง
องค%กร (Quick win) (Plan 6.1.1) 
๑.๒ ส�งเสริมและปลูกฝlงพนักงานทุกระดับให�มีจรรยาบรรณท่ี
ดีตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 
(Long Term) (Plan 6.1.2) 

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ สร�างกลไกท่ีดีในการสื่อสาร
และเผยแพร�การดําเนินงานด�านการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีอย�างท่ัวถึงท้ังภายในและภายนอก
องค%กร (จากการวิเคราะห%สภาพแวดล�อมภายใน) 

๒.๑ สร�างกลไกในการสื่อสารและเผยแพร�ภายในองค%กรด�าน
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
๒.๒ สร�างความรู�ความเข�าใจต�อนโยบายการกํากับดูแลท่ีดี
ภายในและภายนอก บวท.  

 

ตารางที่ ๕-๒ ประเด็นยุทธศาสตร%และวัตถุประสงค%เชิงยุทธศาสตร%ของแผนแม�บทการกํากับดูแล 
       กิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒๓– ๒๕๖๗ 

 ๓. เป8าหมายผลการดําเนินการของแผนแม'บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
 ประเด็นยุทธศาสตร%ทั้ง ๒ ประเด็นยุทธศาสตร% วัตถุประสงค%เชิงยุทธศาสตร%ทั้ง ๔ วัตถุประสงค%
เชิงยุทธศาสตร% นํามากําหนดเป*าหมายผลการดําเนินการ แสดงในตารางที่ ๕-๓ 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� เป8าหมายการดาํเนินการ 
ยุทธศาสตร�ที่  ๑ ดําเนินงานตาม

พันธกิจภายใต�หลักจริยธรรมและ
การจัดการท่ีดี โดยเน�นการสร�าง 
Good Citizenship (กลยุทธ% S6.1) 

๑.๑ ผลักดันนโยบายการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี (CG) ของ บวท. พร�อม
ขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุมทุก
ระ ดั บ ท่ั ว ท้ั งองค% ก ร (Quick win) 
(Plan 6.1.1) 

๑. พัฒนาระบบงานให�สอดคล�องกับ
หลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดใีน
รัฐวิสาหกิจของ สคร. ปt ๒๕๖๒ 

 (งาน ๕๕๕-๐๒๖๙) 
๒. ปฏิบัติตามข�อกําหนดขององค%กรกลาง
ของรัฐที่เกี่ยวข�องกับการส�งเสริมคุณธรรม
และความโปร�งใสในการดําเนินงานทั่วทั้ง

องค%กร (งาน ๕๕๕-๐๒๖๘) 
๓. ขับเคลื่อนการป*องกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอร%รัปชั่น (งานประจํา) 

๑.๒ ส�งเสริมและปลูกฝlงพนักงาน
ทุกระดับให�มีจรรยาบรรณท่ีดีตาม
หลักการและแนวทางการกํากับดูแล
ท่ีดใีนรัฐวิสาหกิจ (Long Term) (Plan 
6.1.2) 

๔. ส�งเสริมและพัฒนาสู�การเป8นองค%กร
คุณธรรมต�นแบบของกระทรวงวัฒนธรรม 
(โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๘) 
๕. ผลักดันเจตจํานงสุจริตในการบริหาร 
งานสู�การปฏิบัติทั่วทั้งองค%กร  
(งานประจํา) 

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ สร�างกลไกท่ีดีใน

ก า รสื่ อ ส า รแ ล ะ เผ ย แ พ ร� ก า ร
ดํา เนิน งานด� านการกํ ากั บ ดูแล
กิจการท่ีดีอย�างท่ัวถึงท้ังภายในและ
ภายนอกองค% ก ร (TOWS Matrix : 
WO/WT Strategy) 

๒.๑ สร�างกลไกในการสื่อสารและ
เผยแพร�ภายในองค%กรด�านการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี 

๑. ประยุกต%ใช�ช�องทางการสื่อสารต�าง ๆ 
ในการสื่อสารเผยแพร�ผลการดําเนินงานที่
สําคัญเกี่ยวกับ CG, Anti-Corruption, ITA, 
องค%กรคุณธรรม อย�างทั่วถึงใน บวท. 

(งานประจํา) 

๒.๒ สร�างความรู�ความเข�าใจต�อ
นโยบายการกํากับดูแลท่ีดีภายใน
และภายนอก บวท. 

๒. เผยแพร�นโยบาย/หรือแนวปฏิบัติและ

ผลการดําเนินงานด�าน CG, ITA , Anti-
Corruption, องค%กรคุณธรรม ภายใน บวท. 

(งานประจํา) 
 

๔. กิจกรรมดําเนินการ ตัวชี้วัด และหน'วยปฏิบัติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร%ทั้ง ๒ ประเด็นยุทธศาสตร% วัตถุประสงค%เชิงยุทธศาสตร%ทั้ง ๔ วัตถุประสงค%
เชิงยุทธศาสตร% เป*าหมายผลการดําเนินการทั้ง ๗ เป*าหมายผลการดําเนินการ นํามากําหนดกิจกรรม
ดําเนินการ ตัวช้ีวัด และหน�วยปฏิบัต/ิหน�วยรับผิดชอบ แสดงในตารางที่ ๕-๔ และตารางที่ ๕-๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค� 
เชิงยุทธศาสตร� 

เป8าหมาย 
ผลการดําเนินการ 

โครงการ/แผนงาน ตัวชี้วัด ค'าเป8าหมาย 
หน'วยปฏิบัติ/รวบรวม 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๑  
ดําเนินงานตามพันธกิจ
ภายใต�หลักจริยธรรม
แล ะก าร จัด ก ารที่ ดี 
โดยเน�นการสร�าง Good 
Citizenship (กลยุทธ% S6.1) 

๑.๑ ผลักดันนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ
ที่ ดี  (CG) ขอ ง  บ วท . 
พร�อมขยายการปฏิบัติ
ให�ครอบคลุมทุกระดับ
ทั่ วทั้ งอ งค% ก ร  (Quick 
win) (Plan 6.1.1) 

๑ . พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น ให�
สอดคล�องกับหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลท่ีดีใน
รัฐวิสาหกิจของ สคร. ปt ๒๕๖๒ 
(งาน ๕๕๕-๐๒๖๙) 

๑.๑ การดําเนินการกํากับดูแลที่ดี
และการนําองค%กร ตามหลักการและ
แน วท างก ารกํ ากั บ ดู แ ล ที่ ดี ใน
รัฐวิสาหกิจ ปt ๒๕๖๒ 

ตัวชี้วัด 
• การทําหน�าที่ของคณะกรรมการ 
• การดําเนินงานตามแผนด�าน CG 
• การดําเนินงานตามแผนด�าน CSR 
• การดําเนินงาน Compliance 

หน'วยปฏิบัต/ิหน'วยรับผิดชอบ 
• งานสนับสนุนบอร%ด สกญ. 
• งานกํากับดแูลกิจการที่ด ี
• งานการแสดงความรบัผิดชอบต�อสงัคม 
• กอง พก.พส. 
• กอง บบ.นบ. 
• กอง นต.บท. 



๓๗ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค� 
เชิงยุทธศาสตร� 

เป8าหมาย 
ผลการดําเนินการ 

โครงการ/แผนงาน ตัวชี้วัด ค'าเป8าหมาย 
หน'วยปฏิบัติ/รวบรวม 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ (ต�อ) 
ดําเนินงานตามพันธกิจ
ภายใต�หลักจริยธรรม
แล ะก าร จัด ก ารที่ ดี 
โดยเน�นการสร�าง Good 
Citizenship (กลยุทธ% S6.1) 

 ๒. ปฏิบัติตามข�อกําหนดของ
องค%กรกลางของรัฐท่ี เก่ียว 
ข�องกับการส�งเสริมคุณธรรม
แล ะความ โป ร� ง ใส ใน การ
ดําเนินงานท่ัวท้ังองค%กร  
(งาน ๕๕๕-๐๒๖๘) 

๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความ
โป ร� ง ใส ใน ก า ร ดํ า เนิ น ง า น ใน
หน� วยงานของรัฐของสํ านั ก งาน 
ป.ป.ช. 

คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสฯ (≥ระดับ A) 
CG-สกญ./สายงานท่ีเกี่ยวขDอง 

๓. ขับเคลื่อนการป*องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร%รัปชัน 
(งานประจํา) 

๓.๑ การถ�ายทอดความรู�การป*องกนั
และปราบปรามการทุจริตคอร%รัปชัน 
 

ความสําเร็จของการถ�ายทอดความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจรติคอร�รปัชัน (≥ระดับ ๔) 
CG-สกญ. 

๓.๒ การรายงานความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน%และการวิเคราะห%ความ
เสี่ยงความขัดแย�งทางผลประโยชน% 
(COI)/วิเคราะห%ความเสี่ยงการทุจริต
ประจําปt  
 

• ร�อยละ ๑๐๐ ของผู�รายงานความ
ขัดแย�งทางผลประโยชน% ไม�มีความ
ขัดแย�งทางผลประโยชน%กับ บวท. 
• ค วาม เสี่ ย งค วาม ขัด แย� ง ท าง
ผลประโยชน% อยู�ในระดับ L4 

CG-สกญ./ทุกสายงาน 
๓.๓ การประกวดบุคคลต�นแบบ
คมนาคม/สํานักงาน ป.ป.ช. 
 

ความสําเร็จของการได�รับรางวัล
บุคคลต�นแบบ 

CG-สกญ./ทุกสายงาน 

๑ .๒  ส� ง เส ริ ม แ ล ะ
ปลูกฝl งพนักงานทุ ก
ระดับให�มีจรรยาบรรณ
ที่ดีตามหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแล
ที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ (Long 
Term) (Plan 6.1.2) 

๔. ส�งเสริมและพัฒนาสู�การเป8น
องค%กรคุณธรรมต�นแบบของ
กระทรวงวัฒนธรรม 
(โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๘) 

๔.๑ การขับเคลื่อนสู�การเป8นองค%กร
คุณธรรม (องค%กรส�งเสริมคุณธรรม/
องค%กรคุณธรรม/องค%กรคุณธรรม
ต�นแบบ) ปt ๒๕๖๓-๒๕๖๖ 
 

• ความสําเร็จของการเป8นองค%กร
ส�งเสริมคุณธรรม ในปt ๒๕๖๓ 
• ความสําเร็จของการเป8นองค%กร
คุณธรรม ในปt ๒๕๖๔ 
• ความสําเร็จของการเป8นองค%กร
คุณธรรมต�นแบบ ในปt ๒๕๖๓ 
CG-สกญ./ทุกสายงาน 

๕. ผลักดันเจตจํานงสุจริตใน
การบริหาร งานสู�การปฏิบัติ
ท่ัวท้ังองค%กร  
(งานประจํา) 

๕.๑ การส�งเสริมการปฏิบัติตาม
เจตจํานงสุจริตฯ ในหน�วยงานกอง/
ศูนย%/สนับสนุนศูนย%) 
 

ความสํ า เร็จของการปฏิบั ติตาม
เจตจํานงสุจริตฯ ในหน#วยงาน  
(≥ระดับ ๔) 

CG-สกญ./ทุกสายงาน 

๑ ประเด็นยุทธศาสตร� ๒ วัตถุประสงค� ๕ เป8าหมายฯ ๗ กิจกรรม ๗ ตัวชี้วัด 
 

ตารางที่ ๕-๔ แสดงประเด็นยุทธศาสตร% วัตถุประสงค%เชิงยุทธศาสตร% เป*าหมายผลการดําเนินการ 
กิจกรรมดําเนินการ ตัวช้ีวัด และหน�วยปฏิบัติ ของยุทธศาสตร%ที่ ๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค� 
เชิงยุทธศาสตร� 

เป8าหมาย 
ผลการดําเนินการ 

โครงการ/แผนงาน ตัวชี้วัด ค'าเป8าหมาย 
หน'วยปฏิบัติ/รวบรวม 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ สร�าง
กลไกที่ดีในการสื่อสาร
และเผยแพร�การดําเนิน 
งานด�านการกํากับดูแล
กิจการที่ดีอย�างทั่วถึง
ทั้งภายในและภายนอก
องค%กร  

๒.๑ สร�างกลไกในการ
สื่ อสารแล ะเผยแพ ร�
ภายในองค%กรด�านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 

๑. ประยุกต%ใช�ช�องทางการ
สื่อสารต�าง ๆ ในการสื่อสาร
เผยแพร�ผลการดําเนินงานท่ี
สําคัญ เก่ียวกับการกํากับ
ดูแลท่ีดี การต�อต�านทุจริต
ประพฤติมิชอบ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใส 
และอื่น ๆ อย�างท่ัวถึงใน บวท. 
(งานประจํา) 

๑.๑ การใช�ช�องทางการสื่อสารต�าง ๆ 
ในการเผยแพร�ผลการดําเนินงาน 
 

ระดับความสําเร็จของการใช�ช�องทาง
การสื่อสารต�าง ๆ ในการเผยแพร�ผล
การดําเนินงาน (≥ระดับ ๔) 

CG-สกญ.  

๒.๒ สร�างความรู�ความ
เข�าใจต�อนโยบายการ
กํากับดูแลที่ ดีภายใน
และภายนอก บวท. 

๒. เผยแพร�นโยบาย/หรือ
แ น ว ป ฏิ บั ติ แ ล ะผ ล ก า ร
ดําเนินงานการกํากับดูแลท่ีดี 
การต�อต�านทุจริตประพฤติมิ
ชอบ การประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใส และอื่น ๆ 
ภายใน บวท. 
(งานประจํา) 

๒.๑ ข�อมูลข�าวสารต�าง ๆ ที่เผยแพร�
ต�อสาธารณะ 
 

ระดับความสําเร็จของการเผยแพร�
นโยบาย/หรือแนวปฏิบัติและผลการ
ดําเนินงานการกํากับดูแลที่ดี การ
ต�อต�านทุจริตประพฤติมิชอบ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส 
และอ่ืน ๆ (≥ระดับ ๔) 
CG-สกญ. 
 

๑ ประเด็นยุทธศาสตร� ๒ วัตถุประสงค� ๒ เป8าหมายฯ ๒ กิจกรรม ๒ ตัวชี้วัด 
 



๓๘ 
 

 

ตารางที่ ๕-๕ แสดงประเด็นยุทธศาสตร% วัตถุประสงค%เชิงยุทธศาสตร% เป*าหมายผลการดําเนินการ  
       กิจกรรมดําเนินการ ตัวช้ีวัด และหน�วยปฏิบัติ ของยุทธศาสตร%ที่ ๒  
 

 จากตารางที่ ๕-๑ ถึง ๕-๕ สามารถเขียนเป8นภาพโครงร�างของแผนแม�บทการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ได�ดังภาพที่ ๕-๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 

แผนวิสาหกิจ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 

วิสัยทัศน' : เป+นองค'กรท่ีให/บริการเดินอากาศด/วยคุณภาพสูงสุดอย�างย่ังยืน “A Sustainable Quality Excellent Air Navigation Service Provider” 

เปMาหมายวิสัยทัศน' : ๓. พัฒนาไปสู�องค'กรสมรรถนะสูง 
(HPO) 

ประเด็นยุทธศาสตร' : ๓. การพัฒนาไปสู�องค'กรสมรรถนะสูง 

แผนแม�บทการกํากับดูแลกจิการท่ีดี (CG) ของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗  

เปMาหมาย : ผลการปฏิบัติงานตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีและการประเมินความโปร�งใส (KPT6.1) 

วัตถุประสงค'เชิงยุทธศาสตร'ท่ี ๑.๒ 
ส�งเสริมและปลูกฝ�งพนักงานทุกระดับให�มีจรรยาบรรณที่ดี 

ภายใต�หลักธรรมาภิบาลของการกํากับดูแลที่ดี 
(Long Term) (Plan 6.1.2) 

 

วัตถุประสงค'เชิงยุทธศาสตร'ท่ี ๑.๑ 
ผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ บวท. พร�อมขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งองค:กร  

(Quick win) (Plan 6.1.1) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร'ท่ี ๒ 
สร�างกลไกท่ีดีในการส่ือสารและเผยแพร�การดําเนินงานด�านการกํากับดูแล 

กิจการท่ีดีอย�างท่ัวถึงท้ังภายในและภายนอกองค:กร 

วัตถุประสงค'เชิงยุทธศาสตร'ท่ี ๒.๑ 
สร�างกลไกในการสื่อสารและเผยแพร�ภายใน
องค:กรด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

 

วัตถุประสงค'เชิงยุทธศาสตร'ท่ี ๒.๒ 
การสร�างความรู�ความเข�าใจต�อนโยบายการ
กํากับดูแลที่ดีภายในและภายนอก บวท.  

 

๑. ประยุกต:ใช�ช�องทางการสื่อสารต�าง ๆ 
ในการสื่อสารเผยแพร�ผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญเก่ียวกับ CG, Anti-Corruption, 
ITA, องค:กรคุณธรรม อย�างทั่วถึงใน บวท. 
(งานประจํา). 

๒. เผยแพร�นโยบาย/หรือแนวปฏิบัติ
และผลการดําเนินงานด�าน CG, ITA , 
Anti-Corruption, องค:กรคุณธรรม ภายใน/
ภายนอก บวท. (งานประจํา) 

๓. ขับเคลื่อนการปRองกันและปราบปรามการทุจริต 
คอร:รัปชัน (งานประจํา)  

๕. ผลักดันเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสู�การปฏิบัติ
ทั่วทั้งองค:กร (งานประจํา) 

 

๔. ส�งเสริมและพัฒนาสู�การเปVนองค:กรคุณธรรมต�นแบบ
ของกระทรวงวัฒนธรรม (โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๘) 

๑. พัฒนาระบบงานให�สอดคล�องกับหลักการและแนวทางการ
กํากับดูแลที่ดีและเกณฑ:การประเมินผลรัฐวิสาหกิจของ สคร. 
๒๕๖๒ (งาน ๕๕๕-๐๒๖๙) 

๒. ปฏิบั ติตามข�อกําหนดขององค:กรกลางของรัฐที่
เก่ียวข�องกับการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานทั่วทั้งองค:กร (งาน ๕๕๕-๐๒๖๘) 

ประเด็นยทุธศาสตร'ที่ ๑ 
ดําเนินการตามพันธกิจภายใต�หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี โดยเน�นการสร�าง Good Citizenship ความยั่งยืน และ

ผลลัพธ:ท่ีสอดคล�องกับความคาดหวังของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างสมดุล ( กลยุทธ' S6.1) 

๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน 
ในหน�วยงานของรัฐ (ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. 

๓.๑ การถ�ายทอดความรู�การปRองกันและปราบปราม 
การทุจริตคอร:รัปชัน (งานประจํา) 

 

๑.๑ การดําเนินการกํากับดูแลที่ดีและการนําองค:กร ตามหลักการ
และแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป^ ๒๕๖๒  

การกํากบัดูแลที่ดีและการนําองค:กร หน�วยปฏิบัติ 
การปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการ งานบอร:ด 
นโยบาย/แผนแม�บท/ผลการดําเนินงาน CG งาน CG 
นโยบาย/แผนแม�บท/ผลการดําเนินงาน CSR งาน CSR 
Compliance นต.บท. 

 

๓.๒ การรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน:และการวิเคราะห:
ความเสี่ ยงความขัดแย�งทางผลประโยชน:  (COI)/วิเคราะห:     
ความเสี่ยงการทุจริต ประจําป^ (งานประจํา) 

๕.๑ การปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ ในหน�วยงานกอง/ศูนย:/
สนับสนุนศูนย:) (งานประจํา) 

 

๔.๑ การขับเคลื่อนสู�การเปVนองค:กรคุณธรรม 
(องค:กร:ส�งเสริมคุณธรรม/องค:กรคุณธรรม/องค:กรคุณธรรม
ต�นแบบ) ป^ ๒๕๖๓-๒๕๖๖ 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร: 

วัตถุประสงค:
เชิงยุทธศาสตร: 

เปRาหมาย 
ดําเนินกา

โครงการ/แผน
กิจกรรม 

๒ ๔ ๗ 

ตัวช้ีวัด 

๙ ๙ 

สรุปโครงสร/างแผนแม�บทการกํากับดูแลท่ีดี (CG) พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ 
สกญ. 

สกญ. 

สกญ. 
สกญ. 

วัตถุประสงค'เชิงยุทธศาสตร' : มรีะบบการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการจดัการในระดับดี
เย่ียม (SO6)

สกญ. 

๑.๑ การใช�ช�องทางการสื่อสารต�าง ๆ ใน
การเผยแพร�ผลการดําเนินงาน 
(งานประจํา) 

๒.๑ ข�อมูลข�าวสารต�าง ๆ ที่เผยแพร�ต�อ 
สาธารณะ (งานประจํา) 

สกญ. 

สกญ. 

สกญ. 

สกญ. 

สกญ. 

สกญ. 

สกญ. 

สกญ. 

๓.๓ การประกวดคนต�นแบบคมนาคม/ป.ป.ช. (งานประจํา) 

 สกญ. 

สกญ. 
สกญ. 



๔๐ 

 

 

บทท่ี ๖ 
ตัวชี้วัดและค�าเป�าหมายของโครงการ/กจิกรรม 

 
๑.  ตัวชี้วัดและค�าเป�าหมายของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร*ที่ ๑ 

ยุทธศาสตร* ๑ การดําเนินงานตามพันธกิจภายใต�หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเน�น

การสร�าง Good Citizenship  
  โครงการ ๑.๑ พัฒนาระบบงานให�สอดคล�องกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีและ 

     เกณฑ4การประเมินผลรัฐวิสาหกิจของ สคร. ๒๕๖๒ (งาน ๕๕๕-๐๒๖๙) 
ตัวชี้วัด ค�าเป�าหมาย ความหมาย 

การปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการ ≥ ร�อยละ ๘๐ ภาพรวมผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ตามหลกัการและแนวทาง CG สคร.๒๕๖๒ 

นโยบาย/แผนแมAบท/ผลการดําเนินงาน CG ≥ ร�อยละ ๘๐ ภาพรวมผลการดําเนินงานด�าน CG 

นโยบาย/แผนแมAบท/ผลการดําเนินงาน CSR ≥ ร�อยละ ๘๐ ภาพรวมผลการดําเนินงานด�าน CSR 

การดําเนินงานด�าน Compliance ≥ ร�อยละ ๘๐ ภาพรวมผลการดําเนินงานด�าน compliance 
  

โครงการ  ๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปรAงใสในการดําเนินงานในหนAวยงานของรัฐ 

                    ของสํานักงาน ป.ป.ช. (งาน ๕๕๕-๐๒๖๘) 
ตัวชี้วัด/ค�าเป�าหมาย  ระดับ

ความสําเร็จ 
ความหมาย 

ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ประ เมิ นคุ ณ ธรรม และความ
โปรAงใสในการดําเนินงานของ
หนA วย ง านภาค รัฐของ  บวท . 
ประจําปKงบประมาณ  
คAาเปLาหมาย : (≥ระดับ A) 

๕ คะแนน ITA กลุAม AA (๙๕.๐๐-๑๐๐ คะแนน) 

๔ คะแนน ITA กลุAม A (๘๕.๐๐-๙๔.๙๙ คะแนน) 

๓ คะแนน ITA กลุAม B (๗๕.๐๐-๘๔.๙๙ คะแนน) 

๒ คะแนน ITA กลุAม C (๖๕.๐๐-๗๔.๙๙ คะแนน) 

๑ คะแนน ITA กลุAม D (๕๕.๐๐-๖๔.๙๙ คะแนน) 

โครงการ ๓.๑ การถAายทอดความรู�การปLองกันและปราบปรามการทุจริตคอร4รัปชัน  
                             (งานประจํา) 

ตัวชี้วัด/ค�าเป�าหมาย ระดับ
ความสําเร็จ 

ความหมาย 

ระดับความสําเร็จการประเมิน
ความ รู� ค ว าม เข� า ใ จด� านการ

ปLองกันและปราบปรามการทุจริต

คอร4รัปชัน  
คAาเปLาหมาย : (≥ระดับ ๔) 

๕ คะแนนความรู�ความเข�าใจฯ ≥ร�อยละ ๙๐ 

๔ คะแนนความรู�ความเข�าใจฯ ≥ร�อยละ ๘๐ 

๓ คะแนนความรู�ความเข�าใจฯ ≥ร�อยละ ๗๐ 

๒ คะแนนความรู�ความเข�าใจฯ ≥ร�อยละ ๖๐ 

๑ คะแนนความรู�ความเข�าใจฯ ≥ร�อยละ ๕๐ 



๔๑ 

 

 

โครงการ  ๓.๒ การรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน4และการวิเคราะห4ความเสี่ยง 

                      ความขัดแย�งทางผลประโยชน4 (COI)/วิเคราะห4ความเสี่ยงการทุจริตประจําปK  
                     (งานประจํา) 

ตัวชี้วัด/ค�าเป�าหมาย ระดับ
ความสําเร็จ 

ความหมาย 

ระดับความสําเร็จของรายงาน
ความขัดแย�งทางผลประโยชน4
และการว ิเคราะห 4ความเสี ่ยง
ความขัดแย�งทางผลประโยชน4  
(COI)/วิ เคราะห4ความเสี่ ยงการ
ทุจริตประจําปK  
คAาเปLาหมาย : (ระดับ ๕) 

๕ คะแนนรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน4  
≥ร�อยละ ๙๕ และความเสี่ยงอยูAในระดับ L4 

๔ คะแนนรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน4  
≥ร�อยละ ๙๐ และความเสี่ยงอยูAในระดับ L4 

๓ คะแนนรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน4  
≥ร�อยละ ๘๕ และความเสี่ยงอยูAในระดับ L4 

๒ คะแนนรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน4  
≥ร�อยละ ๘๐ และความเสี่ยงอยูAในระดับ L4 

๑ คะแนนรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน4  
≥ร�อยละ ๗๕ และความเสี่ยงอยูAในระดับ L4 

 

โครงการ ๓.๓ การประกวดคนต�นแบบคมนาคม/ป.ป.ช. (งานประจํา) 
ตัวชี้วัด/ค�าเป�าหมาย ระดับ

ความสําเร็จ 
ความหมาย 

ระดับความสําเร็จของการประกวด
บุคคลต�นแบบคมนาคม/สํานักงาน 
ป.ป.ช.  
คAาเปLาหมาย : (≥ระดับ ๔) 

๕ ได�รับรางวัลบุคคลต�นแบบฯ 

๔ สAงประกวดบุคคลต�นแบบฯ 

๓ ได�ช่ือบุคคลต�นแบบฯ 

๒ มีหนAวยงานกอง/ศูนย4/หรือเทียบเทAา สAงพนักงานใน
สังกัดเข�ารับการคัดเลือกเปaนบุคคลต�นแบบ 

๑ เชิญชวนหนAวยงานกอง/ศูนย4/หรือเทียบเทAา สAง
พนักงานในสังกัดเข�ารับการคัดเลือกเปaนบุคคล
ต�นแบบ 

 

โครงการ ๔.๑ การขับเคลื่อนสูAการเปaนองค4กรคุณธรรม(องค4กรสAงเสริมคุณธรรม/องค4กร 

                   คุณธรรม/องค4กรคุณธรรมต�นแบบ) ปK ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๘) 

ตัวชี้วัด/ค�าเป�าหมาย ระดับ
ความสําเร็จ 

ความหมาย 

ระดับความสําเร็จของการเปaน
องค4กรคุณธรรมตามเกณฑ4ของ
กระทรวงวัฒนธรรม 
คAาเปLาหมาย : (≥ระดับ ๔) 

๕ ได�รับรางวัลองค4กรคุณธรรม  

๔ สAงประกวดองค4กรคุณธรรม 

๓ รวบรวมเอกสารครบถ�วนตามเกณฑ4องค4กรคุณธรรม 

๒ ดําเนินการตามเกณฑ4องค4กรคุณธรรม 

๑ เตรียมแผนงานขับเคลื่อนองค4กรคณุธรรม 



๔๒ 

 

 

โครงการ ๕.๑ การสAงเสริมการปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ ในหนAวยงานกอง/ศูนย4/เทียบเทAา) 

                   (งานประจํา) 
ตัวชี้วัด/ค�าเป�าหมาย ระดับ

ความสําเร็จ 
ความหมาย 

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ต า ม เ จ ตจํ า น ง สุ จ ริ ต ใ น ก า ร
บริหารงานครบท้ัง ๕ ด�าน ใน
หนAวยงานกอง/ศูนย4/เทียบเทAา)  
คAาเปLาหมาย : (≥ระดับ ๔) 

๕ ผลการประเมินการปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ 
ครบถ�วนท้ัง ๕ ด�าน ได�ร�อยละ ๘๑-๑๐๐ 

๔ ผลการประเมินการปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ 
ครบถ�วนท้ัง ๕ ด�าน ได�ร�อยละ ๖๑-๘๐ 

๓ ผลการประเมินการปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ 
ครบถ�วนท้ัง ๕ ด�าน ได�ร�อยละ ๔๑-๖๐ 

๒ ผลการประเมินการปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ 
ครบถ�วนท้ัง ๕ ด�าน ได�ร�อยละ ๒๑-๔๐ 

๑ ผลการประเมินการปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ 
ครบถ�วนท้ัง ๕ ด�าน ได�ร�อยละ ๐-๒๐ 

 

๒. ตัวชี้ววัดและค�าเป�าหมายของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร*ที่ ๒ 
ยุทธศาสตร* ๒ การสร�างกลไกที่ดีในการสื่อสารและเผยแพรAการดําเนินงานด�านการกํากับดูแล

กิจการที่ดีอยAางทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค4กร  
โครงการ ๑.๑ การใช�ชAองทางการสื่อสารตAาง ๆ ในการเผยแพรAผลการดําเนินงาน (งานประจํา) 

ตัวชี้วัด/ค�าเป�าหมาย ระดับ
ความสําเร็จ 

ความหมาย 

ระดับความสําเ ร็จของการใช�
ชAองทางการสื่อสารตAาง ๆ ในการ
เผยแพรAผลการดําเนินงาน เข�าถึง
ทุกกลุAมเปLาหมาย  
คAาเปLาหมาย : (≥ระดับ ๔) 

๕ ใช�ชAองทางการสื่อสาร ๖ ชAองทางขึ้นไป 

๔ ใช�ชAองทางการสื่อสาร ๕ ชAองทาง 

๓ ใช�ชAองทางการสื่อสาร ๔ ชAองทาง 

๒ ใช�ชAองทางการสื่อสาร ๓ ชAองทาง 

๑ ใช�ชAองทางการสื่อสาร ๒ ชAองทาง 
 

โครงการ ๒.๑ ข�อมูลขAาวสารตAาง ๆ ที่เผยแพรAตAอสารธารณะ (งานประจํา) 
ตัวชี้วัด/ค�าเป�าหมาย ระดับ

ความสําเร็จ 
ความหมาย 

ระดับความสําเร็จของการเผยแพรA
นโยบาย/หรือแนวปฏิบัติและผล
การดําเนินงานการกํากับดูแลท่ีดี 
การตAอต�านทุจริตประพฤติมิชอบ 
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรAงใส และอื่น ๆ  
คAาเปLาหมาย : (≥ระดับ ๔) 

๕ รับรู�ข�อมูลขAาวสารประเภทตAาง ๆ ได�ร�อยละ ๘๑-๑๐๐ 

๔ รับรู�ข�อมูลขAาวสารประเภทตAาง ๆ ได�ร�อยละ ๖๑-๘๐ 

๓ รับรู�ข�อมูลขAาวสารประเภทตAาง ๆ ได�ร�อยละ ๔๑-๖๐ 

๒ รับรู�ข�อมูลขAาวสารประเภทตAาง ๆ ได�ร�อยละ ๒๑-๔๐ 

๑ รับรู�ข�อมูลขAาวสารประเภทตAาง ๆ ได�ร�อยละ ๐-๒๐ 



๔๓ 

 

บทท่ี ๗  

แผนปฏิบัติการ (โครงการ/กิจกรรม) 
 

แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมในแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๓-

๒๕๖๗ ตามประเด็นยุทธศาสตร. วัตถุประสงค.เชิงยุทธศาสตร. และเป2าหมายผลการดําเนินการที่
สอดคล5องกับโครงการ/งานในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ และงานประจํา ดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร#ท่ี ๑ 

การดําเนินงานตามพันธกิจภายใต5หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเน5นการสร5าง Good 
Citizenship (กลยุทธ. S6.1) 

วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#ที่ ๑.๑ 
๑.๑ ผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ บวท. พร5อมขยายการปฏิบัติให5

ครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งองค.กร (Quick win) (Plan 6.1.1) 
เป)าหมายผลการดําเนินการท่ี ๑ พัฒนาระบบงานให5สอดคล5องกับหลักการและแนวทางการ

กํากับดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกิจของ สคร. ปU ๒๕๖๒  
กิจกรรม ๑.๑ การดําเนินการกํากับดูแลที่ดีและการนําองค.กร ตามหลักการและแนวทางการ

กํากับดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ ปU ๒๕๖๒ (งาน ๕๕๕-๐๒๖๙) 
เป)าหมายผลการดําเนินการท่ี ๒ ปฏิบัติตามข5อกําหนดขององค.กรกลางของรัฐที่เกี่ยวข5องกับ

การส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานทั่วทั้งองค.กร  
กิจกรรม ๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานในหน�วยงานของรัฐของ

สํานักงาน ป.ป.ช. (งาน ๕๕๕-๐๒๖๘) 
เป)าหมายผลการดําเนินการท่ี ๓ ขับเคลื่อนการป2องกันและปราบปรามการทุจริตคอร.รัปชัน  

กิจกรรม ๓.๑ การถ�ายทอดความรู5การป2องกันและปราบปรามการทุจริตคอร.รัปชัน (งานประจํา) 
กิจกรรม ๓.๒ การรายงานความขัดแย5งทางผลประโยชน.และการวิเคราะห.ความเสี่ยงความ

ขัดแย5งทางผลประโยชน. (COI)/วิเคราะห.ความเสี่ยงการทุจริตประจําปU (งานประจํา) 
กิจกรรม ๓.๓ การประกวดบุคคลต5นแบบคมนาคม/สํานักงาน ป.ป.ช. (งานประจํา) 
วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#ที่ ๑.๒ 
ส�งเสริมและปลูกฝ[งพนักงานทุกระดับให5มีจรรยาบรรณที่ดีตามหลักการและแนวทางการกํากับ

ดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ (Long Term) (Plan 6.1.2) 
เป)าหมายผลการดําเนินการท่ี ๔ ส�งเสริมและพัฒนาสู�การเปbนองค.กรคุณธรรมต5นแบบของ

กระทรวงวัฒนธรรม  
กิจกรรม ๔.๑ การขับเคลื่อนสู�การเปbนองค.กรคุณธรรม (องค.กรส�งเสริมคุณธรรม/องค.กร

คุณธรรม/องค.กรคุณธรรมต5นแบบ) ปU ๒๕๖๓-๒๕๖๖ (โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๘) 



๔๔ 

 

เป)าหมายผลการดําเนินการท่ี ๕ ผลักดันเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสู�การปฏิบัติทั่วทั้ง

องค.กร  
กิจกรรม ๕.๑ การส�งเสริมการปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตฯ ในหน�วยงานกอง/ศูนย./สนับสนุนศูนย.) 

(งานประจํา) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร#ท่ี ๒ 
สร5างกลไกที่ดีในการสื่อสารและเผยแพร�การดําเนินงานด5านการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย�าง

ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค.กร 

วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#ที่ ๒.๑ 
สร5างกลไกในการสื่อสารและเผยแพร�ภายในองค.กรด5านการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

เป)าหมายผลการดําเนินการท่ี ๑ ประยุกต.ใช5ช�องทางการสื่อสารต�าง ๆ ในการสื่อสาร

เผยแพร�ผลการดําเนินงานที่สําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลที่ดี การต�อต5านทุจริตประพฤติมิชอบ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส และอื่น ๆ อย�างทั่วถึงใน บวท.  

กิจกรรม ๑.๑ การใช5ช�องทางการสื่อสารต�าง ๆ ในการเผยแพร�ผลการดําเนินงาน (งานประจํา) 

วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#ที่ ๒.๒ 
สร5างความรู5ความเข5าใจต�อนโยบายการกํากับดูแลที่ดีภายในและภายนอก บวท.  

เป)าหมายผลการดําเนินการท่ี ๒ เผยแพร�นโยบาย/หรือแนวปฏิบัติและผลการดําเนินงานการ

กํากับดูแลที่ดี การต�อต5านทุจริตประพฤติมิชอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส และอื่น ๆ 
ภายใน บวท.  

กิจกรรม ๒.๑ ข5อมูลข�าวสารต�าง ๆ ที่เผยแพร�ต�อสาธารณะ (งานประจํา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

แบบฟอร#มรายละเอียดโครงการตามแผนแม8บทการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัท วทิยุการบนิแห8งประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 
ชื่อโครงการ: การดําเนินการกํากับดูแลที่ดีและการนําองค.กรตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ ปU ๒๕๖๒ 

ประเภทโครงการ: 
 โครงการ (Project) 
� งาน (Strategic Activity) (งาน ๕๕๕-๐๒๖๙) 

 

๒.  วัตถุประสงค#/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ# 
วัตถุประสงค#ของโครงการ ดําเนินการกํากับดูแลที่ดีและการนําองค.กรตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีใน

รัฐวิสาหกิจ ปU ๒๕๖๒ อย�างครบถ5วน 

ประเด็นยุทธศาสตร#ท่ี ๑: ดําเนินงานตามพันธกิจภายใต5หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเน5นการสร5าง Good 
Citizenship (กลยุทธ# S6.1) 

วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#ท่ี ๑.๑: ผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ บวท. พร5อมขยายการปฏิบัติให5ครอบคลุม
ทุกระดับทั่วทั้งองค.กร (Quick win) (Plan 6.1.1) 

เป)าหมายผลการดําเนินการ: พัฒนาระบบงานให5สอดคล5องกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลทีด่ใีนรัฐวิสาหกิจของ สคร. 
ปU ๒๕๖๒ อย�างครบถ5วน 

กลยุทธ#: กํากับดูแลที่ดีและการนําองค.กรตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ ปU ๒๕๖๒ 

แผนงาน:  

ระดับความสําคัญ * � ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓ 
 

* มีความจําเปbนต5องระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาท่ีได5กําหนดดําเนินการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังการ
ติดตามจากหน�วยงานภายนอก   
ระดับ ๑: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบทุกคําถามย�อยในข5อ ๒  และหากโครงการ/งานนี้ไม�ประสบผลสําเร็จ จะทําให5วัตถุประสงค.เชิงยุทธศาสตร.และเป2าหมายจะไม�

สามารถบรรลุได5  อีกท้ังมีความจําเปbนต5องมีโครงการ/งาน ไม�สามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได5 (มีโอกาสถูกติดตามจากหน�วยงานภายนอกสูง) เช�น 
นโยบายรัฐบาล  การแก5ป[ญหาเร�งด�วน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบทุกคําถามย�อยในข5อ ๒  โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไม�ตอบสนองเป2าหมายฯ ได5โดยตรง  แต�จะส�งเสริมหรือ
สนับสนุนในความสําเร็จของเป2าหมายเชิงยุทธศาสตร. เป2าหมายระดับกลยุทธ. 

ระดับ ๓: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบคําถามย�อยในข5อ ๒ ได5บางข5อ 
 

๓.  ท่ีมาและความจําเปIนของโครงการ/งาน 
(สภาพปKญหา/ความตLองการ/ความจําเปIนเร8งด8วน/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น) 

     สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได5ปรับปรุงและประกาศใช5หลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีฯ (ฉบับปรับปรุงใหม�) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารของรัฐวิสาหกิจ และได5ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให5
รัฐวิสาหกิจดําเนินการกํากับดูแลที่ดีให5สอดคล5องกับหลักการและแนวทางฯ ดังกล�าว เพื่อมุ�งสู�องค.กรสมรรถนะสูงของยุทธศาสตร.แผน
วิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

      
๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ดําเนินการทุกปOงบประมาณ 
 มีระยะเวลาดําเนนิการ 

จํานวน  .....๕.... ปO   ปOงบประมาณ ......๒๕๖๓....... ถึงปOงบประมาณ ........๒๕๖๗............... 
ปUงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต�วันท่ี  ๑ ตุลาคมของปUหนึ่งถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปUถัดไป และให5ใช5ปU พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปbนช่ือสําหรับปUงบประมาณนั้น 
 

๕.  งบประมาณ 
 ไม8ใชLงบประมาณ 
� ใชLงบประมาณ 



๔๖ 

 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 
ผลการเบิกจ8าย

งบประมาณสะสม
ท่ีผ8านมา* 

แผนเบิกจ8ายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน        

งบดําเนินการ ๐.๖๑ - ๐.๖๑ - - - - 

รวมท้ังสิ้น - - ๐.๖๑ - - - - 

หมายเหตุ - จํานวนเงินใช5หน�วยเปbนล5านบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหน�ง) 
- *สําหรับโครงการ/งานท่ีดําเนินการต�อเนื่องจนถึงงบประมาณปUป[จจุบัน 

 

๖.  ผลท่ีคาดว8าจะไดLรับของโครงการ/งาน 
๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ได5รับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแล5วเสร็จ ซึ่งอาจจะเปbนผลผลิตในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ผลผลิต จํานวน หน8วย 
เป)าหมายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ความครบถ5วนของเอกสาร/หลักฐานด5าน
การกํากับดูแลที่ดีและการนําองค.กร 

๑๘ 

๑๐๐ 
เอกสาร 

ร5อยละ 
๑๘ 

ร5อยละ ๑๐๐ 

๑๘ 
ร5อยละ ๑๐๐ 

๑๘ 
ร5อยละ ๑๐๐ 

๑๘ 
ร5อยละ ๑๐๐ 

๑๘ 
ร5อยละ ๑๐๐ 

 

๖.๒  ผลลัพธ# (Outcome): ผลประโยชน.ต�อเนื่องทางตรงหรือทางอ5อมที่คาดว�าจะได5รับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิต
ที่ได5ไปใช5ประโยชน.หลังจากดําเนินการเสร็จเรียบร5อยแล5ว (อาจจะเปbนผลลัพธ.ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ# 
เป)าหมายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ปO......... 
ความเชื่อมั่นของผู5มีส�วนได5ส�วนเสียต�อการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ บวท. (ระดับ ๕) 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 

 

๗.  ผูLท่ีเก่ียวขLองกับโครงการ/งานท่ีจะใหLการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหน8วยงาน 
๗.๑ หน�วยงานผู5รับผิดชอบหลกั สํานักกรรมการผู5อํานวยการใหญ� (งาน CG) 
๗.๒ หน�วยงานที่สนับสนุน บบ.นบ.  พก.พส.  นต.บท. 

หมายเหตุ - ใช5รูปแบบ ฝvาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย. ท่ีนําเสนอโครงการ/งาน) ในข5อ ๗.๑ 
 

๘.  แผนปฏิบัติการ: คือแผนที่แสดงให5เห็นถึงวิธีการดําเนินงาน (กิจกรรม) ที่นําไปสู�เป2าหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลา
ในแต�ละกิจกรรม เนื้องาน และแผนการเบิกจ�ายเงิน ผู5รับผิดชอบ แต�ละกิจกรรมต5องระบุความเชื่อมโยงกันอย�างชัดเจน (ลําดับก�อน/หลัง 
หรือสามารถดําเนินการคู�ขนานกัน) ทั้งนี้การจัดทําแผนปฏิบัติการมีประเด็นที่ต5องพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของการคิดเนื้องาน (%) ดังนี้ 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นเหมือนกันทุกปUงบประมาณ ให5จัดทําแผนปฏิบัติการเพียงปUงบประมาณเดียว 
และคิดเนื้องานรวมเปbน 100% ต�อปU โดยใส�หมายเหตุไว5ท5ายตารางว�าดําเนินการทุกปU 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นไม�เหมือนกันในแต�ละปUงบประมาณ หรือให5ผลผลิต (Output) ที่ต�างกันตามการ
ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในแต�ละปUงบประมาณ ให5จัดทําแผนปฏิบัติการโดยคิดเนื้องานรวมเปbน 100% แบ�งตามการขออนุมัติ
วงเงินในแต�ละปUงบประมาณนั้น เช�น การจัดหาระบบ/อุปกรณ. ใหม�เพิ่มเติม/ทดแทนของเดิม การปรับปรุงระบบ/อุปกรณ. การฝyกอบรม เปbนต5น 
 - กรณีที่โครงการ/งานมีระยะเวลาดําเนินการเร่ิมต5นและสิ้นสุดแน�นอน ให5จัดทําแผนปฏิบัติการตั้งแต�เร่ิมต5นจนถึงสิ้นสุด และ
คิดเนื้องานรวมเปbน 100% จนจบโครงการ/งาน 

� ต5องผ�านการพิจารณามาตรฐานการบริการการเดินอากาศและประเมินความปลอดภัย (Standard and Safety Assessment) เพื่อขอ
รับรองการนํามาใช5งานอย�างเปbนทางการจากหน�วยงานกํากับดูแล (สํานักงานการบินพลเรือนแห�งประเทศไทย) กรุณาเพิ่มกิจกรรม
ต�าง ๆ ของ สมป. ตามเอกสารแนบในแผนปฏิบัติการ 

 
 
 



๔๗ 

 

แผนปฏิบัติการ  

หมายเหตุ - ใช5รูปแบบ เดือน/ปU  เช�น พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบิกจ�ายให5ใช5ทศนิยม ๒ ตําแหน�ง 
- หากกิจกรรมใดมีการเบิกจ�ายคร�อมปUงบประมาณ ให5ระบุการเบิกจ�ายในแต�ละปUแยกจากกันให5เห็นชัดเจน 
- ข้ันตอนการจัดซ้ือ/จัดจ5างขอให5ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของ กพ.บท. ให5ครบทุกข้ันตอน เช�น ข้ันตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปbนต5น 

๙. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ/งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น เปbนการระบุความเสี่ยง
ของโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ ซึ่งต5องสอดคล5องกับวัตถุประสงค.ของแต�ละโครงการ/งาน รวมทั้งการระบุความเสี่ยงที่สําคัญ สาเหตุ 
และมาตรการควบคุมที่มีอยู� หากเกิดเหตุการณ.ไม�พึงประสงค.ขึ้นจนส�งผลกระทบต�อการดําเนินโครงการ/งานจนทําให5 ไม�สามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค.ที่กําหนดไว5  จึงควรมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง  เพื่อให5ความเสี่ยงของโครงการ/งาน
ลดน5อยลงจนสามารถดําเนินการให5ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ที่กําหนดไว5 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 
ประเมินความเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง 
(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู8/
มาตรการควบคุม

เพิ่มเติม* 
โอกาส 

(P) 
ผลกระทบ 

(I) 
บุคลากร พนักงานมีความรู5

ความเข5าใจใน CG 
ระบบคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการ
ดําเนินงาน (ITA) และ
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณอยู�
ในระดับสูง 

ความรู5ความเข5าใจใน 
CG ระบบคุณธรรม
และความโปร�งใสใน
การดําเนินงาน (ITA) 
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณยัง
ไม�เพ่ิมขึ้น 

๑ ๒ ๒ ส�งเสริมความรู5ความเข5าใจใน
เรื่อง CG ระบบคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน 
(ITA) และประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ  

  

ลําดับที่ กิจกรรม 
เร่ิมตLน 

(เดือน/ปO) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ปO) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจ8าย : ลLานบาท 
ผูLรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ตLอง
ดําเนินการก8อนหนLา 

(ลําดับที่) 
งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑ 
สัมมนาการจัดทําเอกสาร/
หลักฐานตามเกณฑ.การประเมินผล 
รัฐวิสาหกิจ ๘ ด5านของ สคร. 

ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๕ - ๐.๖๑ 
งาน CG 
(สกญ.) 

 

๒ จัดทําเอกสาร/หลักฐานด5าน      
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

มีนาคม 
๒๕๖๓ 

๕ -  บบ.นบ.  

๓ จัดทําเอกสาร/หลักฐาน 
ด5านคณะกรรมการ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

๓๐ -  งาน Board 
(สกญ.) 

 

๔ จัดทําเอกสาร/หลักฐานด5าน
การกํากับดูแลท่ีดี (CG) 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

๒๐ -  งาน CG 
(สกญ.) 

 

๕ จัดทําเอกสาร/หลักฐานด5าน 
การแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคม (CSR) 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

๓๐ -  งาน CSR 
(สกญ.) 

 

๖ จัดทําเอกสาร/หลักฐานด5าน  
การบริหารจัดการนวัตกรรม 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

๕ -  พก.พส.  

๗ จัดทําเอกสาร/หลักฐาน 
ด5าน Compliance 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

๕ -  นต.บท.  

๘ รวบรวมเอกสาร/หลักฐานและ
สรุปความสําเร็จของการ
กํากับดูแลท่ีดีและการนํา
องค.กร นําส�ง บบ.นบ. 

กันยายน 
๒๕๖๓ 

กันยายน 
๒๕๖๓ 

๕ -  งาน CG 
(สกญ.) 

 

รวม ๑๐๐%  



๔๘ 

 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 
ประเมินความเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง 
(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู8/
มาตรการควบคุม

เพิ่มเติม* 
โอกาส 

(P) 
ผลกระทบ 

(I) 
การบริหารจัดการ บวท. มีโครงสร5างงาน 

CG ท่ี ดู แล เรื่ อ ง  CG 
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ มีการ
บริหารงานบุคคลท่ี
เหมาะสมกับภารกิจ
และความรับผิดชอบ 
มีระบบการติดตามและ
รายงานอย�างสมํ่าเสมอ 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน CG ยังไม�
ทันเวลาและต�อเน่ือง 

๑ ๒ ๒ ให5ความสําคัญกับการติดตาม
ผลการดําเนินงานอย�างต�อเน่ือง
และจริงจังท้ังในระดับผู5บริหาร
และระดับผู5ปฏิบัติงาน 

วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ. มีเอกสาร/รายละเอียด 
CG, ITA, ประมวลจรยิธรรม
และจรรยาบรรณท่ี
เพียงพอ มีวิทยากร
ท่ีมีความรู5และสถานท่ี
ฝyกอบรม สัมมนา 
ต ล อ ด จ น ส ภ า พ 
แวดล5อมของการ
เรียนรู5อย�างเพียงพอ 

การเผยแพร�สภาพ 
แวดล5อมเก่ียวกับ CG 
ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ของพนักงานยังไม�
ท่ัวถึงท้ัวท้ังองค.กร
และกลุ�มเป2าหมาย
สําคัญ 

๑ ๒ ๒ ใช5การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ 
การเข5าช�วยเพื่อเสริมสร5าง
ความรู5ความเข5าใจ ความตระหนักรู5
ถึงความสําคัญ และแนวทาง
การการปฏิบัติต�างๆ เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถด5าน CG, ITA, 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของพนักงาน 

งบประมาณ มีงบประมาณของ
แต�ละโครงการใน
แผนวิสาหกิจและ
แผนแม�บท CG ท่ีชัด 
เจนและเพียงพอท่ีจะ 
สามารถดําเนินการได5 

การใช5งบประมาณ
ยังไม�คล�องตัว
เท�าท่ีควร 

๑ ๒ ๒ ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณอย�างเพียงพอและ
ทันเวลา 

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของแต�ละหน�วยงาน
ยังไม�สามารถประยุกต. 
ใช5 ในเรื่อง CG, ITA, 
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณได5 

การส่ือสารข5อมูล CG, 
ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณยัง
ไม�ท่ัวถึงและทันกับ
การเปล่ียนแปลง 

๑ ๒ ๒ เลือกใช5เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
ช�องทางการส่ือสาร/การเข5าถึง
ข5อมูล CG, ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณท่ีหลากหลาย 

สภาพแวดล5อม มีวัฒนธรรมองค.กร 
SMART AEROTHAI 
ท่ีค�อนข5างเข5มแขง็ 

บรรยากาศองค.กร 
ไม�เอื้อต�อการปฏิบัติ
ตนในวัฒนธรรมใน
ทุกด5านท่ีสอดคล5อง
กับ CG, ITA, ประมวล
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณ 

๑ ๒ ๒ สร5างบรรยากาศท่ีส�งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
อ ย� า ง ย่ิ ง คว าม มี คุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย. และ
การแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคมอย�างท่ัวถึง 

หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 
- *คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) มีผลต�อการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๑ – ๔ =  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได5: มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เพียงพอ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๕ – ๘ =  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได5: มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เพียงพอ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๙ – ๑๒ =  ระดับความเสี่ยงสูง: ต5องกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเสี่ยงสูงมาก: ต5องกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 
 
 

 



๔๙ 

 

๑๐.  การศึกษาความเปIนไปไดL (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  
(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใช�งบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพร5อมของโครงการ/งานที่ต5องขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 
* มีความจําเปbนต5องระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ได5กําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง 
งบลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ/งาน 

๑๐.๑.๑ ความพร5อมของพื้นที่ดาํเนินการ  (ถ5าม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 

ช่ือผูLรับผิดชอบ 
ในการจัดหา

สถานที่ 

ช่ือหน8วยงาน
เจLาของพื้นที่ 

ไดLรับ
อนุมัติ

พื้นที่แลLว 

อยู8
ระหว8าง
การขอ
อนุญาต 

อยู8
ระหว8าง

การจัดหา
พื้นที่ 

        

        

        

๑๐.๑.๒ ความพร5อมของข5อกําหนดวัสดุ/งาน   ข5อกําหนดในการซื้อ/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนต�าง ๆ เช�น 
ระบบไฟฟ2า  ระบบปรับอากาศ  ข�ายสื่อสาร  เปbนต5น 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณ#ที่จัดหาหรือดLานอื่น ๆ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 
มีและสมบูรณ# 

มี 
แต8ยังไม8สมบูรณ# 

ไม8มี 

      

      

      

๑๐.๑.๓ ความพร5อมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณ#ที่จัดหาหรือดLานอื่น ๆ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 
มีความพรLอม มีแต8ไม8พรLอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

      

๑๐.๑.๔ ความพร5อมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล5อม  (ถ5าม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลLอมฯ 

ผ8าน 
อยู8ระหว8าง
ดําเนินการ 

ยังไม8ดําเนินการ 

      

      
      

หมายเหตุ  ต5องว�าจ5างท่ีปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล5อม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อมก�อนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต5องจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อม 
และหลักเกณฑ.  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อม ในราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ 
๙๗ ง  ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปbนการวิเคราะห.โครงการ/งาน ที่เสนอว�ามีความคุ5มค�าการลงทุนหรือไม�) 

๑๐.๒.๑ กรณีที่ผลประโยชน.ของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5  โดยมีหลักเกณฑ.การพิจารณาว�าโครงการ/งานนั้น จะมี
ความคุ5มค�าในการลงทุนหรือไม� โดยใช5ตัวชี้ต�างๆ ดังนี้ 
 - มูลค�าป[จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) ……………………………………………………………………………………………………………. 
 - อัตราส�วนผลประโยชน.ต�อต5นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C) ……………………………………………………………………………………….. 
 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR) ……………………………………………………………………….... 
๑๐.๒.๒ กรณีที่ผลประโยชน.ของโครงการ/งาน ไม�สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5จะต5องใช5วิธขีองการวิเคราะห.ต5นทุนประสิทธิผล (Cost  
effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเหตุ  
กรณีท่ีผลประโยชน.ของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5  อาศัยหลักเกณฑ. ดังนี้ 



๕๐ 

 

- มูลค�าป[จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชน.สุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเท�ากับผลต�างระหว�างมูลค�าป[จจุบันของ
ผลประโยชน.กับมูลค�าป[จจุบันของต5นทุนรวม โดยโครงการ/งานท่ีมีมูลค�าป[จจุบันสุทธิมากกว�าศูนย.จะเปbนโครงการ/งานท่ีคุ5มค�าในการลงทุน 

 - อัตราส�วนผลประโยชน.ต�อต5นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราส�วนของมูลค�าป[จจุบันของผลประโยชน.รวมต�อมูลค�าป[จจุบันของต5นทุนรวม โดย B/C 
มากกว�าหนึ่ง จะเปbนโครงการ/งานท่ีให5ผลประโยชน.ตอบแทนคุ5มค�าในการลงทุน 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR) โดยวิเคราะห.จากการเปรียบเทียบระหว�างผลประโยชน.ของโครงการ/งานกับเงินลงทุนและ
ค�าใช5จ�ายตลอดอายุของโครงการ/งาน (ท่ีผ�านมา สศช. จะพิจารณาว�าโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
โครงการ/งานสูงกว�าอัตราร5อยละ ๙ - ๑๒ แล5วแต�ลักษณะของโครงการ/งาน เปbนการพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล หรือค�าเสียโอกาสของเงินทุนท่ี
ประเทศจะต5องจ�ายลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่นท่ีจะตอบสนองวัตถุประสงค.เดียวกันซ่ึงธนาคารโลกได5เคยศึกษาและกําหนดไว5สําหรับกลุ�มประเทศกําลังพัฒนา
ไว5ท่ีอัตราร5อยละ ๑๒ **) 

กรณีท่ีผลประโยชน.ของโครงการ/งาน ไม�สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5 
การวิเคราะห.โครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะห.ต5นทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใช5ตัวช้ีท้ังสามในข5อ ๑๐.๒.๑ โดยเปbนการวิเคราะห.
เปรียบเทียบค�าใช5จ�ายของแต�ละทางเลือกต�าง ๆ ซ่ึงทางเลือกท่ีเหมาะสมจะเปbนทางเลือกท่ีมีต5นทุนและค�าใช5จ�ายตลอดอายุโครงการ/งานตํ่าท่ีสุดในการตอบสนอง
วัตถุประสงค.และผลท่ีคาดว�าจะได5รับตามท่ีกําหนดไว5 ซ่ึงการวิเคราะห.วิธีนี้เปbนคํานวณผลหารระหว�างค�าใช5จ�ายสุทธิท่ีมีหน�วยเปbนเงินตรากับผลลัพธ.ท่ีหน�วยไม�เปbน
เงินตรา 
ท้ังนี้ขอให5ทําการวิเคราะห.ความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปbนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของป[จจัยต�างๆ ท่ีใช5ในการวิเคราะห.ความคุ5มค�าการลงทุนดังกล�าว
ข5างต5นภายใต5ข5อสมมติฐานต�าง ๆ  เพื่อให5ทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ/งาน   การวิเคราะห.นี้จะได5ค�าอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแต�ละกรณี    
เพื่อใช5เปbนข5อมูลในการตัดสินใจว�าควรจะลงทุนหรือไม� หากข5อสมมตฐิานต�าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณฐีาน (Base Case)   เช�น  การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของค�าใช5จ�าย
ลงทุนโครงการ/งาน   การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของประมาณการผลประโยชน.ของโครงการ/งาน และการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ    
ในกรณีท่ีมีการจัดซ้ือจัดหาจากต�างประเทศ เปbนต5น 
* ให5ทําท้ังข5อ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒ แต�ท้ังนี้หากไม�สามารถวิเคราะห.ในข5อ ๑๐.๒.๑ ได5 ให5ทําการวิเคราะห.ในข5อ ๑๐.๒.๒ แทน  
** ขอให5ใช5อัตราส�วนลด (Discount Rate) ท่ีอัตราร5อยละ ๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

แบบฟอร#มรายละเอียดโครงการตามแผนแม8บทการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัท วทิยุการบนิแห8งประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 
ชื่อโครงการ: การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. 

ประเภทโครงการ: 
 โครงการ (Project) 

� งาน (Strategic Activity) (งาน ๕๕๕-๐๒๖๘) 
 

๒.  วัตถุประสงค#/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ# 
วัตถุประสงค#ของโครงการ เพื่อดําเนินการเข5ารับการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ

หน�วยงานภาครัฐ ประจําปUงบประมาณ ตามบันทึกข5อตกลงฯ ระหว�างสํานักงาน ป.ป.ช. กับ บวท. 

ประเด็นยุทธศาสตร#ท่ี ๑: ดําเนินงานตามพันธกิจภายใต5หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเน5นการสร5าง Good 
Citizenship (กลยุทธ# S6.1) 

วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#ท่ี ๑.๑: ผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ บวท. พร5อมขยายการปฏิบัติให5ครอบคลุม
ทุกระดับทั่วทั้งองค.กร (Quick win) (Plan 6.1.1) 

เป)าหมายผลการดําเนินการ: ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐของ บวท. 
ประจําปUงบประมาณ อยู�ในกลุ�ม A (๘๕.๐๐-๙๔.๙๙ คะแนน) 

กลยุทธ#:  

แผนงาน:  

ระดับความสําคัญ * � ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓ 
 

* มีความจําเปbนต5องระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาท่ีได5กําหนดดําเนินการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังการ
ติดตามจากหน�วยงานภายนอก   
ระดับ ๑: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบทุกคําถามย�อยในข5อ ๒  และหากโครงการ/งานนี้ไม�ประสบผลสําเร็จ จะทําให5วัตถุประสงค.เชิงยุทธศาสตร.และเป2าหมายจะไม�

สามารถบรรลุได5  อีกท้ังมีความจําเปbนต5องมีโครงการ/งาน ไม�สามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได5 (มีโอกาสถูกติดตามจากหน�วยงานภายนอกสูง) เช�น 
นโยบายรัฐบาล  การแก5ป[ญหาเร�งด�วน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบทุกคําถามย�อยในข5อ ๒  โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไม�ตอบสนองเป2าหมายฯ ได5โดยตรง  แต�จะส�งเสริมหรือ
สนับสนุนในความสําเร็จของเป2าหมายเชิงยุทธศาสตร. เป2าหมายระดับกลยุทธ. 

ระดับ ๓: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบคําถามย�อยในข5อ ๒ ได5บางข5อ 
 

๓.  ท่ีมาและความจําเปIนของโครงการ/งาน 
(สภาพปKญหา/ความตLองการ/ความจําเปIนเร8งด8วน/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น) 

     ตามบันทึกข5อตกลงระหว�างสํานักงานคณะกรรมการป2องกันและปราบปรามการทุจ ริตแห�งชาติ  (ป.ป.ช) สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร�วมกับหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ ๕๔ หน�วยงาน ในการดําเนินโครงการระบบคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) โดยมีวัตถุประสงค.เพื่อร�วมมือในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร.ชาติว�าด5วยการป2องกันและปราบปรามการทุจริต (ระยะที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานในหน�วยงานภาครัฐในรูปแบบใหม�ตั้งแต�ปUงบประมาณ ๒๕๖๒ เปbนต5นไปในระบบ Online ๓ ส�วน คือ     

๑) ประเมินการรับรู5ของบุคลากรที่มีต�อคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน (IIT Reponsive Web) ๒) ประเมินการ
รับรู5ของผู5มีส�วนได5ส�วนเสียที่มีต�อคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน (EIT Reponsive Web) และ ๓) ประเมินจาก
ข5อมูลการดําเนินงานอย�างมีคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน (OIT Reponsive Web) ผลการประมิน ITA ทั้ง ๓ 
ส�วน แสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานในหน�วยงานของรัฐของ บวท. ซึงได5ดําเนินการมาตั้งปU พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึง
ป[จจุบัน เพื่อสร5างความเชื่อถือและความไว5วางใจให5ประชาชน ผู5รับบริการ ผู5ถือหุ5น และผู5มีส�วนได5ส�วนเสียทุกกลุ�ม 

      
 
 
 



๕๒ 

 

๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปOงบประมาณ 
 มีระยะเวลาดําเนนิการ 

จํานวน  .....๒.... ปO   ปOงบประมาณ ......๒๕๖๓....... ถึงปOงบประมาณ ........๒๕๖๔............... 
ปUงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต�วันท่ี  ๑ ตุลาคมของปUหนึ่งถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปUถัดไป และให5ใช5ปU พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปbนช่ือสําหรับปUงบประมาณนั้น 
 

๕.  งบประมาณ 
 ไม8ใชLงบประมาณ 
� ใชLงบประมาณ 

 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 
ผลการเบิกจ8าย

งบประมาณสะสม
ท่ีผ8านมา* 

แผนเบิกจ8ายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน        

งบดําเนินการ ๐.๑๒ - ๐.๑๒ - - - - 

รวมท้ังสิ้น ๐.๑๒ - ๐.๑๒ - - - - 

หมายเหตุ - จํานวนเงินใช5หน�วยเปbนล5านบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหน�ง) 
- *สําหรับโครงการ/งานท่ีดําเนินการต�อเนื่องจนถึงงบประมาณปUป[จจุบัน 

 

๖.  ผลท่ีคาดว8าจะไดLรับของโครงการ/งาน 
๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ได5รับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแล5วเสร็จ ซึ่งอาจจะเปbนผลผลิตในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ผลผลิต จํานวน หน8วย 
เป)าหมายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐของ บวท. ประจําปU
งบประมาณอยู�ในกลุ�ม A (≥ระดับ ๔) 

๑ ระดับ ๔ 

(๙๐.๐๐-
๙๒.๙๙) 

๔ 

(๙๓.๐๐-
๙๔.๙๙) 

- - - 

 

๖.๒  ผลลัพธ# (Outcome): ผลประโยชน.ต�อเนื่องทางตรงหรือทางอ5อมที่คาดว�าจะได5รับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิต
ที่ได5ไปใช5ประโยชน.หลังจากดําเนินการเสร็จเรียบร5อยแล5ว (อาจจะเปbนผลลัพธ.ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ# 
เป)าหมายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ปO......... 
ความเชื่อมั่นของผู5มีส�วนได5ส�วนเสียต�อการดําเนิน 
งานอย�างมีคุณธรรมและความโปร�งใสของ บวท. 
(≥ระดับ ๔) 

ระดับ ≥๔ ระดับ ๕ - - -  

 

๗.  ผูLท่ีเก่ียวขLองกับโครงการ/งานท่ีจะใหLการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหน8วยงาน 
๗.๑ หน�วยงานผู5รับผิดชอบหลกั งานกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักกรรมการผู5อํานวยการใหญ�  
๗.๒ หน�วยงานที่สนับสนุน ทุกหน�วยงาน 

หมายเหตุ - ใช5รูปแบบ ฝvาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย. ท่ีนําเสนอโครงการ/งาน) ในข5อ ๗.๑ 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

๘.  แผนปฏิบัติการ: คือแผนที่แสดงให5เห็นถึงวิธีการดําเนินงาน (กิจกรรม) ที่นําไปสู�เป2าหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลา
ในแต�ละกิจกรรม เนื้องาน และแผนการเบิกจ�ายเงิน ผู5รับผิดชอบ แต�ละกิจกรรมต5องระบุความเชื่อมโยงกันอย�างชัดเจน (ลําดับก�อน/หลัง 
หรือสามารถดําเนินการคู�ขนานกัน) ทั้งนี้การจัดทําแผนปฏิบัติการมีประเด็นที่ต5องพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของการคิดเนื้องาน (%) ดังนี้ 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นเหมือนกันทุกปUงบประมาณ ให5จัดทําแผนปฏิบัติการเพียงปUงบประมาณเดียว 
และคิดเนื้องานรวมเปbน 100% ต�อปU โดยใส�หมายเหตุไว5ท5ายตารางว�าดําเนินการทุกปU 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นไม�เหมือนกันในแต�ละปUงบประมาณ หรือให5ผลผลิต (Output) ที่ต�างกันตามการ
ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในแต�ละปUงบประมาณ ให5จัดทําแผนปฏิบัติการโดยคิดเนื้องานรวมเปbน 100% แบ�งตามการขออนุมัติ
วงเงินในแต�ละปUงบประมาณนั้น เช�น การจัดหาระบบ/อุปกรณ. ใหม�เพิ่มเติม/ทดแทนของเดิม การปรับปรุงระบบ/อุปกรณ. การฝyกอบรม เปbนต5น 
 - กรณีที่โครงการ/งานมีระยะเวลาดําเนินการเร่ิมต5นและสิ้นสุดแน�นอน ให5จัดทําแผนปฏิบัติการตั้งแต�เร่ิมต5นจนถึงสิ้นสุด และ
คิดเนื้องานรวมเปbน 100% จนจบโครงการ/งาน 

� ต5องผ�านการพิจารณามาตรฐานการบริการการเดินอากาศและประเมินความปลอดภัย (Standard and Safety Assessment) เพื่อขอ
รับรองการนํามาใช5งานอย�างเปbนทางการจากหน�วยงานกํากับดูแล (สํานักงานการบินพลเรือนแห�งประเทศไทย) กรุณาเพิ่มกิจกรรม
ต�าง ๆ ของ สมป. ตามเอกสารแนบในแผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติการ  

หมายเหตุ - ใช5รูปแบบ เดือน/ปU  เช�น พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบิกจ�ายให5ใช5ทศนิยม ๒ ตําแหน�ง 
- หากกิจกรรมใดมีการเบิกจ�ายคร�อมปUงบประมาณ ให5ระบุการเบิกจ�ายในแต�ละปUแยกจากกันให5เห็นชัดเจน 

- ข้ันตอนการจัดซ้ือ/จัดจ5างขอให5ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของ กพ.บท. ให5ครบทุกข้ันตอน เช�น ข้ันตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปbนต5น 

ลําดับที่ กิจกรรม 
เร่ิมตLน 

(เดือน/ปO) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ปO) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจ8าย : ลLานบาท 
ผูLรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ตLอง
ดําเนินการก8อนหนLา 

(ลําดับที่) 
งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑ ประชุมรับฟ[งคําชี้แจงเกณฑ.
การประเมิน ITA ประจําปU 
ร�วมกับ ป.ป.ช. 

ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

๕ - - CG สกญ.  

๒ จัดสัมมนา/ถ�ายทอดความรู5
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
การประเมิน ITA ภายใน 
บวท. 

มกราคม 
๒๕๖๓ 

กุมภาพันธ. 
๒๕๖๓ 

๕ - ๐.๑๒ CG สกญ.  

๓ ผู5 ดู แลระบบห ลักจัด ทํา  
(IIT/EIT/OIT Responsive Web) 

มกราคม 
๒๕๖๓ 

กุมภาพันธ. 
๒๕๖๓ 

๒๕ -  CG สกญ.  

๔ หน�วยงานบันทึกข5อมูลท่ี
ต5องเป�ดเผย (OIT Link) 

มกราคม 
๒๕๖๓ 

มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

๒๐ -  CG สกญ.  

๕ จัดทําฐานข5อมูลผู5มีส�วนได5
ส�วนเสียภายในและผู5มีส�วน
ได5ส�วนเสียภายนอกตาม
ข5อกําหนดของเกณฑ.ฯ 

กุมภาพันธ. 
๒๕๖๓ 

กุมภาพันธ. 
๒๕๖๓ 

๑๐ -  CG สกญ.  

๖ ผู5 ดู แ ล ร ะ บ บ ข อ ง แ ต� ล ะ
หน�วยงานประชาสัมพันธ.
การประเมิน IIT/EIT/OIT 

มีนาคม 
๒๕๖๓ 

มีนาคม 
๒๕๖๓ 

๕ -  CG สกญ.  

๗ ผู5มีส�วนได5ส�วนเสียภายใน
และภายนอกดําเนินการ
ประเมิน ITA 

เมษายน 
๒๕๖๓ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

๒๐ -  CG สกญ.  

๘ สรุปผลการดําเนินการการ
ประเมิน ITA ประจําปU 

กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๕ -  CG สกญ.  

๙ สํานักงาน ป.ป.ช. แจ5งผล
การประเมิน ITA ประจําปU 

กันยายน 
๒๕๖๓ 

กันยายน 
๒๕๖๓ 

๕ -  CG สกญ.  

รวม ๑๐๐%     



๕๔ 

 

๙. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ/งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น เปbนการระบุความเสี่ยง
ของโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ ซึ่งต5องสอดคล5องกับวัตถุประสงค.ของแต�ละโครงการ/งาน รวมทั้งการระบุความเสี่ยงที่สําคัญ สาเหตุ 
และมาตรการควบคุมที่มีอยู� หากเกิดเหตุการณ.ไม�พึงประสงค.ขึ้นจนส�งผลกระทบต�อการดําเนินโครงการ/งานจนทําให5 ไม�สามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค.ที่กําหนดไว5  จึงควรมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง  เพื่อให5ความเสี่ยงของโครงการ/งาน
ลดน5อยลงจนสามารถดําเนินการให5ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ที่กําหนดไว5 
 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 
ประเมินความเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง 
(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู8/
มาตรการควบคุม

เพิ่มเติม* 
โอกาส 

(P) 
ผลกระทบ 

(I) 
บุคลากร พนักงานมีความรู5

ความเข5าใจใน CG 
ระบบคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการ
ดําเนินงาน (ITA) และ
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณอยู�
ในระดับสูง 

ความรู5ความเข5าใจใน 
CG ระบบคุณธรรม
และความโปร�งใสใน
การดําเนินงาน (ITA) 
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณยัง
ไม�เพ่ิมขึ้น 

๑ ๒ ๒ ส�งเสริมความรู5ความเข5าใจใน
เรื่อง CG ระบบคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน 
(ITA) และประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ  

การบริหารจัดการ บวท. มีโครงสร5างงาน 
CG ท่ี ดู แล เรื่ อ ง  CG 
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ มีการ
บริหารงานบุคคลท่ี
เหมาะสมกับภารกิจ
และความรับผิดชอบ 
มีระบบการติดตามและ
รายงานอย�างสมํ่าเสมอ 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน CG ยังไม�
ทันเวลาและต�อเน่ือง 

๑ ๒ ๒ ให5ความสําคัญกับการติดตาม
ผลการดําเนินงานอย�างต�อเน่ือง
และจริงจังท้ังในระดับผู5บริหาร
และระดับผู5ปฏิบัติงาน 

วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ. มีเอกสาร/รายละเอียด 
CG, ITA, ประมวลจรยิธรรม
และจรรยาบรรณท่ี
เพียงพอ มีวิทยากร
ท่ีมีความรู5และสถานท่ี
ฝyกอบรม สัมมนา 
ต ล อ ด จ น ส ภ า พ 
แวดล5อมของการ
เรียนรู5อย�างเพียงพอ 

การเผยแพร�สภาพ 
แวดล5อมเก่ียวกับ CG 
ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ของพนักงานยังไม�
ท่ัวถึงท้ัวท้ังองค.กร
และกลุ�มเป2าหมาย
สําคัญ 

๑ ๒ ๒ ใช5การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ 
การเข5าช�วยเพื่อเสริมสร5าง
ความรู5ความเข5าใจ ความตระหนักรู5
ถึงความสําคัญ และแนวทาง
การการปฏิบัติต�างๆ เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถด5าน CG, ITA, 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของพนักงาน 

งบประมาณ มีงบประมาณของ
แต�ละโครงการใน
แผนวิสาหกิจและ
แผนแม�บท CG ท่ีชัด 
เจนและเพียงพอท่ีจะ 
สามารถดําเนินการได5 

การใช5งบประมาณ
ยังไม�คล�องตัว
เท�าท่ีควร 

๑ ๒ ๒ ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณอย�างเพียงพอและ
ทันเวลา 

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของแต�ละหน�วยงาน
ยังไม�สามารถประยุกต. 
ใช5 ในเรื่อง CG, ITA, 
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณได5 

การส่ือสารข5อมูล CG, 
ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณยัง
ไม�ท่ัวถึงและทันกับ
การเปล่ียนแปลง 

๑ ๒ ๒ เลือกใช5เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
ช�องทางการส่ือสาร/การเข5าถึง
ข5อมูล CG, ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณท่ีหลากหลาย 

  



๕๕ 

 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 
ประเมินความเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง 
(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู8/
มาตรการควบคุม

เพิ่มเติม* 
โอกาส 

(P) 
ผลกระทบ 

(I) 
สภาพแวดล5อม มีวัฒนธรรมองค.กร 

SMART AEROTHAI 
ท่ีค�อนข5างเข5มแขง็ 

บรรยากาศองค.กร 
ไม�เอื้อต�อการปฏิบัติ
ตนในวัฒนธรรมใน
ทุกด5านท่ีสอดคล5อง
กับ CG, ITA, ประมวล
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณ 

๑ ๒ ๒ สร5างบรรยากาศท่ีส�งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
อ ย� า ง ย่ิ ง คว าม มี คุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย. และ
การแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคมอย�างท่ัวถึง 

หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 
- *คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) มีผลต�อการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๑ – ๔ =  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได5: มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เพียงพอ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๕ – ๘ =  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได5: มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เพียงพอ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๙ – ๑๒ =  ระดับความเสี่ยงสูง: ต5องกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเสี่ยงสูงมาก: ต5องกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 
 

๑๐.  การศึกษาความเปIนไปไดL (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  
(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใช�งบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพร5อมของโครงการ/งานที่ต5องขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 
* มีความจําเปbนต5องระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ได5กําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง 
งบลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ/งาน 

๑๐.๑.๑ ความพร5อมของพื้นที่ดาํเนินการ  (ถ5าม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 

ช่ือผูLรับผิดชอบ 
ในการจัดหา

สถานที่ 

ช่ือหน8วยงาน
เจLาของพื้นที่ 

ไดLรับ
อนุมัติ

พื้นที่แลLว 

อยู8
ระหว8าง
การขอ
อนุญาต 

อยู8
ระหว8าง

การจัดหา
พื้นที่ 

        

        

        

๑๐.๑.๒ ความพร5อมของข5อกําหนดวัสดุ/งาน   ข5อกําหนดในการซื้อ/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนต�าง ๆ เช�น 
ระบบไฟฟ2า  ระบบปรับอากาศ  ข�ายสื่อสาร  เปbนต5น 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณ#ที่จัดหาหรือดLานอื่น ๆ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 
มีและสมบูรณ# 

มี 
แต8ยังไม8สมบูรณ# 

ไม8มี 

      

      

๑๐.๑.๓ ความพร5อมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณ#ที่จัดหาหรือดLานอื่น ๆ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 
มีความพรLอม มีแต8ไม8พรLอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

      

 
 
 
 
 



๕๖ 

 

๑๐.๑.๔ ความพร5อมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล5อม  (ถ5าม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลLอมฯ 

ผ8าน 
อยู8ระหว8าง
ดําเนินการ 

ยังไม8ดําเนินการ 

      

      
      

หมายเหตุ  ต5องว�าจ5างท่ีปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล5อม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อมก�อนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต5องจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อม 
และหลักเกณฑ.  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อม ในราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ 
๙๗ ง  ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปbนการวิเคราะห.โครงการ/งาน ที่เสนอว�ามีความคุ5มค�าการลงทุนหรือไม�) 
๑๐.๒.๑ กรณีที่ผลประโยชน.ของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5  โดยมีหลักเกณฑ.การพิจารณาว�าโครงการ/งานนั้น จะ
มีความคุ5มค�าในการลงทุนหรือไม� โดยใช5ตัวชี้ต�างๆ ดังนี้ 
 - มูลค�าป[จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) ……………………………………………………………………………………………………………. 
 - อัตราส�วนผลประโยชน.ต�อต5นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C) ……………………………………………………………………………………….. 
 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR) ……………………………………………………………………….... 
๑๐.๒.๒ กรณีที่ผลประโยชน.ของโครงการ/งาน ไม�สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5จะต5องใช5วิธขีองการวิเคราะห.ต5นทุนประสิทธิผล 
(Cost  effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

หมายเหตุ  
กรณีท่ีผลประโยชน.ของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5  อาศัยหลักเกณฑ. ดังนี้ 
- มูลค�าป[จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชน.สุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเท�ากับผลต�างระหว�างมูลค�าป[จจุบันของ

ผลประโยชน.กับมูลค�าป[จจุบันของต5นทุนรวม โดยโครงการ/งานท่ีมีมูลค�าป[จจุบันสุทธิมากกว�าศูนย.จะเปbนโครงการ/งานท่ีคุ5มค�าในการลงทุน 
 - อัตราส�วนผลประโยชน.ต�อต5นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราส�วนของมูลค�าป[จจุบันของผลประโยชน.รวมต�อมูลค�าป[จจุบันของต5นทุนรวม โดย B/C 

มากกว�าหนึ่ง จะเปbนโครงการ/งานท่ีให5ผลประโยชน.ตอบแทนคุ5มค�าในการลงทุน 
 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR) โดยวิเคราะห.จากการเปรียบเทียบระหว�างผลประโยชน.ของโครงการ/งานกับเงินลงทุนและ

ค�าใช5จ�ายตลอดอายุของโครงการ/งาน (ท่ีผ�านมา สศช. จะพิจารณาว�าโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
โครงการ/งานสูงกว�าอัตราร5อยละ ๙ - ๑๒ แล5วแต�ลักษณะของโครงการ/งาน เปbนการพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล หรือค�าเสียโอกาสของเงินทุนท่ี
ประเทศจะต5องจ�ายลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่นท่ีจะตอบสนองวัตถุประสงค.เดียวกันซ่ึงธนาคารโลกได5เคยศึกษาและกําหนดไว5สําหรับกลุ�มประเทศกําลังพัฒนา
ไว5ท่ีอัตราร5อยละ ๑๒ **) 

กรณีท่ีผลประโยชน.ของโครงการ/งาน ไม�สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5 
การวิเคราะห.โครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะห.ต5นทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใช5ตัวช้ีท้ังสามในข5อ ๑๐.๒.๑ โดยเปbนการวิเคราะห.
เปรียบเทียบค�าใช5จ�ายของแต�ละทางเลือกต�าง ๆ ซ่ึงทางเลือกท่ีเหมาะสมจะเปbนทางเลือกท่ีมีต5นทุนและค�าใช5จ�ายตลอดอายุโครงการ/งานตํ่าท่ีสุดในการตอบสนอง
วัตถุประสงค.และผลท่ีคาดว�าจะได5รับตามท่ีกําหนดไว5 ซ่ึงการวิเคราะห.วิธีนี้เปbนคํานวณผลหารระหว�างค�าใช5จ�ายสุทธิท่ีมีหน�วยเปbนเงินตรากับผลลัพธ.ท่ีหน�วยไม�เปbน
เงินตรา 
ท้ังนี้ขอให5ทําการวิเคราะห.ความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปbนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของป[จจัยต�างๆ ท่ีใช5ในการวิเคราะห.ความคุ5มค�าการลงทุนดังกล�าว
ข5างต5นภายใต5ข5อสมมติฐานต�าง ๆ  เพื่อให5ทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ/งาน   การวิเคราะห.นี้จะได5ค�าอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแต�ละกรณี    
เพื่อใช5เปbนข5อมูลในการตัดสินใจว�าควรจะลงทุนหรือไม� หากข5อสมมตฐิานต�าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณฐีาน (Base Case)   เช�น  การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของค�าใช5จ�าย
ลงทุนโครงการ/งาน   การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของประมาณการผลประโยชน.ของโครงการ/งาน และการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ    
ในกรณีท่ีมีการจัดซ้ือจัดหาจากต�างประเทศ เปbนต5น 
* ให5ทําท้ังข5อ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒ แต�ท้ังนี้หากไม�สามารถวิเคราะห.ในข5อ ๑๐.๒.๑ ได5 ให5ทําการวิเคราะห.ในข5อ ๑๐.๒.๒ แทน  
** ขอให5ใช5อัตราส�วนลด (Discount Rate) ท่ีอัตราร5อยละ ๕  
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

แบบฟอร#มรายละเอียดโครงการตามแผนแม8บทการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัท วทิยุการบนิแห8งประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 
ชื่อโครงการ: การถ�ายทอดความรู5เกี่ยวกบัการต�อต5านทุจริตคอร.รัปชัน 

ประเภทโครงการ: 
 โครงการ (Project) 

� งาน (Strategic Activity) (งานประจํา) 
 

๒.  วัตถุประสงค#/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ# 
วัตถุประสงค#ของโครงการ เพื่อถ�ายทอดความรู5เกี่ยวกับการทุจริตคอร.รัปชันและการต�อต5านทุจริตคอร.รัปชันให5กับผู5บริหาร

และพนักงาน ทั้งส�วนกลาง สํานักงานใหญ� ทุ�งมหาเมฆ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และศูนย.ควบคุม

การบินส�วนภูมิภาคทั้ง ๙ ศูนย.ฯ 
ประเด็นยุทธศาสตร#ท่ี ๑: ดําเนินงานตามพันธกิจภายใต5หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเน5นการสร5าง Good 

Citizenship (กลยุทธ# S6.1) 
วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#ท่ี ๑.๑: ผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ บวท. พร5อมขยายการปฏิบัติให5ครอบคลุม

ทุกระดับทั่วทั้งองค.กร (Quick win) (Plan 6.1.1) 
เป)าหมายผลการดําเนินการ: ความสําเร็จของการถ�ายทอดความรู5ความเข5าใจเกี่ยวกับการป2องกันและปราบปรามการทุจริต

คอร.รัปชัน (≥ระดับ ๔) 
กลยุทธ#:  

แผนงาน:  

ระดับความสําคัญ * � ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓ 
 

* มีความจําเปbนต5องระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาท่ีได5กําหนดดําเนินการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังการ
ติดตามจากหน�วยงานภายนอก   
ระดับ ๑: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบทุกคําถามย�อยในข5อ ๒  และหากโครงการ/งานนี้ไม�ประสบผลสําเร็จ จะทําให5วัตถุประสงค.เชิงยุทธศาสตร.และเป2าหมายจะไม�

สามารถบรรลุได5  อีกท้ังมีความจําเปbนต5องมีโครงการ/งาน ไม�สามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได5 (มีโอกาสถูกติดตามจากหน�วยงานภายนอกสูง) เช�น 
นโยบายรัฐบาล  การแก5ป[ญหาเร�งด�วน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบทุกคําถามย�อยในข5อ ๒  โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไม�ตอบสนองเป2าหมายฯ ได5โดยตรง  แต�จะส�งเสริมหรือ
สนับสนุนในความสําเร็จของเป2าหมายเชิงยุทธศาสตร. เป2าหมายระดับกลยุทธ. 

ระดับ ๓: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบคําถามย�อยในข5อ ๒ ได5บางข5อ 
 

๓.  ท่ีมาและความจําเปIนของโครงการ/งาน 
(สภาพปKญหา/ความตLองการ/ความจําเปIนเร8งด8วน/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น) 

     ป[ญหาการคอร.รัปชัน (Corruption) เปbนป[ญหาที่รุนแรงป[ญหาหนึ่งของการเมือง การบริหารของไทย ยังคงเปbนป[ญหาที่สืบเนื่องมาช5านาน
จนถึงป[จจุบัน และนับวันย่ิงทวีความรุนแรงมากขึ้น การทุจริตคอร.รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ได5แก� ความผิดต�อตําแหน�งหน5าที่ราชการ
ความผิดที่เกี่ยวกับความยุติธรรม และความผิดต�อตําแหน�งหน5าที่ในการยุติธรรม เช�น การกระทําเพื่อแสวงหาผลประโยชน.ที่มิควรชอบได5

ด5วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู5อื่น เช�น การเบียดบังทรัพย.ของทางราชการเปbนของตนหรือเปbนของผู5อื่นโดยทุจริต การใช5อํานาจใน
ตําแหน�งโดยมิชอบ การบอกว�าจะให5ทรัพย.สินหรือประโยชน.แก�เจ5าพนักงาน การคอร.รัปชันมีอยู� ๓ ประเภท ได5แก� การให5ของขวัญ เปbนการให5
ตอบแทนในรูปแบบสิ่งของหรือการให5ตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ  เพื่อสร5างความสัมพันธ.อันใกล5ชิด การคอร.รัปชันขนาดเล็กน5อย เปbนการรับเงินที่
ไม�ชอบธรรมหรือไม�ถูกต5องของเจ5าหน5าที่ของรัฐ เปbนจํานวนเงินที่ไม�มากนักเพื่อดําเนินการบางอย�างให5กับ  ผู5ที่ให5เงิน และการคอร.รัปชัน
ขนาดใหญ� ซึ่งมักเปbนการคอร.รัปชันของเจ5าหน5าที่ระดับสูงที่รับเงินในรูปแบบของสินบนเปbนเงินจํานวนสูง และโครงการใหญ� ๆ ของบริษัท

ต�าง ๆ ซึ่งส�งผลกระทบต�อภาพลักษณ.ความโปร�งใสของประเทศ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต�างประเทศ 
      
 
 
 



๕๘ 

 

๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปOงบประมาณ 
 มีระยะเวลาดําเนนิการ 

จํานวน  .....๕.... ปO   ปOงบประมาณ ......๒๕๖๓....... ถึงปOงบประมาณ ........๒๕๖๗............... 
ปUงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต�วันท่ี  ๑ ตุลาคมของปUหนึ่งถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปUถัดไป และให5ใช5ปU พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปbนช่ือสําหรับปUงบประมาณนั้น 
 

๕.  งบประมาณ 
� ไม8ใชLงบประมาณ 
 ใชLงบประมาณ 

 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 
ผลการเบิกจ8าย

งบประมาณสะสม
ท่ีผ8านมา* 

แผนเบิกจ8ายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน        

งบดําเนินการ - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - - 

หมายเหตุ - จํานวนเงินใช5หน�วยเปbนล5านบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหน�ง) 
- *สําหรับโครงการ/งานท่ีดําเนินการต�อเนื่องจนถึงงบประมาณปUป[จจุบัน 

 

๖.  ผลท่ีคาดว8าจะไดLรับของโครงการ/งาน 
๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ได5รับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแล5วเสร็จ ซึ่งอาจจะเปbนผลผลิตในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ผลผลิต จํานวน หน8วย 
เป)าหมายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ความสําเร็จของการถ�ายทอดความรู5
เกี่ยวกับการต�อต5านทุจริตคอร.รัปชัน
ให5แก�ผู5บริหารและพนักงาน (≥ระดับ ๔) 

๑ ระดับ ≥๔ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 

๖.๒  ผลลัพธ# (Outcome): ผลประโยชน.ต�อเนื่องทางตรงหรือทางอ5อมที่คาดว�าจะได5รับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิต
ที่ได5ไปใช5ประโยชน.หลังจากดําเนินการเสร็จเรียบร5อยแล5ว (อาจจะเปbนผลลัพธ.ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ# 
เป)าหมายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ปO......... 
ความเชื่อมั่นของผู5มีส�วนได5ส�วนเสียต�อการต�อต5าน
ทุจริตคอร.รัปชันของ บวท. (≥ระดับ ๔) 

ระดับ ≥๔ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 

 

๗.  ผูLท่ีเก่ียวขLองกับโครงการ/งานท่ีจะใหLการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหน8วยงาน 
๗.๑ หน�วยงานผู5รับผิดชอบหลกั งานกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักกรรมการผู5อํานวยการใหญ�  
๗.๒ หน�วยงานที่สนับสนุน ทุกหน�วยงาน 

หมายเหตุ - ใช5รูปแบบ ฝvาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย. ท่ีนําเสนอโครงการ/งาน) ในข5อ ๗.๑ 
 

๘.  แผนปฏิบัติการ: คือแผนที่แสดงให5เห็นถึงวิธีการดําเนินงาน (กิจกรรม) ที่นําไปสู�เป2าหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลา
ในแต�ละกิจกรรม เนื้องาน และแผนการเบิกจ�ายเงิน ผู5รับผิดชอบ แต�ละกิจกรรมต5องระบุความเชื่อมโยงกันอย�างชัดเจน (ลําดับก�อน/หลัง 
หรือสามารถดําเนินการคู�ขนานกัน) ทั้งนี้การจัดทําแผนปฏิบัติการมีประเด็นที่ต5องพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของการคิดเนื้องาน (%) ดังนี้ 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นเหมือนกันทุกปUงบประมาณ ให5จัดทําแผนปฏิบัติการเพียงปUงบประมาณเดียว 
และคิดเนื้องานรวมเปbน 100% ต�อปU โดยใส�หมายเหตุไว5ท5ายตารางว�าดําเนินการทุกปU 



๕๙ 

 

 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นไม�เหมือนกันในแต�ละปUงบประมาณ หรือให5ผลผลิต (Output) ที่ต�างกันตามการ
ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในแต�ละปUงบประมาณ ให5จัดทําแผนปฏิบัติการโดยคิดเนื้องานรวมเปbน 100% แบ�งตามการขออนุมัติ
วงเงินในแต�ละปUงบประมาณนั้น เช�น การจัดหาระบบ/อุปกรณ. ใหม�เพิ่มเติม/ทดแทนของเดิม การปรับปรุงระบบ/อุปกรณ. การฝyกอบรม เปbนต5น 
 - กรณีที่โครงการ/งานมีระยะเวลาดําเนินการเร่ิมต5นและสิ้นสุดแน�นอน ให5จัดทําแผนปฏิบัติการตั้งแต�เร่ิมต5นจนถึงสิ้นสุด และ
คิดเนื้องานรวมเปbน 100% จนจบโครงการ/งาน 

� ต5องผ�านการพิจารณามาตรฐานการบริการการเดินอากาศและประเมินความปลอดภัย (Standard and Safety Assessment) เพื่อขอ
รับรองการนํามาใช5งานอย�างเปbนทางการจากหน�วยงานกํากับดูแล (สํานักงานการบินพลเรือนแห�งประเทศไทย) กรุณาเพิ่มกิจกรรม
ต�าง ๆ ของ สมป. ตามเอกสารแนบในแผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติการ  

หมายเหตุ - ใช5รูปแบบ เดือน/ปU  เช�น พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบิกจ�ายให5ใช5ทศนิยม ๒ ตําแหน�ง 
- หากกิจกรรมใดมีการเบิกจ�ายคร�อมปUงบประมาณ ให5ระบุการเบิกจ�ายในแต�ละปUแยกจากกันให5เห็นชัดเจน 
- ข้ันตอนการจัดซ้ือ/จัดจ5างขอให5ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของ กพ.บท. ให5ครบทุกข้ันตอน เช�น ข้ันตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปbนต5น 

 

๙. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ/งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น เปbนการระบุความเสี่ยง
ของโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ ซึ่งต5องสอดคล5องกับวัตถุประสงค.ของแต�ละโครงการ/งาน รวมทั้งการระบุความเสี่ยงที่สําคัญ สาเหตุ 
และมาตรการควบคุมที่มีอยู� หากเกิดเหตุการณ.ไม�พึงประสงค.ขึ้นจนส�งผลกระทบต�อการดําเนินโครงการ/งานจนทําให5 ไม�สามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค.ที่กําหนดไว5  จึงควรมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง  เพื่อให5ความเสี่ยงของโครงการ/งาน
ลดน5อยลงจนสามารถดําเนินการให5ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ที่กําหนดไว5 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 
ประเมินความเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง 
(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู8/
มาตรการควบคุม

เพิ่มเติม* 
โอกาส 

(P) 
ผลกระทบ 

(I) 
บุคลากร พนักงานมีความรู5

ความเข5าใจใน CG 
ระบบคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการ
ดําเนินงาน (ITA) และ
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณอยู�
ในระดับสูง 

ความรู5ความเข5าใจใน 
CG ระบบคุณธรรม
และความโปร�งใสใน
การดําเนินงาน (ITA) 
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณยัง
ไม�เพ่ิมขึ้น 

๑ ๒ ๒ ส�งเสริมความรู5ความเข5าใจใน
เรื่อง CG ระบบคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน 
(ITA) และประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ  

  

ลําดับที่ กิจกรรม 
เร่ิมตLน 

(เดือน/ปO) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ปO) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจ8าย : ลLานบาท 
ผูLรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ตLอง
ดําเนินการก8อนหนLา 

(ลําดับที่) 
งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑ รวบรวมข5อมูลและจัดทํา
โครงการถ�ายทอดความรู5 

ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๑๕   CG สกญ.  

๒ ขออนุมัติโครงการถ�ายทอด
ความรู5ฯ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

๕   CG สกญ.  

๓ จัดการถ�ายทอดความรู5ฯ 
ครั้งท่ี ๑ 

มกราคม 
๒๕๖๓ 

เมษายน 
๒๕๖๓ 

๓๐   CG สกญ.  

๔ จัดการถ�ายทอดความรู5ฯ 
ครั้งท่ี ๒ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

๓๐   CG สกญ.  

๕ ประเมินผลโครงการฯและ
สรุ ปรายงานการดํ าเนิน
โครงการ 

กันยายน 
๒๕๖๓ 

กันยายน 
๒๕๖๓ 

๒๐   CG สกญ.  

รวม ๑๐๐%     



๖๐ 

 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 
ประเมินความเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง 
(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู8/
มาตรการควบคุม

เพิ่มเติม* 
โอกาส 

(P) 
ผลกระทบ 

(I) 
การบริหารจัดการ บวท. มีโครงสร5างงาน 

CG ท่ี ดู แล เรื่ อ ง  CG 
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ มีการ
บริหารงานบุคคลท่ี
เหมาะสมกับภารกิจ
และความรับผิดชอบ 
มีระบบการติดตามและ
รายงานอย�างสมํ่าเสมอ 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน CG ยังไม�
ทันเวลาและต�อเน่ือง 

๑ ๒ ๒ ให5ความสําคัญกับการติดตาม
ผลการดําเนินงานอย�างต�อเน่ือง
และจริงจังท้ังในระดับผู5บริหาร
และระดับผู5ปฏิบัติงาน 

วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ. มีเอกสาร/รายละเอียด 
CG, ITA, ประมวลจรยิธรรม
และจรรยาบรรณท่ี
เพียงพอ มีวิทยากร
ท่ีมีความรู5และสถานท่ี
ฝyกอบรม สัมมนา 
ต ล อ ด จ น ส ภ า พ 
แวดล5อมของการ
เรียนรู5อย�างเพียงพอ 

การเผยแพร�สภาพ 
แวดล5อมเก่ียวกับ CG 
ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ของพนักงานยังไม�
ท่ัวถึงท้ัวท้ังองค.กร
และกลุ�มเป2าหมาย
สําคัญ 

๑ ๒ ๒ ใช5การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ 
การเข5าช�วยเพื่อเสริมสร5าง
ความรู5ความเข5าใจ ความตระหนักรู5
ถึงความสําคัญ และแนวทาง
การการปฏิบัติต�างๆ เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถด5าน CG, ITA, 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของพนักงาน 

งบประมาณ มีงบประมาณของ
แต�ละโครงการใน
แผนวิสาหกิจและ
แผนแม�บท CG ท่ีชัด 
เจนและเพียงพอท่ีจะ 
สามารถดําเนินการได5 

การใช5งบประมาณ
ยังไม�คล�องตัว
เท�าท่ีควร 

๑ ๒ ๒ ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณอย�างเพียงพอและ
ทันเวลา 

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของแต�ละหน�วยงาน
ยังไม�สามารถประยุกต. 
ใช5 ในเรื่อง CG, ITA, 
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณได5 

การส่ือสารข5อมูล CG, 
ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณยัง
ไม�ท่ัวถึงและทันกับ
การเปล่ียนแปลง 

๑ ๒ ๒ เลือกใช5เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
ช�องทางการส่ือสาร/การเข5าถึง
ข5อมูล CG, ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณท่ีหลากหลาย 

สภาพแวดล5อม มีวัฒนธรรมองค.กร 
SMART AEROTHAI 
ท่ีค�อนข5างเข5มแขง็ 

บรรยากาศองค.กร 
ไม�เอื้อต�อการปฏิบัติ
ตนในวัฒนธรรมใน
ทุกด5านท่ีสอดคล5อง
กับ CG, ITA, ประมวล
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณ 

๑ ๒ ๒ สร5างบรรยากาศท่ีส�งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
อ ย� า ง ย่ิ ง คว าม มี คุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย. และ
การแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคมอย�างท่ัวถึง 

หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 
- *คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) มีผลต�อการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๑ – ๔ =  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได5: มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เพียงพอ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๕ – ๘ =  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได5: มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เพียงพอ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๙ – ๑๒ =  ระดับความเสี่ยงสูง: ต5องกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเสี่ยงสูงมาก: ต5องกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 
 
 
 



๖๑ 

 

๑๐.  การศึกษาความเปIนไปไดL (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  
(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใช�งบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพร5อมของโครงการ/งานที่ต5องขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 
* มีความจําเปbนต5องระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ได5กําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง 
งบลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ/งาน 

๑๐.๑.๑ ความพร5อมของพื้นที่ดาํเนินการ  (ถ5าม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 

ช่ือผูLรับผิดชอบ 
ในการจัดหา

สถานที่ 

ช่ือหน8วยงาน
เจLาของพื้นที่ 

ไดLรับ
อนุมัติ

พื้นที่แลLว 

อยู8
ระหว8าง
การขอ
อนุญาต 

อยู8
ระหว8าง

การจัดหา
พื้นที่ 

        

        

        

๑๐.๑.๒ ความพร5อมของข5อกําหนดวัสดุ/งาน   ข5อกําหนดในการซื้อ/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนต�าง ๆ เช�น 
ระบบไฟฟ2า  ระบบปรับอากาศ  ข�ายสื่อสาร  เปbนต5น 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณ#ที่จัดหาหรือดLานอื่น ๆ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 
มีและสมบูรณ# 

มี 
แต8ยังไม8สมบูรณ# 

ไม8มี 

      

      

      

๑๐.๑.๓ ความพร5อมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณ#ที่จัดหาหรือดLานอื่น ๆ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 
มีความพรLอม มีแต8ไม8พรLอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

      

๑๐.๑.๔ ความพร5อมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล5อม  (ถ5าม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลLอมฯ 

ผ8าน 
อยู8ระหว8าง
ดําเนินการ 

ยังไม8ดําเนินการ 

      

      
      

หมายเหตุ  ต5องว�าจ5างท่ีปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล5อม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อมก�อนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต5องจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อม 
และหลักเกณฑ.  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อม ในราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ 
๙๗ ง  ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปbนการวิเคราะห.โครงการ/งาน ที่เสนอว�ามีความคุ5มค�าการลงทุนหรือไม�) 
๑๐.๒.๑ กรณีที่ผลประโยชน.ของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5  โดยมีหลักเกณฑ.การพิจารณาว�าโครงการ/งานนั้น จะ
มีความคุ5มค�าในการลงทุนหรือไม� โดยใช5ตัวชี้ต�างๆ ดังนี้ 
 - มูลค�าป[จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) ……………………………………………………………………………………………………………. 
 - อัตราส�วนผลประโยชน.ต�อต5นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C) ……………………………………………………………………………………….. 
 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR) ……………………………………………………………………….... 
๑๐.๒.๒ กรณีที่ผลประโยชน.ของโครงการ/งาน ไม�สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5จะต5องใช5วิธขีองการวิเคราะห.ต5นทุนประสิทธิผล 
(Cost  effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



๖๒ 

 

หมายเหตุ  
กรณีท่ีผลประโยชน.ของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5  อาศัยหลักเกณฑ. ดังนี้ 
- มูลค�าป[จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชน.สุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเท�ากับผลต�างระหว�างมูลค�าป[จจุบันของ

ผลประโยชน.กับมูลค�าป[จจุบันของต5นทุนรวม โดยโครงการ/งานท่ีมีมูลค�าป[จจุบันสุทธิมากกว�าศูนย.จะเปbนโครงการ/งานท่ีคุ5มค�าในการลงทุน 
 - อัตราส�วนผลประโยชน.ต�อต5นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราส�วนของมูลค�าป[จจุบันของผลประโยชน.รวมต�อมูลค�าป[จจุบันของต5นทุนรวม โดย B/C 

มากกว�าหนึ่ง จะเปbนโครงการ/งานท่ีให5ผลประโยชน.ตอบแทนคุ5มค�าในการลงทุน 
 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR) โดยวิเคราะห.จากการเปรียบเทียบระหว�างผลประโยชน.ของโครงการ/งานกับเงินลงทุนและ

ค�าใช5จ�ายตลอดอายุของโครงการ/งาน (ท่ีผ�านมา สศช. จะพิจารณาว�าโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
โครงการ/งานสูงกว�าอัตราร5อยละ ๙ - ๑๒ แล5วแต�ลักษณะของโครงการ/งาน เปbนการพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล หรือค�าเสียโอกาสของเงินทุนท่ี
ประเทศจะต5องจ�ายลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่นท่ีจะตอบสนองวัตถุประสงค.เดียวกันซ่ึงธนาคารโลกได5เคยศึกษาและกําหนดไว5สําหรับกลุ�มประเทศกําลังพัฒนา
ไว5ท่ีอัตราร5อยละ ๑๒ **) 

กรณีท่ีผลประโยชน.ของโครงการ/งาน ไม�สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5 
การวิเคราะห.โครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะห.ต5นทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใช5ตัวช้ีท้ังสามในข5อ ๑๐.๒.๑ โดยเปbนการวิเคราะห.
เปรียบเทียบค�าใช5จ�ายของแต�ละทางเลือกต�าง ๆ ซ่ึงทางเลือกท่ีเหมาะสมจะเปbนทางเลือกท่ีมีต5นทุนและค�าใช5จ�ายตลอดอายุโครงการ/งานตํ่าท่ีสุดในการตอบสนอง
วัตถุประสงค.และผลท่ีคาดว�าจะได5รับตามท่ีกําหนดไว5 ซ่ึงการวิเคราะห.วิธีนี้เปbนคํานวณผลหารระหว�างค�าใช5จ�ายสุทธิท่ีมีหน�วยเปbนเงินตรากับผลลัพธ.ท่ีหน�วยไม�เปbน
เงินตรา 
ท้ังนี้ขอให5ทําการวิเคราะห.ความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปbนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของป[จจัยต�างๆ ท่ีใช5ในการวิเคราะห.ความคุ5มค�าการลงทุนดังกล�าว
ข5างต5นภายใต5ข5อสมมติฐานต�าง ๆ  เพื่อให5ทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ/งาน   การวิเคราะห.นี้จะได5ค�าอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแต�ละกรณี    
เพื่อใช5เปbนข5อมูลในการตัดสินใจว�าควรจะลงทุนหรือไม� หากข5อสมมตฐิานต�าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณฐีาน (Base Case)   เช�น  การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของค�าใช5จ�าย
ลงทุนโครงการ/งาน   การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของประมาณการผลประโยชน.ของโครงการ/งาน และการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ    
ในกรณีท่ีมีการจัดซ้ือจัดหาจากต�างประเทศ เปbนต5น 
 
* ให5ทําท้ังข5อ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒ แต�ท้ังนี้หากไม�สามารถวิเคราะห.ในข5อ ๑๐.๒.๑ ได5 ให5ทําการวิเคราะห.ในข5อ ๑๐.๒.๒ แทน  
** ขอให5ใช5อัตราส�วนลด (Discount Rate) ท่ีอัตราร5อยละ ๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

แบบฟอร#มรายละเอียดโครงการตามแผนแม8บทการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัท วทิยุการบนิแห8งประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 
ชื่อโครงการ: การรายงานความขัดแย5งทางผลประโยชน.และการวิเคราะห.ความเสี่ยงความขัดแย5งทางผลประโยชน. (COI)/ 

วิเคราะห.ความเสี่ยงการทุจริตประจําปU 

ประเภทโครงการ: 
 โครงการ (Project) 

� งาน (Strategic Activity) (งานประจํา) 
 

๒.  วัตถุประสงค#/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ# 
วัตถุประสงค#ของโครงการ เปbนการประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมาย ป.ป.ช. ของผู5บริหารและพนักงานทั้งส�วนกลางและ

ศูนย.ควบคุมการบินส�วนภูมิภาคทั้ง ๙ ศูนย.ฯ อย�างเคร�งครัด 
ประเด็นยุทธศาสตร#ท่ี ๑: ดําเนินงานตามพันธกิจภายใต5หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเน5นการสร5าง Good 

Citizenship (กลยุทธ# S6.1) 
วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#ท่ี ๑.๑: ผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ บวท. พร5อมขยายการปฏิบัติให5ครอบคลุม

ทุกระดับทั่วทั้งองค.กร (Quick win) (Plan 6.1.1) 
เป)าหมายผลการดําเนินการ: ร5อยละ ๑๐๐ ของผู5บริหารและพนักงานรายงานไม�มีความขัดแย5งทางผลประโยชน.ฯ กับ บวท. 

และความเสี่ยงความขัดแย5งทางผลประโยชน.ฯ อยู�ในระดับ L4 

กลยุทธ#:  

แผนงาน:  

ระดับความสําคัญ * � ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓ 
 

* มีความจําเปbนต5องระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาท่ีได5กําหนดดําเนินการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังการ
ติดตามจากหน�วยงานภายนอก   
ระดับ ๑: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบทุกคําถามย�อยในข5อ ๒  และหากโครงการ/งานนี้ไม�ประสบผลสําเร็จ จะทําให5วัตถุประสงค.เชิงยุทธศาสตร.และเป2าหมายจะไม�

สามารถบรรลุได5  อีกท้ังมีความจําเปbนต5องมีโครงการ/งาน ไม�สามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได5 (มีโอกาสถูกติดตามจากหน�วยงานภายนอกสูง) เช�น 
นโยบายรัฐบาล  การแก5ป[ญหาเร�งด�วน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบทุกคําถามย�อยในข5อ ๒  โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไม�ตอบสนองเป2าหมายฯ ได5โดยตรง  แต�จะส�งเสริมหรือ
สนับสนุนในความสําเร็จของเป2าหมายเชิงยุทธศาสตร. เป2าหมายระดับกลยุทธ. 

ระดับ ๓: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบคําถามย�อยในข5อ ๒ ได5บางข5อ 
 

๓.  ท่ีมาและความจําเปIนของโครงการ/งาน 
(สภาพปKญหา/ความตLองการ/ความจําเปIนเร8งด8วน/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น) 

     การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปU ๒๕๖๓ ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป2องกันการ
ทุจริต ตัวชี้วัดย�อยที่ ๑๐.๑ การดําเนินการเพื่อป2องกันการทุจริต กําหนดให5หน�วยงานที่เข5ารับการประเมินต5องเป�ดเผยข5อมูลต�อสาธารณะ 
(OIT) ในรายการ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปU 037 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจําปU และ 047 
มาตรการการป2องกันการขัดกันระหว�างผลประโยชน.ส�วนร�วมทั้งนี้จะต5องเปbนข5อมูลของปU พ.ศ. ๒๕๖๓    

 

๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปOงบประมาณ 
 มีระยะเวลาดําเนนิการ 

จํานวน  .....๕.... ปO   ปOงบประมาณ ......๒๕๖๓....... ถึงปOงบประมาณ ........๒๕๖๗............... 
ปUงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต�วันท่ี  ๑ ตุลาคมของปUหนึ่งถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปUถัดไป และให5ใช5ปU พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปbนช่ือสําหรับปUงบประมาณนั้น 
 

 
 
 



๖๔ 

 

๕.  งบประมาณ 
� ไม8ใชLงบประมาณ 
 ใชLงบประมาณ 

 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 
ผลการเบิกจ8าย

งบประมาณสะสม
ท่ีผ8านมา* 

แผนเบิกจ8ายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน        

งบดําเนินการ - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - - 

หมายเหตุ - จํานวนเงินใช5หน�วยเปbนล5านบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหน�ง) 
- *สําหรับโครงการ/งานท่ีดําเนินการต�อเนื่องจนถึงงบประมาณปUป[จจุบัน 

 

๖.  ผลท่ีคาดว8าจะไดLรับของโครงการ/งาน 
๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ได5รับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแล5วเสร็จ ซึ่งอาจจะเปbนผลผลิตในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ผลผลิต จํานวน หน8วย 
เป)าหมายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
• ร5อยละ ๑๐๐ ของผู5รายงานความขัดแย5ง
ทางผลประโยชน. ไม�มีความขัดแย5งทาง
ผลประโยชน.กับ บวท. 

๑ ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

• ความเส่ียงความขัดแย5งทางผลประโยชน. 
อยู�ในระดับ L4  

๑ ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 

๖.๒  ผลลัพธ# (Outcome): ผลประโยชน.ต�อเนื่องทางตรงหรือทางอ5อมที่คาดว�าจะได5รับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิต
ที่ได5ไปใช5ประโยชน.หลังจากดําเนินการเสร็จเรียบร5อยแล5ว (อาจจะเปbนผลลัพธ.ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ# 
เป)าหมายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ปO......... 
ความเชื่อมั่นของผู5มีส�วนได5ส�วนเสียต�อการต�อต5าน
ทุจริตคอร.รัปชันของ บวท. (≥ระดับ ๔) 

ระดับ ≥๔ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 

 

๗.  ผูLท่ีเก่ียวขLองกับโครงการ/งานท่ีจะใหLการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหน8วยงาน 
๗.๑ หน�วยงานผู5รับผิดชอบหลกั งานกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักกรรมการผู5อํานวยการใหญ�  
๗.๒ หน�วยงานที่สนับสนุน ทุกหน�วยงาน 

หมายเหตุ - ใช5รูปแบบ ฝvาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย. ท่ีนําเสนอโครงการ/งาน) ในข5อ ๗.๑ 
 

๘.  แผนปฏิบัติการ: คือแผนที่แสดงให5เห็นถึงวิธีการดําเนินงาน (กิจกรรม) ที่นําไปสู�เป2าหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลา
ในแต�ละกิจกรรม เนื้องาน และแผนการเบิกจ�ายเงิน ผู5รับผิดชอบ แต�ละกิจกรรมต5องระบุความเชื่อมโยงกันอย�างชัดเจน (ลําดับก�อน/หลัง 
หรือสามารถดําเนินการคู�ขนานกัน) ทั้งนี้การจัดทําแผนปฏิบัติการมีประเด็นที่ต5องพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของการคิดเนื้องาน (%) ดังนี้ 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นเหมือนกันทุกปUงบประมาณ ให5จัดทําแผนปฏิบัติการเพียงปUงบประมาณเดียว 
และคิดเนื้องานรวมเปbน 100% ต�อปU โดยใส�หมายเหตุไว5ท5ายตารางว�าดําเนินการทุกปU 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นไม�เหมือนกันในแต�ละปUงบประมาณ หรือให5ผลผลิต (Output) ที่ต�างกันตามการ
ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในแต�ละปUงบประมาณ ให5จัดทําแผนปฏิบัติการโดยคิดเนื้องานรวมเปbน 100% แบ�งตามการขออนุมัติ
วงเงินในแต�ละปUงบประมาณนั้น เช�น การจัดหาระบบ/อุปกรณ. ใหม�เพิ่มเติม/ทดแทนของเดิม การปรับปรุงระบบ/อุปกรณ. การฝyกอบรม เปbนต5น 



๖๕ 

 

 - กรณีที่โครงการ/งานมีระยะเวลาดําเนินการเร่ิมต5นและสิ้นสุดแน�นอน ให5จัดทําแผนปฏิบัติการตั้งแต�เร่ิมต5นจนถึงสิ้นสุด และ
คิดเนื้องานรวมเปbน 100% จนจบโครงการ/งาน 

� ต5องผ�านการพิจารณามาตรฐานการบริการการเดินอากาศและประเมินความปลอดภัย (Standard and Safety Assessment) เพื่อขอ
รับรองการนํามาใช5งานอย�างเปbนทางการจากหน�วยงานกํากับดูแล (สํานักงานการบินพลเรือนแห�งประเทศไทย) กรุณาเพิ่มกิจกรรม
ต�าง ๆ ของ สมป. ตามเอกสารแนบในแผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติการ  

หมายเหตุ - ใช5รูปแบบ เดือน/ปU  เช�น พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบิกจ�ายให5ใช5ทศนิยม ๒ ตําแหน�ง 
- หากกิจกรรมใดมีการเบิกจ�ายคร�อมปUงบประมาณ ให5ระบุการเบิกจ�ายในแต�ละปUแยกจากกันให5เห็นชัดเจน 

- ข้ันตอนการจัดซ้ือ/จัดจ5างขอให5ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของ กพ.บท. ให5ครบทุกข้ันตอน เช�น ข้ันตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปbนต5น 
 

๙. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ/งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น เปbนการระบุความเสี่ยง
ของโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ ซึ่งต5องสอดคล5องกับวัตถุประสงค.ของแต�ละโครงการ/งาน รวมทั้งการระบุความเสี่ยงที่สําคัญ สาเหตุ 
และมาตรการควบคุมที่มีอยู� หากเกิดเหตุการณ.ไม�พึงประสงค.ขึ้นจนส�งผลกระทบต�อการดําเนินโครงการ/งานจนทําให5 ไม�สามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค.ที่กําหนดไว5  จึงควรมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง  เพื่อให5ความเสี่ยงของโครงการ/งาน
ลดน5อยลงจนสามารถดําเนินการให5ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ที่กําหนดไว5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ กิจกรรม 
เร่ิมตLน 

(เดือน/ปO) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ปO) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจ8าย : ลLานบาท 
ผูLรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ตLอง
ดําเนินการก8อนหนLา 

(ลําดับที่) 
งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑ ทบทวนสภาะแวดล5อมด5าน
การรายงานความขัดแย5ง
ทางผลประโยชน.ฯ 

ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๒๐   CG สกญ.  

๒ จั ด ทํ า / ข อ อ นุ มั ติ ก า ร
รายงานความขัดแย5งทาง
ผลประโยชน.ฯ  และการ
วิเคราะห.ความเส่ียงฯ 

ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

๑๐   CG สกญ.  

๓ ผู5 บ ริ ห า ร แ ล ะ พ นัก ง าน 
รายงานความขัดแย5งทาง
ผลประโยชน.ฯ และวิเคราะห.
ความเส่ียงฯ 

มกราคม 
๒๕๖๓ 

มกราคม 
๒๕๖๓ 

๒๐   CG สกญ.  

๔ วิ เคราะห.รายงานความ
ขัดแย5งทางผลประโยชน.ฯ 
และวิเคราะห.ความเส่ียงฯ 

กุมภาพันธ. 
๒๕๖๓ 

กุมภาพันธ. 
๒๕๖๓ 

๒๐   CG สกญ.  

๕ จัดทํารายงานความขัดแย5ง
ทางผลประโยชน.ฯ  และ
วิเคราะห.ความเส่ียงฯ 

มีนาคม 
๒๕๖๓ 

มีนาคม 
๒๕๖๓ 

๒๐   CG สกญ.  

๖ นํ า เ สนอ ร าย งานความ
ขัดแย5งทางผลประโยชน.ฯ 
และวิเคราะห.ความเส่ียงฯ 
ต�อ บวท. และ สตน. 

เมษายน 
๒๕๖๓ 

เมษายน 
๒๕๖๓ 

๑๐   CG สกญ.  

รวม ๑๐๐%  



๖๖ 

 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 
ประเมินความเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง 
(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู8/
มาตรการควบคุม

เพิ่มเติม* 
โอกาส 

(P) 
ผลกระทบ 

(I) 
บุคลากร พนักงานมีความรู5

ความเข5าใจใน CG 
ระบบคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการ
ดําเนินงาน (ITA) และ
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณอยู�
ในระดับสูง 

ความรู5ความเข5าใจใน 
CG ระบบคุณธรรม
และความโปร�งใสใน
การดําเนินงาน (ITA) 
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณยัง
ไม�เพ่ิมขึ้น 

๑ ๒ ๒ ส�งเสริมความรู5ความเข5าใจใน
เรื่อง CG ระบบคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน 
(ITA) และประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ  

การบริหารจัดการ บวท. มีโครงสร5างงาน 
CG ท่ี ดู แล เรื่ อ ง  CG 
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ มีการ
บริหารงานบุคคลท่ี
เหมาะสมกับภารกิจ
และความรับผิดชอบ 
มีระบบการติดตามและ
รายงานอย�างสมํ่าเสมอ 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน CG ยังไม�
ทันเวลาและต�อเน่ือง 

๑ ๒ ๒ ให5ความสําคัญกับการติดตาม
ผลการดําเนินงานอย�างต�อเน่ือง
และจริงจังท้ังในระดับผู5บริหาร
และระดับผู5ปฏิบัติงาน 

วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ. มีเอกสาร/รายละเอียด 
CG, ITA, ประมวลจรยิธรรม
และจรรยาบรรณท่ี
เพียงพอ มีวิทยากร
ท่ีมีความรู5และสถานท่ี
ฝyกอบรม สัมมนา 
ต ล อ ด จ น ส ภ า พ 
แวดล5อมของการ
เรียนรู5อย�างเพียงพอ 

การเผยแพร�สภาพ 
แวดล5อมเก่ียวกับ CG 
ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ของพนักงานยังไม�
ท่ัวถึงท้ัวท้ังองค.กร
และกลุ�มเป2าหมาย
สําคัญ 

๑ ๒ ๒ ใช5การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ 
การเข5าช�วยเพื่อเสริมสร5าง
ความรู5ความเข5าใจ ความตระหนักรู5
ถึงความสําคัญ และแนวทาง
การการปฏิบัติต�างๆ เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถด5าน CG, ITA, 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของพนักงาน 

งบประมาณ มีงบประมาณของ
แต�ละโครงการใน
แผนวิสาหกิจและ
แผนแม�บท CG ท่ีชัด 
เจนและเพียงพอท่ีจะ 
สามารถดําเนินการได5 

การใช5งบประมาณ
ยังไม�คล�องตัว
เท�าท่ีควร 

๑ ๒ ๒ ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณอย�างเพียงพอและ
ทันเวลา 

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของแต�ละหน�วยงาน
ยังไม�สามารถประยุกต. 
ใช5 ในเรื่อง CG, ITA, 
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณได5 

การส่ือสารข5อมูล CG, 
ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณยัง
ไม�ท่ัวถึงและทันกับ
การเปล่ียนแปลง 

๑ ๒ ๒ เลือกใช5เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
ช�องทางการส่ือสาร/การเข5าถึง
ข5อมูล CG, ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณท่ีหลากหลาย 

สภาพแวดล5อม มีวัฒนธรรมองค.กร 
SMART AEROTHAI 
ท่ีค�อนข5างเข5มแขง็ 

บรรยากาศองค.กร 
ไม�เอื้อต�อการปฏิบัติ
ตนในวัฒนธรรมใน
ทุกด5านท่ีสอดคล5อง
กับ CG, ITA, ประมวล
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณ 

๑ ๒ ๒ สร5างบรรยากาศท่ีส�งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
อ ย� า ง ย่ิ ง คว าม มี คุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย. และ
การแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคมอย�างท่ัวถึง 

 



๖๗ 

 

หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 
- *คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) มีผลต�อการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๑ – ๔ =  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได5: มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เพียงพอ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๕ – ๘ =  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได5: มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เพียงพอ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๙ – ๑๒ =  ระดับความเสี่ยงสูง: ต5องกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเสี่ยงสูงมาก: ต5องกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 
 

๑๐.  การศึกษาความเปIนไปไดL (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  
(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใช�งบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพร5อมของโครงการ/งานที่ต5องขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 
* มีความจําเปbนต5องระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ได5กําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง 
งบลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ/งาน 

๑๐.๑.๑ ความพร5อมของพื้นที่ดาํเนินการ  (ถ5าม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 

ช่ือผูLรับผิดชอบ 
ในการจัดหา

สถานที่ 

ช่ือหน8วยงาน
เจLาของพื้นที่ 

ไดLรับ
อนุมัติ

พื้นที่แลLว 

อยู8
ระหว8าง
การขอ
อนุญาต 

อยู8
ระหว8าง

การจัดหา
พื้นที่ 

        

        

        

๑๐.๑.๒ ความพร5อมของข5อกําหนดวัสดุ/งาน   ข5อกําหนดในการซื้อ/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนต�าง ๆ เช�น 
ระบบไฟฟ2า  ระบบปรับอากาศ  ข�ายสื่อสาร  เปbนต5น 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณ#ที่จัดหาหรือดLานอื่น ๆ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 
มีและสมบูรณ# 

มี 
แต8ยังไม8สมบูรณ# 

ไม8มี 

      

      

      

๑๐.๑.๓ ความพร5อมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณ#ที่จัดหาหรือดLานอื่น ๆ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 
มีความพรLอม มีแต8ไม8พรLอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

      

๑๐.๑.๔ ความพร5อมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล5อม  (ถ5าม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลLอมฯ 

ผ8าน 
อยู8ระหว8าง
ดําเนินการ 

ยังไม8ดําเนินการ 

      

      
      

หมายเหตุ  ต5องว�าจ5างท่ีปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล5อม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อมก�อนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต5องจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อม 
และหลักเกณฑ.  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อม ในราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ 
๙๗ ง  ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
 
 
 



๖๘ 

 

๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปbนการวิเคราะห.โครงการ/งาน ที่เสนอว�ามีความคุ5มค�าการลงทุนหรือไม�) 
๑๐.๒.๑ กรณีที่ผลประโยชน.ของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5  โดยมีหลักเกณฑ.การพิจารณาว�าโครงการ/งานนั้น จะ
มีความคุ5มค�าในการลงทุนหรือไม� โดยใช5ตัวชี้ต�างๆ ดังนี้ 
 - มูลค�าป[จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) ……………………………………………………………………………………………………………. 
 - อัตราส�วนผลประโยชน.ต�อต5นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C) ……………………………………………………………………………………….. 
 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR) ……………………………………………………………………….... 
๑๐.๒.๒ กรณีที่ผลประโยชน.ของโครงการ/งาน ไม�สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5จะต5องใช5วิธขีองการวิเคราะห.ต5นทุนประสิทธิผล 
(Cost  effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

หมายเหตุ  
กรณีท่ีผลประโยชน.ของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5  อาศัยหลักเกณฑ. ดังนี้ 
- มูลค�าป[จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชน.สุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเท�ากับผลต�างระหว�างมูลค�าป[จจุบันของ

ผลประโยชน.กับมูลค�าป[จจุบันของต5นทุนรวม โดยโครงการ/งานท่ีมีมูลค�าป[จจุบันสุทธิมากกว�าศูนย.จะเปbนโครงการ/งานท่ีคุ5มค�าในการลงทุน 
 - อัตราส�วนผลประโยชน.ต�อต5นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราส�วนของมูลค�าป[จจุบันของผลประโยชน.รวมต�อมูลค�าป[จจุบันของต5นทุนรวม โดย B/C 

มากกว�าหนึ่ง จะเปbนโครงการ/งานท่ีให5ผลประโยชน.ตอบแทนคุ5มค�าในการลงทุน 
 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR) โดยวิเคราะห.จากการเปรียบเทียบระหว�างผลประโยชน.ของโครงการ/งานกับเงินลงทุนและ

ค�าใช5จ�ายตลอดอายุของโครงการ/งาน (ท่ีผ�านมา สศช. จะพิจารณาว�าโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
โครงการ/งานสูงกว�าอัตราร5อยละ ๙ - ๑๒ แล5วแต�ลักษณะของโครงการ/งาน เปbนการพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล หรือค�าเสียโอกาสของเงินทุนท่ี
ประเทศจะต5องจ�ายลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่นท่ีจะตอบสนองวัตถุประสงค.เดียวกันซ่ึงธนาคารโลกได5เคยศึกษาและกําหนดไว5สําหรับกลุ�มประเทศกําลังพัฒนา
ไว5ท่ีอัตราร5อยละ ๑๒ **) 

กรณีท่ีผลประโยชน.ของโครงการ/งาน ไม�สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5 
การวิเคราะห.โครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะห.ต5นทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใช5ตัวช้ีท้ังสามในข5อ ๑๐.๒.๑ โดยเปbนการวิเคราะห.
เปรียบเทียบค�าใช5จ�ายของแต�ละทางเลือกต�าง ๆ ซ่ึงทางเลือกท่ีเหมาะสมจะเปbนทางเลือกท่ีมีต5นทุนและค�าใช5จ�ายตลอดอายุโครงการ/งานตํ่าท่ีสุดในการตอบสนอง
วัตถุประสงค.และผลท่ีคาดว�าจะได5รับตามท่ีกําหนดไว5 ซ่ึงการวิเคราะห.วิธีนี้เปbนคํานวณผลหารระหว�างค�าใช5จ�ายสุทธิท่ีมีหน�วยเปbนเงินตรากับผลลัพธ.ท่ีหน�วยไม�เปbน
เงินตรา 
ท้ังนี้ขอให5ทําการวิเคราะห.ความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปbนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของป[จจัยต�างๆ ท่ีใช5ในการวิเคราะห.ความคุ5มค�าการลงทุนดังกล�าว
ข5างต5นภายใต5ข5อสมมติฐานต�าง ๆ  เพื่อให5ทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ/งาน   การวิเคราะห.นี้จะได5ค�าอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแต�ละกรณี    
เพื่อใช5เปbนข5อมูลในการตัดสินใจว�าควรจะลงทุนหรือไม� หากข5อสมมตฐิานต�าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณฐีาน (Base Case)   เช�น  การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของค�าใช5จ�าย
ลงทุนโครงการ/งาน   การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของประมาณการผลประโยชน.ของโครงการ/งาน และการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ    
ในกรณีท่ีมีการจัดซ้ือจัดหาจากต�างประเทศ เปbนต5น 
 
* ให5ทําท้ังข5อ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒ แต�ท้ังนี้หากไม�สามารถวิเคราะห.ในข5อ ๑๐.๒.๑ ได5 ให5ทําการวิเคราะห.ในข5อ ๑๐.๒.๒ แทน  
** ขอให5ใช5อัตราส�วนลด (Discount Rate) ท่ีอัตราร5อยละ ๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

แบบฟอร#มรายละเอียดโครงการตามแผนแม8บทการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัท วทิยุการบนิแห8งประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 
ชื่อโครงการ: การประกวดบุคคลต5นแบบคมนาคม/สํานักงาน ป.ป.ช. 

ประเภทโครงการ: 
 โครงการ (Project) 

� งาน (Strategic Activity) (งานประจํา) 
 

๒.  วัตถุประสงค#/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ# 
วัตถุประสงค#ของโครงการ เพื่อยกย�องเชิดชูเกียรติแก�บคุลากรที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย. สุจริต โปร�งใส มีคุณธรรม

และจริยธรรมอย�างเด�นชัดเปbนที่ประจักษ. สมควรได5รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเปbน “คนต5นแบบ

คมนาคม” หรือคนดีเด�นด5านการต�อต5านการทุจริตของสํานกังาน ป.ป.ช. 

ประเด็นยุทธศาสตร#ท่ี ๑: ดําเนินงานตามพันธกิจภายใต5หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเน5นการสร5าง Good 
Citizenship (กลยุทธ# S6.1) 

วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#ท่ี ๑.๑: ผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ บวท. พร5อมขยายการปฏิบัติให5ครอบคลุม
ทุกระดับทั่วทั้งองค.กร (Quick win) (Plan 6.1.1) 

เป)าหมายผลการดําเนินการ: ความสําเร็จของการได5รับรางวัลบคุคลต5นแบบคมนาคม/สํานักงาน ป.ป.ช. 

กลยุทธ#:  

แผนงาน:  

ระดับความสําคัญ * � ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓ 
 

* มีความจําเปbนต5องระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาท่ีได5กําหนดดําเนินการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังการ
ติดตามจากหน�วยงานภายนอก   
ระดับ ๑: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบทุกคําถามย�อยในข5อ ๒  และหากโครงการ/งานนี้ไม�ประสบผลสําเร็จ จะทําให5วัตถุประสงค.เชิงยุทธศาสตร.และเป2าหมายจะไม�

สามารถบรรลุได5  อีกท้ังมีความจําเปbนต5องมีโครงการ/งาน ไม�สามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได5 (มีโอกาสถูกติดตามจากหน�วยงานภายนอกสูง) เช�น 
นโยบายรัฐบาล  การแก5ป[ญหาเร�งด�วน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบทุกคําถามย�อยในข5อ ๒  โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไม�ตอบสนองเป2าหมายฯ ได5โดยตรง  แต�จะส�งเสริมหรือ
สนับสนุนในความสําเร็จของเป2าหมายเชิงยุทธศาสตร. เป2าหมายระดับกลยุทธ. 

ระดับ ๓: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบคําถามย�อยในข5อ ๒ ได5บางข5อ 
 

๓.  ท่ีมาและความจําเปIนของโครงการ/งาน 
(สภาพปKญหา/ความตLองการ/ความจําเปIนเร8งด8วน/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น) 

     ศูนย.ปฏิบัติการต�อต5านการทุจริต (ศปท.) สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) จัดโครงการปรับฐานความคิดของบุคลากรสร5าง

ค�านิยมในการต�อต5านการทุจริต โดยมีกิจกรรมมอบรางวัล “คนต5นแบบคมนาคม” ประจําปU  เพื่อยกย�องเชิดชูเกียรติแก�บุคลากรของ
หน�วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และได5ขอความร�วมมือให5หน�วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดตามแนวทางและหลักเกณฑ.
การคัดเลือกที่กําหนด หน�วยงานละ ๑ คน ส�งให5กระทรวงคมนาคมพิจารณา 

     
๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ดําเนินการทุกปOงบประมาณ 
 มีระยะเวลาดําเนนิการ 

จํานวน  .....๕.... ปO   ปOงบประมาณ ......๒๕๖๓....... ถึงปOงบประมาณ ........๒๕๖๗............... 
ปUงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต�วันท่ี  ๑ ตุลาคมของปUหนึ่งถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปUถัดไป และให5ใช5ปU พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปbนช่ือสําหรับปUงบประมาณนั้น 
 

๕.  งบประมาณ 
� ไม8ใชLงบประมาณ 
 ใชLงบประมาณ 



๗๐ 

 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 
ผลการเบิกจ8าย

งบประมาณสะสม
ท่ีผ8านมา* 

แผนเบิกจ8ายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน        

งบดําเนินการ - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - - 

หมายเหตุ - จํานวนเงินใช5หน�วยเปbนล5านบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหน�ง) 
- *สําหรับโครงการ/งานท่ีดําเนินการต�อเนื่องจนถึงงบประมาณปUป[จจุบัน 

 

๖.  ผลท่ีคาดว8าจะไดLรับของโครงการ/งาน 
๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ได5รับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแล5วเสร็จ ซึ่งอาจจะเปbนผลผลิตในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ผลผลิต จํานวน หน8วย 
เป)าหมายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ความสําเร็จของการส�งประกวดบุคคล
ต5นแบบ (≥ระดับ ๔) 

๑ ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 

๖.๒  ผลลัพธ# (Outcome): ผลประโยชน.ต�อเนื่องทางตรงหรือทางอ5อมที่คาดว�าจะได5รับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิต
ที่ได5ไปใช5ประโยชน.หลังจากดําเนินการเสร็จเรียบร5อยแล5ว (อาจจะเปbนผลลัพธ.ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ# 
เป)าหมายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ปO......... 
ความเชื่อมั่นของผู5มีส�วนได5ส�วนเสียต�อการต�อต5าน
ทุจริตคอร.รัปชันของ บวท. (≥ระดับ ๔) 

ระดับ ≥๔ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 

 

๗.  ผูLท่ีเก่ียวขLองกับโครงการ/งานท่ีจะใหLการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหน8วยงาน 
๗.๑ หน�วยงานผู5รับผิดชอบหลกั งานกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักกรรมการผู5อํานวยการใหญ�  
๗.๒ หน�วยงานที่สนับสนุน ทุกหน�วยงาน 

หมายเหตุ - ใช5รูปแบบ ฝvาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย. ท่ีนําเสนอโครงการ/งาน) ในข5อ ๗.๑ 
 

๘.  แผนปฏิบัติการ: คือแผนที่แสดงให5เห็นถึงวิธีการดําเนินงาน (กิจกรรม) ที่นําไปสู�เป2าหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลา
ในแต�ละกิจกรรม เนื้องาน และแผนการเบิกจ�ายเงิน ผู5รับผิดชอบ แต�ละกิจกรรมต5องระบุความเชื่อมโยงกันอย�างชัดเจน (ลําดับก�อน/หลัง 
หรือสามารถดําเนินการคู�ขนานกัน) ทั้งนี้การจัดทําแผนปฏิบัติการมีประเด็นที่ต5องพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของการคิดเนื้องาน (%) ดังนี้ 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นเหมือนกันทุกปUงบประมาณ ให5จัดทําแผนปฏิบัติการเพียงปUงบประมาณเดียว 
และคิดเนื้องานรวมเปbน 100% ต�อปU โดยใส�หมายเหตุไว5ท5ายตารางว�าดําเนินการทุกปU 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นไม�เหมือนกันในแต�ละปUงบประมาณ หรือให5ผลผลิต (Output) ที่ต�างกันตามการ
ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในแต�ละปUงบประมาณ ให5จัดทําแผนปฏิบัติการโดยคิดเนื้องานรวมเปbน 100% แบ�งตามการขออนุมัติ
วงเงินในแต�ละปUงบประมาณนั้น เช�น การจัดหาระบบ/อุปกรณ. ใหม�เพิ่มเติม/ทดแทนของเดิม การปรับปรุงระบบ/อุปกรณ. การฝyกอบรม เปbนต5น 
 - กรณีที่โครงการ/งานมีระยะเวลาดําเนินการเร่ิมต5นและสิ้นสุดแน�นอน ให5จัดทําแผนปฏิบัติการตั้งแต�เร่ิมต5นจนถึงสิ้นสุด และ
คิดเนื้องานรวมเปbน 100% จนจบโครงการ/งาน 

� ต5องผ�านการพิจารณามาตรฐานการบริการการเดินอากาศและประเมินความปลอดภัย (Standard and Safety Assessment) เพื่อขอ
รับรองการนํามาใช5งานอย�างเปbนทางการจากหน�วยงานกํากับดูแล (สํานักงานการบินพลเรือนแห�งประเทศไทย) กรุณาเพิ่มกิจกรรม
ต�าง ๆ ของ สมป. ตามเอกสารแนบในแผนปฏิบัติการ 

 
 
 



๗๑ 

 

แผนปฏิบัติการ  

หมายเหตุ - ใช5รูปแบบ เดือน/ปU  เช�น พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบิกจ�ายให5ใช5ทศนิยม ๒ ตําแหน�ง 
- หากกิจกรรมใดมีการเบิกจ�ายคร�อมปUงบประมาณ ให5ระบุการเบิกจ�ายในแต�ละปUแยกจากกันให5เห็นชัดเจน 
- ข้ันตอนการจัดซ้ือ/จัดจ5างขอให5ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของ กพ.บท. ให5ครบทุกข้ันตอน เช�น ข้ันตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปbนต5น 

 

๙. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ/งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น เปbนการระบุความเสี่ยง
ของโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ ซึ่งต5องสอดคล5องกับวัตถุประสงค.ของแต�ละโครงการ/งาน รวมทั้งการระบุความเสี่ยงที่สําคัญ สาเหตุ 
และมาตรการควบคุมที่มีอยู� หากเกิดเหตุการณ.ไม�พึงประสงค.ขึ้นจนส�งผลกระทบต�อการดําเนินโครงการ/งานจนทําให5 ไม�สามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค.ที่กําหนดไว5  จึงควรมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง  เพื่อให5ความเสี่ยงของโครงการ/งาน
ลดน5อยลงจนสามารถดําเนินการให5ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ที่กําหนดไว5 
 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 
ประเมินความเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง 
(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู8/
มาตรการควบคุม

เพิ่มเติม* 
โอกาส 

(P) 
ผลกระทบ 

(I) 
บุคลากร พนักงานมีความรู5

ความเข5าใจใน CG 
ระบบคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการ
ดําเนินงาน (ITA) และ
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณอยู�
ในระดับสูง 

ความรู5ความเข5าใจใน 
CG ระบบคุณธรรม
และความโปร�งใสใน
การดําเนินงาน (ITA) 
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณยัง
ไม�เพ่ิมขึ้น 

๑ ๒ ๒ ส�งเสริมความรู5ความเข5าใจใน
เรื่อง CG ระบบคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน 
(ITA) และประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ  

การบริหารจัดการ บวท. มีโครงสร5างงาน 
CG ท่ี ดู แล เรื่ อ ง  CG 
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ มีการ
บริหารงานบุคคลท่ี
เหมาะสมกับภารกิจ
และความรับผิดชอบ 
มีระบบการติดตามและ
รายงานอย�างสมํ่าเสมอ 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน CG ยังไม�
ทันเวลาและต�อเน่ือง 

๑ ๒ ๒ ให5ความสําคัญกับการติดตาม
ผลการดําเนินงานอย�างต�อเน่ือง
และจริงจังท้ังในระดับผู5บริหาร
และระดับผู5ปฏิบัติงาน 

ลําดับที่ กิจกรรม 
เร่ิมตLน 

(เดือน/ปO) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ปO) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจ8าย : ลLานบาท 
ผูLรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ตLอง
ดําเนินการก8อนหนLา 

(ลําดับที่) 
งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑ จัดทํา/ขออนุมัติโครงการ
ประกวดบุคคลต5นแบบฯ 

เมษายน 
๒๕๖๓ 

เมษายน 
๒๕๖๓ 

๑๐   CG สกญ.  

๒ รับสมัครประกวดบุคคล
ต5นแบบฯ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

๓๐   CG สกญ.  

๓ คัดเลือกบุคคลต5นแบบฯ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

๓๐   CG สกญ.  

๔ เสนอชื่อบุคคลต5นแบบฯ ต�อ 
บวท. 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

๑๐   CG สกญ.  

๕ ส� ง เ ข5 า ป ร ะ ก ว ด บุ ค ค ล
ต5นแบบฯ 

มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

๑๐   CG สกญ.  

๖ ประกาศเกียรติคุณบุคคล
ต5นแบบภายในและภายนอก 
บวท. 

กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

กันยายน 
๒๕๖๓ 

๑๐   CG สกญ.  

รวม ๑๐๐%  
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ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 
ประเมินความเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง 
(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู8/
มาตรการควบคุม

เพิ่มเติม* 
โอกาส 

(P) 
ผลกระทบ 

(I) 
วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ. มีเอกสาร/รายละเอียด 

CG, ITA, ประมวลจรยิธรรม
และจรรยาบรรณท่ี
เพียงพอ มีวิทยากร
ท่ีมีความรู5และสถานท่ี
ฝyกอบรม สัมมนา 
ต ล อ ด จ น ส ภ า พ 
แวดล5อมของการ
เรียนรู5อย�างเพียงพอ 

การเผยแพร�สภาพ 
แวดล5อมเก่ียวกับ CG 
ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ของพนักงานยังไม�
ท่ัวถึงท้ัวท้ังองค.กร
และกลุ�มเป2าหมาย
สําคัญ 

๑ ๒ ๒ ใช5การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ 
การเข5าช�วยเพื่อเสริมสร5าง
ความรู5ความเข5าใจ ความตระหนักรู5
ถึงความสําคัญ และแนวทาง
การการปฏิบัติต�างๆ เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถด5าน CG, ITA, 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของพนักงาน 

งบประมาณ มีงบประมาณของ
แต�ละโครงการใน
แผนวิสาหกิจและ
แผนแม�บท CG ท่ีชัด 
เจนและเพียงพอท่ีจะ 
สามารถดําเนินการได5 

การใช5งบประมาณ
ยังไม�คล�องตัว
เท�าท่ีควร 

๑ ๒ ๒ ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณอย�างเพียงพอและ
ทันเวลา 

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของแต�ละหน�วยงาน
ยังไม�สามารถประยุกต. 
ใช5 ในเรื่อง CG, ITA, 
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณได5 

การส่ือสารข5อมูล CG, 
ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณยัง
ไม�ท่ัวถึงและทันกับ
การเปล่ียนแปลง 

๑ ๒ ๒ เลือกใช5เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
ช�องทางการส่ือสาร/การเข5าถึง
ข5อมูล CG, ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณท่ีหลากหลาย 

สภาพแวดล5อม มีวัฒนธรรมองค.กร 
SMART AEROTHAI 
ท่ีค�อนข5างเข5มแขง็ 

บรรยากาศองค.กร 
ไม�เอื้อต�อการปฏิบัติ
ตนในวัฒนธรรมใน
ทุกด5านท่ีสอดคล5อง
กับ CG, ITA, ประมวล
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณ 

๑ ๒ ๒ สร5างบรรยากาศท่ีส�งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
อ ย� า ง ย่ิ ง คว าม มี คุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย. และ
การแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคมอย�างท่ัวถึง 

หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 
- *คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) มีผลต�อการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๑ – ๔ =  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได5: มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เพียงพอ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๕ – ๘ =  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได5: มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เพียงพอ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๙ – ๑๒ =  ระดับความเสี่ยงสูง: ต5องกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเสี่ยงสูงมาก: ต5องกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 
 

๑๐.  การศึกษาความเปIนไปไดL (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  
(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใช�งบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพร5อมของโครงการ/งานที่ต5องขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 
* มีความจําเปbนต5องระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ได5กําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง 
งบลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ/งาน 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

๑๐.๑.๑ ความพร5อมของพื้นที่ดาํเนินการ  (ถ5าม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 

ช่ือผูLรับผิดชอบ 
ในการจัดหา

สถานที่ 

ช่ือหน8วยงาน
เจLาของพื้นที่ 

ไดLรับ
อนุมัติ

พื้นที่แลLว 

อยู8
ระหว8าง
การขอ
อนุญาต 

อยู8
ระหว8าง

การจัดหา
พื้นที่ 

        

        

        

๑๐.๑.๒ ความพร5อมของข5อกําหนดวัสดุ/งาน   ข5อกําหนดในการซื้อ/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนต�าง ๆ เช�น 
ระบบไฟฟ2า  ระบบปรับอากาศ  ข�ายสื่อสาร  เปbนต5น 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณ#ที่จัดหาหรือดLานอื่น ๆ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 
มีและสมบูรณ# 

มี 
แต8ยังไม8สมบูรณ# 

ไม8มี 

      

      

      

๑๐.๑.๓ ความพร5อมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณ#ที่จัดหาหรือดLานอื่น ๆ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 
มีความพรLอม มีแต8ไม8พรLอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

      

๑๐.๑.๔ ความพร5อมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล5อม (ถ5าม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลLอมฯ 

ผ8าน 
อยู8ระหว8าง
ดําเนินการ 

ยังไม8ดําเนินการ 

      

      
      

หมายเหตุ  ต5องว�าจ5างท่ีปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล5อม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อมก�อนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต5องจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อม 
และหลักเกณฑ.  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อม ในราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ 
๙๗ ง  ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 

๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปbนการวิเคราะห.โครงการ/งาน ที่เสนอว�ามีความคุ5มค�าการลงทุนหรือไม�) 
๑๐.๒.๑ กรณีที่ผลประโยชน.ของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5  โดยมีหลักเกณฑ.การพิจารณาว�าโครงการ/งานนั้น จะ
มีความคุ5มค�าในการลงทุนหรือไม� โดยใช5ตัวชี้ต�างๆ ดังนี้ 
 - มูลค�าป[จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) ……………………………………………………………………………………………………………. 
 - อัตราส�วนผลประโยชน.ต�อต5นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C) ……………………………………………………………………………………….. 
 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR) ……………………………………………………………………….... 
๑๐.๒.๒ กรณีที่ผลประโยชน.ของโครงการ/งาน ไม�สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5จะต5องใช5วิธขีองการวิเคราะห.ต5นทุนประสิทธิผล 
(Cost  effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

หมายเหตุ  
กรณีท่ีผลประโยชน.ของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5  อาศัยหลักเกณฑ. ดังนี้ 
- มูลค�าป[จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชน.สุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเท�ากับผลต�างระหว�างมูลค�าป[จจุบันของ

ผลประโยชน.กับมูลค�าป[จจุบันของต5นทุนรวม โดยโครงการ/งานท่ีมีมูลค�าป[จจุบันสุทธิมากกว�าศูนย.จะเปbนโครงการ/งานท่ีคุ5มค�าในการลงทุน 
 - อัตราส�วนผลประโยชน.ต�อต5นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราส�วนของมูลค�าป[จจุบันของผลประโยชน.รวมต�อมูลค�าป[จจุบันของต5นทุนรวม โดย B/C 

มากกว�าหนึ่ง จะเปbนโครงการ/งานท่ีให5ผลประโยชน.ตอบแทนคุ5มค�าในการลงทุน 



๗๔ 

 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR) โดยวิเคราะห.จากการเปรียบเทียบระหว�างผลประโยชน.ของโครงการ/งานกับเงินลงทุนและ
ค�าใช5จ�ายตลอดอายุของโครงการ/งาน (ท่ีผ�านมา สศช. จะพิจารณาว�าโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
โครงการ/งานสูงกว�าอัตราร5อยละ ๙ - ๑๒ แล5วแต�ลักษณะของโครงการ/งาน เปbนการพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล หรือค�าเสียโอกาสของเงินทุนท่ี
ประเทศจะต5องจ�ายลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่นท่ีจะตอบสนองวัตถุประสงค.เดียวกันซ่ึงธนาคารโลกได5เคยศึกษาและกําหนดไว5สําหรับกลุ�มประเทศกําลังพัฒนา
ไว5ท่ีอัตราร5อยละ ๑๒ **) 

กรณีท่ีผลประโยชน.ของโครงการ/งาน ไม�สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5 
การวิเคราะห.โครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะห.ต5นทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใช5ตัวช้ีท้ังสามในข5อ ๑๐.๒.๑ โดยเปbนการวิเคราะห.
เปรียบเทียบค�าใช5จ�ายของแต�ละทางเลือกต�าง ๆ ซ่ึงทางเลือกท่ีเหมาะสมจะเปbนทางเลือกท่ีมีต5นทุนและค�าใช5จ�ายตลอดอายุโครงการ/งานตํ่าท่ีสุดในการตอบสนอง
วัตถุประสงค.และผลท่ีคาดว�าจะได5รับตามท่ีกําหนดไว5 ซ่ึงการวิเคราะห.วิธีนี้เปbนคํานวณผลหารระหว�างค�าใช5จ�ายสุทธิท่ีมีหน�วยเปbนเงินตรากับผลลัพธ.ท่ีหน�วยไม�เปbน
เงินตรา 
ท้ังนี้ขอให5ทําการวิเคราะห.ความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปbนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของป[จจัยต�างๆ ท่ีใช5ในการวิเคราะห.ความคุ5มค�าการลงทุนดังกล�าว
ข5างต5นภายใต5ข5อสมมติฐานต�าง ๆ  เพื่อให5ทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ/งาน   การวิเคราะห.นี้จะได5ค�าอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแต�ละกรณี    
เพื่อใช5เปbนข5อมูลในการตัดสินใจว�าควรจะลงทุนหรือไม� หากข5อสมมตฐิานต�าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณฐีาน (Base Case)   เช�น  การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของค�าใช5จ�าย
ลงทุนโครงการ/งาน   การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของประมาณการผลประโยชน.ของโครงการ/งาน และการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ    
ในกรณีท่ีมีการจัดซ้ือจัดหาจากต�างประเทศ เปbนต5น 

 
* ให5ทําท้ังข5อ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒ แต�ท้ังนี้หากไม�สามารถวิเคราะห.ในข5อ ๑๐.๒.๑ ได5 ให5ทําการวิเคราะห.ในข5อ ๑๐.๒.๒ แทน  
** ขอให5ใช5อัตราส�วนลด (Discount Rate) ท่ีอัตราร5อยละ ๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

แบบฟอร#มรายละเอียดโครงการตามแผนแม8บทการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัท วทิยุการบนิแห8งประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 
ชื่อโครงการ: การขับเคลื่อนสู�การเปbนองค.กรคุณธรรม(องค.กร.ส�งเสริมคุณธรรม/องค.กรคุณธรรม/องค.กรคุณธรรมต5นแบบ) ปU 

๒๕๖๓-๒๕๖๖  

ประเภทโครงการ: 
� โครงการ (Project) (โครงการ ๐๐๐-๐๖๑๘) 
 งาน (Strategic Activity)  

 

๒.  วัตถุประสงค#/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ# 
วัตถุประสงค#ของโครงการ ส�งเสริมและพัฒนาสู�การเปbนองค.กรคุณธรรมต5นแบบของกระทรวงวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร#ท่ี ๑: การดําเนินงานตามพันธกิจภายใต5หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเน5นการสร5าง Good 
Citizenship ( กลยุทธ# S6.1) 

วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#ท่ี ๑.๒: การส�งเสริมและปลูกฝ[งพนักงานทุกระดับให5มีจรรยาบรรณที่ดี ตามหลักการและแนวทางการกํากับ
ดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ (Long Rerm) (Plan 6.1.2) 

เป)าหมายผลการดําเนินการ: • ความสําเร็จของการเปbนองค.กรส�งเสริมคุณธรรม ในปU ๒๕๖๓ 

• ความสําเร็จของการเปbนองค.กรคุณธรรม ในปU ๒๕๖๔ 
• ความสําเร็จของการเปbนองค.กรคุณธรรมต5นแบบ ในปU ๒๕๖๓ 

กลยุทธ#:  

แผนงาน:  

ระดับความสําคัญ * � ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓ 
 

* มีความจําเปbนต5องระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาท่ีได5กําหนดดําเนินการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังการ
ติดตามจากหน�วยงานภายนอก   
ระดับ ๑: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบทุกคําถามย�อยในข5อ ๒  และหากโครงการ/งานนี้ไม�ประสบผลสําเร็จ จะทําให5วัตถุประสงค.เชิงยุทธศาสตร.และเป2าหมายจะไม�

สามารถบรรลุได5  อีกท้ังมีความจําเปbนต5องมีโครงการ/งาน ไม�สามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได5 (มีโอกาสถูกติดตามจากหน�วยงานภายนอกสูง) เช�น 
นโยบายรัฐบาล  การแก5ป[ญหาเร�งด�วน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบทุกคําถามย�อยในข5อ ๒  โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไม�ตอบสนองเป2าหมายฯ ได5โดยตรง  แต�จะส�งเสริมหรือ
สนับสนุนในความสําเร็จของเป2าหมายเชิงยุทธศาสตร. เป2าหมายระดับกลยุทธ. 

ระดับ ๓: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบคําถามย�อยในข5อ ๒ ได5บางข5อ 
 

๓.  ท่ีมาและความจําเปIนของโครงการ/งาน 
(สภาพปKญหา/ความตLองการ/ความจําเปIนเร8งด8วน/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น) 

     ศูนย.ปฏิบัติการต�อต5านการทุจริต (ศปท.) สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) ได5แจ5งมติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม�บท
ส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ให5บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.) ซึ่งมีหน�วยงานอยู�ในส�วน

ภูมิภาคดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ๓ ข5อ ดังนี้ (๑) การดําเนินงานควรมุ�งเน5นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให5มากขึ้น 
และขยายผลด5านการมีส�วนร�วมจากภาคประชาชนหรือขยายกลุ�มเป2าหมายใหม� เพื่อให5เกิดการเปลี่ยนแปลงอย�างชัดเจนและมีความต�อเนื่องใน
การดําเนินงาน (๒) การประชาสัมพันธ. ให5เพิ่มหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ เช�น ใช5สื่อโทรทัศน. YouTube เปbนต5น เพื่อให5เกิดช�องทางในการ
สื่อสารไปยังกลุ�มเป2าหมายใหม�ให5มากขึ้น และ (๓) ให5มีการส�งเสริมและกําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนแผนส�งเสริมคุณธรรมของ
หน�วยงาน เพื่อกระตุ5นให5มีการส�งเสริมคุณธรรมไปสู�เครือข�ายภาคประชาชนในการเข5าร�วมกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรมมากขึ้น โดย

ประสานงานกับหน�วยงานที่อยู�ในส�วนภูมิภาค ให5ร�วมมือกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ซึ่งเปbนฝvายเลขานุการคณะอนุกรรมการส�งเสริม
คุณธรรมระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนแผนส�งเสริมคุณธรรมของจังหวัด เพื่อสร5างการมีส�วนร�วมในการส�งเสริมคุณธรรมบูรณาการกับทุก
ภาคส�วนของสังคม ทั้งนี้ ศปท. สปค. ได5จัดส�งคู�มือส�งเสริมและพัฒนาองค.กร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม ให5 บวท. ใช5เปbนแนวทาง
ในการดําเนินการขับเคลื่อนและประเมินองค.กรคุณธรรมในปU ๒๕๖๒ 

 



๗๖ 

 

๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปOงบประมาณ 
 มีระยะเวลาดําเนนิการ 

จํานวน  .....๓.... ปO   ปOงบประมาณ ......๒๕๖๓....... ถึงปOงบประมาณ ........๒๕๖๕............... 
ปUงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต�วันท่ี  ๑ ตุลาคมของปUหนึ่งถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปUถัดไป และให5ใช5ปU พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปbนช่ือสําหรับปUงบประมาณนั้น 
 

๕.  งบประมาณ 
 ไม8ใชLงบประมาณ 
� ใชLงบประมาณ 

 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 
ผลการเบิกจ8าย

งบประมาณสะสม
ท่ีผ8านมา* 

แผนเบิกจ8ายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน        

งบดําเนินการ ๐.๑๙ - ๐.๑๙ - - - - 

รวมท้ังสิ้น ๐.๑๙ - ๐.๑๙ - - - - 

หมายเหตุ - จํานวนเงินใช5หน�วยเปbนล5านบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหน�ง) 
- *สําหรับโครงการ/งานท่ีดําเนินการต�อเนื่องจนถึงงบประมาณปUป[จจุบัน 

 

๖.  ผลท่ีคาดว8าจะไดLรับของโครงการ/งาน 
๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ได5รับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแล5วเสร็จ ซึ่งอาจจะเปbนผลผลิตในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ผลผลิต จํานวน หน8วย 
เป)าหมายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ความสําเร็จของการเปbนองค.กรส�งเสริม
คุณธรรม ในปU ๒๕๖๓ (≥ระดับ ๔) 

๑ ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 
๖.๒  ผลลัพธ# (Outcome): ผลประโยชน.ต�อเนื่องทางตรงหรือทางอ5อมที่คาดว�าจะได5รับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิต

ที่ได5ไปใช5ประโยชน.หลังจากดําเนินการเสร็จเรียบร5อยแล5ว (อาจจะเปbนผลลัพธ.ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ# 
เป)าหมายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ปO......... 
ความเชื่อมั่นของผู5มีส�วนได5ส�วนเสียต�อการปลูกฝ[ง
วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
แก�บุคลากรของ บวท. (≥ระดับ ๔) 

≥ระดับ ๔ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 

 

๗.  ผูLท่ีเก่ียวขLองกับโครงการ/งานท่ีจะใหLการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหน8วยงาน 
๗.๑ หน�วยงานผู5รับผิดชอบหลกั งานกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักกรรมการผู5อํานวยการใหญ�  
๗.๒ หน�วยงานที่สนับสนุน ทุกหน�วยงาน 

หมายเหตุ - ใช5รูปแบบ ฝvาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย. ท่ีนําเสนอโครงการ/งาน) ในข5อ ๗.๑ 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

๘.  แผนปฏิบัติการ: คือแผนที่แสดงให5เห็นถึงวิธีการดําเนินงาน (กิจกรรม) ที่นําไปสู�เป2าหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลา
ในแต�ละกิจกรรม เนื้องาน และแผนการเบิกจ�ายเงิน ผู5รับผิดชอบ แต�ละกิจกรรมต5องระบุความเชื่อมโยงกันอย�างชัดเจน (ลําดับก�อน/หลัง 
หรือสามารถดําเนินการคู�ขนานกัน) ทั้งนี้การจัดทําแผนปฏิบัติการมีประเด็นที่ต5องพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของการคิดเนื้องาน (%) ดังนี้ 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นเหมือนกันทุกปUงบประมาณ ให5จัดทําแผนปฏิบัติการเพียงปUงบประมาณเดียว 
และคิดเนื้องานรวมเปbน 100% ต�อปU โดยใส�หมายเหตุไว5ท5ายตารางว�าดําเนินการทุกปU 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นไม�เหมือนกันในแต�ละปUงบประมาณ หรือให5ผลผลิต (Output) ที่ต�างกันตามการ
ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในแต�ละปUงบประมาณ ให5จัดทําแผนปฏิบัติการโดยคิดเนื้องานรวมเปbน 100% แบ�งตามการขออนุมัติ
วงเงินในแต�ละปUงบประมาณนั้น เช�น การจัดหาระบบ/อุปกรณ. ใหม�เพิ่มเติม/ทดแทนของเดิม การปรับปรุงระบบ/อุปกรณ. การฝyกอบรม เปbนต5น 
 - กรณีที่โครงการ/งานมีระยะเวลาดําเนินการเร่ิมต5นและสิ้นสุดแน�นอน ให5จัดทําแผนปฏิบัติการตั้งแต�เร่ิมต5นจนถึงสิ้นสุด และ
คิดเนื้องานรวมเปbน 100% จนจบโครงการ/งาน 

� ต5องผ�านการพิจารณามาตรฐานการบริการการเดินอากาศและประเมินความปลอดภัย (Standard and Safety Assessment) เพื่อขอ
รับรองการนํามาใช5งานอย�างเปbนทางการจากหน�วยงานกํากับดูแล (สํานักงานการบินพลเรือนแห�งประเทศไทย) กรุณาเพิ่มกิจกรรม
ต�าง ๆ ของ สมป. ตามเอกสารแนบในแผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติการ  

หมายเหตุ - ใช5รูปแบบ เดือน/ปU  เช�น พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบิกจ�ายให5ใช5ทศนิยม ๒ ตําแหน�ง 
- หากกิจกรรมใดมีการเบิกจ�ายคร�อมปUงบประมาณ ให5ระบุการเบิกจ�ายในแต�ละปUแยกจากกันให5เห็นชัดเจน 

- ข้ันตอนการจัดซ้ือ/จัดจ5างขอให5ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของ กพ.บท. ให5ครบทุกข้ันตอน เช�น ข้ันตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปbนต5น 

ลําดับที่ กิจกรรม 
เร่ิมตLน 

(เดือน/ปO) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ปO) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจ8าย : ลLานบาท 
ผูLรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ตLอง
ดําเนินการก8อนหนLา 

(ลําดับที่) 
งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑ ข อ อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร ขั บ 
เคล่ือนสู�การเปbนองค.กร
คุณธรรม ระยะท่ี ๑  
(องค.กรส�งเสริมคุณธรรม) 

ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๑๐ - - CG สกญ.  

๒ จัดการถ�ายทอดความรู5ความ
เข5าใจโครงการขับเคล่ือนสู�
การเปbนองค.กรคุณธรรม 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๑๐ - ๐.๑๙ CG สกญ.  

๓ การมีส�วนร�วมในการประกาศ
เจตนารมณ.คุณธรรมของ
ผู5บริหารและพนักงาน 

ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

กุมภาพันธ. 
๒๕๖๓ 

๒๐ -  CG สกญ.  

๔ การมีส�วนร�วมในการกําหนด
เป2 าหมายคุณธรรมของ
ผู5บริหารและพนักงาน 

กุมภาพันธ. 
๒๕๖๓ 

เมษายน 
๒๕๖๓ 

๒๐ -  CG สกญ.  

๕ จัดทําแผนการดําเนินงาน
เ พื่ อ ใ ห5 เ กิ ด คุ ณ ธ ร ร ม
เป2าหมายแบบมีส�วนร�วมและ
มีการมอบหมายผู5รับผิดชอบ
ท่ีชัดเจน 

เมษายน 
๒๕๖๓ 

มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

๒๐ -  CG สกญ.  

๖ ส�งประกวดองค.กรคุณธรรม 
ระยะท่ี ๑  
(องค.กรส�งเสริมคุณธรรม) 

มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๕ -  CG สกญ.  

๗ ดําเนินการตามแผนดําเนิน 
การฯ 

มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

กันยายน 
๒๕๖๓ 

๑๐ -  CG สกญ.  

๘ ประเมินผลโครงการขับ 
เคล่ือนสู�การเปbนองค.กร
คุณธรรม ระยะท่ี ๑ 

กันยายน 
๒๕๖๓ 

กันยายน 
๒๕๖๓ 

๕ -  CG สกญ.  

รวม ๑๐๐%  



๗๘ 

 

๙. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ/งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น เปbนการระบุความเสี่ยง
ของโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ ซึ่งต5องสอดคล5องกับวัตถุประสงค.ของแต�ละโครงการ/งาน รวมทั้งการระบุความเสี่ยงที่สําคัญ สาเหตุ 
และมาตรการควบคุมที่มีอยู� หากเกิดเหตุการณ.ไม�พึงประสงค.ขึ้นจนส�งผลกระทบต�อการดําเนินโครงการ/งานจนทําให5 ไม�สามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค.ที่กําหนดไว5  จึงควรมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง  เพื่อให5ความเสี่ยงของโครงการ/งาน
ลดน5อยลงจนสามารถดําเนินการให5ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ที่กําหนดไว5 
 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 
ประเมินความเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง 
(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู8/
มาตรการควบคุม

เพิ่มเติม* 
โอกาส 

(P) 
ผลกระทบ 

(I) 
บุคลากร พนักงานมีความรู5

ความเข5าใจใน CG 
ระบบคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการ
ดําเนินงาน (ITA) และ
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณอยู�
ในระดับสูง 

ความรู5ความเข5าใจใน 
CG ระบบคุณธรรม
และความโปร�งใสใน
การดําเนินงาน (ITA) 
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณยัง
ไม�เพ่ิมขึ้น 

๑ ๒ ๒ ส�งเสริมความรู5ความเข5าใจใน
เรื่อง CG ระบบคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน 
(ITA) และประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ  

การบริหารจัดการ บวท. มีโครงสร5างงาน 
CG ท่ี ดู แล เรื่ อ ง  CG 
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ มีการ
บริหารงานบุคคลท่ี
เหมาะสมกับภารกิจ
และความรับผิดชอบ 
มีระบบการติดตามและ
รายงานอย�างสมํ่าเสมอ 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน CG ยังไม�
ทันเวลาและต�อเน่ือง 

๑ ๒ ๒ ให5ความสําคัญกับการติดตาม
ผลการดําเนินงานอย�างต�อเน่ือง
และจริงจังท้ังในระดับผู5บริหาร
และระดับผู5ปฏิบัติงาน 

วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ. มีเอกสาร/รายละเอียด 
CG, ITA, ประมวลจรยิธรรม
และจรรยาบรรณท่ี
เพียงพอ มีวิทยากร
ท่ีมีความรู5และสถานท่ี
ฝyกอบรม สัมมนา 
ต ล อ ด จ น ส ภ า พ 
แวดล5อมของการ
เรียนรู5อย�างเพียงพอ 

การเผยแพร�สภาพ 
แวดล5อมเก่ียวกับ CG 
ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ของพนักงานยังไม�
ท่ัวถึงท้ัวท้ังองค.กร
และกลุ�มเป2าหมาย
สําคัญ 

๑ ๒ ๒ ใช5การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ 
การเข5าช�วยเพื่อเสริมสร5าง
ความรู5ความเข5าใจ ความตระหนักรู5
ถึงความสําคัญ และแนวทาง
การการปฏิบัติต�างๆ เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถด5าน CG, ITA, 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของพนักงาน 

งบประมาณ มีงบประมาณของ
แต�ละโครงการใน
แผนวิสาหกิจและ
แผนแม�บท CG ท่ีชัด 
เจนและเพียงพอท่ีจะ 
สามารถดําเนินการได5 

การใช5งบประมาณ
ยังไม�คล�องตัว
เท�าท่ีควร 

๑ ๒ ๒ ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณอย�างเพียงพอและ
ทันเวลา 

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของแต�ละหน�วยงาน
ยังไม�สามารถประยุกต. 
ใช5 ในเรื่อง CG, ITA, 
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณได5 

การส่ือสารข5อมูล CG, 
ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณยัง
ไม�ท่ัวถึงและทันกับ
การเปล่ียนแปลง 

๑ ๒ ๒ เลือกใช5เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
ช�องทางการส่ือสาร/การเข5าถึง
ข5อมูล CG, ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณท่ีหลากหลาย 

  



๗๙ 

 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 
ประเมินความเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง 
(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู8/
มาตรการควบคุม

เพิ่มเติม* 
โอกาส 

(P) 
ผลกระทบ 

(I) 
สภาพแวดล5อม มีวัฒนธรรมองค.กร 

SMART AEROTHAI 
ท่ีค�อนข5างเข5มแขง็ 

บรรยากาศองค.กร 
ไม�เอื้อต�อการปฏิบัติ
ตนในวัฒนธรรมใน
ทุกด5านท่ีสอดคล5อง
กับ CG, ITA, ประมวล
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณ 

๑ ๒ ๒ สร5างบรรยากาศท่ีส�งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
อ ย� า ง ย่ิ ง คว าม มี คุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย. และ
การแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคมอย�างท่ัวถึง 

หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 
- *คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) มีผลต�อการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๑ – ๔ =  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได5: มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เพียงพอ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๕ – ๘ =  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได5: มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เพียงพอ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๙ – ๑๒ =  ระดับความเสี่ยงสูง: ต5องกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเสี่ยงสูงมาก: ต5องกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 
 

๑๐.  การศึกษาความเปIนไปไดL (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  
(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใช�งบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพร5อมของโครงการ/งานที่ต5องขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 
* มีความจําเปbนต5องระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ได5กําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง 
งบลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ/งาน 

๑๐.๑.๑ ความพร5อมของพื้นที่ดาํเนินการ  (ถ5าม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 

ช่ือผูLรับผิดชอบ 
ในการจัดหา

สถานที่ 

ช่ือหน8วยงาน
เจLาของพื้นที่ 

ไดLรับ
อนุมัติ

พื้นที่แลLว 

อยู8
ระหว8าง
การขอ
อนุญาต 

อยู8
ระหว8าง

การจัดหา
พื้นที่ 

        

        

        

๑๐.๑.๒ ความพร5อมของข5อกําหนดวัสดุ/งาน   ข5อกําหนดในการซื้อ/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนต�าง ๆ เช�น 
ระบบไฟฟ2า  ระบบปรับอากาศ  ข�ายสื่อสาร  เปbนต5น 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณ#ที่จัดหาหรือดLานอื่น ๆ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 
มีและสมบูรณ# 

มี 
แต8ยังไม8สมบูรณ# 

ไม8มี 

      

      

      

๑๐.๑.๓ ความพร5อมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณ#ที่จัดหาหรือดLานอื่น ๆ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 
มีความพรLอม มีแต8ไม8พรLอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

      

 
 
 
 



๘๐ 

 

๑๐.๑.๔ ความพร5อมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล5อม (ถ5าม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลLอมฯ 

ผ8าน 
อยู8ระหว8าง
ดําเนินการ 

ยังไม8ดําเนินการ 

      

      
      

หมายเหตุ  ต5องว�าจ5างท่ีปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล5อม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อมก�อนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต5องจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อม 
และหลักเกณฑ.  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อม ในราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ 
๙๗ ง  ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 

๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปbนการวิเคราะห.โครงการ/งาน ที่เสนอว�ามีความคุ5มค�าการลงทุนหรือไม�) 
๑๐.๒.๑ กรณีที่ผลประโยชน.ของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5  โดยมีหลักเกณฑ.การพิจารณาว�าโครงการ/งานนั้น จะ
มีความคุ5มค�าในการลงทุนหรือไม� โดยใช5ตัวชี้ต�างๆ ดังนี้ 
 - มูลค�าป[จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) ……………………………………………………………………………………………………………. 
 - อัตราส�วนผลประโยชน.ต�อต5นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C) ……………………………………………………………………………………….. 
 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR) ……………………………………………………………………….... 
๑๐.๒.๒ กรณีที่ผลประโยชน.ของโครงการ/งาน ไม�สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5จะต5องใช5วิธขีองการวิเคราะห.ต5นทุนประสิทธิผล 
(Cost  effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

หมายเหตุ  
กรณีท่ีผลประโยชน.ของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5  อาศัยหลักเกณฑ. ดังนี้ 
- มูลค�าป[จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชน.สุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเท�ากับผลต�างระหว�างมูลค�าป[จจุบันของ

ผลประโยชน.กับมูลค�าป[จจุบันของต5นทุนรวม โดยโครงการ/งานท่ีมีมูลค�าป[จจุบันสุทธิมากกว�าศูนย.จะเปbนโครงการ/งานท่ีคุ5มค�าในการลงทุน 
 - อัตราส�วนผลประโยชน.ต�อต5นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราส�วนของมูลค�าป[จจุบันของผลประโยชน.รวมต�อมูลค�าป[จจุบันของต5นทุนรวม โดย B/C 

มากกว�าหนึ่ง จะเปbนโครงการ/งานท่ีให5ผลประโยชน.ตอบแทนคุ5มค�าในการลงทุน 
 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR) โดยวิเคราะห.จากการเปรียบเทียบระหว�างผลประโยชน.ของโครงการ/งานกับเงินลงทุนและ

ค�าใช5จ�ายตลอดอายุของโครงการ/งาน (ท่ีผ�านมา สศช. จะพิจารณาว�าโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
โครงการ/งานสูงกว�าอัตราร5อยละ ๙ - ๑๒ แล5วแต�ลักษณะของโครงการ/งาน เปbนการพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล หรือค�าเสียโอกาสของเงินทุนท่ี
ประเทศจะต5องจ�ายลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่นท่ีจะตอบสนองวัตถุประสงค.เดียวกันซ่ึงธนาคารโลกได5เคยศึกษาและกําหนดไว5สําหรับกลุ�มประเทศกําลังพัฒนา
ไว5ท่ีอัตราร5อยละ ๑๒ **) 

กรณีท่ีผลประโยชน.ของโครงการ/งาน ไม�สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5 
การวิเคราะห.โครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะห.ต5นทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใช5ตัวช้ีท้ังสามในข5อ ๑๐.๒.๑ โดยเปbนการวิเคราะห.
เปรียบเทียบค�าใช5จ�ายของแต�ละทางเลือกต�าง ๆ ซ่ึงทางเลือกท่ีเหมาะสมจะเปbนทางเลือกท่ีมีต5นทุนและค�าใช5จ�ายตลอดอายุโครงการ/งานตํ่าท่ีสุดในการตอบสนอง
วัตถุประสงค.และผลท่ีคาดว�าจะได5รับตามท่ีกําหนดไว5 ซ่ึงการวิเคราะห.วิธีนี้เปbนคํานวณผลหารระหว�างค�าใช5จ�ายสุทธิท่ีมีหน�วยเปbนเงินตรากับผลลัพธ.ท่ีหน�วยไม�เปbน
เงินตรา 
ท้ังนี้ขอให5ทําการวิเคราะห.ความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปbนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของป[จจัยต�างๆ ท่ีใช5ในการวิเคราะห.ความคุ5มค�าการลงทุนดังกล�าว
ข5างต5นภายใต5ข5อสมมติฐานต�าง ๆ  เพื่อให5ทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ/งาน   การวิเคราะห.นี้จะได5ค�าอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแต�ละกรณี    
เพื่อใช5เปbนข5อมูลในการตัดสินใจว�าควรจะลงทุนหรือไม� หากข5อสมมตฐิานต�าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณฐีาน (Base Case)   เช�น  การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของค�าใช5จ�าย
ลงทุนโครงการ/งาน   การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของประมาณการผลประโยชน.ของโครงการ/งาน และการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ    
ในกรณีท่ีมีการจัดซ้ือจัดหาจากต�างประเทศ เปbนต5น 

 
* ให5ทําท้ังข5อ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒ แต�ท้ังนี้หากไม�สามารถวิเคราะห.ในข5อ ๑๐.๒.๑ ได5 ให5ทําการวิเคราะห.ในข5อ ๑๐.๒.๒ แทน  
** ขอให5ใช5อัตราส�วนลด (Discount Rate) ท่ีอัตราร5อยละ ๕  

 
 
 
 



๘๑ 

 

แบบฟอร#มรายละเอียดโครงการตามแผนแม8บทการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัท วทิยุการบนิแห8งประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 
ชื่อโครงการ: การส�งเสริมการปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานในหน�วยงาน (กอง/ศูนย./สนับสนุนศูนย.) 

ประเภทโครงการ: 
 โครงการ (Project) 

� งาน (Strategic Activity) (งานประจํา) 
 

๒.  วัตถุประสงค#/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ# 
วัตถุประสงค#ของโครงการ เพื่อส�งเสริมการปฏิบัติตามเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานในหน�วยงาน (กอง/ศูนย./สนับสนุนศูนย.) 

อย�างถูกต5องและครบถ5วน 

ประเด็นยุทธศาสตร#ท่ี ๑: การดําเนินงานตามพันธกิจภายใต5หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยเน5นการสร5าง Good 
Citizenship ( กลยุทธ# S6.1) 

วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#ท่ี ๑.๒: การส�งเสริมและปลูกฝ[งพนักงานทุกระดับให5มีจรรยาบรรณที่ดี ตามหลักการและแนวทางการกํากับ
ดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ (Long Rerm) (Plan 6.1.2) 

เป)าหมายผลการดําเนินการ: ผู5บริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติตามตามเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานในหน�วยงานได5
อย�างถูกต5องและครบถ5วน 

กลยุทธ#:  

แผนงาน:  

ระดับความสําคัญ * � ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓ 
 

* มีความจําเปbนต5องระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาท่ีได5กําหนดดําเนินการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังการ
ติดตามจากหน�วยงานภายนอก   
ระดับ ๑: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบทุกคําถามย�อยในข5อ ๒  และหากโครงการ/งานนี้ไม�ประสบผลสําเร็จ จะทําให5วัตถุประสงค.เชิงยุทธศาสตร.และเป2าหมายจะไม�

สามารถบรรลุได5  อีกท้ังมีความจําเปbนต5องมีโครงการ/งาน ไม�สามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได5 (มีโอกาสถูกติดตามจากหน�วยงานภายนอกสูง) เช�น 
นโยบายรัฐบาล  การแก5ป[ญหาเร�งด�วน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบทุกคําถามย�อยในข5อ ๒  โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไม�ตอบสนองเป2าหมายฯ ได5โดยตรง  แต�จะส�งเสริมหรือ
สนับสนุนในความสําเร็จของเป2าหมายเชิงยุทธศาสตร. เป2าหมายระดับกลยุทธ. 

ระดับ ๓: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบคําถามย�อยในข5อ ๒ ได5บางข5อ 
 

๓.  ท่ีมาและความจําเปIนของโครงการ/งาน 
(สภาพปKญหา/ความตLองการ/ความจําเปIนเร8งด8วน/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น) 

     บริษัทฯ ได5ดําเนินการกํากับดูแลที่ดี ภายใต5หลักการและแนวทางการกํ ากับดูแลที่ดี ในรัฐวิสาหกิจ ปU พ.ศ. ๒๕๕๒ ของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยปฏิบัติต�อผู5มีส�วนได5ส�วนเสียอย�างเท�าเทียม และเปbนไปตามแนวนโยบายต�อต5านการทุจริตคอร.รัปชัน
ในทุกรูปแบบ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอประกาศเจตจํานงที่จะบริหารงานด5วยความซื่อสัตย. สุจริต เพื่อเปbนการมุ�งเน5นสร5างค�านิยมคุณธรรม 
สร5างวัฒนธรรมความโปร�งใสในการบริหารงาน และดําเนินงานปราศจากการทุจริต โดยให5ผู5บริหาร พนักงาน และลูกจ5าง ได5ยึดถือปฏิบัติ

อย�างเคร�งครัดภายใต5กฎหมาย และพร5อมที่จะได5 รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงที่ได5แสดงไว5อย�างจริงใจ ตลอดจน
ปฏิบัติหน5าที่ด5วยความรับผิดชอบต�อหน�วยงาน สาธารณะ และก�อให5เกิดประโยชน.สูงสุดต�อประเทศชาติ โดยมีแนวปฏิบัติเจตจํานงสุจริตใน
การบริหารในด5านความโปร�งใส ความพร5อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค.กร และ
คุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน 

    
๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ดําเนินการทุกปOงบประมาณ 
 มีระยะเวลาดําเนนิการ 

จํานวน  .....๕.... ปO   ปOงบประมาณ ......๒๕๖๓....... ถึงปOงบประมาณ ........๒๕๖๗............... 
ปUงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต�วันท่ี  ๑ ตุลาคมของปUหนึ่งถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปUถัดไป และให5ใช5ปU พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปbนช่ือสําหรับปUงบประมาณนั้น 



๘๒ 

 

๕.  งบประมาณ 
� ไม8ใชLงบประมาณ 
 ใชLงบประมาณ 

 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 
ผลการเบิกจ8าย

งบประมาณสะสม
ท่ีผ8านมา* 

แผนเบิกจ8ายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน        

งบดําเนินการ - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - - 

หมายเหตุ - จํานวนเงินใช5หน�วยเปbนล5านบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหน�ง) 
- *สําหรับโครงการ/งานท่ีดําเนินการต�อเนื่องจนถึงงบประมาณปUป[จจุบัน 

 

๖.  ผลท่ีคาดว8าจะไดLรับของโครงการ/งาน 
๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ได5รับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแล5วเสร็จ ซึ่งอาจจะเปbนผลผลิตในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ผลผลิต จํานวน หน8วย 
เป)าหมายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ความสําเร็จของการปฏิบัติตามเจตจํานง
สุจริตฯ ในหน�วยงานกอง/ศูนย./สนับสนุน
ศูนย.) (≥ระดับ ๔) 

๑ ระดับ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 

๖.๒  ผลลัพธ# (Outcome): ผลประโยชน.ต�อเนื่องทางตรงหรือทางอ5อมที่คาดว�าจะได5รับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิต
ที่ได5ไปใช5ประโยชน.หลังจากดําเนินการเสร็จเรียบร5อยแล5ว (อาจจะเปbนผลลัพธ.ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ# 
เป)าหมายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ปO......... 
ความเชื่อมั่นของผู5มีส�วนได5ส�วนเสียต�อการดําเนินงาน
ตามเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของ บวท 
(ระดับ ≥๔) 

ระดับ ≥๔ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 

 

๗.  ผูLท่ีเก่ียวขLองกับโครงการ/งานท่ีจะใหLการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหน8วยงาน 
๗.๑ หน�วยงานผู5รับผิดชอบหลกั งานกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักกรรมการผู5อํานวยการใหญ�  
๗.๒ หน�วยงานที่สนับสนุน ทุกหน�วยงาน 

หมายเหตุ - ใช5รูปแบบ ฝvาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย. ท่ีนําเสนอโครงการ/งาน) ในข5อ ๗.๑ 

 
๘.  แผนปฏิบัติการ: คือแผนที่แสดงให5เห็นถึงวิธีการดําเนินงาน (กิจกรรม) ที่นําไปสู�เป2าหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลา
ในแต�ละกิจกรรม เนื้องาน และแผนการเบิกจ�ายเงิน ผู5รับผิดชอบ แต�ละกิจกรรมต5องระบุความเชื่อมโยงกันอย�างชัดเจน (ลําดับก�อน/หลัง 
หรือสามารถดําเนินการคู�ขนานกัน) ทั้งนี้การจัดทําแผนปฏิบัติการมีประเด็นที่ต5องพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของการคิดเนื้องาน (%) ดังนี้ 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นเหมือนกันทุกปUงบประมาณ ให5จัดทําแผนปฏิบัติการเพียงปUงบประมาณเดียว 
และคิดเนื้องานรวมเปbน 100% ต�อปU โดยใส�หมายเหตุไว5ท5ายตารางว�าดําเนินการทุกปU 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นไม�เหมือนกันในแต�ละปUงบประมาณ หรือให5ผลผลิต (Output) ที่ต�างกันตามการ
ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในแต�ละปUงบประมาณ ให5จัดทําแผนปฏิบัติการโดยคิดเนื้องานรวมเปbน 100% แบ�งตามการขออนุมัติ
วงเงินในแต�ละปUงบประมาณนั้น เช�น การจัดหาระบบ/อุปกรณ. ใหม�เพิ่มเติม/ทดแทนของเดิม การปรับปรุงระบบ/อุปกรณ. การฝyกอบรม เปbนต5น 
 - กรณีที่โครงการ/งานมีระยะเวลาดําเนินการเร่ิมต5นและสิ้นสุดแน�นอน ให5จัดทําแผนปฏิบัติการตั้งแต�เร่ิมต5นจนถึงสิ้นสุด และ
คิดเนื้องานรวมเปbน 100% จนจบโครงการ/งาน 



๘๓ 

 

� ต5องผ�านการพิจารณามาตรฐานการบริการการเดินอากาศและประเมินความปลอดภัย (Standard and Safety Assessment) เพื่อขอ
รับรองการนํามาใช5งานอย�างเปbนทางการจากหน�วยงานกํากับดูแล (สํานักงานการบินพลเรือนแห�งประเทศไทย) กรุณาเพิ่มกิจกรรม
ต�าง ๆ ของ สมป. ตามเอกสารแนบในแผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติการ  

หมายเหตุ - ใช5รูปแบบ เดือน/ปU  เช�น พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบิกจ�ายให5ใช5ทศนิยม ๒ ตําแหน�ง 
- หากกิจกรรมใดมีการเบิกจ�ายคร�อมปUงบประมาณ ให5ระบุการเบิกจ�ายในแต�ละปUแยกจากกันให5เห็นชัดเจน 
- ข้ันตอนการจัดซ้ือ/จัดจ5างขอให5ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของ กพ.บท. ให5ครบทุกข้ันตอน เช�น ข้ันตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปbนต5น 

 

๙. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ/งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น เปbนการระบุความเสี่ยง
ของโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ ซึ่งต5องสอดคล5องกับวัตถุประสงค.ของแต�ละโครงการ/งาน รวมทั้งการระบุความเสี่ยงที่สําคัญ สาเหตุ 
และมาตรการควบคุมที่มีอยู� หากเกิดเหตุการณ.ไม�พึงประสงค.ขึ้นจนส�งผลกระทบต�อการดําเนินโครงการ/งานจนทําให5 ไม�สามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค.ที่กําหนดไว5  จึงควรมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง  เพื่อให5ความเสี่ยงของโครงการ/งาน
ลดน5อยลงจนสามารถดําเนินการให5ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ที่กําหนดไว5 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 
ประเมินความเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง 
(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู8/
มาตรการควบคุม

เพิ่มเติม* 
โอกาส 

(P) 
ผลกระทบ 

(I) 
บุคลากร พนักงานมีความรู5

ความเข5าใจใน CG 
ระบบคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการ
ดําเนินงาน (ITA) และ
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณอยู�
ในระดับสูง 

ความรู5ความเข5าใจใน 
CG ระบบคุณธรรม
และความโปร�งใสใน
การดําเนินงาน (ITA) 
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณยัง
ไม�เพ่ิมขึ้น 

๑ ๒ ๒ ส�งเสริมความรู5ความเข5าใจใน
เรื่อง CG ระบบคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน 
(ITA) และประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ  

ลําดับที่ กิจกรรม 
เร่ิมตLน 

(เดือน/ปO) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ปO) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจ8าย : ลLานบาท 
ผูLรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ตLอง
ดําเนินการก8อนหนLา 

(ลําดับที่) 
งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑ 
ทบทวน/ประกาศเจตจํานง
สุจริตในการบริหารงานของ 
ผวท. 

ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๑๐ - - CG สกญ. - 

๒ ข อ อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร
ถ�ายทอดความรู5การปฏิบัติ
ตามเจตจํานงสุจริตใน
การบริหารงาน 

ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

๑๐ - - CG สกญ. - 

๓ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ 
การผลักดันเจตจํานงสุจริต
ในการบริหารงาน สู�การ
ปฏิบัติทั่วทั้งองค.กร  

มกราคม 
๒๕๖๓ 

กุมภาพันธ. 
๒๕๖๓ 

๒๐ - - CG สกญ. - 

๔ ติดตามการปฏิบัติตาม
เจตเจตจํานงสุจ ริตใน
การบริหารงานของกอง/

ศนูย์/หรือเทียบเทา่ 

มีนาคม 
๒๕๖๓ 

มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

๕๐ - - CG สกญ. - 

๕ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ ส รุป
รายงานการผลักดันเจต 
จํ า น ง สุ จ ริ ต ใ น ก า ร
บริหารงานสู�การปฏิบัติทั่ว
ทั้งองค.กร 

กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

กันยายน 
๒๕๖๓ 

๑๐ - - CG สกญ. - 

รวม ๑๐๐%  



๘๔ 

 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 
ประเมินความเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง 
(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู8/
มาตรการควบคุม

เพิ่มเติม* 
โอกาส 

(P) 
ผลกระทบ 

(I) 
การบริหารจัดการ บวท. มีโครงสร5างงาน 

CG ท่ี ดู แล เรื่ อ ง  CG 
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ มีการ
บริหารงานบุคคลท่ี
เหมาะสมกับภารกิจ
และความรับผิดชอบ 
มีระบบการติดตามและ
รายงานอย�างสมํ่าเสมอ 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน CG ยังไม�
ทันเวลาและต�อเน่ือง 

๑ ๒ ๒ ให5ความสําคัญกับการติดตาม
ผลการดําเนินงานอย�างต�อเน่ือง
และจริงจังท้ังในระดับผู5บริหาร
และระดับผู5ปฏิบัติงาน 

วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ. มีเอกสาร/รายละเอียด 
CG, ITA, ประมวลจรยิธรรม
และจรรยาบรรณท่ี
เพียงพอ มีวิทยากร
ท่ีมีความรู5และสถานท่ี
ฝyกอบรม สัมมนา 
ต ล อ ด จ น ส ภ า พ 
แวดล5อมของการ
เรียนรู5อย�างเพียงพอ 

การเผยแพร�สภาพ 
แวดล5อมเก่ียวกับ CG 
ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ของพนักงานยังไม�
ท่ัวถึงท้ัวท้ังองค.กร
และกลุ�มเป2าหมาย
สําคัญ 

๑ ๒ ๒ ใช5การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ 
การเข5าช�วยเพื่อเสริมสร5าง
ความรู5ความเข5าใจ ความตระหนักรู5
ถึงความสําคัญ และแนวทาง
การการปฏิบัติต�างๆ เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถด5าน CG, ITA, 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของพนักงาน 

งบประมาณ มีงบประมาณของ
แต�ละโครงการใน
แผนวิสาหกิจและ
แผนแม�บท CG ท่ีชัด 
เจนและเพียงพอท่ีจะ 
สามารถดําเนินการได5 

การใช5งบประมาณ
ยังไม�คล�องตัว
เท�าท่ีควร 

๑ ๒ ๒ ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณอย�างเพียงพอและ
ทันเวลา 

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของแต�ละหน�วยงาน
ยังไม�สามารถประยุกต. 
ใช5 ในเรื่อง CG, ITA, 
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณได5 

การส่ือสารข5อมูล CG, 
ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณยัง
ไม�ท่ัวถึงและทันกับ
การเปล่ียนแปลง 

๑ ๒ ๒ เลือกใช5เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
ช�องทางการส่ือสาร/การเข5าถึง
ข5อมูล CG, ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณท่ีหลากหลาย 

สภาพแวดล5อม มีวัฒนธรรมองค.กร 
SMART AEROTHAI 
ท่ีค�อนข5างเข5มแขง็ 

บรรยากาศองค.กร 
ไม�เอื้อต�อการปฏิบัติ
ตนในวัฒนธรรมใน
ทุกด5านท่ีสอดคล5อง
กับ CG, ITA, ประมวล
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณ 

๑ ๒ ๒ สร5างบรรยากาศท่ีส�งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
อ ย� า ง ย่ิ ง คว าม มี คุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย. และ
การแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคมอย�างท่ัวถึง 

หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 
- *คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) มีผลต�อการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๑ – ๔ =  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได5: มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เพียงพอ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๕ – ๘ =  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได5: มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เพียงพอ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๙ – ๑๒ =  ระดับความเสี่ยงสูง: ต5องกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเสี่ยงสูงมาก: ต5องกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 
 

 
 



๘๕ 

 

๑๐.  การศึกษาความเปIนไปไดL (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  
(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใช�งบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพร5อมของโครงการ/งานที่ต5องขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 
* มีความจําเปbนต5องระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ได5กําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง 
งบลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ/งาน 

๑๐.๑.๑ ความพร5อมของพื้นที่ดาํเนินการ  (ถ5าม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 

ช่ือผูLรับผิดชอบ 
ในการจัดหา

สถานที่ 

ช่ือหน8วยงาน
เจLาของพื้นที่ 

ไดLรับ
อนุมัติ

พื้นที่แลLว 

อยู8
ระหว8าง
การขอ
อนุญาต 

อยู8
ระหว8าง

การจัดหา
พื้นที่ 

        

        

        

๑๐.๑.๒ ความพร5อมของข5อกําหนดวัสดุ/งาน   ข5อกําหนดในการซื้อ/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนต�าง ๆ เช�น 
ระบบไฟฟ2า  ระบบปรับอากาศ  ข�ายสื่อสาร  เปbนต5น 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณ#ที่จัดหาหรือดLานอื่น ๆ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 
มีและสมบูรณ# 

มี 
แต8ยังไม8สมบูรณ# 

ไม8มี 

      

      

๑๐.๑.๓ ความพร5อมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณ#ที่จัดหาหรือดLานอื่น ๆ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 
มีความพรLอม มีแต8ไม8พรLอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

      

๑๐.๑.๔ ความพร5อมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล5อม (ถ5าม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลLอมฯ 

ผ8าน 
อยู8ระหว8าง
ดําเนินการ 

ยังไม8ดําเนินการ 

      

      
      

หมายเหตุ  ต5องว�าจ5างท่ีปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล5อม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อมก�อนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต5องจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อม 
และหลักเกณฑ.  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อม ในราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ 
๙๗ ง  ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 

๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปbนการวิเคราะห.โครงการ/งาน ที่เสนอว�ามีความคุ5มค�าการลงทุนหรือไม�) 
๑๐.๒.๑ กรณีที่ผลประโยชน.ของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5  โดยมีหลักเกณฑ.การพิจารณาว�าโครงการ/งานนั้น จะ
มีความคุ5มค�าในการลงทุนหรือไม� โดยใช5ตัวชี้ต�างๆ ดังนี้ 
 - มูลค�าป[จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) ……………………………………………………………………………………………………………. 
 - อัตราส�วนผลประโยชน.ต�อต5นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C) ……………………………………………………………………………………….. 
 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR) ……………………………………………………………………….... 
๑๐.๒.๒ กรณีที่ผลประโยชน.ของโครงการ/งาน ไม�สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5จะต5องใช5วิธขีองการวิเคราะห.ต5นทุนประสิทธิผล 
(Cost  effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



๘๖ 

 

หมายเหตุ  
กรณีท่ีผลประโยชน.ของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5  อาศัยหลักเกณฑ. ดังนี้ 
- มูลค�าป[จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชน.สุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเท�ากับผลต�างระหว�างมูลค�าป[จจุบันของ

ผลประโยชน.กับมูลค�าป[จจุบันของต5นทุนรวม โดยโครงการ/งานท่ีมีมูลค�าป[จจุบันสุทธิมากกว�าศูนย.จะเปbนโครงการ/งานท่ีคุ5มค�าในการลงทุน 
 - อัตราส�วนผลประโยชน.ต�อต5นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราส�วนของมูลค�าป[จจุบันของผลประโยชน.รวมต�อมูลค�าป[จจุบันของต5นทุนรวม โดย B/C 

มากกว�าหนึ่ง จะเปbนโครงการ/งานท่ีให5ผลประโยชน.ตอบแทนคุ5มค�าในการลงทุน 
 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR) โดยวิเคราะห.จากการเปรียบเทียบระหว�างผลประโยชน.ของโครงการ/งานกับเงินลงทุนและ

ค�าใช5จ�ายตลอดอายุของโครงการ/งาน (ท่ีผ�านมา สศช. จะพิจารณาว�าโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
โครงการ/งานสูงกว�าอัตราร5อยละ ๙ - ๑๒ แล5วแต�ลักษณะของโครงการ/งาน เปbนการพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล หรือค�าเสียโอกาสของเงินทุนท่ี
ประเทศจะต5องจ�ายลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่นท่ีจะตอบสนองวัตถุประสงค.เดียวกันซ่ึงธนาคารโลกได5เคยศึกษาและกําหนดไว5สําหรับกลุ�มประเทศกําลังพัฒนา
ไว5ท่ีอัตราร5อยละ ๑๒ **) 

กรณีท่ีผลประโยชน.ของโครงการ/งาน ไม�สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5 
การวิเคราะห.โครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะห.ต5นทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใช5ตัวช้ีท้ังสามในข5อ ๑๐.๒.๑ โดยเปbนการวิเคราะห.
เปรียบเทียบค�าใช5จ�ายของแต�ละทางเลือกต�าง ๆ ซ่ึงทางเลือกท่ีเหมาะสมจะเปbนทางเลือกท่ีมีต5นทุนและค�าใช5จ�ายตลอดอายุโครงการ/งานตํ่าท่ีสุดในการตอบสนอง
วัตถุประสงค.และผลท่ีคาดว�าจะได5รับตามท่ีกําหนดไว5 ซ่ึงการวิเคราะห.วิธีนี้เปbนคํานวณผลหารระหว�างค�าใช5จ�ายสุทธิท่ีมีหน�วยเปbนเงินตรากับผลลัพธ.ท่ีหน�วยไม�เปbน
เงินตรา 
ท้ังนี้ขอให5ทําการวิเคราะห.ความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปbนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของป[จจัยต�างๆ ท่ีใช5ในการวิเคราะห.ความคุ5มค�าการลงทุนดังกล�าว
ข5างต5นภายใต5ข5อสมมติฐานต�าง ๆ  เพื่อให5ทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ/งาน   การวิเคราะห.นี้จะได5ค�าอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแต�ละกรณี    
เพื่อใช5เปbนข5อมูลในการตัดสินใจว�าควรจะลงทุนหรือไม� หากข5อสมมตฐิานต�าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณฐีาน (Base Case)   เช�น  การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของค�าใช5จ�าย
ลงทุนโครงการ/งาน   การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของประมาณการผลประโยชน.ของโครงการ/งาน และการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ    
ในกรณีท่ีมีการจัดซ้ือจัดหาจากต�างประเทศ เปbนต5น 
 
* ให5ทําท้ังข5อ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒ แต�ท้ังนี้หากไม�สามารถวิเคราะห.ในข5อ ๑๐.๒.๑ ได5 ให5ทําการวิเคราะห.ในข5อ ๑๐.๒.๒ แทน  
** ขอให5ใช5อัตราส�วนลด (Discount Rate) ท่ีอัตราร5อยละ ๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

แบบฟอร#มรายละเอียดโครงการตามแผนแม8บทการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัท วทิยุการบนิแห8งประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 
ชื่อโครงการ: การใช5ช�องทางการสื่อสารต�าง ๆ ในการเผยแพร�ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญเกี่ยวกับ CG, Anti-Corruption, ITA, 

องค.กรแห�งคุณธรรม อย�างทั่วถึงใน บวท. 

ประเภทโครงการ: 
 โครงการ (Project) 

� งาน (Strategic Activity) (งานประจํา) 
 

๒.  วัตถุประสงค#/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ# 
วัตถุประสงค#ของโครงการ เพื่อส�งเสริมการใช5ช�องทางการสื่อสารต�าง ๆ ในการเผยแพร�ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญเกี่ยวกับ 

CG, Anti-Corruption, ITA, องค.กรแห�งคุณธรรมของผู5บริหารและพนักงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร#ท่ี ๒: การสร5างกลไกในการสื่อสารและเผยแพร�ภายในองค.กรและภายนอกองค.กรด5านการกํากับดูแล
กิจการที่ดีอย�างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค.กร (SWOT Analysis) 

วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#ท่ี ๒.๑: สร5างกลไกในการสื่อสารและเผยแพร�ภายในองค.กรและภายนอกองค.กรด5านการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี  

เป)าหมายผลการดําเนินการ: ผู5บริหารและพนักงานสามารถใช5ช�องทางการสื่อสารต�าง ๆ ในการรับรู5ข5อมูลการดําเนินการและ
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญเกี่ยวกับ CG, Anti-Corruption, ITA, องค.กรแห�งคุณธรรม 

กลยุทธ#:  

แผนงาน:  

ระดับความสําคัญ * � ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓ 
 

* มีความจําเปbนต5องระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาท่ีได5กําหนดดําเนินการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังการ
ติดตามจากหน�วยงานภายนอก   
ระดับ ๑: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบทุกคําถามย�อยในข5อ ๒  และหากโครงการ/งานนี้ไม�ประสบผลสําเร็จ จะทําให5วัตถุประสงค.เชิงยุทธศาสตร.และเป2าหมายจะไม�

สามารถบรรลุได5  อีกท้ังมีความจําเปbนต5องมีโครงการ/งาน ไม�สามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได5 (มีโอกาสถูกติดตามจากหน�วยงานภายนอกสูง) เช�น 
นโยบายรัฐบาล  การแก5ป[ญหาเร�งด�วน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบทุกคําถามย�อยในข5อ ๒  โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไม�ตอบสนองเป2าหมายฯ ได5โดยตรง  แต�จะส�งเสริมหรือ
สนับสนุนในความสําเร็จของเป2าหมายเชิงยุทธศาสตร. เป2าหมายระดับกลยุทธ. 

ระดับ ๓: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบคําถามย�อยในข5อ ๒ ได5บางข5อ 
 

๓.  ท่ีมาและความจําเปIนของโครงการ/งาน 
(สภาพปKญหา/ความตLองการ/ความจําเปIนเร8งด8วน/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น) 

     การประยุกต.ใช5ช�องทางการสื่อสารของ บวท. เปbนการนําเอาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ.ที่มีอยู� เช�น บอร.ดดิจิตอล เสียงตามสาย 
ประชาสัมพันธ.เฉพาะกิจและสื่อสิ่งพิมพ. เว็บไซต.ทั้ง Intranet & Internet เว็บบอร.ด แอปพลิเคชั่นไลน. เฟซบุ�ค คิวอาร.โค5ด มาใช5เปbนตัวกลาง
ในการสื่อสารการดําเนินงานด5านการกํากับดูแลกิจการที่ดี การต�อต5านการทุจริตคอร.รัปชัน การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงาน องค.กรแห�งคุณธรรมของ บวท. มาใช5ให5เกิดประโยชน.อันสูงสุด ในการเผยแพร�ข5อมูลเพื่อดึงดูดและกระตุ5นให5ผู5บริหารและ
พนักงาน เกิดความสนใจในข5อมูลข�าวสารการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น อันจะนําไปสู�การมีส�วนร�วมในการดําเนินงานที่เกี่ยวข5องกับการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีของ และงานที่เกี่ยวเนื่องของ บวท. 
    

๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปOงบประมาณ 
 มีระยะเวลาดําเนนิการ 

จํานวน  .....๕.... ปO   ปOงบประมาณ ......๒๕๖๓....... ถึงปOงบประมาณ ........๒๕๖๗............... 
ปUงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต�วันท่ี  ๑ ตุลาคมของปUหนึ่งถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปUถัดไป และให5ใช5ปU พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปbนช่ือสําหรับปUงบประมาณนั้น 

 



๘๘ 

 

๕.  งบประมาณ 
� ไม8ใชLงบประมาณ 
 ใชLงบประมาณ 

 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 
ผลการเบิกจ8าย

งบประมาณสะสม
ท่ีผ8านมา* 

แผนเบิกจ8ายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน        

งบดําเนินการ - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - - 

หมายเหตุ - จํานวนเงินใช5หน�วยเปbนล5านบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหน�ง) 
- *สําหรับโครงการ/งานท่ีดําเนินการต�อเนื่องจนถึงงบประมาณปUป[จจุบัน 

 

๖.  ผลท่ีคาดว8าจะไดLรับของโครงการ/งาน 
๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ได5รับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแล5วเสร็จ ซึ่งอาจจะเปbนผลผลิตในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ผลผลิต จํานวน หน8วย 
เป)าหมายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ความสําเร็จของการใช5ช�องทางการ
สื่อสารต�าง ๆ ในการเผยแพร�ผลการ
ดําเนินงาน เข5าถึงทุกกลุ�มเป2าหมาย 
(≥ระดับ ๔) 

๑ ระดับ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 

๖.๒  ผลลัพธ# (Outcome): ผลประโยชน.ต�อเนื่องทางตรงหรือทางอ5อมที่คาดว�าจะได5รับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิต
ที่ได5ไปใช5ประโยชน.หลังจากดําเนินการเสร็จเรียบร5อยแล5ว (อาจจะเปbนผลลัพธ.ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ# 
เป)าหมายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ปO......... 
ความเชื่อมั่นของผู5มีส�วนได5ส�วนเสียต�อการดําเนินงาน
การกํากับดูแลกิจการที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ การต�อต5าน
ทุจริตคอร.รัปชัน และการเปbนองค.กรคุณธรรมของ 
บวท. (ระดับ ≥๔) 

ระดับ ≥๔ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 

 

๗.  ผูLท่ีเก่ียวขLองกับโครงการ/งานท่ีจะใหLการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหน8วยงาน 
๗.๑ หน�วยงานผู5รับผิดชอบหลกั งานกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักกรรมการผู5อํานวยการใหญ�  
๗.๒ หน�วยงานที่สนับสนุน ทุกหน�วยงาน 

หมายเหตุ - ใช5รูปแบบ ฝvาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย. ท่ีนําเสนอโครงการ/งาน) ในข5อ ๗.๑ 
 

๘.  แผนปฏิบัติการ: คือแผนที่แสดงให5เห็นถึงวิธีการดําเนินงาน (กิจกรรม) ที่นําไปสู�เป2าหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลา
ในแต�ละกิจกรรม เนื้องาน และแผนการเบิกจ�ายเงิน ผู5รับผิดชอบ แต�ละกิจกรรมต5องระบุความเชื่อมโยงกันอย�างชัดเจน (ลําดับก�อน/หลัง 
หรือสามารถดําเนินการคู�ขนานกัน) ทั้งนี้การจัดทําแผนปฏิบัติการมีประเด็นที่ต5องพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของการคิดเนื้องาน (%) ดังนี้ 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นเหมือนกันทุกปUงบประมาณ ให5จัดทําแผนปฏิบัติการเพียงปUงบประมาณเดียว 
และคิดเนื้องานรวมเปbน 100% ต�อปU โดยใส�หมายเหตุไว5ท5ายตารางว�าดําเนินการทุกปU 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นไม�เหมือนกันในแต�ละปUงบประมาณ หรือให5ผลผลิต (Output) ที่ต�างกันตามการ
ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในแต�ละปUงบประมาณ ให5จัดทําแผนปฏิบัติการโดยคิดเนื้องานรวมเปbน 100% แบ�งตามการขออนุมัติ
วงเงินในแต�ละปUงบประมาณนั้น เช�น การจัดหาระบบ/อุปกรณ. ใหม�เพิ่มเติม/ทดแทนของเดิม การปรับปรุงระบบ/อุปกรณ. การฝyกอบรม เปbนต5น 



๘๙ 

 

 - กรณีที่โครงการ/งานมีระยะเวลาดําเนินการเร่ิมต5นและสิ้นสุดแน�นอน ให5จัดทําแผนปฏิบัติการตั้งแต�เร่ิมต5นจนถึงสิ้นสุด และ
คิดเนื้องานรวมเปbน 100% จนจบโครงการ/งาน 

� ต5องผ�านการพิจารณามาตรฐานการบริการการเดินอากาศและประเมินความปลอดภัย (Standard and Safety Assessment) เพื่อขอ
รับรองการนํามาใช5งานอย�างเปbนทางการจากหน�วยงานกํากับดูแล (สํานักงานการบินพลเรือนแห�งประเทศไทย) กรุณาเพิ่มกิจกรรม
ต�าง ๆ ของ สมป. ตามเอกสารแนบในแผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติการ  

หมายเหตุ - ใช5รูปแบบ เดือน/ปU  เช�น พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบิกจ�ายให5ใช5ทศนิยม ๒ ตําแหน�ง 
- หากกิจกรรมใดมีการเบิกจ�ายคร�อมปUงบประมาณ ให5ระบุการเบิกจ�ายในแต�ละปUแยกจากกันให5เห็นชัดเจน 
- ข้ันตอนการจัดซ้ือ/จัดจ5างขอให5ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของ กพ.บท. ให5ครบทุกข้ันตอน เช�น ข้ันตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปbนต5น 

 

๙. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ/งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น เปbนการระบุความเสี่ยง
ของโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ ซึ่งต5องสอดคล5องกับวัตถุประสงค.ของแต�ละโครงการ/งาน รวมทั้งการระบุความเสี่ยงที่สําคัญ สาเหตุ 
และมาตรการควบคุมที่มีอยู� หากเกิดเหตุการณ.ไม�พึงประสงค.ขึ้นจนส�งผลกระทบต�อการดําเนินโครงการ/งานจนทําให5 ไม�สามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค.ที่กําหนดไว5  จึงควรมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง  เพื่อให5ความเสี่ยงของโครงการ/งาน
ลดน5อยลงจนสามารถดําเนินการให5ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ที่กําหนดไว5 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ กิจกรรม 
เร่ิมตLน 

(เดือน/ปO) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ปO) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจ8าย : ลLานบาท 
ผูLรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ตLอง
ดําเนินการก8อนหนLา 

(ลําดับที่) 
งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑ ทบทวนและจัดทําช�องทาง
การสื่อสาร  
•ประชาสัมพันธ.เฉพาะกิจ     

•เสียงตามสาย  
•ดิจิตอลทีวี  
•ทวิตเตอร.  
•เฟซบุ�ค  
• แอปพลิเคชันไลน.  

•คิวอาร.โค5ด 

ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๓๐ - - CG สกญ.  

๒ ประชาสัมพันธ.สื่อสาร
ช�องทางการสื่อสารทั้ง ๗ 
ช�องทาง 

ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

๑๐ - - CG สกญ.  

๓ ผู5บริหาร พนักงาน ผู5รับ 
บริการ และผู5มีส�วนได5
ส�วนเสีย รับทราบข5อมูล
ข�าวสารฯ 

มกราคม 
๒๕๖๓ 

สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

๕๐ - - CG สกญ.  

๔ ประเมินผลการใช5ช�องทาง
การสื่อสารต�าง ๆ ของ
ผู5บริหาร พนักงาน ผู5รับ 
บริการ และผู5มีส�วนได5
ส�วนเสีย 

กันยายน 
๒๕๖๓ 

กันยายน 
๒๕๖๓ 

๑๐ - - CG สกญ.  

รวม ๑๐๐%  



๙๐ 

 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 
ประเมินความเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง 
(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู8/
มาตรการควบคุม

เพิ่มเติม* 
โอกาส 

(P) 
ผลกระทบ 

(I) 
บุคลากร พนักงานมีความรู5

ความเข5าใจใน CG 
ระบบคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการ
ดําเนินงาน (ITA) และ
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณอยู�
ในระดับสูง 

ความรู5ความเข5าใจใน 
CG ระบบคุณธรรม
และความโปร�งใสใน
การดําเนินงาน (ITA) 
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณยัง
ไม�เพ่ิมขึ้น 

๑ ๒ ๒ ส�งเสริมความรู5ความเข5าใจใน
เรื่อง CG ระบบคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน 
(ITA) และประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ  

การบริหารจัดการ บวท. มีโครงสร5างงาน 
CG ท่ี ดู แล เรื่ อ ง  CG 
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ มีการ
บริหารงานบุคคลท่ี
เหมาะสมกับภารกิจ
และความรับผิดชอบ 
มีระบบการติดตามและ
รายงานอย�างสมํ่าเสมอ 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน CG ยังไม�
ทันเวลาและต�อเน่ือง 

๑ ๒ ๒ ให5ความสําคัญกับการติดตาม
ผลการดําเนินงานอย�างต�อเน่ือง
และจริงจังท้ังในระดับผู5บริหาร
และระดับผู5ปฏิบัติงาน 

วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ. มีเอกสาร/รายละเอียด 
CG, ITA, ประมวลจรยิธรรม
และจรรยาบรรณท่ี
เพียงพอ มีวิทยากร
ท่ีมีความรู5และสถานท่ี
ฝyกอบรม สัมมนา 
ต ล อ ด จ น ส ภ า พ 
แวดล5อมของการ
เรียนรู5อย�างเพียงพอ 

การเผยแพร�สภาพ 
แวดล5อมเก่ียวกับ CG 
ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ของพนักงานยังไม�
ท่ัวถึงท้ัวท้ังองค.กร
และกลุ�มเป2าหมาย
สําคัญ 

๑ ๒ ๒ ใช5การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ 
การเข5าช�วยเพื่อเสริมสร5าง
ความรู5ความเข5าใจ ความตระหนักรู5
ถึงความสําคัญ และแนวทาง
การการปฏิบัติต�างๆ เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถด5าน CG, ITA, 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของพนักงาน 

งบประมาณ มีงบประมาณของ
แต�ละโครงการใน
แผนวิสาหกิจและ
แผนแม�บท CG ท่ีชัด 
เจนและเพียงพอท่ีจะ 
สามารถดําเนินการได5 

การใช5งบประมาณ
ยังไม�คล�องตัว
เท�าท่ีควร 

๑ ๒ ๒ ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณอย�างเพียงพอและ
ทันเวลา 

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของแต�ละหน�วยงาน
ยังไม�สามารถประยุกต. 
ใช5 ในเรื่อง CG, ITA, 
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณได5 

การส่ือสารข5อมูล CG, 
ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณยัง
ไม�ท่ัวถึงและทันกับ
การเปล่ียนแปลง 

๑ ๒ ๒ เลือกใช5เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
ช�องทางการส่ือสาร/การเข5าถึง
ข5อมูล CG, ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณท่ีหลากหลาย 

สภาพแวดล5อม มีวัฒนธรรมองค.กร 
SMART AEROTHAI 
ท่ีค�อนข5างเข5มแขง็ 

บรรยากาศองค.กร 
ไม�เอื้อต�อการปฏิบัติ
ตนในวัฒนธรรมใน
ทุกด5านท่ีสอดคล5อง
กับ CG, ITA, ประมวล
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณ 

๑ ๒ ๒ สร5างบรรยากาศท่ีส�งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
อ ย� า ง ย่ิ ง คว าม มี คุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย. และ
การแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคมอย�างท่ัวถึง 

 
 



๙๑ 

 

หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 
- *คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) มีผลต�อการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๑ – ๔ =  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได5: มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เพียงพอ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๕ – ๘ =  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได5: มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เพียงพอ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๙ – ๑๒ =  ระดับความเสี่ยงสูง: ต5องกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเสี่ยงสูงมาก: ต5องกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 
 

๑๐.  การศึกษาความเปIนไปไดL (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  
(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใช�งบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพร5อมของโครงการ/งานที่ต5องขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 
* มีความจําเปbนต5องระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ได5กําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง 
งบลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ/งาน 

๑๐.๑.๑ ความพร5อมของพื้นที่ดาํเนินการ  (ถ5าม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 

ช่ือผูLรับผิดชอบ 
ในการจัดหา

สถานที่ 

ช่ือหน8วยงาน
เจLาของพื้นที่ 

ไดLรับ
อนุมัติ

พื้นที่แลLว 

อยู8
ระหว8าง
การขอ
อนุญาต 

อยู8
ระหว8าง

การจัดหา
พื้นที่ 

        

        

        

๑๐.๑.๒ ความพร5อมของข5อกําหนดวัสดุ/งาน   ข5อกําหนดในการซื้อ/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนต�าง ๆ เช�น 
ระบบไฟฟ2า  ระบบปรับอากาศ  ข�ายสื่อสาร  เปbนต5น 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณ#ที่จัดหาหรือดLานอื่น ๆ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 
มีและสมบูรณ# 

มี 
แต8ยังไม8สมบูรณ# 

ไม8มี 

      

      

๑๐.๑.๓ ความพร5อมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณ#ที่จัดหาหรือดLานอื่น ๆ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 
มีความพรLอม มีแต8ไม8พรLอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

      

๑๐.๑.๔ ความพร5อมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล5อม (ถ5าม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลLอมฯ 

ผ8าน 
อยู8ระหว8าง
ดําเนินการ 

ยังไม8ดําเนินการ 

      

      
      

หมายเหตุ  ต5องว�าจ5างท่ีปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล5อม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อมก�อนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต5องจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อม 
และหลักเกณฑ.  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อม ในราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ 
๙๗ ง  ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 



๙๒ 

 

๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปbนการวิเคราะห.โครงการ/งาน ที่เสนอว�ามีความคุ5มค�าการลงทุนหรือไม�) 
๑๐.๒.๑ กรณีที่ผลประโยชน.ของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5  โดยมีหลักเกณฑ.การพิจารณาว�าโครงการ/งานนั้น จะ
มีความคุ5มค�าในการลงทุนหรือไม� โดยใช5ตัวชี้ต�างๆ ดังนี้ 
 - มูลค�าป[จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) ……………………………………………………………………………………………………………. 
 - อัตราส�วนผลประโยชน.ต�อต5นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C) ……………………………………………………………………………………….. 
 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR) ……………………………………………………………………….... 
๑๐.๒.๒ กรณีที่ผลประโยชน.ของโครงการ/งาน ไม�สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5จะต5องใช5วิธขีองการวิเคราะห.ต5นทุนประสิทธิผล 
(Cost  effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

หมายเหตุ  
กรณีท่ีผลประโยชน.ของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5  อาศัยหลักเกณฑ. ดังนี้ 
- มูลค�าป[จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชน.สุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเท�ากับผลต�างระหว�างมูลค�าป[จจุบันของ

ผลประโยชน.กับมูลค�าป[จจุบันของต5นทุนรวม โดยโครงการ/งานท่ีมีมูลค�าป[จจุบันสุทธิมากกว�าศูนย.จะเปbนโครงการ/งานท่ีคุ5มค�าในการลงทุน 
 - อัตราส�วนผลประโยชน.ต�อต5นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราส�วนของมูลค�าป[จจุบันของผลประโยชน.รวมต�อมูลค�าป[จจุบันของต5นทุนรวม โดย B/C 

มากกว�าหนึ่ง จะเปbนโครงการ/งานท่ีให5ผลประโยชน.ตอบแทนคุ5มค�าในการลงทุน 
 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR) โดยวิเคราะห.จากการเปรียบเทียบระหว�างผลประโยชน.ของโครงการ/งานกับเงินลงทุนและ

ค�าใช5จ�ายตลอดอายุของโครงการ/งาน (ท่ีผ�านมา สศช. จะพิจารณาว�าโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
โครงการ/งานสูงกว�าอัตราร5อยละ ๙ - ๑๒ แล5วแต�ลักษณะของโครงการ/งาน เปbนการพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล หรือค�าเสียโอกาสของเงินทุนท่ี
ประเทศจะต5องจ�ายลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่นท่ีจะตอบสนองวัตถุประสงค.เดียวกันซ่ึงธนาคารโลกได5เคยศึกษาและกําหนดไว5สําหรับกลุ�มประเทศกําลังพัฒนา
ไว5ท่ีอัตราร5อยละ ๑๒ **) 

กรณีท่ีผลประโยชน.ของโครงการ/งาน ไม�สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5 
การวิเคราะห.โครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะห.ต5นทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใช5ตัวช้ีท้ังสามในข5อ ๑๐.๒.๑ โดยเปbนการวิเคราะห.
เปรียบเทียบค�าใช5จ�ายของแต�ละทางเลือกต�าง ๆ ซ่ึงทางเลือกท่ีเหมาะสมจะเปbนทางเลือกท่ีมีต5นทุนและค�าใช5จ�ายตลอดอายุโครงการ/งานตํ่าท่ีสุดในการตอบสนอง
วัตถุประสงค.และผลท่ีคาดว�าจะได5รับตามท่ีกําหนดไว5 ซ่ึงการวิเคราะห.วิธีนี้เปbนคํานวณผลหารระหว�างค�าใช5จ�ายสุทธิท่ีมีหน�วยเปbนเงินตรากับผลลัพธ.ท่ีหน�วยไม�เปbน
เงินตรา 
ท้ังนี้ขอให5ทําการวิเคราะห.ความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปbนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของป[จจัยต�างๆ ท่ีใช5ในการวิเคราะห.ความคุ5มค�าการลงทุนดังกล�าว
ข5างต5นภายใต5ข5อสมมติฐานต�าง ๆ  เพื่อให5ทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ/งาน   การวิเคราะห.นี้จะได5ค�าอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแต�ละกรณี    
เพื่อใช5เปbนข5อมูลในการตัดสินใจว�าควรจะลงทุนหรือไม� หากข5อสมมตฐิานต�าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณฐีาน (Base Case)   เช�น  การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของค�าใช5จ�าย
ลงทุนโครงการ/งาน   การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของประมาณการผลประโยชน.ของโครงการ/งาน และการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ    
ในกรณีท่ีมีการจัดซ้ือจัดหาจากต�างประเทศ เปbนต5น 
 
* ให5ทําท้ังข5อ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒ แต�ท้ังนี้หากไม�สามารถวิเคราะห.ในข5อ ๑๐.๒.๑ ได5 ให5ทําการวิเคราะห.ในข5อ ๑๐.๒.๒ แทน  
** ขอให5ใช5อัตราส�วนลด (Discount Rate) ท่ีอัตราร5อยละ ๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

 

แบบฟอร#มรายละเอียดโครงการตามแผนแม8บทการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัท วทิยุการบนิแห8งประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 
ชื่อโครงการ: การเผยแพร�ข5อมูลข�าวสารการดําเนินงานที่สําคัญเกี่ยวกับ CG, Anti-Corruption, ITA, องค.กรแห�งคุณธรรม ที่

เผยแพร�ต�อสาธารณะทั้งภายในและภายนอก บวท. 

ประเภทโครงการ: 
 โครงการ (Project) 

� งาน (Strategic Activity) (งานประจํา) 
 

๒.  วัตถุประสงค#/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ# 
วัตถุประสงค#ของโครงการ เพื่อเผยแพร�นโยบาย/หรือแนวปฏิบัติและผลการดําเนินงานด5าน CG, ITA, Anti-Corruption,  อื่น ๆ 

ต�อสาธารณะทั้งภายในและภายนอก บวท. 

ประเด็นยุทธศาสตร#ท่ี ๒: การสร5างกลไกในการสื่อสารและเผยแพร�ภายในองค.กรและภายนอกองค.กรด5านการกํากับดูแล
กิจการที่ดีอย�างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค.กร (SWOT Analysis)) 

วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#ท่ี ๒.๒: เผยแพร�นโยบาย/หรือแนวปฏิบัติและผลการดําเนินงานด5าน CG, Anti-Corruption, อื่น ๆ ภายใน 
บวท. 

เป)าหมายผลการดําเนินการ: ผู5บริหาร พนักงาน ผู5รับบริการ และผู5มีส�วนได5ส�วนเสียได5รับรู5ข5อมูลการดําเนินการและผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญเกี่ยวกับ CG, Anti-Corruption, ITA, องค.กรแห�งคุณธรรม ของ บวท. อย�าง
ครบถ5วน 

กลยุทธ#:  

แผนงาน:  

ระดับความสําคัญ * � ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓ 
 

* มีความจําเปbนต5องระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาท่ีได5กําหนดดําเนินการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังการ
ติดตามจากหน�วยงานภายนอก   
ระดับ ๑: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบทุกคําถามย�อยในข5อ ๒  และหากโครงการ/งานนี้ไม�ประสบผลสําเร็จ จะทําให5วัตถุประสงค.เชิงยุทธศาสตร.และเป2าหมายจะไม�

สามารถบรรลุได5  อีกท้ังมีความจําเปbนต5องมีโครงการ/งาน ไม�สามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได5 (มีโอกาสถูกติดตามจากหน�วยงานภายนอกสูง) เช�น 
นโยบายรัฐบาล  การแก5ป[ญหาเร�งด�วน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบทุกคําถามย�อยในข5อ ๒  โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไม�ตอบสนองเป2าหมายฯ ได5โดยตรง  แต�จะส�งเสริมหรือ
สนับสนุนในความสําเร็จของเป2าหมายเชิงยุทธศาสตร. เป2าหมายระดับกลยุทธ. 

ระดับ ๓: โครงการ/งาน ท่ีสามารถตอบคําถามย�อยในข5อ ๒ ได5บางข5อ 
 

๓.  ท่ีมาและความจําเปIนของโครงการ/งาน 
(สภาพปKญหา/ความตLองการ/ความจําเปIนเร8งด8วน/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น) 

     การรับรู5ข5อมูลข�าวสารการดําเนินงานด5านการกํากับดูแลกิจการที่ดี การต�อต5านการทุจริตคอร.รัปชัน การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน องค.กรแห�งคุณธรรมของ บวท. ผ�านช�องทางการสื่อสารที่มีอยู�ภายใน บวท. เช�น บอร.ดดิจิตอล เสียงตาม
สาย ประชาสัมพันธ.เฉพาะกิจและสื่อสิ่งพิมพ. เว็บไซต.ทั้ง Intranet & Internet เว็บบอร.ด แอปพลิเคชั่นไลน. เฟซบุ�ค และ คิวอาร.โค5ด มา
ใช5เปbนตัวกลางในการสื่อสารเผยแพร�ข5อมูล เพื่อดึงดูดและกระตุ5นให5ผู5บริหารและพนักงาน เกิดความสนใจในข5อมูลข�าวสารเพิ่มมากขึ้น การมี

ส�วนร�วมในการดําเนินงานสูงขึ้น ความร�วมมือร�วมใจในการพัฒนาการดําเนินงานมากขึ้น ผู5รับบริการ และผู5มีส�วนได5ส�วนเสีย ก็ให5ความ
เชื่อถือ ความเชื่อมั่น และไว5วางใจในการดําเนินงานสําคัญ ๆ ของ บวท. 

    
๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ดําเนินการทุกปOงบประมาณ 
 มีระยะเวลาดําเนนิการ 

จํานวน  .....๕.... ปO   ปOงบประมาณ ......๒๕๖๒....... ถึงปOงบประมาณ ........๒๕๖๖............... 
ปUงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต�วันท่ี  ๑ ตุลาคมของปUหนึ่งถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปUถัดไป และให5ใช5ปU พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปbนช่ือสําหรับปUงบประมาณนั้น 



๙๔ 

 

๕.  งบประมาณ 
� ไม8ใชLงบประมาณ 
 ใชLงบประมาณ 

 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 
ผลการเบิกจ8าย

งบประมาณสะสม
ท่ีผ8านมา* 

แผนเบิกจ8ายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน        

งบดําเนินการ - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - - 

หมายเหตุ - จํานวนเงินใช5หน�วยเปbนล5านบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหน�ง) 
- *สําหรับโครงการ/งานท่ีดําเนินการต�อเนื่องจนถึงงบประมาณปUป[จจุบัน 

 

๖.  ผลท่ีคาดว8าจะไดLรับของโครงการ/งาน 
๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ได5รับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแล5วเสร็จ ซึ่งอาจจะเปbนผลผลิตในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ผลผลิต จํานวน หน8วย 
เป)าหมายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ความสําเร็จของการรับรู5นโยบาย/หรือแนว
ปฏิบัติและผลการดําเนินงานการกํากับ
ดูแลที่ดี การต�อต5านทุจริตประพฤติมิชอบ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส 

และอื่น ๆ (≥ระดับ ๔) 

๑ ระดับ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 

๖.๒  ผลลัพธ# (Outcome): ผลประโยชน.ต�อเนื่องทางตรงหรือทางอ5อมที่คาดว�าจะได5รับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิต
ที่ได5ไปใช5ประโยชน.หลังจากดําเนินการเสร็จเรียบร5อยแล5ว (อาจจะเปbนผลลัพธ.ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ# 
เป)าหมายในปOงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ปO......... 
ความเชื่อมั่นของผู5มีส�วนได5ส�วนเสียต�อการดําเนินงาน
การกํากับดูแลกิจการที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ การต�อต5าน
ทุจริตคอร.รัปชัน และการเปbนองค.กรคุณธรรมของ 
บวท. (ระดับ ≥๔) 

ระดับ ≥๔ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 

 

๗.  ผูLท่ีเก่ียวขLองกับโครงการ/งานท่ีจะใหLการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหน8วยงาน 
๗.๑ หน�วยงานผู5รับผิดชอบหลกั งานกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักกรรมการผู5อํานวยการใหญ�  
๗.๒ หน�วยงานที่สนับสนุน ทุกหน�วยงาน 

หมายเหตุ - ใช5รูปแบบ ฝvาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย. ท่ีนําเสนอโครงการ/งาน) ในข5อ ๗.๑ 

 
๘.  แผนปฏิบัติการ: คือแผนที่แสดงให5เห็นถึงวิธีการดําเนินงาน (กิจกรรม) ที่นําไปสู�เป2าหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลา
ในแต�ละกิจกรรม เนื้องาน และแผนการเบิกจ�ายเงิน ผู5รับผิดชอบ แต�ละกิจกรรมต5องระบุความเชื่อมโยงกันอย�างชัดเจน (ลําดับก�อน/หลัง 
หรือสามารถดําเนินการคู�ขนานกัน) ทั้งนี้การจัดทําแผนปฏิบัติการมีประเด็นที่ต5องพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของการคิดเนื้องาน (%) ดังนี้ 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นเหมือนกันทุกปUงบประมาณ ให5จัดทําแผนปฏิบัติการเพียงปUงบประมาณเดียว 
และคิดเนื้องานรวมเปbน 100% ต�อปU โดยใส�หมายเหตุไว5ท5ายตารางว�าดําเนินการทุกปU 



๙๕ 

 

 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นไม�เหมือนกันในแต�ละปUงบประมาณ หรือให5ผลผลิต (Output) ที่ต�างกันตามการ
ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในแต�ละปUงบประมาณ ให5จัดทําแผนปฏิบัติการโดยคิดเนื้องานรวมเปbน 100% แบ�งตามการขออนุมัติ
วงเงินในแต�ละปUงบประมาณนั้น เช�น การจัดหาระบบ/อุปกรณ. ใหม�เพิ่มเติม/ทดแทนของเดิม การปรับปรุงระบบ/อุปกรณ. การฝyกอบรม เปbนต5น 
 - กรณีที่โครงการ/งานมีระยะเวลาดําเนินการเร่ิมต5นและสิ้นสุดแน�นอน ให5จัดทําแผนปฏิบัติการตั้งแต�เร่ิมต5นจนถึงสิ้นสุด และ
คิดเนื้องานรวมเปbน 100% จนจบโครงการ/งาน 

� ต5องผ�านการพิจารณามาตรฐานการบริการการเดินอากาศและประเมินความปลอดภัย (Standard and Safety Assessment) เพื่อขอ
รับรองการนํามาใช5งานอย�างเปbนทางการจากหน�วยงานกํากับดูแล (สํานักงานการบินพลเรือนแห�งประเทศไทย) กรุณาเพิ่มกิจกรรม
ต�าง ๆ ของ สมป. ตามเอกสารแนบในแผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติการ  

หมายเหตุ - ใช5รูปแบบ เดือน/ปU  เช�น พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบิกจ�ายให5ใช5ทศนิยม ๒ ตําแหน�ง 
- หากกิจกรรมใดมีการเบิกจ�ายคร�อมปUงบประมาณ ให5ระบุการเบิกจ�ายในแต�ละปUแยกจากกันให5เห็นชัดเจน 
- ข้ันตอนการจัดซ้ือ/จัดจ5างขอให5ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของ กพ.บท. ให5ครบทุกข้ันตอน เช�น ข้ันตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปbนต5น 

 

๙. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ/งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น เปbนการระบุความเสี่ยง
ของโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ ซึ่งต5องสอดคล5องกับวัตถุประสงค.ของแต�ละโครงการ/งาน รวมทั้งการระบุความเสี่ยงที่สําคัญ สาเหตุ 
และมาตรการควบคุมที่มีอยู� หากเกิดเหตุการณ.ไม�พึงประสงค.ขึ้นจนส�งผลกระทบต�อการดําเนินโครงการ/งานจนทําให5 ไม�สามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค.ที่กําหนดไว5  จึงควรมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง  เพื่อให5ความเสี่ยงของโครงการ/งาน
ลดน5อยลงจนสามารถดําเนินการให5ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ที่กําหนดไว5 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 
ประเมินความเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง 
(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู8/
มาตรการควบคุม

เพิ่มเติม* 
โอกาส 

(P) 
ผลกระทบ 

(I) 
บุคลากร พนักงานมีความรู5

ความเข5าใจใน CG 
ระบบคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการ
ดําเนินงาน (ITA) และ
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณอยู�
ในระดับสูง 

ความรู5ความเข5าใจใน 
CG ระบบคุณธรรม
และความโปร�งใสใน
การดําเนินงาน (ITA) 
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณยัง
ไม�เพ่ิมขึ้น 

๑ ๒ ๒ ส�งเสริมความรู5ความเข5าใจใน
เรื่อง CG ระบบคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน 
(ITA) และประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ  

  

ลําดับที่ กิจกรรม 
เร่ิมตLน 

(เดือน/ปO) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ปO) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจ8าย : ลLานบาท 
ผูLรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ตLอง
ดําเนินการก8อนหนLา 

(ลําดับที่) 
งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑ จั ด ทํ า ข5 อ มู ล ผ ล ก า ร
ดําเนินงานในปUที่ผ�านมา
และแผนการดําเนินงานที่
เ กี่ ยวข5 องกับ  CG, Anti-
Corruption, ITA, อ ง ค. ก ร
แห�งคุณธรรม ฯลฯ  

ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

๓๐ - - CG สกญ.  

๒ Upload/เ ผยแพร� ข5 อมู ล
การดําเนินงานใน Intranet 
และ Internet ให5เปbนป[จจุบัน 

มกราคม 
๒๕๖๓ 

สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

๖๐ - - CG สกญ.  

๓ ประเมินผลการรับรู5ข5อมูล
ข� าวสารข อ ง ผู5 บ ริ ห า ร
พนักงาน ผู 5ร ับ บริการ 
และผู5มีส�วนได5ส�วนเสีย 

กันยายน 
๒๕๖๓ 

กันยายน 
๒๕๖๓ 

๑๐ - - CG สกญ.  

รวม ๑๐๐%  



๙๖ 

 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 
ประเมินความเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง 
(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู8/
มาตรการควบคุม

เพิ่มเติม* 
โอกาส 

(P) 
ผลกระทบ 

(I) 
การบริหารจัดการ บวท. มีโครงสร5างงาน 

CG ท่ี ดู แล เรื่ อ ง  CG 
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ มีการ
บริหารงานบุคคลท่ี
เหมาะสมกับภารกิจ
และความรับผิดชอบ 
มีระบบการติดตามและ
รายงานอย�างสมํ่าเสมอ 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน CG ยังไม�
ทันเวลาและต�อเน่ือง 

๑ ๒ ๒ ให5ความสําคัญกับการติดตาม
ผลการดําเนินงานอย�างต�อเน่ือง
และจริงจังท้ังในระดับผู5บริหาร
และระดับผู5ปฏิบัติงาน 

วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ. มีเอกสาร/รายละเอียด 
CG, ITA, ประมวลจรยิธรรม
และจรรยาบรรณท่ี
เพียงพอ มีวิทยากร
ท่ีมีความรู5และสถานท่ี
ฝyกอบรม สัมมนา 
ต ล อ ด จ น ส ภ า พ 
แวดล5อมของการ
เรียนรู5อย�างเพียงพอ 

การเผยแพร�สภาพ 
แวดล5อมเก่ียวกับ CG 
ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ของพนักงานยังไม�
ท่ัวถึงท้ัวท้ังองค.กร
และกลุ�มเป2าหมาย
สําคัญ 

๑ ๒ ๒ ใช5การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ 
การเข5าช�วยเพื่อเสริมสร5าง
ความรู5ความเข5าใจ ความตระหนักรู5
ถึงความสําคัญ และแนวทาง
การการปฏิบัติต�างๆ เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถด5าน CG, ITA, 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของพนักงาน 

งบประมาณ มีงบประมาณของ
แต�ละโครงการใน
แผนวิสาหกิจและ
แผนแม�บท CG ท่ีชัด 
เจนและเพียงพอท่ีจะ 
สามารถดําเนินการได5 

การใช5งบประมาณ
ยังไม�คล�องตัว
เท�าท่ีควร 

๑ ๒ ๒ ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณอย�างเพียงพอและ
ทันเวลา 

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของแต�ละหน�วยงาน
ยังไม�สามารถประยุกต. 
ใช5 ในเรื่อง CG, ITA, 
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณได5 

การส่ือสารข5อมูล CG, 
ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณยัง
ไม�ท่ัวถึงและทันกับ
การเปล่ียนแปลง 

๑ ๒ ๒ เลือกใช5เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
ช�องทางการส่ือสาร/การเข5าถึง
ข5อมูล CG, ITA, ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณท่ีหลากหลาย 

สภาพแวดล5อม มีวัฒนธรรมองค.กร 
SMART AEROTHAI 
ท่ีค�อนข5างเข5มแขง็ 

บรรยากาศองค.กร 
ไม�เอื้อต�อการปฏิบัติ
ตนในวัฒนธรรมใน
ทุกด5านท่ีสอดคล5อง
กับ CG, ITA, ประมวล
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณ 

๑ ๒ ๒ สร5างบรรยากาศท่ีส�งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
อ ย� า ง ย่ิ ง คว าม มี คุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย. และ
การแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคมอย�างท่ัวถึง 

 
หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 

- *คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) มีผลต�อการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๑ – ๔ =  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได5: มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เพียงพอ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๕ – ๘ =  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได5: มาตรการควบคุมท่ีมีอยู�เพียงพอ 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๙ – ๑๒ =  ระดับความเสี่ยงสูง: ต5องกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

• ช�วงคะแนนตั้งแต� ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเสี่ยงสูงมาก: ต5องกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 
 

 



๙๗ 

 

๑๐.  การศึกษาความเปIนไปไดL (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  
(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใช�งบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพร5อมของโครงการ/งานที่ต5องขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 
* มีความจําเปbนต5องระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ได5กําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง 
งบลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ/งาน 

๑๐.๑.๑ ความพร5อมของพื้นที่ดาํเนินการ  (ถ5าม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 

ช่ือผูLรับผิดชอบ 
ในการจัดหา

สถานที่ 

ช่ือหน8วยงาน
เจLาของพื้นที่ 

ไดLรับ
อนุมัติ

พื้นที่แลLว 

อยู8
ระหว8าง
การขอ
อนุญาต 

อยู8
ระหว8าง

การจัดหา
พื้นที่ 

        

        

        

๑๐.๑.๒ ความพร5อมของข5อกําหนดวัสดุ/งาน   ข5อกําหนดในการซื้อ/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนต�าง ๆ เช�น 
ระบบไฟฟ2า  ระบบปรับอากาศ  ข�ายสื่อสาร  เปbนต5น 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณ#ที่จัดหาหรือดLานอื่น ๆ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 
มีและสมบูรณ# 

มี 
แต8ยังไม8สมบูรณ# 

ไม8มี 

      

      

๑๐.๑.๓ ความพร5อมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณ#ที่จัดหาหรือดLานอื่น ๆ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 
มีความพรLอม มีแต8ไม8พรLอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

      

๑๐.๑.๔ ความพร5อมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล5อม (ถ5าม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปOที่เร่ิมใชL

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลLอมฯ 

ผ8าน 
อยู8ระหว8าง
ดําเนินการ 

ยังไม8ดําเนินการ 

      

      
      

หมายเหตุ  ต5องว�าจ5างท่ีปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล5อม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อมก�อนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต5องจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อม 
และหลักเกณฑ.  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดล5อม ในราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ 
๙๗ ง  ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 

๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปbนการวิเคราะห.โครงการ/งาน ที่เสนอว�ามีความคุ5มค�าการลงทุนหรือไม�) 
๑๐.๒.๑ กรณีที่ผลประโยชน.ของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5  โดยมีหลักเกณฑ.การพิจารณาว�าโครงการ/งานนั้น จะ
มีความคุ5มค�าในการลงทุนหรือไม� โดยใช5ตัวชี้ต�างๆ ดังนี้ 
 - มูลค�าป[จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) ……………………………………………………………………………………………………………. 
 - อัตราส�วนผลประโยชน.ต�อต5นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C) ……………………………………………………………………………………….. 
 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR) ……………………………………………………………………….... 
๑๐.๒.๒ กรณีที่ผลประโยชน.ของโครงการ/งาน ไม�สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5จะต5องใช5วิธขีองการวิเคราะห.ต5นทุนประสิทธิผล 
(Cost  effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



๙๘ 

 

หมายเหตุ  
กรณีท่ีผลประโยชน.ของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5  อาศัยหลักเกณฑ. ดังนี้ 
- มูลค�าป[จจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชน.สุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเท�ากับผลต�างระหว�างมูลค�าป[จจุบันของ

ผลประโยชน.กับมูลค�าป[จจุบันของต5นทุนรวม โดยโครงการ/งานท่ีมีมูลค�าป[จจุบันสุทธิมากกว�าศูนย.จะเปbนโครงการ/งานท่ีคุ5มค�าในการลงทุน 
 - อัตราส�วนผลประโยชน.ต�อต5นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราส�วนของมูลค�าป[จจุบันของผลประโยชน.รวมต�อมูลค�าป[จจุบันของต5นทุนรวม โดย B/C 

มากกว�าหนึ่ง จะเปbนโครงการ/งานท่ีให5ผลประโยชน.ตอบแทนคุ5มค�าในการลงทุน 
 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR) โดยวิเคราะห.จากการเปรียบเทียบระหว�างผลประโยชน.ของโครงการ/งานกับเงินลงทุนและ

ค�าใช5จ�ายตลอดอายุของโครงการ/งาน (ท่ีผ�านมา สศช. จะพิจารณาว�าโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
โครงการ/งานสูงกว�าอัตราร5อยละ ๙ - ๑๒ แล5วแต�ลักษณะของโครงการ/งาน เปbนการพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล หรือค�าเสียโอกาสของเงินทุนท่ี
ประเทศจะต5องจ�ายลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่นท่ีจะตอบสนองวัตถุประสงค.เดียวกันซ่ึงธนาคารโลกได5เคยศึกษาและกําหนดไว5สําหรับกลุ�มประเทศกําลังพัฒนา
ไว5ท่ีอัตราร5อยละ ๑๒ **) 

กรณีท่ีผลประโยชน.ของโครงการ/งาน ไม�สามารถวัดออกมาเปbนตัวเงินได5 
การวิเคราะห.โครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะห.ต5นทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใช5ตัวช้ีท้ังสามในข5อ ๑๐.๒.๑ โดยเปbนการวิเคราะห.
เปรียบเทียบค�าใช5จ�ายของแต�ละทางเลือกต�าง ๆ ซ่ึงทางเลือกท่ีเหมาะสมจะเปbนทางเลือกท่ีมีต5นทุนและค�าใช5จ�ายตลอดอายุโครงการ/งานตํ่าท่ีสุดในการตอบสนอง
วัตถุประสงค.และผลท่ีคาดว�าจะได5รับตามท่ีกําหนดไว5 ซ่ึงการวิเคราะห.วิธีนี้เปbนคํานวณผลหารระหว�างค�าใช5จ�ายสุทธิท่ีมีหน�วยเปbนเงินตรากับผลลัพธ.ท่ีหน�วยไม�เปbน
เงินตรา 
ท้ังนี้ขอให5ทําการวิเคราะห.ความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปbนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของป[จจัยต�างๆ ท่ีใช5ในการวิเคราะห.ความคุ5มค�าการลงทุนดังกล�าว
ข5างต5นภายใต5ข5อสมมติฐานต�าง ๆ  เพื่อให5ทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ/งาน   การวิเคราะห.นี้จะได5ค�าอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแต�ละกรณี    
เพื่อใช5เปbนข5อมูลในการตัดสินใจว�าควรจะลงทุนหรือไม� หากข5อสมมตฐิานต�าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณฐีาน (Base Case)   เช�น  การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของค�าใช5จ�าย
ลงทุนโครงการ/งาน   การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของประมาณการผลประโยชน.ของโครงการ/งาน และการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ    
ในกรณีท่ีมีการจัดซ้ือจัดหาจากต�างประเทศ เปbนต5น 
 
* ให5ทําท้ังข5อ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒ แต�ท้ังนี้หากไม�สามารถวิเคราะห.ในข5อ ๑๐.๒.๑ ได5 ให5ทําการวิเคราะห.ในข5อ ๑๐.๒.๒ แทน  
** ขอให5ใช5อัตราส�วนลด (Discount Rate) ท่ีอัตราร5อยละ ๕  
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วิสัยทัศน	
“เปนองค	กรที่ให�บริการการเดินอากาศด�วยคุณภาพสูงสุดอย างย่ังยืน”
A Sustainable Quality Excellent Air Navigation Service Provider

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

1. Safety
[ให�บริการท่ีมีระดับความปลอดภัยข้ันสูงและย่ังยืน]

2. Security
[ให�ระบบการบริหารจราจรทางอากาศของประเทศ

มีความม่ันคง]
3. Capacity

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

4. Efficiency
[เพ่ิมประสิทธิภาพเท่ียวบินในทุกช&วงการบิน] 

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

6. Competency
[พัฒนาบุคลากรให�มีความสามารถหลักตามท่ีกําหนด]

7. Productivity
[เพ่ิมผลิตภาพการปฏิบัติงาน]
8. Employee Engagement

[ให�บุคลากรมีความผูกพันต&อองค<กร]

9. Corporate Performance
[มีผลการประเมินผลองค<กรในระดับดีเย่ียม]

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

เพ่ือบรรลุตามเป=าหมายองค<กร]
11. Customer Engagement

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

[มีระบบการกํากับดูแลท่ีดี ท่ีมีการจัดการในระดับดีเย่ียม]
13. Digital Transformation and Innovation

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

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

ท่ีคุ�มค&า]

15. Global Interoperability
[พัฒนาบริการการเดินอากาศของภูมิภาค

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

[พัฒนาความสามารถในการแข&งขันของประเทศไทย]

1. ให�บริการการเดินอากาศท่ีมีคุณภาพ
ระดับแนวหน�า

(AEROTHAI Servicemark)

3. พัฒนาไปสู&องค<กรสมรรถนะสูง
(HPO)

2. สร�างบุคลากรมืออาชีพ
(Professionals)

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

Aviation Industry)

AEROTHAI Destination 2037 Vision

เปdาหมายวิสัยทัศน	

มีความสามารถในการรองรับได� 1.5 ล�านเท่ียวบิน 
พร�อมท้ังรักษาคุณภาพความปลอดภัย 

และพัฒนาประสิทธิภาพเท่ียวบินในทุกช&วงการบิน

พนักงานท่ัวท้ังองค<กรมีความสามารถ (Core Competency 
และ Functional Competency) 

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

ผลักดันการจัดทําแผนการเดินอากาศชาติแล�วเสร็จ

เปdาหมายวิสัยทัศน	ระยะต างๆ

มีความสามารถในการรองรับได� 2 ล�านเท่ียวบิน 
ลดความล&าช�าอันเกิดจากบริการการเดินอากาศ 

พร�อมท้ังรักษาคุณภาพความปลอดภัย 
และพัฒนาประสิทธิภาพเท่ียวบินในทุกช&วงการบิน

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

มีเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน การดําเนินการ บริหารจัดการ 
และพัฒนานวัตกรรม

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

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

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

หน&วยงานผู�ให�บริการการเดินอากาศ 

ดําเนินการตาม แผนการเดินอากาศชาติ ASEAN ATM 
Master Plan และ APAC Seamless ATM Plan 

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

พร�อมท้ังรักษาคุณภาพความปลอดภัย 
และพัฒนาประสิทธิภาพเท่ียวบินในทุกช&วงการบิน

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

มีเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน การดําเนินการ บริหารจัดการ 
และพัฒนานวัตกรรม 

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

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

พนักงานท่ัวท้ังองค<กรมีความสามารถครบถ�วนตรงตาม
ตําแหน&งงานท่ีกําหนดไว� และผลิตภาพสูงข้ึน 

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

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

ร&วมพัฒนาเทคโนโลยี 
และแนวปฏิบัติท่ีจําเป6นสําหรับการพัฒนาบริการ

การเดินอากาศตามแผนการเดินอากาศโลก (GANP)
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มีความสามารถในการรองรับได� 3 ล�านเท่ียวบิน 
ลดความล&าช�าอันเกิดจากบริการการเดินอากาศ 

พร�อมท้ังรักษาคุณภาพความปลอดภัย 
และพัฒนาประสิทธิภาพเท่ียวบินในทุกช&วงการบิน

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

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

พนักงานมีความสามารถ ความเป6นมืออาชีพ 
และผลิตภาพสูงจนสามารถสร�างคุณค&าให�กับ

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

สร�างนวัตกรรมด�านบริการการเดินอากาศ 
ท่ีมีคุณค&าต&อประเทศ และกิจการบินอย&างต&อเน่ือง
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ได�รับรางวัลการบริหารสู&ความเป6นเลิศ 
(Thailand Quality Class : TQC) (350 คะแนน) 

ด�วยการกํากับดูแลท่ีดี
มีเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการดําเนินการ บริหารจัดการ 

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

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



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

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

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

Corporate Governance
KPI6.1 ผลการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางกํากับดูแลที่ดี 
และการประเมินความโปร&งใส

SO 9 สร�างคุณค&าให�กับกิจการบินทุกระดับ 

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

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

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

SO 10 มีโครงสร�างพื้นฐานระบบบริการ
การเดินอากาศท่ีครบถ�วนและมีศักยภาพสอดคล�องกับ
การพัฒนาการขนส&งทางอากาศของประเทศ

National Competitiveness
KPI10.1 มีระบบบริหารจราจรทางอากาศที่สนับสนุน
การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ
KPI10.2 ประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร<ระยะยาวในด�าน 
การขนส&งทางอากาศของประเทศไทย

SO 2 พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเท่ียวบิน 
และยกระดับประสิทธิภาพระบบการเดินอากาศ SO 4 มีบุคลากรที่ทุ&มเท มีความผูกพัน 

และมีสภาพแวดล�อมด�านบุคลากรท่ีดี

วัตถุประสงค	เชิงยุทธศาสตร	 
(Strategic Objective)

วัตถุประสงค	เชิงยุทธศาสตร	 
(Strategic Objective)

วัตถุประสงค	เชิงยุทธศาสตร	 
(Strategic Objective)

วัตถุประสงค	เชิงยุทธศาสตร	 
(Strategic Objective)

SO 6 มีระบบการกํากับดูแลท่ีดี ท่ีมีการจัดการในระดับ
ดีเย่ียม

SO 7 เป6นองค<กรแห&งนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีดิจิทัล

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

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ
(Key Performance Indicators)

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
(Key Performance Indicators)

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
(Key Performance Indicators)

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ
(Key Performance Indicators)

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

Employee Engagement
KPI4.1 ระดับความผูกพันต&อองค<กรในภาพรวม

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

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

SO 1

SO 2

SO 3

SO 4

SO 5

SO 6

SO 7

SO 9

SO 10

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

SO 8

1. การให�บริการการเดินอากาศ 
ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

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

ประเทศ และสร�างคุณค&าให�กับกิจการบิน

ประเด็นยุทธศาสตร	

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

S1.1 ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานบริการอย&างต&อเน่ือง
S1.2 พัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยท่ัวท้ังองค<กรให�สอดคล�อง
ตามแนวทางการพัฒนาสากล
S1.3 จัดการความเส่ียงด�านความปลอดภัย (Safety Risk) 
ให�มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
S1.4 พัฒนา ATM Safety Performance
S1.5 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ<หลัก 
รวมทั้งโครงสร�างพ้ืนฐานด�านวิศวกรรมจราจรทางอากาศให�เป6นไปตาม
ความต�องการและมาตรฐาน/ข�อกําหนดการใช�งาน
S1.6 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ<
ของระบบวิศวกรรมสนับสนุนการให�บริการการเดินอากาศ 
ให�เป6นไปตามความต�องการและมาตรฐาน/ข�อกําหนดการใช�งาน

S2.1 ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐาน/เทคโนโลยีสนับสนุนการเดินอากาศ ตลอดทุกช&วงการบิน 
S2.2 พัฒนาการบริหาร/จัดการข�อมูลท้ังระบบการเดินอากาศ 

S1.7 บริหารความต&อเนื่องการให�บริการการเดินอากาศ
ให�มีความพร�อมและสามารถรักษาระดับความปลอดภัย 
รวมทั้งเป6นไปตามมาตรฐานสากล สําหรับรองรับทุกสถานการณ<

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

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

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

S7.1 พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและการดําเนินการเพ่ือสร�างความมั่นคง 
ปลอดภัยด�านสารสนเทศ  
S7.2 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานดิจิทัล (Digital Platform) ยกระดับ 
Digital Data เพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการ โดยใช�ระบบ
ดิจิทัล การจัดการความรู� และพัฒนานวัตกรรม 

S5.1 กําหนดแผนพัฒนาและบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค<กร 
เพ่ือปรับปรุงและจัดการกระบวนการทํางานท่ีสําคัญอย&างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล�องกับการเพิ่มขีดความสามารถด�านยุทธศาสตร<

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

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

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

S10.1 พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ 
เพ่ือรองรับการเปล่ียนถ&ายเทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติไปสู&ระบบ
การบริหารจราจรทางอากาศระบบใหม& และรองรับแนวทาง
พัฒนาระบบการบินของภาครัฐและแผนยุทธศาสตร<ด�านการขนส&ง
ทางอากาศของประเทศรวมท้ังนโยบายห�วงอากาศแห&งชาติ

S9.1 ดําเนินการเชิงรุกในเวทีระดับภูมิภาค/โลก
S9.2 สร�างความร&วมมือและบริหารจัดการเส�นทางบินให�มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมข้ึน และเช่ือมโยงเส�นทางบินท้ังภูมิภาค



1.1.1 แผนงานพัฒนาระบบบริหารมาตรฐานการให�บริการการเดินอากาศ
ให�เป6นไปตามกฎหมายและข�อกําหนดภาครัฐ (Quick win)
1.1.2 แผนงานการนําระบบบริหารผลการดําเนินงาน (Performance 
Management System) เข�าใช�งานเพ่ือยกระดับมาตรฐานบริการ
การเดินอากาศสู&ความเป6นเลิศ (Long Term)
1.2.1 แผนงานพัฒนาและส&งเสริมระบบบริหารความปลอดภัย (Safety 
Management System) ให�ครอบคลุมท่ัวท้ังองค<กร (Quick win)
1.2.2 แผนงานพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยตามแนวทางการพัฒนาไปสู&
ประสิทธิภาพข้ันสูงสุด (CANSO Standard of Excellence in Safety
Management Systems: SMS Maturity Pathway) (Long Term)
1.3.1 แผนงานจัดการป}จจัยเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญต&อความปลอดภัย (Significant Risk 
Management) (Quick win)
1.3.2 แผนงานพัฒนาและส&งเสริมระบบบริหารความเส่ียงด�านความปลอดภัย 
(Long Term)
1.4.1 แผนงานบริหารความเส่ียงด�านป}จจัยมนุษย<ท่ีเก่ียวกับความอ&อนล�าของ 
เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติการ (Operational Fatigue Risk Management) (Quick win) 
1.4.2 แผนงานบริหารความเส่ียงด�านป}จจัยมนุษย< (Long Term)
1.5.1 แผนงานปรับปรุงระบบวิศวกรรมจราจรทางอากาศ  
ให�เป6นไปตามความต�องการและมาตรฐาน/ข�อกําหนดการใช�งาน (Quick win)
1.5.2 แผนงานพัฒนาระบบวิศวกรรมจราจรทางอากาศ เพ่ือยกระดับ
ความปลอดภัย (Long Term)
1.6.1 แผนงานปรับปรุงระบบวิศวกรรมสนับสนุนการให�บริการการเดินอากาศ
ให�เป6นไปตามความต�องการและมาตรฐาน/ข�อกําหนดการใช�งาน (Quick win)
1.6.2 แผนงานพัฒนาระบบวิศวกรรมสนับสนุนการให�บริการการเดินอากาศ เพ่ือ
ยกระดับความปลอดภัย (Long Term)
1.7.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ATM Security System 
ให�เป6นไปตาม National Civil Aviation Security Programme (NCASP) 
(Quick win)
1.7.2  แผนงานบริหารความต&อเน่ืองทางธุรกิจท่ัวท้ังองค<กร (Quick win)
1.7.3 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และการบริหาร 
ความต&อเน่ืองให�มีศักยภาพในระดับช้ันนํา (Long Term)
1.7.4 แผนงานจัดต้ังศูนย<บริหารจราจรทางอากาศสํารอง (Quick win)

แผนงาน (Program)

2.1.1 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการให�บริการ
จราจรทางอากาศในเขตสนามบินเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตาม
สภาพแวดล�อมป}จจุบัน (Quick Win)
2.1.2 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการให�บริการ
จราจรทางอากาศในเขตสนามบิน เพ่ือรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ
ในอนาคต (Long Term)
2.1.3 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการให�บริการ
จราจรทางอากาศในเขตประชิดสนามบินและตามเส�นทางบิน 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามสภาพแวดล�อมป}จจุบัน (Quick Win)
2.1.4 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการให�บริการ
จราจรทางอากาศในเขตประชิดสนามบินและตามเส�นทางบินเพ่ือรองรับ
ปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคต (Long Term)
2.1.5 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหาร/จัดการ
ห�วงอากาศ (Quick Win)
2.1.6 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหาร
ความคล&องตัวการจราจรทางอากาศ (Quick Win)
2.1.7 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจราจร
ทางอากาศตามแนวคิด/เทคโนโลยียุคใหม& (Long Term)
2.2.1 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร/จัดการข�อมูลตามแนวคิด 
SWIM (Quick Win)
2.2.2 แผนงานพัฒนา SWIM-Enabled Application(s) (Long Term)

3.1.1 แผนงานบริหารอัตรากําลัง (Quick win)
3.1.2 แผนงานพัฒนาระบบสรรหาบุคลากรให�สอดคล�องกับแผนอัตรากําลังและ
ลักษณะทางพฤติกรรม/ทัศนคติของกลุ&มเป=าหมายวิชาชีพในอนาคต (Quick win)
3.1.3 แผนงานพัฒนาระบบบริหาร/ประเมินผลงาน (Long Term)
3.2.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรด�าน ATM/AIM (Quick win)
3.2.2 แผนงานพัฒนาบุคลากรด�านวิศวกรรม CNS และด�านวิศวกรรมสนับสนุน
(Quick win)
3.2.3 แผนงานพัฒนานักบิน และวิศวกรรมอากาศยาน (Quick win)
3.2.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรด�านบริหารจัดการและสนับสนุน (Quick win)
3.2.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรด�าน Safety & Standard (Quick win)
3.2.6 แผนงานพัฒนาบุคลากรด�านครู (Quick win)
3.2.7 แผนงานพัฒนาบุคลากรด�านภาษาอังกฤษ (Quick win)
3.2.8 แผนงานพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง (Talent) ให�มี Competency 
ในระดับท่ีสูงข้ึน (Long Term) 
3.2.9 แผนงานพัฒนาบุคลากรให�มีศักยภาพในการประยุกต<ใช�เทคโนโลยีดิจิทัล
และสร�างนวัตกรรมดิจิทัล (Quick win) 
3.3.1 แผนงานการจัดต้ัง Academy Center (Quick win)
3.3.2 แผนงานการจัดต้ังศูนย<วิจัย/พัฒนา และนวัตกรรม (Long Term)

แผนงาน (Program)

4.1.1 แผนงานการจัดเตรียมอาคารสถานท่ี/ระบบสาธารณูปโภคให�สอดคล�อง
กับความต�องการองค<กร (Quick win) 
4.1.2 แผนงานส&งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม 
ในการทํางาน (Long Term)
4.2.1 แผนงานยกระดับและส&งเสริมความผูกพันองค<กร (Quick win)

แผนงาน (Program)

5.1.1 แผนงานปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือให�ได�ผลลัพธ<ตามเป=าหมายองค<กร
(Quick win)
5.1.2 แผนงานบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค<กร (Long Term)
5.2.1 แผนงานพัฒนาและบริหารความร&วมมือระหว&างหน&วยงาน
(Quick win)
5.2.2 แผนงานยกระดับความพึงพอใจผู�มีส&วนได�ส&วนเสีย (Long Term) 
5.3.1 แผนงานยกระดับความพึงพอใจผู�ใช�บริการ และจัดการกับ
ความไม&พึงพอใจและข�อร�องเรียนอย&างเป6นระบบ (Quick win)

6.1.1 แผนงานผลักดันนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) ของ บวท. 
พร�อมขยายการปฏิบัติให�ครอบคลุมทุกระดับท่ัวท้ังองค<กร (Quick win)
6.1.2 แผนงานส&งเสริมและปลูกฝ}งพนักงานทุกระดับให�มีจรรยาบรรณท่ีดี
ภายใต�หลักธรรมาภิบาลของการกํากับดูแลท่ีดี (Long Term)
6.2.1 แผนงานการแสดงความรับผิดชอบต&อสังคม 
และใช�ความสามารถหลักสนับสนุนเพ่ือรักษาความร&วมมือกับภายนอก (Long 
Term)

7.1.1 แผนงานพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานดิจิทัลให�มีเสถียรภาพ
และประสิทธิภาพสูง (Quick win)
7.1.2 แผนงานพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยเพ่ือเพิ่มความเชื่อมั่น 
ในการใช�งานเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดการภัยคุกคามไซเบอร< (Long Term) 
7.2.1 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและ
ให�บริการด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Quick win)
7.2.2 แผนงานพัฒนาข�อมูลสารสนเทศเพื่อให�เกิดการใช�ข�อมูล
อย&างมีประสิทธิภาพ บูรณาการและสามารถเข�าถึงได� (Quick win)
7.2.3 แผนงานส&งเสริม/พัฒนาการจัดการความรู� (Knowledge
Management: KM) การวิจัยและการสร�างนวัตกรรม (Long Term) 
7.2.4 แผนงานพัฒนาประยุกต<ใช�ความรู� ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม 
(Long Term) 

8.1.1 แผนงานบริหารการเงินและการลงทุนอย&างมีประสิทธิภาพตามกรอบ 
แผนการลงทุน/งบประมาณและค&าใช�จ&ายไม&สูงกว&าค&าเฉล่ียของอุตสาหกรรม 
(Quick win)
8.1.2 แผนงานบริหารต�นทุนและค&าใช�จ&ายอย&างมีประสิทธิภาพสอดคล�อง 
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด (Long Term)
8.2.1 แผนงานพัฒนาธุรกิจเก่ียวเน่ือง เพ่ือรักษาฐานลูกค�า 
และขยายโอกาสธุรกิจ (Quick win) 
8.2.2 แผนงานพัฒนาธุรกิจเก่ียวเน่ือง เพ่ือความย่ังยืน (Long Term) 

แผนงาน (Program)

9.1.1 แผนงานขับเคล่ือนองค<กรเชิงกลยุทธ<ในเวทีระดับภูมิภาค/โลก
(Quick win)
9.2.1 แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับระบบการบินทั้งระบบ
(Quick win)
9.2.2 แผนงานบริหารจัดการเส�นทางบินเพ่ือเพ่ิมขีดความความสามารถ 
ในการแข&งขันของ บวท. (Long Term)
9.2.3 แผนงานพัฒนาโครงสร�างและบริหารความร&วมมือการใช�ระบบ
ห�วงอากาศของประเทศ (Long Term)
9.2.4 แผนงานผลักดันให�เกิดการใช�ห�วงอากาศแบบ FUA เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการรองรับของระบบการบินของประเทศ (Long Term) 

10.1.1 แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายห�วงอากาศแห&งชาติ
(Quick win)
10.1.2 แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท&าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(Long Term)
10.1.3 แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท&าอากาศยานเบตง  
(Long Term)
10.1.4 แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท&าอากาศยานแม&สอด 
(Long Term)
10.1.5 แผนงานพัฒนาศูนย<ควบคุมการบินหัวหิน (Quick Win)
10.1.6 แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ สนามบินอู&ตะเภา
(Quick Win) 
10.1.7 แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท&าอากาศยานเชียงใหม&
(Quick Win)
10.1.8 แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท&าอากาศยานภูเก็ต
(Long Term)
10.1.9 แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ ท&าอากาศยานเลย
(Long Term)


