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บรษทะวทยก รบน หงปร ทศ ทยะจ กดะึบวทเืะ ดมงมน ล ตร หนกถงคว มส คญ นก ร
ด นนธรกจอย งยงยนะจ ป็นทองค์กรจ ตองมคว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอมะรวมทง ค รพ
ตอผลปร ยชน์ของผมสวน ดสวน สย ล ปฏบตตอผมสวน ดสวน สยทกกลมอย ง ป็นธรรม ล ปรง สะ
นองจ กคณ กรรมก ระบวทเะ ล ผบรห ระบวทเะะตร หนกถงคว มส คญ นด นดงกล ว ล มคว ม
มงมนทจ ด นนธรกจต มวสยทศน์ทก หนด วะจง ดก หนดน ยบ ย นก รยกร ดบก ร สดงคว ม
รบผดชอบตอสงคมสง วดลอมะึะCorporate Social Responsibility: CSRืะ ล ผมสวน ดสวน สย ห กดขน
อย ง ป็นรปธรรมะดวยก ร หม ผน มบท สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอมของะบวทเะะะะะะะะ
ปีะ - ะ ดย ผน มบท ะดงกล วครอบคลมทศท ง ชงกลยทธ์ด นะCSR วตถปร สงค์ ชงะะ
กลยทธ์ด นะCSR ล กลยทธ์ด นะCSR 

ส หรบกร บวนก ร ดม ซง ผน มบท ะ ดน กรอบยทธศ สตร์ช ตร ย ะ ะปีะะะะะะะะะะะ
ึพเศเะ ใ- 8โืะม ป็น นวท ง นก รปฏบต ห กดปร สทธภ พม กยงขนะ ดยะบวทเะยดหลกะะะะะ
เคว มมนคงะ เะก รสร งคว มส ม รถ นก ร ขงขนะ เะก รพฒน ล สรมสร งศกยภ พทรพย กร-

มนษย์ะ เะก รสร ง อก ส ล คว ม สมอภ คท งสงคมะ เก รสร งก ร ตบ ตบนคณภ พชวตท ป็นมตร
กบสง วดลอมะ ล ะ เก รปรบสมดล ล พฒน ร บบก รบรห รจดก รภ ครฐะ ป็น นวปฏบต นก ร
ด นนง นท หขอ น น สดงหลกก ร ล วธก รของคว มรบผดชอบตอสงคมทกจก รพงปฏบตะสงผล
หะบวทเะ ป็นองค์กรทมคว มมนคงะ ตบ ตม จนถงปัจจบนะตลอดจนน หลกะISO 26000ะม ป็น นวท ง
นก รปฏบตต มน ยบ ยก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอมของะบวทเะดวย 

พอ หก รด นนธรกจขององค์กรปรบตว ข สก ร ป็นธรกจทยงยนดวยก รพจ รณ ก ร ช
ทรพย กร ห กดคณค สงสดตอองค์กระก รลดผลกร ทบตอชมชน ล สงคมทงะ ะกลม หญคอะ เะกลม
ชมชนทรบผลกร ทบจ กก ร หบรก รของะบวทเะ ล ะ เะกลมชมชนทสร งผลกร ทบ หกบก ร หบรก ร
ของะบวทเะนอกจ กน พอ หก รด นนธรกจตรงกบคว มตองก รของผมสวน ดสวน สยท กยวของ มว
จ ป็นกร ทรวง จ สงกดะะะผถอหนะคค ะลกค ะชมชนะหรอสง วดลอมะบวทเะจงมก รจดท ผน มบทะ
CSR ดยมกลยทธ์ ผนง น ครงก รแง นของก รบรก รก ร ดนอ ก ศ ป็น ขมมง พอคว มส รจทยงยน
ขององค์กร 
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พอ หสอดคลองกบ จตน รมณ์ ล คว มมงมนดงกล วข งตนะะ นปีะ ะบวทเะ ดทบทวน
สภ พ วดลอมด นก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอมะ พอ ป็นกรอบ นก รจดท ผน
มบทด นก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอมร ย ะ ะปีะึพเศเะ - ืะขนะ
ปร กอบดวยะ ืะยทธศ สตร์ก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอมะ ืะยทธศ สตร์ก ร
สอส ร ล ผย พรก รด นนง นด นก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอมะทมคว ม
สอดคลองกบ ผนวส หกจของะบวทเะะพเศเะ - ะะะ ล พอ หก รด นนก รด นก ร สดง
คว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอมะมคว ม หม สมตอสภ พ วดลอม นปัจจบนะ ล มก รพฒน
หมปร สทธภ พ ล ปร สทธผลม กยงขนตอ ปะะ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งำน สดงควำมรบผิดชอบตอสงคม ล สิง วดลอม 
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บทสรปผบริหำร 

(Executive Summary) 

   

บรษทะวทยก รบน หงปร ทศ ทยะจ กดะึบวทเืะ ป็นรฐวส หกจะสงกดกร ทรวงคมน คมะซง
ดรบมอบหม ย ห ป็นหนวยง นผ หบรก รก ร ดนอ ก ศของปร ทศะมหน ทคว มรบผดชอบ นก ร
หบรก รจร จรท งอ ก ศะ(Air Traffic Management) ภ ย น ขต ถลงข วก รบนกรง ทพะ(Bangkok 

Flight Information Region) ก รบรก รร บบสอส ร ร บบชวยก ร ดนอ ก ศะ ล ร บบตดต มอ ก ศ
ย นะ(Aeronautical Communication, Navigation and Surveillance System/Services) บรก รข วส รก ร
ดนอ ก ศ ล ง น ผนท ดนอ ก ศะ(Aeronautical Information Services and Aeronautical Charts) รวมทง
บรก ร กยว นอง ล ง นต มน ยบ ยรฐบ ล 

ผน มบทก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคมะึCorporate Social Responsibility : CSR) ป็น ผน
ชงยทธศ สตร์ร ย ะ ะปีะ(พเศเ - ืะม นวท ง นก รจดท ทพจ รณ ถงคว มสอดคลอง
ชอม ยงกบ ผนวส หกจะพเศเ - ะต มกรอบวสยทศนะ์ ะด นะดงน 

กรอบวสยทศน ์ ปร ดนยทธศ สตร์ วตถปร สงค์ ชงยทธศ สตร์ ผน
วส หกจท ชอม ยง ผน มบทะCSR 

หบรก รก ร ดนอ ก ศทม
คณภ พร ดบ นวหน ะ
(AEROTHAI Servicemark) 

ก ร หบรก รก ร ดนอ ก ศ
ดวยคว มปลอดภย ล ม
ปร สทธภ พ 

พฒน ขดคว มส ม รถ นก ร
รองรบ ทยวบน ดะ ล ยกร ดบ
ปร สทธภ พท ง ดนอ ก ศ 

ส ร ง บ ค ล ก ร ม อ อ ช พะ
(Professionals) 

ก รสร งบคล กรมออ ชพ - 

ะพฒน ปสองค์กรสมรรถน สง 
 ึHPO) 

ก รพฒน ปสองค์กร
สมรรถน สง 

-มคณภ พก รบรห รจดก รทดทวทง
องค์กร ล พรอมรบตอก ร
ปลยน ปลง พอ ห กดผลลพธ์ทม
ปร สทธภ พอย งยงยน ล สร งคว ม
พงพอ จตอผมสวน ดสวน สย ล
ผ ชบรก รทกกลม 

-ะมร บบก รก กบด ลทดะทมก ร
จดก ร นร ดบด ยยมะ 
-ะ ป็นองค์กร หงนวตกรรมบนพนฐ น
ของ ทค น ลยดจทล 

 ะ 
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กรอบวสยทศน ์ ปร ดนยทธศ สตร์ วตถปร สงค์ ชงยทธศ สตร์ ผน
วส หกจท ชอม ยง ผน มบทะCSR 

สร งคว มส ม รถ นก ร ขงขน
หกบปร ทศะ ล สร งคณค
หกบกจก รบนะ(Valueะfor Nationalะ

Competitiveness and Aviation 

Industry) 

ก รสร งคว มส ม รถ นก ร
ขงขน หกบปร ทศ ล สร ง
คณค หกบกจก รบน 

-สร งคณค หกบกจก รบนทก
ร ดบ 

 

ผน มบทะCSR ยง ด หคว มส คญกบก รว คร ห์สภ พ วดลอมทงภ ย นแภ ยนอกองค์กร น
สวน กยวของกบยทธศ สตร์ช ตะ ะปีะยทธศ สตรร์ฐวส หกจของะสครเะน ยบ ยภ ครฐะหลก กณฑ์ ล
นวท งก รปร มนผล หมของรฐวส หกจะพเศเะไ็่ ะน ยบ ยของผบรห รร ดบสงะ ล จดท ขอสรป
จด ขงะจดออนะ อก สะอปสรรคะึSWOT Analysis) รวมทงท ก รว คร ห์ปร ดนคว มท ท ย นสวนท
กยวของกบสงคมะชมชนะ ล สง วดลอมะ 

จ กก รว คร ห์สภ พ วดลอมะSWOT Analysis ล ก รพจ รณ คว มสอดคลองกบ ผนวส หกจ
ของะบวทเะพเศเะ - ะ ลวะ ผน มบทะCSRะฉบบนจง ดก หนดปร ดนยทธศ สตร์ ล
วตถปร สงค์ ชงยทธศ สตรท์ส คญะดงน 

 

ปร ดนยทธศำสตร์ วตถุปร สงค์เชิงยุทธศ สตร์ 
เะ สดงจดยนขององค์กร นก ร หคว มส คญของ

ปัญห สงคม ล สง วดลอม 

เ ะก ร หคว มส คญกบปัญห สง วดลอม ดย
บรก รควบคมจร จรท งอ ก ศทลดก รปลอยะะะะะะ
ก ซค ร์บอน ดออก ซด์ 

เ ะท หมน ยบ ย ล คมอก ร สดงคว ม
รบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอม 

เะก ร ชคว มส ม รถหลกขององค์กร นก ร
สง สรมสนบสนนกจกรรมท สดงคว มรบผดชอบ
ตอสงคม 

เ ะะก ร ชคว มส ม รถหลกของะบวทเะ พอสร ง
คว ม ขม ขงะ ล พฒน ชมชน หยงยน 

เ ะก รสร งคว ม ป็นพล มองดะะ(Good Citizen) 

พอปร ยชน์ของะบวทเ ล ปร ช ชนะสงคมะ
ปร ทศช ต 

เ ะก รสร งส ธ รณกศล ก ย วชน ล
ผดอย อก สะ 
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ปร ดนยทธศำสตร์ วตถุปร สงค์เชิงยุทธศ สตร์ 
เะก รสร งกล กทด นก รสอส ร ล ผย พรก ร

ด นนง นด นก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม
ล สง วดลอม 

เ ะก รสร งกล ก นก รสอส ร ล ผย พรภ ย น
องค์กรด นก กบด ลกจก รทด ล ก ร สดงคว ม
รบผดชอบตอสงคม 

เ ะก รสร งคว มระคว ม ข จตอน ยบ ยก ร
สดงคว มรบผดชอบตอสงคม 

เะก รสร งคณค พมรวมกน นสงคม พอ พม
คว มส ม รถ นก รด นนธรกจองค์กรอย ง
ยงยน 

เ ะก รสร งคณค พมรวมกน นสงคม พอก ร
ด นนธรกจอย งยงยน 

 

 ผนวส หกจะบวทเะพเศเ - ะมปร ดนทคณ กรรมก ระบวทเะ ด หคว มส คญ น
ก รก หนดทศท งยทธศ สตร์ก รพฒน พอก ร ตบ ตอย งยงยนะ ป็น ปต ม นวปฏบตทด ล ม
จตน รมณ์ นก รด นนง นท กยวของกบภ รกจหลกขององค์กรทยดหลกก รก กบด ลทดะ (Good 

Corporate Governance) จง ด ห นวท ง นก รก หนดทศท ง นก รทบทวน ผนวส หกจะ ล พนธกจ พอ
มงสร งคณค พมะ(Value Creation)ะดงนน นก รจดท ผน มบทะCSR ฉบบนะจง ดมก รจดท ห
ตอบสนองทศท งองค์กรดวยก ร ชอม ยงกบยทธศ สตร์ะปร ดนยทธศ สตร์ะกลยทธ์ะ ล ผนง นของ
ผนวส หกจ ป็นหลกะอกทงก รจดท ผน มบทะCSR ยง ชอม ยงกบยทธศ สตร์ของ ผน มบทะCSRะะะะ
ทคณ กรรมก รก กบด ลกจก รทด ล ก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอม ดพจ รณ
อนมต วดวยะ ะยทธศ สตร์ะคอะยทธศ สตร์ก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอมะ ล ะ
ยทธศ สตร์ด นก รสอส ร ล ผย พรก รด นนง นด นก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล
สง วดลอมะซง ผน มบทะCSR จ ถก ปลง ปสก รปฏบตดวยก รจดท ครงก รแง นะกจกรรมะตวชวด
ทงท ป็นผลผลตะ(Output)ะ ล ะผลลพธ์ะ(Outcome)ะซง น ผน มบท  CSR ฉบบนมจ นวนทงสนะ ะ
ครงก รแง นะ ยกต มปร ดนยทธศ สตร์ ดดงน 
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ปร ดนยทธศ สตร์ะCSR ครงก รแง น 

เก ร สดงจดยนขององค์กระ นก ร ห
คว มส คญ ตอปั ญ ห ส งคม ล ะะะ
สง วดลอม 

เ ผย พรก รด นนกจกรรมก ร หบรก ระATM ท ปน็มตร
กบสง วดลอม 

เจดท น ยบ ย ล คมอก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล
สง วดลอม 

เะก ร ชคว มส ม รถหลกขององค์กร
นก รสง สรมสนบสนนกจกรรมทะะะะ
สดงคว มรบผดชอบตอสงคม 

เส รวจชมชนทะบวทเะ หคว มส คญ 

เะว คร ห์ชมชน ดยรอบทท ก ระบวทเะ พอสง สรม ห กดะะ 
ะะะะคว มรวมมอ นก รท นวตกรรมรวมกน 

เะก รสร ง ครอข ยจตอ ส วทยก รบน ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ
. เะะสนบสนนก รด นนง นมลนธน นฟ้ ทยะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ

.ะรณรงค์ หคว มร รองปัจจยอนตร ยก รบนผ น ครงก ระ 
. ะะะะวทยก รบน ะมนวอล ลย์บอลถวยพร ร ชท น  

 

เะก รสร งกล กทด นก รสอส ร
ล ผย พรก รด นนง นด นก ระะะะ
สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล
สง วดลอม 

เะะก รสอส รด นก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล ะะะ 
ะะะะะสง วดลอมะึCSR)                                                   

เะก รบรรย ย กยวกบก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม 

ะะะะ ล สง วดลอม พอก รพฒน อย งยงยนะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ
เะก รสง สรมคว มรด นก ร หบรก รก ร ดนอ ก ศะะ 

ะะะะึATS/CNSื 
 

เะก รสร งคณค พมรวมกน นสงคม  

    พอ พมคว มส ม รถ นก ระ 
ะะะะด นนธรกจองค์กรอย งยงยน 

เะะวทยก รบนน นฟ้ ปลอดภยจ กปัจจยอนตร ย 

 

 

 ผน มบทะCSR ฉบบนะ ดท ก รรวบรวมยทธศ สตร์ะปร ดนยทธศ สตร์ะวตถปร สงค์ ชง
ยทธศ สตระ์ ครงก รแง นะกจกรรมะ ล ตวชวดะทส คญ วตลอดร ย วล ะ็ะปีะพเศเะไ็่3-ไ็่้ะ
พอ ป็นทศท ง นก รด นนง น ล ก รพฒน ด นก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคมะ ล สง วดลอม
ของะบวทเะตอ ป 
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สำรบญ 

          ะะะะะะะะะหนำ 

 

ค น ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ ะะะะะะะะะะะะะะะะะก 

บทสรปผบรห ร ค 

บทท  ะ บทน    

บทท  ะ ขอมลองค์กร   

บทท    นวคด ล น ยบ ยก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล
สง วดลอม ะะะะะะะ 

 

บทท   ก รทบทวนสภ พ วดลอมก รด นนง นก ร สดงคว ม
รบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอม 

 

บททะ  ยทธศ สตรก์ ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอม ะะะะะะะ ้ 

บททะ ะะ ร ยล อยด ผนก รด นนง นะะะะ โ 
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สำรบญตำรำง 

                ะะหนำ 

ต ร งทะ ะปร ดนยทธศ สตร์ น ผนวส หกจะพเศเะ -  

ะะะะะะะะะะะะะะท กยวของกบก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอมะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ 
 

 

ต ร งทะ ะองค์ปร กอบหลกม ตร ฐ นส กละISO 26000 ที่ก ำหนดเป็นคว มรบผดชอบตอะ 
ะะะะะะะะะะะะะะสงคมะ ะปร ก ร 

 

ต ร งทะ ะทบทวนสภ พ วดลอมภ ยนอกด นคว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอม  

ต ร งทะ ะก รทบทวนสภ พ วดลอมภ ย นด นคว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอม ไ  

ต ร งทะ ะสรปผลก รทบทวนสภ พ วดลอมก รด นนง นด นก รคว มรบผดชอบตอสงคม 

ะะะะะะะะะะะะะะ ล สง วดลอม 

3็ 

ต ร งทะ ะปร ดนยทธศ สตร์ะวตถปร สงค์ ชงยทธศ สตร์ะ ครงก รแง นะะะะ 
ะะะะะะะะะะะะะะะ นปร ดนยทธศ สตรท์ะใ ถงะ4ะะะะะะะะะะะะะ 

4โ 

ต ร งทะ ะ ครงก รแง นต มยทธศ สตรก์ ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอม น ะะะ 
ะะะะะะะะะะะะะะะปร ดนยทธศ สตร์ทะใ   

ต ร งทะ8ะ ครงก รแง นต มยทธศ สตรก์ ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอม น 

ะะะะะะะะะะะะะะะปร ดนยทธศ สตร์ทะไ                    

ไ 

 

3 

ต ร งทะ9ะ ครงก รแง นต มยทธศ สตร์ก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอม น 

ะะะะะะะะะะะะะะะปร ดนยทธศ สตร์ทะ  

4 

ต ร งทะใโะ ครงก รแง นต มยทธศ สตร์ก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอม น    ็ 

ะะะะะะะะะะะะะะะะะปร ดนยทธศ สตร์ทะ     

ต ร งทะใใะค จ กดคว มต มตวชวด ล ค ป้ หม ย  ปร ดนยทธศ สตรท์ะใ                       ่                           

ต ร งทะใไะค จ กดคว มต มตวชวด ล ค ป้ หม ย  ปร ดนยทธศ สตรท์ะไ                      4  

ต ร งทะใ4ะค จ กดคว มต มตวชวด ล ค ป้ หม ย  ปร ดนยทธศ สตรท์ะ3                       ็  

ต ร งทะใ4ะค จ กดคว มต มตวชวด ล ค ป้ หม ย  ปร ดนยทธศ สตรท์ะ4                       ็  

  

                                                                      

         ะะะะะะะะะะ 
ะะะะะ 
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สำรบญรป 

                ะะะะะหนำ 

 

ภ พทะ ะ ครงสร งองค์กระบรษทะวทยก รบน หงปร ทศ ทยะจ กด  

ภ พทะ ะ สดง ครงสร ง ล ร บบก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล สง วดลอมของ 
ะะะะะะะะะะะะบวทเะ 

 

ภ พทะ ะรป บบ ครงสร งก รด นนง นแกจกรรมก ร สดงคว มรบผดชอบตอสงคม ล ะ 
ะะะะะะะะะะะะสง วดลอมของะบวทเ 
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บทท่ี ๑ 

  บทนํา 

 
 

๑. ความเปนมา  

           บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) เปนหนวยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ในดานบริการการเดินอากาศและสื่อสารการบิน โดยมีสถานภาพเปน
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) ซึ่งไดนํายุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป พ.ศ. 2561-

2580 มาเปนกลไกสําคัญในพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร สําหรับการจัดทําแผนแมบท   
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) นั้น การดําเนินงานเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมุงเนนการผลักดันใหเกิดความตระหนักรู ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับทิศทางของแผนยุทธศาสตรชาติ นอกจากนั้น ยังใหความสําคัญดานการ
สงเสริมความคิดสรางสรรคและการจัดการนวัตกรรมเพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริงในทุกภาคสวน
ของสังคมอีกดวย 

 แนวทางการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่ บวท. ใหความสําคัญนั้น เปนการ
ดําเนินงานเพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

ตลอดจนการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งจากการเล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินการ
ดังกลาว จึงมีแนวทางในการจัดทําแผนแมบทขึน้ โดยแผนแมบทมีความสอดคลองกับแผนวิสาหกิจของ 
บวท. ที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาอยางเปนระบบและนํามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอ บวท. อยาง
จริงจัง โดยอยูภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงใหดําเนินงานเปนไป
ตามแผนอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่เขามามีสวนสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชนตาง ๆ รวมถึงกระแสโลกรอน 

ทําใหทุกภาคสวนของโลกใหความสําคัญกับการสรางผลิตภัณฑและการใหบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การกําหนดกลยุทธในแผนยุทธศาสตรชาติ เกณฑและแนวทางของระบบการประเมินผลใหม
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 256๒ ซึ่งสงผลตอการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ บวท. ที่ใหความสําคัญกับการ
ดําเนินธุรกิจขององคกรตาง ๆ และการใหบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น ตลอดจนให
ความสําคัญกับการสรางคุณคาเพิ่มใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ดังนั้นแผนแมบท CSR ของ บวท. ที่
จัดทําขึ้นฉบับนี้ จึงไดมุงเนนการจัดใหมีนโยบายและการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธในการแสดงความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดสวนเสียสังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการ CSR In Process การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนสําคัญตามความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ และมีการแบงกลุมชุมชนตามหลักเกณฑการ

คัดเลือกชุมชน (Communities) ออกเปน 3 กลุม ไดแก 1. ชุมชนที่สรางผลกระทบตอการใหบริการ  



๒ 

 

ของ บวท. 2. ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการใหบริการของ บวท. และ  3. ชุมชนและสังคมทั่วไป

ตามที่ กําหนดไวในบริบทของรัฐวิสาหกิจ เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบ         

การสงเสริมนวัตกรรม ที่สอดคลองกับกลุมชุมชน และเปนการสงเสริมการสรางคุณคารวมใหแกสังคมและ

รับผดิชอบตอสิ่งแวดลอมดวย เพื่อเปนการสรางความม่ันคงในการใหบริการการเดินอากาศและสื่อสาร

การบินใหกับประเทศรวมถึงเปนการสรางคุณคาเพิ่มใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางสมดุลและ

ย่ังยืน 

๒. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนแมบท CSR  

 เพื่อใหการดําเนินงานของ บวท.  มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิดประโยชนกับทุกฝาย      

การจัดทําแผนแมบทการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม จึงไดยึดหลักการที่สําคัญคือ 

“สงเสริมการสรางคุณคารวมใหแกสังคมและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม” เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

ดังตอไปนี ้ 

   ๒.๑ เพื่อเปนแผนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สําหรับสงเสริมการแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคม สิ่งแวดลอม ใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและตดิตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 

    ๒.๒ เปนเครื่องมือในการสนับสนุนการดําเนินงานใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและ     
กลยุทธขององคกร ในการผลักดันการดําเนินงานที่คํานึงถึง การสงเสริมการจัดการความรูและ
นวัตกรรมใหแกสังคมและรับผดิชอบตอสิ่งแวดลอม 

 ๒.๓ เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความม่ันใจ และความศรัทธา ใหเกิดขึ้นกับผูถือหุน
ผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป และแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 
บวท. รวมทั้งการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมที่อยูในกระบวนการหลักขององคกร ( CSR in process) 
 โดยมีเปาหมายของการดําเนินการดานการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมดังนี้ 

เปาหมายที่ ๑ เปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม สิ่งแวดลอมรวมถึงใสใจกับ

ปญหาสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอชุมชนจากการใหบริการจราจรทางอากาศ  

    เปาหมายที่ ๒  มีภาพลักษณองคกรที่ดีเปนที่ยอมรับของบุคลากรภายใน ผูใชบริการ ผูถือหุน        

ผูกํากับดูแล คูความรวมมอื ชุมชน และประชาชนท่ัวไป 

    เปาหมายที่  ๓ เปนเครื่องมือในการวางแผนการทํางานรวมถึงติดตามประเมินผลอยางเปน

รูปธรรม 

๓. ขั้นตอนในการทบทวนแผนแมบทดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 การจัดทําแผนแมบทดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ บวท. กําหนดขั้นตอนดังนี ้ 

  ๓.๑ การเก็บรวบรวมขอมูล   

        เก็บรวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมการดําเนินงานภายนอกที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๘๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  ๑๒ ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) แผน
ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 



๓ 

 

หลักเกณฑและแนวทางของระบบการประเมินผลใหมของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 256๒ การแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมภาครัฐ  การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ภาคเอกชน  อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมาตรฐานวาดวย
ความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000 : Social Responsibility) รวมถึงสภาพแวดลอมการดําเนินงาน
ภายในที่ เกี่ยวของ ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร และคานิยมของ บวท. นโยบายของ
คณะกรรมการ บวท. รายงานผลการประเมินองคกรตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)             
ประจําป ๒๕๖๒ ผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 

๓.๒  วิเคราะหขอมูล กําหนดยุทธศาสตร แผน และโครงการ/งาน 

  - วิเคราะหสภาพแวดลอมการดําเนินงานภายนอกและภายใน  สภาพปญหา ตลอดจน
กําหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดหลักของการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของ บวท. 
      - กําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงานจากผลการวิเคราะหขอมูล  

      - กําหนดแนวทางและระยะเวลาในการดําเนนิงาน การกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมาย 

      - กําหนดระยะเวลาในการดําเนินแผนงาน โครงการ/งาน และกิจกรรม  

      - ทบทวนและจัดทําโครงการ/งาน ประจําป  

๔. จัดทํารายละเอียดโครงการ/งาน  

     การจัดทํารายละเอียดของแผน โครงการ/งาน และกิจกรรม  

๕. จัดทําแผนแมบท CSR 

 จัดทําแผนแมบท โดยมีเคาโครง ประกอบดวย ๖ บท ดังนี้  
  บทที่ ๑  บทนํา  

 บทที่ ๒  ขอมูลองคกร  

บทที่ ๓  แนวคิดและนโยบายการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 บทที่ ๔ การทบทวนสภาพแวดลอมการดําเนินงานการแสดงความรับผดิชอบ 

                          ตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

      บทที่ ๕  ยุทธศาสตรการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม         
      บทที่ ๖  การสื่อสารการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม         
       บทที่ ๗ รายละเอียดแผนการดําเนินงานตามโครงการ/งาน 

๖. การอนุมัติแผนและแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 ๖.๑ เสนอผูบริหารระดับสูง พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนแมบทฯ 

 ๖.๒ เสนอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและ 

                สิ่งแวดลอมพจิารณาใหความเห็นชอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ     
                รางแผนแมบทฯ  
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 ๖.๓ แจงหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบและนําไปปฏิบัติ 

7. รายละเอียดโครงการ/งาน ดาน CSR พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๗ 

 ๗.๑ โครงการ/งาน ดานการแสดงความรับผดิชอบตอสังคม 6 โครงการ/งาน 

 ๗.๒ โครงการ/งาน ดานการสื่อสารการแสดงความรับผดิชอบตอสังคม 5 โครงการ/งาน  

8. คํานิยามในแผนแมบทการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

วิสัยทัศน คือ เปนองคกรที่ใหบริการการเดินอากาศดวยคุณภาพสูงสุดอยางย่ังยืน 

พันธกิจ คือ เปนผูใหบริการการเดินอากาศของประเทศ  ที่ตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการดวยความปลอดภัยเปนมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางคุณคาใหแกระบบการบิน

และผลประโยชนแหงชาติ  

แผนแมบทดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม หมายถึง แผนหลักใน
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม และการสงเสริมการสรางคุณคารวมใหแกสังคม 
รวมถึงและการสื่อสารการดําเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรใน   
ยุคใหม เพื่อสรางความม่ันคงในสังคมและการพัฒนาแบบย่ังยืน เปนกลไกที่นาเช่ือถือและเปนที่ยอมรับไดของสังคม 

 การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม หมายถึง การดําเนินโครงการ/งาน 
และกิจกรรมภายใน ภายนอกองคกร ควบคูไปกับการใสใจดูเเลรักษาสังคมและสิ่งเเวดลอม ไมเอา

เปรียบลูกจาง ลูกคา หรือคูคา อีกทั้งไมทําลายสิ่งแวดลอมหรือสรางปญหาและความกังวลตอสังคม
ใกลและสังคมไกลที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจดวยการกอมลพิษ และไมสรางผลกระทบจากการดําเนินงาน            
ของ บวท. ตอชุมชน รวมถึงเปนการสรางคุณคาเพิ่มใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางสมดุล เพี่อ
นําไปสูการพัฒนาธุรกิจอยางย่ังยืน  

กลุม ชุมชน  หมายถึง การจําแนกชุมชนที่ มีการกําหนดเปนชุมชนเปาหมายที่  บวท.                   
ใหความสําคัญ ออกเปน ๓ กลุม คือ ๑. กลุมชุมชนที่สรางผลกระทบใหกับการใหบริการของ บวท.    
๒. ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการใหบริการของ บวท. และ ๓. กลุมชุมชนและสังคมทั่วไป 

ชุมชนที่สรางผลกระทบตอการใหบริการของ บวท. หมายถึง ชุมชนที่มีการจุดบั้งไฟ ปลอย

โคมลอย ดําเนินการสถานีวิทยุชุมชน เลเซอร และโดรน ที่ดําเนินการอยูโดยรอบสนามบิน โดยรอบเขต
ประชิตสนามบิน หรือแนวเสนทางบินที่คาดวาจะเกิดผลกระทบกับการใหบริการของ บวท. ซึ่ง บวท.   
มีความตองการและขอกําหนดใหชุมชนดําเนินกิจกรรมไดตามปกติโดยไมสรางผลกระทบดานการบิน 
และใหการสนับสนุนและสรางโอกาสใหชุมชน ซึ่งคาดวาวาชุมชนไดรับขอมูลขาวสาร ความรู และการ
ประสานงานที่ทําใหกิจกรรมของชุมชนไมกระทบตอบริการ ของ บวท. 

ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการใหบรกิารของ บวท. หมายถึง ชุมชนที่อยูโดยรอบสนามบิน 
ชุมชนโดยรอบเขตประชิตสนามบินหรือแนวเสนทางบินที่ไดรับผลกระทบทางดานเสียงตามเสนทางบิน
พาดผาน ซึ่งเปนชุมชนที่อยูในบริเวณระยะหางจากสนามบินตามแนวรอนลงและแนวบินขึ้นของ

สนามบินโดยประมาณ ซึ่ง บวท. มีความตองการและขอกําหนด ในการดูแลไมใหเกิดผลกระทบตอ
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ความเปนอยูของชุมชน และใหบริการโดยตระหนักถึงการดําเนินงานที่ไมกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่ง

คาดหวังใหชุมชนไดรับการแกไขปญหาอยางทันทวงทีเมื่อไดรับผลกระทบ  

           ชุมชนและสังคมท่ัวไป หมายถึง การเดินทางโดยการขนสงทางอากาศของชุมชนและสังคม

ทั่วไป เปนไปอยางปลอดภัยและตรงเวลา รวมถึงบวท.สนับสนุนและสรางโอกาสใหชุมชน และ 

สนับสนุนใหชุมชนและสังคมตระหนักถึงการดําเนินงานที่ไมกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งคาดหวังถึงการ

แสดงความรับผดิชอบตอชุมชนและสังคมในฐานะองคกรที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง ประเด็นหลักที่ตองคํานึงถึง ตองการพัฒนา ตองการมุงเนนและ

ดําเนินการ  

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร หมายถึง วัตถุประสงคที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์เพื่อ

ตอบสนองยุทธศาสตร  

ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวบงชีก้ารบรรลุเปาหมายที่วางไวทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  

คาเปาหมาย หมายถึง ตัวเลขหรือคาของตัวช้ีวัดความสําเร็จทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

โครงการ/งาน หมายถึง กิจกรรมหรอืวิธีการที่จะดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
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บทท่ี ๒ 

ขอมูลองคกร 

 

๑. วิสัยทัศน :  เปนองคกรที่ใหบริการการเดินอากาศดวยคุณภาพสูงสุดอยางย่ังยืน 

๒. พันธกิจ  :  เปนผูใหบริการการเดินอากาศของประเทศ ที่ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 

                      ดวยความปลอดภัยเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางคุณคาใหแกระบบ      

                     การบินและผลประโยชนแหงชาติ  

๓. โครงสรางองคกร : กําหนดผูรับผดิชอบในการประสานและบูรณาการการแสดงความรับผิดชอบตอ  

                             สังคมและสิ่งแวดลอม คือ “สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ” ตามประกาศ   

                             บวท. ที่ ปก ๑๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑ โครงสรางองคกร บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
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๔. โครงสรางและระบบการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ บวท. 
  บวท. ไดยึดแนวทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนตามกรอบยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ป พ.ศ. 2561-2580 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ หลักเกณฑ
และแนวทางของระบบการประเมินผลใหมของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนกรอบในการบริหาร
จัดการการแสดงความรับผิดตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดังภาพที่ ๒ แสดงโครงสรางการแสดงความรับ
ผดิตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนของ บวท. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ภาพที่ ๒ แสดงโครงสรางและระบบการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ บวท. 
 

 

 

ระบบการแสดงความ

รับผดิชอบตอสงัคม

และสิ่งแวดลอม 

(ปจจัยนําเขา) 

 

ฝายบรหิารระดับสูง (EMM) 

โครงสราง 

การกํากับดูแลกจิการทีด่ีและ

การแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคม 

ผลลพัธสูงสดุของ 

การแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

(ปจจัยนําออก) 

การทําหนาทีข่อง

คณะกรรมการ บวท. 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

คณะกรรมการ 

บริษัท วิทยุการบนิแหงประเทศไทย จํากดั 

- องคกรเติบโตอยางย่ังยืน 

- สรางความสามารถในการแขงขัน 

- เพิ่มคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว 

- คํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 

- ความโปรงใสในการดําเนินกิจการ 

- ใหความสําคญักับปญหาสังคมและ 

  สิ่งแวดลอม 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

แผนยุทธศาสตรรัฐวสิากิจ 
(สคร.) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

คณะกรรมการ 

กํากับดแูลกิจการที่ดีและการแสดง
ความรับผดิชอบตอสังคม 

งานกํากับดูแลกิจการที่ดีและการ
แสดงความรับผดิชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

หนวยงานภายในที่เกี่ยวของ 

ฝายบรหิารระดับสูง (EMM) 

เกณฑการประเมิน
รัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

ISO 26000 
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จากโครงสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บวท. จะเห็นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม มีโครงสรางสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ 
๒๐ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ กลาวคือ มี
โครงสรางการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปนเชิงคุณภาพ มโีครงสรางสวนบนสุด
ที่เปนการบริหารนโยบาย (Policy Management) โดยการทําหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดแีละการแสดงความรับผดิชอบตอสังคม ซึ่งเปนคณะเดียวกับคณะกรรมการ บวท. มีการบริหารขาม
สายงานโดยฝายบริหารระดับสูง (Executive Management Cross Functional Management : EMM)   

ทําหนาที่ในการรับนโยบายลงมาปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติสูการกําหนดนโยบายใหม มีการ
บริหารงานประจําวัน (Daily Management) โดยงานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม เปนผูปฏิบัติ และ
เปนผูประสานงานกับหนวยงานกอง/ศูนย/สํานัก ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามแผนแมบทการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ บวท. โดยขอมูลที่จะแสดงออกถึงการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมของ บวท. ประกอบดวย ๑) การทําหนาที่ของคณะกรรมการ บวท.  ๒) การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณ ๓) ยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐                 
๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒  ๕) แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔ และ ๖) ISO 26000 ๗) เกณฑการประเมินผลใหมของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 256๒ ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
คุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว คํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน สรางความสามารถในการ

แขงขันและที่สําคัญ บวท. มีความเจรญิเติบโตอยางย่ังยืน  
สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ  มีหนาที่รับผิดชอบงานกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม งานประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการ
สนับสนุนกิจการคณะกรรมการ บวท. และผูถือหุน งานของกรรมการผูอํานวยการใหญ  งานกล่ันกรอง
เอกสารสําหรับกรรมการผูอํานวยการใหญ งานสนับสนุนดานธุรการใหแกนักวิชาการระดับตาง ๆ และ
เปนตนสังกัดของผูบริหารและพนักงานที่ประจําสํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ กํากับดูแลงานดาน

กฎหมาย พัสดุ ระบบสารบรรณและเลขานุการของ บวท. การสื่อสาร รวมทั้งการบริหารความสัมพันธ
กับผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร  นอกจากนั้น ยังรับผิดชอบการจัดใหมีระบบงานสนับสนุนกลยุทธ

องคกร (งานบริหารโครงการ  งานบริหารคุณภาพ งานบริหารความปลอดภัย งานบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน งานตรวจสอบ/วิเคราะหสภาวะแวดลอมในหนวยงาน  งานพัฒนาบุคลากรและการ

จัดการความรู งานสารสนเทศและการสื่อสาร) และงานบริหารทั่วไป (งานเลขานุการ งานสารบรรณ 

การเงนิ งบประมาณ พัสดุ และรายงานเวลาการเขาทํางานของพนักงาน (Roster and Time report) ของ

หนวยงานในสังกัด) 

 

 

 



๙ 

 

นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหบริการจราจรทางอากาศตามภารกิจหลัก
ของ บวท. รวมพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการการเดินอากาศ มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาชวย
สนับสนุนการดําเนินงาน สอดคลองกับหลักมาตรฐาน ISO 26000 ในเรื่องหลักการใหความสําคัญกับ   
ผูมีสวนไดสวนเสีย  การปฏิบัติตามกฎหมายและการเคารพตอแนวปฏิบัติระดับชาติหรือระดับสากล  
ซึง่ผลจากการดําเนินการดังกลาวนี ้ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อันเปนการแสดงความรับผดิชอบ
ตอสังคมที่อยูในกระบวนการหลักของการดําเนินภารกิจ 

๕. ยุทธศาสตรแผนวิสาหกิจ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗  

 ตามแผนวิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ กําหนดเปน ๔ ประเด็นยุทธศาสตร 

(Strategic Issue : SI) และวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective : SO) ในระดับองคกร 

ประกอบดวย  

SI 1  : การใหบริการการเดินอากาศที่มีคุณภาพระดับแนวหนา (AEROTHAI Servicemark) 

         SO  1    : ใหบริการที่ปลอดภัยและม่ันคง เปนไปตามมาตรฐานและตอเนื่องในทุกชวงการบิน 

   SO 2    : พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและยกระดับประสิทธิภาพ    
                ระบบการเดินอากาศ 

SI 2 : การสรางบุคลากรมืออาชีพ  

        SO 3   : มีบุคลากรมืออาชีพที่เพียงพอ มีการจัดการทุนมนุษยอยางเปนระบบ 

      สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศนและองคกรใหเติบโตไดอยางย่ังยืน  

   SO 4   : มีบุคลากรที่ทุมเท มีความผูกพันและมีสภาพแวดลอมดานบุคลากรที่ดี 

              SI 3 : การพัฒนาไปสูองคกรสมรรถนะสูง 

        SO 5   : มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ดทีั่วทั้งองคกร และพรอมรับตอการ 

              เปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพอยางย่ังยืน และสรางความ
พึงพอใจตอผูมสีวนไดสวนเสีย และผูใชบริการทุกกลุม 

   SO 6   : มีระบบการกํากับดูแลที่ดี ที่มกีารจัดการในระดับดีเยี่ยม 

   SO 7  : เปนองคกรแหงนวัตกรรมบนพืน้ฐานของเทคโนโลยีดจิทิัล 

                 SO 8  :  มีการบริหารจัดการทางการเงนิและตนทุนอยางมปีระสิทธิภาพและสมดุล   

                             เพื่อใหมอัีตราคาบริการที่เปนธรรม โปรงใส และแขงขันได  

 SI 4 : การสรางความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศและสรางคุณคาใหกับกิจการบิน 

 SO 9 : สรางคุณคาใหกับกิจการบินทุกระดับ 

SO 10 : มีโครงสรางพืน้ฐานระบบบริการการเดินอากาศที่ครบถวนและมีศักยภาพ  
            สอดคลองกับการพัฒนาการขนสงทางอากาศของประเทศ 

 

 



๑๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2563-2567 ที่เกี่ยวของกับการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม แสดงดังตารางที่ ๑ 

 

ตารางที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตรในแผนวสิาหกิจ พ.ศ. 2563-2567 ที่เกี่ยวของกับการแสดงความ 

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issue) 

วัตถุประสงคเชงิ
ยุทธศาสตร 

(Strategic Objective: SO) 

เปาหมายผลการดําเนนิการ 

(Key Performance Target: KPTs) 

กลยุทธ 

(Straegy) 

SI 1  ก า ร ให บ ริ ก า ร ก า ร
เดินอากาศที่ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

SO 2 พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถในการรองรับ
เที่ ย ว บิ น แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
ประสิ ทธิ ภ าพ ระบ บ การ
เดินอากาศ 

KPI 2.9 ปริมาณ  Carbon Emision ท่ี
เกิดจากความไมมีประสิทธิภาพของ
ระบบ ATM 

S 2.1 ย ก ร ะ ดั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ใน ก า ร
ปฏิบัติการและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน/
เทคโนโลยีสนับสนุนการเดินอากาศ ตลอด
ทุกชวงการบนิ 

SI 3 การพัฒนาไปสูองคกร
สมรรถนะสูง 

SO 5 มีคุณภาพการบริหาร
จัดการที่ดีท่ัวทั้งองคกร และ
พรอมรับตอการเปล่ียนแปลง
เพื่ อ ให เกิ ด ผ ล ลั พ ธ ที่ มี
ประสิทธิภาพอยางย่ังยืน 
และสรางความพึงพอใจตอผู
มี ส ว น ได ส ว น เสี ย  แ ล ะ
ผูใชบริการทุกกลุม 

KPI 5.2 ผลการสํารวจความเห็นของ 
Stakeholder 

KPI 5.3 ปรับระดับความไมพึงพอใจ

ผูใชบริการ 

KPI 5.4 สั ด ส ว น ข อ ร อ ง เ รี ย น          
ที่จัดการได 

S 5.2 สรางความรวมมอืและการมีสวนรวม
ทัง้ภายใน และภายนอกประเทศ กับผูมีสวน
ไดสวนเสียและผู ใชบริการ  เพื่ อ พัฒ นา
คุณภาพบริการทุกดานใหดียิ่งขึ้นพรอมทั้ง
สนับสนุนใหสามารถบรรลุเปาหมายการ
ดําเนินโครงการที่สําคัญของ บวท. 
S 5.3 ยกระดับความพึงพอใจผู ใชบริการ
พรอมกับจัดการกับความไมพึงพอใจและขอ
รองเรียนอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

 SO 6 มีระบบการกํากับดูแล
ที่ดีที่มีการจัดการในระดับดี
เย่ียม 

KPI 6.1 ผลการปฎิบัติตามหลักการ
และแนวทางกํากับดูแลที่ดีและการ
ประเมินความโปรงใส 

S 6.1 ดําเนินการตามพันธกิจภายใต

หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดย
เนนการสราง Good Citizenship ความ
ย่ังยืน และผลลัพธที่สอดคลองกับความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
สมดุล 

S 6.2 ผ ลัก ดันให เกิ ดการแสดงความ

รับผดิชอบตอสังคมในเชงิรุกพรอมขยายการ
ปฏิบั ติใหครอบคลุมท่ัวทั้งองคกรอยาง
เขมแข็งและย่ังยนื 

 SO 7 เ ป น อ ง ค ก ร แ ห ง 
นวัตกรรม บนพื้นฐานของ
เทคโนโลยดิีจิทัล 

KPI 7.3 จํ านวนขอ มูลสารสนเทศ
ระดับองคกรสนันสนุนการดําเนินการ 
และนําปสูการพัฒนานวัตกรรม 

S 7.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดิจิทัล (Digital 

Platform) ยกระดับ Digital Data เพื่อสนับสนุน
การปรับปรุงกระบวนการ โดยใชระบบดิจิทัล 
การจัดการความรู และพัฒนานวัตกรรม 

 

 

 



๑๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issue) 

วัตถุประสงคเชงิ
ยุทธศาสตร 

(Strategic Objective: SO) 

เปาหมายผลการดําเนนิการ 

(Key Performance Target: KPTs) 

กลยุทธ 

(Straegy) 

SI 4 การสรางความสามารถ
ในการแขงขันใหกับประเทศ 

และสรางคุณคาใหกับกิจการ
บิน 

SO 9 ส ร า ง คุ ณ ค า ให กั บ
กจิการบนิทุกระดับ 

KPI 9.1 ความเปนผูนําดาน ATFM ใน
ภูมภิาค 

S 9.1 ดําเนินการเชิงรุกในเวทรีะดับภูมภิาค/
โลก 

S 9.2 สรางความรวมมือและบริหารจัดการ
เสนทางบินใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ
เชื่อมโยงเสนทางบนิท่ัวภูมภิาค 

 

ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตร ๑ การใหบริการการเดินอากาศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (SI1) 

ในวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ SO2 พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและยกระดับประสิทธิภาพ
ระบบการเดินอากาศ และประเด็นยุทธศาสตร ๔ การสรางความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศ 

และสรางคุณคาใหกับกิจการบิน (SI4) ในวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ SO9 สรางคุณคาใหกับกิจการบินทุก
ระดับของแผนวิสาหกิจ  พ.ศ. ๒๕๖๓- ๒๕๖๗ เปนกิจกรรมดําเนินงานการที่แสดงถึงการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗  ซึ่งเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ที่อยูในกระบวนการหลักขององคกร (CSR in Process) 



๑๒ 

 

บทท่ี ๓ 

แนวคิดและนโยบาย 

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม     
 

๑. แนวคดิการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ในชวงหลายปที่ผานมา การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
เปนกระแสแนวคิดที่องคกรหรือบริษัทตาง ๆ ไดยึดเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการ
แสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม หมายถึง 
การดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรม ควบคูไปกับการใสใจดูเเลรักษาสังคมและสิ่งเเวดลอม  เพี่อนําไปสู
การพัฒนาธุรกิจอยางย่ังยืน รัฐวิสาหกิจที่มกีารแสดงความรับผดิชอบตอสังคม ยอมไมเอาเปรียบลูกจาง 
ลูกคา หรือคูคา ไมทําลายสิ่งแวดลอมหรือทํารายชุมชนโดยรอบที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจดวยการกอมลพิษ 

หรอืการดําเนินธุรกิจขององคกรโดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน เปนตน อีกทั้งยังสะทอนถึงการทํา
ธุรกิจดวยความโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและคํานงึถึงจรรยาบรรณอีกดวย 

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ  เริ่มแพรหลายขึ้นในประเทศไทย
ประมาณ ป ๒๕๔๙ ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไทย และรัฐวิสาหกิจตาง ๆ รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปตางก็เห็นขอดีในการมีสวนรวมทําความดีตอชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม และการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม ยังเปนการสงเสริมภาพลักษณขององคกรอีกทางหนึ่งดวย ทั้งยังถือวา     
เปนการลงทุนอยางหนึ่ งที่ คุมคาทางการเงินและการตลาด  ทําให เกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน           
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  ตองดูแลควบคูไปดวยกันสามดาน  คือ กําไร สังคม และ
สิ่งแวดลอม โดยสังคมนั้นหมายถึง “ชุมชน” หรือ “คนในชุมชน” ที่องคกรตั้งอยู ซึ่งสามารถสรางสรรค 
หรือ “ลงทุน” ดวยโครงการตาง ๆ   เชน การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคน การจัดการความรูและนวัตกรรม เปนตน ผลของการลงทุนที่มีประโยชนเหลานี้ ยอมกอใหเกิด
การพัฒนาอยางย่ังยืนตอสังคมและประเทศชาติ และสงผลดตีอผลประกอบการของธุรกิจไปดวยน่ันเอง  

โครงการ/งาน และกิจกรรม CSR จะสงผลใหภาพลักษณขององคกรดีขึ้นเปนเรื่องแนนอน 

แตผลลัพธจากการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตองทําใหองคกรและสังคมไดรับ
ผลตอบแทนคุมคาไปพรอม ๆ กัน มิใชเพื่อประโยชนตอองคกรแตเพียงฝายเดียว เพราะเมื่อองคกรทํา
สิ่งที่ดแีลว ผูคนในสังคมยอมจะเล็งเห็นเปนคนตัดสินและใหการสนับสนุนองคกรนัน้เปนอยางดี 

ปญหาในแตละสังคมนั้นมีมากมาย แตละองคกรอาจจะไมสามารถดูแลจัดการไดดีมาก       
ทุกเรื่อง แตอาจเลือกทําอยางจริงจังในประเด็นที่เกี่ยวกับธุรกิจของตัวเอง หรืออาจเปนเรื่องที่องคกร   
ใหความสนใจหวงใยเปนพิเศษ   

แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม คือ การมุงเนน
แสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมควรอยูบนพืน้ฐานของความพอประมาณที่ธุรกิจตองไม 
เบียดเบียนตนเอง และ ขณะเดียวกันตองไมเบียดเบียนสังคมดวย สามารถแบงเเนวปฏิบัติในเรื่องการแสดง
ความรับผดิชอบตอสังคมไดเปน ๗ หัวขอ ซึ่งเปนองคประกอบหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 ดังนี้ 



๑๓ 

 

1.การกํากับดูแลที่ดี หรอื ธรรมาภิบาล 

2.สิทธิมนุษยชน 

3.การปฏิบัติดานแรงงาน 

4.การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

5.การดําเนินงานอยางเปนธรรม 

6.ประเด็นดานผูบริโภค 

  7.การพัฒนาและมีสวนรวมของชุมชน 

2. หลักสําคัญพื้นฐานสําหรับความรับผิดชอบตอสังคม ๗ ประการ   

ตารางที่ ๒ องคประกอบหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 ที่กําหนดเปนนโยบายความรับผิดชอบตอ 

              สังคมและสิ่งแวดลอม ๗ ประการ 
 

 การกํากับดูแลองคกร 

(Orgaizational Governance) 

 ๑. เปนหลักการที่องคกรใชวนิิจฉัยและดําเนินการตามขอวินจิฉัยเพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายขององคกร    
     ซึ่งประกอบดวยกลไกการกํากับดูแลทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

สิทธิมนุษยชน   
(Human Rights) 

 ๒. เปนสิทธขิั้นพื้นฐานที่สามารถจําแนกออกเปน ๒ หมวดใหญ หมวดสทิธิของพลเมืองและสิทธิทาง 

     การเมือง ซึง่หมายรวมถึง สทิธิในชีวิตและเสรภีาพ 

การปฏิบัตดิานแรงงาน 
(Labour Practices) 

 ๓. เปนเรื่องของนโยบายและการดําเนินงานทัง้หมดที่เกี่ยวเนื่องกับการทํางานในองคกร 

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  
(The Environment) 

 ๔. เปนการคํานงึถงึผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจและการดําเนินงานขององคกร 

การประกอบธุรกิจดวยความ
เปนธรรม  
(Fair Operating Practices) 

 ๕. เปนการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมขององคกรที่มีตอองคกรอ่ืน ทั้งหนวยงานภาครัฐ คูคา คูแขงขัน  

     เพื่อสงเสรมิใหเกิดผลในทางบวก 

ประเด็นดานผูบริโภค 
(Consumer Issues) 

 ๖. เปนความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑและบรกิารที่มีตอผูบริโภค รวมทัง้ลูกคาที่องคกรใหบริการ 

การมีสวนรวมและพัฒนา
ชุมชน (Community 

Involvement and 

Development) 

 ๗. เปนเรื่องที่ถูกผนวกไวเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาที่ย่ังยืน  เนื่องจากองคกรถือเปนผูมีสวนไดสวนเสียหนึง่ 

     ในชุมชุน และมีผลประโยชนรวมกับชุมชน 

 

3. นโยบายและแนวทางการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศและ 

    หนวยงานสําคัญที่เกี่ยวของกับ บวท.       

บวท. ไดใหความสําคัญตอการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม จึงไดมี
กรอบการดําเนินงานการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่สําคัญที่นําไปกําหนดนโยบาย ดังนี้ 

3.๑ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) การบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
ของ บวท.  

3.๑.๑ ความม่ันคง 
  3.๑.๒ การสรางความสามารถในการแขงขัน 



๑๔ 

 

  3.๑.๓ การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  3.๑.๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

3.๑.๕ การสรางการเตบิโตบนคุณภาพชวีิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม  
3.๑.๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

      3.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

  มุงเนนแนวคิดตามยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางย่ังยืน (Green Growth) เปนแนวคิดการพัฒนาประเทศที่มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการใชทรัพยากร
อย างมี ประสิทธิภาพ  กอให เกิ ดของเสี ยและก าซเรือนกระจกในปริมาณที่ ไม ส งผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจนเกิดความเสื่อมโทรมและสูญเสียสมดุลในการค้ําจุนการดํารงชีพ 

ตลอดจนสนับสนุนวิถีชีวิตของประชาชนในทุกสาขาการผลิต โดยใหความสําคัญกับ ๔ องคประกอบหลัก 

ไดแก  
3.๒.๑ ดานเศรษฐกิจ โดยการเปนเศรษฐกิจสีเขียว  มีการผลิตและบริการที่เปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม และใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอยางมปีระสิทธิภาพ  

3.๒.๒ ดานสังคม ในการสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และเกิดการ
กระจายรายได  

3.๒.๓ ดานสิ่งแวดลอม โดยการอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ใหเกิดความสมบูรณ ลดการปลอยกาซเรือนกระจก และลดการเกิดมลพิษ  
3.๒.๔ ดานการบริหารจัดการและยึดตามหลักธรรมาภบิาล เพื่อสรางความโปรงใส 

              3.๓ ยึดหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 เปนแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายการแสดง
ความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ บวท. 

    3.๔ นโยบายของยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 -2564 สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งนโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) ที่
ใหความสําคัญกับการสรางความม่ังค่ังของประเทศไทยในอนาคต โดยคํานึงถึงการพัฒนาและใช
เทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth Engine) โดยการมุงเนนการใชพลังงานทดแทน  
การปรับแนวคิดจากเดิมที่คํานึงถึงความไดเปรียบเรื่องตนทุนเปนหลัก มาสูการคํานึงถึงประโยชนที่ได
จากการลดความสูญเสียทั้งระบบ (Lost Advantage ) หัวใจสําคัญอยูที่การพัฒนากระบวนการผลิตให
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

3.๕ แผนพัฒนาดานการขนสงทางอากาศขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ 
(International Civil Aviation Organization : ICAO) ที่ใหความสําคัญกับการใหบริการการเดินอากาศบน
พืน้ฐานของความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเปนมติรกับสิ่งแวดลอม  
   3.๖ หลักเกฑและแนวทางการประเมินผลใหมของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2563 ที่ ให
ความสําคัญกับการจัดใหมีนโยบายและการปฏิงานเชิงกลยุทธ ในการแสดงความรับผิดชอบตอผูมีสวน



๑๕ 

 

ไดสวนเสียสังคมและสิ่งแวดลอมแบบในกระบวนการ (CSR in Process) การติดตามผลการดําเนินงาน
ดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการปฏิบัติงาน และการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนสําคัญตามความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ 

ดวยกรอบสําคัญดังกลาวที่ บวท. นํามาเปนมาตรฐานและแนวทางในการถือปฏิบัติ รวมถึง
เปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่น ๆ 
อยางทั่วถึง เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  นําไปสูการเปน
องคกรที่มีความนาเช่ือถือ ทําใหประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย เกิดความ
มั่นใจ ศรัทธา และไววางใจในการบริหารงาน อีกทั้งยังสงผลตอการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
(SMART AEROTHAI) ที่ดแีละย่ังยืนในอนาคต โดยไดกําหนดนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

 

 “บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ยึดม่ันการบรหิารจัดการตามหลักการ 

กํากับดูแลกิจการที่ดี ดวยความซื่อสัตย สรางคุณคาใหกับกิจการบินและผูมีสวนไดสวนเสีย  
โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม”  

 “Aeronautical Radio of Thailand adheres to the good corporate governance principles             
with integrity, create value for aviation and stakeholders by considering in social and 

environmental responsibility.” 

 

๔. ประเภทของ CSR   

    ป ร ะ เภ ท ข อ ง  CSR โ ด ย ทั่ ว ไ ป จํ า แ น ก อ อ ก เป น  ๓  ก ลุ ม  คื อ  CSR-in-process                       

CSR-after-process และ CSR-as-process ซึ่งการดําเนินการดาน CSR ของ บวท. จําแนกออกไดเปน 
๒ กลุม เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบโครงการ ดังนี้ 

๔.๑ CSR-in-process เปนการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมที่อยูในกระบวนการหลัก
ของกิจการ หรือเปนการทําธุรกิจที่ไมแสวงหากําไรแตมีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม เชน การ
ปองกันหรือกําจัดมลพิษในกระบวนการใหบริการเพื่อไมใหสงผลกระทบตอชุมชน โดยการใหบริการที่มี
คุณภาพและไดมาตรฐานตามขอกําหนดของ ICAO การเปดเผยขอมูลตอผูใชบริการอยางถูกตอง
ครบถวน การชดเชยความเสียหายใหแกลูกคาที่เกิดจากความผิดพลาดและความบกพรองจากการ
ดําเนนิงาน ซึ่งการแสดงความรับผดิชอบเหลานี้ ถือเปนกิจกรรมที่อยูในภารกิจหลักขององคกร 

๔.๒ CSR-after-process เปนการดําเนินกิจกรรมที่แยกตางหากจากการดําเนินธุรกิจที่เปน
กระบวนการหลักของกิจการ (รวมความถึงกิจกรรมที่เกิดจากผลตอเนื่องของกระบวนการดําเนินการ
ธุรกิจ) เชน การแจกจายสิ่งของบรรเทาสาธารณภัย การบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะ การเยียวยา
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ สนับสนุนมูลนิธิ/สมาคมการกุศลที่เปนองคกร
สาธารณประโยชน องคกรประชาชนและสวนราชการ  



๑๖ 

 

เพื่อใหการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนไปตาม
แนวทางที่กําหนดไวขางตน ผนวกกับการจําแนกประเภทของ CSR แลว บวท. จึงไดประเมินผลการ
ดําเนินโครงการที่ผานมา มาทําการวิเคราะหและแยกแยะโครงการ/งาน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งพิจารณาความคิดเห็นของหนวยงานหรือกลุมเปาหมายทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ    

และนํามาจัดเปนหมวดหมูครอบคลุมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ทุกประเภท

และงายตอการสรางความเขาใจ อีกทั้งเมื่อนํากรอบการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมของ บวท. เช่ือมโยงกับแนวคิดสําคัญที่ เกี่ยวของกับแผนวิสาหกิจฉบับ            

พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ สอดคลองกับเกณฑการประเมินผลใหมของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2563 ดวยแลว 

สามารถแสดงเปนแผนผังรูปแบบการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของ บวท. (CSR Model)  ดังภาพที่ ๓ 

 

ภาพท่ี ๓ รูปแบบโครงสรางการดําเนินงาน/กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ 

               สิ่งแวดลอมของ บวท.  

 
 

 



๑๗ 

 

จากภาพการจัดแบงการดําเนินงานการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมเปน ๒ สวน คือ 

๑. การดําเนินงาน CSR ภายในองคกร  

 เปนการดําเนินการดานการจัดการทรัพยากร การบริหารความเสี่ยง การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน เปนการดําเนินงานซึ่ง

สอดคลองกับหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 ในเรื่องการแสดงความรับผิดชอบที่มีความโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได 

๒. การดําเนินงาน CSR ภายนอกองคกร  
        ๒.๑ การทํา CSR–in–process ไดแก กิจกรรมและโครงการในภารกิจหลักที่ดําเนินการ

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการการเดินอากาศ เชน พัฒนาการปฏิบัติการในเขตสนามบิน โดยมุงเนน
การสื่อสารการใหบริการ Air Traffic Management ( ATM ) ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม กลาวคือ การนําวิธีการ
จัดการจราจรทางอากาศรูปแบบตาง ๆ เชน Gate Hold Procedure , Performance Based Navigation ( PBN ) 
Approach with Vertical Guidance, Arrival Management ( AMAN)  Departure Management ( DMAN ) ,             

Advanced Surface Movement Guidance and Central System (A-SMGCS), Airport Collaborative Decision 

Making (Airport-CDM) , Remote Aerodrome, พัฒนาเช่ือมตอและทํางานรวมกันไดของระบบและขอมูลโดย
มุงเนนในดาน  Air Traffic Service Inter-facility Data Communication (AIDC) , Aeronautical Information 

Exchange Model (AIXM) , Flight Information Exchange Model (FIXM) , พัฒนาความสามารถในการรองรับและ

ความคลองตัวของเที่ยวบินผานการบริหารจราจรทางอากาศรวมกับผูมีสวนไดเสีย โดยมุงเนนในดาน Flexible 

Use of Airspace  (FUA) , Collaborative Decision Making (CDM)  / Air Traffic Flow Management 

(ATFM), Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B)/Wide Area Multi-lateration 

(WAM), Safety Nets, พัฒนาประสิทธิภาพของเสนทางบินใหมีประสิทธิภาพผานการจัดการปฏิบัติการบินโดย
มุ งเน น Performance Based Navigation (PBN) Standard Instrument Departure SID/STAR, Continuous 

Descent Operations (CDO) , Bay of Bengal Cooperative ATFM System (BOBCAT) เป นสํ าคัญและ
สนับสนุนการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาชวยสนับสนุนการ

ดําเนินงาน อีกทั้งการจัดกิจกรรมสนามบินแหงการเรียนรูรวมกับหนวยงานดานการบิน ๕ หนวยงาน รวมไป
ถึงการสงเสริมความรูดานกิจการบินเกี่ยวกับการใหบริการจราจรทางอากาศและหนวยงานผูใหบริการจราจร
ทางอากาศ               (Air Navigation Service Provider : ANSP) ซึ่ งเปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในเรื่องการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและหลักมาตรฐาน ISO 

26000 ในเรื่องหลักการใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย การปฏิบัติตามกฎหมาย และการเคารพตอแนว
ปฏิบัติระดับชาติหรอืระดับสากล  

๒.๒ การทํา CSR–after–process ไดแก กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
ที่มีผลตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกรโดยตรง เชน กิจกรรมวิทยุการบิน   
มินิวอลเลยบอล ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการนวัตกรรมชุมชน 



๑๘ 

 

การดําเนินการในนามมูลนิธินานฟาไทยและการสรางเครือขายจิตอาสา การทํากิจกรรมสาธารณประโยชน
ของหนวยงานใน บวท. เพื่อสังคมประเทศชาติ  และการจัดการความรูนวัตกรรมซึ่งเปนการดําเนินงานที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในเรื่องการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมถึง
หลักเกณฑและแนวทางของระบบการประเมินผลใหมของรัฐวิสาหกิจป 2563  

 

๕. ประโยชนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ที่ผานมา บวท. ใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม โดยใหยึดหลักรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรอบยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) ของ

รัฐบาล เเนวทางมาตรฐานสากล ISO 26000 และแนวนโยบายหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศ
และระหวางประเทศ เชน คค. สคร. และ ICAO เปนตน มาเปนกรอบการดําเนินงานขององคกรมาอยาง

ตอเนื่อง เพื่อมุงเนนผลประโยชนเพิ่มขึ้นทั้งกับ บวท. เองและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ดังนี้ 

๕.๑  เพื่อให  บวท. มีทิศทางที่ ชัดเจนในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม และสามารถเพิ่มความเขมขนในการดําเนินการดาน CSR ใหสามารถนําพาองคกรไปสูการ

พัฒนาที่ย่ังยืนสอดคลองกับทิศทางของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจของ สคร. ยุทธศาสตรกระทรวงของ คค. แนวทางและมาตรการสากล

ในการดําเนินการดาน CSR และเกณฑการประเมินผลของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๒ เพื่อแสดงถึงความตระหนักรูและตื่นตัวในการสรางความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกภาคสวนในธุรกิจการบินในการดําเนินธุรกิจดวยแนวคิดลดการปลอยกาซเรือนกระจก และคํานึงถึง

การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางย่ังยืน (Green Growth)  

๕.๓ สามารถสรางการเติบโตของธุรกิจควบคูกับการพัฒนาสังคมชุมชน โดยคํานึงถึงความ

รวมมือกับชุมชนในการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งผลกระทบตอชุมชนจากการใหบริการจราจร

ทางอากาศของ บวท. และผลกระทบตอ บวท.จากการดําเนินธุรกิจและการดํารงชีวิตความเปนอยูของ

ชุมชน เพื่อนําไปสูการสรางสังคมที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

บทท่ี ๔ 

การทบทวนสภาพแวดลอม 

 

๑. บทนํา 

โลกในยุคโลกาภิวัฒนกําลังเผชิญกับปญหากาซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ และการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบทบาทของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

(Corporate Social Responsibility: CSR ) ขององคกรรัฐวิสาหกิจ จึงมีความสําคัญมากขึ้นทั้งในแงของ

การเปนแนวคิด กลไก และเครื่องมือที่สําคัญของการพัฒนาองคกรรัฐวิสาหกิจ พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอมของสังคมไทยและสังคมโลกอยางย่ังยืน เชน การผลิตสินคาและบริการที่ปลอดภัยและเปน

มิตรตอผูบริโภค สังคม และสิ่งแวดลอม เปนการสราง “คุณคา” ใหกับองคกรรัฐวิสาหกิจ นอกจาก 

“มูลคา” ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามพันธกิจแลว แนวคิดดังกลาว ยังสนับสนุนการเติบโต

ทางสังคมที่เต็มไปดวย “ความเกง” และ “ความดี” ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรรัฐวิสาหกิจ 

มุงเนนใหองคกรรัฐวิสาหกิจดําเนินพันธกิจที่เปนประโยชนตอองคกรและสังคมโดยสวนรวมเพื่อชุมชนที่

องคกรรัฐวิสาหกิจตั้งอยู เชน การสงเสริมการจัดการความรูและนวัตกรรมใหกับชุมชน เปนตน โดย

คํานึงถึงความสอดคลองกับลักษณะของพันธกิจ ที่องคกรรัฐวิสาหกิจดําเนินการและเนนการมสีวนรวม

ของบุคลากรในองคกร  การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในอันที่จะสงเสริมสรางความเขมแข็งและการอยู

รวมกัน ในสังคมอยางปกติสุข ดังนั้น บวท. ในฐานะที่เปนองคกรรัฐวิสาหกิจ จึงตองมีแนวทางในการ

ดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การวางแผนเชิงกลยุทธ คํานึงถึง   

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน เพิ่มคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว สรางความสามารถในการแขงขัน 

และ บวท.มีความเจรญิเติบโตอยางย่ังยืน 

การทบทวนสภาพแวดลอมการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) แบงออกเปน ๓ ตอน ดังนี้ 

๑.๑ การทบทวนสภาพแวดลอมการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม CSR เปนการทบทวนสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน บวท. ที่เกี่ยวกับการแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

๑.๒ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค และระบุประเด็นความทาทายของการ

ดําเนนิงานดานการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

๑.๓ สรุปผลการทบทวนสภาพแวดลอมการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม  

 

 

 



๒๐ 

 

๒. การทบทวนสภาพแวดลอมการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ 

    สิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

การทบทวนสภาพแวดลอมดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) แบ งก ารท บ ท วน อ อ ก เป น  ๒  ด าน  คื อ  ก ารท บ ท วน
สภาพแวดลอมภายนอกและการทบทวนสภาพแวดลอมภายในดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม เพื่อนํามากําหนดพันธกิจ วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร จัดทํายุทธศาสตร มาตรการ
หรือแนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ของแผนแมบทการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ 

๒.๑ การทบทวนสภาพแวดลอมการดําเนินงานภายนอก บวท.  

       การทบทวนสภาพแวดลอมภายนอกฯ นั้น พิจารณาจากขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  กรอบยุทธศาสตรระยะ ๒๐ ป ๒๕๖๑-

๒๕๘๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๒ ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0)                       
แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เกณฑการประเมินผลใหมของรัฐวิสาหกิจป 256๒  
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมภาครัฐ การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมภาคเอกชน อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 

Nations Framework Convention on Climate Change) หรือ อนุสัญญา UNFCCC  ทิศทางการพัฒนา
ดานบริการการเดินอากาศโลกตามแผนพัฒนาขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 

และมาตรฐานสากล ISO 26000  ที่กําหนดแนวทางใหหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคการ
มหาชน  ใชเปนกรอบในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของหนวยงาน ตลอดจน  
ทิศทางการแสดงความรับผดิชอบตอสังคม ภาคเอกชน ที่กําหนดใหบริษัทมหาชนตาง ๆ ใชเปนกรอบใน
การแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของหนวยงาน ดังตารางที่ ๓ 

ตารางที่ ๓ ทบทวนสภาพแวดลอมภายนอกดานความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

ขอมูลประกอบการทบทวน เนื้อหาโดยสังเขป 

๑.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้มุงเนนเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก หมวด ๓ 

วาดวยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนยอมมี
สิทธิ  (๒) จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยนืตามวิธีการท่ี
กฎหมายบัญญัติ อีกท้ังหมวด ๕ หนาท่ีของรัฐ มาตรา ๕๗ รัฐตอง (๒) อนุรักษ 
คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ และใชหรือจัดใหมีการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหเกิ ด
ประโยชนอยางสมดุลและย่ังยืน โดยตองใหประชาชนและชุมชนในทองถิ่นท่ี
เกี่ยวของ 

 



๒๑ 

 

ตารางที่ ๓ (ตอ) 
 

ขอมูลประกอบการทบทวน เนื้อหาโดยสังเขป 

๑. (ตอ) มสีวนรวมดําเนินการและไดรับประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวดวยตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ รวมไปถึงหมวด ๖ แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัด
ใหมีและสงเสริมการวจัิยและพัฒนาวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และศลิปวทิยาการ
แขนงตาง ๆ ใหเกิดความรู การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเขมแข็งของ
สังคม 

๒. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
(พ.ศ. 2561-2580)  

      สําหรับการดําเนินงานเกี่ยวกับ CSR ในบทเฉพาะกาล มาตรา 65 แหง
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ.๒๕๖1-๒๕80 ออกมาได ๖ 
ดานไดแก       
1.ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
2.ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 

   ทรัพยากรมนุษย 
4.ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน   
   ทางสังคม 

5.ยุทธศาสตรดานการสรางการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมติรกับ 

   สิ่งแวดลอม  
6.ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใน   
   การดําเนนิการ 

     ท้ังนี้ แนวทางปฏิบัติดังกลาวในยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานการสรางการเติบโตบน 
คุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

     ๑. สรางการเตบิโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
     ๒. สรางการเตบิโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

     ๓. สรางการเตบิโตอยางย่ังยนืบนสังคมท่ีเปนมติรตอสภาพภูมิอากาศ 

     ๔. พัฒนาพืน้ท่ีเมอืง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชงินเิวศ     
         มุงเนนความเปนเมอืงท่ีเตบิโตอยางตอเนื่อง 
     ๕. พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมติรตอสิ่งแวดลอม        
     ๖. ยกระดับ กระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

ตารางที่ ๓ (ตอ) 

 

ขอมูลประกอบการทบทวน เนื้อหาโดยสังเขป 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
    แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

          แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มุงเนนการพัฒนาท่ีนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญาพื้นฐานในการกํากับทิศทางการพัฒนา
ประเทศใหเติบโตอยางมีดุลยภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตรท่ี ๔ การ
เตบิโตท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน (Green Growth) เปน
แนวคิดการพัฒนาประเทศท่ีมุงสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน ภายใตแนวทางการพัฒนา
ดังกลาวมกีารใชทรัพยากรอยางมปีระสิทธิภาพ กอใหเกิดของเสียและกาซเรือน
กระจกในปริมาณท่ีไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจน
เกิดความเสื่อมโทรมและสูญเสียสมดุลในการค้ําจุนการดํารงชีพ ตลอดจน
สนับสนุนวิถีชีวิตของประชาชนในทุกสาขาการผลิต โดยใหความสําคัญกับ ๔ 
องคประกอบหลักไดแก   
๑. ดานเศรษฐกิจ โดยการเปนเศรษฐกิจสีเขียว  มีการผลิตและบริการท่ีเปน
มิตรกับสิ่ งแวดลอม  และใชท รัพยากรธรรมชาติและพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  ๒. ดานสังคม ในการสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และเกิดการ
กระจายรายได  
  ๓. ดานสิ่ งแวดลอม โดยการอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความสมบูรณ ลดการปลอยกาซเรือนกระจก และลดการเกิด
มลพิษ และ  

  ๔. ดานการบริหารจัดการและยึดตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อสรางความ
โปรงใส 

๔. ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) การสรางความม่ังค่ังของประเทศไทยในอนาคตจะตองคํานึงถึงการพัฒนาและ
ใชเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth Engine) โดยการมุงเนน
การใชพลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมท่ีคํานึงถึงความไดเปรียบเร่ือง
ตนทุนเปนหลัก มาสูการคํานึงถึงประโยชนท่ีไดจากการลดความสูญเสียท้ัง
ระบบ (Lost Advantage ) หัวใจสําคัญอยูท่ีการพัฒนากระบวนการผลิตใหสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด อันจะเกิดประโยชนกับประเทศและประชาคม

โลกดวยในเวลาเดียวกัน ซึ่ง Thailand 4.0 นี้เปนแนวคิดการเสริมสรางศักยภาพ
และสรางโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรมและจากการสราง
ความเขมแข็งจากภายใน เพื่อยกระดับประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดัก ๓ 
ประการ คือ  

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 

ตารางที่ ๓ (ตอ) 

 

ขอมูลประกอบการทบทวน เนื้อหาโดยสังเขป 

๔. (ตอ) ๑. กับดักรายไดปานกลาง  
๒. กับดักความเหลื่อมล้ํา  
๓. กับดักความไมสมดุลโดยขับเคลื่อนผานกลไก ๓ ดาน ประกอบดวย  
     ๓.๑ มุงเนนองคความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและปญญาอยางแทจริง 
ตลอดจนแนวทางใหไทยเติบโตอยางกระจาย ไมกระจุก เพื่อเปนกลไก
ขับเคลื่อนการสรางและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)  

     ๓.๒ กลไกขับเคลื่อนท่ีคนสวนใหญมสีวนรวมอยางเทาเทียมและท่ัวถึง ดวย
การจัดสรรทรัพยากรรูปแบบใหม (Inclusive Growth Engine) 

     ๓.๓ กลไกการขับเคลื่อนท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน ดวยการเนน
ความตระหนักและเปนมติรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth Engine) 

๕.แผนยุทธศาสตร รัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  

แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของ สคร. ในยุทธศาสตรท่ี ๔ 

สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยใีหสอดคลองกับ Thailand 4.0  มุงเนน
ให รัฐวิสาหกิจจัดทําแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง    
(Disruptive Technology) การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของมาใช
ประโยชนและการบริการท้ังในเชงิรุกและเชิงรับ อีกท้ังสงเสริมการใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการจัดทําฐานขอมูล เพื่อใช
ในการวิเคราะหและเปดเผยใหสาธารณะไดใชรวมกัน (Open Data) สนับสนุน
ระบบสารสนเทศ รวมท้ังศึกษาและวิจัยพัฒนา 

๖. ทิศทางแผนพัฒนาขององคการ
การบินพลเรือนระหวางประเทศ 

ทิศทางการพัฒนาดานบริการการเดินอากาศโลกตามแผนพัฒนาขององคการ
การบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ในชวงป ค.ศ.๒๐๑๗-๒๐๑๙ ได
กําหนดวัตถุประสงคเชงิยุทธศาสตรท่ีสําคัญไว ๕ ประการ คือ  
        1. ความปลอดภัย (Safety) 

        2. เพิ่มขดีความสามารถในการรองรับการเตบิโต (Capacity)                         
            และประสิทธิภาพของระบบในการใหบริการ (Efficiency) 

        3. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวก  
            (Security & Facility) 

       4. สงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบบริการการเดินอากาศและลด   
           ผลกระทบทางเสียงจากการใหบริการ (Economic) 

       5. ดําเนนิการเกี่ยวกับการใหบริการการเดินอากาศโดยใหความสําคัญกับ   
           การลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม (Environment Protection) 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

ตารางที่ ๓ (ตอ) 

 

ขอมูลประกอบการทบทวน เนื้อหาโดยสังเขป 

๗. การแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมภาครัฐ 

           ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรภาครัฐหรอืหนวย
ราชการยิ่งตองมีจุดยืนและวิถีปฏิบัติในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเปน
อยางมาก เพราะหนวยงานภาครัฐมีหนาท่ีทํางานเพื่อพัฒนาและแกปญหา
สังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนดั่งคําท่ีวา 

“บําบัดทุกข บํารุงสุข”ใหแกประชาชน  

          การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในยุคนี้ตองคํานึงดุลยภาพท่ีเกิด
ผลดี ๓ ดาน ไดแก ๑) ผลทางเศรษฐกิจ คือ กําไร ๒) ผลทางสังคม คือ บุคคล 
และ ๓) ผลตอสิ่งแวดลอม คือ โลกใบนี้ ภาครัฐซึ่งมิไดมีเปาหมายในการหา
กําไรในเชิงการคา ยิ่งตองพัฒนาภารกิจและบทบาทการบริการสังคมอยางมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรม ซึ่งเปนหลักการของ CSR ในการสราง
คุณคาตอผูมสีวนไดสวนเสีย คือ ประชาชน ชุมชน และสังคม รวมท้ังปกปองถึง
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีดี 
          ธนาคารโลก ซึ่งไดกลาวถึง การจัดการเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม 
สําหรับภาครัฐใน ๔ บทบาท ดังนี้ 
          ๑.บทบาทภาคบังคับ (Mandatory) โดยใชกฎหมายเปนเคร่ืองมือ ซึ่ง
อาจมีการควบคุมมาตรฐานเพื่อใหกระบวนการผลิตและการทําธุรกิจไมทําราย
สังคม ไมทําลายสิ่งแวดลอม 

           ๒. บทบาทอํานวยความสะดวก (Facilitate) หนวยงานรัฐสามารถ
กระตุนใหสิ่งจูงใจและสงเสริมใหภาคเอกชนเขารวมกิจกรรม CSR        

           ๓. บทบาทใหความรวมมือ (Partnering) ภาครัฐสามารถมีบทบาทเปน
ศูนยกลางการพัฒนา CSR โดยการจัดประชุมหรือประสานงานกับองคกรตาง ๆ 
ท้ังภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมเชิงวิชาการเพื่อปรับแนวทางการบริหาร
องคกรหรือรวมกันดําเนนิกิจกรรมCSR 

            ๔. บทบาทใหความรับรอง ( Endorsing) เปนการสรางการยอมรับหรือ
เชิดชูเกียรติ กิจการท่ีเปนตัวอยางท่ีดีในการมี CSR ท้ังในกระบวนการทําธุรกิจ
แ ล ะ ก า ร มี โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม สั ง ค ม แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  
           อยางไรก็ตาม ท่ี สําคัญท่ีสุด คือ การสรางจิตสํานึกและสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดความตระหนักรูดาน CSR ใหเกิดขึ้นในระบบการทํางานของ
ภาครัฐ หรือระบบราชการ เพราะนอกจากจะเกิดคุณภาพและคุณธรรมในการให 
บริการประชาชนแลวยังเปนแบบอยางและมีน้ําหนักท่ีเอื้อตอการแสดงบทบาทท้ัง 
๔ ขางตนอกีดวย 
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๘. การแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมภาคเอกชน 

            การดําเนินงานเกี่ยวกับ CSR ในตลาดทุน (ภาคเอกชน) ท่ีผานมานั้น 
ก.ล.ต. ไดรณรงคใหบริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสําคัญของการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่อง โดยในป ๒๕๔๙ ได
วางรากฐานเร่ิมจากการแตงตั้งคณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน และอกี ๒ ปตอมา ไดจัดทําและเผยแพร
เอกสาร “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” เพื่อเปนหลักการและแนวทางเบ้ืองตน
สําหรับบริษัทจดทะเบียนในการดําเนนิงานดาน CSR กอนท่ีในป ๒๕๕๕ ก.ล.ต. 
ได เขาเปนคณะทํางานรวมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม  (Corporate Social 

Responsibility Institution: CSRI) จัดทําคูมือ CSR จํานวน ๒ เลม ไดแก แนว
ทางการจัดทํารายงานแหงความย่ังยืน และแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม
ของกจิการ เพื่อเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการทํา CSR และการจัดทํารายงาน
ความย่ังยืนตามหลักการของ Global Reporting Initiatives (GRI) ซึ่ งเปน ท่ี
ยอมรับในระดับสากล โดยไดแจกจายใหแกบริษัทจดทะเบียนและสาธารณชนท่ี
สนใจ 

             ท้ังนี้ แนวทางปฏิบัติดังกลาวเนนย้ําท่ีการทํา CSR in process คือการทํา 
CSR ท่ีอยูในกระบวนการของธุรกิจ เชน CSR ในการใชและซื้อวัตถุดิบท่ีไม
ทําลายสิ่งแวดลอม CSR ในกระบวนการผลิตท่ีไมสรางผลกระทบตอชุมชน
โดยรอบ หรือ CSR ในการจางงานท่ีไมละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนตน ดังนั้น 
เปาหมาย CSR จึงตองเปนเปาหมายเดียวกันกับกลยุทธของธุรกิจ  ซึ่งเมื่อ
ดําเนนิการไดครบถวน จะเห็นผลเปนความย่ังยนือยางแทจรงิ 

            ในปจจุบันนี ้การขับเคลื่อนเร่ือง CSR ไดมีพัฒนาการมาเปนลําดับจาก
การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียในกรอบของการ “ทําก็ตอเมื่อเกิดเร่ือง” 

ในลักษณะเชงิรับหรือเชงิตอบสนองเพื่อมุงจัดการกับผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้น
ท่ีเรียกวาเปน Responsive CSR มาสูกรอบของการ “ทําโดยไมรอใหเกิดเร่ือง” 

ในลักษณะเชิงรุกหรือเชิงปองกันเพื่อสรางใหเกิดเปนคุณคาหรือผลกระทบ
ทางบวก ดวยการใชศักยภาพและความเชี่ยวชาญท่ีองคกรมีอยูหรือท่ีเรียกวา
เปน Strategic CSR ในชวง ๒-๓ ป ท่ีผ าน ม าวิ ธีก าร ทา งธุ รกิ จเพ่ื อ ใ ช สร างคุ ณ ค า
ใ ห แ ก ผ ู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย ข อ ง กิ จ ก า ร ไ ด ถู ก พั ฒ น า ต อ ย อ ด จ า ก แ น ว คิ ด  Strategic 

CSR จ น ก ล า ย ม า เ ป น CSV ห รื อ ก า ร ส ร า ง คุ ณ ค า เ พิ่ ม ร ว ม กั น ใ น สั ง ค ม ค ว บ คู ไ ป
พร อมกัน 
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๙. อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(United Nations Framework 

Convention on Climate Change) หรือ 
อนุสัญญา UNFCCC 

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 

Nations Framework Convention on Climate Change) หรืออนุสัญญา UNFCCC 

จึงไดรับการรับรองเมื่อวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒) และเปดใหรัฐ
ภาคีลงนามในอีกหนึ่ ง เดือนตอมาระหวางการประชุม  United Nations 

Conference on Environment and Development (UNCED) หรือท่ีรูจักกันในนาม
ของ Earth Summit ณ นครริโอเดอจาเนโร สหพันธสาธารณรัฐบราซิล โดย
อนุสัญญา UNFCCC มีผลบังคับใชตั้งแต ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔) 

ปจจุบันมีประเทศเขารวมรวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๙๖ ประเทศ ประเทศไทยไดให 
สัตยาบันเขารวมเปนรัฐภาคีอนุสัญญาเมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ และสง
ผูแทนประเทศเขารวมการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาฯ (Conference of the 

Parties) หรือ COP ตลอดมา 

          กรอบอนุสัญญา UNFCCC ในมาตรา 2 ไดกําหนดเปาหมายสูงสุด 
(Ultimate Objective) ของอนุสัญญาฯ ท่ีวา “เพื่อลดปริมาณการปลอย     กาซ
เรือนกระจก ” การปรับตัวตอผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Adaptation) ดานการศึกษา การฝกอบรม และเสริมสรางจิตสํานึก
ของประชาชน ดานการเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานและภาคสวนท่ี
เกี่ยวของ กิจกรรมดานการวจัิยและพัฒนา และการดําเนนิงานกลไกการพัฒนา
ท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism, CDM) ภายใตพิธีสารเกียวโต เปน
ตน  

๑ ๐ . ม าต รฐ าน ว าด ว ย ค วา ม

รับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000: 

Social Responsibility) 

เนื่องจากปญหาวิกฤตดานสิ่งแวดลอมและรายงานในท่ัวทุกมุมโลก องคการ
ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เท ศ ว า ด ว ย ม า ต ร ฐ า น  ( International Organization for 

Standardization : ISO 26000) จึงไดกําหนดมาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบ

ตอสังคม (ISO 26000 : Social Responsibility ) ขึ้น เพื่ อใหองคกร บรรษัท 
หนวยงาน และสถาบันท่ัวโลก รวมไปถึงผูมีสวนไดสวยเสียขององคกรไดเพิ่ม
ความตระหนักและสรางความเขาใจ ในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม โดยตาม
มาตรฐานดังกลาวไดมีขอแนะนํา หลักการและวิธีการของความรับผิดชอบตอ

สังคมท่ีองคกรพึงปฏิบัติดวยความสมัครใจ ประกอบดวย ๗ หลักการ (7 SR 

Principle) ไดแก 
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๑๐. (ตอ) ๑. ความรับผิดชอบ (Accountability)   
๒. ความโปรงใส (Transparency) 
๓. ความประพฤติเชงิจรยิธรรม( Ethical behavior)  
๔. การเคารพในผลประโยชนผูมีสวนไดสวยเสีย (Respect for the rule of 

law) ๕. การเคารพตอหลักนติธิรรม (Respect for the rule of law)  
๖. การเคารพตอพฤตกิรรมท่ีเปนบรรทัดฐานระหวางประเทศ (Respect for  
    international norm of behavior)  
๗. การเคารพตอสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights)  
และ ๗ หัวขอหลัก (Core Subjects) ไดแก  
๑. ธรรมาภบิาล(Organizationnal Governance)  

๒. สิทธิมนุษยชน  (Human Rights)  

๓. การปฏบัิตดิานแรงงาน (Labour Practices)  

๔. สิ่งแวดลอม (Environment)  

๕. การปฏบัิตท่ีิเปนธรรม (Fair Operating Practices)   

๖. ประเด็นดานผูบริโภค (Consumer Issues)         

๗.การพัฒนาและการมสีวนรวมของชุมชน (Community Involvement and   

    Development) โดยไดมีการประกาศใช ISO 26000 เปนมาตรฐานสากล 

๑๑.หลักเกณฑและแนวทางของ
ระบบการประเมิ นผลใหม ของ
รัฐวสิาหกิจ 

หลักเกณฑและแนวทางของระบบการประเมินผลใหมของรัฐวิสาหกิจ 8 ดาน 
ประกอบดวย 

๑.การกํากับดูแลท่ีดแีละการนําองคกร  
๒.การวางแผนเชงิกลยุทธ 
๓.การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

๔.การมุงเนนผูมสีวนไดสวนเสีย และลูกคา 

๕.การพัฒนาเทคโนโยลดีิจิทัล 

๖. การบริหารทุนมนุษย 
๗.การจัดการความรูและนวัตกรรม 

๘.การตรวจสอบภายใน 

ท้ังนี้ แนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับดาน CSR ประกอบดวย แนวทางปฏิบัติดังกลาว
ในขอท่ี 4 การมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสีย และลูกคา ประกอบดวยการจัดใหมี
นโยบายและการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธในการแสดงความรับผิดชอบตอผูมีสวน
ไดสวนเสียสังคมและสิ่งแวดลอม แบบในกระบวนการ (CSR in Process) การ
ติดตามผลการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย
สังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการปฏิบัติงาน (CSR in Process) และเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนสําคัญตามความสามารถพิเศษของรัฐวสิาหกิจ และ 
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 แนวปฏิ บัติ ดังกลาวในขอท่ี  ๗ ดานการจัดการความรูและนวัตกรรม 
ประกอบดวย การกําหนดคณะกรรมการดานนวัตกรรมระดับองคกร ท่ีมี
บทบาทในการกํากับการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรมขององคกรในภาพรวม ท้ังการสงเสริม สนับสนุน 
พัฒนา ยกระดับการจัดการนวัตกรรม รวมท้ังการจัดใหมี ยุทธศาสตรแผน
แมบทการจัดการความรูและนวัตกรรม ระยะยาว และถายทอดสู/แผนปฏบัิติ
การ/โครงการ/แผนงานในทุกหนวยงานภายในองคกร นอกจากนี้ในสวนของ
นวัตกรรมและความย่ังยืน กําหนดใหมี ๓ องคประกอบคือ ๑) การจัดใหมี
นโยบายและระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม ๒) การจัดใหมีนโยบายและการ
พัฒนาความย่ังยืนเชิงยุทธศาสตร และ ๓) การจัดทํารายงานการพัฒนาความ
ย่ังยนืตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) ดวย 

 

  สรุปขอมูลสภาพแวดลอมภายนอก จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย    
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และเกณฑการประเมินผลใหมรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 256๒       
ใหความสําคัญอยางมากกับการดําเนินงานในหนวยงานของรัฐ โดยกําหนดใหมีการสรางความสมดุล
ระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางย่ังยืน เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการ

ผลิตและบริโภค สอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ       
ไดกําหนดเปาหมายสูงสุดเพื่อรักษาความเขมขนของกาซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศใหมีคาคงที่และ
อยูในระดับที่ไมกอใหเกิดการรบกวนโดยมนุษยที่จะกอใหเกิดอันตรายตอระบบภูมิอากาศโลก และเพื่อ
เปนการประกันวาจะไมมีผลกระทบตอความม่ันคงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ังยืน  ดังนั้นการกํากับ
ดูแลการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐก็ยังคงใชหลักการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมเปนกรอบในการดําเนินงาน  

๒.๒ การทบทวนสภาพแวดลอมการดําเนินงานภายใน บวท. 

      การทบทวนสภาพแวดลอมภายในนั้น พิจารณาจากขอมูลตาง ๆ ที่ เกี่ยวของ 

ประกอบดวย วิสัยทัศนและพันธกิจของ บวท. วัฒนธรรมองคกร (SMART AEROTHAI) และคานิยม
องคกร นโยบายของคณะกรรมการ บวท. โครงสรางและระบบการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ 
บวท. ในปจจุบัน ผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม พ.ศ.๒๕๖๒-

๒๕๖๖ ประจําป ๒๕๖๒ ใชเปนกรอบในการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ 
ดังตารางที่ ๔ 

 

 

 

 



๒๙ 

 

ตารางที่ ๔ การทบทวนสภาพแวดลอมภายในดานการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

ขอมูลประกอบการทบทวน เนื้อหาโดยสังเขป 

๑. วสัิยทัศน พันธกิจ 
วัฒนธรรมองคกร และคานิยม
ของ บวท. 
 

วิส ัยทัศน “เปนองคกรท่ีใหบริการการเดินอากาศดวยคุณภาพสูงสุดอยางย่ังยนื” 

พันธกิจ “เปนผูใหบริการการเดินอากาศของประเทศท่ีตอบสนองความตองการ

ของผูใชบริการดวยความปลอดภัยเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อสราง
คุณคาใหแกระบบการบินและผลประโยชนแหงชาติ  

S : Safety = ความปลอดภัย : ใหบริการลูกคาท้ังภายนอกและภายใน อยาง
เต็มกําลังความสามารถ ดวยสัญชาตญาณความปลอดภัยท่ีตรงตามมาตรฐาน 

สูงสุด   ดวยจิตสํานึกความปลอดภัย แรงขับเคลื่อนของความปลอดภัย และ 

มาตรฐานความปลอดภัย 

M : Morality = จริยธรรมเพื่อสวนรวม : ตั้งม่ันในความซื่อสัตยสุจริตในการ
ปฏบัิตงิาน    การเปนผูให คิดถึงประโยชนของสวนรวมและองคกรเปนสิ่งสําคัญ ดวย
ความซื่อสัตย ทําเพ่ือผูอ่ืนและสวนรวม และประโยชนองคกรสําคัญท่ีสุด 

A : Accountability = ความรับผิดชอบตอตนเองและหนาที่  : รับผิดชอบ 
ทุมเท เสียสละในการปฏิบัติงาน สามารถควบคุมตนเองใหอยูในกรอบของวินัย
แหงความถูกตองเปนธรรมและตรวจสอบได ดวยการควบคุมตนเอง มีความ
รับผิดชอบ และเสียสละ  

R : Reliability = การเปนท่ียอมรับในความเปนมืออาชีพในระดับสากล  : 

ขวนขวาย ศึกษาเรียนรู และคิดริเริ่มปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัตงิานอยางตอเนื่อง 

มคีวามนาเชื่อถือดวยจุดยนืในวชิาชพีของงานปฏบัิตกิารและสนับสนุนการจราจร
ทางอากาศอยางเสมอตนเสมอปลาย ดวยความใฝรู มีนวัตกรรม และมีความ
นาเช่ือถือ  

T : Team = ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน : รวมแรงรวมใจปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของสวนรวม ดวยความเอื้อเฟออาทรและมีสัมมาคารวะดุจเปนพี่นอง
กัน ดวยความผูกพันฉันทพ่ีนอง ทํางานเปนทีม และรวมแรงรวมใจ  

คานิยมองคกร “มุงเนนความปลอดภัย มุงเนนหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ในการทํางาน มุงเนนความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย มุงเนนผลลัพธท่ีเปน
เลิศ และมุงเนนการทํางานเปนทีม” 

๒. นโยบายของคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดแีละการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม
บวท. 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม มีนโยบาย 
แนวทางการสงเสริมกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
รวมท้ังพิจารณากล่ันกรอง เสนอแนะ และสอบทานแผนงานการกํากับดูแลกิจการ
ท่ีดี และแผนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนตดิตามและประเมินผลการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดแีละการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

 

 

 

 



๓๐ 

 

ตารางที่ ๔ (ตอ) 
ขอมูลประกอบการทบทวน เนื้อหาโดยสังเขป 

๓. โครงสรางและระบบการ
กํากับ ดูแลกิจการท่ีดี ของ  
บวท. 

โครงสรางการกํากับดูแลท่ีดขีอง บวท. แบงออกเปน ๕ สวน คือ  
๑) คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด  

๒) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดแีละการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  
๓) ผูบริหารระดับสูง  
๔) งานการกํากับดูแลกิจการท่ีดแีละการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และ  
๕) หนวยงานปฏบัิตติามแผนแมบท CG&CSR 

ระบบการกํากับดูแลท่ีดีของ บวท. แบงออกเปน ๗ ระบบยอย ประกอบดวย  
๑) การทําหนาท่ีของคณะกรรมการ บวท.  
๒) การบริหารความเสี่ยง  
๓) การควบคุมภายใน  
๔) การตรวจสอบภายใน  
๕) การเปดเผยสารสนเทศดวยความโปรงใส   
๖) การปฏบัิตติามกฎหมาย และ  
๗) การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

โครงสรางและระบบการกํากับดูแลท่ีดีของ บวท. สอดคลองกับหลักสําคัญใน
การจัดทําการกํากับดูแลท่ีดีมีหลักสําคัญอันเปนมาตรฐานสากล ๗ ประการ 
ของหลักการและแนวทางการกํากับดูแลรัฐวสิาหกิจท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ของ สคร. 
คือ  
๑) ความรับผิดชอบตอผลการปฏบัิตหินาที่  
๒) ความสํานกึในหนาท่ีดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพยีงพอ  

๓) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียโดยสุจริต และจะตองพิจารณาใหเกิดความ
เทาเทียมกัน เชน การจัดซื้อจัดจางตองใหทุกคนไดรับความยุติธรรมและเทา
เทียมกัน หากมีการรองเรียนตองมคํีาอธิบายได เปนตน  

๔) ความโปรงใส กลาวคือ ตองมีความโปรงใสใน ๒ ลักษณะ คือ ความโปรงใส
ในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส 

คือ มกีารแสดงผลประกอบการอยางโปรงใสแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย  

๕) การสรางมูลคาเพิ่ มแกกิจการท้ังในระยะสั้นและระยะยาวโดยการ
เปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มมูลคาใด ๆ นัน้จะตองเปนการเพิ่มความสามารถในทุกดาน 

๖)  การสงเสริมพัฒนาการกํากับดูแล และจรรยาบรรณท่ีดใีนการประกอบธุรกิจ  

๗) การมีสวนรวม เปนการสงเสริมใหเกิดการกระจายโอกาสแกประชาชนใหมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการใด ๆ ท่ีอาจมผีลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเปนอยูของชุมชนหรือ
ทองถิ่น 

 

 

  



๓๑ 

 

ตารางที่ ๔ (ตอ) 
 

ขอมูลประกอบการทบทวน เนื้อหาโดยสังเขป 

๔. ผลการดําเนินงานตามแผน

แ ม บ ท ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม
รับ ผิ ด ช อ บ ต อ สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่ งแวดล อม  พ .ศ .๒ ๕ ๖๓ -    
๒๕๖๗ ประจําป ๒๕๖๒ 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การแสดงจุดยนืขององคกรในการใหความสําคัญตอปญหาสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการ/งาน 

1.เผยแพรผลการดําเนินงานการจัดการปฏิบัติการบินบนพืน้ฐานวิถีการบินแบบ Continuous 

Descent Operation (CDO) ,Performance Based Navigation (PBN) และการจัดการจราจรขาออก 
(Gate Hold Procedure) 
2.เผยแพรการยกระดับขีดความสามารถการออกแบบวิธปีฏิบัตกิารบิน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : การใชความสามารถหลักขององคกรในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่
แสดงความรับผดิชอบตอสังคม 

โครงการ/งาน 

3.สนามบินแหงการเรียนรู 
4.การสงเสรมิความรูดานการใหบรกิารการเดินอากาศ (ATS/CNS)   
5.การสรางเครือขายจิตอาสาวิทยุการบินฯ  
6.สนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธนิานฟาไทย  
7.การแขงขันวิทยุการบินฯ มินวิอลเลยบอลถวยพระราชทานฯ   
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : สรางกลไกที่ดีในการสื่อสารและเผยแพรการดําเนินงานดานการแสดง
ความรับผดิชอบตอสังคมและสิง่แวดลอม 

8.การจัดทําระบบฐานขอมูลชุมชนที่ บวท. ใหความสําคญั 

9.การสื่อสารดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่แวดลอม 

10 ปรับปรุงและประเมินตัวชีวั้ดเรื่องการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

11.การสงเสรมินวัตกรรมชุมชน 

๑๒. การบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

13. สํารวจชุมชนสําคัญที่ไดรับผลกระทบอันเกิดจากการใหบรกิารของ บวท. และ   

ผลกระทบของชุมชนตอการใหบรกิารของ บวท.  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางคุณคาเพิ่มรวมกันในสังคม (CSV) เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจองคกร 

14. ศึกษาการนําแนวคิด CSV เขามาใชใน บวท.  
15.วิทยุการบินนํานานฟาปลอดภัยจากปจจัยอันตราย 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

ในการทบทวนสภาพแวดลอมภายใน จะเห็นไดวาวิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร  และคานิยมของ 
บวท. จะตองมีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม โดยโครงสรางและระบบการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ บวท. ยังคงมีความเหมาะสมสอดคลองกับ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕80 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ และเกณฑการประเมินผลใหมรัฐวิสาหกิจป 256๒ อีกทั้งนโยบายของ
คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ยังใหความสําคัญกับการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมในภารกิจหลัก ( CSR In Process) และการจัดการความรูและนวัตกรรมดวยการ
ดําเนินการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและใชเทคโนโลยีใสสะอาด (Green and Clean) โดยไดเริ่มบรรจุไวใน

แผนแมบท CSR พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ เปนตนมา 

๓.  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค และความทาทายในการแสดงความ 

     รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

๓.๑ จุดแข็ง (Strengths) 

  ๑) การจัดทําแผนแมบท CSR มีการเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนวิสาหกิจของ บวท.  
ซึ่งการกําหนดโครงการ/งาน กลยุทธ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และยุทธศาสตร มีความสอดคลอง

สนับสนุนผลลัพธตอวิสัยทัศนและพันธกิจองคกรที่ชัดเจน 

๒) บวท.ใหความสําคัญสนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแสดงความรับผดิชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมในเชิงรุก พรอมขยายการปฏิบัติใหครอบคลุมทั่วทั้งองคกรเขมแข็งและย่ังยืน  

๓) ผูบริหารระดับสูงสุด และ คณะกรรมการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและ 

สิ่งแวดลอม ใหความสําคัญในการกําหนดนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดาน CSR 

๓.๒ จุดออน (Weaknesses) 

๑)  บวท. ยังตองปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารดาน CSR ใหเปนรูปธรรมจับตองได 

รวมทั้งยังตองเพิ่มความเขมขนในการสํารวจและวิเคราะหความตองการและความคาดหวังของผูมีสวน

ไดสวนเสียทุกกลุม ตลอดจนสังคมชุมชน เพื่อใหทราบถึงความคาดหวังและความตองการ ผลกระทบ

จากการดําเนินธุรกิจของ บวท. ตอสังคมชุมชน และผลกระทบของสังคมชุมชนตอการดําเนินธุรกิจของ 

บวท.  

๒) บวท. ดําเนินงานดาน CSR ที่ยังไมเปนเชิงรุกสอดรับกับทิศทางองคกรที่กําหนดไว 

จงึตองทําการทบทวนและยกระดับการทํา CSR โดยสรางความย่ังยืนของธุรกิจที่ตองคํานึงถึงองคประกอบ

ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  

๓) บวท. มีการใชประโยชนจากทรัพยากรและความเช่ียวชาญขององคกรไปดําเนินการ

ในดาน CSR แตยังขาดการประเมินและวัดผลลัพธที่ชัดเจนถึงผลประโยชนตอสังคมและชุมชน เพื่อให

ชุมชนสามารถเติบโตไปพรอมกันไดอยางเขมแข็งและย่ังยืน  

๓.๓ โอกาส (Opportunities) 



๓๓ 

 

๑) ยุทธศาสตรภาครัฐและยุทธศาสตร บวท. มีความชัดเจนในการกําหนดยุทธศาสตรดาน 
CSR ทีใ่หความสําคัญกับการสรางความเติบโตของธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชนของสังคม ชุมชนและ

สิ่งแวดลอม ไปพรอมกันไดอยางเขมแข็งและย่ังยืน 

๒) กระทรวงคมนาคมมีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานโดยคํานึงถึง 

การใหความสําคัญตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

๓) รัฐบาลใหความสําคัญกับงานทั้งดานสังคมและดานสิ่งแวดลอม โดยกําหนดไวใน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 หลักเกณฑและแนวทางของ
ระบบการประเมินผลใหมของรัฐวิสาหกิจเพื่อใหทุกภาคสวนนําไปกําหนดแนวปฏิบัติใหสอดคลองกัน 

๓.๔ อุปสรรค (Threats) 

๑) การดําเนินงานดาน CSR ของ บวท. ยังมีความไมชัดเจนเพียงพอที่จะสรางใหเกิด
ผลลัพธที่เปนรูปธรรม จับตองได อีกทั้งยังกาวไปไมทันกับพัฒนาการดานนีข้ององคกรช้ันนํา และภาคธุรกิจ 

อื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองมีการทบทวน สํารวจ ตรวจสอบ ความคาดหวังและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกภาคสวนขององคกร 

๒) การจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการบินทั้งกาซเรือนกระจกและเสียง ถูกยกระดับ
ความสําคัญมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย และชุมชนในบริเวณโดยรอบสนามบินสําคัญ        
ตามแนวเสนเสียง ซึ่งมาตรการ/เปาหมายที่จะมีผลบังคับใชอาจสงผลกระทบโดยตรงตอ บวท. ในรูปของขอจํากัด

ของการปฏิบัติงาน หรือทางออมผานตนทุนจากระบบคารบอนเครดิตของสายการบิน การดําเนินงาน CSR เพื่อ
เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือในการลดผลกระทบ ยังมีขอจํากัดทั้งดานการสื่อสาร และการเขาถึง
ชุมชน  

๓) ปจจัยอันตรายทางการบินอันเกิดจากบั้งไฟ/โคมลอย/สถานีวิทยุชุมชนและอื่น ๆ  
เปนปจจัยเสี่ยงในระดับที่สูงและตองดําเนินการเชิงรุกในการแกไขปญหาอยางตอเนื่องแตเนื่องจากมี
ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่เขามาเกี่ยวของ การแกไขปญหานอกจากดําเนินการตามตัวบท
กฎหมายแลว   บวท. เล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินการดาน CSR เพื่อเปนเครื่องมือในการแกไข

ปญหาดวย ซึ่งในระยะที่ผานมายังอยูในระยะเริ่มตนของการสํารวจ และจัดลําดับความสําคัญของ
กลุมเปาหมายที่จะเขาไปดําเนินการแกไขที่ชัดเจน อีกทั้งการสํารวจ วิเคราะห และแกไขปญหาตอง
อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับชุมชนกลุมเปาหมาย การดําเนินงานจึงตองทําการ
สื่อสารสรางความรูความเขาใจและรวมมือกับชุมชน และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของอยางใกลชิดตอกันดวย 

๓.๕ ความทาทายตอการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

       แนวคิดการดําเนนิงานดาน CSR เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 บทบาทของการเปนองคกรที่สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมกับการพัฒนาสังคม 
ควบคูกับความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนประเด็นที่มีความทาทายสูงในสถานการณปจจุบันทั้งจาก
ปจจัยกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
ดานบริการการเดินอากาศ บวท. จึงไดจัดทําแผนแมบทฉบับนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มความเขมขนและใหการ



๓๔ 

 

ดําเนินงานดาน CSR สามารถนําพาองคกรไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนได ซึ่งในแผนแมบทไดพิจารณา
ประเด็นตาง ๆ ที่มคีวามทาทายสูง ที่ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน ดังนี้ 
  3.5.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการตื่นตัวตอสภาวะโลก
รอนอันเกิดจากการปลอยกาซเรือนกระจก บวท. จึงมีแนวทางที่จะสงเสริม/ผลักดันใหเกิดความ
ตระหนักรูและสรางความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ ในธุรกิจการบิน เพื่อการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกการทําการบินของอากาศยานในเขตแถลงขาวการบินของประเทศไทย (Bangkok FIR)  

  3.5.2 การสรางการเติบโตของธุรกิจรวมกับการพัฒนาสังคมชุมชน การจัดการความรูและ
นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุงเนนการขับเคลื่อนธุรกิจขององคกร ควบคูกับการ
คํานึงถึงความรวมมือกับชุมชนในการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น   ทั้งผลกระทบตอชุมชนจากการ
ใหบริการจราจรทางอากาศของ บวท. และผลกระทบตอ บวท. จากการดําเนินธุรกิจและการดํารงชีวิต
ความเปนอยูของชุมชน โดยยังคงยึดรากฐานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคมและชุมชนไว เพื่อ
นําไปสูการรวมสรางสังคมที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน 

  3.5.3 การดําเนินธุรกิจควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน รอบสถาน
ประกอบการของ บวท. โดยนําความรู ความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมขององคกรที่สะสมมากวา ๗๐ ป 
เพื่อชวยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในการสรางนวัตกรรมชุมชน ที่มุงหวังสงเสริมความ
เปนอยูที่ดีของชุมชนและสังคมตามวิถีพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยางย่ังยืน และเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหสอดรับการเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวทาง 
Thailand 4.0 ของประเทศในอนาคต โดยมีกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนในกลุม
ชุมชน 2 กลุมคือ กลุมที่ไดรับผลกระทบจากการใหบริการจราจรทางอากาศของ บวท. กับกลุมที่สราง
ผลกระทบจากการใหบริการจราจรทางอากาศของ บวท. 
  3.5.4 เพื่อใหการดําเนินธุรกิจองคกรควบคูกับการพัฒนาสังคมและชุมชนใหกาวไป
ขางหนาดวยกันอยางสมดุล ม่ันคง และย่ังยืน บวท. จึงใหความสําคัญกับการมุงเนนการใหความรู 
ความเขาใจตอสังคมและชุมชนเกี่ยวกับธุรกิจการใหบริการจราจรทางอากาศทั้งในระดับชุมชนและ
เยาวชน เพื่อลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน รวมถึงเพื่อเปนการสรางทางเลือกใน
การศกึษาที่เกี่ยวกับกิจการบินใหกับเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของประเทศอีกดวย  

 

๔.  สรุปการทบทวนสภาพแวดลอมการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ 

     สิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

จากการทบทวนสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในดานการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) พบวาการดําเนินงานดาน
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ยังคงมีความเหมาะสม สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป พ.ศ. 2561-2580 และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุง
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางย่ังยืน ดวย



๓๕ 

 

เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการผลิตและบริโภคพัฒนาภารกิจและบทบาทการบริการ
สังคมอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรม ซึ่งเปนหลักการของ CSR ในการสรางคุณคาตอผูมี
สวนไดสวนเสีย คือ ประชาชน ชุมชน และสังคม รวมทั้งปกปองถึงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่ดี  

ผลจากการทบทวนสภาพแวดลอมดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

(CSR) สามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร ไดดังตารางที่ ๕ 

 

ตารางที่ ๕ สรุปผลการทบทวนสภาพแวดลอมการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

              และสิ่งแวดลอม  
 

ประเด็นยุทธศาสตร ชื่อประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ 

(CSR Operation) 

แสดงจุดยนืขององคกรในการใหความสําคัญของปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ 

(CSR Agenda) 

การใชความสามารถหลักขององคกรในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ 

(CSR Promotion & 

Communication) 

การสรางกลไกท่ีดีในการสื่อสารและเผยแพรการดําเนนิงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ 

(Creating Shared Value) 
การสรางคุณคาเพิ่มรวมกันในสังคมเพื่อเพิ่มความสามารถในการดําเนินธุรกิจองคกร
อยางย่ังยนื 

 

   

การจัดทําแผนแมบท CSR มีการเช่ือมโยงสอดคลองกับแผนวิสาหกิจ บวท. ฉบับ พ.ศ.2563-2567 

ซึ่งสามารถแสดงเปนแผนที่ CSR (CSR Strategy Map) ไดดังนี้ 
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S 6.2 ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เกิ ด ก า ร
แสดงคว ามรับ ผิดชอ บ ต่อ
สังคมในเชิงรุกพร้อมขยาย
การปฏบัติให้ครอบคลุมทั ว
ทั! งองค์กรอย่างเข้มแข็งและ
ยั งยืน 

 

S # .$ สร้างความร่วมมือ
และบริหารจดัการเส้นทาง
บิ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพิ ม ขึ! น  แ ล ะ เชื อ ม โ ย ง
เส้นทางบินทั วภูมิภาค 

 

S 7.2 พัฒนาโครงสร้างพื!นฐานดิจิทัล 
(Digital platform)  ย ก ร ะ ดั บ  Digital 

data เพื อ ส นั บ ส นุ น ก าร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการ โดยใช้ระบบดิจิทัล การ
จดัการความรู้ และพฒันานวตักรรม 

๗.๒.๒ แผนพฒันา
ขอ้มลูสารสนเทศ
เพื อใหเ้กิดการใชข้อ้มลู
แบบมีประสิทธิภาพ 
บูรณาการและสามารถ
เขา้ถึงได ้

๕.๓.๑ แผนยกระดบั
ความพึงพอใจผูใ้ช ้
บริการ และจดัการกบั
ความไม่พึงพอใจและขอ้
ร้องเรียนอยา่งเป็นระบบ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ของแผนแม่บท CSR พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ 

วตัถุประสงคเ์ชิงยทุธศาตร์ของแผนแม่บท CSR พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ 

SI1 การใหบ้ริการการเดินอากาศที 
ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ 

S2.1  ยกระดบั
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัการและพฒันา
โครงสร้างพื!นฐาน/
เทคโนโลยีสนบัสนุนการ
เดินอากาศ ตลอดทุกช่วง
การบิน 

SI% การพฒันาไปสู่องคก์รสมรรถนะสูง 
 

 

SI$ การสร้างบุคลากรมืออาชีพ 

วตัถุประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Objective : SO) 

๔. การสร้างคุณค่าร่วมกนัให้แก่สงัคม 
เพื อเพิ มความสามารถในการดาํเนิน
ธุรกิจองคก์รอยา่งย ั งยนื 

SI4 การสร้างความสามารถในการแข่งขนัใหก้บั 
ประเทศ และสร้างคุณค่าใหก้บักิจการบิน 

 

SO1 ใหบ้ริการการเดินอากาศที 
ปลอดภยัและมั นคง เป็นไปตาม
มาตรฐานและต่อเนื องในทุกช่วง
การบิน 

SO 1& มีโครงสร้างพื!นฐานระบบบริการการ
เดินอากาศที ครบถว้นและมีศกัยภาพสอดคลอ้งกบั
การพฒันาการขนส่งทางอากาศของประเทศ 

 

SO' มีการกาํกบัดูแลที ดี ที มีการจดัการในระดบัดีเยี ยม  

SO5  มีคุณภาพการบริหารจดัการที ดีทั วทั! งองค์กร และ
พร้อมรับต่อการเปลี ยนแปลง เพื อให้เกดิผลลัพธ์ที มี
ประสิทธิภาพอย่างยั งยืน และสร้างความพึงพอใจต่อผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย และผูใ้ชบ้ริการทุกกลุ่ม 

SO4 มีบุคลากรที ทุ่มเท มีความผกูพนั
และมีสภาพแวดลอ้มดา้นบุคลากรที ดี 

SO*  เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม บนพื!นฐานของเทคโนโลยี
ดิจิทลั 

 

SO2.พฒันาขีดความสามารถในการ
รองรับเที ยวบิน และยกระดบั
ประสิทธิภาพระบบการเดินอากาศ 

SO #  สร้างคุณค่าใหก้บักิจการบินทุกระดบั 

 

๑.แสดงจุดยนืขององคก์รในการใหค้วามสาํคญั
ต่อปัญหาสงัคมและสิ งแวดลอ้ม 

SO+   มีการบริหารจดัการทางการเงินและตน้ทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสมดุล เพื อใหมี้อตัราค่าบริการที เป็นธรรม  โป่
รงใส  และแข่งขนัได ้ 

 

  ๖.๒.๑ แผนการแสดง
ความรับผดิชอบต่อ
สงัคม และใชค้วาม 
สามารถหลกัสนบัสนุน 
เพื อรักษาความร่วมมือ
กบัภายนอก  

SO! มีบุคลากรมืออาชีพที"เพียงพอ มี
การจดัากรทุนมนุษยอ์ยา่เป็นระบบ 
สามารถขบัเคลื"อนวิสยัทศัน์ และ
องคก์ารใหเ้ติบโตอยา่งย ั"งยนื 

๒.๑.๗ แผนพฒันาขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพในการบริหาร
จราจรทางอากาศตามแนวคิด/
เทคโนโลยยีคุใหม่ 

 

๙.๑.๑ แผนขบั เคลื"อน
องคก์รเชิงกลยทุธใ์น
เวทีระดบัภูมภิาค/โลก 

๒.สร้างบุคลากรมืออาชีพ 

(Professionals) 

 

๑.ให้บริการการเดินอากาศที"มี
คุณภาพระดบัแนวหนา้ 

(AEROTHAI Servicemark) 

วิสยัทศัน ์“เป็นองคก์รที"ใหบ้ริการการเดินอากาศดว้ยคุณภาพสูงสุดอยา่งย ั"งยืน” 
“A Sustainable Quality Excellent Air Navigation Service Provider” 

  ๕.๒ .๒  แผนยกระดับ
ความพึงพอใจผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย (Long Term) 

 

AEROTHAI Destination 2037 Vision 

แผ
นง

าน
ตา

มแ
ผน

วสิ
าห

กิจ
 ๕.๓.๑ แผนยกระดบัความพึง

พอใจผูใ้ช ้บริการ และจดัการ
กบัความไม่พึงพอใจและขอ้
ร้องเรียนอยา่ง       เป็นธรรม  

กรอบวสัิยทัศน์ 

๓.พฒันาไปสู่องคก์รสมรรถนะสูง 

 (HPO) 

 

๔.สร้างความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศ 

และสร้างคุณค่าใหก้บักิจการบิน (Value for 

National Competitiveness and Aviation Industry) 

 

กลยทุธ์ของแผนวิสาหกิจที"เกี"ยวขอ้งกบัแผนแม่บท CSR พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗ 

๒.การใชค้วามสามารถหลกัขององคก์รในการ
ส่งเสริมกิจกรรมที"แสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

๓. การสร้างกลไกสื"อสารเผยแพร่การดาํเนินงาน
ดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ"งแวดลอ้ม 

 

๓.๒ การสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจต่อนโยบาย
การแสดงความ
รับผดิชอบต่อสงัคม 

๒.๒การสร้างความ
เป็นพลเมืองดี (Good 

Citizen) เพื"อ
ประโยชน์ของ บวท.
และประชาชน สงัคม 
ประเทศชาติ 

๑.๑ การใหค้วาม สาํคญั
กบัปัญหาสิ"งแวดลอ้ม
โดยบริการควบคุม
จราจรทางอากาศที"ลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอน
ไดออ๊กไซด ์

๒.๑การใชค้วาม 
สามารถหลกัของ 
บวท. เพื"อสร้าง
ความเขม้แข็งและ
พฒันา ชุมชนให้
ย ั"งยนื 

การสร้างความ
เป็นพ 

๒.๓ การสร้าง   
สาธารณกุศลแก่
เยาวชนและ
ผูด้อ้ยโอกาส 

๓.๑ การสร้างกลไกในการ
สื"อสารและเผยแพร่ภายใน
องคก์รดา้นกาํกบัดูแล
กิจการที"ดีและการแสดง
ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

S #.$ ดาํเนินการเชิงรุกใน
เวทีระดบัภูมิภาค/โลก 

 

S5.3 ยก ระดับ ค วาม พึ ง
พอใจผู้ใช้บริการพร้อม
กบัจัดการกบัความไม่พึง
พอ ใจ แล ะข้อ ร้อ งเรียน
อ ย่ า ง เป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ
ต่อเนื"อง 

 

 

S5.2  สร้างความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมทั% งภายใน และภายนอกประเทศ 
ก ับ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เสี ย    แ ล ะ
ผูใ้ช้บริการ เพื"อพฒันาคุณภาพบริการ
ทุกด้านให้ดียิ"งขึ%นพร้อมทั%งสนบัสนุน
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายการดาํเนิน
โครงการที"สาํคญัของ บวท. 

 

 

๔.๑ การสร้างคุณค่า
เพิ"มร่วมกนัในสังคม
เพื"อการดาํเนินธุรกิจ
อยา่งย ั"งยนื 

๑. เผยแพร่การดาํเนินกิจกรรมการใหบ้ริการ    ๓.สาํรวจชุมชนที" บวท.ใหค้วามสาํคญั                           ๘. การสื"อสารดา้นการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมและ       ๑๑. วิทยกุารบินนาํน่านฟ้า 

    ATM ที"เป็นมิตรต่อสิ"งแวดลอ้ม                       ๔. วิเคราะห์ชุมชนโดยรอบที"ทาํการ บวท. เพื"อส่งเสริมใหเ้กิด                 สิ"งแวดลอ้ม (CSR)                                                                        ปลอดภยัจากปัจจยั                 
๒.จดัทาํนโยบายและคู่มือการแสดงความ             ความร่วมมือในการทาํนวตักรรมร่วมกนั                                       ๙. การบรรยายเกี"ยวกบัการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม               อนัตราย 

      รับผดิชอบต่อสังคมและสิ"งแวดลอ้ม               ๕. การสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิทยกุารบินฯ                                               และสิ"งแวดลอ้มเพื"อการพฒันาอยา่งย ั"งยนื                      

                                                                        ๖. สนบัสนุนการดาํเนินงานมลูนิธิน่านฟ้าไทย                                           ๑๐.การส่งเสริมความรู้ดา้นการใหบ้ริการการเดินอากาศ (ATS/CNS)     

                                                                        ๗.รณรงคใ์หค้วามรู้เรื"องปัจจยัอนัตรายการบินผา่นโครงการ   

                                                                           วิทยกุารบินฯ มินิวอลเลยบ์อลถว้ยพระราชทานฯ                        
๑. เผยแพร่การดาํเนินกิจกรรมการใหบ้ริการ    ๒.สาํรวจชุมชนที" บวท.ใหค้วามสาํคญั            ๗. การสื"อสารดา้นการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมและ       ๑๐. วิทยกุารบินนาํน่านฟ้าปลอดภยั 

    ATM ที"เป็นมิตรต่อสิ"งแวดลอ้ม                        ๓. วิเคราะห์ชุมชนโดยรอบที"ทาํการ บวท. เพื"อส่งเสริมใหเ้กิด   สิ"งแวดลอ้ม (CSR)                                                                       จากปัจจยัอนัตราย                                   
     ) ความร่วมมือในการทาํนวตักรรมร่วมกนั (รหสั ๕๕๕-๐๑๒๗)        ๘. การบรรยายเกี"ยวกบัการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม 

แผนวสิาหกิจ 
แผนแม่บท CSR 

โค
รง

กา
ร/ง

าน
แผ

นแ
ม่บ

ท 
C

SR
 

  ๗.๒.๒ แผนพฒันา
ขอ้มลูสารสนเทศ
เพื"อใหเ้กิดการใชข้อ้มูล 
แบบมีประสิทธิภาพ 
บูรณาการ และ
สามารถเขา้ถึงได ้

๑.๒ ทาํใหม้ี
นโยบายและ
คู่มือการแสดง
ความรับผดิชอบ 
ต่อสงัคมและ
สิ"งแวดลอ้ม 



๓๗ 

 

บทท่ี ๕ 

ยุทธศาสตร 
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ไดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและ
ภายใน ผลการดําเนินงานในป  พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2563-2567 และนโยบายการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑของการประเมินรัฐวิสาหกิจใหมป 
2563 เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําประเด็นยุทธศาสตรการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาไว ๔ ดาน ดังตอไปนี้  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ :  แสดงจุดยืนขององคกรในการใหความสําคัญของปญหาสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

      ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ :  การใชความสามารถหลักขององคกรในการสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๓ :  การสรางกลไกที่ดีในการสื่อสารและเผยแพรการดําเนินงานดาน

การแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางคุณคาเพิ่มรวมกันในสังคมเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

ดําเนนิธุรกิจองคกรอยางย่ังยืน 

จากประเด็นยุทธศาสตรทั้ง ๔ ประเด็น ขางตน สามารถนําไปสูการปฏิบัติได ตามตาราง

ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด โครงการ/งาน ดังตารางที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

 

 

ตารางที่  ๖  ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร โครงการ/งาน ตวัชี้วัด   
ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
โครงการ/งาน ตัวชี้วัด 

๑. การแสดงจุดยืนของ
อ ง ค ก ร ใน ก า ร ใ ห
ความสําคัญของปญหา
สังคมและสิ่งแวดลอม 

 

1.๑ การใหความสําคัญกับ
ปญหาสิ่งแวดลอมโดยบริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศที่ลด
ก า ร ป ล อ ย ก า ซ
คารบอนไดออกไซด 

๑.๒ ทําใหมีนโยบายและ
คู มื อ ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม
รับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

๑ . เผยแ พ ร ก าร ดํ า เนิ น
กิจกรรมการใหบรกิาร ATM 

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 

 

๒.จัดทํานโยบายและคูมือ
การแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

- จํานวนขอมูลที่เผยแพรผลการดําเนินงาน
กิจกรรมการใหบริการ ATM ที่เปนมิตรตอ

สิ่ งแวดลอม CSR in Process ของ บวท. 
ผานสื่อตาง ๆ ของ บวท. 

 

- ได นโยบายและคู มื อก ารแ ส ด งค วาม

รับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

๒. การใชความสามารถ
หลักขององคกรในการ

ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น

กิจกรรมที่แสดงความ

รับผดิชอบตอสังคม 

 

๒.๑ การใชความสามารถ
หลักของ บวท. เพื่อสราง

ความเขมแข็งและพัฒนา

ชุมชนใหย่ังยืน 

๓. สํารวจชุมชนที่ บวท. ให
ความสําคัญ 

 

๔.วิเคราะหชุมชนโดยรอบที่
ทําการ บวท. เพื่อสงเสริม

ใหเกิดความรวมมือในการ
ทํานวัตกรรมรวมกัน 

-ทําการสํารวจชุมชนที่ บวท.  
 ใหความสําคัญแลวเสร็จ 

 

-จํานวนชุมชนทีเ่ขารวมโครงการ 

-รอยละของผลงานที่ไดรับ 

  รางวัลสรางประโยชนตอชุมชน 

  

๒ .๒ การสร างความ เป น
พล เมื อ งที่ ดี (Good Citizen)   

เพื่อประโยชนของ บวท. และ
ประชาชน สังคม ประเทศชาติ 
 

 

๒.๓ การสรางสาธารณกุศล

แกเยาวชนและผูดอยโอกาส 

 

๕.การสรางเครือขายจิต
อาสาวิทยุการบิน 

 

-ความสําเร็จของสมาชิกเครือขายจิตอาสาฯ 
มีการจัดทําหรือเขารวมกิจกรรมจิตอาสา

ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

-รอยละของจิตอาสา บวท. ที่เพิ่มขึ้นจากป
กอน 

  

๖.สนับสนุนการดําเนินงาน

มูลนิธินานฟาไทย                                      

 

-ความสําเร็จของการมอบทุนตามกรอบ

เวลาที่กําหนด 

 ๗. รณรงค ให ความรู เร่ือง
ปจจัยอันตรายการบินผาน
โครงการ วิทยุการบินฯ มินิ 
วอลเลยบอลถวยพระราชทาน 

-ความตระหนักรูของผูเขารวมกิจกรรม  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

ตารางที่ ๖ (ตอ) 
ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
โครงการ/งาน ตัวชี้วัด 

๓. การสรางกลไกที่ดีใน
การสื่อสารและเผยแพร
การดําเนินงานการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม (ตอ) 

 

๓.๑ การสรางกลไกในการ
สื่อสารและเผยแพรภายใน
องคกรดานการกํากับดูแล
กิ จการที่ ดี แ ละการแสด ง

ความรับผดิชอบตอสังคม  

 ๘.การสื่อสารดานการแสดง
ความรับผดิชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม (CSR) 

-จํานวนขอมูลขาวสารที่

ประชาสัมพันธดาน CSR ทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร 

 

๓.๒ การสรางความรูความ
เขาใจตอนโยบายการแสดง
ความรับผดิชอบตอสังคม 

๙.การบรรยายเกี่ยวกับการแสดง

ความรับผิดชอบตอ สังคมและ

ส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยาง

ยั่งยนื 

 

-จํานวนกิจกรรมการบรรยาย 

 เกี่ยวกับการแสดงความ 

 รับผิดชอบตอสังคมและ 

 สิ่งแวดลอม 

-ความพึงพอใจของผูเขารวม 

 กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับ  
 CSR 

๑๐.การสงเสริมความรูดานการ

ให บ ริ ก า ร ก า ร เ ดิ น อ า ก า ศ 

(ATS/CNS) 

-จํานวนกิจกรรมการสงเสรมิ

ความรูดานการใหบรกิารการ

เดินอากาศ (ATS/CNS) 

-ความพงึพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมการสงเสรมิความรูดาน

การใหบรกิารการเดินอากาศ  

(ATS/CNS) 

๔. การสรางคุณคาเพิม่

รวมกันในสังคมเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจองคกรอยาง

ย่ังยืน 

๔.๑ การสรางคุณคาเพิ่ม                                                 
รวมกันในสังคมเพื่อการ
ดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน 

๑๑.วิทยุการบินนํานานฟา
ปลอดภัยจากปจจัยอันตราย 

-รอยละความสําเร็จของ  
  ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม   
  กอน/หลังรับทราบขอมูลที่         

  เปนประโยชนและตระหนัก   
  ถึงอันตรายจากการปลอย  
  โคมลอย โคมควัน และบัง้ไฟ 

-รอยละของชุมชนทีแ่จงจุด 

  การเลนบั้งไฟแบบถกูตอง  

  เพิ่มขึน้จากปกอน 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

บทท่ี  ๖ 

รายละเอยีดแผนการดําเนินงาน 

 

แผนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมแยกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การแสดงจุดยืนขององคกรในการใหความสําคัญตอปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม 

โครงการ/งาน 

๑.เผยแพรการดําเนินกิจกรรมการใหบริการ ATM ที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

๒.จัดทํานโยบายและคูมอืการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : การใชความสามารถหลักขององคกรในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดง

ความรับผดิชอบตอสังคม 

โครงการ/งาน 

       ๓.  สํารวจชุมชนที่ บวท. ใหความสําคัญ 

     ๔.วิเคราะหชุมชนโดยรอบที่ทําการ บวท. เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมอืในการทํานวัตกรรม      

รวมกัน                                                                                          

๕.การสรางเครือขายจิตอาสาวทิยุการบินฯ                                                                            

๖.สนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธินานฟาไทย                                                                             

๗.รณรงคใหความรูเรื่องปจจัยอันตรายการบินผานโครงการวทิยุการบินฯ มินิวอลเลยบอล       

ถวยพระราชทานฯ  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การสรางกลไกที่ดีในการสื่อสารและเผยแพรการดําเนินงานดานการแสดง

ความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

โครงการ/งาน 

๘.การสื่อสารดานการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR)    
๙. การบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยาง 

    ย่ังยืน                                        

๑๐.  การสงเสริมความรูดานการใหบริการการเดินอากาศ (ATS/CNS) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางคุณคาเพิ่มรวมกันในสังคมเพื่อเพิ่มความสามารถในการดําเนิน

ธุรกิจองคกรอยางย่ังยืน 

โครงการ/งาน 

    ๑๑.  วิทยุการบินนานฟาปลอดภัยจากปจจัยอันตราย 

 



๔๑ 

 

 ทั้งนี้ ไดกําหนดรายละเอียดโครงการ/งาน CSR พ.ศ. 2563-2567 จํานวนทั้งสิ้น ๑๑  

โครงการ/งาน 

 แสดงโครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตรดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม และประเด็นยุทธศาสตรดานการสื่อสารการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม ที่มีการกําหนดรายละเอียดตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน และหนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ ๗-๑๐ 

 

 

 

 

  



๔๒ 

 

ตารางที่ ๗ โครงการ/งานตามยุทธศาสตรการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ 

ลําดับที่ โครงการ/งาน ตัวชี้วัด   (kpi) คาเปาหมาย 

ระดับ 5 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การแสดงจุดยืนขององคกรในการใหความสําคัญตอปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม 

๑.๑ เผยแพรการดําเนินกิจกรรมการใหบริการ ATM ที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

- จํานวนขอมูลที่เผยแพรผลการดําเนินงานกิจกรรมการ
ใหบรกิาร ATM ที่เปนมิตรตอสิง่แวดลอม CSR in Process 
ของ บวท. ผานสื่อตาง ๆ ของ บวท. 

  

≥ ๓ คร้ัง 

 

 

 

2563-2567 

(ดําเนินการทุกป) 
ผญก. 

1.2 จัดทํานโยบายและคูมือการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม 

-ไดนโยบายและคูมือการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

ประกาศใชเดือนกรกฎาคม 2563 ผญก. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

 

ตารางที่ ๘ โครงการ/งานตามยุทธศาสตรการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ 

ลําดับที่ โครงการ/งาน ตัวชี้วัด   (kpi) คาเปาหมาย 

ระดับ 5 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : การใชความสามารถหลักขององคกรในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

๒.๑ สํารวจชุมชนที่ บวท. ใหความสําคัญ -ทําการสํารวจชุมชนที่ บวท. ใหความสําคัญแลวเสร็จ ทําการสํารวจชุมชนแลวเสร็จ 8 ศูนย 

 

๒๕๖๓ 

 

ผญก. 

๒.๒ วิเคราะหชุมชนโดยรอบที่ทําการ บวท. เพื่อสงเสรมิใหเกิด
ความรวมมือในการทํานวัตกรรมรวมกัน 

-จํานวนชุมชนทีเ่ขารวมโครงการ 

-รอยละของผลงานที่ไดรับรางวัลสรางประโยชนตอชุมชน 

≥  ๙  ชุมชน 

               รอยละ 50 ขึน้ไป 

๒๕๖๓-๒๕๖๗ 

(ดําเนินการทุกป) 
ผญก. 

๒.๓ การสรางเครือขายจิตอาสาวิทยุการบินฯ                                                                     -ความสําเร็จของสมาชิกเครือขายจิตอาสาฯ มีการจัดทํา

หรือเขารวมกิจกรรมจิตอาสาตาง ๆ  ทั้ งภายในและ

ภายนอกองคกร 

-รอยละของจิตอาสาที่เพิ่มขึน้จากปกอน 

≥ 5 กิจกรรม/ป 

 

 

รอยละ 5  

๒๕๖๓-๒๕๖๗

(ดําเนินการทุกป) 

ผญก. 

๒.๔ สนับสนุนการดําเนนิงานมูลนิธินานฟาไทย -ความสําเร็จของการมอบทุนตามกรอบเวลาที่กําหนด  แลวเสร็จเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 

 

๒๕๖๓-๒๕๖๗

(ดําเนินการทุกป) 

ผญก. 

๒.๕ รณรงคใหความรูเร่ืองปจจัยอันตรายการบินผานโครงการ

วิทยุการบินฯ มินวิอลเลยบอลถวยพระราชทานฯ 

 

-ความตระหนักรูของผูเขารวมกิจกรรม        รอยละ 80 ของความ   
ตระหนักรูในการเขารวมกิจกรรม 

๒๕๖3-๒๕๖7 

(ดําเนินการทุกป) 
ผญก. 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

 

ตารางที่ ๙ โครงการ/งานตามยุทธศาสตรการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ 

ลําดับที่ โครงการ/งาน ตัวชี้วัด   (kpi) คาเปาหมาย 

ระดับ 5 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : สรางกลไกที่ดีในการสื่อสารและเผยแพรการดําเนินงานดานแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

๓.1 ก ารสื่อ สารดานก ารแ สดง ค วาม รับผดิชอบ ตอสังค มและ

สิ่งแวดลอม (CSR) 
- จํานวนขอมูลข าวสารที่ประชาสัมพันธดาน CSR  

  ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

 

≥ 12 คร้ัง 
 

๒๕๖๓-๒๕๖๗
(ดําเนินการทุกป) 

ผญก. 

๓.๒ ก ารบรรยายเก ี่ยวก ับก ารแ สด ง ค วามรับผดิชอบ ตอสัง ค ม

แ ละส ิ่งแ วดล อม เพื่อก ารพัฒ นาอยางย่ัง ยืน  
- จํานวนกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความ 

  รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

- ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับ  
   CSR 

≥ ๒ กิจกรรม/ป 
 

รอยละ 80 ของความพงึพอใจใน
ก ารเข ารวมก ิจกรรม 

๒๕ ๖ ๓-๒๕ ๖ ๗ 

(ดํา เนินก ารทุก ป ) 

ผญ ก . 

๓.๓ การสงเสรมิความรูดานการใหบรกิารการเดินอากาศ 
(ATS/CNS)   

-จํานวนกิจกรรมการสงเสรมิความรูดานการใหบรกิารการ  

  เดินอากาศ (ATS/CNS) 

-ความพงึพอใจของผูเขารวมกิจกรรมการสงเสรมิความรู   

  ดานการใหบรกิารการเดินอากาศ (ATS/CNS) 

≥ ๑๐ กิจกรรม/ป 

 

                รอยละ 80 

๒๕๖๓-๒๕๖๗
(ดําเนินการทุกป) 

ผญก. 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

 

ตารางที่ 10 โครงการ/งานตามยุทธศาสตรการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ 

ลําดับที่ โครงการ/งาน ตัวชี้วัด   (kpi) คาเปาหมาย 

ระดับ 5 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางคุณคาเพิ่มรวมกันในสังคม (CSV) เพื่อเพิ่มความสามารถในการดําเนินธุรกิจองคกรอยางย่ังยืน 

๔.๑ วิทยุการบินนํานานฟาปลอดภัยจากปจจัยอันตราย - รอยละของประชาชนที่ เขารวมกิจกรรมกอน/หลัง 
รับทราบขอมูลที่เปนประโยชนและตระหนักถังอันตราย
จากการปลอยโคมลอย โคมควัน และบั้งไฟ 

-รอยละของชุมชนที่แจงจุดการเลนบั้งไฟแบบถูกตอง
เพิ่มขึน้จากปกอน 

สามารถสรางความรับรูขอมูล
ขาวสารไดรอยละ 70ขึน้ไป 

 

ชุมชนแจงจุดการเลนบัง้ไฟเพิ่มขึน้
กวาปกอน 

๒๕๖๓-๒๕๖๗
(ดําเนินการทุกป) 

ผญก. 

 

 



๔๖ 

 

 

คําจํากัดความตัวชี้วัดและคาเปาหมายของโครงการ/งาน แยกตามประเด็นยุทธศาสตร 
ตาราง ๑1 คําจํากัดความตัวชี้วัดและคาเปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ 

โครงการ/งานที่ ๑ เผยแพรการดําเนินกิจกรรมการใหบริการ ATM ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวช้ีวัด 

Output 

คาเปาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

- จํานวนขอมูลที่ เผยแพร
ผลการดําเนินงานกิจกรรม
การใหบริการ ATM ที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม CSR in 

Process ของ บวท. ผานสื่อ
ตาง ๆ ของ บวท. 

๕ เผยแพรผลการดําเนนิการงานฯ 3 คร้ังขึน้ไป 

๓ เผยแพรผลการดําเนนิการงานฯ 2 คร้ัง 

๑ เผยแพรผลการดําเนนิการงานฯ ๑ คร้ัง 

โครงการ/งานที่ ๒ จัดทํานโยบายและคูมือการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

ตัวช้ีวัด 

Output 

คาเปาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

-จัดทํานโยบายและคูมอื

การแสดงความรับผดิชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ทําแลวเสร็จและ

ประกาศใช 

 

๕ ประกาศใชนโยบายและคูมือการแสดงความรับผดิชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

3 จัดทํานโยบายและคูมอืฯ แลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 

๑ จัดทํานโยบายและคูมอืฯ ไมแลวเสร็จตามกรอบเวลา 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๑2 ตารางคําจํากัดความตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ 

 

โครงการ/งานที่ ๓ สํารวจชุมชนที่ บวท. ใหความสําคัญ  

 

ตัวช้ีวัด 

Output 

คาเปาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

-ทําการสํารวจชุมชน
ท่ี บวท. ให
ความสําคัญแลวเสร็จ 

 

๕ ทําการสํารวจชุมชนแลวเสร็จ 8 ศูนย 

๔ ทําการสํารวจชุมชนแลวเสร็จ 7 ศูนย 

๓ ทําการสํารวจชุมชนแลวเสร็จ 6 ศูนย 

๒ ทําการสํารวจชุมชนแลวเสร็จ 5 ศูนย 

๑ ทําการสํารวจชุมชนแลวเสร็จ 4 ศูนย 

 

หมายเหตุ ใชศูนยควบคุมการบินเชยีงใหมเปนตนแบบ 

 

ตารางท่ี ๑2 (ตอ) 
โครงการ/งานที่ ๔ วิเคราะหชุมชนโดยรอบที่ทําการ บวท. เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการทํา  
                       นวัตกรรมรวมกัน 
 

 

ตัวชี้วัด 

Outcome 

คาเปาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

จํานวนชุมชนที่เขา
รวมโครงการ 

๕ ชุมชนที่เขารวมโครงการ 9 ชุมชน 

๔ ชุมชนที่เขารวมโครงการ 7-9 ชุมชน 

๓ ชุมชนที่เขารวมโครงการ 4-6 ชุมชน 

๒ ชุมชนที่เขารวมโครงการ 2-3 ชุมชน 

๑ ชุมชนที่เขารวมโครงการ 1 ชุมชน 

 

 



๔๘ 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๑3 (ตอ) 
โครงการ/งาน ๔ วิเคราะหชุมชนโดยรอบที่ทําการ บวท. เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการทํา  
                       นวัตกรรมรวมกัน 

ตัวชี้วัด 

Outcome 

คาเปาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

รอยละของ ผลง าน
ทีไ่ ดรับรางวัลที่
สรางประโยชนตอ
ชุมชน 

๕ ผลงานนวัตกรรมที่นําไปสรางประโยชนตอชุมชนรอยละ ๕๐ 

๔ ผลงานนวัตกรรมที่นําไปสรางประโยชนตอชุมชนรอยละ ๔๐  

๓ ผลงานนวัตกรรมที่นําไปสรางประโยชนตอชุมชนรอยละ ๓๐  

๒ ผลงานนวัตกรรมที่นําไปสรางประโยชนตอชุมชนรอยละ ๒๐  

๑ ผลงานนวัตกรรมที่นําไปสรางประโยชนตอชุมชนรอยละ ๑๐  

 

ตารางท่ี ๑3 (ตอ) 
โครงการ/งาน ๕ การสรางเครือขายจิตอาสาวทิยุการบินฯ  
 

ตัวชี้วัด 

Outcome 

คาเปาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ความสํ าเร็ จของ
สมาชิกเครือขายจิต
อาสาฯ มีการจัดทํา
หรือเขารวมกิจกรรม 
จิตอาสาตาง ๆ ทั้ ง
ภายในและภายนอก
องคกรมากขึน้ 

๕ กิจกรรมที่จิตอาสาจัดทําหรือเขารวม ๕ กิจกรรมขึน้ไป 

๔ กิจกรรมที่จิตอาสาจัดทําหรือเขารวม ๔ กิจกรรม 

๓ กิจกรรมที่จิตอาสาจัดทําหรือเขารวม ๓ กิจกรรม 

๒ กิจกรรมที่จิตอาสาจัดทําหรือเขารวม ๒ กิจกรรม 

๑ กิจกรรมที่จิตอาสาจัดทําหรือเขารวม ๑ กิจกรรม 

 

 

 



๔๙ 

 

 

 

โครงการ/งาน ๕ การสรางเครือขายจิตอาสาวทิยุการบินฯ  
 

ตัวชี้วัด 

Outcome 

คาเปาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

รอยละจิ ตอาสาที่
เพิ่มขึน้จากปกอน 

๕ จํานวนจติอาสาที่เพิ่มขึ้นจากปกอน ๕ เปอรเซ็นตขึน้ไป 

๔ จํานวนจติอาสาที่เพิ่มขึ้นจากปกอน ๔ เปอรเซ็นต 

๓ จํานวนจติอาสาที่เพิ่มขึ้นจากปกอน ๓ เปอรเซ็นต 

๒ จํานวนจติอาสาที่เพิ่มขึ้นจากปกอน ๒ เปอรเซ็นต 

๑ จํานวนจติอาสาที่เพิ่มขึ้นจากปกอน ๑ เปอรเซ็นต 

 

ตารางท่ี ๑๓ (ตอ) 
โครงการ/งานที่ ๖ สนับสนุนการดําเนินงานมูลนธิินานฟาไทย 

ตัวชี้วัด 

Outcome 

คาเปาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ความ สําเร็จของ
การมอบทุนตาม
ก ร อ บ เ ว ล า ที่
กําหนด 

๕ จัดพิธีมอบทุนแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 

4 จัดพิธีมอบทุนแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 

3 จัดพิธีมอบทุนแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม 

2 จัดพิธีมอบทุนแลวเสร็จในเดือนกันยายน 

1 จัดพิธีมอบทุนแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๑๓ (ตอ) 
โครงการ/งานที่ ๗ รณรงคใหความรูเรื่องปจจัยอันตรายการบินผานโครงการวิทยุการบินฯ                  
                         มินิวอลเลยบอลถวยพระราชทานฯ 

ตัวชี้วัด 

 Outcome 

คาเปาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ความตระหนักรูของ
ผูเขารวมกิจกรรม  
 

๕ รอยละ ๘๐ ของความตระหนักรูในการเขารวมกิจกรรม 

๔ รอยละ ๗๐ ของความตระหนักรูในการเขารวมกิจกรรม 

๓ รอยละ ๖๐ ของความตระหนักรูในการเขารวมกิจกรรม 

๒ รอยละ ๕๐ ของความตระหนักรูในการเขารวมกิจกรรม 

๑ รอยละ ๔๐ ของความตระหนักรูในการเขารวมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๑๔  ตารางคําจํากัดความตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ 

โครงการ/งานที่ ๘ การสื่อสารดานการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR) 

 

ตัวชี้วัด 

Output 

คาเปาหมาย 

(ระดับความสําเร็จ) 
ความหมาย 

จํ า น ว น ข อ มู ล /
ขาวสารที่ประชา-

สัมพันธ ดาน CSR 

ทั้ ง ภ า ย ใน แ ล ะ
ภายนอกองคกร 

๕ จํานวนขอมูล/ขาวสาร ≥ ๑๒ ขอมูล/ขาวสาร 

๔ จํานวนขอมูล/ขาวสาร ≥ ๑๐ ขอมูล/ขาวสาร 

๓ จํานวนขอมูล/ขาวสาร ≥   ๘ ขอมูล/ขาวสาร 

๒ จํานวนขอมูล/ขาวสาร ≥   ๖ ขอมูล/ขาวสาร 

๑ จํานวนขอมูล/ขาวสาร ≥   ๔ ขอมูล/ขาวสาร 

 

 

ตารางท่ี ๑๔ (ตอ) 
โครงการ/งาน ๙ การบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา    
                       อยางย่ังยืน 

ตัวชี้วัด 

Output 

คาเปาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

จํานวนกิจกรรมการ
บรรยายเกี่ยวกับการ
แสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม เพื่อ
การพัฒนาอยาง
ย่ังยืน 

๕ จํานวนกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความรับผดิชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมจํานวน ๒ ครั้งตอป 

๓ จํานวนกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความรับผดิชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมจํานวน ๑ ครั้งตอป 

๑ จํานวนกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความรับผดิชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมจํานวน ๐ ครั้งตอป 

 

 



๕๒ 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๑๔ (ตอ) 
โครงการ/งาน ๙ การบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา    
                       อยางย่ังยืน 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ความพงึพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมการ
บรรยายเกี่ยวกับการ
แสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม 

๕ เพิ่มขึ้นรอยละ ๘๐ ของความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 

๔ เพิ่มขึ้นรอยละ ๗๐ ของความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 

๓ เพิ่มขึ้นรอยละ ๖๐ ของความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 

2 เพิ่มขึ้นรอยละ 5๐ ของความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 

1 เพิ่มขึ้นรอยละ 4๐ ของความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 

 

ตารางท่ี ๑๔ (ตอ) 
โครงการ/งานที่ ๑๐ การสงเสริมความรูดานการใหบริการการเดินอากาศ (ATS/CNS)   

ตัวชี้วัด 

Output 

คาเปาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

จํานวนกิจกรรม
การสงเสริมความรู
ดานการใหบริการ
การเดินอากาศ
(ATS/CNS) 

๕ จํานวนการจัดกิจกรรมฯ ๑๐ ครั้งตอปขึน้ไป 

4 จํานวนการจัดกิจกรรมฯ 9 ครั้งตอป 

3 จํานวนการจัดกิจกรรมฯ  8 ครั้งตอป 

2 จํานวนการจัดกิจกรรมฯ  7 ครั้งตอป 

1 จํานวนการจัดกิจกรรมฯ  6 ครั้งตอป 

 

 

 

 



๕๓ 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๑๔ (ตอ) 
โครงการ/งานที่ ๑๐ การสงเสริมความรูดานการใหบริการการเดินอากาศ (ATS/CNS)   

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ความพงึพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมการ
สงเสริมความรูดาน
การใหบริการการ
เดินอากาศ(ATS/CNS 

๕ เพิ่มขึ้นรอยละ ๘๐ ของผูเขารวมกิจกรรมการสงเสริมความรูดานการ
ใหบริการการเดินอากาศ(ATS/CNS) 

๔ เพิ่มขึ้นรอยละ ๗๐ ของผูเขารวมกิจกรรมการสงเสริมความรูดานการ
ใหบริการการเดินอากาศ(ATS/CNS) 

๓ เพิ่มขึ้นรอยละ ๖๐ ของผูเขารวมกิจกรรมการสงเสริมความรูดานการ
ใหบริการการเดินอากาศ(ATS/CNS) 

2 เพิ่มขึ้นรอยละ 5๐ ของผูเขารวมกิจกรรมการสงเสริมความรูดานการ
ใหบริการการเดินอากาศ(ATS/CNS) 

1 เพิ่มขึ้นรอยละ 4๐ ของผูเขารวมกิจกรรมการสงเสริมความรูดานการ
ใหบริการการเดินอากาศ(ATS/CNS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 

 

 

 

ตารางที่ ๑๕ ตารางคําจํากัดความตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ 

โครงการ/งาน ๑๑ วิทยุการบินนํานานฟาปลอดภัยจากปจจัยอันตราย 

ตัวชี้วัด 

Output 

คาเปาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

รอยละควา มสําเร็ จ
ของประ ชา ชนที่เ ขา
รวมกิจกรรมกอน/
หลัง รับทราบ
ขอมูลที่เปน
ประโยชน และ
ตระหนักถึง
อันตรายจากการ
ปลอยโคมลอย 
โคมควัน และบั้งไฟ 

๕ สามารถสรางความรับรูขอมูลขาวสารไดรอยละ ๗๐ ขึ้นไป 

๔ สามารถสรางความรับรูขอมูลขาวสารไดรอยละ ๖๕ 

๓ สามารถสรางความรับรูขอมูลขาวสารไดรอยละ ๖๐ 

๒ สามารถสรางความรับรูขอมูลขาวสารไดรอยละ ๕๕ 

๑ สามารถสรางความรับรูขอมูลขาวสารไดรอยละ ๕๐ 

 

 

ตัวชี้วัด 

Outcome 

คาเปาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

รอยละของชุมชนที่
แจงจุดการเลนบั้ง
ไฟแบบถูกตอง
เพิ่มขึน้จากปกอน 

๕ ชุมชนแจงจุดการเลนบั้งไฟเพิ่มขึ้นจากปกอน  

๓ ชุมชนแจงจุดการเลนบั้งไฟเทากับปกอน  

๑ ชุมชนแจงจุดการเลนบั้งไฟนอยกวาปกอน 

 

หมายเหตุ  ใชปพ.ศ. 2562 เปนปฐาน



 

 

 

เอกสารอางอิง 

 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

๒. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป พ.ศ. 2561-2580 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

๔. ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
๕.แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564 

๖. หลักเกณฑและแนวทางการประเมินผลใหมของรัฐวิสาหกิจป ๒๕๖๓ 

๗. แผนวิสาหกิจ บวท. พ.ศ. 2563-2567 

๘. รายงานการสัมมนาเชงิปฏิบัติการทบทวนสภาพแวดลอม สําหรับ  
๙. การจัดทําแผนแมบทการแสดงความรับผดิชอบตอสังคม พ.ศ. 2562-2566 

๑๐. หนังสือสํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ” ตามประกาศบวท. ที่ ปก ๑๐๐/๒๕๖๒  
      ลงวันที่ ๒๘เมษายน ๒๕๖๒ 

1๑. ISO 26000 

 



Project Code:  

 

-๑- 

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ/งานตามแผนวสิาหกจิ        
บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 

ชื่อโครงการ: การสงเสรมิความรูดานการใหบรกิารการเดินอากาศ (ATS/CNS :  Air Traffic Services / Communications, 

Navigation and Surveillance System) 

ประเภทโครงการ: 
 โครงการ (Project)                                                                                                                             

√ งาน (Strategic Activity) 

 

๒.  วัตถุประสงค/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ 
วัตถุประสงคของโครงการ/งาน: 

 

 

 

๑.เพื่อสงเสรมิและปลูกฝงความรูความเขาใจดานการใหบรกิารการเดินอากาศใหกับนกัเรียน
โดยรอบที่ทําการบรษัิทฯ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิาค  

๒.เพื่อเปนทางเลือกใหเยาวชนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของทางดานการใหบรกิาร
ทางการเดินอากาศ 

ประเด็นยุทธศาสตร: ๓. พัฒนาไปสูองคกรสมรรถนะสูง 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร: SO 6 มีระบบการกํากับดูแลที่ดีที่มีการจัดการในระดับที่ดีเย่ียม 

เปาหมายผลการดําเนินการ: KPI 6.1 ผลการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกํากับดแูลที่ดแีละการประเมินความโปรงใส 

กลยุทธ: S6.2 ผลักดันใหเกิดการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมในเชงิรุกพรอมขยายการปฏิบัติใหครอบคลุม
ทั่วทั้งองคกรอยางแขมแข็งและย่ังยืน 

แผน: 6.2.1 แผนผลักดันสงเสรมิ CSR in Process ในเชิงรุกเพี่อสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอผูมี

สวนไดสวนเสียขององคกร 

ระดับความสําคัญ *  ระดับ ๑ √ ระดับ ๒  ระดับ ๓ 

 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนินการและการพิจารณาจัดส รรงบประมาณ รวมทั้ง      

การติดตามจากหนวยงานภายนอก   

ระดับ ๑: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒  และหากโครงการ/งานนี้ไมประสบผลสําเร็จ จะทําใหวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและเปาหมาย    จะ
ไมสามารถบรรลุได  อีกทั้งมีความจําเปนตองมีโครงการ/งาน ไมสามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได (มีโอกาสถูกติดตามจากหนวยงานภายนอกสูง) เชน 

นโยบายรัฐบาล  การแกปญหาเรงดวน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒  โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไมตอบสนองเปาหมายฯ ไดโดยตรง  แตจะสงเสริมหรือ

สนับสนุนในความสําเร็จของเปาหมายเชิงยุทธศาสตร เปาหมายระดับกลยุทธ 

ระดับ ๓: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบคําถามยอยในขอ ๒ ไดบางขอ 



 

-๒- 

๓.  ท่ีมาและความจําเปนของโครงการ/งาน 

(สภาพปญหา/ความตองการ/ความจําเปนเรงดวน/ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

         การสงเสริมความรูดานการใหบริการการเดินอากาศ (ATS/CNS) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูดานกิจการบิน

เกี่ยวกับการใหบริการการเดินอากาศ (ATS/CNS) ใหกับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓  ที่มีสถานศึกษาตั้งอยูโดยรอบ บวท. ทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และมีทัศนคติที่ดีในกิจการดานกิจการการบิน อกีทั้งยังเปนการสรางความทรงจํา 
สงมอบสิ่งดีงามนีไ้ปยังกลุมเยาวชน และเปนทางเลือกใหเยาวชนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของทางดานการบิน  

เพื่อใหเยาวชน 

๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

 มรีะยะเวลาดําเนนิการ 

จํานวน  .....๕.... ป   ปงบประมาณ ............๒๕๖๓............... ถึงปงบประมาณ ..............๒๕๖๗................. 

ปงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่  ๑ ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนช่ือสําหรับปงบประมาณนั้น 

 

๕.  งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

√ ใชงบประมาณ 

 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณสะสม

ท่ีผานมา* 

แผนเบิกจายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน        

งบดําเนินการ ๑.๐๐ - ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑.๐๐ - ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

หมายเหตุ - จํานวนเงินใชหนวยเปนลานบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหนง) 
- *สําหรับโครงการ/งานที่ดําเนินการตอเนื่องจนถงึงบประมาณปปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๓- 

๖.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับของโครงการ/งาน 

๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ไดรับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแลวเสร็จ   ซึ่งอาจจะเปนผลผลิตในเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

 

ผลผลิต จํานวน หนวย 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

จํานวนกิจกรรมการสงเสริมความรู
ดานการใหบ ริการการเดินอากาศ 
(ATS/CNS) 

๑๐ คร้ัง/ป √ √ √ √ √ 

๖.๒  ผลลัพธ (Outcome): ผลประโยชนตอเนื่องทางตรงหรือทางออมที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิต

ที่ไดไปใชประโยชนหลังจากดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  (อาจจะเปนผลลัพธในเชิงปรมิาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ป......... 

รอยละของความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม  ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕  

 

๗.  ผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการ/งานท่ีจะใหการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหนวยงาน 

๗.๑ หนวยงานผูรับผดิชอบหลัก งานการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR) 

๗.๒ หนวยงานที่สนับสนุน ผูบริหารและพนักงานทุกคน  
หมายเหตุ - ใชรูปแบบ ฝาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย ที่นําเสนอโครงการ/งาน) ในขอ ๗.๑ 

 

๘.  แผนปฏิบัติการ: คือแผนที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการดําเนินงาน (กิจกรรม) ที่นําไปสูเปาหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลา

ในแตละกิจกรรม เนือ้งาน และแผนการเบิกจายเงิน ผูรับผิดชอบ แตละกิจกรรมตองระบุความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน (ลําดับกอน/หลัง 
หรือสามารถดําเนินการคูขนานกัน) ทั้งนีก้ารจัดทําแผนปฏิบัติการมีประเด็นที่ตองพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของการคิดเนือ้งาน (%) ดังนี้ 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นเหมือนกันทุกปงบประมาณ ใหจัดทําแผนปฏิบัติการเพียงปงบประมาณเดียว 
และคิดเนือ้งานรวมเปน 100% ตอป  โดยใสหมายเหตุไวทายตารางวาดําเนินการทุกป 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ /งานนั้นไมเหมือนกันในแตละปงบประมาณ  หรือใหผลผลิต (Output) ที่ตางกัน     

ตามการขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในแตละปงบประมาณ  ใหจัดทําแผนปฏิบัติการโดยคิดเนื้องานรวมเปน 100%  แบงตาม     
การขออนุมัติวงเงินในแตละปงบประมาณนั้น   เชน  การจัดหาระบบ/อุปกรณ ใหมเพิ่มเติม/ทดแทนของเดิม   การปรับปรุงระบบ/อุปกรณ    
การฝกอบรม เปนตน 

 - กรณีที่โครงการ/งานมีระยะเวลาดําเนินการเร่ิมตนและสิ้นสุดแนนอน ใหจัดทําแผนปฏิบัติการตั้งแตเร่ิมตนจนถึงสิ้นสุด และ
คิดเนือ้งานรวมเปน 100% จนจบโครงการ/งาน 

 

¨ ตองผานการพิจารณามาตรฐานการบรกิารการเดินอากาศและประเมนิความปลอดภัย (Standard and Safety Assessment) เพื่อขอ

รับรองการนํามาใชงานอยางเปนทางการจากหนวยงานกํากบัดูแล (สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย)  กรุณาเพิ่มกิจกรรม
ตาง ๆ ของ สมป. ตามเอกสารแนบในแผนปฏิบัติการ 

 

กรุณาระบุหนวยงานภายนอกท่ีตองประสานงานดานตาง ๆ และอยูในแผนปฏบัิติการ เชน ขออนุญาตใหเปดใชงาน/อนุญาตเขา

หรือใชพืน้ที่  ขออนุญาตแบบกอสราง  เปนตน  

¨ กพท. – สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย   

¨ สํานักงาน กสทช. – สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ

¨ ทย. – กรมทาอากาศยาน  ¨ ทอท. – บมจ. ทาอากาศยานไทย 

¨ ทอ. – กองทัพอากาศ  ¨ ทร. – กองทัพเรือ   ¨ ทบ. – กองทัพบก 

¨ ธร. – กรมธนารักษ  ¨ อบต. – องคการบรหิารสวนตําบล 

¨ อื่น ๆ................................................................................................................................................................................................. 



 

-๔- 

แผนปฏิบัติการ 

ลําดับที่ กิจกรรม 
เร่ิมตน 

(เดือน/ป) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ป) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจาย : ลานบาท 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ีตอง
ดําเนินการกอนหนา 

(ลําดับที่) 
งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑ จัดทําแผน ทบทวนรูปแบบและ
กิจกรรมการสงเสริมความรูดาน
กิจการบิน เกี่ ยวกับ  (ATS/CNS)  

โดยมุ งเนนการเสริมสรางองค
ความรู  การอบรม การสื่อสาร 
การจัดกิจกรรม 

ต.ค. ๖๒ ต.ค. ๖๒ ๒๐  - สกญ.  

๒.  ขออนุ มัติ งบประมาณ การจัด

กิจกรรมการสงเสริมความรูดาน
กิจการบินเกี่ยวกับ (ATS/CNS) 

พ.ย. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ๒๐   สกญ.  

๓. ประสานงานสถานศึกษา วิทยากร 
สถานที่ การเตรียมการตามแผน

และกิจกรรมการสงเสริมความรู
ด า น กิ จ ก า ร บิ น เ กี่ ย ว กั บ 
(ATS/CNS) 

พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ๑๕   สกญ.  

๔. ดําเนินการตามแผนและกิจกรรม
การสงเสรมิความรูดานกิจการบิน

เกี่ยวกับ (ATS/CNS) กิจกรรม  
CSR In process ของ บวท. ภายใน
และภายนอก บวท. 

 ธ.ค. ๖๒ ก.ย. ๖๓ 

 

 

 

๓๐  ๐.๒๐ สกญ.  

๕. ประเมินผลและวิเคราะหกิจกรรม

การสงเสรมิความรูดานกิจการบิน
เกี่ยวกับ (ATS/CNS) 

ก.ย. ๖๓ ก.ย. ๖๓ ๑๐  - สกญ.  

๖. สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน
สงเสริมความรูดานกิจการบิน

เกี่ยวกับ (ATS/CNS) 

ก.ย. ๖๓ ก.ย. ๖๓ ๕  - สกญ.  

รวม ๑๐๐%    

หมายเหตุ - ใชรูปแบบ เดือน/ป  เชน พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบิกจายใหใชทศนิยม ๒ ตําแหนง 

- หากกิจกรรมใดมีการเบกิจายครอมปงบประมาณ ใหระบุการเบกิจายในแตละปแยกจากกันใหเห็นชัดเจน 

- ขัน้ตอนการจัดซือ้/จัดจางขอใหปฏิบัติตามระเบยีบพัสดุของ กพ.บท. ใหครบทุกขัน้ตอน เชน ขัน้ตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๕- 

๙. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ /งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น  เปนการระบุ     

ความเสี่ยงของโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ  ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละโครงการ/งาน  รวมทั้งการระบุความเสี่ยง    
ที่สําคัญ สาเหตุ และมาตรการควบคุมที่มีอยู  หากเกิดเหตุการณไมพึงประสงคขึ้นจนสงผลกระทบตอการดําเนินโครงการ/งานจนทําให 
ไมสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  จึงควรมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง  เพื่อใหความเสี่ยง    

ของโครงการ/งานลดนอยลงจนสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

ของโครงการ/งาน 
สาเหตุ ผลกระทบ 

ประเมนิความเสี่ยง คะแนน
ความเสี่ยง 

(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมี
อยู/มาตรการควบคุม

เพิ่มเตมิ* 

โอกาส 

(P) 

ผลกระทบ 

(I) 

บุคลากร มคีวามรูความเขาใจในดาน
กจิการบนิเก่ียวกับ 

(ATS/CNS) อยูในระดับตํ่า 

ไมสามารถตอบ

วัตถุประสงค
ของโครงการได 

๑ ๒ ๒ ประชาสัม พันธ /ส่ื อสาร /
เผยแพร /ส งเสริมความรู
ดานกจิการบนิเก่ียวกับ  

(ATS/CNS) 
 

หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 

- *คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) มีผลตอการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๑ – ๔ =  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมที่มีอยูเพียงพอ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๕ – ๘ =  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมที่มีอยูเพียงพอ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๙ – ๑๒ =  ระดับความเสี่ยงสูง: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเสี่ยงสูงมาก: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 



 

-๖- 

๑๐.  การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  
(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใชงบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพรอมของโครงการ/งานที่ตองขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง  
งบลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ/งาน 

๑๐.๑.๑ ความพรอมของพืน้ที่ดาํเนินการ  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

ช่ือผูรับผิดชอบ 

ในการจัดหา
สถานที่ 

ช่ือหนวยงาน
เจาของพื้นที่ 

ไดรับ
อนุมัติ

พื้นที่แลว 

อยู
ระหวาง
การขอ
อนุญาต 

อยู
ระหวาง

การจัดหา
พื้นที่ 

        

        

        

        

        

 

๑๐.๑.๒ ความพรอมของขอกําหนดวัสดุ/งาน   ขอกําหนดในการซื้อ/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนตาง ๆ เชน 
ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  ขายสื่อสาร  เปนตน 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มแีละสมบูรณ 

มี 

แตยังไมสมบูรณ 
ไมมี 

      

      

      

 

๑๐.๑.๓ ความพรอมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มีความพรอม มแีตไมพรอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

      

 

๑๐.๑.๔ ความพรอมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอมฯ 

ผาน 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมดําเนินการ 

      

      

      

หมายเหตุ  ตองวาจางที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙          

ตอนพิเศษ ๙๗ ง  ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 



 

-๗- 

๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปนการวิเคราะหโครงการ/งาน ที่เสนอวามีความคุมคาการลงทุนหรือไม) 

๑๐.๒.๑ กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงินได  โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาวาโครงการ/งานนั้น จะมี

ความคุมคาในการลงทุนหรือไม โดยใชตัวชีต้างๆ ดังนี้ 
 - มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  ……………………………………………………………………………………………………………. 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  ……………………………………………………………………………………….. 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)  ……………………………………………………………………….... 

๑๐.๒.๒ กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงินไดจะตองใชวิธขีองการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  

effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

หมายเหตุ  
กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได  อาศัยหลักเกณฑ ดังนี้ 

- มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชนสุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเทากับผลตางระหวางมูลคาปจจุบัน          

ของผลประโยชนกับมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม โดยโครงการ/งานที่มีมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวาศูนยจะเปนโครงการ/งานที่คุมคาในการลงทุน 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมตอมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม  โดย B/C 

มากกวาหนึ่ง จะเปนโครงการ/งานที่ใหผลประโยชนตอบแทนคุมคาในการลงทุน 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)   โดยวิเคราะหจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนของโครงการ/งานกับเงินลงทุน
และคาใชจายตลอดอายุของโครงการ/งาน (ที่ผานมา สศช. จะพิจารณาวาโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ

โครงการ/งานสูงกวาอัตรารอยละ ๙ - ๑๒ แลวแตลักษณะของโครงการ/งาน เปนการพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล หรือคาเสียโอกาสของเงินทุนที่

ประเทศจะตองจายลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่นที่จะตอบสนองวัตถุประสงคเดียวกันซ่ึงธนาคารโลกไดเคยศึกษาและกําหนดไวสําหรับกลุมประเทศกําลังพัฒนา

ไวที่อัตรารอยละ ๑๒ **) 

 

กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได 
การวิเคราะหโครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใชตัวช้ีทั้งสามในขอ ๑๐.๒.๑    โดยเปนการวิเคราะห

เปรียบเทียบคาใชจายของแตละทางเลือกตาง ๆ  ซ่ึงทางเลือกที่เหมาะสมจะเปนทางเลือกที่มีตนทุนและคาใชจายตลอดอายุโครงการ /งานตํ่าที่สุดในการตอบสนอง

วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับตามที่กําหนดไว   ซ่ึงการวิเคราะหวิธนีี้เปนคํานวณผลหารระหวางคาใชจายสุทธทิี่มีหนวยเปนเงินตรากับผลลัพธที่หนวยไมเปน

เงินตรา 

ทั้งนี้ขอใหทําการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหความคุมคาการลงทุนดังกลาว

ขางตนภายใตขอสมมติฐานตาง ๆ  เพื่อใหทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ/งาน   การวิเคราะหนี้จะไดคาอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแตละกรณี    
เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวาควรจะลงทุนหรือไม หากขอสมมติฐานตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณีฐาน (Base Case)   เชน  การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของคาใชจาย

ลงทุนโครงการ/งาน   การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประมาณการผลประโยชนของโครงการ /งาน และการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ    

ในกรณีที่มีการจัดซือ้จัดหาจากตางประเทศ เปนตน 

 

* ใหทําทัง้ขอ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒  แตท้ังนีห้ากไมสามารถวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๑ ได ใหทําการวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๒ แทน  

** ขอใหใชอัตราสวนลด (Discount Rate)  ที่อัตรารอยละ ๕  

 



Project Code: xxx-xxxx 

 

-๑- 

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ/งานตามแผนวสิาหกจิ 

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 

ชื่อโครงการ: การสรางเครือขายจิตอาสาวิทยุการบินฯ 

ประเภทโครงการ: 
P โครงการ (Project) 

 งาน (Strategic Activity) 

 

๒.  วัตถุประสงค/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ 
วัตถุประสงคของโครงการ/งาน: ๑. เพื่อเสริมสราง ติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายจิตอาสาวิทยุการบินฯ ใหเกิด

ความตอเนื่องและย่ังยืน 

๒. เพื่อสนับสนุนชองทางสื่อสารเครือขายจิตอาสาวิทยุการบินฯ ใหเกิดการรับรู และสรางการมีสวน

รวมภายในองคกร 

๓. เพื่อรณรงคและปลูกจิตสํานึกในการดําเนินงานดานเครือขายจิตอาสาวิทยุการบินฯ  พัฒนา
ศักยภาพเครือขายฯ ในการดําเนินการ และเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานใหองคกร ใหเกิด
การรับรูอยางท่ัวถึงทั้งองคกร เพื่อปลูกฝงคานิยมที่ดีของ “การให” ในองคกร (AEROTHAI WAY) 

ประเด็นยุทธศาสตร: ๓. การพัฒนาไปสูองคกรสมรรถนะสงู 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร: S0 6 มีระบบการกํากับดแูลที่ดี ทีม่ีการจัดการในระดับดีเย่ียม 

เปาหมายผลการดําเนินการ: KPI 6.1 ผลการปฏิบัติตามหลักและแนวทางกํากับดูแลที่ดี และการประเมินความโปรงใส 

กลยุทธ: S6.1 ดําเนินการตามพันธกิจภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีโดยเนนการสราง Good 

Citizenship ความย่ังยืนและผลลัพทที่สอดคลองกับความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอยางสมดุล 

แผน: ๖.๒.๑แผนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและใชความสามารถหลักสนับสนุนเพื่อรักษาความ
รวมมือกับภายนอก (Long Term) 

ระดับความสําคัญ *  ระดับ ๑ P ระดับ ๒  ระดับ ๓ 

 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนินการและการพิจารณาจัดส รรงบประมาณ รวมทั้ง       
การติดตามจากหนวยงานภายนอก   

ระดับ ๑: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒ และหากโครงการ/งานนีไ้มประสบผลสําเร็จ จะทําใหวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายจะไม

สามารถบรรลุได  อีกทั้งมีความจําเปนตองมีโครงการ/งาน ไมสามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได (มีโอกาสถูกติดตามจากหนวยงานภายนอกสูง) เชน 

นโยบายรัฐบาล การแกปญหาเรงดวน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒ โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไมตอบสนองเปาหมายฯ ไดโดยตรง แตจะสงเสริมหรือ

สนับสนุนในความสําเร็จของเปาหมายเชิงยุทธศาสตร เปาหมายระดับกลยุทธ 
ระดับ ๓: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบคําถามยอยในขอ ๒ ไดบางขอ 



 

-๒- 

๓.  ท่ีมาและความจําเปนของโครงการ/งาน 

(สภาพปญหา/ความตองการ/ความจําเปนเรงดวน/ผลกระทบที่เกิดขึ้น) 

เพื่อสรางการมีสวนรวมของฝายบริหารและพนักงาน และปลูกจิตสํานึกในการดําเนินงานของพนักงานใหมีความตระหนักดานการแสดง
ความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR) และสามารถนําไปปรับใชในการทํางาน และการใชชีวิตประจําวันของตนเองได เชน การ

ชวยเหลือ การแบงปน การให และการเสียสละ เปนตน รวมทั้งกระตุนใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) และสังคมภายนอกเห็น
การใหความสําคัญตอเร่ืองการแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมของ บวท. มากขึ้น  รวมถึงเปนจุดเร่ิมตนในการสราง

เครือขายจิตอาสาในองคกร “iดี” จิตอาสาวิทยุการบินฯ เพื่อสงเสริม เผยแพร และผลักดัน ใหเกิดคานิยมที่ดีขึน้ในองคกร (AEROTHAI 

WAY) 
*iดี คือ  i   ส่ือถงึเร่ืองดี ๆ ของ “การให” ตองเร่ิมจาก...ตัวเราเอง 

      ดี ส่ือถงึ เร่ืองด ีๆ ที่เกิดจากการกระทํา ปฏิบัติ ชวยเหลือ และสนับสนุน 

 

๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 

P ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

 มีระยะเวลาดําเนินการ 

จํานวน.....๕.... ป   ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ถึงปงบประมาณ ๒๕๖๗ 

ปงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่  ๑ ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนช่ือสําหรับปงบประมาณนั้น 

 

๕.  งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

P ใชงบประมาณ 

 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณสะสม

ท่ีผานมา* 

แผนเบิกจายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน        

งบดําเนินการ ๐.๒๑  ๐.๒๑ ๐.๒๑ ๐.๒๑ ๐.๒๑ ๐.๒๑ 

รวมท้ังสิ้น        

หมายเหตุ - จํานวนเงินใชหนวยเปนลานบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหนง) 

- *สําหรับโครงการ/งานที่ดําเนินการตอเนื่องจนถงึงบประมาณปปจจุบัน 

 

๖.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับของโครงการ/งาน 

๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ไดรับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแลวเสร็จ ซึ่งอาจจะเปนผลผลิตในเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

ผลผลิต จํานวน หนวย 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

กิจกรรม “เลาสูกันฟง” online GREEN 

challenge ป ๑ (ความเคลื่อนไหวดาน    
จิตอาสาฯทั้ง ๙ ศูนยฯ 

๑ กิจกรรม P P P P P 

กิจกรรม “iดี” day  

§ การจัดทํ ากิ จกรรม CSR 

รวมกันของจิตอาสา (ทํ า
กิจกรรมรวมกับหนวยงาน
ใกลเคียงโดยรอบ) 

๑ กิจกรรม P P P P P 



 

-๓- 

 

ผลผลิต จํานวน หนวย 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

รอยละของจิตอาสา บวท. เพิ่มขึน้จาก
ปกอน 

๕ รอยละ P P P P P 

 

๖.๒  ผลลัพธ (Outcome): ผลประโยชนตอเนื่องทางตรงหรือทางออมที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิต

ที่ไดไปใชประโยชนหลังจากดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  (อาจจะเปนผลลัพธในเชิงปรมิาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ป......... 

เพื่อใหเกิดเครือขายจิตอาสาวิทยุการบินฯ ขึ้นมา
ในองคกร อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล           
และสนับสนุนในการจัดทํากิจกรรม/โครงการ 
เพื่อใหเกิดความย่ังยืน ตรงตามเปาหมายที่ตั้งไว 

โดยวัดผลตัวชีวั้ด (KPI)  

      

§ สมาชิกเครือขายจิตอาสาฯ มีการ
จัดทําหรือเขารวมกิจกรรมจิตอาสา

ตาง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคกร
มากขึน้ 

≥ ๕ กิจกรรม/ป ≥ ๕ 
กิจกรรม/ป 

≥ ๕ 
กิจกรรม/ป 

≥ ๕ 
กิจกรรม/ป 

≥ ๕ 
กิจกรรม/ป 

≥ ๕   
กิจกรรม/ป 

 

๗.  ผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการ/งานท่ีจะใหการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหนวยงาน 

๗.๑ หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก สกญ.  

๗.๒ หนวยงานที่สนับสนุน สอ.สส.  

 สท.  

 ฝายจัดการและพนักงาน ๙ ศูนย 
หมายเหตุ - ใชรูปแบบ ฝาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย ที่นําเสนอโครงการ/งาน) ในขอ ๗.๑ 

 

๘.  แผนปฏิบัติการ: คือแผนที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการดําเนินงาน (กิจกรรม) ที่นําไปสูเปาหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลา

ในแตละกิจกรรม เนือ้งาน และแผนการเบิกจายเงิน ผูรับผิดชอบ แตละกิจกรรมตองระบุความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน (ลําดับกอน/หลัง 
หรือสามารถดําเนินการคูขนานกัน) ทั้งนีก้ารจัดทําแผนปฏิบัติการมีประเด็นที่ตองพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของการคิดเนือ้งาน (%) ดังนี้ 

 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นเหมือนกันทุกปงบประมาณ ใหจัดทําแผนปฏิบัติการเพียงปงบประมาณเดียว 
และคิดเนือ้งานรวมเปน 100% ตอป  โดยใสหมายเหตุไวทายตารางวาดําเนินการทุกป 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นไมเหมือนกันในแตละปงบประมาณ  หรือใหผลผลิต (Output) ที่ตางกัน ตาม
การขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในแตละปงบประมาณ ใหจัดทําแผนปฏิบัติการโดยคิดเนื้องานรวมเปน 100% แบงตามการขอ
อนุมัติวงเงินในแตละปงบประมาณนั้น เชน การจัดหาระบบ/อุปกรณใหมเพิ่มเติม/ทดแทนของเดิม การปรับปรุงระบบ/อุปกรณ การ

ฝกอบรม เปนตน 

 - กรณีที่โครงการ/งานมีระยะเวลาดําเนินการเร่ิมตนและสิ้นสุดแนนอน ใหจัดทําแผนปฏิบัติการตั้งแตเร่ิมตนจนถึงสิ้นสุด และ
คิดเนือ้งานรวมเปน 100% จนจบโครงการ/งาน 

 

¨ ตองผานการพิจารณามาตรฐานการบรกิารการเดินอากาศและประเมนิความปลอดภัย (Standard and Safety Assessment) เพื่อขอ
รับรองการนํามาใชงานอยางเปนทางการจากหนวยงานกํากบัดูแล (สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย) กรุณาเพิ่มกิจกรรม
ตาง ๆ ของ สมป. ตามเอกสารแนบในแผนปฏิบัติการ 



 

-๔- 

 

 
 

กรุณาระบุหนวยงานภายนอกท่ีตองประสานงานดานตาง ๆ และอยูในแผนปฏบัิติการ เชน ขออนุญาตใหเปดใชงาน/อนุญาตเขา

หรือใชพืน้ที่ ขออนุญาตแบบกอสราง  เปนตน  

¨ กพท. – สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย   

¨ สํานักงาน กสทช. – สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

¨ ทย. – กรมทาอากาศยาน  ¨ ทอท. – บมจ. ทาอากาศยานไทย 

¨ ทอ. – กองทัพอากาศ  ¨ ทร. – กองทัพเรือ   ¨ ทบ. – กองทัพบก 

¨ ธร. – กรมธนารักษ  ¨ อบต. – องคการบรหิารสวนตําบล 

¨ อื่น ๆ................................................................................................................................................................................................. 

แผนปฏิบัตกิาร โครงการ “iดี” จิตอาสาวิทยุการบินฯ 

ลําดับที่ กิจกรรม 
เร่ิมตน 

(เดือน/ป) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ป) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจาย : ลานบาท 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ีตอง
ดําเนินการกอนหนา 

(ลําดับที่) 
งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑ การศึกษา วิ เคราะห  และ

จัด ทํ าแผนโครงการ  “iดี ”    
จิตอาสาบวท. 

ต.ค. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ๑๐ - - สกญ.              

๒ ปลูกฝงขอมูลขาวสารดานจิต
อาสา และประชาสัมพันธ 

ม.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓ ๑๐ - - สกญ.  

๓ กิจกรรม “เลาสูกันฟง” ป๑ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ๔๐ - ๐.๐๓ สกญ. 
ศูนยฯ

วิทยากร 

 

๔ กิจกรรม “iดี iDrive Day” ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ๓๐ - ๐.๑๕ สกญ. 

ศูนยฯ
วิทยากร 

 

๕ จัดกิจกรรม CSR เพื่ อใหจิต
อ า ส า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม กั บ

หนวยงานใกลเคียงโดยรอบ 

ส.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ๑๐ - ๐.๐๓ สกญ. 
ศูนยฯ

วิทยากร 

 

รวม ๑๐๐ %    

หมายเหตุ - ใชรูปแบบ เดือน/ป  เชน พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบิกจายใหใชทศนิยม ๒ ตําแหนง 

- หากกิจกรรมใดมีการเบกิจายครอมปงบประมาณ ใหระบุการเบกิจายในแตละปแยกจากกันใหเห็นชัดเจน 

- ขัน้ตอนการจัดซือ้/จัดจางขอใหปฏิบัติตามระเบยีบพัสดุของ กพ.บท. ใหครบทุกขัน้ตอน เชน ขัน้ตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๕- 

 

 

 

๙. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ/งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเปนการระบุความเสี่ยง

ของโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ  ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละโครงการ/งาน รวมทั้งการระบุความเสี่ยงที่สําคัญ 
สาเหตุและมาตรการควบคุมที่มีอยู หากเกิดเหตุการณไมพึงประสงคขึ้นจนสงผลกระทบตอการดําเนินโครงการ/งานจนทําให ไมสามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงควรมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง เพื่อใหความเสี่ยงของโครงการ /งาน

ลดนอยลงจนสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

ระบุความเสี่ยงท่ี
สําคัญ 

ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 

ประเมนิความเสี่ยง คะแนน
ความเสี่ยง 

(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมี
อยู/มาตรการควบคุม

เพิ่มเตมิ* 

โอกาส 
(P) 

ผลกระทบ 
(I) 

จิตอาสา ไมสามารถรูจํานวนที่

แนนอนได ในแตละงาน 

     

สถานที ่ ไมไดเหมาะกบัทุกเพศ 
ทุกวัย ในแตละเวลา 

     

งบประมาณ ในบางกรณีตองมีเดินทาง 
ประเด็นเร่ืองที่พัก และ
อาหาร 

     

หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 

 

 

- *คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) มีผลตอการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๑ – ๔ =  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมที่มีอยูเพียงพอ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๕ – ๘ =  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมที่มีอยูเพียงพอ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๙ – ๑๒ =  ระดับความเสี่ยงสูง: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเสี่ยงสูงมาก: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

 

๑๐.  การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  
(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใชงบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพรอมของโครงการ/งานที่ตองขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง  
งบลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ/งาน 

๑๐.๑.๑ ความพรอมของพืน้ที่ดาํเนินการ  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

ช่ือผูรับผิดชอบ 

ในการจัดหา
สถานที่ 

ช่ือหนวยงาน
เจาของพื้นที่ 

ไดรับ
อนุมัติ

พื้นที่แลว 

อยู
ระหวาง
การขอ
อนุญาต 

อยู
ระหวาง

การจัดหา
พื้นที่ 

        

        

        

        

        

 

 



 

-๖- 

 

 

 

๑๐.๑.๒ ความพรอมของขอกําหนดวัสดุ/งาน   ขอกําหนดในการซื้อ/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนตาง ๆ เชน 
ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  ขายสื่อสาร  เปนตน 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มแีละสมบูรณ 

มี 

แตยังไมสมบูรณ 
ไมมี 

      

      

      

 

๑๐.๑.๓ ความพรอมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มคีวามพรอม มแีตไมพรอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

      

 

๑๐.๑.๔ ความพรอมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอมฯ 

ผาน 
อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไมดําเนินการ 

      

      

      

หมายเหตุ  ตองวาจางที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙          

ตอนพิเศษ ๙๗ ง  ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปนการวิเคราะหโครงการ/งาน ที่เสนอวามีความคุมคาการลงทุนหรือไม) 

๑๐.๒.๑ กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงินได  โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาวาโครงการ/งานนั้น จะมี
ความคุมคาในการลงทุนหรือไม โดยใชตัวชีต้างๆ ดังนี้ 
 - มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  ……………………………………………………………………………………………………………. 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  ……………………………………………………………………………………….. 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)  ……………………………………………………………………….... 
๑๐.๒.๒ กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงินไดจะตองใชวิธขีองการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  

effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

หมายเหตุ  

กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได  อาศัยหลักเกณฑ ดังนี ้

- มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชนสุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเทากับผลตางระหวางมูลคาปจจุบัน          

ของผลประโยชนกับมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม โดยโครงการ/งานที่มีมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวาศูนยจะเปนโครงการ/งานที่คุมคาในการลงทุน 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมตอมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม  โดย B/C 

มากกวาหนึ่ง จะเปนโครงการ/งานที่ใหผลประโยชนตอบแทนคุมคาในการลงทุน 



 

-๗- 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)   โดยวิเคราะหจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนของโครงการ/งานกับเงินลงทุน

และคาใชจายตลอดอายุของโครงการ/งาน (ที่ผานมา สศช. จะพิจารณาวาโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ

โครงการ/งานสูงกวาอัตรารอยละ ๙ - ๑๒ แลวแตลักษณะของโครงการ/งาน เปนการพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล หรือคาเสียโอกาสของเงินทุนที่

ประเทศจะตองจายลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่นที่จะตอบสนองวัตถุประสงคเดียวกันซ่ึงธนาคารโลกไดเคยศึกษาและกําหนดไวสําหรับกลุมประเทศกําลังพัฒนา
ไวที่อัตรารอยละ ๑๒ **) 

 

กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได 

การวิเคราะหโครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใชตัวช้ีทั้งสามในขอ ๑๐.๒.๑    โดยเปนการวิเคราะห

เปรียบเทียบคาใชจายของแตละทางเลือกตาง ๆ  ซ่ึงทางเลือกที่เหมาะสมจะเปนทางเลือกที่มีตนทุนและคาใชจายตลอดอายุโครงการ /งานตํ่าที่สุดในการตอบสนอง

วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับตามที่กําหนดไว   ซ่ึงการวิเคราะหวิธนีี้เปนคํานวณผลหารระหวางคาใชจายสุทธทิี่มีหนวยเปนเงินตรากับผลลัพธที่หนวยไมเปน
เงินตรา 

ทั้งนี้ขอใหทําการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหความคุมคาการลงทุนดังกลาว

ขางตนภายใตขอสมมติฐานตาง ๆ  เพื่อใหทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ/งาน   การวิเคราะหนี้จะไดคาอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแตละกรณี    

เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวาควรจะลงทุนหรือไม หากขอสมมติฐานตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณีฐาน (Base Case)   เชน  การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของคาใชจาย

ลงทุนโครงการ/งาน   การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประมาณการผลประโยชนของโครงการ /งาน และการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ    

ในกรณีที่มีการจัดซือ้จัดหาจากตางประเทศ เปนตน 

 

* ใหทําทัง้ขอ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒  แตท้ังนีห้ากไมสามารถวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๑ ได ใหทําการวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๒ แทน  

** ขอใหใชอัตราสวนลด (Discount Rate)  ที่อัตรารอยละ ๕  

 



Project Code:  

 

-๑- 

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ/งานตามแผนวสิาหกจิ 

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 

ชื่อโครงการ: จัดทํานโยบายและคูมือการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ประเภทโครงการ: 
P โครงการ (Project) 

 งาน (Strategic Activity) 

 

๒.  วัตถุประสงค/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ 
วัตถุประสงคของโครงการ/งาน: 

 

 

 

๑. เพื่อใหบรษิัทฯ มีนโยบายและคูมือการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่ครบถวน 

๒. สามารถนํานโยบายและคูมือฯ มาใชเปนแนวทางการดําเนินกิจการที่มุงคํานึงถึงความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตร: ๑. การใหบรกิารการเดินอากาศ ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร: SO 2  พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและยกระดับประสิทธิภาพการเดินอากาศ 

เปาหมายผลการดําเนินการ:  

กลยุทธ:  

แผน:  

ระดับความสําคัญ * P ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓ 

 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนินการและการพิจารณาจัดส รรงบประมาณ รวมทั้ง      

การติดตามจากหนวยงานภายนอก   
ระดับ ๑: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒  และหากโครงการ/งานนี้ไมประสบผลสําเร็จ จะทําใหวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและเปาหมาย    จะ

ไมสามารถบรรลุได  อีกทั้งมีความจําเปนตองมีโครงการ/งาน ไมสามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได (มีโอกาสถูกติดตามจากหนวยงานภายนอกสูง) เชน 

นโยบายรัฐบาล  การแกปญหาเรงดวน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒  โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไมตอบสนองเปาหมายฯ ไดโดยตรง  แตจะสงเสริมหรือ

สนับสนุนในความสําเร็จของเปาหมายเชิงยุทธศาสตร เปาหมายระดับกลยุทธ 

ระดับ ๓: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบคําถามยอยในขอ ๒ ไดบางขอ 
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๓.  ท่ีมาและความจําเปนของโครงการ/งาน 

(สภาพปญหา/ความตองการ/ความจําเปนเรงดวน/ผลกระทบที่เกิดขึ้น) 

 

                เพื่อใหบรษิัทฯ มีนโยบายและคูมือการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิง่แวดลอมที่ครบถวนสามารถนําไปใชเปนแนว

ทางการดําเนินกิจการที่มุงคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การนําไปประยุกตใชในทางปฏิบัติอยางมีความรูความเขาใจ 

ที่สอดคลองกับหลักการสากล เชน ISO 26000 , Global Report Initiative (GRI)  หลักเกณฑและแนวทางการกาํกับดูแลกิจการที่ดีใน

รัฐวสิาหกิจ และแนวทางการปฏบัิติของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ป ๒๕๖3 

๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ดําเนินการ ๑ ปงบประมาณ 

P มรีะยะเวลาดําเนนิการ 

จํานวน  .....๑.... ป   ปงบประมาณ ๒๕๖๓  

ปงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่  ๑ ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนช่ือสําหรับปงบประมาณนั้น 

 

๕.  งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

P ใชงบประมาณ 

 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณสะสม

ท่ีผานมา* 

แผนเบิกจายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน        

งบดําเนินการ ๐.๐๒ / ป - ๐.๐๒ - - - - 

รวมท้ังสิ้น        

หมายเหตุ - จํานวนเงินใชหนวยเปนลานบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหนง) 

- *สําหรับโครงการ/งานที่ดําเนินการตอเนื่องจนถงึงบประมาณปปจจุบัน 

 

๖.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับของโครงการ/งาน 

๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ไดรับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแลวเสร็จ   ซึ่งอาจจะเปนผลผลิตในเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

ผลผลิต จํานวน หนวย 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

ไดนโยบายและคูมือการแสดงความ
รับผดิชอบตอสังคมและสิง่แวดลอม 

๑ ฉบับ P - - - - 
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๖.๒  ผลลัพธ (Outcome): ผลประโยชนตอเนื่องทางตรงหรือทางออมที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิต

ที่ไดไปใชประโยชนหลังจากดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  (อาจจะเปนผลลัพธในเชิงปรมิาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ป......... 

       

 

๗.  ผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการ/งานท่ีจะใหการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหนวยงาน 

๗.๑ หนวยงานผูรับผดิชอบหลัก สกญ.  

๗.๒ หนวยงานที่สนับสนุน ผูบริหารและ พนักงานทุกคน สวนงานภาคปฏบัิติการ หนวยงานภายในและภายนอก  

หมายเหตุ - ใชรูปแบบ ฝาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย ที่นําเสนอโครงการ/งาน) ในขอ ๗.๑ 

 

๘.  แผนปฏิบัติการ: คือแผนที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการดําเนินงาน (กิจกรรม) ที่นําไปสูเปาหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลา

ในแตละกิจกรรม เนือ้งาน และแผนการเบิกจายเงิน ผูรับผิดชอบ แตละกิจกรรมตองระบุความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน (ลําดับกอน/หลัง 

หรือสามารถดําเนินการคูขนานกัน) ทั้งนีก้ารจัดทําแผนปฏิบัติการมีประเด็นที่ตองพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของการคิดเนือ้งาน (%) ดังนี้ 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นเหมือนกันทุกปงบประมาณ ใหจัดทําแผนปฏิบัติการเพียงปงบประมาณเดียว 
และคิดเนือ้งานรวมเปน 100% ตอป  โดยใสหมายเหตุไวทายตารางวาดําเนินการทุกป 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ /งานนั้นไมเหมือนกันในแตละปงบประมาณ  หรือใหผลผลิต (Output) ที่ตางกัน     
ตามการขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในแตละปงบประมาณ  ใหจัดทําแผนปฏิบัติการโดยคิดเนื้องานรวมเปน 100%  แบงตาม     

การขออนุมัติวงเงินในแตละปงบประมาณนั้น   เชน  การจัดหาระบบ/อุปกรณ ใหมเพิ่มเติม/ทดแทนของเดิม   การปรับปรุงระบบ/อุปกรณ    
การฝกอบรม เปนตน 

 - กรณีที่โครงการ/งานมีระยะเวลาดําเนินการเร่ิมตนและสิ้นสุดแนนอน ใหจัดทําแผนปฏิบัติการตั้งแตเร่ิมตนจนถึงสิ้นสุด และ
คิดเนือ้งานรวมเปน 100% จนจบโครงการ/งาน 

 

¨ ตองผานการพิจารณามาตรฐานการบรกิารการเดินอากาศและประเมนิความปลอดภัย (Standard and Safety Assessment) เพื่อขอ
รับรองการนํามาใชงานอยางเปนทางการจากหนวยงานกํากับดูแล (สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย)  กรุณาเพิ่มกิจกรรม
ตาง ๆ ของ สมป. ตามเอกสารแนบในแผนปฏิบัติการ 

 

กรุณาระบุหนวยงานภายนอกท่ีตองประสานงานดานตาง ๆ และอยูในแผนปฏบัิติการ เชน ขออนุญาตใหเปดใชงาน/อนุญาตเขา

หรือใชพืน้ที่  ขออนุญาตแบบกอสราง  เปนตน  

¨ กพท. – สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย   

¨ สํานักงาน กสทช. – สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

¨ ทย. – กรมทาอากาศยาน  ¨ ทอท. – บมจ. ทาอากาศยานไทย 

¨ ทอ. – กองทัพอากาศ  ¨ ทร. – กองทัพเรือ   ¨ ทบ. – กองทัพบก 

¨ ธร. – กรมธนารักษ  ¨ อบต. – องคการบรหิารสวนตําบล 

¨ อื่น ๆ................................................................................................................................................................................................. 
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แผนปฏิบัตกิาร 

ลําดับที่ กิจกรรม 
เร่ิมตน 

(เดือน/ป) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ป) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจาย : ลานบาท 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ีตอง
ดําเนินการกอนหนา 

(ลําดับที่) 
งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑ รวบรวมขอมูลเพื่อ

ทําการศึกษาการจัดทํา

นโยบายและคูมือการแสดง

ความรับผดิชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม  

ต.ค. ๖๒  ธ.ค. ๖๒ ๒๐  - สกญ.  

 

             

๒ จัดทํารางนโยบายและคูมือการ

แสดงความรับผดิชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม 

ม.ค. ๖๓ พ.ค. ๖๓ ๒๐  - สกญ.  

 

 

๓. นําเสนอรางนโยบายและคูมือ

การแสดงความรับผดิชอบตอ

สังคมและสิง่แวดลอมตามสาย
งานบังคับบญัชา 

มิ.ย. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ๑๐  - สกญ.  

๔. เสนอคณะกรรมการกํากบัดูแล
กิจการที่ดีฯ และ

คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อ
อนุมัติและประกาศใชนโยบาย
และคูมือฯ  

ก.ค. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ๓๐  - สกญ.  

๔ ประชาสัมพันธ/สื่อสาร/

เผยแพรนโยบายและคูมือการ
แสดงความรับผดิชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม   

ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓ ๒๐  - สกญ. 

และ 

สส. 

 

รวม ๑๐๐ %    

หมายเหตุ - ใชรูปแบบ เดือน/ป  เชน พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบิกจายใหใชทศนิยม ๒ ตําแหนง 
- หากกิจกรรมใดมีการเบกิจายครอมปงบประมาณ ใหระบุการเบกิจายในแตละปแยกจากกันใหเห็นชัดเจน 

- ขัน้ตอนการจัดซือ้/จัดจางขอใหปฏิบัติตามระเบยีบพัสดุของ กพ.บท. ใหครบทุกขัน้ตอน เชน ขัน้ตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปนตน 

 

๙. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ /งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น   เปนการระบุ     

ความเสี่ยงของโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ  ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละโครงการ/งาน  รวมทั้งการระบุความเสี่ยง    
ที่สําคัญ สาเหตุ และมาตรการควบคุมที่มีอยู  หากเกิดเหตุการณไมพึงประสงคขึ้นจนสงผลกระทบตอการดําเนินโครงการ/งานจนทําให 
ไมสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  จึงควรมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง  เพื่อใหความเสี่ยง    

ของโครงการ/งานลดนอยลงจนสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

ของโครงการ/งาน 
สาเหตุ ผลกระทบ 

ประเมนิความเสี่ยง คะแนน
ความเสี่ยง 

(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมอียู/
มาตรการควบคุมเพิ่มเตมิ* 

โอกาส 
(P) 

ผลกระทบ 
(I) 

       

หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 

- *คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) มีผลตอการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๑ – ๔ =  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมที่มีอยูเพียงพอ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๕ – ๘ =  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมที่มีอยูเพียงพอ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๙ – ๑๒ =  ระดับความเสี่ยงสูง: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 



 

-๕- 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเสี่ยงสูงมาก: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

๑๐.  การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  
(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใชงบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพรอมของโครงการ/งานที่ตองขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง 

งบลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ/งาน 

๑๐.๑.๑ ความพรอมของพืน้ที่ดาํเนินการ  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

ช่ือผูรับผิดชอบ 

ในการจัดหา
สถานที่ 

ช่ือหนวยงาน
เจาของพื้นท่ี 

ไดรับ
อนุมัติ

พื้นที่แลว 

อยู
ระหวาง
การขอ
อนุญาต 

อยู
ระหวาง

การจัดหา
พื้นที่ 

        

        

        

        

        

 

๑๐.๑.๒ ความพรอมของขอกําหนดวัสดุ/งาน   ขอกําหนดในการซื้อ/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนตาง ๆ เชน 
ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  ขายสื่อสาร  เปนตน 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มแีละสมบูรณ 

มี 

แตยังไมสมบูรณ 
ไมมี 

      

      

 

๑๐.๑.๓ ความพรอมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มคีวามพรอม มีแตไมพรอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

 

๑๐.๑.๔ ความพรอมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอมฯ 

ผาน 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมดําเนินการ 

      

      

หมายเหตุ  ตองวาจางที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙          

ตอนพิเศษ ๙๗ ง  ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 

 

 

 



 

-๖- 

 

๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปนการวิเคราะหโครงการ/งาน ที่เสนอวามีความคุมคาการลงทุนหรือไม) 

๑๐.๒.๑ กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงินได  โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาวาโครงการ/งานนั้น จะมี

ความคุมคาในการลงทุนหรือไม โดยใชตัวชีต้างๆ ดังนี้ 
 - มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  ……………………………………………………………………………………………………………. 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  ……………………………………………………………………………………….. 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)  ……………………………………………………………………….... 

๑๐.๒.๒ กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงินไดจะตองใชวิธขีองการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  

effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หมายเหตุ  

กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได  อาศัยหลักเกณฑ ดังนี้ 

- มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชนสุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเทากับผลตางระหวางมูลคาปจจุบัน          

ของผลประโยชนกับมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม โดยโครงการ/งานที่มีมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวาศูนยจะเปนโครงการ/งานที่คุมคาในการลงทุน 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมตอมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม  โดย B/C 

มากกวาหนึ่ง จะเปนโครงการ/งานที่ใหผลประโยชนตอบแทนคุมคาในการลงทุน 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)   โดยวิเคราะหจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนของโครงการ/งานกับเงินลงทุน

และคาใชจายตลอดอายุของโครงการ/งาน (ที่ผานมา สศช. จะพิจารณาวาโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ

โครงการ/งานสูงกวาอัตรารอยละ ๙ - ๑๒ แลวแตลักษณะของโครงการ/งาน เปนการพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล หรือคาเสียโอกาสของเงินทุนที่

ประเทศจะตองจายลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่นที่จะตอบสนองวัตถุประสงคเดียวกันซ่ึงธนาคารโลกไดเคยศึกษาและกําหนดไวสําหรับกลุมประเทศกําลังพัฒนา

ไวที่อัตรารอยละ ๑๒ **) 

 

 

 

กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได 

การวิเคราะหโครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใชตัวช้ีทั้งสามในขอ ๑๐.๒.๑    โดยเปนการวิเคราะห

เปรียบเทียบคาใชจายของแตละทางเลือกตาง ๆ  ซ่ึงทางเลือกที่เหมาะสมจะเปนทางเลือกที่มีตนทุนและคาใชจายตลอดอายุโครงการ /งานตํ่าที่สุดในการตอบสนอง

วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับตามที่กําหนดไว   ซ่ึงการวิเคราะหวิธนีี้เปนคํานวณผลหารระหวางคาใชจายสุทธทิี่มีหนวยเปนเงินตรากับผลลัพธที่หนวยไมเปน
เงินตรา 

ทั้งนี้ขอใหทําการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหความคุมคาการลงทุนดังกลาว

ขางตนภายใตขอสมมติฐานตาง ๆ  เพื่อใหทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ /งาน   การวิเคราะหนี้จะไดคาอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแตละกรณี    

เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวาควรจะลงทุนหรือไม หากขอสมมติฐานตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณีฐาน (Base Case)   เชน  การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของคาใชจาย

ลงทุนโครงการ/งาน   การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประมาณการผลประโยชนของโครงการ/งาน และการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ    

ในกรณีที่มีการจัดซือ้จัดหาจากตางประเทศ เปนตน 

 

* ใหทําทัง้ขอ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒  แตท้ังนีห้ากไมสามารถวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๑ ได ใหทําการวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๒ แทน  

** ขอใหใชอัตราสวนลด (Discount Rate)  ที่อัตรารอยละ ๕  

 

 



Project Code: ๕๕๕-๐๑๒๗ 

 

-๑- 

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ/งานตามแผนวสิาหกจิ 

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 

ชื่อโครงการ:  วิเคราะหชุมชนโดยรอบที่ทําการ บวท. เพื่อสงเสรมิใหเกิดความรวมมือในการทํานวัตกรรมรวมกัน 

ประเภทโครงการ: 
 โครงการ (Project) 

P งาน (Strategic Activity) 

 

๒.  วัตถุประสงค/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ 

วัตถุประสงคของโครงการ/งาน: 

 

 

 

 

 

๑. เปนการขยายศักยภาพดานงานนวัตกรรมของพนักงานที่เปนประโยชนตอภารกิจบริษัทฯ ไปสู

นวัตกรรมที่สรางประโยชนใหชุมชน โดยสงเสรมิใหพนักงานไดใชความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
ชวยเหลือชุมชนในพื้นที่โดยรอบหนวยงาน เพื่อใหเกิดนวัตกรรมที่เปนประโยชนสามารถแกไขปญหา 
พัฒนาสินคา บรกิาร สรางอาชีพและรายไดใหชุมชน  

๒. นวัตกรเลือกชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการใหบรกิารของ บวท. และชุมชนที่สรางผลกระทบ

ใหกับการใหบรกิารของ บวท. เพื่อเปนการสรางเกราะปองกันผลกระทบตาง ๆ ที่อาจเกิดขึน้โดย
กลุมของชุมชนนั้น ๆ  

๓. เปนการตอบแทนสังคมตามนโยบายดานความรับผดิชอบตอสังคม หรือ Corporate Social 

 Responsibility (CSR) รวมทั้งสงเสรมิภาพลักษณที่ดีขององคกร 

ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสงู  

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร: SO6 มีระบบการกํากับดูแลทีด่ี ที่มกีารจัดการในระดับดีเย่ียม  

เปาหมายผลการดําเนินการ: KPI 6.1 ผลการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางกํากับดูแลที่ดี และการประเมินความโปรงใส 

กลยุทธ: S6.2 ผลักดันใหเกิดการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในเชิงรุก พรอมขยายการปฏิบัติใหครอบคลุม
ทั่วทั้งองคกรอยางเขมแข็งและย่ังยืน 

แผน: ๖.๒.๑ แผนการแสดงความรับผดิชอบตอสังคม และใชความสามารถหลักสนับสนุน เพื่อรักษาความ

รวมมือกับภายนอก  

ระดับความสําคัญ *  ระดับ ๑ P ระดับ ๒  ระดับ ๓ 

 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนินการและการพิจารณาจัดส รรงบประมาณ รวมทั้ง      

การติดตามจากหนวยงานภายนอก   

ระดับ ๑: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒  และหากโครงการ/งานนี้ไมประสบผลสําเร็จ จะทําใหวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและเปาหมาย    จะ
ไมสามารถบรรลุได  อีกทั้งมีความจําเปนตองมีโครงการ/งาน ไมสามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได (มีโอกาสถูกติดตามจากหนวยงานภายนอกสูง) เชน 

นโยบายรัฐบาล  การแกปญหาเรงดวน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒  โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไมตอบสนองเปาหมายฯ ไดโดยตรง  แตจะสงเสริมหรือ

สนับสนุนในความสําเร็จของเปาหมายเชิงยุทธศาสตร เปาหมายระดับกลยุทธ 

ระดับ ๓: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบคําถามยอยในขอ ๒ ไดบางขอ 



 

-๒- 

๓.  ท่ีมาและความจําเปนของโครงการ/งาน 

(สภาพปญหา/ความตองการ/ความจําเปนเรงดวน/ผลกระทบที่เกิดขึ้น) 

 

        จากการที่บรษัิทฯ ไดมุงสงเสรมิใหเกิดโครงการนวัตกรรมที่เกดิประโยชนตอกิจการบินมาอยางตอเนื่องตัง้แตป ๒๕๔๙ ตอมาในป 
๒๕๕๒ จึงไดขยายผลใหเกิดผลงานนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนรอบองคกร เพือ่พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง สามารถสรางรายไดและ
อาชีพใหชุมชนตามแนวทางชุมชนพอเพียงของรัฐบาล และรักษาความสัมพันธที่ดีระหวางชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการใหบรกิารของ 
บวท. และชุมชนที่สรางผลกระทบใหกับการใหบรกิารของ บวท. ตามนโยบาย CSR โดยจัดตั้งคณะทํางานโครงการสงเสรมินวัตกรรม
ชุมชนขึน้ เพื่อกาํหนดรายละเอยีดการดําเนินโครงการ และมอบหมายใหศูนยฯ ภูมิภาคทุกแหงเปนผูประสานงานกับชุมชนในพื้นที่เพื่อ

ดําเนินการคัดเลือกและสรางสรรคนวัตกรรมรวมกับชุมชนเพื่อสงเขาประกวด ทั้งนีม้ีรอบระยะเวลาการดําเนินโครงการคราวละ ๓ ป 
ประกอบดวย ปแรกเปนการคนหาและสรางสรรคนวัตกรรมใหม และสงผลงานนวัตกรรมชุมชนเขาประกวด ปถัดมาเปนการจัดการ
ประกวดการขยายผลงานนวัตกรรมชมุชนจากปที่ผานมาและสงผลงานนวัตกรรมเขาประกวด และปตอไปดําเนนิการเผยแพร/
ประชาสัมพันธผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ  
 

 

๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 

P ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

 มรีะยะเวลาดําเนนิการ 

จํานวน  ๑ ป   ปงบประมาณ  ๒๕๖๓  

ปงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่  ๑ ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนช่ือสําหรับปงบประมาณนั้น 

 

๕.  งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

P ใชงบประมาณ 

 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณสะสม

ท่ีผานมา* 

แผนเบิกจายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน        

งบดําเนินการ  - ๑.๕๓ ๑.๕๓ ๑.๕๓ ๑.๕๓ ๑.๕๓ 

รวมท้ังสิ้น   ๑.๕๓ ๑.๕๓ ๑.๕๓ ๑.๕๓ ๑.๕๓ 

หมายเหตุ - จํานวนเงินใชหนวยเปนลานบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหนง) 

- *สําหรับโครงการ/งานที่ดําเนินการตอเนื่องจนถงึงบประมาณปปจจุบัน 

 

๖.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับของโครงการ/งาน 

๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ไดรับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแลวเสร็จ   ซึ่งอาจจะเปนผลผลิตในเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

ผลผลิต จํานวน หนวย 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

จํานวนชุมชนที่เขารวมโครงการ ๙ ผลงาน P P P P P 

        

        



 

-๓- 

๖.๒  ผลลัพธ (Outcome): ผลประโยชนตอเนื่องทางตรงหรือทางออมที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิต

ที่ไดไปใชประโยชนหลังจากดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  (อาจจะเปนผลลัพธในเชิงปรมิาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ป......... 

รอยละของผลงานที่ไดรับรางวัลที่สรางประโยชนตอ

ชุมชน 

 P     

       

       

 

๗.  ผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการ/งานท่ีจะใหการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหนวยงาน 

๗.๑ หนวยงานผูรับผดิชอบหลัก 
สกญ. ฝบภ ๑. (ศญ.บภ ๑. ศภ.บภ ๑ ศร.บภ ๑. ศน.บภ ๑) ฝบภ ๒. (ศช.บภ ๒. ศล.บภ 

๒. ศอ.บภ ๒. ศบ.บภ ๒. ศม.บภ ๒.) 

๗.๒ หนวยงานที่สนับสนุน พก.พส. 

หมายเหตุ - ใชรูปแบบ ฝาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย ที่นําเสนอโครงการ/งาน) ในขอ ๗.๑ 

๘.  แผนปฏิบัติการ: คือแผนที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการดําเนินงาน (กิจกรรม) ที่นําไปสูเปาหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลา

ในแตละกิจกรรม เนือ้งาน และแผนการเบิกจายเงิน ผูรับผิดชอบ แตละกิจกรรมตองระบุความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน (ลําดับกอน/หลัง 
หรือสามารถดําเนินการคูขนานกัน) ทั้งนีก้ารจัดทําแผนปฏิบัติการมีประเด็นที่ตองพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของการคิดเนือ้งาน (%) ดังนี้ 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นเหมือนกันทุกปงบประมาณ ใหจัดทําแผนปฏิบัติการเพียงปงบประมาณเดียว 

และคิดเนือ้งานรวมเปน 100% ตอป  โดยใสหมายเหตุไวทายตารางวาดําเนินการทุกป 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ /งานนั้นไมเหมือนกันในแตละปงบประมาณ  หรือใหผลผลิต (Output) ที่ตางกัน     
ตามการขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในแตละปงบประมาณ  ใหจัดทําแผนปฏิบัติการโดยคิดเนื้องานรวมเปน 100%  แบงตาม     
การขออนุมัติวงเงินในแตละปงบประมาณนั้น   เชน  การจัดหาระบบ/อุปกรณ ใหมเพิ่มเติม/ทดแทนของเดิม   การปรับปรุงระบบ/อุปกรณ    
การฝกอบรม เปนตน 

 - กรณีที่โครงการ/งานมีระยะเวลาดําเนินการเร่ิมตนและสิ้นสุดแนนอน ใหจัดทําแผนปฏิบัติการตั้งแตเร่ิมตนจนถึงสิ้นสุด และ
คิดเนือ้งานรวมเปน 100% จนจบโครงการ/งาน 

 

¨ ตองผานการพิจารณามาตรฐานการบรกิารการเดินอากาศและประเมนิความปลอดภัย (Standard and Safety Assessment) เพื่อขอ

รับรองการนํามาใชงานอยางเปนทางการจากหนวยงานกํากบัดูแล (สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย)   

กรุณาระบุหนวยงานภายนอกท่ีตองประสานงานดานตาง ๆ และอยูในแผนปฏบัิติการ เชน ขออนุญาตใหเปดใชงาน/อนุญาตเขา

หรือใชพืน้ที่  ขออนุญาตแบบกอสราง  เปนตน  

¨ กพท. – สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย   

¨ สํานักงาน กสทช. – สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

¨ ทย. – กรมทาอากาศยาน  ¨ ทอท. – บมจ. ทาอากาศยานไทย 

¨ ทอ. – กองทัพอากาศ  ¨ ทร. – กองทัพเรือ   ¨ ทบ. – กองทัพบก 

¨ ธร. – กรมธนารักษ  ¨ อบต. – องคการบรหิารสวนตําบล 

¨ อื่น ๆ................................................................................................................................................................................................. 



 

-๔- 

 

แผนปฏิบัตกิาร (ป ๒๕๖๓) 

ลําดับที่ กิจกรรม(ป ๒๕๖๓) 
เร่ิมตน 

(เดือน/ป) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ป) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจาย : ลานบาท 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี

ตอง

ดําเนินการ

กอนหนา 

(ลําดับที่) 

งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑ นําคณะอนุกรรมการตัดสินการ
ประกวดผลงานนวัตกรรมชุมชน
ประจําป ๒๕๖๒  ลงพื้นที่เพื่อให
ขอคิดเห็น และเย่ียมชมการตอ

ยอดขยายผลผลงานนวัตกรรม
ชุมชนที่ไดรับรางวัล 

ม.ค. ๒๕๖๓ ก.พ. ๒๕๖๓ ๓๐  ๐.๔๐ คณะทํางานฯ 

คณะกรรมการฯ 

คณะอนุกรรมการ
ตัดสินฯ 

 

๒ จัดเตรียมงานนิทรรศการขยาย
ผลงานนวัตกรรมชุมชน (ของป 
๒๕๖๒) รวมกับนวัตกรรมบริษัทฯ 

มี.ค. ๒๕๖๓ มี.ค. ๒๕๖๓ ๒๐  ๐.๒๓ คณะทํางานฯ  

๓ จัดพิธีมอบรางวัลใหกับการประกวด
ก า ร ข ย า ย ผ ล งา น น วั ต ก ร ร ม 
ประจําป ๒๕๖๒ 

เม.ย. ๒๕๖๓ เม.ย. ๒๕๖๓ ๑๐  ๐.๓๐ คณะทํางานฯ  

๔ ดําเนินการจัดการสัมมนา 
“แลกเปลี่ยนเรยีนรู สูความย่ังยืน 
คืนนวัตกรรมสูชุมชน”   

พ.ค. ๒๕๖๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ ๔๐  ๐.๖๐ คณะทํางานฯ 

คณะกรรมการฯ 

คณะอนุกรรมการ
ตัดสินฯ 

 

รวม ๑๐๐ %  ๑.๕๓  

 

หมายเหตุ - ใชรูปแบบ เดือน/ป  เชน พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบกิจายใหใชทศนิยม ๒ ตําแหนง 

- หากกิจกรรมใดมีการเบกิจายครอมปงบประมาณ ใหระบุการเบกิจายในแตละปแยกจากกันใหเห็นชัดเจน 

- ขัน้ตอนการจัดซือ้/จัดจางขอใหปฏิบัติตามระเบยีบพัสดุของ กพ.บท. ใหครบทุกขัน้ตอน เชน ขัน้ตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปนตน 

 

 



Project Code:  

 

-๑- 

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ/งานตามแผนวสิาหกจิ 

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 

ชื่อโครงการ: วิทยุการบินฯ นํานานฟาปลอดภัยจากปจจัยอันตราย 

ประเภทโครงการ: 
P โครงการ (Project) 

 งาน (Strategic Activity) 

๒.  วัตถุประสงค/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ 
วัตถุประสงคของโครงการ/งาน: 

 

 

 

๑. เพื่อสรางความรูความเขาใจเร่ืองการปลอยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟที่ เปนปจจัย 

อันตรายทางการบินใหกับประชาชนทราบ      

๒. เพื่อเปนการรณรงคใหเกิดความรวมมือในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามควบคูกับความ
ปลอดภัยทางการบิน 

๓. เพื่อใหการปลอยโคมลอย โคมควันและการจุดบัง้ไฟเปนไปดวยความถกูตองตามที่กฏหมายกําหนด 

ประเด็นยุทธศาสตร: ๔.การสรางคุณคาใหกับกิจการบินและผูมีสวนไดสวนเสีย 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร: SO 9 สรางคุณคาใหกับกิจการบินทกุระดับ  

เปาหมายผลการดําเนินการ: KPI 9.1 ความเปนผูนําดาน ATFM ในภูมิภาค 

กลยุทธ: S 9.1 ดําเนินการเชิงรุกในเวทีระดับภูมิภาค/โลก 

แผน: ๙.๑.๑ แผนขับเคลื่อนองคกรเชิงกลยุทธในเวทีระดับภูมิภาค/โลก  

ระดับความสําคัญ *  ระดับ ๑ P ระดับ ๒  ระดับ ๓ 

  

 

ระดับ ๑: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒  และหากโครงการ/งานนี้ไมประสบผลสําเร็จ จะทําใหวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและเปาหมาย    จะ
ไมสามารถบรรลุได  อีกทั้งมีความจําเปนตองมีโครงการ/งาน ไมสามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได (มีโอกาสถูกติดตามจากหนวยงานภายนอกสูง) เชน 

นโยบายรัฐบาล  การแกปญหาเรงดวน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒  โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไมตอบสนองเปาหมายฯ ไดโดยตรง  แตจะสงเสริมหรือ

สนับสนุนในความสําเร็จของเปาหมายเชิงยุทธศาสตร เปาหมายระดับกลยุทธ 

ระดับ ๓: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบคําถามยอยในขอ ๒ ไดบางขอ 
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๓.  ท่ีมาและความจําเปนของโครงการ/งาน 

(สภาพปญหา/ความตองการ/ความจําเปนเรงดวน/ผลกระทบที่เกิดขึ้น) 

       

          บริษัทฯ ไดมีแนวทางในการรวมมือของบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง ๑๐ หนวยงาน ประกอบดวย กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ       
สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ และกรุงเทพมหานคร เร่ืองการปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายดานการบิน และอากาศยานจากการปลอยโคม

ลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ โดยจะดําเนินการในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมของ Corporate Social Responsibility (CSR) ทําหนาที่สนับสนุนชุมชน 

และประสานหนวยที่เกี่ยวของในการดําเนินการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อเปนการประสานงานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ในการผลักดันใหประชาชนไดรับรูและเขาใจแนวทางในการดําเนินงานจัดกิจกรรม เปนการนําเสนอองคความรูใหประชาชน ไดรับทราบถึงปจจัย
อันตรายทางการบิน รวมถึงการรณรงคใหเกิดความรวมมือในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศ   ควบคูไปกับความปลอดภัย
ทางการบินของประเทศ 

หมายเหตุ ๑๑ จังหวัดท่ีมีสถติิการปลอยบ้ังไฟ โคมลอย โคมควัน มากท่ีสุด คือ อุดรธานี รอยเอด็ ขอนแกน หนองบัวลําภู ยโสธร  
ศรีสะเกษ สุรินทร เลย กาฬสินธุ บุรีรัมย อบุลราชธานี 
 

๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 

P ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

 มรีะยะเวลาดําเนนิการ 

จํานวน  ....๕..... ป   ปงบประมาณ ........๒๕๖๓................... ถึงปงบประมาณ .......๒๕๖๗........................ 

ปงบประมาณ  หมายถงึ ระยะเวลาต้ังแตวันที่  ๑ ตุลาคมของปหน่ึงถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปน้ันเปนชื่อสําหรับปงบประมาณน้ัน 

 

๕.  งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

P ใชงบประมาณ 

 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณสะสม

ท่ีผานมา* 

แผนเบิกจายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน        

งบดําเนินการ  - ๒ ๒  ๒ ๒ ๒ 

รวมท้ังสิ้น   ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

หมายเหตุ - จํานวนเงินใชหนวยเปนลานบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหนง) 
- *สําหรับโครงการ/งานที่ดําเนินการตอเนื่องจนถงึงบประมาณปปจจุบัน 
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๖.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับของโครงการ/งาน 

๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ไดรับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแลวเสร็จ   ซึ่งอาจจะเปนผลผลิตในเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

ผลผลิต จํานวน หนวย 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑. รอยละความสําเร็จของประชาชนที่
เขารวมกิจกรรมกอน/หลัง รับทราบ
ขอมูลที่เปนประโยชน และตระหนักถงึ
อันตรายจากการปลอยโคมลอย โคม
ควันและการจุดบั้งไฟ 

  P P P P P 

๖.๒  ผลลัพธ (Outcome): ผลประโยชนตอเนื่องทางตรงหรือทางออมที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิตที่ไดไปใช

ประโยชนหลังจากดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  (อาจจะเปนผลลัพธในเชิงปรมิาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ป......... 
รอยละของชุมชนที่แจงการจุดเลนบั้งไฟมีจํานวนที่

ถูกตองเพิม่ขึน้จากปกอน 

P P P P P  

 

๗.  ผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการ/งานท่ีจะใหการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหนวยงาน 

๗.๑ หนวยงานผูรับผดิชอบหลัก สกญ./ศูนยภูมิภาค 

๗.๒ หนวยงานที่สนับสนุน 
นบ./มป. ฝบภ ๑. (ศญ.บภ ๑. ศภ.บภ ๑ ศร.บภ ๑. ศน.บภ ๑) ฝบภ ๒. (ศช.บภ ๒. 

ศล.บภ ๒. ศอ.บภ ๒. ศบ.บภ ๒. ศม.บภ ๒.) 

หมายเหตุ - ใชรูปแบบ ฝาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย ที่นําเสนอโครงการ/งาน) ในขอ ๗.๑ 

 

๘.  แผนปฏิบัตกิาร: คือแผนที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการดําเนินงาน (กิจกรรม) ที่นําไปสูเปาหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลาในแตละ

กิจกรรม เนื้องาน และแผนการเบิกจายเงิน ผูรับผิดชอบ แตละกิจกรรมตองระบุความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน (ลําดับกอน/หลัง หรือสามารถ
ดําเนินการคูขนานกัน) ทั้งนีก้ารจัดทําแผนปฏิบัติการมีประเด็นที่ตองพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของการคิดเนือ้งาน (%) ดังนี้ 

 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นเหมือนกันทุกปงบประมาณ ใหจัดทําแผนปฏิบัติการเพียงปงบประมาณเดียว และคิด
เนือ้งานรวมเปน 100%  ตอป  โดยใสหมายเหตุไวทายตารางวาดําเนินการทุกป 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/ งานนั้นไมเหมือนกันในแตละปงบประมาณ  หรือใหผลผลิต (Output) ที่ตางกัน     ตามการขอ
อนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในแตละปงบประมาณ  ใหจัดทําแผนปฏิบัติการโดยคิดเนื้องานรวมเปน 100%  แบงตาม     การขออนุมัติวงเงิน
ในแตละปงบประมาณนั้น   เชน  การจัดหาระบบ/อุปกรณ ใหมเพิ่มเติม/ทดแทนของเดิม   การปรับปรุงระบบ/อุปกรณ    การฝกอบรม เปนตน 

 - กรณีที่โครงการ/งานมีระยะเวลาดําเนินการเร่ิมตนและสิน้สุดแนนอน ใหจัดทําแผนปฏิบัติการตั้งแตเร่ิมตนจนถงึสิน้สุด และคิดเนือ้งาน
รวมเปน 100% จนจบโครงการ/งาน 

 

¨ ตองผานการพิจารณามาตรฐานการบรกิารการเดินอากาศและประเมนิความปลอดภัย (Standard and Safety Assessment) เพื่อขอรับรองการ
นํามาใชงานอยางเปนทางการจากหนวยงานกํากับดูแล (สาํนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย)  กรุณาเพิ่มกิจกรรมตาง ๆ ของ สมป. 
ตามเอกสารแนบในแผนปฏิบัตกิาร 

 

กรุณาระบุหนวยงานภายนอกท่ีตองประสานงานดานตาง ๆ และอยูในแผนปฏบัิติการ เชน ขออนุญาตใหเปดใชงาน/อนุญาตเขาหรือใชพืน้ที่  

ขออนุญาตแบบกอสราง  เปนตน  

¨ กพท. – สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย   

¨ สํานักงาน กสทช. – สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
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¨ ทย. – กรมทาอากาศยาน  ¨ ทอท. – บมจ. ทาอากาศยานไทย 

¨ ทอ. – กองทัพอากาศ  ¨ ทร. – กองทัพเรือ   ¨ ทบ. – กองทัพบก 

¨ ธร. – กรมธนารักษ  ¨ อบต. – องคการบรหิารสวนตําบล 

¨ อื่น ๆ................................................................................................................................................................................................. 
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แผนปฏิบัตกิาร 

ลําดับที่ กิจกรรม 
เร่ิมตน 

(เดือน/ป) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ป) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจาย : ลานบาท 
ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ
กอนหนา (ลําดับที่) งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑ - รวบรวมสถิติการจุดบั้งไฟ 
โคมลอย และโคมควันที่เปน
ปจจัยอันตรายทางการบิน 
โดยจัดลําดับความสําคัญใน
พื้นที่ มีความเสี่ยงสูง ปาน

กลาง ตํ่า  

พ.ย.๖๒ ม.ค.๖๓ ๑๐  - สกญ./นบ.
มป./

ศูนยภูมิภาค 

             

๒ - จัดทําแผนการเดินทางและ
แบบสอบถามเพื่อใหทราบ
การตระหนักรูของชุมชนใน
การรวมมือและมีสวนรวมใน

การชวยกันปองกันและลด
ความเสี่ยงปจจัยอันตรายตอ
การบินเกี่ยวกับบั้งไฟ 

ม.ค.๖๓ ม.ค.๖๓ ๕  - สกญ./นบ.
มป./

ศูนยภูมิภาค 

 

 

๓ -จัด ทําหนังสืออนุ มัติและ

ประสานงานกับศูนยฯ เพื่อ
เดินทางไปศูนยตาง ๆ ที่มี
ความความสําคัญในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงใน ๓ ระดับ ดังนี้ 
-ความเสี่ยงสูง  

-ความเสี่ยงปานกลาง  
-ความเสี่ยงตํ่า 

ก.พ.๖๓ ก.พ.๖๓ ๑๐  - สกญ./นบ.

มป./
ศูนยภูมิภาค 

 

๔ -การลงพืน้ทีเ่พื่อเดินทางไป
จัดกิจกรรมรณรงครวมกับ

ศูนยฯ 

มี.ค. ๖๓ เม.ย. ๖๓ ๑๕  .๘ สกญ./นบ.
มป./

ศูนยภูมิภาค 

 

๕ - รวบ รวม ส ถิ ติ ก ารก าร
ปลอยโคมลอย และโคมควัน
ที่เปนปจจัยอันตรายทางการ

บิน โดยจัดลําดับความสําคัญ
ในพื้นที่มีความเสี่ยงสูง ปาน
กลาง ตํ่า 

ส.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ๑๐   สกญ./นบ.
มป./

ศูนยภูมิภาค 

 

๖ - จัดทําแผนการเดินทางและ

แบบประเมินผล เพื่อใหทราบ
การตระหนักรูของชุมชนใน
การรวมมือและมีสวนรวมใน
การชวยกันปองกันและลด
ความเสี่ยงปจจัยอันตรายตอ

การบินเกี่ยวกับโคมลอย โคม
ควัน  

ก.ย. ๖๓ ก.ย. ๖๓ ๕   สกญ./นบ.

มป./
ศูนยภูมิภาค 
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ลําดับที่ กิจกรรม 
เร่ิมตน 

(เดือน/ป) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ป) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจาย : ลานบาท 
ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ
กอนหนา (ลําดับที่) งบลงทุน งบดําเนินการ 

๗ -จัด ทําหนังสืออนุ มัติและ
ประสานงานกับศูนยฯ เพื่อ
เดินทางไปศูนยตาง ๆ ที่มี
ความความสําคัญในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงใน ๓ ระดับ ดังนี้ 

-ความเสี่ยงสูง  
-ความเสี่ยงปานกลาง  
-ความเสี่ยงตํ่า 

ต.ค. ๖๓ ต.ค. ๖๓ ๑๐   สกญ./นบ.
มป./

ศูนยภูมิภาค 

 

๘ -การลงพืน้ทีเ่พื่อเดินทางไป
จัดกิจกรรมรณรงครวมกับ

ศูนย 

ต.ค. ๖๓ พ.ย. ๖๓ ๑๕  .๘ สกญ./นบ.
มป./

ศูนยภูมิภาค 

 

๙ จั ด ทํ า ส รุ ป /ป ร ะ เมิ น ผ ล 

เพื่อใหทราบการตระหนักรู

ของชุมชนในการรวมมือและ

มี ส วนร วม ในการช วยกั น

ปองกันและลดความเสี่ยง

ปจจัยอันตรายตอการบิน 

ธ.ค.๖๓ ธ.ค.๖๓ ๑๐  - สกญ./นบ.
มป./

ศูนยภูมิภาค 

 

๑๐ ลงพื้นที่เพื่อกิจกรรมอื่นใดที่

เกี่ ย ว กั บ ป จ จั ย อั น ต ราย

ทางการบิน เชน โดรน/วิทยุ

ชุมชนเพื่อนํามาจัดทําแผนใน

ป ๖๔ 

ม.ค.๖๓ ธ.ค.๖๓ ๑๐  .๔ สกญ./
วส.บว. 

 

รวม ๑๐๐%  ๒  

หมายเหตุ - ใชรูปแบบ เดือน/ป  เชน พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบิกจายใหใชทศนิยม ๒ ตําแหนง 

- หากกิจกรรมใดมีการเบกิจายครอมปงบประมาณ ใหระบุการเบกิจายในแตละปแยกจากกันใหเห็นชัดเจน 

- ขัน้ตอนการจัดซือ้/จัดจางขอใหปฏิบัติตามระเบยีบพัสดุของ กพ.บท. ใหครบทุกขัน้ตอน เชน ขัน้ตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๗- 

๙. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ/งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น  เปนการระบุ     ความเสี่ยง

ของโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ  ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละโครงการ/งาน  รวมทั้งการระบุความเสี่ยง    ที่สําคัญ สาเหตุ 
และมาตรการควบคุมที่มีอยู  หากเกิดเหตุการณไมพึงประสงคขึ้นจนสงผลกระทบตอการดําเนินโครงการ/งานจนทําให ไมสามารถบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว  จึงควรมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง  เพื่อใหความเสี่ยง    ของโครงการ/งานลดนอยลงจน

สามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

ระบุความเสี่ยงท่ี
สําคัญ 

ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 

ประเมนิความเสี่ยง คะแนน
ความเสี่ยง 

(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมอียู/
มาตรการควบคุมเพิ่มเตมิ* 

โอกาส (P) ผลกระทบ (I) 

การเขาถึงกลุมเปาหมาย ไมไดรับความรวมมือ

จากกลุมที่เก่ียวของ

กับการสรางและจุด

บัง้ไฟ โคมลอย โคม
ควัน 

สถิติการจุดบัง้ไฟ 

โคมลอย โคมควัน

ที่ผดิกฎหมายไม

ลดลง 

๓ ๕ ๑๕ -การใหความรู/ความเขาใจเก่ียวกับ

ภัยอันตรายในการจุดบัง้ไฟ โคมลอย 

โคมควัน (มาตรการควบคุมที่มีอยู) 

-เพิ่มความถ่ีในการสื่อสารในการขอ
ความรวมมือกับกลุมเปาหมาย 

(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) 

หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 

- *คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) มีผลตอการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๑ – ๔ =  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมที่มีอยูเพียงพอ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๕ – ๘ =  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมที่มีอยูเพียงพอ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๙ – ๑๒ =  ระดับความเสี่ยงสูง: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเสี่ยงสูงมาก: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 



 

-๘- 

๑๐.  การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  
(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใชงบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพรอมของโครงการ/งานที่ตองขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง งบลงทุน
เพื่อดําเนินโครงการ/งาน 

๑๐.๑.๑ ความพรอมของพืน้ที่ดาํเนินการ  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

ช่ือผูรับผิดชอบ 

ในการจัดหา
สถานที่ 

ช่ือหนวยงาน
เจาของพื้นที่ 

ไดรับ
อนุมัติ

พื้นที่แลว 

อยู
ระหวาง
การขอ
อนุญาต 

อยู
ระหวาง

การจัดหา
พื้นที่ 

        

        

        

        

        

 

๑๐.๑.๒ ความพรอมของขอกําหนดวัสดุ/งาน   ขอกําหนดในการซือ้/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนตาง ๆ เชน ระบบไฟฟา  
ระบบปรับอากาศ  ขายสื่อสาร  เปนตน 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มแีละสมบูรณ 

มี 

แตยังไมสมบูรณ 
ไมมี 

      

      

      

 

๑๐.๑.๓ ความพรอมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มีความพรอม มแีตไมพรอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

      

 

๑๐.๑.๔ ความพรอมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอมฯ 

ผาน 
อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไมดําเนินการ 

      

      

      

หมายเหตุ  ตองวาจางที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และ

หลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบยีบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙          ตอนพิเศษ ๙๗ ง  

ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 



 

-๙- 

๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปนการวิเคราะหโครงการ/งาน ที่เสนอวามีความคุมคาการลงทุนหรือไม) 

๑๐.๒.๑ กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงินได  โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาวาโครงการ/งานนั้น จะมคีวาม

คุมคาในการลงทุนหรือไม โดยใชตัวชีต้างๆ ดังนี้ 
 - มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  ……………………………………………………………………………………………………………. 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  ……………………………………………………………………………………….. 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)  ……………………………………………………………………….... 

๑๐.๒.๒ กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงินไดจะตองใชวิธขีองการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  

effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

หมายเหตุ  
กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได  อาศัยหลักเกณฑ ดังนี้ 

- มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชนสุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเทากับผลตางระหวางมูลคาปจจุบัน          ของ

ผลประโยชนกับมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม โดยโครงการ/งานที่มีมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวาศูนยจะเปนโครงการ/งานที่คุมคาในการลงทุน 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมตอมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม  โดย B/C มากกวาหนึ่ง 

จะเปนโครงการ/งานที่ใหผลประโยชนตอบแทนคุมคาในการลงทุน 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)   โดยวิเคราะหจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนของโครงการ/งานกับเงินลงทุนและคาใชจาย
ตลอดอายุของโครงการ/งาน (ที่ผานมา สศช. จะพิจารณาวาโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ/งานสูงกวา

อัตรารอยละ ๙ - ๑๒ แลวแตลักษณะของโครงการ/งาน เปนการพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล หรือคาเสียโอกาสของเงินทุนที่ประเทศจะตองจายลงทุนในการ

พัฒนาโครงการอื่นที่จะตอบสนองวัตถุประสงคเดียวกันซึ่งธนาคารโลกไดเคยศึกษาและกําหนดไวสําหรับกลุมประเทศกําลังพัฒนาไวที่อัตรารอยละ ๑๒ **) 

 

กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได 

การวิเคราะหโครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใชตัวช้ีทั้งสามในขอ ๑๐.๒.๑    โดยเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบ
คาใชจายของแตละทางเลือกตาง ๆ  ซ่ึงทางเลือกที่เหมาะสมจะเปนทางเลือกที่มีตนทุนและคาใชจายตลอดอายุโครงการ/งานตํ่าที่สุดในการตอบสนองวัตถุประสงคและผลที่คาด

วาจะไดรับตามที่กําหนดไว   ซ่ึงการวิเคราะหวิธีนี้เปนคํานวณผลหารระหวางคาใชจายสุทธิที่มีหนวยเปนเงินตรากับผลลัพธท่ีหนวยไมเปนเงนิตรา 

ทัง้นีข้อใหทําการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะหความคุมคาการลงทุนดังกลาวขางตนภายใต

ขอสมมติฐานตาง ๆ  เพื่อใหทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ /งาน   การวิเคราะหนี้จะไดคาอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแตละกรณี    เพื่อใชเปนขอมูลในการ

ตัดสินใจวาควรจะลงทุนหรือไม หากขอสมมติฐานตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณีฐาน (Base Case)   เชน  การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของคาใชจายลงทุนโครงการ/งาน   การเพิ่มขึ้น

หรือลดลงของประมาณการผลประโยชนของโครงการ/งาน และการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ    ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดหาจากตางประเทศ 
เปนตน 

* ใหทําทัง้ขอ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒  แตท้ังนีห้ากไมสามารถวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๑ ได ใหทําการวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๒ แทน  

** ขอใหใชอัตราสวนลด (Discount Rate)  ที่อัตรารอยละ ๕  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑- 

Project Code:  

 

แบบฟอรมรายละเอยีดโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ   
บริษัท วทิยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 

ชื่อโครงการ: การบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิง่แวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ประเภทโครงการ: 
 โครงการ (Project) 

P งาน (Strategic Activity) 

 

๒.  วัตถุประสงค/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ    
วัตถุประสงคของโครงการ/งาน: เพื่อสงเสริม ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อการ

พัฒนาที่ย่ังยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร: ๓. การพัฒนาไปสูองคกรสมรรถนะสูง  

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร: SO 6 มีระบบการกํากับดูแลทีด่ีที่มกีารจัดการในระดับดีเย่ียม 

เปาหมายผลการดําเนินการ: KPI 6.1 ผลการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกํากับดแูลที่ดแีละการประเมินความโปรงใส 

กลยุทธ: S 6.2 ผลักดันใหเกิดการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมในเชิงรุกพรอมขยายการปฏิบัติใหครอบคลุม
ทั่วทั้งองคกรอยางแขมแข็งและย่ังยืน  

แผนงาน: ๖.๒.๑ แผนการแสดงความรับผดิชอบตอสังคม และใชความสามารถหลักสนับสนุนเพื่อรักษาความ

รวมมือกับภายนอก (Long Term) 

ระดับความสําคัญ *  ระดับ ๑ P ระดับ ๒  ระดับ ๓ 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนินการและการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ รวมทั้ง      การติดตามจากหนวยงานภายนอก   

ระดับ ๑: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒  และหากโครงการ/งานนี้ไมประสบผลสําเร็จ จะทําใหวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรและเปาหมาย    จะไมสามารถบรรลุได  อีกทั้งมีความจําเปนตองมีโครงการ/งาน ไมสามารถตัดออกหรือเลื่อน
ออกไปได (มีโอกาสถูกติดตามจากหนวยงานภายนอกสูง) เชน นโยบายรัฐบาล  การแกปญหาเรงดวน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒  โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไมตอบสนองเปาหมายฯ ได
โดยตรง  แตจะสงเสรมิหรือสนับสนุนในความสําเร็จของเปาหมายเชิงยุทธศาสตร เปาหมายระดับกลยุทธ 

ระดับ ๓: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบคําถามยอยในขอ ๒ ไดบางขอ 

 

๓.  ท่ีมาและความจําเปนของโครงการ/งาน 

(สภาพปญหา/ความตองการ/ความจําเปนเรงดวน/ผลกระทบที่เกิดขึ้น) 

                  การบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนมีวัตถุประสงค เพื่อให

ผูบริหาร และพนักงาน ตระหนักรูและมีบทบาทตอการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนจนเปน
วัฒนธรรมองคกร SMART  AEROTHAI ในการนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนตอ บวท.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๒- 

๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 

P ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

 มีระยะเวลาดําเนินการ 

จํานวน  ๑  ป   ปงบประมาณ  ๒๕๖๓   

ปงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตัง้แตวันที่  ๑ ตุลาคมของปหนึง่ถงึวันที่ ๓๐ กันยายนของปถดัไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อ
สําหรับปงบประมาณนั้น 

๕.  งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

P ใชงบประมาณ 

 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณสะสม

ท่ีผานมา* 

แผนเบิกจายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน - - - - - - - 

งบดําเนินการ ๐.๑๕ - ๐.๑๕ - - - - 

รวมท้ังสิ้น ๐.๑๕ - ๐.๑๕ - - - - 

หมายเหตุ - จํานวนเงินใชหนวยเปนลานบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหนง) 

- *สําหรับโครงการ/งานที่ดําเนินการตอเนื่องจนถงึงบประมาณปปจจุบัน 

๖.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับของโครงการ/งาน 

๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ไดรับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแลวเสร็จ   ซึ่งอาจจะเปนผลผลิตในเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

ผลผลิต จํานวน หนวย 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับการ

แสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

๒ คร้ัง/ป P - - - - 

๖.๒  ผลลัพธ (Outcome): ผลประโยชนตอเนื่องทางตรงหรือทางออมที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิต

ที่ไดไปใชประโยชนหลังจากดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  (อาจจะเปนผลลัพธในเชิงปรมิาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ป......... 
รอยละของความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม ๕ - - - - - 

 

๗.  ผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการ/งานท่ีจะใหการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหนวยงาน 

๗.๑ หนวยงานผูรับผดิชอบหลัก สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ (งานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม) 

๗.๒ หนวยงานที่สนับสนุน ทุกหนวยงาน 

หมายเหตุ - ใชรูปแบบ ฝาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย ที่นําเสนอโครงการ/งาน) ในขอ ๗.๑ 

๘.  แผนปฏิบัตกิาร: คือแผนที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการดําเนินงาน (กิจกรรม) ที่นําไปสูเปาหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอยีดกิจกรรมระยะเวลา

ในแตละกิจกรรม เนือ้งาน และแผนการเบิกจายเงิน ผูรับผดิชอบ แตละกิจกรรมตองระบุความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน (ลําดับกอน/หลัง 
หรือสามารถดําเนินการคูขนานกัน) ทั้งนีก้ารจัดทําแผนปฏิบัตกิารมีประเด็นที่ตองพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของการคิดเนื้องาน (%) ดังนี้ 

 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นเหมือนกันทุกปงบประมาณ ใหจัดทําแผนปฏิบัติการเพียงปงบประมาณเดียว 
และคิดเนือ้งานรวมเปน 100% ตอป  โดยใสหมายเหตุไวทายตารางวาดําเนินการทุกป 



 

-๓- 

 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นไมเหมือนกันในแตละปงบประมาณ  หรือใหผลผลิต (Output) ที่ตางกัน     
ตามการขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในแตละปงบประมาณ  ใหจัดทําแผนปฏิบัติการโดยคิดเนื้องานรวมเปน 100%  แบงตาม     
การขออนุมัติวงเงินในแตละปงบประมาณนั้น   เชน  การจัดหาระบบ/อุปกรณ ใหมเพิ่มเติม/ทดแทนของเดิม   การปรับปรุงระบบ/อุปกรณ    

การฝกอบรม เปนตน 

 - กรณีที่โครงการ/งานมีระยะเวลาดําเนินการเร่ิมตนและสิ้นสุดแนนอน ใหจัดทําแผนปฏิบัติการตั้งแตเร่ิมตนจนถึงสิ้นสุด และ
คิดเนือ้งานรวมเปน 100% จนจบโครงการ/งาน 

 

¨ ตองผานการพิจารณามาตรฐานการบรกิารการเดินอากาศและประเมนิความปลอดภัย (Standard and Safety Assessment) เพื่อขอ
รับรองการนํามาใชงานอยางเปนทางการจากหนวยงานกํากบัดูแล (สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย)  กรุณาเพิ่มกิจกรรม
ตาง ๆ ของ สมป. ตามเอกสารแนบในแผนปฏิบัติการ 

 

กรุณาระบุหนวยงานภายนอกท่ีตองประสานงานดานตาง ๆ และอยูในแผนปฏบัิติการ เชน ขออนุญาตใหเปดใชงาน/อนุญาตเขา

หรือใชพืน้ที่  ขออนุญาตแบบกอสราง  เปนตน  

¨ กพท. – สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย   

¨ สํานักงาน กสทช. – สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

¨ ทย. – กรมทาอากาศยาน  ¨ ทอท. – บมจ. ทาอากาศยานไทย 

¨ ทอ. – กองทัพอากาศ  ¨ ทร. – กองทัพเรือ   ¨ ทบ. – กองทัพบก 

¨ ธร. – กรมธนารักษ  ¨ อบต. – องคการบรหิารสวนตําบล 

¨ อื่น ๆ................................................................................................................................................................................................. 
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แผนปฏิบัตกิาร 

ลําดับที่ กิจกรรม 
เร่ิมตน 

(เดือน/ป) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ป) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจาย : ลานบาท 
ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ
กอนหนา (ลําดับที่) งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑. ทบทวนแผนและ
กิจกรรมการบรรยายฯ 
เพื่อสงเสริม ปลูกฝงและ
ปลุกจิตสํานึกของ
ผูบริหารและพนักงาน

ในการแสดงความ
รับผดิชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

ต.ค. ๖๒ ต.ค. ๖๒ ๕  -               

๒. กําหนดแผนและ
กิจกรรมการบรรยายฯ 
โดยมุงเนนการ
เสรมิสรางองคความรู 
การอบรม การสื่อสาร 

การจัดกิจกรรม
บรรยาย / เสวนา / 
สัมมนาดานการแสดง
ความรับผดิชอบตอ
สังคมและสิง่แวดลอม

เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน
ใหกับบุคลากร 

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ๑๐  -   

๓ ขออนุมัติแผนการ
บรรยายเกี่ยวกับการ

แสดงความรับผดิชอบ
ตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

พ.ย. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ๒๐     

๔. ดําเนินการตามแผนและ

กิจกรรมการบรรยายฯ 

ธ.ค. ๖๒  
 

พ.ค. ๖๓ 

 

๕๐  ๐.๑๕   

๕. ประเมินผลและ
วิเคราะหกิจกรรมการ
บรรยายฯ 

มิ.ย. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ๑๐  -   

๖. สรุป/รายงานผลการ
ดําเนินงานสงเสริม 
ปลูกฝงและปลุก
จิตสํานึกของผูบริหาร

และพนักงานในการ
แสดงความรับผดิชอบ
ตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ๕  -   

รวม ๑๐๐%  ๐.๑๕  



 

-๕- 

หมายเหตุ - ใชรูปแบบ เดือน/ป  เชน พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบิกจายใหใชทศนิยม ๒ ตําแหนง 

- หากกิจกรรมใดมีการเบกิจายครอมปงบประมาณ ใหระบุการเบกิจายในแตละปแยกจากกันใหเห็นชัดเจน 

- ขัน้ตอนการจัดซือ้/จัดจางขอใหปฏิบัติตามระเบยีบพัสดุของ กพ.บท. ใหครบทุกขัน้ตอน เชน ขัน้ตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปนตน 

๙. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ /งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น   เปนการระบุ     

ความเสี่ยงของโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ  ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละโครงการ/งาน  รวมทั้งการระบุความเสี่ยง    
ที่สําคัญ สาเหตุ และมาตรการควบคุมที่มีอยู  หากเกิดเหตุการณไมพึงประสงคขึ้นจนสงผลกระทบตอการดําเนินโครงการ/งานจนทําให 
ไมสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  จึงควรมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง  เพื่อใหความเสี่ยง    
ของโครงการ/งานลดนอยลงจนสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

ของโครงการ/งาน 
สาเหตุ ผลกระทบ 

ประเมนิความเสี่ยง คะแนน
ความเสี่ยง 

(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมี
อยู/มาตรการควบคุม

เพิ่มเตมิ* 

โอกาส 
(P) 

ผลกระทบ 
(I) 

บุคลากร มีความรูความเขาใจในดาน
การแสดงความรับผดิชอบตอ
สังคมและสิง่แวดลอมอยูใน
ระดับตํ่า 

ไมสามารถตอบ
วัตถุประสงค
ของโครงการได 

๑ ๒ ๒ ประชาสัมพันธ/สื่อสาร/
เผยแพร/สงเสริมความรู
ความเขาใจในดานการ
แสดงความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

 

 

หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 

- *คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) มีผลตอการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๑ – ๔ =  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมที่มีอยูเพียงพอ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๕ – ๘ =  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมที่มีอยูเพียงพอ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๙ – ๑๒ =  ระดับความเสี่ยงสูง: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเสี่ยงสูงมาก: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 



 

-๖- 

๑๐.  การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  
(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใชงบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพรอมของโครงการ/งานที่ตองขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง  
งบลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ/งาน 

๑๐.๑.๑ ความพรอมของพืน้ที่ดาํเนินการ  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

ช่ือผูรับผิดชอบ 

ในการจัดหา
สถานที่ 

ช่ือหนวยงาน
เจาของพื้นที่ 

ไดรับ
อนุมัติ

พื้นที่แลว 

อยู
ระหวาง
การขอ
อนุญาต 

อยู
ระหวาง

การจัดหา
พื้นที่ 

        

        

        

        

        

 

๑๐.๑.๒ ความพรอมของขอกําหนดวัสดุ/งาน   ขอกําหนดในการซื้อ/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนตาง ๆ เชน 
ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  ขายสื่อสาร  เปนตน 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มแีละสมบูรณ 

มี 

แตยังไมสมบูรณ 
ไมมี 

      

      

      

 

๑๐.๑.๓ ความพรอมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มีความพรอม มแีตไมพรอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

      

 

๑๐.๑.๔ ความพรอมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอมฯ 

ผาน 
อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไมดําเนินการ 

      

      

      

หมายเหตุ  ตองวาจางที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙          

ตอนพิเศษ ๙๗ ง  ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 



 

-๗- 

๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปนการวิเคราะหโครงการ/งาน ที่เสนอวามีความคุมคาการลงทุนหรือไม) 

๑๐.๒.๑ กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงินได  โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาวาโครงการ/งานนั้น จะมี

ความคุมคาในการลงทุนหรือไม โดยใชตัวชีต้างๆ ดังนี้ 
 - มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  ……………………………………………………………………………………………………………. 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  ……………………………………………………………………………………….. 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)  ……………………………………………………………………….... 

๑๐.๒.๒ กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงินไดจะตองใชวิธขีองการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  

effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

หมายเหตุ  
กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได  อาศัยหลักเกณฑ ดังนี้ 

- มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชนสุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเทากับผลตางระหวางมูลคาปจจุบัน          

ของผลประโยชนกับมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม โดยโครงการ/งานที่มีมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวาศูนยจะเปนโครงการ/งานที่คุมคาในการลงทุน 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมตอมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม  โดย B/C 

มากกวาหนึ่ง จะเปนโครงการ/งานที่ใหผลประโยชนตอบแทนคุมคาในการลงทุน 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)   โดยวิเคราะหจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนของโครงการ/งานกับเงินลงทุน
และคาใชจายตลอดอายุของโครงการ/งาน (ที่ผานมา สศช. จะพิจารณาวาโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ

โครงการ/งานสูงกวาอัตรารอยละ ๙ - ๑๒ แลวแตลักษณะของโครงการ/งาน เปนการพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล หรือคาเสียโอกาสของเงินทุนที่

ประเทศจะตองจายลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่นที่จะตอบสนองวัตถุประสงคเดียวกันซ่ึงธนาคารโลกไดเคยศึกษาและกําหนดไวสําหรับกลุมประเทศกําลังพัฒนา

ไวที่อัตรารอยละ ๑๒ **) 

 

กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได 
การวิเคราะหโครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใชตัวช้ีทั้งสามในขอ ๑๐.๒.๑    โดยเปนการวิเคราะห

เปรียบเทียบคาใชจายของแตละทางเลือกตาง ๆ  ซ่ึงทางเลือกที่เหมาะสมจะเปนทางเลือกที่มีตนทุนและคาใชจายตลอดอายุโครงการ/งานตํ่าที่สุดในการตอบสนอง

วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับตามที่กําหนดไว   ซ่ึงการวิเคราะหวิธนีี้เปนคํานวณผลหารระหวางคาใชจายสุทธทิี่มีหนวยเปนเงินตรากับผลลัพธที่หนวยไมเปน

เงินตรา 

ทั้งนี้ขอใหทําการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหความคุมคาการลงทุนดังกลาว

ขางตนภายใตขอสมมติฐานตาง ๆ  เพื่อใหทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ /งาน   การวิเคราะหนี้จะไดคาอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแตละกรณี    
เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวาควรจะลงทุนหรือไม หากขอสมมติฐานตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณีฐาน (Base Case)   เชน  การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของคาใชจาย

ลงทุนโครงการ/งาน   การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประมาณการผลประโยชนของโครงการ /งาน และการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ    

ในกรณีที่มีการจัดซือ้จัดหาจากตางประเทศ เปนตน 

 

* ใหทําทัง้ขอ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒  แตท้ังนีห้ากไมสามารถวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๑ ได ใหทําการวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๒ แทน  

** ขอใหใชอัตราสวนลด (Discount Rate)  ที่อัตรารอยละ ๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Project Code:  

 

-๑- 

แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ/งานตามแผนวสิาหกจิ 

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 

ชื่อโครงการ: รณรงคใหความรูเร่ืองปจจัยอันตรายทางการบินผานโครงการมินิวอลเลยบอลถวยพระราชทานฯ 

ประเภทโครงการ: 
P โครงการ (Project) 

 งาน (Strategic Activity) 

 

๒.  วัตถุประสงค/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ 

วัตถุประสงคของโครงการ/งาน: 

 

 

 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการแขงขันในระดับประถมศึกษาประเภทชายและหญิง อายุไมเกิน ๑๒ ป 
เพื่อกอใหเกิดการกระจายโอกาสในการไดรับการสงเสรมิและสนับสนุนในดานกีฬาและยังเปนการชวย
พัฒนาการเลนกีฬาใหกับยุวชน ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการยกระดับมาตรฐานการแขงขันและขีด

ความสามารถของนักกีฬาในระดับเยาวชนประชาชน และระดับชาติตอไปในอนาคต 

ประเด็นยุทธศาสตร: ๓. การพัฒนาไปสูองคการสมรรถนะสูง 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร: SO 6 มีระบบการกํากับดูแลทีด่ีที่มกีารจัดการในระดับดีเย่ียม (Best in Class) 

เปาหมายผลการดําเนินการ: KPI 6.1 ผลการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกํากับดแูลที่ดแีละการประเมินความโปรงใส 

กลยุทธ: S6.2 ผลักดันใหเกดิการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในเชิงรุกพรอมขยายการปฏิบัติใหครอบคลุม
ทั่วทั้งองคกรอยางแขมแข็งและย่ังยืน 

แผน: ๖.๒.๑ แผนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและใชความสามารถหลักสนับสนุนเพื่อรักษาความ
รวมมือกับภายนอก (Long Term) 

ระดับความสําคัญ * P ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓ 

 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนินการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รวมทั้ง      
การติดตามจากหนวยงานภายนอก   

ระดับ ๑: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒  และหากโครงการ/งานนี้ไมประสบผลสําเร็จ จะทําใหวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและเปาหมาย    จะ

ไมสามารถบรรลุได  อีกทั้งมีความจําเปนตองมีโครงการ/งาน ไมสามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได (มีโอกาสถูกติดตามจากหนวยงานภายนอกสูง) เชน 

นโยบายรัฐบาล  การแกปญหาเรงดวน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒  โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไมตอบสนองเปาหมายฯ ไดโดยตรง  แตจะสงเสริมหรือ

สนับสนุนในความสําเร็จของเปาหมายเชิงยุทธศาสตร เปาหมายระดับกลยุทธ 
ระดับ ๓: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบคําถามยอยในขอ ๒ ไดบางขอ



 

-๒- 

๓.  ท่ีมาและความจําเปนของโครงการ/งาน 

(สภาพปญหา/ความตองการ/ความจําเปนเรงดวน/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น) 

          ตามมติคณะรัฐมนตรีป ๒๕๔๓ ไดใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจตาง ๆ จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของประเทศ    

ดังนั้นเพื่อเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม บวท. จึงไดใหการสนับสนุนการแขงขันวอลเลยบอลทั่วประเทศ ตอเนื่องมาตั้งแตป 
๒๕๔๓  ถึงปจจุบัน  โดยเลือกจัดการแขงขันระดับประถมศึกษา ประเภทชายและหญิง อายุไมเกิน ๑๒ ป เพื่อเปนการกระจายโอกาสใน
การไดรับการสงเสริม และสนับสนุนในดานกีฬา และยังเปนการชวยพัฒนาการเลนกีฬาใหกับยุวชน ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการยกระดับ
มาตรฐานการแขงขันและขีดความสามารถของนักกีฬาในระดับยุวชน เพื่อกาวสูนักกีฬาระดับชาติตอไปในอนาคต 

 

๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

P มีระยะเวลาดําเนินการ 

จํานวน  ๕ ป   ปงบประมาณ ๒๕๖๓   ถึงปงบประมาณ ๒๕๖๗ 

ปงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่  ๑ ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนช่ือสําหรับปงบประมาณนั้น 

 

๕.  งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

P ใชงบประมาณ (กอง บก.ทบ) 
 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณสะสมท่ี

ผานมา* 

แผนเบิกจายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน        

งบดําเนินการ ๐.๑๘ ๐.๑๖ ๐.๑๘ ๐.๑๙ ๐.๒๑ ๐.๒๔ ๐.๒๖ 

รวมท้ังสิ้น  ๐.๑๖ ๐.๑๘ ๐.๑๙ ๐.๒๑ ๐.๒๔ ๐.๒๖ 

*งบประมาณที่ใสเปนงบประมาณที่ไดสงใหกอง บก.ทบ. บรรจุเพิ่มในป ๒๕๖๑ ซ่ึงเดิมไมมี เปนงบประมาณที่ใชสําหรับงานพิธีการและการจัดเตรียมยานพาหนะที่ให
ฝายบริหารและพนักงานเขารวมพิธเีปดและพิธปีด* 

 

หมายเหตุ - จํานวนเงินใชหนวยเปนลานบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหนง) 

- *สําหรับโครงการ/งานที่ดําเนินการตอเนื่องจนถงึงบประมาณปปจจุบัน 

 

๖.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับของโครงการ/งาน 

๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ไดรับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแลวเสร็จ   ซึ่งอาจจะเปนผลผลิตในเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

ผลผลิต จํานวน หนวย 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
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๖.๒  ผลลัพธ  (Outcome): ผลประโยชนตอเนื่องทางตรงหรือทางออมที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิต

ที่ไดไปใชประโยชนหลังจากดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  (อาจจะเปนผลลัพธในเชิงปรมิาณหรือเชิงคุณภาพ)   
 

ผลผลิต จํานวน หนวย 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
(กลุมนักกีฬา กลุมผูสนับสนุน กลุม
ผูบริหาร และกลุม พนกังาน) 

รอยละ
ของ

ความพึง

พอใจ 

รอยละ ระดับ ๔ ระดับ ๔ ระดับ ๔ ระดับ ๔ ระดับ ๔ 

 

๗.  ผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการ/งานท่ีจะใหการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหนวยงาน 

๗.๑ หนวยงานผูรับผดิชอบหลัก บก.ทบ. 

๗.๒ หนวยงานที่สนับสนุน สอ.สส. สกญ. ศูนยควบคุมการบินฯ  
หมายเหตุ - ใชรูปแบบ ฝาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย ที่นําเสนอโครงการ/งาน) ในขอ ๗.๑ 

 

๘.  แผนปฏิบัตกิาร:   
 

 

ลําดับท่ี 

 

 

กจิกรรม 

 

เริ่มตน 

(เดือน/ป) 

 

ส้ินสุด 

(เดือน/ป) 

 

เน้ืองาน 

(%) 

 

แผนการเบิกจาย:ลานบาท 

ผูรับผิดชอบ กจิกรรมท่ี
ตอง

ดําเนินการ
กอนหนา 
(ลําดับท่ี) 

งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑. นําเสนอเพื่อขออนุมัติดําเนินการเร่ือง

ก า ร จั ด ทํ า ข อ มู ล เกี่ ย ว กั บ ก า ร
ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับภารกิจของ
บริษัทฯ เพื่อจะนําไปประชาสัมพันธ
ใหกับศูนย ๑๒ ศูนย ใชเปนกิจกรรม 
CSR เหมือนกันทุกศูนย 

ม.ค. ๖๓ ม.ค. ๖๓ ๑๕   สกญ.  

๒. ดําเนินการจัดทําจัดทําขอมูลเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธภารกิจบริษัทฯ 
ตามที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการ  

ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓ ๓๐   สกญ.  

๓. ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
ภารกิจบรษิัทฯ ใหกับศูนย ๑๒ ศูนย 

เม.ย. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ๕๐   สกญ. 
และ 

คณะทํา 

งาน 

 

๔. การจัดทํารายงานสรุปผลและ

ประเมินผลการดําเนินงาน 

 

ก.ย. ๖๓  ๕   สกญ.   
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กรุณาระบุหนวยงานภายนอกท่ีตองประสานงานดานตาง ๆ และอยูในแผนปฏบัิติการ เชน ขออนุญาตใหเปดใชงาน/อนุญาตเขา

หรือใชพืน้ที่  ขออนุญาตแบบกอสราง  เปนตน  

¨ กพท. – สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย   

¨ สํานักงาน กสทช. – สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

¨ ทย. – กรมทาอากาศยาน  ¨ ทอท. – บมจ. ทาอากาศยานไทย 

¨ ทอ. – กองทัพอากาศ  ¨ ทร. – กองทัพเรือ   ¨ ทบ. – กองทัพบก 

¨ ธร. – กรมธนารักษ  ¨ อบต. – องคการบรหิารสวนตําบล 

¨ อื่น ๆ ผูวาราชการจังหวัด ทองเทีย่วและกีฬาจังหวัด การกีฬาจังหวัด 

 

หมายเหตุ - ใชรูปแบบ เดือน/ป  เชน พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบกิจายใหใชทศนิยม ๒ ตําแหนง 
- หากกิจกรรมใดมีการเบกิจายครอมปงบประมาณ ใหระบุการเบกิจายในแตละปแยกจากกันใหเห็นชัดเจน 

- ขัน้ตอนการจัดซือ้/จัดจางขอใหปฏิบัติตามระเบยีบพัสดุของ กพ.บท. ใหครบทุกขัน้ตอน เชน ขัน้ตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปนตน 

 

๙. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ /งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น  เปนการระบุ     

ความเสี่ยงของโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ  ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละโครงการ/งาน  รวมทั้งการระบุความเสี่ยง    
ที่สําคัญ สาเหตุ และมาตรการควบคุมที่มีอยู  หากเกิดเหตุการณไมพึงประสงคขึ้นจนสงผลกระทบตอการดําเนินโครงการ/งานจนทําให 
ไมสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  จึงควรมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง  เพื่อใหความเสี่ยง    
ของโครงการ/งานลดนอยลงจนสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

ของโครงการ/งาน 
สาเหตุ ผลกระทบ 

ประเมนิความเสี่ยง คะแนน
ความเสี่ยง 

(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมอียู/
มาตรการควบคุมเพิ่มเตมิ* 

โอกาส 
(P) 

ผลกระทบ 
(I) 

สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ ไมสามารถจัดการ
แขงขันไดในจังหวัด

ที่เกิดภัยธรรมชาต ิ

๒ ๓ ๖ เลื่อนเวลาจัดการแขงขันโดย
ไมใหกระทบตอการแขงขันใน

รอบถัดไป 

หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 

- *คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) มีผลตอการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๑ – ๔ =  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมที่มีอยูเพียงพอ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๕ – ๘ =  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมที่มีอยูเพียงพอ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๙ – ๑๒ =  ระดับความเสี่ยงสูง: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเสี่ยงสูงมาก: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

 

 

 

๑๐.  การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  

(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใชงบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพรอมของโครงการ/งานที่ตองขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง  
งบลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ/งาน 

๑๐.๑.๑ ความพรอมของพืน้ที่ดาํเนินการ  (ถาม)ี 
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ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเ ร่ิมใ ช

งบ ประ มาณ 

ช่ือผูรั บ ผิดชอ บ 

ใ น ก ารจัดหา
สถาน ที่ 

ช่ือหน ว ยงาน
เจา ขอ งพื้น ที่ 

ไดรับ
อน ุมัติ

พื้น ที่แ ลว 

อย ู
ระ หวา ง

ก ารขอ
อน ุญาต 

อย ู
ระ หวา ง

ก ารจัดหา
พื้น ที่ 

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

๑๐.๑.๒ ความพรอมของขอกําหนดวัสดุ/งาน   ขอกําหนดในการซื้อ/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนตาง ๆ เชน 
ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  ขายสื่อสาร  เปนตน 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มแีละสมบูรณ 

มี 

แตยังไมสมบูรณ 
ไมมี 

      

      

      

 

๑๐.๑.๓ ความพรอมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มคีวามพรอม มแีตไมพรอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

      

 

๑๐.๑.๔ ความพรอมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอมฯ 

ผาน 
อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไมดําเนินการ 

      

      

      

หมายเหตุ  ตองวาจางที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙          

ตอนพิเศษ ๙๗ ง  ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
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๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปนการวิเคราะหโครงการ/งาน ที่เสนอวามีความคุมคาการลงทุนหรือไม) 

๑๐.๒.๑ กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงินได  โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาวาโครงการ/งานนั้น จะมี

ความคุมคาในการลงทุนหรือไม โดยใชตัวชีต้างๆ ดังนี้ 
 - มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  ……………………………………………………………………………………………………………. 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  ……………………………………………………………………………………….. 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)  ……………………………………………………………………….... 

๑๐.๒.๒ กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงินไดจะตองใชวิธขีองการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  

effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

หมายเหตุ  
กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได  อาศัยหลักเกณฑ ดังนี้ 

- มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชนสุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเทากับผลตางระหวางมูลคาปจจุบัน          

ของผลประโยชนกับมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม โดยโครงการ/งานที่มีมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวาศูนยจะเปนโครงการ/งานที่คุมคาในการลงทุน 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมตอมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม  โดย B/C 

มากกวาหนึ่ง จะเปนโครงการ/งานที่ใหผลประโยชนตอบแทนคุมคาในการลงทุน 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)   โดยวิเคราะหจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนของโครงการ/งานกับเงินลงทุน
และคาใชจายตลอดอายุของโครงการ/งาน (ที่ผานมา สศช. จะพิจารณาวาโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ

โครงการ/งานสูงกวาอัตรารอยละ ๙ - ๑๒ แลวแตลักษณะของโครงการ/งาน เปนการพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล หรือคาเสียโอกาสของเงินทุนที่

ประเทศจะตองจายลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่นที่จะตอบสนองวัตถุประสงคเดียวกันซ่ึงธนาคารโลกไดเคยศึกษาและกําหนดไวสําหรับกลุมประเทศกําลังพัฒนา

ไวที่อัตรารอยละ ๑๒ **) 

 

กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได 
การวิเคราะหโครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใชตัวช้ีทั้งสามในขอ ๑๐.๒.๑    โดยเปนการวิเคราะห

เปรียบเทียบคาใชจายของแตละทางเลือกตาง ๆ  ซ่ึงทางเลือกที่เหมาะสมจะเปนทางเลือกที่มีตนทุนและคาใชจายตลอดอายุโครงการ /งานตํ่าที่สุดในการตอบสนอง

วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับตามที่กําหนดไว   ซ่ึงการวิเคราะหวิธนีี้เปนคํานวณผลหารระหวางคาใชจายสุทธทิี่มีหนวยเปนเงินตรากับผลลัพธที่หนวยไมเปน

เงินตรา 

ทั้งนี้ขอใหทําการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหความคุมคาการลงทุนดังกลาว

ขางตนภายใตขอสมมติฐานตาง ๆ  เพื่อใหทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ/งาน   การวิเคราะหนี้จะไดคาอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแตละกรณี    
เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวาควรจะลงทุนหรือไม หากขอสมมติฐานตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณีฐาน (Base Case)   เชน  การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของคาใชจาย

ลงทุนโครงการ/งาน   การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประมาณการผลประโยชนของโครงการ /งาน และการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ    

ในกรณีที่มีการจัดซือ้จัดหาจากตางประเทศ เปนตน 

 

* ใหทําทัง้ขอ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒  แตท้ังนีห้ากไมสามารถวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๑ ได ใหทําการวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๒ แทน  

** ขอใหใชอัตราสวนลด (Discount Rate)  ที่อัตรารอยละ ๕  
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Project Code: 
 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 

ชื่อโครงการ: สนับสนุนการดําเนนิงานของมูลนิธินานฟาไทย 

ประเภทโครงการ: 
 โครงการ (Project) 

P งาน (Strategic Activity) 

 

๒.  วัตถุประสงค/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ 

วัตถุประสงคของโครงการ/งาน: ๑. เพื่อใหโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็กหรือผูพิการที่ดอยโอกาสในระดับ

ประถมศึกษาทั่วประเทศ  

๒. เปนการใหความรวมมือในการดําเนินการของบริษัทฯ ในการสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิ

นานฟาไทย หรือองคกรการกุศลอื่น เพื่อเด็กพิการและดอยโอกาส 

๓. เปนการตอบแทนสังคมตามนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม หรือ Corporate Social 

Responsibility (CSR) รวมทั้งสงเสรมิภาพลักษณที่ดีขององคกร 

ประเด็นยุทธศาสตร: ๓. การพัฒนาไปสูองคสมรรถณะสูง 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร: SO 6 มีระบบการกํากับดูแลที่ดีที่มีการจัดการในระดับดีเย่ียม 

เปาหมายผลการดําเนินการ: KPI 6.1 ผลการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางกํากับดูแลที่ดีและการประเมินความโปรงใส 

กลยุทธ: S 6.2 ผลักดันใหเกิดการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในเชิงรุกพรอมขยายการปฏิบัติใหครอบคลุม
ทั่วทั้งองคกรอยางเขมแข็งและย่ังยืน 

แผนงาน: ๖.๒.๑ แผนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและใชความสามารถหลักสนับสนุนเพื่อรักษา     
ความรวมมือกับภายนอก (Long Term) 

ระดับความสําคัญ *  ระดับ ๑ P ระดับ ๒  ระดับ ๓ 

ระดับ ๑: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒  และหากโครงการ/งานนี้ไมประสบผลสําเร็จ จะทําใหวัตถุประสงคเชงิ
ยุทธศาสตรและเปาหมายจะไมสามารถบรรลุได  อกีทั้งมีความจําเปนตองมีโครงการ/งาน ไมสามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได 
(มีโอกาสถูกตดิตามจากหนวยงานภายนอกสูง) เชน นโยบายรัฐบาล  การแกปญหาเรงดวน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ทีส่ามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒  โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไมตอบสนองเปาหมายฯ ไดโดยตรง  
แตจะสงเสรมิหรือสนับสนุนในความสําเร็จของเปาหมายเชิงยุทธศาสตร เปาหมายระดับกลยุทธ 

ระดับ ๓: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบคําถามยอยในขอ ๒ ไดบางขอ 

 

๓.  ท่ีมาและความจําเปนของโครงการ/งาน 

           บริษัทฯ ไดจัดตั้ง “กองทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็กพิการ โดยวิทยุการบินฯ และสายการบิน” ขึ้นในป ๒๕๔๘ เพื่อมอบ

ทุนการศึกษาแกเด็กพิการระดับประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปตอมาไดรับอนุญาตใหดําเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิวิทยุการบินแหง
ประเทศไทย” โดยมุงเนนสงเสริมดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็กพิการในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเปนรากฐานสําคัญ
ตอการดําเนินชีวิต ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณภาพชีวิตของเด็กพิการใหไดรับความรูและประสบการณตาง  ๆ เพื่อที่จะสามารถ

พึ่งพาตนเองไดในอนาคต และสามารถดําเนินชีวติอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข เปนนโยบายที่สนับสนุนยุทธศาสตรชาติ ในยุทธศาสตร
ที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ไดเปลี่ยนชื่อมูลนิธิฯ เปน “มูลนิธินานฟาไทย”         
ปจจุบันมูลนิธิฯ ไดรับการจัดตั้งเปนองคการหรือสถานสาธารณกุศล ในลําดับที่ ๙๑๓ ของประกาศกระทรวงการคลัง ไดประกาศไวใน     
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๔๐ ง. หนา ๕๕ มีผลตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ไดดําเนินการรวมกับ
ศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลางและประจําแตละจังหวัดในการคัดเลือกเด็กพิการผูมีสิทธรับทุนการศึกษา และในการนี้ มูลนิธิฯ ไดรับการ

สนับสนุนจาก บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ในการสนับสนุนบุคลากรจิตอาสามาชวยเปนคณะทํางานดานการคัดเลือกเด็ก
พิการ สนับสนุนการจัดพิธีการมอบทุนการศึกษา เพื่อใหเด็กพิการที่ผานการคัดเลือกตามเกณฑไดเขารับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ พรอมทั้ง
การจัดกิจกรรมการหารายไดสนับสนุนใหกับมูลนิธิฯ ตามวัตถุประสงคและขอบังคับของมูลนิธิฯ ที่กําหนดไว อยางตอเนื่องทุกป  
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๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 

P ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

 มรีะยะเวลาดําเนนิการ 

จํานวน  .....๕.... ป   ปงบประมาณ .............๒๕๖๓.............. ถึงปงบประมาณ ..............๒๕๖๗................. 

ปงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตัง้แตวันที่  ๑ ตุลาคมของปหนึง่ถงึวันที่ ๓๐ กันยายนของปถดัไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อ
สําหรับปงบประมาณนั้น 

๕.  งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

P ใชงบประมาณ 

 

ประเภทงบประมาณ จํานวนเงิน 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณสะสม

ท่ีผานมา* 

แผนเบิกจายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน        

งบดําเนินการ ๑.๑๐๙ - ๑.๑๐๙ ๑.๑๐๙ ๑.๑๐๙ ๑.๑๐๙ ๑.๑๐๙ 

รวมท้ังสิ้น        

หมายเหตุ - งบประมาณ ๐.๗๘ ลานบาท / ป 

 - จํานวนเงินใชหนวยเปนลานบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหนง) 
- *สําหรับโครงการ/งานที่ดําเนินการตอเนื่องจนถงึงบประมาณปปจจุบัน 
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๖.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับของโครงการ/งาน 

๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ไดรับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแลวเสร็จ   ซึ่งอาจจะเปนผลผลิตในเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

บรษิัทฯ ใหการสนับสนุนการดําเนินการจัดพิธีการมอบทุนการศึกษามูลนิธิฯ แลวเสร็จตามระยะเวลาและเปาหมายการมอบทุนของมูลนิธิฯ 
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคใหกับ มูลนิธิฯ (ตามปงบประมาณ)   

ผลผลิต จํานวน หนวย 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

ความสําเร็จของการมอบทุนตาม

กรอบเวลาที่กําหนด (มถิุนายน) 

  P P P P P 

๖.๒  ผลลัพธ (Outcome): ผลประโยชนตอเนื่องทางตรงหรือทางออมทีค่าดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิตที่

ไดไปใชประโยชนหลังจากดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  (อาจจะเปนผลลพัธในเชิงปรมิาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ป......... 

       

 

๗.  ผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการ/งานท่ีจะใหการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหนวยงาน 

๗.๑ หนวยงานผูรับผดิชอบหลัก 
สกญ. ฝบภ ๑. (ศญ.บภ ๑. ศภ.บภ ๑ ศร.บภ ๑. ศน.บภ ๑) ฝบภ ๒. (ศช.บภ ๒. ศล.บภ ๒. 

ศอ.บภ ๒. ศบ.บภ ๒. ศม.บภ ๒.)  

๗.๒ หนวยงานที่สนับสนุน 
คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะอนุกรรมการฯ ดานการคัดเลือกพิจารณาเด็กพิการ  
คณะอนุกรรมการฯ ดานการจัดหารายไดสมทบทุน คณะทํางานฯ และอาสาสมัคร    

หมายเหตุ - ใชรูปแบบ ฝาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย ที่นําเสนอโครงการ/งาน) ในขอ ๗.๑ 
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๘.  แผนปฏิบัตกิาร:  

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี กิจกรรม เริ่มตน 

(เดือน/ป) 
สิ้นสุด  

(เดือน/ป) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการ
เบิกจาย : ลาน

บาท 

ผูรับผดิชอบ กิจกรรมที่
ตอง

ดําเนินการ
กอนหนา 
(ลําดับท่ี) 

ลําดับท่ี 

๑. การจัดประชุมคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
เพื่อพิจารณากรอบแผนงานตาง ๆ 
ของมูลนธิิฯ 

ต.ค. ๖๒ 

 

ธ.ค. ๖๒ 

 

๑๐  สกญ. 

มูลนิธิฯ 

  

๒. นําเสนอเรื่องขอรับการสนับสนุนจาก

บรษิัทฯ จํานวนเงิน ๑ ลานบาทเขาที่
ประชุมคณะกรรมการบรหิาร 

ต.ค. ๖๒ 

 

ต.ค. ๖๒ 

 

     

๓. ออกประชาสัมพันธเชิญชวนสมทบ
ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ผานชองทาง

ตาง ๆ ของบริษัทฯ  ไตรมาสละ ๑ 
คร้ัง 

ต.ค. ๖๒ 

 

ก.ย. ๖๓ 

 

๕     

๔. การจัดประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๓ 
ของมลูนิธิฯ 

พ.ย. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ๕  สกญ. 

มูลนิธิฯ 

  

๕. ประกาศรับสมัครเด็กพกิารเขารับ
ทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิฯ ประจําป 
๒๕๖๓ ผานชองทางประชาสัมพันธ

ของบรษัิทฯ 

พ.ย.  ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ๑๐ 

 

 สกญ. 

มูลนิธิฯ 

   

๖. การจัดประชุมคัดเลือกผูมีสิทธิ์     
รับทุนฯ ใหกับมูลนิธฯิ ประจําป 
๒๕๖๓  

ม.ค. ๖๓  ม.ค. ๖๓ ๑๐  สกญ. 

มูลนิธิฯ 

   

๗. 

 

จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
พิจารณารูปแบบการจัดพิธีมอบทุนฯ 
พิ จารณาประกาศรายชื่ อผู มี สิ ทธิ์   
รับทุนฯ  

ก.พ. ๖๓  ก.พ. ๖๓  ๑๐  สกญ. 

มูลนิธิฯ 

  

๘. ดําเนินงานและจัดเตรียมความพรอม
เร่ืองสถานที่ การจัดกิจกรรมสันทนา
การตาง ๆ และลําดับพิธีการมอบ
ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า มู ล นิ ธิ ฯ   ทั้ ง ใน
ส วนกลางและส วนภูมิ ภาคให กั บ 

มูลนิธิฯ ประจําป ๒๕๖๓ 

มี.ค. ๖๓ มี.ค. ๖๓ ๑๐  สกญ. 

ศูนยฯ ภูมิภาค 

มูลนิธิฯ 
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๙. การบริหารความเส่ียงของโครงการ/งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น   

ระบุความเส่ียงท่ี
สําคัญ 

ของโครงการ/งาน 

สาเหตุ ผลกระทบ 

ประเมินความเส่ียง คะแนน
ความเส่ียง 

(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู/

มาตรการควบคุม

เพ่ิมเติม* 

โอกาส 
(P) 

ผลกระทบ 
(I) 

การจัดพิธีมอบทุน 

การศึกษาลาชากวา
กําหนดในสวนกลาง
และสวนภูมิภาคฯ 

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรมใน
สวนกลางและสวน
ภูมิภาคฯ มีการ 

ทับซอนดานเวลา  
จึงไมสามารถจัด 

พิธีมอบทุนฯ ภายใน
เวล าที่ กํ าห น ด ได 
เนื่องจากบุคคลากร
ไมเพยีงพอ 

ก า ร จั ด พิ ธี ม อ บ
ทุ นก ารศึ ก ษ าไม
สามารถดําเนินการ
ไดทันตามกําหนด 

๑ ๒ ๒ วางแผนดําเนินการและ
กําหนดจัดพธิีมอบทุนฯ 
ประจําป    

หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 

- *คะแนนความเส่ียง (Risk Score) มผีลตอการกําหนดมาตรการเพ่ือควบคุมความเส่ียง ดังน้ี 

· ชวงคะแนนต้ังแต ๑ – ๔ =  ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมท่ีมีอยูเพยีงพอ 

· ชวงคะแนนต้ังแต ๕ – ๙ =  ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมท่ีมีอยูเพยีงพอ 

· ชวงคะแนนต้ังแต ๑๐ – ๑๔ =  ระดับความเส่ียงสูง: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

· ชวงคะแนนต้ังแต ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเส่ียงสูงมาก: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ กิจกรรม เริ่มตน 

(เดอืน/ป) 
ส้ินสุด  

(เดอืน/ป) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการ
เบิกจาย : ลาน

บาท 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรมท่ีตอง
ดําเนินการ
กอนหนา 
(ลําดับที่) 

ลําดับที่ 

๙. นําเสนอบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาการจัด
พิธีมอบทุนฯประจําป ๒๕๖๓ 

มี.ค. ๖๓ เม.ย. ๖๓ ๑๐  สกญ. 

ศูนยฯ ภูมิภาค 

มูลนิธิฯ 

  

๑๐. ดํ า เนิ น ก าร จั ด พิ ธี ก ารม อ บ ทุ น 
การศึกษามูลนิธิฯประจําป ๒๕๖๓ 
ทั้ งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ใหกับมูลนิธิฯ(งบประมาณป ๒๕๖๓)   

เม.ย. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ๑๐ ๑.๑๐๙ สกญ. 

มูลนิธิฯ 

  

๑๑. ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ล ะ ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดําเนินการ 

ก.ค. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ๕     

๑๒. จัดประชุมรับการตรวจตราการดําเนิน

กิจการของมูลนิธิฯ ประจําป ๒๕๖๓ 

มิ.ย. ๖๓ ส.ค.๖๓ ๕  สกญ. 

มูลนิธิฯ 

  

รวม ๑๐๐ % ๑.๑๐๙    
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๑๐.  การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  

(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใชงบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพรอมของโครงการ/งานที่ตองขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง งบ
ลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ/งาน 

๑๐.๑.๑ ความพรอมของพืน้ที่ดาํเนินการ  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

ช่ือผูรับผิดชอบ 

ในการจัดหา
สถานที่ 

ช่ือหนวยงาน
เจาของพื้นท่ี 

ไดรับ
อนุมัติ

พื้นที่แลว 

อยู
ระหวาง
การขอ
อนุญาต 

อยู
ระหวาง

การจัดหา
พื้นที่ 

        

        

        

 

๑๐.๑.๒ ความพรอมของขอกําหนดวัสดุ/งาน   ขอกําหนดในการซือ้/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนตาง ๆ เชน ระบบ
ไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  ขายสื่อสาร  เปนตน 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มแีละสมบูรณ 

มี 

แตยังไมสมบูรณ 
ไมมี 

      

      

      

 

๑๐.๑.๓ ความพรอมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มคีวามพรอม มแีตไมพรอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

      

 

๑๐.๑.๔ ความพรอมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอมฯ 

ผาน 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมดําเนินการ 

      

      

      

หมายเหตุ  ตองวาจางที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และ

หลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบยีบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๙๗ ง  

ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
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๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปนการวิเคราะหโครงการ/งาน ที่เสนอวามีความคุมคาการลงทุนหรือไม) 

๑๐.๒.๑ กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงินได  โดยมหีลักเกณฑการพจิารณาวาโครงการ/งานนั้น จะมี
ความคุมคาในการลงทุนหรือไม โดยใชตัวชีต้างๆ ดังนี้ 

 - มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  ……………………………………………………………………………………………………………. 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  ……………………………………………………………………………………….. 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)  ……………………………………………………………………….... 
๑๐.๒.๒ กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงินไดจะตองใชวิธขีองการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  

effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

หมายเหตุ  

กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได  อาศัยหลักเกณฑ ดังนี้ 

- มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชนสุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเทากับผลตางระหวางมูลคาปจจุบัน          ของ

ผลประโยชนกับมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม โดยโครงการ/งานที่มีมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวาศูนยจะเปนโครงการ/งานที่คุมคาในการลงทุน 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมตอมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม  โดย B/C 

มากกวาหนึ่ง จะเปนโครงการ/งานที่ใหผลประโยชนตอบแทนคุมคาในการลงทุน 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)   โดยวิเคราะหจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนของโครงการ/งานกับเงินลงทุนและ

คาใชจายตลอดอายุของโครงการ/งาน (ที่ผานมา สศช. จะพิจารณาวาโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จของ

โครงการ/งานสูงกวาอัตรารอยละ ๙ - ๑๒ แลวแตลักษณะของโครงการ/งาน เปนการพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล หรือคาเสียโอกาสของเงินทุนที่

ประเทศจะตองจายลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่นที่จะตอบสนองวัตถุประสงคเดียวกันซ่ึงธนาคารโลกไดเคยศึกษาและกําหนดไวสําหรับกลุมประเทศกําลังพัฒนาไว

ที่อัตรารอยละ ๑๒ **) 
 

กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได 

การวิเคราะหโครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใชตัวช้ีทั้งสามในขอ ๑๐.๒.๑    โดยเปนการวิเคราะห

เปรียบเทียบคาใชจายของแตละทางเลือกตาง ๆ  ซ่ึงทางเลือกที่เหมาะสมจะเปนทางเลือกที่มีตนทุนและคาใชจายตลอดอายุโครงการ/งานตํ่าที่สุดในการตอบสนอง

วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับตามที่กําหนดไว   ซ่ึงการวิเคราะหวิธีนี้เปนคํานวณผลหารระหวางคาใชจายสุทธิที่มีหนวยเปนเ งินตรากับผลลัพธที่หนวยไมเปน

เงินตรา 

ทัง้นี้ขอใหทําการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหความคุมคาการลงทุนดังกลาวขางตน

ภายใตขอสมมติฐานตาง ๆ  เพื่อใหทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ/งาน   การวิเคราะหนี้จะไดคาอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแตละกรณี    เพื่อใชเปน

ขอมูลในการตัดสินใจวาควรจะลงทุนหรือไม หากขอสมมติฐานตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณีฐาน (Base Case)   เชน  การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของคาใชจายลงทุน

โครงการ/งาน   การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประมาณการผลประโยชนของโครงการ/งาน และการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ    ในกรณีที่มี

การจัดซือ้จัดหาจากตางประเทศ เปนตน 

 

* ใหทําทัง้ขอ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒  แตท้ังนีห้ากไมสามารถวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๑ ได ใหทําการวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๒ แทน  

** ขอใหใชอัตราสวนลด (Discount Rate)  ที่อัตรารอยละ ๕  
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แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ/งานตามแผนวสิาหกจิ 

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 

ชื่อโครงการ: สํารวจชุมชนที่ บวท. ใหความสําคัญ 

ประเภทโครงการ: 
√ โครงการ (Project) 

 งาน (Strategic Activity) 

 

๒.  วัตถุประสงค/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ 

วัตถุประสงคของโครงการ/

งาน: 

 

 

 

 

 

๑. เพื่อรวบรวมขอมูลชุมชนที่ลงไปสํารวจ ดังนี ้ 
          ๑.๑ กลุมชุมชนทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค (Stakeholder) 

๑.๑.๑ กลุมชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการใหบรกิารของ บวท. 

๑.๑.๒ กลุมชมุชนที่สรางผลกระทบใหกับการใหบรกิารของ บวท. 
๑.๑.๓ กลุมชุมชนทั่วไป 

๑.๒ ความกังวล ความคาดหวัง ความตองการของกลุมชุมชนบรเิวณใกลสนามบิน  

๑.๓ ปจจัยทั่วไป 

๒. เพื่อจําแนก และจัดเก็บฐานขอมูลดานผลกระทบจากการลงสํารวจชุมชนฯ ทั้งสวนกลางและสวน

ภูมิภาค รวมถึงศึกษาแนวทางการสรางสัมพันธที่ดีใหชุมชน ในกิจกรรม/โครงการ CSR ในลําดับตอไป 

ประเด็นยุทธศาสตร: ๓. การพัฒนาไปสูองคกรสมรรถนะสูง 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร: SO 5 มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีท่ัวทั้งองคกร และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดผล
ลัพธที่มีประสิทธิภาพอยางย่ังยืน และสรางความพึงพอใจตอผูมีสวนไดสวนเสีย และผูใชบรกิารทุกกลุม 

เปาหมายผลการดําเนินการ: KPI 5.2 ผลการสํารวจความเห็นของ Stakeholder 

กลยุทธ: S5.2 สรางความรวมมือและการมีสวนรวมทั้งภายใน และภายนอกประเทศ กับผูมีสวนไดสวนเสีย   
และผูใชบริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการทุกดานใหดีย่ิงขึ้นพรอมทั้งสนับสนุนให สามารถบรรลุ
เปาหมายการดําเนินโครงการที่สําคัญของ บวท. 
S5.3 ยกระดับความพึงพอใจผูใชบริการพรอมกับจัดการกับความไมพึงพอใจและขอรองเรียนอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง 

แผน: ๕.๒.๒ แผนยกระดับความพึงพอใจผูมีสวนไดสวนเสีย (Long Term) 

๕.๓.๑ แผนยกระดับความพึงพอใจผูใชบริการ และจัดการกับความไมพึงพอใจและขอรองเรียนอยาง
เปนระบบ (Quick win) 

ระดับความสําคัญ *  ระดับ ๑ √ ระดับ ๒  ระดับ ๓ 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนิ นการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รวมทั้ง      

การติดตามจากหนวยงานภายนอก   

ระดับ ๑: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒  และหากโครงการ/งานนี้ไมประสบผลสําเร็จ จะทําใหวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและเปาหมาย    จะ
ไมสามารถบรรลุได  อีกทั้งมีความจําเปนตองมีโครงการ/งาน ไมสามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได (มีโอกาสถูกติดตามจากหนวยงานภายนอกสูง) เชน 

นโยบายรัฐบาล  การแกปญหาเรงดวน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒  โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไมตอบสนองเปาหมายฯ ไดโดยตรง  แตจะสงเสริมหรือ

สนับสนุนในความสําเร็จของเปาหมายเชิงยุทธศาสตร เปาหมายระดับกลยุทธ 

ระดับ ๓: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบคําถามยอยในขอ ๒ ไดบางขอ
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๓.  ท่ีมาและความจําเปนของโครงการ/งาน 

(สภาพปญหา/ความตองการ/ความจําเปนเรงดวน/ผลกระทบที่เกิดขึ้น) 

              ตามที่สํานักนโยบายและบริหารยุทธศาสตร (นบ.) ทบทวนการดําเนินงานของ บวท. ในประเด็นการพัฒนาประเทศ        

ความผาสุก และผลประโยชนของสังคมผานกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกรในการจัดทํายุทธศาสตร  โดยพิจารณาปจจัย
ขับเคลื่อนวสัิยทัศนและยุทธศาสตร/ประเด็นที่องคกรตองตอบสนอง ๑๐ ดาน เพื่อนํามาใชในการวางแผนการดําเนินงานทั้งการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร และการปฏิบัติงานประจําวันตามการแบงสวนงานและหนาที่รับผดิชอบของหนวยงานที่กําหนดในโครงสรางองคกร นัน้  
             ในการนี้เพื่อพัฒนาองคกรใหดีขึ้น ผูบริหารระดับสูง ไดมีการทบทวนงานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

(CSR) ในหมวด ๑.๒ ค (๒) โดยกําหนดแนวทางในการลงสํารวจชุมชนบริเวณใกลสนามบิน เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง บวท. 
และชุมชน (Stakeholder) และจัดทําแนวทางในการสนับสนุนในการชวยเหลือ แกไข และสนับสนุนชุมชนดังกลาว ซึ่งเปนการสราง
ความสัมพันธอันดีตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาว เพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรม CSR ในลําดับถัดไป 

 

๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

 มรีะยะเวลาดําเนนิการ 

จํานวน  ....๑..... ป   ปงบประมาณ ......๒๕๖๓......  
ปงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่  ๑ ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนช่ือสําหรับปงบประมาณนั้น 

 

๕.  งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

√ ใชงบประมาณ 

 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณสะสม

ท่ีผานมา* 

แผนเบิกจายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน        

งบดําเนินการ ๐.๑๗ อยูระหวาง

ดําเนินการ 

๐.๑๗     

รวมท้ังสิ้น        

หมายเหตุ - จํานวนเงินใชหนวยเปนลานบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหนง) 

- สําหรับโครงการ/งานที่ดําเนินการตอเนื่องจนถงึงบประมาณปปจจุบัน 

 

๖.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับของโครงการ/งาน 

๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ไดรับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแลวเสร็จ   ซึ่งอาจจะเปนผลผลิตในเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

ผลผลิต จํานวน หนวย 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

ทําการสํารวจชุมชนเปาหมายให แลว
เสร็จ จํานวน 8 ศูนย 
(ใชศูนยเชียงใหมเปนตนแบบในการ

ดําเนินการ) 

  √     
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๖.๒  ผลลัพธ (Outcome): ผลประโยชนตอเนื่องทางตรงหรือทางออมที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิต

ที่ไดไปใชประโยชนหลังจากดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  (อาจจะเปนผลลัพธในเชิงปรมิาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ป......... 

       

 

๗.  ผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการ/งานท่ีจะใหการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหนวยงาน 

๗.๑ หนวยงานผูรับผดิชอบหลัก สกญ. 

๗.๒ หนวยงานที่สนับสนุน 
ฝบภ ๑. (ศญ.บภ ๑. ศภ.บภ ๑. ศร.บภ ๑. ศน.บภ ๑.) 

ฝบภ ๒. (ศช.บภ ๒. ศล.บภ ๒. ศอ.บภ๒. ศบ.บภ ๒. ศม.บภ ๒.) 
หมายเหตุ - ใชรูปแบบ ฝาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย ที่นําเสนอโครงการ/งาน) ในขอ ๗.๑ 

 

๘.  แผนปฏิบัติการ: คือแผนที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการดําเนินงาน (กิจกรรม) ที่นําไปสูเปาหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลา

ในแตละกิจกรรม เนือ้งาน และแผนการเบิกจายเงิน ผูรับผิดชอบ แตละกิจกรรมตองระบุความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน (ลําดับกอน/หลัง 

หรือสามารถดําเนินการคูขนานกัน) ทั้งนีก้ารจัดทําแผนปฏิบัติการมีประเด็นที่ตองพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของการคิดเนือ้งาน (%) ดังนี้ 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นเหมือนกันทุกปงบประมาณ ใหจัดทําแผนปฏิบัติการเพียงปงบประมาณเดียว 
และคิดเนือ้งานรวมเปน 100% ตอป  โดยใสหมายเหตุไวทายตารางวาดําเนินการทุกป 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ /งานนั้นไมเหมือนกันในแตละปงบประมาณ  หรือใหผลผลิต (Output) ที่ตางกัน     
ตามการขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในแตละปงบประมาณ  ใหจัดทําแผนปฏิบัติการโดยคิดเนื้องานรวมเปน 100%  แบงตาม     

การขออนุมัติวงเงินในแตละปงบประมาณนั้น   เชน  การจัดหาระบบ/อุปกรณ ใหมเพิ่มเติม/ทดแทนของเดิม   การปรับปรุงระบบ/อุปกรณ    
การฝกอบรม เปนตน 

 - กรณีที่โครงการ/งานมีระยะเวลาดําเนินการเร่ิมตนและสิ้นสุดแนนอน ใหจัดทําแผนปฏิบัติการตั้งแตเร่ิมตนจนถึงสิ้นสุด และ
คิดเนือ้งานรวมเปน 100% จนจบโครงการ/งาน 

 

¨ ตองผานการพิจารณามาตรฐานการบรกิารการเดินอากาศและประเมนิความปลอดภัย (Standard and Safety Assessment) เพื่อขอ
รับรองการนํามาใชงานอยางเปนทางการจากหนวยงานกํากบัดูแล (สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย)  กรุณาเพิ่มกิจกรรม

ตาง ๆ ของ สมป. ตามเอกสารแนบในแผนปฏิบัติการ 
 

กรุณาระบุหนวยงานภายนอกท่ีตองประสานงานดานตาง ๆ และอยูในแผนปฏบัิติการ เชน ขออนุญาตใหเปดใชงาน/อนุญาตเขา

หรือใชพืน้ที่  ขออนุญาตแบบกอสราง  เปนตน  

¨ กพท. – สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย   

¨ สํานักงาน กสทช. – สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

¨ ทย. – กรมทาอากาศยาน  ¨ ทอท. – บมจ. ทาอากาศยานไทย 

¨ ทอ. – กองทัพอากาศ  ¨ ทร. – กองทัพเรือ   ¨ ทบ. – กองทัพบก 

¨ ธร. – กรมธนารักษ  ¨ อบต. – องคการบรหิารสวนตําบล 

¨ อื่น ๆ................................................................................................................................................................................................. 



 

-๔- 

แผนปฏิบัตกิาร (ปงบประมาณ ๒๕๖๓) 

ลําดับที่ กิจกรรม 
เร่ิมตน 

(เดือน/ป) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ป) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจาย : ลานบาท 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ีตอง
ดําเนินการกอนหนา 

(ลําดับที่) 
งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑ ศึกษา/รวบรวมขอมูลชุมชน

เพื่อวางแผนการสํารวจโดย
ชุมชนเปาหมายคือชุมชนที่
ส ร า งผ ล ก ระท บ ต อ ก า ร
ใหบริการของ บวท. ชุมชนที่
ได รับผลกระทบจากการ

ใหบ ริการของ บวท . และ
ชุมชนทั่วไป ทั้งสวนกลางและ
ภูมิภาค 

ต.ค. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ๑๐   สกญ.  
ศูนยภูมภิาค 

             

๒ จัดทําแนวทางในการสื่อสาร
กับศูนยฯ ควบคุมการบินใน

การสํารวจชุมชน แผนการ
เดินทางในการทํางานรวมกับ
ศูนยควบคุมการบินฯ 

ต.ค. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ๑๐   สกญ.  
ศูนยภูมภิาค 

 

๓ จัดทําหนังสือขออนุมัติและ

ประสานงานกับศูนยฯ ทั้ง ๙ 
แ ห ง  เพื่ อ เดิ น ท า ง ต า ม
กิจกรรมที่ 2 ที่กําหนดไว 

ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ๕   สกญ. 
ศูนยภูมภิาค 

 

๔ ศึกษาแนวทางความเปนไปได

ในการจัดกิจกรรม CSR ตอ
ความคาดหวัง ความตองการ
ของชุมชนเปาหมายรวมกับ
ศูนยควบคุมการบินฯ 

ม.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ๔๐  ๐.๑๗ สกญ. 
ศูนยภูมภิาค 

 

๕ จัดเก็บรวบรวมสถิติขอมูล
ชุ ม ช น เป า ห ม า ย ต า ม
วัตถุประสงคโครงการฯ 

ม.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ๑๕   สกญ. 
ศูนยภูมภิาค 

 

๖ จัดทําสรุป/ประเมินผล เก็บ

เป น ฐานข อ มู ล อย าง เป น
ระบบ 

ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ๑๐   สกญ. 
ศูนยภูมภิาค 

 

๗ วิ เค ร า ะห แ ล ะห าแ น วท า ง
กําหนดรูปแบบกิจกรรม CSR 
ตอ ชุมชนกลุมเป าหมายเพื่ อ
สรางความสัมพันธท่ีดี 

ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓ ๑๐   สกญ. 
ศูนยภูมภิาค 

 

รวม ๑๐๐ %    

หมายเหตุ - ใชรูปแบบ เดือน/ป  เชน พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบิกจายใหใชทศนิยม ๒ ตําแหนง 
- หากกิจกรรมใดมีการเบกิจายครอมปงบประมาณ ใหระบุการเบกิจายในแตละปแยกจากกันใหเห็นชัดเจน 

- ขัน้ตอนการจัดซือ้/จัดจางขอใหปฏิบัติตามระเบยีบพัสดุของ กพ.บท. ใหครบทุกขัน้ตอน เชน ขัน้ตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปนตน 

 

 

 



 

-๕- 

 

๙. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ /งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น  เปนการระบุ     

ความเสี่ยงของโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ  ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละโครงการ/งาน  รวมทั้งการระบุความเสี่ยง    
ที่สําคัญ สาเหตุ และมาตรการควบคุมที่มีอยู  หากเกิดเหตุการณไมพึงประสงคขึ้นจนสงผลกระทบตอการดําเนินโครงการ/งานจนทําให 
ไมสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  จึงควรมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง  เพื่อใหความเสี่ยง    

ของโครงการ/งานลดนอยลงจนสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

ของโครงการ/งาน 
สาเหตุ ผลกระทบ 

ประเมนิความเสี่ยง คะแนน
ความเสี่ยง 

(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมอียู/
มาตรการควบคุมเพิ่มเตมิ* 

โอกาส 
(P) 

ผลกระทบ 
(I) 

การเขาถงึกลุมเปาหมาย ไมไดรับความ

รวมมือจากชุมชนที่
ลงไปสํารวจ 

สถิตกิารสํารวจ

ชุมชนที่ไมถูกตอง 
ครบถวน 

๓ ๓ ๙ -การใหความรู/ความเขาใจ

เกี่ยวกับมาตรการที่  บวท. 
กํ าห น ด เพื่ อ ติ ด ต าม แ ล ะ
ตรวจสอบผลกระทบที่มีตอ
ชุมชนสําคัญ และสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 

- *คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) มีผลตอการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๑ – ๔ =  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมที่มีอยูเพียงพอ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๕ – ๘ =  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมที่มีอยูเพียงพอ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๙ – ๑๒ =  ระดับความเสี่ยงสูง: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเสี่ยงสูงมาก: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

 

๑๐.  การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  

(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใชงบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพรอมของโครงการ/งานที่ตองขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง  
งบลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ/งาน 

 

๑๐.๑.๑ ความพรอมของพืน้ที่ดาํเนินการ  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

ช่ือผูรับผิดชอบ 

ในการจัดหา

สถานที่ 

ช่ือหนวยงาน
เจาของพื้นที่ 

ไดรับ
อนุมัติ

พื้นที่แลว 

อยู
ระหวาง
การขอ
อนุญาต 

อยู
ระหวาง

การจัดหา
พื้นที่ 

        

        

        

        

        

 

 

 

 

๑๐.๑.๒ ความพรอมของขอกําหนดวัสดุ/งาน   ขอกําหนดในการซื้อ/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนตาง ๆ เชน 
ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  ขายสื่อสาร  เปนตน 



 

-๖- 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มแีละสมบูรณ 

มี 

แตยังไมสมบูรณ 
ไมมี 

      

      

      

๑๐.๑.๓ ความพรอมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มคีวามพรอม มแีตไมพรอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

      

 

๑๐.๑.๔ ความพรอมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอมฯ 

ผาน 
อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไมดําเนินการ 

      

      

      

หมายเหตุ  ตองวาจางที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙          

ตอนพิเศษ ๙๗ ง  ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 

๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปนการวิเคราะหโครงการ/งาน ที่เสนอวามีความคุมคาการลงทุนหรือไม) 

๑๐.๒.๑ กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงินได  โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาวาโครงการ/งานนั้น จะมี

ความคุมคาในการลงทุนหรือไม โดยใชตัวชีต้างๆ ดังนี้ 
 - มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  ……………………………………………………………………………………………………………. 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  ……………………………………………………………………………………….. 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)  ……………………………………………………………………….... 
๑๐.๒.๒ กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงินไดจะตองใชวิธขีองการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  

effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

หมายเหตุ  

กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได  อาศัยหลักเกณฑ ดังนี้ 

- มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชนสุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเทากับผลตางระหวางมูลคาปจจุบัน          
ของผลประโยชนกับมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม โดยโครงการ/งานที่มีมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวาศูนยจะเปนโครงการ/งานที่คุมคาในการลงทุน 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมตอมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม  โดย B/C 

มากกวาหนึ่ง จะเปนโครงการ/งานที่ใหผลประโยชนตอบแทนคุมคาในการลงทุน 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)   โดยวิเคราะหจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนของโครงการ/งานกับเงินลงทุน

และคาใชจายตลอดอายุของโครงการ/งาน (ที่ผานมา สศช. จะพิจารณาวาโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ

โครงการ/งานสูงกวาอัตรารอยละ ๙ - ๑๒ แลวแตลักษณะของโครงการ/งาน เปนการพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล หรือคาเสียโอกาสของเงินทุนที่
ประเทศจะตองจายลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่นที่จะตอบสนองวัตถุประสงคเดียวกันซ่ึงธนาคารโลกไดเคยศึกษาและกําหนดไวสําหรับกลุมประเทศกําลังพัฒนา

ไวที่อัตรารอยละ ๑๒ **) 

 

กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได 



 

-๗- 

การวิเคราะหโครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใชตัวช้ีทั้งสามในขอ ๑๐.๒.๑    โดยเปนการวิเคราะห

เปรียบเทียบคาใชจายของแตละทางเลือกตาง ๆ  ซ่ึงทางเลือกที่เหมาะสมจะเปนทางเลือกที่มีตนทุนและคาใชจายตลอดอายุโครงการ /งานตํ่าที่สุดในการตอบสนอง

วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับตามที่กําหนดไว   ซ่ึงการวิเคราะหวิธนีี้เปนคํานวณผลหารระหวางคาใชจายสุทธทิี่มีหนวยเปนเงินตรากับผลลัพธที่หนวยไมเปน

เงินตรา 

ทั้งนี้ขอใหทําการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหความคุมคาการลงทุนดังกลาว

ขางตนภายใตขอสมมติฐานตาง ๆ  เพื่อใหทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ/งาน   การวิเคราะหนี้จะไดคาอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแตละกรณี    

เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวาควรจะลงทุนหรือไม หากขอสมมติฐานตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณีฐาน (Base Case)   เชน  การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของคาใชจาย

ลงทุนโครงการ/งาน   การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประมาณการผลประโยชนของโครงการ /งาน และการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ    

ในกรณีที่มีการจัดซือ้จัดหาจากตางประเทศ เปนตน 

 

* ใหทําทัง้ขอ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒  แตท้ังนีห้ากไมสามารถวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๑ ได ใหทําการวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๒ แทน  

** ขอใหใชอัตราสวนลด (Discount Rate)  ที่อัตรารอยละ ๕  

***การดําเนินการในป ๒๕๖๒*** 
๑. ไดทําการศกึษาแนวทางการลงสํารวจตามวัตถุประสงคโครงการ จํานวน ๔ แหง 
  ๑.๑ กรมสงเสริมสุขภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๑.๒ การศึกษาจากเรืออากาศตร ีสุชาติ คงแสงงาม 

 ๑.๓ รพ.พระมงกุฏเกลาฯ 

 ๑.๔ กรมทาอากาศยาน 

๒. จัดทําแนวคิดการทบทวนแผนโครงการการสํารวจชุมชนที่ บวท. ใหความสําคัญ ทบทวนสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 

๓. ผลลัพธ โครงการฯ อยูระหวางการพจิารณาแผนการดําเนินโครงการสํารวจชุมชนที่ บวท. ใหความสําคัญ 

4. คาด วาก าร ล ง พืน้ ที่แล  วเสร ็จก ัน ยายน 

 

 



Project Code:  
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แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ/งานตามแผนวสิาหกจิ 

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 

ชื่อโครงการ: การส่ือสารดานการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR) 

ประเภทโครงการ: 
 โครงการ (Project) 

P งาน (Strategic Activity) 

 

๒.  วัตถุประสงค/รายละเอียดเชงิกลยุทธ 
วัตถุประสงคของโครงการ/งาน: 

 

 

๑. การสรางความรูความเขาใจตอนโยบายการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR) 
๒. การสรางกลไกในการส่ือสารและเผยแพรภายในและภายนอกองคกรดานการแสดงความรับผิดชอบ     
ตอสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร: ๓. การพัฒนาไปสูองคกรสมรรถนะสูง 

วัตถุประสงคเชงิยุทธศาสตร: S0 7 เปนองคกรแหงนวัตกรรม ดวยการพัฒนาสารสนเทศ และการจัดการความรูเปนพื้นฐาน 

เปาหมายผลการดําเนนิการ: KPI 7.3 จํานวนขอมูลสารสนเทศระดับองคกรสนับสนุนการดําเนินการและนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

กลยุทธ: S7.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล (Digital Platform) ยกระดับ Digital Data เพ่ือสนับสนุนการปรับปรุง
กระบวนการ โดยใชระบบดิจิทัลการจัดการความรู และพัฒนานวัตกรรม 

แผน: ๗.๒.๒ แผนพัฒนาขอมูลสารสนเทศเพื่อใหเกิดการใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ บูรณาการและสามารถ
เขาถึงได (Quick win) 

ระดับความสําคัญ *  ระดับ ๑ P ระดับ ๒  ระดับ ๓ 

 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนินการและการพิจารณาจัดส รรงบประมาณ รวมทั้ง การ

ติดตามจากหนวยงานภายนอก   

ระดับ ๑: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒ และหากโครงการ/งานนีไ้มประสบผลสําเร็จ จะทําใหวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายจะไม
สามารถบรรลุได  อีกทั้งมีความจําเปนตองมีโครงการ/งาน ไมสามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได (มีโอกาสถูกติดตามจากหนวยงานภายนอกสูง) เชน 

นโยบายรัฐบาล การแกปญหาเรงดวน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒ โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไมตอบสนองเปาหมายฯ ไดโดยตรง แตจะสงเสริมหรือ

สนับสนุนในความสําเร็จของเปาหมายเชิงยุทธศาสตร เปาหมายระดับกลยุทธ 

ระดับ ๓: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบคําถามยอยในขอ ๒ ไดบางขอ 
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๓.  ท่ีมาและความจําเปนของโครงการ/งาน 

(สภาพปญหา/ความตองการ/ความจําเปนเรงดวน/ผลกระทบที่เกิดขึ้น) 

             การสื่อสาร/ประชาสัมพันธในการสงเสริม/สนับสนุนการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
(CSR) มีจุดประสงคที่กวางและลึกซึง้กวาการทําประชาสัมพันธโดยท่ัวไป เพราะเกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู

มีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรใหสอดคลองที่เอื้อประโยชนอยางเปนธรรมตอทุกฝาย ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน 
CSR ซึ่งตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกฝายในองคกร และรวมกันสรางความเขาใจแกสังคมภายนอก  การประชาสัมพันธจึงมีสวน
สําคัญอยางย่ิงตอการผลักดันใหการดําเนินงานดวย ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรประสบผลสําเร็จ สรุปคือ การ
ประชาสัมพันธควรมีการดําเนินงานทั้ง ๒ ดานคือ การสื่อสารเพื่อใหขอมูลขาวสารและสรางความรูความเขาใจ  (Communication to 

provide information and knowledge) และดําเนินกลยุทธในการสรางความสัมพันธกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Implementing Strategies 

for Building Relations with Stakeholders)   

 

๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 

P ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

 มีระยะเวลาดําเนินการ 

จํานวน.....๕.... ป   ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ถึงปงบประมาณ ๒๕๖๗ 

ปงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่  ๑ ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนช่ือสําหรับปงบประมาณนั้น 

 

๕.  งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

P ใชงบประมาณ 

 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณสะสม

ท่ีผานมา* 

แผนเบิกจายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน - - -     

งบดําเนินการ ๐๐๕ - ๐.๐๑ 

 

๐.๐๑ 

 

๐.๐๑  ๐.๐๑ 

 

๐.๐๑ 

 

รวมท้ังสิ้น ๐.๐๕ - ๐.๐๑ ๐.๐๑ ๐.๐๑ ๐.๐๑ ๐.๐๑ 

หมายเหตุ - จํานวนเงินใชหนวยเปนลานบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหนง) 
- *สําหรับโครงการ/งานที่ดําเนินการตอเนื่องจนถงึงบประมาณปปจจุบัน 

 

๖.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับของโครงการ/งาน 

๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ไดรับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแลวเสร็จ ซึ่งอาจจะเปนผลผลิตในเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

ผลผลิต จํานวน หนวย 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

จํานวนขอมูล/ขาวสารที่ประชาสัมพันธ

ดาน CSR ทั้งภายใน/ภายนอกองคกร 

๑๒ คร้ัง P P P P P 
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๖.๒  ผลลัพธ  (Outcome): ผลประโยชนตอเนื่องทางตรงหรือทางออมที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิต

ที่ไดไปใชประโยชนหลังจากดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  (อาจจะเปนผลลัพธในเชิงปรมิาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ป......... 

       

 

 

๗.  ผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการ/งานท่ีจะใหการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหนวยงาน 

๗.๑ หนวยงานผูรับผดิชอบหลัก สกญ.  

๗.๒ หนวยงานที่สนับสนุน 
สอ.สส.  

สท.  
หมายเหตุ - ใชรูปแบบ ฝาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย ที่นําเสนอโครงการ/งาน) ในขอ ๗.๑ 

 

๘.  แผนปฏิบัติการ: คือแผนที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการดําเนินงาน (กิจกรรม) ที่นําไปสูเปาหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลา

ในแตละกิจกรรม เนือ้งาน และแผนการเบิกจายเงิน ผูรับผิดชอบ แตละกิจกรรมตองระบุความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน (ลําดับกอน/หลัง 
หรือสามารถดําเนินการคูขนานกัน) ทั้งนีก้ารจัดทําแผนปฏิบัติการมีประเด็นที่ตองพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของการคิดเนือ้งาน (%) ดังนี้ 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นเหมือนกันทุกปงบประมาณ ใหจัดทําแผนปฏิบัติการเพียงปงบประมาณเดียว 
และคิดเนือ้งานรวมเปน 100% ตอป  โดยใสหมายเหตุไวทายตารางวาดําเนินการทุกป 

 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นไมเหมือนกันในแตละปงบประมาณ  หรือใหผลผลิต (Output) ที่ตางกัน ตาม
การขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในแตละปงบประมาณ ใหจัดทําแผนปฏิบัติการโดยคิดเนื้องานรวมเปน 100% แบงตามการขอ
อนุมัติวงเงินในแตละปงบประมาณนั้น เชน การจัดหาระบบ/อุปกรณใหมเพิ่มเติม/ทดแทนของเดิม การปรับปรุงระบบ/อุปกรณ การ
ฝกอบรม เปนตน 

 - กรณีที่โครงการ/งานมีระยะเวลาดําเนินการเร่ิมตนและสิ้นสุดแนนอน ใหจัดทําแผนปฏิบัติการตั้งแตเร่ิมตนจนถึงสิ้นสุด และ

คิดเนือ้งานรวมเปน 100% จนจบโครงการ/งาน 

 

¨ ตองผานการพิจารณามาตรฐานการบรกิารการเดินอากาศและประเมนิความปลอดภัย (Standard and Safety Assessment) เพื่อขอ

รับรองการนํามาใชงานอยางเปนทางการจากหนวยงานกํากบัดูแล (สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย) กรุณาเพิ่มกิจกรรม
ตาง ๆ ของ สมป. ตามเอกสารแนบในแผนปฏิบัติการ 

 

 

กรุณาระบุหนวยงานภายนอกท่ีตองประสานงานดานตาง ๆ และอยูในแผนปฏบัิติการ เชน ขออนุญาตใหเปดใชงาน/อนุญาตเขา

หรือใชพืน้ที่ ขออนุญาตแบบกอสราง  เปนตน  

¨ กพท. – สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย   

¨ สํานักงาน กสทช. – สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

¨ ทย. – กรมทาอากาศยาน  ¨ ทอท. – บมจ. ทาอากาศยานไทย 

¨ ทอ. – กองทัพอากาศ  ¨ ทร. – กองทัพเรือ   ¨ ทบ. – กองทัพบก 

¨ ธร. – กรมธนารักษ  ¨ อบต. – องคการบรหิารสวนตําบล 

¨ อื่น ๆ................................................................................................................................................................................................. 
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แผนปฏิบัตกิาร 

ลําดับที่ กิจกรรม 
เริ่มตน 

(เดอืน/ป) 
ส้ินสุด 

(เดอืน/ป) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจาย : ลานบาท 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ีตอง
ดําเนินการกอน
หนา (ลําดับที่) 

งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑ การศึกษา กําหนดแนวทางใน
การส่ือสาร/ประชาสัมพันธงาน
ดาน  CSR 

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ๑๐   สกญ.              

๒ กํ า ห น ด แ น ว ท า ง ใน ก า ร
ดําเนินการจากผลการศึกษา  

พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ๑๐ 

 

  สกญ.  

๓ นําเสนอเพื่อขออนุมัติแนวทาง
ในการดําเนินงาน 

ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ๒๐   สกญ. 
สอ.สส 

สท. 

 

๔ ดําเนินงานตามแนวทางที่ไดรับ
อนุมัติ 

ม.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓ ๒๕   สกญ. 
สอ.สส 

 

๕ จัดทําส่ือประชาสัมพันธและ
เผยแพรเก่ียวกับ CSR ดาน 

-สนับสนุนนวัตกรรมชุมชน 

-สนับสนุนมูลนิธินานฟาไทย 

-วิ ท ยุ ก าร บิ น ฯ  นํ าน าน ฟ า
ปลอดภัย 

-การสรางเครือขายจิตอาสา
วทิยุการบนิฯ 

-เผยแพรการใหบริการ ATM ท่ี
เปนมติรตอส่ิงแวดลอม 

 -การบรรยายเก่ียวกับการ
แสดงความรับผดิชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอม 

ม.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓ ๑๐  ๐.๐๑ 

 

สกญ.  

๖ ดําเนินการประชาสัมพันธ
กจิกรรมเปนระยะ 

ม.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓ ๑๕   สกญ.  

๙ ประเมินผลการดําเนินงาน ส.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ๕   สกญ. 
สท. 

 

๑๐ การจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

 

ก.ย. ๖๓ ก.ย. ๖๓ ๕   สกญ. 
สท. 

 

รวม ๑๐๐ %    

หมายเหตุ - ใชรูปแบบ เดือน/ป  เชน พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบิกจายใหใชทศนิยม ๒ ตําแหนง 

- หากกิจกรรมใดมีการเบกิจายครอมปงบประมาณ ใหระบุการเบกิจายในแตละปแยกจากกันใหเห็นชัดเจน 

- ขัน้ตอนการจัดซือ้/จัดจางขอใหปฏิบัติตามระเบยีบพัสดุของ กพ.บท. ใหครบทุกขัน้ตอน เชน ขัน้ตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปนตน 

 

๙. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ/งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเปนการระบุความเสี่ยง

ของโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ  ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละโครงการ/งาน รวมทั้งการระบุความเสี่ยงที่สําคัญ 

สาเหตุและมาตรการควบคุมที่มีอยู หากเกิดเหตุการณไมพึงประสงคขึ้นจนสงผลกระทบตอการดําเนินโครงการ/งานจนทําให ไมสามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงควรมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง เพื่อใหความเสี่ยงของโครงการ/งาน
ลดนอยลงจนสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

ระบุความเสี่ยงท่ี
สําคัญ 

สาเหตุ ผลกระทบ 
ประเมนิความเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุมท่ีมี
อยู/มาตรการควบคุมโอกาส ผลกระทบ 



 

-๕- 

ของโครงการ/งาน (P) (I) (P x I) เพิ่มเตมิ* 

การมสีวนรวมของ
ผูบริหารและพนักงาน 

งานดาน CSR ไมใชภารกิจ
หลักขององคกร สวนใหญ
เปน ในลักษณ ะจิตอาสา 
หรือจิตสาธารณะ 

- จํานวนผูเขารวมกิจกรรม/
โครงการในบางกิจกรรม/
โครงการนอยกวาที่
คาดหวัง 

๓ ๓ ๕ - ใชชองทางการเชิญชวน
ผ า น ท า งก าร ป ร ะ ชุ ม   
ตาง ๆ 

- ใชส่ือประชาสัมพันธ 
เชิงรุก เพื่อการสรางการ
จดจํา 

ส่ือประชาสัมพันธ ความกาวหนาเทคโนโลยี
การส่ือสารประชาสัมพันธ
ในปจจุบัน มีการพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงโฉมหนาส่ือให
มี ค ว า ม แ ต ก ต า ง ไป ใน
หลากหลายรูปแบบ 

- ปญหาการเขาถึงขอมูล/
ขาวสาร  ไม ท่ั วถึ งก ลุ ม 
เปาหมายที่กําหนด  

๕ ๕ ๕ - เพิ่มชองทางการส่ือสาร
ให ม าก ขึ้ น  เช น  social 

media 

- ก าร ป ร ะ ยุ ก ต ใช ห ลั ก
โฆษณา และนวัตกรรม
การ ส่ือสาร เพื่ อสราง
ความนาสนใจมากขึน้ 

งบประมาณ ส่ือประชาสัมพันธ ใหม  ๆ  
จําเปนตองใชงบประมาณใน
การจัดทํา เพื่อสรางความ
นาสนใจมากขึน้ 

- จํานวนการเขาถึงขอมูล/
ขาวสารนอยลง 

๓ ๓ ๕ - เพ่ิมงบลงทุนเพ่ือผลลัพธ
ระยะยาว  

 

หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 

- *คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) มีผลตอการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๑ – ๔ =  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมที่มีอยูเพียงพอ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๕ – ๘ =  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมที่มีอยูเพียงพอ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๙ – ๑๒ =  ระดับความเสี่ยงสูง: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเสี่ยงสูงมาก: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐.  การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  
(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใชงบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพรอมของโครงการ/งานที่ตองขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง 
งบลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ/งาน 

๑๐.๑.๑ ความพรอมของพืน้ที่ดาํเนินการ  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

ช่ือผูรับผิดชอบ 

ในการจัดหา
ช่ือหนวยงาน
เจาของพื้นที่ 

ไดรับ
อนุมัติ

อยู
ระหวาง

อยู
ระหวาง



 

-๖- 

สถานที่ พื้นที่แลว การขอ
อนุญาต 

การจัดหา
พื้นที่ 

        

        

 

๑๐.๑.๒ ความพรอมของขอกําหนดวัสดุ/งาน   ขอกําหนดในการซื้อ/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนตาง ๆ เชน 
ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  ขายสื่อสาร  เปนตน 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มแีละสมบูรณ 

มี 

แตยังไมสมบูรณ 
ไมมี 

      

      

 

๑๐.๑.๓ ความพรอมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มีความพรอม มแีตไมพรอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

 

๑๐.๑.๔ ความพรอมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอมฯ 

ผาน 
อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไมดําเนินการ 

      

      

      

หมายเหตุ  ตองวาจางที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙          

ตอนพิเศษ ๙๗ ง  ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 



 

-๗- 

๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปนการวิเคราะหโครงการ/งาน ที่เสนอวามีความคุมคาการลงทุนหรือไม) 

๑๐.๒.๑ กรณทีี่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงินได  โดยมหีลักเกณฑการพิจารณาวาโครงการ/งานน้ัน จะมคีวามคุมคา

ในการลงทุนหรือไม โดยใชตัวชีต้างๆ ดังน้ี 

 - มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  ……………………………………………………………………………………………………………. 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  ……………………………………………………………………………………….. 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)  ……………………………………………………………………….... 
๑๐.๒.๒ กรณทีี่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงินไดจะตองใชวธิีของการวเิคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  

effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

หมายเหตุ  

กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได  อาศัยหลักเกณฑ ดังนี้ 

- มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชนสุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเทากับผลตางระหวางมูลคาปจจุบัน          

ของผลประโยชนกับมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม โดยโครงการ/งานที่มีมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวาศูนยจะเปนโครงการ/งานที่คุมคาในการลงทุน 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมตอมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม  โดย B/C 

มากกวาหนึ่ง จะเปนโครงการ/งานที่ใหผลประโยชนตอบแทนคุมคาในการลงทุน 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)   โดยวิเคราะหจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนของโครงการ/งานกับเงินลงทุน

และคาใชจายตลอดอายุของโครงการ/งาน (ที่ผานมา สศช. จะพิจารณาวาโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ

โครงการ/งานสูงกวาอัตรารอยละ ๙ - ๑๒ แลวแตลักษณะของโครงการ/งาน เปนการพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล หรือคาเสียโอกาสของเงินทุนที่

ประเทศจะตองจายลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่นที่จะตอบสนองวัตถุประสงคเดียวกันซ่ึงธนาคารโลกไดเคยศึกษาและกําหนดไวสําหรับกลุมประเทศกําลังพัฒนา

ไวที่อัตรารอยละ ๑๒ **) 
 

กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได 

การวิเคราะหโครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใชตัวช้ีทั้งสามในขอ ๑๐.๒.๑    โดยเปนการวิเคราะห

เปรียบเทียบคาใชจายของแตละทางเลือกตาง ๆ  ซ่ึงทางเลือกที่เหมาะสมจะเปนทางเลือกที่มีตนทุนและคาใชจายตลอดอายุโครงการ/งานตํ่าที่สุดในการตอบสนอง

วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับตามที่กําหนดไว   ซ่ึงการวิเคราะหวิธนีี้เปนคํานวณผลหารระหวางคาใชจายสุทธทิี่มีหนวยเปนเงินตรากับผลลัพธที่หนวยไมเปน

เงินตรา 

ทั้งนี้ขอใหทําการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหความคุมคาการลงทุนดังกลาว
ขางตนภายใตขอสมมติฐานตาง ๆ  เพื่อใหทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ /งาน   การวิเคราะหนี้จะไดคาอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแตละกรณี    

เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวาควรจะลงทุนหรือไม หากขอสมมติฐานตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณีฐาน (Base Case)   เชน  การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของคาใชจาย

ลงทุนโครงการ/งาน   การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประมาณการผลประโยชนของโครงการ /งาน และการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ    

ในกรณีที่มีการจัดซือ้จัดหาจากตางประเทศ เปนตน 

 

* ใหทําทัง้ขอ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒  แตท้ังนีห้ากไมสามารถวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๑ ได ใหทําการวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๒ แทน  

** ขอใหใชอัตราสวนลด (Discount Rate)  ที่อัตรารอยละ ๕  

 



Project Code:  
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แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ/งานตามแผนวสิาหกจิ 

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด 

 

๑.  ชื่อโครงการ/ประเภทโครงการ 

ชื่อโครงการ: สื่อสารการใหบริการ ATM ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ประเภทโครงการ: 
P โครงการ (Project) 

 งาน (Strategic Activity) 

 

๒.  วัตถุประสงค/รายละเอยีดเชิงกลยุทธ 

วัตถุประสงคของโครงการ/งาน: 

 

 

 

๑. เพื่อประชาสัมพันธ/สื่อสาร/เผยแพรการดําเนินกิจกรรมการใหบริการ ATM ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมในกระบวนการ CSR in Process ของ บวท. ซึ่งเปนการแสดงความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม กอใหเกิดการรับรูแกพนักงานภายในและผูมีสวนไดสวนเสียของ บวท. นํามาเพื่อใหเกิด

ประโยชนตอ บวท. อยางจริงจัง 

๒. เพื่อสงเสริมภาพลักษณของบวท. ในการหวงใยและใสใจสิ่งแวดลอมโลก ในสวนของธุรกิจการบิน 

ประเด็นยุทธศาสตร: ๑. การใหบรกิารการเดินอากาศ ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร: SO 2  พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและยกระดับประสิทธิภาพการเดินอากาศ 

เปาหมายผลการดําเนินการ: KPI 2.9 ปรมิาณ Carbon Emission ที่เกิดจากความไมมปีระสิทธิภาพของระบบ ATM  

กลยุทธ: S 2.1 ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน/เทคโนโลยีสนับสนุนการ

เดินอากาศตลอดทุกชวงการบิน  

แผน: ๒.๑.๗ แผนพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบรหิารจราจรทางอากาศตามแนวคดิ/
เทคโนโลยยุีคใหม (Long Term)  

ระดับความสําคัญ *  ระดับ ๑ P ระดับ ๒  ระดับ ๓ 

 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนินการและการพิจารณาจัดส รรงบประมาณ รวมทั้ง      
การติดตามจากหนวยงานภายนอก   

ระดับ ๑: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒  และหากโครงการ/งานนี้ไมประสบผลสําเร็จ จะทําใหวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและเปาหมาย    จะ

ไมสามารถบรรลุได  อีกทั้งมีความจําเปนตองมีโครงการ/งาน ไมสามารถตัดออกหรือเลื่อนออกไปได (มีโอกาสถูกติดตามจากหนวยงานภายนอกสูง) เชน 

นโยบายรัฐบาล  การแกปญหาเรงดวน 

ระดับ ๒: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบทุกคําถามยอยในขอ ๒  โดยความสําเร็จของโครงการ/งานอาจไมตอบสนองเปาหมายฯ ไดโดยตรง  แตจะสงเสริมหรือ

สนับสนุนในความสําเร็จของเปาหมายเชิงยุทธศาสตร เปาหมายระดับกลยุทธ 
ระดับ ๓: โครงการ/งาน ที่สามารถตอบคําถามยอยในขอ ๒ ไดบางขอ 
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๓.  ท่ีมาและความจําเปนของโครงการ/งาน 

(สภาพปญหา/ความตองการ/ความจําเปนเรงดวน/ผลกระทบที่เกิดขึ้น) 

             เพื่อประชาสัมพันธ/สื่อสาร/เผยแพรการดําเนินกิจกรรมการใหบรกิาร ATM ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของ บวท. และแผนการบูร

ณาการในเชิงรุกของกิจกรรมโครงการที่ บวท. ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เปนการดําเนินงานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมในกระบวนการ CSR in Process ของ บวท. ใหเปนที่รูจักตอพนักงานภายใน บวท. และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก บวท. อยาง
ทั่วถึง ซึ่งมีการดําเนินงานที่ สอดคลองกับหลักมาตรฐาน ISO 26000 ในเร่ืองหลักการใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย        การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และการเคารพตอแนวปฏิบัติระดับชาตหิรือระดับสากลที่เกี่ยวของกับภารกิจหลักของ บวท. โดยตรงและนํามาเพื่อให

เกิดประโยชนตอ บวท. อยางจริงจัง   

 

๔.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ดําเนินการ ๕ ปงบประมาณ 

P มรีะยะเวลาดําเนนิการ 

จํานวน  .....๕.... ป   ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ถึงปงบประมาณ ๒๕๖๗ 

ปงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่  ๑ ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนช่ือสําหรับปงบประมาณนั้น 

 

๕.  งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

P ใชงบประมาณ 

 

ประเภท
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณสะสม

ท่ีผานมา* 

แผนเบิกจายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

งบลงทุน        

งบดําเนินการ ๐.๐๓ / ป - ๐.๐๓ ๐.๐๓ ๐.๐๓ ๐.๐๓ ๐.๐๓ 

รวมท้ังสิ้น        

หมายเหตุ - จํานวนเงินใชหนวยเปนลานบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหนง) 

- *สําหรับโครงการ/งานที่ดําเนินการตอเนื่องจนถงึงบประมาณปปจจุบัน 

 

๖.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับของโครงการ/งาน 

๖.๑  ผลผลิต (Output): ผลที่ไดรับทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/งานแลวเสร็จ   ซึ่งอาจจะเปนผลผลิตในเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

ผลผลิต จํานวน หนวย 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

จํานวนขอมูลที่เผยแพรผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมการใหบรกิาร 
ATM ที่เปนมิตรตอสิง่แวดลอม CSR in 

Process ของ บวท. ผานสื่อตาง ๆ ของ 

บวท. 

 ๓ คร้ัง P P P P P 
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๖.๒  ผลลัพธ  (Outcome): ผลประโยชนตอเนื่องทางตรงหรือทางออมที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ/งาน และเมื่อนําผลผลิต

ที่ไดไปใชประโยชนหลังจากดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  (อาจจะเปนผลลัพธในเชิงปรมิาณหรือเชิงคุณภาพ)   

ผลลัพธ 
เปาหมายในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ป......... 

       

 

๗.  ผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการ/งานท่ีจะใหการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จ 

บทบาท ชื่อหนวยงาน 

๗.๑ หนวยงานผูรับผดิชอบหลัก สกญ. (นายชัชนลฯ) 

๗.๒ หนวยงานที่สนับสนุน ผูบริหารและ พนักงานทุกคน สวนงานภาคปฏบัิติการ หนวยงานภายในและภายนอก  

หมายเหตุ - ใชรูปแบบ ฝาย (สํานักงาน/กอง/ศูนย ที่นําเสนอโครงการ/งาน) ในขอ ๗.๑ 

 

๘.  แผนปฏิบัติการ: คือแผนที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการดําเนินงาน (กิจกรรม) ที่นําไปสูเปาหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลา

ในแตละกิจกรรม เนือ้งาน และแผนการเบิกจายเงิน ผูรับผิดชอบ แตละกิจกรรมตองระบุความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน (ลําดับกอน/หลัง 

หรือสามารถดําเนินการคูขนานกัน) ทั้งนีก้ารจัดทําแผนปฏิบัติการมีประเด็นที่ตองพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของการคิดเนือ้งาน (%) ดังนี้ 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ/งานนั้นเหมือนกันทุกปงบประมาณ ใหจัดทําแผนปฏิบัติการเพียงปงบประมาณเดียว 
และคิดเนื้องานรวมเปน 100% ตอป  โดยใสหมายเหตุไวทายตารางวาดําเนินการทุกป 
 - กรณีที่กิจกรรมในการดําเนินโครงการ /งานนั้นไมเหมือนกันในแตละปงบประมาณ  หรือใหผลผลิต (Output) ที่ตางกัน     
ตามการขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในแตละปงบประมาณ  ใหจัดทําแผนปฏิบัติการโดยคิดเนื้องานรวมเปน 100%  แบงตาม     

การขออนุมัติวงเงินในแตละปงบประมาณนั้น   เชน  การจัดหาระบบ/อุปกรณ ใหมเพิ่มเติม/ทดแทนของเดิม   การปรับปรุงระบบ/อุปกรณ    
การฝกอบรม เปนตน 

 - กรณีที่โครงการ/งานมีระยะเวลาดําเนินการเร่ิมตนและสิ้นสุดแนนอน ใหจัดทําแผนปฏิบัติการตั้งแตเร่ิมตนจนถึงสิ้นสุด และ
คิดเนือ้งานรวมเปน 100% จนจบโครงการ/งาน 

 

¨ ตองผานการพิจารณามาตรฐานการบรกิารการเดินอากาศและประเมนิความปลอดภัย (Standard and Safety Assessment) เพื่อขอ
รับรองการนํามาใชงานอยางเปนทางการจากหนวยงานกํากบัดูแล (สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย)  กรุณาเพิ่มกิจกรรม
ตาง ๆ ของ สมป. ตามเอกสารแนบในแผนปฏิบัติการ 

 

กรุณาระบุหนวยงานภายนอกท่ีตองประสานงานดานตาง ๆ และอยูในแผนปฏบัิติการ เชน ขออนุญาตใหเปดใชงาน/อนุญาตเขา

หรือใชพืน้ที่  ขออนุญาตแบบกอสราง  เปนตน  

¨ กพท. – สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย   

¨ สํานักงาน กสทช. – สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

¨ ทย. – กรมทาอากาศยาน  ¨ ทอท. – บมจ. ทาอากาศยานไทย 

¨ ทอ. – กองทัพอากาศ  ¨ ทร. – กองทัพเรือ   ¨ ทบ. – กองทัพบก 

¨ ธร. – กรมธนารักษ  ¨ อบต. – องคการบรหิารสวนตําบล 

¨ อื่น ๆ................................................................................................................................................................................................. 
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แผนปฏิบัตกิาร 

ลําดับที่ กิจกรรม 
เร่ิมตน 

(เดือน/ป) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ป) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจาย : ลานบาท 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ีตอง
ดําเนินการกอนหนา 

(ลําดับที่) 
งบลงทุน งบดําเนินการ 

๑ รวบรวมขอมูลกิจกรรมการ

ใหบรกิาร ATM ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมของ บวท. เพื่อ
จัดทําสื่อในการ
ประชาสัมพันธและสื่อสาร/
เผยแพรกิจกรรมการแสดง

ความรับผดิชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม ในเชิงรุก
มุงเนน CSR In Process ใน
ดานภารกิจของ บวท.   

ต.ค. ๖๒  ต.ค. ๖๒ ๒๐  - สกญ.  

และ 

ศบ. 

             

๒ รวบรวมขอมูลกิจกรรมการ

ใหบรกิาร ATM ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมของ บวท. นํามา
สรุปทําการวิเคราะหกําหนด
หัวขอเร่ืองและกําหนด
รูปแบบของสื่อในการ

เผยแพรในรูปแบบตาง ๆ เชน 
แผนพับ โปสเตอร หรือ
ภาพเคลื่อนไหว อยางใด
อยางหนึ่งหรือทั้ง ๓ รูปแบบ
ตามความเหมาะสม เพื่อ

เผยแพรผานชองทางสื่อสาร
ตาง ๆ ของบวท. ในมมุที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม      ใน
เชิงรุกมุงเนน CSR In Process 
ของ บวท. เปนตน 

พ.ย. ๖๒  ม.ค. ๖๓ ๒๐  - สกญ.  

และ  
ศบ. 

 

๓ ผลิตสื่อตามที่กําหนดและทํา
การประชาสัมพันธและ
สื่อสาร/เผยแพร กิจกรรม
การใหบรกิาร ATM ที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม มุงเนน 

CSR In Process แกหนวยงาน
ภายในและภายนอก บวท.  

ก.พ. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ๕๐  ๐.๐๓ สกญ.   
และ  
สส. 
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ลําดับที่ กิจกรรม 
เร่ิมตน 

(เดือน/ป) 
ส้ินสุด 

(เดือน/ป) 
เนื้องาน 

(%) 

แผนการเบิกจาย : ลานบาท 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ีตอง
ดําเนินการกอนหนา 

(ลําดับที่) 
งบลงทุน งบดําเนินการ 

๔ สรุปรายงานผลการ

ประชาสัมพันธ/สื่อสาร/
เผยแพร  กิจกรรมการ
ใหบรกิาร ATM ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม มุงเนน CSR in 

Process ของ บวท. ทีแ่สดง

ความรับผดิชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม  

ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓ ๑๐     

รวม ๑๐๐ %  ๐.๐๓  

หมายเหตุ - ใชรูปแบบ เดือน/ป  เชน พ.ค. ๒๕๕๖  และ งบประมาณ/แผนเบิกจายใหใชทศนิยม ๒ ตําแหนง 

- หากกิจกรรมใดมีการเบกิจายครอมปงบประมาณ ใหระบุการเบกิจายในแตละปแยกจากกันใหเห็นชัดเจน 

- ขัน้ตอนการจัดซือ้/จัดจางขอใหปฏิบัติตามระเบยีบพัสดุของ กพ.บท. ใหครบทุกขัน้ตอน เชน ขัน้ตอนการสอบราคาหรือประกวดราคา เปนตน 

 

๙. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ /งานและแนวทางการในการลดและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น   เปนการระบุ     

ความเสี่ยงของโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ  ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละโครงการ/งาน  รวมทั้งการระบุความเสี่ยง    
ที่สําคัญ สาเหตุ และมาตรการควบคุมที่มีอยู  หากเกิดเหตุการณไมพึงประสงคขึ้นจนสงผลกระทบตอการดําเนินโครงการ/งานจนทําให 
ไมสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  จึงควรมีการกําหนดมาตรการเพิ่ม เติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง  เพื่อใหความเสี่ยง    
ของโครงการ/งานลดนอยลงจนสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

ของโครงการ/งาน 
สาเหตุ ผลกระทบ 

ประเมนิความเสี่ยง คะแนน
ความเสี่ยง 

(P x I) 

มาตรการควบคุมท่ีมอียู/
มาตรการควบคุมเพิ่มเตมิ* 

โอกาส 
(P) 

ผลกระทบ 
(I) 

สภาพแวดลอม ปจจัยที่ไมสามารถ
ควบคุมไดในการ

กําหนดรูปแบบการ
นําเสนอ ชองทางการ
สื่อสารเผยแพร 
งบประมาณในการ
ดําเนินการสื่อสารไม

เพียงพอตอกิจกรรม
ที่อาจเกิดขึน้เฉพาะ
หนา  

ชองทางการ
สื่อสารเผยแพร 

และวิธีการอาจไม
สามารถตอบ
วัตถุประสงคของ
โครงการได 

๑ ๒ ๒ สรางบรรยากาศที่สงเสรมิ
ประชาสัมพันธ/สื่อสาร/

เผยแพร CSR In process ของ 
บวท. จากกิจกรรมการ
ใหบรกิาร ATM ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมใหเปนที่รูจักตอ
พนักงานภายในบวท. และผูมี

สวนไดสวนเสียภายนอกบวท. 
ในเชิงรุกมุงเนน CSR In 

Process 

หมายเหตุ: - P  =  Probability  และ I  =  Impact 

- *คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) มีผลตอการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๑ – ๔ =  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมที่มีอยูเพียงพอ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๕ – ๘ =  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: มาตรการควบคุมที่มีอยูเพียงพอ 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๙ – ๑๒ =  ระดับความเสี่ยงสูง: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

· ชวงคะแนนตั้งแต ๑๕ – ๒๕ =  ระดับความเสี่ยงสูงมาก: ตองกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 



 

-๖- 

๑๐.  การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ของโครงการ/งาน  
(เฉพาะโครงการ/งาน ท่ีใชงบลงทุนในการดําเนินโครงการ/งาน) 

๑๐.๑  ความพรอมของโครงการ/งานที่ตองขอตัง้งบประมาณเพื่อดําเนินการ 

* มีความจําเปนตองระบุเนื่องจากมีความสําคัญประกอบการตัดสินใจในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดดําเนินการและการพิจารณาขอตั้ง 
งบลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ/งาน 

๑๐.๑.๑ ความพรอมของพืน้ที่ดาํเนินการ  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

ช่ือผูรับผิดชอบ 

ในการจัดหา
สถานที่ 

ช่ือหนวยงาน
เจาของพื้นที่ 

ไดรับ
อนุมัติ

พื้นที่แลว 

อยู
ระหวาง
การขอ
อนุญาต 

อยู
ระหวาง

การจัดหา
พื้นที่ 

        

        

        

        

        

 

๑๐.๑.๒ ความพรอมของขอกําหนดวัสดุ/งาน   ขอกําหนดในการซื้อ/ประกวดราคาและแบบประกอบ  และระบบสนับสนุนตาง ๆ เชน 
ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  ขายสื่อสาร  เปนตน 

 ลําดับ ระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มแีละสมบูรณ 

มี 

แตยังไมสมบูรณ 
ไมมี 

      

      

 

๑๐.๑.๓ ความพรอมของบุคลากร  

 ลําดับ สําหรับระบบ/อุปกรณที่จัดหาหรือดานอื่น ๆ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 
มคีวามพรอม มแีตไมพรอม ขาดอัตรากําลัง 

      

      

 

๑๐.๑.๔ ความพรอมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  (ถาม)ี 

ลําดับ สถานที่ดําเนินการ 
ปท่ีเร่ิมใช

งบประมาณ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอมฯ 

ผาน 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมดําเนินการ 

      

      

หมายเหตุ  ตองวาจางที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการ/งาน ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙          

ตอนพิเศษ ๙๗ ง  ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 



 

-๗- 

๑๐.๒ ความเหมาะสมทางการเงิน* (เปนการวิเคราะหโครงการ/งาน ที่เสนอวามีความคุมคาการลงทุนหรือไม) 

๑๐.๒.๑ กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงินได  โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาวาโครงการ/งานนั้น จะมี

ความคุมคาในการลงทุนหรือไม โดยใชตัวชีต้างๆ ดังนี้ 
 - มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  ……………………………………………………………………………………………………………. 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  ……………………………………………………………………………………….. 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)  ……………………………………………………………………….... 

๑๐.๒.๒ กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงินไดจะตองใชวิธขีองการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  

effectiveness)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หมายเหตุ  

กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน สามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได  อาศัยหลักเกณฑ ดังนี้ 

- มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  แสดงถึงผลประโยชนสุทธิตลอดระยะเวลาของโครงการ/งาน ซ่ึงเทากับผลตางระหวางมูลคาปจจุบัน          

ของผลประโยชนกับมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม โดยโครงการ/งานที่มีมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวาศูนยจะเปนโครงการ/งานที่คุมคาในการลงทุน 

 - อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)  คือ อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมตอมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม  โดย B/C 

มากกวาหนึ่ง จะเปนโครงการ/งานที่ใหผลประโยชนตอบแทนคุมคาในการลงทุน 

 - อัตราผลตอบแทนของโครงการ/งาน (Internal Rate of Return หรือ IRR)   โดยวิเคราะหจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนของโครงการ/งานกับเงินลงทุน

และคาใชจายตลอดอายุของโครงการ/งาน (ที่ผานมา สศช. จะพิจารณาวาโครงการ/งานมีความเหมาะสมในการลงทุน  หากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ

โครงการ/งานสูงกวาอัตรารอยละ ๙ - ๑๒ แลวแตลักษณะของโครงการ/งาน เปนการพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล หรือคาเสียโอกาสของเงินทุนที่

ประเทศจะตองจายลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่นที่จะตอบสนองวัตถุประสงคเดียวกันซ่ึงธนาคารโลกไดเคยศึกษาและกําหนดไวสําหรับกลุมประเทศกําลังพัฒนา

ไวที่อัตรารอยละ ๑๒ **) 

 

 

 

กรณีที่ผลประโยชนของโครงการ/งาน ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงนิได 

การวิเคราะหโครงการ/งาน จะอาศัยวิธีของการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost  effectiveness) แทนการใชตัวช้ีทั้งสามในขอ ๑๐.๒.๑    โดยเปนการวิเคราะห

เปรียบเทียบคาใชจายของแตละทางเลือกตาง ๆ  ซ่ึงทางเลือกที่เหมาะสมจะเปนทางเลือกที่มีตนทุนและคาใชจายตลอดอายุโครงการ/งานตํ่าที่สุดในการตอบสนอง

วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับตามที่กําหนดไว   ซ่ึงการวิเคราะหวิธนีี้เปนคํานวณผลหารระหวางคาใชจายสุทธทิี่มีหนวยเปนเงินตรากับผลลัพธที่หนวยไมเปน
เงินตรา 

ทั้งนี้ขอใหทําการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหความคุมคาการลงทุนดังกลาว

ขางตนภายใตขอสมมติฐานตาง ๆ  เพื่อใหทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ /งาน   การวิเคราะหนี้จะไดคาอัตราผลตอบแทนโครงการ/งานในแตละกรณี    

เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวาควรจะลงทุนหรือไม หากขอสมมติฐานตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากกรณีฐาน (Base Case)   เชน  การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของคาใชจาย

ลงทุนโครงการ/งาน   การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประมาณการผลประโยชนของโครงการ /งาน และการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ    

ในกรณีที่มีการจัดซือ้จัดหาจากตางประเทศ เปนตน 

 

* ใหทําทัง้ขอ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒  แตท้ังนีห้ากไมสามารถวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๑ ได ใหทําการวิเคราะหในขอ ๑๐.๒.๒ แทน  

** ขอใหใชอัตราสวนลด (Discount Rate)  ที่อัตรารอยละ ๕  

 

 


