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บริษัท  วิทยุการบินแห�งประเทศไทย  จํากัด 
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๑. ความเป�นมา  
           บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.)  เป�นหน�วยงานภาครัฐซ่ึงมีบทบาทสําคัญ
อย�างย่ิงต�อการพัฒนาประเทศ ในด-านบริการการเดินอากาศและส่ือสารการบิน โดยมีสถานภาพเป�น
หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ซ่ึงได-นํายุทธศาสตร3ชาติ  ๒๐ป7 พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
มาเป�นกลไกสําคัญในพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร3องค3กร สําหรับการจัดทําแผนแม�บทการแสดง
ความรับผิดชอบต�อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) นั้น การดําเนินงานเป�นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมุ�งเน-นการผลักดันให-เกิดความตระหนักรู-ด-านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล-อมที่
สอดคล-องกับทิศทางของแผนยุทธศาสตร3ชาติ นอกจากนั้น ยังให-ความสําคัญต�อการส�งเสริมการสร-าง
คุณค�าร�วมให-กับสังคม (Creating Shared Value: CSV)  ให-เกิดประโยชน3อย�างแท-จริงในทกุภาคส�วนของ
สังคมอีกด-วย 
 แนวทางการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมที่ บวท. ให-ความสําคัญนั้น เป�นการ
ดําเนินงานเพ่ือให-การบริหารงานเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผู-มีส�วนได-ส�วนเสียทุกกลุ�ม 
ตลอดจนการดูแลรักษาสังคมและส่ิงแวดล-อม ซ่ึงจากการเล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินการ
ดังกล�าว จึงมีแนวทางในการจัดทําแผนแม�บทฯ ข้ึน โดยแผนแม�บทมีความสอดคล-องกับแผนวิสาหกิจ
ของ บวท. ที่ใช-เป�นแนวทางในการพัฒนาอย�างเป�นระบบและนํามาใช-เพ่ือให-เกิดประโยชน3ต�อ บวท. 
อย�างจริงจัง โดยอยู�ภายใต-การบริหารจัดการของคณะกรรมการและผู-บริหารระดับสูงให-ดําเนินงาน
เป�นไปตามแผนอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 จากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล-อมทั้งทางด-านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่เข-ามามีส�วนสําคัญต�อการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชนต�าง ๆ รวมถึงกระแสโลกร-อน ทําให-      
ทุกภาคส�วนของโลกให-ความสําคัญกับการสร-างผลิตภัณฑ3และการให-บริการที่เป�นมิตรกับส่ิงแวดล-อม 
การกําหนดกลยุทธ3ในแผนยุทธศาสตร3ชาติ ซ่ึงส�งผลต�อการจัดทําแผนยุทธศาสตร3ของ บวท. ที่ให-
ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจขององค3กรต�าง ๆ และการให-บริการที่เป�นมิตรกับส่ิงแวดล-อมมากข้ึน 
รวมตลอดจนให-ความสําคัญกับการสร-างคุณค�าเพ่ิมให-กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียทุกกลุ�ม ดังนั้นแผนแม�บท 
CSR ของ บวท. ที่จัดทําข้ึนฉบับน้ี  จึงได-มุ�งเน-นการส�งเสริมการสร-างคุณค�าร�วมให-แก�สังคมและ
รับผิดชอบต�อส่ิงแวดล-อมด-วย เพ่ือเป�นการสร-างความมั่นคงในการให-บริการการเดินอากาศและส่ือสาร
การบินให-กับประเทศ รวมถึงเป�นการสร-างคุณค�าเพ่ิมให-กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียทุกกลุ�มอย�างสมดุลและ
ยั่งยืน 
 



 

 

๒. วัตถุประสงค�ของการจัดทํา 
 เพ่ือให-การดําเนินงานของ บวท.  มีผลในทางปฏิบัติอย�างแท-จริง และเกิดประโยชน3กับทุกฝ_าย การ
จัดทําแผนแม�บทการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม จึงได-ยึดหลักการที่สําคัญคือ “ส�งเสริม
การสร-างคุณค�าร�วมให-แก�สังคมและรับผิดชอบต�อส่ิงแวดล-อม” เพ่ือให-บรรลุวัตถุประสงค3 ดังต�อไปน้ี  
   ๒.๑ เพ่ือเป�นแผนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สําหรับส�งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคม ส่ิงแวดล-อม และการสร-างคุณค�าร�วมให-แก�สังคม ให-เกิดข้ึนในหน�วยงานและสามารถนําไปปฏิบัติ
และติดตามผลได-อย�างเป�นรูปธรรม  
    ๒.๒ เป�นเครื่องมือในการสนับสนุนการดําเนินงานให-สอดคล-องกับประเด็นยุทธศาสตร3และ     
กลยุทธ3ขององค3กร ในการผลักดันการดําเนินงานที่คํานึงถึง การส�งเสริมการสร-างคุณค�าร�วมให-แก�
สังคมและรับผิดชอบต�อส่ิงแวดล-อม 
 ๒.๓ เพ่ือสร-างการยอมรับ ความน�าเช่ือถือ ความมั่นใจ และความศรัทธา ให-เกิดข้ึนกับผู-ถือหุ-น
ผู-รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู-มีส�วนได-ส�วนเสียทั้งภายในและภายนอก บวท.  
 โดยมีเปdาหมายของการดําเนินการด-านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมดังน้ี 

เปdาหมายที่ ๑ เป�นองค3กรที่มีความรับผิดชอบต�อชุมชน สังคม ส่ิงแวดล-อม และสร-างคุณค�า
เพ่ิมร�วมกันในสังคม รวมถึงใส�ใจกับปeญหาส่ิงแวดล-อมและผลกระทบต�อชุมชนจากการให-บริการจราจร
ทางอากาศ  
    เปdาหมายที่ ๒  มีภาพลักษณ3องค3กรที่ดีเป�นที่ยอมรับของบุคลากรภายใน ผู-ใช-บริการ ผู-ถือหุ-น        
ผู-กํากับดูแล คู�ความร�วมมือ ชุมชน และประชาชนทั่วไป 
    เปdาหมายที่ ๓ เป�นเครื่องมือในการวางแผนการทํางานรวมถึงติดตามประเมินผลอย�างเป�นรูปธรรม 

 
๓. ขั้นตอนในการจัดทําแผนแม%บทด&านการแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและส่ิงแวดล&อม 
 การจัดทําแผนแม�บทด-านความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมของ บวท. กําหนดข้ันตอนดังน้ี  
  ๓.๑ การเก็บรวบรวมข&อมูล   
        เก็บรวบรวมข-อมูลสภาพแวดล-อมการดําเนินงานภายนอกที่เกี่ยวข-อง ประกอบด-วย 
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรอบยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) แผน
ยุทธศาสตร3รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมภาครัฐ  การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม          
และส่ิงแวดล-อมภาคเอกชน  อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด-วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ              
และมาตรฐานว�าด-วยความรับผิดชอบต�อสังคม ( ISO 26000  :  Soc ia l  Respons ib i l i ty )
 
 

๒



   

 

รวมถึงสภาพแวดล-อมการดําเนินงานภายในที่เกี่ยวข-อง ประกอบด-วย วิสัยทัศน3 พันธกิจ วัฒนธรรมองค3กร และ
ค�านิยมของ บวท. นโยบายของคณะกรรมการ บวท. รายงานผลการประเมินองค3กรตามระบบการ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ประจําป7 ๒๕๖๑ ผลการดําเนินงานตามแผนแม�บทการแสดงความ
รับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ เพ่ือนํามาเป�นข-อมูลประกอบการกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร3 

 ๓.๒  สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนสภาพแวดล&อม 
          สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนสภาพแวดล-อมภายใน/ภายนอกที่เกี่ยวข-องกับการแสดง
ความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม โดยตัวแทนพนักงานระดับผู-จัดการงานบริหารทั่วไป /เทียบเท�า ระดับ
ผู-ช�วยผู-จัดการงานบริหารทั่วไป /เทียบเท�า  มาวิเคราะห3จุดแข็งและจุดอ�อน โอกาสและความท-าทายการ
ดําเนินงาน รวมถึงการระดมสมองคิดกิจกรรม โครงการ/งานที่เกี่ยวข-อง 

  ๓.๓ วิเคราะห�ข&อมูล กําหนดยุทธศาสตร� แผน และโครงการ/งาน  

        - วิเคราะห3สภาพแวดล-อมการดําเนินงานภายนอกและภายใน สภาพปeญหา ตลอดจน
กําหนดเปdาหมาย และตัวช้ีวัดหลักของการดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและ
ส่ิงแวดล-อมของ บวท. 
      - กําหนดยุทธศาสตร3ในการดําเนินงานจากผลการวิเคราะห3ข-อมูล  
      - กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน การกําหนดตัวช้ีวัด และค�าเปdาหมาย 
      - กําหนดระยะเวลาในการดําเนินแผนงาน โครงการ/งาน และกิจกรรม  
      - การจัดทําโครงการ/งาน ประจําป7  
๔. จัดทํารายละเอียดโครงการ/งาน  
     การจัดทํารายละเอียดของแผน โครงการ/งาน และกิจกรรม 
๕. จัดทําแผนแม%บท 
 จัดทําแผนแม�บท โดยมีเค-าโครง ประกอบด-วย ๖ บท ดังน้ี  
  บทที่ ๑  บทนํา  
 บทที่ ๒  ข-อมูลองค3กร  
 บทที่ ๓  แนวคิดและนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม         
 บทที่ ๔ การทบทวนสภาพแวดล-อมการดําเนินงานการแสดงความรับผิดชอบ 
                          ต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม 
      บทที่ ๕  ยุทธศาสตร3การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม         
      บทที่ ๖  การส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม         
       บทที่ ๗ รายละเอียดแผนการดําเนินงานตามโครงการ/งาน 
 
 

 

๓



   

 

๖. การอนุมัติแผนและแจ&งหน%วยงานท่ีเก่ียวข&อง  
 ๖.๑ เสนอผู-บริหารระดับสูง พิจารณาให-ความเห็นชอบร�างแผนแม�บทฯ 
 ๖.๒ เสนอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและ
ส่ิงแวดล-อมพิจารณาอนุมัติร�างแผนแม�บทฯ 
 ๖.๓ แจ-งหน�วยงานที่เกี่ยวข-องรับทราบและนําไปปฏิบัติ  

๗. รายละเอียดโครงการ/งาน ด&าน CSR พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๖ 
 ๗.๑ โครงการ/งาน ด-านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม ๙   โครงการ/งาน 
 ๗.๒ โครงการ/งาน ด-านการส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม ๖ โครงการ/งาน  
๘. คํานิยามในแผนแม%บทการแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและส่ิงแวดล&อม 

วิสัยทัศน� คือ มุ�งมั่นพัฒนาคุณภาพการให-บริการการเดินอากาศสู�การเป�นหนึ่งในองค3กรระดับ  
ดีเย่ียมตามมาตรฐานโลกอย�างยั่งยืน   

พันธกิจ คือ เป�นผู-ให-บริการการเดินอากาศของประเทศ ที่ตอบสนองความต-องการของ

ผู-ใช-บริการด-วยความปลอดภัยเป�นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต�อ  
ผู-มีส�วนได-ส�วนเสียทุกกลุ�มและผลประโยชน3แห�งชาติ 

จุดมุ%งหมายสูงสุด หมายถึง ส�งเสริมการสร-างคุณค�าร�วมให-แก�สังคมและรับผิดชอบต�อ

ส่ิงแวดล-อมอย�างสมดุลและยั่งยืน 

แผนแม%บทด&านการแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและส่ิงแวดล&อม หมายถึง แผนหลักใน

การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมส่ิงแวดล-อม และการส�งเสริมการสร-างคุณค�าร�วมให-แก�สังคม 
รวมถึงการส่ือสารการดําเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมขององค3กรใน   
ยุคใหม� เพ่ือสร-างความมั่นคงในสังคมและการพัฒนาแบบยั่งยืน เป�นกลไกที่น�าเช่ือถือและเป�นที่ยอมรับได-ของสังคม 

 การแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและส่ิงแวดล&อม หมายถึง การดําเนินโครงการ/งานและ

กิจกรรมภายใน ภายนอกองค3กร ควบคู�ไปกับการใส�ใจดูเเลรักษาสังคมและส่ิงเเวดล-อม ไม�เอาเปรียบ
ลูกจ-าง ลูกค-า หรือคู�ค-า อีกทั้งไม�ทําลายส่ิงแวดล-อมหรือสร-างปeญหาและความกังวลต�อสังคมใกล-และ
สังคมไกลที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจด-วยการก�อมลพิษ และไม�สร-างผลกระทบจากการดําเนินงานของ บวท. 
ต�อชุมชน รวมถึงเป�นการสร-างคุณค�าเพ่ิมให-กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียทุกกลุ�มอย�างสมดุล เพ่ีอนําไปสู�การ
พัฒนาธุรกิจอย�างยั่งยืน  

สังคมใกล&  หมายถึง  ผู- ที่ เ กี่ยวข-องใกล- ชิดกับองค3กรโดยตรง เช�น พนักงานรวมทั้ ง

ครอบครัว  ชุมชนที่ตั้งอยู�ใกล-สถานประกอบการ  ลูกค-า คู�ค-า หรือส่ิงแวดล-อมรอบข-าง เป�นต-น 
สังคมไกล  หมายถึง  ผู-ที่เกี่ยวข-องกับองค3กรโดยอ-อม เช�น คู�แข�งทางธุรกิจหรือประชาชน

ทั่วไป  เป�นต-น 
 

 

๔



   

 

ประเด็นยุทธศาสตร� หมายถึง ประเด็นหลักที่ต-องคํานึงถึง ต-องการพัฒนา ต-องการมุ�งเน-นและ

ดําเนินการ  

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� หมายถึง วัตถุประสงค3ที่ต-องดําเนินการให-บรรลุผลสัมฤทธิ์เพ่ือ

ตอบสนองยุทธศาสตร3  
ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวบ�งช้ีการบรรลุเปdาหมายที่วางไว-ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  
ค%าเป?าหมาย หมายถึง ตัวเลขหรือค�าของตัวช้ีวัดความสําเร็จทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
โครงการ/งาน หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการที่จะดําเนินการ เพ่ือให-บรรลุเปdาหมาย  
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บทท่ี ๒ 
ข&อมูลองค�กร 

๑. วิสัยทัศน� :  มุ�งมั่นพัฒนาคุณภาพการให-บริการการเดินอากาศสู�การเป�นหนึ่งในองค3กรระดับดีเย่ียม 

                     ตามมาตรฐานโลกอย�างยั่งยืน 

๒. พันธกิจ  :  เป�นผู-ให-บริการการเดินอากาศของประเทศ ที่ตอบสนองความต-องการของผู-ใช-บริการ 

                     ด-วยความปลอดภัยเป�นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
ต�อผู-มีส�วนได-ส�วนเสียทุกกลุ�มและผลประโยชน3แห�งชาติ 

๓. โครงสร&างองค�กร : กําหนดผู-รับผิดชอบในการประสานและบูรณาการการแสดงความรับผิดชอบต�อ

สังคมและส่ิงแวดล-อม คือ “สํานักกรรมการผู-อํานวยการใหญ�” ตามประกาศบวท. ที่ 
ปก ๑๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

 
 
 

 

 
 

 

ภาพที่ ๑ โครงสร-างองค3กร บริษทั วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด 

๖



 

 

๔. โครงสร&างและระบบการแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมของ บวท. 
  บวท. ได-ยึดแนวทางการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล-อมอย�างยั่งยืนตามกรอบยุทธศาสตร3
ชาติ ๒๐ป7 พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที ่๑๒   ซ่ึงเป�นกรอบ
ในการบริหารจัดการการแสดงความรับผิดต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม ดังภาพที่ ๒ แสดงโครงสร-างการ
แสดงความรับผิดต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมอย�างยั่งยืนของ บวท. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
ภาพที่ ๒ แสดงโครงสร-างและระบบการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมของ บวท. 
 

  

 

ระบบการแสดงความ

รับผิดชอบต%อสังคม

และสิ่งแวดล&อม 

(ปBจจัยนําเข&า) 

การทําหน-าที่ของ

คณะกรรมการ บวท. 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

คณะกรรมการ 

บริษทั วทิยกุารบนิแห�งประเทศไทย จํากัด 

คณะกรรมการ 

กํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดง

ความรับผิดชอบต�อสังคม 

 

ฝ_ายบริหารระดบัสูง (EMM) 

งานกํากับดูแลกิจการที่ดีและการ

แสดงความรับผดิชอบต�อสังคมและ

สิ่งแวดล-อม 

โครงสร&าง 

การกํากับดูแลกิจการที่ดีและการ

แสดงความรับผิดชอบต%อสังคม 

ผลลัพธ�สูงสุดของ 

การแสดงความรับผิดชอบ
ต%อสังคม 

(ปBจจัยนําออก)

- องค3กรเติบโตอย�างยั่งยืน 

- สร-างความสามารถในการแข�งขัน 

- เพิ่มคุณค�าให-กับผู-ถือหุ-นในระยะยาว 

- คํานึงถึงผู-มีส�วนได-ส�วนเสียทุกภาคส�วน 

- ความโปร�งใสในการดําเนินกิจการ 

- ให-ความสําคัญกับปeญหาสังคมและ 

  สิ่งแวดล-อม 

หน�วยงานภายในทีเ่กี่ยวข-อง 

ยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห�งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ 

แผนยุทธศาสตร3รฐัวิสากิจ 

(สคร.) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ISO 26000 

๗



 

 

จากโครงสร	างการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บวท. จะเห็นว�าการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล	อม มีโครงสร	างสอดคล	องกับกรอบยุทธศาสตร(ชาติ 
๒๐ป, พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที่ ๑๒ กล�าวคือ มี
โครงสร	างการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล	อมที่เป9นเชิงคุณภาพ มีโครงสร	างส�วนบนสุด
ที่เป9นการบริหารนโยบาย (Policy Management) โดยการทําหน	าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม ซ่ึงเป9นคณะเดียวกับคณะกรรมการ บวท. มีการบริหาร 
ข	ามสายงานโดยฝNายบริหารระดับสูง (Executive Management Cross Functional Management : EMM) 
ทําหน	าที่ในการรับนโยบายลงมาปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติสู�การกําหนดนโยบายใหม� มีการ
บริหารงานประจําวัน (Daily Management) โดยงานการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม เป9นผู	ปฏิบัติ
เอง และเป9นผู	ประสานงานกับหน�วยงานกอง/ศูนย(/สํานัก ที่เกี่ยวข	องกับการดําเนินงานตามแผนแม�บท   
การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมของ บวท. โดยข	อมูลที่จะแสดงออกถึงการแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคมของ บวท. ประกอบด	วย ๑) การทําหน	าที่ของคณะกรรมการ บวท. ๒) การปฏิบัติตามกฎหมาย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ๓) ยุทธศาสตร(ชาติ ๒๐ ป, พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติฉบับที่ ๑๒  ๕) แผนยุทธศาสตร(รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และ ๖) ISO 
26000  ทั้งน้ีก็เพ่ือเพ่ิมคุณค�าให	กับผู	ถือหุ	นในระยะยาว คํานึงถึงผู	มีส�วนได	ส�วนเสียทุกภาคส�วน สร	าง
ความสามารถในการแข�งขัน และที่สําคัญ บวท. มีความเจริญเติบโตอย�างยั่งยืน  

สํานักกรรมการผู	อํานวยการใหญ�  มีหน	าที่รับผิดชอบงานกํากับดูแลกิจการที่ดีและ             
การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล	อม งานประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการ
สนับสนุนกิจการคณะกรรมการ บวท. และผู	ถือหุ	น งานของกรรมการผู	อํานวยการใหญ�  งานกล่ันกรอง
เอกสารสําหรับกรรมการผู	อํานวยการใหญ� งานสนับสนุนด	านธุรการให	แก�นักวิชาการระดับต�าง ๆ และ
เป9นต	นสังกัดของผู	บริหารและพนักงานที่ประจําสํานักกรรมการผู	อํานวยการใหญ� กํากับดูแลงานด	าน
กฎหมาย พัสดุ ระบบสารบรรณและเลขานุการของ บวท. การส่ือสาร รวมทั้งการบริหารความสัมพันธ(
กับผู	มีส�วนได	ส�วนเสียขององค(กร  นอกจากนั้น ยังรับผิดชอบการจัดให	มีระบบงานสนับสนุนกลยุทธ(
องค(กร (งานบริหารโครงการ งานบริหารคุณภาพ งานบริหารความปลอดภัย งานบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน งานตรวจสอบ/วิเคราะห(สภาวะแวดล	อมในหน�วยงาน งานพัฒนาบุคลากรและการ
จัดการความรู	 งานสารสนเทศและการส่ือสาร) และงานบริหารทั่วไป (งานเลขานุการ งานสารบรรณ 
การเงิน งบประมาณ พัสดุ และรายงานเวลาการเข	าทํางานของพนักงาน (Roster and Time report) ของ
หน�วยงานในสังกัด) 

นอกจากน้ี ยังมีหน�วยงานที่รับผิดชอบในการให	บริการจราจรทางอากาศตามภารกิจหลัก
ของ บวท. ร�วมพัฒนาประสิทธิภาพในการให	บริการการเดินอากาศ มีการนําเทคโนโลยีใหม� ๆ มาช�วย
สนับสนุนการดําเนินงาน สอดคล	องกับหลักมาตรฐาน ISO 26000 ในเรื่องหลักการให	ความสําคัญกับ   
ผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย การปฏิบัติตามกฎหมายและการเคารพต�อแนวปฏิบัติระดับชาติหรือระดับสากล 

๘



   

 

  ซ่ึงผลจากการดําเนินการดังกล�าวน้ี ช�วยลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล-อม อันเป�นการแสดง
ความรับผิดชอบต�อสังคมที่อยู�ในกระบวนการหลักของการดําเนินภารกิจ 

๕. ยุทธศาสตร�แผนวิสาหกิจ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖  

 ตามแผนวิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ กําหนดเป�น ๕ ประเด็นยุทธศาสตร3 
(Strategic Issue : SI) และวัตถุประสงค3เชิงยุทธศาสตร3 (Strategic Objective : SO) ในระดับองค3กร 
ประกอบด-วย  

SI 1  : การให-บริการการเดินอากาศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

         SO  1    : ให-บริการที่ปลอดภัยและมั่นคง เป�นไปตามมาตรฐานและต�อเนื่องในทุกช�วงการบิน 

         SO 2    : มีความสามารถรองรับเที่ยวบินได-อย�างมีประสิทธิภาพและเป�นมิตร 
                     ต�อส่ิงแวดล-อม 

SI 2 : การสร-างบุคลากรมืออาชีพ  

        SO 3   : มีบุคลากรมืออาชีพที่เพียงพอ มีการจัดการทุนมนุษย3อย�างเป�นระบบ 
      สามารถขับเคล่ือนวิสัยทัศน3และองค3กรให-เติบโตอย�างยั่งยืน  

   SO 4   : มีบุคลากรที่ทุ�มเท มีความผูกพันและมีสภาพแวดล-อมด-านบุคลากรที่ดี 

              SI 3 : การพัฒนาไปสู�องค3กรสมรรถนะสูง 

        SO 5   : มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีทั่วทั้งองค3กร และพร-อมรับต�อการ 
                    เปล่ียนแปลงเพ่ือให-เกิดผลลัพธ3ที่มีประสิทธิภาพอย�างยั่งยืน 

   SO 6   : มีระบบการกํากับดูแลที่ดีที่มีการจัดการในระดับดีเย่ียม 

   SO 7  : เป�นองค3กรแห�งนวัตกรรม ด-วยการพัฒนาสารสนเทศ และจัดการความรู- 
               เป�นพ้ืนฐาน 

                 SO 8  :  มีการบริหารจัดการทางการเงินและต-นทุนอย�างมีประสิทธิภาพและสมดุล   
                             เพ่ือให-มีอัตราค�าบริการที่เป�นธรรม โปร�งใส และแข�งขันได-  

SI 4 : การสร-างคุณค�าให-กับกิจการบินและผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย  

  SO 9   : สร-างคุณค�าให-กับกิจการบินทุกระดับ และสร-างความพึงพอใจให-ผู-มีส�วนได- 
              ส�วนเสียทุกกลุ�ม 

 SI 5 : การสร-างความสามารถในการแข�งขันให-กับประเทศ  

 SO 10 : มีโครงสร-างพ้ืนฐานระบบบริการเดินอากาศที่ครบถ-วน และมีศักยภาพ 
     สอดคล-องกับการพัฒนาการขนส�งทางอากาศของประเทศ  

SO 11 : สร-างความสามารถในการรองรับของระบบการบินของประเทศที่มีศักยภาพ    
            แข�งขันได- 
 

๙



   

 

ประเด็นยุทธศาสตร3ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ที่เกี่ยวข-องกับการแสดงความ
รับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม แสดงดังตารางที่ ๑ 
ตารางที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร3ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ที่เกี่ยวข-องกับการแสดงความ 
              รับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� 

(Strategic Issue) 

วัตถุประสงค�เชิง

ยุทธศาสตร� 

(Strategic Objective: SO) 

เป?าหมายผลการดําเนินการ 

(Key Performance Target: KPTs) 

กลยุทธ� 

(Straegy) 

SI 1  การให- บริ การการ
เดินอากาศที่ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

SO 2 มี ค ว า มส า มา ร ถ
รองรับเที่ยวบินได-อย�างมี
ประสิทธิภาพและเป�นมิตร
ต�อสิ่งแวดล-อม 

KPI 2.8 ปริมาณ Carbon Emision 
ที่เกิดจากความไม�มีประสิทธิภาพ
ของระบบ ATM 

S 2.2 พัฒนาขีดความสามารถในการ

รองรับและยกระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการบินในห-วงอากาศ เขตประชิด
สนามบิน และตามเส-นทางการบิน 

SI 3 การพัฒนาไปสู�
องค3กรสมรรถนะสูง  

SO 5 มีคุณภาพการบริหาร
จัดการที่ดีทั่ วทั้ งองค3กร 
แ ล ะ พ ร- อ ม รั บ ต� อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให- เกิด 
ผลลัพธ3ที่มีประสิทธิภาพ
อย�างยั่งยืน 

KPI 5.2 ระดับความพึงพอใจ
ผู-ใช-บริการ 

KPI 5.3 ปรบัระดบัความไม�พึงพอใจ
ผู-ใช-บริการ 
KPI 5.4 สัดส�วนข-อร-องเรียนจาก
ผู-ใช-บริการที่จัดการได- 

S 5.1 กําหนดแผนพัฒนาและบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค3กร เพ่ือปรับปรุงและ
จั ด ก า ร ก ร ะ บ ว น ก า ร ทํ า ง า น แ ล ะ

สอดคล-องกับการเพิ่มขีดความสามารถ
ด-านยุทธศาสตร3 

 SO 6 มีระบบการกํากับ
ดูแลที่ดีที่มีการจัดการใน
ระดับดีเยี่ยม 

KPI 6.1  ผลการประ เ มินความ
โปร�งใสโดย ป.ป.ช. ของรัฐวิสาหกิจ 
และปฏิบัติตามหลักการและแนว
ท า ง ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล ที่ ดี ใ น
รัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๕๒) ได- 

S 6.1 ดําเนินการตาม CG/CSR สร-าง 
Good Citizenship 

S 6.2 ผลักดัน CSR ในเชิงรุก (CSR in 

Process) 

 

 SO 7 เ ป� น อ ง ค3 ก ร แ ห� ง 
นวัตกรรมด-วยการพัฒนา 
สารสนเทศ และจัดการ 
ความรู-เป�นพื้นฐาน 

KPI 7.3 ง า น วิ จั ย  พั ฒน า  แ ล ะ
นวัตกรรม 

S 7.2 บริหารจัดการสารสนเทศ ความรู- 
และเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร-างนวัตกรรม 
นวัตกร ตลอดจนส�งเสริมการลงทุน การ
วิจัยและพัฒนาให-สอดคล-องกับ Thailand 
4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

SI 4 การสร-างคุณค�าให-กับ
กิจการบิน และผู-มีส�วนได-
ส�วนเสียทุกกลุ�ม  

SO 9 สร-างคุณค�าให-กับ
กิจการบินทุกระดับและ 
สร-างความพึงพอใจให-กับ 
ผู-มีส�วนได-ส�วนเสียทุกกลุ�ม 

KPI 9.3 ผลสํารวผจความเห็นของ
ผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย  

S 9.3 การสร-างความร�วมมือและบรหิาร 
จัดการเส-นทางบนิให-มีประสทิธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

 

 
 
 
 



   

 

ทั้งน้ี  ประเด็นยุทธศาสตร3 ๑ การให-บริการการเดินอากาศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ   

(SI 1) ในวัตถุประสงค3เชิงกลยุทธ3 SO2 มีความสามารถในการรองรับเที่ยวบินได-อย�างมีประสิทธิภาพ

และเป�นมิตรต�อส่ิงแวดล-อม และ SO9 สร-างคุณค�าให-กับกิจการบินทุกระดับ และสร-างความพึงพอใจ
ให-กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียทุกกลุ�ม ของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ เป�นกิจกรรมดําเนินงานการที่

แสดงถึงการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ซ่ึงเป�น จุดมุ%งหมาย

สูงสุด ในการดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมของ บวท.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

๑๑



 

 

บทท่ี ๓ 

แนวคิดและนโยบาย 

การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม 
 

๑. แนวคิดการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม 

ในช�วงหลายปที่ผ�านมา การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
เป2นกระแสแนวคิดที่องค4กรหรือบริษัทต�าง ๆ ได9ยึดเป2นแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจควบคู�ไปกับการ
แสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล9อม โดยการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล9อม 
หมายถึง การดําเนินธุรกิจภายใต9หลักจริยธรรม ควบคู�ไปกับการใส�ใจดูเเลรักษาสังคมและส่ิงเเวดล9อม  
เพ่ีอนําไปสู�การพัฒนาธุรกิจอย�างยั่งยืน รัฐวิสาหกิจที่มีการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม ย�อมไม�เอา
เปรียบลูกจ9าง ลูกค9า หรือคู�ค9า ไม�ทําลายส่ิงแวดล9อมหรือทําร9ายชุมชนโดยรอบที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจด9วย
การก�อมลพิษ หรือการดําเนินธุรกิจขององค4กรโดยไม�ก�อให9เกิดผลกระทบต�อชุมชน เป2นต9น อีกทั้งยัง
สะท9อนถึงการทําธุรกิจด9วยความโปร�งใส ถูกต9องตามกฎหมายและคํานึงถึงจรรยาบรรณอีกด9วย 

การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมขององค4กรธุรกิจ เริ่มแพร�หลายข้ึนในประเทศไทย
ประมาณ ป ๒๕๔๙ ทั้งบริษัทจดทะเบียนไทย และรัฐวิสาหกิจต�าง ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปต�างก็เห็น
ข9อดีในการมีส�วนร�วมทําความดีต�อชุมชน สังคม ส่ิงแวดล9อม และการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
ยังเป2นการส�งเสริมภาพลักษณ4ขององค4กรอีกทางหนึ่งด9วย ทั้งยังถือว�าเป2นการลงทุนอย�างหนึ่งที่คุ9มค�า
ทางการเงินและการตลาด ทําให9เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืน  ความรับผิดชอบต�อสังคมของธุรกิจ ต9อง
ดูแลควบคู�ไปด9วยกันสามด9าน คือ กําไร สังคม และส่ิงแวดล9อม โดยสังคมนั้นหมายถึง “ชุมชน” หรือ 
“คนในชุมชน” ที่องค4กรตั้งอยู� ซ่ึงสามารถสร9างสรรค4 หรือ “ลงทุน” ด9วยโครงการต�าง ๆ   เช�น การ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคน เป2นต9น ผลของการลงทุนที่มี
ประโยชน4เหล�านี้ ย�อมก�อให9เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืนต�อสังคมและประเทศชาติ และส�งผลดีต�อ
ผลประกอบการของธุรกิจไปด9วยนั่นเอง 

โครงการ/งาน และกิจกรรม CSR จะส�งผลให9ภาพลักษณ4ขององค4กรดีข้ึนเป2นเรื่องแน�นอน 
แต�ผลลัพธ4จากการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล9อม ต9องทําให9องค4กรและสังคมได9รับ
ผลตอบแทนคุ9มค�าไปพร9อม ๆ กัน มิใช�เพ่ือประโยชน4ต�อองค4กรแต�เพียงฝVายเดียว เพราะเมื่อองค4กรทํา
ส่ิงที่ดีแล9ว ผู9คนในสังคมย�อมจะเล็งเห็นเป2นคนตัดสินและให9การสนับสนุนองค4กรนั้นเป2นอย�างดี 

ปWญหาในแต�ละสังคมนั้นมีมากมาย แต�ละองค4กรอาจจะไม�สามารถดูแลจัดการได9ดีมาก
ทุกเรื ่อง แต�อาจเลือกทําอย�างจริงจังในประเด็นที่เกี่ยวกับธุรกิจของตัวเอง หรืออาจเป2นเรื ่องที่
องค4กร ให9ความสนใจห�วงใยเป2นพิเศษ   

แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล9อม คือ การมุ�งเน9น
แสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล9อมควรอยู�บนพ้ืนฐานของความพอประมาณท่ีธุรกิจต9องไม� 
 



   

 

เบียดเบียนตนเอง และ ขณะเดียวกันต-องไม�เบียดเบียนสังคมด-วย สามารถแบ�งเเนวปฏิบัติในเรื่องการแสดง
ความรับผิดชอบต�อสังคมได-เป�น ๗ หัวข-อ ซ่ึงเป�นองค3ประกอบหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 ดังน้ี   

๑. การกํากับดูเเลองค3กร 
๒. การไม�ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
๓. การเคารพสิทธิและการปฏิบัติต�อเเรงงานอย�างเป�นธรรม 
๔. การดูเเลรักษาส่ิงเเวดล-อม  
๕. การประกอบธุรกิจด-วยความเป�นธรรม   
๖. ความรับผิดชอบต�อผู-บริโภค   
๗. การมีส�วนร�วมพัฒนาชุมชน  

๒. หลักสําคัญพื้นฐานสําหรับความรบัผิดชอบต%อสังคม ๗ ประการ   
ตารางที่ ๒ องค3ประกอบหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 ที่กําหนดเป�นนโยบายความรบัผิดชอบต�อ 
              สังคม  และส่ิงแวดล-อม ๗ ประการ 
 

 การกํากับดูแลองค�กร 
(Orgaizational Governance) 

 ๑. เป�นหลักการที่องค3กรใช-วินิจฉัยและดําเนินการตามข-อวินิจฉัยเพ่ือให-เป�นไปตามจุดมุ�งหมายขององค3กร    
     ซึ่งประกอบด-วยกลไกการกํากับดูแลทั้งที่เป�นทางการและไม�เป�นทางการ 

สิทธิมนุษยชน   
(Human Rights) 

 ๒. เป�นสิทธิขั้นพืน้ฐานที่สามารถจําแนกออกเป�น ๒ หมวดใหญ� หมวดสิทธิของพลเมืองและสิทธิทาง 
     การเมือง ซึ่งหมายรวมถึง สิทธใินชีวิตและเสรีภาพ 

การปฏิบัติด&านแรงงาน 
(Labour Practices) 

 ๓. เป�นเรื่องของนโยบายและการดําเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการทาํงานในองค3กร 

ดูแลรักษาสิ่งแวดล&อม  
(The Environment) 

 ๔. เป�นการคํานึงถึงผลกระทบที่เกดิจากการตัดสินใจและการดําเนินงานขององค3กร 

การประกอบธุรกิจด&วยความ
เป�นธรรม  
(Fair Operating Practices) 

 ๕. เป�นการปฏิบตัอิย�างมีจริยธรรมขององค3กรที่มีต�อองค3กรอ่ืน ทั้งหน�วยงานภาครัฐ คู�ค-า คู�แข�งขัน  
     เพ่ือส�งเสริมให-เกิดผลในการทีด่ีหรือในทางบวก 

ประเด็นด&านผู&บริโภค 
(Consumer Issues) 

 ๖. เป�นความรับผดิชอบในตัวผลิตภณัฑ3และบริการที่มตี�อผู-บริโภค รวมทัง้ลูกค-าที่องค3กรให-บริการ 

การมีส%วนร%วมและพัฒนา
ชุมชน  
(Community Involvement 
and Development) 
 

 ๗. เป�นเรื่องที่ถูกผนวกไว-เป�นส�วนหนึ่งในการพัฒนาทีย่ั่งยืน  เนื่องจากองค3กรถือเป�นผู-มีส�วนได-ส�วนเสียหนึ่ง 
     ในชุมชุน และมีผลประโยชน3ร�วมกับชุมชน 
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๓. นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและส่ิงแวดล&อมของประเทศและหน%วยงาน 
    สําคัญท่ีเก่ียวข&องกับ บวท. 

บวท. ได-ให-ความสําคัญต�อการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม จึงได-มี
กรอบการดําเนินงานที่สําคัญที่นําไปกําหนดนโยบาย ดังน้ี 

๓.๑ ยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) นํามาเป�นกรอบโดยยึดหลัก 
 ๓.๑.๑ ความมั่นคง 
 ๓.๑.๒ การสร-างความสามารถในการแข�งขัน 
 ๓.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร-างศักยภาพคน 
 ๓.๑.๔ การสร-างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม 
 ๓.๑.๕ การสร-างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับส่ิงแวดล-อม และ 
 ๓.๑.๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐในการดําเนินการ 

บริหารจัดการและปฏิบัติงานของ บวท.   
      โดยผู-บริหารสูงสุดและผู-บริหารระดับสูงของ บวท. ลงนามร�วมกันในการยอมรับการ

ดําเนินงานภายใต-กรอบยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
      ๓.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

  มุ�งเน-นแนวคิดตามยุทธศาสตร3ที่ ๔ การเติบโตที่เป�นมิตรกับส่ิงแวดล-อมและการพัฒนา
อย�างยั่งยืน (Green Growth) เป�นแนวคิดการพัฒนาประเทศที่มุ�งสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน มีการใช-ทรัพยากร
อย�างมีประสิทธิภาพ ก�อให- เกิดของเสียและก�าซเรือนกระจกในปริมาณที่ ไม�ส� งผลกระทบต�อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล-อมจนเกิดความเส่ือมโทรมและสูญเสียสมดุลในการคํ้าจุนการดํารงชีพ 
ตลอดจนสนับสนุนวิถีชีวิตของประชาชนในทุกสาขาการผลิต โดยให-ความสําคัญกับ ๔ องค3ประกอบหลัก ได-แก�  

๓.๒.๑ ด-านเศรษฐกิจ โดยการเป�นเศรษฐกิจสีเขียว  มีการผลิตและบริการที่เป�นมิตร 
กับส่ิงแวดล-อม และใช-ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ  

๓.๒.๒ ด-านสังคม ในการสร-างความเป�นธรรม ลดความเหล่ือมลํ้า และเกิดการ
กระจายรายได-  

๓.๒.๓ ด-านส่ิงแวดล-อม โดยการอนุรกัษ3และรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล-อม
ให-เกิดความสมบูรณ3 ลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก และลดการเกิดมลพิษ และ  

๓.๒.๔ ด-านการบริหารจัดการและยึดตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร-างความโปร�งใส 
๓.๓ ยึดหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 เป�นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายการแสดง

ความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมของ บวท. 
๓.๔ นโยบายของยุทธศาสตร3กระทรวงคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการให-สอดคล-องกับแผนยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๒   รวมทั้งนโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) ที่ ให-ความสําคัญกับการ 
 

๑๔



   

 

สร-างความ  มั่งค่ังของประเทศไทยในอนาคต โดยคํานึงถึงการพัฒนาและใช-เทคโนโลยีที่เป�นมิตรต�อ
ส่ิงแวดล-อม (Green Growth Engine) โดยการมุ�งเน-นการใช-พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่
คํานึงถึงความได-เปรียบเรื่องต-นทุนเป�นหลัก มาสู�การคํานึงถึงประโยชน3ที่ได-จากการลดความสูญเสียทั้ง
ระบบ (Lost Advantage ) หัวใจสําคัญอยู�ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให-ส�งผลกระทบต�อส่ิงแวดล-อม
น-อยที่สุด 

๓.๕ แผนพัฒนาด-านการขนส�งทางอากาศขององค3การการบินพลเรือนระหว�างประเทศ 
(International Civil Aviation Organization : ICAO) ที่ให-ความสําคัญกับการให-บริการการเดินอากาศบน
พ้ืนฐานของความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป�นมิตรกับส่ิงแวดล-อม  
 

ด-วยกรอบสําคัญดังกล�าวที่ บวท. นํามาเป�นมาตรฐานและแนวทางในการถือปฏิบัติ รวมถึง
เป�นค�านิยมร�วมสําหรับองค3กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติควบคู�กับกฎ ระเบียบ ข-อบังคับอ่ืน ๆ 
อย�างทั่วถึง เพ่ือให-การบริหารจัดการเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล นําไปสู�การเป�น
องค3กรที่มีความน�าเช่ือถือ ทําให-ประชาชน ผู-รับบริการ ผู-ปฏิบัติงาน และผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย เกิดความ
มั่นใจ ศรัทธา และไว-วางใจในการบริหารงาน อีกทั้งยังส�งผลต�อการเสริมสร-างวัฒนธรรมองค3กร 
(SMART) ที่ดีและยั่งยืนในอนาคต โดยได-กําหนดนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและ
ส่ิงแวดล-อม ดังน้ี 

 

 “บริษัท วิทยุการบินแห%งประเทศไทย จํากัด ยึดม่ันการบริหารจัดการตามหลักการ 
กํากับดูแลกิจการท่ีดี ด&วยความซื่อสัตย� สร&างคุณค%าให&กับกิจการบินและผู&มีส%วนได&ส%วนเสีย  

โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต%อสังคมและส่ิงแวดล&อม 
 

 “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   
    ประเภทของ CSR โดยทัว่ไปจําแนกออกเป�น ๓ กลุ�ม คือ CSR-after-process, CSR-as-
process และ CSR-in-process ซ่ึงการดําเนินการด-าน CSR ของ บวท. จําแนกออกได-เป�น ๒ กลุ�ม 
ประกอบด-วย 

๔.๑ CSR-after-process เป�นการดําเนินกิจกรรมที่แยกต�างหากจากการดําเนินธุรกิจที่เป�น
กระบวนการหลักของกิจการ (รวมความถึงกิจกรรมที่เกิดจากผลต�อเนื่องของกระบวนการดําเนินการ
ธุรกิจ) เช�น การแจกจ�ายส่ิงของบรรเทาสาธารณภัย การบําเพ็ญประโยชน3ต�อสาธารณะ การเยียวยา 
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ชุมชนที่ได-รับผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ มูลนิธิ/สมาคมการกุศลที่เป�นองค3กร
สาธารณประโยชน3 องค3กรประชาชนและส�วนราชการ  

๔.๒ CSR-in-process เป�นการดําเนินความรับผิดชอบต�อสังคมที่อยู�ในกระบวนการหลัก
ของกิจการ หรือเป�นการทําธุรกิจที่หากําไรอย�างมีความรับผิดชอบ เช�น การปdองกันหรือกําจัดมลพิษใน
กระบวนการผลิตเพ่ือไม�ให-ส�งผลกระทบต�อชุมชน การผลิตสินค-าและบริการที่มีคุณภาพและได-
มาตรฐานตามข-อกําหนดในฉลากผลิตภัณฑ3 การเป�ดเผยข-อมูลผลิตภัณฑ3 ต�อผู-บริโภคอย�างถูกต-อง
ครบถ-วน การชดเชยความเสียหายให-แก�ลูกค-าที่เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร�องของพนักงาน 
ซ่ึงการดําเนินความรับผิดชอบเหล�าน้ี ถือเป�นกิจกรรมที่อยู�ในเวลาทํางานปกติของกิจการ 

เพ่ือให-การดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม เป�นไปตาม
แนวทางที่กําหนดไว-ข-างต-น ผนวกกับการจําแนกประเภทของ CSR แล-ว บวท. จึงได-ประเมินผลการ
ดําเนินโครงการที่ผ�านมา มาทําการวิเคราะห3และแยกแยะโครงการ/งาน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข-อง 
รวมทั้งพิจารณาความคิดเห็นของหน�วยงานหรือกลุ�มเปdาหมายทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข-อง และ
นํามาจัดเป�นหมวดหมู�ครอบคลุมการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม ทุกประเภท และง�ายต�อการสร-าง
ความเข-าใจ อีกทั้งเมื่อนํากรอบการดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม
ของ บวท. เช่ือมโยงกับแนวคิดสําคัญที่เกี่ยวข-องกับแผนวิสาหกิจฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ สอดคล-อง
กับเกณฑ3การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ด-วยแล-ว สามารถแสดงเป�นแผนผังรูปแบบการ
ดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมของ บวท. (CSR Model)  ดังภาพที่ ๓ 

 

ภาพท่ี ๓ รูปแบบโครงสร&างการดําเนินงาน/กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและ 
               ส่ิงแวดล&อมของ บวท.  
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จากภาพการจัดแบ�งการดําเนินงานการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมเป�น ๒ ส�วน คือ 
๑. การดําเนินงาน CSR ภายในองค3กร  

 เป�นการดําเนินการด-านการจัดการทรัพยากร การบริหารความเส่ียง การจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล-อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน เป�นดําเนินงานซ่ึงสอดคล-อง

กับหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 ในเรื่องการแสดงความรับผิดชอบที่มีความโปร�งใสและสามารถ
ตรวจสอบได- 

๒. การดําเนินงาน CSR ภายนอกองค3กร  
๒.๑ การทํา CSR–in–process ได-แก� กิจกรรมและโครงการในภารกิจหลักที่ดําเนินการ

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการให-บริการการเดินอากาศ เช�น พัฒนาการปฏิบัติการในเขตสนามบินโดยมุ�งเน-น
ด- าน PBN Approach with Vertical Guidance, AMAN/DMAN, A-SMGCS, Airport-CDM, Remote Aerodrome, 
พัฒนาเช่ือมต�อและทํางานร�วมกันได-ของระบบและข-อมูลโดยมุ�งเน-นในด-าน AIDC, AIXMFIXM, พัฒนา
ความสามารถในการรองรบัและความคล�องตวัของเทีย่วบินผ�านการบริหารจราจรทางอากาศร�วมกบัผู-มีส�วนได-
เสีย โดยมุ�งเน-นในด-าน FUA, CDM/ATFM, ADS-B/WAM, Safety Nets, พัฒนาประสิทธิภาพของเส-นทางบินให-มี
ประสิทธิภาพผ�านการจัดการปฏิบัติการบินโดยมุ�งเน-น PBN SID/STAR, CDO  เป�นสําคัญและสนับสนุนการ
ปล�อยก�าซคาร3บอนไดออกไซด3 ซ่ึงมีการนําเทคโนโลยีใหม� ๆ มาช�วยสนับสนุนการดําเนินงาน อีกทั้งการจัด
กิจกรรมสนามบินแห�งการเรียนรู-ร�วมกับหน�วยงานด-านการบิน ๕ หน�วยงาน รวมไปถึงการส�งเสริมความรู-ด-าน
กิจการบินเกี่ยวกับการให-บริการจราจรทางอากาศและหน�วยงานผู-ให-บริการจราจรทางอากาศ (Air Navigation 
Service Provider : ANSP) ซ่ึงเป�นการดําเนินงานที่สอดคล-องกับยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 ในเรื่องการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรต�อส่ิงแวดล-อมและหลักมาตรฐาน ISO 26000 ในเรื่องหลักการให-ความสําคัญกับผู-มี
ส�วนได-ส�วนเสีย การปฏิบติัตามกฎหมาย และการเคารพต�อแนวปฏิบัติระดับชาติหรือระดับสากล 

๒.๒ การทํา CSR–after–process ได-แก� กิจกรรมและโครงการเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล-อม
ที่มีผลต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมที่ไม�เกี่ยวกับการดําเนินงานขององค3กรโดยตรง เช�น กิจกรรม - วิทยุการบิน
มินิวอลเลย3บอล ถ-วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการนวัตกรรมชุมชน 
การดําเนินการในนามมูลนิธิน�านฟdาไทยและการสร-างเครือข�ายพลเมืองดี (Good Citizen) และการทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน3ของหน�วยงานใน บวท.เพ่ือสังคมประเทศชาติ)  ซ่ึงเป�นดําเนินงานที่สอดคล-องกับ
ยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 ในเรื่องการสร-างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม 
 

๕. ประโยชน�การแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและส่ิงแวดล&อม 
ที่ผ�านมา บวท. ให-ความสําคัญต�อการดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและ

ส่ิงแวดล-อม โดยให-ยึดหลักรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรอบยุทธศาสตร3ชาติ 

๒๐ ป7  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทย ๔.๐  (Thailand 4.0)   ของรัฐบาล  
 

๑๗



   

 

เเนวทางมาตรฐานสากล ISO 26000 และแนวนโยบายหน�วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข-องทั้งในประเทศและ
ระหว�างประเทศ เช�น คค. สคร. และ ICAO เป�นต-น มาเป�นกรอบการดําเนินงานขององค3กรมาอย�างต�อเนือ่ง  
การจัดทําแผนแม�บท CSR แยกออกมาจากแผนแม�บท CG&CSR เดิมนั้น เพ่ือมุ�งเน-นผลประโยชน3เพ่ิมข้ึนทั้ง
กับ บวท. เองและผู-มีส�วนได-ส�วนเสียทุกกลุ�ม ดังน้ี 

๕.๑  เพ่ือให- บวท. มีทิศทางที่ชัดเจนในการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม 
และสามารถเพ่ิมความเข-มข-นในการดําเนินการด-าน CSR ให-สามารถนําพาองค3กรไปสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน
สอดคล-องกับทิศทางของยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร3รัฐวิสาหกิจของ สคร. ยุทธศาสตร3กระทรวงของ คค. แนวทางและมาตรการสากลในการ
ดําเนินการด-าน CSR 

๕.๒ เพ่ือแสดงถึงความตระหนักรู-และตื่นตัวในการสร-างความร�วมมือกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย
ทุกภาคส�วนในธุรกิจการบินในการดําเนินธุรกิจด-วยแนวคิดลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก และคํานึงถึง
การเติบโตที่เป�นมิตรกับส่ิงแวดล-อมและการพัฒนาอย�างยั่งยืน (Green Growth)  

๕.๓  สามารถสร-างการเติบโตของธุรกิจควบคู�กับการพัฒนาสังคมชุมชน โดยคํานึงถึงความ
ร�วมมือกับชุมชนในการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน   ทั้งผลกระทบต�อชุมชนจากการให-บริการจราจร
ทางอากาศของ บวท. และผลกระทบต�อ บวท. จากการดําเนินธุรกิจและการดํารงชีวิตความเป�นอยู�ของ
ชุมชน เพ่ือนําไปสู�การสร-างสังคมที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน  

๕.๔ เพ่ือให-เกิดแนวทางการดําเนินการด-าน CSR บนแนวคิดการสร-างคุณค�าร�วมให-แก�
สังคม ( Creating Shared Value: CSV) เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจทั้งทางด-านเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดล-อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

๑๘



 

 

บทท่ี ๔ 

การทบทวนสภาพแวดล�อม 

 

๑. บทนํา 

โลกในยุคโลกาภิวัฒน�กําลังเผชิญกับป�ญหาก�าซเรือนกระจก และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติบทบาทของการแสดงความรับผิดชอบต+อสังคมและส่ิงแวดล-อม (Corporate Social 
Responsibility: CSR ) ขององค�กรรัฐวิสาหกิจ จึงมีความสําคัญมากข้ึนทั้งในแง+ของการเปEนแนวคิด 
กลไก และเครื่องมือที่สําคัญของการพัฒนาองค�กรรัฐวิสาหกิจ พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล-อมของ
สังคมไทยและสังคมโลกอย+างยั่งยืน เช+น การผลิตสินค-าและบริการที่ปลอดภัยและเปEนมิตรต+อผู-บริโภค 
สังคม และส่ิงแวดล-อม เปEนการสร-าง “คุณค+า” ให-กับองค�กรรัฐวิสาหกิจ นอกจาก “มูลค+า” ทางธุรกิจ
ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามพันธกิจแล-ว แนวคิดดังกล+าว ยังสนับสนุนการเติบโตทางทางสังคมที่
เต็มไปด-วย “ความเก+ง” และ “ความดี” ความรับผิดชอบต+อสังคมขององค�กรรัฐวิสาหกิจ มุ+งเน-นให-
องค�กรรัฐวิสาหกิจดําเนินพันธกิจที่เปEนประโยชน�ต+อองค�กรและสังคมโดยส+วนรวมเพ่ือชุมชนที่องค�กร
รัฐวิสาหกิจตั้งอยู+ เช+น การส+งเสริมการเรียนรู-ให-กับชุมชน เปEนต-น โดยคํานึงถึงความสอดคล-องกับ
ลักษณะของพันธกิจ ที่องค�กรรัฐวิสาหกิจดําเนินการและเน-นการมีส+วนร+วมของบุคลากรในองค�กร   
เปEนการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอก ในอันที่จะส+งเสริมสร-างความเข-มแข็งและการอยู+ร+วมกัน 
ในสังคมอย+างปกติสุข ดังนั้น บวท. ในฐานะที่เปEนองค�กรรัฐวิสาหกิจ จึงต-องมีแนวทางในการดําเนินงาน
ด-านการแสดงความรับผิดชอบต+อสังคมและส่ิงแวดล-อม คํานึงถึงผู-มีส+วนได-ส+วนเสียทุกภาคส+วน
เพ่ิมคุณค+าให-กับผู-ถือหุ-นในระยะยาว สร-างความสามารถในการแข+งขัน และ บวท. มีความเจริญเติบโต
อย+างยั่งยืน 

การทบทวนสภาพแวดล-อมการดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบต+อสังคมและ
ส่ิงแวดล-อม (Corporate Social Responsibility: CSR) แบ+งออกเปEน ๓ ตอน ดังน้ี 

๑.๑ การทบทวนสภาพแวดล-อมการดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบต+อสังคม
และส่ิงแวดล-อม CSR เปEนการทบทวนสภาพแวดล-อมภายนอกและภายใน บวท. ที่เกี่ยวกับการแสดง
ความรับผิดชอบต+อสังคมและส่ิงแวดล-อมของหน+วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

๑.๒ การวิเคระห�จุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส อุปสรรค และระบุประเด็นความท-าทายของการ
ดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบต+อสังคมและส่ิงแวดล-อม  

๑.๓ สรุปผลการทบทวนสภาพแวดล-อมการดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบต+อ
สังคมและส่ิงแวดล-อม  
 

 

 

๑๙



   

 

๒. การทบทวนสภาพแวดล&อมการดําเนินงานด&านการแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและ 

    ส่ิงแวดล&อม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
การทบทวนสภาพแวดล-อมด-านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม 

(Corporate Social Responsibility: CSR) แบ�งการทบทวนออกเป�น ๒ ด-าน คือ การทบทวนสภาพแวดล-อม
ภายนอกและการทบทวนสภาพแวดล-อมภายในด-านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม 
เพ่ือนํามากําหนดพันธกิจ วัตถุประสงค3เชิงยุทธศาสตร3 จัดทํายุทธศาสตร3 มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัดและค�าเปdาหมาย ของแผนแม�บทการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม พ.ศ. 
๒๕๖๒-๒๕๖๖ 

๒.๑ การทบทวนสภาพแวดล&อมการดําเนินงานภายนอก บวท.  
       การทบทวนสภาพแวดล-อมภายนอกฯ นั้น พิจารณาจากข-อมูลต�าง ๆ ที่เกี่ยวข-อง 

ได-แก� รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  กรอบยุทธศาสตร3ระยะ ๒๐ ป7  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0)  แผนยุทธศาสตร3รัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมภาครัฐ การแสดงความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมภาคเอกชน อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด-วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change) หรือ อนุสัญญา UNFCCC ทิศทางการพัฒนา
ด-านบริการการเดินอากาศโลกตามแผนพัฒนาขององค3การการบินพลเรือนระหว�างประเทศ (ICAO) และ

มาตรฐานสากล ISO 26000  ที่กําหนดแนวทางให-หน�วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค3การมหาชน ใช-เป�น
กรอบในการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมของหน�วยงาน ตลอดจน  ทิศทางการแสดง
ความรับผิดชอบต�อสังคม ภาคเอกชน ที่กําหนดให-บริษัทมหาชนต�าง ๆ ใช-เป�นกรอบในการแสดงความ
รับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมของหน�วยงาน ดังตารางที่ ๓ 
 

ตารางที่ ๓ ทบทวนสภาพแวดล-อมภายนอกด-านความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม 
 

ข-อมูลประกอบการทบทวน เนื้อหาโดยสังเขป 

๑ . รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห� ง
ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย  พ . ศ . 
๒๕๖๐ 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้มุ�งเน-นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล-อม ได-แก� หมวด ๓ 
ว�าด-วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย�อมมี
สิทธิ  (๒) จัดการ บํารุงรักษา และใช-ประโยชน3จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล-อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพอย�างสมดุลและย่ังยืนตามวิธีการท่ีกฎหมาย
บัญญัติ อีกท้ังหมวด ๕ หน-าท่ีของรัฐ มาตรา ๕๗ รัฐต-อง (๒) อนุรักษ3 คุ-มครอง 
บํารุงรักษา ฟ��นฟู  บริหารจัดการ และใช-หรือจัดให-มีการใช-ประโยชน3จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล-อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให-เกิดประโยชน3
อย�างสมดุลและย่ังยืน โดยต-องให-ประชาชนและชุมชนในท-องถิ่นท่ีเกี่ยวข-อง 

 

 

 

๒๐



   

 

ตารางที่ ๓ (ต�อ) 
 

ข-อมูลประกอบการทบทวน เนื้อหาโดยสังเขป 

๑. (ต�อ) มีส�วนร�วมดําเนินการและได-รับประโยชน3จากการดําเนินการดังกล�าวด-วยตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ รวมไปถึงหมวด ๖ แนวนโยบาย  แห�งรัฐ มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัด
ให-มีและส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร3 เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการ
แขนงต�าง ๆ ให-เกิดความรู- การพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือความเข-มแข็งของ
สังคม 

๒. ยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
 

      สําหรับการดําเนินงานเกี่ยวกับ CSR ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๘ (๔) แห�ง
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร3ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ด-านการสร-าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล-อม ออกมาได- ๖ ด-านได-แก�       
     ๑.สร-างการเติบโตอย�างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
     ๒. สร-างการเติบโตอย�างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจทะเล 
     ๓. สร-างสังคมและเติบโตท่ีเป�นมิตรต�อสภาพภูมิอากาศ 
     ๔. พัฒนา ความมั่นคงน้ํา พลังงาน ท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล-อม 
     ๕. พัฒนา พื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ            
     ๖.  ยกระดับ กระบวนทัศน3และมองอนาคตประเทศ 
     ท้ังนี้ แนวทางปฏิบัติดังกล�าวในยุทธศาสตร3ท่ี ๕ ด-านการสร-างการเติบโตบน 
คุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล-อม ประกอบด-วย 
     (๑) จัดระบบอนุรักษ3 ฟ��นฟูและปdองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
     (๒) วางระบบบริหารจัดการน้ําให-มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ�มน้ํา เน-นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย�างบูรณาการ  
     (๓) การพัฒนาและใช-พลังงานท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล-อม  
     (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล-อม  
     (๕) การร�วมลดปeญหาโลกร-อนและปรับตัวให-พร-อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และ  
     (๖) การใช-เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร3และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล-อม 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

          แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มุ�งเน-นการพัฒนาท่ีน-อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป�นปรัชญาพื้นฐานในการกํากับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ให-เติบโตอย�างมีดุลยภาพ โดยเฉพาะอย�างยิ่งยุทธศาสตร3ท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป�น
มิตรกับสิ่งแวดล-อมและการพัฒนาอย�างย่ังยืน (Green Growth) เป�นแนวคิดการ
พัฒนาประเทศท่ีมุ�งสู�การพัฒนาท่ีย่ังยืน ภายใต-แนวทางการพัฒนาดังกล�าวมี
การใช-ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ ก�อให-เกิดของเสียและก�าซเรือนกระจกใน
ปริมาณท่ีไม�ส�งผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อมจนเกิดความ
เสื่อมโทรมและสูญเสียสมดุลในการคํ้าจุนการดํารงชีพ ตลอดจนสนับสนุนวิถี
ชีวิตของประชาชนในทุกสาขาการผลิต โดยให-ความสําคัญกับ ๔ องค3ประกอบหลัก
ได-แก� 
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๓.  (ต�อ)   ๑. ด-านเศรษฐกิจ โดยการเป�นเศรษฐกิจสีเขียว  มีการผลิตและบริการท่ีเป�น
มิตรกับสิ่ งแวดล-อม และใช-ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย�างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๒. ด-านสังคม ในการสร-างความเป�นธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และเกิดการ
กระจายรายได-  
  ๓. ด-านสิ่งแวดล-อม โดยการอนุรักษ3และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล-อมให-เกิดความสมบูรณ3 ลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก และลดการ
เกิดมลพิษ และ  
  ๔. ด-านการบริหารจัดการและยึดตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร-างความ
โปร�งใส 

๔. ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 

4.0) 

การสร-างความมั่งค่ังของประเทศไทยในอนาคตจะต-องคํานึงถึงการพัฒนา
และใช-เทคโนโลยีท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล-อม (Green Growth Engine) โดยการ
มุ�งเน-นการใช-พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมท่ีคํานึงถึงความ
ได-เปรียบเร่ืองต-นทุนเป�นหลัก มาสู�การคํานึงถึงประโยชน3ท่ีได-จากการลด
ความสูญเสียท้ังระบบ (Lost Advantage ) หัวใจสําคัญอยู� ท่ีการพัฒนา
กระบวนการผลิตให-ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล-อมน-อยท่ีสุด อันจะเกิด
ประโยชน3กับประเทศและประชาคมโลกด-วยในเวลาเดียวกัน ซึ่ง Thailand 4.0 
นี้เป�นแนวคิดการเสริมสร-างศักยภาพและสร-างโอกาสในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยด-วยนวัตกรรมและจากการสร-างความเข-มแข็งจากภายใน เพ่ือ
ยกระดับประเทศไทยให-หลุดพ-นจากกับดัก ๓ ประการ คือ  
๑. กับดักรายได-ปานกลาง  
๒. กับดักความเหลื่อมล้ํา  
๓. กับดักความไม�สมดุลโดยขับเคลื่อนผ�านกลไก ๓ ด-าน ประกอบด-วย  
     ๓.๑ มุ�งเน-นองค3ความรู-วิทยาศาสตร3 เทคโนโลยีและปeญญาอย�างแท-จริง 
ตลอดจนแนวทางให-ไทยเติบโตอย�างกระจาย ไม�กระจุก เพ่ือเป�นกลไก
ขับเคลื่อนการสร-างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)  
     ๓.๒ กลไกขับเคลื่อนท่ีคนส�วนใหญ�มีส�วนร�วมอย�างเท�าเทียมและท่ัวถึง 
ด-วยการจัดสรรทรัพยากรรูปแบบใหม� (Inclusive Growth Engine) 
     ๓.๓ กลไกการขับเคลื่อนท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล-อมอย�างย่ังยืน ด-วยการ
เน-นความตระหนักและเป�นมิตรกับสิ่งแวดล-อม (Green Growth Engine) 
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๕.แผนยุทธศาสตร3 รัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  

แผนยุทธศาสตร3รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของ สคร. ในยุทธศาสตร3ท่ี 
๔ สนับสนุนการใช-นวัตกรรมและเทคโนโลยีให-สอดคล-องกับ Thailand 4.0  
มุ� ง เน-นให- รัฐวิสาหกิจ จัดทําแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ี
เปลี่ยนแปลง          (Disruptive Technology) การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ท่ีเกี่ยวข-องมาใช-ประโยชน3และการบริการท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ อีกท้ัง
ส�งเสริมการใช-นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล-อม รวมไปถึง
การจัดทําฐานข-อมูล เพ่ือใช-ในการวิเคราะห3และเป�ดเผยให-สาธารณะได-ใช-
ร�วมกัน (Open Data) สนับสนุนระบบสารสนเทศ รวมท้ังศึกษาและวิจัยพัฒนา 

๖. ทิศทางแผนพัฒนาขององค3การ
การบินพลเรือนระหว�างประเทศ 

ทิศทางการพัฒนาด-านบริการการเดินอากาศโลกตามแผนพัฒนา
ขององค3การการบินพลเรือนระหว�างประเทศ (ICAO) ในช�วงป7 ค.ศ.
๒๐๑๗-๒๐๑๙ ได-กําหนดวัตถุประสงค3เชิงยุทธศาสตร3ที่สําคัญไว- 
๕ ประการ คือ  

๑. ความปลอดภัย (Safery) 
๒. เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับการเติบโต (Capacity) 

และประสิทธิภาพของระบบในการให-บริการ (Efficiency) 
๓. เพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยและส่ิงอํานวยความ

สะดวก (Security & Facility) 
๔. ส�งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบบริการการเดินอากาศ

และลดผลกระทบทางเสียงจากการให-บริการ (Economic) 
๕. ดําเนินการเกี่ยวกับการให-บริการการเดินอากาศโดยให-

ความสํา คัญกับการลดผลกระทบด- าน ส่ิงแวดล-อม 
(Environment Protection) 
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๗. การแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคมและสิ่งแวดล-อมภาครัฐ 

           ความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล-อมขององค3กรภาครัฐหรือ
หน�วยราชการยิ่งต-องมีจุดยืนและวิถีปฏิบัติในการแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคมเป�นอย�างมาก เพราะหน�วยงานภาครัฐมีหน-าท่ีทํางานเพ่ือพัฒนาและ
แก-ปeญหาสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป�นอยู�ของประชาชนดั่ง
คําท่ีว�า “บําบัดทุกข3 บํารุงสุข”ให-แก�ประชาชน  
          การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมในยุคนี้ต-องคํานึงดุลยภาพท่ีเกิด
ผลดี ๓ ด-าน ได-แก� ๑) ผลทางเศรษฐกิจ คือ กําไร ๒) ผลทางสังคม คือ 
บุคคล และ ๓) ผลต�อสิ่งแวดล-อม คือ โลกใบนี้ ภาครัฐซึ่งมิได-มีเปdาหมายใน
การหากําไรในเชิงการค-า ยิ่งต-องพัฒนาภารกิจและบทบาทการบริการสังคม
อย�างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรม ซึ่งเป�นหลักการของ CSR ในการ
สร-างคุณค�าต�อผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย คือ ประชาชน ชุมชน และสังคม รวมท้ัง
ปกปdองถึงสภาพแวดล-อมทางธรรมชาติท่ีดี 
          ธนาคารโลก ซึ่งได-กล�าวถึง การจัดการเร่ืองความรับผิดชอบต�อสังคม 
สําหรับภาครัฐใน ๔ บทบาท ดังนี้ 
          ๑.บทบาทภาคบังคับ (Mandatory) โดยใช-กฎหมายเป�นเคร่ืองมือ ซึ่ง
อาจมีการควบคุมมาตรฐานเพ่ือให-กระบวนการผลิตและการทําธุรกิจไม�ทํา
ร-ายสังคม ไม�ทําลายสิ่งแวดล-อม 
           ๒. บทบาทอํานวยความสะดวก (Facilitate) หน�วยงานรัฐสามารถ
กระตุ-นให-สิ่งจูงใจและส�งเสริมให-ภาคเอกชนเข-าร�วมกิจกรรม CSR        
           ๓. บทบาทให-ความร�วมมือ (Partnering) ภาครัฐสามารถมีบทบาท
เป�นศูนย3กลางการพัฒนา CSR โดยการจัดประชุมหรือประสานงานกับองค3กร
ต�าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในการส�งเสริมเชิงวิชาการเพ่ือปรับแนวทางการ
บริหารองค3กรหรือร�วมกันดําเนินกิจกรรมCSR 
            ๔. บทบาทให-ความรับรอง ( Endorsing) เป�นการสร-างการยอมรับ
หรือเชิดชูเกียรติ กิจการท่ีเป�นตัวอย�างท่ีดีในการมี CSR ท้ังในกระบวนการทํา
ธุ ร กิ จ 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  
           อย�างไรก็ตาม ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การสร-างจิตสํานึกและสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือให-เกิดความตระหนักรู-ด-าน CSR ให-เกิดขึ้นในระบบการทํางาน
ของภาครัฐ หรือระบบราชการ เพราะนอกจากจะเกิดคุณภาพและคุณธรรมในการ
ให- บริการประชาชนแล-วยังเป�นแบบอย�างและมีน้ําหนักท่ีเอื้อต�อการแสดง
บทบาทท้ัง ๔ ข-างต-นอีกด-วย 
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๘. การแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคมและสิ่งแวดล-อมภาคเอกชน 

การดําเนินงานเกี่ยวกับ CSR ในตลาดทุน (ภาคเอกชน) ท่ีผ�านมานั้น ก.ล.ต. 
ได-รณรงค3ให-บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสําคัญของการแสดงความ
รับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล-อมมาอย�างต�อเน่ือง โดยในป7 ๒๕๔๙ ได-
วางรากฐานเร่ิมจากการแต�งตั้งคณะทํางานส�งเสริมความรับผิดชอบต�อสังคม 
และสิ่งแวดล-อมของบริษัทจดทะเบียน และอีก ๒ ป7ต�อมา ได-จัดทําและ
เผยแพร�เอกสาร “เข็มทิศธุรกิจเพ่ือสังคม” เพ่ือเป�นหลักการและแนวทาง
เบ้ืองต-นสําหรับบริษัทจดทะเบียนในการดําเนินงานด-าน CSR ก�อนท่ีในป7 
๒๕๕๕ ก.ล.ต. ได-เข-าเป�นคณะทํางานร�วมกับสถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม 
(Corporate Social Responsibility Institution: CSRI) จัดทําคู�มือ CSR จํานวน ๒ 
เล�ม ได-แก� แนวทางการจัดทํารายงานแห�งความย่ังยืน และแนวทางความ
รับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ เพ่ือเผยแพร�องค3ความรู-เกี่ยวกับการทํา CSR 
และการจัดทํารายงานความย่ังยืนตามหลักการของ Global Reporting 
Initiatives (GRI) ซึ่งเป�นท่ียอมรับในระดับสากล โดยได-แจกจ�ายให-แก�บริษัทจด
ทะเบียนและสาธารณชนท่ีสนใจ 
ท้ังนี้ แนวทางปฏิบัติดังกล�าวเน-นย้ําท่ีการทํา CSR in process ซึ่งคือการทํา CSR 
ท่ีอยู�ในกระบวนการของธุรกิจ เช�น CSR ในการใช-และซื้อวัตถุดิบท่ีไม�ทําลาย
สิ่งแวดล-อม CSR ในกระบวนการผลิตท่ีไม�สร-างผลกระทบต�อชุมชนโดยรอบ 
หรือ CSR ในการจ-างงานท่ีไม�ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป�นต-น ดังนั้น เปdาหมาย 
CSR จึงต-องเป�นเปdาหมายเดียวกันกับกลยุทธ3ของธุรกิจ ซึ่งเม่ือดําเนินการได-
ครบถ-วน จะเห็นผลเป�นความย่ังยืนอย�างแท-จริง 
ในปeจจุบันนี้ การขับเคลื่อนเร่ือง CSR ได-มีพัฒนาการมาเป�นลําดับจากการให-
ความสําคัญกับผู-มีส�วนได-เสียในกรอบของการ “ทําก็ต�อเม่ือเกิดเร่ือง”   ใน
ลักษณะเชิงรับหรือเชิงตอบสนองเพ่ือมุ�งจัดการกับผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้น 
ท่ีเรียกว�าเป�น Responsive CSR มาสู�กรอบของการ “ทําโดยไม�รอให-เกิดเร่ือง”  
ในลักษณะเชิงรุกหรือเชิงปdองกันเพ่ือสร-างให-เกิดเป�นคุณค�าหรือผลกระทบ
ทางบวก ด-วยการใช-ศักยภาพและความเช่ียวชาญท่ีองค3กรมีอยู�หรือท่ีเรียกว�า
เป�น Strategic CSR ในช�วง ๒-๓ ป7ท่ีผ�านมาวิธีการทางธุรกิจเพ่ือใช-สร-าง
คุณค�าให-แก�ผู-มีส�วนได-ส�วนเสียของกิจการได-ถูกพัฒนาต�อยอดจากแนวคิด 
Strategic CSR จนกลายมาเป�น CSV หรือการสร-างคุณค�าเพิ่มร�วมกันในสังคม
ควบคู�ไปพร-อมกัน 
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ตารางที่ ๓ (ต�อ) 

 

ข-อมูลประกอบการทบทวน เนื้อหาโดยสังเขป 

๙. อนุสัญญาสหประชาชาติว�า
ด-วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ(United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change) หรือ อนุสัญญา UNFCCC 

อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด-วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change) ห รื อ อ นุ สั ญ ญ า 
UNFCCC จึงได-รับการรับรองเม่ือวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๕(ค.ศ. ๑๙๙๒) 
และเป�ดให-รัฐภาคีลงนามในอีกหนึ่งเดือนต�อมาระหว�างการประชุม United 
Nations Conference on Environment and Development (UNCED) หรือท่ีรู-จัก
กันในนามของ Earth Summit ณ นครริโอเดอจาเนโร สหพันธ3สาธารณรัฐ
บราซิล โดยอนุสัญญา UNFCCC มีผลบังคับใช-ตั้งแต� ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๗ 
(ค.ศ. ๑๙๙๔) ปeจจุบันมีประเทศเข-าร�วมรวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๙๖ ประเทศ 
ประเทศไทยได-ให- สัตยาบันเข-าร�วมเป�นรัฐภาคีอนุสัญญาเม่ือวันท่ี ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๓๗ และส�งผู-แทนประเทศเข-าร�วมการประชุมสมัชชารัฐภาคี
อนุสัญญาฯ (Conference of the Parties) หรือ COP ตลอดมา 
          กรอบอนุสัญญา UNFCCC ในมาตรา 2 ได-กําหนดเปdาหมายสูงสุด 
(Ultimate Objective) ของอนุสัญญาฯ ท่ีว�า “เพ่ือรักษาความเข-มข-นของก�าซ
เรือนกระจกในช้ันบรรยากาศให-มีค�าคงท่ีและอยู�ในระดับท่ีไม�ก�อให-เกิดการ
รบกวนโดยมนุษย3ท่ีจะก�อให-เกิดอันตรายต�อระบบภูมิอากาศโลก” 

๑๐ .  มาตรฐานว� าด- ว ย คว าม

รับผิดชอบต�อสังคม (ISO 26000: 
Social Responsibility) 

เน่ืองจากปeญหาวิกฤตด-านสิ่งแวดล-อมและรายงานในท่ัวทุกมุมโลก องค3การ
ร ะ ห ว� า ง ป ร ะ เ ท ศ ว� า ด- ว ย ม า ต ร ฐ า น  ( International Organization for 

Standardization : ISO 26000) จึงได-กําหนดมาตรฐานว�าด-วยความรับผิดชอบ

ต�อสังคม (ISO 26000 : Social Responsibility ) ขึ้นเพ่ือให-องค3กร บรรษัท 
หน�วยงาน และสถาบันท่ัวโลก รวมไปถึงผู-มีส�วนได-ส�วยเสียขององค3กรได-เพิ่ม
ความตระหนักและสร-างความเข-าใจ ในเร่ืองความรับผิดชอบต�อสังคม โดย
ตามมาตรฐานดังกล�าวได-มีข-อแนะนํา หลักการและวิธีการของความ
รับผิดชอบต�อสังคมท่ีองค3กรพึงปฏิบัติด-วยความสมัครใจ ประกอบด-วย ๗ 

หลักการ (7 SR Principle) ได-แก� 
๑. ความรับผิดชอบ (Accountability)   
๒. ความโปร�งใส (Transparency) 
๓. ความประพฤติเชิงจริยธรรม( Ethical behavior)  
๔. การเคารพในผลประโยชน3ผู-มีส�วนได-ส�วยเสีย (Respect for the rule of law) 
๕. การเคารพต�อหลักนิติธรรม (Respect for the rule of law)  
๖. การเคารพต�อพฤติกรรมท่ีเป�นบรรทัดฐานระหว�างประเทศ (Respect for  
    international norm of behavior)  
๗. การเคารพต�อสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights)  
และ ๗ หัวข-อหลัก (Core Subjects) ได-แก�  
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ตารางที่ ๓ (ต�อ) 

 

ข-อมูลประกอบการทบทวน เนื้อหาโดยสังเขป 

 ๑. ธรรมาภิบาล(Organizationnal Governance)  
๒. สิทธิมนุษยชน  (Human Rights)  
๓. การปฏิบัติด-านแรงงาน (Labour Practices)  
๔. สิ่งแวดล-อม (Environment)  
๕. การปฏิบัติท่ีเป�นธรรม (Fair Operating Practices)   
๖. ประเด็นด-านผู-บริโภค (Consumer Issues)         
๗.การพัฒนาและการมีส�วนร�วมของชุมชน (Community Involvement and 
Development) โดยได-มีการประกาศใช- ISO 26000 เป�นมาตรฐานสากล 

 
  สรุปข-อมูลสภาพแวดล-อมภายนอก จะเห็นได-ว�ารัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

๒๕๖๐ และกรอบยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 ให-ความสําคัญอย�างมากกับการดําเนินงานในหน�วยงานของรัฐ 
โดยกําหนดให-มีการสร-างความสมดุลระหว�างการอนุรักษ3กับการใช-ประโยชน3อย�างยั่งยืน เร�งรัดการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สอดคล-องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด-วย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได-กําหนดเปdาหมายสูงสุดเพ่ือรักษาความเข-มข-นของก�าซเรือนกระจก
ในช้ันบรรยากาศให-มีค�าคงที่และอยู�ในระดับที่ไม�ก�อให-เกิดการรบกวนโดยมนุษย3ที่จะก�อให-เกิดอันตราย
ต�อระบบภูมิอากาศโลก ดังนั้นการกํากับดูแลการบริหารจัดการของหน�วยงานภาครัฐก็ยังคงใช-หลักการ
แสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมเป�นกรอบในการดําเนินงาน  

๒.๒ การทบทวนสภาพแวดล&อมการดําเนินงานภายใน บวท. 
      การทบทวนสภาพแวดล-อมภายในนั้น พิจารณาจากข-อมูลต�าง ๆ ที่ เ กี่ยวข-อง 

ประกอบด-วย วิสัยทัศน3และพันธกิจของ บวท. วัฒนธรรมองค3กร (SMART AEROTHAI) และค�านิยม
องค3กร นโยบายของคณะกรรมการ บวท. โครงสร-างและระบบการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมของ 
บวท. ในปeจจุบัน ผลการดําเนินงานตามแผนแม�บทการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบต�อสังคม พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ ประจําป7 ๒๕๕๙ ใช-เป�นกรอบในการแสดงความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมของบริษัทฯ ดังตารางที่ ๔ 
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ตารางที่ ๔ การทบทวนสภาพแวดล-อมภายในด-านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม 
 

ข-อมูลประกอบการทบทวน เนื้อหาโดยสังเขป 

๑. วิสัยทัศน3 พันธกิจ 
วัฒนธรรมองค3กร และค�านิยม
ของ บวท. 

วิสัยทัศน� “มุ�งมั่นพัฒนาคุณภาพการให-บริการการเดินอากาศสู�การเป�นหนึ่งใน

องค3กรระดับดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลกอย�างย่ังยืน” 
พันธกิจ “เป�นผู-ให-บริการการเดินอากาศของประเทศ ท่ีตอบสนองความ
ต-องการของผู-ใช-บริการด-วยความปลอดภัยเป�นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต�อผู-มีส�วนได-ส�วนเสียทุกกลุ�มและผลประโยชน3
แห�งชาติ” 
วัฒนธรรมองค�กร “พนักงานของบริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด 
ปฏิบัติภารกิจภายใต-กรอบวัฒนธรรมองค3กร” SMART AEROTHAI 
S : Safety = ความปลอดภัย : ให-บริการลูกค-าท้ังภายนอกและภายใน อย�าง
เต็มกําลังความสามารถ ด-วยสัญชาตญาณความปลอดภัยท่ีตรงตามมาตรฐาน
สูงสุด   ด-วยจิตสํานึกความปลอดภัย แรงขับเคลื่อนของความปลอดภัย และ 
มาตรฐานความปลอดภัย 
M : Morality = จริยธรรมเพื่อส%วนรวม : ตั้งมั่นในความซ่ือสัตย3สุจริตใน
การปฏิบัติงาน    การเป�นผู-ให- คิดถึงประโยชน3ของส�วนรวมและองค3กรเป�นสิ่ง
สําคัญ ด-วยความซ่ือสัตย3 ทําเพ่ือผู-อ่ืนและส�วนรวม และประโยชน3องค3กรสําคัญ
ท่ีสุด  
A : Accountability = ความรับผิดชอบต%อตนเองและหน&าที่ : รับผิดชอบ 
ทุ�มเท เสียสละในการปฏิบัติงาน สามารถควบคุมตนเองให-อยู�ในกรอบของวินัย
แห�งความถูกต-องเป�นธรรมและตรวจสอบได- ด-วยการควบคุมตนเอง มีความ
รับผิดชอบ และเสียสละ  
R : Reliability = การเป�นท่ียอมรับในความเป�นมืออาชีพในระดับสากล : 
ขวนขวาย ศึกษาเรียนรู- และคิดริเร่ิมปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานอย�าง
ต�อเน่ือง มีความน�าเช่ือถือด-วยจุดยืนในวิชาชีพของงานปฏิบัติการและสนับสนุน
การจราจรทางอากาศอย�างเสมอต-นเสมอปลาย ด-วยความใฝ_รู- มีนวัตกรรม 
และมีความน�าเช่ือถือ  
T : Team = ความเป�นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน : ร�วมแรงร�วมใจปฏิบัติงานเพ่ือให-บรรลุ
เปdาหมายของส�วนรวม ด-วยความเอื้อเฟ��ออาทรและมีสัมมาคารวะดุจเป�นพี่น-อง
กัน ด-วยความผูกพันฉันท3พี่น-อง ทํางานเป�นทีม และร�วมแรงร�วมใจ  
ค%านิยมองค�กร “มุ�งเน-นความปลอดภัย มุ�งเน-นหลักธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมในการทํางาน มุ�งเน-นความรับผิดชอบต�อผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย มุ�งเน-น
ผลลัพธ3ท่ีเป�นเลิศ และมุ�งเน-นการทํางานเป�นทีม” 

 
 

 
\ 
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ตารางที่ ๔ (ต�อ) 
ข-อมูลประกอบการทบทวน เนื้อหาโดยสังเขป 

๒. นโยบายของ
คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและการแสดงความ
รับผิดชอบต�อสังคมบวท. 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม มีนโยบายให- 
บวท. ดําเนินการกํากับดูแลกิจการท่ีดีด-วยการเป�นพลเมืองท่ีดี (Good Citizen) และการแสดง
ความรับผิดชอบต�อสังคม ด-วยการดําเนินการท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล-อมและใช-เทคโนโลยีใส
สะอาด (Green and Clean) โดยให-บรรจุไว-ในแผนแม�บท CSR พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๓. โครงสร-างและระบบการ
กํา กับดูแลกิจการ ท่ีดี ของ  
บวท. 

โครงสร-างการกํากับดูแลท่ีดีของ บวท. แบ�งออกเป�น ๕ ส�วน คือ  
๑) คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด  
๒) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
๓) ผู-บริหารระดับสูง  
๔) งานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม และ  
๕) หน�วยงานปฏิบัติตามแผนแม�บท CG&CSR 
ระบบการกํากับดูแลท่ีดีของ บวท. แบ�งออกเป�น ๗ ระบบย�อย ประกอบด-วย  
๑) การทําหน-าท่ีของคณะกรรมการ บวท.  
๒) การบริหารความเสี่ยง  
๓) การควบคุมภายใน  
๔) การตรวจสอบภายใน  
๕) การเป�ดเผยสารสนเทศด-วยความโปร�งใส   
๖) การปฏิบัติตามกฎหมาย และ  
๗) การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
โครงสร-างและระบบการกํากับดูแลท่ีดีของ บวท. สอดคล-องกับหลักสําคัญในการจัดทําการ
กํากับดูแลท่ีดีมีหลักสําคัญอันเป�นมาตรฐานสากล ๗ ประการ ของหลักการและแนว
ทางการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ของ สคร. คือ  
๑) ความรับผิดชอบต�อผลการปฏิบัติหน-าท่ี  
๒) ความสํานึกในหน-าท่ีด-วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ  
๓) การปฏิบัติต�อผู-มีส�วนได-ส�วนเสียโดยสุจริต และจะต-องพิจารณาให-เกิดความเท�าเทียม
กัน เช�น การจัดซื้อจัดจ-างต-องให-ทุกคนได-รับความยุติธรรมและเท�าเทียมกัน หากมีการ
ร-องเรียนต-องมีคําอธิบายได- เป�นต-น  
๔) ความโปร�งใส กล�าวคือ ต-องมีความโปร�งใสใน ๒ ลักษณะ คือ ความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได- และมีการเป�ดเผยข-อมูลอย�างโปร�งใส คือ มีการแสดงผล
ประกอบการอย�างโปร�งใสแก�ผู-ท่ีเกี่ยวข-องทุกฝ_าย  
๕) การสร-างมูลค�าเพิ่มแก�กิจการท้ังในระยะสั้นและระยะยาวโดยการเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่ม
มูลค�าใด ๆ  นั้นจะต-องเป�นการเพิ่มความสามารถในทุกด-าน 
๖)  การส�งเสริมพัฒนาการกํากับดูแล และจรรยาบรรณท่ีดใีนการประกอบธุรกิจ  
๗) การมีส�วนร�วม เป�นการส�งเสริมให-เกิดการกระจายโอกาสแก�ประชาชนให-มีส�วนร�วมใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการใด ๆ  ท่ีอาจมีผลกระทบต�อสิ่งแวดล-อม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป�นอยู�ของชุมชนหรือท-องถิ่น 

 

 

๒๙



   

 

ตารางที่ ๔ (ต�อ) 
 

   เนื้อหาโดยสังเขป 

๔. ผลการดําเนินงานตาม
แผนแม�บทการแสดงความ
รับผิดชอบต�อสังคมและ
สิ่งแวดล-อม พ.ศ.๒๕๖๐-    
๒๕๖๔ ประจําป7 ๒๕๖๑ 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 : การใช-ความสามารถหลักขององค3กรในความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและสิ่งแวดล-อมอย�างย่ังยืนรวมถึงสร-างคุณค�าร�วมระหว�างธุรกิจของ บวท. 
กับสังคม         
โครงการ/งาน 
๑. การส�งเสริมกิจกรรม บวท. ห�วงใยรักษ3ใส�ใจโลก 
๒. การพัฒนาปฏิบัติการบินแบบ Continuous Decent Operation (CDO) เข-าใช-งาน
สําหรับเท่ียวบินท่ีทําการบินลงท�าอากาศยานอุดรธานี สกลนคร นครพนม ร-อยเอ็ด 
ชุมพร และขอนแก�น (ดําเนินการป7 ๒๕๕๙) 
๓. การพัฒนาปฏิบัติการบินแบบ Continuous Decent Operation (CDO) เข-าใช-งาน
สําหรับเท่ียวบินท่ีทําการบินลงท�าอากาศยานภูเก็ต กระบ่ี พิษณุโลก และเชียงราย 
(ดําเนินการป7 ๒๕๖๐) 
๔. การส�งเสริมความรู-ด-านกิจการบินร�วมกับ ANSP (โครงการท�าอากาศยานแห�ง
การเรียนรู-) 
๕. การมอบทุนการศึกษาเด็กพิการมูลนิธิน�านฟdาไทย 
๖. การแข�งขันกีฬาวิทยุการบินมินิวอลเลย3บอลถ-วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
๗. การส�งเสริมวิจัย/พัฒนาและนวัตกรรม บวท. 
๘. กิจกรรมส�งเสริมนวัตกรรมชุมชน 
๙. การดําเนินกิจกรรมจิตอาสาของฝ_ายบริหารและพนักงานท้ังภายในและภายนอก 
บวท. 

ผลการดําเนินงาน 
มีผลการดําเนินงานเป�นไปตามแผน 
 

 
ในการทบทวนสภาพแวดล-อมภายใน จะเห็นได-ว�าวิสัยทัศน3 พันธกิจ วัฒนธรรมองค3กร  

และค�านิยมของ บวท. จะต-องมีการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม โดยโครงสร-างและระบบการแสดง
ความรับผิดชอบต�อสังคมของ บวท. ยังคงมีความเหมาะสมสอดคล-องกับรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรอบยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที่ ๑๒ อีกทั้งนโยบายของคณะกรรมการแสดงความ
รับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม ยังให-ความสําคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมในภารกิจ
หลัก ( CSR In Process) ด-วยการดําเนินการที่เป�นมิตรต�อส่ิงแวดล-อมและใช-เทคโนโลยีใสสะอาด (Green 
and Clean) โดยได-เริ่มบรรจุไว-ในแผนแม�บท CG/CSR พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป�นต-นมา 
 

๓๐



 

 

๓.  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส อุปสรรค และความท�าทายในการแสดงความ 

     รับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม 

๓.๑ จุดแข็ง (Strengths) 
  ๑) การจัดทําแผนแม�บท CSR มีการเช่ือมโยงกับการจัดทําแผนวิสาหกิจของ บวท. 

ซ่ึงการกําหนดแผนงาน โครงการ/งาน กลยุทธ+ เป-าประสงค+เชิงยุทธศาสตร+ และยุทธ+ศาสตร+ มีความ
สอดคล1องสนับสนุนผลลัพธ+ต�อวิสัยทัศน+และพันธกิจองค+กรที่ชัดเจน 

๒) บวท. ให1ความสําคัญสนับสนุนและส�งเสริมนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคมและส่ิงแวดล1อมในเชิงรุก พร1อมขยายการปฏิบัติให1ครอบคลุมทั่วทั้งองค+กรเข1มแข็งและยั่งยืน  

๓) ผู1บริหารระดับสูงสุด และ คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและ
ส่ิงแวดล1อม ให1ความสําคัญในการกําหนดนโยบายสนับสนุนและส�งเสริมการดําเนินงานด1าน CSR 

๓.๒ จุดอ�อน (Weaknesses) 
๑) การดําเนินการด1าน CSR ยังไม�มีความชัดเจนในการกําหนดตัวช้ีวัด ที่สามารถ

วัดผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ทําให1ไม�สามารถวัดผลลัพธ+การดําเนินงานได1อย�างชัดเจน  
๒)  การจัดทําแผนแม�บท CSR เดิมเป?นแผนแม�บทที่รวมอยู�กับแผนแม�บท CG ซ่ึงยัง

เน1นน้ําหนักที่ CG เป?นหลัก   
๓)  การดําเนินงานด1าน CSR ของ บวท. ยังอยู�ระหว�างการทบทวนให1สอดรับกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพแวดล1อมของกระแสโลก ยุทธศาสตร+ชาติ ๒๐ ปB ยุทธศาสตร+ของหน�วยงานที่
เกี่ยวข1องต�างๆ ที่มุ�งเน1นการดําเนินงานของธุรกิจที่เป?นมิตรกับส่ิงแวดล1อม และลดผลกระทบต�อสังคม
และชุมชน  

๔)  บวท. ยังต1องปรับปรุงรูปแบบการส่ือสารด1าน CSR ให1เป?นรูปธรรมจับต1องได1 
รวมทั้งยังต1องเพ่ิมความเข1มข1นในการสํารวจและวิเคราะห+ความต1องการและความคาดหวังของผู1มีส�วน
ได1ส�วนเสียทุกกลุ�ม ตลอดจนสังคมชุมชน เพ่ือให1ทราบถึงความคาดหวังและความต1องการ ผลกระทบ
จากการดําเนินธุรกิจของ บวท. ต�อสังคมชุมชน และผลกระทบของสังคมชุมชนต�อการดําเนินธุรกิจ
ของ บวท.  

๕) บวท. ดําเนินงานด1าน CSR ที่ยังไม�เป?นเชิงรุกสอดรับกับทิศทางองค+กรที่กําหนดไว1 
จึงต1องทําการทบทวนและยกระดับการทํา CSR โดยสร1างความยั่งยืนของธุรกิจที่ต1องคํานึงถึง
องค+ประกอบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล1อม  

๖) บวท. มีการใช1ประโยชน+จากทรัพยากรและความเช่ียวชาญขององค+กรไป
ดําเนินการในด1าน CSR แต�ยังขาดการประเมินและวัดผลลัพธ+ที่ชัดเจนถึงผลประโยชน+ต�อสังคมและ
ชุมชน เพ่ือให1ชุมชนสามารถเติบโตไปพร1อมกันได1อย�างเข1มแข็งและยั่งยืน  
 
 

๓๑



 

๓.๓ โอกาส (Opportunities) 
๑) ยุทธศาสตรภาครัฐและยุทธศาสตร บวท. มีความชัดเจนในการกําหนดให#ทุก

องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนให#ความสําคัญกับการสร#างความเติบโตของธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน
ของสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล#อม ไปพร#อมกันได#อย1างเข#มแข็งและยั่งยืน 

๒)  แนวคิดการสร#างคุณค1าร1วมกันให#แก1สังคม ( Creating Shared Value: CSV) เปFน
แนวคิดในการสร#างความยั่งยืนของธุรกิจที่ต#องคํานึงถึง ซ่ึงผู#บริหารระดับสูงและคณะกรรมการแสดง
ความรับผิดชอบต1อสังคมและส่ิงแวดล#อมมีนโยบายให#มีการนํา CSV มาเปFนกลไกในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาหรือแก#ไขปKญหาสังคม อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการดําเนินการด#าน CSR  

๓) ผู#บริหารระดับสูงสุด และคณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบต1อสังคมและ
ส่ิงแวดล#อม มีนโยบายชัดเจนให#มีการจัดทําแผนแม1บท CSR แยกออกมาจากแผนแม1บท CG&CSR เพ่ือ
ผลักดันให# บวท. นํา CSR มาเปFนเครื่องมือในการขับเคล่ือนการดําเนินธุรกิจให#เกิดประโยชนต1อสังคม 
ชุมชน และองคกรเอง โดยคํานึงถึงการเติบโตของธุรกิจอย1างเข#มแข็งและยั่งยืน 

๔) ผู#บริหารระดับสูงสุดและคณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบต1อสังคมและ
ส่ิงแวดล#อม พร#อมทั้งให#มีการจัดทําแผนแม1บท CSR ข้ึนเปFนฉบับแรก จึงเปFนโอกาสให# บวท. ทําการ
ทบทวนประเด็นปKญหา อุปสรรคในการจัดทํา CSR ที่ผ1านมา รวมทั้งทบทวนแนวทางการส่ือสาร
เผยแพร1ทิศทาง แผนงาน โครงการ/งาน กิจกรรม CSR และมีแนวทางที่จะจดัทําการรายงานความยัง่ยืน
ขององคกร แยกต1างหากจากรายงานประจําปS  

๓.๔ อุปสรรค (Threath) 
๑) การดําเนินงานด#าน CSR ของ บวท. ยังมีความไม1ชัดเจนเพียงพอที่จะสร#างให#เกิด

ผลลัพธที่เปFนรูปธรรม จับต#องได# อีกทั้งยังก#าวไปไม1ทันกับพัฒนาการด#านน้ีขององคกรช้ันนํา และภาค
ธุรกิจอ่ืน ๆ ซ่ึงจําเปFนต#องมีการทบทวน สํารวจ ตรวจสอบ ความคาดหวังและความต#องการของผู#มี
ส1วนได#ส1วนเสียทุกภาคส1วนขององคกร 

๒) การจัดการผลกระทบต1อส่ิงแวดล#อมจากการบินทั้งกUาซเรือนกระจกและเสียง 
ถูกยกระดับความสําคัญมากย่ิงข้ึนในอุตสาหกรรมการบิน ประเทศไทย และชุมชนในบริเวณสนามบิน
สําคัญ ซ่ึงมาตรการ/เปVาหมายที่จะมีผลบังคับใช#อาจส1งผลกระทบโดยตรงต1อ บวท. ในรูปของข#อจํากัด
ของการปฏิบัติงาน หรือทางอ#อมผ1านต#นทุนจากระบบคารบอนเครดิตของสายการบิน การดําเนินงาน 
CSR เพ่ือเสริมสร#างความรู# ความเข#าใจ ความร1วมมือในการลดผลกระทบ ยังมีข#อจํากัดทั้งด#านการ
ส่ือสาร และการเข#าถึงชุมชน  

๓) ปKจจัยอันตรายทางการบินอันเกิดจากบั้งไฟ/โคมลอย/วิทยุชุมชน เปFนปKจจัยเส่ียง
ในระดับที่สูงและต#องดําเนินการเชิงรุกในการแก#ไขปKญหาอย1างต1อเนื่องแต1เนื่องจากมีปKจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่เข#ามาเกี่ยวข#อง การแก#ไขปKญหานอกจากดําเนินการตามตัวบทกฎหมายแล#ว 
บวท. เล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินการด#าน CSR เพ่ือเปFนเครื่องมือในการแก#ไขปKญหาด#วย 



 

 

ซ่ึงในระยะที่ผ1านมายังขาดการสํารวจ วิเคราะห และจัดลําดับความสําคัญของกลุ1มเปVาหมายที่จะเข#าไป
ดําเนินการแก#ไขที่ชัดเจน 

๓.๕ ความท!าทายต$อการแสดงความรับผิดชอบต$อสังคมและส่ิงแวดล!อม 
        ๓.๕.๑ แนวคิดการดําเนินงานด#าน CSR เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

           บทบาทของการเปFนองคกรที่สร#างการเติบโตทางเศรษฐกิจร1วมกับการ
พัฒนาสังคม ควบคู1กับความเปFนมิตรกับส่ิงแวดล#อม เปFนประเด็นที่มีความท#าทายสูงในสถานการณ
ปKจจุบันทั้งจากปKจจัยกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่ส1งผลกระทบต1อ
การดําเนินธุรกิจด#านบริการการเดินอากาศ บวท. จึงได#จัดทําแผนแม1บทฉบับน้ีข้ึน เพ่ือเพ่ิมความเข#มข#น
และให#การดําเนินงานด#าน CSR สามารถนําพาองคกรไปสู1การพัฒนาที่ยั่งยืนได# ซ่ึงในแผนแม1บทได#
พิจารณาประเด็นต1าง ๆ ที่มีความท#าทายสูง ที่ต#องให#ความสําคัญกับการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน ดังน้ี 

๑) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย1างย่ิงการตื่นตัวต1อ
สภาวะโลกร#อนอันเกิดจากการปล1อยกUาซเรือนกระจก บวท. จึงมีแนวทางที่จะผลักดันให#เกิดความ
ตระหนักรู#และสร#างความร1วมมือจากภาคส1วนต1างๆ ในธุรกิจการบิน เพ่ือการลดการปล1อยกUาซเรือน
กระจกการการทําการบินของอากาศยานในเขตแถลงข1าวการบินของประเทศไทย (Bangkok FIR)  

๒) การสร#างการเติบโตของธุรกิจร1วมกับการพัฒนาสังคมชุมชน โดยมุ1งเน#น
การขับเคล่ือนธุรกิจขององคกร ควบคู1กับการคํานึงถึงความร1วมมือกับชุมชนในการลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดข้ึน   ทั้งผลกระทบต1อชุมชนจากการให#บริการจราจรทางอากาศของ บวท. และผลกระทบ
ต1อ บวท. จากการดําเนินธุรกิจและการดํารงชีวิตความเปFนอยู1ของชุมชน โดยยังคงยึดรากฐาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคมและชุมชนไว# เพ่ือนําไปสู1การร1วมสร#างสังคมที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน 

๓) การดําเนินธุรกิจควบคู1กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน รอบ
สถานประกอบการของ บวท. โดยนําความรู# ความเช่ียวชาญด#านวิศวกรรมขององคกรที่สะสมมากว1า 
๗๐ ปS เพ่ือช1วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในการสร#างนวัตกรรมชุมชน ที่มุ1งหวัง
ส1งเสริมความเปFนอยู1ที่ดีของชุมชนและสังคมตามวิถีพอเพียง เพ่ือพัฒนาชุมชนให#มีความเข#มแข็งและ
สามารถพ่ึงพาตนเองได#อย1างยั่งยืน และเสริมสร#างคุณภาพชีวิตให#สอดรับการเติบโตทางเศรษฐกิจตาม
แนวทาง Thailand 4.0 ของประเทศในอนาคต 

๔) เพ่ือให#การดําเนินธุรกิจองคกรควบคู1กับการพัฒนาสังคมและชุมชนให#
ก#าวไปข#างหน#าด#วยกันอย1างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน บวท. จึงให#ความสําคัญกับการมุ1งเน#นการให#
ความรู# ความเข#าใจต1อสังคมและชุมชนเกี่ยวกับธุรกิจการให#บริการจราจรทางอากาศทั้งในระดับชุมชน
และเยาวชน เพ่ือลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจซ่ึงกันและกัน รวมถึงเพ่ือเปFนการสร#างทางเลือกใน
การศึกษาให#กับเยาวชนซ่ึงเปFนอนาคตของประเทศอีกด#วย 
 

๓๓



 

๓.๕.๒ แนวคิดการสร�างคุณค�าร�วมกันให�แก�สังคม 
 แนวคิดการสร�างคุณค�าร�วมกันให�แก�สังคม ( Creating Shared Value: CSV) เป,นแนวคิด

ในการสร�างความยั่งยืนของธุรกิจที่ต�องคํานึงถึงองค:ประกอบทั้งทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล�อม ซ่ึงเป,นการยกระดับการทํา CSR โดยใช�หลักการทํางานที่มุ�งเน�นให�เกิดประโยชน:ต�อสังคม 
ในขณะที่ธุรกิจหรือองค:กรมีขีดความสามารถดําเนินธุรกิจได�อย�างมีประสิทธิภาพ การขับเคล่ือนการ
พัฒนาหรือแก�ไขปJญหาสังคมตามแนวคิด CSV เป,นการมุ�งเน�นการใช�ประโยชน:จากทรัพยากรและความ
เช่ียวชาญขององค:กร โดยนําประเด็นปJญหาสังคมที่เป,นผลจากการประมวลเง่ือนไขหรือสภาพแวดล�อม
ที่องค:กรต�องทําให�มีข้ึนเพ่ือพัฒนาแนวทางการดําเนินงานร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ เพ่ือให�
บวท. และสังคมอยู�ด�วยกันได�อย�างสร�างสรรค: การดําเนินการธุรกิจ และ/หรือการเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางธุรกิจของ บวท. ไม�ส�งผลกระทบต�อชุมชน/สังคมรอบข�างและการดําเนินงานของชุมชน/สังคม ไม�
กระทบการให�บริการของ บวท. โดยองค:กรทําการประมวลประเด็นปJญหาผลกระทบร�วมกันเพ่ือ
ตอบสนองความต�องการและแก�ไขปJญหาสังคมไปพร�อมกัน โดยประเด็นสําคัญคือ การพัฒนาธุรกิจ
ของ บวท. และชุมชนสามารถเติบโตไปพร�อมกันได�อย�างเข�มแข็งและยั่งยืน ด�วยการเสริมสร�างความ
ร�วมมือในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน การสร�างมูลค�าเพ่ิม และการส�งเสริมศักยภาพร�วมกันให�
เกิดความสมดุล  

      เพ่ือให�เกิดความสมดุล รวมถึงเข�าถึงปJญหาต�าง ๆ อย�างเหมาะสม จึงได�นําปJจจัย
เหล�าน้ีมา กําหนดเป,นแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาด�านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและ
ส่ิงแวดล�อม ซ่ึงเป,นการพัฒนาด�านสังคมชุมชน การเพ่ิมศักยภาพทางด�านเศรษฐกิจของชุมชน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย:ในทุกมิติ และการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพชีวิต ทั้งน้ี เพ่ือให�เกิดความ
ตระหนักรู� ความร�วมมือ ร�วมสร�างสรรค:สังคมชุมชนอย�างยั่งยืน ตลอดจนให�มีการนํา CSV มาใช�ใน 
บวท. ให�หมาะสมกับบริบทองค:กรในช�วงปQแรกของแผนแม�บท จึงเป,นการกําหนดให�มีการศึกษาการนํา 
CSV เข�ามาใช�ในองค:กรเพ่ือนําผลการศึกษามาใช�เป,นแนวทางในการพัฒนาต�อไป) 
 

๔.  สรุปการทบทวนสภาพแวดล�อมการดําเนินงานด�านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและ 

     ส่ิงแวดล�อม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
จากการทบทวนสภาพแวดล�อมภายนอกและสภาพแวดล�อมภายในด�านการแสดงความ

รับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม (Corporate Social Responsibility: CSR) พบว�าการดําเนินงานด�าน
การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม ยังคงมีความเหมาะสม สอดคล�องกับรัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรอบยุทธศาสตร:ชาติ ๒๐ ปQ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที่ ๑๒  อีกทั้งยังเป,นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ�ง
ส�งเสริมให�หน�วยงานของรัฐ สร�างความสมดุลระหว�างการอนุรักษ:กับการใช�ประโยชน:อย�างยั่งยืน ด�วย
เร�งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการผลิตและบริโภคพัฒนาภารกิจและบทบาทการบริการ 

 



 

สังคมอย�างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรม ซ่ึงเป,นหลักการของ CSR ในการสร�างคุณค�าต�อผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย คือ ประชาชน ชุมชน และสังคม รวมทั้งปกป_องถึงสภาพแวดล�อมทางธรรมชาติที่ดี  

ผลจากการทบทวนสภาพแวดล�อม สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตร:การแสดงความ
รับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร: : แสดงจุดยืนขององค:กรในการให�ความสําคัญต�อปJญหาสังคมและ
ส่ิงแวดล�อม 

ประเด็นยุทธศาสตร: : การใช�ความสามารถหลักขององค:กรในการส�งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร: : การสร�างกลไกที่ดีในการส่ือสารและเผยแพร�การดําเนินงานด�านการ
แสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม 

ประเด็นยุทธศาสตร: : การสร�างคุณค�าเพ่ิมร�วมกันในสังคม (CSV) เพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ในการดําเนินธุรกิจองค:กรอย�างยั่งยืน 
ผลจากการทบทวนสภาพแวดล�อมด�านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม 

(CSR) สามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร: สามารถสรุปได�ดังตารางที่ ๕ 
 

ตารางที่ ๕ สรุปผลการทบทวนสภาพแวดล�อมการดําเนินงานด�านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
              และส่ิงแวดล�อม  

 
ประเด็นยุทธศาสตร9 ชื่อประเด็นยุทธศาสตร9 

ประเด็นยุทธศาสตร:ท่ี ๑ 

(CSR Operation) 

แสดงจุดยืนขององค:กรในการให�ความสําคัญของปJญหาสังคมและสิ่งแวดล�อม 

ประเด็นยุทธศาสตร:ท่ี ๒ 
(CSR Agenda) 

การใช�ความสามารถหลักขององค:กรในการส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีแสดงความ
รับผิดชอบต�อสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร:ท่ี ๓ 
( CSR Promotion & 
Communication) 

การสร�างกลไกท่ีดีในการสื่อสารและเผยแพร�การดําเนินงานด�านการแสดงความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม 

ประเด็นยุทธศาสตร:ท่ี ๔ 
(Creating Shared Value) 

การสร�างคุณค�าเพิ่มร�วมกันในสังคม (CSV) เพ่ือเพิ่มความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจองค:กรอย�างย่ังยืน 

 

 
  การจัดทําแผนแม�บท CSR มีการเช่ือมโยงสอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ บวท. ฉบับ พ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๖ ซ่ึงสามารถแสดงเป,นแผนที่ CSR (CSR Strategy Map) ได�ดังน้ี 
 
 

๓๕



 

 

 

Corporate Social Responsibility Destination 2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

AEROTHAI Destination 2036 Vision 

วิสยัทศัน์ “มุง่มั�นพฒันาการให้บริการการเดินอากาศสูก่ารเป็นหนึ�งในองค์กรระดบัดีเยี�ยมตามมาตรฐานโลกอย่างยั�งยืน” 

“To be Air Navigation Service Provider with International Standard of Excellence” 

กรอบวิสัยทศัน์ 

๑.เป็นองค์กรที�มีคณุภาพการ

ให้บริการระดบัแนวหน้า 
๒.เป็นองค์กรมืออาชีพ 

(Professional) 

๓.เป็นองค์กรสมรรถนะสงู 

ที�เตบิโตอยา่งยั�งยืน 

๔.เป็นองค์กรที�มีสร้างคณุคา่ให้กบั

กิจการบนิ 

๕.เป็นองค์กรที�สร้างขีดความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖ (Strategic Issue : SI) 

SI1ให้บริการจราจรทางอากาศที�

ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ 

SI2 สร้างบคุลากรมืออาชีพ 

 

SI3 พฒันาไปสู่องค์กรสมรรถนะสงู 

 

SI4 สร้างคณุคา่ให้กบักิจการบนิและผู้

มีสว่นได้สว่นเสีย 

SI5 สร้างความสามารถในการแขง่ขนั

ให้กบัประเทศ 

วตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Objective : SO) 
SO1 ให้บริการการเดนิอากาศที�

ปลอดภยัและมั�นคง เป็นไปตาม

มาตรฐานและตอ่เนื�องในทกุชว่ง

การบนิ 

SO3 มีบคุลากรมืออาชีพที�เพียงพอมี

การจดัการทนุมนษุย์อยา่งเป็นระบบ

สามารถขบัเคลื�อนวิสยัทศัน์และ

องค์กรให้เตบิโตอยา่งยั�งยืน 

SO5 มีคณุภาพการบริหารจดัการที�ดี

ทั�วทั =งองค์กร และพร้อมรับตอ่การ

เปลี�ยนแปลง เพื�อให้เกิดผลลพัธ์ที�มี

ประสิทธิภาพอยา่งทั�วถึง 

SO8 มีการบริหารจดัการทางการเงิน

และต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพ และ

สมดลุ เพื�อให้มีอตัราคา่บริการที�เป็น

ธรรม โปร่งใส และแขง่ขนัได้ 

SO10 มีโครงสร้างพื =นฐานระบบ

บริการการเดินอากาศที�ครบถ้วนและ

มีศกัยภาพสอดคล้องกบัการ

พฒันาการขนสง่ทางอากาศของ

SO2.มีความสามารถรองรับ

เที�ยวบนิได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

และเป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม 

SO4 มีบคุลากรที�ทุม่เท มีความผกูพนั

และมีสภาพแวดล้อมด้านบคุลากรที�ดี 

SO6 มีระบบการกํากบัดแูล ที�ดีที�มี

การจดัการในระดบั ดีเยี�ยม 

SO11 สร้างความสามารถในการ

รองรับของระบบการบนิของ

ประเทศที�มีศกัยภาพแขง่ขนัได้ 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ของแผนแมบ่ท CSR พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 

S2.2 พฒันาขีดความสามารถในการ

รองรับและยกระดบัประสิทธิภาพการ

ปฏิบตักิารบนิในห้วงอากาศ เขต

ประชิดสนามบนิ และตามเส้นทางบนิ 

S6.2 .ผลกัดนั CSR ในเชงิรุก 

(CSR in Process) 

S7.2 บริหารจดัการสารสนเทศ 

ความรู้และเทคโนโลยีดจิิทลั เพื�อ

สร้างนวตักรรม ตลอดจนสง่เสริมการ

ลงทนุ การวิจยัและพฒันาดจิิทลัเพื�อ

เศรษฐกิจและสงัคม 

S9.3 การสร้างความร่วมมือและ

บริหารจดัการเส้นทางบนิให้มี

ประสิทธิภาพเพิ�มขึ =น 

๒. การใช้ความสามารถหลกัขององค์กรในการ

สง่เสริมกิจกรรมที�แสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

๓. การสร้างกลไกสื�อสารเผยแพร่การ

ดําเนินงานด้าน CG/CSR 

๔. การสร้างคณุคา่ร่วมกนัให้แก่สงัคม เพื�อ

เพิ�มความสามารถในการดําเนนิธุรกิจองค์กร

อยา่งยั�งยืน 

๑.แสดงจดุยืนขององค์กรในการให้ความสําคญั

ตอ่ปัญหาสงัคมและสิ�งแวดล้อม 

วตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาตร์ของแผนแม่บท CSR พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖ 
๑.๑ การใช้

ความสามารถ

หลกัของ 

บวท.พื�อสร้าง

ความเข้มแขง็และ

พฒันาชมุชนให้

ยั�งยืน 

๒.๑การสร้างความ

เป็นพเมืองดี (Good 

Citizen) เพื�อ

ประโยชน์ของ บวท.

และประชาชน 

สงัคม ประเทศชาต ิ

๒.๒ การสร้าง  สา

ธารณกศุลแก่

เยาวชนและ

ผู้ ด้อยโอกาส 

๓.๑ การสร้างกลไกใน

การสื�อสารและ

เผยแพร่ภายใน

องค์กรด้านกํากบั

ดแูลกิจการที�ดีและ

การแสดงความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม 

แผนงานของแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖ 

SA.B กําหนดแผนพฒันาและบริหาร

คณุภาพทั�วทั =งองค์กรเพื�อปรับปรุง

และจดัการกระบวนการทํางานและ

สอดคล้องกบัการเพิ�มขีดความสามารถ

ด้านยทุธศาสตร์ 

กลยทุธ์ของแผนวิสาหกิจที�เกี�ยวข้องกบัแผนแม่บท CSR พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖ 

แผนแมบ่ท CSR 
แผนวิสาหกิจ 

SO7 เป็นองค์กรแหง่นวตักรรมด้วย

การพฒันาระบบสารสนเทศ และการ

จดัการความรู้เป็นพื =นฐาน 

SO9 สร้างคณุคา่ให้กบักิจการบนิ ทกุ

ระดบั และสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้

มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ 

๑.๒ การให้ความ 

สําคญักบัปัญหา

สิ�งแวดล้อมโดย

บริการควบคมุ

จราจรทางอากาศที�

ลดการปลอ่ยก๊าซ

คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 

๓.๒ การสร้าง

ความรู้ ความ

เข้าใจตอ่นโยบาย

การแสดงความ

รับผิดชอบตอ่

สงัคม 

๔.๑ การสร้างคณุคา่

เพิ�มร่วมกนัในสงัคม

เพื�อการดําเนินธุรกิจ

อยา่งยั�งยืน 

๒.๒.๓ แผน

ยกระดบั

ประสิทธิภาพใน

การบริการจราจร

ทางอากาศและ

การบริหารความ

คลอ่งตวัจราจร

ทางอากาศ 

๖.๒.๑ แผน

ผลกัดนั/สง่เสริม 

CSR in process ใน

เชิงรุก เพื�อสงัคม

และสิ�งแวดล้อมที�

มีผลตอ่ผู้ มีสว่น

ได้สว่นเสียของ

องค์กร 

๖.๒.๒ แผนการ

แสดงความ

รับผิดชอบตอ่

สงัคมและใช้

ความสามารถหลกั

สนบัสนนุเพื�อ

รักษาความ

ร่วมมือกบั

๗.๒.๑ แผน

ปรับปรุงการ

ดําเนินงาน

และการ

บริการด้วย

เทคโนโลยี

ดจิิทลัอยา่ง

มีคณุภาพ

๒.๒.๔ 

แผนพฒันา

ประสิทธิภาพ

ในการใช้งาน

ห้วงอากาศ/

การบริหาร

จราจรทาง

อากาศ 

๗.๒.๕ แผน

สง่เสริม/พฒันา 

การจดัการความรู้  

(Knowledge 

Management)

การวิจยัและ

การสร้าง

นวตักรรม 

๙.๓.๑ แผน

เพิ�ม

ประสิทธิภาพ 

เส้นทางบิน 

๙.๓.๒ แผน

บริหารจดัการ

เส้นทางบิน 

เพื�อเพิ�มขีด

ความ สามารถ

ในการแขง่ขนั

ของ บวท. 

๗.๒.๖ 

แผนพฒันา

ประยกุต์ใช้

ความรู้ 

ผลงานวิจยั

และผลงาน

นวตักรรม 

๕.๑.๑ แผน

ปรับปรุง

กระบวนการ

เพื�อให้ได้ผลลพัธ์

ตามเป้าหมาย

องค์กร 

๓๖



   

 

บทท่ี ๕ 
ยุทธศาสตร� 

การแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและสิ่งแวดล&อม 
 

บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด ได-ทําการวิเคราะห3สภาพแวดล-อมภายนอกและ
ภายใน ผลการดําเนินงานในป7  พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ และนโยบายการแสดง
ความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม เพ่ือเป�นแนวทางในการจัดทําประเด็นยุทธศาสตร3การแสดง
ความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม โดยได-กําหนดประเด็นยุทธศาสตร3ในการพัฒนาไว- ๔ ด-าน 
ดังต�อไปน้ี  

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๑ :  แสดงจุดยืนขององค3กรในการให-ความสําคัญของปeญหาสังคมและ

ส่ิงแวดล-อม 

      ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๒ :  การใช-ความสามารถหลักขององค3กรในการส�งเสริมสนับสนุน

กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  ๓ :  การสร-างกลไกที่ดีในการส่ือสารและเผยแพร�การดําเนินงานด-าน

การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๔ : การสร-างคุณค�าเพ่ิมร�วมกันในสังคม (CSV) เพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ในการดําเนินธุรกิจองค3กรอย�างยั่งยืน 
จากประเด็นยุทธศาสตร3ทั้ง ๔ ประเด็น ข-างต-น สามารถนําไปสู�การปฏิบัติได- ตามตาราง

ยุทธศาสตร3 ประเด็นยุทธศาสตร3 วัตถุประสงค3เชิงยุทธศาสตร3 ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน ดังตารางที่ ๗ 
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ตารางท่ี  ๖  ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด  โครงการ/งาน 
ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เชิง

ยุทธศาสตร� 
ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน 

๑. การแสดงจุดยืนของ
อ ง ค3 ก ร ใ น ก า ร ใ ห-
ความสํ าคัญของปeญหา
สังคมและสิ่งแวดล-อม 

 

๑.๑ การใช-ความสามารถ
หลักของ บวท.  เ พ่ือสร-าง
ความ เข- มแ ข็ งและ พัฒนา
ชุมชนให-ยั่งยืน 

 

-เผยแพร�ผลการดาํเนินงาน   
  การจัดการวิธี  
  ปฏิบัติบินแบบ Continuous  
  Descent Operation (CDO),  
  Performance Based  
  Navigation (PBN) และการ 
  จัดการจราจรขาออก (Gate  
  Hold Procedure)  
-ระดับการสร-างความรู-ความ   
  เข-าใจ และการตระหนักรู-ใน   
  การพัฒนาสังคมและ  
  สิ่งแวดล-อมที่มีผลต�อผู-มีส�วน   
  ได-ส�วนเสียขององค3กร  
  ในเรื่อง (PBN / CDO / Gate  
  Hold Procedure) ที่แสดง 
  ความรับผิดชอบต�อสังคม  
  และสิ่งแวดล-อมนํามาเพ่ือให- 
  เกิดประโยชน3ต�อผู-มีส�วนได- 
  ส�วนเสียขององค3กร อย�าง 
  จริงจัง 

- เผยแพร�ผลการดําเนินงานการ         
  จัดการปฏิบัติการบิน บนพืน้ฐาน 
  วิถีการบินแบบ Continuous  
  Descent Operation (CDO),   
  Performance Based Navigation  
  (PBN) และการจัดการจราจร 
  ขาออก (Gate Hold Procedure) 

 ๑.๒ การให-ความสําคัญกับ
ปeญหาสิ่งแวดล-อมโดยบริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศที่
ล ด ก า ร ป ล� อ ย ก� า ซ
คาร3บอนไดออกไซด3 
 

-จํานวนครั้งของการเผยแพร� 
  ข-อมูล/ข�าวสาร 
-สามารถผลักดันโครงการ  
  Continuous Descent  
  Operation (CDO) ประสบ 
  ผลสําเร็จ ตามความคาดหวัง 
  ในการดําเนินการลดก�าซ 
  คาร3บอนไดออกไซด3 

- เผยแพร�การยกระดับขีดความ 
   สามารถการออกแบบวิธ ี
   ปฏิบัติการบิน 
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ตารางท่ี  ๖ (ต%อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน 

๒. การใช-ความสามารถ
หลักขององค3กรในการ
ส� ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
กิจกรรมที่แสดงความ
รับผิดชอบต�อสังคม 
 

๒.๑ การสร-างความเป�นพลเมือง
ที่ดี (Good Citizen) เพ่ือประโยชน3
ของ บวท. และประชาชน สังคม 
ประเทศชาติ 

-จํานวนการเข-าร�วมการจัด   
  กิจกรรมกับหน�วยงานเจ-าภาพ  
  หลัก ทอท.  
-ความสําเร็จของความร�วมมือของ 
  หน�วยงานด-านกิจการการบินใน 
  การให-ความรู-นักเรียนเกี่ยวกับ 
  กิจการการบิน 

-สนามบินแห�งการเรียนรู- 

-จํานวนกิจกรรมการส�งเสริม 
  ความรู-ด-านการให-บริการ 
  การเดินอากาศ (ATS/ATE) 
-ความพึงพอใจของผู- 
  เข-าร�วมกิจกรรมการ 
  ส�งเสริมความรู-ด-านการ 
  ให-บริการการเดนิอากาศ  
  (ATS/ATE) 

-การส�งเสริมความรู-ด-านการ 
 ให-บริการการเดินอากาศ  
 (ATS/ATE) (โครงการใหม�) 

 ๒.๒  การสร-างสาธารณกุศลแก�
เยาวชนและผู-ด-อยโอกาส 

 

-จํานวนผู-เข-าร�วมเครือข�ายฯ 

-ความสําเร็จของสมาชิก 
  เครือข�ายจิตอาสาฯ มีการ 
  จัดทําหรือเข-าร�วมกิจกรรม 
  จิตอาสาต�าง ๆ ทั้งภายในและ 
  ภายนอกองค3กรมากขึ้น 

-การสร-างเครือข�ายจิตอาสาวิทยุ- 
 การบิน  

  -จํานวนทุนการศึกษาที่เพิ่มขึ้น 

-ความสําเร็จของการ 

  มอบทุนตามเปdาหมายที่กําหนด 

- สนับสนนุการดําเนินงานมูลนธิ ิ
  น�านฟdาไทย                                

  -จํานวนผู-บริหารและพนักงาน 
  ที่เข-าร�วมโครงการฯ 
-จํานวนโรงเรยีนที่เข-าร�วมการ 
  แข�งขันวิทยุการบินฯ 
-ความของความพึงพอใจของผู-  
  เข-าร�วมกิจกรรม (กลุ�มนักกีฬา  
  กลุ�มผู-สนับสนุน กลุ�มผู-บริหาร และ 
  กลุ�มพนักงาน) ที่เข-าร�วมโครงการฯ 

-การแข�งขันวิทยุการบินฯ มิน ิ
 วอลเลย3บอลถ-วยพระราชทานฯ 

 

 

 

๓๙



   

 

ตารางท่ี  ๖ (ต%อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เชิง
ยุทธศาสตร� 

ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน 

๓. การสร-างกลไกที่ดีใน
การสื่อสารและเผยแพร�
การดําเนินงานการแสดง
ความรับผิดชอบต�อสังคม
และสิ่งแวดล-อม 

 

๓.๑  การสร-างกลไกในการ
สื่อสารและเผยแพร�ภายใน
องค3กรด-านการแสดงความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต� อ สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล-อม 

-จัดทําข-อมูลที่ถูกต-องและ 
  ทันสมัย ครบถ-วนตาม 
  แผนการสํารวจชมุชน 
-ความสําเร็จของการจัดทํา 
  ฐานข-อมูลแล-วเสร็จ 

-การจัดทําระบบฐานข-อมูลชุมชนที่ 
 บวท. ให-ความสําคัญ  
(โครงการใหม�) 

- จํานวนข-อมูล/ข�าวสารที ่

  ผู-บริหารและพนกังาน 
  สามารถรับรู- ภายใน/ 
  ภายนอก บวท. 
-ร-อยละของการสือ่สารและ 
  ประชาสัมพันธ3 ด-าน CSR ทั้ง 
  ภายในและภายนอกองค3กร 

-การสื่อสารด-านการแสดงความ 
 รับผิดชอบต�อสังคมและ  
 สิ่งแวดล-อม (CSR) 

 ๓.๒ การสร-างความรู-ความ
เข-าใจต�อนโยบายการแสดง
ความรับผิดชอบต�อสังคม  

-การจัดทําระบบประเมิน 
  ตัวชี้วัดแล-วเสร็จและ 
  ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดแล-วเสร็จ 
 

-ปรับปรุงและประเมินตัวชี้วัดเรื่อง 
  การแสดงความรบัผิดชอบต�อ 
  สังคมและสิ่งแวดล-อมให-สะท-อน 
  การดําเนินการขององค3กร 
  (โครงการใหม�) 

  

  -จํานวนผลงานนวัตกรรม 
  ชุมชน 
-จํานวนชุมชนที่เข-าร�วม 
  โครงการ 
-ร-อยละของผลงานที่ได-รับ 
  รางวัลสร-างประโยชน3ต�อชุมชน 

-การส�งเสริมนวัตกรรมชุมชน 

 

  -จํานวนกิจกรรมการบรรยาย 
 เกี่ยวกับการแสดงความ 
 รับผดิชอบต�อสงัคมและ 
 สิ่งแวดล-อม 
-จํานวนผู-บริหาร และพนักงานที่เข-า  

  ร�วมกิจกรรมการบรรยายเกียวกับ CSR 
-ความพึงพอใจของผู-เข-าร�วมกิจกรรม 
  การบรรยายเกี่ยวกับ CSR 

-การบรรยายเกี่ยวกับการแสดง 
 ความรับผิดชอบต�อสังคมและ 
 สิ่งแวดล-อม (โครงการใหม�) 

  -การจัดทาํสาํรวจชุมชนที่ บวท  
 ให-ความสําคัญแล-วเสร็จ 
-ความสําเสร็จของการจําแนก/ 
 จัดลาํดบัความสําคัญของชุมชน 
 

-สํารวจชุมชนสําคัญที่ได-รบั 
 ผลกระทบอันเกิดจากการ 
 ให-บริการของ บวท. และ   
 ผลกระทบของชุมชนต�อการ   
 ให-บริการของ บวท.  
 (โครงการใหม�) 

 

๔๐



   

 

ตารางท่ี  ๖ (ต%อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เชิง
ยุทธศาสตร� 

ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน 

๔. การสร-างคุณค�าเพิ่ม

ร� วมกันในสั งคม (CSV) 
เพ่ือเพิ่มความสามารถใน
การดําเนินธุรกิจองค3กร
อย�างยั่งยืน 

๔.๑ การสร-างคุณค�าเพิ่ม           
ร� ว ม กั น ใ น สั ง ค ม เ พ่ื อการ
ดําเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน 
 

- ความสําเร็จในการจัดทํา 
  สรุปข-อมูลพื้นฐานการนํา 
  แนวทางการดาํเนินการ 
  จัดทํา CSV มาใช-ใน บวท. 

- ศึกษาการนําแนวคิด CSV เข-ามาใช- 
  ใน บวท. (โครงการใหม�) 

 

  -  ร-อยละความสาํเร็จของ 
   ประชาชนที่เข-าร�วมกิจกรรม  
   ก�อน/หลังรับทราบข-อมูลที่  
   เป�นประโยชน3และตระหนัก   
   ถึงอันตรายจากการปล�อย  
   โคมลอย โคมควัน และบั้งไฟ 
-  ร-อยละของความร�วมมือ 
   จากทุกภาคส�วนงานที ่
   เกี่ยวข-อง 
-  ร-อยละของจํานวนบั้งไฟ  
   โคมลอย โคมควันที่ผิดฎ 
   หมายลดลง 

- วิทยุการบินฯ น�านฟdาปลอดภัยจาก 
 ปeจจัยอันตราย (โครงการใหม�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๔๑



   

 

บทท่ี  ๖ 

รายละเอียดแผนการดําเนินงาน 
 

แผนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร3ด-านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและ
ส่ิงแวดล-อมแยกตามประเด็นยุทธศาสตร3 ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที ่๑ : การแสดงจุดยืนขององค3กรในการให-ความสําคัญต�อปeญหาสังคมและส่ิงแวดล-อม 

โครงการ/งาน 

๑. เผยแพร�ผลการดําเนินงานการจัดการปฏิบติัการบิน บนพ้ืนฐานวิถีการบินแบบ Continuous    
    Descent Operation (CDO) / Performance Based Navigation ( PBN) และการจัดการจราจรขาออก  
    (Gate Hold Procedure) 

    ๒. เผยแพร�การยกระดับขีดความสามารถการออกแบบวิธีปฏิบติัการบิน 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๒ : การใช-ความสามารถหลักขององค3กรในการส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดง

ความรับผิดชอบต�อสังคม 

โครงการ/งาน 

๓. สนามบินแห�งการเรียนรู- 
๔. การส�งเสริมความรู-ด-านการให-บริการการเดินอากาศ (ATS/ATE) 
๕. การสร-างเครือข�ายจิตอาสาวิทยุการบินฯ                                                                            
๖. สนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิน�านฟdาไทย                                                                             
๗. การแข�งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย3บอล ถ-วยพระราชทานฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๓ : การสร-างกลไกที่ดีในการส่ือสารและเผยแพร�การดําเนินงานด-านการแสดง

ความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม  

โครงการ/งาน 
๘. การจัดทําระบบฐานข-อมูลชุมชนที่บริษัทฯ ให-ความสําคัญ 
๙. การส่ือสารด-านการแสดงความรบัผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม (CSR)                                                  
๑๐. ปรับปรงุและประเมินตวัช้ีวัดเรื่องการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมให-   
      สะท-อนการดําเนินการขององค3กร 
๑๑. การส�งเสริมนวัตกรรมชุมชน                                                                                                    
๑๒. การบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความรบัผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม                                        
๑๓. สํารวจชุมชนสําคัญทีไ่ด-รับผลกระทบอันเกิดจากการให-บริการของ บวท. และผลกระทบของ     
      ชุมชนต�อการให-บริการของ บวท. (ใหม�) 

 

๔๒



   

 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๔ : การสร-างคุณค�าเพ่ิมร�วมกันในสังคม (CSV) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

ดําเนินธุรกิจองค3กรอย�างยั่งยืน 

โครงการ/งาน 
      ๑๔.  ศึกษาการนําแนวคิด CSV เข-ามาใช-ใน บวท.            
    ๑๕.  วิทยุการบินน�านฟdาปลอดภัยจากปeจจัยอันตราย 
 
 ทั้งน้ี ได-กําหนดรายละเอียดโครงการ/งาน CSR พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๖ จํานวนทั้งส้ิน ๑๕  
โครงการ/งาน 
 แสดงโครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร3ด-านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและ
ส่ิงแวดล-อม และประเด็นยุทธศาสตร3ด-านการส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและ
ส่ิงแวดล-อม ที่มีการกําหนดรายละเอียดตัวช้ีวัด ค�าเปdาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน และหน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ ๗-๙ 
 
 
 
 
  



   

 

 
ตารางท่ี ๗ โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๑ 

ลําดับท่ี โครงการ/งาน ตัวชี้วัด   (kpi) ค%าเป?าหมาย ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

หน%วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๑ : การแสดงจุดยืนขององค�กรในการให&ความสําคัญต%อปBญหาสังคมและส่ิงแวดล&อม 
๑.๑ เผยแพร�ผลการดําเนินงานการจัดการปฏิบัติการบนิ      

บนพื้นฐานวิถีการบินแบบ Continuous Descent Operation 
(CDO) ,Performance Based Navigation ( PBN) และการ
จัดการจราจรขาออก (Gate Hold Procedure) 
 

-เผยแพร�การดําเนินงานการจัดการปฏิบัติการบิน บน
พื้นฐานวิถีการบินแบบ Continuous Descent Operation 
(CDO) ,Performance Based Navigation ( PBN) และการ
จัดการจราจรขาออก (Gate Hold Procedure) 
-ระดับของการสร-างความรู-ความเข-าใจและการตระหนักรู- 
  ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล-อมที่มีผลต�อผู-มีส�วนได- 
  ส�วนเสีย ในเร่ือง (PBN / CDO / Gate Hold Procedure) ที่ 
  แสดงความรับผดิชอบต�อสังคม และสิ่งแวดล-อม 

≥ ๓ ครั้ง 

 
≥ ระดับ ๔ 

๒๕๖๒-๒๕๖๖ ผญก. 

๑.๒ เผยแพร�การยกระดับขีดความสามารถการออกแบบวิธี
ปฏิบัติการบิน 
 

-จํานวนครั้งของการเผยแพร�ข-อมูล/ข�าวสารต�อป7 
-สามารถผลักดันโครงการ Continuous Descent Operation  
  (CDO) ให-ประสบผลสําเร็จ ตามความคาดหวังในการ 
  ดําเนินการลดก�าซคาร3บอนไดออกไซด3 

 

๓ ครั้ง/ป7 
≥ ระดับ ๔ 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๖ ผญก. 

 
 
 
 
 

๔๔



   

 

 

ตารางท่ี ๘ โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๒ 
ลําดับท่ี โครงการ/งาน ตัวชี้วัด   (kpi) ค%าเป?าหมาย ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
หน%วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๒ : การใช-ความสามารถหลักขององค3กรในการส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 

๒.๑ สนามบินแห�งการเรียนรู- -จํานวนการเข-าร�วมการจัดกิจกรรมกับหน�วยงานเจ-าภาพ 
  หลัก ทอท.  
-ความสําเร็จของความร�วมมือของหน�วยงานด-านกิจการ 
  การบินในการให-ความรู-นักเรียนเก่ียวกับกิจการการบิน 

≥ ๒ ครั้ง/ป7 
(ข้ึนอยู�กับหน�วยงานเจ-าภาพ) 

 
≥ ระดับ ๔ 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(ดําเนินการทุกป7) 

ผญก. 

๒.๒ การส�งเสริมความรู-ด-านการให-บริการการเดินอากาศ 

(ATS/ATE)  (โครงการใหม�) 
-จํานวนกิจกรรมการส�งเสริมความรู-ด-านการให-บริการการ 
  เดินอากาศ (ATS/ATE) 
-ความพึงพอใจของผู-เข-าร�วมกิจกรรมการ 
  ส�งเสริมความรู-ด-านการให-บริการการเดินอากาศ  
  (ATS/ATE) 

≥ ๒ กิจกรรม/ป7 
 
≥ ระดับ ๔ 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(ดําเนินการทุกป7) 

ผญก. 

๒.๓ การสร-างเครือข�ายจิตอาสาวิทยุการบินฯ                           -จํานวนผู-เข-าร�วมเครือข�ายจิตอาสาวิทยุการบิน 
-ความสําเร็จของสมาชิกเครือข�ายจิตอาสาฯ มีการจัดทํา
หรือเข-าร�วมกิจกรรมจิตอาสาต�าง ๆ ทั้ งภายในและ
ภายนอกองค3กรมากข้ึน 

≥ ระดับ ๕ 
≥ ระดับ ๕ 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(ดําเนินการทุกป7) 

ผญก. 

๒.๔ สนับสนุนการดาํเนินงานมูลนิธนิ�านฟdาไทย -จํานวนทุนการศึกษาที่เพิ่มข้ึน 
-ความสําเร็จของการมอบทุนตามเปdาหมายที่กําหนด 
 

≥ ระดับ ๕ 
≥ ระดับ ๔ 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(ดําเนินการทุกป7) 

ผญก. 

 
 
 



   

 

ตารางท่ี ๗ (ต%อ) 
ลําดับท่ี โครงการ/งาน ตัวชี้วัด   (kpi) ค%าเป?าหมาย ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
หน%วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๒ : การใช-ความสามารถหลักขององค3กรในการส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม 

๒.๕ การแข�งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย3บอล                 
ถ-วยพระราชทานฯ 

-จํานวนผู-บริหารและพนักงานทีเ่ข-าร�วมการแข�งขันวิทย ุ
 การบินฯ 
-จํานวนโรงเรยีนที่เข-าร�วมการแข�งขันวิทยุการบินฯ 
-ความพึงพอใจของผู-เข-าร�วมกิจกรรม (กลุ�มนักกีฬา กลุ�ม 
 ผู-บริหาร และกลุ�มพนักงาน) 

 ≥ ระดับ ๕ 
 

≥ ระดับ ๕ 
≥ ระดับ ๔ 

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(ดําเนินการทุกป7) 

ผญก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖



   

 

ตารางท่ี ๙ โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๓ 
ลําดับท่ี โครงการ/งาน ตัวชี้วัด   (kpi) ค%าเป?าหมาย ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
หน%วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๓ : สร&างกลไกท่ีดีในการส่ือสารและเผยแพร%การดําเนินงานด&านแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและส่ิงแวดล&อม 

๓.๑ การจัดทําระบบฐานข-อมูลชุมชนที่ บวท. ให-ความสําคัญ 

(โครงการใหม�) 
-จํานวนข-อมูลที่ถูกต-องและทันสมัยครบถ-วนตามแผนการ
สํารวจชุมชน 
-ความสําเร็จของการจัดทําระบบฐานข-อมูลแล-วเสร็จ 
 

≥ ระดับ ๔ 
≥ ระดับ ๕ 

 

๒๕๖๒ ผญก. 

๓.๒ การสื่อสารด-านการแสดงความรับผดิชอบต�อสังคมและ
สิ่งแวดล-อม (CSR) 

- จํานวนข-อมูล/ข�าวสารที่ผู-บริหารและพนักงานสามารถ  
   รับรู- ภายใน/ภายนอก บวท. 
-ร-อยละของการสือ่สารและประชาสมัพันธ3 ด-าน CSR  
  ทั้งภายในและภายนอกองค3กร 
 

≥ ระดับ ๕ 
 

≥ ระดับ ๕ 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(ดําเนินการทุกป7) 

ผญก. 

๓.๓ ปรับปรุงและประเมินตัวชี้วัดเร่ืองการแสดงความ

รับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล-อม (โครงการใหม�) 
-การจัดทําระบบประเมินตัวชี้วัดแล-วเสร็จและปรับเปลี่ยน 
 ตัวชี้วัดแล-วเสร็จ 
 

≥ ระดับ ๕ 
 

๒๕๖๒ ผญก. 

๓.๔ การส�งเสริมนวัตกรรมชุมชน -จํานวนผลงานนวัตกรรมชุมชน 
-จํานวนชุมชนที่เข-าร�วมโครงการ 
-ร-อยละของผลงานทีไ่ด-รบัรางวัลที่สร-างประโยชน3ต�อ 
  ชุมชน 

≥  ๙  ผลงาน 
              ≥  ๙  ชุมชน 
              ≥  ระดับ๕ 

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(ดําเนินการทุกป7) 

ผญก. 

 

 

 

 

๔๗



   

 

ลําดับท่ี โครงการ/งาน ตัวชี้วัด   (kpi) ค%าเป?าหมาย ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

หน%วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๓ : สร&างกลไกท่ีดีในการส่ือสารและเผยแพร%การดําเนินงานด&านแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและส่ิงแวดล&อม 
๓.๕ การบรรยายเก่ียวกับการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม

และสิ่งแวดล-อม (โครงการใหม�) 
- จํานวนกิจกรรมการบรรยายเก่ียวกับการแสดงความ 
  รบัผดิชอบต�อสังคมและสิง่แวดล-อม 
- จํานวนผู-บริหารและพนักงานทีเ่ข-าร�วมกิจกรรม 
  การบรรยายเก่ียวกับ CSR 
-ความพงึพอใจของผู-เข-าร�วมกิจกรรมการบรรยายเก่ียวกับ 
CSR 

            ≥ ๒ กิจกรรม/ป7 
 

            ≥ ระดับ  ๕ 

๒๕๖๒-๒๕๖๖ 
(ดําเนินการทุกป7) 

ผญก. 

๓.๖ สํารวจชุมชนสาํคัญที่ได-รบัผลกระทบอันเกิดจากการ
ให-บริการของ บวท. และ  ผลกระทบของชุมชนต�อการ   

ให-บริการของ บวท. (โครงการใหม�) 
 

-การจัดทาํสาํรวจชุมชนที่ บวท. ให-ความสําคัญแล-วเสร็จ 
-ความสําเร็จของการจําแนก/จัดลาํดับความสําคัญของ
ชุมชน 

             ≥ ระดับ  ๕ 
             ≥ ระดับ  ๓ 
 

๒๕๖๒ ผญก. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

๔๘



   

 

ตารางท่ี ๙ โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๔ 
ลําดับท่ี โครงการ/งาน ตัวชี้วัด   (kpi) ค%าเป?าหมาย ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
หน%วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๔ : การสร&างคุณค%าเพ่ิมร%วมกันในสังคม (CSV) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการดําเนินธุรกิจองค�กรอย%างย่ังยืน 

๔.๑ ศึกษาการนําแนวคิด CSV เข-ามาใช-ใน บวท. (โครงการ

ใหม�) 
- ความสําเร็จในการจัดทําสรุปข-อมูลพื้นฐานการนําแนวทาง
ดําเนินการ 
  จัดทํา  CSV  มาใช-ใน บวท. 
 

≥ ระดับ ๕ 
 
 

๒๕๖๒ ผญก. 

๔.๒ วิทยุการบินนําน�านฟdาปลอดภัยจากปeจจัยอันตราย

(โครงการใหม�) 
- ร-อยละของประชาชนที่เข-าร�วมกิจกรรมก�อน/หลัง รับทราบข-อมูลที่ 
  เป�นประโยชน3และตระหนักถังอันตรายจากการปล�อยโคมลอย โคมควัน  
  และบั้งไฟ 
- ร-อยละของความร�วมมือจากทุกภาคส�วนงานที่เก่ียวข-องในการ 
   ปdองกันและลดความเสี่ยงปeจจัยอันตรายต�อการบิน 
-ร-อยละของจํานวนบั้งไฟ โคมลอย โคมควันที่ผิดกฎหมายลดลง 

≥ ระดับ ๓ 
 
 

≥ ระดับ ๓ 
 

≥ ระดับ ๓ 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(ดําเนินการทุกป7) 

ผญก. 

๔๙



 

คําจํากัดความตัวชี้วัดและค%าเป?าหมายของโครงการ/งาน แยกตามประเด็นยุทธศาสตร� 
ตาราง ๑๐ คําจํากัดความตัวชี้วัดและค%าเป?าหมายประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๑ 
โครงการ/งานท่ี ๑ เผยแพร�ผลการดําเนินงานการจัดการปฏิบัติการบิน บนพ้ืนฐานวิถีการบินแบบ  
                         Continuous Descent Operation (CDO), Performance Based Navigation ( PBN)  
                         และการจัดการจราจรขาออก (Gate Hold Procedure) 

ตัวช้ีวัด 
Output 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

เผยแพร�ผลการดําเนินงาน
การจัดการปฏิบติัการบิน 
บนพ้ืนฐานวิถีการบินแบบ 
Continuous Descent 
Operation (CDO), 
Performance Based 
Navigation ( PBN) และ
การจัดการจราจรขาออก 
(Gate Hold Procedure) 

๕ เผยแพร�ผลการดําเนินการงานฯ ๕ เรื่องข้ึนไป 

๔ เผยแพร�ผลการดําเนินการงานฯ ๔ เรื่อง 

๓ เผยแพร�ผลการดําเนินการงานฯ ๓ เรื่อง 

๒ เผยแพร�ผลการดําเนินการงานฯ ๒ เรื่อง 

๑ เผยแพร�ผลการดําเนินการงานฯ ๑ เรื่อง 

 
ตัวช้ีวัด 

Outcome 
ค�าเปdาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ระดับของการสร-าง
ความรู-ความเข-าใจและ
การตระหนักรู-ในการ
พัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล-อมทีมีผลต�อผู-มี
ส�วนได-ส�วนเสียในเรื่อง 
(PBN / CDO / Gate Hold 
Procedure) ทีแ่สดงความ
รับผิดชอบต�อสังคม และ
ส่ิงแวดล-อม 

๕ ความรู-ความเข-าใจในเรื่อง (PBN / CDO / Gate Hold 
Procedure) ร-อยละ ๙๐ ข้ึนไป 

๔ ความรู-ความเข-าใจในเรื่อง (PBN / CDO / Gate Hold 
Procedure) ร-อยละ ๘๐ 

๓ ความรู-ความเข-าใจในเรื่อง (PBN / CDO / Gate Hold 
Procedure) ร-อยละ ๗๐ 

๒ ความรู-ความเข-าใจในเรื่อง (PBN / CDO / Gate Hold 
Procedure) ร-อยละ ๖๐ 

๑ ความรู-ความเข-าใจในเรื่อง (PBN / CDO / Gate Hold 
Procedure) ร-อยละ ๕๐ 

 

๕๐



 

 

ตาราง ๑๐ (ต%อ) 
โครงการ/งานท่ี ๒ เผยแพร�การยกระดับขีดความสามารถการออกแบบวิธีปฏิบัติการบิน 

 
ตัวช้ีวัด 
Output 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

จํานวนครั้งของ
การเผยแพร�ข-อมูล/
ข�าวสาร  

๕ เผยแพร�ข-อมลู/ข�าวสาร การดําเนินการงานฯ ๕ เรื่องข้ึนไป 

๔ เผยแพร�ข-อมลู/ข�าวสาร การดําเนินการงานฯ ๔ เรื่อง 

๓ เผยแพร�ข-อมลู/ข�าวสาร การดําเนินการงานฯ ๓ เรื่อง 

๒ เผยแพร�ข-อมลู/ข�าวสาร การดําเนินการงานฯ ๒ เรื่อง 

๑ เผยแพร�ข-อมลู/ข�าวสาร การดําเนินการงานฯ ๑ เรื่อง 

 
โครงการ/งานท่ี ๒ 

ตัวช้ีวัด 
Outcome 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

สามารถผลักดัน
โครงการ Continuous 
Descent Operation 
(CDO) ให-ประสบ
ผลสําเร็จ ตาม
ความคาดหวังใน
การดําเนินการลด
ก�าซคาร3บอน   
 ไดออกไซด3 

 

๕ สามารถผลักดันโครงการ CDO ให-ประสบผลสําเร็จร-อยละ ๘๐ ข้ึนไป 

๔ สามารถผลักดันโครงการ CDO ให-ประสบผลสําเร็จร-อยละ ๗๐ 

๓ สามารถผลักดันโครงการ CDO ให-ประสบผลสําเร็จร-อยละ ๖๐ 

๒ สามารถผลักดันโครงการ CDO ให-ประสบผลสําเร็จร-อยละ ๕๐ 

๑ สามารถผลักดันโครงการ CDO ให-ประสบผลสําเร็จร-อยละ ๔๐ 

 
 
 
 
 

๕๑



 

 

ตารางท่ี ๑๑ ตารางคําจํากัดความตัวชี้วัดและค%าเป?าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๒ 
โครงการ/งานท่ี ๓ สนามบินแห�งการเรียนรู- 
 

ตัวช้ีวัด 
Output 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับความสําเร็จ) 

ความหมาย 

จํานวนการเข-าร�วม
การจัดกิจกรรมกบั
หน�วยงานเจ-าภาพ
หลัก ทอท. 

๕ จํานวนการเข-าร�วมการจัดกิจกรรมฯ  ๒ ครั้งต�อป7 

๓ จํานวนการเข-าร�วมการจัดกิจกรรมฯ  ๑ ครั้งต�อป7 

๑ จํานวนการเข-าร�วมการจัดกิจกรรมฯ  ๐ ครั้งต�อป7 

 
ตัวช้ีวัด 

Outcome 
ค�าเปdาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ความสําเร็จของ
ความร�วมมือของ
หน�วยงานด-าน
กิจการการบินใน
การให-ความรู-
นักเรียนเกีย่วกับ
กิจการการบิน 

๕ ร-อยละ ๘๐ ข้ึนไปของความร�วมมือของหน�วยงานด-านกิจการ
การบินในการให-ความรู-นักเรียนเกี่ยวกับกิจการการบิน 

๔ ร-อยละ ๗๐ ข้ึนไปของความร�วมมือของหน�วยงานด-านกิจการ
การบินในการให-ความรู-นักเรียนเกี่ยวกับกิจการการบิน 

๓ ร-อยละ ๖๐ ข้ึนไปของความร�วมมือของหน�วยงานด-านกิจการ
การบินในการให-ความรู-นักเรียนเกี่ยวกับกิจการการบิน 

๒ ร-อยละ ๕๐ ข้ึนไปของความร�วมมือของหน�วยงานด-านกิจการ
การบินในการให-ความรู-นักเรียนเกี่ยวกับกิจการการบิน 

๑ ร-อยละ ๔๐ ข้ึนไปของความร�วมมือของหน�วยงานด-านกิจการ
การบินในการให-ความรู-นักเรียนเกี่ยวกับกิจการการบิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕๒



 

 

ตารางท่ี ๑๑ (ต%อ) 
โครงการ/งานท่ี ๔ ส�งเสริมความรู-ด-านการให-บริการการเดินอากาศ (ATS/ATE) 

 
ตัวช้ีวัด 
Output 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

จํานวนกิจกรรม
การส�งเสริมความรู-
ด-านการให-บริการ
การเดินอากาศ
(ATS/ATE) 

๕ จํานวนการจดักิจกรรมฯ ๒ ครั้งต�อป7ข้ึนไป 

๓ จํานวนการจดักิจกรรมฯ ๑ ครั้งต�อป7 

๑ จํานวนการจดักิจกรรมฯ  ๐ ครั้งต�อป7 

 

ตัวช้ีวัด 
Outcome 

 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ความพึงพอใจของ
ผู-เข-าร�วมกิจกรรม
การส�งเสริมความรู-
ด-านการให-บริการ
การเดินอากาศ
(ATS/ATE) 

๕ ร-อยละ ๘๐ ข้ึนไปของผู-เข-าร�วมกิจกรรมการส�งเสริมความรู-ด-าน
การให-บริการการเดินอากาศ (ATS/ATE) ข้ึนไป 

๔ ร-อยละ ๗๐ ข้ึนไปของผู-เข-าร�วมกิจกรรมการส�งเสริมความรู-ด-าน
การให-บริการการเดินอากาศ (ATS/ATE) 

๓ ร-อยละ ๖๐ ข้ึนไปของผู-เข-าร�วมกิจกรรมการส�งเสริมความรู-ด-าน
การให-บริการการเดินอากาศ (ATS/ATE) 

๒ ร-อยละ ๕๐ ข้ึนไปของผู-เข-าร�วมกิจกรรมการส�งเสริมความรู-ด-าน
การให-บริการการเดินอากาศ (ATS/ATE) 

๑ ร-อยละ ๔๐ ข้ึนไปของผู-เข-าร�วมกิจกรรมการส�งเสริมความรู-ด-าน
การให-บริการการเดินอากาศ (ATS/ATE) 

 
 
 
 
 
 

 

๕๓



 

 

ตารางท่ี ๑๑ (ต%อ) 
โครงการ/งานท่ี ๕ การสร-างเครือข�ายจิตอาสาวิทยุการบินฯ  

ตัวช้ีวัด 
Output 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

จํานวนผู-เข-าร�วม
เครือข�ายจิตอาสา
วิทยุการบินฯ 

๕ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๑๐ จากป7งบประมาณทีผ่�านมาข้ึนไป 

๔ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๘ จากป7งบประมาณที่ผ�านมา 

๓ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๖ จากป7งบประมาณที่ผ�านมา 

๒ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๔ จากป7งบประมาณที่ผ�านมา 

๑ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๒ จากป7งบประมาณที่ผ�านมา 

 
ตัวช้ีวัด 

Outcome 
ค�าเปdาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ความสําเร็จของ
สมาชิกเครือข�าย
จิตอาสาฯ มีการ
จัดทําหรือเข-าร�วม
กิจกรรมจิตอาสา
ต�าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
องค3กรมากข้ึน 

๕ กิจกรรมทีจิ่ตอาสาจัดทําหรือเข-าร�วม ๕ กิจกรรมข้ึนไป 

๔ กิจกรรมทีจิ่ตอาสาจัดทําหรือเข-าร�วม ๔ กิจกรรม 

๓ กิจกรรมทีจิ่ตอาสาจัดทําหรือเข-าร�วม ๓ กิจกรรม 

๒ กิจกรรมทีจิ่ตอาสาจัดทําหรือเข-าร�วม ๒ กิจกรรม 

๑ กิจกรรมทีจิ่ตอาสาจัดทําหรือเข-าร�วม ๑ กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ตารางท่ี ๑๑ (ต%อ) 
โครงการ/งานท่ี ๖ สนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิน�านฟdาไทย 

ตัวช้ีวัด 
Output 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

จํานวน
ทุนการศึกษาที่
เพ่ิมข้ึน 

๕ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๕ ในเวลา ๓ ป7 (ป7 ๒๕๖๑ มีจํานวนทุน ๒๔๕ ทนุ) 
ข้ึนไป 

๔ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๔ ในเวลา ๓ ป7 (ป7 ๒๕๖๑ มีจํานวนทุน ๒๔๕ ทนุ)  

๓ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๓ ในเวลา ๓ ป7 (ป7 ๒๕๖๑ มีจํานวนทุน ๒๔๕ ทนุ)  

๒ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๒ ในเวลา ๓ ป7 (ป7 ๒๕๖๑ มีจํานวนทุน ๒๔๕ ทนุ)  

๑ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๑ ในเวลา ๓ ป7 (ป7 ๒๕๖๑ มีจํานวนทุน ๒๔๕ ทนุ)  

 
ตัวช้ีวัด 

Outcome 
ค�าเปdาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ความสําเร็จของ
การมอบทนุตาม
เปdาหมายทีก่าํหนด  

๕ จัดพิธีมอบทนุแล-วเสร็จในไตรมาส ๑ 

๔ จัดพิธีมอบทนุแล-วเสร็จในไตรมาส ๒ 

๓ จัดพิธีมอบทนุแล-วเสร็จในไตรมาส ๓ 

๒ จัดพิธีมอบทนุแล-วเสร็จในไตรมาส ๑ 

๑ ไม�สามารถจดัพิธีมอบทุนได-ในป7งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕๕



 

 

ตารางท่ี ๑๑ (ต%อ) 
โครงการ/งานท่ี ๗ การแข�งขันวิทยกุารบินฯ มินิวอลเลย3บอล ถ-วยพระราชทานฯ 

ตัวช้ีวัด 
Output 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

จํานวนผู-บริหารและ
พนักงานทีเ่ข-าร�วม
โครงการการแข�งขัน
วิทยุการบินฯ มินิ
วอลเลย3บอล  
ถ-วยพระราชทานฯ 

๕ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๑๐ จากป7งบประมาณทีผ่�านมาข้ึนไป 

๔ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๘ จากป7งบประมาณที่ผ�านมา 

๓ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๖ จากป7งบประมาณที่ผ�านมา 

๒ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๔ จากป7งบประมาณที่ผ�านมา 

๑ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๒ จากป7งบประมาณที่ผ�านมา 

 

ตัวช้ีวัด 
Output 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

จํานวนโรงเรียนทีเ่ข-า
ร�วมการแข�งขันวิทยุ
การบินฯ มินิ
วอลเลย3บอล  
ถ-วยพระราชทานฯ 

๕ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๕ จากป7งบประมาณที่ผ�านมาข้ึนไป 

๔ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๔ จากป7งบประมาณที่ผ�านมา 

๓ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๓ จากป7งบประมาณที่ผ�านมา 

๒ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๒ จากป7งบประมาณที่ผ�านมา 

๑ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๑  จากป7งบประมาณทีผ่�านมา 
 

ตัวช้ีวัด 
 Outcome 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ความพึงพอใจของ
ผู-เข-าร�วมกิจกรรม (กล�ม
นักกีฬา กลุ�มผู-สนับสนุน 
กลุ�มฝ_ายจัดการและ
พนักงานที่เข-าร�วมการ
แข�งขันวิทยุการบินฯ  
มินิวอลเลย3บอล  
ถ-วยพระราชทานฯ 

๕ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจในการเข-าร�วมกิจกรรม
ข้ึนไป 

๔ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจในการเข-าร�วมกิจกรรม 

๓ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๖๐ ของความพึงพอใจในการเข-าร�วมกิจกรรม 

๒ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๕๐ ของความพึงพอใจในการเข-าร�วมกิจกรรม 

๑ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๔๐ ของความพึงพอใจในการเข-าร�วมกิจกรรม 

 



 

 

ตารางท่ี ๑๒ (ต%อ) ตารางคําจํากัดความตัวชี้วัดและค%าเป?าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๓ 
โครงการ/งานท่ี ๘ การจัดทําฐานข-อมูลชุมชนที่บริษัทฯ ให-ความสําคัญ 
 

ตัวช้ีวัด 
Output 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

จัดทําข-อมูลที่
ถูกต-องและ
ทันสมยั ครบถ-วน
ตามแผนการ
สํารวจชุมชน 

๕ จัดทําฐานข-อมูลได-ถกูต-องครบถ-วน ๙ ศนูย3ควบคุมการบิน 

๔ จัดทําฐานข-อมูลได-ถกูต-องครบถ-วน ๘ ศูนย3ควบคุมการบิน 

๓ จัดทําฐานข-อมูลได-ถกูต-องครบถ-วน ๗ ศูนย3ควบคุมการบิน 

๒ จัดทําฐานข-อมูลได-ถกูต-องครบถ-วน ๖ ศนูย3ควบคุมการบิน 

๑ จัดทําฐานข-อมูลได-ถกูต-องครบถ-วน ๕ ศนูย3ควบคุมการบิน 

 
ตัวช้ีวัด 

Outcome 
ค�าเปdาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ความสําเร็จของ
การจัดทํา
ฐานข-อมูลแล-ว
เสร็จ 

 

๕ จัดทําฐานข-อมูลแล-วเสรจ็พร-อมใช-งาน 

๔ กําหนดรูปแบบการประมวลผลข-อมูลชุมชนตามความต-องการ
ในการใช-งาน 

๓ วิเคราะห3การใช-งานข-อมูลชุมชนและกําหนดรปูแบบการ
ประมวลผล 

๒ ทําการรวบรวมข-อมูลชุมชนสําคัญ 

๑ กําหนดแนวทางการรวบรวมข-อมูลชุมชนที่สําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๕๗



 

 

ตารางท่ี ๑๒ (ต%อ) 
โครงการ/งานท่ี ๙  สํารวจชุมชนที่ บวท. ให-ความสําคัญ  

ตัวช้ีวัด 
Output 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

สํารวจชุมชน
สําคัญที่ได-รบั
ผลกระทบอันเกิด
จากการให-บริการ
ของ บวท. และ  
ผลกระทบของ
ชุมชนต�อการ
ให-บริการของ 
บวท.  
 

๕ จัดทํารายงานและแนวทางในการจัดแบ�งและวิเคราะห3ชุมชน
แล-วเสรจ็ 

๔ การนําผลการวิเคราะห3มาจัดทําแผนงานในการจัดแบ�งและ
วิเคราะห3ชุมชน 

๓ ทําการวิเคราะห3ชุมชนและประเมินผลแล-วเสร็จ 

๒ มีการสํารวจชุมชนตามแผนงานแล-วเสร็จ 

๑ มีการเตรียมแผนงานเพ่ือดําเนินการการจัดทําฐานข-อมูลเพ่ือ
จัดแบ�งและวิเคราะห3ชุมชนที่บริษทัฯ ให-ความสําคัญ 

 
ตัวช้ีวัด 

Outcome 
ค�าเปdาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ความสําเร็จของ
การจําแนก/
จัดลําดับความ 
สําคัญของชุมชน 

๕ ความสําเร็จของการกําหนดแนวทางในการแก-ไขปeญหาชุมชนที่
มีผลกระทบแล-วเสร็จ 

๓ ความสําเร-จของการจําแนก/จัดลําดับความสําคัญของชุมชน
แล-วเสร็จ 

๑ ไม�สามารถดําเนินการได-แล-วเสร็จในป7งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

 

๕๘



 

 

ตารางท่ี ๑๒ (ต%อ) 
โครงการท่ี ๑๐ การส่ือสารด-าน CSR 
 

ตัวช้ีวัด 
Output 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับความสําเร็จ) 

ความหมาย 

จํ า น ว น ข- อ มู ล /
ข�าวสารที่ผู-บริหาร/
พนักงานสามารถ
รับรู-ภายในบริษัทฯ 

๕ จํานวนข-อมูล/ข�าวสาร ≥ ๑๒ ข-อมูล/ข�าวสาร 

๔ จํานวนข-อมูล/ข�าวสาร ≥ ๑๐ ข-อมูล/ข�าวสาร 

๓ จํานวนข-อมูล/ข�าวสาร ≥   ๘ ข-อมูล/ข�าวสาร 

๒ จํานวนข-อมูล/ข�าวสาร ≥   ๖ ข-อมูล/ข�าวสาร 

๑ จํานวนข-อมูล/ข�าวสาร ≥   ๔ ข-อมูล/ข�าวสาร 

 
 

ตัวช้ีวัด 
Outcome 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ร-อยละของการ
ส่ือสารและประชา-
สัมพันธ3 ด-าน CSR 
ทั้งภายในและ
ภายนอกองค3กร  

๕ สามารถสร-างความรบัรู-ข-อมูลข�าวสารได-ร-อยละ ๘๐ 

๔ สามารถสร-างความรบัรู-ข-อมูลข�าวสารได-ร-อยละ ๗๐ 

๓ สามารถสร-างความรบัรู-ข-อมูลข�าวสารได-ร-อยละ ๖๐ 

๒ สามารถสร-างความรบัรู-ข-อมูลข�าวสารได-ร-อยละ ๕๐ 

๑ สามารถสร-างความรบัรู-ข-อมูลข�าวสารได-ร-อยละ ๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕๙



 

 

ตารางท่ี ๑๒ (ต%อ) 
โครงการ/งานท่ี ๑๑ ปรับปรุงและประเมินตัวช้ีวัดเรื่องการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม 

ตัวช้ีวัด ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

การจั ดทํ าระบบ
ป ร ะ เ มิ น ตั ว ช้ี วั ด
และปรับ เป ล่ียน
ตัวช้ีวัดแล-วเสร็จ 

๕ จัดทํารายงานและแนวทางในการปรบัเปล่ียนตัวช้ีวัดแล-วเสร็จ 
๔ การนําผลการวิเคราะห3มาจัดทําแผนงานในการปรับเปล่ียน

ตัวช้ีวัด 
๓ ทําการวิเคราะห3ตัวช้ีวัดและประเมินผลแล-วเสร็จ 
๒ มีการสํารวจตัวช้ีวัดตามแผนงานแล-วเสร็จ 
๑ มีการเตรียมแผนงานเพ่ือดําเนินการประเมินผลและ

ปรบัเปล่ียนตวัช้ีวัด 
 

โครงการ/งาน ๑๒ การส�งเสริมนวัตกรรมชุมชน 
ตัวช้ีวัด 
Output 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

จํานวนผลงาน
นวัตกรรมชุมชน 

๕ ผลงานนวัตกรรมชุมชนทีไ่ด-รับการสนบัสนุน    ๙ ผลงานข้ึนไป 

๔ ผลงานนวัตกรรมชุมชนทีไ่ด-รับการสนบัสนุน ๗-๙ ผลงาน 

๓ ผลงานนวัตกรรมชุมชนทีไ่ด-รับการสนบัสนุน ๔-๖  ผลงาน 

๒ ผลงานนวัตกรรมชุมชนทีไ่ด-รับการสนบัสนุน ๒-๓  ผลงาน 

๑ ผลงานนวัตกรรมชุมชนทีไ่ด-รับการสนบัสนุน     ๑  ผลงาน 
 

ตัวช้ีวัด 
Output 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

จํานวนชุมชนที่เข-า
ร�วมโครงการ 

๕ ชุมชนทีเ่ข-าร�วมโครงการ      ๙ ชุมชนข้ึนไป 

๔ ชุมชนทีเ่ข-าร�วมโครงการ ๗-๙ ชุมชน 

๓ ชุมชนทีเ่ข-าร�วมโครงการ ๔-๖  ชุมชน 

๒ ชุมชนทีเ่ข-าร�วมโครงการ ๒-๓ ชุมชน 

๑ ชุมชนทีเ่ข-าร�วมโครงการ     ๑ ชุมชน 
 

 

๖๐



 

 

ตารางท่ี ๑๒ (ต%อ) 
 

ตัวช้ีวัด 
Outcome 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ร-อยละของผลงาน
ทีได-รับรางวัลที่
สร-างประโยชน3ต�อ
ชุมชน 

๕ ผลงานนวัตกรรมทีน่ําไปสร-างประโยชน3ต�อชุมชนร-อยละ ๕๐ข้ึนไป 

๔ ผลงานนวัตกรรมทีน่ําไปสร-างประโยชน3ต�อชุมชนร-อยละ ๔๐  

๓ ผลงานนวัตกรรมทีน่ําไปสร-างประโยชน3ต�อชุมชนร-อยละ ๓๐  

๒ ผลงานนวัตกรรมทีน่ําไปสร-างประโยชน3ต�อชุมชนร-อยละ ๒๐  

๑ ผลงานนวัตกรรมทีน่ําไปสร-างประโยชน3ต�อชุมชนร-อยละ ๑๐  
 

โครงการ/งาน ๑๓ การบรรยายเกีย่วกบัการแสดงความรบัผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล-อม 

ตัวช้ีวัด 
Output 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

จํานวนกิจกรรม
การบรรยาย
เกี่ยวกบัการแสดง
ความรบัผิดชอบ
ต�อสังคมและ
ส่ิงแวดล-อม 

๕ จํานวนกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความรบัผิดชอบ
ต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมจาํนวน ๒ ครั้งต�อป7 

๓ จํานวนกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความรบัผิดชอบ
ต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมจาํนวน ๑ ครั้งต�อป7 

๑ จํานวนกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความรบัผิดชอบ
ต�อสังคมและส่ิงแวดล-อมจาํนวน ๐ ครั้งต�อป7 

 

ตัวช้ีวัด 
Outcome 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

จํานวนผู-บริหารและ
พนกังานทีเ่ข-าร�วม
กิจกรรมการบรรยาย
เกีย่วกบัการแสดง
ความรบัผิดชอบต�อ
สังคมและ
ส่ิงแวดล-อม 

๕ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๑๐ จากป7งบประมาณทีผ่�านมา 

๔ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๘ จากป7งบประมาณที่ผ�านมา 

๓ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๖ จากป7งบประมาณที่ผ�านมา 

๒ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๔ จากป7งบประมาณที่ผ�านมา 

๑ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๒ จากป7งบประมาณที่ผ�านมา 

 

๖๑



 

 

ตารางท่ี ๑๒ (ต%อ) 
 

ตัวช้ีวัด ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ความพึงพอใจของ
ผู-เข-าร�วมกิจกรรม
การบรรยาย
เกี่ยวกบัการแสดง
ความรบัผิดชอบ
ต�อสังคมและ
ส่ิงแวดล-อม 

๕ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจในการเข-าร�วมกิจกรรม
ข้ึนไป 

๔ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจในการเข-าร�วมกิจกรรม 

๓ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๖๐ ของความพึงพอใจในการเข-าร�วมกิจกรรม 

๒ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๕๐ ของความพึงพอใจในการเข-าร�วมกิจกรรม 

๑ เพ่ิมข้ึนร-อยละ ๔๐ ของความพึงพอใจในการเข-าร�วมกิจกรรม 

 
ตารางท่ี ๑๓ ตารางคําจํากัดความตัวชี้วัดและค%าเป?าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร�ที ่๔ 

โครงการ/งาน ๑๔ ศึกษาการนําแนวคิด CSV เข-ามาใช-ใน บวท. 
 

ตัวช้ีวัด 
Output 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ความสําเร็จในการ
จัดทําสรปุข-อมูล
พ้ืนฐานการนาํแนว
ทางการดําเนินการ
จัดทํา CSV มาใช-
ใน บวท. 

๕ จัดทํารายงานและแนวทางในการนํา CSV มาใช-ใน บวท.แล-วเสรจ็ 

๔ นําผลการวิเคราะห3มาจัดทําแผนงานในการนํา CSV มาใช-ใน บวท. 

๓ ทําการวิเคราะห3การนํา CSV มาใช-ใน บวท.และประเมินผลแล-วเสร็จ 

๒ มีการสํารวจหน�วยงานใกล-เคียงหรือรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ ตาม
แผนงานแล-วเสร็จ 

๑ มีการเตรียมแผนงาน ดําเนินการจัดทําข-อมูลพ้ืนฐานเพ่ือ
วิเคราะห3ข-อมลูที่สอดคล-องกับบริบทขององค3กร 

 
 
 
 
 

๖๒



 

 

ตารางท่ี ๑๓ (ต%อ) 
โครงการ/งาน ๑๕  วิทยุการบินนําน�านฟdาปลอดภัยจากปeจจัยอันตราย 
 

ตัวช้ีวัด 
Output 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ร-อยละความสําเร็จ
ของประชาชนที่เข-า
ร�วมกิจกรรมก�อน/
หลัง รบัทราบ
ข-อมูลที่เป�น
ประโยชน3 และ
ตระหนกัถึง
อันตรายจากการ
ปล�อยโคมลอย 
โคมควัน และบั้งไฟ 

๕ สามารถสร-างความรบัรู-ข-อมูลข�าวสารได-ร-อยละ ๗๐ ข้ึนไป 

๔ สามารถสร-างความรบัรู-ข-อมูลข�าวสารได-ร-อยละ ๖๕ 

๓ สามารถสร-างความรบัรู-ข-อมูลข�าวสารได-ร-อยละ ๖๐ 

๒ สามารถสร-างความรบัรู-ข-อมูลข�าวสารได-ร-อยละ ๕๕ 

๑ สามารถสร-างความรบัรู-ข-อมูลข�าวสารได-ร-อยละ ๕๐ 

 
ตัวช้ีวัด 

Outcome 
ค�าเปdาหมาย 

(ระดับ
ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ร-อยละความสําเร็จ
ของความร�วมมือ
จากทกุภาคส�วนที่
เกี่ยวข-อง 

๕ สามารถสร-างความร�วมมือจากทกุภาคส�วนที่เกี่ยวข-องได-    
ร-อยละ ๗๐ ข้ึนไป 

๔ สามารถสร-างความร�วมมือจากทกุภาคส�วนที่เกี่ยวข-องได-    
ร-อยละ ๖๕ 

๓ สามารถสร-างความร�วมมือจากทกุภาคส�วนที่เกี่ยวข-องได-    
ร-อยละ ๖๐ 

๒ สามารถสร-างความร�วมมือจากทกุภาคส�วนที่เกี่ยวข-องได-    
ร-อยละ ๕๕ 

๑ สามารถสร-างความร�วมมือจากทกุภาคส�วนที่เกี่ยวข-องได-    
ร-อยละ ๕๐ 

 
 

๖๓



 

 

ตารางท่ี ๑๓ (ต%อ) 
 

ตัวช้ีวัด 
Outcome 

ค�าเปdาหมาย 
(ระดับ

ความสําเร็จ) 

ความหมาย 

ร-อยละของจํานวน    
โคมลอย บั้งไฟ 
ลดลง 

๕ สามารถลดจาํนวน โคมลอย บั้งไฟได-ร-อยละ ๗๐ ข้ึนไป 

๔ สามารถลดจาํนวน โคมลอย บั้งไฟได-ร-อยละ ๖๕ 

๓ สามารถลดจาํนวน โคมลอย บั้งไฟได-ร-อยละ ๖๐ 

๒ สามารถลดจาํนวน โคมลอย บั้งไฟได-ร-อยละ ๕๕ 

๑ สามารถลดจาํนวน โคมลอย บั้งไฟได-ร-อยละ ๕๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๔
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