แผนแมบทดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม

บทที่ ๑
บทนํา
๑. ความเปนมา
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) เปนหนวยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ในด-านบริการการเดินอากาศและสื่อสารการบิน โดยมีสถานภาพเปน
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งได-นํายุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ป7 พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
มาเปนกลไกสําคัญในพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร3องค3กร สําหรับการจัดทําแผนแมบทการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) นั้น การดําเนินงานเปนไปในทิศทาง
เดี ย วกั น โดยมุ งเน-นการผลั กดั นให-เกิดความตระหนักรู-ด-านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล-อมที่
สอดคล-องกับทิศทางของแผนยุทธศาสตร3ชาติ นอกจากนั้น ยังให-ความสําคัญตอการสงเสริมการสร-าง
คุณคารวมให-กับสังคม (Creating Shared Value: CSV) ให-เกิดประโยชน3อยางแท-จริงในทุกภาคสวนของ
สังคมอีกด-วย
แนวทางการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อมที่ บวท. ให-ความสําคัญนั้น เปนการ
ดําเนินงานเพื่อให-การบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผู-มีสวนได-สวนเสียทุกกลุม
ตลอดจนการดู แ ลรั ก ษาสั ง คมและสิ่ ง แวดล- อ ม ซึ่ ง จากการเล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น การ
ดังกลาว จึงมีแนวทางในการจัดทําแผนแมบทฯ ขึ้น โดยแผนแมบทมีความสอดคล-องกับแผนวิสาหกิจ
ของ บวท. ที่ใช-เปนแนวทางในการพัฒนาอยางเปนระบบและนํามาใช-เพื่อให-เกิดประโยชน3ตอ บวท.
อยางจริงจัง โดยอยูภายใต-การบริหารจัดการของคณะกรรมการและผู-บริหารระดับสูงให-ดําเนินงาน
เปนไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล-อมทั้งทางด-านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่ เ ข- ามามี สวนสํ าคัญตอการดํ ารงชี วิตของประชาชนในชุ มชนตาง ๆ รวมถึ ง กระแสโลกร- อน ทํ าใหทุกภาคสวนของโลกให-ความสําคัญกับการสร-างผลิตภัณฑ3และการให-บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล-อม
การกําหนดกลยุทธ3ในแผนยุทธศาสตร3ชาติ ซึ่งสงผลตอการจัดทําแผนยุทธศาสตร3ของ บวท. ที่ใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจขององค3กรตาง ๆ และการให-บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล-อมมากขึ้น
รวมตลอดจนให-ความสําคัญกับการสร-างคุณคาเพิ่มให-กับผู-มีสวนได-สวนเสียทุกกลุม ดังนั้นแผนแมบท
CSR ของ บวท. ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ฉบั บ นี้ จึ ง ได- มุ งเน- น การสงเสริ ม การสร- า งคุ ณ คารวมให- แ กสั ง คมและ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดล-อมด-วย เพื่อเปนการสร-างความมั่นคงในการให-บริการการเดินอากาศและสื่อสาร
การบินให-กับประเทศ รวมถึงเปนการสร-างคุณคาเพิ่มให-กับผู-มีสวนได-สวนเสียทุกกลุมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน

๒

๒. วัตถุประสงคของการจัดทํา
เพื่อให-การดําเนินงานของ บวท. มีผลในทางปฏิบัติอยางแท-จริง และเกิดประโยชน3กับทุกฝ_าย การ
จัดทําแผนแมบทการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม จึงได-ยึดหลักการที่สําคัญคือ “สงเสริม
การสร-างคุณคารวมให-แกสังคมและรับผิดชอบตอสิ่งแวดล-อม” เพื่อให-บรรลุวัตถุประสงค3 ดังตอไปนี้
๒.๑ เพื่อเปนแผนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สําหรับสงเสริมการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม สิ่งแวดล-อม และการสร-างคุณคารวมให-แกสังคม ให-เกิดขึ้นในหนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติ
และติดตามผลได-อยางเปนรูปธรรม
๒.๒ เปนเครื่องมือในการสนับสนุนการดําเนินงานให-สอดคล-องกับประเด็นยุทธศาสตร3และ
กลยุทธ3ขององค3กร ในการผลักดันการดําเนินงานที่คํานึงถึง การสงเสริมการสร-างคุณคารวมให-แก
สังคมและรับผิดชอบตอสิ่งแวดล-อม
๒.๓ เพื่อสร-างการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความมั่นใจ และความศรัทธา ให-เกิดขึ้นกับผู-ถือหุ-น
ผู-รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู-มีสวนได-สวนเสียทั้งภายในและภายนอก บวท.
โดยมีเปdาหมายของการดําเนินการด-านการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อมดังนี้
เปdาหมายที่ ๑ เปนองค3กรที่มีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม สิ่งแวดล-อม และสร-างคุณคา
เพิ่มรวมกันในสังคม รวมถึงใสใจกับปeญหาสิ่งแวดล-อมและผลกระทบตอชุมชนจากการให-บริการจราจร
ทางอากาศ
เปdาหมายที่ ๒ มีภาพลักษณ3องค3กรที่ดีเปนที่ยอมรับของบุคลากรภายใน ผู-ใช-บริการ ผู-ถือหุ-น
ผู-กํากับดูแล คูความรวมมือ ชุมชน และประชาชนทั่วไป
เปdาหมายที่ ๓ เปนเครื่องมือในการวางแผนการทํางานรวมถึงติดตามประเมินผลอยางเปนรูปธรรม
๓. ขั้นตอนในการจัดทําแผนแม%บทด&านการแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและสิ่งแวดล&อม
การจัดทําแผนแมบทด-านความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อมของ บวท. กําหนดขั้นตอนดังนี้
๓.๑ การเก็บรวบรวมข&อมูล
เก็ บ รวบรวมข- อ มู ล สภาพแวดล- อมการดํ า เนิ น งานภายนอกที่ เ กี่ ย วข- อง ประกอบด- วย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรอบยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๙ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) แผน
ยุทธศาสตร3รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบตอสั ง คมและสิ่ ง แวดล- อ มภาครั ฐ การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบตอสั ง คม
และสิ่ ง แวดล- อ มภาคเอกชน อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว าด- ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
และมาตรฐานวาด- ว ยความรั บ ผิ ด ชอบตอสั ง คม (ISO 26000 : Social Responsibility)

๓

รวมถึงสภาพแวดล-อมการดําเนินงานภายในที่เกี่ยวข-อง ประกอบด-วย วิสัยทัศน3 พันธกิจ วัฒนธรรมองค3กร และ
คานิยมของ บวท. นโยบายของคณะกรรมการ บวท. รายงานผลการประเมิ น องค3 ก รตามระบบการ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ประจําป7 ๒๕๖๑ ผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ เพื่อนํามาเปนข-อมูลประกอบการกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร3
๓.๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนสภาพแวดล&อม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนสภาพแวดล-อมภายใน/ภายนอกที่เกี่ยวข-องกับการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม โดยตัวแทนพนักงานระดับผู-จัดการงานบริหารทั่วไป /เทียบเทา ระดับ
ผู-ชวยผู-จัดการงานบริหารทั่วไป /เทียบเทา มาวิเคราะห3จุดแข็งและจุดออน โอกาสและความท-าทายการ
ดําเนินงาน รวมถึงการระดมสมองคิดกิจกรรม โครงการ/งานที่เกี่ยวข-อง
๓.๓ วิเคราะหข&อมูล กําหนดยุทธศาสตร แผน และโครงการ/งาน
- วิเคราะห3สภาพแวดล-อมการดําเนินงานภายนอกและภายใน สภาพปeญหา ตลอดจน
กําหนดเปdาหมาย และตัวชี้วัดหลักของการดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดล-อมของ บวท.
- กําหนดยุทธศาสตร3ในการดําเนินงานจากผลการวิเคราะห3ข-อมูล
- กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน การกําหนดตัวชี้วัด และคาเปdาหมาย
- กําหนดระยะเวลาในการดําเนินแผนงาน โครงการ/งาน และกิจกรรม
- การจัดทําโครงการ/งาน ประจําป7
๔. จัดทํารายละเอียดโครงการ/งาน
การจัดทํารายละเอียดของแผน โครงการ/งาน และกิจกรรม
๕. จัดทําแผนแม%บท
จัดทําแผนแมบท โดยมีเค-าโครง ประกอบด-วย ๖ บท ดังนี้
บทที่ ๑ บทนํา
บทที่ ๒ ข-อมูลองค3กร
บทที่ ๓ แนวคิดและนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม
บทที่ ๔ การทบทวนสภาพแวดล-อมการดําเนินงานการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดล-อม
บทที่ ๕ ยุทธศาสตร3การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม
บทที่ ๖ การสื่อสารการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม
บทที่ ๗ รายละเอียดแผนการดําเนินงานตามโครงการ/งาน

๔

๖. การอนุมัติแผนและแจ&งหน%วยงานที่เกี่ยวข&อง
๖.๑ เสนอผู-บริหารระดับสูง พิจารณาให-ความเห็นชอบรางแผนแมบทฯ
๖.๒ เสนอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดล-อมพิจารณาอนุมัติรางแผนแมบทฯ
๖.๓ แจ-งหนวยงานที่เกี่ยวข-องรับทราบและนําไปปฏิบัติ
๗. รายละเอียดโครงการ/งาน ด&าน CSR พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๖
๗.๑ โครงการ/งาน ด-านการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ๙ โครงการ/งาน
๗.๒ โครงการ/งาน ด-านการสื่อสารการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ๖ โครงการ/งาน
๘. คํานิยามในแผนแม%บทการแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและสิ่งแวดล&อม
วิสัยทัศน คือ มุงมั่นพัฒนาคุณภาพการให-บริการการเดินอากาศสูการเปนหนึ่งในองค3กรระดับ
ดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลกอยางยั่งยืน
พั น ธกิ จ คื อ เปนผู- ใ ห- บ ริ ก ารการเดิ น อากาศของประเทศ ที่ ต อบสนองความต- อ งการของ
ผู-ใช-บริการด-วยความปลอดภัยเปนมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ
ผู-มีสวนได-สวนเสียทุกกลุมและผลประโยชน3แหงชาติ
จุ ดมุ% งหมายสู งสุ ด หมายถึ ง สงเสริ ม การสร- า งคุ ณ คารวมให- แ กสั ง คมและรั บ ผิ ด ชอบตอ
สิ่งแวดล-อมอยางสมดุลและยั่งยืน
แผนแม%บทด&านการแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและสิ่งแวดล&อม หมายถึง แผนหลักใน
การแสดงความรั บผิ ดชอบตอสั ง คมสิ่ งแวดล- อม และการสงเสริ มการสร- างคุ ณคารวมให- แกสังคม
รวมถึงการสื่อสารการดําเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อมขององค3กรใน
ยุคใหม เพื่อสร-างความมั่นคงในสังคมและการพัฒนาแบบยั่งยืน เปนกลไกที่นาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับได-ของสังคม
การแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและสิ่งแวดล&อม หมายถึง การดําเนินโครงการ/งานและ
กิจกรรมภายใน ภายนอกองค3กร ควบคูไปกับการใสใจดูเเลรักษาสังคมและสิ่งเเวดล-อม ไมเอาเปรียบ
ลูกจ-าง ลูกค-า หรือคูค-า อีกทั้งไมทําลายสิ่งแวดล-อมหรือสร-างปeญหาและความกังวลตอสังคมใกล-และ
สังคมไกลที่ต้ังของรัฐวิสาหกิจด-วยการกอมลพิษ และไมสร-างผลกระทบจากการดําเนินงานของ บวท.
ตอชุมชน รวมถึงเปนการสร-างคุณคาเพิ่มให-กับผู-มีสวนได-สวนเสียทุกกลุมอยางสมดุล เพี่อนําไปสูการ
พัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน
สั ง คมใกล& หมายถึ ง ผู- ที่ เ กี่ ย วข- อ งใกล- ชิ ด กั บ องค3 ก รโดยตรง เชน พนั ก งานรวมทั้ ง
ครอบครัว ชุมชนที่ต้ังอยูใกล-สถานประกอบการ ลูกค-า คูค-า หรือสิ่งแวดล-อมรอบข-าง เปนต-น
สั งคมไกล หมายถึง ผู-ที่เกี่ยวข-องกับองค3กรโดยอ-อม เชน คูแขงทางธุรกิจหรือประชาชน
ทั่วไป เปนต-น

๕

ประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง ประเด็นหลักที่ต-องคํานึงถึง ต-องการพัฒนา ต-องการมุงเน-นและ
ดําเนินการ
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร หมายถึง วัตถุประสงค3ที่ต-องดําเนินการให-บรรลุผลสัมฤทธิ์เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร3
ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวบงชี้การบรรลุเปdาหมายที่วางไว-ท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ
ค%าเป?าหมาย หมายถึง ตัวเลขหรือคาของตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
โครงการ/งาน หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการที่จะดําเนินการ เพื่อให-บรรลุเปdาหมาย

๖

บทที่ ๒
ข&อมูลองคกร
๑. วิสัยทัศน : มุงมั่นพัฒนาคุณภาพการให-บริการการเดินอากาศสูการเปนหนึ่งในองค3กรระดับดีเยี่ยม
ตามมาตรฐานโลกอยางยั่งยืน
๒. พันธกิจ : เปนผู-ให-บริการการเดินอากาศของประเทศ ที่ตอบสนองความต-องการของผู-ใช-บริการ
ด-วยความปลอดภัยเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ตอผู-มีสวนได-สวนเสียทุกกลุมและผลประโยชน3แหงชาติ
๓. โครงสร&างองคกร : กําหนดผู-รับผิดชอบในการประสานและบูรณาการการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดล-อม คือ “สํานักกรรมการผู-อํานวยการใหญ” ตามประกาศบวท. ที่
ปก ๑๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๑ โครงสร-างองค3กร บริษทั วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

๗

๔. โครงสร&างและระบบการแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมของ บวท.
บวท. ได-ยึดแนวทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล-อมอยางยั่งยืนตามกรอบยุทธศาสตร3
ชาติ ๒๐ป7 พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ ซึ่งเปนกรอบ
ในการบริหารจัดการการแสดงความรับผิดตอสังคมและสิ่งแวดล-อม ดังภาพที่ ๒ แสดงโครงสร-างการ
แสดงความรับผิดตอสังคมและสิ่งแวดล-อมอยางยั่งยืนของ บวท.
ระบบการแสดงความ
รับผิดชอบต%อสังคม
และสิ่งแวดล&อม

โครงสร&าง

ผลลัพธสูงสุดของ

การกํากับดูแลกิจการที่ดีและการ

การแสดงความรับผิดชอบ
ต%อสังคม

แสดงความรับผิดชอบต%อสังคม

(ปBจจัยนําเข&า)
การทําหน-าที่ของ
คณะกรรมการ บวท.

(ปBจจัยนําออก)
คณะกรรมการ
บริษทั วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

- องค3กรเติบโตอยางยั่งยืน
การปฏิบัติตามกฎหมาย
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม

- เพิ่มคุณคาให-กับผู-ถือหุ-นในระยะยาว
- คํานึงถึงผู-มีสวนได-สวนเสียทุกภาคสวน
- ความโปรงใสในการดําเนินกิจการ

ฝ_ายบริหารระดับสูง (EMM)

แผนยุทธศาสตร3รฐั วิสากิจ
(สคร.) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ISO 26000

- สร-างความสามารถในการแขงขัน

- ให-ความสําคัญกับปeญหาสังคมและ

สิ่งแวดล-อม
งานกํากับดูแลกิจการที่ดีและการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดล-อม

หนวยงานภายในทีเ่ กี่ยวข-อง

ภาพที่ ๒ แสดงโครงสร-างและระบบการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อมของ บวท.

๘

จากโครงสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บวท. จะเห็นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม มีโครงสรางสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร(ชาติ
๒๐ป, พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ ฉ บั บ ที่ ๑๒ กลาวคื อ มี
โครงสรางการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่เป9นเชิงคุณภาพ มีโครงสรางสวนบนสุด
ที่เป9นการบริหารนโยบาย (Policy Management) โดยการทําหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งเป9นคณะเดียวกับคณะกรรมการ บวท. มีการบริหาร
ขามสายงานโดยฝNายบริหารระดับสูง (Executive Management Cross Functional Management : EMM)
ทําหนาที่ในการรับนโยบายลงมาปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติสูการกําหนดนโยบายใหม มีการ
บริหารงานประจําวัน (Daily Management) โดยงานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม เป9นผูปฏิบัติ
เอง และเป9นผูประสานงานกับหนวยงานกอง/ศูนย(/สํานัก ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามแผนแมบท
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ บวท. โดยขอมูลที่จะแสดงออกถึงการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมของ บวท. ประกอบดวย ๑) การทําหนาที่ของคณะกรรมการ บวท. ๒) การปฏิบัติตามกฎหมาย
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ๓) ยุทธศาสตร(ชาติ ๒๐ ป, พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ ๕) แผนยุทธศาสตร(รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และ ๖) ISO
26000 ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว คํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน สราง
ความสามารถในการแขงขัน และที่สําคัญ บวท. มีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
สํ า นั ก กรรมการผู อํ า นวยการใหญ มี ห นาที่ รั บ ผิ ด ชอบงานกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม งานประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการ
สนับสนุนกิจการคณะกรรมการ บวท. และผูถือหุน งานของกรรมการผูอํานวยการใหญ งานกลั่นกรอง
เอกสารสําหรับกรรมการผูอํานวยการใหญ งานสนับสนุนดานธุรการใหแกนักวิชาการระดับตาง ๆ และ
เป9นตนสังกัดของผูบริหารและพนักงานที่ประจําสํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ กํากับดูแลงานดาน
กฎหมาย พัสดุ ระบบสารบรรณและเลขานุการของ บวท. การสื่อสาร รวมทั้งการบริหารความสัมพันธ(
กับผูมีสวนไดสวนเสียขององค(กร นอกจากนั้น ยังรับผิดชอบการจัดใหมีระบบงานสนับสนุนกลยุทธ(
องค(กร (งานบริหารโครงการ งานบริหารคุณภาพ งานบริหารความปลอดภัย งานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน งานตรวจสอบ/วิเคราะห(สภาวะแวดลอมในหนวยงาน งานพัฒนาบุคลากรและการ
จัดการความรู งานสารสนเทศและการสื่อสาร) และงานบริหารทั่วไป (งานเลขานุการ งานสารบรรณ
การเงิน งบประมาณ พัสดุ และรายงานเวลาการเขาทํางานของพนักงาน (Roster and Time report) ของ
หนวยงานในสังกัด)
นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหบริการจราจรทางอากาศตามภารกิจหลัก
ของ บวท. รวมพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการการเดินอากาศ มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาชวย
สนับสนุนการดําเนินงาน สอดคลองกับหลักมาตรฐาน ISO 26000 ในเรื่องหลักการใหความสําคัญกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย การปฏิบัติตามกฎหมายและการเคารพตอแนวปฏิบัติระดับชาติหรือระดับสากล

๙

ซึ่งผลจากการดําเนินการดังกลาวนี้ ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดล-อม อันเปนการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมที่อยูในกระบวนการหลักของการดําเนินภารกิจ
๕. ยุทธศาสตรแผนวิสาหกิจ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
ตามแผนวิสาหกิจของ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ กําหนดเปน ๕ ประเด็นยุทธศาสตร3
(Strategic Issue : SI) และวั ต ถุ ป ระสงค3 เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร3 (Strategic Objective : SO) ในระดั บ องค3 ก ร
ประกอบด-วย
SI 1 : การให-บริการการเดินอากาศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
SO 1 : ให-บริการที่ปลอดภัยและมั่นคง เปนไปตามมาตรฐานและตอเนื่องในทุกชวงการบิน
SO 2 : มีความสามารถรองรับเที่ยวบินได-อยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดล-อม
SI 2 : การสร-างบุคลากรมืออาชีพ
SO 3 : มีบุคลากรมืออาชีพที่เพียงพอ มีการจัดการทุนมนุษย3อยางเปนระบบ
สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน3และองค3กรให-เติบโตอยางยั่งยืน
SO 4 : มีบุคลากรที่ทุมเท มีความผูกพันและมีสภาพแวดล-อมด-านบุคลากรที่ดี
SI 3 : การพัฒนาไปสูองค3กรสมรรถนะสูง
SO 5 : มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีทั่วทั้งองค3กร และพร-อมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให-เกิดผลลัพธ3ที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
SO 6 : มีระบบการกํากับดูแลที่ดีที่มีการจัดการในระดับดีเยี่ยม
SO 7 : เปนองค3กรแหงนวัตกรรม ด-วยการพัฒนาสารสนเทศ และจัดการความรูเปนพื้นฐาน
SO 8 : มีการบริหารจัดการทางการเงินและต-นทุนอยางมีประสิทธิภาพและสมดุล
เพื่อให-มีอัตราคาบริการที่เปนธรรม โปรงใส และแขงขันไดSI 4 : การสร-างคุณคาให-กับกิจการบินและผู-มีสวนได-สวนเสีย
SO 9 : สร-างคุณคาให-กับกิจการบินทุกระดับ และสร-างความพึงพอใจให-ผ-ูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
SI 5 : การสร-างความสามารถในการแขงขันให-กับประเทศ
SO 10 : มีโครงสร-างพื้นฐานระบบบริการเดินอากาศที่ครบถ-วน และมีศักยภาพ
สอดคล-องกับการพัฒนาการขนสงทางอากาศของประเทศ
SO 11 : สร-างความสามารถในการรองรับของระบบการบินของประเทศที่มีศักยภาพ
แขงขันได-

ĭĬ

ประเด็นยุทธศาสตร3ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ที่เกี่ยวข-องกับการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม แสดงดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร3ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ที่เกี่ยวข-องกับการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม
ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issue)

วัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตร

เป?าหมายผลการดําเนินการ
(Key Performance Target: KPTs)

กลยุทธ
(Straegy)

(Strategic Objective: SO)

SI 1 การให- บริ การการ SO 2 มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ KPI 2.8 ปริ ม าณ Carbon Emision
เดินอากาศที่ปลอดภัยและมี รองรั บ เที่ย วบิน ได-อยางมี ที่เกิดจากความไมมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพและเปนมิตร ของระบบ ATM
ประสิทธิภาพ
ตอสิ่งแวดล-อม
SI 3 การพัฒนาไปสู
องค3กรสมรรถนะสูง

SO 5 มีคุณภาพการบริหาร
จั ด การที่ ดี ทั่ ว ทั้ ง องค3 ก ร
แ ล ะ พ ร- อ ม รั บ ต อ ก า ร
เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ให- เ กิ ด
ผลลั พ ธ3 ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อยางยั่งยืน

S 2.2 พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการ
รองรั บ และยกระดั บ ประสิท ธิภ าพการ
ปฏิบัติการบินในห-วงอากาศ เขตประชิด
สนามบิน และตามเส-นทางการบิน

KPI 5.2 ระดับความพึงพอใจ
ผูใ- ช-บริการ
KPI 5.3 ปรับระดับความไมพึงพอใจ
ผูใ- ช-บริการ
KPI 5.4 สั ด สวนข- อ ร- อ งเรี ย นจาก
ผูใ- ช-บริการที่จัดการไดSO 6 มี ร ะบบการกํ า กั บ KPI 6.1 ผลการประเมิ น ความ
ดู แ ลที่ ดี ที่ มี ก ารจั ด การใน โปรงใสโดย ป.ป.ช. ของรัฐวิสาหกิจ
ระดับดีเยี่ยม
และปฏิ บั ติต ามหลั ก การและแนว
ท า ง ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล ที่ ดี ใ น
รัฐวิสาหกิจ (สคร. ๒๕๕๒) ได-

S 5.1 กํ า หนดแผนพั ฒ นาและบริ ห าร
คุณภาพทั่วทั้งองค3กร เพื่อปรับปรุงและ
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 7 เ ป น อ ง ค3 ก ร แ ห ง KPI 7.3 ง า น วิ จั ย พั ฒ น า แ ล ะ
นวัตกรรมด-วยการพัฒนา นวัตกรรม
สารสนเทศ และจั ด การ
ความรู-เปนพื้นฐาน

S 7.2 บริ หารจั ดการสารสนเทศ ความรูและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร-างนวัตกรรม
นวัตกร ตลอดจนสงเสริมการลงทุน การ
วิจัยและพัฒนาให-สอดคล-องกับ Thailand
4.0 และแผนพั ฒนาดิจิทั ลเพื่ อเศรษฐกิจ
และสังคม

SI 4 การสร-างคุณคาให-กบั SO 9 สร- า งคุ ณ คาให- กั บ
กิจการบิน และผู-มีสวนได- กิ จ การบิ น ทุ ก ระดั บ และ
สร-างความพึงพอใจให-กับ
สวนเสียทุกกลุม
ผู-มีสวนได-สวนเสียทุกกลุม

S 6.1 ดําเนินการตาม CG/CSR สร-าง
Good Citizenship
S 6.2 ผลักดัน CSR ในเชิงรุก (CSR in
Process)

KPI 9.3 ผลสํารวผจความเห็นของ S 9.3 การสร-างความรวมมือและบริหาร
ผู-มีสวนได-สวนเสีย
จัดการเส-นทางบินให-มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

๑๑

ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตร3 ๑ การให-บริการการเดินอากาศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
(SI 1) ในวัตถุประสงค3เชิงกลยุทธ3 SO2 มีความสามารถในการรองรับเที่ยวบินได-อยางมีประสิทธิภาพ
และเปนมิตรตอสิ่งแวดล-อม และ SO9 สร-างคุณคาให-กับกิจการบินทุกระดับ และสร-างความพึงพอใจ
ให-กับผู-มีสวนได-สวนเสียทุกกลุม ของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ เปนกิจกรรมดําเนินงานการที่
แสดงถึงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ซึ่งเปน จุดมุ%งหมาย
สูงสุด ในการดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อมของ บวท.

ĭĮ

บทที่ ๓
แนวคิดและนโยบาย
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
๑. แนวคิดการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ในชวงหลายปที่ผานมา การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
เป2นกระแสแนวคิดที่องค4กรหรือบริษัทตาง ๆ ได9ยึดเป2นแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล9อม
หมายถึง การดําเนินธุรกิจภายใต9หลักจริยธรรม ควบคูไปกับการใสใจดูเเลรักษาสังคมและสิ่งเเวดล9อม
เพี่อนําไปสูการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน รัฐวิสาหกิจที่มีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ยอมไมเอา
เปรียบลูกจ9าง ลูกค9า หรือคูค9า ไมทําลายสิ่งแวดล9อมหรือทําร9ายชุมชนโดยรอบที่ต้ังของรัฐวิสาหกิจด9วย
การกอมลพิษ หรือการดําเนินธุรกิจขององค4กรโดยไมกอให9เกิดผลกระทบตอชุมชน เป2นต9น อีกทั้งยัง
สะท9อนถึงการทําธุรกิจด9วยความโปรงใส ถูกต9องตามกฎหมายและคํานึงถึงจรรยาบรรณอีกด9วย
การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบตอสั ง คมขององค4 ก รธุ ร กิ จ เริ่ ม แพรหลายขึ้ น ในประเทศไทย
ประมาณ ป ๒๕๔๙ ทั้งบริษัทจดทะเบียนไทย และรัฐวิสาหกิจตาง ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปตางก็เห็น
ข9อดีในการมีสวนรวมทําความดีตอชุมชน สังคม สิ่งแวดล9อม และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ยังเป2นการสงเสริมภาพลักษณ4ขององค4กรอีกทางหนึ่งด9วย ทั้งยังถือวาเป2นการลงทุนอยางหนึ่งที่ค9ุมคา
ทางการเงินและการตลาด ทําให9เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ต9อง
ดูแลควบคูไปด9วยกันสามด9าน คือ กําไร สังคม และสิ่งแวดล9อม โดยสังคมนั้นหมายถึง “ชุมชน” หรือ
“คนในชุมชน” ที่องค4กรตั้งอยู ซึ่งสามารถสร9างสรรค4 หรือ “ลงทุน” ด9วยโครงการตาง ๆ เชน การ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพเยาวชน การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คน เป2 น ต9 น ผลของการลงทุ น ที่ มี
ประโยชน4 เ หลานี้ ยอมกอให9 เ กิ ด การพั ฒ นาอยางยั่ ง ยื น ตอสั ง คมและประเทศชาติ และสงผลดี ต อ
ผลประกอบการของธุรกิจไปด9วยนั่นเอง
โครงการ/งาน และกิจกรรม CSR จะสงผลให9ภาพลักษณ4ขององค4กรดีขึ้นเป2นเรื่องแนนอน
แตผลลัพธ4จากการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล9อม ต9องทําให9องค4กรและสังคมได9รับ
ผลตอบแทนคุ9มคาไปพร9อม ๆ กัน มิใชเพื่อประโยชน4ตอองค4กรแตเพียงฝVายเดียว เพราะเมื่อองค4กรทํา
สิ่งที่ดีแล9ว ผู9คนในสังคมยอมจะเล็งเห็นเป2นคนตัดสินและให9การสนับสนุนองค4กรนั้นเป2นอยางดี
ปWญหาในแตละสังคมนั้นมีมากมาย แตละองค4กรอาจจะไมสามารถดูแลจัดการได9ดีมาก
ทุก เรื่อ ง แตอาจเลือ กทํา อยางจริง จัง ในประเด็น ที่เ กี่ย วกับ ธุร กิจ ของตัว เอง หรือ อาจเป2น เรื่อ งที่
องค4กร ให9ความสนใจหวงใยเป2นพิเศษ
แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล9อม คือ การมุงเน9น
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล9อมควรอยูบนพื้นฐานของความพอประมาณที่ธุรกิจต9องไม

๑๓

เบียดเบียนตนเอง และ ขณะเดียวกันต-องไมเบียดเบียนสังคมด-วย สามารถแบงเเนวปฏิบัติในเรื่องการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมได-เปน ๗ หัวข-อ ซึ่งเปนองค3ประกอบหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 ดังนี้
๑. การกํากับดูเเลองค3กร
๒. การไมละเมิดสิทธิมนุษยชน
๓. การเคารพสิทธิและการปฏิบัติตอเเรงงานอยางเปนธรรม
๔. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล-อม
๕. การประกอบธุรกิจด-วยความเปนธรรม
๖. ความรับผิดชอบตอผู-บริโภค
๗. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชน
๒. หลักสําคัญพื้นฐานสําหรับความรับผิดชอบต%อสังคม ๗ ประการ
ตารางที่ ๒ องค3ประกอบหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 ที่กําหนดเปนนโยบายความรับผิดชอบตอ
สังคม และสิง่ แวดล-อม ๗ ประการ
การกํากับดูแลองคกร
(Orgaizational Governance)
สิทธิมนุษยชน
(Human Rights)
การปฏิบัติด&านแรงงาน
(Labour Practices)
ดูแลรักษาสิ่งแวดล&อม
(The Environment)

๑. เปนหลักการที่องค3กรใช-วินิจฉัยและดําเนินการตามข-อวินิจฉัยเพื่อให-เปนไปตามจุดมุงหมายขององค3กร
ซึ่งประกอบด-วยกลไกการกํากับดูแลทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
๒. เปนสิทธิขั้นพืน้ ฐานที่สามารถจําแนกออกเปน ๒ หมวดใหญ หมวดสิทธิของพลเมืองและสิทธิทาง
การเมือง ซึ่งหมายรวมถึง สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ
๓. เปนเรื่องของนโยบายและการดําเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการทํางานในองค3กร
๔. เปนการคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจและการดําเนินงานขององค3กร

การประกอบธุรกิจด&วยความ ๕. เปนการปฏิบตั อิ ยางมีจริยธรรมขององค3กรที่มีตอองค3กรอื่น ทั้งหนวยงานภาครัฐ คูค-า คูแขงขัน
เพื่อสงเสริมให-เกิดผลในการทีด่ ีหรือในทางบวก
เปนธรรม
(Fair Operating Practices)
๖. เปนความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ3และบริการที่มตี อผู-บริโภค รวมทัง้ ลูกค-าที่องค3กรให-บริการ
ประเด็นด&านผู&บริโภค
(Consumer Issues)
๗. เปนเรื่องที่ถูกผนวกไว-เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาทีย่ ั่งยืน เนื่องจากองค3กรถือเปนผู-มีสวนได-สวนเสียหนึ่ง
การมีส%วนร%วมและพัฒนา
ในชุมชุน และมีผลประโยชน3รวมกับชุมชน
ชุมชน
(Community Involvement
and Development)

๑๔

๓. นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและสิ่งแวดล&อมของประเทศและหน%วยงาน
สําคัญที่เกี่ยวข&องกับ บวท.
บวท. ได-ให-ความสําคัญตอการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม จึงได-มี
กรอบการดําเนินงานที่สําคัญที่นําไปกําหนดนโยบาย ดังนี้
๓.๑ ยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) นํามาเปนกรอบโดยยึดหลัก
๓.๑.๑ ความมั่นคง
๓.๑.๒ การสร-างความสามารถในการแขงขัน
๓.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร-างศักยภาพคน
๓.๑.๔ การสร-างโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
๓.๑.๕ การสร-างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล-อม และ
๓.๑.๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐในการดําเนินการ
บริหารจัดการและปฏิบัติงานของ บวท.
โดยผู-บริหารสูงสุดและผู-บริหารระดับสูงของ บวท. ลงนามรวมกันในการยอมรับการ
ดําเนินงานภายใต-กรอบยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
มุงเน-นแนวคิดตามยุทธศาสตร3ที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล-อมและการพัฒนา
อยางยั่งยืน (Green Growth) เปนแนวคิดการพัฒนาประเทศที่มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการใช-ทรัพยากร
อยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กอให- เ กิ ด ของเสี ย และก… า ซเรื อ นกระจกในปริ ม าณที่ ไ มสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อมจนเกิดความเสื่ อมโทรมและสู ญเสียสมดุ ลในการค้ําจุนการดํารงชี พ
ตลอดจนสนับสนุนวิถีชีวิตของประชาชนในทุกสาขาการผลิต โดยให-ความสําคัญกับ ๔ องค3ประกอบหลัก ได-แก
๓.๒.๑ ด-านเศรษฐกิจ โดยการเปนเศรษฐกิจสีเขียว มีการผลิตและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดล-อม และใช-ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๒ ด- า นสั งคม ในการสร- างความเปนธรรม ลดความเหลื่ อมล้ํ า และเกิ ดการ
กระจายรายได๓.๒.๓ ด-านสิ่งแวดล-อม โดยการอนุรกั ษ3และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม
ให-เกิดความสมบูรณ3 ลดการปลอยก…าซเรือนกระจก และลดการเกิดมลพิษ และ
๓.๒.๔ ด-านการบริหารจัดการและยึดตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร-างความโปรงใส
๓.๓ ยึดหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 เปนแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อมของ บวท.
๓.๔ นโยบายของยุ ท ธศาสตร3 ก ระทรวงคมนาคม สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการให-สอดคล-องกับแผนยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งนโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) ที่ ให-ความสําคัญกับการ

๑๕

สร-างความ มั่งคั่งของประเทศไทยในอนาคต โดยคํานึงถึงการพัฒนาและใช-เทคโนโลยีที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดล-อม (Green Growth Engine) โดยการมุงเน-นการใช-พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่
คํานึงถึงความได-เปรียบเรื่องต-นทุนเปนหลัก มาสูการคํานึงถึงประโยชน3ที่ได-จากการลดความสูญเสียทั้ง
ระบบ (Lost Advantage ) หัวใจสําคัญอยูที่การพัฒนากระบวนการผลิตให-สงผลกระทบตอสิ่งแวดล-อม
น-อยที่สุด
๓.๕ แผนพัฒนาด-านการขนสงทางอากาศขององค3การการบินพลเรือนระหวางประเทศ
(International Civil Aviation Organization : ICAO) ที่ให-ความสําคัญกับการให-บริการการเดินอากาศบน
พื้นฐานของความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเปนมิตรกับสิ่งแวดล-อม
ด-วยกรอบสําคัญดังกลาวที่ บวท. นํามาเปนมาตรฐานและแนวทางในการถือปฏิบัติ รวมถึง
เปนคานิยมรวมสําหรับองค3กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ ข-อบังคับอื่น ๆ
อยางทั่วถึง เพื่อให-การบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล นําไปสูการเปน
องค3กรที่มีความนาเชื่อถือ ทําให-ประชาชน ผู-รับบริการ ผู-ปฏิบัติงาน และผู-มีสวนได-สวนเสีย เกิดความ
มั่ น ใจ ศรั ท ธา และไว- วางใจในการบริหารงาน อี ก ทั้ ง ยั ง สงผลตอการเสริ มสร- างวั ฒนธรรมองค3กร
(SMART) ที่ ดี แ ละยั่ ง ยื น ในอนาคต โดยได- กํ า หนดนโยบายการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบตอสั ง คมและ
สิ่งแวดล-อม ดังนี้
“บริษัท วิทยุการบินแห%งประเทศไทย จํากัด ยึดมั่นการบริหารจัดการตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ด&วยความซื่อสัตย สร&างคุณค%าให&กับกิจการบินและผู&มีส%วนได&ส%วนเสีย
โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต%อสังคมและสิ่งแวดล&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 โดยทัว่ ไปจําแนกออกเปน ๓ กลุม คือ CSR-after-process, CSR-asprocess และ CSR-in-process ซึ่งการดําเนินการด-าน CSR ของ บวท. จําแนกออกได-เปน ๒ กลุม
ประกอบด-วย
๔.๑ CSR-after-process เปนการดําเนินกิจกรรมที่แยกตางหากจากการดําเนินธุรกิจที่เปน
กระบวนการหลักของกิจการ (รวมความถึงกิจกรรมที่เกิดจากผลตอเนื่องของกระบวนการดําเนินการ
ธุรกิจ) เชน การแจกจายสิ่งของบรรเทาสาธารณภัย การบําเพ็ญประโยชน3ตอสาธารณะ การเยียวยา
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ชุ ม ชนที่ ไ ด- รั บ ผลกระทบทางมลพิ ษ จากการประกอบการ มู ล นิ ธิ /สมาคมการกุ ศ ลที่ เ ปนองค3 ก ร
สาธารณประโยชน3 องค3กรประชาชนและสวนราชการ
๔.๒ CSR-in-process เปนการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมที่อยูในกระบวนการหลัก
ของกิจการ หรือเปนการทําธุรกิจที่หากําไรอยางมีความรับผิดชอบ เชน การปdองกันหรือกําจัดมลพิษใน
กระบวนการผลิ ต เพื่ อ ไมให- ส งผลกระทบตอชุ ม ชน การผลิ ต สิ น ค- า และบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและไดมาตรฐานตามข-อกําหนดในฉลากผลิตภัณฑ3 การเป‰ดเผยข-อมูลผลิตภัณฑ3 ตอผู-บริโภคอยางถูกต-อง
ครบถ-วน การชดเชยความเสียหายให-แกลูกค-าที่เกิดจากความผิดพลาดและความบกพรองของพนักงาน
ซึ่งการดําเนินความรับผิดชอบเหลานี้ ถือเปนกิจกรรมที่อยูในเวลาทํางานปกติของกิจการ
เพื่อให-การดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม เปนไปตาม
แนวทางที่กําหนดไว-ข-างต-น ผนวกกับการจําแนกประเภทของ CSR แล-ว บวท. จึงได-ประเมินผลการ
ดําเนินโครงการที่ผานมา มาทําการวิเคราะห3และแยกแยะโครงการ/งาน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข-อง
รวมทั้งพิจารณาความคิดเห็นของหนวยงานหรือกลุมเปdาหมายทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข-อง และ
นํามาจัดเปนหมวดหมูครอบคลุมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ทุกประเภท และงายตอการสร-าง
ความเข-าใจ อีกทั้งเมื่อนํากรอบการดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม
ของ บวท. เชื่อมโยงกับแนวคิดสําคัญที่เกี่ยวข-องกับแผนวิสาหกิจฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ สอดคล-อง
กับเกณฑ3การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ด-วยแล-ว สามารถแสดงเปนแผนผังรูปแบบการ
ดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อมของ บวท. (CSR Model) ดังภาพที่ ๓
ภาพที่ ๓ รูปแบบโครงสร&างการดําเนินงาน/กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและ
สิง่ แวดล&อมของ บวท.

๑๗

จากภาพการจัดแบงการดําเนินงานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเปน ๒ สวน คือ
๑. การดําเนินงาน CSR ภายในองค3กร
เปนการดํ า เนิ น การด- า นการจั ด การทรั พ ยากร การบริ ห ารความเสี่ ย ง การจั ด การ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล-อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน เปนดําเนินงานซึ่งสอดคล-อง
กับหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 ในเรื่องการแสดงความรับผิดชอบที่มีความโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได๒. การดําเนินงาน CSR ภายนอกองค3กร
๒.๑ การทํา CSR–in–process ได-แก กิจกรรมและโครงการในภารกิจหลักที่ดําเนินการ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให-บริการการเดินอากาศ เชน พัฒนาการปฏิบัติการในเขตสนามบินโดยมุงเน-น
ด- า น PBN Approach with Vertical Guidance, AMAN/DMAN, A-SMGCS, Airport-CDM, Remote Aerodrome,
พั ฒนาเชื่ อมตอและทํ างานรวมกั นได- ของระบบและข- อมู ลโดยมุ งเน- นในด- าน AIDC, AIXMFIXM, พั ฒนา
ความสามารถในการรองรับและความคลองตัวของเทีย่ วบินผานการบริหารจราจรทางอากาศรวมกับผู-มีสวนไดเสีย โดยมุงเน-นในด-าน FUA, CDM/ATFM, ADS-B/WAM, Safety Nets, พัฒนาประสิทธิภาพของเส-นทางบินให-มี
ประสิทธิภาพผานการจัดการปฏิบัติการบินโดยมุงเน-น PBN SID/STAR, CDO เปนสําคัญและสนับสนุนการ
ปลอยก…าซคาร3บอนไดออกไซด3 ซึ่งมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาชวยสนับสนุนการดําเนินงาน อีกทั้งการจัด
กิจกรรมสนามบินแหงการเรียนรู-รวมกับหนวยงานด-านการบิน ๕ หนวยงาน รวมไปถึงการสงเสริมความรู-ด-าน
กิจการบินเกี่ยวกับการให-บริการจราจรทางอากาศและหนวยงานผู-ให-บริการจราจรทางอากาศ (Air Navigation
Service Provider : ANSP) ซึ่งเปนการดําเนินงานที่สอดคล-องกับยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 ในเรื่องการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดล-อมและหลักมาตรฐาน ISO 26000 ในเรื่องหลักการให-ความสําคัญกับผู-มี
สวนได-สวนเสีย การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และการเคารพตอแนวปฏิบัติระดับชาติหรือระดับสากล
๒.๒ การทํา CSR–after–process ได-แก กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล-อม
ที่มีผลตอสังคมและสิ่งแวดล-อมที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานขององค3กรโดยตรง เชน กิจกรรม - วิทยุการบิน
มินิวอลเลย3บอล ถ-วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการนวัตกรรมชุมชน
การดําเนินการในนามมูลนิธินานฟdาไทยและการสร-างเครือขายพลเมืองดี (Good Citizen) และการทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน3 ของหนวยงานใน บวท.เพื่ อสั งคมประเทศชาติ ) ซึ่ งเปนดํ าเนิ นงานที่ สอดคล- องกั บ
ยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 ในเรื่องการสร-างโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
๕. ประโยชนการแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและสิ่งแวดล&อม
ที่ผานมา บวท. ให-ความสําคัญตอการดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดล-อม โดยให-ยึดหลักรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรอบยุทธศาสตร3ชาติ
๒๐ ป7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) ของรัฐบาล

๑๘

เเนวทางมาตรฐานสากล ISO 26000 และแนวนโยบายหนวยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข- องทั้ งในประเทศและ
ระหวางประเทศ เชน คค. สคร. และ ICAO เปนต-น มาเปนกรอบการดําเนินงานขององค3กรมาอยางตอเนือ่ ง
การจัดทําแผนแมบท CSR แยกออกมาจากแผนแมบท CG&CSR เดิมนั้น เพื่อมุงเน-นผลประโยชน3เพิ่มขึ้นทั้ง
กับ บวท. เองและผู-มีสวนได-สวนเสียทุกกลุม ดังนี้
๕.๑ เพื่อให- บวท. มีทิศทางที่ชัดเจนในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม
และสามารถเพิ่มความเข-มข-นในการดําเนินการด-าน CSR ให-สามารถนําพาองค3กรไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
สอดคล-องกับทิศทางของยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร3รัฐวิสาหกิจของ สคร. ยุทธศาสตร3กระทรวงของ คค. แนวทางและมาตรการสากลในการ
ดําเนินการด-าน CSR
๕.๒ เพื่อแสดงถึงความตระหนักรู-และตื่นตัวในการสร-างความรวมมือกับผู-มีสวนได-สวนเสีย
ทุกภาคสวนในธุรกิจการบินในการดําเนินธุรกิจด-วยแนวคิดลดการปลอยก…าซเรือนกระจก และคํานึงถึง
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล-อมและการพัฒนาอยางยั่งยืน (Green Growth)
๕.๓ สามารถสร-างการเติบโตของธุรกิจควบคูกับการพัฒนาสังคมชุมชน โดยคํานึงถึงความ
รวมมือกับชุมชนในการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งผลกระทบตอชุมชนจากการให-บริการจราจร
ทางอากาศของ บวท. และผลกระทบตอ บวท. จากการดําเนินธุรกิจและการดํารงชีวิตความเปนอยูของ
ชุมชน เพื่อนําไปสูการสร-างสังคมที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน
๕.๔ เพื่อให-เกิดแนวทางการดําเนินการด-าน CSR บนแนวคิดการสร-างคุณคารวมให-แก
สังคม ( Creating Shared Value: CSV) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจทั้งทางด-านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล-อม

๑๙

บทที่ ๔
การทบทวนสภาพแวดลอม
๑. บทนํา
โลกในยุ ค โลกาภิ วั ฒ นกํ า ลั ง เผชิ ญ กั บ ปญหากาซเรื อ นกระจก และการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติบทบาทของการแสดงความรับผิดชอบต+อสังคมและสิ่งแวดล-อม (Corporate Social
Responsibility: CSR ) ขององคกรรัฐ วิ สาหกิ จ จึ ง มี ความสํ าคั ญมากขึ้ น ทั้ งในแง+ ของการเปE น แนวคิ ด
กลไก และเครื่ องมื อที่ สําคั ญของการพั ฒ นาองคกรรัฐ วิ สาหกิ จ พั ฒ นาสั ง คมและสิ่ ง แวดล- อมของ
สังคมไทยและสังคมโลกอย+างยั่งยืน เช+น การผลิตสินค-าและบริการที่ปลอดภัยและเปEนมิตรต+อผู-บริโภค
สังคม และสิ่งแวดล-อม เปEนการสร-าง “คุณค+า” ให-กับองคกรรัฐวิสาหกิจ นอกจาก “มูลค+า” ทางธุรกิจ
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามพันธกิจแล-ว แนวคิดดังกล+าว ยังสนับสนุนการเติบโตทางทางสังคมที่
เต็มไปด-วย “ความเก+ง” และ “ความดี” ความรับผิดชอบต+อสังคมขององคกรรัฐวิสาหกิจ มุ+งเน-นใหองคกรรัฐวิสาหกิจดําเนินพันธกิจที่เปEนประโยชนต+อองคกรและสังคมโดยส+วนรวมเพื่อชุมชนที่องคกร
รัฐวิสาหกิจตั้งอยู+ เช+น การส+งเสริมการเรียนรู-ให-กับชุมชน เปEนต-น โดยคํานึงถึงความสอดคล-องกับ
ลักษณะของพันธกิจ ที่องคกรรัฐวิสาหกิจดําเนินการและเน-นการมีส+วนร+วมของบุคลากรในองคกร
เปEนการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอก ในอันที่จะส+งเสริมสร-างความเข-มแข็งและการอยู+ร+วมกัน
ในสังคมอย+างปกติสุข ดังนั้น บวท. ในฐานะที่เปEนองคกรรัฐวิสาหกิจ จึงต-องมีแนวทางในการดําเนินงาน
ด- านการแสดงความรั บ ผิ ดชอบต+ อสั ง คมและสิ่ ง แวดล- อม คํา นึ ง ถึ ง ผู- มี ส+ วนได- ส+ วนเสี ย ทุ ก ภาคส+ ว น
เพิ่มคุณค+าให-กับผู-ถือหุ-นในระยะยาว สร-างความสามารถในการแข+งขัน และ บวท. มีความเจริญเติบโต
อย+างยั่งยืน
การทบทวนสภาพแวดล-อมการดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบต+อสังคมและ
สิ่งแวดล-อม (Corporate Social Responsibility: CSR) แบ+งออกเปEน ๓ ตอน ดังนี้
๑.๑ การทบทวนสภาพแวดล-อมการดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบต+อสังคม
และสิ่งแวดล-อม CSR เปEนการทบทวนสภาพแวดล-อมภายนอกและภายใน บวท. ที่เกี่ยวกับการแสดง
ความรับผิดชอบต+อสังคมและสิ่งแวดล-อมของหน+วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
๑.๒ การวิเคระหจุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส อุปสรรค และระบุประเด็นความท-าทายของการ
ดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบต+อสังคมและสิ่งแวดล-อม
๑.๓ สรุปผลการทบทวนสภาพแวดล-อมการดําเนินงานด-านการแสดงความรับผิดชอบต+อ
สังคมและสิ่งแวดล-อม

๒๐

๒. การทบทวนสภาพแวดล&อมการดําเนินงานด&านการแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและ
สิ่งแวดล&อม (Corporate Social Responsibility: CSR)
การทบทวนสภาพแวดล- อ มด- า นการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบตอสั ง คมและสิ่ ง แวดล- อ ม
(Corporate Social Responsibility: CSR) แบงการทบทวนออกเปน ๒ ด-าน คือ การทบทวนสภาพแวดล-อม
ภายนอกและการทบทวนสภาพแวดล-อมภายในด-านการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม
เพื่อนํามากําหนดพันธกิจ วัตถุประสงค3เชิงยุทธศาสตร3 จัดทํายุทธศาสตร3 มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติ
ตัวชี้วัดและคาเปdาหมาย ของแผนแมบทการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล- อม พ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๖
๒.๑ การทบทวนสภาพแวดล&อมการดําเนินงานภายนอก บวท.
การทบทวนสภาพแวดล-อมภายนอกฯ นั้น พิจารณาจากข-อมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวข-อง
ได-แก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรอบยุทธศาสตร3ระยะ ๒๐ ป7 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) แผนยุทธศาสตร3รัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อมภาครัฐ การแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดล-อมภาคเอกชน อนุสัญญาสหประชาชาติวาด-วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(United Nations Framework Convention on Climate Change) หรือ อนุสัญญา UNFCCC ทิศทางการพัฒนา
ด-านบริการการเดินอากาศโลกตามแผนพัฒนาขององค3การการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) และ
มาตรฐานสากล ISO 26000 ที่กําหนดแนวทางให-หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค3การมหาชน ใช-เปน
กรอบในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อมของหนวยงาน ตลอดจน ทิศทางการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม ภาคเอกชน ที่กําหนดให-บริษัทมหาชนตาง ๆ ใช-เปนกรอบในการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อมของหนวยงาน ดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ ทบทวนสภาพแวดล-อมภายนอกด-านความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม
ข-อมูลประกอบการทบทวน
เนื้อหาโดยสังเขป
๑ . รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ง รัฐธรรมนูญฉบับนี้มุงเน-นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล-อม ได-แก หมวด ๓
ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย พ . ศ . วาด-วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนยอมมี
๒๕๖๐
สิทธิ (๒) จัดการ บํารุงรักษา และใช-ประโยชน3จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล-อม
และความหลากหลายทางชี ว ภาพอยางสมดุ ล และยั่ ง ยื น ตามวิ ธี ก ารที่ ก ฎหมาย
บัญญัติ อีกทั้งหมวด ๕ หน-าที่ของรัฐ มาตรา ๕๗ รัฐต-อง (๒) อนุรักษ3 คุ-มครอง
บํ า รุ ง รั ก ษา ฟ“” น ฟู บริ ห ารจั ด การ และใช- ห รื อ จั ด ให- มี ก ารใช- ป ระโยชน3 จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล-อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให-เกิดประโยชน3
อยางสมดุลและยั่งยืน โดยต-องให-ประชาชนและชุมชนในท-องถิ่นที่เกี่ยวข-อง

Įĭ

ตารางที่ ๓ (ตอ)
ข-อมูลประกอบการทบทวน
๑. (ตอ)

เนื้อหาโดยสังเขป
มีสวนรวมดําเนินการและได-รับประโยชน3จากการดําเนินการดังกลาวด-วยตามที่
กฎหมายบัญญัติ รวมไปถึงหมวด ๖ แนวนโยบาย แหงรัฐ มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัด
ให-มีและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร3 เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการ
แขนงตาง ๆ ให-เกิดความรู- การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข-มแข็งของ
สังคม
สําหรับการดําเนินงานเกี่ยวกับ CSR ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๘ (๔) แหง
๒. ยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร3ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ด-านการสร-าง
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล-อม ออกมาได- ๖ ด-านได-แก
๑.สร-างการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๒. สร-างการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจทะเล
๓. สร-างสังคมและเติบโตที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
๔. พัฒนา ความมั่นคงน้ํา พลังงาน ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดล-อม
๕. พัฒนา พื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
๖. ยกระดับ กระบวนทัศน3และมองอนาคตประเทศ
ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติดังกลาวในยุทธศาสตร3ที่ ๕ ด-านการสร-างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล-อม ประกอบด-วย
(๑) จัดระบบอนุรักษ3 ฟ“”นฟูและปdองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ําให-มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา เน-นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช-พลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล-อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล-อม
(๕) การรวมลดปeญหาโลกร-อนและปรับตัวให-พร-อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และ
(๖) การใช-เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร3และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล-อม
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ มุ งเน- น การพั ฒ นาที่ น- อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญา
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญาพื้นฐานในการกํากับทิศทางการพัฒนาประเทศ
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ให-เติบโตอยางมีดุลยภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตร3ท่ี ๔ การเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดล-อมและการพัฒนาอยางยั่งยืน (Green Growth) เปนแนวคิดการ
พัฒนาประเทศที่มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต-แนวทางการพัฒนาดังกลาวมี
การใช-ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ กอให-เกิดของเสียและก…าซเรือนกระจกใน
ปริมาณที่ไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อมจนเกิดความ
เสื่อมโทรมและสูญเสียสมดุลในการค้ําจุนการดํารงชีพ ตลอดจนสนับสนุนวิถี
ชีวิตของประชาชนในทุกสาขาการผลิต โดยให-ความสําคัญกับ ๔ องค3ประกอบหลัก
ได-แก

๒๒

ตารางที่ ๓ (ตอ)
ข-อมูลประกอบการทบทวน
๓. (ตอ)

เนื้อหาโดยสังเขป
๑. ด-านเศรษฐกิจ โดยการเปนเศรษฐกิจสีเขียว มีการผลิตและบริการที่เปน
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล- อ ม และใช- ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละพลั ง งานอยางมี
ประสิทธิภาพ
๒. ด-านสังคม ในการสร-างความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และเกิดการ
กระจายรายได๓. ด- านสิ่ ง แวดล- อม โดยการอนุ รั กษ3 แ ละรั กษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล-อมให-เกิดความสมบูรณ3 ลดการปลอยก…าซเรือนกระจก และลดการ
เกิดมลพิษ และ
๔. ด-านการบริหารจัดการและยึดตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร-างความ
โปรงใส
๔. ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand การสร-างความมั่งคั่งของประเทศไทยในอนาคตจะต-องคํานึงถึงการพัฒนา
และใช-เทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดล-อม (Green Growth Engine) โดยการ
4.0)
มุ งเน- น การใช- พ ลั ง งานทดแทน การปรั บ แนวคิ ด จากเดิ ม ที่ คํ า นึ ง ถึ ง ความ
ได-เปรียบเรื่ องต-น ทุ นเปนหลั ก มาสูการคํ านึงถึง ประโยชน3ที่ได-จากการลด
ความสู ญ เสี ย ทั้ ง ระบบ (Lost Advantage ) หั ว ใจสํ า คั ญ อยู ที่ ก ารพั ฒ นา
กระบวนการผลิ ต ให- ส งผลกระทบตอสิ่ ง แวดล- อ มน- อ ยที่ สุ ด อั น จะเกิ ด
ประโยชน3กับประเทศและประชาคมโลกด-วยในเวลาเดียวกัน ซึ่ง Thailand 4.0
นี้ เ ปนแนวคิ ด การเสริ ม สร- า งศั ก ยภาพและสร- า งโอกาสในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจไทยด-วยนวัตกรรมและจากการสร-างความเข-มแข็งจากภายใน เพื่อ
ยกระดับประเทศไทยให-หลุดพ-นจากกับดัก ๓ ประการ คือ
๑. กับดักรายได-ปานกลาง
๒. กับดักความเหลื่อมล้ํา
๓. กับดักความไมสมดุลโดยขับเคลื่อนผานกลไก ๓ ด-าน ประกอบด-วย
๓.๑ มุงเน-นองค3ความรู-วิทยาศาสตร3 เทคโนโลยีและปeญญาอยางแท-จริง
ตลอดจนแนวทางให- ไ ทยเติ บ โตอยางกระจาย ไมกระจุ ก เพื่ อ เปนกลไก
ขับเคลื่อนการสร-างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)
๓.๒ กลไกขับเคลื่อนที่คนสวนใหญมีสวนรวมอยางเทาเทียมและทั่วถึง
ด-วยการจัดสรรทรัพยากรรูปแบบใหม (Inclusive Growth Engine)
๓.๓ กลไกการขับเคลื่อนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล-อมอยางยั่งยืน ด-วยการ
เน-นความตระหนักและเปนมิตรกับสิ่งแวดล-อม (Green Growth Engine)

Įį

ตารางที่ ๓ (ตอ)
ข-อมูลประกอบการทบทวน
เนื้อหาโดยสังเขป
๕.แผนยุ ท ธศาสตร3 รั ฐ วิ ส าหกิ จ แผนยุทธศาสตร3รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของ สคร. ในยุทธศาสตร3ที่
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
๔ สนับสนุนการใช-นวัตกรรมและเทคโนโลยีให-สอดคล-องกับ Thailand 4.0
มุ งเน- น ให- รั ฐ วิ ส าหกิ จ จั ด ทํ า แผนรองรั บ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่
เปลี่ยนแปลง
(Disruptive Technology) การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ เ กี่ ย วข- อ งมาใช- ป ระโยชน3 แ ละการบริ ก ารทั้ ง ในเชิ ง รุ ก และเชิ ง รั บ อี ก ทั้ ง
สงเสริมการใช-นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล-อม รวมไปถึง
การจัดทําฐานข-อมูล เพื่อใช-ในการวิเคราะห3และเป‰ดเผยให-สาธารณะได-ใ ชรวมกัน (Open Data) สนับสนุนระบบสารสนเทศ รวมทั้งศึกษาและวิจัยพัฒนา
๖. ทิศทางแผนพัฒนาขององค3การ ทิศทางการพัฒนาด-านบริการการเดินอากาศโลกตามแผนพัฒนา
การบินพลเรือนระหวางประเทศ
ขององค3การการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ในชวงป7 ค.ศ.

๒๐๑๗-๒๐๑๙ ได-กําหนดวัตถุประสงค3เชิงยุทธศาสตร3ที่สําคัญไว๕ ประการ คือ
๑. ความปลอดภัย (Safery)
๒. เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการเติบโต (Capacity)
และประสิทธิภาพของระบบในการให-บริการ (Efficiency)
๓. เพิ่ ม มาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย และสิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวก (Security & Facility)
๔. สงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบบริการการเดินอากาศ
และลดผลกระทบทางเสียงจากการให-บริการ (Economic)
๕. ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การให- บ ริ ก ารการเดิ น อากาศโดยใหความสํ า คั ญ กั บ การลดผลกระทบด- า นสิ่ ง แวดล- อ ม
(Environment Protection)

๒๔

ตารางที่ ๓ (ตอ)
ข-อมูลประกอบการทบทวน
เนื้อหาโดยสังเขป
๗. การแสดงความรับผิดชอบตอ
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อมขององค3กรภาครั ฐ หรื อ
สังคมและสิ่งแวดล-อมภาครัฐ
หนวยราชการยิ่งต-องมีจุดยืนและวิถีปฏิบัติในการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมเปนอยางมาก เพราะหนวยงานภาครัฐมีหน-าที่ทํางานเพื่อพัฒนาและ
แก-ปeญหาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนดั่ง
คําที่วา “บําบัดทุกข3 บํารุงสุข”ให-แกประชาชน
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในยุคนี้ต-องคํานึงดุลยภาพที่เกิด
ผลดี ๓ ด- า น ได- แ ก ๑) ผลทางเศรษฐกิ จ คื อ กํ า ไร ๒) ผลทางสั ง คม คื อ
บุคคล และ ๓) ผลตอสิ่งแวดล-อม คือ โลกใบนี้ ภาครัฐซึ่งมิได-มีเปdาหมายใน
การหากําไรในเชิงการค-า ยิ่งต-องพัฒนาภารกิจและบทบาทการบริการสังคม
อยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรม ซึ่งเปนหลักการของ CSR ในการ
สร-างคุณคาตอผู-มีสวนได-สวนเสีย คือ ประชาชน ชุมชน และสังคม รวมทั้ง
ปกปdองถึงสภาพแวดล-อมทางธรรมชาติที่ดี
ธนาคารโลก ซึ่งได-กลาวถึง การจัดการเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
สําหรับภาครัฐใน ๔ บทบาท ดังนี้
๑.บทบาทภาคบังคับ (Mandatory) โดยใช-กฎหมายเปนเครื่องมือ ซึ่ง
อาจมีการควบคุมมาตรฐานเพื่อให-กระบวนการผลิตและการทําธุรกิจไมทํา
ร-ายสังคม ไมทําลายสิ่งแวดล-อม
๒. บทบาทอํ านวยความสะดวก (Facilitate) หนวยงานรัฐสามารถ
กระตุ- น ให- ส่ิ ง จู ง ใจและสงเสริ ม ให- ภ าคเอกชนเข- า รวมกิ จ กรรม CSR
๓. บทบาทให-ความรวมมือ (Partnering) ภาครัฐสามารถมีบทบาท
เปนศูนย3กลางการพัฒนา CSR โดยการจัดประชุมหรือประสานงานกับองค3กร
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมเชิงวิชาการเพื่อปรับแนวทางการ
บริหารองค3กรหรือรวมกันดําเนินกิจกรรมCSR
๔. บทบาทให-ความรับรอง ( Endorsing) เปนการสร-างการยอมรับ
หรือเชิดชูเกียรติ กิจการที่เปนตัวอยางที่ดีในการมี CSR ทั้งในกระบวนการทํา
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
อยางไรก็ ตาม ที่ สํ าคั ญที่ สุ ด คื อ การสร- างจิ ตสํ านึ กและสั มมนาเชิ ง
ปฏิบัติการ เพื่อให-เกิดความตระหนักรู-ด-าน CSR ให-เกิดขึ้นในระบบการทํางาน
ของภาครัฐ หรือระบบราชการ เพราะนอกจากจะเกิดคุณภาพและคุณธรรมในการ
ให- บริ การประชาชนแล- วยั งเปนแบบอยางและมี น้ํ าหนั กที่ เอื้ อตอการแสดง
บทบาททั้ง ๔ ข-างต-นอีกด-วย

๒๕

ตารางที่ ๓ (ตอ)
ข-อมูลประกอบการทบทวน
เนื้อหาโดยสังเขป
๘. การแสดงความรับผิดชอบตอ การดําเนินงานเกี่ยวกับ CSR ในตลาดทุน (ภาคเอกชน) ที่ผานมานั้น ก.ล.ต.
สังคมและสิ่งแวดล-อมภาคเอกชน ได-รณรงค3ให-บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสําคัญของการแสดงความ
รับผิดชอบตอสั งคมและสิ่งแวดล-อมมาอยางตอเนื่ อง โดยในป7 ๒๕๔๙ ไดวางรากฐานเริ่มจากการแตงตั้งคณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่ ง แวดล- อ มของบริ ษั ท จดทะเบี ย น และอี ก ๒ ป7 ต อมา ได- จั ด ทํ า และ
เผยแพรเอกสาร “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” เพื่อเปนหลักการและแนวทาง
เบื้ อ งต- น สํ า หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในการดํ า เนิ น งานด- า น CSR กอนที่ ใ นป7
๒๕๕๕ ก.ล.ต. ได- เ ข- า เปนคณะทํ า งานรวมกั บ สถาบั น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม
(Corporate Social Responsibility Institution: CSRI) จัดทําคูมือ CSR จํานวน ๒
เลม ได-แก แนวทางการจัดทํ ารายงานแหงความยั่งยื น และแนวทางความ
รับผิดชอบตอสังคมของกิจการ เพื่อเผยแพรองค3ความรู-เกี่ยวกับการทํา CSR
และการจั ด ทํ า รายงานความยั่ ง ยื น ตามหลั ก การของ Global Reporting
Initiatives (GRI) ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยได-แจกจายให-แกบริษัทจด
ทะเบียนและสาธารณชนที่สนใจ
ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติดังกลาวเน-นย้ําที่การทํา CSR in process ซึ่งคือการทํา CSR
ที่อยูในกระบวนการของธุรกิจ เชน CSR ในการใช-และซื้อวัตถุดิบที่ไมทําลาย
สิ่งแวดล-อม CSR ในกระบวนการผลิตที่ไมสร-างผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ
หรือ CSR ในการจ-างงานที่ไมละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนต-น ดังนั้น เปdาหมาย
CSR จึงต-องเปนเปdาหมายเดียวกันกับกลยุทธ3ของธุรกิจ ซึ่งเมื่อดําเนินการไดครบถ-วน จะเห็นผลเปนความยั่งยืนอยางแท-จริง
ในปeจจุบันนี้ การขับเคลื่อนเรื่อง CSR ได-มีพัฒนาการมาเปนลําดับจากการใหความสําคัญกับผู-มีสวนได-เสียในกรอบของการ “ทําก็ตอเมื่อเกิดเรื่อง” ใน
ลักษณะเชิงรับหรือเชิงตอบสนองเพื่อมุงจัดการกับผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น
ที่เรียกวาเปน Responsive CSR มาสูกรอบของการ “ทําโดยไมรอให-เกิดเรื่อง”
ในลั กษณะเชิงรุ กหรื อเชิงปdองกั นเพื่ อสร-างให-เกิดเปนคุ ณคาหรื อผลกระทบ
ทางบวก ด-วยการใช-ศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่องค3กรมีอยูหรือที่เรียกวา
เปน Strategic CSR ในชวง ๒-๓ ป7 ที่ ผ านมาวิ ธี ก ารทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ใช- ส ร- า ง
คุณคาให-แกผู-มีสวนได-สวนเสียของกิจการได-ถูกพัฒนาตอยอดจากแนวคิด
Strategic CSR จนกลายมาเปน CSV หรือการสร-างคุณคาเพิ่มรวมกันในสังคม
ควบคูไปพร-อมกัน

๒๖

ตารางที่ ๓ (ตอ)
ข-อมูลประกอบการทบทวน
๙. อนุสัญญาสหประชาชาติวา
ด-วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ(United Nations
Framework Convention on Climate
Change) หรือ อนุสัญญา UNFCCC

เนื้อหาโดยสังเขป
อนุสัญญาสหประชาชาติวาด-วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United
Nations Framework Convention on Climate Change) ห รื อ อ นุ สั ญ ญ า
UNFCCC จึงได-รับการรับรองเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๕(ค.ศ. ๑๙๙๒)
และเป‰ดให-รัฐภาคีลงนามในอีกหนึ่งเดือนตอมาระหวางการประชุม United
Nations Conference on Environment and Development (UNCED) หรือที่รู-จัก
กั นในนามของ Earth Summit ณ นครริโ อเดอจาเนโร สหพั น ธ3ส าธารณรั ฐ
บราซิล โดยอนุสัญญา UNFCCC มีผลบังคับใช-ตั้งแต ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๗
(ค.ศ. ๑๙๙๔) ปe จจุ บัน มีประเทศเข-ารวมรวมทั้ง สิ้น จํ านวน ๑๙๖ ประเทศ
ประเทศไทยได- ใ ห- สั ต ยาบั น เข- า รวมเปนรั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญาเมื่ อ วั น ที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๓๗ และสงผู-แทนประเทศเข-ารวมการประชุมสมัชชารัฐภาคี
อนุสัญญาฯ (Conference of the Parties) หรือ COP ตลอดมา
กรอบอนุ สั ญ ญา UNFCCC ในมาตรา 2 ได-กําหนดเปdาหมายสู ง สุ ด
(Ultimate Objective) ของอนุสัญญาฯ ที่วา “เพื่อรักษาความเข-มข-นของก…าซ
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให-มีคาคงที่และอยูในระดับที่ไมกอให-เกิดการ
รบกวนโดยมนุษย3ที่จะกอให-เกิดอันตรายตอระบบภูมิอากาศโลก”
๑ ๐ . ม า ต ร ฐ า น ว า ด- ว ย ค ว า ม เนื่องจากปeญหาวิกฤตด-านสิ่งแวดล-อมและรายงานในทั่วทุกมุมโลก องค3การ
รั บ ผิ ด ชอบตอสั ง คม (ISO 26000: 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-กําหนดมาตรฐานวาด-วยความรับผิดชอบ
Social Responsibility)
ตอสั ง คม (ISO 26000 : Social Responsibility ) ขึ้ น เพื่ อ ให- อ งค3 ก ร บรรษั ท
หนวยงาน และสถาบันทั่วโลก รวมไปถึงผู-มีสวนได-สวยเสียขององค3กรได-เพิ่ม
ความตระหนักและสร-างความเข-าใจ ในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม โดย
ตามมาตรฐานดั ง กลาวได- มี ข- อ แนะนํ า หลั ก การและวิ ธี ก ารของความ
รับผิดชอบตอสังคมที่องค3กรพึงปฏิบัติด-วยความสมัครใจ ประกอบด-วย ๗
หลักการ (7 SR Principle) ได-แก
๑. ความรับผิดชอบ (Accountability)
๒. ความโปรงใส (Transparency)
๓. ความประพฤติเชิงจริยธรรม( Ethical behavior)
๔. การเคารพในผลประโยชน3ผู-มีสวนได-สวยเสีย (Respect for the rule of law)
๕. การเคารพตอหลักนิติธรรม (Respect for the rule of law)
๖. การเคารพตอพฤติกรรมที่เปนบรรทัดฐานระหวางประเทศ (Respect for
international norm of behavior)
๗. การเคารพตอสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights)
และ ๗ หัวข-อหลัก (Core Subjects) ได-แก

๒๗

ตารางที่ ๓ (ตอ)
ข-อมูลประกอบการทบทวน

เนื้อหาโดยสังเขป
๑. ธรรมาภิบาล(Organizationnal Governance)
๒. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
๓. การปฏิบัติด-านแรงงาน (Labour Practices)
๔. สิ่งแวดล-อม (Environment)
๕. การปฏิบัติที่เปนธรรม (Fair Operating Practices)
๖. ประเด็นด-านผู-บริโภค (Consumer Issues)
๗.การพั ฒ นาและการมีส วนรวมของชุ ม ชน (Community Involvement and
Development) โดยได-มีการประกาศใช- ISO 26000 เปนมาตรฐานสากล

สรุปข-อมูลสภาพแวดล-อมภายนอก จะเห็นได-วารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๖๐ และกรอบยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 ให-ความสําคัญอยางมากกับการดําเนินงานในหนวยงานของรัฐ
โดยกําหนดให-มีการสร-างความสมดุลระหวางการอนุรักษ3กับการใช-ประโยชน3อยางยั่งยืน เรงรัดการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สอดคล-องกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาด-วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได-กําหนดเปdาหมายสูงสุดเพื่อรักษาความเข-มข-นของก…าซเรือนกระจก
ในชั้นบรรยากาศให-มีคาคงที่และอยูในระดับที่ไมกอให-เกิดการรบกวนโดยมนุษย3ที่จะกอให-เกิดอันตราย
ตอระบบภูมิอากาศโลก ดังนั้นการกํากับดูแลการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐก็ยังคงใช-หลักการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อมเปนกรอบในการดําเนินงาน
๒.๒ การทบทวนสภาพแวดล&อมการดําเนินงานภายใน บวท.
การทบทวนสภาพแวดล- อ มภายในนั้ น พิ จ ารณาจากข- อ มู ล ตาง ๆ ที่ เ กี่ ย วข- อ ง
ประกอบด-วย วิสัยทัศน3และพันธกิจของ บวท. วัฒนธรรมองค3กร (SMART AEROTHAI) และคานิยม
องค3กร นโยบายของคณะกรรมการ บวท. โครงสร-างและระบบการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ
บวท. ในปe จ จุ บั น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนแมบทการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดีแ ละการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ ประจําป7 ๒๕๕๙ ใช-เปนกรอบในการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดล-อมของบริษัทฯ ดังตารางที่ ๔

๒๘

ตารางที่ ๔ การทบทวนสภาพแวดล-อมภายในด-านการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม
ข-อมูลประกอบการทบทวน
๑. วิสัยทัศน3 พันธกิจ
วัฒนธรรมองค3กร และคานิยม
ของ บวท.

\

เนื้อหาโดยสังเขป
วิสัยทัศน
“มุงมั่นพัฒนาคุณภาพการให-บริการการเดินอากาศสูการเปนหนึ่งใน
องค3กรระดับดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลกอยางยั่งยืน”
พั น ธกิ จ “เปนผู- ใ ห- บ ริ ก ารการเดิ น อากาศของประเทศ ที่ ต อบสนองความ
ต-องการของผู-ใช-บริการด-วยความปลอดภัยเปนมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอผู-มีสวนได-สวนเสียทุกกลุมและผลประโยชน3
แหงชาติ”
วัฒนธรรมองคกร “พนักงานของบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
ปฏิบัติภารกิจภายใต-กรอบวัฒนธรรมองค3กร” SMART AEROTHAI
S : Safety = ความปลอดภัย : ให-บริการลูกค-าทั้งภายนอกและภายใน อยาง
เต็มกําลังความสามารถ ด-วยสัญชาตญาณความปลอดภัยที่ตรงตามมาตรฐาน
สูงสุด ด-วยจิตสํานึกความปลอดภัย แรงขับเคลื่อนของความปลอดภัย และ
มาตรฐานความปลอดภัย
M : Morality = จริย ธรรมเพื่อ ส% วนรวม : ตั้ง มั่ นในความซื่ อสั ตย3สุจริตใน
การปฏิบัติง าน การเปนผู-ให- คิดถึงประโยชน3ของสวนรวมและองค3กรเปนสิ่ง
สําคัญ ด-วยความซื่อสัตย3 ทําเพื่อผู-อื่นและสวนรวม และประโยชน3องค3กรสําคัญ
ที่สุด
A : Accountability = ความรับผิดชอบต%อตนเองและหน&าที่ : รับผิดชอบ
ทุมเท เสียสละในการปฏิบัติงาน สามารถควบคุมตนเองให-อยูในกรอบของวินัย
แหงความถูกต-องเปนธรรมและตรวจสอบได- ด-วยการควบคุมตนเอง มีความ
รับผิดชอบ และเสียสละ
R : Reliability = การเปนที่ ย อมรั บ ในความเปนมื อ อาชี พ ในระดั บ สากล :
ขวนขวาย ศึ ก ษาเรี ย นรู- และคิ ด ริ เ ริ่ ม ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านอยาง
ตอเนื่อง มีความนาเชื่อถือด-วยจุดยืนในวิชาชีพของงานปฏิบัติการและสนับสนุน
การจราจรทางอากาศอยางเสมอต-นเสมอปลาย ด-วยความใฝ_รู- มีนวัตกรรม
และมีความนาเชื่อถือ
T : Team = ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน : รวมแรงรวมใจปฏิบัติงานเพื่อให-บรรลุ
เปdาหมายของสวนรวม ด-วยความเอื้อเฟ“”ออาทรและมีสัมมาคารวะดุจเปนพี่น-อง
กัน ด-วยความผูกพันฉันท3พี่น-อง ทํางานเปนทีม และรวมแรงรวมใจ
ค% า นิ ย มองคกร “มุ งเน- น ความปลอดภั ย มุ งเน- น หลั ก ธรรมาภิ บ าลและ
จริยธรรมในการทํางาน มุงเน-นความรับผิดชอบตอผู-มีสวนได-สวนเสีย มุงเน-น
ผลลัพธ3ที่เปนเลิศ และมุงเน-นการทํางานเปนทีม”

๒๙

ตารางที่ ๔ (ตอ)
ข-อมูลประกอบการทบทวน
๒. นโยบายของ
คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมบวท.
๓. โครงสร-างและระบบการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
บวท.

เนื้อหาโดยสังเขป
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม มีนโยบายใหบวท. ดําเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดีด-วยการเปนพลเมืองที่ดี (Good Citizen) และการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม ด-วยการดําเนินการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดล-อมและใช-เทคโนโลยีใส
สะอาด (Green and Clean) โดยให-บรรจุไว-ในแผนแมบท CSR พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
โครงสร-างการกํากับดูแลที่ดีของ บวท. แบงออกเปน ๕ สวน คือ
๑) คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
๒) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
๓) ผู-บริหารระดับสูง
๔) งานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และ
๕) หนวยงานปฏิบัติตามแผนแมบท CG&CSR
ระบบการกํากับดูแลที่ดีของ บวท. แบงออกเปน ๗ ระบบยอย ประกอบด-วย
๑) การทําหน-าที่ของคณะกรรมการ บวท.
๒) การบริหารความเสี่ยง
๓) การควบคุมภายใน
๔) การตรวจสอบภายใน
๕) การเป‰ดเผยสารสนเทศด-วยความโปรงใส
๖) การปฏิบัติตามกฎหมาย และ
๗) การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
โครงสร-างและระบบการกํากับดูแลที่ดีของ บวท. สอดคล-องกับหลักสําคัญในการจัดทําการ
กํ ากั บดู แลที่ดีมีหลั กสํ าคั ญอั นเปนมาตรฐานสากล ๗ ประการ ของหลั กการและแนว
ทางการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ของ สคร. คือ
๑) ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหน-าที่
๒) ความสํานึกในหน-าที่ด-วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
๓) การปฏิบัติตอผู-มีสวนได-สวนเสียโดยสุจริต และจะต-องพิจารณาให-เกิดความเทาเทียม
กัน เชน การจัดซื้อจัดจ-างต-องให-ทุกคนได-รับความยุติธรรมและเทาเทียมกัน หากมีการ
ร-องเรียนต-องมีคําอธิบายได- เปนต-น
๔) ความโปรงใส กลาวคื อ ต-องมีความโปรงใสใน ๒ ลั กษณะ คื อ ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได- และมีการเป‰ดเผยข-อมูลอยางโปรงใส คือ มีการแสดงผล
ประกอบการอยางโปรงใสแกผู-ที่เกี่ยวข-องทุกฝ_าย
๕) การสร-างมูลคาเพิ่มแกกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยการเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่ม
มูลคาใด ๆ นั้นจะต-องเปนการเพิ่มความสามารถในทุกด-าน
๖) การสงเสริมพัฒนาการกํากับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
๗) การมีสวนรวม เปนการสงเสริมให-เกิดการกระจายโอกาสแกประชาชนให-มีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกั บการดํ าเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดล-อม
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเปนอยูของชุมชนหรือท-องถิ่น

๓๐

ตารางที่ ๔ (ตอ)
๔. ผลการดําเนินงานตาม
แผนแมบทการแสดงความ
รั บ ผิ ด ชอบตอสั ง คมและ
สิ่งแวดล-อม พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔ ประจําป7 ๒๕๖๑

เนื้อหาโดยสังเขป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การใช-ความสามารถหลักขององค3กรในความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดล-อมอยางยั่งยืนรวมถึงสร-างคุณคารวมระหวางธุรกิจของ บวท.
กับสังคม
โครงการ/งาน
๑. การสงเสริมกิจกรรม บวท. หวงใยรักษ3ใสใจโลก
๒. การพัฒนาปฏิบัติการบินแบบ Continuous Decent Operation (CDO) เข-าใช-งาน
สําหรับเที่ยวบินที่ทําการบินลงทาอากาศยานอุดรธานี สกลนคร นครพนม ร-อยเอ็ด
ชุมพร และขอนแกน (ดําเนินการป7 ๒๕๕๙)
๓. การพัฒนาปฏิบัติการบินแบบ Continuous Decent Operation (CDO) เข-าใช-งาน
สําหรับเที่ยวบินที่ทําการบินลงทาอากาศยานภูเก็ต กระบี่ พิษณุโลก และเชียงราย
(ดําเนินการป7 ๒๕๖๐)
๔. การสงเสริมความรู-ด-านกิจการบินรวมกับ ANSP (โครงการทาอากาศยานแหง
การเรียนรู-)
๕. การมอบทุนการศึกษาเด็กพิการมูลนิธินานฟdาไทย
๖. การแขงขันกีฬาวิทยุการบินมินิวอลเลย3บอลถ-วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
๗. การสงเสริมวิจัย/พัฒนาและนวัตกรรม บวท.
๘. กิจกรรมสงเสริมนวัตกรรมชุมชน
๙. การดําเนินกิจกรรมจิตอาสาของฝ_ายบริหารและพนักงานทั้งภายในและภายนอก
บวท.
ผลการดําเนินงาน
มีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผน

ในการทบทวนสภาพแวดล-อมภายใน จะเห็นได-วาวิสัยทัศน3 พันธกิจ วัฒนธรรมองค3กร
และคานิยมของ บวท. จะต-องมีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม โดยโครงสร-างและระบบการแสดง
ความรั บ ผิ ด ชอบตอสั ง คมของ บวท. ยั ง คงมี ค วามเหมาะสมสอดคล- อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แหง
ราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ กรอบยุ ทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ อี ก ทั้ ง นโยบายของคณะกรรมการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม ยังให-ความสําคัญกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในภารกิจ
หลัก ( CSR In Process) ด-วยการดําเนินการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดล-อมและใช-เทคโนโลยีใสสะอาด (Green
and Clean) โดยได-เริ่มบรรจุไว-ในแผนแมบท CG/CSR พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เปนต-นมา
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๓. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค และความทาทายในการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
๓.๑ จุดแข็ง (Strengths)
๑) การจัดทําแผนแมบท CSR มีการเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนวิสาหกิจของ บวท.
ซึ่งการกําหนดแผนงาน โครงการ/งาน กลยุทธ+ เป-าประสงค+เชิงยุทธศาสตร+ และยุทธ+ศาสตร+ มีความ
สอดคล1องสนับสนุนผลลัพธ+ตอวิสัยทัศน+และพันธกิจองค+กรที่ชัดเจน
๒) บวท. ให1ความสําคัญสนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดล1อมในเชิงรุก พร1อมขยายการปฏิบัติให1ครอบคลุมทั่วทั้งองค+กรเข1มแข็งและยั่งยืน
๓) ผู1บริหารระดับสูงสุด และ คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดล1อม ให1ความสําคัญในการกําหนดนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานด1าน CSR
๓.๒ จุดออน (Weaknesses)
๑) การดําเนินการด1าน CSR ยังไมมีความชัดเจนในการกําหนดตัวชี้วัด ที่สามารถ
วัดผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ทําให1ไมสามารถวัดผลลัพธ+การดําเนินงานได1อยางชัดเจน
๒) การจัดทําแผนแมบท CSR เดิมเป?นแผนแมบทที่รวมอยูกับแผนแมบท CG ซึ่งยัง
เน1นน้ําหนักที่ CG เป?นหลัก
๓) การดําเนินงานด1าน CSR ของ บวท. ยังอยูระหวางการทบทวนให1สอดรับกับการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล1 อ มของกระแสโลก ยุ ท ธศาสตร+ ช าติ ๒๐ ปB ยุ ท ธศาสตร+ ข องหนวยงานที่
เกี่ยวข1องตางๆ ที่มุงเน1นการดําเนินงานของธุรกิจที่เป?นมิตรกับสิ่งแวดล1อม และลดผลกระทบตอสังคม
และชุมชน
๔) บวท. ยังต1องปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารด1าน CSR ให1เป?นรูปธรรมจับต1องได1
รวมทั้งยังต1องเพิ่มความเข1มข1นในการสํารวจและวิเคราะห+ความต1องการและความคาดหวังของผู1มีสวน
ได1สวนเสียทุกกลุม ตลอดจนสังคมชุมชน เพื่อให1ทราบถึงความคาดหวังและความต1องการ ผลกระทบ
จากการดําเนินธุรกิจของ บวท. ตอสังคมชุมชน และผลกระทบของสังคมชุมชนตอการดําเนินธุรกิจ
ของ บวท.
๕) บวท. ดําเนินงานด1าน CSR ที่ยังไมเป?นเชิงรุกสอดรับกับทิศทางองค+กรที่กําหนดไว1
จึ ง ต1 อ งทํ า การทบทวนและยกระดั บ การทํ า CSR โดยสร1 า งความยั่ ง ยื น ของธุ ร กิ จ ที่ ต1 อ งคํ า นึ ง ถึ ง
องค+ประกอบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล1อม
๖) บวท. มี ก ารใช1 ป ระโยชน+ จ ากทรั พ ยากรและความเชี่ ย วชาญขององค+ ก รไป
ดําเนินการในด1าน CSR แตยังขาดการประเมินและวัดผลลัพธ+ที่ชัดเจนถึงผลประโยชน+ตอสังคมและ
ชุมชน เพื่อให1ชุมชนสามารถเติบโตไปพร1อมกันได1อยางเข1มแข็งและยั่งยืน

įĮ

๓.๓ โอกาส (Opportunities)
๑) ยุทธศาสตรภาครัฐและยุทธศาสตร บวท. มีความชัดเจนในการกําหนดให#ทุก
องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนให#ความสําคัญกับการสร#างความเติบโตของธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน
ของสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล#อม ไปพร#อมกันได#อย1างเข#มแข็งและยั่งยืน
๒) แนวคิดการสร#างคุณค1าร1วมกันให#แก1สังคม ( Creating Shared Value: CSV) เปFน
แนวคิดในการสร#างความยั่งยืนของธุรกิจที่ต#องคํานึงถึง ซึ่งผู#บริหารระดับสูงและคณะกรรมการแสดง
ความรับผิดชอบต1อสังคมและสิ่งแวดล#อมมีนโยบายให#มีการนํา CSV มาเปFนกลไกในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาหรือแก#ไขปKญหาสังคม อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการดําเนินการด#าน CSR
๓) ผู#บริหารระดับสูงสุด และคณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบต1อสังคมและ
สิ่งแวดล#อม มีนโยบายชัดเจนให#มีการจัดทําแผนแม1บท CSR แยกออกมาจากแผนแม1บท CG&CSR เพื่อ
ผลักดันให# บวท. นํา CSR มาเปFนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจให#เกิดประโยชนต1อสังคม
ชุมชน และองคกรเอง โดยคํานึงถึงการเติบโตของธุรกิจอย1างเข#มแข็งและยั่งยืน
๔) ผู#บริหารระดับสูงสุดและคณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบต1อสังคมและ
สิ่งแวดล#อม พร#อมทั้งให#มีการจัดทําแผนแม1บท CSR ขึ้นเปFนฉบับแรก จึงเปFนโอกาสให# บวท. ทําการ
ทบทวนประเด็ น ปK ญ หา อุ ป สรรคในการจั ด ทํ า CSR ที่ ผ1 า นมา รวมทั้ ง ทบทวนแนวทางการสื่ อ สาร
เผยแพร1ทิศทาง แผนงาน โครงการ/งาน กิจกรรม CSR และมีแนวทางที่จะจัดทําการรายงานความยัง่ ยืน
ขององคกร แยกต1างหากจากรายงานประจําปS
๓.๔ อุปสรรค (Threath)
๑) การดําเนินงานด#าน CSR ของ บวท. ยังมีความไม1ชัดเจนเพียงพอที่จะสร#างให#เกิด
ผลลัพธที่เปFนรูปธรรม จับต#องได# อีกทั้งยังก#าวไปไม1ทันกับพัฒนาการด#านนี้ขององคกรชั้นนํา และภาค
ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งจําเปFนต#องมีการทบทวน สํารวจ ตรวจสอบ ความคาดหวังและความต#องการของผู#มี
ส1วนได#ส1วนเสียทุกภาคส1วนขององคกร
๒) การจัดการผลกระทบต1อสิ่งแวดล#อมจากการบินทั้งกUาซเรือนกระจกและเสียง
ถูกยกระดับความสําคัญมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมการบิน ประเทศไทย และชุมชนในบริเวณสนามบิน
สําคัญ ซึ่งมาตรการ/เปVาหมายที่จะมีผลบังคับใช#อาจส1งผลกระทบโดยตรงต1อ บวท. ในรูปของข#อจํากัด
ของการปฏิบัติงาน หรือทางอ#อมผ1านต#นทุนจากระบบคารบอนเครดิตของสายการบิน การดําเนินงาน
CSR เพื่อเสริมสร#างความรู# ความเข#าใจ ความร1วมมือในการลดผลกระทบ ยังมีข#อจํากัดทั้งด#านการ
สื่อสาร และการเข#าถึงชุมชน
๓) ปKจจัยอันตรายทางการบินอันเกิดจากบั้งไฟ/โคมลอย/วิทยุชุมชน เปFนปKจจัยเสี่ยง
ในระดั บ ที่ สู ง และต# อ งดํ า เนิ น การเชิ ง รุ ก ในการแก# ไ ขปK ญ หาอย1 า งต1 อ เนื่ อ งแต1 เ นื่ อ งจากมี ปK จ จั ย ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่เข#ามาเกี่ยวข#อง การแก#ไขปKญหานอกจากดําเนินการตามตัวบทกฎหมายแล#ว
บวท. เล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินการด#าน CSR เพื่อเปFนเครื่องมือในการแก#ไขปKญหาด#วย
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ซึ่งในระยะที่ผ1านมายังขาดการสํารวจ วิเคราะห และจัดลําดับความสําคัญของกลุ1มเปVาหมายที่จะเข#าไป
ดําเนินการแก#ไขที่ชัดเจน
๓.๕ ความท!าทายต$อการแสดงความรับผิดชอบต$อสังคมและสิ่งแวดล!อม
๓.๕.๑ แนวคิดการดําเนินงานด#าน CSR เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
บทบาทของการเปF น องคกรที่ ส ร# า งการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ร1 ว มกั บ การ
พัฒนาสังคม ควบคู1กับความเปFนมิตรกับสิ่งแวดล#อม เปFนประเด็นที่มีความท#าทายสูงในสถานการณ
ปKจจุบันทั้งจากปKจจัยกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่ส1งผลกระทบต1อ
การดําเนินธุรกิจด#านบริการการเดินอากาศ บวท. จึงได#จัดทําแผนแม1บทฉบับนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มความเข#มข#น
และให#การดําเนินงานด#าน CSR สามารถนําพาองคกรไปสู1การพัฒนาที่ยั่งยืนได# ซึ่งในแผนแม1บทได#
พิจารณาประเด็นต1าง ๆ ที่มีความท#าทายสูง ที่ต#องให#ความสําคัญกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังนี้
๑) การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ โดยเฉพาะอย1 า งยิ่ ง การตื่ น ตั ว ต1 อ
สภาวะโลกร#อนอันเกิดจากการปล1อยกUาซเรือนกระจก บวท. จึงมีแนวทางที่จะผลักดันให#เกิดความ
ตระหนักรู#และสร#างความร1วมมือจากภาคส1วนต1างๆ ในธุรกิจการบิน เพื่อการลดการปล1อยกUาซเรือน
กระจกการการทําการบินของอากาศยานในเขตแถลงข1าวการบินของประเทศไทย (Bangkok FIR)
๒) การสร#างการเติบโตของธุรกิจร1วมกับการพัฒนาสังคมชุมชน โดยมุ1งเน#น
การขับเคลื่อนธุรกิจขององคกร ควบคู1กับการคํานึงถึงความร1วมมือกับชุมชนในการลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น ทั้งผลกระทบต1อชุมชนจากการให#บริการจราจรทางอากาศของ บวท. และผลกระทบ
ต1 อ บวท. จากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และการดํ า รงชี วิ ต ความเปF น อยู1 ข องชุ ม ชน โดยยั ง คงยึ ด รากฐาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคมและชุมชนไว# เพื่อนําไปสู1การร1วมสร#างสังคมที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน
๓) การดําเนินธุรกิจควบคู1กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน รอบ
สถานประกอบการของ บวท. โดยนําความรู# ความเชี่ยวชาญด#านวิศวกรรมขององคกรที่สะสมมากว1า
๗๐ ปS เพื่ อ ช1 ว ยยกระดั บ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนในการสร# า งนวั ต กรรมชุ ม ชน ที่ ม1ุ ง หวั ง
ส1งเสริมความเปFนอยู1ที่ดีของชุมชนและสังคมตามวิถีพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนให#มีความเข#มแข็งและ
สามารถพึ่งพาตนเองได#อย1างยั่งยืน และเสริมสร#างคุณภาพชีวิตให#สอดรับการเติบโตทางเศรษฐกิจตาม
แนวทาง Thailand 4.0 ของประเทศในอนาคต
๔) เพื่อให#การดําเนินธุรกิจองคกรควบคู1กับการพัฒนาสังคมและชุมชนให#
ก#าวไปข#างหน#าด#วยกันอย1างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน บวท. จึงให#ความสําคัญกับการมุ1งเน#นการให#
ความรู# ความเข#าใจต1อสังคมและชุมชนเกี่ยวกับธุรกิจการให#บริการจราจรทางอากาศทั้งในระดับชุมชน
และเยาวชน เพื่อลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน รวมถึงเพื่อเปFนการสร#างทางเลือกใน
การศึกษาให#กับเยาวชนซึ่งเปFนอนาคตของประเทศอีกด#วย

įİ

๓.๕.๒ แนวคิดการสรางคุณคารวมกันใหแกสังคม
แนวคิดการสรางคุณคารวมกันใหแกสังคม ( Creating Shared Value: CSV) เป,นแนวคิด
ในการสรางความยั่ ง ยื น ของธุ ร กิ จ ที่ ต องคํ า นึ ง ถึ ง องค: ป ระกอบทั้ ง ทางดานเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเป,นการยกระดับการทํา CSR โดยใชหลักการทํางานที่มุงเนนใหเกิดประโยชน:ตอสังคม
ในขณะที่ธุรกิจหรือองค:กรมีขีดความสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการ
พัฒนาหรือแกไขปJญหาสังคมตามแนวคิด CSV เป,นการมุงเนนการใชประโยชน:จากทรัพยากรและความ
เชี่ยวชาญขององค:กร โดยนําประเด็นปJญหาสังคมที่เป,นผลจากการประมวลเงื่อนไขหรือสภาพแวดลอม
ที่องค:กรตองทําใหมีขึ้นเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ เพื่อให
บวท. และสังคมอยูดวยกันไดอยางสรางสรรค: การดําเนินการธุรกิจ และ/หรือการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางธุรกิจของ บวท. ไมสงผลกระทบตอชุมชน/สังคมรอบขางและการดําเนินงานของชุมชน/สังคม ไม
กระทบการใหบริก ารของ บวท. โดยองค: ก รทํ าการประมวลประเด็ นปJ ญหาผลกระทบรวมกัน เพื่อ
ตอบสนองความตองการและแกไขปJญหาสังคมไปพรอมกัน โดยประเด็นสําคัญคือ การพัฒนาธุรกิจ
ของ บวท. และชุมชนสามารถเติบโตไปพรอมกันไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน ดวยการเสริมสรางความ
รวมมือในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน การสรางมูลคาเพิ่ม และการสงเสริมศักยภาพรวมกันให
เกิดความสมดุล
เพื่อใหเกิดความสมดุล รวมถึงเขาถึงปJญหาตาง ๆ อยางเหมาะสม จึงไดนําปJจจัย
เหลานี้มา กําหนดเป,นแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเป,นการพัฒนาดานสังคมชุมชน การเพิ่มศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของชุมชน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย:ในทุกมิติ และการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความ
ตระหนักรู ความรวมมือ รวมสรางสรรค:สังคมชุมชนอยางยั่งยืน ตลอดจนใหมีการนํา CSV มาใชใน
บวท. ใหหมาะสมกับบริบทองค:กรในชวงปQแรกของแผนแมบท จึงเป,นการกําหนดใหมีการศึกษาการนํา
CSV เขามาใชในองค:กรเพื่อนําผลการศึกษามาใชเป,นแนวทางในการพัฒนาตอไป)
๔. สรุปการทบทวนสภาพแวดลอมการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR)
จากการทบทวนสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในดานการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) พบวาการดําเนินงานดาน
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ยังคงมีความเหมาะสม สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรอบยุทธศาสตร:ชาติ ๒๐ ปQ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ อีกทั้งยังเป,นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุง
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษ:กับการใชประโยชน:อยางยั่งยืน ดวย
เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการผลิตและบริโภคพัฒนาภารกิจและบทบาทการบริการ

๓๕

สังคมอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรม ซึ่งเป,นหลักการของ CSR ในการสรางคุณคาตอผูมี
สวนไดสวนเสีย คือ ประชาชน ชุมชน และสังคม รวมทั้งปกป_องถึงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่ดี
ผลจากการทบทวนสภาพแวดลอม สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตร:การแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร: : แสดงจุดยืนขององค:กรในการใหความสําคัญตอปJญหาสังคมและ
สิ่งแวดลอม
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร: : การใชความสามารถหลั ก ขององค: ก รในการสงเสริ ม สนั บ สนุ น
กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร: : การสรางกลไกที่ดีในการสื่อสารและเผยแพรการดําเนินงานดานการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตร: : การสรางคุณคาเพิ่มรวมกันในสังคม (CSV) เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการดําเนินธุรกิจองค:กรอยางยั่งยืน
ผลจากการทบทวนสภาพแวดลอมดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(CSR) สามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร: สามารถสรุปไดดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ สรุปผลการทบทวนสภาพแวดลอมการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตร9
ประเด็นยุทธศาสตร:ที่ ๑
(CSR Operation)
ประเด็นยุทธศาสตร:ที่ ๒
(CSR Agenda)
ประเด็นยุทธศาสตร:ที่ ๓
( CSR Promotion &
Communication)
ประเด็นยุทธศาสตร:ที่ ๔
(Creating Shared Value)

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร9
แสดงจุดยืนขององค:กรในการใหความสําคัญของปJญหาสังคมและสิ่งแวดลอม
การใชความสามารถหลักขององค:กรในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม
การสรางกลไกที่ดีในการสื่อสารและเผยแพรการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม
การสรางคุณคาเพิ่มรวมกันในสังคม (CSV) เพื่อเพิ่มความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจองค:กรอยางยั่งยืน

การจัดทําแผนแมบท CSR มีการเชื่อมโยงสอดคลองกับแผนวิสาหกิจ บวท. ฉบับ พ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๖ ซึ่งสามารถแสดงเป,นแผนที่ CSR (CSR Strategy Map) ไดดังนี้

๓๖

Corporate Social Responsibility Destination 2019-2023
AEROTHAI Destination 2036 Vision

วิสยั ทัศน์ “มุง่ มันพัฒนาการให้ บริ การการเดินอากาศสูก่ ารเป็ นหนึงในองค์กรระดับดีเยียมตามมาตรฐานโลกอย่างยังยืน”
“To be Air Navigation Service Provider with International Standard of Excellence”

กรอบวิสัยทัศน์
๑.เป็ นองค์กรทีมีคณ
ุ ภาพการ

๒.เป็ นองค์กรมืออาชีพ

ให้ บริ การระดับแนวหน้ า

๓.เป็ นองค์กรสมรรถนะสูง

๔.เป็ นองค์กรทีมีสร้ างคุณค่าให้ กบั
กิจการบิน

ทีเติบโตอย่างยังยืน

(Professional)

๕.เป็ นองค์กรทีสร้ างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖ (Strategic Issue : SI)
SI1ให้ บริ การจราจรทางอากาศที
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

SI2 สร้ างบุคลากรมืออาชีพ

SI3 พัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง

SI4 สร้ างคุณค่าให้ กบั กิจการบินและผู้
มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

SI5 สร้ างความสามารถในการแข่งขัน
ให้ กบั ประเทศ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO)
SO1 ให้ บริ การการเดินอากาศที
ปลอดภัยและมันคง เป็ นไปตาม
มาตรฐานและต่อเนืองในทุกช่วง
การบิน

SO3 มีบคุ ลากรมืออาชีพทีเพียงพอมี
การจัดการทุนมนุษย์อย่างเป็ นระบบ
สามารถขับเคลือนวิสยั ทัศน์และ

SO5 มีคณ
ุ ภาพการบริ หารจัดการทีดี
ทัวทังองค์
= กร และพร้ อมรับต่อการ
เปลียนแปลง เพือให้ เกิดผลลัพธ์ ทีมี

องค์กรให้ เติบโตอย่างยังยืน

ประสิทธิภาพอย่างทัวถึง

SO4 มีบคุ ลากรทีทุม่ เท มีความผูกพัน
และมีสภาพแวดล้ อมด้ านบุคลากรทีดี

SO6 มีระบบการกํากับดูแล ทีดีทีมี
การจัดการในระดับ ดีเยียม

SO2.มีความสามารถรองรับ
เทียวบินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม

SO8 มีการบริ หารจัดการทางการเงิน
และต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สมดุล เพือให้ มีอตั ราค่าบริ การทีเป็ น
ธรรม โปร่งใส และแข่งขันได้
SO9สร้ างคุณค่าให้ กบั กิจการบินทุก
ระดับ และสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้
มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่

SO7 เป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมด้ วย
การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการ
จัดการความรู้เป็ นพื =นฐาน

แผนวิสาหกิจ

SO10 มีโครงสร้ างพื =นฐานระบบ
บริ การการเดินอากาศทีครบถ้ วนและ
มีศกั ยภาพสอดคล้ องกับการ
พัฒนาการขนส่งทางอากาศของ
SO11 สร้ างความสามารถในการ
รองรับของระบบการบินของ
ประเทศทีมีศกั ยภาพแข่งขันได้

แผนแม่บท CSR

กลยุทธ์ของแผนวิสาหกิจทีเกียวข้ องกับแผนแม่บท CSR พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖

S2.2 พัฒนาขีดความสามารถในการ
รองรับและยกระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั กิ ารบินในห้ วงอากาศ เขต
ประชิดสนามบิน และตามเส้ นทางบิน

SA.B กําหนดแผนพัฒนาและบริ หาร
คุณภาพทัวทังองค์
= กรเพือปรับปรุ ง
และจัดการกระบวนการทํางานและ

S6.2 .ผลักดัน CSR ในเชิงรุก
(CSR in Process)

สอดคล้ องกับการเพิมขีดความสามารถ
ด้ านยุทธศาสตร์

S7.2 บริ หารจัดการสารสนเทศ
ความรู้และเทคโนโลยีดจิ ิทลั เพือ
สร้ างนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริ มการ

S9.3 การสร้ างความร่วมมือและ
บริ หารจัดการเส้ นทางบินให้ มี
ประสิทธิภาพเพิมขึ =น

ลงทุน การวิจยั และพัฒนาดิจิทลั เพือ
เศรษฐกิจและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนแม่บท CSR พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
๑.แสดงจุดยืนขององค์กรในการให้ ความสําคัญ
ต่อปั ญหาสังคมและสิงแวดล้ อม

๒. การใช้ ความสามารถหลักขององค์กรในการ

๓. การสร้ างกลไกสือสารเผยแพร่การ

ส่งเสริมกิจกรรมทีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ดําเนินงานด้ าน CG/CSR

๔. การสร้ างคุณค่าร่วมกันให้ แก่สงั คม เพือ
เพิมความสามารถในการดําเนินธุรกิจองค์กร
อย่างยังยืน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาตร์ ของแผนแม่บท CSR พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖
๑.๑ การใช้
ความสามารถ

๑.๒ การให้ ความ
สําคัญกับปั ญหา

๒.๑การสร้ างความ

หลักของ
บวท.พือสร้ าง

สิงแวดล้ อมโดย
บริ การควบคุม

Citizen) เพือ

ความเข้ มแข็งและ
พัฒนาชุมชนให้

จราจรทางอากาศที
ลดการปล่อยก๊ าซ
คาร์ บอนไดอ๊ อกไซด์

ยังยืน

เป็ นพเมืองดี (Good
ประโยชน์ของ บวท.
และประชาชน

๒.๒ การสร้ าง สา
ธารณกุศลแก่

๓.๑ การสร้ างกลไกใน
การสือสารและ

๓.๒ การสร้ าง
ความรู้ ความ

๔.๑ การสร้ างคุณค่า
เพิมร่วมกันในสังคม

เยาวชนและ
ผู้ด้อยโอกาส

เผยแพร่ภายใน
องค์กรด้ านกํากับ

เข้ าใจต่อนโยบาย
การแสดงความ

เพือการดําเนินธุรกิจ
อย่างยังยืน

ดูแลกิจการทีดีและ
การแสดงความ

รับผิดชอบต่อ
สังคม

สังคม ประเทศชาติ

รับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานของแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖
๒.๒.๓ แผน
ยกระดับ
ประสิทธิภาพใน
การบริ การจราจร
ทางอากาศและ
การบริ หารความ
คล่องตัวจราจร
ทางอากาศ

๒.๒.๔
แผนพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ในการใช้ งาน
ห้ วงอากาศ/
การบริ หาร
จราจรทาง
อากาศ

๗.๒.๕แผน

๕.๑.๑ แผน
ปรับปรุง

๖.๒.๑ แผน
ผลักดัน/ส่งเสริม

๖.๒.๒แผนการ
แสดงความ

๗.๒.๑ แผน
ปรับปรุงการ

กระบวนการ
เพือให้ ได้ ผลลัพธ์

CSR in process ใน
เชิงรุก เพือสังคม
และสิงแวดล้ อมที

รับผิดชอบต่อ
สังคมและใช้

ดําเนินงาน
และการ

ความสามารถหลัก
สนับสนุนเพือ

บริ การด้ วย
เทคโนโลยี

Management)
การวิจยั และ

รักษาความ
ร่วมมือกับ

ดิจิทลั อย่าง
มีคณ
ุ ภาพ

การสร้ าง
นวัตกรรม

ตามเป้าหมาย
องค์กร

มีผลต่อผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียของ
องค์กร

ส่งเสริ ม/พฒ
ั นา
การจัดการความรู้
(Knowledge

๗.๒.๖
แผนพัฒนา

๙.๓.๑แผน
เพิม

๙.๓.๒ แผน
บริ หารจัดการ

ประยุกต์ใช้
ความรู้

ประสิทธิภาพ
เส้ นทางบิน

เส้ นทางบิน
เพือเพิมขีด

ผลงานวิจยั
และผลงาน
นวัตกรรม

ความ สามารถ
ในการแข่งขัน
ของ บวท.

๓๗

บทที่ ๕
ยุทธศาสตร
การแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและสิ่งแวดล&อม
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ได-ทําการวิเคราะห3สภาพแวดล-อมภายนอกและ
ภายใน ผลการดําเนินงานในป7 พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ และนโยบายการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําประเด็นยุทธศาสตร3การแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม โดยได-กําหนดประเด็นยุทธศาสตร3ในการพัฒนาไว- ๔ ด-าน
ดังตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : แสดงจุดยืนขององค3กรในการให-ความสําคัญของปeญหาสังคมและ
สิ่งแวดล-อม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : การใช-ความสามารถหลักขององค3กรในการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การสร-างกลไกที่ดีในการสื่อสารและเผยแพรการดําเนินงานด-าน
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : การสร-างคุณคาเพิ่มรวมกันในสังคม (CSV) เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการดําเนินธุรกิจองค3กรอยางยั่งยืน
จากประเด็ น ยุ ท ธศาสตร3 ท้ั ง ๔ ประเด็ น ข- างต- น สามารถนํ าไปสู การปฏิ บั ติ ไ ด- ตามตาราง
ยุทธศาสตร3 ประเด็นยุทธศาสตร3 วัตถุประสงค3เชิงยุทธศาสตร3 ตัวชี้วัด โครงการ/งาน ดังตารางที่ ๗

๓๘

ตารางที่ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด โครงการ/งาน
ประเด็นยุทธศาสตร

วัตถุประสงคเชิง
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร
๑. การแสดงจุ ดยื นของ ๑.๑ การใช- ค วามสามารถ -เผยแพรผลการดําเนินงาน
อ ง ค3 ก ร ใ น ก า ร ใ ห- หลั ก ของ บวท. เพื่ อ สร- า ง การจัดการวิธี
ความสํ า คั ญ ของปe ญ หา ความเข- ม แข็ ง และ พั ฒน า ปฏิบัติบินแบบ Continuous
สังคมและสิ่งแวดล-อม
ชุมชนให-ยั่งยืน
Descent Operation (CDO),
Performance Based
Navigation (PBN) และการ
จัดการจราจรขาออก (Gate
Hold Procedure)
-ระดับการสร-างความรู-ความ
เข-าใจ และการตระหนักรู-ใน
การพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล-อมที่มีผลตอผู-มีสวน
ได-สวนเสียขององค3กร
ในเรื่อง (PBN / CDO / Gate
Hold Procedure) ที่แสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดล-อมนํามาเพื่อใหเกิดประโยชน3ตอผู-มีสวนไดสวนเสียขององค3กร อยาง
จริงจัง
๑.๒ การให- ค วามสํ า คั ญ กั บ -จํานวนครั้งของการเผยแพร
ปeญหาสิ่งแวดล-อมโดยบริการ ข-อมูล/ขาวสาร
ควบคุ ม จราจรทางอากาศที่ -สามารถผลักดันโครงการ
ล ด ก า ร ป ล อ ย ก… า ซ Continuous Descent
Operation (CDO) ประสบ
คาร3บอนไดออกไซด3
ผลสําเร็จ ตามความคาดหวัง
ในการดําเนินการลดก…าซ
คาร3บอนไดออกไซด3

โครงการ/งาน
- เผยแพรผลการดําเนินงานการ
จัดการปฏิบัติการบิน บนพืน้ ฐาน
วิถีการบินแบบ Continuous
Descent Operation (CDO),
Performance Based Navigation
(PBN) และการจัดการจราจร
ขาออก (Gate Hold Procedure)

- เผยแพรการยกระดับขีดความ
สามารถการออกแบบวิธี
ปฏิบัติการบิน

๓๙

ตารางที่ ๖ (ต%อ)
ประเด็นยุทธศาสตร
๒. การใช-ความสามารถ
หลักขององค3กรในการ
ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
กิ จ กรรมที่ แ สดงความ
รับผิดชอบตอสังคม

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
๒.๑ การสร-างความเปนพลเมือง -จํานวนการเข-ารวมการจัด
ที่ดี (Good Citizen) เพื่อประโยชน3 กิจกรรมกับหนวยงานเจ-าภาพ
ของ บวท. และประชาชน สังคม หลัก ทอท.
ประเทศชาติ
-ความสําเร็จของความรวมมือของ
หนวยงานด-านกิจการการบินใน
การให-ความรู-นักเรียนเกี่ยวกับ
กิจการการบิน

โครงการ/งาน
-สนามบินแหงการเรียนรู-

-จํานวนกิจกรรมการสงเสริม
ความรู-ด-านการให-บริการ
การเดินอากาศ (ATS/ATE)
-ความพึงพอใจของผูเข-ารวมกิจกรรมการ
สงเสริมความรู-ดา- นการ
ให-บริการการเดินอากาศ
(ATS/ATE)
๒.๒ การสร-างสาธารณกุศลแก -จํานวนผู-เข-ารวมเครือขายฯ
เยาวชนและผู-ด-อยโอกาส
-ความสําเร็จของสมาชิก
เครือขายจิตอาสาฯ มีการ
จัดทําหรือเข-ารวมกิจกรรม
จิตอาสาตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค3กรมากขึ้น
-จํานวนทุนการศึกษาที่เพิ่มขึ้น
-ความสําเร็จของการ
มอบทุนตามเปdาหมายที่กําหนด

-การสงเสริมความรู-ด-านการ
ให-บริการการเดินอากาศ
(ATS/ATE) (โครงการใหม)

-การสร-างเครือขายจิตอาสาวิทยุการบิน

- สนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิ
นานฟdาไทย

-จํานวนผู-บริหารและพนักงาน
-การแขงขันวิทยุการบินฯ มินิ
ที่เข-ารวมโครงการฯ
วอลเลย3บอลถ-วยพระราชทานฯ
-จํานวนโรงเรียนที่เข-ารวมการ
แขงขันวิทยุการบินฯ
-ความของความพึงพอใจของผูเข-ารวมกิจกรรม (กลุมนักกีฬา
กลุมผู-สนับสนุน กลุมผู-บริหาร และ
กลุมพนักงาน) ที่เข-ารวมโครงการฯ

๔๐

ตารางที่ ๖ (ต%อ)
ประเด็นยุทธศาสตร
๓. การสร-า งกลไกที่ดีใ น
การสื่ อ สารและเผยแพร
การดํ าเนินงานการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดล-อม

วัตถุประสงคเชิง
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร
๓.๑ การสร- า งกลไกในการ -จัดทําข-อมูลที่ถูกต-องและ
สื่ อ สารและเผยแพรภายใน ทันสมัย ครบถ-วนตาม
องค3 ก รด- า นการแสดงความ แผนการสํารวจชุมชน
รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ สั ง ค ม แ ล ะ -ความสําเร็จของการจัดทํา
สิ่งแวดล-อม
ฐานข-อมูลแล-วเสร็จ
- จํานวนข-อมูล/ขาวสารที่
ผู-บริหารและพนักงาน
สามารถรับรู- ภายใน/
ภายนอก บวท.
-ร-อยละของการสือ่ สารและ
ประชาสัมพันธ3 ด-าน CSR ทั้ง
ภายในและภายนอกองค3กร
๓.๒ การสร- า งความรู- ค วาม -การจัดทําระบบประเมิน
เข- า ใจตอนโยบายการแสดง ตัวชี้วัดแล-วเสร็จและ
ความรับผิดชอบตอสังคม
ปรับเปลี่ยนตัวชีว้ ัดแล-วเสร็จ

โครงการ/งาน
-การจัดทําระบบฐานข-อมูลชุมชนที่
บวท. ให-ความสําคัญ
(โครงการใหม)

-การสื่อสารด-านการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดล-อม (CSR)

-ปรับปรุงและประเมินตัวชี้วัดเรื่อง
การแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดล-อมให-สะท-อน
การดําเนินการขององค3กร
(โครงการใหม)
-การสงเสริมนวัตกรรมชุมชน

-จํานวนผลงานนวัตกรรม
ชุมชน
-จํานวนชุมชนที่เข-ารวม
โครงการ
-ร-อยละของผลงานที่ได-รับ
รางวัลสร-างประโยชน3ตอชุมชน
-จํานวนกิจกรรมการบรรยาย
-การบรรยายเกี่ยวกับการแสดง
เกี่ยวกับการแสดงความ
ความรับผิดชอบตอสังคมและ
รับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดล-อม (โครงการใหม)
สิ่งแวดล-อม
-จํานวนผู-บริหาร และพนักงานที่เข-า
รวมกิจกรรมการบรรยายเกียวกับ CSR
-ความพึงพอใจของผู-เข-ารวมกิจกรรม
การบรรยายเกี่ยวกับ CSR
-การจัดทําสํารวจชุมชนที่ บวท
-สํารวจชุมชนสําคัญที่ได-รบั
ให-ความสําคัญแล-วเสร็จ
ผลกระทบอันเกิดจากการ
-ความสําเสร็จของการจําแนก/
ให-บริการของ บวท. และ
จัดลําดับความสําคัญของชุมชน ผลกระทบของชุมชนตอการ
ให-บริการของ บวท.
(โครงการใหม)

๔๑

ตารางที่ ๖ (ต%อ)
ประเด็นยุทธศาสตร

วัตถุประสงคเชิง
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร
- ความสําเร็จในการจัดทํา
๔. การสร- า งคุ ณ คาเพิ่ ม ๔.๑ การสร-างคุณคาเพิ่ม
รวมกั น ในสั ง คม (CSV) ร ว ม กั น ใ น สั ง ค ม เ พื่ อ ก า ร สรุปข-อมูลพื้นฐานการนํา
แนวทางการดําเนินการ
เพื่อเพิ่มความสามารถใน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
จัดทํา CSV มาใช-ใน บวท.
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ องค3 ก ร
อยางยั่งยืน
- ร-อยละความสําเร็จของ
ประชาชนที่เข-ารวมกิจกรรม
กอน/หลังรับทราบข-อมูลที่
เปนประโยชน3และตระหนัก
ถึงอันตรายจากการปลอย
โคมลอย โคมควัน และบั้งไฟ
- ร-อยละของความรวมมือ
จากทุกภาคสวนงานที่
เกี่ยวข-อง
- ร-อยละของจํานวนบั้งไฟ
โคมลอย โคมควันที่ผิดฎ
หมายลดลง

โครงการ/งาน
- ศึกษาการนําแนวคิด CSV เข-ามาใชใน บวท. (โครงการใหม)

- วิทยุการบินฯ นานฟdาปลอดภัยจาก
ปeจจัยอันตราย (โครงการใหม)

๔๒

บทที่ ๖
รายละเอียดแผนการดําเนินงาน
แผนการดํ า เนิ น งานตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร3 ด-า นการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบตอสั ง คมและ
สิ่งแวดล-อมแยกตามประเด็นยุทธศาสตร3 ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การแสดงจุดยืนขององค3กรในการให-ความสําคัญตอปeญหาสังคมและสิง่ แวดล-อม
โครงการ/งาน
๑. เผยแพรผลการดําเนินงานการจัดการปฏิบตั ิการบิน บนพื้นฐานวิถีการบินแบบ Continuous
Descent Operation (CDO) / Performance Based Navigation ( PBN) และการจัดการจราจรขาออก
(Gate Hold Procedure)
๒. เผยแพรการยกระดับขีดความสามารถการออกแบบวิธีปฏิบตั ิการบิน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : การใช-ความสามารถหลักขององค3กรในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม
โครงการ/งาน
๓. สนามบินแหงการเรียนรู๔. การสงเสริมความรู-ด-านการให-บริการการเดินอากาศ (ATS/ATE)
๕. การสร-างเครือขายจิตอาสาวิทยุการบินฯ
๖. สนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธินานฟdาไทย
๗. การแขงขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย3บอล ถ-วยพระราชทานฯ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การสร-างกลไกที่ดีในการสื่อสารและเผยแพรการดําเนินงานด-านการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม
โครงการ/งาน
๘. การจัดทําระบบฐานข-อมูลชุมชนที่บริษัทฯ ให-ความสําคัญ
๙. การสื่อสารด-านการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม (CSR)
๑๐. ปรับปรุงและประเมินตัวชี้วัดเรื่องการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อมใหสะท-อนการดําเนินการขององค3กร
๑๑. การสงเสริมนวัตกรรมชุมชน
๑๒. การบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม
๑๓. สํารวจชุมชนสําคัญทีไ่ ด-รับผลกระทบอันเกิดจากการให-บริการของ บวท. และผลกระทบของ
ชุมชนตอการให-บริการของ บวท. (ใหม)

İį

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : การสร-างคุณคาเพิ่มรวมกันในสังคม (CSV) เพื่อเพิม่ ความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจองค3กรอยางยั่งยืน
โครงการ/งาน
๑๔. ศึกษาการนําแนวคิด CSV เข-ามาใช-ใน บวท.
๑๕. วิทยุการบินนานฟdาปลอดภัยจากปeจจัยอันตราย
ทั้ ง นี้ ได- กํ า หนดรายละเอี ย ดโครงการ/งาน CSR พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๖ จํ า นวนทั้ ง สิ้ น ๑๕
โครงการ/งาน
แสดงโครงการ/งานตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร3 ด- านการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบตอสั ง คมและ
สิ่ ง แวดล- อ ม และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร3 ด- า นการสื่ อ สารการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบตอสั ง คมและ
สิ่งแวดล-อม ที่มีการกําหนดรายละเอียดตัวชี้วัด คาเปdาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน และหนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ ๗-๙

๔๔

ตารางที่ ๗ โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
ลําดับที่

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด (kpi)

ค%าเป?าหมาย

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน

หน%วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๒-๒๕๖๖

ผญก.

๒๕๖๒-๒๕๖๖

ผญก.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การแสดงจุดยืนขององคกรในการให&ความสําคัญต%อปBญหาสังคมและสิ่งแวดล&อม
๑.๑

๑.๒

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

เผยแพรการยกระดับขีดความสามารถการออกแบบวิธี
ปฏิบัติการบิน

-เผยแพรการดําเนินงานการจัดการปฏิบัติการบิน บน
พื้นฐานวิถีการบินแบบ Continuous Descent Operation
(CDO) ,Performance Based Navigation ( PBN) และการ
จัดการจราจรขาออก (Gate Hold Procedure)
-ระดับของการสร-างความรู-ความเข-าใจและการตระหนักรูในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล-อมที่มีผลตอผู-มีสวนไดสวนเสีย ในเรื่อง (PBN / CDO / Gate Hold Procedure) ที่
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดล-อม
-จํานวนครั้งของการเผยแพรข-อมูล/ขาวสารตอป7
-สามารถผลักดันโครงการ Continuous Descent Operation
(CDO) ให-ประสบผลสําเร็จ ตามความคาดหวังในการ
ดําเนินการลดก…าซคาร3บอนไดออกไซด3

≥ ๓ ครั้ง
≥ ระดับ ๔

๓ ครั้ง/ป7
≥ ระดับ ๔

İı

ตารางที่ ๘ โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
ลําดับที่

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด (kpi)

ค%าเป?าหมาย

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน

หน%วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(ดําเนินการทุกป7)

ผญก.

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(ดําเนินการทุกป7)

ผญก.

≥ ระดับ ๕
≥ ระดับ ๕

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(ดําเนินการทุกป7)

ผญก.

≥ ระดับ ๕
≥ ระดับ ๔

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(ดําเนินการทุกป7)

ผญก.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : การใช-ความสามารถหลักขององค3กรในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม
๒.๑

๒.๒

สนามบินแหงการเรียนรู-

การสงเสริมความรู-ด-านการให-บริการการเดินอากาศ
(ATS/ATE) (โครงการใหม)

๒.๓

การสร-างเครือขายจิตอาสาวิทยุการบินฯ

๒.๔

สนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธนิ านฟdาไทย

-จํานวนการเข-ารวมการจัดกิจกรรมกับหนวยงานเจ-าภาพ
หลัก ทอท.
-ความสําเร็จของความรวมมือของหนวยงานด-านกิจการ
การบินในการให-ความรู-นักเรียนเกีย่ วกับกิจการการบิน

≥ ๒ ครั้ง/ป7
(ขึ้นอยูกับหนวยงานเจ-าภาพ)

-จํานวนกิจกรรมการสงเสริมความรู-ด-านการให-บริการการ
เดินอากาศ (ATS/ATE)
-ความพึงพอใจของผู-เข-ารวมกิจกรรมการ
สงเสริมความรู-ดา- นการให-บริการการเดินอากาศ
(ATS/ATE)
-จํานวนผู-เข-ารวมเครือขายจิตอาสาวิทยุการบิน
-ความสําเร็จของสมาชิกเครือขายจิตอาสาฯ มีการจัดทํา
หรื อ เข- า รวมกิ จ กรรมจิ ต อาสาตาง ๆ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองค3กรมากขึ้น
-จํานวนทุนการศึกษาที่เพิ่มขึ้น
-ความสําเร็จของการมอบทุนตามเปdาหมายที่กําหนด

≥ ๒ กิจกรรม/ป7

≥ ระดับ ๔

≥ ระดับ ๔

๔๖

ตารางที่ ๗ (ต%อ)
ลําดับที่

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : การใช-ความสามารถหลักขององค3กรในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม
๒.๕

โครงการ/งาน

การแขงขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย3บอล
ถ-วยพระราชทานฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

ค%าเป?าหมาย

-จํานวนผู-บริหารและพนักงานทีเ่ ข-ารวมการแขงขันวิทยุ
การบินฯ
-จํานวนโรงเรียนที่เข-ารวมการแขงขันวิทยุการบินฯ
-ความพึงพอใจของผู-เข-ารวมกิจกรรม (กลุมนักกีฬา กลุม
ผู-บริหาร และกลุมพนักงาน)

≥ ระดับ ๕
≥ ระดับ ๕
≥ ระดับ ๔

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(ดําเนินการทุกป7)

หน%วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ผญก.

๔๗

ตารางที่ ๙ โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
ลําดับที่

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : สร&างกลไกที่ดีในการสื่อสารและเผยแพร%การดําเนินงานด&านแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและสิ่งแวดล&อม
๓.๑

โครงการ/งาน

การจัดทําระบบฐานข-อมูลชุมชนที่ บวท. ให-ความสําคัญ
(โครงการใหม)

๓.๒

๓.๓

การสื่อสารด-านการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดล-อม (CSR)

ปรับปรุงและประเมินตัวชี้วัดเรื่องการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม (โครงการใหม)

๓.๔

การสงเสริมนวัตกรรมชุมชน

ตัวชี้วัด (kpi)

ค%าเป?าหมาย

-จํานวนข-อมูลที่ถูกต-องและทันสมัยครบถ-วนตามแผนการ
สํารวจชุมชน
-ความสําเร็จของการจัดทําระบบฐานข-อมูลแล-วเสร็จ

≥ ระดับ ๔
≥ ระดับ ๕

๒๕๖๒

ผญก.

- จํานวนข-อมูล/ขาวสารที่ผบู- ริหารและพนักงานสามารถ
รับรู- ภายใน/ภายนอก บวท.
-ร-อยละของการสือ่ สารและประชาสัมพันธ3 ด-าน CSR
ทั้งภายในและภายนอกองค3กร

≥ ระดับ ๕

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(ดําเนินการทุกป7)

ผญก.

-การจัดทําระบบประเมินตัวชี้วดั แล-วเสร็จและปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดแล-วเสร็จ

≥ ระดับ ๕

๒๕๖๒

ผญก.

≥ ๙ ผลงาน
≥ ๙ ชุมชน
≥ ระดับ๕

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(ดําเนินการทุกป7)

ผญก.

-จํานวนผลงานนวัตกรรมชุมชน
-จํานวนชุมชนที่เข-ารวมโครงการ
-ร-อยละของผลงานทีไ่ ด-รบั รางวัลที่สร-างประโยชน3ตอ
ชุมชน

หน%วยงาน
รับผิดชอบหลัก

≥ ระดับ ๕

๔๘

ลําดับที่

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : สร&างกลไกที่ดีในการสื่อสารและเผยแพร%การดําเนินงานด&านแสดงความรับผิดชอบต%อสังคมและสิ่งแวดล&อม
๓.๕

โครงการ/งาน

การบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดล-อม (โครงการใหม)

๓.๖

สํารวจชุมชนสําคัญที่ได-รบั ผลกระทบอันเกิดจากการ
ให-บริการของ บวท. และ ผลกระทบของชุมชนตอการ
ให-บริการของ บวท. (โครงการใหม)

ตัวชี้วัด (kpi)

ค%าเป?าหมาย

- จํานวนกิจกรรมการบรรยายเกีย่ วกับการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดล-อม
- จํานวนผู-บริหารและพนักงานทีเ่ ข-ารวมกิจกรรม
การบรรยายเกี่ยวกับ CSR
-ความพึงพอใจของผู-เข-ารวมกิจกรรมการบรรยายเกีย่ วกับ
CSR
-การจัดทําสํารวจชุมชนที่ บวท. ให-ความสําคัญแล-วเสร็จ
-ความสําเร็จของการจําแนก/จัดลําดับความสําคัญของ
ชุมชน

≥ ๒ กิจกรรม/ป7

หน%วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(ดําเนินการทุกป7)

ผญก.

๒๕๖๒

ผญก.

≥ ระดับ ๕

≥ ระดับ ๕
≥ ระดับ ๓

๔๙

ตารางที่ ๙ โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
ลําดับที่

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : การสร&างคุณค%าเพิ่มร%วมกันในสังคม (CSV) เพื่อเพิ่มความสามารถในการดําเนินธุรกิจองคกรอย%างยั่งยืน
๔.๑

โครงการ/งาน

ศึกษาการนําแนวคิด CSV เข-ามาใช-ใน บวท. (โครงการ
ใหม)

๔.๒

วิทยุการบินนํานานฟdาปลอดภัยจากปeจจัยอันตราย
(โครงการใหม)

ตัวชี้วัด (kpi)

ค%าเป?าหมาย

หน%วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ความสําเร็จในการจัดทําสรุปข-อมูลพื้นฐานการนําแนวทาง
ดําเนินการ
จัดทํา CSV มาใช-ใน บวท.

≥ ระดับ ๕

๒๕๖๒

ผญก.

- ร-อยละของประชาชนที่เข-ารวมกิจกรรมกอน/หลัง รับทราบข-อมูลที่
เปนประโยชน3และตระหนักถังอันตรายจากการปลอยโคมลอย โคมควัน
และบั้งไฟ
- ร-อยละของความรวมมือจากทุกภาคสวนงานที่เกี่ยวข-องในการ
ปdองกันและลดความเสี่ยงปeจจัยอันตรายตอการบิน
-ร-อยละของจํานวนบั้งไฟ โคมลอย โคมควันที่ผิดกฎหมายลดลง

≥ ระดับ ๓

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(ดําเนินการทุกป7)

ผญก.

≥ ระดับ ๓
≥ ระดับ ๓

๕๐

คําจํากัดความตัวชี้วัดและค%าเป?าหมายของโครงการ/งาน แยกตามประเด็นยุทธศาสตร
ตาราง ๑๐ คําจํากัดความตัวชี้วัดและค%าเป?าหมายประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
โครงการ/งานที่ ๑ เผยแพรผลการดําเนินงานการจัดการปฏิบัติการบิน บนพื้นฐานวิถีการบินแบบ
Continuous Descent Operation (CDO), Performance Based Navigation ( PBN)
และการจัดการจราจรขาออก (Gate Hold Procedure)
ตัวชี้วัด
คาเปdาหมาย
ความหมาย
Output
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
เผยแพรผลการดําเนินงาน
เผยแพรผลการดําเนินการงานฯ ๕ เรื่องขึ้นไป
การจัดการปฏิบตั ิการบิน
๔
เผยแพรผลการดําเนินการงานฯ ๔ เรื่อง
บนพื้นฐานวิถีการบินแบบ
๓
เผยแพรผลการดําเนินการงานฯ ๓ เรื่อง
Continuous Descent
๒
เผยแพรผลการดําเนินการงานฯ ๒ เรื่อง
Operation (CDO),
๑
เผยแพรผลการดําเนินการงานฯ ๑ เรื่อง
Performance Based
Navigation ( PBN) และ
การจัดการจราจรขาออก
(Gate Hold Procedure)
ตัวชี้วัด
Outcome
ระดับของการสร-าง
ความรู-ความเข-าใจและ
การตระหนักรู-ในการ
พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล-อมทีมีผลตอผู-มี
สวนได-สวนเสียในเรื่อง
(PBN / CDO / Gate Hold
Procedure) ทีแ่ สดงความ
รับผิดชอบตอสังคม และ
สิ่งแวดล-อม

คาเปdาหมาย
ความหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
ความรู-ความเข-าใจในเรื่อง (PBN / CDO / Gate Hold
Procedure) ร-อยละ ๙๐ ขึ้นไป
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

๕๑

ตาราง ๑๐ (ต%อ)
โครงการ/งานที่ ๒ เผยแพรการยกระดับขีดความสามารถการออกแบบวิธีปฏิบัติการบิน
ตัวชี้วัด
Output
จํานวนครั้งของ
การเผยแพรข-อมูล/
ขาวสาร

โครงการ/งานที่ ๒
ตัวชี้วัด
Outcome

คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
๔
๓
๒
๑

คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
สามารถผลักดัน
๕
โครงการ Continuous
๔
Descent Operation
๓
(CDO) ให-ประสบ
๒
ผลสําเร็จ ตาม
๑
ความคาดหวังใน
การดําเนินการลด
ก…าซคาร3บอน
ไดออกไซด3

ความหมาย

เผยแพรข-อมูล/ขาวสาร การดําเนินการงานฯ ๕ เรื่องขึ้นไป
เผยแพรข-อมูล/ขาวสาร การดําเนินการงานฯ ๔ เรื่อง
เผยแพรข-อมูล/ขาวสาร การดําเนินการงานฯ ๓ เรื่อง
เผยแพรข-อมูล/ขาวสาร การดําเนินการงานฯ ๒ เรื่อง
เผยแพรข-อมูล/ขาวสาร การดําเนินการงานฯ ๑ เรื่อง

ความหมาย

สามารถผลักดันโครงการ CDO ให-ประสบผลสําเร็จร-อยละ ๘๐ ขึ้นไป
สามารถผลักดันโครงการ CDO ให-ประสบผลสําเร็จร-อยละ ๗๐
สามารถผลักดันโครงการ CDO ให-ประสบผลสําเร็จร-อยละ ๖๐
สามารถผลักดันโครงการ CDO ให-ประสบผลสําเร็จร-อยละ ๕๐
สามารถผลักดันโครงการ CDO ให-ประสบผลสําเร็จร-อยละ ๔๐

๕๒

ตารางที่ ๑๑ ตารางคําจํากัดความตัวชี้วัดและค%าเป?าหมาย ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
โครงการ/งานที่ ๓ สนามบินแหงการเรียนรูตัวชี้วัด
คาเปdาหมาย
ความหมาย
Output
(ระดับความสําเร็จ)
จํานวนการเข-ารวม
๕
จํานวนการเข-ารวมการจัดกิจกรรมฯ ๒ ครั้งตอป7
การจัดกิจกรรมกับ
๓
จํานวนการเข-ารวมการจัดกิจกรรมฯ ๑ ครั้งตอป7
หนวยงานเจ-าภาพ
๑
จํานวนการเข-ารวมการจัดกิจกรรมฯ ๐ ครั้งตอป7
หลัก ทอท.
ตัวชี้วัด
Outcome
ความสําเร็จของ
ความรวมมือของ
หนวยงานด-าน
กิจการการบินใน
การให-ความรูนักเรียนเกีย่ วกับ
กิจการการบิน

คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

ร-อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความรวมมือของหนวยงานด-านกิจการ
การบินในการให-ความรู-นักเรียนเกี่ยวกับกิจการการบิน
ร-อยละ ๗๐ ขึ้นไปของความรวมมือของหนวยงานด-านกิจการ
การบินในการให-ความรู-นักเรียนเกี่ยวกับกิจการการบิน
ร-อยละ ๖๐ ขึ้นไปของความรวมมือของหนวยงานด-านกิจการ
การบินในการให-ความรู-นักเรียนเกี่ยวกับกิจการการบิน
ร-อยละ ๕๐ ขึ้นไปของความรวมมือของหนวยงานด-านกิจการ
การบินในการให-ความรู-นักเรียนเกี่ยวกับกิจการการบิน
ร-อยละ ๔๐ ขึ้นไปของความรวมมือของหนวยงานด-านกิจการ
การบินในการให-ความรู-นักเรียนเกี่ยวกับกิจการการบิน

๕๓

ตารางที่ ๑๑ (ต%อ)
โครงการ/งานที่ ๔ สงเสริมความรู-ด-านการให-บริการการเดินอากาศ (ATS/ATE)
ตัวชี้วัด
Output
จํานวนกิจกรรม
การสงเสริมความรูด-านการให-บริการ
การเดินอากาศ
(ATS/ATE)
ตัวชี้วัด
Outcome
ความพึงพอใจของ
ผู-เข-ารวมกิจกรรม
การสงเสริมความรูด-านการให-บริการ
การเดินอากาศ
(ATS/ATE)

คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕

ความหมาย

จํานวนการจัดกิจกรรมฯ ๒ ครั้งตอป7ขึ้นไป

๓

จํานวนการจัดกิจกรรมฯ ๑ ครั้งตอป7

๑

จํานวนการจัดกิจกรรมฯ ๐ ครั้งตอป7

คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

ร-อยละ ๘๐ ขึ้นไปของผู-เข-ารวมกิจกรรมการสงเสริมความรู-ด-าน
การให-บริการการเดินอากาศ (ATS/ATE) ขึ้นไป
ร-อยละ ๗๐ ขึ้นไปของผู-เข-ารวมกิจกรรมการสงเสริมความรู-ด-าน
การให-บริการการเดินอากาศ (ATS/ATE)
ร-อยละ ๖๐ ขึ้นไปของผู-เข-ารวมกิจกรรมการสงเสริมความรู-ด-าน
การให-บริการการเดินอากาศ (ATS/ATE)
ร-อยละ ๕๐ ขึ้นไปของผู-เข-ารวมกิจกรรมการสงเสริมความรู-ด-าน
การให-บริการการเดินอากาศ (ATS/ATE)
ร-อยละ ๔๐ ขึ้นไปของผู-เข-ารวมกิจกรรมการสงเสริมความรู-ด-าน
การให-บริการการเดินอากาศ (ATS/ATE)

ıİ

ตารางที่ ๑๑ (ต%อ)
โครงการ/งานที่ ๕ การสร-างเครือขายจิตอาสาวิทยุการบินฯ
ตัวชี้วัด
คาเปdาหมาย
ความหมาย
Output
(ระดับ
ความสําเร็จ)
จํานวนผู-เข-ารวม
๕
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๑๐ จากป7งบประมาณทีผ่ านมาขึ้นไป
เครือขายจิตอาสา
๔
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๘ จากป7งบประมาณที่ผานมา
วิทยุการบินฯ
๓
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๖ จากป7งบประมาณที่ผานมา
๒
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๔ จากป7งบประมาณที่ผานมา
๑
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๒ จากป7งบประมาณที่ผานมา
ตัวชี้วัด
Outcome
ความสําเร็จของ
สมาชิกเครือขาย
จิตอาสาฯ มีการ
จัดทําหรือเข-ารวม
กิจกรรมจิตอาสา
ตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
องค3กรมากขึ้น

คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

กิจกรรมทีจ่ ิตอาสาจัดทําหรือเข-ารวม ๕ กิจกรรมขึ้นไป
กิจกรรมทีจ่ ิตอาสาจัดทําหรือเข-ารวม ๔ กิจกรรม
กิจกรรมทีจ่ ิตอาสาจัดทําหรือเข-ารวม ๓ กิจกรรม
กิจกรรมทีจ่ ิตอาสาจัดทําหรือเข-ารวม ๒ กิจกรรม
กิจกรรมทีจ่ ิตอาสาจัดทําหรือเข-ารวม ๑ กิจกรรม

๕๕

ตารางที่ ๑๑ (ต%อ)
โครงการ/งานที่ ๖ สนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธินานฟdาไทย
ตัวชี้วัด
คาเปdาหมาย
ความหมาย
Output
(ระดับ
ความสําเร็จ)
จํานวน
๕
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๕ ในเวลา ๓ ป7 (ป7 ๒๕๖๑ มีจํานวนทุน ๒๔๕ ทุน)
ทุนการศึกษาที่
ขึ้นไป
เพิ่มขึ้น
๔
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๔ ในเวลา ๓ ป7 (ป7 ๒๕๖๑ มีจํานวนทุน ๒๔๕ ทุน)
๓
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๓ ในเวลา ๓ ป7 (ป7 ๒๕๖๑ มีจํานวนทุน ๒๔๕ ทุน)
๒
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๒ ในเวลา ๓ ป7 (ป7 ๒๕๖๑ มีจํานวนทุน ๒๔๕ ทุน)
๑
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๑ ในเวลา ๓ ป7 (ป7 ๒๕๖๑ มีจํานวนทุน ๒๔๕ ทุน)
ตัวชี้วัด
Outcome
ความสําเร็จของ
การมอบทุนตาม
เปdาหมายทีก่ าํ หนด

คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

จัดพิธีมอบทุนแล-วเสร็จในไตรมาส ๑
จัดพิธีมอบทุนแล-วเสร็จในไตรมาส ๒
จัดพิธีมอบทุนแล-วเสร็จในไตรมาส ๓
จัดพิธีมอบทุนแล-วเสร็จในไตรมาส ๑
ไมสามารถจัดพิธีมอบทุนได-ในป7งบประมาณ

ıĲ

ตารางที่ ๑๑ (ต%อ)
โครงการ/งานที่ ๗ การแขงขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย3บอล ถ-วยพระราชทานฯ
ตัวชี้วัด
คาเปdาหมาย
ความหมาย
Output
(ระดับ
ความสําเร็จ)
จํานวนผู-บริหารและ
๕
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๑๐ จากป7งบประมาณทีผ่ านมาขึ้นไป
พนักงานทีเ่ ข-ารวม
๔
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๘ จากป7งบประมาณที่ผานมา
โครงการการแขงขัน
๓
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๖ จากป7งบประมาณที่ผานมา
วิทยุการบินฯ มินิ
๒
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๔ จากป7งบประมาณที่ผานมา
วอลเลย3บอล
๑
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๒ จากป7งบประมาณที่ผานมา
ถ-วยพระราชทานฯ
ตัวชี้วัด
Output
จํานวนโรงเรียนทีเ่ ข-า
รวมการแขงขันวิทยุ
การบินฯ มินิ
วอลเลย3บอล
ถ-วยพระราชทานฯ
ตัวชี้วัด
Outcome

คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

เพิ่มขึ้นร-อยละ ๕ จากป7งบประมาณที่ผานมาขึ้นไป
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๔ จากป7งบประมาณที่ผานมา
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๓ จากป7งบประมาณที่ผานมา
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๒ จากป7งบประมาณที่ผานมา
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๑ จากป7งบประมาณทีผ่ านมา

คาเปdาหมาย
ความหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
ความพึงพอใจของ
๕
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจในการเข-ารวมกิจกรรม
ผู-เข-ารวมกิจกรรม (กลม
ขึ้นไป
นักกีฬา กลุมผู-สนับสนุน
๔
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจในการเข-ารวมกิจกรรม
กลุมฝ_ายจัดการและ
๓
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๖๐ ของความพึงพอใจในการเข-ารวมกิจกรรม
พนักงานที่เข-ารวมการ
๒
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๕๐ ของความพึงพอใจในการเข-ารวมกิจกรรม
แขงขันวิทยุการบินฯ
๑
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๔๐ ของความพึงพอใจในการเข-ารวมกิจกรรม
มินิวอลเลย3บอล
ถ-วยพระราชทานฯ

๕๗

ตารางที่ ๑๒ (ต%อ) ตารางคําจํากัดความตัวชี้วัดและค%าเป?าหมาย ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
โครงการ/งานที่ ๘ การจัดทําฐานข-อมูลชุมชนที่บริษัทฯ ให-ความสําคัญ
ตัวชี้วัด
Output
จัดทําข-อมูลที่
ถูกต-องและ
ทันสมัย ครบถ-วน
ตามแผนการ
สํารวจชุมชน
ตัวชี้วัด
Outcome
ความสําเร็จของ
การจัดทํา
ฐานข-อมูลแล-ว
เสร็จ

คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
๔
๓
๒
๑
คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

จัดทําฐานข-อมูลได-ถกู ต-องครบถ-วน ๙ ศูนย3ควบคุมการบิน
จัดทําฐานข-อมูลได-ถกู ต-องครบถ-วน ๘ ศูนย3ควบคุมการบิน
จัดทําฐานข-อมูลได-ถกู ต-องครบถ-วน ๗ ศูนย3ควบคุมการบิน
จัดทําฐานข-อมูลได-ถกู ต-องครบถ-วน ๖ ศูนย3ควบคุมการบิน
จัดทําฐานข-อมูลได-ถกู ต-องครบถ-วน ๕ ศูนย3ควบคุมการบิน
ความหมาย

จัดทําฐานข-อมูลแล-วเสร็จพร-อมใช-งาน
กําหนดรูปแบบการประมวลผลข-อมูลชุมชนตามความต-องการ
ในการใช-งาน
วิเคราะห3การใช-งานข-อมูลชุมชนและกําหนดรูปแบบการ
ประมวลผล
ทําการรวบรวมข-อมูลชุมชนสําคัญ
กําหนดแนวทางการรวบรวมข-อมูลชุมชนที่สําคัญ

๕๘

ตารางที่ ๑๒ (ต%อ)
โครงการ/งานที่ ๙ สํารวจชุมชนที่ บวท. ให-ความสําคัญ
ตัวชี้วัด
คาเปdาหมาย
ความหมาย
Output
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
สํารวจชุมชน
จัดทํารายงานและแนวทางในการจัดแบงและวิเคราะห3ชุมชน
สําคัญที่ได-รบั
แล-วเสร็จ
ผลกระทบอันเกิด
๔
การนําผลการวิเคราะห3มาจัดทําแผนงานในการจัดแบงและ
จากการให-บริการ
วิเคราะห3ชมุ ชน
ของ บวท. และ
๓
ทําการวิเคราะห3ชุมชนและประเมินผลแล-วเสร็จ
ผลกระทบของ
๒
มีการสํารวจชุมชนตามแผนงานแล-วเสร็จ
ชุมชนตอการ
๑
มีการเตรียมแผนงานเพื่อดําเนินการการจัดทําฐานข-อมูลเพื่อ
ให-บริการของ
จัดแบงและวิเคราะห3ชุมชนที่บริษทั ฯ ให-ความสําคัญ
บวท.

ตัวชี้วัด
Outcome
ความสําเร็จของ
การจําแนก/
จัดลําดับความ
สําคัญของชุมชน

คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
๓
๑

ความหมาย

ความสําเร็จของการกําหนดแนวทางในการแก-ไขปeญหาชุมชนที่
มีผลกระทบแล-วเสร็จ
ความสําเร-จของการจําแนก/จัดลําดับความสําคัญของชุมชน
แล-วเสร็จ
ไมสามารถดําเนินการได-แล-วเสร็จในป7งบประมาณ

๕๙

ตารางที่ ๑๒ (ต%อ)
โครงการที่ ๑๐ การสื่อสารด-าน CSR
ตัวชี้วัด
คาเปdาหมาย
Output
(ระดับความสําเร็จ)
จํ า น ว น ข- อ มู ล /
๕
ขาวสารที่ผ-ูบริหาร/
๔
พนั ก งานสามารถ
๓
รับรู-ภายในบริษัทฯ
๒
๑

ตัวชี้วัด
คาเปdาหมาย
Outcome
(ระดับความสําเร็จ)
ร-อยละของการ
๕
สื่อสารและประชา๔
สัมพันธ3 ด-าน CSR
๓
ทั้งภายในและ
๒
ภายนอกองค3กร
๑

ความหมาย
จํานวนข-อมูล/ขาวสาร ≥ ๑๒ ข-อมูล/ขาวสาร
จํานวนข-อมูล/ขาวสาร ≥ ๑๐ ข-อมูล/ขาวสาร
จํานวนข-อมูล/ขาวสาร ≥ ๘ ข-อมูล/ขาวสาร
จํานวนข-อมูล/ขาวสาร ≥ ๖ ข-อมูล/ขาวสาร
จํานวนข-อมูล/ขาวสาร ≥ ๔ ข-อมูล/ขาวสาร

ความหมาย
สามารถสร-างความรับรู-ข-อมูลขาวสารได-ร-อยละ ๘๐
สามารถสร-างความรับรู-ข-อมูลขาวสารได-ร-อยละ ๗๐
สามารถสร-างความรับรู-ข-อมูลขาวสารได-ร-อยละ ๖๐
สามารถสร-างความรับรู-ข-อมูลขาวสารได-ร-อยละ ๕๐
สามารถสร-างความรับรู-ข-อมูลขาวสารได-ร-อยละ ๔๐

๖๐

ตารางที่ ๑๒ (ต%อ)
โครงการ/งานที่ ๑๑ ปรับปรุงและประเมินตัวชี้วัดเรื่องการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม
ตัวชี้วัด
คาเปdาหมาย
ความหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
การจั ด ทํ า ระบบ
๕
จัดทํารายงานและแนวทางในการปรับเปลี่ยนตัวชี้วดั แล-วเสร็จ
ป ร ะ เ มิ น ตั ว ชี้ วั ด
๔
การนําผลการวิเคราะห3มาจัดทําแผนงานในการปรับเปลี่ยน
และปรั บ เปลี่ ย น
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดแล-วเสร็จ
๓
ทําการวิเคราะห3ตัวชี้วัดและประเมินผลแล-วเสร็จ
๒
มีการสํารวจตัวชี้วัดตามแผนงานแล-วเสร็จ
๑
มีการเตรียมแผนงานเพื่อดําเนินการประเมินผลและ
ปรับเปลีย่ นตัวชี้วัด
โครงการ/งาน ๑๒ การสงเสริมนวัตกรรมชุมชน
ตัวชี้วัด
คาเปdาหมาย
ความหมาย
Output
(ระดับ
ความสําเร็จ)
จํานวนผลงาน
๕
ผลงานนวัตกรรมชุมชนทีไ่ ด-รับการสนับสนุน ๙ ผลงานขึ้นไป
นวัตกรรมชุมชน
๔
ผลงานนวัตกรรมชุมชนทีไ่ ด-รับการสนับสนุน ๗-๙ ผลงาน
๓
ผลงานนวัตกรรมชุมชนทีไ่ ด-รับการสนับสนุน ๔-๖ ผลงาน
๒
ผลงานนวัตกรรมชุมชนทีไ่ ด-รับการสนับสนุน ๒-๓ ผลงาน
๑
ผลงานนวัตกรรมชุมชนทีไ่ ด-รับการสนับสนุน ๑ ผลงาน
ตัวชี้วัด
Output
จํานวนชุมชนที่เข-า
รวมโครงการ

คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

ชุมชนทีเ่ ข-ารวมโครงการ ๙ ชุมชนขึ้นไป
ชุมชนทีเ่ ข-ารวมโครงการ ๗-๙ ชุมชน
ชุมชนทีเ่ ข-ารวมโครงการ ๔-๖ ชุมชน
ชุมชนทีเ่ ข-ารวมโครงการ ๒-๓ ชุมชน
ชุมชนทีเ่ ข-ารวมโครงการ ๑ ชุมชน

๖๑

ตารางที่ ๑๒ (ต%อ)
ตัวชี้วัด
Outcome
ร-อยละของผลงาน
ทีได-รับรางวัลที่
สร-างประโยชน3ตอ
ชุมชน

คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

ผลงานนวัตกรรมทีน่ ําไปสร-างประโยชน3ตอชุมชนร-อยละ ๕๐ขึ้นไป
ผลงานนวัตกรรมทีน่ ําไปสร-างประโยชน3ตอชุมชนร-อยละ ๔๐
ผลงานนวัตกรรมทีน่ ําไปสร-างประโยชน3ตอชุมชนร-อยละ ๓๐
ผลงานนวัตกรรมทีน่ ําไปสร-างประโยชน3ตอชุมชนร-อยละ ๒๐
ผลงานนวัตกรรมทีน่ ําไปสร-างประโยชน3ตอชุมชนร-อยละ ๑๐

โครงการ/งาน ๑๓ การบรรยายเกีย่ วกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม
ตัวชี้วัด
คาเปdาหมาย
ความหมาย
Output
(ระดับ
ความสําเร็จ)
จํานวนกิจกรรม
๕
จํานวนกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบ
การบรรยาย
ตอสังคมและสิ่งแวดล-อมจํานวน ๒ ครั้งตอป7
เกี่ยวกับการแสดง
๓
จํานวนกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดล-อมจํานวน ๑ ครั้งตอป7
ตอสังคมและ
๑
จํานวนกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบ
สิ่งแวดล-อม
ตอสังคมและสิ่งแวดล-อมจํานวน ๐ ครั้งตอป7
ตัวชี้วัด
Outcome
จํานวนผู-บริหารและ
พนักงานทีเ่ ข-ารวม
กิจกรรมการบรรยาย
เกีย่ วกับการแสดง
ความรับผิดชอบตอ
สังคมและ
สิ่งแวดล-อม

คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

เพิ่มขึ้นร-อยละ ๑๐ จากป7งบประมาณทีผ่ านมา
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๘ จากป7งบประมาณที่ผานมา
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๖ จากป7งบประมาณที่ผานมา
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๔ จากป7งบประมาณที่ผานมา
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๒ จากป7งบประมาณที่ผานมา

๖๒

ตารางที่ ๑๒ (ต%อ)
ตัวชี้วัด

ความพึงพอใจของ
ผู-เข-ารวมกิจกรรม
การบรรยาย
เกี่ยวกับการแสดง
ความรับผิดชอบ
ตอสังคมและ
สิ่งแวดล-อม

คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

เพิ่มขึ้นร-อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจในการเข-ารวมกิจกรรม
ขึ้นไป
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจในการเข-ารวมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๖๐ ของความพึงพอใจในการเข-ารวมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๕๐ ของความพึงพอใจในการเข-ารวมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร-อยละ ๔๐ ของความพึงพอใจในการเข-ารวมกิจกรรม

ตารางที่ ๑๓ ตารางคําจํากัดความตัวชี้วัดและค%าเป?าหมาย ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
โครงการ/งาน ๑๔ ศึกษาการนําแนวคิด CSV เข-ามาใช-ใน บวท.
ตัวชี้วัด
Output
ความสําเร็จในการ
จัดทําสรุปข-อมูล
พื้นฐานการนําแนว
ทางการดําเนินการ
จัดทํา CSV มาใชใน บวท.

คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

จัดทํารายงานและแนวทางในการนํา CSV มาใช-ใน บวท.แล-วเสร็จ
นําผลการวิเคราะห3มาจัดทําแผนงานในการนํา CSV มาใช-ใน บวท.
ทําการวิเคราะห3การนํา CSV มาใช-ใน บวท.และประเมินผลแล-วเสร็จ
มีการสํารวจหนวยงานใกล-เคียงหรือรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ตาม
แผนงานแล-วเสร็จ
มีการเตรียมแผนงาน ดําเนินการจัดทําข-อมูลพื้นฐานเพื่อ
วิเคราะห3ข-อมูลที่สอดคล-องกับบริบทขององค3กร

๖๓

ตารางที่ ๑๓ (ต%อ)
โครงการ/งาน ๑๕ วิทยุการบินนํานานฟdาปลอดภัยจากปeจจัยอันตราย
ตัวชี้วัด
Output
ร-อยละความสําเร็จ
ของประชาชนที่เข-า
รวมกิจกรรมกอน/
หลัง รับทราบ
ข-อมูลที่เปน
ประโยชน3 และ
ตระหนักถึง
อันตรายจากการ
ปลอยโคมลอย
โคมควัน และบั้งไฟ
ตัวชี้วัด
Outcome
ร-อยละความสําเร็จ
ของความรวมมือ
จากทุกภาคสวนที่
เกี่ยวข-อง

คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
๔
๓
๒
๑

คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

สามารถสร-างความรับรู-ข-อมูลขาวสารได-ร-อยละ ๗๐ ขึ้นไป
สามารถสร-างความรับรู-ข-อมูลขาวสารได-ร-อยละ ๖๕
สามารถสร-างความรับรู-ข-อมูลขาวสารได-ร-อยละ ๖๐
สามารถสร-างความรับรู-ข-อมูลขาวสารได-ร-อยละ ๕๕
สามารถสร-างความรับรู-ข-อมูลขาวสารได-ร-อยละ ๕๐

ความหมาย

สามารถสร-างความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวข-องไดร-อยละ ๗๐ ขึ้นไป
สามารถสร-างความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวข-องไดร-อยละ ๖๕
สามารถสร-างความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวข-องไดร-อยละ ๖๐
สามารถสร-างความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวข-องไดร-อยละ ๕๕
สามารถสร-างความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวข-องไดร-อยละ ๕๐

๖๔

ตารางที่ ๑๓ (ต%อ)
ตัวชี้วัด
Outcome
ร-อยละของจํานวน
โคมลอย บั้งไฟ
ลดลง

คาเปdาหมาย
(ระดับ
ความสําเร็จ)
๕
๔
๓
๒
๑

ความหมาย

สามารถลดจํานวน โคมลอย บั้งไฟได-ร-อยละ ๗๐ ขึ้นไป
สามารถลดจํานวน โคมลอย บั้งไฟได-ร-อยละ ๖๕
สามารถลดจํานวน โคมลอย บั้งไฟได-ร-อยละ ๖๐
สามารถลดจํานวน โคมลอย บั้งไฟได-ร-อยละ ๕๕
สามารถลดจํานวน โคมลอย บั้งไฟได-ร-อยละ ๕๐

เอกสารอ&างอิง
๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
๒. ยุทธศาสตร3ชาติ ๒๐ ป7 พ.ศ. 2560-2579
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
๔. Thailand 4.0
๕.แผนยุทธศาสตร3รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564
๖. แผนวิสาหกิจ บวท. พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖6
๗. รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนสภาพแวดล-อม สําหรับ
๘. การจัดทําแผนแมบทการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๙. หนังสือสํานักกรรมการผู-อํานวยการใหญ ที่ สกญ ๙๔๔/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๑๐. หนังสือสํานักกรรมการผู-อํานวยการใหญ ที่ สกญ ๕๖๒/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๑. ISO 26000

