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วิสัยทัศน์
Vision

มาตรฐานสู่ความยั่งยืน

Standards towards Sustainability

พันธกิจ
Mission

1. ส่งเสริมและพัฒนากิจการการบินพลเรือน
ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
To promote and develop efficient
and sustainable civil aviation activities

2. รักษาและพัฒนาระบบก�ำกับดูแลที่เป็นธรรม
และเป็นมาตรฐานสากล
To maintain and improve an equitable
and international-standard regulatory system

3. ติดตามและปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อแนะน�ำ
ที่พึงปฏิบัติขององค์กรระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
To continuously monitor and implement standards
and recommended practices of international organizations

4. พัฒนาองค์กร บุคลากร ระบบงานสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง
To continuously develop the organization,
its personnel and the support system

ยุทธศาสตร์
Strategies

1. จัดให้มีและพัฒนาระบบการก�ำกับดูแลให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
Provide and develop a regulatory system that meets
international standards

2. น�ำกลไกการก�ำกับดูแลไปบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง

Continuously and strictly implement the regulatory system

3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินที่ยั่งยืน

Promote and develop a sustainable civil aviation industry

4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่
และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการบิน
Serve as an information center that disseminates
and develops aviation knowledge and innovations

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนขององค์กร
Strengthen the organization
and establish organizational sustainability
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โครงการ กพท. ที่ดำ�เนินการในปี 2564 มีดังนี้
CAAT’s Achievements in 2021

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดให้มแี ละพัฒนาระบบการก�ำกับดูแล Strategy 1: Provide and develop a regulatory
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
system that meets international standards
โครงการตรวจประเมินด้วยตนเองโดยใช้ ICAO PQ
Finding ตามองค์ประกอบหลัก (Critical Element) CE-1 ถึง CE-5
กพท. ตรวจประเมินข้อบกพร่องตามองค์ประกอบหลัก (Critical
Element) ได้แก่ กฎหมายหลักที่ใช้ก�ำกับดูแล (CE-1) กฎหมาย
ล�ำดับรอง (CE-2) ระบบการบริหารจัดการในการก�ำกับดูแล
(CE-3) คุณสมบัติและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค (CE-4)
และคู ่ มื อ แนวปฏิ บั ติ (CE-5) ที่ ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขแล้ ว เสร็ จ
ตามแผน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของการแก้ไข
ข้อบกพร่องและเพิม่ ประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจ
ประเมินมาตรฐานจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

Self-assessment of deficiencies using ICAO’s
Protocol Question (PQ) Findings in accordance with Critical
Elements (CEs) 1 to 5
CAAT assessed the deficiencies according to the critical
elements – i.e., main regulatory laws (CE-1), secondary laws
(CE-2), regulatory management system (CE-3), qualifications
and training of technical officers (CE-4), and operational
procedures and guidelines (CE-5) that were adjusted for
rectification completeness compliance and enhanced efficiency
in preparation for standard assessment by ICAO.

โครงการแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งและเตรี ย มความพร้ อ ม
เพื่อรับการประเมินความปลอดภัยการบินระหว่างประเทศ (IASA:
International Aviation Safety Assessment) ขององค์การบริหาร
การบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) เพื่อให้ประเทศไทยกลับสู่ CAT 1
(โครงการต่อเนื่องจากปี 2563)
กพท. ได้เข้าร่วมการประชุม Technical Assistance เพือ่ ประเมิน
ความพร้อมของ กพท. ว่ามีความพร้อมในการรับตรวจจริง (IASA)
จ�ำนวน 2 ครัง้ ในเดือนสิงหาคมและตุลาคม โดยได้นำ� เสนอการแก้ไข
ข้อบกพร่องพร้อมหลักฐานประกอบ ตามแผนการตรวจ Technical
review ในปี 2564 จ�ำนวน 22 ข้อ ซึง่ กพท. สามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จ
จ�ำนวน 19 ข้อ ทัง้ นี้ FAA มีแผนจัดการประชุม Technical Assistance
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28 มีนาคม-1 เมษายน 2565

Rectification and preparation for the FAA’s
International Aviation Safety Assessment (IASA) aiming to
return Thailand’s CAT 1 status (continued from 2020)
CAAT attended the Technical Assistance Conference
to assess the readiness for two examinations by the IASA
in August and October. The deficiency rectification of 22 items
according to the Technical Review Plan of 2021, together with
supporting evidence, was presented, of which 19 items had
been completed. The FAA planned to hold the 3rd Technical
Assistance from 28 March to 1 April 2022.
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งานก� ำ หนดนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลทางเศรษฐกิ จ
ของผู้ประกอบกิจการการบินพลเรือน ผู้ด�ำเนินงานสนามบิน
สาธารณะและผู้ให้บริการการเดินอากาศ
กพท. ได้จัดท�ำร่างนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศ
จ�ำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 7 นโยบาย โดยคณะอนุกรรมการ
นโยบายการขนส่งทางอากาศ มีมติเห็นชอบร่างนโยบายดังกล่าวแล้ว
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นโยบาย
มีดังนี้
(1) นโยบายด้านเศรษฐกิจการบินประกอบด้วยนโยบายย่อย
ดังนี้
1.1 นโยบายด้านเศรษฐกิจการบินภาพรวม
1.2 นโยบายความตกลงว่าด้วยบริการการเดินอากาศ
และการเปิดเสรีการขนส่งทางอากาศ
1.3 นโยบายการก�ำหนดอัตราค่าบริการ
1.4 นโยบายก�ำกับดูแลทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบ
กิจการการบินพลเรือน ผู้ด�ำเนินงานสนามบิน
สาธารณะและผู้ให้บริการการเดินอากาศ
(2) นโยบายการพั ฒ นาระบบห้ ว งอากาศ และระบบ
การเดินอากาศของประเทศ
(3) นโยบายการพัฒนาระบบท่าอากาศยานของประเทศ
(4) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมการบิน
โครงการการจั ด ท� ำ และด� ำ เนิ น การตามแผนพั ฒ นา
กฎระเบียบด้านการก�ำกับดูแลของ กพท. ประจ�ำปี 2564
กพท. ได้จัดท�ำร่างกฎระเบียบในปี 2564 แล้วเสร็จจ�ำนวน
66 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศ กพท. เรื่อง ข้อก�ำหนดการรับรอง
ผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate Requirements)
ร่างข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยการตรวจวัดและการรายงานปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไตออกไซด์ในกิจการการบิน ร่างประกาศ
กพท. เรื่อง การยอมรับหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ
ของต่างประเทศ ร่างระเบียบ กพท. เรือ่ ง การสัง่ ให้ผปู้ ระจ�ำหน้าทีน่ นั้
เข้ารับการตรวจทางการแพทย์ ร่างประกาศ กพท. เรือ่ ง หลักเกณฑ์
การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การพัฒนาบุคลากรไทย ร่างประกาศ กพท. เรือ่ ง ความรู้ ความช�ำนาญ
ประสบการณ์ และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้ตรวจสอบด้านการบิน และร่างประกาศ กพท. เรื่องแผน
การรับรองครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

4

Economic regulation policy formulation for civil
aviation operators, public airport operators, and air navigation
service providers.
CAAT prepared the Draft National Civil Aviation Policy
in four areas including seven policies. The Air Transport Policy
Subcommittee approved the draft policy at meeting No. 3/2564
(2021) on 9 December 2021.
(1) The aviation economic policy which consists
of the following sub-policies
1.1 Overall aviation economic policy
1.2 Air navigation service agreements and air
transport liberalization policy
1.3 Service fee policy
1.4 Economic oversight of civil aviation operators,
public airport operators, and air navigation
service providers policy
(2) National air space and air navigation system
development policy
(3) National aerodrome systems policy
(4) The aviation environment policy
Formulation and implementation of the regulatory
system development plan for 2021
CAAT formulated 66 drafts of rules and regulations
for 2021, which included draft CAAT notifications on air operator
certificate requirements; the draft CAAT rules on measurement
and reporting of carbon dioxide emissions from aviation
operations; the draft CAAT notification on acceptance
of the foreign airworthiness certificate; the draft CAAT
regulation on ordering flight crew members and personnel
to have a medical check-up; the draft CAAT notification
on criteria for performance reporting according to the Thai
personnel development and technology transfer protocol;
the draft CAAT notification on knowledge, expertise,
experience, and training courses for aviation inspector
appointees; the draft CAAT notification on certifying plans for
safety trainers; and so forth.
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โครงการจ้างทีป่ รึกษาพัฒนากฎระเบียบเกีย่ วกับอากาศยาน
ไร้คนขับ (Drone) (โครงการต่อเนื่องปี 2563)
กพท. ได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานทบทวนกฎระเบียบเกีย่ วกับอากาศยาน
ซึ่งไม่มีนักบิน เพื่อด�ำเนินการจัดท�ำแนวทางและแผนด�ำเนินงาน
ทบทวนกฎระเบียบเกีย่ วกับอากาศยานซึง่ ไม่มนี กั บินก�ำหนดระยะเวลา
การด�ำเนินการ 1 ปี (มีนาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565) เพือ่ ปรับปรุง
กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับให้มีความทันสมัย
ทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีและการใช้อากาศยานทีห่ ลากหลาย
วัตถุประสงค์ โดยผูบ้ งั คับหรือปล่อยอากาศยานและประชาชนผูส้ นใจ
สามารถปฏิบัติตามได้จริง และง่ายต่อการท�ำความเข้าใจมากขึ้น
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้กฎหมาย ในการเตรียมพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
งานออกใบรับรองผู้ด�ำเนินการสนามบินสาธารณะ
กพท. ได้ด�ำเนินการตามแผนการออกใบรับรองผู้ด�ำเนินการ
สนามบินสาธารณะระหว่างประเทศ ในปี 2564 จ�ำนวน 11 สนามบิน
ได้แก่ สนามบินสมุย สนามบินกระบี่ สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบิ น หั ว หิ น สนามบิ น อู ่ ต ะเภา สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ
สนามบิ น ภู เ ก็ ต สนามบิ น ดอนเมื อ ง สนามบิ น เชี ย งใหม่
สนามบิ น แม่ ฟ ้ า หลวง เชี ย งราย และสนามบิ น หาดใหญ่
โดยสามารถด�ำเนินการคิดเป็นร้อยละ 80.90 และด�ำเนินการ
ตามแผนการออกใบรั บ รองผู ้ ด� ำ เนิ น การสนามบิ น สาธารณะ
ภายในประเทศ จ�ำนวน 8 สนามบิน ได้แก่ สนามบินเบตง
สนามบินอุดรธานี สนามบินขอนแก่น สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินอุบลราชธานี สนามบินพิษณุโลก สนามบินตรัง และ
สนามบินบุรีรัมย์โดยสามารถด�ำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 63.75

Consultant employment for the development
of unmanned aerial vehicle (UAV) regulations (continued
from 2020)
CAAT appointed a working group to review regulations
regarding UAVs in order to formulate a guideline and
implementation plan on UAV regulation review for a period of
1 year (March 2021-February 2022). This was to improve the
regulations regarding UAVs to accord with modern technology
and different purposes of use so that the regulations are easy
to understand and the UAV pilots or operators can follow
them practically. This will result in the highest efficiency of
law enforcement in line with global changes.   
Issuance of public aerodrome operator certificates
In 2021, CAAT implemented the international public
aerodrome operator certificate issuance plan for 11 airports,
namely Samui Airport, Krabi Airport, Surat Thani Airport,
Hua Hin Airport, U-Tapao Rayong Pattaya International
Airport, Suvarnabhumi Airport, Phuket International Airport,
Don Mueang Airport, Chiang Mai International Airport, Mae Fah
Luang-Chiang Rai International Airport, Hat Yai International
Airport, or 80.90% of such international internal infrastructure.
It also implemented the domestic public aerodrome operator
certificate issuance plan for 8 airports, namely Betong Airport,
Udon Thani Airport, Khon Kaen Airport, Nakhon Si Thammarat
Airport, Ubon Ratchathani Airport, Phitsanulok Airport,
Trang Airport, Buriram Airport, or 63.75% of such domestic
infrastructure.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 น�ำกลไกการก�ำกับดูแลไปบังคับใช้ Strategy 2: Continuously and strictly implement
อย่างต่อเนื่อง
the regulatory system
โครงการตรวจประเมินด้วยตนเองโดยใช้ ICAO PQ
Finding ตามองค์ประกอบหลัก (Critical Element) CE-6 ถึง CE-8
กพท. ตรวจประเมิ น ข้ อ บกพร่ อ งตามองค์ ป ระกอบหลั ก
(Critical Element) ได้แก่ การออกใบอนุญาตและใบรับรอง (CE-6)
การตรวจติดตามการด�ำเนินงานของผู้ประกอบการ (CE-7) และ
มาตรการในการจัดการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน (CE-8)
ทีด่ ำ� เนินการแก้ไขแล้วเสร็จตามแผน เพือ่ ตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์ของการแก้ไขข้อบกพร่องและเพิม่ ประสิทธิภาพในการเตรียม
ความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานจากองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ

Self-assessment of deficiencies using ICAO’s PQ
Findings in accordance with the Critical Elements (CEs) 6 to 8
CAAT assessed the deficiencies according to the
critical elements, i.e. issuance of licenses and certificates
(CE-6), monitoring the operator implementation (CE-7),
and non-compliance measures (CE-8), which were rectified.
The adjustments were made for rectification completeness
compliance and to enhance efficiency in preparation
for standard assessment by ICAO.
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โครงการ Re-Certification หน่วยซ่อมภายในราชอาณาจักร
ให้เป็นไปตามประกาศ กพท. Part 145 (Repair Station Certificate
Requirement)
กพท. ด�ำเนินการ Re-certification ผู้ประกอบการหน่วยซ่อม
ในราชอาณาจักรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ทัง้ หมดจ�ำนวน 38 ราย ระหว่าง
ปี 2564 ถึงช่วงต้นปี 2565 โดยในปี 2564 กพท. ได้ปรับแผน
การด�ำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาด จึงสามารถ
ด�ำเนินการ Re-certification หน่วยซ่อมแล้วเสร็จจ�ำนวน 1 ราย
และสามารถด�ำเนินการใน Phase 1 ได้ร้อยละ 100 Phase 2
ได้ร้อยละ 71.05 และ Phase 3 ได้ร้อยละ 54.21 ตามล�ำดับ
โครงการเช่าใช้ระบบบริหารการสอบภาคทฤษฎี เพือ่ ขอรับ
ใบอนุญาตผู้ประจ�ำหน้าที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)
พร้อมคลังข้อสอบ (โครงการต่อเนื่องจากปี 2563)
กพท. ได้ท�ำสัญญาเช่าใช้ระบบบริหารการสอบภาคทฤษฎี
เพื่อขอรับใบอนุญาตผู้ประจ�ำหน้าที่ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Exam) พร้ อ มคลั ง ข้ อ สอบ เมื่ อวั น ที่ 8 ตุ ลาคม 2564
และได้ด�ำเนินการจัดส่งข้อก�ำหนดส�ำหรับพัฒนาระบบ จัดตั้ง
คณะอนุ ก รรมการคั ด เลื อ กข้ อ สอบและจั ด ท� ำ แผนบริ ห าร
การเปลีย่ นแปลง ส�ำหรับการใช้งานระบบจริงในเดือนเมษายน 2565

Re-certification of repair stations in the kingdom
to be congruent with the Notification of CAAT Part 145
(Repair Station Certificate Requirement)
A total of 38 repair station operators joined the
re-certification project during 2021 and early 2022. In 2021,
CAAT adjusted its plan to suit the pandemic situation.
The re-certification was completed for one station.
Phase 1 implementation achieved 100 percent completion,
Phase 2 implementation 71.05% completion, and
Phase 3 implementation 54.21% completion.
Theoretical examination management system
leasing (E-Exam) with exam archiving for flight crew members
and personnel licensing (continued from 2020)
CAAT entered into a lease agreement for
the theoretical examination management system
(E-Exam) with exam archiving for flight crew members
and personnel licensing on 8 October 2021 and handed
over the system specifications, appointed a sub-committee
for exam selection, and prepared for changes in the
management plan for actual system operation in April 2022.

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ส่ ง เสริม และพั ฒ นาอุต สาหกรรม Strategy 3: Promote and develop a sustainable
การบินที่ยั่งยืน
civil aviation industry
โครงการจ้ า งที่ ป รึ ก ษาจั ด ท� ำ ดั ช นี ชี้ วั ด ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ (Economic index) ทีเ่ กิดจากภาคอุตสาหกรรมการบิน
กพท. ร่างรายงานบัญชีประชาชาติดา้ นการบินของประเทศไทย
ปี 2562 แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งแสดงผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจออกเป็น 9 สาขา ได้แก่ การให้บริการขนส่งทางอากาศ
(Commercial Air Transport Service) การบินทั่วไป (General
Aviation) กิจการท่าอากาศยาน (Airport Services) การให้บริการ
การเดินอากาศ (Air Navigation Services) การผลิตอากาศยาน
และชิ้นส่วนอากาศยาน (Civil Aviation Manufacturing) สถาบัน
ฝึกอบรมด้านการบิน (Aviation Training) การซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
(Maintenance and Overhaul) งานก�ำกับดูแล (Regulatory
Functions) และกิจกรรมอื่น ๆ (Other Services)
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Consulting project to formulate an economic index
arising from the aviation industry
CAAT completed the draft 2019 National Accounts
Report on Thai Aviation in December 2021. The report
indicated the economic impact on nine services,
i.e. commercial air transport services, general aviation,
airport services, air navigation services, civil aviation
manufacturing, aviation training, maintenance and overhaul,
regulatory functions, and other services.
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โครงการส่งเสริมการบินขนาดเล็กทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ สร้าง
โอกาสในการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมการบินของไทย
กพท. ได้ก�ำหนดมาตรการส่งเสริมกิจกรรมการใช้อากาศยาน
ขนาดเล็ก ประเภทอากาศยานเบาพิเศษและอากาศยานเบาพิเศษ
เพื่อการกีฬา แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งก�ำหนด
โครงการน�ำร่อง 2 ปี (พ.ศ. 2565-2566) โดยได้ด�ำเนินโครงการ
กพท. สัญจรการตรวจสอบด้านการบิน (CAAT: regulatory
services on tour) เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ ใ ช้ ง าน
และให้ความรู้ด้านกฎหมายการบินในพื้นที่น�ำร่อง 2 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ และชลบุรี
โครงการจ้ า งจั ด ประชุ ม สั ม มนาประจ� ำ ปี Thailand
Drone Symposium
กพท. ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อวกาศและ
ภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ร่วมจัดงาน 1st Thailand Drone Symposium : UAS for Tomorrow
ซึ่ ง จะเป็ น การเปิ ด ประตู สู ่ โ อกาสในการการเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี
และการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย เพื่อยกระดับ
การขึ้นเป็นผู้น�ำได้ในระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
ในรูปแบบออนไลน์ (Webinar) เพือ่ เผยแพร่งานวิจยั และองค์ความรู้
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบังคับหรือปล่อยอากาศยาน รวมถึงสร้าง
การตระหนักในมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้บังคับหรือปล่อย
อากาศยาน เพือ่ เป็นแนวทางทีจ่ ะพัฒนาโดยเฉพาะการจัดการจราจร
ทางอากาศและการควบคุมการท�ำการบินต่อไป
โครงการความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต ้ น แบบ
ในการทดสอบ ทดลองเพือ่ การวิจยั และพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ
(UAV Regulatory Sandbox) ระยะที่ 1
กพท. ได้พิจารณาอนุญาตให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ท�ำการทดสอบทดลองเพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยานซึ่งไม่มี
นักบินในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ (UAV Regulatory Sandbox)
ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 โดยพิจารณาอนุญาตกรณี
ปฏิบัติแตกต่างจากเงื่อนไขตามแผนทดสอบทดลองอากาศยาน
ซึง่ ไม่มนี กั บินในพืน้ ทีว่ งั จันทร์วลั เลย์แก่บริษทั เอชจี โรโบติกส์ จ�ำกัด
ในการทดสอบทดลองจ�ำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการใช้โดรน
ขนส่งวัตถุขนาดเล็ก และโครงการใช้โดรนขนส่งอุปกรณ์ปฐมพยาบาล

Small aviation promotion for growth of Thai aviation

industry
The formulation of promotion measures for small aviation
including light aircraft, ultralight aircraft and ultralight aircraft
for sports was completed in November 2021. A two-year
(2022-2023) pilot project was set up. The CAAT’s regulatory
services on tour projects was implemented in two pilot
locations, namely Chiang Mai and Chon Buri provinces,
to facilitate users and provide knowledge on aviation laws.
Thailand Drone Symposium
CAAT, in collaboration with the Geo-informatics
and Space Technology Development Agency (Public
Organization) or GISTDA and PTT Public Company Limited,
organized the First Thailand Drone Symposium: UAS for
Tomorrow. The symposium, which took place on 24 December
2021 as an online seminar (webinar), aimed to disseminate
research and accurate knowledge about UAV control or launch,
as well as to build awareness on safety standards among
UAV operators as a guideline to development UAV traffic
management and flight control. The symposium was a window
to access relevant technology and UAV development in order to
make Thailand a leader in the region.
UAV Regulatory Sandbox Project Phase 1
CAAT allowed PTT Public Company Limited
to conduct experimental testing for research and development
of UAVs in the Wang Chan Valley area (UAV Regulatory
Sandbox) during September and December 2021.
Special permission was granted to HG Robotics Company
Limited to conduct two UAV experimental cases
in Wang Chan Valley which were not specified in the plan.
The two experimental testing projects were the drone
transport of small objects and the drone transport
of first aid equipment.
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 เป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล ด้ า นการบิ น Strategy 4: Serve as an information center
ระดับประเทศเพื่อการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม that disseminates and develops aviation
ด้านการบิน
knowledge and innovation
โครงการจัดท�ำกรอบแนวคิดในการออกแบบศูนย์ข้อมูล
และนวัตกรรมการบิน (โครงการต่อเนื่องจากปี 2563)
กพท. ได้รวบรวมความต้องการการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาสร้างโมเดล
ต้นแบบในการวิเคราะห์ 1) แผนพัฒนาการสร้างศูนย์ข้อมูล
และนวัตกรรมการบินระดับประเทศภายในปี 2564-2568 เพื่อให้
กพท. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการบินเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน 2) แผนพัฒนา
ระบบการใช้เทคโนโลยีการจัดการและการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
Big Data เพื่อให้การก�ำกับดูแลมาตรฐานและการด�ำเนินงาน
ด้านข้อมูล มี ร ะบบในการจั ด การและเฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพข้ อ มู ล
และรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

Conceptual framework formulation for design of the
aviation data and innovation center (continued from 2020)
CAAT collected the requirements for big data from relevant
agencies to create a prototype model for analysis of: 1) The plan
for development of a national aviation data and innovation
center during 2021 and 2025 to enable CAAT to be an aviation
data center for stakeholders; and 2) The plan for development
of a big data management and analysis system to enhance
systematic management and maintenance of information
quality as well as privacy of personal information.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยัง่ ยืน Strategy 5: Strengthen the organization and
ขององค์กร
establish organizational sustainability
โครงการจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ สนับสนุนการจัดท�ำแผนแม่บท
และแผนปฏิ บั ติ ก ารการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2564-2568) และ Code of Conducts ของ กพท.
กพท. ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณฯ (Code of Conducts) แล้ว
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
งานด�ำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
กพท. พัฒนาระบบรับเรือ่ งร้องเรียนให้สามารถรายงานความคืบหน้า
ของเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
โดยผู้ร้องเรียนจะสามารถรับทราบความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียน
ผ่านระบบฯ ดังกล่าว ซึ่งมีกระบวนการในการส่งเรื่องร้องเรียน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งยังสามารถติดตาม และรายงานผล
การพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนแก่ผรู้ อ้ งได้อย่างครบถ้วนมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีการแก้ปัญหาในการรับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
โครงการพัฒนาโครงสร้างการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
และค่าด�ำเนินการในการก�ำกับดูแลรูปแบบใหม่ (New Scheme
of Regulatory Charges)
กพท. ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�ำโครงสร้างการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ ในปี 2564 โดยคาดว่าจะมีโครงสร้างและแนวทาง
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ในปี 2565
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Consulting project for supporting the formulation
of five-year corporate governance master plan and
implementation plan (2021-2025) and Code of Conduct
The Code of Conduct of CAAT was announced on
22 December 2021.
Complaint Reception
CAAT developed a system for receiving complaints to
service dissatisfied customers more effectively. The system
consists of a process for sending complaints to relevant
departments; it can effectively monitor and report the results
to dissatisfied customers for mutual reward.
New Scheme of Regulatory Charges
CAAT gathered information to develop a new scheme of
regulatory charges in 2021. It is expected that the new scheme
of regulatory charges will be implemented in 2022.
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โครงการว่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ การจัดท�ำแผนปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Improvement ; BPI)
และจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
กพท. วิเคราะห์ ทบทวน กระบวนการปฏิบตั งิ านทัง้ กระบวนการหลัก
กระบวนการสนับสนุน รวมถึงระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ในปัจจุบนั เพือ่ น�ำมาประเมินผลในการพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ าน
(BPI) และจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
โดย กพท. ได้จัดท�ำแผนปรับปรุงพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ
(BPI) ฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ และอยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปจั จุบนั ของ กพท. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

Consulting project for Business Process Improvement
(BPI) and Information Technology Master Plan
CAAT analyzed and reviewed the operational processes
covering the core process, the support process, and
technological systems used in current operations in order to
assess the results for the development of Business Process
Improvement and formulation of an Information Technology
Master Plan. CAAT completed the Business Process
Improvement Plan. It is refining the IT Master Plan to suit
and comply with the current situation. This will enhance
the efficiency and effectiveness of the operation process,
and modernize the IT system.
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โครงการ/งาน ประจำ�ปี 2565
(รวมโครงการที่ดำ�เนินการต่อเนื่องจากปี 2564)

CAAT’s Projects/Work in 2022 (including ongoing projects from 2021)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการก�ำกับดูแลของรัฐ Strategy 1 Develop state’s oversight system
สู่มาตรฐานที่ยั่งยืน
to achieve sustainability standards

1. งานพัฒนากฎหมายด้านการบินพลเรือน
2. งานแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง พรบ. ความผิ ด บางประการ
ต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสญั ญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมาย
เกีย่ วกับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. 2010 และ Montreal
Protocol 2014
3. โครงการบังคับใช้กฎหมาย TCARs (โครงการต่อเนื่อง
จากปี 2564)
4. โครงการพัฒนากฎหมายการก�ำกับดูแลให้อยู่ในรูปแบบ
Performance Based Regulation (PBR)
5. งานค�ำนวณและวางแผนอัตราก�ำลัง (Aviation Safety &
Security Workforce Estimation and Planning)
6. งานศึกษาและจัดท�ำหลักการส�ำหรับการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านก�ำกับดูแลความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
(Competency-Based Training Program Model)
7. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
แบบออนไลน์
8. โครงการข้อ มูลแบบจ�ำลองระดับ สูงเชิงเลข (DEM)
จ�ำนวน 4 สนามบิน
9. งานจัดท�ำเครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ
ระบบรายงานด้านความปลอดภัย (Tool to assess the effective
of organization safety reporting)
10. โครงการ EMPIC ส�ำหรับการออกใบอนุญาตพนักงาน
อ�ำนวยการบิน (FOO License)
11. โครงการเช่ า ใช้ ร ะบบบริ ห ารการสอบภาคทฤษฎี
เพือ่ ขอรับใบอนุญาตผูป้ ระจ�ำหน้าทีผ่ า่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)
พร้อมคลังข้อสอบ
12. โครงการ Crew Member Certificate: CMC
13. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านการรับรองการให้อนุญาต
และการบริ ก ารกั บ ประชาชนระหว่ า ง กพท. และ กสทช.
(CAAT and NBTC One Stop Service)
14. งานติดตามการออกใบอนุญาตและใบรับรองที่คงค้าง
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 (CE-6)
15. งานจั ด ท� ำ กฎระเบี ย บภายในด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล
(ต่อเนื่องจากปี 2564)
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1. Development of laws related to civil aviation
2. Amendment of the Act on Certain Offenses
Against Air Navigation B.E. 2558 (2015) to prepare for
becoming a State Party to the Convention on the Suppression
of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation 2010
and the Montreal Protocol 2014
3. The project on enforcement of laws related
to the Thailand Consortium for Atmospheric Research (TCAR)
(continued from 2021)
4. The project on development of Performance Based
Regulation (PBRs)
5. Aviation Safety and Security Workforce Estimation
and Planning
6. Study and development of a Competency-based
Training Program Model for security supervisors and staff
7. The project on development of an air navigation
safety zone inspection system
8. The project on development of digital elevation
models (DEMs) for four airports
9. Production of tool to assess the effective
of organization safety reporting
10. The project on EMPIC for issuance of flight operation
officer licenses (FOO Licenses)
11. The project on renting an e-exam management
system and an exam repository for the theory exam
of applicants for officer licenses
12. The Crew Member Certificate (CMC) project
13. The project on integration of CAAT’s and NBTC’s
databases on certification, permission and public services
(CAAT and NBTC One Stop Service)
14. Following up on the issuance of permits and certificates
that remain unissued within 2023 (CE-6)
15. Formulation of internal regulations on human
resources (continued from 2021)
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16. งานจั ด ท� ำกฎระเบียบภายในด้านการเงิน (ต่อเนื่อง
จากปี 2564)
17. โครงการพั ฒ นาระบบตรวจติ ด ตามอากาศยาน
ซึ่งไม่มีนักบิน (UAS Tracking and Monitoring System)
18. โครงการความร่วมมือทางเทคนิค (FAA-Technical
Review) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและเตรียมความพร้อมก่อนรับ
การประเมินความปลอดภัยการบิน (IASA) เพื่อปรับเป็น CAT 1
โดยองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) (ต่อเนื่อง
จากปี 2564)
19. งานการแก้ไข NCASP และแผนฝึกอบรมการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
20. โครงการตรวจสอบติ ด ตามการแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง
เพื่อยกระดับคะแนน ICAO USOAP EI (ต่อเนื่องจากปี 2564)
21. โครงการตรวจสอบติ ด ตามการแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง
เพื่อยกระดับคะแนน ICAO USAP EI (ต่อเนื่องจากปี 2564)
22. โครงการตรวจประเมินด้วยตนเองโดยใช้ ICAO USOAP PPQ
เพื่อป้องกันไม่ ให้เกิด SSC
23. โครงการตรวจประเมินด้วยตนเองโดยใช้ ICAO USAP PQ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด SSeC
24. งานการส่งเสริม Security Culture
25. งานพัฒนา Toward Effective SSP Implementation
26. งานประเมิ น การซ้ อ มแผนเผชิ ญ เหตุ ข องสนามบิ น
ระหว่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
27. งานพัฒนาแผนรองรับภาวะฉุกเฉินของการเดินอากาศ
ด้าน ATM (ATM Contingency)

16. Formulation of internal regulations on financial affairs
(continued from 2021)
17. The project on development of a UAS Tracking
and Monitoring System
18. The FAA-Technical Review to address defects
and prepare for the International Aviation Safety Assessment
(IASA) in the attempt to return to FAA’s CAT1 (continued
from 2021)
19. Amendment of NCASP and the National Civil Aviation
Security Training Plan
20. The project on monitoring of defect correction
to improve the ICAO USOAP EI score (continued from 2021)
21. The project on monitoring of defect correction
to improve the ICAO USAP EI score (continued from 2021)
22. The project on self-assessment using the
ICAO USOAP PPQ to prevent SSC
23. The project on self-assessment using the
ICAO USAP PQ to prevent SSeC
24. Promotion of the Security Culture
25. Development of the Toward Effective SSP
Implementation
26. Assessment of the rehearsal on emergency action
plan of the high-risk international airports
27. Development of the ATM contingency plan

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสู่มาตรฐานสมรรถนะทางการบิน Strategy 2 Transition to performance basedในระดับสากล
oriented operations to achieve global standards
1. โครงการจั ด ท� ำ ดั ช นี ชี้ วั ด ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ
(Economics Index) ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมการบิน
2. งานจั ด ท� ำ และทบทวนแผนงานเพื่ อ รองรั บ นโยบาย
การบินพลเรือนของประเทศ
3. งานทบทวนเกณฑ์ตัวชี้วัดส�ำหรับการประเมินมาตรฐาน
คุ ณ ภาพบริ การของสายการบิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
New Normal
4. โครงการพั ฒ นากลไกระบบประเมิ น ผลและติ ด ตาม
ตั ว ชี้ วั ด สมรรถนะของการด� ำ เนิ น การทางการบิ น ของประเทศ
(Aviation Performance Measurement System)
5. งานขับเคลือ่ นการด�ำเนินการตามแผนแม่บทห้วงอากาศ
และการเดินอากาศของประเทศไทย

1. The project on formulating an economics index
of the aviation industry
2. Development and revision of a roadmap to support
national civil aviation policies
3. Review of the criteria for airline service quality
assessment to respond to the New Normal context
4. The project on development and monitoring
of an aviation performance measurement system
5. Implementation of Thailand’s Airspace
and Air Navigation Master Plan
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบริการ Strategy 3 Improve and develop CAAT’s public
เพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินทีย่ งั่ ยืน service systems for sustainable growth of the
1. โครงการสัมมนาอุตสาหกรรมการบินของไทย (Thai Aviation aviation industry

Industry Conference)
2. โครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมการบิน
และการบิ น พลเรื อ นสั ญ จร (Civil Aviation Networking
and On-site Visiting)
3. โครงการประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
และการเผยแพร่ขอ้ มูลให้หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับ
ดูแล และการใช้ประโยชน์ของอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
4. งานสัมมนา Thailand Drone Symposium
5. โครงการขอ ตกลงความรว มมือระหวา ง CAA กลุม ประเทศ
ASEAN (Arise Plus) เพื่อการจัดทํามาตรฐานการกํากับดูแล
และออกใบอนุญาตนักบิน MRA-FCL และการนําไปใช (Implementation)
(รูปแบบ Teleconference)
6. โครงการภายใต้ความร่วมมือไทย-สิงคโปร์ ในเรื่อง
Aviation Safety Air traffic management Aviation Security
Air Transport
7. งานติดตามข้อมูลการด�ำเนินมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก
ตาม State Action Plan

1. The Thai aviation industry conference project
2. The project on the development of the Civil Aviation
Network and Onsite Visiting
3. The project on cooperation, exchange, and
dissemination of information related to supervision and
utilization of unmanned aerial vehicles to government agencies
4. Thailand drone symposium
5. The project on cooperation agreement among
CAA of ASEAN member states (under the ARISE
Plus Program) on the establishment of the standards
for oversight and issuance of flight crew licenses (MRA-FCLs)
and implementation via teleconference
6. The project on cooperation between Thailand
and Singapore on aviation safety, air traffic management,
aviation security and air transport
7. Following up of the implementation of greenhouse gas
reduction measure in accordance with the state action plan

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารและพัฒนา “คน” ให้เป็นหัวใจ Strategy 4 Manage and develop human resource
ของการขั บ เคลื่ อ นและนวั ต กรรมระบบงานทุ ก ด้ า น to be the heart of supply chain & innovate a high
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยั่งยืน
performance work system to be the sustainable HPO

1. งานจัดท�ำระบบการประเมินผลลัพธ์ด้วย LeTCI
2. งานศึกษาและจัดท�ำหลักการส�ำหรับการพัฒนาภาวะ
ผู้น�ำของผู้บริหาร และพนักงานเพื่อสร้างผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Leader Model)
3. โครงการยกระดับความผูกพันองค์กร
4. โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
5. โครงการจัดท�ำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ของ กพท. และอุตสาหกรรมการบินของประเทศ (Business
Continuity Management System: BCMS)
6. โครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ
7. โครงการจัดท�ำแผนแม่บทอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
8. โครงการจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐาน Smart Office
9. งานบริหารโครงการพัฒนาและจัดท�ำมาตรฐานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
10. โครงการจัดให้มี Digital data set ในรูปแบบ AIXM
ให้ครบถ้วน
11. โครงการจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญจัดทาํ ข้อมูลพืน้ ทีแ่ ละสิง่ กีดขวาง
อิเล็กทรอนิกส์ Area 1 ของประเทศไทย
12. โครงการก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของค่าด�ำเนินการ
ในการก�ำกับดูแลรูปแบบใหม่ (New Scheme of Regulatory
Charges) (ต่อเนื่องจากปี 2564)
13. งานบริหารเงินสด
14. งานจัดท�ำระบบการบริหารจัดการต้นทุน (ต่อเนือ่ งจากปี 2564)
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1. Development of the LeTCI outcome assessment system
2. Study and development of high performance leader model
3. The project on the enhancement of organizational
engagement
4. The project on the promotion of organizational values
and culture
5. The project on the development of a business
continuity management system (BCMS) for CAAT
and the national aviation industry
6. The project on the improvement of business processes
7. The project on the development of the unmanned
aerial aircraft master plan
8. The project on the procurement of smart office infrastructure
9. Management of the Project on developing
and formulating digital technology standards
10. The project on provision of a complete digital data
set in AIXM format
11. The project on the employment of specialists to provide
information about area and electronic barrier of Area 1 in Thailand
12. The project of a new scheme of regulatory charges
(continued from 2021)
13. Cash management
14. Development of a cost management system
(continued from 2021)
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ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ปี 2564
Overview of Thailand’s Aviation Industry in 2021

36

6

ผูใหบร�การการเดินอากาศ
air navigation
service providers (ANSPs)

ทาอากาศยาน
airports

25
42

650

14

air operating license
(AOL) holders

โดรนที่ไดรับการข�้นทะเบียน

41,256

ผูประกอบกิจการการบินพลเร�อน
civil aviation operators

อากาศยาน
aircraft

ผูดำเนินการเดินอากาศ

ลำ
registered drones

ลำ

67

อากาศยานเบาพ�เศษ
very light aircraft

ลำ
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264

หนวยซอมบำรุงอากาศยาน
repair stations

23

สถาบันฝกอบรมและศูนยทดสอบ
ภาษาผูประจำหนาที่

approved training organizations and
language proficiency testing centers

42

นายแพทยผูตรวจ
และนายแพทยผูตรวจอาว�โส

authorized medical
examiners (AMEs) and senior AMEs

การออกใบอนุญาตผูประจำหนาที่
Officer licensing

432
ใบอนุญาตนักบินศิษยการบิน

32

student pilot licenses (SPLs)

54
ใบอนุญาตนักบินสวนบุคคล

ผูผลิตชิ�นสวนอากาศยาน

aircraft component manufacturers

private pilot licenses (PPLs)

91
139
ใบอนุญาตนักบินพาณิชยเอก
ใบอนุญาตนักบินพาณิชยตร�
commercial pilot licenses (CPLs)

airline transport pilot
licenses (ATPLs)

105
15
ใบอนุญาตนายชางภาคพ�้นดิน ใบอนุญาตพนักงาน
aircraft maintenance
engineer licenses (AMLs)

อำนวยการบิน

7ใบอนุญาตศิษยพนักงาน

0ใบอนุญาตพนักงานควบคุม

ควบคุมจราจรทางอากาศ

student air traffic controller
licenses (SATC)

flight operation officer
(FOO) licenses

จราจรทางอากาศ

air traffic controller
license (ATC)

15
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สารประธานกรรมการก�ำกับ

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Message from the Chairman of the Board of Commissioners
นายชยธรรม์ พรหมศร

ปลัดกระทรวงคมนาคม
ประธานกรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Mr. Chayatan Phromsorn

Permanent Secretary for Transport
Chairman of the Board of Commissioners
of the Civil Aviation Authority of Thailand
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ปี 2564 เป็นอีกปีทภี่ าคอุตสาหกรรมการบินของโลกและของประเทศไทย
ยังคงได้รับผลกระทบจากความผันผวนจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบันภาคการบินทั่วโลกเริ่มกลับมาให้บริการ
และประเทศไทยเริ่มกระบวนการเปิดประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งการริเริ่ม
ให้มีกิจกรรม “Phuket Sandbox” และระบบ Test & Go เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานก�ำกับดูแลภาคการบินพลเรือนของประเทศ
ส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย (กพท.) ได้ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ
ในการขับเคลือ่ นมาตรการสาธารณสุขในภาคอุตสาหกรรมการบินตามนโยบาย
รัฐบาลตลอดช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา ซึง่ ผมได้เห็นถึงความตัง้ ใจจริง และวิรยิ ะอุตสาหะ
ของคณะกรรมการก�ำกับฯ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีท่ กุ คน จนมีผลการปฏิบตั งิ าน
เป็นทีย่ อมรับ ทัง้ ในมิตขิ องการควบคุมโรค และการประคับประคองอุตสาหกรรม
การบินของประเทศ แต่กย็ งั มีภารกิจอีกมากทีจ่ ำ� เป็นต้องด�ำเนินการเพือ่ เตรียม
ความพร้อมรองรับต่อการแข่งขันที่จะมีความรุนแรงในภาคอุตสาหกรรม
การบินภายหลังจากสถานการณ์โควิดจบลง
ส�ำหรับปี 2565 จะเป็นอีกปีทมี่ คี วามท้าทายส�ำหรับภาคการบินของประเทศ
อย่างยิ่ง ซึ่ง กพท. จะต้องเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
การบินของประเทศทั้งระบบให้รองรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นได้ อย่างน้อย
3 ประการ ความท้าทายประการแรก คือ การฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบิน
ของประเทศ ให้กลับมาเป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ที่ กพท. จะต้องเร่งจัดท�ำ Road Map การฟืน้ ฟูดงั กล่าว โดยเน้นการมีสว่ นร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ และเมื่อจัดท�ำ  Road Map แล้วเสร็จ กพท.
จะต้องท�ำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ให้เกิดผลในทางปฏิบตั แิ ละสามารถ พลิกฟืน้ อุตสาหกรรมการบินของประเทศ
ให้กลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน ความท้าทายประการที่สอง
คือ การกวดขันมาตรการด้านควบคุมโรคทางการบินตามมาตรการสาธารณสุข
ในลักษณะ New Normal เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นซ�้ำอีก
รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน ความท้าทายประการสุดท้าย
คือ การให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่ Federal Aviation Agency Category I
ของสหรัฐอเมริกาให้ได้ภายในปี 2565 ซึง่ นอกจากจะเป็นการช่วยเปิดเส้นทาง
การบินใหม่เข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีมาตรฐานด้านการบินพลเรือนเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกแล้ว
ซึ่งความท้าทายทั้งหมดนี้จะส�ำเร็จขึ้นได้ ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจ
ของพวกเราชาว กพท. ทั้งหมด โดยอาศัยการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐาน ตามวิสัยทัศน์ “Standard Assurer” ที่พวกเราได้ร่วมกัน
ก�ำหนดขึ้นมา
สุดท้ายนี้ ผม และคณะกรรมการก�ำกับฯ ทุกท่าน มีความเชื่อมั่นว่า
หากผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของ กพท. ทุ ก คน ทุ ่ ม เทปฏิ บั ติ ง าน
อย่ า งเต็ ม ความสามารถแล้ ว จะสามารถร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นให้ กพท.
ปฏิบัติภารกิจที่ท้าทายในช่วงเวลานี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี โดยคณะกรรมการ
ก�ำกับฯ ทุกท่าน พร้อมจะให้การสนับสนุนในการปฏิบตั งิ านทุกด้านอย่างเต็มที่
พร้อมทั้งผลักดันอุตสาหกรรมการบินของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

In 2021, Thailand and the international aviation industry
continued to be affected by the volatile COVID-19 pandemic.
Currently, the world’s aviation sector is getting back on track
and Thailand has started a systematic reopening process.
The Phuket Sandbox and the Test & Go programs have
been implemented to serve tourists. As Thailand’s civil
aviation regulator, the Civil Aviation Authority of Thailand
(CAAT) has played an important role in driving the aviation
sector’s public health measures in line with government policy.
Personally, I have witnessed the dedication and perseverance
of the CAAT’s Board of Commissioners, executives, and all staff.
Their actions are recognized both in terms of disease control
and national aviation industry support. However, much still
remains to be done to prepare for the coming fierce competition
in the industry when the pandemic is eventually over.
Thailand’s aviation sector continues to face challenges
in 2022 and CAAT is one of the main agencies for coping
with at least three of them that are looming. The first is to revive
the national aviation sector as the core engine for driving
the national economic system. CAAT needs to accelerate
the restoration road map by emphasizing stakeholder
participation. Upon completion of the road map, CAAT needs
to build mutual understanding among all related parties
to win cooperation and achieve practical results in revitalizing
the national aviation industry in a strong and sustainable
manner. The second challenge is to tighten ‘new normal’
aviation disease control measures to prevent re-emergence
of the pandemic and build public confidence. The third challenge
is for Thailand to regain Category I status with the USA’s Federal
Aviation Agency. This will not only help our fleet to reopen
its operations in the USA, but will also rubber-stamp the fact
that Thailand has a globally acceptable aviation standard.
All these challenges can be accomplished with cooperation
from CAAT’s staff through their work in accordance with the vision
of being a “Standard Assurer”.
Finally, the Board of Commissioners and I, are confident
that these challenges will be overcome through the dedication
of CAAT’s executives and personnel. All Board members
are also ready to provide a strong support to drive the national
aviation industry forward with sustainable growth.
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คณะกรรมการก�ำกับ

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
Board of Commissioners

นายชยธรรม์ พรหมศร
Mr. Chayatan Phromsorn
ต�ำแหน่งในปัจจุบัน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. in Civil Engineering (Transportation)
The University of Texas at Austin,
Texas, U.S.A. (โดยทุนรัฐบาลไทย)
ปริญญาโท
M.Sc. in Civil Engineering (Transportation)
The University of Texas at Austin,
Texas, U.S.A. (โดยทุนรัฐบาลไทย)
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรนักบริหาร
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56
• หลักสูตรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 1
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP),
Kellogg School มหาวิทยาลัย Northwestern, Evanston, USA
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51 วิทยาลัยมหาดไทย
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Current Position
Permanent Secretary, Ministry of Transport
Educational Background
• Ph.D. in Civil Engineering (Transportation),
The University of Texas at Austin, Texas, U.S.A.
(Government’s scholarship)
• Master of Science in Civil Engineerin (Transportation),
The University of Texas at Austin, Texas, U.S.A.
(Government’s scholarship)
• Bachelor degree in Civil Engineering (2nd Class Honors),
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Executive Programs
• National Academy Justice (Batch 23),
Judicial Training Institute
• National Defence College (Batch 56)
• ASEAN Economic Community Program (Batch 1),
King Prajadhipok’s Institute
• Executive Development Program (EDP) at Kellogg School,
Northwestern University, Evanston, USA
• Senior Executive Development Program (Batch 51),
Ministry of Interior

ANNUAL REPORT 2021

ประสบการณ์การท�ำงาน
1 ต.ค. 2563-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2562-ก.ย. 2563

พ.ศ. 2559-2562

พ.ศ. 2554-2559

ปลัดกระทรวงคมนาคม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหาร
โครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
กรมทางหลวง

Working Experience
1 October 2020-present
2019-2020
2016-2019
2011-2016

Permanent Secretary,
Ministry of Transport
Director-General, Office of
Transport and Traffic Policy
and Planning
Deputy Director-General,
Office of Transport and
Traffic Policy and Planning
Director, Bureau of International
Highways Cooperation,
Department of Highways,
Ministry of Transport
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นาวาอากาศเอก วุฒิ น้อยเชี่ยวกาญจน์
Group Captain Vudh Noichiewkan
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• กรรมการตรวจสอบ ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการประเมินผลงานผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระของการประชุม
ของคณะกรรมการการบินพลเรือน
• อนุกรรมการกฎหมายและหลักเกณฑ์ คณะกรรมการการบินพลเรือน
• ผู้อ�ำนวยการ กองมาตรฐานสนามบินและการบริการ การเดินอากาศ
ส�ำนักงานการบินกองทัพอากาศ
• รักษาการนายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบิน บ.ล�ำเลียง
  กองมาตรฐานการปฏิบัติการบิน ส�ำนักงานการบินกองทัพอากาศ
ประวัติการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินยิ ม อันดับ 1)
โรงเรียนนายเรืออากาศ (รุ่นที่ 37)
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ (เอกการจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 51
• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 51
หลักสูตรนักบริหาร
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2021
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP)
รุ่นที่ 12/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการฝึกอบรม
• ATR72 Type Rating Course, ATR Training Center, ประเทศฝรัง่ เศส
• ATR Type Rating Instructor Initial Course, ATR Training Center,
ประเทศฝรั่งเศส
• Safety Oversight Flight Operations Inspector, Singapore Aviation
Academy, ประเทศสิงคโปร์
• Transition Airbus 320 course, Airbus Asia Training Center,
ประเทศสิงคโปร์
• Type Rating Examiner, ATR Training Center, ประเทศฝรั่งเศส
• ATR72-600 Delta Course, ATR Training Center, ประเทศสิงคโปร์
ประสบการณ์การท�ำงาน
พ.ศ. 2563
ผู้อ�ำนวยการ กองมาตรฐานสนามบินและการบริการ
การเดินอากาศ ส�ำนักงานการบินกองทัพอากาศ
รักษาการนายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบิน
บ.ล�ำเลียง กองมาตรฐานการปฏิบตั กิ ารบิน
ส�ำนักงานการบินกองทัพอากาศ
พ.ศ. 2562
นักบินพระราชพาหนะ ศูนย์บินพระราชพาหนะ
พ.ศ. 2560
รองผู้อ�ำนวยการ กองตรวจสอบมาตรฐานการบิน
กรมจเรทหารอากาศ

Current Positions
• Board of Commissioners, Civil Aviation Authority of Thailand
• Audit Committee, Civil Aviation Authority of Thailand
• Member of the Director General Performance Appraisal Subcommittee,
Civil Aviation Authority of Thailand
• Member of the Agenda Screening for the Civil Aviation Board
Subcommittee, Civil Aviation Board
• Member of the Legislations and Regulations Subcommittee,
Civil Aviation Board
• Director of Aerodrome and Air Navigation Services Standards
Division, Military Aviation Authority (MAA)
• Acting Transport Aircraft Flight Operations Standards Inspector,
Flight Operation Standards Division, MAA
Educational Background
• Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) (1st class honors),
Royal Thai Air Force Academy, Class 37
• Master of Business Administration in Business Administration,
Kasetsart University
• Air Command and Staff College, Class 51
• Air War College, Class 51
Executive Programs
• Director Accreditation Program (DAP) (Batch 188),
Thai Institute of Directors Association
• Board Nomination & Compensation Program (BNCP) (Batch 12)
Thai Institute of Directors Association
Training
• ATR72 Type Rating Course, ATR Training Center, France
• ATR Type Rating Instructor Initial Course, ATR Training Center, France
• Safety Oversight Flight Operations Inspector,
Singapore Aviation Academy, Singapore
• Transition Airbus 320 course, Airbus Asia Training Center, Singapore
• Type Rating Examiner, ATR Training Center, France
• ATR72-600 Delta Course, ATR Training Center, Singapore
Work Experience
2020
- Director of Aerodrome and Air Navigation Services
Standards Division, MAA
- Acting Transport Aircraft Flight Operations Standards
Inspector, Flight Operation Standards Division, MAA
2019
- Royal Aircraft Pilot, Royal Flight Aircraft Administration Centre
2017
- Deputy Director, Flight Operations Standards Division,
Directorate of Inspector General

ANNUAL REPORT 2021

นางสาริณี อังศุสิงห์
Mrs. Sarinee Angsusingha
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการบินพลเรือน
• กรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• ประธานอนุกรรมการกฎหมายและหลักเกณฑ์
คณะกรรมการการบินพลเรือน
• ประธานอนุกรรมการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• ประธานอนุกรรมการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศ
คณะกรรมการการบินพลเรือน
• อนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระของการประชุม
ของคณะกรรมการการบินพลเรือน คณะกรรมการการบินพลเรือน
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรนักบริหาร
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ
สถาบันวิชาการทหาร อากาศชั้นสูง (วทอ.) รุ่นที่ 34
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 6
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช.
สถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) กระทรวงการคลัง
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน
พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2561 กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2557 รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2554 นักวิชาการ ระดับรองกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

Current Positions
• Member of the Civil Aviation Board
• Board of Commissioners, Civil Aviation Authority of Thailand
• Chairman of the Legislations and Regulations Subcommittee,
Civil Aviation Board
• Chairman of the Human Resource Subcommittee,
Civil Aviation Authority of Thailand
• Chairman of the Executive Subcommittee,
Civil Aviation Authority of Thailand
• Chairman of the Technical Advisory Subcommittee,
Civil Aviation Authority of Thailand
• Member of the Air Transport Policy and Strategy Subcommittee,
Civil Aviation Board
• Member of the Agenda Screening for the Civil Aviation Board
Subcommittee, Civil Aviation Board
Educational Background
• Master of Business Administration, Kasetsart University
• Bachelor of Arts, Kasetsart University
Executive Programs
• National Defence College (Batch 55)
• Certificate in Air War College, The Royal Thai Airforce Institute
of Higher Education (Batch 34)
• Administrative Justice Management for Senior Executives (Batch 6)
Administrative Justice Institute, Office of Administrative Court
• Anti-Corruption Strategic Management for Senior Executives (Batch 7)
Sanya Dharmasakti Anti-Corruption Institute (SDI),
Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC)
• Leadership Succession Program (LSP) (Batch 1),
Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP),
Ministry of Finance
• Ethical Leadership Program (ELP) (Batch 1),
Thai Institute of Directors Association
• Director Certification Program (DCP) (Batch 219),
Thai Institute of Directors Association
Work Experience
2014-2018
President Aeronautical Radio of Thailand Ltd. (AEROTHAI)
2011-2014
Executive Vice President, Aeronautical
Radio of Thailand Ltd. (AEROTHAI)
2010-2011
Expert, Executive Vice President Level,
Aeronautical Radio of Thailand Ltd. (AEROTHAI)
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นายชนินทร์ แก่นหิรัญ

Mr. Chanin Kanhirun
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• รองประธานกรรมการตรวจสอบส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย คดี และนิติกรรมสัญญา
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• ประธานอนุกรรมการประเมินผลงานผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระของการประชุมของคณะกรรมการการบิน
พลเรือน คณะกรรมการการบินพลเรือน
• กรรมการนโยบายการขนส่งทางบก
• กรรมการจัดตั้งสายเดินเรือแห่งประเทศไทย
• ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ด้านการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน และกฎหมาย
• กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการ Executive Committee กลั่นกรองเรื่องที่จะน�ำเสนอคณะกรรมการ
รถไฟแห่งประเทศไทย
• ประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงการท่าเรือแห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการกฎหมายการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• ประธานอนุกรรมการกฎหมายการรถไฟแห่งประเทศไทย
• กรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยคลับไลเซนซิ่ง สมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทย สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC)
• ประธานกรรมการ บริษัท ลีเกิล อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท บีอี คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกเทคโนโลยีวิศวกรรมและธุรกิจ จ�ำกัด
• ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอราวัณประกันภัย จ�ำกัด
• หัวหน้าส�ำนักกฎหมาย พัฒนานิติธรรม

ประวัติการศึกษา

• Board of Commissioners, Civil Aviation Authority of Thailand
• Vice Chairman of the Audit Committee, Civil Aviation Authority of Thailand
• Chairman of the Law, Legal Case, and Contracts Subcommittee,
Civil Aviation Authority of Thailand
• Chairman of the Director General Performance Appraisal Subcommittee,
Civil Aviation Authority of Thailand
• Member of the Agenda Screening for the Civil Aviation Board Subcommittee,
Civil Aviation Board
• Member of the Land Transportation Policy Committee, Ministry of Transport
• Member of National Maritime Navigation Line Committee
• Chairman of the Subcommittee on Southern Economic Corridor (Landbridge
between the Gulf of Thailand and Andaman Sea) on Public and Private
Partnership and Law
• Member of the Port Authority of Thailand Committee
• Subcommittee on the Executive Committee, State Railway of Thailand
• Chairman of the Subcommittee on Knowledge and Innovation Management,
Port Authority of Thailand
• Chairman of the Risk Management Committee, Port Authority of Thailand
• Member of the Law Subcommittee, Expressway Authority of Thailand
• Chairman of the Law Subcommittee, State Railway of Thailand
• Member of Appeal Body Club Licensing, Asian Football Confederation (AFC)
• Chairman of Legal International Management Co., Ltd.
• Chairman of B-E Communication Co., Ltd.
• Chairman of Bangkok Technology Engineering and Business Co., Ltd.
• Legal Counsel, Erawan-Insurance Public Co., Ltd.
• Chief of Legal Affairs Bureau, Phatthana Nititham Law Office

Educational Background

• Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University
• Political and Electoral Development Institute Program (Batch 6)
• The Rule of Law for Democracy (Batch 8), Constitution Court Academy

• น.บ. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• อบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 6 (พตส. 6)
• อบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 8
(น.ธ.ป.8)

Executive Programs

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2021
สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
รุ่นที่ 25/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP)
รุ่นที่ 12/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Work Experience

หลักสูตรนักบริหาร

ประสบการณ์การท�ำงาน
พ.ศ. 2559-2560
พ.ศ. 2552-2555
พ.ศ. 2552-2554

ด้านสังคม

พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2560-ปัจจุบนั
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
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Current Positions

รองเลขาธิการสมาคมฝ่ายกฎหมายสมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อนุกรรมการการวินิจฉัยค�ำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการ บริษทั พี อี เอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัลแนล จ�ำกัด

กรรมการนโยบายการขนส่งทางบก
กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
กรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ Executive Committee กลั่นกรองเรื่อง
ที่จะน�ำเสนอ คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาด้านกฎหมาย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านกฎหมายของรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนที่สอง (นายศุภชัย โพธิ์สุ)
กรรมการสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตัง้
กรรมการ มูลนิธิ ท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล
เพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
อนุกรรมการ มูลนิธิพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

• Director Accreditation Program (DAP) (Batch 188),
Thai Institute of Directors Association
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) (Batch 25)
Thai Institute of Directors Association
• Board Nomination & Compensation Program (BNCP) (Batch 12)
Thai Institute of Directors Association
2016-2017
2009-2012
2009-2011

Social Work

2020-present
2019-present
2019-present
2019-present
2019-present
2019-present
2017-present
2009-present
2009-present

Deputy Secretary General of Legal Department,
Football Association of Thailand
Member of the Subcommittee on Complaints and Problems
or Disputes, Office of The Election Commission
Chairman of PEA ENCOM International Co.,Ltd
Member of the Land Transportation Policy Committee,
Ministry of Transport
Director, Port Authority of Thailand
Board of Commissioners, Civil Aviation Authority
of Thailand
Subcommittee on the Executive Committee,
State Railway of Thailand
Advisor to Deputy Minister of Tourism & Sports (Legal Affairs)
Honorary Advisor to Second Deputy Speaker of the
House of Representatives (Mr. Supachai Posu)
Member of the Board of Political and Electoral
Development Institute Association
Member of the Committee of TPY Viraya Javakul
Foundation for Research for Army Medical Sciences
Member of the Subcommittee of the Medical Science
Development Srinakharinwirot University Foundation

ANNUAL REPORT 2021

นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์

Mrs. Intira Phokpoonyarak
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
•
•
•
•

อนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม
กรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
รองประธานอนุกรรมการประเมินผลงานผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระของการประชุมของคณะกรรมการ
การบินพลเรือน คณะกรรมการการบินพลเรือน
• กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานอนุกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร  
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี

หลักสูตรนักบริหาร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 42/2021
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP)
รุ่นที่ 12/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผูน้ ำ� การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั รุน่ ที่ 2 ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2555) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2
ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
• หลักสูตรประกาศนียบัตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ศูนย์การศึกษาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรส�ำหรับกรรมการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�ำงาน

• ผู้อ�ำนวยการ องค์การคลังสินค้า, กระทรวงพาณิชย์
• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ/ กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์/ กลุ่มงาน
ปฏิบัติการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารเงินและบัญชี/ สายงานสนับสนุน
การบริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• กรรมการและกรรมการบริหาร, สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร
และการเงินไทย
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ นครธน จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ธนาคารพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น จ�ำกัด
• กรรมการบริหาร บริษัทสยามซิตี้ไอที จ�ำกัด
• รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

Current Positions

• Member of the Air Transport Policy and Strategy Subcommittee,
Ministry of Transport
• Board of Commissioners, Civil Aviation Authority of Thailand
• Chairman of the Audit Committee, Civil Aviation Authority of Thailand
• Vice Chairman of the Director General Performance Appraisal Subcommittee,
Civil Aviation Authority of Thailand
• Member of the Agenda Screening for the Civil Aviation Board
Subcommittee, Civil Aviation Board
• Committee/ Chairman of the Audit Committee/ Chairman of the Organizational
Development Subcommittee, Islamic Bank Asset Management Co., Ltd.

Educational Background

• Master of Public Administration, Chulalongkorn University  
• Master of Business Administration (Accounting),
University of the Thai Chamber of Commerce
• Bachelor of Business Administration (Accounting),
Ramkhamhaeng University

Executive Programs

• Advanced Audit Committee Program (AACP) (Batch 42),
Thai Institute of Directors Association
• Board Nomination & Compensation Program (BNCP) (Batch 12),
Thai Institute of Directors Association
• Digital CEO (Batch 2), Digital Economy Promotion Agency
• The Corporate Governance for Directors and Senior Executives of Regulators,
State Enterprises and Public Organizations (Batch 18),
King Prajadhipok’s Institute
• National Defence Course 2555, Thailand National Defence College,
National Defence Studies Institute
• Training Course on Administrative Justice for Executives (Batch 2),
Administrative Court of Thailand
• Public Administration and Law for Executives (Batch 9), King Prajadhipok’s Institute
• Certificate Program in Chief Financial Officer, Federation of Accounting
Professions Under The Royal Patronage of His Majesty The King
• Certificate Program in Computer Programming, The Computer Science
Education Center, Chulalongkorn University
• Director Certificate Program-Thai Institute of Directors Association

Work Experience

• President, Public Warehouse Organization, Ministry of Commerce
• Vice President of Credit Group/ Asset Management Group/ Operations Group,
Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand  
• Assistant Vice President of Treasury and Accounting Division/ Administration
Support Division, Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand  
• Director, Thai Institute of Banking and Finance Association
• Financial Accounting Manager, Standard Chartered Nakornthon Bank PCL.
• Assistant Accounting Manager, The Industrial Bank of Japan Limited
• Executive Director, SiamCity IT Co., Ltd.
• Vice President, Accounting Department, Siam City Bank PCL.
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นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
Miss Yaowanooch Wiyaporn
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
Current Positions
• กรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• Board of Commissioners, Civil Aviation Authority of Thailand
• ประธานคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• Chairman of the Good Corporate Governance Subcommittee,
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
Civil Aviation Authority of Thailand
• ประธานคณะอนุกรรมการกฎระเบียบในด้านการบริหารงานภายใน
• Chairman of the Regulations on the Internal Administration
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
Subcommittee, Civil Aviation Authority of Thailand
• อนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระของการประชุม
• Member of the Agenda Screening Subcommittee,
ของคณะกรรมการการบินพลเรือน คณะกรรมการการบินพลเรือน
Civil Aviation Board
• รองประธานอนุกรรมการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
• Vice Chairman of the Organizational Management and
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
Development Subcommittee, Civil Aviation Authority of Thailand
• กรรมการธนาคารออมสิน
• Board of Directors, Government Savings Bank
• อนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารออมสิน
• Member of the Good Corporate Governance Subcommittee,
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
Government Savings Bank
ของผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
• Member of the Performance Appraisal and Remuneration of
• คณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.พ. วิสามัญ เกี่ยวกับการประเมินบุคคล
Chief Executive Officer Committee, Government Savings Bank
เพื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทวิชาการ
• Member of the Civil Service Subcommittee on Personnel
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Assessment for Appointment of Knowledge-Worker Positions
(องค์การมหาชน)
• Member of the Risk Management Subcommittee,
• อนุกรรมการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
Defence Technology Institute (Public Organization)
โครงการทีข่ อรับเงินกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล กองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล
• Member of and Advisor to the Groundwater Development Fund
ประวัติการศึกษา
Subcommittee, Groundwater Development Fund
• ปริญญาโท
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              Educational Background
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• Master of Laws, Chulalongkorn University
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       
• Certificate in Thai Barrister, Institute of Legal Education of the
ประสบการณ์การท�ำงาน
Thai Bar Association
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
• Bachelor of Laws, Chulalongkorn University  
• ทีป่ รึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง (ทรงคุณวุฒ)ิ กรมบัญชีกลาง Work Experiences
• กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
• Director of the Office of Legal Affairs, The Comptroller General’s
• ประธานกรรมการตรวจสอบการประปาส่วนภูมิภาค
Department
• กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
• Advisor on Legal Affairs and Fiscal Regulation,
• ประธานกรรมการตรวจสอบ องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
The Comptroller General’s Department
• Director, Provincial Waterworks Authority
• Chairman of the Audit Committee, Provincial Waterworks Authority
• Director, National Science Museum, Thailand
• Chairman of the Audit Committee,
National Science Museum, Thailand
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นายสุทธิพงษ์ คงพูล
Mr. Suttipong Kongpool
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาการโฆษณา)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      
คุณวุฒิเพิ่มเติม
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการทัพอากาศ
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 46
ปีการศึกษา 2555
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) รุ่นที่ 2 ปี 2557
• หลักสูตร Advanced Executive Program (AEP),
Northwestern University Aviation รุ่นที่ 2 ปี 2557
• หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA)
Program มหาวิทยาลัยมหิดล Sloan School of Management,
Massachusetts Institute of Technology ปี 2562
ประสบการณ์การท�ำงาน
พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2561-2564
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(มาตรฐานและความปลอดภัย)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
พ.ศ. 2560-2561
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
พ.ศ. 2558-2560
นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

Current Position
The Director General of the Civil Aviation Authority of Thailand
Educational Background
Bachelor of Communication Arts (Advertising), Bangkok University
Executive Programs
• Air War Cerificate Program, The Royal Thai Airforce Institute of Higher
Education
• Leadership Succession Program, Institute of Research
and Development for Public Enterprise of Thailand (Batch 2)
• Advanced Executive Program, Northwestern University (Batch 2)
• Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) Program,
Mahidol University and Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Working experience
2021-present Director General, Civil Aviation Authority of Thailand
2018-2021
Vice President (Safety and Standards),
Aeronautical Radio of Thailand Ltd. (AEROTHAI)
2017-2018
Executive Vice President, Aeronautical Radio
of Thailand Ltd. (AEROTHAI)
2015-2017
Expert, Executive Vice President Level,
Aeronautical Radio of Thailand Ltd. (AEROTHAI)
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สารผู้อ�ำนวยการ

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
Message from the Director General

นายสุทธิพงษ์ คงพูล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Mr. Suttipong Kongpool

The Director General of the Civil Aviation Authority of Thailand
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ในปี 2564 อุตสาหกรรมการบินของไทยยังคงได้รับผลกระทบ
อย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกหลายระลอก
ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกยังคงบังคับใช้มาตรการจ�ำกัด
การเดินทางทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ส่งผลให้การขนส่ง
ทางอากาศต้องหยุดชะงัก ดังจะเห็นได้จากภาพรวมจ�ำนวนผูโ้ ดยสาร
ทางอากาศลดลงมากถึงร้อยละ 64.1 ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุด
ในช่วง 10 ปี ของอุตสาหกรรมการบิน โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลง
ของผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ลดลงกว่าร้อยละ 90.2 ขณะที่
ผูโ้ ดยสารภายในประเทศลดลงร้อยละ 54.0 เทีย่ วบินก็ได้รบั ผลกระทบ
เช่นเดียวกับปริมาณการลดลงของจ�ำนวนผู้โดยสาร ซึ่งเมื่อพิจารณา
ผลกระทบในเชิงมูลค่าจะยิง่ ท�ำให้เห็นถึงความส�ำคัญของอุตสาหกรรม
การบินที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
มีคา่ ไปทิศทางลบ โดยเฉพาะเมือ่ สายการบินหยุดให้บริการการขนส่ง
ทางอากาศลงเกือบทัง้ หมด ส่งผลท�ำให้จำ� นวนการจ้างงานในอุตสาหกรรม
การบินและอุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ งโดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่ วลดลง
ราว 6 แสนต�ำแหน่ง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ลดลง
มากถึง 2.87 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 ของ GDP ปี 2562
ผมในฐานะผูน้ ำ� ของหน่วยงานก�ำกับดูแลและส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมการบินของไทย รับทราบถึงสภาพปัญหาและความจ�ำเป็น
เร่งด่วนในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาจึงได้จัดท�ำแนวทางพัฒนา
อุตสาหกรรม ทัง้ ในระยะสัน้ เพือ่ รองรับการบินเมือ่ สถานการณ์กลับมา
เป็นปกติ และในระยะยาวเพือ่ สร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยในระยะแรก
ได้มีการด�ำเนินการจัดท�ำแผนเตรียมความพร้อมผู้ประกอบกิจการ
การบินพลเรือนของไทยหรือ Roadmap แผนฟืน้ ฟูอตุ สาหกรรมการบิน
ปี 2565-2568 เพื่ อ รองรั บ การฟื ้ น ตั ว กลั บ เข้ า สู ่ ภาวะปกติ ข อง
อุตสาหกรรมการบินภายใน 2-3 ปีข้างหน้า ตามการคาดการณ์ของ
สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) โดยเป้าหมาย
ส�ำคัญคือการมุง่ เน้นให้อตุ สาหกรรมการบินของไทยสามารถ “อยูร่ อด
เข้มแข็ง และยั่งยืน” ส่วนระยะยาวได้ริเริ่มและเร่งรัดด�ำเนินการ
ตามนโยบายของคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) จัดท�ำนโยบาย
การบินพลเรือนให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจการบิน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านมาตรฐานการบินเพื่อก�ำหนดทิศทาง
การพัฒนาและการขับเคลือ่ นในระดับนโยบายให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน
บูรณาการไปสูเ่ ป้าหมายให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงคมนาคม
และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม
ชิดชอบ) รวมไปถึงการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค มีระบบการบินที่ปลอดภัย
และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพตามมาตรฐานสากล มี ความพร้ อ มส� ำ หรั บ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
สุดท้ายนีท้ กุ ภารกิจของ กพท. จะไม่สามารถส�ำเร็จลุลว่ งได้อย่างดี
หากขาดการสนับสนุนแรงกายและแรงใจจากผู้บริหารและพนักงาน
กพท. ที่ร่วมกันท�ำงานในช่วงเวลาที่ยากล�ำบากขององค์กร และใน
โอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการการบินพลเรือน คณะกรรมการ
ก�ำกับ กพท. รวมไปถึงทุกหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนทีค่ อย
ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือในภารกิจของ กพท. ผมเชื่อ
เหลือเกินว่า เราจะสามารถผ่านวิกฤติครั้งนี้และร่วมกันสร้างอนาคต
ของอุตสาหกรรมการบินได้อย่างยั่งยืน

In 2021, Thai aviation industry was adversely affected
by several waves of the COVID-19 outbreak. Since Thailand
and other countries enforced travel restrictions domestically
and overseas, air transport has been frozen. The number
of air passengers dramatically declined by 64.1% (a peak decline
in the past ten years). The highest drop was among overseas
passengers whose ridership fell by more than 90.2%,
while domestic passenger ridership fell by 54.0%. The number
of flights, meanwhile, was directly influenced by the decline
in passengers. Considering the impact on the national economy
in terms of value, the importance of the aviation industry
is significant. Economic indicators were particularly negative
after the temporary halt of aviation operations, leaving 600,000
people unemployed in the aviation industry and other related
sectors (particularly tourism); there was a 287 billion baht (2.1%)
shortfall in the Gross Domestic Product (GDP).
As the leader of the Civil Aviation Authority of Thailand
(CAAT), I acknowledged these distressing issues and the urgent
need for solutions. As a result, two industry development
guidelines were established: short-term to support return
to business-as-usual and long-term to create sustainable
growth. The short-term approach involved the development
of a preparation plan for Thai aviation operators (the Roadmap
on Aviation Industry Restoration Plan, 2022-2025) to be ready
for return to business-as-usual within the next 2-3 years,
according to the International Air Transport Association (IATA)
forecast. The plan aimed to develop Thai aviation industry’s
capacity to “survive, be strong, and be sustainable”.
Concomitantly, the long-term approach was developed to initiate
and accelerate the implementation of the policy of the
Civil Aviation Board (CAB). To ensure the same direction of
development and progress at the policy level towards achieving
the goals, a policy on aviation economy, infrastructure,
and aviation standards was thus established in accordance
with the mission of the Ministry of Transport and the policy
of the Minister of Transport (Mr. Saksayam Chidchob). The policy
aimed to push the national economy forward, make Thailand the
regional aviation hub, promote safety and efficient flight systems
in congruence with international standards and address future
changes to increase the country’s competitiveness in line with
the national strategy.
Lastly, owing to the consolidated dynamism of the
management team and employees of CAAT during these difficult
conditions, CAAT’s missions were accomplished effectively.
I appreciate the support and cooperation from the CAB, CAAT’s
Board of Commissioners, and related agencies from the
government sector and public sector in our missions. I strongly
believe we will soon overcome the COVID-19 crisis and create
a sustainable future for the aviation industry.
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ประวัติความเป็นมา
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
The Civil Aviation Authority of Thailand
The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT อ่านว่า ซีเอเอที)
หรื อ ส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย (กพท.) จั ด ตั้ ง ขึ้ น
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การก�ำกับดูแล
ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม ซึง่ แต่เดิมหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแล
ด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย คือ กรมการบินพลเรือน เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐอยูภ่ ายใต้สงั กัดกระทรวงคมนาคม ทีม่ ปี ระวัตยิ าวนานมาตัง้ แต่ปี 2462
การจัดตั้งองค์กร เกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องปรับปรุง
รูปแบบ โครงสร้าง และอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานด้านการบินพลเรือน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้เกิดความคล่องตัวในการท�ำงานเพิม่ ขึน้
สามารถจัดหาพนักงานได้อย่างมีอิสระมากขึ้น รวมทั้งสามารถแก้ปัญหา
ด้ า นการบิ น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และยั่ ง ยื น ขึ้ น โดยการบริ ห ารงบประมาณ
ในช่ ว งแรก กพท. ได้ รั บ การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ประเดิ ม จากรั ฐ บาล
เพื่อให้เกิดการจัดตั้งองค์กรขึ้น ในปัจจุบันรายได้หลักขององค์กรมาจาก
ค่าธรรมเนียมก�ำกับดูแลการบินพลเรือน
หากถามว่า กพท. คือใคร ให้ลองนึกถึงช่วงเวลาที่ผู้โดยสารเดินทาง
โดยเครื่องบิน กพท. มีหน้าที่ก�ำกับดูแล ควบคุม หน่วยงานด้านการบิน
ที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงเวลาการเดินทาง ตัวอย่างเช่น สนามบินต่าง ๆ ในไทย
มีหน่วยงานที่ดูแลหลักคือ กรมท่าอากาศยานและบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่ง กพท. ดูแลการท�ำงานขององค์กรเหล่านี้ ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบี ย บ และมาตรฐานสากลอี ก ที ห นึ่ ง ส่ ว นนั ก บิ น และ
พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบินของไทย กพท. เป็นผูอ้ อกใบอนุญาตให้เช่นกัน
นอกจากนี้ สายการบินของไทยทุกสาย ที่ต้องการจะใช้อากาศยานขนส่ง
ทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า ล้วนแล้วแต่ต้องผ่าน
การตรวจสอบและรับใบรับรองผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศ (AOC) ซึง่ เป็นเหมือน
ใบอนุญาตให้ท�ำการบินได้ จาก CAAT ทั้งสิ้น
นอกจาก กพท. จะมี ห น้ า ที่ ต ามตั ว อย่ า งที่ อ ธิ บ ายข้ า งต้ น แล้ ว
ภายใน กพท. ยังมีเจ้าหน้าทีท่ ำ� งานอีกในหลายฝ่ายตามโครงสร้างองค์กรดังนี้
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Established on 1 October 2015, the Civil Aviation Authority
of Thailand or CAAT is a government agency under the supervision
of the Minister of Transport. Formerly, the agency with oversight
of civil aviation in Thailand was the Department of Civil Aviation,
a government agency that was established in 1919 under the
Ministry of Transport.
CAAT was established due to the need for organizational
restructuring to correspond with international standards and
enhance operational efficiency. This allowed for more independence
in recruitment and quicker problem solving. The establishment
of CAAT was funded by the government and its income is primarily
generated from the collection of aviation fees and charges.
Different agencies are involved in each flight trip. For example,
airports in Thailand are overseen by different entities, some are
under the supervision of Airports of Thailand Public Company
Limited while others fall under the Department of Airports.
CAAT is mandated to oversee and regulate these agencies
to ensure compliance with related laws and regulations as well as
international standards. Furthermore, CAAT is responsible
for the issuance of licenses for all the pilots and aircrew working
on Thai aircraft as well as examination and certification of all
Thai airlines that want to operate either passenger or cargo flights.
CAAT personnel comprise officers who work in different
departments with different mandates as shown in the organizational
structure chart.
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คณะกรรมการกำกับ
Board of Commissioners

อนุกรรมการกำกับ
Sub-Committee

สำนักงานการบินพลเร อนแหงประเทศไทย
The Civil Aviation Authority of Thailand

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

สำนักตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

ฝายประกันคุณภาพ

ฝายกลยุทธองคกร

Quality Assurance
Department

Corporate Strategy
Department

ฝายกฎหมาย

Legal Department

รองผูอำนวยการ

ผูอำนวยการ

Director General

รองผูอำนวยการ

ฝายนิรภัยการบิน

Aviation Safety
Management Deapartment

รองผูอำนวยการ

Deputy Director General (Safety)

Deputy Director General (Security/Economic/Promotion)

Deputy Director General (Corporate Support)

ฝายมาตรฐานปฏิบัติการบิน

ฝายมาตรการรักษาความปลอดภัย
และการอำนวยความสะดวก
ในการบินพลเร�อน

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Flight Operation Standards Department

ฝายสมควรเดินอากาศและว�ศวกรรมการบิน
Airworthiness and Aircraft Engineering Department

ฝายมาตรฐานผูประจำหนาที่

Human Resource Management Department

Economic Regulation Department

Financial Accounting and Budgeting Department

Flight Formalities Department

Aeronautical Information Services Department

Personnel Licensing Department

ฝายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ

Aerodrome Standards Department

ฝายพ�ธีการบิน

ฝายมาตรฐานสนามบิน

ฝายมาตรฐานบร�การการเดินอากาศ

Air Navigation Services Standards Department

Information and Communication
Technology Department

ฝายบร�หารทรัพยากรบุคคล

Aviation Security and Facilitation
Standards Department

ฝายสงเสร�มอ�ตสาหกรรมการบิน

ฝายการเง�น บัญชีและงบประมาณ
ฝายบร�การขาวสารการบิน

Aviation Industry Promotion Department

ฝายบร�การขาวสารการบิน

Aeronautical Information Services Department

กพท. ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ที่ ด ้ ว ยก� ำ ลั ง ความรู ้ ค วามสามารถ
ของพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหาร เพื่อให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของส�ำนักงาน คือ
1. ก�ำกับ ดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนากิจการการบินพลเรือน
ทั้ ง ในด้ า นนิ ร ภั ย การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม การรั ก ษาความปลอดภั ย
การอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ เศรษฐกิจ การขนส่งทางอากาศ
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินพลเรือนให้เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล
2. ด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการ
ต่อการเดินอากาศ
3. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยระบบการขนส่ ง ทางอากาศ
อุ ต สาหกรรมการบิ น และกิ จ การการบิ น พลเรื อ นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และได้มาตรฐานสากล
4. เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการให้ บ ริ การและเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการการบินพลเรือนให้สามารถด�ำเนินการ
และแข่งขันได้ในระดับสากล
และในฐานะผู ้ ก� ำ กั บ ดู แ ลความปลอดภั ย ด้ า นการบิ น ของประเทศ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล CAAT มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรและการบิน
ของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

CAAT personnel - executives, officers, experts - worked to
the best of their ability to fulfil the following corporate objectives.
1. To regulate, oversee, control, promote and develop
the civil aviation business with regard to safety, environmental
protection, security, air transport facilitation, air transport economy,
and other aspects related to the civil aviation business to comply
with laws and international standards.
2. To comply with the law on certain offenses against
air navigation.
3. To promote and develop air transport system networks,
the aviation industry and civil aviation business to achieve efficiency
and match international standards.
4. To be a center for information and promotion services,
and public communication in relation to the civil aviation business
with the objective of operating and competing at the international
level.
As the regulator of national aviation security to ensure
compliance with international standards, CAAT pledges its
commitment to advancing the organization and national aviation
industry on a stable and sustainable basis.
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ผู้บริหารระดับสูง

สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
Top Executive
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นายสุทธิพงษ์ คงพูล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Mr. Suttipong Kongpool

Director General of the Civil Aviation
Authority of Thailand

นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Mr. Sarun Benjanirat

Deputy Director General of the Civil Aviation
Authority of Thailand
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นายสุทธิพงษ์ คงพูล
Mr. Suttipong Kongpool
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาการโฆษณา)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณวุฒิเพิ่มเติม
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการทัพอากาศ
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 46
ปีการศึกษา 2555
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) รุ่นที่ 2 ปี 2557
• หลักสูตร Advanced Executive Program (AEP),
Northwestern University Aviation รุ่นที่ 2 ปี 2557
• หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) Program
มหาวิทยาลัยมหิดล Sloan School of Management,
Massachusetts Institute of Technology ปี 2562
ประสบการณ์การท�ำงาน
พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2561-2564
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(มาตรฐานและความปลอดภัย)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
พ.ศ. 2560-2561
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
พ.ศ. 2558-2560
นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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Current Position
Director General of the Civil Aviation Authority of Thailand
Educational Background
Bachelor of Communication Arts (Advertising), Bangkok University
Executive Program
• Air War Cerificate Program, The Royal Thai Airforce Institute of
Higher Education
• Leadership Succession Program, Institute of Research
and Development for Public Enterprise of Thailand (Batch 2)
• Advanced Executive Program,
Northwestern University (Batch 2)
• Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) Program,
Mahidol University and Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Working experience
2021-present Director General, Civil Aviation Authority of Thailand
2018-2021
Vice President (Safety and Standards),
Aeronautical Radio of Thailand Ltd. (AEROTHAI)
2017-2018
Executive Vice President, Aeronautical Radio
of Thailand Ltd. (AEROTHAI)
2015-2017
Expert, Vice President Level,
Aeronautical Radio of Thailand Ltd. (AEROTHAI)
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นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์
Mr. Sarun Benjanirat
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี
แห่งรัฐจอร์เจีย
ปริญญาเอก
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี
แห่งรัฐจอร์เจีย
ประสบการณ์การท�ำงาน
ก.ค. 2559-ปัจจุบัน
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2552-ก.ค. 2559 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม
Triumph Aviation Service Asia
ม.ค. 2557-มี.ค. 2558 รักษาการผู้จัดการฝ่ายซ่อมบ�ำรุงชิ้นส่วน
Triumph Aviation Service Asia
ก.ย. 2550-ธ.ค. 2552 วิศวกรอาวุโส
Triumph Aviation Service Asia
ก.ย. 2549-ส.ค. 2550 วิศวกรอาวุโส
Triumph Accessory Service, U.S.A.
ม.ค. 2549-ก.ค. 2549 อาจารย์ผู้ช่วย Computer Aid Design
สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐจอร์เจีย
ม.ค. 2544-ม.ค. 2549 ผู้ดูแลระบบห้องปฏิบัติการ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐจอร์เจีย
ม.ค. 2544-ธ.ค. 2549
ผูช้ ว่ ยวิจยั สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐจอร์เจีย
ส.ค. 2541-ส.ค. 2543
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์เครือ่ งกล
มหาวิทยาลัยบูรพา
เม.ย. 2538-เม.ย. 2541 วิศวกรเครื่องกล
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ำกัด (มหาชน)

Current Position
Deputy Director General of the Civil Aviation Authority of Thailand
Educational Background
• Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University
• Master of Engineering (Aerospace Engineering),
Georgia Institute of Technology, U.S.A.
• Ph.D. (Aerospace Engineering),
Georgia Institute of Technology, U.S.A.
Work Experiences
July 2016-Present
Deputy Director General,
Civil Aviation Authority of Thailand
Dec 2009-July 2016 Senior Engineering Manager,
Triumph Aviation Service Asia
Jan 2014-Mar 2015
Acting Repair Product Line Manager,
Triumph Aviation Service Asia
Sep 2007-Dec 2009 Senior Repair Development Engineer,
Triumph Aviation Service Asia
Sep 2006-Aug 2007 Senior Repair Development Engineer,
Triumph Accessory Service, U.S.A.
Jan 2006-July 2006 Teaching Assistant (Computer Aid Design),
Georgia Institute of Technology
Jan 2001-Jan 2006
Laboratory Network System Administrator,
Georgia Institute of Technology
Jan 2001-Dec 2006 Research Assistant,
Georgia Institute of Technology
Aug 1998-Aug 2000 Lecturer, Burapha University
Apr 1995-Apr 1998
Mechanical Engineer, Glow Energy PCL.
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คณะผู้บริหารส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
Management Team

นายสุทธิพงษ์ คงพูล

นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์

Mr. Suttipong Kongpool

Mr. Sarun Benjanirat

ผู้อ�ำนวยการ

Director General

นายขจรพัฒน์ มากลิ่น

Deputy Director General

นางทวิกา ห้วยหงษ์ทอง

ผู้จัดการฝ่ายนิรภัยการบิน

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ

Manager of Aviation Safety Management Department

Manager of Air Navigation Services Standards Department

Mr. Kajonpat Maklin

นางภาวนา วงศ์พาที

ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน

Mrs. Phawana Wongphathi

Manager of Aviation Industry Promotion Department
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รองผู้อ�ำนวยการ

Mrs. Tawika Huayhongtong
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นางรุสนีย์ มุสตาปา

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
และการอ�ำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน

Mrs. Rusnee Mustapa

Manager of Aviation Security and Facilitation Standards Department

นายอนันต์ คณาวิวัฒน์ ไชย

ผู้จัดการฝ่ายก�ำกับดูแลทางเศรษฐกิจ

Mr. Anant Kanaviwatchai

Manager of Economic Regulation Department

นางสาวสรัลนุช สถิรเจริญทรัพย์
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

Miss Saralnuch Sathiracharoensap
Manager of Legal Department

นาวาอากาศเอกหญิง สุดารัตน์ ชยากร
ผู้จัดการฝ่ายบริการข่าวสารการบิน

Gp.Capt. Sudarat Jayakorn

Manager of Aeronautical Information Services Department

นาวาอากาศเอก สุชาติ อ่างทอง
ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานสนามบิน

Gp.Capt. Suchat Angthong

Manager of Aerodrome Standards Department
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นายกลศ เสนาลักษณ์

นายบันเทิง เมฆฉาย

Mr. Glot Sanalaksna

Mr. Buntoeng Megchai

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานผู้ประจ�ำหน้าที่
Manager of Personnel Licensing Department

นายชยุต วัฒกภาคย์

Manager of Flight Formalities Department

นายไพสิฐ เหราบัตย์

ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

Manager of Internal Audit Office

Manager of Airworthiness and Aircraft Engineering Department

Mr. Chayut Wattakaphak

นายเอกสิทธิ์ โตรัตน์

รักษาการในต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

Mr. Eakkasit Toratana

Acting Manager of Human Resource Management Department
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ผู้จัดการฝ่ายพิธีการบิน

Mr. Paisit Herabat
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นายกลศ เสนาลักษณ์

นายวีระ ระบายศรี

รักษาการในต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชีและงบประมาณ

รักษาการในต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Acting Manager of Financial Accounting and Budgeting Department

Acting Manager of Information and Communication Technology Department

Mr. Glot Sanalaksna

นายฉัตรชัย ปั่นตระกูล

ผู้จัดการฝ่ายก�ำกับดูแลทางเศรษฐกิจ
รักษาการในต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

Mr. Chatchai Puntragul

Acting Manager of Quality Assurance Department

Mr. Weera Rabaysri

นายวีระ ชีวะอิสระกุล

รักษาการในต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน

Mr. Veera Cheevaidsarakul

Acting Manager of Flight Operation Standards Department

นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุภมร

รักษาการในต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

Miss Penluck Supamorn

Acting Manager of Corporate Strategy Department
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Missions and Achievement in 2021

สัมมนาอุตสาหกรรมการบินของไทย ประจ�ำปี 2564

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้จัดงาน
สัมมนาอุตสาหกรรมการบินของไทย ประจ�ำปี 2564 Thai Aviation
Industry Conference 2021:  flying to the new era of Thai aviation
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น.
ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้รบั เกียรติจาก นายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
สัมมนาฯ และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวง
คมนาคม ผูบ้ ริหารและผูแ้ ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม
การบินทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า
170 คน และเข้าร่วมผ่านทางการประชุมอิเล็กทรอนิกส์กว่า 620 คน
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในการเดิ น ทาง
ทางอากาศภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 และเตรียมความพร้อมและเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ
ได้แสดงความคิดเห็นต่อแผนรองรับ การเปิดประเทศ รวมไปถึง
การบูรณาการการท�ำงานระหว่าง กพท. ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
การบิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมให้เกิด
ประสิทธิภาพ
ภายหลั ง พิ ธี เ ปิ ด งานสั ม มนาฯ เป็ น การบรรยายพิ เ ศษ
จากนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน การบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “Overcoming today’s challenge
and tomorrow’s needs” โดยน�ำเสนอความท้าทายที่ส�ำคัญ
ของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบนั ได้แก่ การควบคุมการแพร่ระบาด
(Pandemic control) การก่อการร้าย (Terrorism) และความไม่แน่นอน
(Uncertainty) ซึง่ การทีจ่ ะพิชติ ความท้าทายปัจจุบนั และตอบโจทย์
อนาคต อุตสาหกรรมการบินจ�ำเป็นต้องมีการให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) การพัฒนา
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน (Resilience Capacity)

Thai Aviation Industry Conference 2021:
flying to the new era of Thai aviation

CAAT held the Thai Aviation Industry Conference 2021:
flying to the new era of Thai aviation on 13 December 2021,
from 8.00 am to 4.30 pm at the World Ballroom, Floor 23,
Centara Grand at Central World, Bangkok. Transport Minister,
Mr. Saksayam Chidchob presided over the opening ceremony
of the conference. Those at the function included executives
at the Ministry of Transport, executives and representatives
from other agencies, representatives from the public
and private aviation industry fields, and the press. There were
170 people present while another 620 were online participants.
The event’s goals were to bolster confidence in air travel
in the post-COVID era, offer entrepreneurs preparation time
and an opportunity to voice opinions over Thailand’s reopening
back-up plan, and to ensure integration of CAAT operations,
aviation industry entrepreneurship, and those engaged in the
aviation industry for better efficiency.
After the opening session, the event began with a special
lecture “Overcoming today’s challenge and tomorrow’s needs”
by Mr. Suttipong Kongpool, CAAT’s Director General.
It showcased the key challenges of Thailand’s current aviation
industry. Examples included pandemic control, terrorism,
and uncertainty. To resolve current constraints and prepare
for those that the future might bring, the aviation industry
should place emphasis on the development of security,
efficiency and infrastructure management resilience capacity.
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นอกจากนี้ กพท. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอีก 4 กลุ่ม
เพื่อระดมความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่
1) Guidance for Air Travel through the COVID-19
Public Health Crisis โดยผู้แทนจากหน่วยงานการบินระหว่าง
ประเทศทั้ง ICAO IATA ACI และ CANSO กล่าวถึงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างรุนแรงทีส่ ดุ
ต่ออุตสาหกรรมการบิน โดยใช้เวลาในการฟื้นตัวหลายปีจนกว่า
จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ นอกจากนั้นทั้ง 4 หน่วยงานยังน�ำเสนอ
แนวทางการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในการเดินทางทางอากาศ
2) เดินหน้าพร้อมเปิดประเทศ บริบทใหม่ของการท่องเทีย่ ว
และโอกาสของอุตสาหกรรมการบิน โดยการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย่ ว และสมาคมโรงแรมไทย มีสาระส�ำคัญ
เกีย่ วกับความส�ำคัญของการท่องเทีย่ วกับประเทศไทย โดยช่วงทีผ่ า่ นมา
ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างหนัก และเมื่อสถานการณ์
เริม่ คลีค่ ลายมากขึน้ ประกอบกับนโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐ
จะเป็นปัจจัยสนับสนุน ให้นกั ท่องเทีย่ วมีความมัน่ ใจในการท่องเทีย่ ว
ภายในประเทศ
3) ถอดบทเรี ย น COVID-19 ฝ่ า วิ ก ฤตสู ่ บ ริ บ ทใหม่
ของการเดินทางทางอากาศ โดย บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
และผู้แทนสมาคมสายการบินไทย เป็นการเสวนาถึงผลกระทบ
ของการแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 ต่ อ ธุ ร กิ จ สายการบิ น
ท�ำให้สายการบินประสบปัญหาต่าง ๆ ทั้งข้อจ�ำกัดในการเดินทาง
และปัญหาทางการเงิน นอกจากนั้นยังกล่าวถึงการถอดบทเรียน
จากวิ ก ฤตที่ ผ ่ า นมาน� ำ ไปสู ่ การปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ การกลั บ มา
ของความต้องการการเดินทางทางอากาศ
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CAAT also offered the following four workshops
to brainstorm ideas:
1) Guidance for Air Travel through the COVID-19
Public Health Crisis. This session was joined by representatives from
international aviation bodies - ICAO, IATA, ACI and CANSO.
The figures stated that due to the COVID-19’s deadly
impacts on the aviation industry, it would take many years
to return to pre-pandemic normalcy. The four agencies all stated
that confidence in air travel would be strengthened by antiCOVID measures in place.
2) The Full-force Road towards the Reopening
of Thailand, A New Context of Tourism, and The Opportunities
of the Aviation Industry session were delivered by the Tourism
Authority of Thailand, the Association of Thai Travel Agents
and the Thai Hotels Association with focus on the importance
of the tourism industry in Thailand and the speakers stated
that the hotel industry had suffered highly detrimental effects.
When the pandemic has started to subside and Thailand
will re-open soon, it is hoped that holidaymakers will have
greater confidence in travelling.  
3) The COVID-19 Lesson Learned: From a Crisis
to a New Context of Air Travel session was given by
Thai Airways PCL. and a representative of the Airlines
Associationof Thailand. COVID-19 impacts were discussed
to highlight airlines’ difficulties such as travel restrictions
and financial solvency. It was explained how adaptation
could be established to serve future demand for air travel.     
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4) การเสวนาในหัวข้อ “ถอดบทเรียน COVID-19 พัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ การเดิ น ทางวิ ถี ใ หม่ (new normal)”
โดย กรมท่าอากาศยาน (ทย.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด (บวท.) บริษัท การท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(ทอท.) และบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จ�ำกัด
เป็นการกล่าวถึงผลกระทบของวิกฤตการณ์ต่อโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการบินทั้งสนามบินและผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ ท�ำให้
จ� ำ นวนเที่ ย วบิ น และจ� ำ นวนผู ้ โ ดยสารลดลงอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
จนน� ำ ไปสู ่ การปรั บ ตั ว และใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ อ งค์ กร
สามารถด� ำ เนิ น ไปได้ นอกจากนั้ น ยั ง กล่ า วถึ ง ความส� ำ คั ญ
ของเทรนด์ ในอนาคตที่มุ่งเน้นการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
การอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการและรักษาสิ่งแวดล้อม
การสัมมนาในครัง้ นี้ เป็นก้าวส�ำคัญของหน่วยงานในอุตสาหกรรม
การบินและอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของประเทศไทยทีจ่ ะได้ตระหนัก
ถึงผลกระทบจากวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ที่ ไ ม่ เ คยเกิ ด ขึ้ นมาก่ อ นและเป็ น บทเรี ย นในการเตรี ย มพร้ อ ม
ส�ำหรับการฟื้นฟูอุตสาหกรรมและการตอบสนองต่อความต้องการ
รูปแบบใหม่ในอนาคต

4) The COVID-19 Lesson Learned: Travel Infrastructure
Development for a New Normal of Travel was prepared
by the Department of Airports, Aeronautical Radio of
Thailand Ltd., Airport of Thailand Public Company Limited
and U-Tapao International Aviation Company Limited.
The key takeaways concerned severe COVID-19
repercussions on aviation infrastructure in terms of airports
in general, air traffic providers, numbers of flights
and passengers. It was noted that there will be a need
for the introduction of adaptation and business strategies
for organizational survival, more efficient flight and passenger
service in the future and green campaigns.
This conference served as a defining milestone for aviation
industry bodies and the tourism industry in Thailand. It promoted
awareness of COVID-19 consequences that have reshaped
the entire country in a way that has never happened before
and provided lessons learned to prepare for industrial
rehabilitation and meeting novel demands in the years to come.
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มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

Monitoring and Prevention Measures of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

CAAT ได้ด�ำเนินการออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
เข้าออกราชอาณาจักรไทย โดยอากาศยาน และมาตรการควบคุม
โรคต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 โดยได้จัดท�ำเว็บไซต์
www.caat.or.th/corona ขึ้นมาเพื่อรวบรวมประกาศที่เกี่ยวข้อง
และเผยแพร่ ข ่ า วสารต่ า ง ๆ ให้ แ ก่ ผู ้ ด� ำ เนิ น การเดิ น อากาศ
และประชาชนเพื่ อ ง่ า ยต่ อ การสื บ ค้ น พร้ อ มทั้ ง ได้ จั ด สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ควบคู่กับประกาศเพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย
ยกตัวอย่าง เช่น
1. ประกาศ กพท. เรือ่ ง เงือ่ นไขในการอนุญาตให้อากาศยาน
ท�ำการบินเข้าออกประเทศไทย พ.ศ. 2564
2. มาตรการป้องกันโรคสาํ หรับผูเ้ ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
(บุคคล 11 ประเภท)
ประกาศ กพท. เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยาน
ท�ำการบินเข้าออกประเทศไทย พ.ศ. 2564
3. ประกาศ กพท. เรื่อง ยกเลิกประกาศส�ำนักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้
ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน
4. ข้อแนะน�ำในการเดินทางเข้าประเทศไทย ส�ำหรับผูท้ ไี่ ด้รบั
ยกเว้นการกักตัว มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
5. ข้ อ แนะน� ำ ในการเดิ น ส� ำ หรั บ ผู ้ โ ดยสารเที่ ย วบิ น
ภายในประเทศ
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In the time of COVID-19 pandemic, CAAT issued several
notifications concerning air travel in and out of the Kingdom
of Thailand and necessary disease control measures.
The website, www.caat.or.th/corona, was created
to provide air operators and the public with compilations
of these notifications, measures as well as related information
in an easily retrievable format. Promotional materials were
also produced along with the notifications to help enhance
public understanding. For example:
1. The Notification of the Civil Aviation Authority of
Thailand on the requirements for Air Operators Performing
Flight in/out of the Kingdom of Thailand B.E. 2564 (A.D. 2021)
2. Disease prevention measure for travelers
entering the Kingdom of Thailand (11 types of people),
The Notification of CAAT on the requirements for Air Operators
Performing Flight in/out of the Kingdom of Thailand B.E. 2564
(A.D. 2021)
3. The Notification of CAAT on Cancellation of the
CAAT’s Notification on Requirements and Time Conditions
for Taking Off and Landing at Airports
4. Guidelines for travelers with exemption from
quarantine effective on 1 November 2021 onwards
5. Guidelines for domestic flight passengers
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ด้าน Safety and Security
Safety and Security

การด�ำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย Remote Inspections/Audits of Air Navigation
ของผู้ ให้บริการการเดินอากาศ ด้วยวิธีการตรวจสอบ Service Providers’ Safety Standards
ทางไกล (Remote Inspection/Audit)
Objectives
วัตถุประสงค์

1. To supervise air navigation service providers
1. เพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แ ลหน่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารการเดิ น อากาศ (ANSPs) according to the ANSP supervision plan during
ตามแผนการด�ำเนินการก�ำกับดูแลหน่วยงานให้บริการการเดินอากาศ the COVID-19 pandemic.
ภายใต้สถานการณ์ที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2. To provide assurance for the safety standards
2. เพื่อยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการ of the ANSPs’ services.
การเดินอากาศของหน่วยงานให้บริการการเดินอากาศ
Summary

รายละเอียดโดยสรุป

เนือ่ งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ที่ แ พร่ ก ระจายหลายพื้ น ที่ ใ นประเทศไทย
ท�ำให้มีการออกมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทัง้ จากส่วนงานภาครัฐ
และส่วนท้องถิน่ มาตรการภายในของหน่วยงานราชการตรวจสอบ
รวมถึ ง ส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย (กพท.)
ได้ออกประกาศ กพท. เรื่อง การยกเว้นการตรวจสถานที่จริง
และการตรวจการปฏิบัติการ หรือการตรวจติดตามในสถานการณ์
ทีม่ โี รคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2564 ด้วยวิธกี ารตรวจสอบทางไกล
(Remote Inspection/Audit) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 และให้ความร่วมมือตามมาตรการ
ควบคุ ม การเดิ น ทางของทางภาครั ฐ โดยไม่ ใ ห้ มี ผ ลกระทบ
ต่อการก�ำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการการเดินอากาศของประเทศ
กพท. จึงพิจารณาปรับเปลีย่ นรูปแบบการด�ำเนินการก�ำกับดูแล
หน่วยงานให้บริการการเดินอากาศ โดยใช้วธิ กี ารตรวจสอบทางไกล
ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ศึกษาข้อมูล
การด�ำเนินการตรวจสอบหน่วยงานให้บริการหรือผู้ประกอบการ
นอกสถานทีป่ ฏิบตั งิ านจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และจัดท�ำแนวปฏิบตั ิ
ในการด� ำ เนิ น การตรวจสอบด้ ว ยวิ ธี ก ารตรวจสอบทางไกล
เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินการตรวจสอบในรูปแบบดังกล่าว

Due to the nationwide COVID-19 outbreak,
the measures and practice guidelines to prevent and curb
the spread of COVID-19 were rolled out by both public
and local administrative agencies while internal policies
were devised by the agencies that were to be inspected.
Likewise, CAAT published the CAAT Notification
on the Exemption of the Onsite Inspection/Audit,
and Surveillance during the COVID-19 Pandemic B.E. 2564
(AD 2021). The notification required remote inspections/audits
instead to prevent the spread of the coronavirus and comply
with the state travel control measures while not jeopardizing
the supervision of national air navigation service standards.
For this reason, remote inspections/audits have been
implemented for the supervision of ANSPs since May 2021
and they continue to the present day. Research was conducted
using multiple sources to study remote inspection/audit
information, leading to the formulation of the guidelines
for carrying out remote inspections/audits.

47

รายงานประจำ�ปี 2564

ข้อดี-ข้อเสีย ของการด�ำเนินการตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบทางไกล
The pros and cons of remote inspection/audit
ข้อดี/Pros
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ข้อเสีย/Cons

- ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
Reduce the risk of infection
- ป้องกันการแพร่ระบาด
Prevent the spread of the disease
- ประหยัดงบประมาณ
Budget savings
- การเข้าถึงสถานที่ที่อยู่ห่างไกลสะดวกมากขึ้น
ผ่านรูปแบบ Video teleconference
Allow CAAT to access remote locations
more conveniently through video teleconferences
- สามารถก�ำกับดูแลหน่วยงานให้บริการการเดินอากาศ
ตามแผนการด�ำเนินการก�ำกับดูแลหน่วยงานให้บริการ
การเดินอากาศภายใต้สถานการณ์ที่มีโรค COVID-19
Enable CAAT to oversee ANSPs in line with the plan
for supervising ANSPs during the COVID-19 pandemic

- ข้อจ�ำกัดหรือข้อขัดข้องของเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ใช้งาน
ในบางช่วงเวลา อาทิ สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีปัญหา
ระหว่างการตรวจ
Tool/device-related problems or restrictions that can occur
on some occasions such as a weak Internet signal during
an inspection
- การเพิ่มเติมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประชุมผ่าน
รูปแบบ Video teleconference
Require additional equipment for video teleconferences
- เพิ่มกระบวนการในการเตรียมความพร้อมและการฝึกฝน
ผู้ด�ำเนินการตรวจสอบ
Require preparation and additional training for the auditors
- การรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูล
Issues concerning data security and confidentiality

โดย กพท. ได้ด�ำเนินการระดมความคิดในการหาแนวทาง
ลดความเสี่ยงและ/หรือผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่าง
การด�ำเนินการตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบทางไกล ดังนี้
จัดท�ำแนวปฏิบัติ ในการด�ำเนินการตรวจสอบด้วยวิธี
การตรวจสอบทางไกล
ประชุมแจ้งแนวทางการด�ำเนินการตรวจสอบด้วยวิธี
การตรวจสอบทางไกลให้หน่วยงานรับตรวจสอบทราบ ทั้งระดับ
หน่วยงานและก่อนการด�ำเนินการตรวจสอบรายครั้ง
การเน้นย�ำ้ การรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูล
และการจ�ำกัดผู้เกี่ยวข้องในการรับ/ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การประสานขออุปกรณ์ทตี่ อ้ งใช้ในการประชุมผ่านรูปแบบ
Video teleconference จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะเวลา
ที่เหมาะสม
จัดหาแนวทางส�ำรอง กรณีไม่สามารถสังเกตการณ์
การปฏิบตั งิ านจริง ผ่านรูปแบบ Video teleconference ได้อย่างชัดเจน
อาทิ การใช้ Application ส� ำ รอง การถ่ า ยภาพประกอบ
การสังเกตการณ์
ทั้งนี้ ส�ำหรับการด�ำเนินการตรวจสอบในแต่ละครั้ง กพท.
ได้ประยุกต์ ใช้กลไกการประเมินความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานรับการตรวจสอบ (Feasibility and Risk Analysis
for Remote Audits) ในการพิจารณาความเหมาะสมของการด�ำเนินการ
รายครัง้ ร่วมด้วย โดยเริม่ ด�ำเนินการตรวจสอบด้วยด้วยวิธกี ารตรวจสอบ
ทางไกล ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ธันวาคม 2564 และจะพิจารณา
ด�ำเนินการในรูปแบบดังกล่าวตามสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไป

CAAT held a brainstorming session to address
the risks and/or impacts posed by remote inspections/audits.
The following solutions were adopted:
Preparation of practice guidelines for remote
inspections/audits
Meetings with the agencies to be inspected to prepare
them for the remote inspections/audits. The meetings were
held at the departmental level and once again before each
audit took place.
Emphasis on data security and confidentiality
and a limit on related parties involved in electronic
data transaction
A request for expeditious acquisition of the necessary
equipment for video teleconferencing with relevant agencies
Provision of a contingency plan, such as a backup
application or taking photos during an observation, in case
an actual operation could not be observed clearly at the video
teleconference
In each inspection/audit, CAAT and the inspected
agency jointly conducted a feasibility and risk analysis for
remote inspections/audits to determine the suitability of
each operation. The remote audits were implemented from
May to December 2021. The practice has been continued
owing to the ongoing COVID-19 situation.
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แผนการด�ำเนินงาน
Action Plans
ล�ำดับกิจกรรม
No.

รายละเอียดกิจกรรม
Action

ระยะเวลาการด�ำเนินการ
Duration

1

ศึกษาข้อมูลและจัดท�ำแนวปฏิบัติในการด�ำเนินการตรวจสอบ
ด้วยวิธีการตรวจสอบทางไกล
Research and prepare the guidelines for remote inspections/audits

พฤษภาคม 2564
May 2021

2

ประชุมแจ้งแนวทางการด�ำเนินการตรวจสอบด้วยวิธกี ารตรวจสอบทาง
ไกลให้หน่วยงานรับตรวจสอบทราบ ในระดับหน่วยงาน เพือ่ สร้างความ
มั่นใจและเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบ
Organize meetings with agencies flagged for inspection/audit to
notify them about the remote inspection/audit process to build
their confidence and prepare them for the process

พฤษภาคม 2564
May 2021

3

ด�ำเนินการตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบทางไกล
Conduct remote inspections/audits

ระยะเวลาที่ ใช้ ในการปฏิบัติงาน

พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา
Since May 2021

Duration

เริ่มด�ำเนินการตรวจสอบด้วยด้วยวิธีการตรวจสอบทางไกล
The remote inspections/audits were executed from
ตัง้ แต่เดือน พฤษภาคม-ธันวาคม 2564 และจะพิจารณาด�ำเนินการ May to December 2021 and the continuation will depend
ในรูปแบบดังกล่าวตามสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไป
on the pandemic situation.
ผลการปฏิบัติงาน

Operational results

1. การศึกษาข้อมูลและจัดท�ำแนวปฏิบัติในการด�ำเนินการ
ตรวจสอบด้วยด้วยวิธีการตรวจสอบทางไกล
กพท. ได้ด�ำเนินการศึกษาข้อมูลการด�ำเนินการตรวจสอบ
หน่วยงานให้บริการหรือผู้ประกอบการนอกสถานที่ปฏิบัติงาน
จากตัวอย่างเอกสารต่างประเทศ (Best Practices) อาทิ ICAO
Doc 10144 ICAO Handbook for CAAs on the Management
of Aviation Safety Risks related to COVID-19, FAA Remote
performance of regulatory certification and oversight activities
น�ำเสนอในการประชุม MIDANPIRG/18 & RASG-MID/8-IP/5
ระหว่ า งวั น ที่ 15-22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 และ ISO 9001
Auditing Practices Group Guidance on: Remote Audits
ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและน�ำส่วนที่เหมาะสมมาประยุกต์จัดท�ำเป็น
แนวปฏิ บั ติ ใ นการด� ำ เนิ น การตรวจสอบด้ ว ยวิ ธี การตรวจสอบ
ทางไกลซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยได้น�ำมาบรรจุ
ลงในเอกสารและคู่มือปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

1. Research and prepare guidelines for remote
inspections/audits
CAAT conducted research on remote inspection /audit
of ANSPs or operators by sourcing documents such
as the ICAO Doc 10144 ICAO Handbook for CAAs
on the Management of Aviation Safety Risks related
to COVID-19, the FAA Remote Performance of Regulatory
Certification and Oversight Activities which was presented
at the MIDANPIRG/18 & RASG-MID/8-IP/5 conference
between 15 and 22 February 2021, and the ISO 9001
Auditing Practices Group Guidance on: Remote Audits.
Useful information was compiled for the development
of the CAAT’s guidelines on remote inspections/audits,
which was subsequently approved by CAAT’s Director General.
The guidelines have been included in the following relevant
documents and operation manuals:
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ANS Inspector Handbook (CAAT-ANS-ISM)
Issue: 07 Revision: 00
Guidance Material for ANS Safety Audit Process
(CAAT-GM-ANS-AUDIT) Issue 02
2. การประชุมแจ้งแนวทางการด�ำเนินการตรวจสอบด้วย
วิธีการตรวจสอบทางไกลให้หน่วยงานรับตรวจสอบทราบ
เพื่อให้การด�ำเนินการตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบทางไกล
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และลดข้ อ ขั ด ข้ อ งที่ อาจเกิ ด ขึ้ น
ให้นอ้ ยทีส่ ดุ กพท. ได้ดำ� เนินการแจ้งแนวทางทางการด�ำเนินการ
ตรวจสอบด้วยวิธกี ารตรวจสอบทางไกลให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ
ซึ่ ง การประชุ ม ดั ง กล่ า วได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการรับการตรวจสอบซักถามข้อสงสัยต่างๆ เพือ่ เตรียมความพร้อม
รองรับการตรวจสอบ ทั้งนี้ ก่อนก�ำหนดการด�ำเนินการตรวจสอบ
แต่ละครั้ง คณะตรวจสอบจะทดสอบระบบ Video teleconference
ทีใ่ ช้ในการด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานรับการตรวจสอบ ซึง่ มีการแจ้ง
เน้นย�้ำแนวทางการด�ำเนินการอีกครั้งหนึ่งด้วย
3. ด�ำเนินการตรวจสอบด้วยด้วยวิธีการตรวจสอบทางไกล
กพท. ได้ด�ำเนินตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบทางไกล
ประจ�ำปี 2564 (ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ธันวาคม 2564) ดังนี้
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The ANS Inspector Handbook (CAAT-ANS-ISM)
Issue: 07 Revision: 00
Guidance Material for ANS Safety Audit Process
(CAAT-GM-ANS-AUDIT) Issue 02
2. Hold meetings to clarify the remote inspection/audit
process for agencies to be inspected
To ensure the success of a remote audit and minimize
likely obstacles, CAAT organized meetings to clarify
the remote inspection/audit process for agencies subject to
inspection. These agencies were allowed to make inquiries
to prepare for the inspection/audit. Before each inspection/
audit, the inspection team and the target agencies tested the
video teleconference system together and the process was
reiterated.
3. Conduct remote inspections/audits
Between May and December 2021, the following remote
inspections/audits were accomplished by CAAT.
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ด้านของการให้บริการการเดินอากาศ
Type of service

จ�ำนวนครั้ง
ที่ด�ำเนินการตรวจสอบ
ในรูปแบบ Remote
Inspection/Audit
Number of remote
inspections/audits

หมายเหตุ
Notes

1

บริการการจัดการจราจรทางอากาศ
ประเภทบริการจราจรทางอากาศ
(ATM-ATS)
Air Traffic Management:
Air Traffic Service (ATM-ATS)

12

หน่วยงานรับการตรวจสอบ:
- บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 11 ครั้ง
- กองทัพเรือ จ�ำนวน 1 ครั้ง
Inspected agencies:
- Aeronautical Radio of Thailand Ltd. (11 audits)
- The Royal Thai Navy (1 audit)

2

บริการการจัดการจราจรทางอากาศ
ประเภทบริการการจัดการห้วงอากาศ
(ATM-ASM)
Air Traffic Management:
Air Space Management (ATM-ASM)

1

หน่วยงานรับการตรวจสอบ:
- ศูนย์บริหารจัดการห้วงอากาศ (โดย บริษัทวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ในฐานะหัวหน้าศูนย์บริหารจัดการ
ห้วงอากาศ) จ�ำนวน 1 ครั้ง
Inspected agency:
- Airspace Management Cell (under the supervision
of Aeronautical Radio of Thailand Ltd.) (1 audit)

3

บริการการจัดการจราจรทางอากาศ
ประเภทบริการการจัดการความคล่องตัว
ของการจราจรทางอากาศ
(ATM-ATFM)
Air Traffic Management:
Air Traffic Flow Management
(ATM-ATFM)

1

หน่วยงานรับการตรวจสอบ:
- บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 1 ครั้ง
Inspected agency:
- Aeronautical Radio of Thailand Ltd. (1 audit)

4

บริการระบบการสื่อสาร
ระบบช่วยการเดินอากาศ
และระบบติดตามอากาศยาน (CNS)
Communications, Navigation
and Surveillance (CNS)

18

5

บริการข่าวสารการบิน (AIS)
Aviation Information Service (AIS)

1

6

บริการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานประสบภัย (SAR)
Search and Rescue (SAR)

1

หน่วยงานรับการตรวจสอบ:
- บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 17 ครั้ง
- กองทัพเรือ จ�ำนวน 1 ครั้ง
Inspected agencies:
- Aeronautical Radio of Thailand Ltd. (17 audits)
- The Royal Thai Navy (1 audit)
หน่วยงานรับการตรวจสอบ:
- ฝ่ายบริการข่าวสารการบิน ส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 1 ครั้ง
Inspected agency:
- Aeronautical Information Services Department, CAAT
(1 audit)
หน่วยงานรับการตรวจสอบ:
- ส�ำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือประสบภัย จ�ำนวน 1 ครั้ง
Inspected agency:
- Office of the Search and Rescue Commission
for Aircraft and Disaster Victims (1 audit)

7

บริการออกแบบวิธีปฏิบัติการบิน
ด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (IFPD)
Instrument Flight Procedure Design (IFPD)

1

8

บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน (MET)
Aviation Meteorological Service (MET)

8

หน่วยงานรับการตรวจสอบ:
- บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 1 ครัง้
Inspected agency:
- Aeronautical Radio of Thailand Ltd. (1 audit)
หน่วยงานรับการตรวจสอบ:
- กรมอุตุนิยมวิทยา จ�ำนวน 7 ครั้ง
- กองทัพเรือ จ�ำนวน 1 ครั้ง
Inspected agencies:
- Meteorological Department (7 audits)
- The Royal Thai Navy (1 audit)

หมายเหตุ: การด�ำเนินการตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบทางไกล ครอบคลุมทั้งการตรวจติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและการติดตามการตรวจสอบ
ของหน่วยงานให้บริการการเดินอากาศ รวมถึงการตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตเครื่องอ�ำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ
และกระบวนการต่อเนื่องในการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองบริการการเดินอากาศ
Note: A remote audit covered an inspection of operational standards’ compliance, a follow up on the audit of ANSPs,
an inspection of the air navigation facility establishment licensing, and the ongoing auditing process for certifying air navigation services.
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โดยที่ผ่านมาการด�ำเนินการตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบ
ทางไกลสามารถน� ำ มาใช้ ท ดแทนการตรวจสอบด้ ว ยวิ ธี ป กติ
ณ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง ได้ ใ นสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ผ ่ า นมา
เป็นไปได้ดว้ ยดี และได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงาน
รวมถึงได้ปรับกระบวนการเพื่อลดข้อขัดข้องต่าง ๆ และเล็งเห็น
ข้ อ ดี ข องการตรวจสอบรู ป แบบดั ง กล่ า วร่ ว มกั น ทั้ ง นี้ กพท.
จะพิจารณาในการเข้าตรวจสอบสถานที่จริงและการตรวจสอบ
การปฏิบัติการ (Onsite Audit) ตามความเหมาะสม หลังจากที่ได้
ประเมินเห็นแล้วว่าสถานการณ์ทมี่ โี รคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในประเทศไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วต่อไป
กพท. ยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ระดั บ มาตรฐาน
การก�ำกับดูแลด้านบริการการเดินอากาศของไทยอยู่ตลอดเวลา
แม้อยูใ่ นสถานการณ์ทมี่ โี รคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้บริการทุกคนภายในเขตห้วงอากาศ
ของประเทศไทย ได้รับบริการการเดินอากาศที่มีความปลอดภัย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ไปตามกฎหมาย และได้ ม าตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนองค์กร
มุ่งไปสู่ “ผู้พิทักษ์มาตรฐาน” (Standard Assurer)
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So far, the remote inspection/audit system has effectively
replaced the conventional onsite inspections during the
COVID-19 outbreak. It garnered cordial cooperation from
all relevant agencies. In addition, the process has been
streamlined to curb obstacles and all parties agreed
on the advantages of this format of audit. In this regard,
CAAT will re-execute onsite inspction/auditing as deemed
appropriate when Thailand has returned to a state of normalcy.
CAAT is fully and continually committed to maintaining
the supervision standards of Thai air navigation services,
even during the COVID-19 calamity. The aim is to provide
the general public and all users within the air space of Thailand
with efficient and safe air navigation services according
to related laws that are congruent with international standards;
this will help to drive the organization towards achieving
“Standard Assurer’’ status.
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แผนรับภาวะฉุกเฉินด้านบริการจราจรทางอากาศ
วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ใช้ ส� ำ หรั บ การปฏิ บั ติ การในระหว่ า งเขตภู มิ ภาค
ข่ า วสารการบิ น ประเทศไทยเกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น กรณี ไ ม่ ส ามารถ
ให้บริการจราจรทางอากาศได้ตามปกติ
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั กิ ารบินในระหว่างเกิดเหตุฉกุ เฉินในน่านฟ้า
เขตภูมิภาคข่าวสารการบินประเทศข้างเคียงที่ ได้รับผลกระทบ
ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัย
3. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศให้เกิดความมั่นใจ และมีปลอดภัยในการให้บริการ
จราจรทางอากาศ และความต่อเนื่องของการปฏิบัติการบิน
รายละเอียดโดยสรุป

ด้วยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก (ICAO APAC) ได้มีการเผยแพร่เอกสาร Asia/Pacific
Region ATM Contingency Plan Version 3.0, August 2019
ฉบับปรับปรุง ให้ประเทศรัฐภาคีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกน�ำมาใช้
อย่างเป็นทางการในการจัดท�ำแผนรับภาวะฉุกเฉินด้านบริการจราจร
ทางอากาศ (ATM Contingency Plan) ของประเทศตนเอง
เพื่อประกาศใช้งานหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ ไม่สามารถให้บริการ
จราจรทางอากาศได้ตามปกติ ประเทศไทยในฐานะประเทศรัฐภาคี
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก โดยส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ น
แห่ ง ประเทศไทย (กพท.) จึ ง ได้ จั ด ท� ำ แผนรั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น
ด้ า นบริ การจราจรทางอากาศดั ง กล่ า ว ส� ำ หรั บ เป็ น แนวทาง
การบริหารจัดการการด�ำเนินงานภายใต้ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
กั บ การให้ บ ริ ก ารจราจรทางอากาศที่ ไ ม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การ
ได้ตามปกติ อีกทั้งการจัดท�ำแผนรับภาวะฉุกเฉินด้านบริการ
จราจรทางอากาศนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระดับภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกที่ต้องรายงานผลการด�ำเนินการจัดท�ำแผนดังกล่าว
ทุกปีภายใต้ ICAO Regional ATM Contingency Plan Monitoring
and Reporting Form ซึ่งจะถูกรวบรวมผลการด�ำเนินงานรายงาน
ไปยังกลุ่มวางแผนและพัฒนาระบบการเดินอากาศของภูมิภาค
เอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก (Asia/Pacific Air Navigation Planning
and Implementation Regional Group: APANPIRG) ที่เป็นกลไก
ในการขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามการพั ฒ นาระบบห้ ว งอากาศ
และการเดิ น อากาศของภู มิ ภาคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก ประกอบกั บ
เหตุ การณ์ ฉุกเฉิ น ที่เกิดในปี 2564 ที่ผ่านมาของสาธารณรัฐ
แห่ ง สหภาพเมี ย นมาและสาธารณรั ฐ อิ ส ลามอั ฟ กานิ ส ถาน

ATM Contingency Plan for International Flights
Transiting in the Bangkok Flight Information
Region
Objectives

1. To be used for operations within the boundaries
of the Thai aviation information regions in the event that normal
air traffic services cannot operate due to emergency.
2. To ensure the safety of aviation operations
of the airspace of the aviation information regions of the affected
neighboring countries during emergency.
3. To comply with the guidelines of ICAO and ensure
confidence and safety in air traffic services and the continuity
of flight operations.
Summary

The International Civil Aviation Organization:
Asia-Pacific Region (ICAO APAC) disseminated the revised
Asia/Pacific Region ATM Contingency Plan Version 3.0,
August 2019 for each of the member states in the Asia-Pacific
region, including Thailand, to officially prepare an air traffic
management (ATM) contingency plan. This aimed to address
any emergency that suspends normal air traffic services.
CAAT formulated an ATM contingency plan that provided
guidelines for operations in emergencies. The plan was part
of the development plan for the Asia-Pacific region which
requires an annual performance report according to the ICAO
Regional ATM Contingency Plan Monitoring and Reporting
Form. The report is submitted to the Asia/Pacific Air Navigation
Planning and Implementation Regional Group (APANPIRG),
which serves as a mechanism for driving and monitoring
the development of air space systems and air navigation
in the Asia-Pacific region. In 2021, internal situations impeded
air traffic services in the Republic of the Union of Myanmar
and the Islamic Republic of Afghanistan. The contingency
plans in both countries were implemented so that neighboring
countries and member states in the Asia-Pacific region could
adopt them as part of air traffic management for flights
that operated above their own country’s airspace.
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ที่ไม่สามารถให้บริการจราจรทางอากาศได้ และมีการประกาศ
ใช้แผนรับภาวะฉุกเฉินของทั้งสองประเทศให้ประเทศข้างเคียง
และประเทศรัฐภาคีในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ใช้ในการบริหารจราจร
ทางอากาศที่ต้องผ่านน่านฟ้าประเทศของตน เกิดความปลอดภัย
และต่อเนื่องในการปฏิบัติการบิน ในการนี้ เพื่อรักษามาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยในการให้บริการจราจรทางอากาศภายใต้ภาวะ
ฉุกเฉินและความต่อเนื่องของการปฏิบัติการบิน ตามบทบาทและ
ภารกิจขององค์กรทีม่ ตี อ่ อุตสาหกรรมการบินในด้านความปลอดภัย
(Safety) กพท. ตระหนักถึงความส�ำคัญในการจัดท�ำแผนรับภาวะฉุกเฉิน
ด้านบริการจราจรทางอากาศ และได้ด�ำเนินการปรับปรุงแผนรับ
ภาวะฉุกเฉินด้านบริการจราจรทางอากาศ (ATM Contingency
Plan for International Flights Transiting the Bangkok FIR)
ให้เป็นปัจจุบัน

This ensured safety and continuation of flight operations.
To maintain the safety standards in air traffic services under
emergencies and continuity of aviation operations under
the safety-related roles and the missions of the
organization for the aviation industry, CAAT recognizes
the importance of preparing an air traffic service
contingency plan and, thus, has prepared the latest version
of the ATM Contingency Plan for International Flights Transiting
the Bangkok Flight Information Region (Bangkok FIR).

ระยะเวลาที่ ใช้ ในการปฏิบัติงาน

Work process

เริม่ ด�ำเนินการผลิตและเผยแพร่ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2564
รูปแบบการด�ำเนินงาน

1. ด�ำเนินการปรับปรุงร่างแผนรับภาวะฉุกเฉินด้านบริการ
จราจรทางอากาศ (ATM Contingency Plan for International
Flights Transiting the Bangkok FIR) ให้สอดคล้องตาม
Asia/Pacific Region ATM Contingency Plan Version 3.0,
August 2019 ในรายละเอียดของข้อมูลดังนี้
พิ จ ารณาทบทวน Contingency ATS Routes
and Flight Level Allocation Scheme ที่จะต้องระบุในแผน
รับภาวะฉุกเฉินด้านบริการจราจรทางอากาศ ร่วมกับ บริษทั วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อคิดเห็นต่อร่าง
แผนรับภาวะฉุกเฉินฯ พร้อมรวบรวมรายชือ่ ผูแ้ ทนของแต่ละหน่วยงาน
ในการปฏิบตั ภิ ารกิจของคณะ Central Coordination Committee (CCC)
และคณะ ATM Operational Contingency Group (AOCG)
รวมถึงได้ประสานงานผ่านผูแ้ ทนคณะท�ำงานเทคนิคด้านการจัดการ
จราจรทางอากาศซึ่งมีองค์ประกอบของผู้แทนครบถ้วนตามที่ระบุ
ในคณะ CCC และ AOCG
น�ำข้อมูล Contingency ATS Routes and Flight Level
Allocation Scheme และข้อมูล Traffic Information Broadcast
by Aircraft (TIBA) procedures ออกประกาศในเอกสารแถลงข่าว
การบินใน Part ENR 3.5 และ Part ENR 1.8 ตามล�ำดับ
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Duration

Production and dissemination extended from February
to December 2021.
1. Revise the draft ATM Contingency Plan
for International Flights Transiting the Bangkok FIR
to ensure consistency with the Asia/Pacific Region ATM
Contingency Plan Version 3.0, August 2019. The details
are given hereunder:
Cooperate with Aeronautical Radio of Thailand Ltd.
in updating the Contingency ATS Routes and the Flight Level
Allocation Scheme (FLAS) that must be shown in the air traffic
contingency plan.
Coordinate with relevant agencies to seek
feedback on the draft contingency plan and collect lists
of representatives of the agencies in the Central Coordination
Committee (CCC) and the ATM Operational Contingency
Group (AOCG); coordinate through the representatives
of the ATM Technical Working Group, of which the number
of representatives was stipulated by the CCC and AOCG.
Publish the updated Contingency ATS Routes,
the FLAS as well as Traffic Information Broadcast by Aircraft
(TIBA) procedures via the Aeronautical Information Publication
of Thailand (AIP-Thailand) in Part ENR 3.5 and Part ENR 1.8
respectively.
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แผนผังการด�ำเนินการ Workflow
พ�จารณาทบทวน Continggency ATS
Routes and FLAS

1. ดําเนินการ
ปรับปรุงแผน
รับภาวะฉุกเฉิน
ดานบร�การจราจร
ทางอากาศ

ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของและรวบรวม
รายชื่อผูแทนสําหรับคณะ CCC และ AOCG

2. ประสานกับ
ประเทศขางเคียง

หาร�อกับประเทศขางเคียงผานเวทีการประชุม
ATM SPG และ ATWG

นําขอมูล Contingency ATS Routes and
FLAS และขอมูล TIBA Procedures ออก
ประกาศ AIP-Thailand

2. ประสานกับประเทศข้างเคียง เพือ่ หารือการลงนามรับทราบ
แผนรับภาวะฉุกเฉินด้านบริการจราจรทางอากาศของประเทศไทย
ผ่านเวทีการประชุม ASEAN Air Traffic Management Strategic
Planning Group (ATM SPG) ภายใต้การประชุม ASEAN Air
Transport Working Group (ATWG) โดยยั ง อยู ่ ร ะหว่ า ง
การพิจารณาแนวทางการลงนามรับทราบของแผนดังกล่าว

2. Discuss the ratification of Thailand’s ATM Contingency
Plan for International Flights Transiting the Bangkok FIR
with nearby countries at the meeting of the ASEAN Air
Traffic Management Strategic Planning Group (ATM SPG)
under the ASEAN Air Transport Working Group (ATWG) Forum.
Currently, that ratification is being considered.

ผลการปฏิบัติงาน

Operational results

1. แผนรั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น ด้ า นบริ ก ารจราจรทางอากาศ
1. The ATM Contingency Plan for International
(ATM Contingency Plan for International Flights Transiting Flights Transiting the Bangkok FIR No. 2, the 00 revision,
the Bangkok FIR) ฉบับที่ 02 แก้ไขครั้งที่ 00 วันบังคับใช้ which became effective on 30 December 2021, was approved
30 ธันวาคม 2564 ได้รบั ความเห็นชอบและลงนามโดยผูอ้ ำ� นวยการ and signed by the CAAT Director-General on 30 December 2021.  
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
เรียบร้อยแล้ว
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2. การออกประกาศข้ อ มู ล การบิ น ในเอกสารแถลงข่ า ว
การบิ น ใน Part ENR 3.5 Contingency ATS Routes
and Flight Level Allocation Scheme ที่ระบุเส้นทางบินฉุกเฉิน
ของประเทศไทย ความสูง และคลืน่ ความถีท่ ี่ใช้ในการติดต่อสือ่ สาร
ในแต่ละเส้นทางบินฉุกเฉิน โดยบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด ได้ด�ำเนินการยื่นขอออกประกาศในรอบ AIRAC 13/2021
มีผลบังคับใช้วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
3. การออกประกาศข้อมูลการบินในเอกสารแถลงข่าวการบิน
ใน Part ENR 1.8 หัวข้อ 11 Traffic Information Broadcast
by Aircraft (TIBA) procedures ได้ด�ำเนินการยื่นขอออกประกาศ
ในรอบ AIRAC 13/2021 มีผลบังคับใช้วันที่ 30 ธันวาคม 2564
เรียบร้อยแล้ว
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2. The Contingency ATS Routes and Flight Level
Allocation Scheme were announced in Part ENR 3.5 of the
Aeronautical Information Publication of Thailand, specifying
Thailand’s aviation routes in emergencies including the
altitudes and frequency bands for communication of each
route as allocated by Aeronautical Radio of Thailand Ltd.
The request was submitted for announcement in the AIRAC
13/2021 and the announcement became effective from 30
December 2021 onwards.
3. The Traffic Information Broadcast by Aircraft (TIBA)
procedures were announced in Part ENR 1.8, Article 11 of the
Aeronautical Information Publication of Thailand. The request
was submitted for announcement in the AIRAC 13/2021 and
the announcement became effective from 30 December 2021
onwards.
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THAILAND CONTINGENCY ROUTES
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แนวทางการปฏิ บั ติ แ ละมาตรการหลั ก เพื่อ สร้ า ง Guidance Material for Air Operators through the
ความปลอดภั ย ด้ า นสาธารณสุ ข ในการเดิ น ทาง COVID-19 Public Health Crisis
ทางอากาศ
Objectives
วัตถุประสงค์

1. To provide practical guidelines to air operators,
ground service providers and other related agencies
for aviation operations during the COVID-19 crisis as guided
by ICAO. Reference was made to the State Letter: Phase
III of the Council’s Aviation Recovery Task Force (CART)
with a Third Edition of Take-off: Guidance for Air Travel through
the COVID-19 Public Health Crisis.
2. To support and maximize the efficiency of Thailand’s
air transportation to ensure safe, secure and sustainable
operations in preparation for the post-pandemic recovery
of the aviation industry, in which the numbers of passenger
and cargo flights are expected to rise. This measure describes
the guidelines for controlling the disease and reducing
the risk of infection among passengers, aviation personnel
and the general public. The content has three parts:
2.1 Aircraft
2.2 Crew
2.3 Cargo

1. เพื่ อ น� ำ เสนอแนวทางการปฏิ บั ติ ใ ห้ กั บ ผู ้ ดํ า เนิ น การ
เดินอากาศ ผู้ให้บริการภาคพื้นและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการบินในระหว่างการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อแนะนาํ ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
อ้างอิง State Letter: Phase III of the Council’s Aviation Recovery
Task Force (CART) with a Third Edition of Take-off: Guidance
for Air Travel through the COVID-19 Public Health Crisis
2. เพือ่ สนับสนุนและเพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งทางอากาศ
ของประเทศไทยให้เกิดความปลอดภัยมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน เพือ่ รองรับ
การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินภายหลังจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ซึง่ จะมีจำ� นวนเทีย่ วบินผูโ้ ดยสารและสินค้าทีม่ แี นวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น โดยมาตรการดังกล่าวได้น�ำเสนอแนวทางควบคุม
และลดความเสีย่ งการแพร่กระจายของเชือ้ COVID-19 ทีจ่ ะเกิดกับ
ผู้โดยสาร บุคลากรการบินและประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ครอบคลุมพื้นที่เฉพาะดังนี้
2.1 อากาศยาน (Aircraft)
2.2 ลูกเรือ (Crew)
2.3 สินค้า (Cargo)
Summary
As a government agency established under the
Civil Aviation Emergency Decree, CAAT is responsible
รายละเอียดโดยสรุป
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เป็นหน่วยงาน for supervising, controlling, promoting and developing civil
ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชก�ำหนดการบินพลเรือน มีหน้าที่ aviation affairs to comply with laws and international standards.
ก�ำกับดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนากิจการการบินพลเรือน The Flight Operation Standards Department (OPS) oversees
ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยฝ่ายมาตรฐาน the standards of aviation operations to ensure maximum safety
ปฏิบตั กิ ารบิน มีหน้าทีด่ แู ลมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านด้านการบิน in congruence with international standards.
In the COVID-19 pandemic situation, the OPS
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 established the Guidance Material for Air Operators through
(COVID-19) OPS ได้จัดท�ำแนวทางการปฏิบัติและมาตรการหลัก the COVID-19 Public Health Crisis to mitigate any COVID-19
เพือ่ สร้างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขในการเดินทางทางอากาศ risks that could harm passengers and aviation staff and to boost
(Guidance Material for Air Operator through the COVID-19 Public the civil aviation industry’s recovery from the pandemic
Health Crisis) เพื่อปกป้องและลดความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น recession. The guidance focused on the following three issues.
กั บ ผู ้ โ ดยสารและบุ ค ลากรด้ า นการบิ น จากเชื้ อ COVID-19
อีกทั้งเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินพลเรือน
จากภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเน้นย�ำ้ ประเด็นต่อไปนี:้
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1. มุ่งเน้นที่ปัจจัยพื้นฐาน: ความปลอดภัย ความมั่นคง
และประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและความเชือ่ มัน่ ของผูโ้ ดยสาร
บุคลากรด้านการบิน
3. ตระหนักว่าการเดินทางทางอากาศเป็นตัวขับเคลื่อน
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ทัง้ นี้ กพท. ยังคงสร้างความเชือ่ มัน่ ในด้านมาตรฐานการท�ำงาน
ให้กับผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวก
เพิ่มความศรัทธาต่อองค์กร และมุ่งสู่การเป็นผู้พิทักษ์มาตรฐาน
(Standard Assurer)  

1. Fundamental factors for safety, security, and efficiency.
2. Promotion of public health and building confidence
among passengers and aviation staff.
3. Recognition that the aviation sector will be a key driver
of economic and tourism recovery in Thailand.
In addition, CAAT continued to build confidence
in its operational standards among air operators,
promote a positive image, enhance trust in the organization
and strive to become a “Standard Assurer”.
Duration

ระยะเวลาที่ ใช้ ในการปฏิบัติงาน

The guidance was developed and disseminated
เริ่ ม ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ และเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ กพท. on the CAAT website from September to November 2021.
ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564
Work Process

รูปแบบการด�ำเนินงาน

กพท. ได้จดั ตัง้ คณะท�ำงาน โดยแบ่งการด�ำเนินงานเป็นกระบวนการ
การออกแนวทางการปฏิบัติ (Guidance Material) โดยมีขั้นตอน
การปฏิบตั งิ าน ก�ำหนดระยะเวลา และผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละกระบวนการ
ดังต่อไปนี้
1. จั ด การประชุ ม ภายในเพื่ อ มอบหมายผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
ให้ เ หมาะสมตามความเชี่ ย วชาญของสมาชิ ก ในคณะท� ำ งาน
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ตาม Module ของ ICAO
Take-off: Guidance for Air Travel through the COVID-19
Public Health Crisis ดังนี้
1.1 อากาศยาน (Aircraft)
1.2 ลูกเรือ (Crew)
1.3 สินค้า (Cargo)
2. จัดท�ำ  Guidance Material โดยอ้างอิงเนื้อหาจาก
ICAO Take-off: Guidance for Air Travel through the COVID-19
Public Health Crisis และปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาด้ า นสาธารณสุ ข
ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (ศบค.) และข้ อ บั ง คั บ
ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
3. ด�ำเนินการส่งเอกสารที่จัดท�ำแล้วเสร็จเข้ากระบวนการ
ควบคุมเอกสาร (Document Control) ของฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติ
การบิน โดยเป็นไปตามกระบวนการควบคุมกลางของส�ำนักงาน
โดยระบุ ชื่ อ และรหั ส ของเอกสารและรั บ รองโดยผู ้ อ� ำ นวยการ
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามระเบียบ
ของส�ำนักงานต่อไป
4. น� ำ เสนอ Guidance Material ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
ให้ฝ่ายผู้ประจ�ำหน้าที่เพื่อออกระเบียบบังคับใช้ต่อไป

CAAT established a working group to take charge of
guidance material production. The operational procedures
and duration as well as staff responsible for each process
are described below.
1. An internal meeting was held in which different
tasks were assigned to members of the working group based
on individual expertise. As guided by the Module of the ICAO
Take-off: Guidance for Air Travel throughout the COVID-19
Public Health Crisis, the content was divided into three parts:
1.1 Aircraft
1.2 Crew
1.3 Cargo
2. The guidance material was produced based
on the ICAO Take-off: Guidance for Air Travel through
the COVID-19 Public Health Crisis, with the public health-related
content being revised in line with the requirements of the Centre
for the Administration of the Situation due to the Outbreak
of the Communicable Disease Coronavirus 2019 (COVID-19)
and the regulations of the Ministry of Public Health (MOPH).
3. The completed document was delivered to the OPS
for the document control process in accordance with the CAAT’s
central control process. The name and code of the document
were identified and certified by the Director General of CAAT,
making it effective in accordance with the CAAT regulations.
4. The certified guidance material was presented to staff
in charge for further enforcement.
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ผลการปฏิบัติงาน

Operational results

1. ผู ้ ด� ำ เนิ น การเดิ น อากาศมี แ นวทางปฏิ บั ติ ก ารบิ น
ตามมาตรการป้ อ งกั น โรคที่ ชั ด เจนและสามารถควบคุ ม
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการเดิ น ทางทางอากาศ
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ด�ำเนินการเดินอากาศสามารถกลับมาปฏิบัติการบิน
และรั ก ษามาตรฐานตามมาตรการด้ า นสาธารณสุ ข ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารและผู้รับ
บริการ มีผลส่งเสริมให้การบริการทางอากาศทั้งรูปแบบเทีย่ วบิน
ผู้โดยสารและเที่ยวบินขนส่งสินค้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มมากขึ้น
และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
3. ผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศและผูใ้ ห้บริการภาคพืน้ มีมาตรการ
และแนวทางเชิงป้องกันเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและพร้อมรับ
การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวเพื่อสอดรับ
มาตรการการเดินทางระหว่างประเทศ และนโยบายทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล

1. Air operators were equipped with the guidelines
for aviation operations in line with the COVID-19 prevention
measures and were able to control the spread of the
coronavirus in air transportation in a safe and effective manner.
2. Air operators could restart flight operations while
efficiently maintaining the standards in line with public health
measures. This helped to build confidence among passengers
and service users. As a result, air services for both passenger
and cargo flights have tended to increase and turbocharge the
overall national economy.
3. Air operators and ground operators are equipped
with the preventive measures and guidelines to mitigate risks
and be prepared for the recovery of the aviation and tourism
industries in line with the international travel measures
and the economic policies of the government.

การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการต่ออายุใบรับรอง Preparation for air operator certificate/dangerous
ผูด้ ำ� เนินอากาศและ/หรือการต่ออายุใบอนุญาตการขนส่ง goods permit renewal
วัตถุอันตรายไปกับอากาศยาน
Objectives
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถด�ำเนินการต่ออายุใบรับรองผู้ด�ำเนินการ
เดินอากาศและ/หรือการต่ออายุใบอนุญาตการขนส่งวัตถุอันตราย
ไปกับอากาศยานเป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานที่ก�ำหนด
2. เพื่ อ ก� ำ หนดระบบคุ ณ ภาพของการต่ อ อายุ ใ บรั บ รอง
ผู้ด�ำเนินการเดินอากาศและ/หรือการต่ออายุใบอนุญาตการขนส่ง
วั ต ถุ อั น ตรายไปกั บ อากาศยาน การด� ำ เนิ น การตามระดั บ
การให้บริการและตัวชีว้ ดั คุณภาพ รวมทัง้ การติดตามการปฏิบตั งิ าน
ตามระดับการให้บริการและตัวชีว้ ดั คุณภาพทีก่ ำ� หนดอย่างต่อเนือ่ ง
3. เพือ่ สือ่ สารให้ผดู้ ำ� เนินการเดินอากาศทราบถึงกระบวนการ
และขั้นตอนการด�ำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุ
ใบรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศและ/หรือการต่ออายุใบอนุญาต
การขนส่งวัตถุอันตรายไปกับอากาศยาน
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1. To renew air operator certificates (AOCs)/dangerous
goods permits (DGPs) in accordance with procedures and
standards.
2. To formulate the quality system for renewal of AOCs/
DGPs, implementation under service level and quality indicator
standards, and continual monitoring of performance under
service level and quality indicator standards.
3. To inform air operators about processes and
procedures to prepare for renewal of AOCs/DGPs.
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รายละเอียดโดยสรุป

Summary

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีภารกิจ
ในการตรวจสอบเพื่ อ ออกใบรั บ รองผู ้ ด� ำ เนิ น การเดิ น อากาศ
และข้อก�ำหนดรายละเอียดการปฏิบัติการซึ่งรวมถึงการขนส่ง
วัตถุอนั ตราย การก�ำกับดูแลและตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย
ด้ า นการปฏิ บั ติ การบิ น ของผู ้ ด� ำ เนิ น การเดิ น อากาศ รวมทั้ ง
การเป็นศูนย์ขอ้ มูลในการเก็บรวบรวมประวัตกิ ารออกและการต่ออายุ
ใบรับรองต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กพท. จึงได้จดั ให้มกี ารด�ำเนินการเพือ่ เตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการต่ออายุใบรับรองผู้ด�ำเนินอากาศและ/หรือการต่ออายุ
ใบอนุญาตการขนส่งวัตถุอันตรายไปกับอากาศยาน (Air Operator
Certificate/Dangerous Goods Permit Renewal Project) ได้แก่
การจัดท�ำผังกระบวนการและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิจารณา
ต่ออายุใบรับรอง รวมทั้งการเผยแพร่ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้ผดู้ ำ� เนินการเดินอากาศรับทราบและปฏิบตั ิ
ตามอย่างเคร่งครัด เพื่อการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในการปฏิบัติการบิน

CAAT audits the issuance of AOCs and the detailed
requirements for operations, including dangerous goods
transportation, monitoring and verification of the safety
standard of the air operator. It serves as an information
center for collecting the records of issuance and renewal of
certificates under its responsibility.
To effectively ensure compliance with its core mission,  
CAAT held a preparation campaign for renewal of AOCs/DGPs.
This involved the development of process flowcharts and
forms as components for consideration of the renewal of the
certificates, as well as dissemination of operational procedures
and related information to air operators that allowed them to
acknowledge and ensure strict compliance to maintain safety
standards in aviation operations.

ระยะเวลาที่ ใช้ ในการปฏิบัติงาน

Work process

ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564
รูปแบบการด�ำเนินงาน

กพท. จัดตั้งคณะท�ำงาน แบ่งการด�ำเนินงานเป็นกระบวนการ
ตามแผน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
1. จัดท�ำผังกระบวนงานและข้อตกลงระดับในการให้บริการ
ของการต่ออายุใบรับรองผู้ด�ำเนินอากาศและ/หรือการต่ออายุ
ใบอนุญาตการขนส่งวัตถุอันตรายไปกับอากาศยาน (Air Operator
Certificate/Dangerous Goods Permit Renewal Workflow
and Service Level Agreement) โดยประกอบไปด้วยการด�ำเนินงาน
4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ขั้นตอนการยื่นค�ำขออย่างเป็นทางการ
(Formal Application Phase)
ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
(Document Evaluation Phase)
ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติการ
(Demonstration and Inspection Phase)
ขั้นตอนที่ 4: ขั้นตอนการออกใบรับรอง
(Renewal Certification Phase)

Duration

September to November 2021.
CAAT appointed working groups to process as the plan.
The steps of the operation are as below.
1. Create the AOC/DGP renewal workflow and service
level agreement.
The four phases of the operation include:
Phase 1: Formal application
Phase 2: Document evaluation
Phase 3: Demonstration and inspection
Phase 4: Renewal certification
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2. จัดท�ำแบบฟอร์มรายการตรวจสอบ (AOC Renewal Job
Aid Form) เพือ่ ใช้ประกอบการตรวจสอบหลักฐานและกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดกระบวนการต่ออายุ
ใบรับรองผู้ด�ำเนินอากาศและ/หรือการต่ออายุใบอนุญาตการขนส่ง
วัตถุอันตรายไปกับอากาศยาน
3. จัดท�ำแบบฟอร์มค�ำขอต่ออายุใบรับรองผู้ด�ำเนินการ
เดินอากาศและ/หรือใบอนุญาตการขนส่งวัตถุ อันตรายไปกับ
อากาศยาน (Application for Renewal Air Operator Certificate
and/or Dangerous Goods Permit) เพื่อให้ผู้ถือใบรับรอง
ผู ้ ด� ำ เนิ น การเดิ น อากาศที่มีความประสงค์จะต่อ อายุใ บรับรอง
ผู ้ ด� ำ เนิ น การ เดิ น อากาศกรอกข้ อ มู ล และเตรี ย มความพร้ อ ม
ในเบื้องต้นก่อนได้รับการตรวจจากส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
4. จัดท�ำรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์และคู่มือประชาชน
เพื่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล จั ด ท� ำ รายละเอี ย ดและข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการต่ออายุใบรับรองผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศและ/หรือใบอนุญาต
การขนวัตถุอันตราย ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง เอกสารแต่ละประเภททีต่ อ้ งจัดส่ง
เพือ่ ประกอบการขอต่ออายุใบรับรองฯ ช่องทางการส่งค�ำขอต่ออายุ
ใบรับรองฯ ก�ำหนดระยะเวลาทีผ่ ดู้ ำ� เนินการเดินอากาศต้องยืน่ ค�ำขอ
ต่ออายุใบรับรองฯ ในหน้าเว็บไซต์ของส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย และคู่มือประชาชน

2. Create an AOC renewal job aid form. This was used
as part of verification of evidence and related processes to
ensure plenitude throughout the process of AOC/DGP renewal.
3. Prepare application for renewal of the AOC and/or
DGP. The licensor of the AOC who wished to renew the AOC
was obliged to complete the preliminary information document
before inspection by CAAT.
4. Prepare and disseminate details on the CAAT
website and in the public user manual. Prepare details and
information on AOC/DGP renewal. The content included
operational procedures, related rules and regulations, required
documents in support of the renewal of the certificate, how
to submit an application for renewal of the certificate, as well
as the time frame for air operators to submit an application
for renewal of the certificate on the CAAT website and in the
public user manual.
Operational results

Preparation for the AOC/DGP renewal project ensured
that the renewal process would meet established procedures,
standards, service levels, and indicators.
Besides, air operators could research the process for
renewal of the certificate on the CAAT website and in the public
user manual as a guideline for preparation before applying for
ผลการปฏิบัติงาน
จากการด�ำเนินการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการต่ออายุใบรับรอง renewal of the certificate.
ผูด้ ำ� เนินอากาศและ/หรือการต่ออายุใบอนุญาตการขนส่งวัตถุอนั ตราย
ไปกับอากาศยาน (Air Operator Certificate/Dangerous Goods
Permit Renewal Project) แล้วนัน้ ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ การด�ำเนินการ
ต่ออายุใบรับรองฯ จะเป็นไปตามขั้นตอน มาตรฐาน รวมทั้งระดับ
การให้บริการและตัวชี้วัดที่ก�ำหนด
นอกจากนี้ ผู้ด�ำเนินการเดินอากาศยังสามารถรับทราบถึง
กระบวนการและขั้นตอนการด�ำเนินการต่ออายุใบรับรองฯ ได้ที่
หน้ า เว็ บ ไซต์ ข องส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย
และคู่มือประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม
ก่อนยื่นค�ำขอต่ออายุใบรับรองฯ ต่อไป
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โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลภายใน กพท.

CAAT’s standards’ improvement project: the
Document and Records Management System

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมเอกสาร/ข้อมูล
ส�ำคัญในการด�ำเนินงานของฝ่าย AIR ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
2. เพื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและ
การปฏิบัติงานภายใน กพท.
3. เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการรับการตรวจติดตาม
(Audit) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ICAO, FAA, QAD เป็นต้น
รายละเอียดโดยสรุป

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) นอกจาก
มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกิจการ การบินพลเรือนของประเทศแล้ว
ยังมีงานด้านอื่น ๆ ที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอีก ได้แก่
ด้านการพัฒนากฎระเบียบ การพัฒนาเอกสารทางเทคนิค การออก
ใบรับรอง และการตรวจติดตาม การบริหารจัดการความปลอดภัย
ในด้านความสมควรเดินอากาศ เป็นต้น กพท. จึงจ�ำเป็นต้องมี
ระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานที่ ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
ภายใน กพท. และเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการรับการตรวจ
ติดตามจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ International Civil Aviation
Organization (ICAO), Federal Aviation Administration (FAA)
ระยะเวลาที่ ใช้ ในการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2564
รูปแบบการด�ำเนินงาน

การด�ำเนินการแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลในระบบ DRMS
2. รวบรวมเอกสาร/ข้อมูลควบคุมทีต่ อ้ งน�ำเข้าระบบ DRMS
3. ปรับรูปแบบ (Format) ของเอกสาร/ข้อมูลควบคุม
ให้เป็นไปตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพ ของ กพท. (QAD) ก�ำหนด
4. น�ำเอกสารที่ ได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้องเข้าสู่ระบบ
DRMS เพื่อให้ ฝ่ายประกันคุณภาพ ของ กพท. (QAD) ตรวจสอบ
5. ฝ่ายประกันคุณภาพ ของ กพท. (QAD) ตรวจสอบเอกสาร
และอนุมัติน�ำเข้าระบบ
6. อบรมการใช้งานระบบ DRMS ให้พนักงาน

Objectives

1. To improve the control system for important
documents/data of the operation for the AIR Department to
establish accuracy, completion, and current status.
2. To serve as a database to support management and
operations within CAAT.
3. To prepare for an audit executed by relevant
agencies such as ICAO, FAA, QAD, and so forth.
Summary

CAAT is responsible for overseeing national civil aviation.
However, the job mandate includes the development of
regulations and technical documentation, the issuance and
monitoring of certificates, safety management in terms of
airworthiness, and so on. As such, CAAT needs a database
system for compiling accurate, complete, and current
information to ensure the effective management of assigned
tasks, support the management and operations within CAAT,
and to prepare for audits by relevant agencies, such as ICAO
and the FAA.
Duration

January to December 2021
Work process

The operation involved:
1. Design a storage structure in the Documents and
Records Management System (DRMS).
2. Collect documents/controlled data that must be
imported into the DRMS.
3. Edit the format of the document/controlled data to be
congruent with CAAT’s Quality Assurance Department (QAD).
4. Input the updated documents to the DRMS for CAAT’s
QAD for further verification.
5. The CAAT’s QAD examines the documents and
approves import into the system.
6. Offer training on the DRMS for employees.

63

รายงานประจำ�ปี 2564

แผนผังของระบบ AIR-IMS (AIR Information Management System)
Flowchart of the AIR-IMS (AIR Information Management System)

ผลการปฏิบัติงาน

Operational results

ระบบ AIR-IMS ออกแบบให้ มี AIRPortal ที่ ตั้ ง อยู ่ บ น
GoogleSite เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลในการท�ำงานของฝ่าย
สมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน (AIR) ทั้งหมด ได้แก่
ระบบ EMPIC DRMS Google Workspace และแหล่งข้อมูล
จากภายนอกระบบ เช่น CAAT Website เป็นต้น การพัฒนาระบบ
และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว จะช่วยให้ กพท. มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นปัจจุบนั มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานมากขึ้น

The AIR-IMS was designed to feature AIRPortal on
Google to access the working data of the Airworthiness and
Aircraft Engineering Department (AIR). The data included
EMPIC, DRMS, Google Workspace cloud tools and products,
and external data sources such as the CAAT website. System
and data development will enable CAAT’s working data to be
more up-to-date, easy to access quickly, and accurate.

การก�ำกับดูแลความปลอดภัยสนามบิน

Aerodrome safety oversight

วัตถุประสงค์

Objectives

1. เพื่อน�ำกลไกการก�ำกับดูแลไปบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง
1. To continuously apply the regulatory mechanism
และสนับสนุนด้านมาตรฐานความปลอดภัยสนามบินของประเทศ and help the national aerodrome safety system to be more
ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องมาตรฐานสากล
efficient, up-to-date, and consistent with global standards.
2. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ ได้รับจากการตรวจ
2. To address any drawbacks identified by ICAO
ประเมินมาตรฐานจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) inspection.
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รายละเอียดโดยสรุป

Summary

สนามบินเป็นองค์ประกอบหนึง่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของระบบขนส่งทางอากาศในการรองรับ
กิจกรรมและการให้บริการในระบบการขนส่งทางอากาศต่าง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ เช่น การขึน้ -ลงของอากาศยาน การโอนถ่ายของผูโ้ ดยสาร
สิ น ค้ า และไปรษณีย์ภัณ ฑ์ จากปัจจัยด้านความหลากหลาย
และซับซ้อนทางกิจกรรมและการให้บริการของสนามบินสาธารณะ
ในประเทศไทย ซึง่ มีจำ� นวนถึง 39 สนามบิน ส่งผลให้การด�ำเนินงาน
ในเขตการบินมีความซับซ้อน แตกต่าง และส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การก�ำกับดูแลความปลอดภัยของสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากลของ ICAO โดยฝ่ายมาตรฐานสนามบิน ด�ำเนินการก�ำกับ
ดูแลความปลอดภัยสนามบิน (Aerodrome Safety Oversight)
ด้วยการด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองการด�ำเนินงาน
สนามบินสาธารณะ (Certification) และการตรวจสอบเพื่อออก
ใบรับรองการด�ำเนินงานสนามบินสาธารณะใหม่ (Re-Certification)
ส�ำหรับสนามบินที่ได้รับใบรับรองฯ ก่อนการประกาศใช้ข้อก�ำหนด
ด้านมาตรฐานสนามบิน ตามกระบวนการออกใบรับรองการด�ำเนินงาน
สนามบิน 5 ระยะ (5 Phases of Certification) รวมถึงการปรับแผน
และวิธกี ารในการด�ำเนินงานบางส่วน เนือ่ งจากผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนา-2019 ซึง่ เป็นอุปสรรคในการเดินทางเข้าไปตรวจสอบ
ณ สนามบินต่าง ๆ ตลอดทั้งปี 2564 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสนามบิน
ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก� ำ หนด รวมถึ ง
คู่มือการด�ำเนินงานสนามบินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

An aerodrome’s infrastructure supports activities and
services such as take-off and landing of aircraft, the transfer
of passengers, freight, and airmail. Due to the diversity
and complexity of the activities and services of 39 public
aerodromes in Thailand, operations at aviation zones present
complications, differences, and impacts on the efficiency of
airports’ safety supervision as required by ICAO’s international
standards. The Aerodrome Standards Department handles
aerodrome safety oversight by conducting inspections for
public aerodrome operating certification. It also oversees
issuance of new public aerodrome operating re-certification
for aerodromes that have obtained the certificates ahead of
the enforcement of the aerodrome standard requirements
(according to the issuance of 5 phases of certification
for aerodrome operations). These include adjustments of
the selected plans and methods of operation. This was
necessary because the COVID-19 pandemic complicated
travel for on-site inspection across aerodromes throughout
2021. These inspections were intended to ensure that
the aerodromes complied with rules, regulations, and
requirements, the aerodrome operating manual and related
documents.

ระยะเวลาที่ ใช้ ในการปฏิบัติงาน

Duration

ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2564

The process extended from January to December 2021.

รูปแบบการด�ำเนินงาน

Work process

1. ด� ำ เนิ น การติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานของสนามบิ น
ในการส่งแผนการแก้ไข (Corrective Action Plan) เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ จ�ำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สนามบินสมุย
สนามบิ น กระบี่ สนามบิ น หั ว หิ น สนามบิ น สุ ร าษฎร์ ธ านี
สนามบินอู่ตะเภา สนามบินอุดรธานี และสนามบินเบตง
2. ด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองการด�ำเนินงาน
สนามบินสาธารณะใหม่ (Re-Certification) จ�ำนวน 6 แห่ง
ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินภูเก็ต
สนามบินหาดใหญ่ สนามบินเชียงใหม่ และสนามบินแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย

1. Perform monitoring of aerodrome operations to ensure
that corrective action plans to remove errors detected by
investigations at seven airports (namely, Samui Airport, Krabi
Airport, Hua Hin Airport, Surat Thani Airport, U-Tapao Rayong
Pattaya International Airport, Udon Thani Airport, and Betong
Airport) had been conducted.
2. Perform inspections as part of re-certification at six
aerodromes, namely, Don Mueang Airport, Suvarnabhumi
Airport, Phuket International Airport, Hat Yai International
Airport, Chiang Mai International Airport, and Mae Fah LuangChiang Rai International Airport.
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3. ด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองการด�ำเนินงาน
3. Execute inspections as part of the issuance of public
สนามบิ น สาธารณะ (Certification) จ� ำนวน 6 แห่ ง ได้ แ ก่ aerodrome operating certification at six aerodromes, namely,
สนามบินนครศรีธรรมราช สนามบินอุบลราชธานี สนามบินขอนแก่น Nakhon Si Thammarat Airport, Ubon Ratchathani Airport,
สนามบินตรัง สนามบินบุรีรัมย์ และสนามบินพิษณุโลก
Khon Kaen Airport, Trang Airport, Buriram Airport, and
Phitsanulok Airport.
ผลการปฏิบัติงาน

1. การติดตามการด�ำเนินงานของสนามบิน ในการส่งแผน
การแก้ไข (Corrective Action Plan) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
จากการตรวจสอบ จ�ำนวน 7 แห่ง มีสถานะการด�ำเนินการ ดังนี้
1.1 สนามบินสมุย
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 5
1.2 สนามบินกระบี่
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 5
1.3 สนามบินหัวหิน
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 4
1.4 สนามบินสุราษฎร์ธานี อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 5
1.5 สนามบินอู่ตะเภา
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 5
1.6 สนามบินอุดรธานี
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 4
1.7 สนามบินเบตง
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 5
2. การตรวจสอบเพือ่ ออกใบรับรองการด�ำเนินงานสนามบิน
สาธารณะใหม่ (Re-Certification) มีสถานะการด�ำเนินการ ดังนี้
2.1 สุวรรณภูมิ
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 4
2.2 สนามบินดอนเมือง
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 4
2.3 สนามบินภูเก็ต
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 4
2.4 สนามบินหาดใหญ่
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 4
2.5 สนามบินเชียงใหม่
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 4
2.6 สนามบินแม่ฟา้ หลวง เชียงราย อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 4
3. การตรวจสอบเพือ่ ออกใบรับรองการด�ำเนินงานสนามบิน
สาธารณะ จ�ำนวน 6 แห่ง มีสถานะการด�ำเนินการ ดังนี้
3.1 สนามบินนครศรีธรรมราช อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 3
3.2 สนามบินอุบลราชธานี อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 3
3.3 สนามบินขอนแก่น
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 3
3.4 สนามบินตรัง
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 3
3.5 สนามบินบุรีรัมย์
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 3
3.6 สนามบินพิษณุโลก
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ Phase 3
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Operational results

1. Perform monitoring of aerodrome operations of
the corrective action plans to remove errors detected by
the inspection at seven aerodromes.
1.1 Samui Airport (under phase 5)
1.2 Krabi Airport (under phase 5)
1.3 Hua Hin Airport (under phase 4)
1.4 Surat Thani Airport (under phase 5)
1.5 U-Tapao Rayong Pattaya International Airport
(under phase 5)
1.6 Udon Thani Airport (under phase 4)
1.7 Betong Airport (under phase 5)
2. Perform aerodrome inspections as part of re-certification.
2.1 Suvarnabhumi Airport (under phase 4)   
2.2 Don Mueang Airport (under phase 4)
2.3 Phuket International Airport (under phase 4)
2.4 Hat Yai International Airport (under phase 4)
2.5 Chiang Mai International Airport (underphase  4)
2.6 Mae Fah Luang-Chiang Rai International Airport
(under phase 4)
3. Inspect the issuance of public aerodrome operating
certification for six aerodromes.
3.1 Nakhon Si Thammarat Airport (under phase 3)
3.2 Ubon Ratchathani Airport (under phase 3)
3.3 Khon Kaen Airport (under phase 3)
      3.4 Trang Airport (under phase 3)
3.5 Buriram Airport (under phase 3)
3.6 Phitsanulok Airport (under phase 3)
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การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ An academic workshop to promote understanding
เกีย่ วกับเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียง of aviation safety zones near aerodromes
สนามบิน
Objectives
วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจกฎหมายการบิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ การอนุ ญ าตก่ อ สร้ า งหรื อ การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงอาคาร
หรือสิง่ ปลูกสร้างอย่างอืน่ หรือปลูกต้นไม้ยนื ต้นภายในเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินให้แก่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้าง
2. เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียง
สนามบินที่ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. 2497
3. เพื่อให้ทราบถึงแนวปฏิบัติ กระบวนการและขั้นตอน
ในการขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. 2497
4. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมหารือ
ข้อขัดข้องและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง ในกรณีที่มี
ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497

1. To create understanding of aviation laws related
to construction or amendment permits for buildings or other
structures or perennial trees within the air navigation safety
zones near aerodromes among relevant local officials or
those persons assigned by local officials to be responsible
for construction permit conditions.
2. To acknowledge potential impacts posed by buildings
located within the air navigation safety zones near aerodromes
that failed to obtain permits under the Air Navigation Act B.E.
2497 (1954).
3. To disseminate the guidelines, the processes,
and the procedures of applying for a construction permit under
the Air Navigation Act, B.E. 2497 (1954).
4. To offer a platform for the exchange of knowledge
and to discuss constraints arising from the actual operation
in the event of violation of Section 59 of the Air Navigation Act,
B.E. 2497 (1954).

รายละเอียดโดยสรุป

Summary

ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาตรา 58
ให้รฐั มนตรีมอี ำ� นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในการเดินอากาศ
และมาตรา 59 ภายในบริเวณเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
ตามมาตรา 58 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือปลูกต้นไม้ยืนต้น เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการให้
อนุญาตตามมาตรา 59 นี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะก�ำหนดเงื่อนไข
อย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยถ้าปรากฏตามมาตรา 60
ว่ามีการฝ่าฝืนต่อมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขตามที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก�ำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจสั่งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ฝ่าฝืนจัดการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างหรือตัด หรือย้าย
ต้ น ไม้ นั้ น ภายในเวลาที่ ก� ำ หนด และหากมี ก ารฝ่ า ฝื น ค� ำ สั่ ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจจัดการรือ้ ถอน
อาคารหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง หรื อ ตั ด หรื อ ย้ า ยต้ น ไม้ นั้ น เสี ย เอง
โดยค่าใช้จ่ายให้ผู้ฝ่าฝืน เป็นผู้ชดใช้

According to the Air Navigation Act, B.E. 2497 (1954),
Section 58, the Minister shall have the following power to
declare in the Government Gazette on Air Navigation and
Section 59 within the air navigation safety zones under Section
58: Prohibition of any person from constructing or modifying
any other building or structure, as well as planting trees, unless
this is authorized in writing by a qualified official. Concerning
permission under Section 59, the qualified official can prescribe
any condition deemed appropriate. If it appears, under Section
60, that a violation of Section 59 or conditions prescribed by
the qualified official have occurred, the qualified official can
issue a written order in writing to the violator to demolish
the building or structure, or to cut or move a tree within the
deadline. In the event of a violation of the order of qualified
officials, they shall have the power to execute the demolition
of the building or structure, as well as to cut or move trees at
the expense of the violator.
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ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เป็นหน่วยงาน
ของรัฐจัดตั้งขึ้นตามพระราชก�ำหนดการบินพลเรือน มีหน้าที่
ก�ำกับดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนากิจการการบินพลเรือน
ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงได้ออกประกาศ กพท.
เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2562 ขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ
การอนุญาตตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงจัดโครงการประชุมสัมมนาดังกล่าวขึ้น
เพื่ อ สร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจกฎหมายการบิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การอนุญาตก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศให้แก่
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้าง รวมถึงแนวทางปฏิบัติ
ในการอนุ ญ าตก่ อ สร้ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น
ด้ า นความปลอดภั ย (Safety) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และวางรากฐาน
ด้ า นความปลอดภั ย (Safety) และมุ ่ ง สู ่ ผู ้ พิ ทั ก ษ์ ม าตรฐาน
(Standard Assurer) และสร้างความศรัทธาต่อองค์กรอีกด้วย

CAAT is a government agency established in accordance
with the Civil Aviation Emergency Decree. It is responsible
for supervising, controlling, promoting, and developing civil
aviation affairs to ensure conformity with laws and international
standards. CAAT issued an announcement regarding the
appointment of qualified officials under the Air Navigation
Act, B.E. 2497 (1954) and B.E. 2562 (2019) to appoint local
officials under the law on building control or persons assigned
by local officials to govern permission under Section 59 of
the Air Navigation Act, B.E. 2497 (1954) and amendments.
The seminar was organized to enhance knowledge and
understanding of aviation laws related to building permits within
air navigation safety zones for local officials in line with building
control laws, or for a person entrusted by the local officials
to be responsible in the purview of building permission and
related construction permission practices. As such stronger
safety foundations would be created while standard assurer
status would be cemented and organizational credibility would
be consolidated.

ระยะเวลาที่ ใช้ ในการปฏิบัติงาน

Duration

ท�ำการจัดประชุมสัมมนาในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2564
รวมจ�ำนวน 2 ครั้ง
รูปแบบการด�ำเนินงาน

การบรรยาย/การอภิปราย/กรณีศึกษา/การถามตอบหัวข้อ
ในการประชุมสัมมนาฯ
1. ความเป็นมาของเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
4. การควบคุมสิง่ กีดขวางภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
5. หลักเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างภายในเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ
6. กระบวนการและขัน้ ตอนการขออนุญาตก่อสร้างภายในเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
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Two seminars were held in October and November 2021.
Work process

Lecture/discussion/case study/Q&A
Topics in the seminar:  
1. History of the air navigation safety zones
2. Relevant laws
3. Air navigation safety zones
4. Control of obstacles on area of air navigation safety
zones
5. Permission criteria for constructing on area of
air navigation safety zones
6. Process and procedure for requesting a construction
permit on area of air navigation safety zone
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ผลการปฏิบัติงาน

Operational results

ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตระหนักถึงผลกระทบอาจเกิดขึ้นจากสิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งอยู่ภายใน
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และสามารถให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ ปี่ ระสงค์
ขออนุญาตก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณ
ใกล้เคียงสนามบินได้อย่างถูกต้อง เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการด�ำเนินการ
ก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศโดยมิได้รับอนุญาต
หรือฝ่าฝืนมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
ในระหว่างการปรับปรุงเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ระบบดิจติ อล
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ แ ก่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร หรื อ ผู ้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจาก
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ในการพิ จ ารณาอนุ ญ าต ด� ำ เนิ น การ
ตามประกาศ กพท. ข้อ 7 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2562
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ
โดยใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ มีผตู้ อบแบบสอบถาม โดยสามารถ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมสัมมนาฯ แบ่งตามหัวข้อ
ได้ดังกราฟด้านล่าง

The seminar participants were equipped with knowledge
and understanding of relevant laws, made aware of the potential
hazards of buildings located on area of air navigation safety
zones, and informed how to accurately provide information to
people wishing to apply for a construction permit on area of
air navigation safety zones near aerodromes in order to prevent
illegal construction there or violation of Section 59 of the Air
Navigation Act, B.E. 2497 (1954). There was also discussion
about improvement of air navigation safety zones via digital
systems. The results of the session helped to establish legal
tools for local officials pursuant to the building control laws or
to inform people entrusted by local officials to consider building
permission according to the CAAT annoucement, Section 7,
regarding the appointment of qualified officials under the Air
Navigation Act, B.E. 2497 (1954) and B.E. 2562 (2019).
According to an electronic survey of the seminar
participants, the satisfaction was disaggregated into the topics
in the figure below:

ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบิน

Satisfaction about reinforcing understanding of air navigation safety zones near aerodromes.

5.0
4.0
3.0

4.2

4.3

4.1

4.1

2.0
1.0

ด้านวิทยากร
Speakers ด้านเนื้อหาและระยะเวลา
ด้านความรู้ความเข้าใจ
ของโครงการ
Understanding
The project’s content
and knowledge
and timing

ด้านการน�ำ
องค์ความรู้ ไปใช้
Application
of knowledge

4.5

ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ กพท.
Service by CAAT staff
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ผูต้ อบแบบประเมินความพึงพอใจได้ให้ขอ้ เสนอแนะและข้อคิดเห็น
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง โดยสามารถแบ่งตามหัวข้อได้ ดังนี้
1. สิ่งที่ผู้ตอบแบบประเมินพึงพอใจในการฝึกอบรมครั้งนี้
		
การตอบข้อสอบถามของวิทยากร
		
แนวปฏิบัติในการขออนุญาตก่อสร้างภายในเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
2. ข้อเสนอแนะทีค่ วรน�ำไปพัฒนาการฝึกอบรมในโอกาสต่อไป
		
ความชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม สิ่ ง กี ด ขวาง
นอกพื้ น ที่ ข องสนามบิ น
		
เห็นควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจมากขึ้นว่าอาคาร
ประเภทใดบ้ า งจะต้ อ งด� ำ เนิ น การขออนุ ญ าต
กับทาง กพท.
		
การประชาสัมพันธ์และข้อมูล
		
เห็ น ควรระบุ ร ายละเอี ย ดหรื อ หั ว ข้ อ สั ม มนา
ให้ชดั เจน เพือ่ หน่วยงานจะได้มอบหมายหรือสัง่ การ
ให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมได้ตรงกับวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้

The satisfaction survey respondents offered suggestions
and comments for development and improvement, which
comprised:
1. Participant’s impressions of the training
		
Speakers’ responsiveness to the questions
		
The guidelines for applying the construction
permit on area of the air navigation safety zones
2. Suggestions to improve the next training
		
Clarity in addressing barriers outside
the aerodrome zones
		
A workshop should be organized to provide
participants with a better understanding
about the types of building that need
permission from CAAT.
		
Public relations and information
		
The details and the topic of the seminars should
be clarified so that the organization can assign
appropriate officers to attend a session
in accordance with the objectives.

การด�ำเนินงานแต่งตั้งผู้ทดสอบภาคปฏิบัติพ นั ก งาน The appointment of Designated Air Traffic
ควบคุมการจราจรทางอากาศ
Controller Assessors (DATCAs)
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วัตถุประสงค์

Objectives

2.1 เพื่อให้ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(กพท.) มี จ� ำ นวนผู ้ ท ดสอบภาคปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ ผู ้ ข ออนุ ญ าต
เป็นผูป้ ระจ�ำหน้าทีต่ ำ� แหน่งพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ
(New Licence) หรือขอเพิม่ ศักยภาพควบคุมการจราจรทางอากาศ
(Unit Endorsement) ทีเ่ พียงพอต่อการปฏิบตั งิ านตามความต้องการ
ของอุตสาหกรรม
2.2 เพื่อให้ กพท. สามารถออกใบส�ำคัญการแต่งตั้ง
ผูท้ ดสอบภาคปฏิบตั พิ นักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ (DATCA)
ให้เป็นไปตามประกาศส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทดสอบภาคปฏิบัติพนักงานควบคุมการจราจร
ทางอากาศ พ.ศ. 2563

1. To ensure the numbers of new licensed DATCAs
and the requests to increase unit endorsement are sufficient
to meet the industrial demands.
2. To enable CAAT to issue a certificate for the
appointment of DATCAs in accordance with the CAAT’s
notification regarding the appointment of DATCAs in B.E. 2563
(2020).
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รายละเอียดโดยสรุป

Summary

จากวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง กพท. ในการที่ จ ะสร้ า งและพั ฒ นา
“มาตรฐาน สู่ ความยั่งยืน” กพท. ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ผู้ตรวจสอบด้านการบิน (Aviation Safety Inspector: ASI)
เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจของ กพท. ดังจะเห็นได้จาก
แผนการฝึกอบรมและฝึกงานในหน้าที่ (On-the-Job Training: OJT)
ผูต้ รวจสอบผูป้ ระจ�ำหน้าทีต่ ำ� แหน่งพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Control License Examiner-ASI-PEL-ATC)
โดยได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562

As the vision of CAAT, “Standards towards Sustainability,”
CAAT has placed importance on the development of Aviation
Safety Inspectors (ASI) to ensure that its workforce can
fulfill its missions. This has been concretized by the On-theJob Training (OJT) program and Air Traffic Control License
Examiner (ASI-PEL-ATC) certification, which were introduced
in 2019.

ล�ำดับ

เป้าหมาย
(พ.ศ.)

No.
1
2
3

ชื่อ-นามสกุล

Names

นายบันเทิง เมฆฉาย

Mr. Buntoeng Megchai

ร.ต.กิติพงษ์ นิลสังข์

Plt. Off. Kittiphong Ninsang

นายณิชพน เชื้อปรางค์

Mr. Nitchaphon Chueaprang

ต�ำแหน่ง

Roles

ผจก.FFD

FFD Manager

ได้รับ
การแต่งตั้งเมื่อ เป็เป้นาไปตาม
หมาย
Date of

Target (year) appointment Performance
2562
ต.ค.62
100 %

หมายเหตุ

Notes

ASI-PEL-006

2019

Oct 19

พนง.อาวุโส EX

2563

เม.ย.63

100 %

ASI-PEL-009

พนง.EX

2564

มิ.ย.64

100 %

ASI-PEL-015

Senior staff at EX
Staff at EX

2020
2021

Apr 20

Jun 21

** ตารางแสดงเป้าหมาย/แผนการพัฒนา ผู้ตรวจสอบผู้ประจ�ำหน้าที่ต�ำแหน่งพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ (ASI-PEL-ATC)
ที่มา: ฝ่ายมาตรฐานผู้ประจ�ำหน้าที่ เมื่อ 19 มกราคม 2565
** This table lists the goals/development plans of theASI-PEL-ATC.
Source: The Personnel Standards Department (19 January 2022).

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า กพท. จะสามารถพัฒนาผู้ตรวจสอบ
ด้านการบิน ได้บรรลุตามเป้าหมาย ก็ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณ
ของผูข้ อรับบริการ โดยทีผ่ า่ นมา บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด (บวท.) ในฐานะผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศไทย
ได้ แ จ้ ง ความประสงค์ ส ่ ง รายชื่ อ พนั ก งานควบคุ ม การจราจร
ทางอากาศ เข้ า รั บ การทดสอบความรู ้ ภาคปฏิ บั ติ ต ่ อ กพท.
เป็นจ�ำนวนมากและทุกศักย (Rating) ควบคุมการจราจรทางอากาศ
ตาม กบร. 89
ซึ่งในปี พ.ศ.2563 กพท. ได้เร่งด�ำเนินการผลักดันประกาศ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ผูท้ ดสอบภาคปฏิบตั พิ นักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ พ.ศ. 2563
เพื่อให้ กพท. มีจ�ำนวนผู้ทดสอบภาคปฏิบัติพนักงานควบคุม
การจราจรทางอากาศที่เพียงพอต่อความต้องการ และสามารถ
ออกใบส�ำคัญการแต่งตั้งผู้ทดสอบภาคปฏิบัติพนักงานควบคุม
การจราจรทางอากาศได้ทันต่อสถานการณ์ นอกจากนั้นยังเป็น
การยกระดับไปสูก่ ารเป็น  “ผูพ้ ทิ กั ษ์มาตรฐาน” (Standard Assurer)
ของ กพท.

Although CAAT achieved the goal of aviation inspector
development, the attempt did not completely serve the number
of customers. In the past, Aeronautical Radio of Thailand
Ltd. (ART), the air navigation provider in Thailand, submitted
a number of air traffic controllers for the practical test at CAAT
in every rating of air traffic control, according to the Civil
Aviation Section 89.
In 2020, CAAT expedited the announcement regarding the
appointment of DATCAs by B.E. 2563 (2020) so that CAAT
could ensure sufficient numbers of DATCAs to meet demand
and could issue the licenses for examiners in a timely manner.
Besides, it improved CAAT’s status as a “Standard Assurer”.

71

รายงานประจำ�ปี 2564

โดยตัง้ เป้าหมายภายในปี พ.ศ.2564 จะสามารถออกใบส�ำคัญ
According to the goal, by 2021, CAAT could issue
การแต่งตั้ง และมีจ�ำนวน ผู้ทดสอบภาคปฏิบัติพนักงานควบคุม an appointment license and the number of DATCAs would be
การจราจรทางอากาศครบทุกศักย (Rating) ควบคุมการจราจร sufficient to cover all ratings of air traffic control, which are:
ทางอากาศ ประกอบไปด้วย
1. Aerodrome Control rating (ADC)
1. Aerodrome Control Rating (ADC)
2. Approach Control Procedural rating (APP)
2. Approach Control Procedural Rating (APP)
3. Approach Control Surveillance rating (APS)
3. Approach Control Surveillance Rating (APS)
4. Area Control Procedural rating (ACP)
4. Area Control Procedural Rating (ACP)
5. Area Control Surveillance rating (ACS)
5. Area Control Surveillance Rating (ACS)
Duration

ระยะเวลาที่ ใช้ ในการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563-ธันวาคม 2564
รูปแบบการด�ำเนินงาน : Plan-Do-Check-Act >> PDCA

1. ประชุมทีมผู้ตรวจสอบผู้ประจ�ำหน้าที่ต�ำแหน่งพนักงาน
ควบคุมการจราจรทางอากาศ เพื่อวางแผนการด�ำเนินงาน
2. ด�ำเนินงานตามแผน
2.1 ฝึกงานในหน้าที่ (OJT) ให้กับผู้ขอรับการแต่งตั้ง
เป็น DATCAโดย ASI-PEL-ATC
2.2 ประเมินผลการปฏิบัติ โดย OJTA (On-the-Job
Training Assessor)
3. ตรวจสอบคุณสมบัตขิ น้ั สุดท้าย และด�ำเนินการออกใบส�ำคัญ
การแต่งตั้งผ่านระบบ EMPIC
4. ด�ำเนินการประกาศแต่งตั้งโดย ผอ.กพท.
5. จั ด สั ม มนาผู ้ ท ดสอบภาคปฏิ บั ติ พ นั ก งานควบคุ ม
การจราจรทางอากาศ ประจ�ำปี 2564
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The project extended from November 2020 to December 2021.
Process: Plan – Do – Check – Act >> PDCA

1. A meeting of the Air Traffic Control License Examiner
(ASI-PEL-ATC) to plan the operation
2. Implement the plan
2.1 On-the-job training (OJT) by ASI-PEL-ATC
examiners for DATCA applicants.
2.2 Performance appraisal by OJTA (On-the-Job
Training Assessor).
3. Final qualification inspection and the issuance of
the appointment certificate through the Safety Oversight
Management System (EMPIC).
4. Announcement of the appointment by the Director
General of CAAT.
5. Organize a 2021 seminar for DATCA
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ผลการดำ�ำเนินงาน
Operational results
วิสัยทัศน์ กพท. “มาตรฐาน สู่ ความยั่งยืน”

ลำ�ำดับ

ผลการปฏิบัติงาน

CAAT’s vision “Standard towards Sustainability”

มิติ (ด้าน)

ยุทธศาสตร์ กพท.

1

กพท. มีจำำ� นวนผูท้ ดสอบภาคปฏิบตั พิ นักงาน
ควบคุมการจราจรทางอากาศ (DATCA)เพิม่ มาก
ขึน้ และครบทุกศักย (Rating) ควบคุมการจราจร
ทางอากาศ ตาม กบร. 89 ประกอบไปด้วย
1. Aerodrome Control Rating (ADC)
2. Approach Control Procedural Rating (APP)
3. Approach Control Surveillance Rating
		 (APS)
4. Area Control Procedural Rating (ACP)
5. Area Control Surveillance Rating (ACS)
		 (เอกสารแนบ 1)
CAAT had increased numbers of
DATCAs and covered all ratings of air traffic
control under Section 89. The details are
given below:
1. Aerodrome Control rating (ADC)
2. Approach Control Procedural rating
		 (APP)
3. Approach Control Surveillance rating
		 (APS)
4. Area Control Procedural rating (ACP)
5. Area Control Surveillance rating (ACS)
		 (Annex 1)

ด้านประสิทธิผล
การเป็นมาตรฐาน
สากล
International
standards of
effectiveness

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการ
กำ�ำกับดูแลของรัฐสู่
มาตรฐานทีย่ งั่ ยืน
Strategy 1 Develop
the government’s
regulatory system
towards sustainable
standards.

1. Safety
เป็นไปตามเป้าหมาย
1.1.4 มีบคุ ลากรทีทำ่ ำ� หน้าที่
Achieved
กำ�ำกับดูแล ความปลอดภัย
ซึง่ มีคณุ สมบัติ
และได้รบั การ
ฝึกอบรมเป็นไปตาม
มาตรฐาน
1. Safety
1.1.4 Staff employed to
govern safety completed
training in accordance
with the standards

2

กพท. สามารถออกใบสำ�ำคัญการแต่งตัง้ ผู้
ทดสอบภาคปฏิบตั พิ นักงานควบคุมการจราจร
ทางอากาศ (DATCA) ให้เป็นไปตามประกาศ
สำ�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการแต่งตัง้ ผูท้ ดสอบภาคปฏิบตั พิ นักงาน
ควบคุมการ จราจรทางอากาศ พ.ศ.2563
โดย ผอ.กพท. ลงนามเมือ่ 30 ก.ย.63
CAAT issued the appointment license
to the DATCAs according to the CAAT
notification regarding the appointment of
the DATCA B.E. 2563 (2020) signed by the
Director-General of CAAT on 30 September 2020.

ด้านประสิทธิผล
การเป็นมาตรฐาน
สากล
International
standards of
effectiveness

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการ
กำ�ำกับดูแลของรัฐสู่
มาตรฐานทีย่ งั่ ยืน
Strategy 1
Develop the
government’s
regulatory system
towards sustainable
standards.

1. Safety
เป็นไปตามเป้าหมาย
1.1.6 มีการออกใบอนุญาต/
Achieved
ใบรับรอง สำ�ำหรับบุคคล
และหน่วยงานทีป่ ฏิบตั ิ
เกีย่ วข้องกับความปลอดภัย
ทางการบินทีค่ รบถ้วน
1. Safety
1.1.6 Issuance of license/
certification for individuals
and agencies related to
aviation safety.

Aspect

CAAT’s
strategies

เป้าประสงค์

หมายเหตุ

Performance

No.

Purposes

Notes
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การด�ำเนินการเรื่อง Competency Based Training Implementation of Competency Based Training
and Assessment (CBTA)
and Assessment (CBTA)
วัตถุประสงค์

Objectives

1. เพือ่ เตรียมการและด�ำเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียด
ทีก่ ำ� หนดไว้ใน ICAO Annex 1 และ ICAO Doc 9868 โดยให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 พฤศจิกายน 2565
2. เพื่อเตรียมการโดยสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน
ในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเตรียมการรองรับการฝึกอบรม
และการประเมินผลให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก�ำหนดไว้ในร่าง
TCAR1 และ TCAR6
3. เพื่อยกระดับแนวทางการฝึกอบรม การประเมินผล
ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
แนวทางที่ด�ำเนินการตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยในเชิงรุก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการด�ำเนินการของผู้เกี่ยวข้องในด้านการบิน
ของทุกภาคส่วนต่อไป

1. Raise awareness and operate in accordance with
ICAO Annex 1 and ICAO Doc 9868 (to be completed by
2 November 2022).
2. Raise awareness by enhancing knowledge and basic
understanding of competency, as well as providing training
and assessment in accordance with the TCAR1 and TCAR6
forms.
3. Overhaul the guidelines for training, evaluation,
and analysis of the data to be congruent with international
standards. This is one of the guidelines for proactive safety
operations to promote the operational safety of stakeholders
in aviation fields.

รายละเอียดโดยสรุป

To follow CBTA stipulated in ICAO Annex 1 and ICAO
Doc 9868; to support knowledge and basic understanding
of competency; to prepare training and assessment in
accordance with the TCAR1 and TCAR6 forms; and to
overhaul the guidelines for training, evaluation, and analysis
of the data to be congruent with international standards. In
order to ensure the operational safety of stakeholders in
aviation fields, CAAT cited references that were used as
the guidelines for training and assessment formulation by
using documents with international standards to ensure the
congruence of standards in the manual.

เพือ่ ให้เป็นไปตามรายละเอียดของ CBTA ทีก่ ำ� หนดไว้ใน ICAO
Annex 1 และ ICAO Doc 9868 และเตรียมการสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจพืน้ ฐานในเรือ่ งดังกล่าว ตลอดจนเพือ่ เตรียมการรองรับ
การฝึกอบรมและการประเมินผลให้เป็นไปตามรายละเอียดทีก่ ำ� หนด
ไว้ในร่าง TCAR1 และ TCAR6 และยกระดับแนวทางการฝึกอบรม
การประเมินผล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามแนวทางทีด่ ำ� เนินการตามมาตรฐานสากล เพือ่ ให้เกิด
ความปลอดภัยในการด�ำเนินการของผู้เกี่ยวข้องในด้านการบิน
ของทุกภาคส่วน กพท. ได้มีการอ้างอิงเอกสารที่ใช้เป็นแนวทาง
ในการก�ำหนดแนวทางการฝึกและการประเมินโดยจะใช้เอกสาร
ที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการก�ำหนด
รายละเอียดที่ระบุในคู่มือการฝึก ดังนี้

74

Summary

ANNUAL REPORT 2021

1. Aircraft Operational Personnel Aeroplane Pilots,
เอกสารอ้างอิงได้แก่ ICAO Doc 9868, 9995, EASA Part FCL,
Part ORO
2. Remote Pilot Licence (RPL), เอกสารอ้างอิงได้แก่
ICAO Doc 9868, 10019
3. Flight Operations Officers/Flight Dispatchers (FOOs),
เอกสารอ้างอิงได้แก่ ICAO Doc 9868, 10106
4. Aircraft Maintenance Personnel, เอกสารอ้างอิงได้แก่
ICAO Doc 9868, 10098
5. Air Traffic Management (ATM) Personnel,
เอกสารอ้างอิงได้แก่ ICAO Doc 9868, ICAO Doc 10056, 10057
กพท. จะด� ำ เนิ น การฝึ ก อบรมตามหลั ก สู ต ร CBTA
ให้ แ ก่ Inspector ส� ำ หรั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ กพท.
เป็นเวลา 3 วัน โดยผ่านทางหน่วยงาน TN โดยที่ผู้แทนหน่วยงาน
ของสถาบั น การฝึ ก อบรมและสายการบิ น ตลอดจนหน่ ว ยงาน
ด้านการบินต่าง ๆ จะได้น�ำเสนอแนวทางในการด�ำเนินการการฝึก
และการประเมินผลตลอดจนแนวทางในการน�ำข้อมูลการวิเคราะห์
ข้อมูล เพือ่ ให้ Inspector ของ กพท. ในแต่ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้รับทราบ โดยจะอบรมในระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565
ตามที่ EASA Flight Examiner Manual (FEM) ได้ประกาศ
ใช้ เ มื่ อวั น ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการก�ำหนดแนวทาง
ในการตรวจสอบของ Examiner ในแต่ละศักยการบิน โดยน�ำ 
ICAO Core Competency มาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
ซึ่ง กพท. จะได้ปรับปรุงคู่มือฉบับปัจจุบันเพิ่มเติมให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ EASA ก�ำหนดเพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางทีก่ ำ� หนดไว้ใน
TCAR1 และ TCAR6 ต่อไป
ระยะเวลาที่ ใช้ ในการปฏิบัติงาน

จัดการฝึกอบรมให้แก่สถาบันการฝึกอบรมด้านการบิน (ATO)
และสายการบิน (AOC) ตลอดจนหน่วยงานด้านการบินเข้าร่วม
รับการอบรมผ่านทางระบบ On-line (ZOOM) ในวันที่ 30-31
สิงหาคม 2564 และจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระหว่างวันที่
13-22 กั น ยายน 2564 โดยแบ่ ง กลุ ่ ม ตามความช� ำ นาญ
ความเชีย่ วชาญเฉพาะและลักษณะงานในด้านการบินตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ใน ICAO Annex 1 และ ICAO Doc 9868

1. Aircraft Operational Personnel Aeroplane Pilots,
based on ICAO Doc 9868, 9995 and the European Union
Aviation Safety Agency (EASA) Part FCL, Part ORO.
2. Remote Pilot Licence (RPL), based on ICAO Doc
9868, 10019.
3. Flight Operations Officers/Flight Dispatchers (FOOs),
based on ICAO Doc 9868, 10106.
4. Aircraft maintenance personnel, based on ICAO Doc
9868, 10098.
5. Air Traffic Management (ATM) personnel, based on
ICAO Doc 9868, ICAO Doc 10056, 10057.
CAAT conducted a three-day training event under the
CBTA program for inspectors of CAAT’s relevant working units
through the TN unit. Representatives from training institutes,
airlines, and aviation agencies made presentations at the
session; assessment and application of data analysis were
conducted by the CAAT’s inspectors for each relevant working
unit. The training was held from 22 to 24 February 2022.
According to the EASA Flight Examiner Manual (FEM)
issued on 2 November 2021, the guidelines for the inspection
by the examiner in each aviation rating were set. The ICAO
Core Competency was adopted as an inspection guideline.
CAAT will update the current manual to comply with the
guidelines by EASA to be consistent with TCAR1 and TCAR6.
Duration

The Approved Training Organization (ATO), Air Operator
Certificate (AOC), and aviation agencies were provided with
online training via Zoom on 30 and 31 August 2021. A similar
workshop was held between 13 and 22 September 2021. The
training used a group format based on specific expertise and
the nature of aviation operations as classified in ICAO Annex
1 and ICAO Doc 9868.     
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ทั้งนี้ EASA ได้น�ำเสนอให้มีการน�ำ  Competency Based
Training and Assessment (CBTA) มาใช้ โดยเริ่มก�ำหนดใช้
Core Competencies Training Concept (KSA) 100 ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยที่ transition period จะสิ้นสุดในวันที่
31 มกราคม 2565 ซึ่งหมายความว่า EASA จะเริ่มประเมินผล
การฝึกในรูปแบบ KSA 100 กับศิษย์การบินของแต่ละสถาบัน
การฝึ ก อบรมด้ า นการบิ น ภายใต้ ก ารรั บ รองของ EASA
ซึ่งการประเมินผลในหัวข้อดังกล่าวถูกระบุไว้ใน TCAR1 เช่นกัน
ดังนั้น แผนงานในการเตรียมการคือจะติดตามการด�ำเนินการ
การฝึกและการประเมินผลในรูปแบบ CBTA ที่แต่ละสถาบันได้รับ
การฝึกอบรมแล้วนัน้ สามารถน�ำมาปฏิบตั ไิ ด้ผลอย่างไร เพราะถือว่า
เป็นพืน้ ฐานในการประเมินผลแบบ KSA 100 ทีถ่ กู ระบุไว้ใน TCAR1
โดย กพท. จะเริ่มด�ำเนินการติดตามความพร้อมของแต่ละสถาบัน
ในไตรมาสที่ 3-4 ของปี 2565 เพื่อเตรียมการและประเมินว่า
แต่ละสถาบันมีพื้นฐานตลอดจนความพร้อมที่จะประเมินผลแบบ
KSA 100 ภายในปี 2566 ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดใน transition
period ของ TCAR 1 ต่อไป
การปรับปรุงคู่มือการฝึกในหัวข้อ CBTA นั้นจะเป็นการปรับ
รายละเอียดพืน้ ฐานเบือ้ งต้นในการสังเกตพฤติกรรมและการประเมินผล
ของผูร้ บั การฝึกและการตรวจสอบ โดยไม่กระทบกับรายละเอียดหัวข้อ
ในการฝึกอบรมหลัก โดยจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน
2565 ตามที่ก�ำหนดไว้ใน ICAO Annex 1 ทั้งนี้ หากหน่วยงานใด
มีความพร้อมสามารถปรับปรุงแก้ไขคู่มือการฝึกในรายละเอียด
หัวข้อดังกล่าวโดยสามารถเริม่ ด�ำเนินการได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565
เพือ่ ปรับความรูแ้ ละความเข้าใจพืน้ ฐาน เพือ่ เตรียมการรองรับแนวทาง
ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นร่ า ง TCAR1และ TCAR6
ตลอดจนจะลดภาระการด�ำเนิน การในส่ว นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อมีการประกาศใช้ TCAR1 และ TCAR6 ในปี 2565 ต่อไป
รูปแบบการด�ำเนินงาน

The EASA proposed the adoption of the CBTA concept.
The use of the Core Competencies Training Concept (KSA
100) started in February 2018 and its transition period ended
on January 31, 2022. This meant that the EASA would begin
the KSA 100 training assessment together with the aviation
students of every aviation training institute under EASA
accreditation, as mentioned in TCAR1. The preparation plan,
including monitoring of the training and the CBTA appraisal,
would determine how the training could be applied by institutes,
because this was the basis of the KSA 100 appraisal as
specified in TCAR 1. CAAT will begin monitoring the readiness
of each institute in the 3rd to 4th quarters of 2022. This is for
preparation and assessment of whether each institute is
equipped with the basic knowledge and readiness to undergo
the KSA 100 appraisal by 2023 under the timeframe mentioned
in the transition period of TCAR 1.
The CBTA training manual will undergo content adjustment
in terms of the observation of behaviors and the evaluation
of trainees and auditees without affecting the details of the
main training topics. This will be completed by 2 November
2022 as stated in ICAO Annex 1. If any agency is ready, they
can adjust the training manual’s aforementioned topic from
1 January, 2022 onwards to improve basic knowledge and
understanding. This will support a change in the guideline in
the drafted TCAR1 and TCAR6, and also reduce the workloads
of other related operations when the TCAR1 and TCAR6 are
applied in 2022.  
Work Process

CAAT requested approval for the plan and syllabus,
กพท. ด�ำเนินการขออนุมตั แิ ผน อนุมตั หิ ลักสูตร และได้เรียนเชิญ and invited the training coordinators of each ATO, AOC, and
ผูร้ บั ผิดชอบการฝึกอบรมของแต่ละสถาบันการฝึกอบรมด้านการบิน aviation agencies to the online training via ZOOM on 30 and
(ATO) และสายการบิน (AOC) ตลอดจนหน่วยงานด้านการบิน 31 August 2021.    
เข้ า ร่ ว มรั บ การฝึ ก อบรมผ่ า นทางระบบ On-line (ZOOM)
ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564
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จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในระหว่างวันที่ 13-22 กันยายน 2564
โดยแบ่งกลุม่ ตามความช�ำนาญความเชีย่ วชาญเฉพาะและลักษณะงาน
ในด้านการบินตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน ICAO Annex 1 และ ICAO Doc 9868
ทัง้ นี้ เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทาง
ในการฝึกและประเมินผลได้แก่
1. Aircraft Operational Personnel Aeroplane Pilots,
Remote Pilot Licence (RPL), Flight Operations Officers / Flight
Dispatcher (FOO)
2. Aircraft Maintenance Personnel
3. Air Traffic Management (ATM) Personnel
ประสานติดตามการด�ำเนินการโดยตรงกับทุกหน่วยการฝึกอบรม
ของแต่ละสถาบันการฝึกอบรมด้านการบิน (ATO) และสายการบิน (AOC)
ตลอดจนหน่วยงานด้านการบินเพือ่ รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตลอดจนแนวทางในการฝึกและประเมินผลเพือ่ ปรับคูม่ อื และแนวทาง
การฝึกให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน ICAO Doc 9868 และเตรียมการ
รองรับตามรายละเอียดที่ก�ำหนดไว้ในร่าง TCAR1 และ TCAR6
ในระหว่าง 1 ตุลาคม-25 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ On-line (ZOOM)

Between 13 and 22 September 2021, a workshop
was held in group format based on specific expertise and
the category of aviation operations that were classified in ICAO
Annex 1 and ICAO Doc 9868. The opinions, suggestions,
training, and appraisal methods are given hereunder.
1. Aircraft Operational Personnel Aeroplane Pilots,
Remote Pilot Licence (RPL), Flight Operations Officers / Flight
Dispatcher (FOO)
2. Aircraft maintenance personnel
3. Air Traffic Management (ATM) personnel
Coordination was executed to directly monitor the
operation with every training unit of ATO, AOC, and aviation
agencies being informed with feedback, suggestions, as well
as training and appraisal methods to revise the manual and
training methods to be consistent with ICAO Doc 9868 and
to prepare for the details set forth in the drafted TCAR 1 and
TCAR6 between 1 October and 25 November 2021 on ZOOM.

ผลการปฏิบัติงาน

Operational results

กพท. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งในหัวข้อ CBTA ซึ่งอบรมในระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564
และทีจ่ ดั การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในระหว่างวันที่ 13-22 กันยายน 2564
นอกจากนี้ กพท. จะการฝึกอบรมตามหลักสูตร CBTA ให้แก่ Inspector
ส�ำหรับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของ กพท. เป็นเวลา 3 วัน โดยผ่านทาง
หน่วยงาน TN โดยที่ผู้แทนหน่วยงานของสถาบันการฝึกอบรม
และสายการบินตลอดจนหน่วยงานด้านการบินต่าง ๆ จะได้นำ� เสนอ
แนวทางในการด�ำเนินการการฝึกและการประเมินผลตลอดจนแนวทาง
ในการน�ำข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ ให้ Inspector ของ กพท.
ในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยจะอบรมในระหว่าง
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565
ในส่วนของการเตรียมการส�ำหรับผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปฏิบัติการ (OPS) ตามที่ระบุไว้ใน
TCAR6-Part ORO The AMC_GM subpart FC: Flight Crew
ในหัวข้อ Competency Based Training ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ ผูด้ ำ� เนินการ
เดินอากาศ สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนา
ปรับปรุงรายละเอียดในคู่มือการฝึกให้สอดคล้องในเรื่องดังกล่าว
เพื่อใช้เป็นแนวทางการฝึกอบรมได้ทันที และให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ตามที่ก�ำหนดไว้ใน ICAO Annex 1

CAAT received good cooperation from participants
in both the CBTA topic on 30 and 31 August 2021, and
the workshop on 13 and 22 September 2021. In addition,
CAAT offered CBTA attendance to inspectors from CAAT’s
relevant departments for three days through the TN unit.
The representatives from the ATO, AOC, and aviation agencies
had a chance to propose the guidelines for conducting
training and assessment, as well as applying data analysis to
the inspectors of CAAT in each relevant unit. The training was
conducted from 22 to 24 February 2022.
     Regarding air operator preparation involving the Operations
Relevance (OPS) described in TCAR6-Part ORO of the
AMC_GM subpart FC: Flight Crew under the competency
based training topic, air operators can apply knowledge gained
from the training to develop and improve the details in the
training manual to be used as a training guide immediately.
This should be completed by 2 November 2022 as determined
in ICAO Annex 1.
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แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการบินพลเรือน National Civil Aviation Safety Action Plan
แห่งชาติ พ.ศ. 2564-2566
2021-2023
วัตถุประสงค์

Objectives

1. เพื่อก�ำหนดกลไกและกระบวนการในการด�ำเนินงาน
1. To prepare mechanisms and processes for the
กิจกรรมด้านความปลอดภัย
implementation of safety activities
2. เพือ่ ใช้เป็นแผนปฏิบตั กิ ารฯ ในการพัฒนาความปลอดภัย
2. For use as an action plan in the development
ในการบินของประเทศ
of national aviation safety
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Summary

ส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย (กพท.)
จัดท�ำแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการความปลอดภัยการบินพลเรือนในระดับประเทศ
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญาและภาคผนวก รวมทั้ ง พั น ธกรณี
ตามความตกลงระหว่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ การบิ น พลเรื อ น
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนนิรภัย
ในการบินพลเรือนแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กพท.
จึงได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (Thailand Aviation Safety Action Plan: TASAP)  
โดยแผนดังกล่าวถูกประกาศใช้โดยคณะกรรมการนิรภัยในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Safety Board: NCASB)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
แผนปฏิบัติการฯ เป็นผลงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
กพท. และหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
ซึ่งได้มาจากผลการหารือเพื่อก�ำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
และแนวทางการพั ฒ นาด้ า นความปลอดภั ย ในการบิ น ร่ ว มกั น
ในที่ประชุม Aviation Safety Focus Group โดยโครงสร้าง
ของแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
1. ระดับสมรรถนะความปลอดภัยที่ยอมรับได้
(Acceptable Level of  Safety Performance: ALoSP)
2. วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยในการบิน
(State Safety Objectives)
ซึ่งแบ่งรายละเอียดเป็น 2 ส่วน ได้แก่
Generic Organizational (GEN) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในระดับ
ประเทศ (SSP)
Specific Operational (OPR) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการความเสีย่ งด้านความปลอดภัยในการบินพลเรือน
ของประเทศไทย (Aviation Safety Risk)

CAAT has prepared the State Safety Programme to be
a guideline for the management of civil aviation safety at the
national level in accordance with obligations under international
civil aviation agreements associated with Thailand. To ensure
the efficiency of the State Safety Programme, CAAT has
devised the Thailand Aviation Safety Action Plan (TASAP),
which was notified on 31 August 2021 by the National Civil
Aviation Safety Board (NCASB).
The action plan was the result of cooperation between
CAAT and agencies in the aviation industry of Thailand.
Its success was based on the discussions to formulate risk
management measures and guidelines for joint aviation safety
development at the Aviation Safety Focus group meeting. The
structure of the action plan had four main components:
1. The Acceptable Level of Safety Performance: ALoSP)
2. The State Safety Objectives, which can be
disaggregated into:
Generic Organizational (GEN), this is related
to the development of the national system security plan (SSP)
Specific Operational (OPR), this is concerned
with the management of civil aviation safety risks in Thailand.
3. State Safety Indicators: SPIs and State Safety
Targets: SPTs
4. Safety actions
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3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายสมรรถนะความปลอดภัยการบิน Duration
(State Safety Indicators: SPIs and State Safety
The action plan was prepared between May 2020 and
Targets: SPTs)
August 2021.
4. กิจกรรมในการจัดการความปลอดภัย (Safety Actions)
Work Process
ระยะเวลาที่ ใช้ ในการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563-สิงหาคม 2564
รูปแบบการด�ำเนินงาน

After a production was completed, the content was
published on the CAAT website.
Operational results

จัดท�ำและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กพท.
ผลการปฏิบัติงาน

จากการเผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2566 บนเว็บไซต์ (Website)
ของ กพท. เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ปัจจุบนั มียอดการดาวน์โหลด
จ�ำนวนทั้งสิ้น 202 ครั้ง

Given the publication of the National Civil Aviation Safety
Action Plan 2021-2023 on the website of CAAT since 31
August 2021, there are 202 downloads in total.

สแกน QR code
แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ พ.ศ. 2564-2566

รายงานด้ า นความปลอดภั ย (Thailand Annual The 2020 Thailand Annual Safety Report
Safety Report) ประจ�ำปี 2563
วัตถุประสงค์

Objectives

1. เพื่อน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัย
(Aviation safety occurrence) และประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัย
ในการบินพลเรือนของประเทศไทยระหว่างปี 2562-2563
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด�ำเนินการส่งเสริมด้านความปลอดภัย (State safety
promotion) ตามแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ
3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยเชิงบวก
ในอุ ต สาหกรรมการบิ น และให้ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตระหนั กรู ้ เ รื่ อ ง
ความปลอดภัย และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงานของตน

1. To present the results of the data analysis of aviation
safety occurrences and safety issues in civil aviation in
Thailand between 2019 and 2020
2. To disseminate safety information as part of state
safety promotion under the National Civil Aviation Safety Plan
3. To cultivate a positive safety culture in the aviation
industry and raise public awareness of safety and security
risks associated with domestic operations
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รายละเอียดโดยสรุป

Summary

ข้อก�ำหนดของ กพท. ฉบับที่ 22 ว่าด้วยการรายงานเหตุการณ์
ด้านความปลอดภัยในการบินพลเรือน ก�ำหนดให้องค์กรด้านการบิน
พลเรือนและผู้ท�ำการบินรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย
ในการบินพลเรือนมายัง กพท. ซึ่งฝ่ายนิรภัยการบิน ได้รวบรวม
รายงานเหตุการณ์ดา้ นความปลอดภัยที่ได้รบั ในปี พ.ศ. 2562-2563
ไว้ ใ นฐานข้ อ มู ล ด้ า นความปลอดภั ย ของประเทศ เพื่ อ ใช้ ใ น
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัย การจัดการความเสี่ยง
ด้ า นความปลอดภั ย ของประเทศ และการติ ด ตามสมรรถนะ
ด้านความปลอดภัยในการบินพลเรือนของประเทศ โดยได้จดั ท�ำสรุป
ผลการวิเคราะห์เหตุการณ์ดา้ นความปลอดภัยขึน้ ในรูปแบบรายงาน
ความปลอดภัยประจ�ำปี 2563 (Annual Safety Report 2020)
ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. สถิติเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและประเด็นปัญหา
ด้านความปลอดภัยของ Commercial Air Transport
2. สถิติเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและประเด็นปัญหา
ด้านความปลอดภัยของ General Aviation
3. สถิติเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและประเด็นปัญหา
ด้านความปลอดภัยของ Approved Training Organization
4. สถิติเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและประเด็นปัญหา
ด้านความปลอดภัยของ Air Navigation Service Providers
5. สถิติเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและประเด็นปัญหา
ด้านความปลอดภัยของ Aerodrome Operator  
6. สถิติเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและประเด็นปัญหา
ด้านความปลอดภัยของ State Aircraft

The CAAT’s Requirement No. 22 on Civil Aviation Safety
Incident Reporting requires civil aviation organizations and
aviation operators to report incidents related to civil aviation
safety to CAAT. The Aviation Safety Management Department
entered safety incident reports from 2019 to 2020 into the
national security database for safety data analysis, national
security risk management, and safety performance monitoring
in national civil aviation. The safety incident analysis in the form
of the annual safety report 2020 is summarized hereunder:
1. Commercial Air Transport Safety Incident Statistics
and Safety Issues
2. General Aviation Safety Incident Statistics and Safety
Issues
3. Approved Training Organization Safety Incident
Statistics and Issues
4. Air Navigation Service Providers Safety Incident
Statistics and Security Issues
5. Aerodrome Operator Safety Incident Statistics and
Security Issues
6. State Aircraft Safety Incident Statistics and Security
Issues

ระยะเวลาที่ ใช้ ในการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม 2563
สแกน QR code
รายงานด้านความปลอดภัย
(Thailand Annual Safety Report) ประจ�ำปี 2563
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Duration

The project started in April 2020 and finished in August 2020.

ด้Economics
าน Economics
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ด้าน Economics
Economics

มาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบิ น Phase 3 of Measures to Mitigate COVID-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 Impacts on Airlines
ระยะที่ 3
Objectives
วัตถุประสงค์

1. To provide assistance to and ease COVID-19
1. เพือ่ ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสายการบิน impacts on airlines
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
2. To lower airlines’ costs during the COVID-19 situation
2. เพื่ อ ช่ ว ยลดต้ น ทุ น การด� ำ เนิ น งานของสายการบิ น
3. To contribute to airlines’ rehabilitation in response
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
to the COVID-19 situation
3. เพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการฟืน้ ฟูสายการบินตามช่วงเวลา
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 Summary
The COVID-19 outbreak has directly affected the aviation
industry. The government and relevant agencies under
รายละเอียดโดยสรุป
การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส COVID-19 ได้ ส ่ ง ผลกระทบ the Ministry of Transport, namely Airports of Thailand Public
ต่ อ อุ ต สาหกรรมการบิ น โดยตรง ท� ำ ให้ รั ฐ บาลและหน่ ว ยงาน Company Limited (AOT), Aeronautical Radio of Thailand
ภายใต้ สั ง กั ด กระทรวงคมนาคมทั้ ง กรมท่ า อากาศยาน (ทย.) Limited, and CAAT thus jointly formulated measures
บริษทั การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) to mitigate these adverse impacts. They are measures to lower
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศ จ�ำกัด (บวท.) และส�ำนักงาน airlines’ costs and financial mechanisms to ease COVID-19
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ร่วมกันจัดท�ำมาตรการ impacts on airlines and enable them to continue doing
ประกอบด้วย มาตรการด้านการลดค่าใช้จ่ายของสายการบิน business. All these measures have been introduced because
และมาตรการทางการเงิน เพือ่ บรรเทาผลกระทบให้กบั ผูป้ ระกอบการ airlines are upstream businesses that are the major sources
สายการบินให้สามารถด�ำเนินกิจการต่อไปได้ เนือ่ งจากสายการบิน of the aviation industry’s revenue. Two phases of measures
ถือเป็นอุตสาหกรรมต้นน�ำ้ ทีน่ ำ� รายได้หลักเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมการบิน were completed earlier. The implementation of Phase 3
โดยได้มีการด�ำเนินการไปแล้ว 2 ระยะ และในปี 2564 ได้ด�ำเนิน took place in 2021.
มาตรการต่อเนื่องในระยะที่ 3
Duration

ระยะเวลาที่ ใช้ ในการปฏิบัติงาน

Phase 3 was scheduled to end on 31 December 2021.
กรอบเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยประกาศใช้ Measures were announced for implementation on a quarterly basis.
มาตรการเป็นรายไตรมาส
Work process

รูปแบบการด�ำเนินงาน

CAAT implemented the following measures to mitigate
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ด�ำเนิน COVID-19 impacts on airlines in Phase 3:
การมาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบินจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระยะที่ 3 สามารถสรุปได้ ดังนี้
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1. มาตรการด้ า นการลดค่ า ใช้ จ ่ า ยของสายการบิ น
เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นค่ า ใช้ จ ่ า ยและลดต้ น ทุ น
การด�ำเนินงานของผูป้ ระกอบการสายการบิน หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ออกมาตรการปรับลดค่าบริการสนามบิน ได้แก่ ขยายระยะเวลา
การปรับลดค่าบริการในการขึน้ ลงของอากาศยาน (Landing Charge)
ลงอัตราร้อยละ 50 ส�ำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน
(Parking Charge) ให้แก่อากาศยานของสายการบิน ยกเว้น
การจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ให้แก่
สายการบินที่ท�ำการหยุดให้บริการชั่วคราว และขยายระยะเวลา
การปรั บ ลดค่ า บริ การที่ เ ก็ บ อากาศยาน (Parking Charge)
ลงอัตราร้อยละ 50 ส�ำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ
2. มาตรการทางการเงิน เพือ่ ลดความตึงเครียดของสายการบิน
จึงได้มกี ารออกมาตรการขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้ (Credit terms)
ค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินตอบแทนที่สายการบินถูกเรียกเก็บ
นอกจากนี้ กพท. ยังได้มีการจัดท�ำมาตรการเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการบินที่ได้รบั ผลกระทบเช่นเดียวกัน
โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
1. การจัดสรรเวลาการบิน กพท. อ�ำนวยความสะดวกให้กบั
ผูป้ ระกอบการสายการบินในการจัดสรรเวลาการบินทีไ่ ด้ทำ� การผ่อนผัน
การตัดสิทธิในการได้รบั ประวัตกิ ารบินในฤดูกาลถัดไปให้กบั สายการบิน
ทีท่ ำ� การยกเลิกเทีย่ วบินจากสถานการณ์ดงั กล่าว โดยจะไม่ถกู น�ำมาใช้
ค�ำนวณเงื่อนไขการท�ำการบินของเวลาการบินต่อเนื่องที่ ได้รับ
การจัดสรร และมีการประสานหน่วยงานก�ำกับดูแลด้านการบิน
ในต่างประเทศทีส่ ายการบินได้ทำ� การยกเลิกเทีย่ วบิน เช่น จีน ญีป่ นุ่
และสาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น เพือ่ ขอคงสิทธิในเวลาการบินที่ได้รบั
การจัดสรรเดิม อีกทัง้ ได้มกี ารปรับปรุงกระบวนการพิจารณาจัดสรร
เส้นทางให้มีความรวดเร็วขึ้น
2. ผู้ประจ�ำหน้าที่ กพท. ได้มีประกาศส�ำนักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย เรือ่ ง การยกเว้นมาตรการหรือการด�ำเนิน
การเพื่อก�ำกับดูแลผู้มี ใบอนุญาตผู้ประจ�ำหน้าที่ ในสถานการณ์
ที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้ถือใบอนุญาต
ผูป้ ระจ�ำหน้าทีไ่ ด้รบั ยกเว้นการยืน่ เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ในการต่ออายุ
ใบอนุญาตผู้ประจ�ำหน้าที่จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และยังคง
มีสิทธิ์ในการท�ำการตามที่ก�ำหนด ผู้ถือใบอนุญาตนักบินสามารถ
น�ำชั่วโมงบินด้วยเครื่องฝึกบินจ�ำลองเต็มรูปแบบ (Full Flight
Simulator-FFS) มาแสดงได้ และสามารถใช้ผลการสอบทีว่ นั สิน้ อายุ
ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2564 ให้ได้รับการขยายระยะเวลา
การมีผลบังคับใช้ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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1. Measures to lower airlines’ costs during the
COVID-19 situation: Designed by relevant authorities to lower
airlines’ operational expenses and costs, these measures
comprised the extension of the validity of 50% discount on
landing charges and parking charges for both domestic and
international flights, and parking charge exemption for airlines
that had temporarily suspended services.
2. Financial measures: To reduce airlines’ stress,
relevant authorities extended their credit terms for the payments
of service fees, dues, or remuneration.  
In addition, CAAT implemented the following measures
to assist aviation operators during the COVID-19 situation:
1. Airport slot allocation: CAAT relaxed its rules
on airport slot allocation so that airlines cancelling their scheduled
flights due to the COVID-19 situation did not lose their airport
slot in the next flying season. Also, regarding cancelled flights,
CAAT provided coordination with the regulators of other
relevant countries such as China, Japan, and South Korea
in maintaining their time slots at those countries’ airports too.
Moreover, CAAT accelerated its route allocation review process.
2. Officers: CAAT issued an announcement to exempt
licensees from certain requirements during the COVID-19
situation. Pursuant to this announcement, officers were
exempted from submitting evidence for license renewal
till 31 December 2021 and were permitted to continue
their duties. Licensed pilots could use training hours
with Full Flight Simulator (FFS) and test results
that were valid at least till 30 September 2021 as evidence
for their license renewal till 31 December 2021.
Although the number of air passengers increased
in late 2021 in response to the improving COVID-19 situation,
the fresh outbreak caused by the Omicron variant delayed
and affected the government policy to reopen the country.
As a result, there were impacts on the aviation industry
in early 2022. CAAT, in collaboration with the Department of
Airports, AOT, Aeronautical Radio of Thailand, Thai Airways
International, and the Airlines Association of Thailand,
thus prepared Phase 4 measures to mitigate COVID-19
impacts on airlines. This new phase was implemented
in early 2022.
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ถึงแม้ว่าสถานการณ์ ในช่วงปลายปี 2564 จะมีการฟื้นตัว
ของผู ้ โ ดยสารที่ ส ่ ง ผลต่ อ การประกอบการสายการบิ น ให้ ดี ขึ้ น
แต่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ โอไมครอน
ท�ำให้มกี ารชะลอและเปลีย่ นแปลงนโยบายการรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
และอาจส่งผลกระทบต่อช่วงต้นปี 2565 ดังนัน้ เพือ่ ด�ำเนินมาตรการ
ได้ตรงกับความต้องการของผูป้ ระกอบการในการบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น และเตรียมการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินในการรองรับ
การกลับมาของการขนส่งทางอากาศ กพท. จึงได้ร่วมกับ ทย.
ทอท. บวท. การบินไทย และสมาคมสายการบินประเทศไทย
จัดท�ำมาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบินจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระยะที่ 4 ซึ่งได้ด�ำเนินการ
ไปแล้วในช่วงต้นปี 2565

Operational results

Phase 3 of the measures to mitigate COVID-19 impacts
on airlines was implemented to assist aviation enterprises
during the pandemic. CAAT and the aforementioned
authorities also prepared measures for the recovering
aviation industry.

ผลการปฏิบัติงาน

การจั ด ท� ำ มาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบิ น
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระยะที่ 3
เป็นช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ กพท. และหน่วยงานข้างต้นได้มกี ารเตรียมความพร้อม
ของผูป้ ระกอบการ เพือ่ รองรับการกลับมาของอุตสาหกรรมการบิน
ที่มีการฟื้นตัวต่อไปในอนาคต

การด�ำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ Quality Control Activities and Safety Inspections
ด้านการรักษาความปลอดภัยสนามบินเบตง
at Betong Airport
วัตถุประสงค์

Objectives

1. เพือ่ ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของสนามบินให้เป็นไปตาม
แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
2. เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีส่ นามบินจัดท�ำขึน้
ได้มีการน�ำไปปฏิบัติใช้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
3. ก�ำหนดแนวทางในการแก้ไขการจัดการเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
เพือ่ ปิดจุดอ่อนทีอ่ าจเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือน
4. เพือ่ พิจารณาถึงความพร้อมและเหมาะสมในด้านการรักษา
ความปลอดภัยส�ำหรับการออกใบรับรองการด�ำเนินงานสนามบิน
สาธารณะให้กับสนามบินเบตง

1. To check if the airport complied with the national
civil aviation safety plan.
2. To ensure that planned work procedures were
effectively and efficiently implemented at the airport.
3. To formulate guidelines on how to resolve
non-compliance problems to plug loopholes that may emerge
and compromise civil aviation safety.
4. To consider safety precautions and their suitability
for the issuance of a public airport license for Betong Airport.
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รายงานประจำ�ปี 2564

รายละเอียดโดยสรุป

Summary

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีอ�ำนาจ
หน้าที่ในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม ส่งเสริม พัฒนา กิจการการบิน
พลเรือนในด้านการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล โดยผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยมีหน้าทีบ่ ริหารกิจการของส�ำนักงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมายทีห่ น่วยงานรับผิดชอบ และในส�ำนักงาน
มีส่วนงานฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการอ�ำนวย
ความสะดวกในการบินพลเรือนท�ำหน้าที่ในการจัดท�ำ คงไว้ เผยแพร่
และน�ำไปปฏิบัติซึ่งแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติ ดังนัน้ ภารกิจการตรวจสอบด้านการรักษา
ความปลอดภัยจึงเป็นหนึง่ ในกิจกรรมควบคุมคุณภาพซึง่ จะสามารถ
บ่งบอกได้ว่าผู้ด�ำเนินการสนามบินได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ทีก่ พท.ได้กำ� หนดไว้หรือไม่ ตลอดจนเป็นการท�ำให้
มั่นใจว่าผู้ด�ำเนินการสนามบินได้มีการบังคับใช้มาตรการรักษา
ความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากนี้ การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ยังเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบรับรองการด�ำเนิน
งานสนามบินสาธารณะ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบครอบคลุม
ทั้งด้านเอกสารและการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย
เพือ่ ให้ได้มาตรฐานตามทีก่ ำ� หนดไว้กอ่ นที่ กพท. จะมอบใบรับรอง
การด�ำเนินงานสนามบินสาธารณะให้แก่สนามบินเบตง เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับ Concept “ผูพ้ ทิ กั ษ์มาตรฐาน” เพือ่ ให้ได้มาซึง่ การรักษาความปลอดภัย
การบิ น พลเรื อ นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย
ในการบินพลเรือนต่อไป

CAAT has the authority and duty to supervise,
govern, control, promote and develop civil aviation safety
in accordance with laws and international standards.
The director-general of CAAT, meanwhile, has the duty
to ensure that CAAT operations respond to its prescribed
objectives by law. CAAT has a department in charge
of setting safety standards and preparing, distributing,
and upholding the national civil aviation safety control plan.
As part of quality-control activities, safety inspections help
to determine if the airport operator has complied with rules,
regulations and requirements set forth by CAAT. Moreover,
safety inspections provide assurances that the airport operator
has complied with safety standards on a continuous basis.  
Moreover, civil aviation safety is one criterion for the approval
of a public airport license. The safety review covered
documentation and actual operations, as CAAT sought
to ensure that the airport’s safety was up to standard
before the public airport license was granted to Betong
Airport. CAAT proceeded in line with its “Standard Assurer”
concept to efficiently foster civil aviation safety operations
in support of safe civil aviation.  
Duration

CAAT conducted safety inspections at Betong Airport
between 3 and 5 November 2020. It then conducted a follow up
ระยะเวลาที่ ใช้ ในการปฏิบัติงาน
via Remote Compliance Monitoring (RCM) between
กพท. ด� ำ เนิ น การตรวจสอบด้ า นมาตรฐานการรั ก ษา 28 and 30 June 2021.
ความปลอดภัย ณ สนามบินเบตง เมือ่ วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2563
และมีการตรวจติดตามต่อเนือ่ งด้วยวิธกี ารปฏิบตั ติ ามจากระยะไกล Work process
(Remote Compliance Monitoring: RCM) วันที่ 28 -30 มิถนุ ายน 2564
During the COVID-19 situation, CAAT monitored
civil aviation safety operations via Remote Compliance
รูปแบบการด�ำเนินงาน
Monitoring (RCM). This quality-control method reviews
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา and analyzes compliance with aviation safety requirements.
COVID-19 กพท. ด�ำเนินการก�ำกับดูดา้ นการรักษาความปลอดภัย Airport operators must conduct self-assessments.
การบินในราชอาณาจักรไทยโดยผ่านการใช้แผนควบคุมคุณภาพ Upon submissions of the self-assessments, they must also
ที่ เ รี ย กว่ า การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามจากระยะไกลหรื อ attach relevant documents as evidence for CAAT
Remote Compliance Monitoring (RCM) ซึ่งประกอบด้วย to review and analyze. In addition, CAAT interviewed
การทบทวน และการวิ เ คราะห์ ก ารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนด relevant persons via video conferences. It then provided
ด้านการก�ำกับดูแลว่าด้วยเรื่องการรักษาความปลอดภัยการบิน a report on safety inspection and recommendations as part
โดยกระท�ำโดยผ่านระบบการตอบแบบสอบถามในการประเมินตนเอง of quality-control activities to ensure that the airport operator
ที่ได้สง่ ให้ผดู้ ำ� เนินการสนามบิน ซึง่ จะประกอบด้วยเอกสารหลักฐาน complied with applicable regulations.
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ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยจะถู ก ส่ ง กลั บ มายั ง กพท.เพื่ อ การทบทวน
และการวิ เ คราะห์ รวมไปถึงการตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์
ผ่ า นวี ดี โ อคอนเฟอร์ เ รนซ์ (Video Conference) ตลอดจน
การส่งรายงาน สิ่งที่ตรวจพบ และแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง
จากการตรวจพบภายใต้การด�ำเนินกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ
ภายในว่าด้วยการปฏิบตั ิให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีด่ ำ� เนินการ
โดยผู้ด�ำเนินการสนามบิน

Operational results

Via quality-control activities and safety inspections,
CAAT identified points that the airport operator must improve
to comply with applicable requirements. As the airport
operator subsequently made these improvements, it fully met
criteria to serve as a public airport. At present, Betong Airport
is licensed to provide public services. Its license contributes
to the development of the country’s aviation industry,
ผลการปฏิบัติงาน
offers another alternative to aviation service users,
จากการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมควบคุ ม คุ ณ ภาพ การตรวจสอบ and raises public confidence in and the credibility of Thailand’s
การรั ก ษาความปลอดภั ย สนามบิ น เบตง กพท. ตรวจพบ civil aviation standard.
สิ่ ง ที่ ผู ้ ด�ำ เนิ น การสนามบิ น ต้ อ งแก้ ไ ขให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
ทีก่ ำ� หนด โดยผูด้ ำ� เนินการสนามบินได้ดำ� เนินการแก้ไขสิง่ ทีต่ รวจพบ
ในประเด็นที่เป็นเงื่อนไขข้อพิจารณาส�ำหรับการออกใบรับรอง
การด�ำเนินงานสนามบินสาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันสนามบินเบตง
ได้รบั ใบรับรองการด�ำเนินการสนามบินสาธารณะเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ยังผลให้มีการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมการบินและให้ประชาชน
ในพื้ น ที่ ไ ด้ มี ท างเลื อ กเพิ่ ม ขึ้ น ในการใช้ บ ริ ก ารด้ า นการบิ น
อีกทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือและไว้วางใจต่อมาตรฐานการบิน
พลเรือนของประเทศไทยอีกด้วย
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ด้านการบริหารองค์กร

Organizational Management
การจัดท�ำผังกระบวนงาน (workflow) และคูม่ อื ส�ำหรับ Production of Workflow Charts and People’s
ประชาชน
Handbooks
วัตถุประสงค์

Objectives

1) เพื่ อ ให้ ส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย
มีผังกระบวนงานที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการด� ำ เนิ น งานของกิ จ กรรม/กระบวนงานต่ า ง ๆ
ของหน่วยงาน
2) เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งมุ่งไปสู่การบริหาร
คุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานทีไ่ ด้มาตรฐาน
เป็ น ไปตามเป้ า หมาย ได้ ผ ลผลิ ต หรื อ การบริ การที่ มี คุ ณ ภาพ
สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้ามาปฏิบตั งิ านใหม่ได้ พัฒนาการท�ำงาน
ให้เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  
3) เพื่อเผยแพร่ ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ
ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่
4) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริการ ท�ำให้ประชาชน
ผูป้ ระกอบการ หรือผูร้ บั บริการได้รบั บริการจากภาครัฐทีร่ วดเร็วขึน้
มี ความชั ด เจนโปร่ ง ใส สะดวกและง่ า ยขึ้ น และเป็ น รากฐาน
ในการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรในด้านอื่น ๆ ต่อไป

1) To ensure that CAAT has practical workflow charts
describing overall operational procedures and periods of
organizational activities/ work procedures.
2) To establish operational standards for effective
quality management throughout the organization, which will
enable CAAT to generate output that meets set standards
and objectives as well as to deliver quality products
and services. The standards must also be observed by new
staff to develop professionalism and be used for performance
evaluation of each individual.    
3) To enhance understanding among service users and
the public, allowing them to fully comprehend the current work
procedures.
4) To improve service efficiency to ensure that
services are delivered to the public, business operators
and service users faster, clearer and more convenient.
This will enable further development of the organization
in other aspects.

รายละเอียดโดยสรุป

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ถูกจัดตัง้ ขึน้
ตามพระราชก�ำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
โดยมุ ่ ง เน้ น การด� ำ เนิ น การที่ ส อดคล้ อ งตามมาตรฐานสากล
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยหนึ่งในแนวทางการด�ำเนินงาน
เพื่ อ บรรลุ ถึ ง เป้ า หมาย คื อ นโยบายด้ า นการบริ ห ารองค์ กร
ที่มีความประสงค์ ให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานภายในองค์กร
ให้มปี ระสิทธิภาพ และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ซึง่ จะท�ำให้
องค์กรมีความเข้มแข็งและเป็นทีย่ อมรับ ดังนัน้ การจัดท�ำผังกระบวน
งานและการจัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชาชนจะท�ำให้ กพท. มีกระบวน
งานทีแ่ สดงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ระยะเวลาการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน
ช่วยสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ท�ำให้พนักงานในองค์กร
และบุ ค คลภายนอกองค์ กร หรื อ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถเข้ า ใจ
กระบวนการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น และการจัดท�ำคู่มือส�ำหรับ
ประชาชนเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ กพท. สามารถใช้ในการสื่อสาร

Summary

Established in accordance with the Civil Aviation
Authority of Thailand Emergency Decree B.E. 2558 (2015),
CAAT has been operating in compliance with international
standards to concretize sustainable corporate development.
An approach towards achieving this goal is to establish
an organizational management policy that embraces
management efficiency, transparency and accountability.
The policy should also facilitate efficient operational procedures
and encourage human resource development. This will help
to strengthen the organization and public acceptance of its
operations. Therefore, the production of workflow charts
and people’s handbooks will enhance the CAAT’s performance
in terms of operational procedures and establishing operational
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periods which create uniform operational standards and allow
the staff, service users and the public to clearly understand
working procedures. The handbooks developed in this
context allows CAAT to disseminate operational information
including working procedures, the operational periods
of each step, communication channels, and other necessary
ระยะเวลาที่ ใช้ ในการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563-ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้ information to ensure that clients and other entities receive
ผังกระบวนงานการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต faster and more efficient services.
และการอนุญาตฯ ซึ่งต้องเสนอ รวค. และ กบร. พิจารณา 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เมษายน 2563-ธันวาคม 2563
Duration
ผังกระบวนงานการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต
The operational period from April 2020 to December 2021
และการอนุญาตฯ ซึ่งต้องเสนอ ผอ.กพท./ผู้จัดการฝ่าย ระยะเวลา involved:
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ธันวาคม 2563-ธันวาคม 2564
Producing workflow charts describing the processes
ผั ง กระบวนงานการด� ำ เนิ น งานภายในของ กพท. of permit and license issuance as well as granting of permission
that must be proposed to the Minister of Transport and the
เมษายน 2564 -ธันวาคม 2564
ผั ง กระบวนงานการออกพระราชบั ญ ญั ติ ก ฎหมาย Civil Aviation Board for approval. This exercise extended from
ล�ำดับรอง ฯลฯ กระบวนงานการเจรจาด้านการบิน และการจัดท�ำ April 2020 to December 2020.
นโยบาย ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแผนด้ า นการบิ น พลเรื อ น ฯลฯ
Producing workflow charts describing the processes
ซึ่งต้องเสนอ รวค. กบร. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย of permit and license issuance as well as granting
การบินพลเรือนแห่งชาติ ครม. หรือ รัฐสภา ระยะเวลาปฏิบัติงาน of permission that must be proposed to the CAAT’s Director
ตั้งแต่กรกฎาคม 2564-ธันวาคม 2564
General or department managers for approval. This exercise
extended from December 2020 to December 2021.
รูปแบบการด�ำเนินงาน
Producing workflow charts for CAAT’s internal
1. ส�ำหรับผังกระบวนงานการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต operations. This exercise extended from April 2021
และการอนุญาตฯ ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจของ รวค. และ กบร. ผอ.กพท. to December 2021.
และผู้จัดการ
Producing workflow charts describing processes
1.1 จัดท�ำแนวทางการจัดท�ำผังกระบวนงานของ กพท. for acts and subordinate legislation issuance, aviation
ให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ
negotiation, and the establishment/revision/amendment
1.2 ด�ำเนินการก�ำหนดขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกใบ of civil aviation policies and plans that must be proposed
อนุญาต หนังสืออนุญาต และการอนุญาตฯ ซึ่งอยู่ ในอ�ำนาจ to the Minister of Transport, the Civil Aviation Board,
ของ รวค. และ กบร. ผอ.กพท. และผู้จัดการเพื่อน�ำมาจัดท�ำ the National Civil Aviation Security Board, the Cabinet,
กระบวนงาน (workflow)
or Parliament for approval. This exercise extended from
1.3. ทบทวนกระบวนงาน (workflow) ที่เกี่ยวข้อง July 2021 to December 2021.    
กับการขอและการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หรือการอนุญาตฯ
และจัดส่ง ผอ.กพท. รับรอง
Work process
1.4 น�ำเสนอกระบวนงาน (workflow) ที่ได้ทบทวนนี้
1. Producing workflow charts for the issuance of permits
ให้คณะอนุกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพิจารณา ให้ความเห็นชอบ and licenses as well as the granting of permission under the
ก่อนที่ กพท. จะด�ำเนินการจัดท�ำคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนให้สอดคล้อง authority of the Minister of Transport and the Civil Aviation
กับกระบวนงานที่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าว และจัดส่งให้ กพร. Board, CAAT’s Director General, and department managers.  
ตรวจสอบและเผยแพร่คู่มือประชาชน
1.1 Provide relevant departments with guidelines
on the generation of the CAAT’s workflow charts.  
1.2 Specify relevant steps for the issuance and
granting of permission for creating the workflow chart.
กระบวนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
รวมถึงช่องทางการติดต่อ และข้อมูลประกอบทีต่ อ้ งใช้ในการขอรับ
บริการท�ำให้ผู้รับบริการ หรือหน่วยงานภายนอกได้รับการบริการ
ที่รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
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1.5 จัดท�ำร่างคูม่ อื ประชาชนจัดส่ง และจัดส่งให้ ผอ.กพท.
รับรอง เพือ่ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.)
1.6 ด�ำเนินการจัดท�ำ แก้ไข ปรับปรุง คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
คู่มือการด�ำเนินงาน แนวทางการปฏิบัติงาน ฯลฯ ให้สอดคล้องกับ
ผังกระบวนงานที่ได้รับการรับรอง
2. ส�ำหรับผังกระบวนงานการออกพระราชบัญญัติ กฎหมาย
ล�ำดับรอง ฯลฯ กระบวนงานการเจรจาด้านการบิน และการจัดท�ำ
นโยบาย ปรับปรุง แก้ไขแผนด้านการบินพลเรือน ฯลฯ ซึง่ ต้องเสนอ
รวค. กบร. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติ ครม. หรือ รัฐสภา 
2.1. จัดท�ำแนวทางการจัดท�ำผังกระบวนงานของ กพท.
ให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ
2.2. จัดท�ำผังกระบวนงาน (workflow) และจัดส่ง ผอ.กพท.
รับรอง
2.3. น�ำเสนอกระบวนงาน (workflow) ที่ได้ทบทวนนี้
ให้คณะอนุกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพิจารณา ให้ความเห็นชอบ
2.4 ด�ำเนินการจัดท�ำ แก้ไข ปรับปรุง คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
คู่มือการด�ำเนินงาน แนวทางการปฏิบัติงาน ฯลฯ ให้สอดคล้องกับ
ผังกระบวนงานที่ได้รับการรับรอง
3. ส�ำหรับผังกระบวนงานการด�ำเนินงานภายในของ กพท.
3.1 จัดท�ำแนวทางการจัดท�ำผังกระบวนงานของ กพท.
ให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ
3.2 จัดท�ำผังกระบวนงาน (workflow) และจัดส่ง ผอ.กพท.
รับรอง
3.3 น�ำเสนอกระบวนงาน (workflow) ที่ได้ทบทวนนี้
ให้คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร (Excom)
และคณะอนุกรรมการกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อทราบ
3.4 ด�ำเนินการจัดท�ำ แก้ไข ปรับปรุง คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
คู่มือการด�ำเนินงาน แนวทางการปฏิบัติงาน ฯลฯ ให้สอดคล้องกับ
ผังกระบวนงานที่ได้รับการรับรอง
3.5. ด�ำเนินการสือ่ สารผังกระบวนงานที่ได้รบั การรับรอง
ให้แก่ พนักงาน กพท. ทราบ
ผลการปฏิบัติงาน

จากการจั ด ท� ำ ผั ง กระบวนงานและคู ่ มื อ ส� ำ หรั บ ประชาชน
ของกระบวนงานการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และการอนุญาตฯ
การออกพระราชบัญญัติ กฎหมายล�ำดับรอง ฯลฯ กระบวนงาน
การเจรจาด้านการบิน และการจัดท�ำนโยบาย ปรับปรุง แก้ไขแผน
ด้านการบินพลเรือน ฯลฯ และการด�ำเนินงานภายในของ กพท.
มีผลการปฏิบัติงานดังนี้

1.3 Review the workflow regarding request
and issuance of permits, licenses and permissions before
submission to the CAAT’s Director General for approval.  
1.4 Present the revised workflow chart to the
Legislation and Regulations Subcommittee for approval prior
to producing a people’s handbook based on the approved
workflow chart. Submit the handbook to the Office of the
Public Sector Development Commission (OPDC) for review
and publication.  
1.5 Prepare and submit a draft handbook to the
CAAT’s Director General for approval before uploading it onto
the OPDC’s official website.
1.6 Develop, amend and improve handbooks
and operational guidelines in compliance with the approved
workflow chart.
2. Producing workflow charts for the issuance of acts
and subordinate legislation, aviation negotiations, and the
establishment/revision/amendment of civil aviation policies
and plans that must be proposed to the Minister of Transport,
the Civil Aviation Board, the National Civil Aviation Security
Board, the Cabinet, or Parliament for approval.  
2.1 Provide relevant departments with guidelines on
the creation of the CAAT’s workflow charts.
2.2 Produce and submit the workflow chart to the
CAAT’s Director General for approval.  
2.3 Propose the revised workflow chart to the
Legislation and Regulations Subcommittee for approval.
2.4 Develop, amend and improve the operational
handbook, work procedure handbook, and operational
guidelines in compliance with the approved workflow chart.
3. Workflow chart for CAAT’s internal operations
3.1 Provide relevant departments with guidelines
on the creation of the CAAT’s workflow charts.
3.2 Produce and submit the workflow chart to the
CAAT’s Director General for approval.  
3.3 Propose the revised workflow chart to the
CAAT Executive Committee (Excom) and the Legislation and
Regulations Subcommittee for acknowledgement. .
3.4 Develop, amend and improve the operational
handbook, work procedure handbook, and operational
guidelines in compliance with the approved workflow chart.
3.5 Disseminate the approved work flow chart
among CAAT staff.
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1. ผังกระบวนงานและคู่มือส�ำหรับประชาชนของการออก
ใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และการอนุญาตฯ ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจ
ของ รวค. และ กบร. ทั้งสิ้น 10 กระบวนงาน
2. ผังกระบวนงานและคู่มือส�ำหรับประชาชนของการออก
ใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และการอนุญาตฯ ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจ
ของ ผอ.กพท. และผู้จัดการ ทั้งสิ้น 103 กระบวนงาน
3. ผั ง กระบวนงานการออกพระราชบั ญ ญั ติ ก ฎหมาย
ล�ำดับรอง ฯลฯ กระบวนงานการเจรจาด้านการบิน และการจัดท�ำ
นโยบาย ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแผนด้ า นการบิ น พลเรื อ น ฯลฯ
ซึ่งต้องเสนอ รวค. กบร. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติ ครม. หรือ รัฐสภา ทัง้ สิน้ 17 กระบวนงาน
4. ผั ง กระบวนงานการด� ำ เนิ น งานภายในของ กพท.
75 กระบวนงาน การจัดท�ำผังกระบวนงานท�ำให้ กพท. มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน สามารถ
ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงใช้สื่อสาร
กับบุคคล และหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร และสามารถ
พัฒนา ยกระดับการให้บริการได้

Operational results

The CAAT’s performance in the production of workflow
charts and people’s handbooks describing processes
of permit and license issuance, granting of permission,
acts and subordinate legislation issuance, aviation negotiation,
as well as establishment/revision/amendment of civil aviation
policies and plans, is summarized as follows:
1. Accomplished 10 projects on workflow charts
and people’s handbooks describing the issuance of permits
and licenses, and granting of permission under the authority
of the Minister of Transport and the Civil Aviation Board.
2. Accomplished 103 projects on workflow charts
and handbooks describing the issuance of permits, licenses,
and granting of permission under the authority of the CAAT’s
Director General and department managers.
3. Accomplished 17 projects on workflow charts
describing processes of acts and subordinate legislation
issuance, aviation negotiation, and the establishment/revision/
amendment of civil aviation policies and plans under the authority
of the Minister of Transport, the Civil Aviation Board,
the National Civil Aviation Security Committee, the Cabinet,
or Parliament.
4. Produced workflow charts for the CAAT’s internal
operations, coveriing 75 projects. This charts clearly indicates
operational processes and acceptable standards for the
organization which can be adopted for performance evaluation,
effective communication between internal and external sectors,
and enhancement of service quality.

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านก�ำกับดูแลการบินพลเรือน Personnel Development:
สูค่ วามเป็นมืออาชีพ-CAAT Inspector Competency CAAT Inspector Competency Development
Development Programme (CAAT-ICDP)
Programme (CAAT-ICDP)
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Objectives

1. เพื่อให้พนักงานที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบด้านการบิน
(Inspector) รวมถึงพนักงานทีอ่ ยู่ในแผนการพัฒนาเป็นผูต้ รวจสอบ
ด้านการบินของแต่ละฝ่าย เพิ่มพูนทักษะของการเป็นผู้ตรวจสอบ
ด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากการฝึกอบรมด้านเทคนิค เช่น การพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร
การบริหารจัดการความเสี่ยง และทักษะการบริหารทีมงาน

1. To enable inspectors and staff who plan to be
inspectors in each department to develop inspection-related
skills, in addition those provided in the technical training, such as
critical thinking, personality development, communication skills,
risk management, and team management expertise.
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2. เพื่อให้พนักงานที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบด้านการบิน
(Inspector) รวมถึงพนักงานทีอ่ ยู่ในแผนการพัฒนาเป็นผูต้ รวจสอบ
ด้ า นการบิ น ของแต่ ล ะฝ่ า ย พั ฒ นาสมรรถนะผู ้ ต รวจสอบ
ให้สอดคล้องตาม ICAO Document 10070 และยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนขององค์กร

2. To encourage the inspectors and staff who plan
to be inspectors in each department to enhance inspector
competency in line with the ICAO Document 10070 and the
CAAT’s Strategy 5 (Strengthen the organization and establish
organizational sustainability).

รายละเอียดโดยสรุป

Summary

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีภารกิจ
เกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนา  และก�ำกับดูแลด้านการบินพลเรือน
ของประเทศ โดยมี การแบ่ ง หน่ ว ยงานที่ มี พ นั ก งานท� ำ หน้ า ที่
เป็นผูต้ รวจสอบด้านการบินออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสมควรเดินอากาศ
และวิศวกรรมการบิน (AIR) ฝ่ายมาตรฐานผู้ประจ�ำหน้าที่ (PEL)
ฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และการอ�ำนวยความสะดวก
ในการบินพลเรือน (SFD) ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ (ANS)
ฝ่ายมาตรฐานปฏิบตั กิ ารบิน (OPS) และฝ่ายมาตรฐานสนามบิน (AGA)
ซึง่ พนักงานในหน่วยงานเหล่านีถ้ อื เป็นบุคลากรทีส่ ำ� คัญขององค์กร
เนือ่ งจากต้องปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบด้านการบิน และต้องประสาน
กับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ รวมถึงเป็นบุคลากรทีจ่ ะสะท้อนภาพลักษณ์
ขององค์กร ในการเป็นผู้พิทักษ์มาตรฐาน (Standard Assurer)
และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส�ำเร็จและมั่นคง
ดังนัน้ นอกจากทีพ่ นักงานจะต้องมีความรู้ และความเชีย่ วชาญ
ในงานด้านการตรวจสอบนัน้ ๆ แล้ว ยังต้องมีทกั ษะทีจ่ ำ� เป็นด้านต่าง ๆ
ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

CAAT’s mandate is to promote, develop, and oversee
national civil aviation. There are six departments that employ
aviation inspectors, namely the Airworthiness and Aircraft
Engineering Department (AIR), the Personnel Licensing
Department (PEL), the Aviation Security and Facilitation
Standards Department (SFD), the Air Navigation Services
Standards Department (ANS), the Flight Operation Standards
Department (OPS), and the Aerodrome Standards Department
(AGA). Staff in these departments play a vital role in aviation
inspection and internal and external coordination. They also
strengthen the CAAT’s image as the national Standard Assurer
and serve as major drivers of organizational success and
stability.
Apart from the knowledge and skills required for the
mandate, they should foster other skills to help enhance their
operational efficiency.

ระยะเวลาที่ ใช้ ในการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2564
รูปแบบการด�ำเนินงาน

กพท. ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
สมรรถนะตาม ICAO Document 10070 และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ขององค์กร ทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่
1. Thinking Process for Problem Solving and Decision Making
การพัฒนากระบวนการคิดส�ำหรับแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. Professional Image and Effective Communication
การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3. Risk Management
การบริหารจัดการความเสี่ยง
4. Smart Leader, Smart Team
การพัฒนาความเป็นผูน้ ำ� และการบริหารทีมอย่างมืออาชีพ

Duration

The project extended from February to September 2021.
Work process

CAAT developed a program in accordance with the
ICAO Document 10070 and CAAT’s Strategy 5. The program
comprised the following 4 courses:				
1. Thinking Process for Problem Solving and Decision
Making
2. Professional Image and Effective Communication
3. Risk Management
4. Smart Leader, Smart Team
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หลังจากนั้น กพท. ด�ำเนินการจัดฝึกอบรมในรูปแบบ Virtual
Classroom ให้กับพนักงานทีท่ �ำหน้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบด้านการบิน
(Inspector) รวมถึงพนักงานที่อยู่ในแผนการพัฒนาเป็นผู้ตรวจ
สอบด้านการบินของแต่ละฝ่าย เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้
และทักษะที่จะช่วยส่งเสริมสมรรถนะของผู้ตรวจสอบด้านการบิน
ให้สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุง่ สูค่ วามเป็น
มืออาชีพ รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้พิทักษ์มาตรฐาน
(Standard Assurer)
ผลการปฏิบัติงาน

กพท. ได้ดำ� เนินการพัฒนาพนักงานตามกลุม่ เป้าหมายผ่านรูปแบบ
การฝึกอบรมแบบ Virtual Classroom รวมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร
หลักสูตรละ 3 รุ่น รวมจ�ำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในทุกหลักสูตร
ทุกรุ่น จ�ำนวน 393 คน (โดยพนักงาน 1 คน สามารถเข้าอบรม
ได้มากกว่า  1 หลักสูตร หรือสามารถเข้าอบรมได้ทุกหลักสูตร)
โดยสามารถประเมินผลการฝึกอบรมตามแนวทางการประเมินผล
ของ Kirkpatrick Model ซึ่งอยู่ในระดับที่ 1 Reaction ในการวัด
การตอบสนองและการมีสว่ นร่วมในห้องเรียน และระดับที่ 2 Learning
ในการวั ด ความรู ้ ความเข้าใจที่ ได้จากการเรียนรู้ โดยมีสรุป
รายละเอียดที่ส�ำคัญ ได้แก่
ระดับ 1 Reaction ด้านวิทยากรและด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ได้รับการประเมินจากผู้เข้าอบรมในระดับดีมาก ทั้ง 2 ด้าน
วิทยากรมีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอน สามารถตอบ
ค�ำถามได้ดี มีการท�ำ Workshop ที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเนื้อหา
มากขึ้น มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างมืออาชีพ
มีการปรับเนื้อหาให้มีความเกี่ยวข้องในด้านอุตสาหกรรมการบิน
เชื่อมโยงกับอ�ำนาจหน้าที่ ภารกิจของ กพท. การอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ท�ำให้มีความสะดวกและคล่องตัวในการเรียนมากขึ้น
และมีการใช้ระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน มีประสิทธิภาพ
ระดับ 2 Learning ด้านการประเมินระดับความรูห้ ลังฝึกอบรม
และด้านความคิดเห็นในการน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ ได้รบั การประเมิน
จากผู้เข้าอบรมในระดับดีมากและดี ตามล�ำดับ
หลั ง การฝึ ก อบรม ผู ้ เ ข้ า อบรมมี ผ ลการประเมิ น ระดั บ
ความรู้ที่เพิ่มขึ้นจากผลประเมินระดับความรู้ก่อนการฝึกอบรม
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.09 การฝึ ก อบรมผ่ า นเครื่ อ งมื อ ประชุ ม
เชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) ในแต่ละหลักสูตร ส่งเสริมให้ผเู้ ข้าอบรม
มีการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ระหว่างกัน ท�ำให้มองเห็น
ภาพชัดเจนขึน้ และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้บรู ณาการในการแก้ปญั หา 
พัฒนางานที่รับผิดชอบในด้านการเป็นผู้ตรวจสอบด้านการบิน
(Inspector) ให้เป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับมาตรฐานของ ICAO
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Training was held via a virtual classroom for the inspectors
and staff planning to become inspectors to enhance their
knowledge and skills in the interests of optimal performance
and professional operation as well as promotion of the positive
corporate image as the “Standard Assurer”.
Operational results

There were three batches of trainees for each course and
393 trainees in total (each staff member could participate in
one or all of the training events). The Kirkpatrick Model was
used for post-training assessment. The model comprises
Level 1: Reaction (evaluation of responses and participation
in class) and Level 2: Learning (evaluation of knowledge and
understanding).
Level 1: Reaction. With respect to lecturers and facilities,
the trainees rated the quality of the course as “very good” in
both aspects.
The lecturers had knowledge and expertise in the subjects
they taught, and were able to give satisfactory answers.
Workshops were held to enhance the trainees’ understanding.
The lecturers embraced professionalism. With good teaching
skills, they modified the lessons to suit the trainees who worked
in the aviation industry and to associate with the CAAT’s
mission and responsibility. The online training was beneficial
for the trainees as it was very convenient and effective.
Level 2: Learning. With respect to post-training knowledge
and opinions on knowledge application, the trainees rated the
quality of the course as “very good” and “good”, respectively.
After training, the trainees achieved better knowledge
level assessment results (scored at 32.09%). The workshops
promoted the exchange of knowledge and experience among
the trainees, enabling them to develop better understanding
and apply the knowledge for solving problems and improving
inspection skills in a more professional manner in congruence
with ICAO standards.
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โครงการส่งเสริมทักษะการบริหารและพัฒนาภาวะ CAAT New Generation Leadership Journey
ผู้น�ำสู่ความเป็นมืออาชีพ-CAAT New Generation Programme (CAAT-NGLP)
Leadership Journey Programme (CAAT-NGLP)
Objective
วัตถุประสงค์

To enable division heads and officers of higher levels
เพือ่ ให้พนักงาน กพท. ระดับหัวหน้ากองขึน้ ไป ได้รบั การพัฒนา to develop management skills and leadership for greater
และเพิม่ พูนทักษะและสมรรถนะการบริหาร รวมถึงพัฒนาภาวะผูน้ ำ� management efficiency.
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท�ำงานให้สามารถบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Summary
With its mission to promote, develop, and oversee national
civil aviation, CAAT has 17 departments, one head office, and
รายละเอียดโดยสรุป
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีภารกิจ 69 divisions. As such, there are many department managers
เกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนา  และก�ำกับดูแลด้านการบินพลเรือน and division heads. They have played a vital role in driving and
ของประเทศ โดยมีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 17 ฝ่าย strengthening the organization to achieve success, stability,
1 ส�ำนัก 69 กอง ท�ำให้มีพนักงานระดับผู้จัดการ และหัวหน้ากอง and efficiency. It is deemed important that they possess a
จ�ำนวนมาก ซึง่ พนักงานระดับบริหารเหล่านี้ ถือเป็นบุคลากรทีส่ ำ� คัญ wide range of skills such as knowing and understanding their
ขององค์กรที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนองค์กร duties and those of stakeholders, management, leadership,
สู่ความส�ำเร็จ มั่นคง และมีประสิทธิภาพได้ ดังนั้น เป็นเรื่องส�ำคัญ communication competence, negotiation powers, coaching
ทีพ่ นักงานระดับบริหารจะต้องมีความรู้ และความสามารถในทักษะ ability, team formation, and so forth. These abilities and skills
หลาย ๆ ด้าน เช่น การรู้จักและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง will help to strengthen their leadership on CAAT’s business
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียขององค์กร ทักษะในการบริหาร การมีภาวะผูน้ ำ� path towards achieving the goal of being the Standard Assurer
ทักษะการสือ่ สาร การเจรจาต่อรอง ทักษะการสอนงาน การสร้างทีม as well as towards the goal of organizational sustainability.
เป็นต้น เพื่อที่จะได้เป็นผู้น�ำในการท�ำงานของพนักงานในการมุ่งสู่
การเป็นผู้พิทักษ์มาตรฐาน (Standard Assurer) และน�ำพาองค์กร Duration
สู่ความยั่งยืนต่อไป
The project began in November 2020 and ended in
November 2021.
ระยะเวลาที่ ใช้ ในการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563-พฤศจิกายน 2564

Work process

CAAT cooperated with training institutes and outsourced
lecturers to develop training courses for enhancing competency
รูปแบบการด�ำเนินงาน
กพท. ได้ประสานกับสถาบันฝึกอบรม และวิทยากรจากหน่วยงาน of managerial-level personnel in line with CAAT’s core value
ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ and the set managerial competency ability. The following
พนักงานระดับบริหารให้สอดคล้องกับค่านิยมร่วม (Core Value) seven courses were executed:
หรือสมรรถนะบริหาร (Managerial Competency) ของ กพท.
ทั้งหมด 7 หลักสูตร ได้แก่
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1. Self-awareness Through Emergenetics & Stakeholder
		 Experience
การตระหนักรู้และเข้าใจตนเอง และการท�ำความเข้าใจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. Moving towards the Growth Mindset หรือ Fostering
		 a Growth Mindset for Leaders
   การพัฒนากรอบแนวคิดและทัศนคติ
3. Thinking Process for Problem Solving and Decision Making
การพัฒนากระบวนการคิดส�ำหรับแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. Smart Leader, Smart Team
การพัฒนาความเป็นผูน้ ำ� และการบริหารทีมอย่างมืออาชีพ
5. Professional Image and Effective Communication
การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
6. Building Trust (Grow Trust, Support Performance)
หรื อ Leading with Impactful Communication
		 for Trust Building
การสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจและการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
7. Powerful Presentation (Story Telling) หรือ Maximizing
		 a simple story through Storytelling
การน�ำเสนอให้ประสบความส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ
หลั ง จากนั้ น กพท. ด� ำ เนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมในรู ป แบบ
Classroom หรือ Virtual Classroom ให้กับพนักงานระดับ
บริ ห าร เพื่ อ ให้ ไ ด้ พั ฒ นาสมรรถนะทางบริ ห าร และเพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ านให้สามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการปฏิบัติงาน

กพท. ได้ด�ำเนินการพัฒนาพนักงานระดับบริหารผ่านรูปแบบ
การฝึกอบรม รวมทัง้ สิน้ 7 หลักสูตร ๆ ละ 4 รุน่ รวมจ�ำนวนผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรมในทุกหลักสูตรเทียบกับกลุม่ เป้าหมาย จ�ำนวน 504 คน
คิดเป็นร้อยละ 88.69 (พนักงาน 1 คน สามารถเข้าอบรมได้มากกว่า 
1 หลักสูตร หรือสามารถเข้าอบรมได้ทุกหลักสูตร) โดยสามารถ
ประเมินผลการฝึกอบรมตามแนวทางการประเมินผลของ Kirkpatrick Model
ซึง่ อยูใ่ นระดับที่ 1 Reaction ในการวัดการตอบสนองและการมีสว่ นร่วม
ในห้องเรียน และระดับที่ 2 Learning ในการวัดความรู้ ความเข้าใจ
ที่ได้จากการเรียนรู้ โดยมีสรุปรายละเอียดที่ส�ำคัญ ได้แก่
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1. Self-awareness Through Emergenetics & Stakeholder
Experience
2. Moving towards the Growth Mindset or Fostering
a Growth Mindset for Leaders
3. Thinking Process for Problem Solving and Decision
Making
4. Smart Leader, Smart Team
5. Professional Image and Effective Communication
6. Building Trust (Grow Trust, Support Performance)
or Leading with Impactful Communication for Trust Building
7. Powerful Presentation (Story Telling) or Maximizing
a Simple Story through Storytelling
The training topics were offered in physical and virtual
classrooms for the managerial staff to enhance their
managerial competency and management efficiency.
Operational results

CAAT provided managerial staff with seven training
courses, each course for four batches of trainees. There were
504 trainees in total (each staff member could participate
in one or all of the training courses), equivalent to 88.69%
of the target number. The Kirkpatrick Model was used for
post-training assessment. The model comprises Level 1:
Reaction (evaluation of responses and participation in class)
and Level 2: Learning (evaluation of knowledge and
understanding).
Level 1: Reaction. With respect to lecturers and facilities,
the trainees rated the quality of the course as “very good” and
“good”, respectively.
The lecturers had knowledge and insight in the subjects
they taught. With good teaching skills, they adopted
different approaches to engage the trainees and encourage
participation such as the gamification technique. Appropriate
tools were used for teaching and training. The online training
was beneficial for the trainees as it was very convenient,
effective, and allowed for easy participation.
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ระดับ 1 Reaction ด้านวิทยากรและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ได้รับการประเมินจากผู้เข้าอบรมในระดับดีมากและดี ตามล�ำดับ
วิ ท ยากรมี ความรู ้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งที่ ส อน มี ทั ก ษะใน
การถ่ า ยทอดความรู ้ สามารถใช้ เ ทคนิ ค ที่ ห ลากหลายใน
การอธิบายเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ และมีความสามารถใน
การกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในห้องเรียนได้ดี เช่น การสอน
ในรูปแบบ Gamification มีบรรยากาศเอือ้ ต่อการเรียนรู้ มีเครือ่ งมือ
ทีเ่ หมาะสมในการใช้ประกอบการอบรม ส่วนหลักสูตรทีเ่ ป็นการเรียน
ในรูปแบบออนไลน์ มีการใช้ระบบที่ผู้เรียนสามารถใช้ได้ง่าย
มีประสิทธิภาพ และสามารถมีส่วนร่วมในห้องเรียนได้ดี
ระดับ 2 Learning ด้านการประเมินระดับความรูห้ ลังฝึกอบรม
และด้านความคิดเห็นในการน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ ได้รบั การประเมิน
จากผู้เข้าอบรมในระดับดีมาก ทั้ง 2 ด้าน
สรุปได้วา่ หลังการฝึกอบรม ผูเ้ ข้าอบรมมีผลการประเมินระดับ
ความรู้ที่เพิ่มขึ้นจากผลประเมินระดับความรู้ก่อนการฝึกอบรม
คิดเป็นร้อยละ 39.35 ผู้เข้าอบรมมีความเห็นโดยสรุปว่า  เนื้อหา
ในแต่ละหลักสูตรเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน�ำมาประยุกต์
ใช้ในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยให้รู้จักตนเองและตระหนักรู้
ในผูอ้ นื่ ช่วยให้ทำ� งานร่วมกันเป็นทีมได้ดขี นึ้ เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน รวมถึงสามารถน�ำไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
เกิดสมดุลระหว่างชีวิตที่ท�ำงานและชีวิตส่วนตัว
โครงการส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการบริ ห ารและพั ฒ นาภาวะผู ้ น� ำ
สู่ความเป็นมืออาชีพ-CAAT New Generation Leadership
Journey Programme (CAAT-NGLP) นอกจากเป็นโครงการ
ที่ ใ ห้ พ นั ก งานระดั บ บริ ห ารได้ เ รี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น ในห้ อ งเรี ย นแบบ
Classroom หรื อ Virtual Classroom แล้ ว ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้
พนักงานระดับบริหารได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหาร เป็นการส่งเสริมให้
พนักงานระดับบริหารรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น การท�ำงานเป็นทีม
การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อน�ำ
ไปประยุกต์ ในการพัฒนาองค์กร (กพท.) ผ่านการท�ำกิจกรรมใน
ห้องเรียนร่วมกัน ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์การท�ำงานเป็นทีม
ระหว่างพนักงานอีกด้วย

Level 2: Learning. With respect to post-training knowledge
and opinions on knowledge application, the trainees rated the
quality of the course as “very good” in both aspects.
According to the post-training evaluation, the trainees had
higher level of knowledge (scored at 39.35%). In summary,
the trainees thought that the content of each course could
be applied well in working with other people and encouraged
them to learn more about themselves and others, which was
beneficial for teamwork and improved operational efficiency.
The knowledge acquired could also be applied in everyday
life to establish a work-life balance.
As CAAT-NGLP promoted a mutual learning process, be it
in a physical or virtual classroom, among the managerial staff,
its class activities encouraged them to share and exchange
knowledge and managerial experiences, strengthened their
relationship, promoted teamwork, and enhanced operational
efficiency for organizational development.
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร
Executive development activities
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ด้านธรรมาภิบาล
การบริการประชาชนและจิตอาสา

CAAT ได้ ด� ำ เนิ น การส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ร ่ ว มปฏิ บั ติ ง านในการ
อ�ำนวยความสะดวกให้ แก่ ประชาชน และบุคลากรด้านการบิน
ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19 พร้อมกันนี้ CAAT
ได้มอบข้าวกล่องและเครื่องดื่มเพื่อร่วมสนับสนุนการท�ำงานและ
ให้ก�ำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ
ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ

Good Governance
Public Services and Voluntary Activities

CAAT provided staff to help facilitate the COVID-19
vaccination process for aviation personnel and the general
public who came to get their jabs at the Central Vaccination
Center, Bang Sue Grand Station. Boxed meals and beverage
were also offered to medical staff and officers on duty at the
center.
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จัดงานบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักรูเ้ รื่องการต่อต้าน Lecture to Raise Awareness on Corruption
Prevention in the Organization
การทุจริตภายในองค์กร
รายละเอียดโดยสรุป

Summary

กพท จัดงานบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการทุจริต
To raise staff’s awareness against corruption, the CAAT
ภายในองค์กร ในหัวข้อเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร organized a lecture on the topic of corruption prevention in
เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โดยวิธีการ the organization on 20 October 2021 from 9.00 a.m. to 12.00
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
p.m. via a video meeting.
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วัตถุประสงค์

Objectives

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ กพท. เกิดความ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการต่อต้านการทุจริตในองค์กรและมี
จิตส�ำนึก ทัศนคติ รวมถึงมีค่านิยมที่ดี และสามารถน�ำความรู้ที่ได้
รับไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวติ และการปฏิบตั งิ านภายในหน่วย
งานนั้น
1. การวัดผลและการประเมินผล
วัดผลเชิงปริมาณ โดยต้องมีผเู้ ข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
ซึ่งเป็น CG change agent ของแต่ละฝ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของที่ก�ำหนด
2. สรุปผลการจัดงานบรรยาย
1) กองเลขานุ ก ารคณะกรรมการก� ำ กั บ ในฐานะ
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการได้ ด� ำ เนิ น การประสานไปยั ง ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ
(ส� ำ นั ก งาน ป.ป.ท.) เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ วิ ท ยากรจาก
กลุ ่ ม งานส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลในภาครั ฐ มาเป็ น ผู ้ บ รรยาย
โดยได้รบั ความอนุเคราะห์ให้ ว่าทีร่ อ้ ยโท ดร. เจนรบ พละเดช ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. มาเป็นผู้บรรยายให้ความ
รู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต จ�ำนวน 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.0012.00 น.
2) การวัดผล ได้ก�ำหนดให้ต้องมีผู้เข้าร่วมรับฟังการ
บรรยาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของที่ก�ำหนด กล่าวคือ กลุ่มเป้า
หมายคือ CG change agent ของแต่ละฝ่าย ฝ่ายละ 1-2 คน รวม
ทั้งสิ้นไม่เกิน 30 คน โดยมีผู้เข้าร่วมจ�ำนวนทั้งสิ้น 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
3) สรุปผลประเมินความรู้ความเข้าใจ (ข้อสอบ 5 ข้อ
ข้อละ 10 คะแนน)

To raise awareness of the importance of combating
corruption in the organization, developing ethical behavior,
and applying the knowledge acquired to work and daily life.
1. Assessment and evaluation
		 The target audience was Corporate Governance
(CG) change agents from each department. Quantitative
evaluation was conducted with a requirement that the lecture
was attended by at least 80% of the total target audience.
2. Operational results
		 1) The Secretariat of the Board of Commissioners,
which was responsible for the project, coordinated with the
Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)
to invite the speakers from the Good Governance Promotion
in Public Sector Working Group under PACC’s Corruption
Prevention in Public Sector Division to provide a lecture. Acting
Lt. Janrob Paladech, Director of Good Governance Promotion
in Public Sector Working Group was the honorable speaker
on combating corruption from 9.00 a.m. to 12.00 p.m.
2) The target audience was 30 participants
comprising 1 to 2 CG change agents from each department.
The evaluation required attendance by at least 80% of the
target audience. The total number of participants was 30,
equivalent to 100% as targeted.
		 3) The evaluation of knowledge and understanding
had five questions, each with 10 points.
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ผูเ้ ข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ทำ� ข้อสอบเพือ่ ประเมินความรูค้ วามเข้าใจ When the audience was tested before attending the
lecture:
ก่อนการบรรยาย
10-20 points
by
5 participants
คะแนน 10-20
จ�ำนวน
5 คน
30-40 points
by
20 participants
คะแนน 30-40
จ�ำนวน
20 คน
50 points
by
5 participants
คะแนน 50
จ�ำนวน
5 คน
ผูเ้ ข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ทำ� ข้อสอบเพือ่ ประเมินความรูค้ วามเข้าใจ When the audience was tested after attending the lecture:
หลังการบรรยาย
10-20 points
by
1 participant
คะแนน 10-20
จ�ำนวน
1 คน
30-40 points
by
11 participants
คะแนน 30-40
จ�ำนวน
11 คน
50 points
by
18 participants
คะแนน 50
จ�ำนวน
18 คน

สรุปผลประเมินความรู้และความเข้าใจหลังการฟังบรรยาย
Knowledge and understanding evaluation results after attending the lecture

ขอมูลเชิงลึก
คาเฉลี่ย
44.33 / 50 คะแนน

คามัธยฐาน
50 / 50 คะแนน

ชวง
20 - 50 คะแนน

# ของผูตอบคำถาม

การแจกแจงคะแนนรวม
20
15
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5
0

20
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30
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45

50

คะแนนที่ไดรับ
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แบบทดสอบ จ�ำนวน 5 ข้อ
5 Questions

ธรรมาภิบาลหมายถึงข้อใด
29 ค�ำตอบถูกต้อง / 30 รายการ

หลักการปฎิบัติตนของประชาชน --- 0 (0%)
ในประเทศที่เจริญแล้ว
หลักการบริหารงานในภาครัฐ
ที่ควรต้องปฎิบัติ

--- 1 (3.3%)

หลักธรรมตามพุทธศาสนา --- 0 (0%)
การปกครอง
หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 										

0

10

20

--- 29 (96.7%)
30

การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม คือหลักธรรมมาภิบาลใด
27 ค�ำตอบถูกต้อง / 30 รายการ

--- 1 (3.3%)

หลักคุณธรรม

--- 2 (6.7%)

หลักความโปร่งใส
หลักนิติธรรม

									

--- 27 (90%)

หลักความรับผิดชอบ --- 0 (0%)

0

10

20

30

การท�ำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจส�ำคัญ ๆ
ของสังคม คือหลักธรรมมาภิบาลใด
27 ค�ำตอบถูกต้อง / 30 รายการ

--- 2 (6.7%)

หลักความโปร่งใส

หลักความคุ้มค่า --- 0 (0%)

--- 1 (3.3%)

หลักคุณธรรม
หลักความมีส่วนร่วม

									
0
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นางสาวมะลิ มีหน้าที่รับค�ำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการซื้อขายที่ดิน

และมีหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมและรวบรวมส่งมอบให้ดังนี้ นางสาวมะลิ จะต้องรับผิดทางอาญาฐานใดหรือไม่
29 ค�ำตอบถูกต้อง / 30 รายการ
มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352

--- 1 (3.3%)

มีความผิดฐานฉ้อโกง
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 --- 0 (0%)
มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147

										

มีความผิดฐานใช้อ�ำนาจหน้าที่ --- 0 (0%)
ในต�ำแหน่งโดยมิชอบ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148

0

10

--- 29 (96.7%)

20

30

นายณรงค์ เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่เลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับทางหน่วยงานราชการ
นายณรงค์ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ด้อยคุณภาพให้กับ...จากผู้ขาย ดังนี้ นายณรงค์ จะมีความผิดทางอาญาฐานใด
21 ค�ำตอบถูกต้อง / 30 รายการ

มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ --- 0 (0%)

--- 5 (16.7%)

เจ้าพนักงานใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งโดยมิชอบ

								

เจ้าพนักงานใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งโดยทุจริต

เจ้าพนักงานท�ำให้เสียหายซึ่งเป็นทรัพย์ที่ตน 		
มีหน้าที่ปกครองรักษา

0

--- 21 (70%)

--- 4 (13.3%)
5

10

4 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดบรรยาย คือสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา  (COVID-19)
จึงจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดบรรยายมาเป็นการบรรยาย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงท�ำให้การมีส่วนร่วมของบุคลากร กพท.
ในกิจกรรมนี้ลดน้อยลง
3. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1) กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้ารับฟังการบรรยายมีความตระหนักรู้
ถึงความส�ำคัญของการต่อต้านการทุจริตในองค์กรและมีจิตส�ำนึก
ทัศนคติ รวมถึงมีค่านิยมที่ดี
2) ผลส�ำเร็จของการจัดงานบรรยายเป็นไปตามผลที่
คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
2.1) บุ ค ลากรของ กพท. มี ความตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญของการต่อต้านการทุจริตในองค์กรและมีจิตส�ำนึก
ทัศนคติ รวมถึงมีคา่ นิยมทีด่ ตี ามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2) บุคลากรของ กพท. มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักคุณธรรม 4 ประการ อันประกอบด้วย “พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา” และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน

15

20

25

4. Problems and obstacles found were mainly attributed
to the spread of COVID-19. The lecture was thus held online,
which resulted in certain restrictions on the audience’s
participation.
3. Conclusion and suggestions
		 1) The target audience became aware of the
importance of preventing corruption and developing ethical
behavior.
		 2) The lecture was regarded as successful
because:
2.1) CAAT’s staff became aware of the
importance of corruption prevention in the organization and
developed the sense of ethical behavior in line with H.M. King
Rama IX’s Sufficiency Economy Theory.
2.2) CAAT’s staff developed insight in the four
core values, namely sufficiency, discipline, honesty and a
volunteer spirit, and committed themselves to applying them
at work and at home.
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ข้อมูลอุตสาหกรรมการบิน
Aviation Industry Information

การขนส่งทางอากาศของประเทศไทย/Thailand’s Air Transport

จำนวนผูโดยสาร (ลานคน)
Passenger (million persons)

ผู้โผูดยสาร/Passengers
โดยสาร
150
100
50
0

127
83
47

97
55

104
54

65

36

42

50

62

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015
Domestic

141
70

152

162

165

77

83

89
58

70

75

79

2559
2016

2560
2017

2561
2018

International

76
2562
2019

16
42

21
2
19

2563
2020

2564
2021

Total

ที่มา: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน), กรมท่าอากาศยาน, การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์โดยกองเศรษฐกิจการบิน
Sources: Airports of Thailand Public Company Limited, Department of Airports, U-Tapao Airport Authority, and Bangkok Airways Public Company Limited.
Data analysis by the Aviation Economy Division.

สถิตจิ ำ� นวนผูโ้ ดยสารภาพรวมทัว่ ประเทศในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา 
(ปี 2555-2564) พบว่ า ในสถานการณ์ ป กติ ป ี 2555-2562
จ�ำนวนผู้โดยสารภาพรวมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ย (Compound Annual Growth Rate : CAGR)
ร้อยละ 10.24 ต่อปี ในปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 โดยได้เกิด
การแพร่ระบาดของไวรัสทั้งสายพันธุ์อัลฟ่า  เบต้า  และโอมิครอน
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการบิน
ทัง้ ของไทยและทัว่ โลก ท�ำให้การขนส่งทางอากาศต้องหยุดชะงักลง
ชั่วคราว ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีการคิดค้นวัคซีนได้และมีจ�ำนวนผู้ได้รับ
วัคซีนมากขึน้ ก็ตาม จากสถานการณ์ดงั กล่าวท�ำให้จำ� นวนผูโ้ ดยสาร
ภาพรวมลดลงมากที่สุดในรอบสิบปีของอุตสาหกรรมการบินของ
ไทย โดยมีจ�ำนวนผู้โดยสารเพียง 20.92 ล้านคน ลดลงจากปีก่อน
ถึงร้อยละ 64.1 แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1.59 ล้านคน
ลดลงร้อยละ 90.2 และผู้โดยสารภายในประเทศ 19.33 ล้านคน
ลดลงร้อยละ 54.0 จากปีที่ผ่านมา  และเมื่อพิจารณาสัดส่วน
จ� ำ นวนผู ้ โ ดยสารภายในประเทศและระหว่ า งประเทศ พบว่ า 
สัดส่วนผู้โดยสารภายในประเทศเป็นร้อยละ 92.4 ขณะที่ผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศมีเพียงร้อยละ 7.6 เท่านั้น

Statistics over the past 10 years (2012-2021) have
revealed that in normal times between 2012 and 2019,
the number of Thailand’s air passengers had grown on
a consistent basis at the compound annual growth rate
(CAGR) of 10.24%. However, since the COVID-19 pandemic
began in 2020 with waves of infections triggered by Alpha,
Beta, Delta and Omicron variants, the economies and aviation
industries of not just Thailand but also the whole world faced
severe impacts. Air transport even came to a halt temporarily.
Even though COVID-19 vaccines have been developed
and an increasing number of people have been vaccinated,
this was the biggest drop of Thailand’s air passengers in the past
decade. In 2021, there were just 20.92 million air passengers
in Thailand – down by 64.1% from 2020. Of that number,
1.59 million were international-flight passengers and 19.33
million were domestic-flight passengers. When compared with
2020, the number of international-flight passengers had plunged
by 90.2% and the number of domestic-flight passengers
had dropped by 54.0%. In 2021, domestic-flight passengers
accounted for 92.4% of air passengers while international-flight
passengers accounted for 7.6%.
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ปริมาณเที่ยวบิน (พันเที่ยวบิน)
Flight (thousand trips)

เที่ยวบิน/Flights
เที่ยวบิน/Flights
1,200
1,000
800
600
400
200

894
593
286

698
337

768
345

396

978

1,038

428

465

1,098

1,068

503

514
500
134

307

361

424

499

551

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

574

595

554

2560
2017

2561
2018

2562
2019

366

71
186

2563
2020

2564
2021

0
Domestic

International

257

Total

ที่มา: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน), กรมท่าอากาศยาน, การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์โดยกองเศรษฐกิจการบิน
Sources: Airports of Thailand Public Company Limited, Department of Airports, U-Tapao Airport Authority, and Bangkok Airways Public Company Limited.
Data analysis by the Aviation Economy Division.

สถิติการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินภาพรวมของประเทศไทย
ในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา (ปี 2555-2564) พบว่า ในปี 2555-2562 เทีย่ วบิน
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 8.75 ต่อปี สอดคล้องกับ
การเติบโตของจ�ำนวนผู้โดยสาร อย่างไรก็ตามจากสถานกาณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปี 2563 ที่ต่อเนื่องมายังปี
2564 ท�ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการจ�ำกัดการเดินทาง
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ส่งผลให้มีปริมาณเที่ยวบิน
ลดลงเหลือเพียง 257,948 เที่ยวบิน ลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็น
ร้อยละ 48.5 แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศจ�ำนวน 71,484
เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 46.6 และเที่ยวบินภายในประเทศมีจ�ำนวน
186,464 เทีย่ วบิน ลดลงร้อยละ 49.1 โดยในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปี
ทีร่ ฐั บาลได้เริม่ ด�ำเนินมาตรการเปิดประเทศและในแต่ละจังหวัดลด
มาตรการจ�ำกัดการเดินทาง อีกทั้งนโยบายการเปิดประเทศของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกท�ำให้เที่ยวบินระหว่างประเทศและเที่ยวบิน
ภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี 2565
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Statistics over the past 10 years (2012-2021) show
the CAGR of Thailand’s flights had been 8.75% between
2012 and 2019 in line with air-passenger growth. However,
as the COVID-19 situation persisted from 2020, relevant
authorities had to impose travel restrictions on both domestic
and international travelers. As a result, Thailand’s number of
flights fell to 257,948 or by 48.5% in 2021 from a year earlier.
Of all these flights, 71,484 were domestic flights while 186,464
were international flights. The number of domestic flights fell
by 46.6% and the number of international flights dropped by
49.1%. However, during the third and fourth quarters of 2021,
the government introduced measures to re-open Thailand and
provincial authorities eased their respective travel restrictions.
Moreover, countries around the world started re-opening too.
Thailand’s number of domestic and international flights thus
looks set to enjoy continued growth between these quarters
and the end of 2022.
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ปริมาณการชนสงทางอากาศ (พันตัน)
Freight volume (thousand tons)

การขนส่งสินค้าทางอากาศ/Air Freight
การขนสงสินคาทางอากาศ
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Total

ที่มา: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน), กรมท่าอากาศยาน, การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์โดยกองเศรษฐกิจการบิน
Sources: Airports of Thailand Public Company Limited, Department of Airports, U-Tapao Airport Authority, and Bangkok Airways Public Company Limited.
Data analysis by the Aviation Economy Division.

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
(ปี 2555-2564) พบว่า การเติบโตของการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ของประเทศไทยมีความผันผวน โดยในสถานการณ์ปกติปี 2555-2562
มีอัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่งสินค้าเฉลี่ย (CAGR)
ร้อยละ 0.24 ต่อปี โดยในปี 2564 ปริมาณการขนส่งสินค้า
ทางอากาศมีจ�ำนวน 1,161,929 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ
21.7 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย
การขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศมีจ�ำนวน 1,141,452
ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8 อย่างไรก็ตามพบว่าการขนส่งสินค้าทาง
อากาศภายในประเทศมีจ�ำนวน 20,476 ตัน ลดลงร้อยละ 36.4
จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลจากการลดลงของเที่ยวบินที่ให้บริการ
ส่งผลให้ผู้ให้บริการเลือกใช้การขนส่งในรูปแบบอื่นแทน อย่างไร
ก็ตามกลับพบว่าปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ เนื่องจากการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ยังมีความต้องการอยู่เป็นจ�ำนวนมากในตลาดโลกและมีข้อจ�ำกัด
ในการท�ำการบินน้อยกว่าการขนส่งผู้โดยสาร ดังนั้นจึงสามารถ
ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการขนส่งผู้โดยสาร

In the past decade (2012-2021), Thailand’s air-freight
growth has been volatile. In normal times between 2012 and
2019, the CAGR of air freight was 0.24%. In 2021, the volume
of Thailand’s air freight totaled 1,161,929 tons – up by 21.7%
from 2020 as the international air freight. 1,141,452 tons of
freight were for international transportation. The volume of
international air freight, in all, rose by 23.8%. As for domestic
air freight, the volume was just 20,476 tons – down by 36.4%
from 2020 – because the number of domestic flights dropped.
Transportation service providers thus opted for other modes
of transport. However, the volume of international air freight
grew significantly because of the world’s solid demand.
As air-freight restrictions were fewer that those imposed on
air-passenger transport, air freight could rebound faster.
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ภาพรวมท่าอากาศยานที่มีจ�ำนวนผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบินสูงสุด 15 อันดับและสัดส่วนการให้บริการ/
Overview of Thailand’s top 15 airports with the highest numbers of passengers and flights and service proportions
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Dom, 100.00%

-18.6%

Phitsanulok

2.1
1.9

ปริมาณเที่ยวบิน (พันเที่ยวบิน)

100%

Dom, 40.04%

6.1

Nan

80%

Bangkok Suvarnabhumi

Chiang Rai

Phitsanulok

60%

-28.0%

-46.2%

10.1

Khon Kaen
Ubon Ratchathani

-50.5%

Dom, 100.00%
Int, 1.15%

Dom, 100.00%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ที่มา: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน), กรมท่าอากาศยาน, การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์โดยกองเศรษฐกิจการบิน
Sources: Airports of Thailand Public Company Limited, Department of Airports, U-Tapao Airport Authority, and Bangkok Airways Public Company Limited. Data analysis
by the Aviation Economy Division.

เมื่อพิจารณาท่าอากาศยานที่มีจ�ำนวนผู้โดยสารและปริมาณ
เที่ยวบินมากที่สุด 10 อันดับแรก พบว่า ในปี 2564 ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิมีจ�ำนวนผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบินรวมมากที่สุด
โดยมีจ�ำนวนผู้โดยสาร 5.63 ล้านคน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ
66.3 และมีปริมาณเที่ยวบิน 108,684 เที่ยวบิน ลดลงจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 28.0 รองลงมา  ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง จาก
สถิติพบว่า  ท่าอากาศยานที่มีสัดส่วนการเดินทางระหว่างประเทศ
มาก ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานกระบี่
และท่ า อากาศยานสมุ ย จะเป็ น ท่ า อากาศยานที่ ไ ด้ รั บ ผลก
ระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส COVID-19
ต่ อ เนื่ อ งจากปี 2563 มากกว่ า ท่ า อากาศยานที่ มี ก ารเดิ น
ทางภายในประเทศเป็ น หลั ก เช่ น ท่ า อากาศยานหาดใหญ่
ท่ า อากาศยานแม่ ฟ ้ า หลวงเชี ย งราย ท่ า อากาศยานอุ ด รธานี
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานขอนแก่น เป็นต้น
เนื่องจากการเดินทางภายในประเทศอุปสงค์ของการเดินทางเดิม
อยู่แล้ว ส่งผลให้มีจ�ำนวนผู้โดยสารฟื้นตัวเร็วกว่าท่าอากาศยานที่
ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศเป็นหลัก
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A focus on Thailand’s top 10 airports in terms of traffic
volume revealed that in 2021, Suvarnabhumi Airport had
the highest number of passengers and flights. It had 5.63
million passengers, a 66.3% decrease from the previous
year, and 108,684 flights, a 28.0% drop from 2020.
Don Mueang Airport ranked second when it came to the
number of passengers and flights. Statistics also show
that airports with a high percentage of international flights/
passengers, namely Suvarnabhumi Airport, Don Mueang
Airport, Phuket International Airport, Chiang Mai International
Airport, Krabi Airport, and Samui Airport were more affected
by the ongoing COVID-19 pandemic in 2021 than airports that
mainly served domestic travel such as Hat Yai International
Airport, Mae Fah Luang–Chiang Rai International Airport,
Udon Thani Airport, Nakhon Si Thammarat Airport, and
Khon Kaen Airport. Due to domestic demand, the airports
focusing on domestic flights rebounded faster than
airports that mainly accommodated international flights.
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ส่วนแบ่งทางการตลาดของสายการบินในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศเส้นทางบินระหว่างประเทศ/
Airline market share by passenger and freight flights

เสนทางบินระหวางประเทศ
THAI AIRWAYS, 212,373, 13.3%

THAI AIRWAYS, 131,837, 11.5%

QATAR AIRWAYS, 170,376, 10.7%

ANA, 72,445, 6.3%
EMIRATES, 58,106, 5.1%

KLM, 121,967, 7.7%

EMIRATES, 222,735, 14.0%

ผูโดยสารรวม
1.59 ลานคน
million passengers

QATAR AIRWAYS, 56,988, 5.0%

การขนสงสินคารวม
1,141,453 ตัน
tons of freight

SINGAPORE AIRLINES, 108,006, 6.8%
JAPAN AIRLINES, 63618, 4.0%

ETIHAD AIRWAYS, 55,470, 3.5%
FINNAIR, 51,159, 3.2%
KOREAN AIR, 38,904, 2.4%

หน�วย : คน
Unit : person

KOREAN AIR, 50,024, 4.4%
EVA, 48,589, 4.3%

ANA, 56,475, 3.5%
OTHERS, 490,949, 30.8%

THAI AIRASIA X, 53,912, 4.7%

OTHERS, 549,566, 48.1%

CHINA AIRLINES, 45,291, 4.0%
AEROLOGIC, 37,791, 3.3%
AIR HONG KONG, 36,904, 3.2%

หน�วย : ตัน
Unit : ton

ที่มา: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน), กรมท่าอากาศยาน, การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์โดยกองเศรษฐกิจการบิน
Sources: Airports of Thailand Public Company Limited, Department of Airports, U-Tapao Airport Authority, and Bangkok Airways Public Company Limited.
Data analysis by the Aviation Economy Division.

การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อเนื่องจาก
ปี 2563 ส่งผลให้มีจ�ำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศลดลงอย่างมี
นัยส�ำคัญ อย่างไรก็ตามจ�ำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนก็มีจ�ำนวนมากขึ้น
โดยแต่ละประเทศมีนโยบายในการเปิดประเทศที่แตกต่างกันออก
ไป ส�ำหรับประเทศไทยได้เริ่มการเปิดประเทศผ่านโครงการภูเก็ต
แซนบ๊อคและสมุยพลัสในเดือนกรกฎาคม ต่อมาได้มีเปิดประเทศ
อย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายนท�ำให้มีจ�ำนวนผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในช่วงไตรมาสที่ 3-4 โดยสาย
การบินทีม่ กี ารขนส่งผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศมากทีส่ ดุ ได้แก่ สาย
การบินเอมิเรตส์มีการขนส่งผู้โดยสารจ�ำนวน 222,735 คน คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 14.0 รองลงมา ได้แก่ การบินไทยมีการขนส่ง
ผู้โดยสารจ�ำนวน 212,373 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.3
และสายการบิ น กาตาร์ แ อร์ เ วย์ มี การขนส่ ง ผู ้ โ ดยสารจ� ำ นวน
170,376 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.7 เมื่อพิจารณาปริมาณ
การขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ พบว่า  การบินไทยมี
การขนส่งสินค้าทางอากาศมากที่สุดจ�ำนวน 131,837 ตัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 11.5 รองลงมา ได้แก่ สายการบินออลนิปปอนแอร์
เวย์มกี ารขนส่งสินค้าทางอากาศจ�ำนวน 72,445 ตัน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 6.3 และสายการบินเอมิเรตส์ทมี่ กี ารขนส่งสินค้าทางอากาศ
จ�ำนวน 58,106 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.1

Thailand’s international flights have seen a significant
decrease of passengers during the COVID-19 outbreak since
the beginning of 2020. However, the number of vaccinated
people has continued to grow and various countries have
already started re-opening to international visitors using
different policies. As for Thailand, re-opening partially began
via the launch of the Phuket Sandbox and Samui Plus in
July 2021. The full re-opening then followed in November.
The number of international-flight passengers has been
rising throughout the third and fourth quarters. In Thailand,
the airline servicing the highest number of international-flight
passengers was Emirates. Its passengers numbered 222,735,
accounting for 14.0% of all international-flight passengers.
Thai Airways International ranked second, accounting for
13.3% and servicing 212,373 passengers. Next was Qatar
Airways, which served 170,376 passengers and accounted
for 10.7%. Regarding air-freight volume, Thai Airways
International recorded the biggest volume. Transporting
131,837 tons of air freight, this airline accounted for 11.5%
of the sector. All Nippon Airways transported 72,445 tons
or 6.3%. Emirates, meanwhile, recorded 58,106 tons and
accounted for 5.1%.
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เส้นทางบินภายในประเทศ/Domestic Flights

เสนทางบินภายในประเทศ

THAI LION AIR, 3,308,343, 17.5%

THAI VIET JET AIR, 5,911, 28.9%

THAI VIET JET AIR, 4,196,646, 22.2%

THAI LION AIR, 2,627,12.8%
THAI SMILE AIRWAYS, 2,838,611, 15.0%

การขนสงสินคารวม
20,476 ตัน
tons of freight

ผูโดยสารรวม
18.9 ลานคน
million passengers
NOK AIR, 2,531,885, 13.4%

NOK AIR, 2,166,10.6%

THAI AIR ASIA, 1,809, 8.8%

THAI AIR ASIA, 5,056,392, 26.7%
BANGKOK AIRWAYS, 924, 4.5%

BANGKOK AIRWAYS, 991,421, 5.2%
THAI AIRWAYS, 2,464, 0.01%

THAI SMILE AIRWAYS, 7,032,34.4%

หน�วย : คน
Unit: person

หน�วย : ตัน
Unit: ton

ที่มา: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน), กรมท่าอากาศยาน, การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์โดยกองเศรษฐกิจการบิน
Sources: Airports of Thailand Public Company Limited, Department of Airports, U-Tapao Airport Authority, and Bangkok Airways Public Company Limited.
Data analysis by the Aviation Economy Division.

สายการบินสัญชาติไทยที่มีการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทาง
บินภายในประเทศมากที่สุด ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย
มี การขนส่ ง ผู ้ โ ดยสารภายในประเทศจ� ำ นวน 5.06 ล้ า นคน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.7 รองลงมา  ได้แก่ สายการบินไทย
เวี ย ตเจ็ ท แอร์ ที่ มี ก ารขนส่ ง ผู ้ โ ดยสารจ� ำ นวน 4.20 ล้ า นคน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.2 และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ที่มี
การขนส่ ง ผู ้ โ ดยสารจ� ำ นวน 3.31 ล้ า นคน คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น
ร้อยละ 17.5 เมื่อพิจารณาปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ภายในประเทศ พบว่า  สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์มีการขนส่ง
สินค้าทางอากาศมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 7,032 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
34.4 รองลงมา ได้แก่ สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ที่มีการขนส่ง
สินค้าทางอากาศจ�ำนวน 5,911 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.9
และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ที่มีการขนส่งสินค้าทางอากาศ
จ�ำนวน 2,627 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.8
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Thai national carrier that had the highest number of
domestic-flight passengers was Thai AirAsia, which flew 5.06
million passengers on domestic flights and accounted for 26.7%
of Thailand’s total number of domestic-flight passengers.
Thai Vietjet Air came second, carrying 4.20 million passengers
and accounting for 22.2%. Thai Lion Air ranked third, serving
3.31 million passengers and accounting for 17.5%. As for
domestic air freight, Thai Smile Airways ranked first by
transporting 7,032 tons of freight and accounting for 34.4%
of the sector. Next were Thai Vietjet Air, which transported
5,911 tons or 28.9%, and Thai Lion Air, which transported
2,627 tons or 12.8%.
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2564
2021 Audit Committee Performance Report
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบ ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกอบ
ด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ แก่นหิรัญ รองประธานกรรมการ
3. นาวาอากาศเอก วุฒิ น้อยเชี่ยวกาญจน์ กรรมการ
4. นายสมดุลย์ จตุนารถ กรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล กรรมการ
โดยมี นายชยุต วัฒนภาคย์ ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
และนางรัชนี สุขสมอรรถ หัวหน้ากองตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติงาน
เป็นผูช้ ว่ ยเลขานุการ สืบเนือ่ งจากนาวาอากาศเอก ศักรินทร์ ไชยวาน กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นผู้แทนจากกรรมการในคณะกรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่ ง ประเทศไทย ได้ ล าออกจากการเป็ น คณะกรรมการก� ำ กั บ ส� ำ นั ก งาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2563 จึงมีผลให้องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน จึงยังไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ในช่วงทีผ่ า่ นมา แต่เมือ่ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบครบถ้วน
แล้วในวันที่ 3 มีนาคม 2564 จึงได้ดำ� เนินการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 การด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ�ำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 10 ครัง้
โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และผู้ตรวจสอบภายใน
สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส�ำคัญของรายงานทางการเงิน
ประจ�ำปี 2563 ของส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินสรุปนโยบายการบัญชี
ทีส่ ำ� คัญและหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ โดยได้สอบทานงบการเงินก่อนและหลังการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีนอกจากนั้นได้มีการหารือร่วมกันกับฝ่ายบริหาร ส�ำนักตรวจสอบ
ภายใน และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเรื่องนโยบายบัญชี การบันทึกบัญชี
และการปรับปรุงบัญชี อาทิเช่น การจัดท�ำนโยบายและหลักเกณฑ์ การตัง้ ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญ เป็นต้น เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ กระบวนการจัดท�ำงบการเงิน และการเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน และนโยบาย
การบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้
การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบส่ ง เสริ ม ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การส� ำ นั ก งาน
มี การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ความโปร่ ง ใส น่ า เชื่ อ ถื อ ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ
ที่ ส ร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ส� ำ นั ก งาน และผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง โดยสอบทาน
การปฏิบัติงานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้อง ในปี 2564 คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีเจตนารมณ์
ในการด�ำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการที่ดี และเพื่อให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
คณะกรรมการก� ำ กั บ ส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย
ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�ำเนินงาน
(Code of Conducts) ของส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยก�ำหนด
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และได้ประชาสัมพันธ์คมู่ อื แนวทางการด�ำเนิน
การรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 ให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรรับทราบ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้พฒ
ั นาระบบงาน ออกแบบกลไก
และวางหลักการบริหารทีด่ ี มีแนวปฏิบตั กิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนทุจริตและประพฤติ
มิชอบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ
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2021 Audit Committee Performance Report
In 2021, the Audit Committee of the Civil Aviation Authority of Thailand
(CAAT) comprised:
1. Mrs. Intira Phokpoonyarak, Chairperson
2. Mr. Chanin Kanhirun, Vice Chairperson
3. Group Captain Vudh Noichiewkan, Member
4. Mr. Somdul Chatunart, Member
5. Mr. Kittipong Pinyotraool, Member
while Mr. Chayut Wattakaphak, Director of the Internal Audit Office, served
as its secretary and Mrs. Ratchanee Suksomarth, Head of the Financial and
Operational Audit Division, acted as assistant secretary.
As Group Captain Sakkarin Chaiwan, a representative from the CAAT
Board of Commissioners, had resigned from his post as a member of the
Audit Committee in December 2020, the committee lacked enough members
to convene a meeting until a replacement could be found. After this was
accomplished on 3 March 2021, it held Meeting No. 1/2564 on Friday, 19 March
2021. In fiscal year 2021, the Audit Committee conducted a total of 10 meetings
through which it had discussions with the CAAT’s director-general and relevant
executives, the State Audit Office, and the internal auditor. A summary of the
Audit Committee’s work in 2021 is given below:
Review of the Financial Reports
The Audit Committee reviewed the CAAT’s financial reports for fiscal year
2020. They consisted of the Statement of Financial Position as of 31 December
2020, the Statement of Financial Performance, the Statement of Changes in Net
Assets/Equity, the Statement of Cash Flow for the year ended on the same day,
Notes to the Financial Statements, a summary of accounting policies, and other
notes. While conducting the review, the Audit Committee checked the financial
statements both before and after they were audited by the auditor. Also, the
Audit Committee discussed accounting policies, book-keeping, and adjustments.
The latter (adjustments) focused on the formulation of policies and criteria for
ambiguous accounts with the Management Team, the Internal Audit Office, and
the State Audit Office to ensure that the preparations of financial statements and
the disclosure of key information were reasonably accurate in material aspects
in accordance with government accounting standards and policies promulgated
by the Ministry of Finance.
Review of Good Corporate Governance
The Audit Committee underscored the importance of the CAAT’s good
corporate governance, transparency, and reliability as crucial elements for
fostering confidence in CAAT and related parties. To advocate good corporate
governance in this respect, the committee reviewed CAAT’s operations that
supported compliance with applicable laws, regulations, and requirements.
In 2021, the Corporate Governance Subcommittee implemented the principles
of good corporate governance and encouraged operations to follow the Integrity
and Transparency Assessment for state agencies.
The CAAT’s Board of Commissioners formulated the corporate governance
policy and Code of Conduct (with complaint-handling and whistleblowing
measures) that complied with government policies and the third phase of the
National Anti-corruption Strategy. Public relations’ activities were also arranged
to raise CAAT executives’ and staff awareness of the Anti-Corruption Manual,
which had been prepared based on Article 62 of the 2017 Constitution.
Moreover, CAAT effectively prepared operational measures and
mechanisms, disseminated the principles of good management, implemented
guidelines on corruption-complaint response, and supported data disclosure.
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การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประเด็น
ส�ำคัญที่จะต้องน�ำมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดท�ำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ�ำปี และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (3 ปี) เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร และการตรวจสอบภายในมีทิศทางการท�ำงานที่สอดคล้องกัน
และคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยง การบริหาร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ โดยในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ก�ำหนดให้หน่วยงาน
บริหารความเสี่ยง รายงานความก้าวหน้าของการด�ำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง และการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานการรายงานผลการตรวจสอบ
กระบวนงานต่าง ๆ ตามที่ส�ำนักตรวจสอบภายในน�ำเสนอ และติดตามการปรับปรุง
การควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และให้ขอ้ เสนอแนะ
เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยสรุปประเด็นที่ส�ำคัญ
รวมถึงความก้าวหน้าในการปรับปรุงการควบคุมภายในน�ำเสนอคณะกรรมการ
ก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
กรณีตรวจพบประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ จะรายงานคณะกรรมการก�ำกับส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อทราบทันที
การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินตนเองแบบทั้งคณะ และรายงาน
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ทุ ก 6 เดื อ น เพื่ อ ให้ ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบตามกรอบอ� ำ นาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริม
ให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีความพร้อม โปร่งใส เชื่อถือได้
การก�ำกับดูแลการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2565
และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (3 ปี) 2565-2567 โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ อัตราก�ำลัง แผนการพัฒนา
บุคลากรและงบประมาณประจ�ำปีของส�ำนักตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินการสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามวิชาชีพตรวจสอบภายในซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส�ำนักตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2563 ซึง่ เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และก�ำหนดให้ส�ำนักตรวจสอบภายใน
เพิ่มตัวชี้วัดในเชิงการบริหารจัดการส�ำหรับหัวหน้ากอง

Review of Risk Management
The Audit Committee identified corporate risk management as a key element
to support the formulation of annual and long-term (three-year) internal audit
plans. The goal was to ensure that corporate risk management and internal
audits would move in the same direction. Also, the Audit Committee reviewed
CAAT’s risk management and business continuity. In 2022, the Audit Committee
has requested the Risk Management Unit to report the implementation results of
risk management plans and internal control improvements on a quarterly basis.
Review of Internal Audit and Control Reports
The Audit Committee reviewed the reports on various audits and auditing
procedures that were presented by the Internal Audit Office. Also, it followed up on
the improvement of the internal control system as suggested in the audit reports
and provided additional recommendations to refine management performance.
The review concluded with a summary of key issues and progress regarding
internal control system improvements, which was subsequently presented
to CAAT’s Board of Commissioners for consideration on a quarterly basis.
In the event that the Audit Committee detected a material issue, it would
immediately inform the CAAT’s Board of Commissioners.
The Audit Committee’s Quality Maintenance
The Audit Committee reviewed the Audit Committee Charter to ensure it
was appropriate, up-to-date, and in line with international standards as well as
the Finance Ministry’s regulations on state organizations’ internal audit standards.
Also, the Audit Committee’s members conducted self-assessments
individually and as a group. The results were reported to the CAAT’s Board
of Commissioners every six months to assure all relevant parties that the
Audit Committee had carried out its duty completely and efficiently, compliant
with the framework of its authority, duties and responsibility. In addition, the
Audit Committee undertook self-development to promote its preparedness,
transparency, and reliability.
Supervision of the Internal Audit
The Audit Committee considered and approved the 2022 internal audit plan
and the long-term (three-year) internal audit plan for 2022 to 2024 by determining
the appropriateness of the scope of work, responsibility, workforce, the human
resource development plan, and the annual budget of the Internal Audit Office.
The Audit Committee also conducted a review of the Internal Audit Charter to
ensure that internal audits comply with the professional ethics of internal auditing,
which are congruent with international standards, and the Ministry of Finance’s
regulation on state organizations’ internal audit standards and guidelines.
Also, the Audit Committee reviewed the 2020 performance evaluation of
the Internal Audit Office’s employees pursuant to the Audit Committee Charter
and instructed the Internal Audit Office to add management indicators for the
division head.

นางอินทิรา โภคปุ				
ณยารักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Mrs. Intira Phokpoonyarak
Chairman of the Audit Committee
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รายงานประจำ�ปี 2564

งบการเงินประจ�ำปี 2564

2021 Financial Statements
รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
ความเห็น
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ต รวจสอบรายงานการเงิ น ของ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (หน่วยงาน) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบแสดงผลการด�ำเนินงาน
ทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแส
เงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า  รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดง
ฐานะการเงิ น ของส� ำ นักงานการบินพลเรือ นแห่ง ประเทศไทย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามหลั ก
เกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรการการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงาน
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็น
อิสระจากหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบรายงานการเงิน และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่า
นี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ใน
การแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดังนี้
1. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวด
ก่อน ซึ่งได้อธิบายถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อนและหน่วยงานได้
ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง ข้อมูลของงวดบัญชีปี 2563 ทีแ่ สดงเปรียบเทียบ
เป็นข้อมูลที่ได้มีการปรับปรุงแล้ว
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2. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินต่อเนื่อง จากงวดปี
2563 จนถึงงวดปี 2564 อันเป็นอุปสรรคส�ำคัญที่ท�ำให้ปริมาณการเดินทาง
ทางอากาศลดลงเป็นอย่างมาก เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงส่งผลกระทบต่อ
การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน ในงวดปี 2564 และในอนาคต อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานมีสภาพคล่องส่วนเกินจากเงินลงทุนทั้งในรูปของเงินทุนระยะสั้น
และระยะยาว และเชื่อมั่นว่าสามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ในเรื่องนี้
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลคนอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูล
ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงรายงานการเงินและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�ำปีนั้น
ความเห็ น ของส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ต่ อ รายงานการเงิ น
ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ข้ อ มู ล อื่ น และส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ไม่ ไ ด้ ใ ห้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับ
การตรวจสอบรายงานการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระส�ำคัญกับรายงานการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องรายงาน
ข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าว
ที่ต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่อรายงาน
การเงิน ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานการเงิน
เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐทีก่ ระทรวงการคลังก�ำหนด และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถท�ำรายงานการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดท�ำรายงานการเงิน ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของหน่วยงานในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
การด�ำเนินงานต่อเนือ่ งตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อก�ำหนดในกฎหมายหรือนโยบายรัฐบาล
ที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้
ผู ้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลมี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลกระบวนการ
ในการจัดท�ำรายงานการเงินของหน่วยงาน
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้
ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบ
บัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รวมถึงระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�ำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้หลักฐานการตรวจสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยง
ที่ ไ ม่ พ บข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน

ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู ้ บ ริ ห ารใช้ แ ละ
ความสมเหตุส มผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำโดยผู้บริหาร
สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการใช้ เ กณฑ์ ก ารบั ญ ชี ส� ำ หรั บ
การด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่ อ าจเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ความสามารถของ
หน่วยงานในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง
หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับอย่างไรก็ตามเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่อง
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ ใน
รูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลใน
เรือ่ งต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจาการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่อง
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
			
			
(นางสุไลวรรณ์ เพียรเพิม่ ภัทร)
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัศดุที่ 11

(นายบุญชาย ชุมแสงหิรญั )
นักวิชาการการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการพิเศษ
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รายงานประจำ�ปี 2564

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
2564
			

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
ลูกหนี้ระยะสั้น
6
เงินลงทุนระยะสั้น
7
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
8
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
9
เงินลงทุนระยะยาว
10
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
11
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน-สุทธิ
12
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 		
รวมสินทรัพย์		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นายกลศ เสนาลักษณ์)
ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมและผู้ประจ�ำหน้าที่
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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(หน่วย : บาท)
2563
(ปรับปรุงใหม่)

676,272,611.09
16,691,928.57
1,468,661,380.99
531,786.67
5,914,244.25
2,168,071,951.57

508,227,396.59
17,952,474.30
1,356,453,885.99
727,924.35
12,199,901.11
1,895,561,582.34

14,372,086.15
189,151,008.39
203,523,094.54
2,371,595,046.11

14,624,204.04
800,000,000.00
21,488,455.06
166,397,471.74
1,002,510,130.84
2,898,071,713.18

(นายสุทธิพงษ์ คงพูล)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
2564
			
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หนี้สิน
   หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า   
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                                          
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
   หนี้สินไม่หมุนเวียน
      เงินรับฝากระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุนรับโอนจากกรมการบินพลเรือน
ทุนประเดิมจากรัฐบาล
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นายกลศ  เสนาลักษณ์)
ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานผู้ประจ�ำหน้าที่
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ

13
14
15

16

17
18

(หน่วย : บาท)
2563
(ปรับปรุงใหม่)

2,595,087.57
19,870,153.83
5,003,355.36
3,063,007.15
30,531,603.91

4,992,738.19
21,763,481.09
8,625,968.34
1,461,301.89
36,843,489.51

160,660.50
160,660.50

499,583.00
499,583.00

30,692,264.41

37,343,072.51

15,966,945.42
215,287,300.00
2,109,648,536.28
2,340,902,781.70
2,371,595,046.11

15,966,945.42
215,287,300.00
2,629,474,395.25
2,860,728,640.67
2,898,071,713.18

(นายสุทธิพงษ์ คงพูล)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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รายงานประจำ�ปี 2564

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
2564
			

รายได้

รายได้ค่าธรรมเนียม
19
รายได้จากการบริจาค
รายได้อื่น
20
รวมรายได้		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
21
ค่าตอบแทน
22
ค่าใช้สอย
23
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
24
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
26
รวมค่าใช้จ่าย		
รายได้สูง/ (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นายกลศ  เสนาลักษณ์)
ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานผู้ประจ�ำหน้าที่
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ
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52,983,119.70
63,025.25
23,494,319.76
76,540,464.71
359,568,728.95
8,140,200.00
163,758,178.31
1,614,248.37
8,955,282.62
46,454,208.80
1,018,500.00
6,856,976.63
596,366,323.68
(519,825,858.97)

(หน่วย : บาท)
2563
(ปรับปรุงใหม่)
274,846,944.22
81,068.21
39,706,096.41
314,634,108.84
392,038,439.42
5,844,560.00
200,978,970.47
2,678,729.94
10,080,596.40
52,567,738.34
1,638,250.00
1,189,569.60
667,016,854.17
(352,382,745.33)

(นายสุทธิพงษ์ คงพูล)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

(นายกลศ เสนาลักษณ์)
ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมและผู้ประจ�ำหน้าที่
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
		
(นายสุทธิพงษ์ คงพูล)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

(519,825,858.97)
2,340,902,781.70

(352,382,745.33)
2,860,728,640.67
2,840,270,702.83
      20,457,937.84
2,860,728,640.67

3,203,382,417.08
       9,728,968.92
3,213,111,386.00

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563-ตามที่รายงานไว้เดิม		
15,966,945.42
215,287,300.00
2,972,128,171.66
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
       9,728,968.92
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563-หลังการปรับปรุง			
15,966,945.42
215,287,300.00
2,981,857,140.58
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�ำหรับปี 2563				
รายได้ (สูง) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
(352,382,745.33)
ยอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
15,966,945.42
215,287,300.00
2,629,474,395.25
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564-ตามที่รายงานไว้เดิม		
15,966,945.42
215,287,300.00
2,609,016,457.41
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
28
20,457,937.84
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564-หลังการปรับปรุง			
15,966,945.42
215,287,300.00
2,629,474,395.25
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�ำหรับปี 2564
รายได้ (สูง) /ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
(519,825,858.97)
ยอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
15,966,945.42
215,287,300.00
2,109,648,536.28

ทุนประเดิมจาก
รัฐบาล

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

ทุนรับโอนจาก
กรมการบินพลเรือน

(หน่วย : บาท)
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
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รายงานประจำ�ปี 2564

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2564
		

(หน่วย : บาท)
2563
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(519,825,858.97)
(352,382,745.33)
รายการปรับกระทบยอดรายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายเป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน:
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
46,454,208.80
52,567,738.34
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
(21,415,552.70)
(35,413,629.45)
รายได้จากการบริจาค
(63,025.25)
(81,068.21)
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
1,189,569.60
หนี้สงสัยจะสูญ
6,856,976.63
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
17,773.14
(411,431.07)
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
1,257,925.24
รายได้สูง/ (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนการเปลี่ยนแปลง
(486,717,553.11)
(334,531,566.12)
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน		
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
(5,717,816.95)
124,361,764.26
วัสดุคงเหลือ
196,137.68
589,309.06
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
6,285,656.86
8,420,160.31
ลูกหนี้ระยะยาว
14,624,204.04
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้า 
(3,153,258.10)
(4,885,644.97)
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
(1,893,327.26)
(2,799,413.47)
เงินรับฝากระยะสั้น
(3,639,618.69)
4,464,642.07
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
1,664,730.51
(547,993.77)
เงินรับฝากระยะยาว
(338,922.50)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
(478,689,767.52)
(204,928,742.63)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
(112,207,495.00)
(116,088,283.99)
เงินลงทุนระยะยาว (ลดลง)
800,000,000.00
เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์
(7,013,850.00)
(1,285,040.80)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
(55,579,844.30)
(37,434,459.69)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
12,903,600.00
ดอกเบี้ยรับ
21,536,171.32
39,802,957.47
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
646,734,982.02
(102,101,227.01)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
168,045,214.50
(307,029,969.64)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
508,227,396.59
815,257,366.23
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
676,272,611.09
508,227,396.59
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นายกลศ  เสนาลักษณ์)
ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานผู้ประจ�ำหน้าที่
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ
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(นายสุทธิพงษ์ คงพูล)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

รายงานประจำ�ปี 2564

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จัดตั้งตามพระราช
ก�ำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ชื่อภาษาอังกฤษ “The Civil Aviation Authority of Thailand” เป็นหน่วยงาน
ของรัฐทีไ่ ม่เป็นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และมีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ก�ำกับ ดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนา กิจการการบินพลเรือน ทัง้ ในด้าน
นิรภัย การรักษาสิง่ แวดล้อม การรักษาความปลอดภัย การอ�ำนวยความสะดวก
ในการขนส่งทางอากาศ เศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ และด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ กิ จ การการบิ น พลเรื อ นให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
ซึ่งในวาระแรกให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมการบิน
พลเรือน (เดิม) มาปฏิบัติงานของส�ำนักงาน ดังนี้ กองมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือน กองมาตรฐานสนามบิน ส�ำนักก�ำกับกิจการ
ขนส่งทางอากาศ ส�ำนักมาตรฐานการบิน ยกเว้นส่วนงานทีเ่ กีย่ วกับงานค้นหา
และช่วยเหลืออากาศยาน และงานนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยาน
ประสบอุบัติเหตุ และส�ำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้
ทุนเริ่มต้นของ กพท. ได้รับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และงบประมาณ มาจาก
กรมการบิ น พลเรื อ นในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ กพท.
ตามพระราชก�ำหนดนี้ และอีกส่วนหนึ่งได้จากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินส�ำรองเพื่อเหตุฉุกเฉินจ�ำเป็นเพื่อเป็น
ทุนประเดิมของ กพท.
กพท. ได้มีประกาศในการเรียกเก็บรายได้ ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศ ตามพระราชก�ำหนด
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2558 มาตรา 39 (2) โดยเก็บจากผูด้ ำ� เนิน
การเดินอากาศ ซึ่งค�ำนวณจากผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามายังหรือออกไปจาก
ประเทศ ในอัตรา 15 บาทต่อผูโ้ ดยสารต่อเทีย่ ว เป็นไปตามประกาศส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง อัตรา  ระยะเวลา  และวิธีการน�ำส่ง
ค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม
2559 ให้เริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
เป็นต้นไป
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2. ค่าด�ำเนินการออกตรวจ โดยเรียกเก็บจากผู้ขอตรวจ ตามระเบียบ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการ
ตามความในมาตรา 5/1 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
พ.ศ. 2560 โดยก�ำหนดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทดลอง ทดสอบ หรือ
กระท�ำด้วยประการใดเพื่อประกอบการพิจารณาออก หรือต่ออายุใบรับรอง
ใบอนุ ญ าต ใบส� ำ คั ญ หนั ง สื อ อนุ ญ าต หรื อ หนั ง สื อ รั บ รอง หรื อ ใน
การด�ำเนินการเพือ่ ตรวจสอบว่าอากาศยาน ส่วนประกอบส�ำคัญของอากาศยาน
ชิ้ น ส่ ว นรั บ รองคุ ณ ภาพบริ ภั ณ ฑ์ ชิ้ น ส่ ว นของอากาศยาน สนามบิ น
เครื่องอ�ำ นวยความสะดวกในการเดินอากาศ หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของ
อากาศยานมีความปลอดภัยหรือเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ตาม
ความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และระเบียบส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการเพื่อออก
ใบรับรอง ใบอนุญาต ใบส�ำคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองที่ออก
ตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
โดยก�ำหนดค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการเพือ่ ออกใบรับรอง ใบอนุญาต ใบส�ำคัญ
หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองที่ออกตามอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน
การบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย นอกเหนื อ จากที่ ก� ำ หนดไว้ ต าม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศพ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้
ปัจจุบันส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีสถานที่ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 333/105 อาคารหลักสีพ่ ลาซ่า ถนนก�ำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
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หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�ำรายงานการเงิน

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ำรายงานการเงินประจ�ำปีงบประมาณ ที่ปรับปรุงใหม่

ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ย งบแสดงฐานะการเงิ น และงบแสดง
ผลการด� ำ เนิ น งานทางการเงิ น ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงการคลังก�ำหนด ต่อมากระทรวงการคลังได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท�ำรายงานการเงินประจ�ำปี ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่
กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารจัดท�ำรายงานการเงินประจ�ำปี เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบตั สิ ำ� หรับ
จัดท�ำรายงานการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 เป็นต้นไป
รายงานการเงินนี้จัดท�ำตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีส�ำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
และแสดงรายการในรายงานการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง
รูปแบบการน�ำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563
รอบระยะเวลาบัญชีใช้ปีงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีปฏิทินนั้น ตามระเบียบคณะกรรมการก�ำกับ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

ในระหว่างปีปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้
• มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ทีม่ ผี ลบังคับใช้
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ปัจจุบันที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563
• มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
• มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการ
ไม่แลกเปลี่ยน
• หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ตามประกาศกระทรวง
การคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย การบัญชีภาครัฐ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564   ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 มีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยให้หน่วยงานน�ำไปถือปฏิบัติกับรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2563 เป็นต้นไป
• นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง บัตรภาษี ให้ถือปฏิบัติส�ำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ขา้ งต้น
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อรายงานการเงินในงวดปัจจุบัน
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รายงานประจำ�ปี 2564

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4.1.1 เงินทดรอง เป็นเงินที่ กพท. ได้รับอนุมัติจากผู้อ�ำนวยการ
เพือ่ ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยปลีกย่อยในการด�ำเนินงานของ กพท. ตามวงเงิน
ที่ได้รับอนุมัติ แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       
4.1.2 รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนดที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน
เช่น เงินฝากประจ�ำ และตั๋วเงินที่มีวันถึงก�ำหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว้เป็น
รายการเทียบเท่าเงินสด
4.2 เงินลงทุน
4.2.1 เงินลงทุนระยะสัน้ เป็นเงินลงทุนที่ กพท. คาดว่าจะถือครอง
ครบก�ำหนด หรือเปลีย่ นเป็นเงินสดภายในหนึง่ ปี ได้แก่ เงินฝากประจ�ำไม่เกิน
12 เดือน
4.2.2 เงินลงทุนระยะยาว เป็นเงินลงทุนที่ กพท. คาดว่าจะถือครอง
ครบก�ำหนดเกินกว่าหนึ่งปีได้แก่ เงินฝากประจ�ำเกิน 12 เดือน
4.3 ลูกหนี้ระยะสั้น		
4.3.1 ลูกหนี้เงินยืม
รับรู้ตั้งแต่วันที่บันทึกรายการขอเบิกเงินตามจ�ำนวนเงิน
ในสัญญาการยืมเงิน
4.3.2 ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม
รับรู้เมื่อออกใบแจ้งหนี้
4.3.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จะค�ำนวณเป็นร้อยละ
ของยอดลูกหนี้ค่าธรรมเนียมโดยการจัดกลุ่มลูกหนี้จ�ำแนกตามอายุของหนี้
ทีค่ า้ งช�ำระ ลูกหนีก้ ลุม่ ทีค่ า้ งช�ำระนานจะน�ำมาค�ำนวณหาจ�ำนวนหนีส้ งสัยจะสูญ
ด้วยอัตราร้อยละที่สูงกว่าลูกหนี้ที่เริ่มค้างช�ำระเกินก�ำหนด โดยถือว่าลูกหนี้
ที่ค้างช�ำระจะมีโอกาสไม่ช�ำระหนี้มากกว่าลูกหนี้ที่เริ่มเกิดขึ้น ดังนี้
ระยะเวลาทีห่ นีค้ า้ งช�ำระ อัตราร้อยละของลูกหนีท้ ตี่ งั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
เกินกว่า 6 เดือน-1 ปี
20
เกินกว่า 1 ปี-2 ปี
50
เกินกว่า 2 ปีขนึ้ ไป
100
หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เริ่มถือปฏิบัติกับงบแสดงฐานะ
การเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2564
เป็นต้นไป
4.4 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่ กพท. มีไว้เพื่อใช้
ในการด�ำเนินงานตามปกติโดยทัว่ ไปมีมลู ค่าไม่สงู และไม่มลี กั ษณะคงทนถาวร
แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
4.5 อาคาร
รับรูเ้ ป็นสินทรัพย์ตามราคาทุน และบันทึกค่าเสือ่ มราคาเป็นค่าใช้จา่ ย
ในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ  5-20  ปี
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4.6 อุปกรณ์
อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการ
ที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นอุปกรณ์ที่ได้มาก่อนวันที่
1 ตุลาคม 2562 รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่
5,000 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่มีมูลค่าต่อหน่วยต�่ำกว่า  10,000 บาท ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวนในปีที่ซื้อหรือได้มา และบันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
โดยไม่คิดค่าเสื่อมราคา 
ค่าเสือ่ มราคาบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือ
การบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้
ประเภทครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รวมอากาศยาน)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์งานบ้าน

อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
5 ปี
3-5 ปี
5-20 ปี
5-10 ปี
5-10 ปี
5-15 ปี
5-10 ปี
2-5 ปี
2-5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
อุปกรณ์ที่ได้รับโอนจากกรมการบินพลเรือน ใช้ราคาทุนสุทธิ ณ วันที่รับ
โอนเป็นราคาทุน และค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาตามอายุการให้ประโยชน์ทเี่ หลืออยู่
ซึ่งไม่เกินอัตราค่าเสื่อมราคาที่ก�ำหนดข้างต้น
ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง
เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติม
หรือปรับปรุง ซึ่งท�ำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จา่ ยแสดงในงบแสดงผลการด�ำเนินงาน
ทางการเงิน
4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่า
ต่อหน่วยตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไปแสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดง
ผลการด�ำเนินงานทางการเงิน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3-5 ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับโปรแกรมระหว่างพัฒนา
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สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่ได้รบั โอนจากกรมการบินพลเรือน ใช้ราคาทุนสุทธิ
ณ วันทีร่ บั โอนเป็นราคาทุน และค�ำนวณค่าตัดจ�ำหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์
ที่เหลืออยู่ ซึ่งไม่เกินอัตราค่าตัดจ�ำหน่ายที่ก�ำหนดข้างต้น
4.8 เจ้าหนี้การค้า
รับรู้เมื่อตรวจรับสินค้า หรือบริการจากผู้ขายหรือคู่สัญญาแล้ว
4.9 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
รับรูเ้ มือ่ เกิดค่าใช้จา่ ย โดยประมาณค่าตามระยะเวลาทีเ่ กิดค่าใช้จา่ ยนัน้
4.10 รายได้
4.10.1 รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับเงิน
งบประมาณ
4.10.2 รายได้ค่าธรรมเนียม เป็นรายได้ที่ กพท. ได้รับอนุญาต
ให้เก็บรายได้นั้น เพื่อใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของ กพท. รับรู้เป็นรายได้
เมื่อเกิดรายได้ ดังนี้
4.10.2.1 รายได้คา่ ธรรมเนียมออกใบอนุญาต รับรูร้ ายได้
เมื่อด�ำเนินการอนุญาตแล้วเสร็จ
4.10.2.2 รายได้ค่าธรรมเนียมเข้าหรือออกนอกประเทศ
รับรู้รายได้เมื่อผู้โดยสารเข้ามายังหรือออกไปจากประเทศ
4.10.2.3 รายได้คา่ ธรรมเนียมทดสอบความรูภ้ าคทฤษฎี
รับรู้รายได้เมื่อได้รับช�ำระเงิน
4.10.2.4 รายได้ค่าธรรมเนียมฝึกอบรม รับรู้รายได้
เมื่อให้การฝึกอบรม

4.10.2.5 รายได้ค่าด�ำเนินการออกตรวจ รับรู้รายได้
เมื่อส�ำนักงานแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอช�ำระค่าใช้จ่าย
4.10.3 รายได้แผ่นดิน เป็นรายได้ที่ กพท. ไม่สามารถน�ำมาใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินงาน รับรู้รายได้เป็นรายได้เมื่อได้รับช�ำระเงิน รายได้แผ่นดิน
และรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังไม่ตอ้ งแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จา่ ยของ กพท.
แต่จัดท�ำรายงานรายได้แผ่นดินแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เป็นรายงานแยกต่างหาก   
4.11 ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.12 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ใน
สกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ น เงิ น บาทโดยใช้ อั ต ราแลกเปลี่ ย น
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
4.13 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กพท. ได้เข้าร่วม “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์
พูล ฟันด์” ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 โดยพนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราไม่ตำ�่
กว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงานทีเ่ ป็นสมาชิก และ
กพท. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนพนักงาน
ที่เป็นสมาชิก

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินทดรอง
เงินฝากธนาคาร-ประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร-ประเภทฝากประจ�ำ 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

		
		

2564
-   
260,203,394.32
416,069,216.77
676,272,611.09

(หน่วย : บาท)
2563
100,000.00
508,127,396.59
508,227,396.59
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หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
		
		

ลูกหนี้เงินยืม
เงินรอรับคืน
รายได้ค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม (สุทธิ)
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น

2564
274,980.00
459,200.00
3,852,477.34
5,968,953.01
12,090,892.03
(6,856,976.63)
5,233,915.40
902,402.82
16,691,928.57

ลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้ค่าธรรมเนียม ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้เงินยืม
2564
2563

ยังไม่ถึง
ก�ำหนดช�ำระ
274,980.00
560,112.00

2564
2563

128

ยังไม่ถึงก�ำหนด
ช�ำระ
3,489,903.10
658,860.00

635,412.00
445,142.21
6,089,571.63
10,327,348.46
10,327,348.46
455,000.00
17,952,474.30

(หน่วย : บาท)
เกินก�ำหนดช�ำระ
ไม่เกิน 15 วัน
75,300.00

เกินก�ำหนดช�ำระ
เกินกว่า 15 วัน  
      -

ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม

(หน่วย : บาท)
2563

รวม
274,980.00
635,412.00

(หน่วย : บาท)
เกินก�ำหนดช�ำระ
ไม่เกิน 30 วัน
116,529.84
261,599.20

เกินก�ำหนดช�ำระ
เกินกว่า 30 วัน
8,484,459.09
9,406,889.26

รวม
12,090,892.03
10,327,348.46
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หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินฝากธนาคาร-ประเภทฝากประจ�ำ 6 เดือน
เงินฝากธนาคาร-ประเภทฝากประจ�ำ 7 เดือน
เงินฝากธนาคาร-ประเภทฝากประจ�ำ 12 เดือน
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

		
		

2564
                                         1,468,661,380.99
1,468,661,380.99

(หน่วย : บาท)
2563
  612,545,929.02
  103,675,159.67
  640,232,797.30
1,356,453,885.99

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิตจ่ายล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

		
		

2564
        1,030,599.00
        4,883,645.25
5,914,244.25

(หน่วย : บาท)
2563
6,526,724.44
5,673,176.67
12,199,901.11

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้ระยะยาว

เงินจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
รวมลูกหนี้ระยะยาว

		
		

2564
                   -

(หน่วย : บาท)
2563
    14,624,204.04
14,624,204.04

หมายเหตุ 10 เงินลงทุนระยะยาว

เงินฝากธนาคาร-เงินฝากประจ�ำ 22 เดือน
รวมเงินลงทุนระยะยาว

		
		

2564
                    -

(หน่วย : บาท)
2563
  800,000,000.00
800,000,000.00
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5,005,931.15

45,504.00

4,032,050.39

66,301,655.09

78,255.50

-

ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภณั ฑ์สำ� รวจ

ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภณั ฑ์งานบ้าน

งานระหว่างท�ำ

รวม ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์

-

6,452,100.00

-

-

-

561,750.00

-

-

90,396,791.42 7,013,850.00

-

-

7,013,850.00 (7,013,850.00)

-

-

-

-

-

-

-

-

84,852,523.85 7,013,850.00

3,887,321.52

ครุภณั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รวม

5,501,806.20

5,544,267.57

ครุภณั ฑ์สำ� นักงาน

รวม

-

5,544,267.57

อาคารส�ำนักงาน

-

โอน/ปรับปรุง

ต้นงวด

		 ประเภท

เพิม่

ราคาทุน

					

หมายเหตุ 11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลด

97,410,641.42

91,866,373.85

-

78,255.50

72,753,755.09

4,032,050.39

45,504.00

5,005,931.15

4,449,071.52

5,501,806.20

5,544,267.57

5,544,267.57

ปลายงวด
363,134.85

363,134.85

เพิม่

170,741.08

5,683.05

974,474.20

722,627.85

-

-

68,908,336.36 14,130,218.91

67,412,277.83 13,767,084.06

-

78,245.50

53,804,885.29 10,813,771.86

3,762,809.00

13,835.49

3,057,148.55

2,661,335.15

4,034,018.85 1,079,786.02

1,496,058.53

1,496,058.53

ต้นงวด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลด

ค่าเสือ่ มราคาสะสม

83,038,555.27

81,179,361.89

-

78,245.50

64,618,657.15

3,933,550.08

19,518.54

4,031,622.75

3,383,963.00

5,113,804.87

1,859,193.38

1,859,193.38

ปลายงวด

1,467,787.35

269,241.39

31,668.51

1,948,782.60

-

10.00

14,372,086.15 21,488,455.06

10,687,011.96 17,440,246.02

-

10.00

8,135,097.94 12,496,769.80

98,500.31

25,985.46

974,308.40

1,065,108.52 1,225,986.37

388,001.33

3,685,074.19 4,048,209.04

3,685,074.19 4,048,209.04

ณ 31 ธ.ค. 64 ณ 31 ธ.ค. 63

ราคาสุทธิ

(หน่วย : บาท)

รายงานประจำ�ปี 2564

133,971,640.34 56,335,451.78 (189,857,079.62)

261,659,583.67 56,335,451.78 (1,257,925.24)

261,659,583.67 56,335,451.78 (1,257,925.24)

โปรแกรมระหว่างพัฒนา

รวม สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

รวม สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

188,599,154.38

127,687,943.33

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

-

โอน/ปรับปรุง

ต้นงวด

		 ประเภท

เพิม่

ราคาทุน

					

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

-

-

-

-

ลด

ต้นงวด

เพิม่

-

-

316,737,110.21 95,262,111.93 32,323,989.89

316,737,110.21 95,262,111.93 32,323,989.89

450,012.50

316,287,097.71 95,262,111.93 32,323,989.89

ปลายงวด

-

-

-

-

ลด

ค่าเสือ่ มราคาสะสม

ณ 31 ธ.ค. 64 ณ 31 ธ.ค. 63
450,012.50 133,971,640.34

127,586,101.82 189,151,008.39 166,397,471.74

127,586,101.82 189,151,008.39 166,397,471.74

-

127,586,101.82 188,700,995.89 32,425,831.40

ปลายงวด

ราคาสุทธิ

(หน่วย : บาท)
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หมายเหตุ 13 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

เจ้าหนี้ระหว่างกัน
ใบส�ำคัญค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอน�ำส่ง
รวมเจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

		
		

2564
459,200.00
        5,065,201.83
        2,110,478.87
        9,648,342.16
          677,507.17
        1,909,423.80
19,870,153.83

(หน่วย : บาท)
2563
     4,299,189.41
    1,636,625.85
    14,883,339.69
        715,926.05
        228,400.09
21,763,481.09

หมายเหตุ 14 เงินรับฝากระยะสั้น

เงินประกันสัญญา
เงินประกันผลงาน
เงินประกันซอง
รวมเงินรับฝากระยะสั้น

		
		

2564
4,303,109.60
          700,245.76
                    5,003,355.36

(หน่วย : บาท)
2563
     4,744,208.42
3,329,759.92
552,000.00
8,625,968.34

หมายเหตุ 15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รายได้รับล่วงหน้า
รายได้รอการรับรู้
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

		
		

2564
        2,793,490.59
          269,516.56
3,063,007.15

(หน่วย : บาท)
2563
1,394,544.83
66,757.06
1,461,301.89

หมายเหตุ 16 เงินรับฝากระยะยาว

เงินประกันสัญญาระยะยาว
รวมเงินรับฝากระยะยาว

132

		
		

2564
          160,660.50
160,660.50

(หน่วย : บาท)
2563
499,583.00
499,583.00
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หมายเหตุ 17 ทุนรับโอนจากกรมการบินพลเรือน

กพท. ได้รับโอนทรัพย์สินจากกรมการบินพลเรือน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน
15,966,945.42 บาท ดังนี้
1. ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 กพท. ได้รับโอนสินทรัพย์มาจากกรม
การบินพลเรือน โดยถือตามมูลค่าคงเหลือตามระบบ GFMIS จ�ำนวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 6,386,036.31 บาท
2. ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 กพท. ได้รบั โอนสินทรัพย์จากกรมการบิน
พลเรือน และได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์)
ที่โอนมาใช้งานที่ กพท. สินทรัพย์ที่รับโอน ประกอบด้วย อาคาร ครุภัณฑ์
และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน โดยถือตามมูลค่าคงเหลือตามระบบ GFMIS จ�ำนวน
เงินรวมทั้งสิ้น 9,310,233.31 บาท

3. ณ วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2560 กพท. ได้ รั บ โอนสิ น ทรั พ ย์
จากกรมการบินพลเรือน และได้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการรับมอบครุภณ
ั ฑ์
โดยถื อ ตามมู ล ค่ า คงเหลื อ ตามระบบ GFMIS จ� ำ นวนเงิ น รวมทั้ ง สิ้ น
270,675.80 บาท

หมายเหตุ 18 ทุนประเดิมจากรัฐบาล				

กพท.  ได้รบั จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบกลาง รายการเงินส�ำรองเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็น จ�ำนวน 215,287,300 บาท
เพื่อใช้เป็นทุนประเดิมของ กพท.

หมายเหตุ 19 รายได้ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี
ค่าธรรมเนียมเข้าหรือออกนอกประเทศ
ค่าด�ำเนินการออกตรวจ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม

		
		

2564
25,710,634.00
1,318,400.00
18,437,085.70
7,517,000.00
52,983,119.70

(หน่วย : บาท)
2563
39,235,100.00
2,341,300.00
223,835,544.22
9,435,000.00
274,846,944.22

หมายเหตุ 20 รายได้อื่น

เงินเพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าหรือออกนอกประเทศ
ดอกเบี้ยจากธนาคาร
รายได้อื่น
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายได้อื่น

		
		

2564
  66,440.80
21,415,552.70
685,883.69
        1,326,442.57
     23,494,319.76

(หน่วย : บาท)
2563
    1,607,559.99
   35,413,629.45
   2,333,376.86
351,530.11
39,706,096.41
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หมายเหตุ 21 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือน
เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
ค่าตอบแทนพิเศษตามผลงาน
ค่าล่วงเวลา
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่ารักษาพยาบาล
เงินสบทบเข้ากองทุนสวัสดิการ
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้างและเกษียณอายุ
เงินช่วยการศึกษาบุตร
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

		
		

2564
286,478,370.80
      12,162,707.46
787,675.00
3,131,659.18
      12,572,716.91
        8,125,047.95
        1,266,989.75
        2,595,000.00
        2,033,910.90
          320,072.25
30,094,578.75
359,568,728.95

(หน่วย : บาท)
2563
293,862,841.12
   12,339,934.04
  39,635,140.01
   2,577,300.57
  12,713,415.49
   8,340,272.69
   1,195,235.00
    2,570,000.00
   1,629,798.75
      308,111.75
  16,866,390.00
392,038,439.42

หมายเหตุ 22 ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
รวมค่าตอบแทน
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2564
        7,330,200.00
          810,000.00
8,140,200.00

(หน่วย : บาท)
2563
    5,004,560.00
       840,000.00
5,844,560.00
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หมายเหตุ 23 ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเช่าส�ำนักงาน
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าเช่าระบบ Cloud Server
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์
ค่าสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าใช้สอยอื่น
รวมค่าใช้สอย

		
		

2564
      24,381,884.09
        4,629,186.41
      29,429,880.19
          229,615.40
      41,943,027.60
          205,911.96
      23,700,000.00
        2,313,771.88
        3,378,204.00
                            1,150,000.00
          121,561.63
32,275,135.15
163,758,178.31

(หน่วย : บาท)
2563
   16,332,443.81
  13,655,821.51
55,918,589.81
      394,946.30
  51,256,336.83
   2,283,671.99
   23,700,000.00
   2,898,704.00
   3,603,336.81
       31,900.30
      150,000.00
      173,952.38
30,579,266.73
200,978,970.47

หมายเหตุ 24 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าน�้ำประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าไปรษณีย์
รวมค่าสาธารณูปโภค

		
		

2564
7,424,346.71
45,196.80
          342,736.92
        1,003,258.19
          139,744.00
8,955,282.62

(หน่วย : บาท)
2563
8,404,362.86
       79,372.60
      352,880.02
   1,092,788.72
       151,192.20
10,080,596.40

หมายเหตุ 25 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา-อาคาร
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์
ค่าตัดจ�ำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

		
		

2564
363,134.85
      13,767,084.06
      32,323,989.89
46,454,208.80

(หน่วย : บาท)
2563
       364,744.14
  16,358,446.19
   35,844,548.01
52,567,738.34
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หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้จ่ายอื่น

หมายเหตุ 27 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

		
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กพท. มีพนักงานเป็นสมาชิกกองทุนจ�ำนวน
371 ราย โดย กพท. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ส�ำหรับสมาชิก
ทีม่ อี ายุการท�ำงานไม่เกิน 5 ปี ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานทีเ่ ป็น
สมาชิก สมาชิกที่มีอายุการท�ำงานมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ในอัตรา
ร้อยละ 8 ของเงินเดือนพนักงานทีเ่ ป็นสมาชิก และสมาชิกทีม่ อี ายุการท�ำงาน
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงานที่เป็นสมาชิก
ในงวดบัญชีนี้ กพท. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเป็นจ�ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 12,615,366.88 บาท ซึ่งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบริหารงานโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
2563

2564
                            6,856,976.63
6,856,976.63

    1,189,569.60
           1,189,569.60

หมายเหตุ 28 การแก้ไขข้อผิดพลาดงวดก่อน

ในงวดบัญชีปี 2564 กพท. ได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน ที่เกิดจาก
การบั น ทึ ก และปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง และบั น ทึ ก บั ญ ชี ผิ ด งวดบั ญ ชี
จากผลกระทบดังกล่าวท�ำให้ กพท. ต้องปรับปรุงรายการบัญชีรายได้สงู / (ต�ำ่ )
กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา ต้นปี 2564 และต้นปี 2563 และปรับปรุงรายการ
ข้อมูลในงบการเงินปี 2563 ทีแ่ สดงเปรียบเทียบให้เสมือนหน่วยงานได้บนั ทึก
รายการดังกล่าวถูกต้องตั้งแต่ต้น ซึ่งสามารถแสดงผลกระทบจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาดได้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)
		
ตามที่รายงานไว้เดิม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน-สุทธิ
145,939,533.90
20,457,937.84
166,397,471.74
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
2,609,016,457.41
20,457,937.84
2,629,474,395.25
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน			
ค่าใช้สอย
211,707,939.39
(10,728,968.92)
200,978,970.47
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(363,111,714.25)
10,728,968.92
(352,382,745.33)
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หมายเหตุ 29 ภาระผูกพัน

กพท. ได้มีการเช่าทรัพย์สิน และมีรายจ่ายประเภทค่าใช้สอย ซึ่ง กพท.
เป็นผูเ้ ช่า โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานส�ำหรับการเช่าทรัพย์สนิ

โดยจ�ำ นวนเงินขั้นต�่ำ ที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าด�ำ เนินงาน
ที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)
				
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี                                    
รวม			
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
		

30.1 คดีศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด�ำที่ อ.1164/2559 ระหว่าง
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จ�ำกัด ผู้ฟ้องคดี กับ กพท. (เดิม คือ กรม
การบินพลเรือน หรือ บพ. ) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555
ผู้ฟ้องคดี ได้กล่าวหาว่า  กพท. (บพ. เดิม) และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นลงของ
อากาศยานเป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ ทอท. และ กพท.
(บพ. เดิม) ร่วมกันช�ำระเงินหรือหรือช�ำระเงินค่าธรรมเนียมขึ้นลงฯ ที่เรียก
เก็บโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จ�ำนวน 928,412.25 บาท แทนกัน พร้อม
ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวตัง้ แต่วนั ฟ้องคดีเป็นต้น
ไปจนกว่าจะช�ำระเสร็จสิ้น
ต่อมาวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ศาลปกครองกลางได้มคี ำ� พิพากษาในคดี
หมายเลขด�ำที่ 1825/2555 คดีหมายเลขแดงที่ 1401/2559 ว่าการกระท�ำของ
กพท. ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด
พิพากษายกฟ้อง
และในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 บริษทั บางกอกฯ ได้อทุ ธรณ์คำ� พิพากษา
ของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด โดยขอให้กลับค�ำพิพากษาของ
ศาลปกครองกลางให้ ทอท. และ กพท. ร่วมกันหรือแทนกันช�ำระเงินดังกล่าว
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  
30.2 ศาลปกครองกลางคดีหมายเลขด�ำที่ บ. 252/2563 บ. 168/2564
นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผูฟ้ อ้ งคดี กับ กพท. และคณะกรรมการก�ำกับ กพท.
ผู้ถูกฟ้องคดี
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 กพท. ถูกฟ้องร้องคดี กรณีมีค�ำสั่งที่
159/2563 ย้ายนายปรีดา ยังสุขสถาพร ไปด�ำรงต�ำแหน่งประจ�ำผู้อ�ำนวยการ
และเรียกร้องค่าเสียหาย จ�ำนวน 962,141.95 บาท พร้อมช�ำระดอกเบี้ยร้อย
ละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง
30.3 ศาลปกครองกลางคดีหมายเลขด�ำที่ บ. 326/2564 นางสาวเขมิกา 
สกุลแพทย์ ผู้ฟ้องคดี กพท. ผู้ถูกฟ้องคดี (โอนคดีจากศาลแรงงานกลาง
คดีหมายเลขด�ำที่ ร 6179/2563)

5,528,429.00
2,294,064.00
7,822,493.00

2564

อุปกรณ์ และอื่น ๆ
รวม
ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์

หมายเหตุ 30 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

2564

59,723,851.02
59,723,851.02

2563
16,839,690.00
7,822,493.00
24,662,183.00

(หน่วย : บาท)
2563
123,523,165.30
123,523,165.30

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กพท. ถูกฟ้องร้องคดี กรณีการเลิกจ้าง
ไม่เป็นธรรม เรียกค่าเสียหายจ�ำนวน 15,599,500 บาท
ต่อมาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด แจ้งว่า ในชั้น
พิจารณาศาลแรงงานกลางและศาลปกครองกลางเห็นพ้องกันว่าคดีนี้อยู่ใน
อ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ศาลแรงงานกลางอนุญาตให้โอนคดี
ไปยังศาลปกครองกลาง
และในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ศาลปกครองกลางมีหมายแจ้งค�ำสัง่ ศาล ให้ กพท.
ส่งเอกสารเพิม่ เติม ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

หมายเหตุ 31 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา  2019
(COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินต่อเนื่องจากงวดปี 2563
จนถึงงวดปี 2564 ท�ำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยว
และการบริการภายในประเทศ ส่งผลให้ปริมาณการเดินทางทางอากาศลดลง
เป็นอย่างมาก และ กพท. ได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ด�ำเนินการ
เดิ น อากาศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การขยายเวลาช� ำ ระหนี้ ค ่ า ธรรมเนี ย ม
(Credit term) เพิ่มขึ้นอีก 90 วัน ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2564
เหตุ การณ์ ดั ง กล่ า วส่ ง ผลกระทบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ การจั ด เก็ บ รายได้
ในปี 2564 ของ กพท. รวมถึงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด
ในปัจจุบัน และในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั กพท. ยังคงมีสภาพคล่องส่วนเกินจากเงินลงทุน
ทั้งในรูปของเงินลงทุนระยะสั้น และระยะยาว ฝ่ายบริหารได้ด�ำเนินมาตรการ
ต่าง ๆ และบริหารจัดการ โดยพิจารณาตามเหตุผลและความจ�ำเป็น เพื่อให้
มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่ได้รับงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีความคุ้มค่า  ฝ่ายบริหารของ กพท. เชื่อมั่นว่ามาตรการและสถานการณ์
เหล่านี้จะช่วยท�ำให้ กพท. สามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ฝ่ายบริหารของ กพท. มีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว
อย่างใกล้ชิด
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หมายเหตุ 32 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบสุทธิ

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

  423,978,886.23
251,359,226.10
5,794,070.00
55,048,870.00
736,181,052.33

                   12,598,160.00
     1,350,037.50
     9,401,450.00
23,349,647.50

351,094,060.49
126,387,953.61
803,004.00
40,488,350.14
518,773,368.24

72,884,825.74
112,373,112.49
3,641,028.50
5,159,069.86
194,058,036.59

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563
รายการ		

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)

เบิกจ่าย

งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

18,651,193.50
38,078,390.50
11,791,015.41
68,520,599.41

10,161,860.93
11,923,874.00
10,975,784.02
33,061,518.95

คงเหลือ
     8,489,332.57
26,154,516.50
       815,231.39
35,459,080.46

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2562
รายการ		

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)

งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

33,687,649.45
18,443,600.00
1,659,155.77
53,790,405.22

เบิกจ่าย
     7,823,283.00
7,823,283.00

คงเหลือ
   25,864,366.45
   18,443,600.00
     1,659,155.77
45,967,122.22

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2561
รายการ		
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
รวม
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เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
8,106,244.26
120,613,549.49
128,719,793.75

เบิกจ่าย
     1,550,430.00
   56,384,720.00
57,935,150.00

คงเหลือ
     6,555,814.26
   64,228,829.49
70,784,643.75
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบสุทธิ

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

418,210,911.63
147,381,061.38
76,224,979.00
49,574,376.52
691,391,328.53

              18,651,193.50
38,078,390.50
11,791,015.41
68,520,599.41

403,293,533.30
76,567,994.29
9,217,994.10
29,950,693.03
519,030,214.72

14,917,378.33
52,161,873.59
28,928,594.40
7,832,668.08
103,840,514.40

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2562
รายการ
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
76,707,455.44
18,443,600.00
28,515,548.64
123,666,604.08

เบิกจ่าย

คงเหลือ

43,019,805.99
26,856,392.87
69,876,198.86

33,687,649.45
18,443,600.00
1,659,155.77
53,790,405.22

เบิกจ่าย

คงเหลือ

4,593,269.65
23,059,647.51
22,721,913.66
50,374,830.82

136,720,125.63
8,106,244.26
120,613,549.49
265,439,919.38

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2561
รายการ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
136,720,125.63
12,699,513.91
143,673,197.00
22,721,913.66
315,814,750.20

ยกเลิกงบบุคลากรจ�ำนวน 136,720,125.63 บาท เป็นเงินกันเบิกเหลื่อมปีของค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและสัมมนาในประเทศและค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
และสัมมนาต่างประเทศ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ไม่มีการเบิกจ่าย

(หน่วย : บาท)
2563

หมายเหตุ 33 รายงานรายได้แผ่นดิน

		
2564
		
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ			
รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับ
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ

1,870,000.00
1,870,000.00
                     1,870,000.00
1,870,000.00
       -

1,161,050.00
            1,161,050.00
                         -    
1,161,050.00      
1,161,050.00      
                           -     
               -
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การประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการกำ�กับสำ�นักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
The Self-assessment of the Board of Commissioners
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำ�กับ
สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

The Self-assessment of the Board of Commissioners of the Civil Aviation Authority of Thailand
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลของการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดี หลั ก การส� ำ คั ญ ข้ อ หนึ่ ง คื อ
การก�ำหนดให้มีระบบประเมินผลคณะกรรมการก�ำกับฯ ซึ่งจะน�ำองค์กรไปสู่
ภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น ด้วยความส�ำคัญ
ของระบบประเมินผลนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
จึงก�ำหนดให้กระทรวงคมนาคมก�ำกับดูแลให้ส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่ ง ประเทศไทย (กพท.) ด� ำ เนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
คณะกรรมการก�ำกับฯ ทุก 6 เดือน
โดยเมือ่ วันที  ่ 7 มกราคม 2564 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม (รวค.)
ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบประเมินของคณะกรรมการก�ำกับฯ
และคณะอนุกรรมการ โดยให้ตรวจสอบและด�ำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด และเมื่อวันที่ 11 มกราคม
2564 ปลัดกระทรวงคมนาคม (ปกค.) ในฐานะประธานคณะกรรมการก�ำกับฯ
แจ้ง กพท. เพื่อทราบข้อสั่งการ รวค. และด�ำเนินการต่อไป
ส�ำหรับการประเมินผลคณะกรรมการก�ำกับฯ ประจ�ำปี 2564 ใช้วิธีการ
ประเมินผลแบบรายบุคคล และรายคณะ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็น
ร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ

90 ขึ้นไป
80 ขึน้ ไป
70 ขึน้ ไป
70

=
=
=
=

ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
ประสิทธิภาพดี
ประสิทธิภาพเกณฑ์ปกติ
ต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

1. การประเมินตนเองของกรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (รายบุคคล)
ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ   
2) การประชุมของคณะกรรมการ
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (รายคณะ)
ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ
1) นโยบาย โครงสร้าง และคุณสมบัติคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมของคณะกรรมการ
4) การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

To ensure compliance with the principles and guidelines of good
corporate governance and fulfilment of good governance, a key practice
is establishing an evaluation system for the Board of Commissioners.
This contributes to good corporate image, reliability and acceptance
from the public. Realizing the importance of this evaluation system,
the Cabinet reached a resolution on 9 February 2016, requiring the
Ministry of Transport to supervise CAAT to evaluate the performance
of the Board of Commissioners on a six-monthly basis.
On 7 January 2021, the Transport Minister approved the rationale,
methods and assessment forms for the Board of Commissioners and the
subcommittees and ordered strict inspection and operation according
to the regulations, laws and the code of conduct used. On 11 January
2021, the Permanent Secretary of the Ministry of Transport as the
chairman of the Board of Commissioners forwarded the orders of the
Transport Minister to CAAT for execution.
In 2020, the Board of Commissioners conducted self-assessment
both individually and as a panel. The assessment results were reported
as percentages with the following interpretations:
Scoring 90% or higher
Scoring 80% to 89%
Scoring 70% to 79%
Scoring lower than 70%

=
=
=
=

Very efficient performance
Efficient performance
Normal level of efficiency
Lower efficiency than the standard

1. The self-assessment of CAAT’s Board of Commissioners
(individually)
		 The assessment covered three issues:
1) The structure of the Board and qualifications of the commissioners;
		 2) The Board’s meetings; and
3) The roles, duties and responsibility of the Board.  
2. The self-assessment of CAAT’s Board of Commissioners
(as a panel)
		 This covered six issues as listed below:
		 1) Policy, structure and qualifications of the Board;
		 2) The roles, duties and responsibility of the Board;
		 3) The Board’s meetings;
		 4) The Board’s performance;
5) Relations with management; and
6) Self-development and development of the executives.
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โดยมีสรุปผลการประเมินคณะกรรมการก�ำกับฯ ประจ�ำปี 2564 ดังนี้
The 2021 assessment results are summarized below.

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการก�ำกับฯ รายบุคคล และรายคณะ ประจ�ำปี 2564
The 2021 panel and individual assessment results by the Board of Commissioners

ผลการประเมิน
ปี 2564
The 2021 assessment results
		

ผลคะแนน
ครึ่งปีแรก (ร้อยละ)
(มกราคม-มิถุนายน 2564)
Results in the first half
of the year (percent)
(January - June 2021)

ผลคะแนน
ครึ่งปีหลัง (ร้อยละ)
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)
Results in the second half
of the year (percent)
(July - December 2021)

การเปลี่ยนแปลง
Change

		
คณะกรรมการก�ำกับฯ รายบุคคล
97.40
95.12
-2.28
The Board of Commissioners				
(individual)

จัดอยู่ในระดับ
Categories

ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
Very efficient
performance

คณะกรรมการก�ำกับฯ รายคณะ
94.74
96.14
+1.40
ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
The Board of Commissioners				
Very efficient
(panel)				
performance

การประเมิ นผลของคณะอนุกรรมการชุด ต่ า ง ๆ
The assessment of the subcommittees under
ภายใต้คณะกรรมการก�ำกับฯ
the Board of Commissioners
ส� ำ หรั บ การประเมินผลของคณะอนุกรรมการภายใต้ค ณะกรรมการ
ก�ำกับฯ ประจ�ำปี 2564 จัดท�ำทุก 6 เดือน ใช้วิธีการประเมินผลแบบรายคณะ
ซึ่งก�ำหนดขึ้นตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของคณะอนุกรรมการโดยสม�่ำเสมอ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล
คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ

90 ขึ้นไป
80 ขึน้ ไป
70 ขึน้ ไป
70

=
=
=
=

ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
ประสิทธิภาพดี
ประสิทธิภาพเกณฑ์ปกติ
ต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ แบบรายคณะ
การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ แบบรายคณะ
ประกอบด้วยหัวข้อประเมินจ�ำนวน 3 หัวข้อ คือ
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้
มีความเหมาะสม ท�ำให้การท�ำงานของคณะอนุกรรมการมีประสิทธิภาพ
2) การประชุมคณะอนุกรรมการได้ด�ำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อให้
คณะอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการได้ให้
ความส�ำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา  ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้
อย่างเพียงพอ

142

The assessment of the subcommittees under the Board of
Commissioners in 2021 was a panel appraisal on a six-month basis.
The good governance and the authorities of the subcommittees were
consistently the guidelines of the inspection of the performances
under the scopes of the subcommittees. The criteria were based on
percentages with the following interpretations as listed below:
Scoring 90% or higher
Scoring 80% or higher
Scoring 70% or higher
Scoring lower than 70%

=
=
=
=

Very efficient performance
Efficient performance
Normal level of efficiency
Lower efficiency than the standard

The panel-based self-assessment of the subcommittees
The three issues covered by the self-assessment are elaborated below:
1) The structure and qualifications of the subcommittees are
appropriate for their scope of responsibility;
2) The meeting of the subcommittees have addressed the issues
that allow them to perform their duties at meetings efficiently; and
3) The roles, duties and responsibilities of the subcommittees
focus on their missions and they have placed importance and taken
enough time to consider, review and follow up on the matters.
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โดยมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้
The assessment results were reported as percentages with the following interpretations:

สรุปผลการประเมินของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ แบบรายคณะ ประจ�ำปี 2564
The 2021 panel-based assessment results of the sub-committees

ผลการประเมิน
ปี 2564
The 2021 assessment results
		

ผลคะแนน
ครึ่งปีแรก (ร้อยละ)
(มกราคม-มิถุนายน 2564)
Results in the first half
of the year (percent)
(January - June 2021)

ผลคะแนน
ครึ่งปีหลัง (ร้อยละ)
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)
Results in the second half
of the year (percent)
(July - December 2021)

การเปลี่ยนแปลง
Change

จัดอยู่ในระดับ
Categories

คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
The Subcommittee
for Evaluation of
CAAT’s Director General

95.67

93.08

-2.59

ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
Very efficient
performance

คณะอนุกรรมการกฎระเบียบ
ด้านการบริหารงานภายใน
The Subcommittee
for Regulations on
Internal Management

94.23

94.23

-

ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
Very efficient
performance

คณะอนุกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
The Good Corporate
Governance Subcommittee

91.15

98.07

+6.92

ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
Very efficient
performance

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
The Risk Management
Subcommittee

95.89

93.25

-2.64

ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
Very efficient
performance

คณะอนุกรรมการบริหาร
และพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
The Subcommittee
for Organizational Management
and Efficiency Development
Efficiency Management and

97.38

94.05

-3.33

ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
Very efficient
performance

คณะอนุกรรมการบริหาร
และพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
The Human Resource
Development Subcommittee

90.10

88.28

-1.82

ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
Very efficient
performance

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
ทางด้านเทคนิค
The Technical Advisor
Subcommittee

98.33

99.17

+0.84

ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
Very efficient
performance

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
คดี และนิติกรรมสัญญา
The Law, Legal Case,
and Contracts Subcommittee

91.36

91.96

-0.60

ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
Very efficient
performance
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กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

นางสาริณี อังศุสิงห์

นายชนินทร์ แก่นหิรัญ

นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

(นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์)

นายสุทธิพงษ์ คงพูล
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หมายเหตุ 																
1 นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการก�ำกับ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564
2 คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนาวาอากาศเอก วุฒิ น้อยเชี่ยวกาญจน์ ผู้แทนกองทัพอากาศ เป็น กรรมการอื่นในคณะกรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
3 ค�ำสั่งส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ 32/2564 แต่งตั้ง นายสุทธิพงษ์ คงพูล ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
											

6

5

(แต่งตัง้ มีผลวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)













x            (พ้นจากต�ำแหน่งรักษาการมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เนือ่ งจากนายสุทธิพงษ์ คงพูล ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)
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จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด



(แต่งตัง้ มีผลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564)



1/2564 2/2564 3/2564 4/2564 5/2564 6/2564 7/2564 7/2564 8/2564 9/2564 10/2564 11/2564 12/2564 13/2564 14/2564
18 ม.ค. 21 5 ก.พ. 21 17 ก.พ. 21 3 มี.ค. 21 30 มี.ค. 21 26 เม.ย. 21 31 พ.ค. 21 2 มิ.ย. 21 1 ก.ค. 21 29 ก.ค. 21 10 ก.ย. 21 8 ต.ค. 21 3 พ.ย. 21 30 พ.ย. 21 23 ธ.ค. 21

		 รวมกรรมการที่เข้าประชุม

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นาวาอากาศเอก วุฒิ น้อยเชีย่ วกาญจน์

2

ประธานกรรมการ

นายชยธรรม์ พรหมศร

1

ล�ำดับ
ชื่อ
ต�ำแหน่ง
				

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ำกับของคณะกรรมการก�ำกับ ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2564

รายงานประจำ�ปี 2564

Name

Position

Commissioner

Commissioner

Commissioner

Mr. Chanin Kanhirun

Mrs. Intira Phokpoonyarak

Ms. Yaowanooch Wiyaporn

(Mr. Sarun Benjanirat)

4

5

6

7









x






6

6
6
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(Appointed by CAAT,
Commissioner and Secretary 			
effective on 17 February 2021)
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7

7



7

7



7
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7

6



7

6



7

7



(Terminated his term as Acting Director General of CAAT on 17 February 2021 since Mr. Sutthipong Khongpool was appointed Director General of CAAT)









(Appointed by the Cabinet, effective on 23 February 2021)



1/2021
2/2021
3/2021
4/2021
5/2021
6/2021
7/2021
7/2021
8/2021
9/2021
10/2021
11/2021
12/2021
13/2021 14/2021
						
(continued)							
18 Jan 2021 5 Feb 2021 17 Feb 2021 3 Mar 2021 30 Mar 2021 26 Apr 2021 31 May 2021 2 Jun 2021 1 Jul 2021 29 Jul 2021 10 Sep 2021 8 Oct 2021 3 Nov 2021 30 Nov 2021 23 Dec 2021

Note:																	
1 Mr. Sarun Benjanirat, Deputy Director General of CAAT, in his capacity as Acting Director General, served as Commissioner and Secretary in the 1/2021 Meeting of CAAT’s Board of Commissioners .
2 The Cabinet had a resolution to appoint Group Captain Vudh Noichiewkan, representative from the Royal Thai Air Force, a member of CAAT’s Board of Commissioners, effective on 23 February 2021.
3 The Order of the Civil Aviation Authority of Thailand No. 32/2564 stipulates the appointment of Mr. Sutthipong Khongpool as the Director General of CAAT, effective on 17 February 2021.
												
																	

Total number of commissioners

		 Total number of attendees

		 Mr. Sutthipong Khongpool

Commissioner

Mrs. Sarinee Angsusingha

3

Commissioner and Secretary

Commissioner

Group Captain Vudh Noichiewkan

2

Chairman

Mr. Chayatan Phromsorn

1

				
				

No.

CAAT’s Board of Commissioners (2021)

Meeting Attendance of the Board of Commissioners in 2021
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กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

นางสาริณี อังศุสิงห์

นายชนินทร์ แก่นหิรัญ

นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

(นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์)

นายสุทธิพงษ์ คงพูล

3

4

5

6

7

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นาวาอากาศเอก วุฒิ น้อยเชี่ยวกาญจน์

2

ประธานกรรมการ

ต�ำแหน่ง

นายชยธรรม์ พรหมศร

ชื่อ

1

ล�ำดับ

13/13

1/2

15/15

14/15

14/15

15/15

11/12

15/15

จ�ำนวนเข้าร่วมประชุมต่อจ�ำนวนการจัดประชุม (ทั้งหมด 15 ครั้ง)

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ำกับ ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2564

รายงานประจำ�ปี 2564

Commissioner and Secretary
Commissioner and Secretary

Mrs. Sarinee Angsusingha

Mr. Chanin Kanhirun

Mrs. Intira Phokpoonyarak

Ms. Yaowanooch Wiyaporn

(Mr. Sarun Benjanirat)

Mr. Sutthipong Khongpool

3

4

5

6

7

Commissioner

Commissioner

Commissioner

Commissioner

Commissioner

Group Captain Vudh Noichiewkan

2

Chairman

Mr. Chayatan Phromsorn

1

No.
Name
Position
				

Summary of Meeting Attenfance of the Board of Commissioners in 2021 by Person

13/13

1/2

15/15

14/15

Commissioner 14/15

15/15

11/12

15/15

Attendace per the total mreetings		
(A total 15 meetings)
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ผลการสำ�รวจความพึ
ง
พอใจ
The Results of the Satisfaction Survey

ANNUAL REPORT 2021

ผลการสำ�รวจความพึงพอใจ

The Results of the Satisfaction Survey
โครงการประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของประชาชน
และผู ้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมการบิ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
ของ กพท. และการเผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
ประจําปี 2564 มีกลุ่มเป้าหมายที่ด�ำเนินการส�ำรวจ 2 ขอบเขต
คื อ การส� ำ รวจในกลุ ่ ม ประชาชนทั่ ว ไปและกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม
การบิน จ�ำนวน 1,209 ตัวอย่าง เพื่อประเมินผลและทราบถึง
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการเผยแพร่
ข้ อมู ล ข่ า วสาร และองค์ความรู้ และนวัตกรรมของ กพท.
และนํามาซึ่งการพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานของ กพท.
ต่ อ ไป นอกจากนี้ ได้ มี เ ก็ บ ข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ ห ยั่ ง ลึ ก
(In-depth Interview) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ช่ ว ยขยายผล
ความเข้าใจที่ได้รบั จากการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ และเป็นการค้นหา
แนวทางในการตอบสนองความต้ อ งการและความคาดหวั ง
ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรม
การบินต่อไป ส�ำหรับการสัมภาษณ์เชิงหยั่งลึกกับผู้ประกอบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 15 ราย แบ่งเป็นกลุ่มสายการบิน
จ�ำนวน  4 ราย กลุ่มหน่วยงานการบิน จ�ำนวน  2 ราย กลุ่มสถาบัน
ฝึกอบรมด้านการบิน จ�ำนวน 4 ราย กลุ่มสนามบิน จ�ำนวน 2 ราย
กลุม่ หน่วยงานอืน่ ๆ จ�ำนวน 1 ราย และกลุม่ ศูนย์ซอ่ ม จ�ำนวน 2 ราย
โดยในแต่ละขอบเขตงานสามารถสรุปผลการส�ำรวจได้ ดังนี้
การส�ำรวจความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
องค์ความรู้และนวัตกรรมของ กพท. ในภาพรวมอยู่ ในระดับ
พึงพอใจมาก (ค่าเฉลีย่ 3.92, ร้อยละ 78.4) โดยกลุม่ ประชาชนทัว่ ไป
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10,
ร้อยละ 81.6) ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมการบินมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.60, ร้อยละ 72.4)
ซึง่ น้อยกว่ากลุม่ ประชาชนทัว่ ไป โดยการให้ขอ้ มูลทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ
ถู ก ต้ อ งแม่ น ย� ำ เป็ น ประเด็ น ที่ ส ่ ว นใหญ่ พึ ง พอใจมากที่ สุ ด
ขณะที่ความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสาร และความหลากหลาย
ของช่องทางการเผยแพร่ เป็นประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ทั้งนี้เรื่องความสามารถในการน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ได้จริง
และเนือ้ หาข้อมูลมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ปจั จุบนั เป็นปัจจัย
ที่ มี ความส� ำ คั ญ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระดั บ ความพึ ง พอใจโดยรวม
มากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม กพท. ควรมุง่ เน้นแก้ไขในเรือ่ งการน�ำเสนอ

The project to evaluate public and aviation enterprises’
satisfaction regarding CAAT’s performance and release
of information, news, knowledge and innovations in 2021
comprised two parts. The first part involved a survey
among members of the general public and enterprises
in the aviation industry. The survey covered 1,209
respondents. Conducted to assess the performance of CAAT
and respondents’ satisfaction about CAAT’s work including
the release of information, news, knowledge and innovations,
the survey promised to help develop and upgrade CAAT’s
standards further. The second part involved in-depth interviews
with 15 persons from target groups. These interviews
were conducted to get a better understanding on findings
from the quantitative component and explore guidelines
to respond to target groups’ needs/expectations in a way
to better fulfill the aviation industry’s needs. Of 15 interviewees,
four came from airlines, two from aviation authorities,
four from flight-training institutes, two from airports, two from
repair centers, and one from the group of other agencies.
The findings from these two parts are summarized as follows:
On CAAT release of information, news, knowledge,
and innovations, respondents were very satisfied overall
(3.92 points or 78.4%). When divided by groups, people were
very satisfied (4.10 points or 81.6%) while aviation enterprises
were moderately satisfied (3.60 points or 72.4%). The reliability
and accuracy of information were the most satisfactory issues
for the respondents. The issues they were least satisfied
with were the appeal of information and release channels.
However, the practical nature and freshness of information
were the most influential issues on respondents’ overall
satisfaction. Respondents currently recommend that CAAT
should focus on easy-to-understand presentation
of information and fast and timely release of accurate
information, news, knowledge, and innovations.
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ข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และสื่อสารข้อมูลได้รวดเร็ว ทันเวลา 
เป็ น สิ่ ง ที่ ต ้ อ งการให้ กพท. พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น งาน
ในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ และนวัตกรรม
มากที่สุด
การส�ำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ กพท. ในภาพรวม
อยู ่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจมาก (ค่ า เฉลี่ ย 4.05, ร้ อ ยละ 81.5)
โดยกลุ ่ ม ประชาชนทั่ ว ไปมี ความพึ ง พอใจโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ
พึ ง พอใจมาก (ค่ า เฉลี่ ย 4.20, ร้ อ ยละ 83.1) เช่ น เดี ย วกั บ
กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมการบินมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ ใ นระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.80, ร้อยละ 76.6) โดยด้านบุคลากรที่ให้บริการ
เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญและมีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจ
โดยรวมมากที่ สุ ด และเมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะปั จ จั ย พบว่ า 
การให้ บ ริ ก ารตามล� ำ ดั บ ก่ อ นหลั ง (ระบบคิ ว ) เป็ น ประเด็ น
ที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดในด้านเวลา  และความเป็นมืออาชีพ
และมี ม าตรฐานสากล เป็น ประเด็น ที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด
ในด้ า นบุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในขณะเดี ย วกั น การประกาศ
หรื อ แจ้ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและระยะเวลาการให้ บ ริ การ
เป็นประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดในด้านขั้นตอนการให้บริการ
และขั้นตอนในการส่งแบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการติดตาม
ผลตอบรับ ที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดในด้านการใช้งานผ่านระบบ
ออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของช่วงเวลาให้บริการ
(เปิ ด -ปิ ด ที่ ท� ำ การฯ) รวมถึ ง ประกาศหรื อ แจ้ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ขัน้ ตอนและระยะเวลาการให้บริการและ ขัน้ ตอนในการส่งแบบฟอร์ม
สะดวกและง่ายต่อการติดตามผลตอบรับ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งการให้ กพท.
พัฒนาปรับปรุงการบริการมากที่สุด
การส�ำรวจความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีต่อการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการของ กพท. อยู่ ในระดับมาก
(ค่ า เฉลี่ ย 4.00, ร้ อ ยละ 80.9) โดยความพึ ง พอใจโดยรวม
ของกลุ ่ ม ประชาชนทั่ ว ไปมี ม ากกว่ า กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมการบิ น
(กลุ ่ ม ประชาชนทั่ ว ไป มี ค ่ า เฉลี่ ย 4.13, ร้ อ ยละ 82.6
และกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน มีค่าเฉลี่ย 3.75, ร้อยละ 75.1)
โดยกระจายข่าวสาร มาตรฐาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
และเข้าใจง่าย และลดขัน้ ตอนและรูปแบบเอกสารทีไ่ ม่มคี วามจ�ำเป็น
เป็นประเด็นที่ส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้ พัฒนาระบบ
การติ ด ต่ อ ความรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ การ (การตอบค� ำ ถาม,
การประสานงาน, การติดตามผลหรือ ปัญหา) เป็น ปัจ จัย ที่มี
ความส� ำ คั ญ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระดั บ ความพึ ง พอใจโดยรวม
ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด อย่างไรก็ตาม การลดจ�ำนวนขั้นตอน
และรู ป แบบเอกสารที่ ไม่มีความจ�ำเป็น และการพัฒ นาระบบ
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On CAAT services, respondents were very satisfied overall
(4.05 points or 81.5%). When divided by groups, the public
were very satisfied (4.20 points or 83.1%) and so were aviation
enterprises (3.80 points, 76.6%). Staff quality was considered
to have the greatest influence on respondents’ satisfaction.
Queue management received the highest level of satisfaction
in the time factor category. Professionalism and complying
with international standards were the most significant factors
in the personnel category. As for the service process category,
respondents were most satisfied about the announcements
on service procedures and timing. As for form submission
and ease of following up on progress, respondents were most
satisfied about the use of the online system.
Still, respondents perceived a significant need for CAAT
to improve service hours (opening/closing of offices),
announcements on service procedures and timing,
the process of form submission and follow up (4.00 points
or 80.9%). Overall, the public was more satisfied than aviation
enterprises (the public’s average satisfaction score was 4.13
points or 82.6% while aviation enterprises’ satisfaction score
was 3.75 points or 75.1%). The most satisfactory interventions
were the comprehensive release of information on standards
and applicable rules in an easy-to-understand format,
and the streamlining of processes/required documents.
The development of a contact system and the speed of services
(answering questions, coordinating, and following up)
were interventions of crucial importance that had
the greatest influence on respondents’ satisfaction. However,
on the improvement of work processes and services,
the most important perceived interventions were for CAAT
to streamline processes/required documents, develop a contact
system, develop follow up via an e-system, and lower the use
of paper-based documentation.
A survey on service staff behavior revealed that the level
of staff morality was considered to be high (3.98 points
or 71.1%) in the eyes of both the public and aviation
enterprises. Yet, when divided by group, the level
was perceived to be higher among the public (for members
of the general public, the average score was 4.14 points
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การติดต่อ ติดตามกระบวนการท�ำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ลดการใช้เอกสารแบบกระดาษ เป็นสิ่งที่ต้องการให้ กพท. พัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและการให้บริการมากที่สุด
การส� ำ รวจการแสดงออกพฤติ ก รรมของเจ้ า หน้ า ที่
ในการให้ บ ริ ก ารโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย 3.98,
ร้ อ ยละ 71.7) โดยการแสดงออกพฤติ ก รรมโดยรวม
ของเจ้าหน้าที่ ในมุมมองของทัง้ สองกลุม่ อยู่ในระดับมากเช่นเดียว
โดยกลุ่มประชาชนทั่วไปมีระดับการแสดงออกโดยรวมมากกว่า 
(กลุ ่ ม ประชาชนทั่ ว ไป มี ค ่ า เฉลี่ ย 4.14, ร้ อ ยละ 76.5
และกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน มีค่าเฉลี่ย 3.69, ร้อยละ 62.9)
โดยการที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านบนพื้ น ฐานความถู ก ต้ อ ง
ไม่รบั สินบนหรือผลประโยชน์โดยมิชอบเป็นประเด็นทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ เ ล็ ง เห็ นว่ า  เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถแสดงออกพฤติ กรรม
ได้มากที่สุด ขณะที่เจ้าหน้าที่ใส่ใจกับปัญหาและความผิดพลาด
ทีเ่ กิดขึน้ และพร้อมเสนอแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา รวมถึง
ความพยายามแก้ไขปัญหา  แม้ว่าจะนอกเหนือหน้าที่รับผิดชอบ
เป็นประเด็นที่เจ้าหน้าที่แสดงออกพฤติกรรมกับกลุ่มใช้บริการ
ได้ น ้ อ ยที่ สุ ด ในขณะเดี ย วกั น การปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐาน
ขั้ น ตอนและข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด และไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญและมีอิทธิพลต่อระดับการแสดงออก
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด
ทั้ ง นี้ คณะผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ เสนอแนวทางการวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความพึงพอใจโดยรวม เพือ่ น�ำมาหาจุดแข็งจุดอ่อน
ของบริ ก าร เพื่ อ ให้ แ ต่ ล ะประเด็ น ในการบริ ก ารมี เ ป้ า หมาย
ในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ให้ ท ้ า ทายมากขึ้ น โดยมี ป ระเด็ น
ที่ควรพิจารณาในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และนวัตกรรม
ของ กพท. พบว่า  การน�ำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง
แม่นย�ำ มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน สามารถน�ำข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ ได้จริง โดยข้อมูลที่น�ำเสนอนั้นมีความเป็นกลาง
ไม่มีอคติ รวมถึงมีการอ้างอิงในเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้ในระดับ
สากล เป็ น สิ่ ง ที่ ทาง กพท. สามารถท� ำ ได้ ดี แ ล้ ว เป็ น จุ ด แข็ ง
และควรรักษามาตรฐานไว้ ในขณะเดียวกัน ควรมุ่งเน้นแก้ไข
ในเรื่องการน�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และสื่อสารข้อมูล
ได้รวดเร็ว ทันเวลา  เพื่อสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ทาง กพท. ควรให้ความส�ำคัญเพิ่มเติมในเรื่อง
วิธีการหรือแนวทางในการน�ำเสนอข้อมูลให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการ
ให้ ม ากขึ้ น ทั้ ง ในเรื่ อ งของการประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ หรื อ ช่ อ งทาง
ในการน�ำเสนอที่ตอบโจทย์มากขึ้น เช่น การผลักดันให้น�ำเสนอ

or 76.5% while aviation enterprises’ average score was
3.69 points or 62.9%). Most respondents believed the most
noticeable quality of service staff was probity, i.e. lack
of corruption. Regarding unsatisfactory behavior,
the respondents cited staff’’s lack of attention to problems/errors
and likewise minimal efforts to solve problems outside
their scope of work. Factors that had the greatest influence
on respondents’ satisfaction were standard-based operations,
strict compliance with prescribed processes/guidelines,
and non-discrimination.
Analysts recommended a guideline to identify factors
affecting overall satisfaction to pinpoint strengths
and weaknesses in the CAAT’s services, paving the way
for the formulation of more challenging goals in service
development based on each service topic. The guideline
had the following components:
1. CAAT release of information, news, knowledge
and innovations: Information, news, knowledge
and innovations released by CAAT should be reliable,
accurate, timely, practical, objective, free from bias,
and inclusive of reliable and internationally recognized
academic references. CAAT therefore performed
well in this aspect. It therefore should maintain these strengths
and standards. However, CAAT should focus on improving
its presentation techniques for easier-to-understand formats
and faster communications to ensure that released content
is timely and can be applied immediately. Also, CAAT should
accord more importance to finding alternative methods to
enhance service users’ access to its information through
the application of media/other channels that better answer
news release needs. For example, content may be presented
as infographics to attract more readers. Also, CAAT
may use more channels (various online media) in releasing
its content.
2. CAAT services: CAAT should focus on improving
queue management, speed/convenience of services,
timeframe-based services, working hours, service procedure
sequencing, display of announcement boards, signage,
PR materials about service points/service processes
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ในรู ป แบบอิ น โฟกราฟิก ให้เนื้อ หามีความน่าสนใจและดึงดูด
ผู้อ่านมากขึ้น หรือเน้นเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น
(สื่อออนไลน์ต่าง ๆ) เป็นต้น
2. การให้บริการของ กพท. ควรมุ่งเน้นแก้ไขในเรื่อง
การจั ด การระบบคิ ว ความสะดวกและรวดเร็ ว ของขั้ น ตอน
ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร การบริ ก ารควรเป็ น ไปตามระยะเวลาที่ ก� ำ หนด
ความเหมาะสมในช่วงเวลาเปิด-ปิดท�ำการ การจัดล�ำดับขั้นตอน
การให้บริการเป็นไปตามที่ประกาศไว้อีกทั้งในเรื่องความชัดเจน
ของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์จุดบริการหรือแจ้งข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและระยะเวลาการให้ บ ริ ก าร ความสะดวก
และความเหมาะสมของจุ ด บริ ก าร รวมถึ ง ความเพี ย งพอ
ของสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ ห้องน�้ำ เป็นต้น
ในขณะที่นโยบายการด�ำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มารยาท
ที่ แ สดงออกถึ ง ความเต็ ม ใจและความพร้ อ มในการบริ ก าร
ความรูค้ วามสามารถในตอบข้อสงสัย การให้บริการอย่างเป็นธรรม
มี ค วามโปร่ ง ใส ความเป็ น มื อ อาชี พ และมี ม าตรฐานสากล
ขั้ น ตอนในการส่ ง แบบฟอร์ ม สะดวกและง่ า ยต่ อ การติ ด ตาม
ผลตอบรับเป็นสิ่งที่ กพท. ควรรักษามาตรฐานไว้
3. การแสดงออกพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
ทาง กพท. ควรรักษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และข้อพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่เลือกปฏิบัติเป็นประเด็น
ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ กพท. สามารถท� ำ ได้ ดี แ ล้ ว และเป็ น จุ ด แข็ ง
ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ความรับผิดชอบและปฎิบัติงาน
งานในหน้าที่อย่างชัดเจน การปฏิบัติงานบนพื้นฐานความถูกต้อง
ไม่รับสินบนหรือผลประโยชน์ โดยมิชอบ และการให้ความส�ำคัญ
กั บ ข้ อ มู ล ของผู ้ ใ ช้ บ ริ การ โดยไม่ ล ะเมิ ด หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล
โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ซึ่ ง ประเด็ น เหล่ า นี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ จ้ า หน้ า ที่
ควรรั ก ษามาตรฐานไว้ ขณะที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ ส่ ใ จกั บ ปั ญ หา
และความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือ
และแก้ ไ ขปั ญ หาการปฎิ บั ติ ง านด้ ว ยความถู ก ต้ อ งแม่ น ย� ำ
และการแก้ไขปัญหา ทัง้ ในเรือ่ งการให้ขอ้ มูลและขัน้ ตอนการท�ำงาน
หรือการพยายามแก้ไขปัญหา  สามารถให้ค�ำแนะน�ำหรือข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการใส่ใจและน้อมรับค�ำติชม
หรือข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ เพื่อน�ำไปพัฒนาการบริการ
ต่อไป เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ควรมีการประสานงานและช่วยเหลือกัน
ในแต่ ล ะฝ่ า ย เพื่ อ ให้ การให้ บ ริ การเป็ น ไปตามที่ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ต้องการ
อย่ า งไรก็ ต าม จากการด� ำ เนิ น งานใน 1 ปี ที่ ผ ่ า นมา 
ในภาพรวมส่ ว นใหญ่ เ ล็ ง เห็ น ว่ า  ภาพลั ก ษณ์ ข อง กพท.
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or timing, and the availability of facilities such as waiting
areas and toilets. In addition, CAAT should ensure its staff
are willing to serve, be able to answer inquiries, and serve
fairly, transparently, professionally and in line with international
standards. Also, CAAT should maintain its standard
on the ease of form submission and follow up.
3. CAAT service staff quality: CAAT’s service staff
should maintain working standards, continue to strictly
comply with prescribed procedures/guidelines, and remain
non-discriminatory because these qualities are their
strengths. Also, they should demonstrate clear sense of duty
and responsibility to their jobs, carry out their work ethically,
avoiding corrupt practices and accord importance to service
users’ information by protecting it and not releasing it without
prior consent. Such working standards should be upheld.
In addition, service staff must urgently improve their attention
to problems/mistakes and be ready to explore proper solutions.
They must try to solve problems, offer information, explain
the working process, and provide useful advice to service
users. Otherwise, they should accord importance to feedback
and recommendations from service users for service
improvement. Staff in different units should coordinate
and support each other to fulfil the needs of service users.
On CAAT work in the past year, the majority or 52%
of the respondents thought the CAAT’s image had improved
since 2020. In the eyes of the public, the main reason was that
CAAT service staff have worked faster. Aviation enterprises,
meanwhile, appreciated the more efficient integration
of modern technologies or information technologies.
Of the respondents, about 15.0% considered that CAAT’s
image remained unchanged. Only 0.7% thought that the image
had deteriorated in 2021, mainly because of problems
in following up with complaints/requests and staff’s impolite
or seemingly unfriendly responses.
In-depth interviews with aviation entrepreneurs yielded
the following results:
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มี การเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น กว่ า ปี 2563 คิ ด เป็ น
ร้อยละ 52 โดยกลุม่ ประชาชนทัว่ ไปทีม่ องว่าภาพลักษณ์ของ กพท.
ในปัจจุบนั ทีด่ ขี นึ้ กว่าปี 2563 เล็งเห็นว่า การให้บริการของเจ้าหน้าที่
ที่รวดเร็วขึ้น เป็นเหตุผลหลักที่ส่วนใหญ่มองว่า  กพท. สามารถ
ท�ำได้ดี ขณะเดียวกัน มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย/IT เข้ามา
พัฒนาได้ดขี นึ้ เป็นเหตุผลหลักทีก่ ลุม่ อุตสาหกรรมการบินส่วนใหญ่
เล็งเห็นว่า  กพท. สามารถท�ำได้ดี ในขณะที่ ร้อยละ 15 มองว่า
ภาพลักษณ์การท�ำงานยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
และมีเพียงร้อยละ 0.7 ที่มองว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่แย่ลงกว่าปี 2563 โดยเหตุผลหลักที่เล็งเห็นว่า  การท�ำงาน
ของ กพท. แย่ลง คือ ในเรื่องการติดตามเรื่องหรือการแจ้ง
การร้องเรียนไม่มคี วามคืบหน้า และให้บริการไม่สภุ าพ ดูไม่เป็นมิตร
ส� ำ หรั บ การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง หยั่ ง ลึ ก กั บ ผู ้ ป ระกอบต่ า ง ๆ
ในอุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปประเด็นส�ำคัญ ๆ
ได้ดังนี้
ด้านเวลาในการให้บริการ

1. เจ้าหน้าที่ควรที่จะยินดีให้บริการ ไม่ว่าจะในเวลาท�ำการ
หรือนอกเวลาท�ำการ ยกตัวอย่าง เช่น จากประสบการณ์เคยติดต่อ
เจ้าหน้าที่ CAAT ช่วงเวลาเร่งด่วนในเวลาเย็น ๆ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่
รั บ สาย รวมถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ควรปฎิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ที่ ใ นเวลา
ท�ำการ และสามารถส่งมอบข้อมูลที่ต้องการภายในเวลาที่ก�ำหนด
(เนื่องจากเจ้าหน้าที่ กพท. จะไม่ปฎิบัติงานล่วงเวลา)
2. ปรับเวลาการส่งมอบข้อมูลให้รวดเร็วมากขึน้ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น การขอหนังสือ
หรือจดหมายกับ CAAT มีหลายล�ำดับขัน้ ตอนและต้องรอผูม้ อี ำ� นาจ
ในการอนุมัติ ท�ำให้ต้องรอ รวมถึงเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดระยะเวลาในการ ท�ำงานไม่ให้กระชั้นชิด
มากจนเกินไป
3. พยายามส่งมอบข้อมูลหรือติดต่อกลับมายังหน่วยงาน
ภายในเวลาท�ำการของวันดังกล่าวทีร่ บั เรือ่ ง ไม่ควรปล่อยให้ลว่ งเวลา
ไปหลายวั น และสามารถติ ด ต่ อ สอบถามได้ ต ลอด 24 ชม.
และควรแจ้ง ให้ทางลูกค้ารับทราบล่วงหน้าก่อนก�ำหนดการทีต่ กลงไว้
ประมาณ 1-2 วัน
4. ปรับปรุงระยะเวลาในการออกตรวจมาตรฐาน การรองรับ
มาตรฐานต่าง ๆ ให้รวดเร็วมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งยั ง มี ความกั ง วลในเรื่ อ ง
ของสถานการณ์ COVID-19 ที่ อาจจะต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นเวลา
ในการให้บริการให้ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ และสามารถตอบสนอง
ความต้องการใช้ข้อมูลหรือใช้งานได้ทันท่วงที

Service Time

1. CAAT service staff should be willing to serve both during
and beyond working hours. For example, interviewees called
but could not reach CAAT service staff during evening rush hours.
Also, interviewees believed CAAT service staff should work
to the fullest of their abilities during office hours and deliver
requested information within specified timeframes (because
they refused to work overtime).
2. CAAT should deliver information more quickly
in response to user needs. For instance, a request
for any document from CAAT is subject to a plethora
of procedures. It also takes time to wait for an authorized
person to grant approval. CAAT, moreover, should be able
to expedite issue resolution to avoid last minute actions.
3. CAAT should try to reply or get back to a service
user by the following day after receiving a request or a letter.
It should not take several days to respond. Otherwise,
CAAT should be available to answer inquiries 24 hours
a day. CAAT, moreover, should reconfirm with service users
at least one to two days in advance of scheduled programs.
4. CAAT should accelerate the process for its
inspections and certifications.
Sample interviewees expressed concerns about
the COVID-19 situation. They believed in the face of the situation
that CAAT might need to adjust its working schedule
to provide services and flexibility in responding to
information/service usage needs in a timely manner.
Service Staff

1. Service staff should be service-minded and willing
to answer questions, provide useful advice, explain
rules/regulations completely, promptly respond to persons who
contact them during office hours, and be flexible.
2. Service staff should be able to maintain service
standards or strictly uphold international standards. In addition,
they should have knowledge and expertise to provide clear
and good advice. CAAT should ensure that it has enough staff
for unusual times such as the COVID-19 crisis.
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รายงานประจำ�ปี 2564

ด้านบุคลากรที่ ให้บริการ

1. เจ้าหน้าทีค่ วรมีจติ ใจในการให้บริการทีด่ ี (Service Mind)
มี ความยิ น ดี ท่ี จ ะตอบค� ำ ถาม และให้ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์
หรือตอบค�ำถามและข้อสงสัยเกีย่ วกับกฎประกาศหรือข้อบังคับใช้ได้
อย่างครบถ้วน รวมถึงสามารถแจ้งข้อมูลกลับมาได้อย่างรวดเร็ว
ภายในเวลาท�ำการ มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ (ยกเว้นเรื่อง
ความปลอดภัย)
2. เจ้าหน้าที่สามารถปฎิบัติและรักษาระดับการบริการ
ให้เป็นมาตรฐานตามหลักสากลอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องมีความรู้
และความเชี่ยวชาญ สามารถให้ค�ำแนะน�ำได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
และพิ จ ารณาเพิ่ ม จ� ำ นวนเจ้ า หน้ า ที่ แ ละบุ ค ลากรให้ เ พี ย งพอ
ต่อความต้องการได้ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น วิฤกติ COVID-19
เป็นต้น
3. เพิ่ ม งบประมาณในการจั ด สรรทรั พ ยากรโดยเฉพาะ
ด้านบุคคลากรในการเพิ่มทักษะและอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
ที่ รั บ เรื่ อ ง และให้ บุ ค ลากรมี ความชั ด เจนตรงตามมาตรฐาน
ในการให้ข้อมูลและการบริการ และมีการเพิ่มบุคลากรให้มากขึ้น
และตอบสนองต่อความต้องการของ Operator ได้อย่างมีมาตรฐาน
เดียวกัน
4. ควรมีการติดต่อกลับหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลที่รวดเร็ว
มากขึ้น ไม่ควรให้รอมากกว่า 3 ชั่วโมง ยกตัวอย่างเช่น เคยติดต่อ
ไปสอบถามข้อมูลในช่วงเช้า  แต่เจ้าหน้าที่ขอไปตรวจสอบข้อมูล
ก่อน ปรากฏว่า  ติดต่อกลับมาอีกทีคือใกล้เลิกงาน ซึ่งมองว่า 
เจ้ า หน้ า ที่ ท� ำ งานช้ า เกิ น ไปแต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ยังมีความกังวลในเรื่องความเพียงพอของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
ที่ให้บริการในแต่ละด้าน รวมถึงความรู้ ความเข้าใจ ที่สามารถ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นประโยชน์ท่ีเป็นไปตามเป็น
มาตรฐานเดียว และมาตรฐานตามหลักสากล
ด้านขั้นตอนการให้บริการ

1. ควรมีการบริหารจัดการท�ำระบบภายในองค์กร ทีส่ ามารถ
ประสานงานได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ไม่จ�ำเป็น รวมถึงความพร้อม
ของระบบสารสนเทศของ กพท. และการให้ ความส� ำ คั ญ กั บ
การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ โดยเคร่งครัด ตลอดจนความร่วมมือ
ในการให้ ข ้ อ มู ล ของ กพท. มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ต่ อ ความส� ำ เร็ จ
ในการปฏิบัติหน้าที่
2. เพิ่ ม ความรวดเร็ ว ของการตั ด สิ น ใจ หรื อ อนุ มั ติ
ในเรื่องต่าง ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น หน่วยงานสามารถบริหาร
จัดการเวลา  เช่น ความถี่ในการจัด Committee ภายใน กพท.
ให้มากขึ้น
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3. CAAT should increase its budget for the allocation
of resources, especially human resources. Frontline staff
should be trained and upskilled, as their qualifications should
suit the set standards for information and services. Also,
CAAT should increase its workforce and respond to the needs
of all operators with equity.
4. CAAT should quickly respond to organizations
that have earlier contacted it with the information they need.
Waiting time should not exceed three hours. For example,
an interviewee said he contacted CAAT in the morning
and was told to wait. CAAT staff later made contact when
the office was almost closed. In his view, CAAT was too slow.
Beside, sample interviewees were worried whether CAAT
had enough service staff for each field of service and whether
the staff had knowledge and understanding to provide correct,
clear, and useful information in a way that not only represents
a uniform standard but is also congruent with international
standards.
Service Procedures

1. CAAT should develop an internal management
system for fast coordination. Unnecessary procedures should
be removed. Moreover, CAAT’’s information system should
be well prepared and strict compliance with rules must receive
strong emphasis. CAAT’s cooperation on information provision
is crucial to the completion of work.  
2. CAAT should accelerate decision-making processes.
Its units should be able to improve time management.
For example, CAAT committees should be able to hold
meetings more frequently.
3. CAAT should curb the need to submit
paper-based documents and promote the use of electronic
information systems. At present, the CAAT system has not yet
completely allowed the use of e-documents as CAAT
still requires paper-based forms to be submitted to its office
on the third floor of its office building. Moreover, CAAT’s
online systems should be improved further to streamline
and expedite processes for work submission/problem
reporting.
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3. ควรลดการส่งมอบข้อมูลในรูปแบบเอกสาร โดยผลักดัน
ให้ใช้ระบบสารสนเทศให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยังไม่สามารถ
อั พ โหลดเอกสารและใช้ ร ะบบออนไลน์ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ 100%
ยั ง คงต้ อ งกรอกเอกสารไปส่ ง มอบที่ ชั้ น 3 อย่ า งไรก็ ต าม
ระบบออนไลน์ต่าง ๆ ของ กพท. ควรมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ลดขัน้ ตอนที่ไม่จำ� เป็นออกเพือ่ เพิม่ ความรวดเร็วในการส่งมอบงาน
หรือแจ้งปัญหา 
4. การตัดสินใจของผูม้ อี ำ� นาจควรมีความรวดเร็ว และคล่องตัว
เพื่อให้ตัดสินใจหรืออนุมัติได้รวดเร็วมากขึ้น หน่วยงานสามารถ
บริหารจัดการเวลา  โดยแต่งตั้งผู้มีอ�ำนาจที่สามารถอนุมัติได้
ในหลากหลายระดับ ไม่จ�ำเป็นต้องรอเพียงคนใดคนหนึ่ง
5. การออกมาตรการในเชิงรุก (Pro-Active) ที่สอดคล้อง
กับช่วงสภาวการณ์ COVID-19 เช่น มาตรการการเดินทาง
เข้ า ประเทศไทย เงื่ อ นไขเวลาขึ้ น -ลงของอากาศยาน
ประเทศที่ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าออกภายในประเทศ เป็นต้น
6. การพิ จารณาลดขั้ น ตอนการท� ำ งาน การให้ บ ริ การ
ให้เป็น  One  Stop  Service ปรับปรุง กระบวนการ/ขัน้ ตอนในการให้บริการ
(ขั้นตอนชัดเจน/ระยะเวลาที่รวดเร็ว/เอกสารน้อย กรอกง่าย)
7. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
การบินต่าง ๆ หรือข้อบังคับทีค่ วรพึงระวัง ทีส่ อดคล้องกับสภาวการณ์
COVID-19 ให้หน่วยงานได้รบั ทราบ โดยมีการร่วมหารือเป็นวาระ
การประชุม เพือ่ ให้รบั ทราบถึงปัญหา และแนวทางในการผ่อนปรน
รวมถึงแผนการรับมือต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
8. ส่งมอบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการบิน
ต่าง ๆ หรือข้อบังคับทีค่ วรพึงระวัง ทีส่ อดคล้องกับช่วงสภาวการณ์
COVID-19 ให้หน่วยงานได้รบั ทราบ (อาจส่งเป็นจดหมายหรืออีเมล
มายังโรงเรียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือครูฝึก สามารถน�ำไปดัดแปลง
และประยุกต์ใช้ในการสอนในหลักสูตรได้)
9. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี แ ละการพั ฒ นาช่ อ งทาง
การให้บริการลูกค้า รวมทัง้ การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
ด้านความมัน่ คง ปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
10. อยากให้มเี งือ่ นไขพิเศษเพือ่ รองรับในการได้รบั การอนุมตั ิ
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และพัฒนาระบบออนไลน์
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม กลุม่ ตัวอย่างยังมีความกังวล
ในเรือ่ งความล่าช้าในการใช้ดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาและรับมือปัญหา
ที่ใช้เวลานานอาจจะให้เกิดความล่าช้า  เสียหาย และการที่ยังใช้
เอกสารประกอบการขออนุมตั ลิ งพืน้ ทีอ่ าจจะท�ำให้การท�ำงานล่าช้า
ออกไปพอสมควร ซึง่ ต่างจากเมือ่ ก่อนทีส่ ามารถส่งเอกสารตามไป
ทีหลังได้

4. CAAT’s decision-makers should act quickly
so CAAT can make decisions or grant approvals faster.
CAAT’s units should be able to improve their time
management by delegating authority to staff at various levels.
Decision-making should not be centralized or kept in the hands
of just one person.
5. CAAT should introduce pro-active measures
during the COVID-19 situation. For example, pro-active
measures should be introduced for entries to Thailand,
flight takeoffs /landings, and countries that have not yet reopened.
6. CAAT should streamline work processes
and introduce a One Stop Service, with improved work
process/service procedures (clear procedures, fast processing,
minimal documentation and easy-to-complete forms).
7. CAAT should release information on aviation
measures and precautions related to applicable regulations
that match the COVID-19 situation among relevant
organizations. Also, CAAT should hold meetings to understand
the problems these organizations have faced and issue
guidelines on how to relax regulations or draw up response
plans for the future.
8. CAAT should release information on aviation
measures and precautions related to applicable regulations
that match the COVID-19 situation among relevant
organizations (possibly in the forms of letters or emails
to schools so that their staff or trainers can use or apply
them to school curricula).
9. CAAT should apply technologies, develop service
delivery channels, and improve its competitiveness with regard
to information/IT security as well as cybersecurity.
10. CAAT should offer special conditions
that accommodate weekend inspections and improve
its online systems.
Sample interviewees expressed concerns about CAAT’s
delays in reviewing or responding to problems, because
delays could cause damage. CAAT’s demand that all required
documents must be submitted to request approval for its
operational trips has delayed working processes to some extent.
In the past, required documents could be submitted later.
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ข้อมูลการติดต่อ กพท.
CONTACT

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนก�ำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

The Civil Aviation Authority of Thailand

333/105 Lak Si Plaza, Kamphaeng Phet 6 Rd.,
Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210
ฝ่ายกลยุทธองค์กร (CSD)

csd@caat.or.th

0 2568 8800 # 1601

ฝ่ายการเงิน บัญชีและงบประมาณ (FAB)

fab@caat.or.th

0 2568 8800

ฝ่ายกฎหมาย (LEG)		

leg@caat.or.th

0 2568 8802

ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ (ANS)

ans@caat.or.th

0 2568 8825

ฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและ
การอ�ำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน (SFD)

sfd@caat.or.th

0 2568 8829

ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน (AGA)

aga@caat.or.th

0 2568 8826

ฝ่ายประกันคุณภาพ (QAD)

qa@caat.or.th

0 2568 8812

ฝ่ายนิรภัยการบิน (SMD)

smd@caat.or.th

0 2568 8800 # 1301

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ITD)

it@caat.or.th

0 2568 8809

ฝ่ายบริการข่าวสารการบิน (AIS)

ais@caat.or.th

0 2568 8831

ฝ่ายมาตรฐานผู้ประจ�ำหน้าที่ (PEL)

pel@caat.or.th

0 2568 8832

ฝ่ายก�ำกับดูแลทางเศรษฐกิจ (ERD)

erd@caat.or.th

0 2568 8815

ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน (OPS)

ops@caat.or.th

0 2568 8843

ฝ่ายพิธีการบิน (FFD)		

ffd@caat.or.th

0 2568 8808

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน (APD)

apd@caat.or.th

0 2568 8835

ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน (AIR)

airworthiness@caat.or.th

0 2568 8800 # 4101

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD)

pd@caat.or.th

0 2568 8800 # 8849

Call center
0 2568 8800

Service center
0 2568 8810
0 2568 8811

ร้องเรียนสายการบิน www.caat.or.th/complaint
การคุ้มครองสิทธิผู้ โดยสารเเละติดตามเรื่องร้องเรียนสายการบิน
0 2568 8800 ต่อ 1502
Complain about airline services at www.caat.or.th/complaint.
For protection of passenger rights and complaint follow-up,
please call 0 2568 8800 ext. 1502.

Fax center
0 2568 8844

E-mail
info@caat.or.th

ขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน www.caat.or.th/uav
การขึ้นทะเบียนผุู้บังคับโดรนเเละขออนุญาตบินโดรน
0 2568 8800 ต่อ 1603
Conduct drone registration at www.caat.or.th/uav.
For drone registration and operation permission,
please call 0 2568 8800 ext. 1603.

