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แผนปฏิบัตกิ าร
ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ ทีK 1: Airport Strategic Positioning (จํานวน 3 แผน) ดําเนินการตามแผน จํานวน 1 แผน ดําเนินการล่ าช้ ากว่ ากําหนด จํานวน 1 แผน อยู่ระหว่ างการเสนอขอปรับแผน 1 แผน
กลยุทธ์ ทีK 1.1: พัฒนาการจัดการฐานข้ อมูลสํ าคัญและกํากับการดําเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning จํานวน 2 แผน
ดําเนินการตามแผนจํานวน 1 แผน
1. โครงการจัดทําฐานข้ อมูลสํ าคัญเพืKอรองรับการดําเนินงานภายใต้ Airport Strategic การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 20
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน ฝกอ. ได้ดาํ เนินการศึกษาข้อมูลทัVงจากปั จจัยภายนอก
Positioning
และปั จจัยภายในทีEมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของธุรกิจ อาทิ แนวโน้มอุตสาหกรรมการบิน
ส่ วนงานรับผิดชอบหลัก ฝกอ.
ผลการดําเนินงานทีEผา่ นมาของแต่ละท่าอากาศยาน เป็ นต้น เพืEอจัดทําเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์
วัตถุประสงค์หลัก
เบืVองต้นก่อนจะประชุมเชิงปฏิบตั ิการร่ วมกับผูป้ ฏิบตั ิงานท่าอากาศยาน ทัVง 6 แห่งต่อไป
1. มีการจัดทําฐานข้อมูลสําคัญทีEสอดคล้องกับการดําเนินงานภายใต้ตาํ แหน่ง
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน
เชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละท่าอากาศยาน เพืEอกําหนดทิศทางการบริ หารจัดการของ
กําหนดข้อมูลสําคัญ (Business Intelligence) ภายใต้ Airport Strategic Positioning
ท่าอากาศยาน และพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ให้สอดคล้องกับ
ของท่าอากาศยานทัVง 6 แห่ง แล้วเสร็ จภายในเดือน ก.ย.62
สถานการณ์ และบริ บททีEเปลีEยนแปลงไป
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน ก.ย.62
2. เพืEอพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการและรู ปแบบ
การให้บริ การทีEตรงตามลักษณะฐานข้อมูลการใช้งานของลูกค้า (User Profile)
3. เพื่อทบทวน และกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง
ให้มีความเหมาะสม ทันต่อสภาพแวดล้อม และฐานข้อมูลลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
4. เพืEอพัฒนาไปสู่ ระบบ Airport Performance Indicators ในอนาคต
แนวทางการดําเนินงาน
1. ศึกษา และเลือกประเภทข้อมูลเพืEอจัดทําฐานข้อมูลสําคัญ
2. การศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดประเภทข้อมูล
2.1 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดับท่าอากาศยาน ทัVง 6 แห่ง
2.2 กําหนดประเภทข้อมูลและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล
3. พัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมูลสําคัญ
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แผนปฏิบัตกิ าร
3.1 รวบรวมข้อมูลเพืEอจัดทําฐานข้อมูลสําคัญ
3.2 ประชุมหน่วยงานทีEเกีEยวข้องเพืEอการจัดทําระบบจัดเก็บและใช้ฐานข้อมูลสําคัญ
- กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลนําเข้า
- กําหนดการเข้าถึงข้อมูลโดยหน่วยงานต่างๆ
4. ประสาน สทกส. เพืEอเตรี ยมนําข้อมูลเข้าสู่ ระบบสารสนเทศของ ทอท. ต่อไป
ดําเนินการล่ าช้ ากว่ ากําหนด จํานวน 1 แผน
1. แผนงานพัฒนาการจัดทําฐานข้ อมูลระดับการให้ บริการของท่ าอากาศยาน (Level of
Service: LoS)
ส่ วนงานรับผิดชอบหลัก สวพ.ฝวน.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพืEอพัฒนาการจัดทําฐานข้อมูลระดับการให้บริ การของท่าอากาศยาน (LoS)
2. เพืEอพัฒนารู ปแบบในการบันทึกข้อมูลระดับการให้บริ การของท่าอากาศยานผ่าน
อุปกรณ์พกพา (Mobile Device) อํานวยความสะดวกให้กบั เจ้าหน้าทีEของท่าอากาศยาน
3. เพืEอสามารถแสดงผลการรายงานระดับการให้บริ การผ่านอุปกรณ์พกพา (Mobile
Device) ลดขัVนตอนในการรายงานระดับการให้บริ การรายวันของแต่ละท่าอากาศยาน
เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลในการวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับการ
ให้บริการและกำหนดแผนบริหารจัดการท่าอากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
ใช้ข้อมูลประกอบสำหรับแผนพัฒนาท่าอากาศยานในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แนวทางการดําเนินงาน
1. สํารวจข้อมูล รวบรวมความต้องการ และวางแผนการพัฒนาการจัดทําฐานข้อมูล
จากการสํารวจระดับการให้บริ การของท่าอากาศยาน
2. ฝรส.ดําเนินการพัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรมฯ
3. ฝวน.และท่าอากาศยานทดสอบการใช้งานโปรแกรมฯ
4. สรุ ปผลการใช้งานโปรแกรมฯ

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนไตรมาสทีE 1 ร้อยละ 10
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 5
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน สวพ.ฝวน.ประชุมร่ วมกับ ฝรส.เรืE องการให้ขอ้ มูล LoS
ด้านการจัดทําร่ างรู ปแบบของ Application และเริE มสํารวจข้อมูล รวบรวมความต้องการของ
ท่าอากาศยาน ทัVง 6 แห่ง โดยเริE มทีEท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นแห่งแรก คาดว่าจะดําเนินการ
รวบรวมข้อมูล และวางแผนการพัฒนาการจัดทําฐานข้อมูลจากการสํารวจระดับการให้บริ การ
ของท่าอากาศยานแล้วเสร็ จในไตรมาสทีE 2 ต่อไป
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน
ร้อยละความสําเสร็ จของการดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ (ร้อยละ 100)
สาเหตุของความล่าช้า/ปั ญหาอุปสรรค ปัจจัยภายใน เนืEองจากท่าอากาศยานภูมิภาคและ ฝวน.
ติดภารกิจอืEน ทําให้การประสานเวลาในการประชุมได้ล่าช้ากว่ากําหนด
แนวทางการแก้ไข
จัดการงานในส่ วนอืEนๆให้รวดเร็ วขึVน
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แผนปฏิบัตกิ าร
กลยุทธ์ ทีK 1.3: การพัฒนาทียK งัK ยืนภายใต้ Airport Strategic Positioning จํานวน 1 แผน
อยู่ระหว่ างการเสนอขอปรับแผน จํานวน 1 แผน
1. แผนการจัดตัVงแหล่ งการเรียนรู้ อย่ างยังK ยืน ทสภ.
ส่ วนงานรับผิดชอบหลัก ฝกศ.ทสภ.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพืEอเป็ นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ความเป็ นมืออาชีพในการบริ หารท่าอากาศยาน
2. เพืEอเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ดา้ นกิจการการบินและการบริ หารจัดการทีEเป็ นมาตรฐาน
เช่น มาตฐานการรักษาความปลอดภัย การจัดการด้านสิE งแวดล้อมการจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอืEนๆ ให้กบั สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและบุคคลทัวE ไป
3. เป็ นการเสริ มสร้างและจุดประกายให้เกิดความสนใจในอาชีพทีEเกีEยวข้องกับ
กิจการการบิน
แนวทางการดําเนินงาน
1. ขออนุมตั ิงบประมาณการจ้างออกแบบห้องประชุม(Auditorium) และโครงสร้างห้อง
จัดแสดงแบบ Interactive (ต่อจากแผนปี 60)
2. ดําเนินการขัVนตอนทางพัสดุจา้ งผูอ้ อกแบบ
3. บริ ษทั ผูร้ ับจ้างดําเนินการออกแบบ
4. ตรวจรับงานออกแบบ
5. ขออนุมตั ิแบบก่อสร้าง จัดทําข้อกําหนดการก่อสร้างฯ ประมาณราคากลาง
ก่อนดําเนินการด้านพัสดุ
6. ดําเนินการขออนุมตั ิงบประมาณเพืEอจัดจ้างก่อสร้างห้องประชุม(Auditorium)
และโครงสร้างห้องจัดแสดงแบบ Interactive
7. ดําเนินการขัVนตอนทางพัสดุการจัดจ้างก่อสร้างฯ โดยวิธีเชิญชวน

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนไตรมาสทีE 1 ร้อยละ 30 (อยูร่ ะหว่างการเสนอขอปรับแผน)
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 0
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างปรับแผนปฏิบตั ิการฯ
(ฉบับปรับปรุ ง) เสนอคณะทํางานแผนดําเนินการของ ทสภ. และคณะกรรมการนโยบายฯ
เพืEอขอความเห็นชอบตามลําดับต่อไป
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน
1. การออกแบบห้องประชุม(Auditorium) และโครงสร้างห้องจัดแสดงแบบ Interactive แล้วเสร็ จ
ภายในเดือน พ.ค.62
2. ดําเนินการเสนอ ฝพอ. ในการจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีเชิญชวนภายในเดือน ก.ย.62
สาเหตุของความล่าช้า/ปั ญหาอุปสรรค ปัจจัยภายใน เนืEองจากได้รับการอนุมตั ิงบประมาณ
และจัดหาผูอ้ อกแบบในวงเงินงบประมาณจํานวน 1,755,370.-บาท แล้ว แต่มีการปรับแผน
การดําเนินงานใหม่ เพืEอให้แผนการดําเนินงานสอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานจริ ง
แนวทางการแก้ไข ดําเนินการปรับแผนและเสนอคณะทํางานแผนดําเนินการของ ทสภ.
และคณะกรรมการนโยบายฯ เพืEอขอความเห็นชอบตามลําดับต่อไป

4
แผนปฏิบัตกิ าร
ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ 2 : Airport Service Capacity (จํานวน 6 แผน) ดําเนินการตามกําหหนด จํานวน 3 แผน ล่ าช้ ากว่ ากําหนด จํานวน 3 แผน
กลยุทธ์ ทีK 2.1: เพิมK ขีดความสามารถท่ าอากาศยาน จํานวน 5 แผน
ดําเนินการตามแผนจํานวน 2 แผน
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 20
1. โครงการพัฒนา ทดม. (ปี งบประมาณ 2560 - 2568)
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝผพ.
1.โครงการอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ คค. และ สศช. เพืEอเสนอ ครม.
วัตถุประสงค์หลัก
2. อยูร่ ะหว่างการออกแบบงานในโครงการ
1. เพืEอเป็ นการคืนสภาพขีดความสามารถเดิมของท่าอากาศยานดอนเมือง และพัฒนา
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน ก.ย.62 (งานทัVงโครงการแล้วเสร็ จปี 2568)
เต็มศักยภาพของพืVนทีEๆ ให้สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ประมาณ 40 ล้านคนต่อปี
โดยดําเนินการรืV ออาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศเดิม และขยายอาคารเพืEอให้สามารถ
รองรับผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศได้ 18 ล้านคนต่อปี ปรับปรุ งอาคารผูโ้ ดยสาร 1
เพืEอรองรับผูโ้ ดยสารภายในประเทศ ทัVงนีVการปรับปรุ งอาคารผูโ้ ดยสาร 1
เป็ นการปรับปรุ งเพืEอฟืV นฟูสภาพอาคารให้อยูใ่ นสภาพใหม่ และยกระดับการให้บริ การ
ผูโ้ ดยสาร โดยเมืEอแล้วเสร็ จอาคารผูโ้ ดยสาร 1 และ 2 จะรองรับผูโ้ ดยสารภายในประเทศ
รวม 22 ล้านคนต่อปี
2. เพืEอให้ระบบขนถ่ายผูโ้ ดยสารระหว่างทางอากาศและทางพืVนดินมีประสิ ทธิภาพ
ลดความแออัดระบบจราจรภายในท่าอากาศยาน รวมทัVงสามารถเชืEอมต่อระบบขนส่ ง
ทางราง
แนวทางการดําเนินงาน
1. คค. สศช. พิจารณา เสนอ ครม. พิจารณาอนุมตั ิงบโครงการ
2. ทอท. ดําเนินการออกแบบงานในโครงการ
(ดําเนินการออกแบบ มิ.ย.61 – มี.ค.62)
3. ดําเนินการจัดหาผูร้ ับจ้างก่อสร้างงานในโครงการ (เม.ย.62 – ต.ค.62)
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2. โครงการพัฒนา ทชม. ระยะทีK 1
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝผพ.
วัตถุประสงค์หลัก
เพืEอเพิEมขีดความสามารถของ ทชม.โดยการพัฒนาขยายขีดความสามารถ สิE งอํานวย
ความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการรองรับปริ มาณจราจรทาง
อากาศ ทีEจะเกิดขึVนในปี พ.ศ.2568 โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนา ทชม.
แนวทางการดําเนินงาน
1. คค. สศช. พิจารณา เสนอ ครม. พิจารณาอนุมตั ิงบโครงการ
2. ทอท. ดําเนินการออกแบบงานในโครงการ
(ดําเนินการออกแบบ มิ.ย.61 – มี.ค.62)
3. ดําเนินการจัดหาผูร้ ับจ้างก่อสร้างงานในโครงการ (เม.ย.62 – ต.ค.62)
ดําเนินการล่ าช้ ากว่ ากําหนด จํานวน 3 แผน
1. โครงการพัฒนา ทสภ. (ปี งบประมาณ 2554-2560)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สกส.
วัตถุประสงค์หลัก
เพิEมขีดความสามารถในการรองรับปริ มาณผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจาก
45 ล้านคนต่อปี เป็ น 60 ล้านคน/ปี
แนวทางการดําเนินงาน
1. งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครืE องบินรองหลังทีE 1 (ชัVน B2 ชัVน B1 และชัVน G)
ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครืE องบินรองหลังทีE 1 และส่ วนต่อเชืEอมอุโมงค์
ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก) (CC1/1)
2. งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครืE องบินรองหลังทีE 1 (ชัVน 2-4) และส่ วนต่อเชืEอมอุโมงค์
ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2)

ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 20
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน
1.โครงการอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ คค. และ สศช. เพืEอเสนอ ครม.
2. อยูร่ ะหว่างการออกแบบงานในโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน มี.ค.62
ตัวชีVวดั แผนปฏิบตั ิการ
1. ดําเนินการออกแบบงานโครงการร้อยละ 50 ในเดือน มี.ค.62
2. เริE มประกาศจัดหาผูร้ ับจ้างก่อสร้างงานในโครงการในเดือน มิ.ย.62
3. ร้อยละความสําเร็ จของการดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ (ร้อยละ 100)
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน ก.ย.62 (งานทัVงโครงการแล้วเสร็ จปี 2565)

เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนไตรมาสทีE 1 ร้อยละ 20.75
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน
1) งานก่อสร้างอาคารเทียบเครืE องบินรองหลังทีE 1 (ใต้ดิน) ลานจอดอากาศยาน และอุโมงค์ดา้ น
ทิศใต้ (CC1/1)
- อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง ได้ผลงาน 90.95% (ล่าช้ากว่าแผน 8.42%)
2) งานก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเทียบเครืE องบินรองหลังทีE 1 (ชัVน 2-4) (CC1/2)
- อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง ได้ผลงาน 9.66% (ล่าช้ากว่าแผน 0.75%)
3) งานก่อสร้างอาคาร สนง.สายการบิน และอาคารจอดรถด้านทิศตะวันออก (CC2/1)
- พิจารณากําหนดราคากลางแล้วเสร็ จอยูร่ ะหว่างเตรี ยมดําเนินการจัดหาผูร้ ับจ้าง
4) งานก่อสร้างส่ วนขยายอาคารผูโ้ ดยสารด้านทิศตะวันตก (CC2/2)
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3. งานจ้างก่อสร้าง อาคารสํานักงานสายการบิน และทีEจอดรถด้านทิศตะวันออก
(CC2/1)
4. งานจ้างก่อสร้างส่ วนต่อขยายอาคารผูโ้ ดยสารด้านทิศตะวันออก (CC2/2)
5. งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3)
6. งานจัดซืVอพร้อมติดตัVงระบบขนส่ งผูโ้ ดยสาร (APM) (CC4)
7. งานจัดซืVอพร้อมติดตัVงระบบสายพานลําเลียงกระเป๋ า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุ
ระเบิด (EDS) (ขาออก) (CC5)
8. งานจัดซืVอพร้อมติดตัVงระบบสายพานลําเลียงกระเป๋ า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุ
ระเบิด (EDS) (ขาเข้า) (CC6)
9. งานควบคุมงานก่อสร้าง (CSC)

ผลการดําเนินงาน
- อยูร่ ะหว่างเสนอขออนุมตั ิเปลีEยนแปลงการดําเนินการก่อสร้างส่ วนต่อขยายอาคารผูโ้ ดยสาร
ด้านทิศตะวันตก แทนการก่อสร้างส่ วนต่อขยายอาคารผูโ้ ดยสารด้านทิศตะวันออก
5) งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3)
- อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง ได้ผลงาน 54.12% (ล่าช้ากว่าแผน 39.00%)
6) งานซืVอพร้อมติดตัVงระบบ APM (CC4)
- ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างดําเนินงาน Engineering Review ความก้าวหน้างาน 2.46% (ล่าช้ากว่า
แผน 11.15%)
7) งานซืVอพร้อมติดตัVงระบบ BHS & EDS (ขาออก) (CC5)
- ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างดําเนินงาน Engineering Review และงานรืV อย้าย Generator
ความก้าวหน้างาน 2.72% (ล่าช้ากว่าแผน 46.02%)
8) งานซืVอพร้อมติดตัVงระบบ BHS & EDS (ขาเข้า) (CC6)
- ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครัVงทีE 14/60 เมืEอวันทีE 20 ธ.ค.60 ทีEประชุมมีมติอนุมตั ิ
เปลีEยนแปลงรายการโดยเพิEมงานออกแบบ งานควบคุมงานและงานซืVอพร้อมติดตัVงระบบ
สายพานลําเลียงกระเป๋ า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า) โดยใช้เงินเหลือ
จ่ายจากกลุ่มงานอาคารเทียบเครืE องบินรองหลังทีE 1 ทีEประหยัดได้มาดําเนินการเป็ นเงิน 3,189.456
ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิEม)
- ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาทบทวนราคา
9) งานควบคุมงานก่อสร้าง
- เริE มดําเนินการควบคุมงานก่อสร้างตัVงแต่ 1 ก.ย.59 – ปั จจุบนั
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน
1. ผูร้ ับจ้าง (งานก่อสร้าง/งานซืVอพร้อมติดตัVง/งานควบคุมงานก่อสร้าง) เริE มดําเนินงาน (9 สัญญา)
2. ร้อยละความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน (สะสม) ตามแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนา
ทสภ. (ปี งบประมาณ 2554-2560) (ร้อยละ 100 ตามแผนงานก่อสร้างแต่ละสัญญา)
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) 33,591.769 ล้านบาท
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ผลการดําเนินงาน
4. ดําเนินการส่ งมอบโครงการให้ทสภ. และฝึ กอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
สาเหตุของความล่าช้า/ปั ญหาอุปสรรค ปัจจัยภายนอก การดําเนินงานก่อสร้างในพืVนทีEทบั ซ้อน
ระหว่างสัญญา (Interface) และการขออนุญาตดําเนินงานก่อสร้างในพืVนทีEความรับผิดชอบของ
ส่ วนราชการอืEน
แนวทางการแก้ไข ทบทวนแผนบริ หารจัดการงานเกีEยวเนืEองกันระหว่างสัญญา เพืEอไม่ให้เป็ น
ปั ญหาอุปสรรคต่อกัน และเร่ งรัดการขออนุญาตรับมอบพืVนทีEก่อสร้างจากส่ วนราชการอืEน
โดยจะดําเนินการเสนอขอปรับแผนต่อไป
เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนไตรมาสทีE 1 ร้อยละ 10
2. โครงการก่ อสร้ างทางวิงK เส้ นทีK 3 ทสภ.
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 0
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝผพ.
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน
วัตถุประสงค์หลัก
1) เพืEอให้ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิสามารถรองรับปริ มาณจราจรทางอากาศทีEเพิEมขึVนได้ 1. คณะกรรมการ สศช. ได้อนุมตั ิงบประมาณโครงการฯ แล้วเมืEอวันทีE 19 ธ.ค.61
2. ขณะนีV อยูร่ ะหว่างนําเสนอ ครม.เพืEออนุมตั ิ
อย่างต่อเนืEองในอนาคต
2) เพืEอเพิEมขีดความสามารถของระบบทางวิงE จาก 68 เทีEยวบินต่อชัวE โมงเป็ น 94 เทีEยวบิน 3. อยูร่ ะหว่างการพิจารณา EHIA
สาเหตุของความล่าช้า/ปั ญหาอุปสรรค
ต่อชัวE โมง
ปั จจัยภายนอก - การจัดประชุมคณะกรรมการ สศช. และการพิจารณา EHIA ล่าช้ากว่าทีE
3) เพืEอเฉลีEยการใช้งานทางวิงE รวมทัVงช่วยรักษาระดับขีดความสามารถในการรองรับ
คาดการณ์ไว้
ปริ มาณเทีEยวบิน
4) ในกรณี ทีE ทสภ. ต้องซ่อมบํารุ งรักษาทางวิงE เส้นใดเส้นหนึEงหรื อเมืEอเกิดกรณี ฉุกเฉิ น แนวทางการแก้ไข
เพืEอให้สามารถรักษาคุณภาพการให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิภาพตลอดเวลาไม่ให้สูญเสี ย ดําเนินการจัดทําร่ างข้อกําหนดรายละเอียดจัดหาผูค้ วบคุมงาน ควบคู่ไปกับการขออนุมตั ิ
งบประมาณโครงการฯ และรอการพิจารณา EHIA
โอกาสในการเป็ นศูนย์กลางด้านการบินในอนาคต
5) เพืEอช่วยสนับสนุนกิจกรรมการขนส่ งสิ นค้าซึEงอยูใ่ นทิศตะวันตกของ ทสภ. ให้ลด
ระยะทาง เวลาและนํVามันเชืVอเพลิง
แนวทางการดําเนินงาน
1.จัดหาผูร้ ับจ้าง และผูค้ วบคุมงาน
2.ดําเนินการก่อสร้าง
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3. โครงการก่ อสร้ างอาคารผู้โดยสารหลังทีK 2 ทสภ.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝผพ.
วัตถุประสงค์หลัก
เพืEอเพิEมขีดความสามารถในการรองรับผูโ้ ดยสารของ ทสภ. อีก 30 ล้านคนต่อปี แบ่งเป็ น
ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ 18 ล้านคนต่อปี และผูโ้ ดยสารภายในประเทศ 12 ล้านคน
ต่อปี ซึEงเมืEอการดําเนินการโครงการดังกล่าวแล้วเสร็ จ ทสภ. จะมีความสามารถ
ในการรองรับผูโ้ ดยสารได้ 90 ล้านคนต่อปี
แนวทางการดําเนินงาน
ดําเนินการออกแบบ

ผลการดําเนินงาน
เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนไตรมาสทีE 1 ร้อยละ 30
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 0
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน ปั จจุบนั ทอท.อยูร่ ะหว่างพิจารณาความเหมาะสม
ของโครงการฯ
สาเหตุของความล่าช้า/ปั ญหาอุปสรรค ปัจจัยภายนอก เนืEองจากการมีขอ้ สงสัยเกีEยวกับโครงการ
ก่อสร้างอาคารผูโ้ ดยสารหลังทีE 2 ทสภ.จากภาคส่ วนต่าง ๆ มาจํานวนมากจึงทําให้มีการทบทวน
โครงการฯ
แนวทางการแก้ไข ทอท.ได้รายงานความคืบหน้าแนวทางการดําเนินงานโครงการก่อสร้างอาคาร
ผูโ้ ดยสาร หลังทีE 2 ให้ทีEประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครัVงทีE 3/2562 เมืEอวันทีE 20 ก.พ.62 ทราบ
จากการทีE ทอท.ได้สอบถามขอความคิดเห็นจาก ICAO ในฐานะผูจ้ ดั ทํารายงานผลการศึกษาแผน
แม่บทเรืE องการใช้ประโยชน์ทีEดินบริ เวณด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครืE องบิน A และขอ
ความคิดเห็นจากการประชุมร่ วมกับคณะกรรมการ Airport Consultative Committee (ACC)
ซึEงประกอบด้วยสายการบินและหน่วยงานทีEเกีEยวข้องกับกิจการการบิน เพืEอพิจารณา
ความเหมาะสมของขนาดโครงการก่อสร้าง และใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณากําหนด
แนวทางในการก่อสร้างอาคารผูโ้ ดยสารหลังทีE 2 ทสภ. ซึEงมีความเห็นว่า ควรมีการก่อสร้าง
อาคารผูโ้ ดยสารหลังทีE 2 โดยทีEประชุมคณะกรรมการ ทอท.มีมติ ดังนีV
1. รับทราบความคืบหน้าแนวทางการดําเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผูโ้ ดยสารหลังทีE 2
(Terminal concourse A Annex) ตามทีEฝ่ายบริ หาร ทอท.เสนอ
2. โดยทีEฝ่ายบริ หาร ทอท.ได้ชV ีแจงเพิEมเติมว่า การออกแบบอาคารผูโ้ ดยสารหลังทีE 2 ทสภ.เดิม
ซึEงเคยประกวดแบบไว้มีการเปลีEยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญโดยเฉพาะในเรืE องของรู ปแบบ
การใช้งาน จําเป็ นจะต้องปรับเปลีEยนการออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้งาน ดังนัVน คณะกรรมการ ทอท.จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะกรรมการ ทอท.
ในการประชุมครัVงทีE 9/2561 เมืEอวันทีE 22 สิ งหาคม 2561 และให้ ทอท.ดําเนินการให้เป็ นไปตาม
ระเบียบทีEเกีEยวข้องต่อไป
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กลยุทธ์ ทีK 2.2: พัฒนาระบบบํารุงรักษาท่ าอากาศยาน จํานวน 1 แผน
ดําเนินการตามแผนจํานวน 1 แผน
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารการบํารุงรักษา ฝฟค.ทดม. (Maintenance
Management System : MMS)
ส่ วนงานรับผิดชอบหลัก ฝฟค.ทดม.
วัตถุประสงค์หลัก
1. พัฒนาระบบบริ หารการบํารุ งรักษาของ ฝฟค.ทดม.
2. จัดทําฐานข้อมูลเครืE องจักร
3. จัดทํายุทธ์ศาสตร์การบํารุ งรักษาเครืE องจักรแต่ละประเภท
4. จัดทําแผนบํารุ งรักษาเชิงป้องกันเครืE องจักรแต่ละประเภท
5. จัดทําระบบบันทึกงานแจ้งซ่อมและการติดตามงาน
6. จัดทําระบบบริ หารอะไหล่คงคลัง
7. จัดทํารู ปแบบรายงานการบํารุ งรักษา (Reporting)
8. พัฒนาศักยภาพและทักษะพนักงาน ฝฟค.ทดม. ให้รองรับระบบบริ หารการบํารุ งรักษา
ทีEจะถูกนํามาใช้ (System implementation)
แนวทางการดําเนินงาน
1. ออกแบบระบบบริ หารการบํารุ งรักษา
2. จัดทําฐานข้อมูลเครืE องจักร
3. จัดทํากระบวนการบํารุ งรักษา CM+PM
4. จัดทํา PM Task List
5. จัดทําระบบบริ หารอะไหล่คงคลัง
6. จัดอบรมพนักงาน
7. System implement (เริE มใช้งานระบบ)

ผลการดําเนินงาน

การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 20
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน
1. ออกแบบระบบบริ หารการบํารุ งรักษา โดยจัดตัVงคณะทํางานและกําหนดบุคลากรทีEรับผิดชอบ
ในแต่ละส่ วนงาน รวมถึงการออกแบบระบบการบริ หารการบํารุ งรักษาทีEเหมาะสมกับ
ฝฟค.ทดม.ตามหลักวิศวกรรมบํารุ งรักษาทีEเป็ นมาตรฐานสากล
2. จัดทําฐานข้อมูลเครืE องจักร (equipment Master Data) โดยใช้โปรแกรม Excel ในการจัดเก็บ
ข้อมูล แบ่งเป็ น 4 กลุ่มข้อมูล ดังนีV
1) กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า
2) กลุ่มอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ
3) กลุ่มอุปกรณ์เครืE องกล อาทิ สายพาน ลิฟท์ และบันไดเลืEอน เป็ นต้น
4) กลุ่มอุปกรณ์ IT
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน
1. ร้อยละของปริ มาณฐานข้อมูลเครืE องจักรอุปกรณ์ คิดเป็ นร้อยละ 75
2. ร้อยละของ PM Task List กลุ่มเครืE องจักรอุปกรณ์ คิดเป็ นร้อยละ 50
3. ร้อยละของส่ วนงาน ฝฟค.ทดม. ทีEใช้งานระบบแจ้งซ่อม คิดเป็ นร้อยละ 75
4. ร้อยละของอะไหล่สาํ รองใช้งาน คิดเป็ นร้อยละ 50
5. ร้อยละของปริ มาณ M/C Breakdown ทีEลดลง คิดเป็ นร้อยละ 5
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน ก.ย.62
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ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ ทีK 3: Regional Hub (จํานวน 1 แผน) อยู่ระหว่ างการเสนอขอปรับแผน จํานวน 1 แผน
กลยุทธ์ ทีK 3.2: มุ่งสู่ การเป็ นศูนย์ กลางการขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศ ณ ทสภ. จํานวน 1 แผน
อยู่ระหว่ างการเสนอขอปรับแผน จํานวน 1 แผน
เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนไตรมาสทีE 1 ร้อยละ 20 (อยูร่ ะหว่างการเสนอขอปรับแผน)
1. ศูนย์ รับรองคุณภาพสิ นค้ าก่ อนส่ งออก Certified Hub
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 0
ส่ วนงานรับผิดชอบหลัก ฝขอ.ทสภ.
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน อยูร่ ะหว่างการจัดตัVงคณะทํางานตามสังE การของ
วัตถุประสงค์หลัก
หัวหน้าเจ้าหน้าทีEบริ หารด้านการเงิน (CFO) ซึEงส่ งผลให้ตอ้ งมีการพิจารณาปรับเปลีEยนแนวทาง
1. เพืEอให้สินค้าทีEผา่ น ทสภ. มีมาตราฐานเทียบเท่าประเทศปลายทาง
ของแผนปฏิบตั ิการ และจะเร่ งดําเนินการปรับแผนปฏิบตั ิการให้ทราบภายหลัง
2. เพืEอสร้างจุดขายทีEโดดเด่นของ ทสภ.
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน
แนวทางการดําเนินงาน
ได้ผปู ้ ระกอบการทีEมีศกั ยภาพแสดงความประสงค์ทีEจะเข้าดําเนินการจัดตัVงศูนย์รับรองคุณภาพ
1. ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
สิ นค้าก่อนส่ งออก อย่างน้อย 3 ราย
2. ประสานชีVแจงรายละเอียดรู ปแบบการจัดตัVงศูนย์รับรองคุณภาพสิ นค้าก่อนส่ งออก
สาเหตุของความล่าช้า/ปั ญหาอุปสรรค ปัจจัยภายใน เนืEองจาก ทอท.ได้ปรับเปลีEยนจากการเจรจา
กับผูป้ ระกอบการทีEมีศกั ยภาพในการดําเนินงาน
จากท่าอากาศยานมิวนิค เป็ นการหารื อกับ Liege airport S.A. เนืEองจากมีการปรับเปลีEยนรู ปแบบ
แนวทางการจัดตัVงศูนย์รับรองคุณภาพสิ นค้าใหม่
แนวทางการแก้ไข ดําเนินการปรับแผนและเสนอคณะทํางานแผนดําเนินการของ ทสภ.
และคณะกรรมการนโยบายฯ เพืEอขอความเห็นชอบตามลําดับต่อไป
ยุทธศาสตร์ ทีK 4 : Intelligent Service (จํานวน 20 แผน) ดําเนินการตามแผน จํานวน 12 แผน ดําเนินการล่ าช้ ากว่ ากําหนด จํานวน 4 แผน อยู่ระหว่ างการเสนอขอปรับแผน จํานวน 1 แผน
อยู่ระหว่ างการเสนอขอยกเลิกแผน จํานวน 3 แผน
กลยุทธ์ ทีK 4.1: พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการท่ าอากาศยาน จํานวน 13 แผน
ดําเนินการตามกําหนด จํานวน 7 แผน
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 20
1. แผนพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน คณะอนุกรรมการพิจารณากลันE กรองงานด้านพัสดุ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝรส.
ของ ทอท.พิจารณาข้อกําหนดรายละเอียดฯ เรี ยบร้อยแล้ว เมืEอวันทีE 17 ธ.ค. 61 ปั จจุบนั อยู่
วัตถุประสงค์หลัก เพิEมประสิ ทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้ และการตรวจสอบรายได้
ระหว่างการจัดหา โดยคาดว่าจะได้ผรู ้ ับจ้างจัดทําแผนงานโครงการภายในเดือน เม.ย.62 ต่อไป
ค่าบริ การจอดรถยนต์ของ ทอท.
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แนวทางการดําเนินงาน
1.กระบวนการจัดหา
2.ผูร้ ับจ้างจัดทําแผนงานโครงการ
3.ผูร้ ับจ้างศึกษา สํารวจ ออกแบบระบบ (Design)
4.ผูร้ ับจ้างส่ งมอบอุปกรณ์
5.ผูร้ ับจ้างพัฒนา ติดตัVง ทดสอบระบบ
2. แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้ บริการด้ านการกู้ภยั ทางทะเลของ ทภก.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝดภ.ทภก.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพืEอรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิ น กรณี อากาศยานอุบตั ิเหตุทางทะเล ให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของ ICAO
2. เพืEอพัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถของพนักงานดับเพลิงและกูภ้ ยั ทภก.
ให้เทียบเท่าระดับสากล
3. เพืEอผลิตครู ฝึกและวิทยากรด้านการฝึ กอบรมด้านการกูภ้ ยั ทางทะเล ทภก.
แนวทางการดําเนินการ
1. เตรี ยมความพร้อมในการขึVนทะเบียนครู ฝึกการกูภ้ ยั ทางทะเลภายในประเทศ
1.1 จัดตัVงคณะทํางานกูภ้ ยั ทางทะเล
1.2 ประสานหน่วยงานทีEเกีEยวข้อง เพืEอเตรี ยมความพร้อมในการขอใบรับรอง
(certificate) การเป็ นครู ฝึกการกูภ้ ยั ทางทะเลจากหน่วยงานภายในประเทศ
1.3 จัดส่ งพนักงานเข้าฝึ กอบรมฯ ให้มีคุณสมบัติพร้อมเป็ นครู ฝึกฯ
2. เตรี ยมความพร้อมเพืEอขอใบรับรองการกูภ้ ยั ทางทะเล จากองค์กรระดับสากล
2.1 จัดประชุมคณะทํางานเพืEอดําเนินการขอใบรับรองการกูภ้ ยั ทางทะเล
2.2 ประสานรายละเอียดในการขอใบรับรองฯ
2.3 ทําบัตรสมาชิกขององค์กรระดับสากลให้แก่เจ้าหน้าทีEผปู ้ ฏิบตั ิงานกูภ้ ยั ทางทะเล

ผลการดําเนินงาน
ตัวชีVวดั แผนปฏิบตั ิการ
1. ผูร้ ับจ้างส่ งมอบอุปกรณ์ภายในเดือน ก.ย.62
2. ร้อยละความสําเสร็ จของการดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ (ร้อยละ 100)
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน ก.ย.62 (งานทัVงโครงการแล้วเสร็ จปี 2563)

การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 20
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน
1. ดําเนินการจัดตัVงคณะทํางานกูภ้ ยั ทางทะเลเรี ยบร้อยแล้ว และได้ประสานสถาบัน International
Live Saving Federation (ILS) และตัวแทน ILS ในประเทศไทย เพืEอขอทราบแนวทางการสมัคร
เป็ นสมาชิกและขอรับใบรับรอง โดย ILS อยูร่ ะหว่างพิจารณาคําขอเป็ นสมาชิกของ ทภก.
2. จัดฝึ กอบรมบุคลากรเกีEยวกับการกูภ้ ยั ทางทะเลในหลักสู ตร Technical Diving เบืVองต้น
ของสถาบัน Technical Diving Instructor (TDI) ซึEงเป็ นสถาบันทีEได้รับการยอมรับระดับสากล
ด้านการปฏิบตั ิการใต้นV าํ (Technical Diving) จํานวน 4 หลักสู ตร ได้แก่ Nitrox, Intro to Tech,
Advance Nitrox และ Deco Procedure เริE มดําเนินการฝึ กอบรมตัVงแต่วนั ทีE 14 ธ.ค. 61 เป็ นต้นมา
ปั จจุบนั ยังคงอยูใ่ นระหว่างการฝึ กอบรมฯ
3. คาดว่าจะทําบัตรสมาชิกขององค์กรระดับสากลให้แก่เจ้าหน้าทีEผปู ้ ฏิบตั ิงานกูภ้ ยั ทางทะเล
และเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ กระบวนการขอใบรับรองฯ ในไตรมาสต่อไป
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน
ร้อยละผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการกูภ้ ยั ทางทะเลได้รับใบรับรอง (certificate) จากองค์กรมาตรฐาน
ระดับสากล (ร้อยละ 100)
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน ก.ย.62
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2.4 เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ กระบวนการขอใบรับรองฯ
2.5 ติดตามผลการดําเนินงาน
3. การดูงานหรื อร่ วมฝึ กซ้อมการกูภ้ ยั ทางทะเลกับหน่วยงานทีEมีศกั ยภาพ
3. Gentle Security
ส่ วนงานรับผิดชอบหลัก งคบ.ทชม.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพืEอทราบถึงปั ญหาทีEเกิดขึVนระหว่างผูโ้ ดยสารกับเจ้าหน้าทีEปฏิบตั ิงาน
2. เพืEอสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูโ้ ดยสารและผูป้ ฏิบตั ิงาน
3. เพืEอทราบความต้องการและความคาดหวังของผูโ้ ดยสารในการใช้บริ การ
4. เพืEอเพิEมพูนทักษะภาษาและบุคลิกภาพ ให้เกิดประสิ ทธิภาพมากขึVนของเจ้าหน้าทีE
ปฏิบตั ิงาน
แนวทางการดําเนินงาน
1. สํารวจและทําความเข้าใจ และทําการ Root cause analysis ปั ญหาทีEเกิดขึVนหน้างาน
2. ออกแบบการ Training เพืEอปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของพนักงานตรวจค้น
3. On-site Training
3.1 การใช้ภาษาไทยสุ ภาพ
3.2 การใช้ภาษาอังกฤษสุ ภาพ
3.3 การใช้ภาษาจีนสุ ภาพ
3.4 การใช้ภาษากายสุ ภาพ
4. แผนสํ ารวจหาแนวทางการปรับปรุงกายภาพบริเวณหัวทางวิงK 26
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สบร.ทหญ
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพืEอหาแนวทางการลดปริ มาณประชากรนก ณ ทหญ.

ผลการดําเนินงาน

การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 0
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน ตามแนวทางการดําเนินงานของแผน งบท.ทชม.
จะเริE มดําเนินการสํารวจและทําความเข้าใจ และทําการ Root cause analysis ปั ญหาทีEเกิดขึVนหน้า
งานในเดือน ม.ค.62
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน
1. คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริ การของท่าอากาศยาน ทชม. ในหัวข้อ Courtesy and
helpfulness of security staff ประจําปี ปฏิทิน 2562 (คะแนน 4.19)
2. ร้อยละความสําเร็ จของการดําเนินการตามแผนร้อยละจาก การ Training พนักงานตรวจค้น
จํานวน 164 คน (ร้อยละ 100)
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน ก.ย.62

การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 20
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน สบร.ทหญ. ร่ วมกับ สมอ. และ สปข.ทหญ.
ได้สาํ รวจบริ เวณหัวทางวิงE 26 ในเบืVองต้นแล้ว มีความคิดเห็นร่ วมกันว่าควรให้ ฝผพ. สํารวจ
โครงการฯ เพืEอไม่ให้เกิดการทับซ้อนกับแผนพัฒนา ทหญ. นัVน โดยได้เสนอให้ ฝวค. และ ฝผพ.
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2. เพืEอหาแนวทางในการปรับระบบนิเวศบริ เวณทางวิงE 26 ทีEอาจเป็ นแหล่งอาศัยหรื อ
แหล่งอาหารของสัตว์อนั ตรายต่างๆได้
3. เพืEอหาแนวทางในการป้องกันการเกิดนํVาท่วมขังบริ เวณทางวิงE
แนวทางการดําเนินงาน
1. ส่ วนงาน ทหญ. พิจารณาสํารวจหาแนวทางพร้อมประสานส่ วนเกีEยวข้อง(ถ้ามี)
เพืEอหาแนวทางการดําเนินการ
2. สรุ ปแนวทางการดําเนินการ และเสนอ ฝวค. เพืEอประมาณการด้านงบประมาณ
3. ฝวค. แจ้งงบประมาณในการดําเนินการ และเสนอ ทหญ. ทราบต่อไป
4. สรุ ปการดําเนินการและงบประมาณ เสนอคณะทํางานแผนดําเนินการ ทหญ.
เพืEอพิจารณาเห็นชอบ
5. ของบประมาณการดําเนินการ (ตาม ฝวค. พิจารณา)โดยเสนอคณะกรรมการ
นโยบายฯ (ผ่าน ผอก.ฝกอ. เลขาฯ) เพืEอพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิEมตามแผนปฏิบตั ิ
การปี 63
6. จัดทําข้อกําหนดรายละเอียด TOR
5. แผนพัฒนาการเชืK อมต่ อสู่ 5 จังหวัดใต้ สุดของไทย
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สพง.ทหญ
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพืEอให้สอดคล้องและเป็ นไปตามตําแหน่งทีEทางยุทธศาสตร์ของ ทหญ.
ในการเดินทางต่อไปจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ วและไม่ยงุ่ ยาก
ซับซ้อน
2. เพืEอให้คะแนนประเมินของ ASQ เรืE องการเดินทางมาท่าอากาศยาน ได้ค่าคะแนน
เพิEมขึVนเป็ นไปตามเป้าหมายทีEวางไว้

ผลการดําเนินงาน
ลงมาร่ วมสํารวจพืVนทีEบริ เวณหัวทางวิงE 26 เพืEอใช้ในการปรับกายภาพแล้ว โดย ทหญ. จะสรุ ป
แนวทางการดําเนินการ และเสนอ ฝวค. เพืEอประมาณการด้านงบประมาณในไตรมาสต่อไป
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน ร้อยละความสําเร็ จของการดําเนินการตามแผนทีEตV งั ไว้
(ร้อยละ 100)
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน ก.ย. 62

การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 30
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน
- ได้เข้าร่ วมหารื อกับทาง สํานักงานขนส่ งทางบกสงขลา เรืE อง การขยายสัมปทานเส้นทาง
เดินรถจาก ทหญ. ไปยังจังหวัดต่างๆ ตามตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ ทหญ. ได้แก่
สงขลา, สตูล, ยะลา, ปั ตตานี และนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ พัทลุง
- ติดตามผลการพิจารณาเป็ นระยะๆ โดยจะดําเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการ
พิจารณาจากทาง สํานักงานขนส่ งฯ เพืEอนําเรี ยน คณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.
เพืEอทราบและดําเนินการในไตรมาสต่อไปตามแนวทางการดําเนินงานทีEกาํ หนดไว้
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แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดการประชุมเพืEอหารื อกับสํานักงานขนส่ งทางบกสงขลา เพืEอขอขยายสัมปทาน
เส้นทางเดินรถ จาก ทหญ. ไปยังจุดหมายต่างๆ ตามความเหมาะสม (อาจจะมากกว่า
1 ครัVง หากจําเป็ น) เส้นทางขอขยายสัมปทานเบืVองต้น ทหญ. - ปั ตตานี, ทหญ. - ยะลา,
ทหญ. - นราธิวาส และ ทหญ. – สตูล
2. สรุ ปและรวบรวมข้อมูลให้ ฝบธ. เพืEอนําเรี ยน คณะกรรมการพิจารณารายได้
ของ ทอท.เพืEอพิจารณาและดําเนินการในส่ วนเกีEยวข้องต่อไป
3. จัดทําร่ างสัญญาด้านข้อกําหนด, การปฏิบตั ิและ รายละเอียดต่างๆ ทีEเกีEยวข้องใน
การดําเนินการ
4. ดําเนินการด้านกระบวนการจัดหาผูร้ ับสัมปทานเพืEอเข้าดําเนินการและลงนามใน
สัญญา
4. เริE มเปิ ดให้บริ การ
5. ติดตามประเมินผลพร้อมทัVงสรุ ปเสนอคณะทํางานแผนฯ พร้อมรายงานปั ญหา
ข้อขัดข้องต่างๆ (ถ้ามี) แล้วจึงนําเรี ยน ผหญ. เพืEอทราบต่อไป
6. แผนการเข้ าร่ วมโครงการจัดอันดับท่ าอากาศยานทีมK คี ุณภาพการบริการดีทสีK ุ ด
Airport Service Quality (ASQ) ประจําปี 2562
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก งคบ.ทหญ.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพืEอ ทหญ. มีการพัฒนาประสิ ทธิภาพการให้บริ การเพืEอเตรี ยมความพร้อม
ในการเข้าร่ วมโครงการ Airport Service Quality (ASQ) ภายในวันทีE 1 ม.ค.62
2. เพืEอดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับโครงการ ASQ ได้ตลอดปี
3. เพืEอให้คะแนน ASQ ในภาพรวมของ ทหญ. ทีEค่าเฉลีEย 3.90

ผลการดําเนินงาน
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน
1. ค่าคะแนนประเมินของ ASQ เรืE อง การเดินทางมายังท่าอากาศยาน ด้านระบบการขนส่ ง
ภาคพืVนเข้าสู่ - ออกท่าอากาศยานปี งบประมาณ 2562
2. เปิ ดบริ การใช้เส้นทางเดินทางรถโดยสารสาธารณะภายในเดือน ก.ย.62
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน ก.ย. 62

การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 30
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน ทหญ. ได้ดาํ เนินการ ดังนีV
1. จัดกิจกรรม Take off เพืEอเป็ นการประชาสัมพันธ์และรายละเอียดโครงการ ให้ทราบใน
เบืVองต้นเรี ยบร้อยแล้วเมืEอ 7-8 ส.ค.61 และจัดโครงการ ASQ อย่างเป็ นทางการเมืEอวันทีE
18 ธ.ค. 62
2. สมัครเข้าร่ วมโครงการ ASQ เมืEอเดือน ธ.ค.61 และเริE มดําเนินการแจกแบบสอบถาม ASQ
ตัVงแต่วนั ทีE 1 ม.ค.62 เป็ นต้นมา ในระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. 61 ได้ทดลองสํารวจความพึงพอใจ
ตามรู ปแบบ ASQ ของ ACI ได้คะแนนค่าเฉลีEยอยูท่ ีE 3.98 ซึEงมากกว่าตัวชีVวดั เป้าหมายค่าคะแนน
ประเมิน ASQ ในภาพรวมของ ทหญ. ปี 2562 ร้อยละ 0.08 คะแนน
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แนวทางการดําเนินงาน
1. ทหญ.จัดกิจกรรม take-off เพืEอประชาสัมพันธ์ถึงการเข้า ร่ วมโครงการ ASQ ของ
ทหญ.
2. ทหญ.สมัครเข้าร่ วมโครงการจัดอันดับคุณภาพการบริ การท่าอากาศยาน ASQ ของ
ACI ปี 2562
3. ดําเนินการแจกแบบสอบถามผูโ้ ดยสารตามปี ปฏิทิน 2562ระหว่างวันทีE 1ม.ค. 31 ธ.ค. 2562
4. จัดกิจกรรมภายในอาคารผูโ้ ดยสารเพืEอสร้างความประทับใจแก่ผมู ้ าใช้บริ การ
ณ ทหญ.
5. จัดจ้างบริ ษทั ภายนอกเพืEอจัดการฝึ กอบรมพนักงาน ทหญ. เพืEอพัฒนาประสิ ทธิภาพ
ในการให้บริ การ
6. จัดโครงการกระชับความสัมพันธ์กบั ส่ วนราชการ, สายการบิน และผูป้ ระกอบการ
ณ ทหญ.
7. จัดโครงการดูงานท่าอากาศยานนานาชาติ ทีEมีคุณภาพในการให้บริ การในระดับสากล
เพืEอเพิEมพูนประสบการณ์การทํางานและสามารถกําหนดแนวทางในการปรับปรุ ง
และพัฒนาคุณภาพการให้บริ การในอนาคต
8. ส่ งผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุมสภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(ACI Asia-Pacific) ประจําปี 2562
7. แผนการสมัครเข้ าร่ วมโครงการประเมินผลด้ านการให้ บริการของ ทชร.
ภายใต้ โครงการ ASQ ของ ACI ในปี 2562
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก งคบ.ทชร.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพืEอให้ ทชร.ได้เข้าร่ วมโครงการประเมินผลด้านการให้บริ การภายใต้โครงการ ASQ
ของ ACI

ผลการดําเนินงาน
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน
1. ค่าคะแนนประเมินของ ASQ ในภาพรวมของ ทหญ. ปี 2562 (3.90 คะแนน)
2. ระยะเวลาของการสมัครเข้าร่ วมโครงการ ASQ ภายในวันทีE 1 ม.ค.2562
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน ก.ย. 2562

การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 15
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน ทชร. ได้ดาํ เนินการจัดบรรยายในการสร้างความรับรู ้
และเข้าใจในการเตรี ยมความพร้อมการเข้าสู่ โครงการ ASQ ของ ACI เรี ยบร้อยแล้ว เมืEอวันทีE
29 พ.ย.61 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า เชียงราย โดยมี น.ส.ชุลีพร
สถิตยานุรักษ์ ตําแหน่ง ผอก.ฝวน. และพนักงาน สคบ.ฝวน. เป็ นวิทยากรในการสัมมนา
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2. เพืEอสร้างความรับรู ้แก่ผบู ้ ริ หาร พนักงาน ทชร. และหน่วยงานภายนอกทีEเกีEยวข้อง
กับการเข้าร่ วมโครงการ ASQ ของ ACI
3. เพืEอเป็ นการส่ งเสริ มภาพลักษณ์และยกระดับคุณภาพการให้บริ การของ ทชร.
ในระดับสากล
แนวทางการดําเนินการ
1. จัดบรรยายในการสร้างความรับรู ้ และความเข้าใจ ในการเตรี ยมความพร้อมการ
เข้าสู่ โครงการ ASQ ของ ACI
2. ทชร.สมัครเข้าร่ วมโครงการการจัดอันดับท่าอากาศยาน โครงการ ASQ ของ ACI
3. ดําเนินการแจกแบบสอบถามผูโ้ ดยสาร ระหว่างเดือน ม.ค.62 – ก.ย..62
4. ส่ งผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุมสภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(ACI Asia-Pacific)

ดําเนินการล่ าช้ ากว่ ากําหนด จํานวน 3 แผน
1. แผนงานมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศด้ านการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้ วยการบูรณาการข้ อมูลและรับรองการทํางานทุกทีK ทุกเวลา
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝรส.
วัตถุประสงค์หลัก
มีระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีE ทอท.ได้ทุกทีE
ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สืEอสารเคลืEอนทีEได้หลากหลายชนิด (Anytime, Anywhere and Any
Device) ภายในปี งบประมาณ 2563
แนวทางการดําเนินงาน
1.จัดหาผูร้ ับจ้าง
2.ผูร้ ับจ้างจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ (Project Plan)

ผลการดําเนินงาน
โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมงานคือ รชร.(ปร.) , คณะทํางานการพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริ การทีEมุ่งเน้น
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ ทชร. (ภายใต้โครงการASQ) พนักงานและลูกจ้าง ณ ทชร.
ทีEเกีEยวข้อง จํานวน 33 คนและ หน่วยงานราชการ สายการบิน และผูป้ ระกอบการ ณ ทชร. และผู ้
ทีEเกีEยวข้องอืEนๆ จํานวน 21 คน ได้แก่ ผูบ้ ญั ชาการมณฑลทหารบกทีE 37, ผูก้ าํ กับการสถานีตาํ รวจ
บ้านดู่ จังหวัดเชียงราย, ผูก้ าํ กับการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงราย ฯลฯ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างรอ
การประสานจาก ACI เพืEอชําระเงินในการสมัครโครงการและมีแผนจะเริE มดําเนินการแจก
แบบสอบถามในเดือน ม.ค.62 ต่อไป
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน
1. ทชร.เข้าร่ วมโครงการการจัดอันดับท่าอากาศยาน ASQ ตามกําหนดภายในเดือน ม.ค.62
2. ร้อยละความสําเร็ จของการดําเนินการ (ร้อยละ 100)
3. ได้รับรายงานประชุมสภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (ACI Asia
Pacific) ภายในเดือน ก.ย.62
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน ก.ย.62
เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนไตรมาสทีE 1 ร้อยละ 30
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 20
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน
- ฝรส.ส่ งเรืE องจัดหาถึง สจห.ฝพด. เรี ยบร้อยแล้วเมืEอวันทีE 25 ก.ค.61
- ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างกระบวนการทางพัสดุ (คณะกรรมการจัดหาพัสดุอยูร่ ะหว่างพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าไม่มีการอุทธรณ์คาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญาจ้างงานได้
ภายในเดือน มี.ค.62)
ตัวชีVวดั แผนปฏิบตั ิการ
1. ผูร้ ับจ้างศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบฯ แล้วเสร็ จ ภายในเดือน มิ.ย.62
2. ร้อยละความสําเสร็ จของการดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ (ร้อยละ 100)
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3.ผูร้ ับจ้างศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบฯ แล้วเสร็ จ
4.ผูร้ ับจ้าง พัฒนา ติดตัVง ทดสอบ และ ฝึ กอบรมระบบ e-Safety

ผลการดําเนินงาน

สาเหตุของความล่าช้า/ปั ญหาอุปสรรค
ปัจจัยภายใน จากกระบวนการจัดหาผูร้ ับจ้าง โดย ฝรส. ให้ ฝพด.ตัVงแต่วนั ทีE 25 ก.ค.61
แนวทางการแก้ไข
เร่ งรัด ฝพด.ให้ดาํ เนินการตามกระบวนการทางพัสดุในการจัดหาผูร้ ับจ้าง
เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนไตรมาสทีE 1 ร้อยละ 30
2. แผนงานเพิมK ขีดความสามารถด้ านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 12
ท่ าอากาศยานด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืK อสาร (ปี งบประมาณ 2561 -2562)
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝสส.
- จากการประสานระหว่าง ฝกท. กับ ฝพด. พิจารณาแล้ว พบว่าการจัดหารวมหรื อการจัดหาใน
คราวเดียวกัน จะต้องรวมเป็ นข้อกําหนดฯ ฉบับเดียวกัน ดังนัVน ฝกท. จึงส่ งเรืE องให้ ฝสส. เพืEอให้
วัตถุประสงค์หลัก
ดําเนินการจัดทําข้อกําหนดรายละเอียดของงาน 5 รายการ รวมเป็ นฉบับเดียวกัน ดังนีV
เพืEอเพิEมประสิ ทธิภาพการตรวจสอบสิ ทธิjการเข้าพืVนทีEให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและป้องกันการละเมิด โดยใช้เทคโนโลยี Biometric ควบคู่กบั การใช้บตั ร 1. งานซืVอพร้อมติดตัVงเพืEอปรับปรุ งระบบควบคุมการเข้า - ออก พืVนทีEหวงห้าม ทสภ.(Access
Control) ณ ทสภ.
ผ่านเข้าออก
2. ซืVอพร้อมติดตัVงอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้า - ออกพืVนทีEหวงห้ามบุคคล (Access Control
แนวทางการดําเนินงาน
1.งานจัดซืVอพร้อมติดตัVงเพืEอปรับปรุ งระบบควบคุมการเข้า-ออก พืVนทีEหวงห้าม (Access System : ACS) อาคาร AOB
3. ซืVอพร้อมติดตัVงอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้า - ออก พืVนทีEหวงห้าม (Access Control System Control) ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ต.ค.60 – ม.ค.63)
ACS) จํานวน 1 งาน
1.1 จัดหาผูร้ ับจ้าง (ก.ย.61-ม.ค.62)
4. งานซืVอพร้อมติดตัVงระบบควบคุมการเข้า - ออก พืVนทีEหวงห้าม (Access Control) ณ ทชม.
1.2 ผูร้ ับจ้างดําเนินการติดตัVงระบบ (ก.พ.62-ม.ค.63)
5. งานซืVอพร้อมติดตัVงเพืEอปรับปรุ งระบบควบคุมการเข้า – ออก พืVนทีEหวงห้าม (Access
1) ส่ งแผนการดําเนินการ (ก.พ.62)
Control) ณ ทหญ.
2) ส่ งมอบอุปกรณ์ (มี.ค.62-พ.ค.62)
- นอกจากนีV ฝสส.ยังได้ปรับแก้ไขข้อกําหนดและรายละเอียดตามความต้องการของผูใ้ ช้งานทีEให้
3) นําอุปกรณ์ทีEส่งมอบไปติดตัVง (มิ.ย.62 -พ.ย.62)
2.งานจัดซืVอพร้อมติดตัVงเพืEอปรับปรุ งระบบควบคุมการเข้า-ออก พืVนทีEหวงห้าม (Access บูรณาการระบบควบคุมการผ่านเข้าออก (Access Control) เชืEอมต่อกับ ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ด (CCTV) และ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FAS) ของ ฝรภ.ทสภ. ตามหนังสื อ ฝรภ.ทสภ.
Control) ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (ต.ค.60 - ม.ค.63)
2.1 จัดหาผูร้ ับจ้าง (ก.ย.61-ม.ค.62)
2.2 ผูร้ ับจ้างดําเนินการติดตัVงระบบ (ก.พ.62-ม.ค.63)

18
แผนปฏิบัตกิ าร
1) ส่ งแผนการดําเนินการ (ก.พ.62)
2) ส่ งมอบอุปกรณ์ (มี.ค.62-พ.ค.62)
3) นําอุปกรณ์ทีEส่งมอบไปติดตัVง (มิ.ย.62 -พ.ย.62)
3.งานจัดซืVอพร้อมติดตัVงเพืEอปรับปรุ งระบบควบคุมการเข้า-ออก พืVนทีEหวงห้าม (Access
Control) ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ต.ค.61 – ธ.ค.62)
3.1 จัดทําข้อกําหนดรายละเอียด (Specification) (ต.ค.61 – ธ.ค.61)
3.2 จัดหาผูร้ ับจ้าง (ม.ค.62 – มิ.ย.62)
3.3 ผูร้ ับจ้างดําเนินการติดตัVงระบบ (ก.ค.62 – ธ.ค.62)

3. แผนการติดตัVงระบบการให้ บริการข้ อมูลผ่ านหน้ าจอระบบสั มผัส (Touch Screen
Monitor)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝทอ.ทภก.
วัตถุประสงค์หลัก ทภก.สามารถทราบถึงผลการศึกษาและจะได้นาํ มาเป็ นแนวทาง
การดําเนินการ เพืEอเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผโู ้ ดยสาร โดยใช้เทคโนโลยี

ผลการดําเนินงาน
ทีE 27102/61 ลงวันทีE ธ.ค.61 เรืE อง สรุ ปรายงานการประชุม การบูรณาการระบบควบคุมการผ่าน
เข้าออก (Controlled Access Security System : CASS), ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
-ปั จจุบนั ฝสส. ได้แก้ไขข้อกําหนดและรายละเอียดของงานเสร็ จเรี ยบร้อย และจะจัดส่ งให้ ฝกท.
เพืEอนําเข้าพิจารณาในทีEประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและควบคุมข้อกําหนด
และรายละเอียดการจัดหาพัสดุดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืE อสารของ สทกส. พิจารณา
ต่อไป
ตัวชีVวดั แผนปฏิบตั ิการ
1. ประกาศจัดซืVอจัดจ้างและได้ผรู ้ ับจ้างติดตัVง ของ ทชม. และ ทสภ. ภายในเดือน ม.ค.62
2. ประกาศจัดซืVอจัดจ้างและได้ผรู ้ ับจ้างติดตัVง ของ ทหญ. ภายในเดือน มิ.ย.62
3. ร้อยละความสําเสร็ จของการดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ (ร้อยละ 100)
สาเหตุของความล่าช้า/ปั ญหาอุปสรรค
ปัจจัยภายนอก มีการปรับปรุ งข้อกําหนดฯ ให้เป็ นไปตาม พรบ.จัดซืVอจัดจ้างฯ ทีEตอ้ งมีขอ้ มูล
สนับสนุนทัVงด้านเทคนิคและราคาจากผูผ้ ลิต 3 ราย
มีการปรับปรุ งให้สอดคล้องกับการเปลีEยนแปลงของเทคโนโลยีในปั จจุบนั และความต้องการของ
ผูใ้ ช้งาน
แนวทางการแก้ไข
เร่ งรัดการปรับแก้ไขข้อกําหนดฯ เพืEอให้ทนั ตามกําหนดการจัดหาภายในเดือน มี.ค.62
เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนไตรมาสทีE 1 ร้อยละ 10
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 5
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน ทภก.มีการ Renovate อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ
ทําให้พVืนทีEให้บริ การผูโ้ ดยสารมีการเปลีEยนแปลง ทําให้ตอ้ งดําเนินการระบุจุดติดตัVงใหม่
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การประชาพันธ์ทีEรวดเร็ วและทันสมัย ซึEงจะทําให้ผโู ้ ดยสารสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน
ระบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen Monitor) เกีEยวกับสิE งอํานวยความสะดวกต่างๆ
ภายในท่าอากาศยานได้อย่างถูกต้อง
แนวทางการดําเนินการ
1. จัดทํา TOR และรายงานขอจัดหาผูด้ ูแลและติดตัVงระบบให้บริ การข้อมูลผ่านหน้าจอ
ระบบสัมผัส (Touch Screen Monitor) และกําหนดจุดติดตัVง ณ ทภก.
2. ดําเนินการจัดหาผูร้ ับจ้างติดตัVงระบบฯ
3. ผูร้ ับจ้างพัฒนาและติดตัVงระบบให้บริ การข้อมูลผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Touch
Screen Monitor) ณ ทภก.
4. เริE มใช้งานจริ ง
อยู่ระหว่ างการเสนอขอยกเลิกแผน จํานวน 3 แผน
1. Suvarnabhumi Airport Smart Service Application
ส่ วนงานรับผิดชอบหลัก ฝทอ.ทสภ.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพืEอให้ผโู ้ ดยสารเข้าถึงข้อมูลการให้บริ การในกระบวนการเดินทางขาเข้า-ขาออก
ทัVงในประเทศและระหว่างประเทศ ณ ทสภ. ผ่านทาง Application ในโทรศัพท์มือถือ
Smart Phone ได้อย่างเหมาะสม สะดวกและรวดเร็ ว
2. เพืEอให้ผบู ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานในสายปฏิบตั ิการของ ทสภ. ตลอดจนสายการบิน
ผูป้ ระกอบการ ส่ วนราชการมีขอ้ มูลทีEเพียงพอในการให้บริ หารแบบ Real time ตลอดจน
มีขอ้ มูลทีEเพียงพอในการวางแผนการปฏิบตั ิล่วงหน้าผ่านทาง Application ในโทรศัพท์
มือถือ Smart Phone และคอมพิวเตอร์ PC ทีEติดตัVงในสํานักงาน
3. เพืEอให้ผบู ้ ริ หารสายปฏิบตั ิการ ทสภ.กํากับดูแลคุณภาพการให้บริ การในทุกระบบ
ทีEเกีEยวข้องกับการให้บริ การผูโ้ ดยสาร ผ่านทาง Application ในโทรศัพท์มือถือ

ผลการดําเนินงาน
ซึEง ทภก.ได้ยนื ยันจุดติดตัVงใหม่ไปยัง ฝรส.แล้ว และ ฝรส.อยูร่ ะหว่างพิจารณาเพืEอปรับเปลีEยน
TOR ต่อไป
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน ร้อยละความสําเร็ จในการดําเนินงานตามแผน (ร้อยละ 100)
สาเหตุของความล่าช้า/ปั ญหาอุปสรรค ปัจจัยภายใน การ Renovate อาคารผูโ้ ดยสาร
ภายในประเทศ ทําให้พVืนทีEให้บริ การผูโ้ ดยสารเปลีEยนแปลง ส่ งผลต่อการจัดทํา TOR นอกจากนีV
การออก TOR ต้องได้รับความเห็นชอบจากหลายฝ่ าย ทําให้เกิดความล่าช้าในการประสานงาน
และดําเนินการในขัVนตอนต่อไป
แนวทางการแก้ไข ส่ วนงานต่าง ๆ ทีEเกีEยวข้องในขัVนตอนการออก TOR ควรรับทราบถึงแผนการ
ดําเนินการภาพรวม เพืEอจะได้ทราบถึงระยะเวลาในแต่ละขัVนตอน หรื อ ควรระบุระยะเวลา
การดําเนินการในขัVนตอนต่าง ๆ ทีEเฉพาะเจาะจงของแต่ละส่ วนงาน เพืEอเป็ นขอบเขตของ
การดําเนินการทีEถูกต้องไม่ล่าช้า
อยูร่ ะหว่างดําเนินการเสนอขอยกเลิกแผน เนืEองจากคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.
ครัVงทีE 7/2561 เมืEอ 14 มิ.ย.61 มีมติให้สิทธิกิจการร่ วมลงทุน จีฟินน์-สกายในการประกอบกิจการ
โครงการจัดทํา Digital Platform ตามนโยบาย AOT 4.0 อายุสญ
ั ญา 10 ปี โดยมีการนํารายละเอียด
ของแผนปฏิบตั ิการฯ เข้าไปผนวกรวมอยูใ่ นสัญญาประกอบการกิจการร่ วมทุนภายใต้
แนวทางการดําเนินงานของกิจการร่ วมทุนฯ ซึEงส่ งผลให้การรายงานความก้าวหน้า
จะไม่สอดคล้องตามแนวทางการดําเนินงาน กรอบเวลา และงบประมาณทีEกาํ หนดไว้
ในแผนปฏิบตั ิการฯ แต่จะเป็ นไปตามแนวทางการดําเนินงานของกิจการร่ วมทุนฯ ทัVงนีV
ความก้าวหน้าของโครงการจัดทํา Digital Platform ตามนโยบาย AOT 4.0 จะมีการรายงาน
ต่อคณะทํางานพัฒนาและขับเคลืEอน Digital Platform ของ ทอท. รับทราบเป็ นระยะ โดยมี กอญ.
เป็ นหัวหน้าคณะทํางาน
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Smart Phone และคอมพิวเตอร์ PC ทีEติดตัVงในสํานักงาน
4. เพืEอเป็ นเครืE องมือในการประเมินผลการให้บริ การ ณ ทสภ.
แนวทางการดําเนินงาน
1.พัฒนา Mobile Application Phase I
-Flight /Baggage/ Counter Information
-Airport Reward
-Suggestion/FAQ
-Airport Facilities Information
-Map/Navigation (Airport Facilities)
-Notification Message
2.พัฒนา Mobile Application Phase II
-Map/Navigation (Shop&Dine)
2. แผนปรับปรุงอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุแปลกปลอมบนทางวิ่ง ณ ทสภ.
ส่ วนงานรับผิดชอบหลัก ฝปข.ทสภ.
วัตถุประสงค์หลัก
1.เพืEอความปลอดภัยในการทําการบิน ณ ทสภ.
2.เพืEอลดจํานวนการเข้าไปขับไล่นกทีEตรวจพบบนทางวิงE
แนวทางการดําเนินงาน
1.ดําเนินการด้านพัสดุ
2.ดําเนินการติดตัVงอุปกรณ์และทดสอบระบบ และเพิEมอัตรากําลัง
3.อบรมการใช้อุปกรณ์
3. แผนพัฒนาและเพิมK ประสิ ทธิภาพกระบวนการผู้โดยสารผ่ านจุดตรวจค้ น ณ ทหญ.
ส่ วนงานรับผิดชอบหลัก สรภ.ทหญ.
วัตถุประสงค์หลัก

ผลการดําเนินงาน
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน
1. การดําเนินการพัฒนา Mobile Application Phase I แล้วเสร็ จในเดือน มี.ค.62
2. การดําเนินการพัฒนา Mobile Application Phase II แล้วเสร็ จในเดือน ก.ย.62

อยูร่ ะหว่างดําเนินการเสนอขอยกเลิกแผน เนืEองจากอยูร่ ะหว่างการศึกษาแนวทางการดําเนินการ
ปรับปรุ งอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุแปลกปลอมบนทางวิงE โดยรอ ทดม. และ ทภก.ดําเนินการก่อน
เพืEอให้ได้แนวทางทีEชดั เจนจาก ฝสส. เมืEอได้แนวทางทีEชดั เจนแล้วจะดําเนินการเสนอ
คณะกรรมการฯ ต่อไป
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน ติดตัVงและอบรมการใช้งานอุปกรณ์ตามแผนทีEกาํ หนดภายใน
เดือน ก.ย.62

อยูร่ ะหว่างดําเนินการเสนอขอยกเลิกแผน เนืEองจากตามทีEได้มีการประชุมคณะทํางานแผน
ดําเนินการของ ทหญ. ครัVงทีE 3/2562 เมืEอวันทีE 7 ม.ค.62 เรืE องแผนปฏิบตั ิการของ ทหญ. ประจําปี
งบประมาณ 2562 ในส่ วนของแผนพัฒนาและเพิEมประสิ ทธิภาพกระบวนการผูโ้ ดยสารผ่านจุด
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1. ลดระยะเวลาในการผ่านจุดตรวจค้นได้สะดวกรวดเร็ว
2. เพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลบริการก่อนผ่านจุดตรวจ
3 เพื่อความคล่องตัวและการเข้าถึงจุดพักรอขึ้นเครื่องโดยเร็ว
แนวทางการดําเนินงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ และสํารวจความต้องการรวมทัVงสภาพปั ญหาข้อขัดข้อง
2. ฝึ กอบรมพนักงาน
3. จัดทําข้อกําหนดรายละเอียดงานจ้าง (TOR)
4. ดําเนินการขัVนตอนทางพัสดุ
กลยุทธ์ ทีK 4.2: พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการองค์ กร จํานวน 2 แผน
ดําเนินการล่ าช้ ากว่ ากําหนด จํานวน 1 แผน
2. การวางแผนความก้ าวหน้ าในสายอาชีพของ ทอท. (Career Planning)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝพร.
วัตถุประสงค์หลัก
เพืEอให้ ทอท. มีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพทีEชดั เจนและเป็ นระบบ
ซึEงจะเป็ นการกําหนดกรอบแนวทางให้พนักงานได้ทราบเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ รวมทัVงสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการพัฒนาตนเอง และสร้างผลงาน
ทีEสอดคล้องกับแนวทางทีE ทอท.กําหนด เพืEอความก้าวหน้าของตนเอง
แนวทางการดําเนินงาน
1.ดําเนินการกระบวนการทางพัสดุในการจ้างทีEปรึ กษาผูเ้ ชีEยวชาญในการวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2.ทบทวนและวิเคราะห์เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Model)
สมรรถนะในระบบจําแนกตําแหน่ง กลุ่มงาน (Job Family) คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าทีEงานของ ทอท. รวมทัVงข้อมูลอืEนๆ ทีEเกีEยวข้อง

ผลการดําเนินงาน
ตรวจค้น ณ ทหญ. นัVน ทีEประชุมมีเห็นควรให้ยกเลิกแผนปฏิบตั ิการดังกล่าวนัVน เนืEองจากสภาพ
การในปั จจุบนั ทหญ. ได้มีการประชาสัมพันธ์ในด้านการตรวจค้น เช่น ป้ายสัญลักษณ์ การ
ประกาศให้ผโู ้ ดยสารทราบถึงสิE งของทีEหา้ มขึVนอากาศยาน และรายละเอียดสิE งของทีEตอ้ งแสดงใน
การผ่านจุดตรวจค้นแต่ละจุดเพืEอให้ผโู ้ ดยสารสามารถผ่านจุดตรวจค้นได้อย่างรวดเร็ วมากขึVน
รวมทัVงมีการจัดอบรมพนักงานจัดจ้างในเรืE องมาตราการ 3 ม. เพืEอให้สามารถปฏิบตั ิงาน ณ จุด
ตรวจค้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ วยิงE ขึVน อีกทัVง ทหญ. ได้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าทีE Airport Help
เพืEอมาคอยแนะนําและช่วยเหลือผูโ้ ดยสารในช่วงเวลาคับคังE เพืEอให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว
ยิงE ขึVน
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน คะแนนความพึงพอใจด้านการรักษาความปลอดภัย (3.90 คะแนน)

เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนไตรมาสทีE 1 ร้อยละ 25
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 10
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน
1.อยูร่ ะหว่างกระบวนการดําเนินการทางพัสดุ เพืEอดําเนินการจัดซืVอจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซืVอ
จัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดย ฝพร.ได้มีหนังสื อเสนอ ฝพด.เมืEอ 16 ต.ค.61
เพืEอให้ดาํ เนินกระบวนการทางพัสดุ
2.ทบทวนและวิเคราะห์เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Model) สมรรถนะ
ในระบบจําแนกตําแหน่ง กลุ่มงาน (Job Family) คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะตามหน้าทีEงานของ ทอท. รวมทัVงข้อมูลอืEนๆ ทีEเกีEยวข้องกับการวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. ทีEมีอยูใ่ นปั จจุบนั
ตัวชีVวดั แผนปฏิบตั ิการ
จัดทําคู่มือรู ปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. (Career Path Handbook)
ภายในเดือน ก.ย.62
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กับการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. ทีEมีอยูใ่ นปั จจุบนั และดําเนินการ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารระดับสู งของ ทอท. เกีEยวกับการวางแผนสายอาชีพ
ในปั จจุบนั และแนวทางการกําหนดตําแหน่งงานทีEสาํ คัญขององค์กรในระยะ 5 ปี
ข้างหน้า เพืEอนําข้อมูลต่างๆ ทีEได้รับมาวิเคราะห์และวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของ ทอท.
3.จัดทํารายงานสรุ ปผลการทบทวนและวิเคราะห์เส้นทางความกาวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path Model) และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารระดับสู งของ ทอท. ทีEได้รับ
ตามข้อ 2
4.จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการให้กบั ส่ วนงาน ทอท. เพืEอรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไปวิเคราะห์
และประกอบการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท., กําหนดกลุ่มงาน (Job
Family) และรู ปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) รวมทัVงออกแบบ
และกําหนดหลักการเคลืEอนย้ายตําแหน่งงานต่างๆ ภายใน ทอท. (Career Movement
Criteria) กําหนดตําแหน่งเป้าหมาย (Criteria Position) และกําหนดตําแหน่งในเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Ladder Position) รวมทัVงจัดทํา Success Profile ของตําแหน่งเป้าหมาย
หลัก และแผนผังความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ของ ทอท.
5.จัดทํารายงานสรุ ปผลการดําเนินการตามข้อ 4
6.จัดทําคู่มือรู ปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. (Career Path
Handbook)
อยู่ระหว่ างการเสนอขอปรับแผน จํานวน 1 แผน
1. แผนดําเนินงานจัดทําระบบบริหารความเสีK ยงด้ านทุจริตของ ทอท.
ส่ วนงานรับผิดชอบ ศปท.
วัตถุประสงค์ เพืEอจัดทําระบบบริ หารความเสีE ยงด้านทุจริ ตของ ทอท.ให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบตั ิทีEดี

ผลการดําเนินงาน
สาเหตุของความล่าช้า/ปั ญหาอุปสรรค
ปัจจัยภายนอก กระบวนการพัสดุล่าช้า เนืEองจากต้องมีการปรับแก้ TOR ซึE งอาจทําให้
กระบวนการทางพัสดุไม่สามารถแล้วเสร็ จได้ตามแผนการดําเนินงานทีEวางไว้
แนวทางการแก้ไข ประสาน ติดตาม และเร่ งรัดกระบวนการทางพัสดุ เพืEอให้สามารถดําเนินการ
ได้ตามแผนทีEกาํ หนด

การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 25 (อยูร่ ะหว่างการเสนอขอปรับแผน)
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน ศปท.จัดส่ งข้อกําหนดการจัดจ้างทีEปรึ กษา (Term of
Reference: TOR) ให้ ฝพด.ดําเนินการตามกระบวนการพัสดุแล้วเมืEอวันทีE 6 ธ.ค.61
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน ระดับความสําเร็ จในการจัดทําแผนดําเนินงานจัดทําระบบบริ หาร
ความเสีE ยงด้านทุจริ ตของ ทอท. (ร้อยละ 100)
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ผลการดําเนินงาน

คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน ก.ย.62
แนวทางการดําเนินงาน
1. ดําเนินกระบวนการทางพัสดุ
2. พิจารณาแนวคิดในการดําเนินโครงการ จัดทําระบบบริ หารความเสีE ยงด้านทุจริ ตของ
ทอท.
3. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์การบริ หารความเสีE ยงด้านทุจริ ตในปั จจุบนั
ของ ทอท.กับแนวปฏิบตั ิทีEดี (Gap Analysis)
4. จัดทําแผนการพัฒนาระบบการบริ หารความเสีE ยงด้านทุจริ ตของ ทอท. ในระยะเวลา 3
ปี (ปี งบประมาณ 2563 - 2565)
5. สรุ ปผลการจัดทําระบบบริ หารความเสีE ยงด้านทุจริ ตของ ทอท. นําเสนอต่อ
คณะทํางานบริ หารความเสีE ยงของ ทอท. และคณะกรรมการบริ หารความเสีE ยง
กลยุทธ์ ทีK 4.3: พัฒนาประสิ ทธิภาพการสร้ างความร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มสี ่ วนได้ เสี ยสํ าคัญ จํานวน 5 แผน
ดําเนินการตามแผน จํานวน 5 แผน
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 16
1. การบูรณาการแผนฉุกเฉินทางการแพทย์ ของ ทอท.
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน อยูร่ ะหว่างจัดทําร่ างบันทึกข้อตกลงกับโรงพยาบาล
ส่ วนงานรับผิดชอบหลัก ฝพท.
ต่างๆ โดยปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างรอการนําเสนอหน่วยงานทีEเกีEยวข้องและผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้พิจารณา
วัตถุประสงค์หลัก
เห็นชอบ คาดว่าจะได้แผนต้นแบบทางด้านการแพทย์ , โครงร่ างโครงการพัฒนาศักยภาพของ
1. เพิEมพูนความรู ้และการทําความเข้าใจระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นตามสถาบันการแพทย์
พนักงานดับเพลิงและกูภ้ ยั และโครงร่ างข้อตกลงร่ วมกันของ ทอท. กับ โรงพยาบาลใกล้เคียง
ฉุกเฉิ นแห่งชาติและมาตรฐานสากล
2. บูรณาการการจัดการอุบตั ิภยั หมู่ ณ ท่าอากาศยานของ ทอท.ให้สอดคล้องกับสถาบัน ในไตรมาสทีE 2
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน
การแพทย์ฉุกเฉิ น
1. จัดทําแผนต้นแบบ (template) เรืE องระบบฉุกเฉิ นทางการแพทย์ ณ ท่าอากาศยาน (ร้อยละ 100)
3. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นอย่างต่อเนืEองเพืEอรองรับสถานการณ์ตาม
2. จัดทําร่ างโครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีEดบั เพลิงและกูภ้ ยั ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
มาตรฐานสากล
ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ น (ร้อยละ 100)
แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดทําแผนต้นแบบทางด้านการแพทย์, โครงร่ างโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 3. จัดทําร่ างข้อตกลงร่ วมกันระหว่างท่าอากาศยาน โรงพยาบาลในพืVนทีEใกล้เคียงท่าอากาศยาน
ของ ทอท. (ร้อยละ 100)
ดับเพลิงและกูภ้ ยั และโครงร่ างข้อตกลงร่ วมกันของ ทอท. กับ โรงพยาบาลใกล้เคียง
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2. ส่ งแผนต้นแบบทางด้านการแพทย์,โครงร่ างโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ดับเพลิงและกูภ้ ยั และโครงร่ างข้อตกลงร่ วมกันของ ทอท. กับ โรงพยาบาลใกล้เคียง
ให้กบั หน่วยงานทีEเกีEยวข้องและผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้พิจารณาและพิจารณาเห็นชอบ
2. โครงการสร้ างความร่ วมมือทางด้ านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศไทย (Thailand Aviation Safety Cooperation Conference)
ส่ วนงานรับผิดชอบหลัก ฝมป.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพืEอสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือด้านความปลอดภัย ระหว่างผูก้ าํ กับดูแล (Regulator)
และผูใ้ ห้บริ การ (Service Provider)
2. เพืEอกําหนดทิศทางและเป้าหมายการดําเนินงานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับ
แผนนิรภัยการบินพลเรื อนแห่งชาติ และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
3. เพืEอพัฒนาการและบูรณการระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของผูใ้ ห้บริ การ
(Service Provider) ต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการ
ดําเนินงานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับแผนนิรภัยการบินพลเรื อนแห่งชาติ แ
ละเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
4. เพืEอสร้างและส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในสนามบินรายงานเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย
ในสนามบินนําไปสู่ วฒั นธรรมความปลอดภัยอย่างเป็ นระบบ
5. เพืEอพัฒนาระบบ SMS นําไปสู่ ขอ้ ตกลงความร่ วมมือด้านความปลอดภัย (Safety
Agreement)
6. เพืEอให้ ทอท.มีระบบการจัดการด้านนิรภัยสนามบินตามข้อกําหนดของรัฐ
และมาตรฐานสากลสอดคล้องกับระบบการจัดการด้านนิรภัยของอุตสาหกรรมการบิน
ของประเทศอย่างเป็ นรู ปธรรม
7. เพืEอใช้ยนื ยันเป็ นหลักฐานในการรองรับการตรวจสอบว่า ทอท.ได้มีระบบการจัดการ
ด้านนิรภัยทีEครอบคลุมถึงผูป้ ระกอบการและหน่วยงานภายในสนามบิน

ผลการดําเนินงาน
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน ก.ย.62

การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 50
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน
1. ขออนุมตั ิจดั ประชุม โครงการสร้างความร่ วมมือทางด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการ
บินของประเทศไทย (Thailand Aviation Safety Cooperation Conference)
2. จัดทําข้อกําหนดรายละเอียดงานจ้างจัดประชุม โครงการสร้างความร่ วมมือทางด้าน
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย (Thailand Aviation Safety Cooperation
Conference) อยูร่ ะหว่างการดําเนินการตามกระบวนการทางพัสดุ ปั จจุบนั จัดหาผูร้ ับจ้างได้
เรี ยบร้อยแล้วเมืEอเดือน ม.ค.62 โดยคาดว่าจะดําเนินการจัดโครงการฯในไตรมาสต่อไป
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน
1. สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือด้านความปลอดภัยระหว่างผูใ้ ห้บริ การในสนามบิน (ร้อยละ 80)
2. ส่ งเสริ มการรายงานเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในสนามบินของ ทอท. (ร้อยละ 70)
3. ร่ างข้อตกลงความร่ วมมือด้านความปลอดภัย (Safety Agreement) (ร้อยละ 80)
4. จัดทําแผนปฏิบตั ิการตามขอบเขตของข้อตกลง (3 แผน)
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน ก.ย.62
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แนวทางการดําเนินงาน
1. เตรี ยมขัVนตอนจัดการประชุม
2. จัดโครงการสร้างความร่ วมมือทางด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศไทย (Thailand Aviation Safety Cooperation Conference) ณ โรงแรมใน
กรุ งเทพมหานคร
3. สรุ ปผลการประชุม
4. จัดทําร่ างข้อตกลงความร่ วมมือตามสรุ ปผลการประชุม และนําเข้าประชุม
คณะกรรมการ SMS ทอท.
5. จัดทํา Action Plan ตามขอบเขตของข้อตกลงฯ
6. ดําเนินการตาม Action Plan
3. โครงการ “The ASQ Leaders” ค้ นคว้ าหาผู้นํา
ส่ วนงานรับผิดชอบหลัก สคบ.ทดม.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพืEอเสริ มสร้างความสามัคคีและสร้างเครื อข่ายระหว่างหน่วยงานทีEปฏิบตั ิงานทีE
เกีEยวข้องในการเพิEมศักยภาพการให้บริ การ ณ ทดม.
2. เพืEอผลักดันศักยภาพของบุคลากรทีEได้รับการคัดเลือก เพืEอให้เกิดเครื อข่ายทีEยงัE ยืนและ
เกิดการสร้างผูน้ าํ The Leaders ของโครงการ ASQ
3. เพืEอให้ผเู ้ ข้าร่ วมสัมมนามีจิตสํานึกในการให้บริ การทีEดี โดยมุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพการให้บริ การเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
แนวทางการดําเนินงาน
1. เสนอโครงการเพืEอขออนุมตั ิดาํ เนินการใช้งบประมาณ
2. ติดต่อประสานงานจัดหาวิทยากรภายนอก
3. ประชุมส่ วนงานทีEเกีEยวข้องในการเตรี ยมความพร้อมในการดําเนินการ
4. ประสานงานจัดหาสถานทีEจดั งานและโรงแรมทีEพกั

ผลการดําเนินงาน

การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 15
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน อยูร่ ะหว่างรวบรวมข้อมูลเพืEอดําเนินการจัดเตรี ยม
โครงการ “The ASQ Leaders” ค้นคว้าหาผูน้ าํ คาดว่าจะดําเนินการติดต่อประสานงานจัดหา
วิทยากรภายนอกในไตรสมาสต่อไปตามแนวทางการดําเนินการทีEกาํ หนดไว้
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน
คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริ การของ ทดม.ในภาพรวม ภายใต้โครงการ ASQ ของ
ACI ปี 2562 (ม.ค. - ธ.ค.62) ค่าคะแนน 4.32 คะแนน
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน ก.ย.62
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5. ประสานงานหน่วยงานภายในและประสานงาน ร่ างออกหนังสื อคําสังE เดินทาง
6. ดําเนินการจัดโครงการคัดเลือกเฉพาะบุคคลากรภายในหน่วยงาน ทดม. (หัวหน้างาน)
7. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก ทีEปฏิบตั ิงาน ณ ทดม.
8. ดําเนินการจัดโครงการคัดเลือกบุคคลากรภายในและภายนอกทีEปฏิบตั ิงาน ณ ทดม.
9. ประเมินผลและสรุ ปหลังการดําเนินการโครงการ
4. โครงการสร้ างความสั มพันธ์ อย่ างยังK ยืนกับผู้ปฏิบัตงิ านในเขตการบิน ณ ทชม.
ส่ วนงานรับผิดชอบหลัก สปข.ทชม.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพืEอแลกเปลีEยนข้อคิดเห็นในการแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในเขตการบิน
2. เพืEอสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูป้ ฏิบตั ิงานในเขตการบิน
3. เพืEอรับทราบความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและคู่คา้ รวมทัVงแนวทางใน
การปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
4. เพืEอรองรับการดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) หมวด 3
ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด
5. เพืEอชีVแจงแนวทาง ในการปฏิบตั ิงาน ทีEก่อให้เกิดความปลอดภัยเป็ นไปตามมาตรฐาน
ขัVนตอนการปฏิบตั ิงาน (SOP), มาตรฐานคู่มือสนามบิน และข้อกําหนดของภาครัฐ
และมาตรฐาน ICAO
แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดตัVงคณะทํางาน และจัดประชุมคณะทํางาน
2. สรรหาผูร้ ับจ้าง
3. จัดโครงการ และสรุ ปผลโครงการ

ผลการดําเนินงาน

การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 25
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน เนืEองจาก ทชม.มีการปรับโครงสร้างองค์กร
ทําให้มีฝ่ายงานทีEรับผิดชอบโครงการฯ ดังกล่าว จึงไม่มีความจําเป็ นจะต้องแต่งตัVงคณะทํางาน
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดําเนินการกําหนด วัน และสถานทีEเพืEอจัดโครงการฯ โดยคาดว่าจะ
ดําเนินการจัดโครงการฯ ในเดือน มี.ค.62
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน อุบตั ิเหตุในเขตปฏิบตั ิการเขตการบิน ณ ทชม.ลดลงเมืEอเทียบกับ
ปี ก่อนหน้า (ร้อยละ 50)
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน มี.ค.62
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5. โครงการสั มมนาเชิงปฏิบัตกิ าร “ASQ SHARING”
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝวน.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพืEอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วนร่ วมในการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุ งคุณภาพบริ การประจําปี 2563
2.เพืEอสร้างความร่ วมมือร่ วมใจกันระหว่างหน่วยงานทีEปฏิบตั ิงานในทอท.
และหน่วยงานภายนอก เพืEอยกระดับคุณภาพบริ การ ทอท.สู่ มาตรฐานสากล
3.เพืEอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วนร่ วมในแผนงานการปรับปรุ งคุณภาพบริ การ
ของ ทอท
แนวทางการดําเนินงาน
1. เสนอโครงการเพืEอขออนุมตั ิดาํ เนินการใช้งบประมาณ
2. ประชุมส่ วนงานทีEเกีEยวข้องในการเตรี ยมความพร้อมในการดําเนินการ
3. ติดต่อประสานงานจัดหาวิทยากรภายนอก
4. ประสานงานจัดหาสถานทีEจดั งาน และโรงแรมทีEพกั
5. ประสานงานหน่วยงานภายนอก และประสานงานร่ างออกหนังสื อคําสังE เดินทาง
6. ดําเนินการจัดโครงการตามทีEกาํ หนด
- รับฟังแนวทางการยกระดับคุณภาพบริ การวิทยากรจากท่าอากาศยาน Sister Airport
และท่าอากาศยานชัVนนําทีEประสบความสําเร็ จสําหรับเพืEอแบ่งปั นประสบการณ์
และ best practice
- ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาสามารถระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
คุณภาพบริ การประจําปี 2563
7. ประเมินผลและสรุ ปหลังการดําเนินการโครงการ
8. จัดทําแผนปรับปรุ งคุณภาพบริ การประจําปี 2563 และเสนอแผนเข้า
คณะกรรมการนโยบายฯเพืEออนุมตั ิต่อไป

ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 15
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน สคบ.ฝวน. เสนอโครงการสัมมนา ASQ Sharing
เพืEอขออนุมตั ิการใช้งบประมาณ และประชุมหารื อกับสนกต.เพืEอเตรี ยมความพร้อมในการ
ดําเนินการ รวมถึงรับทราบแนวปฏิบตั ิในการติดต่อประสานวิทยากรจาก Sister Airport เมืEอวันทีE
12 ธ.ค.61
ตัวชีVวดั แผนปฏิบตั ิการ
1.จัดทําผลสรุ ปการประชุมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งคุณภาพบริ การ
ประจําปี 2563 แล้วเสร็ จภายในเดือน มิ.ย.62
2.มีแผนปรับปรุ งคุณภาพบริ การประจําปี 2563 อย่างน้อย 1 แผน
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน ก.ย.62
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ยุทธศาสตร์ ทีK 5: Aeronautical Business (จํานวน 1 แผน) ดําเนินการตามแผน จํานวน 1 แผน
กลยุทธ์ ทีK 5.2: พัฒนาการตลาดเส้ นทางการบินเชิงรุก จํานวน 1 แผน
ดําเนินการตามแผน จํานวน 1 แผน
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 20
1. การเป็ นเจ้ าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ณ จังหวัด
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน
เชียงใหม่
1. ฝพธ.ได้จดั ตัVงคณะทํางานเตรี ยมความพร้อมการจัดงานของ ทอท. (ด้านการดํานวยการ, ด้าน
ส่ วนงานรับผิดชอบหลัก ฝพธ.
สถานทีE, ด้านทีEพกั , การประชาสัมพันธ์, การจัดลีVยง, การจราจรและรักษาความปลอดภัย เป็ นต้น)
วัตถุประสงค์หลัก
เรี ยบร้อยแล้ว และกําลังดําเนินการจัดตัVงคณะทํางานเตรี ยมความพร้อมการจัดงานระหว่าง ทอท.
1. เพืEอพัฒนาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าสายการบินปั จจุบนั
และจังหวัดเชียงใหม่
2. เพืEอเน้นยํVาความเป็ นองค์กรบริ หารท่าอากาศยานระดับโลก
2. ฝพธ.ได้ประชุมหารื อร่ วมกับ ทชม. จังหวัดเชียงใหม่ สายการบิน ผูป้ ระกอบการ ทัVงของ ทอท.
3. เพืEอเสริ มสร้างความมันE ใจและความน่าเชืEอถือแก่ลูกค้าสายการบิน
และหน่วยงานพันธมิตรทีEเกีEยวข้อง รวมทัVงหารื อร่ วมกับบริ ษทั UBM เรี ยบร้อยแล้ว
4. เพืEอแสดงถึงศักยภาพให้ทดั เทียมหรื อเหนือกว่าท่าอากาศยานคู่แข่ง
3. ฝพธ.ได้โอนจ่ายเงินค่าลิขสิ ทธิj งวดทีE 2 เรี ยบร้อยแล้วเมืEอเดือน ม.ค.62
5. เพืEอสร้างความได้เปรี ยบด้านโอกาสทางธุรกิจด้านการบินในอนาคต
4. ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างประสานบริ ษทั พันธมิตรผูม้ ีความประสงค์ให้การสนับสนุนการจัดงาน
6. เพืEอเตรี ยมความพร้อมในการเป้นเจ้าภาพในการจัดงาน
และจัดหาบริ ษทั รับจ้างจัดงานฯ
7. เพืEอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานทัVงภายในและภายนอก ทอท. รวมถึงภาครัฐ
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน จํานวนหน่วยงานตอบรับเพืEอการสนับสนุนการจัดงาน
และเอกชน
(>5 หน่วยงาน)
แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดตัVงคณะทํางานเตรี ยมความพร้อมการจัดงานระหว่าง ทอท. และ จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน ก.ย.62
(ด้านการดํานวยการ, ด้านสถานทีE, ด้านทีEพกั , การประชาสัมพันธ์, การจัดลีVยง,
การจราจรและรักษาความปลอดภัย เป็ นต้น)
2. จัดหาบริ ษทั รับจ้างจัดงานฯ เพืEอ :2.1 ให้คาํ ปรึ กษาและวางแนวทางในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานทัVงภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงการจัดหา Sponsor ในภาคส่ วนต่างๆ
2.2 การประสานหน่วยงานทีEเกีEยวข้องและดําเนินการประชุมภายใต้การกํากับ
ของ ทอท.

29
แผนปฏิบัตกิ าร
ผลการดําเนินงาน
2.3 ประชาสัมพันธ์การจัดงานในช่องทางต่างๆ อาทิ สืE ออิเลคทรอนิกส์ สืE อสิE งพิมพ์
วิทยุ/โทรทัศน์
3. ประชุมหารื อร่ วมกับ ทชม. จังหวัดเชียงใหม่ สายการบิน ผูป้ ระกอบการ ทัVงของ ทอท.
และหน่วยงานพันธมิตรทีEเกีEยวข้อง อาทิ โรงแรม ศูนย์การประชุม เป็ นต้น
4. หารื อร่ วมกับบริ ษทั UBM
5. โอนจ่ายเงินค่าลิขสิ ทธิj งวดทีE 2 (12 เดือนหลังจากลงนามในสัญญา/ก่อน ม.ค.62
ยุทธศาสตร์ ทีK 6: Non-Aeronautical Business (จํานวน 1 แผน) ดําเนินการล่ าช้ ากว่ ากําหนด จํานวน 1 แผน
กลยุทธ์ ทีK 6.1: พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ ในอาคารผู้โดยสาร จํานวน 1 แผน
ดําเนินการล่ าช้ ากว่ ากําหนด จํานวน 1 แผน
เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนไตรมาสทีE 1 ร้อยละ 75
1. แผนการเตรียมความพร้ อมพืนV ทีกK จิ กรรมเชิงพาณิชย์ ณ ทดม.
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 0
ส่ วนงานรับผิดชอบหลัก ฝบธ.
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน ฝบธ.ประสาน ฝผพ.แล้วทราบว่าแผนการดําเนินงาน
วัตถุประสงค์หลัก
ออกแบบโครงการพัฒนา ทดม.ระยะทีE 3 นัVน ฝผพ.จะดําเนินการเสนอแผนผังพืVนทีEก่อสร้าง
1. เพืEอวางผังระบบสาธารณูปโภค ให้เหมาะสมและเพียงพอกับการใช้ประโยชน์พVืนทีE
อาคารผูโ้ ดยสารอาคารหลังทีE 3 ให้ ฝบธ.เพืEอดําเนินการจัดสรรพืVนทีEสาํ หรับกิจกรรมเชิงพาณิ ชย์
กิจกรรมเชิงพาณิ ชย์ ณ ทดม.
ภายในเดือน เม.ย.62
2. เพืEอกําหนดแนวทางการบริ หารจัดการพืVนทีEกิจกรรมเชิงพาณิ ชย์ (Zoning) ภายใน
สาเหตุของความล่าช้า/ปั ญหาอุปสรรค ปัจจัยภายในเนืEองจาก ฝผพ.จะดําเนินการเสนอแผนผัง
อาคารผูโ้ ดยสาร ณ ทดม.ให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. เพืEอเพิEมรายได้ในส่ วนทีEไม่เกีEยวกับกิจการการบิน
พืVนทีEก่อสร้างอาคารผูโ้ ดยสารอาคารหลังทีE 3 ให้ ฝบธ.เพืEอดําเนินการจัดสรรพืVนทีEสาํ หรับ
แนวทางการดําเนินงาน
กิจกรรมเชิงพาณิ ชย์ภายในเดือน เม.ย.62
1. ดําเนินการศึกษาผังและทางสัญจรผูโ้ ดยสาร ภายในอาคารผูโ้ ดยสารหลังทีE 3
แนวทางการแก้ไข เร่ งประสานงานกับ ฝผพ. เพืEอดําเนินการตามแผนการดําเนินงานต่อไป
ฝบธ.ดําเนินการศึกษาผังและทางสัญจรผูโ้ ดยสาร ภายในอาคารผูโ้ ดยสารหลังทีE 3
เพืEอระบุประเภทการใช้ประโยชน์พVืนทีEกิจกรรมเชิงพาณิ ชย์ เพืEอให้ ฝผพ.ออกแบบระบบ
สาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการ
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ยุทธศาสตร์ ทีK 7: Business Development (จํานวน 3 แผน) ดําเนินการแล้ วเสร็จ 1 แผน ดําเนินการตามแผน จํานวน 2 แผน
กลยุทธ์ ทีK 7.1: พัฒนาธุรกิจระหว่ างประเทศ จํานวน 1 แผน
ดําเนินการตามแผน จํานวน 1 แผน
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 25
1. แผนการเตรียมความพร้ อมในการดําเนินธุรกิจระหว่ างประเทศ
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน เก็บรวบรวมเอกสารและข้อมูลเพืEอจัดทําหลักสู ตร
ส่ วนงานรับผิดชอบหลัก ฝกต.
การฝึ กอบรม/ทีEปรึ กษาแล้วเสร็ จตามกําหนด ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการจัดทําร่ างหลักสู ตร
วัตถุประสงค์หลัก
การฝึ กอบรม/ทีEปรึ กษา และการคํานวณชัวE โมงการทํางาน ค่าแรงทีEตอ้ งใช้ รวมถึงต้นทุน
1. เพืEอให้ ทอท.มีหลักสู ตรในการฝึ กอบรม/ให้บริ การทีEปรึ กษาทีEชดั เจนแนวทาง
Incentive ของพนักงานและหลักเกณฑ์การรับเงินและภาษีอากร (Training, Consulting, Speaker)
การดําเนินงาน
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน ร้อยละความสําเร็ จของการกําหนดหลักสู ตรการฝึ กอบรม/
แนวทางการดําเนินงาน
การให้บริ การทีEปรึ กษาในการนําเสนอต่อลูกค้า (ร้อยละ 100)
1. เก็บรวบรวมเอกสารและข้อมูลเพืEอจัดทําหลักสู ตรการฝึ กอบรม/ทีEปรึ กษา
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน ก.ย.62
2. จัดทําร่ างหลักสู ตรการฝึ กอบรม/ทีEปรึ กษา
3. คํานวณชัวE โมงการทํางาน ค่าแรงทีEตอ้ งใช้ รวมถึงต้นทุน Incentive ของพนักงาน
และหลักเกณฑ์การรับเงินและภาษีอากร (Training, Consulting, Speaker)
กลยุทธ์ ทีK 7.2: พัฒนาธุรกิจรู ปแบบบริษทั ลูก/บริษทั ร่ วมทุน (จํานวน 2 แผน)
ดําเนินการแล้ วเสร็จ บรรลุตามตัวชีVวดั /เป้ าหมายของแผน จํานวน 1 แผน
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน
1. แผนการจัดตัVงบริษทั ในเครื อเพืKอให้ บริการลานจอดและอุปกรณ์ ภาคพืนV
1) เมืEอวันทีE 3 ต.ค. 61 กอญ. ได้อนุมตั ิงบประมาณลงทุนสํารองกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วนประจําปี 2562
ณ ท่ าอากาศยานทีอK ยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.
จํานวน 196 ล้านบาท สําหรับการจัดตัVงบริ ษทั จํากัดฯ
ส่ วนงานรับผิดชอบหลัก ฝพธ.
2) เมืEอวันทีE 10 ต.ค. 61 ทอท. และบริ ษทั เอสเอแอล กรุ๊ ป (ไทยแลนด์) จํากัด ได้ร่วมจดทะเบียน
วัตถุประสงค์หลัก
จัดตัVง บริ ษทั บริ การภาคพืVน ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) โดยร่ วมลงทุนในสัดส่ วน
การยกระดับการดําเนินงานเพืEอนําไปสู่ การพัฒนาธุรกิจในรู ปแบบใหม่ๆ ทัVงใน
ร้อยละ 49 และ 51 ตามลําดับ ทัVงนีV AOTGA มีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท (เรี ยกชําระแล้ว 100
รู ปแบบการร่ วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในด้านทีEเกีEยวกับ / เกีEยวเนืEองกับธุรกิจ
การบินเพืEอสร้างโอกาสในการสร้างรายได้แบบยังE ยืน รวมถึงการเพิEมขีดความสามารถ ล้านบาท)
3) ปัจจุบนั บริ ษทั บริ การภาคพืVน ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) ได้เปิ ดให้บริ การแล้ว
ในการแข่งขันกับท่าอากาศยานอืEนๆ ในภูมิภาค
เมืEอ 1 ก.พ.62 ณ ทดม.
แนวทางการดําเนินงาน
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1. การอนุมตั ิงบประมาณลงทุนสํารองกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วนประจําปี 2562 สําหรับ
การจัดตัVงบริ ษทั จํากัดฯ และการจดทะเบียนจัดตัVงบริ ษทั (จองซืVอหุน้ ประชุมผูถ้ ือหุน้
และยืนE จดทะเบียบจัดตัVง)
2. เตรี ยมความพร้อมในการเปิ ดให้บริ การ
3. การเปิ ดให้บริ การ

ดําเนินการตามแผน จํานวน 1 แผน
1. การจัดตัVงบริษทั จํากัดเพืKอให้ เพืKอให้ บริการด้ านการรักษาความปลอดภัย
ณ ท่ าอากาศยานทีอK ยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.
ส่ วนงานรับผิดชอบหลัก ฝพธ.
วัตถุประสงค์หลัก เพืEอศึกษาความเป็ นไปได้การตัVงบริ ษทั จํากัดเพืEอให้บริ การด้าน
การรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ ทอท. ตามระเบียบทีE
เกีEยวข้อง เพืEอประโยชน์สูงสุ ดต่อ ทอท. และประเทศชาติ รวมทัVงเพืEอสนับสนุน
ให้การดําเนินการจัดตัVงบริ ษทั จํากัดฯ มีระบบด้านการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน
ทีEไม่ตEาํ กว่ามาตรฐาน เพืEอสนับสนุนให้ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ ทอท. มีการ
บริ หารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยทีEช่วยลดความเสีE ยงต่อชีวติ และทรัพย์สิน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงช่วยสนับสนุนความสามารถและประสิ ทธิภาพในการ
ให้บริ การท่าอากาศยานในภาพรวม เพืEอสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันกับ
ท่าอากาศยานคู่แข่งในภูมิภาค

ผลการดําเนินงาน
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน
1. ร้อยละความสําเร็ จในการดําเนินงานตามแผน (ร้อยละ 100)
2. จดทะเบียนจัดตัVงบริ ษทั ภายใน ต.ค.61
ผลสรุ ปตัวชีVวดั /เป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชีVวดั /เป้ าหมายของแผน
1. ร้อยละ 100 ของความสําเร็ จในการดําเนินงานตามแผน โดยปั จจุบนั บริ ษทั บริ การภาคพืVน
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) ได้เปิ ดให้บริ การแล้ว เมืEอ 1 ก.พ.62 ณ ทดม.
2. ทอท. และบริ ษทั เอสเอแอล กรุ๊ ป (ไทยแลนด์) จํากัด ได้ร่วมจดทะเบียนจัดตัVง บริ ษทั บริ การ
ภาคพืVน ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เมืEอวันทีE 10 ต.ค. 61 โดยร่ วมลงทุนในสัดส่ วน
ร้อยละ 49 และ 51 ตามลําดับ ทัVงนีV AOTGA มีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท
การดําเนินงานตามแผนจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 85
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผน คณะกรรมการ ทอท.เห็นชอบงบประมาณลงทุน
ประจําปี 2562 (เพิEมเติม) สําหรับการจัดตัVงบริ ษทั จํากัดฯ เรี ยบร้อยแล้วเมืEอวันทีE 24 ต.ค.61
โดย ทอท.ได้ลงนามข้อตกลง MOU ร่ วมกับผูใ้ ห้บริ การใน 6 ท่าอากาศยานภายใต้
ความรับผิดชอบของ ทอท. ได้แก่ บริ ษทั เอเชีย ซิเคียวริ ตV ี เมเนจเม้นท์ จํากัด (ASM) (ทสภ.
และ ทภก.), บริ ษทั รักษาความปลอดภัย เอ็ม เอ ไอ อินเตอร์เนชันE แนล จํากัด (ทชม.) และบริ ษทั
พลังร่ วม จํากัด (ทดม., ทหญ. และ ทชร.) ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการเสนอสํานักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพืEอพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณลงทุนประจําปี 2562
(เพิEมเติม) สําหรับการจัดตัVงบริ ษทั จํากัดฯ
ตัวชีVวดั และเป้าหมายของแผน
การจัดตัVงบริ ษทั จํากัด เพืEอให้บริ การด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานทีEอยูใ่ น
ความรับผิดชอบของ ทอท. แล้วเสร็ จภายในเดือน พ.ค.62
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือน พ.ค.62
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แนวทางการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการพิจารณาศึกษาการจัดตัVงบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมของ ทอท.
และคณะกรรมการ ทอท. พิจารณาร่ างข้อตกลง MOU
2. การลงนามในข้อตกลง MOU
3. คณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณ ทอท. พิจารณางบประมาณ
4. คณะอนุกรรมการพิจารณาการเงินและการลงทุนของ ทอท. พิจารณางบประมาณ
5. คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณ
6. การเสนอหน่วยงานทีEเกีEยวข้องเพืEอพิจารณา (สศช. / คค. / คนร. / ครม.)
7. การจดทะเบียนจัดตัVงบริ ษทั (จองซืVอหุน้ ประชุมผูถ้ ือหุน้ และยืนE จดทะเบียนตัVง
บริ ษทั )

ผลการดําเนินงาน

