ตารางสรุปผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการ
ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1: Airport Strategic Positioning จานวน 2 แผน (แล้วเสร็จ จานวน 1 แผน ล่าช้ากว่ากาหนด จานวน 1 แผน)
กลยุทธ์ที่ 1.1: พัฒนาการจัดการฐานข้อมูลสาคัญและกากับการดาเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning จานวน 1 แผน
ดาเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน จานวน 1 แผน
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
1. แผนศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพิ่มมูลค่าจากสินทรัพย์ของ ทชร.
1. แต่งตั้งคณะทางานแผนศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพิ่มมูลค่าจากสินทรัพย์
ภายใต้ Airport Strategic Positioning
ของ ทชร.ภายใต้ Airport Strategic Positioning เรียบร้อยแล้ว
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก สพง.ทชร.
2. ดาเนินการจ้างผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 29 มี.ค.61 โดยจ้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นที่ปรึกษา
วัตถุประสงค์หลัก
ในการศึกษาวิเคราะห์และสารวจความต้องการของผูป้ ระกอบการ สายการบินและหน่วยงาน
1. เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับการวางแผนการเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างประเทศ
3. ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อวางแผนกาหนดกรอบในการศึกษาความต้องการและศักยภาพ
2. เพื่อจัดทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านธุรกิจ และแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้งานและการเพิ่มมูลค่าจากสินทรัพย์ที่มีอยูข่ อง ทชร. แบบองค์รวมด้วย Demand ของตลาดประเภทธุรกิจหรือองค์กร (B-B) Business Demand, เตรียมการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และวางแผนกาหนดกรอบในการดาเนินการวิจัย
Analysis
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการ (B-C) Consumer Demand เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มี.ค.61
แนวทางการดาเนินงาน
และจัดงานเสวนาระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพิ่มมูลค่า
1. แต่งตั้งคณะทางานแผนศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพิ่มมูลค่า
จากสินทรัพย์ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย” ในวันที่ 22 มิ.ย.61 ณ โรงแรมแกรนด์
จากสินทรัพย์ของ ทชร.ภายใต้ Airport Strategic Positioning
วิสต้า เชียงราย โดยปัจจุบันได้มีรายละเอียดการศึกษา ดังนี้
2. ดาเนินการจัดทาข้อกาหนดรายละเอียดการจ้างงาน (TOR)
- ฝั่งอุปสงค์ (Demand Side) : ดาเนินการเก็บข้อมูลโซ่อุปสงค์ใน 4 อุตสาหกรรม
3. ดาเนินการขัน้ ตอนพัสดุ
ตามฐานข้อมูลและรายละเอียดในการติดต่อ โดยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
4. ผู้รับจ้างดาเนินการศึกษา วิเคราะห์และสารวจความต้องการของผู้ประกอบการ
ประกอบไปดวย 1.การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ 2.ใช้แบบสอบถามแบบ
สายการบินและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องประกอบด้วย
มีโครงสร้าง (Structured questionnaires)
4.1 การศึกษาในประเด็นความต้องการและศักยภาพของตลาดประเภทธุรกิจ
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หรือองค์กร (B-B): Business Demand
4.2 การศึกษาในประเด็นความต้องการของผูใ้ ช้บริการ (B-C)
4.3 ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

ผลการดาเนินงาน
- ฝั่งอุปทาน (Supply Side) : ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิของสถานการณ์ปัจจุบัน
ในการใหบริการใน 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ ทชร. โดยข้อมูลจะประกอบไปด้วย 1) ลักษณะการ
ให้บริการและมุมมองของเจ้าหน้าที่ผรู ับผิดชอบต่อ Barriers และ Key Success Factors และ
2) ประสิทธิภาพ/ศักยภาพ/สถานการณ์การใหบริการปัจจุบนั (อยางหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด)
ของการให้บริการในปัจจุบนั
4. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผูป้ ระกอบการและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในรูปแบบ Focus Group
เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 และวันที่ 10 ก.ย.61
5. จัดประชุมรวมกับทีมผูบริหารและผูที่เกี่ยวข้อง ทชร. ถึงผลการศึกษา เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ
ตลอดจนดาเนินการปรับแกตามขอเสนอแนะเมื่อวันที่ 24 ก.ย.61
6. ทาการปรับแกรายงานตามผลการประชุมร่วมกับคณะผูบ้ ริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของ ทชร.
7. ที่ปรึกษาได้จัดสงรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
1.ได้รายงานผลการศึกษาวิจัยแล้วเสร็จฉบับสมบูรณ์ภายในเดือน ก.ย.61
2. ได้ฐานข้อมูลสาหรับการวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาสินทรัพย์ของ ทชร.
ภายในเดือน ก.ย.61
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน ที่ปรึกษาได้จัดสงรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์
โดย ทชร.ได้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ ฝกอ.ในวันที่ 27 ก.ย.61 และผลการศึกษาจากรายงาน
ดังกล่าว ได้ถูกนามาเป็นฐานข้อมูลสาหรับการวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาสินทรัพย์
ของ ทชร.ในอนาคต จากรายงานฉบับสมบูรณ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนวทางที่ ทชร. ต้องดาเนินการ
ประกอบด้วย
1. ธุรกิจในกลุ่ม Aeronautical เช่น การผลักดันให้ ทชร. เป็น Hub หรือ Transit
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กลยุทธ์ที่ 1.3: การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ Airport Strategic Positioning จานวน 1 แผน
ดาเนินการล่าช้ากว่ากาหนด จานวน 1 แผน
1. แผนการจัดตั้งแหล่งการเรียนรูอ้ ย่างยั่งยืน ทสภ.
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝกศ.ทสภ.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพในการบริหารท่าอากาศยาน
2. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านกิจการการบินและการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน
เช่น มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอืน่ ๆ ให้กบั สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ

ผลการดาเนินงาน
ในการเชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงรวมถึงจีนตอนใต้
2. ธุรกิจในกลุ่ม Non-aeronautical เช่น
1) การผลักดันให้ ทชร. เป็น Home-based ของสายการบิน จากการที่มีพื้นที่รองรับ
เพียงพอทั้งสาหรับอากาศยานและบุคคลากร
2) แนวทางในการเพิ่มระยะเวลาที่ผู้โดยสารใช้ในสนามบิน เช่น โครงการ “มุมคน
เมือง” ซึ่งเป็นลักษณะของพืน้ ที่ในการแสดงสินค้าจากผูป้ ระกอบการท้องถิ่นในเชียงราย รวมถึง
เป็นศูนย์ในลักษณะของ Business Matching
3.ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ เช่น การจัดสรรพื้นที่สาหรับบริษทั ให้บริการขนส่ง
(Freight forwarder) ในการทาตลาดและเพิ่มผู้ใช้บริการ เป็นต้น นอกจากนี้การขยายผลการศึกษา
ในประเด็นเพิ่มเติม เช่น User profile เพื่อจัดทาฐานข้อมูลผูโ้ ดยสารในลักษณะของการทาเหมือง
ข้อมูลในการตัดสินใจ (Data Mining) ในการวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อเพิ่มผู้โดยสาร หรือ
การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งในมิติของต้นทุนและระยะเวลากับ
การขนส่งรูปแบบอื่นๆ ในการส่งออกไปยังประเทศจีนในเส้นทางที่มีเที่ยวบินตรง เป็นต้น

การดาเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 70 (แผนต่อเนื่อง ปรับแผนในปี 2562 แล้ว)
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน มีการดาเนินการจัดตั้งคณะทางานจัดทาข้อกาหนด
รายละเอียดงานจ้างทีป่ รึกษาออกแบบห้องประชุมนาชมกิจการและโครงสร้างห้องจัดแสดงแบบ
Interactive พร้อมทั้งจัดทาข้อกาหนดรายละเอียดงานจ้างฯ (TOR) ตามขั้นตอนพัสดุเรียบร้อยแล้ว
แต่ไม่มีบริษทั รับจ้างออกแบบมาประมูลตามเงื่อนไขที่ ทอท. กาหนด ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การแก้ไข TOR และขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
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ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน ผู้รับจ้างออกแบบห้องประชุม (Auditorium) และโครงสร้างห้องจัด
แสดงแบบ Interactive แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.61
สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยภายนอก เนื่องจากปัจจุบนั ไม่มีบริษัท
รับจ้างออกแบบมาประมูลตามเงือ่ นไขที่ ทอท. กาหนด
แนวทางการแก้ไข ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างการแก้ไข TOR ให้เหมาะสม และขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติม เพื่อทีจ่ ะให้มบี ริษทั รับจ้างมาออกแบบมาประมูลตามเงื่อนไขที่
ทอท. กาหนด

ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป
3. เป็นการเสริมสร้างและจุดประกายให้เกิดความสนใจในอาชีพทีเ่ กี่ยวข้องกับ
กิจการการบิน
แนวทางการดาเนินงาน
1. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรวบรวมรายละเอียดข้อมูลที่ใช้
ในการออกแบบห้องประชุม(Auditorium) และโครงสร้างห้องจัดแสดงแบบ Interactive
2. จัดทางบประมาณและขออนุมตั ิงบในการก่อสร้างห้องประชุม(Auditorium)
และโครงสร้างห้องจัดแสดงแบบ Interactive เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณ
ลงทุนปี 2561
3. แต่งตั้งคณะทางานและจัดทาข้อกาหนดรายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
ห้องประชุม(Auditorium) และโครงสร้างห้องจัดแสดงแบบ Interactive
4. ดาเนินการขัน้ ตอนพัสดุในการจัดจ้างทีป่ รึกษาออกแบบ
5. ผู้รับจ้างออกแบบดาเนินการตามรายละเอียดข้อกาหนดการจ้างงาน
6. วางแผนการปฏิบตั ิงานในปีงบประมาณ 2562
7. สรุปผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ 2 : Airport Service Capacity จานวน 3 แผน (แล้วเสร็จ จานวน 1 แผน ล่าช้ากว่ากาหนด จานวน 1 แผน ยกเลิก จานวน 1 แผน)
กลยุทธ์ที่ 2.1: เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน จานวน 2 แผน
ดาเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน จานวน 1 แผน
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
1. โครงการพัฒนา ทดม. (ปีงบประมาณ 2560 – 2568)
ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.61 ได้มีมติเห็นชอบโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝผพ.
พัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 ประมาณการเงินลงทุน 37,590.246 ล้านบาท
วัตถุประสงค์หลัก เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของ ทดม.
จาก 30 ล้านคนต่อปี เป็น 40 ล้านคนต่อปี
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แนวทางการดาเนินการ
1. จัดทาเอกสารโครงการ
2. คณะกรรมการ ทอท. พิจารณา
3. คค., สศช. พิจารณา
4. ทอท. ดาเนินการออกแบบงานในโครงการ

ดาเนินการล่าช้ากว่ากาหนด จานวน 1 แผน
1.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก สกส.
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของ ทสภ.
จาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี
แนวทางการดาเนินงาน
1. งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G)

ผลการดาเนินงาน
(รวมสารองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 รวมดอกเบี้ยระหว่างการ
ก่อสร้าง) และได้เสนอ สศช. และ คค. เมื่อวันที่ 30 ส.ค.61 ปัจจุบนั ฝผพ. อยู่ระหว่างดาเนินการ
ออกแบบงานในโครงการฯ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ (กาหนดดาเนินการออกแบบฯ เดือน
มิ.ย.61 – มี.ค.62)
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
1.ความสาเร็จของการเสนอโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 ให้คณะกรรมการ ทอท. พิจารณา
ภายในเดือน ก.ค.61
2.ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการได้ร้อยละ 100
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
ตัวชี้วัดที่ 1 ฝผพ.ได้เสนอโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.
ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.61 โดยได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะที่ 3 ประมาณการเงินลงทุน 37,590.246 ล้านบาท (รวมสารองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10
และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 รวมดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง)
ตัวชี้วัดที่ 2 ฝผพ. ดาเนินการออกแบบงานในโครงการฯ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
ตามแผน (กาหนดดาเนินการออกแบบฯ เดือน มิ.ย.61 – มี.ค.62)
การดาเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 68.31
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
1) งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ใต้ดิน) ลานจอดอากาศยาน และอุโมงค์
ด้านทิศใต้ (CC1/1)
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้ผลงาน 86.17% (ล่าช้ากว่าแผน 12.68%)
2) งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) (CC1/2)
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ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์
ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก) (CC1/1)
2. งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์
ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2)
3. งานจ้างก่อสร้าง อาคารสานักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก
(CC2/1)
4. งานจ้างก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (CC2/2)
5. งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3)
6. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสาร (APM) (CC4)
7. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลาเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุ
ระเบิด (EDS) (ขาออก) (CC5)
8. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลาเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุ
ระเบิด (EDS) (ขาเข้า) (CC6)
9. งานควบคุมงานก่อสร้าง (CSC)

ผลการดาเนินงาน
- อยูร่ ะหว่างการพิจารณาอนุมัติแผนงานก่อสร้าง ปัจจุบันดาเนินการก่อสร้างเสาชั้น G
และผนังภายในอุโมงค์
3) งานก่อสร้างอาคาร สนง.สายการบิน และอาคารจอดรถด้านทิศตะวันออก (CC2/1)
- อยู่ระหว่างการจัดทาราคากลาง
4) งานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผูโ้ ดยสารด้านทิศตะวันตก (CC2/2)
- อยู่ระหว่างเสนอขอเปลี่ยนแปลงการดาเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้าน
ทิศตะวันตก แทนการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผูโ้ ดยสารด้านทิศตะวันออก
5) งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3)
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 42.15 (ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 62.03)
6) งานซื้อพร้อมติดตัง้ ระบบ APM (CC4)
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนงานโครงการ แผนประกันคุณภาพ และ
ประสานการดาเนินงานในพืน้ ทีท่ ับซ้อน (Interface) ระหว่างสัญญา
7) งานซื้อพร้อมติดตัง้ ระบบ BHS & EDS (ขาออก) (CC5)
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนงานโครงการ
8) งานซื้อพร้อมติดตัง้ ระบบ BHS & EDS (ขาเข้า) (CC6)
- ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 14/60 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายการโดยเพิ่มงานออกแบบ งานควบคุมงานและงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบ
สายพานลาเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า) โดยใช้เงินเหลือ
จ่ายจากกลุ่มงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ทีป่ ระหยัดได้มาดาเนินการเป็นเงิน 3,189.456
ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทา TOR
9) งานควบคุมงานก่อสร้าง
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กลยุทธ์ที่ 2.2: พัฒนาระบบบารุงรักษาท่าอากาศยาน จานวน 1 แผน
ดาเนินการยกเลิก จานวน 1 แผน
1. Electrical and Mechanical Department (EMD) Smart Maintenance
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝฟค.ทสภ.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อการตรวจสอบ วิเคราะห์ผล วางแผนการซ่อมบารุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และแม่นยา
2. เพื่อสามารถให้บริการระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์อานวยความสะดวก
เช่น ลิฟท์ ทางเลื่อน บันได้เลื่อน สะพานเทียบ ได้อย่างต่อเนื่องเนือ่ งจากอุปกรณ์

ผลการดาเนินงาน
- เริ่มดาเนินการควบคุมงานก่อสร้างตัง้ แต่ 1 ก.ย.59 - ปัจจุบัน
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
1. ผู้รับจ้าง (งานก่อสร้าง/งานซื้อพร้อมติดตั้ง/งานควบคุมงานก่อสร้าง) เริ่มดาเนินงาน 6
สัญญา
2. ร้อยละความก้าวหน้าของผลการดาเนินงาน (สะสม) ตามแผนการดาเนินงานโครงการพัฒนา
ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) ตามแผนงานก่อสร้างแต่ละสัญญา
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) 15,910.52 ล้านบาท
สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค
การดาเนินงานก่อสร้างในพืน้ ทีท่ บั ซ้อนระหว่างสัญญา (Interface) และการขออนุญาตดาเนินงาน
ก่อสร้างในพื้นที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่น
แนวทางการแก้ไข
ทบทวนแผนบริหารจัดการงานเกี่ยวเนื่องกันระหว่างสัญญา เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อกัน
และเร่งรัดการขออนุญาตรับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากส่วนราชการอื่น

ยกเลิกแผน ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท.
ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 - 30 ส.ค.61 และ 11 ก.ย.61 ทีป่ ระชุมมีมติให้ยกเลิกแผน Electrical
and Mechanical Department (EMD) Smart Maintenance (ปีงบประมาณ 2561-2563) โดย
มอบหมายฝ่ายเลขานุการประสาน สงวก. และ สทกส. เพื่อหารือในประเด็นการดาเนินการจัดทา
เป็นแผนปฏิบตั ิการ Preventive Maintenance สาหรับทุกท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ
ทอท. เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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ผลการดาเนินงาน
มีการ Breakdown น้อยลง และนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานบารุงรักษา
แนวทางการดาเนินงาน จ้างบริษทั ทีป่ รึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียด
แนวทางการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิการ
1. ออกข้อกาหนดจัดจ้างทีป่ รึกษา
2. กระบวนการจัดหาทางพัสดุ
3. บริษทั ทีป่ รึกษาดาเนินการศึกษารายละเอียดพร้อมส่งมอบงาน
4. สรุปผลการศึกษาการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 3: Regional Hub จานวน 3 แผน (แล้วเสร็จบรรลุบรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนจานวน 1 แผน ดาเนินการล่าช้ากว่ากาหนด จานวน 2 แผน)
กลยุทธ์ที่ 3.2: มุ่งสูก่ ารเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ทสภ. จานวน 3 แผน
ดาเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน จานวน 1 แผน
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน จากการที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง
1. ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce Hub)
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ว่าด้วยกาหนดพื้นที่ที่ได้รบั การยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับ
(ปีงบประมาณ 2561)
ของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุม การนาเข้ามาในราชอาณาจักรการส่งออกไปนอก
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝขอ.ทสภ.
ราชอาณาจักรการครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของในเขตปลอดอากร เมื่อวันที่ 13 พ.ย.61
วัตถุประสงค์หลัก
ซึ่งได้รับอนุมัตเิ รียบร้อยแล้ว ส่งผลให้มผี ปู้ ระกอบการให้ความสนใจการเช่าพื้นทีป่ จั จุบัน
1. นาสินค้าในรูปแบบ E-commerce เข้ามาใน ทสภ.
โดยปัจจุบันมีผปู้ ระกอบกิจการทีป่ ระกอบธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. เพิ่มรายได้จากการเช่าพื้นที่
จานวน 2 ราย คือ 1.บริษัท Thai Privatepos 2.บริษัท China Thai ขอเช่าใช้คลังสินค้า
3. เพิ่มปริมาณสินค้าผ่านเข้า - ออก ณ ทสภ.
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
แนวทางการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดตั้งศูนย์กลางการขนส่งสินค้าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทาสัญญากับผู้ประกอบการที่ได้รบั การคัดเลือก มิ.ย.61
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน โดยมีการทาสัญญากับผู้
2. จัดทาข้อกาหนดการจัดตัง้ ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประกอบกิจการที่ประกอบธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จานวน 2 ราย
3. เสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งศูนย์กลางการขนส่ง
เรียบร้อยแล้ว คือ 1.บริษทั Thai Privatepos 2.บริษัท China Thai
สินค้าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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4. คณะกรรมการพิจารณารายได้อนุมัติการจัดตัง้ ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
5. ประมูลหาผูป้ ระกอบการเข้าดาเนินการ
6. ทาสัญญากับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
ดาเนินการล่าช้ากว่ากาหนด จานวน 2 แผน
1. แผนศูนย์รบั รองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก Certified Hub (ปีงบประมาณ 2561 2563)
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝขอ.ทสภ.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อให้สินค้าที่ผ่าน ทสภ. มีมาตรฐานเทียบเท่าประเทศปลายทาง
2. เพื่อสร้างจุดขายที่โดดเด่นของ ทสภ.
แนวทางการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดตั้งศูนย์รบั รองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกร่วมกับ
ที่ปรึกษาต่างประเทศ
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางของสินค้าและช่องทางการลาเลียงสินค้าจากประเทศ
ไทยสู่นานาชาติ สาหรับสินค้าที่ตอ้ งการใช้ใบอนุญาต
3. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดตั้งศูนย์รับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกร่วมกับ
ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดตั้งศูนย์รบั รองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกร่วมกับ
ภาคเอกชน

ผลการดาเนินงาน

การดาเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 20 (แผนต่อเนื่อง ปรับแผนในปี 2562 แล้ว)
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน ตามที่ ทสภ.ลงนามข้อตกลง Sister Airport
Agreement กับท่าอากาศยาน Liege Airport : ซึง่ มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ Green
Channel เป็นการตรวจสอบสินค้าเกษตรกับการส่งออก ฝขอ.ทสภ. อยู่ระหว่างการหารือกับ
Liege Airport ถึงความร่วมมือในการจัดตั้ง Certified Hub ณ ทสภ. โดยมีหน่วยงานภาครัฐ
กรมวิชาการเกษตรและสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเข้าร่วมด้วย ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการจัดตัง้ คณะทางานตามสั่งการของหัวหน้าเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน (CFO)
ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางของแผนปฏิบัตกิ าร และจะเร่งดาเนินการ
รวมทั้งรายงานให้ทราบภายหลัง
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
1. ผลการวิเคราะห์การจัดตั้งศูนย์รับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก ระหว่างที่ปรึกษาต่างประเทศ
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางของสินค้าและช่องทางการลาเลียงสินค้าจากประเทศไทยสู่
นานาชาติ สาหรับสินค้าที่ต้องการใช้ใบอนุญาต
3. ผลการวิเคราะห์รปู แบบการจัดตั้งศูนย์รบั รองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกร่วมกับส่วนงาน
ราชการ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยภายใน เนื่องจาก ทอท. ได้ปรับเปลี่ยนจากการ
เจรจาจากท่าอากาศยานมิวนิค เป็นการหารือกับ Liege Airport S.A. และปรับเปลี่ยนรูปแบบ
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2. โครงการจัดตั้งพื้นที่สาหรับกระจายสินค้า (Zone3) (ปีงบประมาณ 2561)
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝขอ.ทสภ.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพิ่มรายได้จากการผ่านเข้า-ออกของสินค้า
2. เพื่อตอบสนองนโยบายโลจิสติกส์ของประเทศ
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอานวยความสะดวกทางการค้า
แนวทางการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดตั้งพื้นที่สาหรับกระจายสินค้า (Zone3)
2. จัดทาข้อกาหนดการจัดตัง้ พื้นที่สาหรับกระจายสินค้า (Zone3)
3. เสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้พิจารณาอนุมัติพื้นที่สาหรับกระจายสินค้า
(Zone3)
4. คณะกรรมการพิจารณารายได้อนุมัติการจัดตัง้ พื้นที่สาหรับกระจายสินค้า (Zone3)
5. ประมูลหาผูป้ ระกอบการเข้าดาเนินการ
6. ทาสัญญากับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

ผลการดาเนินงาน
แนวทางการจัดตัง้ ศูนย์รับรองคุณภาพสินค้าใหม่โดยเน้นสินค้าทางการเกษตร
แนวทางการแก้ไข เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับรองคุณภาพ
สินค้าใหม่ ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางของแผนปฏิบัติการ และจะเร่ง
ดาเนินการ รวมทั้งรายงานให้ทราบภายหลัง
การดาเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 60
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
- ฝขอ.ทสภ.ได้ศึกษาวิเคราะห์รปู แบบการจัดตัง้ พื้นที่สาหรับกระจายสินค้า (Zone3) รวมทัง้ จัดทา
ข้อกาหนดการจัดตั้งพืน้ ที่สาหรับกระจายสินค้า (Zone3) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ต่อมาคณะกรรมการพิจารณารายได้มีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อกาหนด (TOR)
และนาเสนอร่างข้อกาหนดการจัดตั้งพื้นที่สาหรับกระจายสินค้า (Zone3) ใหม่อีกครั้งภายในเดือน
ส.ค.61 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการตอบกลับถึงประเด็นในการประกอบการจากกรมศุลกากร
หากมีความคืบหน้าจะนาเรียนชี้แจงคณะกรรมการนโยบายฯ ต่อไป
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน ทาสัญญากับผู้ประกอบการที่ได้รบั การคัดเลือก มิ.ย.61
สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค
ปัจจัยภายใน เนื่องจากมีการเลื่อนการนาเรื่องโครงการจัดตัง้ พื้นที่สาหรับกระจายสินค้า (Zone3)
เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายได้คาดว่าจะสามารถเสนอ
คณะกรรมการพิจารณารายได้ในการประชุมครั้งถัดไป
ปัจจัยภายนอก การประสานงานระหว่างกรมศุลกากร
แนวทางการแก้ไข ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างประมูลหาผู้ประกอบการเข้าดาเนินการและทาสัญญากับ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งอยู่ระหว่างรอการตอบกลับถึงประเด็นในการประกอบการ
จากกรมศุลกากร หากมีความคืบหน้าจะนาเรียนชี้แจงคณะกรรมการนโยบายฯ ต่อไป
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ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Service จานวน 19 แผน (แล้วเสร็จ จานวน 16 แผน ล่าช้ากว่ากาหนด จานวน 2 แผน ปรับแผนเลื่อนไปดาเนินการในปีงบประมาณ 2562 จานวน 1 แผน)
กลยุทธ์ที่ 4.1: พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน จานวน 10 แผน
ดาเนินการแล้วเสร็จ 7 แผน บรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน จานวน 6 แผน ไม่บรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย 1 แผน
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน ดาเนินการ Wrapping ประตูห้องน้า ณ ทชม.
1. Toilet Door Wrapping
เรียบร้อยแล้ว
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก สทอ.ทชม.
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้โดยสารในการเป็นประตูสู่วัฒนธรรมล้านนาตามตาแหน่งทาง 1. คะแนนที่ได้รบั จากการประเมินของ ACI ในกลุ่มสนามบินในภูมิภาคเอเชีย (เป้าหมาย 4.52)
ยุทธศาสตร์ของ ทชม. โดยการสร้างความประทับใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่เข้า 2. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผน (เป้าหมายร้อยละ 100)
มาใช้บริการในอาคารผู้โดยสาร ทชม. ผ่านการใช้บริการห้องน้าในห้องผูโ้ ดยสารขาเข้า ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
และขาออก สร้างความพึงพอใจ และสร้างบรรยากาศของความเอาใจใส่ ให้กับผู้โดยสาร ไม่บรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน ตามข้อ 1 คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการบริการของ
แนวทางการดาเนินงาน
ทชม. ในกลุ่มท่าอากาศยานในภูมภิ าคเอเชีย มีค่าเป้าหมายปี 2561 ไม่น้อยกว่า 4.52 คะแนน
1. หาผู้รับจ้าง
โดยในปี 2561 มีผลคะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการบริการของ ทชม. รวม 4.51 คะแนน
2. คัดเลือกรูปภาพ และWrapping สติ้กเกอร์
ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.01 คะแนน
บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน ตามข้อ 2 ร้อยละ 100 ของความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนในปีงบประมาณ 2561 โดย ทชม.ได้ดาเนินการ Wrapping สติ้กเกอร์ห้องน้า
เรียบร้อยแล้ว
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2. Suvarnabhumi Airport Smart Service Application (ปีงบประมาณ 2561 - 2563)
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝทอ.ทสภ.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อให้ผโู้ ดยสารเข้าถึงข้อมูลการให้บริการในกระบวนการเดินทางขาเข้า - ขาออก
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ณ ทสภ. ผ่านทาง Application ในโทรศัพท์มือถือ
Smart Phone ได้อย่างเหมาะสม สะดวกและรวดเร็ว
2. เพื่อให้ผบู้ ริหารและผู้ปฏิบตั ิงานในสายปฏิบัติการของ ทสภ. ตลอดจนสายการบิน
ผู้ประกอบการ ส่วนราชการมีข้อมูลที่เพียงพอในการให้บริการแบบ Real time ตลอดจน
มีข้อมูลที่เพียงพอในการวางแผนการปฏิบัติล่วงหน้าผ่านทาง Application
ในโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และคอมพิวเตอร์ PC ที่ติดตั้งในสานักงาน
3. เพื่อให้ผบู้ ริหารสายปฏิบัติการ ทสภ.กากับดูแลคุณภาพการให้บริการในทุกระบบ
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้โดยสาร ผ่านทาง Application ในโทรศัพท์มือถือ Smart
Phone และคอมพิวเตอร์ PC ที่ตดิ ตั้งในสานักงาน
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการให้บริการ ณ ทสภ.
แนวทางการดาเนินงาน
1. ดาเนินการกระบวนการของบประมาณปีงบประมาณ 62 และคณะกรรมการ ทอท.
อนุมัติงบประมาณฯ
2. จัดทา TOR โครงการ Suvarnabhumi Airport Smart Service Application และเปิด PR
3. ดาเนินการกระบวนการด้านพัสดุ จัดหาผู้รบั จ้าง

ผลการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
1. จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.61
มีมติเห็นชอบให้สิทธิในการประกอบกิจการแก่กิจการร่วมลงทุนจีฟินน์-สกาย จัดทา ซึ่งบริษัทฯ
จะต้องสนับสนุนการให้บริการ Mobile Application แก่ ทอท.
2. ทอท. ได้ออกคาสั่ง ที่ 2018/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาและขับเคลื่อน Digital
Platform ของ ทอท. โดยมีอานาจหน้าที่กาหนดแผนการดาเนินงานขับเคลื่อน Digital Platform
เพื่อใช้ในการบริหารวางแผน และแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งสนับสนุนงานด้านการบริการของ ทอท.
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นา Big Data มาใช้ประโยชน์ รวมถึงการสร้าง Big Data Analytics
และ Application บูรณาการฐานข้อมูลจากระบบ Sensor ต่างๆ ของส่วนงาน ทอท. เพื่อเป็น
แหล่งที่มาของ Big Data
3. คณะทางานฯ ได้ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 ก.ย.61 ณ ห้องประชุม ทอท.1 ชั้น 6 อาคาร
สานักงานใหญ่ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะทางานฯ ทุกท่าอากาศยาน โดย ชญท. เป็นหัวหน้า
คณะทางาน
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน จัดหาผู้รับจ้างดาเนินโครงการ Suvarnabhumi Airport Smart Service
Application แล้วเสร็จ ก.ย.61 (ไม่รวมผูกพันสัญญา) ภายใน ก.ย.61
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนโดยได้จดั หาผู้รบั จ้าง
ดาเนินโครงการ Suvarnabhumi Airport Smart Service Application เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ บริษทั
จีฟินน์-สกาย จากัด โดยจะสามารถเริ่มดาเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้โครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562
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3. แผนการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการสารวจความพึงพอใจผู้โดยสาร Airport
Service Quality (ASQ) ณ ทชร.
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก สทอ.ทชร.,สพง.ทชร.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อให้ ทชร. สามารถเข้าร่วมประเมินผลความพึงพอใจผู้โดยสาร ASQ
ได้ภายในปี 2562
2. เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ทชร. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าร่วมโครงการ ASQ
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับคุณภาพการให้บริการ ของ ทชร.
ในระดับสากล
แนวทางการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ในระดับสากล ของ ทชร.
2. จัดบรรยายสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่โครงการ
ASQ จัดทาสื่อสร้างการรับรู้ และเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ
ASQ
3. จัดทาสื่อการเรียนรูเ้ ช่น แผ่นพับ หรือ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ASQ
4. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ฯ ทชร. และส่วนงานที่รับผิดชอบศึกษาดูงาน ทชม.
5. ผู้รับผิดชอบวางแผนการดาเนินงาน และทดลองจัดทาแบบสอบถาม
เสมือนจริง
6. ผู้รับผิดชอบทดลองแจกแบบสอบถามผู้โดยสารไตรมาสที่ 4

ผลการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
1. ทชร. ขออนุมัตจิ ัดทาโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และจัดทาสื่อการเรียนรู้
เช่น VDO Presentation, แผ่นพับ และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ASQ เรียบร้อยแล้ว
2. จัดบรรยายสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่โครงการ ASQ
โดยเชิญวิทยากรจาก ฝกอ., ฝวน. และ ศคบ.ทสภ. มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ ASQ
เมื่อวันที่ 17 - 18 พ.ค.61 ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย โดยมีผรู้ ่วมเข้าสัมมนาทั้งหมด 90 คน
โดยได้ผลการประเมินดังนี้
2.1 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาอยู่ระดับดีมาก (คะแนน 4.30 จาก 5)
2.2 ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจใน ASQ เพิ่มขึ้นหลังการสัมมนา และสามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัตงิ าน (คะแนน 4.18 จาก 5)
3. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในระดับ
สากล ของ ทชร. และส่วนงานที่รับผิดชอบ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ทชม. เพื่อศึกษาวิธีการเก็บ
ข้อมูลจากผู้โดยสาร และรวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริง เมื่อวันที่ 1-2 มิ.ย.61
4. ผู้รับผิดชอบวางแผนการดาเนินงานทดลองแจกแบบสอบถามเสมือนจริงเรียบร้อยแล้ว
ได้ผลคะแนน 4.14 โดยมีผลสาหรับข้อมูลความคิดเห็นที่ผู้โดยสารมีต่อการให้บริการ ดังนี้
- การให้บริการที่ได้รับคาชื่นชม พนักงานให้ความช่วยเหลือและข้อมูลเป็นอย่างดี,
ความสะอาดภายในอาคารผู้โดยสาร, ความรวดเร็วในการรับกระเป๋า, สภาพแวดล้อมของ
ท่าอากาศยานดี
- การแก้ไขและข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง พื้นที่จอดรถยนต์ ไม่เพียงพอ, ระบบรถ
ขนส่งสาธารณะไม่ม,ี ความสะอาดห้องสุขาและห้องสุขาไม่เพียงพอ, ขั้นตอนการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตระบบไร้สายยุ่งยาก, ความหลากหลายของอาหารและราคาแพง
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ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
ร้อยละของพนักงานรับรูเ้ กี่ยวกับการดาเนินงานตามโครงการ ASQ (ร้อยละ 80)
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน พนักงาน ทชร. ร้อยละ 100 รับรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
โครงการ ASQ ในปี 2561 จากการจัดบรรยายสร้างการรับรู้ฯ และการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบ Video Presentation, แผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์ ที่มีกลุ่มเป้าหมายคือพนักงาน
ทชร.ทุกคนบรรลุตามตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน
4. แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม. (อาคารจอด ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
1. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและควบคุมข้อกาหนดและรายละเอียดการจัดหาพัสดุฯ ของ
รถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถยนต์ 2 – 3 และ ลานจอดรถยนต์ 1 และ 4)
สทกส. พิจารณาร่าง TOR แล้วเสร็จในเดือน เม.ย.61 จากนั้น สทกส. มีการประชุมร่วมกับ ฝผพ.
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝรส.
และ ทดม. พบว่าจากแผนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบฯ
วัตถุประสงค์หลัก เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้ และการตรวจสอบรายได้
ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องทบทวนข้อกาหนดฯ ให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท่าอากาศยาน
ค่าบริการจอดรถยนต์ของ ทอท.
ดอนเมือง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจาก ทดม. เพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อกาหนดฯ ต่อไป
แนวทางการดาเนินงาน
2. ฝรส.ได้ทบทวนข้อกาหนดและรายละเอียด (Specification) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ก.ค.61 โดย
1. ทบทวนข้อกาหนดและรายละเอียด (Specification)
ฝกท.หัวหน้าสายวิชาการได้ส่งเรื่องถึง ฝงป.เพื่อขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงงบประมาณและขออนุมัติ
2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จัดหาผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 21 ส.ค.61
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
1. ทบทวนข้อกาหนดและรายละเอียดแล้วเสร็จ ส.ค.61
2. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการได้ร้อยละ 100
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
ตัวชี้วัดที่ 1 ฝรส.ได้ทบทวนข้อกาหนดและรายละเอียด (Specification) แล้วเสร็จเมื่อวันที่
24 ก.ค.61
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ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดย ฝกท.หัวหน้า
สายวิชาการได้ส่งเรื่องถึง ฝงป.เพือ่ ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงงบประมาณและขออนุมัติจดั หาผู้รบั
จ้างแล้ว เมื่อวันที่ 21 ส.ค.61
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
5. แผนงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ
1. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและควบคุมข้อกาหนดและรายละเอียดการจัดหาพัสดุฯ
ด้วยการบูรณาการข้อมูลและรับรองการทางานทุกที่ ทุกเวลา
ของ สทกส.ประชุมเพื่อพิจารณาข้อกาหนดรายละเอียด เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60 โดยเสนอแนะให้
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝรส.
วัตถุประสงค์หลัก มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฝรส.หารือร่วมกับ ฝรค.เรื่องแนวทางการออกแบบระบบฯ เพื่อกาหนดสถาปัตยกรรมระบบฯ
ขั้นต่าสาหรับแนบ TOR
ทอท. ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้หลากหลายชนิด (Anytime,
2. ฝรส. ได้ปรับปรุงแนวทางการออกแบบระบบฯ เพื่อกาหนดสถาปัตยกรรมระบบฯ ขัน้ ต่าแนบ
Anywhere and Any Device) ภายในปีงบประมาณ 2563
TOR ตามความเห็นของ ฝรค. และส่ง TOR ให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบฯ ของ สทกส.
แนวทางการดาเนินการ
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จเมื่อ มิ.ย.61
1. ทบทวนข้อกาหนดรายละเอียด (Specification)
ขณะนี้อยู่ระหว่าง ฝพด. พิจารณาดาเนินการตามกระบวนการพัสดุจัดหาผู้รับจ้าง
2. ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
3. จัดหาผู้รับจ้าง
1. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างในเดือน ก.ย.61
2. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการได้ร้อยละ 100
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน โดย
ตัวชี้วัดที่ 1 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รบั จ้างในเดือน ก.ย.61 โดย ณ เดือน ก.ย.61 ฝพด.
อยู่ระหว่างพิจารณาดาเนินการตามกระบวนการพัสดุจัดหาผู้รับจ้าง
ตัวชี้วัดที่ 2 ดาเนินตามแนวทางการดาเนินงานร้อยละ 100 ของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
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6. แผนสมัครเข้าร่วมโครงการสารวจความพึงพอใจผู้โดยสาร ASQ
ส่วนงานรับผิดชอบ ฝผง.ทภก.
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ ทภก. ได้เข้าร่วมประเมินผลความพึงพอใจผู้โดยสารโครงการ ASQ
ได้ทันภายในปี 2562
2. เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ทภก. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าร่วมโครงการ ASQ
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับคุณภาพการให้บริการ ของ ทภก.
ในระดับสากล
แนวทางการดาเนินงาน
1. จัดทาสื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์โครงการ ASQ
2. จัดสัมมนาให้ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ของ ทภก.
3. จัดงานเปิดตัวโครงการ ASQ ณ โรงแรมใน จ.ภูเก็ต
4. ทภก.สมัครเข้าร่วมโครงการการจัดอันดับท่าอากาศยาน โครงการ ASQ ของ ACI
5. ดาเนินการแจกแบบสอบถามผูโ้ ดยสารไตรมาสที่ 3 -4
6. เข้าร่วมประชุมอภิปรายว่าด้วยการปรับปรุงคุณภาพบริการ (ASQ Forum)

ผลการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
1. จัดโครงการให้ความรู้ ASQ แก่พนักงานบริษทั จัดจ้างภายนอก ณ ทภก. จานวน 14 รุ่น
ระหว่างวันที่ 16 ม.ค. – 15 ก.พ.61
2. สมัครเข้าร่วมโครงการ ASQ ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2561 และดาเนินการเบิกจ่ายค่าสมัครเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 12 เม.ย.61
3. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร “HKT We Are Family ใต้ฟ้าหลังคาเดียวกัน” ระหว่างวันที่
3-4 พ.ค.61 ณ โรงแรมบางสัก เมอร์ลิน รีสอร์ท จ.พังงา
4. จัดงาน Take off HKT Ready for ASQ เมื่อวันที่ 18 พ.ค.61 ณ โรงแรม The Slate Phuket
5. ดาเนินการเก็บแบบสอบถาม ASQ ของไตรมาสที่ 3 (ตามปีปฏิทนิ 2561) (เดือน ก.ค. - ก.ย.61)
โดยจ้างเอกชนสารวจภาคสนามมืออาชีพในการเก็บแบบสอบถาม ผลการประเมิน 4.15 คะแนน
และอยู่ระหว่างการจัดทาแผนการเก็บแบบสอบถาม ASQ ของไตรมาสที่ 4 (ตามปีปฏิทนิ 2561)
(เดือน ต.ค.-ธ.ค.61)
5. เข้าร่วมประชุม ASQ Forum and ACI Customer Excellence Global Summit 2018 ระหว่าง
วันที่ 7-16 ก.ย.61 ณ เมืองแฮลิแฟกซ์ ประเทศแคนาดา
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
1. คะแนนความพึงพอใจของผู้โดยสาร (3.80 คะแนน)
2. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด (ร้อยละ 100)
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน คะแนนความพึงพอใจของผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 3.80
คะแนน โดยปีปฏิทิน 2561 มีผลคะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการบริการของ ทภก.
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7. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ ASQ (HKT E-Service)
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝทอ.ทภก.
วัตถุประสงค์หลัก
1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของผู้ปฏิบัตงิ าน ณ จุดประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ทอท. โดยรวม
2. สร้างแนวทางการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงาน ณ จุดประชาสัมพันธ์ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การโครงการจัดอันดับท่าอากาศยาน (ASQ)
แนวทางการดาเนินงาน
1. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการให้บริการ รุ่นที่ 1/ 2
2. การประเมินบุคลิกภาพและทักษะการให้บริการ
3. จัดเก็บรวบรวมคะแนนประเมิน
4. กิจกรรรมมอบรางวัลให้กบั เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วย
ประชาสัมพันธ์
5. สรุปผลการดาเนินงานให้ผู้บริหาร ทภก.

ผลการดาเนินงาน
(ผลคะแนน ASQ ระหว่างเดือน ก.ค. - ธ.ค.61) รวม 4.14 คะแนน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
0.34 คะแนน พร้อมกันนี้ ทภก.ได้ดาเนินโครงการสารวจความพึงพอใจผู้โดยสารที่มาใช้บริการ
โดยประยุกต์ใช้หลักการประเมินผลสารวจตามโครงการจัดอันดับคุณภาพการให้บริการของ
ท่าอากาศยาน (ASQ) ซึ่งผลการประเมินในปีงบประมาณ 2561 ได้คะแนนการประเมินอยู่ที่ 3.91
คะแนน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ 0.11 คะแนน
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
1. ดาเนินการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการให้บริการแก่เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
จานวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 6-9 มี.ค.61 (ดาเนินการพร้อมกันทั้ง 2 รุน่ )
2. ประเมินบุคลิกภาพและทักษะการให้บริการของเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ที่เข้ารับการฝึกอบรม
เรียบร้อยแล้ว
3. มอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ที่ได้รับการประเมินสูงสุดในวันที่ 21 ก.ย.61
4. ดาเนินการเก็บรวบรวมผลการประเมินพนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมสรุปผลประเมินความ
พึงพอใจพนักงานประชาสัมพันธ์โดยผู้ใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 80
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน คะแนนจากการประเมินพนักงานประชาสัมพันธ์โดยผู้ใช้บริการ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน โดยผลประเมินความ
พึงพอใจพนักงานประชาสัมพันธ์โดยผู้ใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 80
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ดาเนินการล่าช้ากว่ากาหนด จานวน 2 แผน
1. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝสส.
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าพื้นที่ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการละเมิด โดยใช้เทคโนโลยี Biometric ควบคู่กับ
การใช้บัตรผ่านเข้าออก
แนวทางการดาเนินการ
ทชม.
1. จัดทาข้อกาหนดรายละเอียด (Specification) (ต.ค.60 - ก.พ.61)
2. ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ (ม.ค. - มิ.ย.61)
3. ปรับข้อกาหนดรายละเอียด (Specification) เพื่อใช้จัดหารวมกับ ทสภ.
(มิ.ย. - ส.ค.61)
4. จัดหาผู้รับจ้าง (ก.ย.61 - ม.ค.62)
ทสภ.
1. จัดทาข้อกาหนดรายละเอียด (Specification) (ต.ค.60 - พ.ค.61)
2. ปรับข้อกาหนดรายละเอียด (Specification) เพื่อใช้จัดหารวมกับ ทชม.
(มิ.ย. - ส.ค.61)
3. จัดหาผู้รับจ้าง (ก.ย.61-ม.ค.62)

ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 90
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน ฝสส.อยู่ระหว่างทบทวนข้อกาหนดรายละเอียดของ
งาน (Specification) ทสภ. กับ ทชม. จานวน 3 รายการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ม.ค.62
รายละเอียด ดังนี้
1. ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้า-ออกพื้นทีห่ วงห้ามบุคคล (Access Control
System : ACS) อาคาร AOB
2. งานซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออก พืน้ ที่หวงห้าม ทสภ.(Access
Control) ณ ทสภ.
3. งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออก พื้นทีห่ วงห้าม (Access Control) ณ ทชม.
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน
1.จัดทาข้อกาหนดรายละเอียด (Specification) ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ แล้วเสร็จในเดือน ม.ค.61
2. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ (ร้อยละ 100)
สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยภายนอก ล่าช้าจากการปรับปรุงข้อกาหนด
รายละเอียดของงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันและให้เป็นไป
ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ซึ่งต้องรอข้อมูลสนับสนุนทั้งด้านเทคนิคและราคาจากผู้ผลิต 3 ราย
แนวทางการแก้ไข เร่งรัดการปรับแก้ไขข้อกาหนดฯ เพื่อให้ทันกาหนดการจัดหาผู้รบั จ้างภายใน
เดือน ม.ค.62
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2. แผนปรับปรุงอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุแปลกปลอมบนทางวิ่ง ณ ทสภ. (ปีงบประมาณ
2560 - 2562)
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝปข.ทสภ.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อความปลอดภัยในการทาการบิน ณ ทสภ.
2. เพื่อลดจานวนการเข้าไปขับไล่นกที่ตรวจพบบนทางวิ่ง
แนวทางการดาเนินงาน
1. หัวหน้าสายวิชาการขอตั้งงบประมาณลงทุนและสรุปแนวทางจัดหา
2. หัวหน้าสายวิชาการจัดทาข้อกาหนดและกาหนดราคากลาง
3. คณะกรรมการ SPEC พิจารณาอุปกรณ์ที่เหมาะสม
4. คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ทอท.พิจารณาอุปกรณ์
5. ขออนุมัตจิ ัดหา (คณะกรรมการ ทอท.)
6. ดาเนินการด้านพัสดุ

ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 0
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
- ฝปข.ทสภ. ได้ดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและ
งบประมาณ ทอท. เมื่อวันที่ 11 ก.ย.60 โดยได้จัดทารายละเอียดงบประมาณในการดาเนินการตาม
แผนปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุแปลกปลอมบนทางวิ่ง ณ ทสภ. วงเงินงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2560-2562 จานวน 351,914,547.- บาท
- ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณ ทอท. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.60
เห็นชอบในหลักการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณต่อไป
- ปัจจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ ทอท. เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านงบประมาณประจาปีงบประมาณ
2560-2562 จานวน 351,914,547.- บาท เพื่อใช้ในการดาเนินการแผนปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์
ตรวจจับวัตถุแปลกปลอมบนทางวิ่ง ณ ทสภ.ต่อไป
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน ร้อยละของการดาเนินการตามแผนที่กาหนด (ร้อยละ 100)
สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยภายใน อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการดาเนินการ
ปรับปรุงอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุแปลกปลอมบนทางวิ่ง โดยรอ ทดม. และ ทภก.ดาเนินการก่อน
เพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจนจาก ฝสส. เมื่อได้แนวทางที่ชัดเจนแล้วจะดาเนินการเสนอ
คณะกรรมการฯ ต่อไป
แนวทางการแก้ไข ฝปข.ทสภ. ได้ประสาน ฝสส.ทอท. เพื่อติดตามการดาเนินการตามแผน
ปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุแปลกปลอมบนทางวิ่ง ณ ทสภ.ซึ่ง ฝสส.ทอท.ได้จัดเตรียม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับนาเสนอคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ ทอท. เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณต่อไป
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ปรับแผนปฏิบัติการไปดาเนินการในปีงบประมาณ 2562 จานวน 1 แผน
1. แผนการติดตัง้ ระบบการให้บริการข้อมูลผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen
Monitor)
ส่วนงานรับผิดชอบ ฝทอ.ทภก.
วัตถุประสงค์ ทภก.สามารถทราบถึงผลการศึกษาและจะได้นามาเป็นแนวทางการ
ดาเนินการ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร โดยใช้เทคโนโลยี
การประชาพันธ์ที่รวดเร็วและทันสมัย ซึ่งจะทาให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน
ระบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen Monitor) เกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
ภายในท่าอากาศยานได้อย่างถูกต้อง
แนวทางการดาเนินการ
1. จัดทา TOR และรายงานขอจัดหาผู้ดูแลและติดตั้งระบบให้บริการข้อมูลผ่านหน้าจอ
ระบบสัมผัส (Touch Screen Monitor) และกาหนดจุดติดตั้ง ณ ทภก.
2. ดาเนินการจัดหาผู้รบั จ้างติดตัง้ ระบบฯ
3. ผู้รับจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบให้บริการข้อมูลผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Touch
Screen Monitor) ณ ทภก.
4. เริ่มใช้งานจริง
กลยุทธ์ที่ 4.2: พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร จานวน 3 แผน
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 3 แผน บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน จานวน 3 แผน
1. การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. (Career Planning)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝพร.
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ ทอท. มีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนและเป็นระบบ

ผลการดาเนินงาน
ปรับแผนไปดาเนินการในปีงบประมาณ 2562 ตามที่ได้จัดทาวาระเวียนการประชุม
คณะกรรมการฯ ตามหนังสือ ฝกอ.ที่ 660/61 ลงวันที่ 2 ต.ค.61 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ
การยืนยันจุดติดตั้ง จานวน 28 จุดติดตั้ง โดยให้ปรับแผนฯไปดาเนินการในปีงบประมาณ
2562 ต่อไป

ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน ดาเนินการจัดทาร่างขอบเขตการจ้างทีป่ รึกษา
เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินกระบวนการทางพัสดุในการจ้างทีป่ รึกษาจัดทาการ
วางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. ปัจจุบันได้รบั อนุมตั ิงบประมาณจากการประชุม
คณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 24 ต.ค.61 เรียบร้อยแล้ว
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ซึ่งจะเป็นการกาหนดกรอบแนวทางให้พนักงานได้ทราบเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการพัฒนาตนเอง และสร้างผลงาน
ที่สอดคล้องกับแนวทางที่ ทอท.กาหนด เพื่อความก้าวหน้าของตนเอง
แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการกระบวนการทางพัสดุในการจ้างทีป่ รึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญในการวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. โครงการจัดทาแผนแม่บทสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน (ปีงบประมาณ
2561-2564)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สงมท.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อให้ สงมท. มีแนวทางในการบริหารจัดการในเรื่องของการกากับดูแลการ
ดาเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยกิจการ การบิน ด้านความปลอดภัยการบิน
ด้านการบริการท่าอากาศยานและการบิน และด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เป็นไปตามข้อกาหนดของรัฐและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. เพื่อให้การดาเนินงานของ สงมท.ตอบสนองและสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์กร
3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทางานร่วมกันภายใน สงมท. และส่วนงานอื่นๆ ทอท.
แนวทางการดาเนินการ
1. กาหนดทิศทาง และเป้าหมายของแผนแม่บท
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
3. จัดทากลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
4. ขออนุมัติแผนแม่บท
5. เผยแพร่แผนแม่บทสู่การปฏิบตั ิ

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการกระบวนการทางพัสดุตามแผนที่
กาหนดได้ร้อยละ 100
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน ร้อยละ 100 ของ
ความสาเร็จในการดาเนินการกระบวนการทางพัสดุตามแผนที่กาหนด โดยได้รับอนุมัติ
งบประมาณการจ้างที่ปรึกษาจากคณะกรรมการ ทอท.เรียบร้อยแล้ว
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน สงมท. ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทากลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดตามแผนแม่บท โดยเอาข้อมูลนาเข้าจากการสัมมนา สงมท.
เมื่อวันที่ 30- 31 พ.ค.61 มีการประชุมร่วมระหว่าง สงมท.กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุม
ภายใน สงมท. เพื่อสรุปผลการจัดทาแผนแม่บทเรียบร้อยแล้ว
2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่แผนแม่บทสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบินสู่
การปฏิบัตใิ ห้พนักงาน สงมท.และส่วนงาน ทอท.ทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 ก.ย.61
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน จัดทาแผนแม่บทสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน
แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.61
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน โดย สงมท. ได้จดั ทา
แผนแม่บทสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน พร้อมทั้งได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เผยแพร่แผนแม่บทสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบินสู่การปฏิบัตใิ ห้พนักงงาน สงมท.
และส่วนงาน ทอท.ทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 ก.ย.61
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ผลการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน ศปท.ได้ดาเนินการจัดทาข้อกาหนดการจัดจ้าง
3. แผนดาเนินงานจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท.
ที่ปรึกษา (Term of Reference : TOR) และนาเสนอ TOR ต่อผู้บงั คับบัญชา (กอญ.)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศปท.
ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ศปท.ที่ 46/61 ลงวันที่ 24 ก.ย.61
วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนดาเนินงานจัดทาระบบบริหาร
เพื่อจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท.ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
ความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท. (ร้อยละ 100)
แนวทางการดาเนินการ
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน บรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน ร้อยละ 100 ของระดับ
1.ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านทุจริต
2.ศึกษา พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ความสาเร็จในการจัดทาแผนดาเนินงานจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ ทอท.
3.จัดทาข้อกาหนดการจัดจ้างทีป่ รึกษา (Term of Reference: TOR)
โดย ศปท.ได้เสนอ TOR ต่อผูบ้ ังคับบัญชา (กอญ.) ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ
4.นาเสนอ TOR ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
ศปท.ที่ 46/61 ลงวันที่ 24 ก.ย.61
กลยุทธ์ที่ 4.3: พัฒนาประสิทธิภาพการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียสาคัญ จานวน 6 แผน
ดาเนินการแล้วเสร็จ 6 แผน บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน จานวน 5 แผน ไม่บรรลุตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน จานวน 1 แผน
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน ดาเนินการกิจกรรม ดังนี้
1. โครงการสร้างเครือข่ายการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
1. ดาเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาการสร้างเครือข่ายภายในองค์กร AOT Network เมื่อวันที่
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝสก.
27 - 28 เม.ย.61 เรียบร้อยแล้ว ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จ.ชลบุรี
วัตถุประสงค์หลัก
2. ดาเนินการจัดโครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายการสื่อสารภายนอกองค์กร PR Alliance เมื่อวันที่
1. ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในภารกิจของ ทอท.และพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อส่งผลดีต่อความร่วมมือในการประสานงาน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 4 มิ.ย.61 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผูป้ ฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
ผู้แทน ทอท.กับผูป้ ระสานงานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทางานของ ทอท. ของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ สายการบิน และผู้ประกอบการใน ทสภ. และ ทดม. รวมถึง
ผู้บริหาร ทอท. และพนักงานปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของ ทอท.
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ฝสก.ได้ประเมินผลการจัดโครงการทั้ง 2 เรียบร้อยแล้ว
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อเท็จจริงจาก ทอท.และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- PR Alliance ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
3. สื่อบุคคลเหล่านั้นมีความน่าเชือ่ ถือ และเป็นวงกว้าง เพื่อสื่อสารข้อมูลของ
การประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่าง ทอท.และพันธมิตรธุรกิจการบิน
ทอท.อย่างถูกต้อง และรวดเร็วสู่สาธารณชน
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4. เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ระหว่าง
ทอท.กับพันธมิตรทางธุรกิจการบิน และหน่วยงานอื่นๆ ภายใน ทอท.
แนวทางการดาเนินงาน
1. ประสานรายละเอียดการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก
2. ดาเนินการจัดกิจกรรม
2.1 PR Alliance
2.2 AOT Network
3. ประเมินผลการจัดโครงการ
4. การประสานงานเพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
5. ประเมินผลการรับรูห้ ัวข้อทีต่ ้องการสื่อสารในภาพรวมขององค์กร

2. โครงการบูรณาการจัดการเสียงของลูกค้าของ ทอท. (VOC)
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝพธ.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อให้ส่วนงาน ทอท. ที่ปฏิบตั งิ านด้านการจัดการข้อร้องเรียนมีแนวทางการรับฟัง/
รวบรวม/บันทึก ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทาง เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ผลการดาเนินงาน
และหน่วยงานอื่นๆ นอก ทอท. โดยได้สร้างกลุ่ม Line: Aviation PR Alliance เพื่อเป็นประโยชน์
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตลอดจนประสานงาน ขอข้อมูล ตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ
- ประเด็นสาคัญในการจัดสัมมนา AOT Network คือ ประเด็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์ (Creative Sharing) และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพิ่มช่องทาง Social Media (Line: AOT
Network 2018) เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันรวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เกิดผลการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ให้ข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
1. ร้อยละของการรับรูข้ ้อมูลข่าวสารของ ทอท.จากกลุ่มเป้าหมายภายนอก (กลุ่มพันธมิตรทาง
ธุรกิจและหน่วยงานกากับดูแล) (ร้อยละ 70)
2. ร้อยละของการรับรูข้ ้อมูลข่าวสารของ ทอท.จากกลุ่มเป้าหมายภายใน (ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้าง ทอท.) (ร้อยละ 80)
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
1. ผลของการรับรูข้ ้อมูลข่าวสารของ ทอท.จากกลุ่มเป้าหมายภายนอก (กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ
และหน่วยงานกากับดูแล) เท่ากับร้อยละ 91.07 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 21.07
2. ผลของการรับรูข้ ้อมูลข่าวสารของ ทอท.จากกลุ่มเป้าหมายภายใน (ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้าง ทอท.) เท่ากับร้อยละ 80.80 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 0.80
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
ฝพธ.ได้รวบรวมเสียงของลูกค้าประเภทข้อร้องเรียนจากทุกท่าฯ (ไตรมาสที่ 1 - 4/ 2560)
เพื่อศึกษารูปแบบการรับฟัง/รวบรวม/บันทึกข้อร้องเรียน โดยประชุมร่วมกับคณะทางาน SEPA
หมวดที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย ฝพธ., ฝพป.และส่วนงานที่รบั เรื่องร้องเรียนของแต่ละท่าฯ
เพื่อประชุมหารือในการปรับปรุงคานิยาม/จัดประเภท ในคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของ ทอท.
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2. เพื่อสามารถสรุปผลพร้อมจัดทาข้อเสนอแนะในประเด็นข้อร้องเรียนเชิงนโยบาย
เพื่อนาเสนอแก่ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาต่อไป
3. เพื่อผลักดันให้ส่วนงาน ทอท. นาข้อมูลเสียงของลูกค้า (ข้อร้องเรียน, ข้อเสนอแนะ
และความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า) มาวิเคราะห์และจัดทาแผนปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดาเนินงาน รวบรวมเสียงของลูกค้าประเภทข้อร้องเรียนจากทุกท่าฯ
(ไตรมาสที่ 1-4 / 2560) เพื่อศึกษารูปแบบการรับฟัง/รวบรวม/บันทึกข้อร้องเรียน

ผลการดาเนินงาน
ฝพธ.และ ฝพป.ดาเนินการรวบรวม/รับฟัง ความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นข้อเสนอแนะที่ได้รับ
การปรับปรุง จากหน่วยงานรับเรือ่ งร้องเรียนจากทุกท่าฯ ก่อนสรุปนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
ในทีป่ ระชุม “การทบทวนระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) และปรับปรุงกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน (Customer Complain Management) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 เม.ย.61 ซึ่ง ฝพธ.
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ในส่วนของ“คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน” ของ ทอท. ยังอยู่ในขัน้ ตอนการดาเนินการจัดทา
โดยมีความจาเป็นต้องให้การติดตั้งระบบการรับเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วเสร็จก่อน
จึงดาเนินการจัดทาและประชาสัมพันธ์คู่มือฯ ต่อไป ทัง้ นี้ คาดว่าระบบรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
จะติดตั้งแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
1. ร้อยละ 100 ของความสาเร็จ ในการประชุมร่วมกับส่วนงาน ทอท. เพื่อวางแนวทางการรับฟัง/
รวบรวม/บันทึก ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางอย่างเป็นระบบ และชีแ้ จงตัวแปรที่จะใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเสียงของลูกค้าในปีงบประมาณ 2562
2. ร้อยละ 100 ของความสาเร็จในการจัดทาสรุปผลการประชุมเพื่อกาหนดมาตรฐานในการ
จัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและการจัดทาสรุปประเด็นข้อร้องเรียนเชิง
นโยบาย เพื่อนาเสนอแก่ผบู้ ริหารระดับสูง
สรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
ฝพธ.ได้จัดประชุมร่วมกับส่วนงาน ทอท.เพื่อวางแนวทางการรับฟัง/รวบรวม/บันทึก
ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางอย่างเป็นระบบ และชี้แจงตัวแปรที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเสียง
ของลูกค้าในปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว พร้อมสรุปนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบในที่
ประชุม “การทบทวนระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) และปรับปรุงกระบวนการจัดการ
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ผลการดาเนินงาน
ข้อร้องเรียน (Customer Complain Management) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 เม.ย.61 ซึ่ง ฝพธ.ได้รับ
ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อสรุป ดังนี้
1. ความหมายของระดับเสียงของลูกค้า
ที่ประชุมมีมติในการกาหนดความหมายของระดับเสียงของลูกค้าของ ทอท.เป็น 3 ลักษณะ คือ
1.1 ข้อเสนอแนะบริการ หมายถึง เรื่องที่ลูกค้ามีข้อแนะนาให้ ทอท.พิจารณาการให้บริการที่ยัง
ไม่เคยดาเนินการมาก่อน หรือ เป็นข้อมูลที่ลูกค้าต้องการรับทราบ ทั้งนี้ ลูกค้าจะไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายหรือมีประเด็นการเรียกร้องค่าเสียหายจาก ทอท.
1.2 ข้อร้องเรียนทั่วไป หมายถึง เรื่องที่ลูกค้าได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จากการปฏิบัติ
หน้าที่/พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ทอท. รวมถึง การที่ลูกค้าไม่ได้รบั ความสะดวกจากการใช้
สิ่งอานวยความสะดวกของ ทอท.
1.3 ข้อร้องเรียนรุนแรง หมายถึง เรื่องที่ลูกค้าได้รับบาดเจ็บ มีการเรียกร้องค่าเสียหาย
และจาเป็นต้องอนุมัติงบประมาณจากส่วนกลาง เพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงเป็นเรื่องที่มผี ลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ของ ทอท. หรือแพร่กระจายบนสื่อสังคมออนไลน์
2. การแบ่งประเภทของเสียงของลูกค้า
เนื่องจากเสียงของลูกค้าในประเด็นข้อเสนอแนะบริการ และประเด็นข้อร้องเรียน
มีรายละเอียดทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ ที่ประชุมมีมติจัดแบ่งประเภทเสียงของลูกค้าในข้อ 1.1-1.3
ออกเป็น 8 ประเภท เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาเสียงของลูกค้าไปใช้วิเคราะห์ความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพการให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเภทของเสียงของลูกค้า ประกอบด้วย
a. พฤติกรรมและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในท่าอากาศยาน
b. ด้านสิ่งอานวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน
c. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
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ผลการดาเนินงาน
d. ด้านสภาพแวดล้อมของท่าอากาศยาน
e. ด้านการจราจรและขนส่ง
f. ด้านราคาและคุณภาพ
g. ด้านการแสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์
h. ด้านอื่นๆ
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
3. การบูรณาการแผนฉุกเฉินทางการแพทย์ของ ทอท.
ฝพท.จัดประชุมเพื่อรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคในการประสานงานระหว่าง ทอท.
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝพท.
และโรงพยาบาลใกล้เคียง และฝึกซ้อมการบริหารจัดการอุบตั ิภัยหมู่ร่วมกับ สพฉ.เรียบร้อยแล้ว
วัตถุประสงค์หลัก
เมื่อวันที่ 17 - 19 ส.ค.61 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาแผนต้นแบบทางด้านการแพทย์, โครงร่าง
1. เพิ่มพูนความรู้และการทาความเข้าใจระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามสถาบันการแพทย์
โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานดับเพลิงและกู้ภัย และโครงร่างข้อตกลงร่วมกันของ ทอท.
ฉุกเฉินแห่งชาติและมาตรฐานสากล
กับโรงพยาบาลใกล้เคียง
2. บูรณาการการจัดการอุบัติภัยหมู่ ณ ท่าอากาศยานของ ทอท.ให้สอดคล้อง
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
กับหน่วยงานทางการแพทย์ ภายนอก ทอท. และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
3. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ ทอท. ร่วมกับสถาบันแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง จัดการประชุมเพื่อรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคในการประสานงานระหว่าง ทอท.
และโรงพยาบาลใกล้เคียง และฝึกซ้อมการบริหารจัดการเหตุอบุ ัติภัยหมู่ร่วมกับสถาบันการแพทย์
เพื่อรองรับสถานการณ์ตามมาตรฐานสากล
ฉุกเฉินแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.61
แนวทางการดาเนินงาน จัดการประชุมเพื่อรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคใน
การประสานงานระหว่าง ทอท.และโรงพยาบาลใกล้เคียง และฝึกซ้อมการบริหารจัดการ ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนโดย ฝพท.จัดประชุม
อุบัติภัยหมู่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคในการประสานงานระหว่าง ทอท.และโรงพยาบาล
ใกล้เคียง และฝึกซ้อมการบริหารจัดการอุบัติภัยหมู่ร่วมกับ สพฉ.เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 - 19
ส.ค.61
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน ฝขอ.ทสภ. มีปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการ
4. โครงการสร้างความร่วมมือการดาเนินงานในเขตปลอดอาการและคลังสินค้า
ดาเนินงานของโครงการสร้างความร่วมมือการดาเนินงานในเขตปลอดอากรและคลังสินค้า :
: Cargo Network
Cargo Network และโครงการรับฟังเสียงผู้ประกอบการภายในเขตปลอดอากร โดยการรวบรวม
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝขอ.ทสภ.
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วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาจัดทาแผน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกให้สามารถรักษาระดับคุณภาพการบริการ
2. เพื่อรับฟังแนวคิดของลูกค้า คูค่ ้า คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสียภายในเขตปลอด
อากร
3. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการดาเนินการด้านการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางอากาศ
4. เพื่อให้หน่วยงานภายในเขตปลอดอากรและผู้เกี่ยวข้องกับขนส่งสินค้าทางอากาศ
ได้ทราบถึงข้อมูล ข้อกาหนดต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและองค์ความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องภายในเขตปลอดอากร
แนวทางการดาเนินงาน โครงการสร้างความร่วมมือ ระดับผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งสินค้าทางอากาศ/โครงการรับฟังเสียงจากผูป้ ระกอบการและผู้ปฏิบัติงาน
ภายในเขตปลอดอากรและคลังสินค้า
1.ประสานงานด้านสถานที่ และบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมการจัด
สัมมนาโครงการ Cargo Network (ลูกค้า คู่ค้า คูค่ วามร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย)
2. จัดทารายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัตจิ ัดสัมมนาโครงการ Cargo Network
จัดทาหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา
3. ประสานเตรียมด้านการเงิน (ยืมเงินทดรอง)
4. จัดสัมมนาโครงการ Cargo Network พร้อมสารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมการสัมมนา
ดาเนินการคืนเงินยืมทดรอง
5. สรุปผลการสัมมนาฯ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการสัมมนา

ผลการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงานทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการเดียว การดาเนินการปัจจุบันได้จดั สัมมนา
โครงการ Cargo Network เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.ย.61 และได้รับการประเมินผล
ความสาเร็จของโครงการฯ จากแบบสอบถามโดยใช้วิธีการถ่วงน้าหนักจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 91.82
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน ร้อยละความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน ความพึงพอใจโดยรวม
ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ เท่ากับร้อยละ 91.82 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 11.82
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5. โครงการ “DMK the One Society” ชาวท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นหนึ่งเดียว
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก สคบ.ทดม.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนามีจติ สานึกในการให้บริการที่ดี โดยมุง่ เน้นการยกระดับ
คุณภาพการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ณ ทดม.
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคลของ ทดม.ให้เกิดความมั่นใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่
4.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการเพิ่มศักยภาพให้บริการด้วยรอยยิ้ม ณ ทดม.
แนวทางการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิดาเนินการใช้งบประมาณ
2. ติดต่อประสานงานจัดหาวิทยากรภายในและภายนอก
3. ประชุมส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการดาเนินการ
4. ประสานงานจัดหาสถานทีจ่ ัดงาน และโรงแรมที่พัก
5. ประสานงานหน่วยงานภายนอก และประสานงานร่างออกหนังสือคาสั่งเดินทาง
6. ดาเนินการจัดโครงการตามที่กาหนด
7. ประเมินผลและสรุปหลังการดาเนินการโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
1. สคบ.ทดม.จัดโครงการสัมมนา “DMK, the One Society” ชาวท่าอากาศยานดอนเมืองเป็น
หนึ่งเดียว เมื่อวันที่ 3 – 5 เม.ย.61 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอาบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
จ.เพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและผูป้ ฏิบัติงานภายใน ทดม.ตระหนักถึงบทบาท
หน้าทีค่ วามสาคัญในการให้บริการ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเพื่อประโยชน์
ในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นถึงความสาคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อน ทดม. นาไปสู่การบรรลุผลสาเร็จในการให้บริการ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯทั้งสิ้น 141
คน จาแนกเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1) พนักงานระดับหัวหน้างานหรือพนักงานระดับปฏิบัติงานของ ทดม.
2) พนักงานระดับหัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยราชการ
3) พนักงานระดับหัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการหรือบริษัทจัดจ้าง
4) พนักงานระดับหัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติงานของสายการบิน
2. จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการสัมมนา “DMK, the One Society” ชาวท่าอากาศยาน
ดอนเมืองเป็นหนึง่ เดียว เสนอคณะทางานกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ทดม.และนาเรียน ผดม.เพื่อทราบ เมื่อวันที่ 8 ต.ค.61 โดยได้รบั การประเมินผล
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย 4.76 จาก 5.00 คะแนน
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน คะแนน ASQ (Overall) ของ ทดม. ของปีปฏิทนิ 2561 (4.20)
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน ไม่บรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน คะแนน ASQ (Overall)
ของ ทดม. ของปีปฏิทิน 2561 ไม่น้อยกว่า 4.20 คะแนน โดยในปีปฏิทิน 2561 มีผลคะแนน
ประเมินผลด้านคุณภาพการบริการของ ทดม. รวม 4.09 คะแนน ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.11
คะแนน
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6. แผนการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการให้บริการผู้โดยสาร ณ ทภก. (HKT Family)
ส่วนงานรับผิดชอบ ฝทอ.ทภก.
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ ณ ทภก. และสร้างความพึงพอใจให้กับผูใ้ ช้บริการ
เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ ASQ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ณ ทภก. ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อ
การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA หมวด 3
3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดการองค์ความรู้ (KM) และการเขียน
แผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
แนวทางการดาเนินงาน
1. จัดตั้งคณะทางานภายใน ทภก. และประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของแผน
ปฏิบตั ิการ
2. สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการรับฟังเสียงของผู้ใช้บริการ
และการจัดการข้อร้องเรียน
3. สัมมนาสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการให้บริการ ณ ทภก.
4. กิจกรรมพบปะเครือข่าย
5. มอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ ทภก. ที่ได้รับคาชมเชยจากผูใ้ ช้บริการ

ผลการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
1. ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานและดาเนินการประชุมคณะทางานภายใน ทภก. เรียบร้อยแล้ว
เมื่อเดือน ธ.ค.60
2. อยู่ระหว่างกาหนดแนวทางการรับฟังเสียงของผู้โดยสารกับ ฝพธ., ฝพป. และ ฝบก.
เพื่อดาเนินการจัดทาข้อมูลที่ถูกต้องในการนาเสนอคณะทางาน
3. เข้าร่วมสัมมนาสร้างความรับรูค้ วามเข้าใจกระบวนการรับฟังเสียงของผูใ้ ช้บริการและการ
จัดการข้อร้องเรียน และสัมมนาสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการให้บริการ ซึ่งจัดโดย ฝพธ. เพื่อนา
ผลการสัมมนามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมสัมมนาสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการผูโ้ ดยสาร ณ ทภก.
4. จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการให้บริการผู้โดยสาร ณ ทภก. ในวันที่
29 ส.ค.61 ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาร์คาเดีย หาดในทอน
3. ประเมินผลจานวนการตอบกลับข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 73
พร้อมมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าทีท่ ี่ได้รับ
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
1. คะแนนประเมินผลคุณภาพการให้บริการ ทภก. 3.80 คะแนน
2. ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนร้อยละ 100
ผลสรุปตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน คะแนนความพึงพอใจของผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 3.80
คะแนน โดยปีปฏิทิน 2561 มีผลคะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการบริการของ ทภก.
(ผลคะแนน ASQ ระหว่างเดือน ก.ค. - ธ.ค.61) รวม 4.14 คะแนน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
0.34 คะแนน พร้อมกันนี้ ทภก.ได้ดาเนินโครงการสารวจความพึงพอใจผู้โดยสารที่มาใช้บริการ
โดยประยุกต์ใช้หลักการประเมินผลสารวจตามโครงการจัดอันดับคุณภาพการให้บริการของ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5: Aeronautical Business จานวน 2 แผน (แล้วเสร็จ จานวน 2 แผน)
กลยุทธ์ที่ 5.2: พัฒนาการตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก จานวน 2 แผน
ดาเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน จานวน 2 แผน
1. แผนพัฒนาการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก สพง.ทชร.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อสร้างแผนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ (Products) ด้านการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย ให้ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม
2. เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากการประชุมร่วมกับ ฝพธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไป
ขยายผลในเรื่องแผนการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจด้านการบิน ณ ทชร.
แนวทางการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทางานแผนฯ
2. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเทีย่ ว ครั้งที่ 1
เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
3. ประชุมหารือร่วมกับ ฝพธ. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2
เพื่อสรุปข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) สาหรับใช้นาเสนอให้กบั สายการบินและบริษัท/

ผลการดาเนินงาน
ท่าอากาศยาน (ASQ) ซึ่งผลการประเมินในปีงบประมาณ 2561 ได้คะแนนการประเมินอยู่ที่ 3.91
คะแนน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ 0.11 คะแนน

ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
1. ทชร. ได้แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจด้านการบิน ณ ทชร. เพื่อดาเนินการ
ตามแผนฯ
2. คณะทางานฯ พร้อมด้วยผู้แทน ฝพธ. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้าน
การท่องเที่ยว เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) (ประชุมครั้งที่ 1/60 เมื่อวันที่ 9 ต.ค.60 และ
ประชุมครั้งที่ 2/60 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.60)
3. คณะทางานฯ พร้อมด้วยผู้แทน ฝพธ. ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมกับสายการบินและบริษทั /
ตัวแทนการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 26-30 พ.ย.60 ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้
เข้าร่วมประชุมกับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย สานักงานโซล, สายการบิน Asiana Airline,
สายการบิน T’way, สายการบิน Korean Air และ Aviation Marketing Group ของ Incheon
International Airport
จากการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานข้างต้น ได้ทราบถึงข้อมูล Incentive Program ของ
การท่องเที่ยวประเทศไทย สานักงานโซล เพื่อจูงใจบริษัท/ตัวแทนท่องเที่ยว และสนับสนุน
สายการบินที่เปิดเส้นทางการบินตรง (ICN - CEI - ICN) และข้อมูล Incentive Program ที่มีให้กับ
สายการบินต่าง ๆ ทั้งทีเ่ ป็นสายการบินใหม่ สายการบินเดิมทีเ่ พิ่มเส้นทางการบินใหม่หรือเพิ่ม
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ตัวแทนการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐเกาหลี , จังหวัดอุดรธานี และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
4. เข้าร่วมประชุมกับสายการบินและบริษทั /ตัวแทนการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐเกาหลี
เพื่อนาเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) และรวบรวมความต้องการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้
5. ประชุมคณะทางานแผนฯ ร่วมกับ ฝพธ. เพื่อสรุปข้อมูลจากการหารือร่วมกับ
สายการบินและบริษทั /ตัวแทนการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐเกาหลี
6. เข้าร่วมประชุมกับสายการบินและบริษทั /ตัวแทนการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนาเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
และรวบรวมความต้องการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7. ประชุมคณะทางานแผนฯ ร่วมกับ ฝพธ. เพื่อสรุปข้อมูลจากการหารือร่วมกับ
สายการบินและบริษทั /ตัวแทนการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
8. ประชุมสรุปร่วมกับ ฝพธ. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้าง
แผนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย
พะเยา แพร่ น่าน) ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ (Products) ให้ตรงกับความต้องการที่แตกต่าง
กันของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม
9. จัดทาแผ่นพับและเอกสารที่เกีย่ วข้อง
10. สรุปผลการดาเนินงาน และแจกจ่ายเอกสารและแผ่นพับให้กบั หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน
จานวนเที่ยวบินในเส้นทางเดิม และสาหรับเที่ยวบิน Transfer ซึ่ง ทอท. สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว
ร่วมกับข้อมูล Incentive Program ของ ทอท.เสนอเป็น Incentive Package ให้กับ
สายการบินต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้เปิดเส้นทางการบิน ICN - CEI - ICN นอกจากนี้ ยังได้รบั นโยบาย
การบริหารจัดการหลังจากที่มีการเปิดอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ (T2) ของ IIAC ที่มนี โยบายจะทา
การปรับเปลี่ยนเวลาเที่ยวบินของสายการบินต้นทุนต่า (LCCs) โดยให้ทาการบินในช่วงกลางคืน
4. คณะทางานฯ พร้อมด้วยผู้แทน ฝพธ.ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ
สายการบิน และ และบริษัท/ตัวแทนการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. 2 พ.ค.61 ณ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการบินระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
และกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน
จากการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานข้างต้น ความต้องการของนักท่องเที่ยว ในช่วงเริ่มต้น
สามารถเปิดเส้นทาง อุดรธานี - เชียงราย โดยเปิดเป็น Charter Flight (อุดรธานี - เชียงราย อุดรธานี)
5. เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.61 คณะทางานฯ พร้อมด้วยผู้แทน ฝพธ.ได้ประชุมสรุปข้อมูลจากการร่วม
หารือกับสายการบินและบริษัท/ตัวแทนการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐเกาหลี จังหวัดอุดรธานี
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และพัฒนาแผนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
6. ทชร. ได้ดาเนินการจัดทาแผ่นพับแผนการท่องเที่ยวฯ จานวน 1,000 ชุด และได้ดาเนินการ
แจกจ่ายให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานโซล, สายการบิน
ของสาธารณรัฐเกาหลี และ ฝพธ. เป็นต้น เพื่อนาไปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงราย
10. ทชร. ได้จัดทาหนังสือ ทชร.ที่ 13918/61 ลงวันที่ 28 ก.ย.61 เรือ่ งสรุปผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศให้ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้อง
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2. แผนการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมเจรจาเชิงธุรกิจด้านการบิน
The Routes Asia 2020
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝพธ.
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าสายการบินปัจจุบนั

ผลการดาเนินงาน
เรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
1. ได้แผนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา
แพร่ น่าน) อย่างน้อย 1 แผน
2. ได้ข้อสรุปจากการประชุมร่วมกับ ฝพธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปขยายผลต่อ เช่น
ความต้องการของสายการบิน, การจัดทาแผนตลาดร่วมกันระหว่างท่าอากาศยานและสายการบิน
ระหว่างประเทศกับท่าอากาศยาน Incheon Airport เป็นต้น
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
1. ได้ทราบถึงข้อมูล Incentive Program ของการท่องเที่ยวประเทศไทย สานักงานโซล เพื่อจูงใจ
บริษทั /ตัวแทนท่องเที่ยว และสนับสนุนสายการบินทีเ่ ปิดเส้นทางการบินตรง (ICN - CEI - ICN)
และข้อมูล Incentive Program ทีม่ ีให้กับสายการบินต่าง ๆ ทั้งทีเ่ ป็นสายการบินใหม่ สายการบิน
เดิมทีเ่ พิ่มเส้นทางการบินใหม่หรือเพิ่มจานวนเที่ยวบินในเส้นทางเดิม และสาหรับเที่ยวบิน
Transfer ซึ่ง ทอท.สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับข้อมูล Incentive Program ของ ทอท.เสนอ
เป็น Incentive Package ให้กับสายการบิน
2. ได้ข้อสรุปจากการประชุมร่วมกับ ฝพธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปขยายผลต่อ
โดย ทชร. จัดทาหนังสือ ทชร.ที่ 13918/61 ลงวันที่ 28 ก.ย.61 เรื่องสรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
ฝพธ.ได้ขออนุมัติในหลักการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ ยื่นหนังสือแจ้งความจานงขอเสนอ
ตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ และได้รบั การตรวจความพร้อมจากคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพฯ
ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯได้แจ้งผลการเป็นเจ้าภาพจัดงานฯของ ทอท. เรียบร้อยแล้ว ทอท.ได้
ลงนามในสัญญาการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานฯ ระหว่างบริษัท UBM และ ทอท. โดย ฝพธ.
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2. เพื่อเน้นย้าความเป็นองค์กรบริหารท่าอากาศยานระดับโลก
3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าสายการบิน
4. เพื่อแสดงถึงศักยภาพให้ทัดเทียมหรือเหนือกว่าท่าอากาศยานคูแ่ ข่ง
5. เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านโอกาสทางธุรกิจด้านการบินในอนาคต
แนวทางการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติในหลักการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ
2. การยื่นหนังสือแจ้งความจานงขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ
3. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพงาน RA2020
ตรวจเยี่ยมความพร้อมการดาเนินงาน
4. การตรวจเยี่ยมความพร้อม เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเป็นเจ้าภาพ
จัดงาน อาทิ ความพร้อมด้านสถานที่จดั งาน โรงแรมที่พัก ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
5. ส่งหนังสือประมูล Bid Book อย่างเป็นทางการ
6. คณะกรรมการคัดเลือกฯ แจ้งผลการเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ อย่างเป็นทางการ
7. พิธีลงนามการเป็นเจ้าภาพจัดงาน RA 2018
8. การชาระค่าลิขสิทธิ์งาน RA 2020
9. ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดงาน (ถ้าได้รบั คัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน)
10. สารองค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผลการดาเนินงาน
โอนชาระค่าลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน งวดที่ 1 ในเดือน ก.ย.61 เรียบร้อยแล้ว
และเนื่องจากเป็นเงื่อนไขของบริษัท UBM ว่าจะต้องทาการประชาสัมพันธ์ฯ หลังจากได้ประกาศ
การเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการ ซึ่งการประกาศฯ ดังกล่าวเกิดขึน้ อย่างเป็นทางการในงาน
The World Routes 2017 เมื่อเดือน ก.ย.61 ที่ผ่านมา ฝพธ.จึงจะดาเนินการประชาสัมพันธ์การ
เป็นเจ้าภาพจัดงานในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาหรืองานประชุมเกี่ยวกับสายการบินเชิงพาณิชย์
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน โดย ทอท.ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา
หรืองานประชุมเกี่ยวกับสายการบินเชิงพาณิชย์ระหว่างบริษัท UBM เมื่อเดือน ก.ย.61
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ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6: Non-Aeronautical Business จานวน 1 แผน (ล่าช้ากว่ากาหนด จานวน 1 แผน)
กลยุทธ์ที่ 6.1: พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ในอาคารผู้โดยสาร จานวน 1 แผน
ดาเนินการล่าช้ากว่ากาหนด จานวน 1 แผน
การดาเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 85
1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ (Zoning)
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จากัด
ภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร ณ ทภภ.
ดาเนินการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ (Zoning) ภายใน
ส่วนงานรับผิดชอบ ฝบธ.
และภายนอกอาคารผู้โดยสาร ณ ทชม., ทหญ.และ ทชร. พร้อมจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
วัตถุประสงค์
ให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษาฯ ณ วันที่ 26 มิ.ย.61 โดย ฝบธ.ได้เริ่ม
1. เพื่อกาหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กจิ กรรมเชิงพาณิชย์ (Zoning) ภายใน
ดาเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กจิ กรรมเชิงพาณิชย์ ตามที่ที่ปรึกษาเสนอ
และภายนอกอาคารผู้โดยสาร ณ ทภภ.ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.มีคาสั่งแต่งตัง้ คณะทางานจัดสรรพื้นที่ร้านค้า
2. เพื่อเพิ่มรายได้ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน
และผู้ประกอบการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ทชม., ทหญ.และ ทชร. ทั้งนี้เนื่องจาก ทชม., ทหญ.
แนวทางการดาเนินงาน
และ ทชร.มีแผนการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ลักษณะพืน้ ที่
1. ดาเนินการว่าจ้างทีป่ รึกษาเพื่อศึกษาแนวทาง การบริหารจัดการพื้นที่กิจกรรม
เส้นทางสัญจร และอัตราค่าตอบแทนเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.
เชิงพาณิชย์ (Zoning) ภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร ณ ทภภ.ให้มีประสิทธิภาพ
จึงมีมติให้บริษทั ทีป่ รึกษาฯ ทบทวนผลการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง โดยปัจจุบนั อยู่ระหว่างรอรายงานฯ
2. เสนอผลการศึกษาให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ฉบับทบทวน ซึ่ง ฝบธ.ได้ดาเนินการคัดเลือกผูป้ ระกอบการ ณ ทหญ.แล้วเสร็จไปแล้ว
3. ดาเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการพี้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ฯ ตามที่
ร้อยละ 70 ซึ่งในส่วนทีเ่ หลืออยู่ระหว่างรอการปรับปรุงอาคารตามโครงการปรับปรุง ทหญ.
ที่ปรึกษาเสนอ รวมทั้งดาเนินการคัดเลือกผูป้ ระกอบการ ณ ทภภ.
แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถดาเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จได้ต่อไป ทั้งนี้ สาหรับการคัดเลือก
ผู้ประกอบการ ณ ทชม.และ ทชร. คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน เม.ย.62
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
1. ร้อยละความก้าวหน้าของผลการศึกษาของบริษทั ทีป่ รึกษา (ร้อยละ 100)
2. อัตราการเติบโตของรายได้จากพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ของ ทภภ.ในแต่ละท่าอากาศยาน
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 12)
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ยุทธศาสตร์ที่ 7: Business Development จานวน 2 แผน แล้วเสร็จ จานวน 2 แผน
กลยุทธ์ที่ 7.2: พัฒนาธุรกิจรูปแบบบริษัทลูก/บริษัทร่วมทุน จานวน 2 แผน
ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน จานวน 2 แผน
1. การจัดตั้งบริษัทจากัดเพื่อให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝพธ.
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้การตั้งบริษทั จากัดเพื่อให้บริการด้านการรักษา
ความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ ทอท. ตามระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท. และประเทศชาติ รวมทัง้ เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินการ
จัดตั้งบริษัทจากัดฯ มีระบบด้านการรักษาความปลอดภัยด้านการบินที่ไม่ต่ากว่า
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนให้ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ ทอท. มีการบริหารจัดการ

ผลการดาเนินงาน
สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยภายใน คณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.
มีมติให้บริษทั ทีป่ รึกษาฯ ทบทวนผลการศึกษาอีกครัง้ หนึง่ เนื่องจาก ทชม., ทหญ. และ ทชร.
มีแผนการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ลักษณะพื้นที่เส้นทาง
สัญจร และอัตราค่าตอบแทนเปลีย่ นแปลงไป โดยปัจจุบัน ฝบธ.อยู่ระหว่างดาเนินการคัดเลือก
ผู้ประกอบการ ณ ทหญ. ซึ่งดาเนินการไปแล้วร้อยละ 70 โดย ทหญ.จาเป็นต้องรอการปรับปรุง
ตามแผนพัฒนา ทหญ.แล้วเสร็จ จึงจะสามารถดาเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จได้ต่อไป ทัง้ นี้
สาหรับการคัดเลือกผู้ประกอบการ ณ ทชม.และ ทชร. คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน เม.ย.62
แนวทางการแก้ไข เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนการก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารผู้โดยสาร ณ ทชม., ทหญ.และ ทชร. เพื่อดาเนินการตามแผนการดาเนินงานต่อไป

ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
1. ดาเนินการจัดจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา บริษทั ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
2.บริษทั ทีป่ รึกษาได้ดาเนินการจัดทารายงานพร้อมนาเสนอผลการศึกษาแล้ว.
3. ทอท.ได้เจรจากับผู้ร่วมทุน และได้ลงนาม MOU เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ส.ค.61
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
1. รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้การตั้งบริษัทจากัดเพื่อให้บริการด้านการรักษา
ความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ ทอท. แล้วเสร็จ ภายในเดือน เม.ย.61
2. เจรจาผู้ร่วมทุนและร่าง MOU แล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ย.61
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
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ด้านการรักษาความปลอดภัยที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยสนับสนุนความสามารถและประสิทธิภาพในการให้บริการ
ท่าอากาศยานในภาพรวม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับท่าอากาศยานคู่แข่ง
ในภูมิภาค
แนวทางการดาเนินงาน
1. การจัดจ้างที่ปรึกษา
2. การจัดทารายงาน และนาเสนอผลการศึกษาของที่ปรึกษา
3. คณะกรรมการพิจารณาศึกษาการจัดตั้งบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของ ทอท.
และคณะกรรมการ ทอท.รับทราบเหตุผล/ความจาเป็น/ผลการศึกษาฯ และพิจารณา
หลักเกณฑ์การสรรหาผู้ร่วมทุนและงบประมาณ
4. สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พิจารณาการจัดตั้งบริษัทจากัดฯ
5. ทอท.สรรหาผู้ร่วมทุน
6. คณะกรรมการพิจารณาศึกษาการจัดตั้งบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของ ทอท.
และคณะกรรมการ ทอท.พิจารณาและรับทราบผลการสรรหาผู้ร่วมทุน
7. ทอท.เจรจาผู้ร่วมทุน และจัดทาร่างข้อตกลง MOU
8. คณะกรรมการพิจารณาศึกษาการจัดตั้งบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของ ทอท.
และคณะกรรมการ ทอท.พิจารณาร่างข้อตกลง MOU
2. แผนการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้
ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.
ส่วนงานรับผิดชอบ ฝพธ.
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 บริษทั ทีป่ รึกษาได้จัดทารายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้การตั้งบริษัทจากัดเพื่อ
ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ ทอท. เรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัดที่ 2 ทอท.ได้เจรจากับผู้ร่วมทุนและร่าง MOU เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ลงนาม MOU
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ส.ค.61

ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน ฝพธ.ดาเนินการ ดังนี้
1. ดาเนินการเจรจากับกลุ่มผู้ร่วมทุน (ทอท. บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด และบริษทั เอส เอ
แอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จากัด) เรียบร้อยแล้ว ได้ข้อสรุปร่วมทุน (ทอท. และ บริษทั เอส เอ แอล
กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จากัด) ดาเนินการจัดทาข้อตกลง MOU (นกแอร์ถอนตัวจากการร่วมทุน)
และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 22 ส.ค.61 วาระที่ 5.6 เรื่อง รายงาน
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การยกระดับการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบ
การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในด้านที่เกี่ยวกับ / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการบิน
เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้แบบยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันกับท่าอากาศยานอืน่ ๆ ในภูมิภาค
แนวทางการดาเนินงาน
1. กลุ่มผู้ร่วมทุน (ทอท. บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด และบริษทั เอส เอ แอล กรุ๊ป
(ไทยแลนด์) จากัด) เจรจาเพื่อได้ข้อสรุปของผลการศึกษาการจัดตัง้ บริษทั เพื่อให้บริการ
ลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของทอท.
2. ผู้ร่วมทุน (ทอท. และ บริษัท เอส เอ แอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จากัด) ดาเนินการจัดทา
ข้อตกลง MOU (นกแอร์ถอนตัวจากการร่วมทุน)
3. คณะกรรมการพิจารณาศึกษาการจัดตั้งบริษทั ย่อยฯ พิจารณาแก้ปัญหาการให้บริการ
ภาคพื้นฯ ณ ทดม.ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ก.ค.61 และมีมติให้ใช้งบเร่งด่วนตั้ง
บริษทั ฯ
4. ฝพธ.นาเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบฯ
5. การจัดทาเอกสารให้แล้วเสร็จเพื่อขออนุมัติงบประมาณลงทุนสารองกรณีจาเป็น
เร่งด่วนประจาปี 2562 สาหรับการจัดตั้งบริษัทจากัด เพื่อให้บริการลานจอดและอุปกรณ์
ภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.
1. กลุ่มผู้ร่วมทุน (ทอท. บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด และบริษทั เอส เอ แอล กรุ๊ป
(ไทยแลนด์) จากัด) เจรจาเพื่อได้ข้อสรุปของผลการศึกษาการจัดตัง้ บริษทั เพื่อให้บริการ
ลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของทอท.
2. ผู้ร่วมทุน (ทอท. และ บริษัท เอส เอ แอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จากัด) ดาเนินการจัดทา
ข้อตกลง MOU (นกแอร์ถอนตัวจากการร่วมทุน)

ผลการดาเนินงาน
ความคืบหน้าและแนวทางการดาเนินการจัดตัง้ บริษัทจากัด เพื่อให้บริการลานจอดและอุปกรณ์
ภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. เรียบร้อยแล้ว
2. จัดทาเอกสารเพื่อขออนุมัตงิ บประมาณลงทุนสารองกรณีจาเป็นเร่งด่วนประจาปี 2562 สาหรับ
การจัดตั้งบริษทั จากัดฯ ให้แล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.ย.61 และลงนามอนุมัติ กอญ.เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 3 ต.ค.61
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
การจัดทาเอกสารให้แล้วเสร็จเพื่อขออนุมัติงบประมาณลงทุนสารองกรณีจาเป็นเร่งด่วนประจาปี
2562 สาหรับการจัดตั้งบริษทั จากัด เพื่อให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ ท่าอากาศยาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.
ผลสรุปตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน
บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน โดย ฝพธ.ได้ดาเนินการจัดทาเอกสารเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณลงทุนสารองกรณีจาเป็นเร่งด่วนประจาปี 2562 สาหรับการจัดตัง้ บริษัทจากัดฯ
ให้แล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.ย.61 และลงนามอนุมัติ กอญ.เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ต.ค.61
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3. คณะกรรมการพิจารณาศึกษาการจัดตั้งบริษทั ย่อยฯ พิจารณาแก้ปัญหาการให้บริการ
ภาคพื้นฯ ณ ทดม. ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ก.ค.61 และมีมติให้ใช้งบเร่งด่วนตั้ง
บริษทั ฯ
4. ฝพธ.นาเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบฯ
5. การจัดทาเอกสารให้แล้วเสร็จเพื่อขออนุมัติงบประมาณลงทุนสารองกรณีจาเป็น
เร่งด่วนประจาปี 2562 สาหรับการจัดตั้งบริษัทจากัด เพื่อให้บริการลานจอดและอุปกรณ์
ภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.

ผลการดาเนินงาน

