
 ตารางสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของปงบประมาณ 2563  

แผนปฏิบัติการ ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1 : Airport Strategic Positioning  (จำนวน 1 แผน) ดำเนินการแลวเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน จำนวน 1 แผน 

กลยุทธท่ี 1.1 : พัฒนาการจัดการฐานขอมลูสำคัญและกำกบัการดำเนินงานภายใต  Airport Strategic Positioning  จำนวน 1 แผน 

ดำเนินการแลวเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน จำนวน 1 แผน 

1. โครงการจัดทำฐานขอมลูสำคญัและวิเคราะหเพ่ือจัดทำ Airport Strategic 

Positioning (ปรับตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับฯ ครัง้ท่ี 3/2563) 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝกอ. 

วัตถุประสงคหลัก   

1. เพื่อใหมีการจัดทำฐานขอมลูสำคัญของ ทสภ. และ ทดม. เพื่อเปนตนแบบในการกำหนด

ตำแหนงทางยุทธศาสตรของทาอากาศยานอ่ืนๆ 

2. ทบทวน Airport Strategic Positioning เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  

ของ ทสภ. และ ทดม. 

3. เพื่อจัดทำแผนงานโครงการที่สอดคลองกับการดำเนินงานภายใต Strategic Positioning 

ของ ทสภ. และ ทดม. 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. ฝกอ.คัดเลือกขอมูลที่จำเปนสำหรับทบทวน Airport Strategic Positioning และสง

รายการขอมลูฯให ฝพช.เพื่อจัดเตรียมขอมลูตามที่ ฝกอ.ไดคัดเลือก ประกอบดวย รายการ

ขอมูลดานการบริการ และดานการเงิน (รายละเอียดตามแนบ) 

2. ฝพช.เลือกและรวบรวมขอมูล รวมทั้งพัฒนาระบบฐานขอมลู Digital Platform และ

นำสงรายละเอียดขอมูล ให ฝกอ. 

3. ฝพน.ประสานงานตามขอตกลง MOU กบัสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อพัฒนา

ฐานขอมูลและเครื่องมือในการวิเคราะหและประเมินสถานการณของภาคการทองเที่ยว 

 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ 100 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน     

1. ฝกอ.ไดคดัเลือกขอมลู/รายการสำคัญสำหรับจัดทำ Airport Strategic Positioning และได

ประสานให ฝพช.จัดเตรียมรายการขอมูลจากฐานขอมูลในระบบ Digital Platform สำหรับทบทวน 

Airport Strategic Positioning เชิงกายภาพ ผานเครื่องมือตางๆ รวมกับ ทสภ. และ  

ทดม. เมื่อวันที่ 23 ก.ค.63 และ 7 ส.ค.63 ตามลำดับ 

2. ฝกอ.ไดนำเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวสิาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 

7/2563 เมื่อวันท่ี 17 ก.ย.63 เพื่อรับทราบผลการสัมมนาทบทวน Airport Strategic Positioning 

ประจำปงบประมาณ 2563  

3. สวนงาน ทสภ. และ ทดม. ไดเสนอแผนดำเนินการ/แผนปฏิบัติการที่รองรับตำแหนงทาง

ยุทธศาสตรของทาอากาศยาน (Airport Strategic Positioning) เรยีบรอยแลว เมื่อคราวประชุม

คณะกรรมการนโยบาย แผนวสิาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12  

ต.ค.63 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

จำนวนแผนปฏิบตัิการทีส่อดคลองกับการดำเนินงานภายใต Airport Strategic Positioning  

ของ ทสภ. และ ทดม. ทาอากาศยานละ 1 แผน 

ผลสรุปตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  บรรลุตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน 

1. ทสภ. มีแผนทีส่อดคลองกับการดำเนินงานภายใต Airport Strategic Positioning จำนวน 1 แผน 

คือ แผนงานซื้อพรอมติดตั้งโคมไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงาน บริเวรอาคารผูโดยสาร 
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แผนปฏิบัติการ ผลการดำเนินงาน 

4. ฝกอ.วิเคราะหขอมูลเพื่อทบทวน และจัดทำ Airport Strategic Positioning รวมกบั 

ทสภ. และ ทดม. โดยใช SWOT Analysis, Business Model Canvas, Scenario 

Planning and Foresight, OKRs 

5. ฝกอ.ทบทวน Airport Strategic Positioning เชิงกายภาพของ ทสภ. และ ทดม.  

และนำเสนอเขาคณะอนุกรรมการกำกับฯ 

6. ทสภ. และ ทดม.จัดทำแผนปฏบิัติการที่สอดคลองกับการดำเนินงานภายใต Airport 

Strategic Positioning ของ ทสภ. และ ทดม. 

7. คณะทำงานแผนดำเนินการ ของ ทสภ. และ ทดม. และ คณก.นโยบาย แผนวสิาหกิจ

และงบประมาณพิจารณาอนุมตัิแผนปฏิบัติการ 

อาคารเทียบเครื่องบิน อาคารทั่วไป พ้ืนที่เขตปลอดอากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ      

2. ทดม. มีแผนที่สอดคลองกับการดำเนินงานภายใต Airport Strategic Positioning จำนวน 1 แผน 

คือ แผนปรับปรุงพื้นท่ีตรวจคนเขาเมือง อาคาร 1 

ยุทธศาสตร 2 : Airport Service Capacity  (จำนวน 21 แผน) ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 4 แผน (บรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน จำนวน 3 แผน ไมบรรลุตัวชี้วัดตามแผน 

จำนวน 1 แผน) ลาชากวากำหนด จำนวน 16 แผน ดำเนินการยกเลิก จำนวน 1 แผน 

กลยุทธท่ี 2.1 : พัฒนาประสิทธิภาพทาอากาศยาน จำนวน 13 แผน  

ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 3 แผน บรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน จำนวน 2 แผน ไมบรรลุตัวชี้วัดตามแผน จำนวน 1 แผน  

1. การปรับพื้นที่ชั่วคราวสำหรับลูกจางตรวจคนผูโดยสารขาออกและจุดตรวจหนังสือ

เดินทางอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 2 ทชม. (แผนงานเรงดวนเพื่อบรรเทา

ความแออัดของ ทชม.) 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝบร.ทชม. 

วัตถุประสงคหลัก  

1. เพื่อบรรเทาความแออัด ความคับคั่ง บริเวณตรวจคนผูโดยสารขาออกและจุดตรวจ

หนังสือเดินทางอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 2 ทชม. 

2. เพื่อปรับพื้นที่ใหบริการถูกตองตามมาตรฐานและรองรับการบริการใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

แนวทางการดำเนินการ 

1. เตรียมงานกอสราง / เตรียมพื้นท่ี /เอกสารทำบตัร   

2. ปดกั้นพื้นที่และปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ (เฟสที่ 1: งานสถาปตยและงานระบบทั้งหมด) 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันรอยละ 100 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  

 ฝบร.ทชม.ไดเตรียมพื้นท่ีเพื่อดำเนนิการปรับปรุงตามแนวทางการดำเนินงานโดยปดกั้นพื้นท่ี

และปรับปรุงพื้นที่ตามแบบเรียบรอยแลว ดำเนินการยายออฟฟศเขาพื้นท่ีที่ปรับปรุง รื้อหองศุลกากร 

ติดตั้งเคาทเตอรตรวจหนังสือเดินทางใหม พรอมวางงานระบบใชงานหองศุลกากร ยายจุดตรวจคน  

ติดตั้งงานระบบ รื้อประตูเกาและติดตั้งประตูบานเฟยมใหมทดแทน (เฟส 5) และเก็บความเรียบรอย

ของงานและทำความสะอาดพื้นที่เรียบรอยแลว  

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

ดำเนินแผนงานแลวเสร็จภายในเดอืน พ.ค.63 

ผลสรุปตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  บรรลุตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน ฝบร.ทชม.ไดเตรียม

พื้นท่ีเพื่อดำเนินการปรับปรุงตามแนวทางการดำเนินงานโดยปดกั้นพื้นท่ีและปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ 

เรียบรอยแลว ดำเนินการยายออฟฟศเขาพื้นท่ีที่ปรับปรุง รื้อหองศุลกากร ตดิตั้งเคาทเตอรตรวจ 
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แผนปฏิบัติการ ผลการดำเนินงาน 

3. ยายออฟฟศเขาพ้ืนที่ท่ีปรับปรุง รวมทั้งรื้อหองศุลกากร (เฟส 2) 

4. ปดกั้นพื้นที่กอสรางหองศุลกากร ปรับปรุงชองทางเดินเขา - ออก Staff กั้นกระจกเทม

เปอร (เฟส 3) 

5. ทำเคาทเตอรตรวจหนังสือเดนิทางใหม พรอมวางงานระบบ ใชงานหองศุลกากร และดดิตั้ง

พื้นพรมใหม (เฟส 4) 

6. ยายจุดตรวจคน  ติดตั้งงานระบบ รื้อประตเูกาและตดิตั้งประตูบานเฟยมใหมทดแทน 

(เฟส 5)และเก็บความเรยีบรอยของงานและทำความสะอาดพื้นที ่

หนังสือเดินทางใหม พรอมวางงานระบบใชงานหองศุลกากร ยายจดุตรวจคน  ตดิตั้งงานระบบ  

รื้อประตูเกาและตดิตั้งประตูบานเฟยมใหมทดแทน (เฟส 5) และเก็บความเรยีบรอยของงานและทำ 

ความสะอาดพื้นท่ีเรียบรอยแลวภายในเดือน พ.ค.63 

2. งานจางกอสรางอาคารบริการผูโดยสารบริเวณลานจอด ATTA ทดม. (แผนงาน

เรงดวนเพ่ือบรรเทาความแออัดของ ทดม.) 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝสอ.ทดม. 

วัตถุประสงคหลัก  

เพื่อบรรเทาความแออัดของผูโดยสารภายในอาคาร ทดม. เปนพื้นท่ีพักคอยของผูโดยสาร

ระหวางประเทศ/ผูโดยสารที่เดินทางแบบกรุปทัวร 

แนวทางการดำเนินการ 

1. สวนงาน ทดม.จัดทำใบขออนุมตัิจัดซื้อ/จัดจาง (PR)    

2. ขั้นตอนการจัดหาผูรับจาง   

3. ดำเนินการกอสราง      

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันรอยละ 100 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  

ดำเนินการกอสรางตามสญัญา (สญัญาเลขที่ 7CI11-631002) ระยะเวลาตามสัญญา 150 วัน  

เรียบรอยแลว ในดือน พ.ค.63 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จตามสญัญาในเดือน เม.ย.63 

ผลสรุปตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  ไมบรรลุตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน โดยดำเนินการ 

กอสรางแลวเสรจ็ตามสัญญาในเดอืน พ.ค.63 ซึ่งลาชากวาตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  1 เดือน 

เนื่องจากการขนสงเครื่องจักรของลิฟตโดยสาร ที่ผูรบัจางสั่งซื้อจากตางประเทศมีความลาชา  

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณแพรระบาด COVID-19 ยังไมมีเที่ยวบินระหวางประเทศใหบริการ  

อยางไรก็ตาม ทดม.ไดเตรียมความพรอมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารใหพรอมใชงาน  

เมื่อสายการบินเริ่มทำการบินเที่ยวบินระหวางประเทศ  อาคารบริการผูโดยสารฯ นี้ จะมีความพรอม

เปดใหบริการไดทันที 

3. Fix U 

สวนงานรับผดิชอบหลัก ฝบร.ทชม. 

วัตถุประสงคหลัก 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและบำรุงรักษาระบบสายพานลำเลียงสัมภาระ ทชม. 

แนวทางการดำเนินงาน 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  100 

1. จัดทำแผนระบบการซอมบำรุงสายพานลำเลยีงสัมภาระแลวเสรจ็ 

2. จัดทำภาพแสดงวิธีวางกระเปาบนสายพานแลวเสร็จ 

3. มีการยกเลิกการตดิตั้งการยึด foot switch เนื่องจาก ทชม.อยูระหวางการปรับเปลี่ยนระบบ 

Screening เปน In-Line Screening ซึ่งจะสงผลใหมีการรื้อถอน Check-in 
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1. จัดทำระบบการซอมบำรุงสายพานลำเลียงสัมภาระ    

2. จัดทำภาพแสดงวิธีการวางกระเปาบนสายพาน   

3. จัดทำไฟแสดงตำแหนงปุม Emergency   

4. จัดทำที่ยึด Foot Switch   

5. โครงการอบรมการใชสายพานลำเลียงสัมภาระแกสายการบินและผูที่เกี่ยวของ 

4. ดำเนินการจดัทำไฟแสดงตำแหนงปุม Emergency แลวเสร็จ 

5. จัดทำและแจกจายคูมือการใชงานแลวเสร็จ 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

จำนวนการหยดุชะงักแบบฉุกเฉินของระบบสายพานลำเลียงสมัภาระลดลง (รอยละ 50) 

ผลสรุปตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  บรรลุตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน จำนวนการ

หยุดชะงักแบบฉุกเฉินของระบบสายพานลำเลียงสมัภาระลดลงกวาปที่ผานมา รอยละ 71.69  

มากกวาเปาหมายที่กำหนดไว (รอยละ 50)  รอยละ 21.69 

ดำเนินการลาชากวากำหนด จำนวน 9 แผน 

1. งานปรับปรุงจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเขา ชั้น 2 อาคารผูโดยสาร ทสภ.(แผนงาน

เรงดวนเพ่ือบรรเทาความแออัดของ ทสภ.) 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝสอ.ทสภ. 

วัตถุประสงคหลัก  

1. เพื่อแกไขปญหาความแออัดของผูโดยสารขาเขา บริเวณชั้น 2 อาคารผูโดยสาร 

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางผูโดยสาร 

แนวทางการดำเนินการ 

1. สวนงาน ทสภ.จัดทำใบขออนุมตัิจัดซื้อ/จัดจาง (PR)    

2. ขั้นตอนทางพัสดุ   

3. ดำเนินการกอสราง   

 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100  

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันรอยละ 90 ปจจุบันดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 2564

ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน   อยูระหวางขออนุมัติจดัซื้อ/จาง บ.งามวงศวานการชาง 

จำกัด ในเดือน ก.ย.63 ปจจุบันไดลงนามในสัญญาจาง บ.งามวงศวานการชาง จำกัด เรียบรอยแลว 

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.63 อยูระหวางดำเนินการกอสราง 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

ผูรับจางเริ่มดำเนินการปรับปรุงจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเขา ช้ัน 2 อาคารผูโดยสาร ทสภ.ไดในเดือน 

ก.ย.63 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายใน ลาชาสะสมเนือ่งจากการตรวจสอบเอกสาร

ราคาในขั้นตอนทางพัสดุใชเวลามากกวาท่ีกำหนด 

แนวทางการแกไข เรงรดัการดำเนนิการกอสรางใหไดภายในกำหนด 
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2. งานปรับปรุงจุดตรวจคนและจุดตรวจหนังสือเดินทางผูโดยสารขาออก โซน1 ชั้น 4 

อาคารผูโดยสาร ทสภ.(ระยะสั้น) (แผนงานเรงดวนเพ่ือบรรเทาความแออัดของ ทสภ.) 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝสอ.ทสภ. 

วัตถุประสงคหลัก  

1. เพื่อแกไขปญหาความแออัดของผูโดยสารขาออก บรเิวณโซน1 ช้ัน 4 อาคารผูโดยสาร 

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบริเวณจุดตรวจคนและจดุตรวจหนังสือเดินทางผูโดยสาร 

ขาออกใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

แนวทางการดำเนินการ 

1. สวนงาน ทสภ.จัดทำใบขออนุมตัิจัดซื้อ/จัดจาง (PR)    

2. ขั้นตอนทางพัสดุ   

3. ดำเนินการกอสราง   

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันรอยละ 80 ปจจุบันดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 2564

ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน   

- การประกวดราคาครั้งที่ 1 เมื่อเดือน ก.ค.63 มีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียว แต ฝทอ.ทสภ.ยืนยัน 

ถึงความจำเปนที่ตองดำเนินการ จงึตองดำเนินการประกวดราคาอีกครั้ง 

- การประกวดราคาครั้งที่ 2 เมื่อเดือน ก.ย.63 ผูยื่นเสนอราคา เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณ จึง

ตองดำเนินการจดัหาผูรับจางใหมอีกครั้ง 

- ปจจุบัน ฝสอ.ทสภ. อยูระหวางสอบถามหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อทบทวนวงเงินงบประมาณตาม

TOR  

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  

ผูรับจางเริ่มดำเนินการปรับปรุงจุดตรวจคนและจุดตรวจหนังสือเดนิทางผูโดยสารขาออก โซน1 ช้ัน 4 

อาคารผูโดยสาร ทสภ.(ระยะสั้น) เดือน ก.ย.63 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายนอก เนื่องจากผูยื่นเสนอราคา เสนอราคาเกินวงเงนิ

งบประมาณ จึงตองดำเนินการจัดหาผูรับจางใหมอีกครั้ง 

แนวทางการแกไข  ทบทวนขอกำหนดราคาใหเปนปจจุบัน 

3. งานกอสรางขยายพ้ืนที่ตรวจหนังสือเดินทางผูโดยสารขาเขา Visa on arrival  

ชั้น 2 ทสภ.(แผนงานเรงดวนเพ่ือบรรเทาความแออัดของ ทสภ.) 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝสอ.ทสภ. 

วัตถุประสงคหลัก  

1. เพื่อแกไขปญหาความแออดัของผูโดยสารขาเขา Visa on arrival บริเวณชั้น 2 อาคาร

ผูโดยสาร 

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางผูโดยสารขาเขา Visa on 

arrival ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันรอยละ 40 ปจจุบันดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 2564

ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  

สวนงาน ทสภ.ไดรับงบประมาณแลว ปจจุบันอยูระหวางข้ันตอนรอรวบรวมแบบ ขอกำหนดและ

ประมาณราคาจากงานระบบที่เกี่ยวของ  

 



6 

 
แผนปฏิบัติการ ผลการดำเนินงาน 

แนวทางการดำเนินการ 

1. สวนงาน ทสภ.จัดทำใบขออนุมตัิจัดซื้อ/จัดจาง (PR)     

2. ขั้นตอนทางพัสดุ  

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

เริ่มดำเนินกระบวนการทางพัสดุเพ่ือจัดหาผูรับจางในเดือน ก.ค.63 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายใน เนื่องจากเปนงานตอเติมอาคารระหวางอาคาร

ผูโดยสารกับอาคารเทียบเครื่องบิน ทำใหตองมีการคำนึงถึงปจจัยหลายอยางที่อาจจะสงผลกระทบตอ

ตัวอาคารและพื้นท่ีกอสราง ทำใหการออกแบบมีความซับซอนและตองใชเวลานานกวาโครงการปกต ิ

ทั่วไป ประกอบกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบระบบเครือขายและสื่อสารมีการปรับผัง

องคกรและโยกยายฝายทำใหสงผลกระทบตอการทำงานและเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบ 

แนวทางการแกไข เรงดำเนินการออกแบบและประสานงานกับหนวยงานท่ีออกแบบระบบที่เกี่ยวของ

อยางสม่ำเสมอ 

4. งานจางปรับปรุง Bus Gate อาคารผูโดยสารอาคาร 1 และอาคาร 2 (แผนงาน

เรงดวนเพ่ือบรรเทาความแออัดของ ทดม.) 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝสอ.ทดม. 

วัตถุประสงคหลัก บรรเทาความแออัดบริเวณ BUS GATE  โดยปรบัปรุงพ้ืนที่และทางลง 

Bus Gate ผูโดยสารภายในประเทศ เพิ่มพื้นท่ี พักรอ Bus Gate ผูโดยสารขาออก

ภายในประเทศรองรับผูโดยสารไดเพิ่มขึ้น 590 คน พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ

คนพิการ ไดแก บันไดเลื่อนและลฟิตบันได พื้นท่ีประมาณ 880 ตร.ม. และปรับปรุงทางลง 

Bus Gate ผูโดยสารระหวางประเทศ โดยเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก  

แนวทางการดำเนินการ 

1. สวนงาน ทดม.จัดทำใบขออนุมตัิจัดซื้อ/จัดจาง (PR) 

2. ขั้นตอนการจัดหาผูรับจาง / ขั้นตอนการทำสญัญา และดำเนินการกอสราง  

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันรอยละ 40 ปจจุบันดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 2564

ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน ฝสอ.ทดม.ไดจัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง (PR) แลวเมื่อ

วันท่ี 3 เม.ย.63 แตเนื่องจากมีการปรับปรุงขอกำหนดรายละเอียดและคางานงานกอสราง (Factor F)

โดยปจจุบันไดมีการปรับปรุงเรียบรอยแลวเมื่อเดือน ส.ค.63 และเสนอให ฝอด.ทดม. เมื่อ 30 ก.ย.63

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางพสัดุตอไป 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

รอยละความสำเรจ็ของงานกอสรางไดรอยละ 80 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายใน  การตรวจสอบเอกสาร เพื่อขออนุมัติวิธีจดัหา

ผูรับจางลาชากวากำหนด 

แนวทางการแกไข   คณะกรรมการเรงรดังบลงทุนของ ทดม. ไดจดัใหมีการประชุมเรงรัดงานทุก

สัปดาห เพื่อเรงรัดการดำเนินงานใหเปนตามแผนงานท่ีกำหนด 
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5. งานปรับลดระดับสะพานเทียบเคร่ืองบิน หมายเลข 5 (แผนงานเรงดวนเพ่ือบรรเทา

ความแออัดของ ทดม.) 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝสอ.ทดม. 

วัตถุประสงคหลัก  

ปรับปรุงกายภาพอาคารเทยีบเครือ่งบินหมายเลข 5 (Pier 5) ใหมีระดับความสูงที่สามารถ

ใหบริการเที่ยวบินท่ีใชเครื่องขนาด B-737 ได ซึ่งจะชวยบรรเทาความแออัดใน Bus Gate 

ภายในประเทศ รวมทั้งไดใชประโยชน Pier 5 ไดเต็มประสิทธิภาพ 

แนวทางการดำเนินการ 

1. สวนงาน ทดม.จัดทำใบขออนุมตัิจัดซื้อ/จัดจาง (PR) 

2. ขั้นตอนการจัดหาผูรับจาง / ขั้นตอนการทำสญัญา   

3. ดำเนินการกอสราง  

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันรอยละ 40 ปจจุบันดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 2564

ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  

- ทดม.ไดกำหนดใหผูทีส่นใจยื่นเสนอราคาเมื่อวันท่ี 17 มี.ค.63 แตเนื่องจากไมมผีูมายื่นเสนอราคา 

จึงยกเลิกการประมูลเมื่อเดือน เม.ย.63 

- ฝอด.ทดม. เสนอให ฝสอ.ทดม.พจิารณาทบทวนความตองการและขอกำหนดรายละเอยีดในการ

จัดหาผูรับจาง ซึ่ง ฝสอ.ทดม.ยืนยนัความตองการและความจำเปนทีต่องดำเนินการจดัหาผูรับจางอีก

ครั้ง และจดัทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง (PR) แลวเมื่อวันที่ 29 พ.ค.63 

- เมื่อวันที่ 7 ส.ค.63 ฝอด.ทดม. สงเรื่องคืน ฝสอ.ทดม. โดยใหปรับปรุงขอกำหนดรายละเอียดและ 

คางานงานกอสราง (Factor F) ซึง่ ฝสอ.ทดม.ไดดำเนินการแลวเสรจ็เมื่อวันท่ี 14 ส.ค.63 

- ฝอด.ทดม.ไดตรวจสอบเอกสารและเมื่อวันท่ี 25 ก.ย.63 ไดสงเรื่องคืน ฝสอ.ทดม. ใหทบทวน

ขอกำหนดและราคากลางอีกครั้ง ปจจุบันอยูระหวาง ฝสอ.ทดม.ดำเนินการทบทวนขอกำหนดและ

ราคากลาง 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

รอยละความสำเรจ็ของงานกอสรางไดรอยละ 80 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายใน เนื่องจากการดำเนินงานลาชาในกระบวนการ

ทางพัสดุ โดยการจัดหาผูรับจางครั้งที่ 1 ไมมีผูมายื่นเสนอราคา และการจัดหาผูรับจางครั้งที่ 2 ตอง

พิจารณาทบทวนขอกำหนดและราคากลางอีกครั้ง 

แนวทางการแกไข คณะกรรมการเรงรัดงบลงทุนของ ทดม. ไดจัดใหมีการประชุมเรงรัดงานทุกสัปดาห 

เพื่อเรงรัดการดำเนินงานใหเปนตามแผนงานที่กำหนด 
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6. งานขยายสะพานทางขึ้นอาคารสำนักงาน ทดม. (แผนงานเรงดวนเพ่ือบรรเทาความ

แออัดของ ทดม.) 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝสอ.ทดม. 

วัตถุประสงคหลัก  

บรรเทาความแออัดการจราจรภายใน ทดม. เนื่องจากระบบถนนขาออก ทดม.จะผานหนา

ชานชาลาอาคาร สนง.ทดม., อาคาร 1 และ อาคาร 2 ซึ่งเปนเสนทางหลักเพียง 1 เสนทาง 

ปจจุบันประสบปญหาสภาพถนนเปนคอขวดหลายจุดจุดแรกคือบรเิวณสะพานทางขึ้นหนา

อาคาร สนง.ทดม.ซึ่งมีเพียง 1 ชองจราจร สงผลใหมปีริมาณรถยนตสะสมไปจนถึงทางลง

จาก Tollway จึงดำเนินการขยายชองจราจรเพื่อเพิ่มพื้นผิวจราจรทางข้ึนอาคาร        

สนง.ทดม. เพื่อบรรเทาปญหาการจราจรติดขัดในบริเวณดังกลาว 

แนวทางการดำเนินการ 

1. สวนงาน ทดม.จัดทำใบขออนุมตัิจัดซื้อ/จัดจาง (PR)    

2. ขั้นตอนการจัดหาผูรับจาง / ขั้นตอนการทำสญัญา และดำเนินการกอสราง  

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดอืน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันรอยละ 40 ปจจุบันดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 2564

ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน   

- ฝสอ.ทดม.ไดจดัทำใบขออนุมัติจดัซื้อ/จัดจาง (PR) แลวเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.63 
- เมื่อวันที่ 7 ส.ค.63 ฝอด.ทดม. สงเรื่องคืน ฝสอ.ทดม. โดยใหปรับปรุงขอกำหนดรายละเอียดและ 

คางานงานกอสราง (Factor F) ซึง่ ฝสอ.ทดม.ไดดำเนินการแลวเสรจ็เมื่อวันท่ี 14 ส.ค.63 

- ฝอด.ทดม.ไดตรวจสอบเอกสารแลว แตเมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 ไดสงเรื่องคืน ฝสอ.ทดม. ใหทบทวน

ขอกำหนดและราคากลางอีกครั้ง ปจจุบันอยูระหวาง ฝสอ.ทดม.ดำเนินการทบทวนขอกำหนดและ

ราคากลาง 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

รอยละความสำเรจ็ของงานกอสรางไดรอยละ 80 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายใน การตรวจสอบเอกสาร เพื่อขออนุมัติวิธีจดัหา

ผูรับจางลาชากวากำหนด 

แนวทางการแกไข คณะกรรมการเรงรัดงบลงทุนของ ทดม. ไดจัดใหมีการประชุมเรงรัดงานทุกสัปดาห 

เพื่อเรงรัดการดำเนินงานใหเปนตามแผนงานที่กำหนด 

7. งานจางปรับปรุงถนนเชื่อมตอสะพานอาคารผูโดยสารอาคาร 3 (แผนงานเรงดวน

เพ่ือบรรเทาความแออัดของ ทดม.) 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝสอ.ทดม.  

วัตถุประสงคหลัก  

บรรเทาความแออัดการจราจรภายใน ทดม. เนื่องจากปจจุบันระบบถนนภายใน ทดม. 

บริเวณทางลงจากช้ัน 3 อาคาร 1 มี 2 ชองทาง และจากชั้น 1 อาคาร 2 มีชองจราจร

จำนวน 2 ชองทาง รวมทั้งสิ้นมีชองจราจรจำนวน 4 ชองทางมาบรรจบกันท่ีบริเวณ

ชองทางลานจอด 3 กอนที่จะออกสูถนนวิภาวดี ประกอบกับชองทางจราจรมลีักษณะ 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100  

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันรอยละ 40 ปจจุบันดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 2564

ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  

- ฝสอ.ทดม.ไดจดัทำใบขออนุมัติจดัซื้อ/จัดจาง (PR) แลวเมื่อวันที่ 24 เม.ย.63 
- เมื่อวันที่ 7 ส.ค.63 ฝอด.ทดม. สงเรื่องคืน ฝสอ.ทดม. โดยใหปรับปรุงขอกำหนดรายละเอียดและ 

คางานงานกอสราง (Factor F) ซึง่ ฝสอ.ทดม.ไดดำเนินการแลวเสรจ็เมื่อวันท่ี 14 ส.ค.63 
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คดโคง ทำใหรถตองชะลอความเรว็ เกิดปญหารถติดมีหางแถวสะสมจนถึงบริเวณหนา 

ชานชาลาอาคารผูโดยสาร จึงดำเนินการปรับปรุงถนนเชื่อมตอสะพานอาคารผูโดยสาร

ภายในประเทศหลังเดิมเพื่อใหสามารถระบายรถออกจากหนาอาคารผูโดยสารไดเร็วขึ้น 

แนวทางการดำเนินการ 

1. สวนงาน ทดม.จัดทำใบขออนุมตัิจัดซื้อ/จัดจาง (PR)    

2. ขั้นตอนการจัดหาผูรับจาง / ขั้นตอนการทำสญัญา   

3. ดำเนินการกอสราง  

- ฝอด.ทดม.ไดตรวจสอบเอกสารแลว แตเมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 ไดสงเรื่องคืน ฝสอ.ทดม. ใหทบทวน

ขอกำหนดและราคากลางอีกครั้ง ปจจุบันอยูระหวาง ฝสอ.ทดม.ดำเนินการทบทวนขอกำหนดและ

ราคากลาง 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

รอยละความสำเรจ็ของงานกอสรางไดรอยละ 80 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายใน การตรวจสอบเอกสาร เพื่อขออนุมัติวิธีจดัหาผูรับ

จางลาชากวากำหนด 

แนวทางการแกไข คณะกรรมการเรงรัดงบลงทุนของ ทดม. ไดจัดใหมีการประชุมเรงรัดงานทุกสัปดาห   

เพื่อเรงรัดการดำเนินงานใหเปนตามแผนงานที่กำหนด 

8. งานจางปรับปรุงชั้นที่ 1 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ (ขาออก) สำหรับ 

GROUP TOUR ณ ทภก. (แผนงานเรงดวนเพื่อบรรเทาความแออัดของ ทภก.) 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝบร.ทภก. 

วัตถุประสงคหลัก  เพื่อใหเปนไปตามแผนแมบทการพัฒนา ทภก. จากการปรับปรุงแผน

แมบทของ ทภก. ตามการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันท่ี 25 ก.ค.61 และชวยบรรเทา

ความแออัดบริเวณโถงเช็คอินอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ทภก. 

แนวทางการดำเนินการ 

สงมอบพื้นที่กอสรางใหผูรับจาง และดำเนินการกอสราง 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100  

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันรอยละ 5 ปจจุบันดำเนนิการตอเนื่องในปงบประมาณ 2564 

ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  อยูระหวางการกอสราง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ 

ไดมีหนังสือใหผูรบัจางเริม่งานปรบัปรุงช้ันที่ 1 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ (ขาออก) สำหรับ 

GROUP TOUR ตั้งแตวันท่ี 17 ส.ค.63 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  ผูรับจางดำเนินงานกอสรางแลวเสรจ็ไมตำ่กวารอยละของปริมาณงาน

ทั้งหมดตามสัญญา (รอยละ 30 จากรอยละ 50) 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายนอก เนื่องจากการดำเนินงานลาชาสะสมจากการ

ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) โดย จ.ภูเก็ต ไดมี

ประกาศปดเสนทางเขา-ออกของจังหวัด รวมทั้งมีมาตรการปดสถานที่ท่ีดำเนินธุรกิจรับเหมากอสราง 

การกอสราง หรือสถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการกอสรางชั่วคราว ทำใหผูรับจางกอสราง

สามารถเขาดำเนินการไดอีกครั้งเมื่อเดือน ก.ค.63 ที่ผานมา 

แนวทางการแกไข เรงรดัการดำเนนิงานใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาการกอสรางท่ีกำหนดไว 
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9. งานกอสรางระบบทางขับขนานดานทิศเหนือ และปรับปรุงทางขับทายหลุมจอด 

พรอมทางขับ A และ B ณ ทชร. (แผนงานเรงดวนเพ่ือบรรเทาความแออัดของ ทชร.) 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  สบร.ทชร. 

วัตถุประสงคหลัก  

เพื่อใชเปนเสนทางเขา - ออก ในการรองรับกิจกรรมศูนยซอมบำรุงอากาศยาน (MRO) 

และการบินท่ัวไป (GA) และใชทดแทนงานลานจอดอากาศยานที่แยกออกออกมา 

(Isolated Aircraft Parking Position)  พรอมทั้งปรับปรุงลานจอดทายหลุมและสภาพ

พื้นผิวทางขับ A และ B เพื่อใหอากาศยานขับผานไดอยางปลอดภยัเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 

แนวทางการดำเนินการ 

1. จัดทำแบบ ขอกำหนด และประมาณราคา (ออก Spec.)   

2. จัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง (PR)  ตรวจสอบงบประมาณ และคณะกรรมการราคา

กลางพิจารณา 

3. จัดหาผูรับจางกอสราง (ขั้นตอนกระบวนการพสัดุ)   

4. ดำเนินการกอสราง 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ  100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  80 ปจจุบนัดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 

2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  ลงนามในสัญญาจางกิจการรวมคา (บมจ.เนาวรัตน

พัฒนาการ รวมทุนกับ บจ.ถนอมวงศบริการ) เรียบรอยแลวเมื่อเดือน ก.ย.63 (ระยะเวลาการกอสราง 

ก.ย.63 - มี.ค.66) ทำใหการดำเนินการกอสรางลาชากวาแผนที่กำหนดไว 2 เดือน 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

จัดหาผูรับจางกอสรางไดภายในเดอืน ก.ค.63 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค    ปจจัยภายนอก เนื่องจากมีการปรับแกแบบกอสรางระบบ

ทางขับขนานฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานของขอกำหนด กพท. ฉบับท่ี 14 และไดรับความเห็นชอบ 

จาก กพท. ทำใหการดำเนินการกอสรางลาชากวาแผนที่กำหนดไว 2 เดือน 

แนวทางการแกไข เรงรดัการจดัหาผูรับจางกอสรางใหไดภายในกำหนด 

ดำเนินการยกเลิก จำนวน 1 แผน 

1. โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถระยะยาว(Long Term Parking) ณ ทดม. 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก ฝสอ.ทดม. 

ยกเลิก จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวสิาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 

4/2563 เมื่อวันท่ี 22 มิ.ย.63 

กลยุทธท่ี 2.2 : เพ่ิมขีดความสามารถทาอากาศยาน จำนวน 6 แผน 

ดำเนินการแลวเสร็จ บรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน จำนวน 1 แผน  

1. แผนการดำเนินงานการเตรียมความพรอมการเปดใหบริการโครงการพัฒนา 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (ORAT) (แผนดำเนินการที่ขบัเคลื่อนการ

ดำเนินงานภายใน) 

สวนงานรับผดิชอบหลัก ฝผพ. 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ 100 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน 

1. สกส.สงมอบงานโครงการพัฒนา ทสภ.ระยะที่ 2 บางสวน ไดแก ทางขับ T18 ให ทสภ. เมื่อวันที่ 23 

เม.ย.63  
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วัตถุประสงคหลัก 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ทสภ. (โดยวัดจากรอยละความสำเร็จของการทดสอบการใช

งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ทสภ. (SAT1)) 

แนวทางการดำเนินงาน 

การเปดลานจอดอากาศยานดานทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 ทสภ. 

1. ขยับแนวรั้วเขตกอสรางเพื่อสงมอบพื้นที่ลานจอดอากาศยาน   

2. สงหนังสือ AIP-Supplement ไปยัง กพท.   

3. ประกาศแถลงขาวการบิน (AIP Thailand)    

4. เอกสารแถลงขาวการบิน (AIP Thailand) มีผลบังคับใช 

2. ตามหนังสือ ทอท.ที่ 10415/2563 วันท่ี 8 ก.ค.63 เรื่อง ขอความเห็นชอบการกำหนดพื้นท่ีจอด

อากาศยานช่ัวคราวเพื่อรองรับอากาศยานที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) โดย ทอท.ขอความเห็นชอบกำหนดพื้นท่ีจอดอากาศยานช่ัวคราวตอ กพท.  

3. ตามหนังสือ สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย ที ่กพท 17/6143 ลงวันท่ี 6 ส.ค.63 เรื่อง 

การพิจารณาการกำหนดพื้นที่จอดอากาศยานชั่วคราวเพื่อรองรับอากาศยานที่ไดรับผลกระทบจากการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กพท.ตรวจสอบแลว 

ไมขัดของในแผนการกำหนดพื้นที่ลานจอดอากาศยานชัว่คราวดังกลาว  

4. กพท.ประกาศใน Notice To Airman (NOTAM) ที่ A1516/20 เดือน ส.ค.63 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

การเปดพื้นท่ีเขตการบินดานทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ทสภ.ไดแก บริเวณ Taxi 

Lane T18 

ผลสรุปตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  บรรลุตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน สกส.สงมอบงาน

โครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 บางสวน คือ ทางขับ T18 ให ทสภ. เมื่อวันที่ 23 เม.ย.63 โดย กพท.

ตรวจสอบแลว ไมขัดของในแผนการกำหนดพื้นที่ลานจอดอากาศยานช่ัวคราวดังกลาว จึงประกาศใน 

Notice To Airman (NOTAM) ที่ A1516/20 เดือน ส.ค.63 ใหเปดพื้นท่ีเขตการบินดานทิศเหนือของ

อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 ทสภ.ไดแก บริเวณ Taxi Lane T18 

ดำเนินการลาชากวากำหนด จำนวน 5 แผน  

1. งานกอสรางลานจอดอากาศยาน 12 หลุมจอดพรอมสิ่งอำนวยความสะดวกที่

เกี่ยวของ ณ ทดม. (แผนดำเนินงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝผพ. 

วัตถุประสงคหลัก 

เพื่อกอสรางลานจอดอากาศยานใหเพียงพอกับความตองการ รวมทัง้สอดคลองกับรูปแบบ

อากาศยานท่ีมีความตองการ ใหมคีวามปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐาน และมสีิ่งอำนวย

ความสะดวกท่ีไมนอยกวาขอกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) 

แนวทางการดำเนินงาน 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 80 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  50 ปจจุบนัดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 

2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  ฝผพ.ไดจัดทำขอบเขตงานกอสราง และรายละเอยีด

งบประมาณและหารือกับ ทดม. และหนวยงานที่เกี่ยวของในวันที่ 17 ก.พ.63 และวันท่ี 20 มี.ค.63 

เรียบรอยแลว โดยปจจุบันอยูระหวางศึกษาความเหมาะสมในการกอสรางใหสอดคลองกับสถานการณ 

COVID-19 ท่ีเกิดขึ้น และจดัทำเอกสารคำของบประมาณลงทุนเพิ่มเติมประจำป 2564 
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1. จัดทำขอบเขตงานกอสราง และประมาณการงบประมาณกอสรางเพื่อของบประมาณ 

2. จัดทำ TOR จางผูรับจางออกแบบ 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

จัดทำ TOR จางผูรับจางออกแบบแลวเสร็จในปงบประมาณ 2563 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค    ปจจัยภายนอก เนื่องดวยสถานการณ COVID-19  สงผลให

ปริมาณเที่ยวบินลดนอยลงซึ่งสงผลกระทบตอการจดัทำรูปแบบลานจอดอากาศยาน ดังนั้นจึงตอง

พิจารณาศึกษาทบทวนความเหมาะสมในการลงทุนอีกครั้ง  

แนวทางการแกไข ฝผพ.เรงดำเนินการวิเคราะหปรมิาณจราจรทางอากาศที่ไดรับขอมูลมาวิเคราะห

ความตองการ และรูปแบบของลานจอดอากาศยานที่กอสราง และจะเรงนำเสนอผูบริหาร ทอท. 

พิจารณาตอไป 

2. โครงการพัฒนา ทสภ. (ปงบประมาณ 2554 - 2560) (ปรับตามมติการประชุม

คณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563)                                                                                                                             

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  สกส. 

วัตถุประสงคหลัก  

เพิ่มขีดความสามารถในการรองรบัปริมาณผูโดยสารของ ทสภ.จาก 45 ลานคนตอป  

เปน 60 ลานคน/ป 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. งานจางกอสรางอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 (ช้ัน 2- 4) และสวนตอเช่ือมอุโมงค

ดานทิศใต (งานระบบยอย) (CC1/2)    

2. งานจางกอสรางสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถดานทิศตะวนัออก (CC2/1) 

3. งานจางกอสรางระบบสาธารณปูโภค (CC3)   

4. งานจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบขนสงผูโดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4)   

5. งานจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเปา (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุ

ระเบดิ (EDS) (ขาออก)(CC5)    

6. งานจางท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสราง (CSC)  

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  92.66 ปจจุบนัดำเนินการตอเนื่องใน

ปงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT 

Strategy House ของ ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  ความกาวหนาผลการดำเนินงานทั้ง 6 สัญญาวาจาง  

มีรายละเอียดดังน้ี  

   1)  งานจางกอสรางอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2 - 4) และสวนตอเชื่อมอุโมงค 

ดานทิศใต (งานระบบยอย) (CC1/2)  

       อยูระหวางดำเนินงานกอสรางงานสถาปตยกรรม และระบบประกอบอาคาร มคีวามกาวหนา 

ผลการดำเนินงานรอยละ 96.04 

   2)  งานจางกอสรางอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถดานทิศตะวันออก (CC2/1) 

       อยูระหวางดำเนินงานกอสรางอาคารสำนักงานสายการบินและอาคารจอดรถ  

มีความกาวหนาผลการดำเนินงานรอยละ 42.60 

   3)  งานจางกอสรางระบบสาธารณูปโภค (CC3)  

        งานสาธารณูปโภคมีความพรอมในการจายไฟฟา และน้ำประปาใหอาคารเทียบเครื่องบินรองหลัง

ที่ 1 แลว มีความกาวหนาผลการดำเนินงานรอยละ 97.84 

   4)  งานจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบขนสงผูโดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4)  
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        รถขนสงผูโดยสารอตัโนมตัิ (APM) ขนสงถึงพ้ืนที่กอสรางเรียบรอยแลวจำนวน 2 ขบวน  

มีความกาวหนาผลการดำเนินงานรอยละ 75.39 

   5)  งานจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบสายพานลำเลยีงกระเปา (BHS) และระบบตรวจจับวัตถรุะเบดิ 

(EDS) (ขาออก) (CC5)  

อยูระหวางดำเนินการงานตดิตั้งระบบ Individual Carrier System (ICS), Make-up Carousels 
ปรับปรุงแกไขโครงสรางเพื่อเตรียมงานติดตั้งระบบ BHS และเชื่อมตอระบบเดิม รวมทั้งทบทวนการ
เชื่อมตอระบบ High Level Control มีความกาวหนาผลการดำเนินงานรอยละ 73.35 
 6)  งานจางท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสราง (CSC)  

       อยูระหวางดำเนินงานควบคมุงานกอสรางตั้งแต 1 ก.ย.59 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

1. รอยละความกาวหนาของผลการดำเนินงานตามแผน  

2. ผลการเบิกจายงบประมาณ (สะสม) เปาหมายประจำป 9,076.24 ลานบาท 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค ปจจัยภายนอก   

1. เงื่อนไขการเบิกจายตามสัญญาวาจาง กำหนดใหผูขายตองนำสงวัสดุอุปกรณ 

เขาพื้นท่ีกอสรางใหครบตามจำนวนที่กำหนดกอนจึงสามารถเบิกจายคา Material on site ไดรอยละ 

50 แตสถานการณแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ทำใหผูขายไมสามารถนำเขาวัสดุ/อุปกรณ 

จากตางประเทศได จึงทำใหไมสามารถเบิกจายผลงาน Material on site ที่นำเขามาแลวมากกวา 

รอยละ 90 ได  

2. สถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สงผลใหจำนวนแรงงานลดลงไมสามารถนำเขา

วัสดุ/อุปกรณทีผ่ลติจากตางประเทศ เชน ICS, Belt Conveyor, EBS, HLC System, Carry on 

baggage scan, Software Airport Management System (AMS), PAS, CCTV ฯลฯ เขามาใชงาน

ในโครงการได รวมทั้งผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ ไมสามารถเดินทางมาใหคำปรึกษา ดำเนินการ

ติดตั้งและรวมทดสอบการทำงานรวมกันของระบบอุปกรณตางๆ ไดในประเทศไทย นอกจากนี้จาก 
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การหยุดงานของแรงงาน/ผูเชี่ยวชาญ/พนักงานที่เกี่ยวของของโรงงานผูผลิตในตางประเทศ สงผลใหไม

สามารถผลิตและนำเขาขบวนรถ APM มาประเทศไทยไดตามกำหนดเดิม (ขบวนแรก พ.ค.63 ขบวนท่ี 

2 มิ.ย.63 ขบวนที่ 3 วันที่ 4 ก.ค.63 ขบวนท่ี 5 วันท่ี 6 ส.ค.63 เลื่อนเปนขบวนแรกจะขนสงมาถึงใน 

เดือน ก.ค.63 และขบวนสดุทาย ธ.ค.63) รวมทั้งโรงงานผลิตขบวนรถ APM ในประเทศออสเตรยี 

ไมสามารถนำเขาวัสดุ/อุปกรณประกอบท่ีตองนำมาจากในแตละประเทศ มาใชในกระบวนการผลติได 

แนวทางการแกไข  

1. ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันท่ี 22 เม.ย.63 วาระที่ 4.1.7 เรื่องขอ 

ความเห็นชอบมาตรการแกไขปญหาผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตสุดุวิสัยที่มผีลกระทบตองานกอสราง

โครงการพัฒนา ทสภ. (ปงบประมาณ 2554-2560) มีมติเห็นชอบในหลักการให ทอท. พิจารณาแกไข

สัญญาภายใตโครงการพัฒนา ทสภ. (ปงบประมาณ 2554-2560) ซึ่งไดรับผลกระทบจากการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีหนังสือรองขอจากคูสัญญาของ ทอท.  

ในโครงการฯ โดยเพิม่ขอความในสวนของเงื่อนไขการเบิกจายคาผลงานและรายละเอียดขอกำหนด

กิจกรรมแลวเสร็จ (Milestone) ทีเ่กี่ยวของในแตละสญัญาวา “ยกเวนงานที่ไดรับผลกระทบจาก

สถานการณแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งถือเปนเหตุสุดวิสยัและผู

รับจาง/ผูขายมีเอกสารหลักฐานทีช่ัดแจงและสามารถพิสูจนไดวาการดำเนินงานไดรับผลกระทบจาก

สถานการณดังกลาว” ท้ังน้ี เพื่อเปนการใหความชวยเหลือคูสญัญาซึ่งไดรับผลกระทบจากการแพร

ระบาดของโรคCOVID-19 รวมทั้งเพื่อให ทอท. สามารถดำเนินโครงการไปไดอยางตอเนื่อง   

2. กำกับ/ติดตาม/ประเมินผลจำนวนแรงงาน และอัตราผลติภาพผลการดำเนินงาน (Productivity) 

ไมใหลดจำนวนลงจากปจจุบัน  

3. เตรียมความพรอมการดำเนินงานดานเอกสารสงมอบตางๆ เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการเบิกจาย 

3. โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้ง

ที่ 4/2563)                                                                                                                             

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝผพ. 

วัตถุประสงคหลัก  

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100  

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ 50 ปจจุบันดำเนินการในวาระ 4.3 รายงานผล

การดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ ปงบประมาณ 2564 (ระหวาง

เดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน   
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1. เพื่อเปนการคืนสภาพขีดความสามารถเดิมของทาอากาศยานดอนเมือง และพัฒนาเตม็

ศักยภาพของพ้ืนที่ๆ ใหสามารถรองรับผูโดยสารไดประมาณ 40 ลานคนตอป โดย

ดำเนินการรื้ออาคารผูโดยสารภายในประเทศเดิม และขยายอาคารเพ่ือใหสามารถรองรับ 

ผูโดยสารระหวางประเทศได 18 ลานคนตอป ปรับปรุงอาคารผูโดยสาร 1 เพื่อรองรับ 

ผูโดยสารภายในประเทศ ท้ังน้ีการปรับปรุงอาคารผูโดยสาร 1 เปนการปรับปรุงเพื่อฟนฟู

สภาพอาคารใหอยูในสภาพใหม และยกระดับการใหบริการผูโดยสาร โดยเมื่อแลวเสรจ็

อาคารผูโดยสาร 1 และ 2 จะรองรับผูโดยสารภายในประเทศรวม 22 ลานคนตอป 

2. เพื่อใหระบบขนถายผูโดยสารระหวางทางอากาศและทางพ้ืนดินมีประสิทธิภาพ 

ลดความแออัดระบบจราจรภายในทาอากาศยาน รวมทั้งสามารถเชื่อมตอระบบขนสง 

ทางราง 

แนวทางการดำเนินการ 

1. ขั้นตอนการขออนุมตัิโครงการ  

 1.1 ทอท.จัดทำรายละเอียดโครงการ (พ.ย.62 - ธ.ค.62)  

 1.2 คณะกรรมการตางๆ ภายใน ทอท.พิจารณา (ม.ค.63 - ก.พ.63)  

 1.3 คค. และ สศช.พิจารณาโครงการเพื่อเสนอ ครม. (มี.ค.63 - พ.ค.63)  

 1.4 ครม.พิจารณาอนุมตัิงบประมาณโครงการ (มิ.ย.63 - ส.ค.63)  

2. ชั้นตอนการจดัหาผูรับจางออกแบบ  

 2.1 ทอท.จัดทำ TOR และ UCD สำหรับดำเนินการจางผูรับจาง (ธ.ค.62 -ส.ค.63) 

 2.2 ทอท.ดำเนินการจัดหาผูรับจางออกแบบ (ก.ย.63 - ก.พ.64)  

3. ขั้นตอนการจดัหาผูควบคมุงาน และดำเนินการควบคุมงาน  

 3.1 ทอท.จัดทำ TOR จางผูรับจางควบคุมงาน (ธ.ค.62 -ส.ค.63)  

   3.2 ทอท.ดำเนินการจดัหาผูควบคุมงาน (ก.ย.63 - ก.พ.64) 

- ทอท.ไดเสนอโครงการที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท.แลวไปยัง สศช.และ คค. 

เพื่อเสนอ ครม.อนุมัติงบประมาณตอไป ตามหนังสือ ทอท.ท่ี 5259/2563 และ ทอท.ที่ 5260/2563 

ลงวันท่ี 1 เม.ย 63 และเนื่องจากไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -

19) คค.จึงขอให ทอท. พิจารณาทบทวนประมาณการผูโดยสาร รวมถึงเปาหมายและขอบเขตงาน

โครงการฯ ใหสอดคลองกับความตองการโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีอาจ

เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสถานการณระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 และเสนอให คค. 

พิจารณาตอไป 

- ทอท. ไดเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับแกไขให กพท. พิจารณาในเดือน ก.ค.63 

โดย ทอท. ไดประสานกับทาง กพท.ทราบวา กพท. ไดพิจารณาแลวเห็นวามีประเด็นสาระสำคัญของ

การเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการ จึงไมรับพิจารณารายงานดังกลาว และเสนอให ทอท. จัดสง

รายงานให สผ.พิจารณา ทั้งน้ี ทอท.จะนำรายงานดังกลาวมาปรับปรุงเพื่อเสนอ สผ. ตอไป 

- จัดทําขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และแบบแนวคิดสำหรับจางผูออกแบบ

ควบคูการกอสราง 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

ทอท.จัดทำ TOR จางผูรับจางผูควบคุมงานแลวเสร็จในปงบประมาณ 2563 (ส.ค.63) 

สาเหตุของความลาชา/ ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายนอก เนื่องจากตองปรับขอบเขตงานโครงการฯ ให

สอดคลองกับความตองการโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากสถานการณระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

แนวทางการแกไข   

- ทอท.จะประสานกับ คค.เพื่อรวมตอบขอซักถามและพิจารณาความเหมาะสมของโครงการให

สอดคลองกับสภาวะปจจุบัน 

- ทอท.จะประสานกับ กพท. เพื่อตอบขอซักถามและแกไขรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมตามความเหน็

ของ กพท.เพื่อเรงการพิจารณาผลการศึกษาฯ ดังกลาวโดยเร็ว 
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4. โครงการกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3 ทสภ. 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  สกส. 

วัตถุประสงคหลัก  

เพื่อใหทาอากาศยานสุวรรณภูมสิามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นไดอยาง

ตอเนื่องในอนาคต (เพิ่มขีดความสามารถของระบบทางวิ่งจาก 68 เที่ยวบินตอช่ัวโมงเปน 

94 เที่ยวบินตอชั่วโมง) 

แนวทางการดำเนินการ 

1. งานศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม   

 1.1  คณะกรรมการผูชำนาญการฯ (คชก.) พิจารณารายงาน EHIA RWY3-4 (มิ.ย.62) 

 1.2  สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) (จัดทำประชาพิจารณ) (ก.ค.- 

ต.ค.62) 

    1.3  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ / คณะรัฐมนตร ี

2. งานกอสราง   

 2.1  จัดหาผูรับจางกอสราง   

 2.2  งานทางวิ่งเสนที่ 3, สถานีดับเพลิงกูภัยอากาศยาน และกอสรางสวนตอขยาย 

Taxiway D-1  

 2.3  งาน Perimeter Taxiway และกอสรางสวนตอขยาย Taxiway D-2  

 2.4  งานปรับปรุงคุณภาพดิน GI, SAT2 Apron และ 3rd Cross Taxiway  

3. งานควบคุมงานกอสราง  

    3.1  จัดหาผูควบคุมงานกอสราง   

 3.2  งานจางผูควบคุมงานกอสราง   

4. งานจางท่ีปรึกษาและติดตามตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม  

 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ   15 ปจจุบนัดำเนินการในวาระ 4.3 รายงาน

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ ปงบประมาณ 2564 

(ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน   

ดานการจดัหาผูรับจางควบคมุงาน และผูรับจางกอสรางโครงการฯ 

      ทอท.ไดจัดหาและลงนามจางผูรับจางควบคมุงาน และผูรับจางกอสรางโครงการฯ เรียบรอยแลว  

ตามสญัญาจางกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3 และ Taxiway D Extension และงาน Perimeter Taxiway 

เลขท่ี 8CI10-631001 ลงวันท่ี 13 ส.ค.63 และสญัญาจางควบคุมงานกอสราง เลขท่ี 8CI7-631001 

ลงวันท่ี 13 ส.ค.63  

      โดยปจจุบันอยูระหวางการดำเนินการจดัทำแผนงานกอสราง และรายการขอกำหนดกิจกรรมแลว

เสร็จที่จะใชในการดำเนินโครงการของกิจการรวมคา ทีเอ็น ซึ่งประกอบดวย บริษัท เนาวรัตน

พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ถนอมวงศบริการ จำกัด  

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

1. จัดหาผูรับจาง ภายในเดือน ธ.ค.62  

2. รอยละความสำเร็จของงานกอสรางทางวิ่งเสนที่ 3 (รอยละ 80) 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค   

ปจจัยภายใน  มีการเปลีย่นแปลงสัญญายอยงานจางกอสรางของโครงการกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3  

จากเดิม 3 งาน เปลี่ยนเปน 2 งาน จึงตองใชเวลาทบทวน TOR ใหม ทำใหการดำเนินงานจดัหา 

ผูรับจางลาชา 

ปจจัยภายนอก  สถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให สผ. ไมสามารถแจง กพท. ให

จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำขอมูลมาประกอบการ

นำเสนอ กกวล. สำหรับพิจารณา EHIA ได จึงทำใหยังไมสามารถลงนามผูกพันสญัญาจางควบคุมงาน

และสญัญาจางกอสรางไดในระยะเวลาที่กำหนด 
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แนวทางการแกไข  ติดตามและเรงรัดการดำเนินงานของกิจการรวมคา ทีเอ็น ซึ่งประกอบดวย บริษัท 

เนาวรัตนพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ถนอมวงศบริการ จำกัด 

5. โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝผพ. 

วัตถุประสงคหลัก  

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ทชม. โดยการพัฒนาขยายขีดความสามารถ สิ่งอำนวย 

ความสะดวก และระบบสาธารณปูโภคใหเพียงพอตอการรองรับปรมิาณจราจรทางอากาศ 

ที่จะเกิดขึ้นในป พ.ศ.2568 ซึ่งขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารจะเพิม่ขึ้นจากเดมิ 

8 ลานคน/ป เปน 16.5 ลานคน/ป 

แนวทางการดำเนินการ 

1. ดำเนินการจดัหาผูรับจางกอสรางงานในโครงการ (เม.ย.62 – ต.ค.62) 

2. ดำเนินการกอสรางงานในโครงการ (พ.ย.62 – ก.ย.65) 

 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100                                                                  

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  0 ปจจุบันดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 

2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 
ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  ปจจุบัน ทอท. อยูระหวางดำเนินการออกแบบงานใน 
โครงการฯ และโครงการฯ อยูระหวางการพิจารณาของ คค. และ สศช. กอนนำเสนอ ครม. ตอไป  
สำหรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ทอท.อยูระหวางการจัดทำขอมลูประกอบ 
รายงานชี้แจงเพิ่มเตมิ และจะเสนอ คชก.พิจารณาตอไป  

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

1. ผูรับจางกอสรางงานเริ่มดำเนินงานภายในเดือน พ.ย.62     

2. รอยละความสำเร็จตามแผนงานการกอสรางโครงการพัฒนาทาอากาศยานเชียงใหม ระยะที่ 1  

ในปงบประมาณ 2563 ไดรอยละ 90  

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายนอก  

1. ปจจุบันโครงการอยูระหวางการพิจารณาของ คค. และ สศช. เพื่อเสนอ ครม. ทั้งนี้ยังไมไดรับการ

พิจารณาอนมุัติงบประมาณจาก ครม. สงผลใหไมสามารถดำเนินการจัดหาผูรับจางกอสรางไดตามแผน 

2. อยูระหวางการพิจารณา รายงานการวิเคราหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม โดยสำนักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  

แนวทางการแกไข  ประสานงานกับ คค. และ สผ. อยางใกลชิด เพื่อตอบขอซักถามและแกไขรายงาน

ตามความเห็น คค. และ สผ. เพื่อเรงการพิจารณาผล 
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กลยุทธท่ี 2.3 : เพ่ิมประสิทธิภาพเพื่อการบริหารทาอากาศยานแหงใหมในอนาคต จำนวน 2 แผน 

ดำเนินการลาชากวากำหนด จำนวน 2 แผน  

1. การศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมโครงการกอสรางทาอากาศยานเชียงใหม แหงที่ 2 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝกอ. 

วัตถุประสงคหลัก  

1. เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนา ทชม.แหงท่ี 2 ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา

ศักยภาพรองรับระยะยาว 

2. เพื่อให ทอท.ไดรับมอบภารกิจและสามารถดำเนินการพัฒนา ทชม.แหงท่ี 2 จาก คค. 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. จัดทำแนวทางการพัฒนา ทชม.แหงท่ี 2 เสนอ คค. 

 1.1 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหารือความชัดเจนของแนวทางการพัฒนาฯ 

    1.2 หารือ คทง.พัฒนาศักยภาพฯ ของ ทอท. รางแนวทางการพัฒนาฯ 

 1.3 ขอความเห็นชอบรางแนวทางการพัฒนาฯ จากคณะกรรมการ ทอท. เพื่อเสนอ คค. 

 1.4 เสนอรางแนวทางฯ ตอ คค. ขออนุมัติ ทอท.ดำเนินการกอสราง ทชม.แหงท่ี 2 

2. จางท่ีปรึกษาศึกษาการพัฒนา ทชม. แหงท่ี 2 

 2.1 จัดทำรางขอกำหนด TOR จัดจางท่ีปรึกษา 

 2.2 ดำเนินการทางพัสดเุพื่อจัดจางท่ีปรึกษา 

    2.3 ที่ปรึกษาดำเนินศึกษาการพัฒนาฯ 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

ดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจุบันคิดเปนรอยละ 20 ปจจุบันดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 

2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  

ในการประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการกอสรางทาอากาศยานพังงาเมื่อวันท่ี  

18 พ.ค.63 มีมติที่ประชุมให ทอท.เสนอเรื่องการมอบหมายให ทอท.เปนหนวยงานรับผิดชอบดำเนิน

โครงการกอสรางทาอากาศยานแหงใหมตามแผนแมบทการจัดตั้งสนามบินพาณิชยของประเทศให คค.

เพื่อนำเสนอ กบร.พิจารณา ท้ังน้ี ให ทอท. วาจางที่ปรึกษาทำการศึกษาความเปนไปไดและ 

ความคุมคาในการลงทุนโครงการในเบื้องตน (Preliminary Feasibility Study) เพื่อประกอบการ

นำเสนอ กบร.ดวย ซึ่ง ทอท.คาดวาจะเสนอผลการศึกษาใหคณะกรรมการที่เกี่ยวของพิจารณาได

ภายในปงบประมาณ 2565 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

รอยละความสำเรจ็จัดทำรางแนวทางพัฒนา ทชม.แหงท่ี 2 เสนอ คค. ไดรอยละ 100 (พ.ค.63) 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายนอก เนื่องจากการประชุมหารือแนวทางการดำเนิน

โครงการกอสรางทาอากาศยานแหงใหม เมื่อวันท่ี 17 มิ.ย.63 โดยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขารวม

ประกอบดวย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.), สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.), กรมธนารักษ (ธร.), สำนักงาน 

การบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.), สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.), 

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) และ ทอท. ที่ประชุมฯ มีมติมอบหมายให ทอท.ตองวาจางท่ี

ปรึกษาทำการศึกษาความเปนไปไดและความคุมคาในการลงทุนโครงการในเบื้องตน (Preliminary 

Feasibility Study) กอนจะดำเนนิการในระยะตอไปได 
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แนวทางการแกไข  เรงรัดการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเปนไปไดและความคุมคาในการลงทุน

โครงการเบื้องตน (Preliminary Feasibility Study) 

2. การศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมโครงการกอสรางทาอากาศยานภูเก็ต แหงที่ 2 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝกอ. 

วัตถุประสงคหลัก เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนา ทภก.แหงที่ 2 ที่เหมาะสม

สำหรับการพัฒนาศักยภาพรองรับระยะยาว 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. จัดทำแนวทางการพัฒนา ทภก.แหงท่ี 2 เสนอ คค. 

 1.1 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหารือความชัดเจนของแนวทางการพัฒนาฯ 

 1.2 หารือ คทง.พัฒนาศักยภาพฯ ของ ทอท. รางแนวทางการพัฒนาฯ 

 1.3 ขอความเห็นชอบรางแนวทางการพัฒนาฯ จากคณะกรรมการ ทอท. เพื่อเสนอ คค. 

 1.4 เสนอรางแนวทางฯ ตอ คค. ขออนุมัติ ทอท.ดำเนินการกอสราง ทภก.แหงที่ 2 

2. จางท่ีปรึกษาศึกษาการพัฒนา ทภก. แหงที่ 2 

 2.1 จัดทำรางขอกำหนด TOR จัดจางท่ีปรึกษา 

 2.2 ดำเนินการทางพัสดเุพื่อจัดจางท่ีปรึกษา 

   2.3 ที่ปรึกษาดำเนินศึกษาการพัฒนา 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

ดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจุบันคิดเปนรอยละ 20 ปจจุบันดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 

2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  

ในการประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการกอสรางทาอากาศยานพังงาเมื่อวันที่  

18 พ.ค.63 มีมติที่ประชุมให ทอท.เสนอเรื่องการมอบหมายให ทอท.เปนหนวยงานรับผิดชอบดำเนิน

โครงการกอสรางทาอากาศยานแหงใหมตามแผนแมบทการจัดตั้งสนามบินพาณิชยของประเทศให คค.

เพื่อนำเสนอ กบร.พิจารณา ท้ังน้ี ให ทอท. วาจางที่ปรึกษาทำการศึกษาความเปนไปไดและ 

ความคุมคาในการลงทุนโครงการในเบื้องตน (Preliminary Feasibility Study) เพื่อประกอบการ

นำเสนอ กบร.ดวย ซึ่ง ทอท.คาดวาจะเสนอผลการศึกษาใหคณะกรรมการที่เกี่ยวของพิจารณาได

ภายในปงบประมาณ 2565 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

รอยละความสำเรจ็จัดทำรางแนวทางพัฒนา ทภก.แหงที่ 2 เสนอ คค. ไดรอยละ 100 (พ.ค.63) 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายนอก เนื่องจากการประชุมหารือแนวทางการดำเนิน

โครงการกอสรางทาอากาศยานแหงใหม เมื่อวันท่ี 17 มิ.ย.63 โดยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขารวม

ประกอบดวย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.), สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.), กรมธนารักษ (ธร.), สำนักงาน 

การบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.), สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.), 

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) และ ทอท. ที่ประชุมฯ มีมติมอบหมายให ทอท.ตองวาจางท่ี

ปรึกษาทำการศึกษาความเปนไปไดและความคุมคาในการลงทุนโครงการในเบื้องตน (Preliminary 

Feasibility Study) กอนจะดำเนนิการในระยะตอไปได 
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แนวทางการแกไข  ดำเนินการปรบัแผนปฏิบตัิการปงบประมาณ 2564 เปนแผนปฏิบัติการ การศึกษา

เพื่อเตรียมความพรอมโครงการกอสรางทาอากาศยานพังงา (งานจางท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาความเปนไป

ไดและความคุมคาในการลงทุนโครงการเบื้องตนของทาอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility 

Study)) เรียบรอยแลว โดยที่ปรึกษาสงรายงานการศึกษาท้ัง 3 ฉบับ (Inception/ Interim/ Draft 

Final Report) ภายในเดือน ก.ย.64 ตอไป 

ยุทธศาสตรที่ 3 : Regional Hub (จำนวน 3 แผน) ดำเนินการแลวเสร็จ บรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน จำนวน 1 แผน  ดำเนินการลาชากวากำหนด จำนวน 1 แผน  

ดำเนินการยกเลิก จำนวน 1 แผน 

กลยุทธท่ี 3.1 : มุงสูการเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศและสนับสนนุการทองเท่ียว จำนวน 1 แผน 

ดำเนินการยกเลิก จำนวน 1 แผน 

1. โครงการความรวมมือระหวางพันธมิตรเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว ณ ทหญ. 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝพธ. 

ยกเลิก จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวสิาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 

4/2563 เมื่อวันท่ี 22 มิ.ย.63  

กลยุทธท่ี 3.2 : มุงสูการเปนศูนยกลางการขนสงสนิคาทางอากาศ ณ ทสภ. จำนวน 2 แผน 

ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 1 แผน บรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน จำนวน 1 แผน 

1. โครงการพัฒนาเที่ยวบินขนสงสินคา International Cargo Permanent Route 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝขอ. 

วัตถุประสงค 

เพิ่มโอกาสและชองทางในการเพิ่มรายไดจากการขนสงสินคาทางอากาศของ ทอท. อีกท้ัง 

เปนชองทางในการเพิ่มเที่ยวบิน ความถี่ หรือ โอกาสในการใหบริการของสายการบินใหม  

ณ ทสภ. 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. ศึกษาขอมูลและรายละเอียดของโครงการ ขอมูลภายในและภายนอก เชน รายชื่อ   

และจำนวนผูใหบริการอากาศยานขนสงสินคา (Freighter) ณ ทสภ. ความหนาแนนของ

ชวงเวลาการขึ้นลงของอากาศยาน สิทธิประโยชนท่ี ทอท. ใหแกผูใหบริการอากาศยาน

ขนสงสินคา (Freighter) อัตราคาภาระที่เกีย่วของกับการใชบริการ ณ ทสภ. เสนทางการ

บินท่ีมีความตองการในการใชบริการ และศึกษาขอมลูและรายละเอยีดของโครงการ

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ 100 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  ตามที่ ฝขอ.ทสภ. ไดมกีารรวบรวมขอมูลจากสวนงาน

ตางๆ ของ ฝขอ. และไดนำเสนอขอมูลตางๆ ผานการประชุมรวมกับผูบริหารสายการบินตางๆ ในเรื่อง

การบริหารจัดการตารางการจราจรของอากาศยานและอำนวยความสะดวกตางๆ ภายในเขตปลอด 

อากร ทสภ.นั้น ตอบสนองกับความตองการของสายการบิน จึงสงผลใหสายการบินบริษัท คารโกลักซ 

แอรไลน อินเตอรเนช่ันเนล สามารถเพิ่มจำนวนความถี่ของเที่ยวบินเกี่ยวของกับการขนสงสินคาทาง

อากาศ (Freighter) ได จากจำนวน 138 เที่ยวบิน เปน 164 เที่ยวบิน (Schedule Flight)               

(เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเทีย่วบินของ ม.ค.-เม.ย.62 กับ ม.ค. - เม.ย.63) จากสาเหตุดังกลาวขางตน 

การเพิ่มจำนวนเที่ยวบินของการขนสงสินคาทางอากาศดังกลาวนั้น เปนไปตามตัวชี้วัดของแผน

โครงการโครงการพัฒนาเที่ยวบินขนสงสินคา International Cargo Permanent Route ป 63 - 64 

ไดเปนทีส่ำเร็จเรยีบรอยแลวแลว  

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   



21 

 
แผนปฏิบัติการ ผลการดำเนินงาน 

รายชื่อและจำนวนผูใหบริการอากาศยานขนสงสินคา (Freighter) ณ ทสภ. (ท่ียังไมไดทำ

การบิน ณ ทสภ.) และสิทธิประโยชนทาอากาศยานตางประเทศใหแกผูใหบริการอากาศ

ยานขนสงสินคา (Freighter) เปนตน                                                                       

3. ดำเนินการกระบวนการดานพัสดุจัดจางบริษัทจดักิจกรรมเพื่อศึกษาความตองการของ

สายการบินเพื่อกำหนดรูปแบบการขายและสิทธิประโยชน                                             

4. จัดกิจกรรมเพื่อศึกษาความตองการของสายการบินเพื่อกำหนดรูปแบบการขายและ 

สิทธิประโยชน         

5. สรุปความตองการของผูใหบริการสายการบิน จากการจัดกิจกรรมศึกษาความตองการ 

ดังกลาวขางตน และหารือกับสวนงานของ ทอท. เพื่อใหไดขอสรุปเรือ่งสิทธิประโยชน    

(Incentive) ที่เหมาะสม                

6. จัดทำรางสิทธิประโยชน (Incentive) จากการศึกษาความตองการของผูใหบริการสาย

การบิน เสนอตอ ฝพธ. เพื่อพิจารณาสิทธิประโยชนในการเชิญชวนผูใหบริการสายการบิน

เขามาใชบริการ ณ ทสภ.                                                                  

มีหนังสือเพื่อขอสิทธปิระโยชน (Incetive) ถึง ฝพธ. เพื่อพิจารณาในการเตรียมขอมลูภายในเดือน  

ก.ย.63 

ผลสรุปตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  บรรลุตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน สายการบินบริษัท 

คารโกลักซ แอรไลน อินเตอรเนช่ันเนล สามารถเพิม่จำนวนความถีข่องเที่ยวบินเกี่ยวของกับการขนสง

สินคาทางอากาศ (Freighter) ได จากจำนวน 138 เที่ยวบิน เปน 164 เที่ยวบิน (Schedule Flight) 

(เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเทีย่วบินของ ม.ค.-เม.ย.62 กับ ม.ค.-เม.ย.63) จากสาเหตดุังกลาวขางตน 

การเพิ่มจำนวนเที่ยวบินของการขนสงสินคาทางอากาศดังกลาวนั้น เปนไปตามตัวชี้วัดของแผน 

โครงการโครงการพัฒนาเที่ยวบินขนสงสินคา International Cargo Permanent Route ป 63 - 64 

ไดเปนทีส่ำเร็จเรยีบรอยแลว 

ดำเนินการลาชากวากำหนด จำนวน 1 แผน  

1. โครงการ Digital Platform Module 4 (Air Cargo Digital Platform)  

(แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝขอ. 

วัตถุประสงค 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการดานการขนสงสินคาทางอากาศและ ลดตนทุนใน

การใหบริการของ ทอท. 

2.เพื่อสราง Platform ใหเกิดความเชื่อมตอเชิงพาณิชยของผูใหประกอบการใน

อุตสาหกรรมการขนสงสินคาและโลจิสติกส 

แนวทางการดำเนินงาน 

1.ศึกษาข้ึนตอนและกระบวนการทำงานภายในเขตปลอดอากรทั้งระบบพรอมจัดทำ

รูปแบบของ Air Cargo Digital Platform 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100  

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  80 ปจจุบนัดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 

2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน   

1.ฝขอ.ทสภ. ไดดำเนินโครงการ Digital Platform Module 4 (Air Cargo Digital Platform) ในสวน

ศึกษาข้ันตอนและกระบวนการทำงานภายในเขตปลอดอากรทั้งระบบ พรอมทั้งจัดทำรูปแบบของ

ระบบเรียบรอยแลว 

2. ฝพช.จะรับผดิชอบพัฒนาโครงการฯ โดยไดดำเนินเสนอคณะกรรมการนโยบาย แผนวสิาหกิจและ

งบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 7 /2563 โดยคณะกรรมการฯ มมีติเห็นชอบใหจัดทำเปนแผนปฏิบัติการ  

แผนพัฒฒนาระบบ AOT Digital Cargo ในปงบประมาณ 2564 ตอไป 
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2.หารือรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อจัดทำขอสรุปรูปแบบของ Air Cargo Digital 

Platform 

3.จัดทำขอมูลรายละเอียดรวมทั้งวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงนิ 

4.เสนอคณะกรรมการพิจารณารายไดฯ เพื่อรายงานผลการวิเคราะหทางการเงินและแตงตั้ง

คณะกรรมการราง TOR โดยคณะกรรมการราง TOR จัดทำ TOR 

5.ประกาศเชิญชวนผูสนใจลงทุนระบบ Air Cargo Digital Platform 

6.ผูประกอบการที่ไดรับคัดเลือกเขาดำเนินการติดตั้งระบบและอุปกรณ 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  เสนอผลการวเิคราะหทางการเงินแกคณะกรรมการพิจารณารายไดฯ 

ภายในเดือน ก.ย.63 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายใน ฝขอ. ไดมีการหารือรวมกับ ฝพช. เพื่อจัดทำ

ขอสรุปรูปแบบของระบบ Air Cargo Digital Platform เพื่อใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ  

ฝพช.จึงรับไปดำเนินการจัดทำไปดำเนินงานจัดทำเปนแผนปฏิบัติการในปงบประมาณ 2564 ตอไป 

แนวทางการแกไข  ฝพช.รับไปจัดทำเปนแผนปฏิบตัิการ AOT Digital Cargo ในปงบประมาณ 64 

เพื่อพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในเขตปลอดอากร โดยการพัฒนาจะแบง

ออกเปน 2 Phases คือ 

1) ระบบ Smart access - เปนระบบบริหารจัดการการเขาออกเขตปลอดอากร โดยผูใชงานสามารถ

ลงชื่อเขาใชลวงหนาพรอมทั้งระบบสามารถทำการตัวสอบประวัติดานความปลอดภัยไดโดยตรงจาก

การเชื่อมตอขอมลูกับกรมการปกครองและขนสงทางบก 

2) ระบบ Smart Cargo เปนระบบที่เช่ือมโยงขอมูลจากคลังสินคาและขอมลูจากกงสลุแบบ real 

time โดยระบบจะเชื่อมตอกำระบบ Smart Access สำหรับการ Shipping และ Logistics เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพและลดขั้นตอนในการนำสินคาออกจากคลัง 

ยุทธศาสตรที่ 4 : Intelligent Service (จำนวน 26 แผน)  ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 9 แผน  (บรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน จำนวน 8 แผน ไมบรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายของ

แผน จำนวน 1 แผน) ดำเนินการลาชากวากำหนด จำนวน 10 แผน เลื่อนไปดำเนินการในปงบประมาณ 2564 จำนวน 1 แผน ยกเลิก จำนวน 6 แผน 

กลยุทธท่ี 4.1 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน จำนวน 18 แผน 

ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 5 แผน (บรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน จำนวน 4 แผน แผน ไมบรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน จำนวน 1 แผน) 

1. แผนการพัฒนาธุรกิจเชิงรุกกับหนวยงานภายนอกดวยเทคโนโลยี (API) 

(ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) 

สวนงานรับผดิชอบ ฝพช. 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อผลักดันกิจกรรมทางธุรกจิระหวาง ทอท และ หนวยงานภายนอกใหเกิดเปนรูปธรรม 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยานในอนาคต 

แนวทางการดำเนินงาน   

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  100  

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  

 ฝพช.ไดแบงแนวทางการดำเนินงานกับสวนงานภายนอกท่ีเกี่ยวของเปน 6 กลุม  

มีความกาวหนาของการดำเนินงาน ดังนี ้

กลุมที่ 1 : แผนการดำเนินการ Airport Rail Link 

  เปดใชงานระบบ AOT Airports Application รวมกับ บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จำกัด 

(Airport Rail Link) แลวเสร็จเมื่อเดือน ธ.ค.62 
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1. Airport Rail link   

  1.1 ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใชงาน (Development) ดวยวิธปีระสานงาน

แบบสงขอมูลผาน email/ Video Conference   

  1.2 เปดใชงานระบบ (Deployment)   

2. เชื่อมตอขอมูลสถานท่ีทองเที่ยวกับ ททท.  

2.1 ศึกษาขอมูลตางๆ และติดตอเขาหาหนวยงาน (Approach) ดวยการพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น   

  2.2 นำขอมูลที่ไดรับมาประมวลผล และพูดคุยถึงรายละเอยีดตางๆ ภายในองคกร 

(Internal Discussion)    

  2.3 Deploy ระบบ   

3. Covid-19 (กรมควบคุมโรค)   

  3.1 ระบบขอมูลเพื่อการคัดกรองผูโดยสารตามแบบฟอรม ต.8 (กระทรวงสาธารณสุข) 

  3.2 ระบบติดตามสุขภาพผูโดยสารรายวันและรายงายผล (Daily Health)  

  3.3 เปดใชงานระบบทั้งหมดสมบรูณ (Deployment) 

4.  การเชื่อมตอขอมูลดานขนสงตางๆของทสภ. เพื่อใชบน AOT Airports App.  

  4.1 ศึกษาขอมูลตางๆ ในดานความสามารถของระบบและรปูแบบขอมูล Car Park และ 

Shuttle Bus (DMK-BKK)    

  4.2 ออกแบบระบบการประมวลผลและการแสดงผลขอมูลสถานะตางๆของ Car Park 

และ Shuttle Bus (DMK-BKK)    

  4.3 ทดสอบการเชื่อมตอขอมลูและการแสดงผลขอมูลกับฐานขอมลูตางๆ (API Testing) 

  4.4 เปดใชงานระบบ   

5.  Explore ระบบแนะนำสถานที่ทองเที่ยวและรานคารวมถึง Way finding  

  5.1 ประชุมเพื่อสรุปแผนงานกับผูพัฒนาระบบ    

  5.2 ติดตามผลการดเนินงานรายสปัดาหกับผูพัฒนาระบบ    

  5.3  เปดใชงานระบบ   

กลุมที่ 2 : แผนการดำเนินการ สถานที่ทองเที่ยวกับ ททท. 

             ไดเปดใชงานฟงกช่ัน Travel ที่ใชขอมูลสถานท่ีทองเที่ยวรวมถึงรานคาจาก API ของการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) แลวเสรจ็เมื่อเดือน ธ.ค.62 

กลุมที่ 3 : แผนการดำเนินการ ฟเจอร Covid-19 (กรมควบคุมโรค)  

 AOT Airports Application เปดใชเมื่อ เม.ย.63 เรียบรอยแลว เพือ่ลงทะเบียนขอมลู

ผูโดยสารขาเขา (Registration) และตดิตามผล (Daily Health Check) สงขอมูลไปยังกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 

กลุมที ่4 : แผนการดำเนินการการเชื่อมตอขอมูลดานขนสงตางๆ ของ ทสภ. เพื่อใชบน AOT Airports 

App 

              Carpark Capacity (ทสภ.) เพื่อใหผูโดยสารและบุคคลที่ตองการมาใชบริการทาอากาศยาน

สามารถทราบจำนวนท่ีจอดรถในแตละโซนผาน AOT App ซึ่งสามารถใชงานไดเรยีบรอยแลว รวมถึง

ระบบนำทางจากบานสูลานจอดรถ ในชวงเดือน มิ.ย.63  

             BKK - DMK Shuttle Bus (ทสภ.) เพ่ือใหผูโดยสารและบุคคลที่ตองการมาใชบริการ 

ทาอากาศยานสามารถทราบจำนวนที่จอดรถของแตละ Zone ผาน AOT App ปจจุบันขึ้นใหใชงานทั้ง

ระบบ Android และ IOS เรียบรอยแลวเมื่อเดือน ก.ค.63 

กลุมที่ 5 : แผนการดำเนินการ Explore ระบบแนะนำสถานท่ีทองเที่ยวและรานคารวมถึง 

Wayfinding  

           สามารถเปดใชงานฟงกช่ันนำทางไปยังจุดที่สนใจ (Wayfinding) ของสถานท่ีทองเที่ยวและ

รานคาภายนอกทาอากาศยานไดเรียบรอยแลวในเดือน ส.ค.63 รวมทั้งสามารถเรียกดูขอมลูรานคา

ภายในทาอากาศยานและระบบนำทางภายในทาอากาศยาน (Indoor Navigation) (ปจจุบัน Indoor 

Navigation ถูกระงับการใชงานเพื่อลดขนาดของ AOT Airports Application สำหรับผูโดยสาร 

ในการดาวนโหลด และกรอกแบบฟอรมออนไลน) 

กลุมที่ 6 : แผนการดำเนินการการตอยอดและพัฒนาฟงกชั่นบน AOT Airports App 

           ปจจุบันไดมีแผนพัฒนาความสามารถในการนำทางใหผูโดยสารสามารถเดินทางมาที ่
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6.  การตอยอดและพัฒนาฟงกช่ันบน AOT Airports App.   

  6.1 พัฒนาและเปดใชระบบการนำทางพรอมเวลาจากบานสูทาอากาศยาน (Wayfinding 

from Home to Airport)  

  6.2 พัฒนาระบบเพื่อแสดงขอมลูสถานท่ีทองเที่ยวในรูปแบบของ AR (Tourist 

Attraction Point with AR)  (***ขึ้นอยูกับสถานการณของโรคโควดิ 19) 

ทาอากาศยานของ ทอท. ทั้ง 6 แหงได (Wayfinding from Home to Airport) ปจจุบันฟงกช่ันนี้

พัฒนาแลวเสร็จและใชงานไดแลวเมื่อเดือน ส.ค.63 

           นอกจากนี้ยังมีฟงกชั่นเพื่อแสดงขอมูลสถานท่ีทองเที่ยวในรูปแบบของ AR (Tourist 

Attraction Point with AR) ซึ่งจะเปนแผนการดำเนินการที่เกีย่วเนือ่งถึงปงบประมาณ 2564         

ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการพัฒนาระบบ 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

1. การดำเนินงานของ Airport Rail Link เปนไปตามแผนที่กำหนด (ภายในเดือน ม.ค.63)  

2. การดำเนินงานในการเชื่อมตอขอมูลสถานที่ทองเที่ยวกับ ททท. เปนไปตามแผนที่กำหนด (ภายใน 

เดือน ม.ค.63)    

3. การดำเนินงานของ Covid-19 เปนไปตามแผนที่กำหนด (ภายในเดือน เม.ย.63)   

4. การดำเนินงานของ การเชื่อมตอขอมูลดานขนสงตางๆของทสภ. บน AOT Airports App. เปนไป

ตามแผนที่กำหนด (ภายในเดือน ก.ย.63)    

5. การดำเนินงานของ Explore และ Wayfinding เปนไปตามแผนที่กำหนด (ภายในเดือน ก.ย.63) 

6. การดำเนินงานของ การตอยอดและพัฒนาฟงกชั่นบน AOT Airports App. ตามกำหนด (ภายใน

เดือน ก.ย.63) 

ผลสรุปตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  บรรลุตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  

ตัวชี้วัดท่ี 1. การดำเนินงานของ Airport Rail Link สำเร็จเร็วกวาแผนที่กำหนด โดยเปดใชงานเมื่อเดือน 

ธ.ค.62 

ตัวชี้วัดท่ี 2. การดำเนินงานในการเชื่อมตอขอมูลสถานท่ีทองเที่ยวกับ ททท. สำเร็จเร็วกวาแผนที่

กำหนด โดยเปดใชงานเมื่อเดือน ธ.ค.62 

ตัวชี้วัดท่ี 3. การดำเนินงานของ Covid-19 เปนไปตามแผนที่กำหนด (เดือน เม.ย.63)   

ตัวชี้วัดท่ี 4. การดำเนินงานของการเชื่อมตอขอมลูดานขนสงตางๆ ของ ทสภ. บน AOT Airports 

App. สำเร็จเร็วกวาแผนที่กำหนด โดยเปดใชงาน Carpark Capacity ณ ทสภ. เมื่อเดือน มิ.ย.63 และ 

BKK - DMK Shuttle Bus ณ ทสภ.เมื่อเดือน ก.ค.63 
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ตัวชี้วัดท่ี 5. การดำเนินงานของ Explore และ Wayfinding สำเร็จเร็วกวาแผนที่กำหนด โดยเปดใช

งานเมื่อเดือน ส.ค.63 

ตัวชี้วัดท่ี 6. การดำเนินงานของการตอยอดและพัฒนาฟงกช่ันบน AOT Airports App. สำเร็จเร็วกวา

แผนที่กำหนด โดยเปดใชงานเมื่อเดือน ส.ค.63 

2. การใชแอพพลิเคชั่นตรวจสอบขอมูลผูขอบัตรอนุญาตจอดรถยนตของ ทอท. 

สวนงานรับผดิชอบ  ฝรภ.ทสภ. 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อลดเวลาที่สูญเสียไป จากการรอหนวยงานท่ีเกี่ยวของตรวจสอบขอมูลผูครอบครอง

ยานพาหนะ 

2. เพื่อลดภัยคุกคามจากความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจาก Car Bomb 

3. เพื่อดำรงไวซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของทาอากาศยาน 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. ประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวบรวมขอมูลเพื่อจดัทำแอพพลิเคชั่นตรวจสอบ

ขอมูลผูขอบัตรอนุญาตจอดรถยนตของ ทอท. 

2. จัดทำแอพพลิเคชั่นซึ่งสามารถตรวจขอมลูจากระบบ Car Park , ขอมูลรถแท็กซี่และรถ

เชาจากบริษัทผูรับเหมา 

3. กำหนดสิทธิ์ใหเจาหนาที่ท่ีเกีย่วของเขาถึงขอมูลของผูถือบัตรอนุญาตของ ทอท.และ

ทดลองการใชงานผาน Smart Phone 

4. อนุมัติใชงานแอพพลิเคชั่นตรวจสอบขอมูลผูขอบัตรอนญุาตจอดรถยนตของ ทอท 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ 100 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน 

1. ฝรภ.ทสภ.ไดมีการรวมประชุมหารือกับ ฝขส. และ ฝสส.ซึ่งเปนสวนงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวม

ขอมูลเพื่อจดัทำแอพพลเิคชั่นตรวจสอบขอมูลผูขอบัตรอนญุาตจอดรถยนตของ ทอท.เมื่อวันจันทรที่ 

20 มกราคม 2563 

2. ดำเนินการกำหนดสิทธ์ิใหเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของเขาถึงขอมูลของผูถือบัตรอนุญาตของ ทอท.  

และทดลองการใชงานผาน Smart Phone ซึ่งปจจุบันอยูในขั้นตอนการทดลองใชงานระบบฯ  

โดยผูใชงานสามารถใชตรวจสอบขอมูลผูขอบัตรอนุญาตไดเฉพาะจากระบบ Car Park เทานั้น 

3. ระบบ Car Park ผานการทดสอบระบบและเปดใหบริการเพ่ือตรวจสอบขอมูลผูขอบัตรอนญุาตใน

เดือน ส.ค.63 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน 

จัดทำแอพพลิเคชั่นสำหรับการตรวจขอมูลจากระบบ Car Park , ขอมูลรถแท็กซี่และรถเชา 

จากบริษัทผูรบัเหมาแลวเสร็จภายในเดือน ก.ย.63 

ผลสรุปตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  บรรลุตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน โดยจัดทำ

แอพพลิเคชั่นสำหรับการตรวจขอมูลจากระบบ Car Park ขอมูลรถแท็กซี่และรถเชาจากบริษัท

ผูรับเหมาแลวเสร็จ ในเดือน ส.ค.63 

3. Click and Clean 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  งคบ.ทชม. 

วัตถุประสงคหลัก  

1. พัฒนาประสิทธิภาพการทำความสะอาดจัดการหองน้ำในทาอากาศยาน  

2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการชวยเหลือผูมาใชบริการลานจอดรถ 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  100 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  

1. ประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและสำรวจจุดติดตั้ง QR Code เรียบรอยแลว 

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมเปนที่เรียบรอยแลว  

3. จัดพิมพ QR Code และติดตั้งเรียบรอยแลว 
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แนวทางการดำเนินงาน   

1. ประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. สำรวจจุดติดตั้ง QR Code   

3. ออกแบบระบบ เขียนโปรแกรม    

4. จัดพิมพ QR Code และติดตั้ง นำ feedback ของผูใชมาปรับปรงุระบบและสราง 

data base การแจงเตือนผานระบบ QR Code (Big data) 

4. รวบรวม feedback ของผูใชเพื่อปรับปรุงระบบตอไป 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

คะแนนคาความพึงพอใจ ASQ ในหมวด Cleanliness of washroom (4.14 คะแนน) 

ผลสรุปตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  บรรลุตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน ผลคะแนน 

ความพึงพอใจ ASQ ในหมวด Cleanliness of washroom ประจำป 2563 ได 4.14 คะแนน 

มากกวาเปาหมายของแผน 3.92 คะแนน อยู 0.22 คะแนน 

4. แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ ทอท.(แผนการปรับปรุงเพื่อยก 

ระดับคุณภาพการใหบริการ ณ ทชร.) 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก งคบ.ทชร. 

วัตถุประสงคหลัก  

1. เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในทาอากาศยานใหครอบคลมุและตอบสนองตอความ

ตองการของผูโดยสาร ณ ทชร.ไดมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการ ที่จะสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา และผูโดยสารเพิ่ม

มากขึ้น 

แนวทางการดำเนินการ  

ปรับปรุงภูมิทัศนภายในบริเวณหองโถงผูโดยสารขาออกภายในประเทศ 

1. ขออนุมัติโครงการและขอใชงบประมาณ 

2. จัดประชุมคณะทำงาน 

3. สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน 

4. ดำเนินการดานพัสด ุ

5. ดำเนินการโครงการ 

6. ติดตามและสรุปผลโครงการ 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  100 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน   

- ไดดำเนินการแตงตั้งคณะทำงานการพัฒนาและยกระดับคณุภาพบริการที่มุงเนนดานนวัติกรรมและ

เทคโนโลยีของ ทชร. (ภายใตโครงการASQ) คำสั่ง ทชร. ท่ี 357/62 วันที่ 24 ต.ค.62 

- จัดประชุมคณะทำงานการพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการที่มุงเนนดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ของ ทชร. (ภายใตโครงการASQ) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 เพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดและ

ความกาวหนาของแผนปฏิบตัิการฯ 

- จัดประชุมเพื่อหารือรายละเอียดงานจางเปลี่ยนพรมปูพื้น หองโถงผูโดยสารขาออกภายในประเทศ 

GATE 1-5 เมื่อวันที่ 12 มี.ค.63 โดยที่ประชุมทำการเลือกโทนสีและลวดลายของพรม และให สบร. 

ทชร. ดำเนินการจดัทำ TOR ตอไป 

- สบร.ทชร. ประสานงานกับ สนพ.ทชร. เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-Bidding) 

- สนพ.ทชร. ประกาศผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-Bidding) เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 ละได

ดำเนินการจัดทำสญัญาจางกับบรษิัท โมเดิรนฟอรมกรุป จำกดั (มหาชน) จัดทำเรียบรอยแลว 

- ดำเนินการปรบัปรุงการจดัเกาอีพ้ักคอยและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเรียบรอยแลว 

- บริษัท โมเดิรนฟอรมกรุป จำกดั (มหาชน) ดำเนินการตดิตั้งพรมแลวเสร็จ วันท่ี 29 ก.ค.63 และสง

มอบงานใหกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วันที่ 30 ก.ค.63  

-  ผลคะแนนประเมินผลดานคณุภาพการใหบริการ หัวขอบรรยากาศโดยรวมของทาอากาศยาน 

(Ambience of the airport) เฉลี่ย 3 ไตรมาส (ม.ค - ก.ย.63) ได 4.20 มากกวาเปาหมาย 4.06 อยู 

0.10 คะแนน 
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ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน    

1. รอยละของความสำเรจ็ตามแผนฯ (รอยละ 100) 

2. คะแนนประเมินผลดานคณุภาพการใหบริการหัวขอบรรยากาศโดยรวมของทาอากาศยาน 

(Ambience of the airport) (4.06 คะแนน) 

ผลสรุปตัวชี้วัดและเปาหมายของ  บรรลุตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน 

ตัวชี้วัดท่ี 1. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศนภายในบริเวณหองโถงผูโดยสารขาออกภายในประเทศ

เรียบรอยแลวเมื่อวันท่ี 29 กค.63 

ตัวชี้วัดท่ี 2. บรรลุตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน ผลคะแนนความพึงพอใจ ASQ ในหมวด 

Ambience of the airpor) ประจำป 2563 ได 4.21 คะแนน มากกวาเปาหมายของแผน 4.06 

คะแนน อยู 0.15 คะแนน 

5. แผนปรับปรุงคุณภาพการใหบริการดานความสะดวกสบายของหองพักรอขึ้นเคร่ือง

และความสะอาดของหองน้ำ ณ ทาอากาศยานทั้ง 6 แหง (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อน

การดำเนินงานภายใน) 

สวนงานรับผดิชอบ  ฝพน. 

วัตถุประสงค  เพื่อยกระดับการพฒันาคุณภาพบริการ รวมทั้งเพิ่มคาแนนในหัวขอ 

ความสะอาดของทาอากาศยาน Airport Cleanliness และความสะดวกสบายของบรเิวณ 

ที่นั่งพักคอยกอนข้ึนเครื่อง Comfort in waiting areas ซึ่งถื อเปนหัวขอสำคัญที่สงผล 

ตอคาคะแนนความพึงพอใจรวมของทาอากาศยานในความรับผดิชอบของ ทอท. ทั้ง 6 แหง 

แนวทางการดำเนินการ ดำเนินการในแตละทาอากาศยาน ดังน้ี 

1. ทสภ.   

ดานความสะดวกสบายของบริเวณที่นั่งพักคอยกอนขึ้นเครื่อง Comfort in waiting 

areas ดำเนินการ จัดซื้อเกาพักคอยชนิด 3 ที่นั่ง จำนวน 200 ตัว, จัดซื้อเกาแบบกึ่งเอน

นอน จำนวน 72 ตัว และติดตั้งเครื่องทำน้ำรอน-เย็นเพิ่มเติม"   

   ดานความสะอาดของทาอากาศยาน Cleanliness of washrooms/toilet  

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ   100 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน   

- ทสภ. เปนแผนตอเนื่องในปงบประมาณ 2562 – 2566: 

 •  การจัดซื้อเกาพักคอยชนิด 3 ท่ีนั่ง จำนวน 200 ตัว, จัดซื้อเกาแบบกึ่งเอนนอน จำนวน 72 ตัว: 

ปจจุบัน ฝทอ. ชะลอการใชงบประมาณลงทุนป 63 และป 64 โดยจะตั้งงบประมาณจัดซื้อในป 65 (งบ

ลงทุน) โดยเกาอี้ที่ใหบริการในแตละพื้นท่ีจะมลีักษณะที่แตกตางกันตามความเหมาะสมในการใชงาน 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลใหผูโดยสารภายในทา

อากาศยานมีจำนวนลดลง (มติที่ประชุมคณะทำงานบริหารคณุภาพบริการ ณ ทสภ. ครั้งที่ 1/63 เมื่อ

วันท่ี 13 ม.ค.63) 

 • การติดตั้งเครื่องทำน้ำรอน-เย็น: มีงบประมาณของ ฝสอ.รองรับแลว 

 • การกอสราง ปรับปรุง หองสุขาภายในอาคารผูโดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ทสภ.: 

ดำเนินการสำรวจความเพียงพอของหองน้ำภายในอาคารผูโดยสารเรียบรอยแลว 

- ทดม.:  

   •  แผน DMK pax experience zone: มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและ

งบประมาณของ ทอท.ครั้งท่ี 7/2563 ยกเลิกแผนปฏิบตัิการปงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) - 2565 
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ดำเนินการกอสรางและปรับปรุง หองสุขาภายในอาคารผูโดยสารและอาคารเทียบ

เครื่องบิน ทสภ.   

2. ทดม.   

ดานความสะดวกสบายของบริเวณที่นั่งพักคอยกอนขึ้นเครื่อง Comfort in waiting 

areas จัดทำแผน DMK pax experience zone (เริ่มดำเนินการป 2564)  

       ดานความสะอาดของทาอากาศยาน Cleanliness of washrooms/toilets 

ดำเนินการปรับปรุงหองน้ำภายในอาคารผูโดยสาร อาคาร 1 (55ชุด) และประเมินความ

พึงพอใจหองน้ำผาน QR Code (ตอเนื่อง ป 62)"  

3. ทภก.   

ดานความสะดวกสบายของบริเวณที่นั่งพักคอยกอนขึ้นเครื่อง Comfort in waiting 

areas ดำเนินการตดิตั้งเครื่อง Mobile charger เพิ่มเติม จำนวน 20 เครื่อง         

ดานความสะอาดของทาอากาศยาน Cleanliness of washrooms/toilets   

ดำเนินการประเมินความพึงพอใจหองนำ้ผาน QR Code   

4. ทชม.   

ดานความสะดวกสบายของบริเวณที่นั่งพักคอยกอนขึ้นเครื่อง Comfort in waiting 

areas ดำเนินการงานจางตดิฟลมกรองแสงผนังกระจกอาคารผูโดยสารและสะพานเทียบ

เครื่องบินหมายเลข 7 และ 8 ทชม.   

ดานความสะอาดของทาอากาศยาน Cleanliness of washrooms/toilets   

ดำเนินการงานจางซอมแซมหองนำ้ 17 จุด อาคารผูโดยสาร ณ ทชม.   

5. ทหญ.   

ดานความสะดวกสบายของบริเวณที่นั่งพักคอยกอนขึ้นเครื่อง Comfort in waiting 

areas ดำเนินการจดัทำแผนการจดัระเบียบเกาอีภ้ายในหองพักคอย (ตอเนื่อง ป 62)   

ดานความสะอาดของทาอากาศยาน Cleanliness of washrooms/toilets ดำเนินการ

แผนการประกวดหองสุขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ   

6. ทชร.   

   • งานปรับปรุงหองน้ำภายในอาคารผูโดยสาร อาคาร 1 (55 ชุด): แลวเสร็จเมื่อ ธ.ค.62  

 • การประเมินความพึงพอใจหองน้ำผาน QR Code (ตอเนื่อง ป 62): ดำเนินการเรียบรอยแลว 

- ทภก.: 

   • ติดตั้งเครื่อง Mobile charger เพิ่มเติม จำนวน 20 เครื่อง: ดำเนินการติดตั้งภายในอาคาร

ผูโดยสารภายในประเทศและระหวางประเทศเสร็จเรียบรอยแลวเมือ่ มิ.ย.63 

   • แผนประเมินความพึงพอใจหองน้ำผาน QR Code: ดำเนินการแลวเสร็จ 

- ทชม.:  

   •  งานจางติดฟลมกรองแสงผนงักระจกอาคารผูโดยสารและสะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 7  

และ 8: มีการอุทธรณระหวางขั้นตอนการจัดหาผูรับจาง ทำใหแผนลาชาคาดวาจะไดเซ็นสญัญาจาง

เปนงบป 64 และระยะเวลาสญัญาจาง 3 เดือนจึงจะแลวเสร็จ 

   • งานจางซอมแซมหองน้ำ 17 จุด อาคารผูโดยสาร ณ ทชม.: ดำเนินการแลวเสร็จเมื่อ พ.ค.63  

- ทหญ.:  

   • แผนการจัดระเบียบเกาอี้ภายในหองพักคอย (ตอเนื่อง ป 62): จัดระเบียบเกาอีภ้ายในหองพักคอย

ตามมาตรการ New Normal เสรจ็เรียบรอย 

   • โครงการประกวดหองสุขาเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ: ดำเนินการเสร็จเรียบรอย และจดั

พิธีมอบประกาศเกยีรติบตัรพนักงานทำความสะอาด ณ ทหญ. “สุขาสะอาด สบาย พรอมใชงาน” 

ประจำป 2563 เพื่อเปนขวัญและกำลังใจแกพนักงานทำความสะอาด บริษัท รักษาความปลอดภยั 

เอเชีย คลีนนิ่ง เซอรวสิ จำกัด เมือ่วันที่ 9 ต.ค.63 

- ทชร.:  

   • งานปรับปรุงภูมิทัศนภายในบริเวณหองโถงผูโดยสารขาออกภายในประเทศ:  

     •• ปรับปรุงการจัดเกาอ้ีพักคอยและเพิม่พื้นท่ีสีเขียวเรียบรอยแลว 

     •• เปลี่ยนพรมปูพื้นบริเวณหองโถงผูโดยสาร: ติดตั้งพรมแลวเสรจ็เมื่อวันท่ี 29 ก.ค.63 และสงมอบ

งานใหกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแลวเมื่อวันท่ี 30 ก.ค.63  

   • แผนการปรับปรุงหองสุขาภายในทาอากาศยาน: เปลีย่นสุขภณัฑเปนระบบอตัโนมตัิ และติดตั้ง

ระบบระบายอากาศ แลวเสร็จเมื่อวันท่ี 31 ส.ค.63 
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ดานความสะดวกสบายของบริเวณที่นั่งพักคอยกอนขึ้นเครื่อง Comfort in waiting 

areas ดำเนินการงานปรับปรุงภูมทิัศนภายในบริเวณหองโถงผูโดยสารขาออก

ภายในประเทศ   

ดานความสะอาดของทาอากาศยาน Cleanliness of washrooms/toilets ดำเนินการ

แผนการปรับปรุงหองสุขาภายในทาอากาศยาน 

   ผลคะแนนประเมินผลดานคณุภาพการใหบริการของทาอากาศยาน ทอท. (ASQ) ในหัวชอ  

ความสะดวกสบายของบริเวณพื้นที่นั่งพักรอข้ึนเครื่อง (Comfort of waiting/gate areas) 

3 ไตรมาสแรก (เดือน ม.ค. - ก.ย.63) เฉลี่ย ทสภ. 4.03  ทดม. 3.85 ทภก. 3.94 ทชม. 4.13 ทหญ. 

3.94 และ ทชร. 4.10  

   ผลคะแนนประเมินผลดานคณุภาพการใหบริการของทาอากาศยาน ทอท. (ASQ) ในหัวชอ  

ความสะดวกสบายของบริเวณพื้นที่นั่งพักรอข้ึนเครื่อง (Cleanliness of washrooms/toilets) 

3 ไตรมาสแรก (เดือน ม.ค. - ก.ย.63) เฉลี่ย ทสภ. 4.03 ทดม. 3.90 ทภก. 4.03 ทชม. 4.13 ทหญ. 

3.76 และ ทชร. 4  

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

1. ผลคะแนนประเมินผลดานคณุภาพการใหบริการของทาอากาศยาน ทอท. (ASQ) ในหัวชอ  

ความสะดวกสบายของบริเวณพื้นที่นั่งพักรอข้ึนเครื่อง (Comfort of waiting/gate areas)  

แยกรายทาอากาศยาน ดังนี้ ทสภ. 4.10 ทดม. 3.80 ทภก. 4.18 ทชม. 4.03 ทหญ. 3.73 และ ทชร. 

3.85 

2. ผลคะแนนประเมินผลดานคณุภาพการใหบริการของทาอากาศยาน ทอท. (ASQ) ในหัวชอ         

ความสะอาดของหองสุขา (Cleanliness of washrooms/toilets) แยกรายทาอากาศยาน ดังนี้ ทสภ. 

4.09 ทดม. 3.80 ทภก. 4.18 ทชม. 4.03 ทหญ. 3.73 และ ทชร. 3.85 

ผลสรุปตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  ไมบรรลุตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  

1. ผลคะแนนความพึงพอใจ ASQ ในหมวด Comfort of waiting/gate areas ประจำป 2563 ทสภ. 

4.04 ทดม. 3.91 ทภก. 3.99 ทชม. 4.11 ทหญ. 3.92 และ ทชร. 4.10 มากกวาเปาหมายของแผน 

ไดแก ทดม., ทชม., ทหญ. และ ทชร. อยู 0.11, 0.08, 0.19 และ 0.25 คะแนน ตามลำดับ นอยกวา

เปาหมายของแผน ไดแก ทสภ. และ ทภก. อยู  0.06 และ 0.19 คะแนน 

2. ผลคะแนนความพึงพอใจ ASQ ในหมวด Cleanliness of washrooms/toilets ประจำป 2563  

4.11 ทดม. 3.96 ทภก. 4.05 ทชม. 4.14 ทหญ. 3.77 และ ทชร. 4.02 มากกวาเปาหมายของแผน 

ไดแก ทสภ., ทดม., ทชม. ทหญ. และ ทชร. อยู 0.02, 0.16, 0.11, 0.04 และ 0.17 คะแนน 

ตามลำดับ นอยกวาเปาหมายของแผน ไดแก ทภก. อยู 0.13 คะแนน 
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**Remark Q2_2020 : ไมมีการสำรวจความพึงพอใจเนื่องจากสถานการณ Covid 19 

***Remark Q3-Q4 2020 : คะแนนเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศเนื่องจากยังไมมีการเปดบิน

ระหวางประเทศในรูปแบบเชิงพาณิชยเตม็รูปแบบ   

ดำเนินการลาชากวากำหนด จำนวน 6 แผน  

1. แผนจุดจัดการสัมภาระ (DMK Repacking Area) 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝทอ.ทดม. 

วัตถุประสงคหลัก  

1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ โดยการประยุกตใชนวัตกรรมเพิม่ประสิทธิภาพ

การใหบริการดานความรวดเร็วในการใชบริการทาอากาศยาน 

2. เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผูโดยสาร (ASQ) 

3. เพื่อลดความหนาแนนบริเวณเคานเตอรเช็คอิน (LoS) 

4. เพื่อลดระยะเวลากระบวนการผูโดยสารขาออก (SEPA) 

แนวทางการดำเนินการ 

1. กำหนด Zoning จุดจัดการสมัภาระประสานความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่

เกี่ยวของในการกำหนดพื้นที่ Repacking Area  

2. จัดสรรพื้นที่และติดตั้งอุปกรณจุด Repacking Area 6 จุด : T1 2 จุด/ T2 2 จุด ,

อาคาร ATTA 2 จุด    

  2.1  Counter จัดการสัมภาระ 6 Counters 

  2.2  Weight Scales 6 ตัว  

  2.3  Signage ปายแนะนำใชบริการ ครอบคลุม 6 พื้นท่ี  

3. เตรียมขอมลูแนะนำบริการ Baggage Information ของ Airport และ Airline รองรับ

ระบบ AOT Digital Platform  

4. ประสานความรวมมือและประชาสัมพันธกับกรุปทัวร ใชบริการ ณ จุด Repacking 

Area 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100                                                                   

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  90 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  ปจจุบันไดจดัสรรพื้นที่และติดตั้งอุปกรณจดุ Repacking Area 

6 จุด : T1 2 จุด/ T2 2 จุด ,อาคาร ATTA 2 จุด โดยดำเนินการจดัซื้อ Counter จดัการสมัภาระ 6 Counters 

และ Weight Scales 6 ตัว ใชงบไป 383,100 บาท เรยีบรอยแลว เหลือเพยีงการจดัซื้อ Signage ปายแนะนำใช

บริการ ครอบคลุม 6 พื้นที่ จำนวน 210,000 บาท เนื่องจากดำเนินขั้นตอนทางพัสดไุมทันตามกำหนดใน

ปงบประมาณ 2563  ฝทอ.ทดม. จึงขอปรับแผนจดุจัดการสัมภาระ (DMK Repacking Area) ไปดำเนินการใน

ปงบประมาณ 2564 ตอไป โดยปจจบุันติดตั้งแลวเสร็จและสงมอบพื้นที่เรียบรอยแลวเมื่อเดือน ธ.ค.63 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน         

1. ผลความพึงพอใจของผูใชบริการจุดจดัการสัมภาระ (DMK Repacking Area)  (80%) 

2. สามารถลดความหนาแนนบรเิวณเคานเตอรเช็คอิน (LoS) (SubOptimum) 

3. การนำเสนอขอมลูแนะนำบริการ Baggage Information ของ Airport และ Airline รองรับระบบ 

Digital Platform (80) 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายใน เนื่องจากดำเนนิขั้นตอนทางพสัดไุมทันตามกำหนด

ในปงบประมาณ 2563   

แนวทางการแกไข  ปจจุบัน ฝทอ.ทดม. ไดดำเนินการปรับแผนจดุจัดการสัมภาระ (DMK Repacking Area) ไป

ดำเนินการในปงบประมาณ 2564 ตอไป โดย ฝทด.ทดม. ไดเสนอเปนแผนปฏิบัติการในปงบประมาณ 2564 

(เพิ่มเติม) ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 7/2563         

เมื่อวันท่ี 17 ก.ย.63 เรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติใหยกเลิกแผนจดุจดัการสมัภาระ (DMK Repacking 

Area) ปงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) โดย ทดม. จะถัวจายงบประมาณในปงบประมาณ 2564       

แทนการของบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) ตอไป 
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2. แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม.  

(อาคารจอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถยนต 2 – 3) 

(ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝรส. 

วัตถุประสงคหลัก  

เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจดัเก็บรายได และการตรวจสอบรายไดคาบริการจอดรถยนต

ของ ทอท. 

แนวทางการดำเนินการ 

1. กระบวนการจัดหา 

2. เซ็นสัญญากับผูรับจางได 

  

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ 80 ปจจุบันดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 

2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน   

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  อยูระหวางกระบวนการทางพัสดุ เพื่อขออนุมัติปรบัปรุง

ขอกำหนดรายละเอยีดหลังจากการประชาพิจารณ  

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน    

เซ็นสญัญากับผูรับจางได ภายใน ก.ย.63  

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายนอก เนื่องจากในกระบวนการจดัหาผูรับจาง ไดมผีู

วิจารณขอกำหนดฯ คณะกรรมการจัดทำรางขอกำหนดฯ จึงตองนำขอกำหนดฯ มาปรับปรุงและ

นำเขากระบวนการจัดหาผูรับจางอีกครั้ง 

แนวทางการแกไข  เรงรัดกระบวนการทางพัสดุ เพื่อขออนุมัติปรับปรุงขอกำหนดรายละเอียดหลังจาก

การประชาพิจารณ  

3. แผนงานมุงสูความเปนเลิศดานการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ดวยการบูรณาการขอมูลและรับรองการทำงานทุกที่ ทุกเวลา 

(ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝรส. 

วัตถุประสงคหลัก  

มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกสสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ทอท.ไดทุกที่ ทุกเวลา 

ผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ไดหลากหลายชนิด (Anytime, Anywhere and Any 

Device) ภายในปงบประมาณ 2563 

แนวทางการดำเนินการ 

1. ผูรับจางศึกษา วิเคราะหและออกแบบระบบฯ   

2. ผูรับจาง พัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ และ ฝกอบรมระบบ e-Safety   

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  90 ปจจุบนัดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 

2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน   

1. กอญ. ไดลงนามสัญญาจางเมื่อวันท่ี 30 พ.ค.62 และผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่ 1 ซึ่งเปนแผนการ

ดำเนินงานโครงการ (Project Plan) เรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 27 มิ.ย.62  

2. ผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่ 2 ซึ่งเปนงานออกแบบระบบฯ เมื่อวันท่ี 26 พ.ย.62 และ

คณะกรรมการพัสดุไดพิจารณางานงวดที่ 2 เรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 27 ม.ค.63 

3. ผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่ 3 ซึ่งเปนงานทดสอบและฝกอบรม (e-Safety) เมื่อวันที่ 22 พ.ค.63  
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3. ผูรับจาง พัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ และ ฝกอบรมระบบ e-Security  โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ แจงให ฝรส.ในฐานะหนวยงานเจาของโครงการและหัวหนาสายวิชาการ 

รวมพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่สงมอบและมีความเห็นวาควรเสนอสวนงานอื่นที่เกี่ยวของเชน ฝบท.

รวมพิจารณากอนตรวจรับ โดยสวนงานท่ีเกี่ยวของไดตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 17 

ก.ค.63 

4. ผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่ 4 ซึ่งเปนงานทดสอบและฝกอบรม (e-Security) เมื่อวันที่ 18 ก.ย.63 

ปจจุบันอยูระหวางผูควบคุมงานฯ เสนอ ฝรส./ฝบท.รวมตรวจสอบเอกสารและสิ่งที่สงมอบ 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

ผูรับจาง พัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ และ ฝกอบรมระบบ e-Security แลวเสร็จเดือน ก.ย.63 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายใน กระบวนการจัดหาผูรับจางดำเนินการลาชา 

แนวทางการแกไข  เรงรัดการดำเนินการของผูรับจาง 

4. แผนงานเพ่ิมขีดความสามารถดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 

ทาอากาศยานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปงบประมาณ 2561 - 

2562) (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝสส. 

วัตถุประสงคหลัก  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสิทธิ์การเขาพื้นท่ีใหเปนไปตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยและปองกันการละเมิด โดยใชเทคโนโลยี Biometric ควบคูกับการใชบัตรผาน

เขาออก 

แนวทางการดำเนินการ 

1. จัดทำขอกำหนดรายละเอียด (Specification)  

2. จัดหาผูรับจาง (วิธีคัดเลือกผูเสนอราคา)   

3. ผูรับจางเซ็นสัญญา 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  80 ปจจุบนัดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 

2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  อยูระหวางขั้นตอนทางพัสดุ โดย ฝพช.ไดจัดทำรายงานขอ

จัดหา (PR) บันทึกในระบบเรียบรอยแลว 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

ผูรับจางเซ็นสญัญาไดภายในกำหนด (ก.ย.63) 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายนอก เนื่องจากการดำเนินงานลาชาสะสมใน

กระบวนการทางพัสดุ คือ 

1. จากการปรับแกรายละเอียดขอกำหนดฯ เพิ่มหัวขอ “การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอยางยั่งยืน

ของคูคา ทอท.” เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติดานพัสดุ ทอท. และปรับเปลี่ยนวิธีจัดหา จาก 

“วิธีคัดเลือก” เปน “วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป” เพื่อใหเกิดการแขงขันไดมากรายสอดคลองกับแนวทาง

ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจางฯ  

2. จัดทำรายงานขอจัดหา (PR) และใบขอใชงบประมาณในระบบ e-Capex ใหม หลังจาก ทอท.เปดใช
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งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) เนื่องจากเอกสารใบรายงานการขอจดัหา 

(PR) และใบกันงบเดิมไมสามารถใชในการดำเนินการได   
แนวทางการแกไข  เรงรัดกระบวนการทางพัสดุ และจัดหาผูรับจางใหเร็วที่สุด 

5. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานการจัดการสัมภาระและทรัพยสินที่พบและ 

สูญหาย (Lost Property) ของผูโดยสาร ณ ทสภ. (ปงบประมาณ 2563-2565) 

(ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) 

สวนงานรับผดิชอบ  ฝบก.ทสภ. 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการสัมภาระและทรัพยสินที่พบและสญูหาย 

2. ผูโดยสารและผูใชบริการพึงพอใจในระบบการใหบริการดานจัดการสัมภาระและ

ทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. การพัฒนาระบบการจัดการสัมภาระ 

   1.1 สำรวจศึกษาปญหาและรวบรวม เพื่อพัฒนาระบบจัดการสัมภาระและทรัพยสิน  

สูญหาย  

   1.2 ประชุมและประสานงานฝายระบบสารสนเทศ เพื่อออกแบบ ประเมินราคา และ

สรุปแผนการดำเนินงานจัดตั้งระบบจัดการสัมภาระฯ 

   1.3  จัดทำ TOR และดำเนินการกระบวนการพัสดเุพื่อติดตั้งระบบจดัการสัมภาระและ

ทรัพยสินสญูหาย   

  2. เพิ่มจำนวนบุลคลกรรองรับการเปดอาคารเทียบเครื่องบิน SAT 1 

   2.1 ประชุมหารือฝายบุคคล เพือ่พิจารณาแนวทางเพิ่มอัตราบุคคลากรในสวนงาน 

   2.2 ฝายบุคคลสรรหาบคุลากร เพื่อรองรับการเปด SAT 1 

3. สรางคลังจัดเก็บสมัภาระ จัดหาพืน้ที่จัดเก็บสมัภาระ และหองนิรภัย 

   3.1  จัดตั้งคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพยสินสญูหาย 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  95 ปจจุบนัดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 

2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน 

1. การพัฒนาระบบการจัดการสัมภาระและทรัพยสินที่พบและสญูหาย 
   - ฝพช.จัดทำขอกำหนด (TOR) ระบบการจัดการสัมภาระและทรพัยสินที่พบและสูญหาย และ
กำหนดจุดติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ซึ่งไดสงรายละเอียดเบ้ืองตนใหฝบก. ตรวจสอบเพื่อให
ตรงตามความตองการแลวเสร็จ โดย ฝพช. กำลังดำเนินการปรับเพิม่รายละเอียดในสวนที่เหลือและ
ดำเนินการตอไป 
2. เพ่ิมอัตรากำลังพลเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน ณ อาคารเทียบเคร่ืองบินรอง 
   หลังที่ 1 (SAT1) 
   - ฝบก. ติดตามความคืบหนากบั ฝบค. ปจจุบันอยูในระหวางการดำเนินการภายในสายงานของฝาย
บุคคลเพื่อนำเขาที่ประชุมพิจารณาโครงสรางอัตรากำลังคนที่เหมาะสมตอไป 
3. จัดตั้งคลังจัดเก็บสัมภาระและจัดหาครุภัณฑเพื่อใชติดตั้งบริเวณหองจัดเก็บ 

   สัมภาระฯ (ชั้นใตดิน)และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ 

   3.1  จัดตั้งพ้ืนที่สำหรับใชเปนคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพยสินสญูหาย 

- 3 ก.ย.63 ฝบก. ไดติดตามและประสานงานกับ ฝสอ. หนวยผูดูและและออกแบบพื้นที่คลังจดัเก็บ

สัมภาระฯ โดย ฝสอ. อยูในระหวางการดำเนินการออกแบบและจดัทำขอกำหนด  

- 30 ก.ย.63 ฝบก. ไดติดตามการดำเนินงานกับ ฝสอ. โดย ฝสอ. แจงวาการดำเนินงานในสวนการ

ออกแบบและจัดทำขอกำหนดมีความลาชา เนื่องจากตองดำเนินงานในสวนของแผนฯที่ไดรับอนุมัติ

งบประมาณกอนเปนลำดับ ซึ่งปจจุบันอยูในระหวางการดำเนินการออกแบบ ซึ่งคาดวาใชระยะเวลา

ดำเนินการ 4 เดือน 
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   3.2  จัดหาครุภัณฑเพื่อใชติดตั้งบริเวณหองจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใตดิน) และคลัง

จัดเก็บสมัภาระ  

   

   3.2  จัดหาครุภัณฑเพื่อใชติดตั้งบริเวณหองจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใตดิน) และคลัง 

          จัดเก็บสัมภาระ 

          3.2.1 จัดหาระบบ CCTV เพื่อใชติดตั้งฯ 

                - ฝพช. และ ฝบท. อยุในระหวางการจดัทำขอกำหนด หลังจากไดมีการดำเนินการสำรวจ

จุดติดตั้งที่เหมาะสม บริเวณหองจัดเก็บสมัภาระฯ (ช้ันใตดิน) และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ 

          3.2.2 จัดหาระบบปรับอากาศฯ 
                 - บริษัทผูรับจางติดตั้งระบบปรบัอากาศเขาพ้ืนที่บรเิวณหองจัดเกบ็สัมภาระฯ (ช้ันใต
ดิน) เพื่อดำเนินงานติดตั้งและปรบัปรุง โดยทำการติดตั้งระบบเมนทอน้ำเย็นบริเวณหนาหองจัดเก็บ
สัมภาระฯ (ช้ันใตดิน) แลวเสร็จ 
ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

1. กระบวนการพัสดุดำเนินการจดัจางบริษัทพัฒนาระบบจดัการสัมภาระ Lost Property 

application แลวเสร็จภายในเดือน ก.ย.63 

2. บุคลากรฝกอบรมกระบวนปฏบิัติการจดัการสัมภาระ (OJT) พรอมปฏิบัติงานท่ีอาคารเทียบ

เครื่องบิน SAT1 ภายในเดือน ก.ย.63 

3. ไดขอสรุปการหาพื้นที่ในการจดัเก็บสมัภาระและทรัพยสินผูโดยสารภายในเดือน ก.ย.63 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายนอก เนื่องจาก ฝสอ.ทสภ. หนวยงานผูออกแบบ

และจัดสรางคลังจัดเก็บสัมภาระฯ มีความจำเปนที่จะตองดำเนินงานในสวนที่ไดรับการอนุมตัิ

งบประมาณแลวตามลำดับ ซึ่งมีจำนวนมาก และปจจุบันแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานการ

จัดการสัมภาระและทรัพยสินที่พบและสูญหาย (Lost Property) ของผูโดยสาร ณ ทสภ. ในหัวขอท่ี 

3.1 จัดตั้งพื้นที่สำหรับใชเปนคลังจัดเก็บสมัภาระและทรัพยสินสญูหาย อยูในระหวางการดำเนินการ

ออกแบบ ซึ่งคาดวาใชเวลาในการดำเนินงานแลวเสรจ็ในเดือน ธ.ค.63 (ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 

4 เดือน) จึงไมสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ แลวเสร็จตามกำหนด 

แนวทางการแกไข   

1. ฝบก. โดยงานดานจัดการสัมภาระฯ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางใกลชิดเพื่อติดตาม

การดำเนินงานใหอยูภายในแผนฯที่กำหนด  
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2. แจงรายละเอียดความตองการการใชพื้นท่ีคลังจัดเก็บสมัภาระอยางชัดเจนแกผูดำเนินการออกแบบ

และจัดสราง เพื่อปองกันการเกิดความผิดพลาดของกระบวนการดังกลาว 

 

 

 

6. แผน Digital Operation (Digital Platform M2) 

(ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) 

สวนงานรับผดิชอบ  ฝพช 

วัตถุประสงค 

1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการทาอากาศยาน ในการนำนวัตกรรม  

และ เทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัย เขามาใชในการบรหิารและปฏบิัติการภายใน        

ทาอากาศยาน     

2. การนำฐานขอมูลที่ไดเพื่อนำมารวบรวมเปนสถิติ วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นภายใน     

ทาอากาศยาน และ พัฒนาคณุภาพการใหบริการทาอากาศยาน   

3. การนำฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) การใช A.I และ Machine Learning มาใชใน

การคาดการณปริมาณเที่ยวบิน และ ผูโดยสารลวงหนา ในการเตรียมการรองรับใน 

การใหบริการของทาอากาศยาน 

4. พัฒนาเครื่องมือสำหรบั Airport Collaborative Decision Making (A-CDM)           

ในการแลกเปลี่ยนขอมลูกับผูมีสวนไดเสีย และ ผูที่เกี่ยวของในการใหบริการภายใน         

ทาอากาศยาน เพื่อการพัฒนาการจัดการ (Airport Traffic Flow Management) รวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ    

5. การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการใหบริการ (Level of Service) ในแต

ละ Subsystem ของอาคารผูโดยสาร ในรูปแบบ Realtime 24 ชั่วโมง  

แนวทางการดำเนินงาน   

1. Digital Operation ระยะที่ 1 Lite Dashboard (แลวเสร็จ ก.ย.63)   

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  85  ปจจุบนัดำเนินการตอเนื่องใน

ปงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT 

Strategy House ของ ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน   

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  ฝพช.ไดแบงแนวทางการดำเนินงาน ออกเปน 3 ระยะ  

มีความกาวหนาของการดำเนินงาน ดังนี ้

งานที่ 1 : ระยะที่ 1 Lite Dashboard ซึ่งเปนการนำขอมลูจากระบบที่ ทอท.มีอยูนำมาแสดงใน

รูปแบบ Dashboard ปจจุบันไดมกีารพัฒนาเสร็จเรียบรอยแลว และเปดใชงานในเดือน ส.ค.63 

งานที่ 2 : การจัดทำระบบตดิตามและตรวจนับความหนาแนนของผูโดยสารแบบเรียลไทม  ผานการ

พิจารณาสเปคของคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและควบคุมขอกำหนดและรายละเอียดฯ ของ 

สงทส.  

โดยมีการปรับเนื้อหาในดานอุปกรณและตำแหนงตดิตั้งอุปกรณจากใหสอดคลองกับการไหล (Flow) 

ของผูโดยสารใหมของ ทสภ. ทดม. และ ทภก. ในจุดเช็คอิน จุดตรวจคนและดานคนเขาเมืองใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ปจจุบันอยูในขั้นตอนทางพัสดุเพื่อจัดหาผูรับจาง 

งานที่ 3 :  ระยะที่ 2 First Dashboard (สำหรบั ทสภ. ทดม. ทภก.) ซึ่งเปนการเชื่อมตอขอมลู (Data 

Integration Platform) จากระยะที่ 1 Lite Dashboard กับระบบควบคุมในการชวยตรวจจับ

ตลอดเวลา (Realtime Operation Control) สงทส.ไดเสนอโครงการตอคณะอนุกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองงานดานพัสดุของ ทอท. ในเดือน ก.ค.63 เรียบรอยแลว ปจจุบันอยูระหวางข้ันตอนจัดหา

ผูรับจาง 
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 1.1 Workshop    

 1.2 Development & Testing   

2. ระบบตดิตามและตรวจนับความหนาแนนของผูโดยสารแบบเรียลไทม มีงบประมาณ

ลงทุนป 63 (ระยะที่ 1 แลวเสรจ็ ก.ย.63 และ ระยะที่ 2 แลวเสร็จ มี.ค.64) 

 2.1 รางขอกำหนด (TOR)   

 2.2 จัดหาผูรับจาง (Bidding)   

3. Digital Operation ระยะที่ 2 First Dashboard (ทสภ. ทดม. ทภก.) (แลวเสร็จ ก.ย.64) 

 3.1 Workshop   

 3.2 รางขอกำหนด (TOR)   

 3.3 อนุมัติงบประมาณ (งบลงทุนประจำป 63 เพิ่มเติม)   

  3.4 จัดหาผูรับจาง (Bidding)    

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

1. ระยะเวลาการดำเนินงานระยะที่ 1 Lite Dashboard เปนไปตามแผนที่กำหนด (ก.ย.63)  

2. ระยะเวลาการดำเนินงานจดัหาผูรับจางระบบตดิตามและตรวจนบัความหนาแนนของผูโดยสาร

แบบเรียลไทม เปนไปตามแผนที่กำหนด (ก.ย.63)    

3. ระยะเวลาการดำเนินงานจัดหาผูรับจางระยะที่ 2 First Dashboard เปนไปตามแผนที่กำหนด (ก.ย.63)  

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายใน 

1. ฝพช.จัดประชุมเชิงวิชาการกับ ทสภ. และ ทดม. เพื่อทำความเขาใจและรับขอเสนอแนะจาก

ผูปฏิบัติงานเพิ่มเตมิ โดยมีการนำขอเสนอแนะที่ไดจากการประชุมมาเปนแบบตั้งตนในการดำเนินงาน

และปรับขอกำหนด (TOR) ใหมีความสอดคลองกัน 

2. เนื่องจากแตละทาฯ มีการปรับการไหล (Flow) ของผูโดยสาร ทำใหตองมีการปรับอุปกรณและ

ตำแหนงติดตั้งอุปกรณใหม 

แนวทางการแกไข 

สามารถใชขอมูลความหนาแนนจาก Wi-fi ในอาคารผูโดยสารใน ทสภ. ทดม. และ ทภก. ในการ

ประมาณความหนาแนนของผูโดยสารในอาคารผูโดยสารทดแทนขอมูลจากระบบตดิตามและตรวจนบั

ความหนาแนนของผูโดยสารแบบเรียลไทมในการขึ้นกับ First Dashboard ที่จะขึ้นในปงบฯ 64 ซึ่งได

ผานการ Proof of Concept (POC) เรยีนรอยแลว 

เลื่อนไปดำเนินการในปงบประมาณ 2564 จำนวน 1 แผน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูใหบริการผูโดยสาร ณ ทาอากาศยานดาน          

การชวยเหลือทางการแพทยฉุกเฉินเบื้องตน 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝพท. 

เลื่อนไปดำเนินการในปงบประมาณ 2564  จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวสิาหกิจและ

งบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63  

ดำเนินการยกเลิก จำนวน 6 แผน 

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ “LoS Let’s share” 

สวนงานรับผดิชอบ  ฝพน. 

ยกเลิก จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวสิาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 

4/2563 เมื่อวันท่ี 22 มิ.ย.63  

2. โครงการ Service Design for DMK 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  สคบ.ทดม. 

ยกเลิก จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวสิาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 

4/2563 เมื่อวันท่ี 22 มิ.ย.63 
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3. ถึงแลว...หาดใหญ Here we are Hatyai !!! 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก งคบ.ทหญ. 

ยกเลิก จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวสิาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 

4/2563 เมื่อวันท่ี 22 มิ.ย.63 

4. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผูโดยสารเชิงลึกในดานความเหมาะสมของราคา

อาหาร และความเหมาะสมของราคาสินคา 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก งคบ.ทหญ. 

ยกเลิก จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวสิาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 

4/2563 เมื่อวันท่ี 22 มิ.ย.63 

5. โครงการสรางวัฒนธรรมในการรายงานการพบเห็นความไมปลอดภัย (ดานการรักษา

ความปลอดภัย) ในทาอากาศยาน ณ ทชร. 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก สมอ.ทชร. 

ยกเลิก จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวสิาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 

4/2563 เมื่อวันท่ี 22 มิ.ย.63 

 

6. แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการกูภัยทางทะเลของ ทภก.  

หนวยงานรับผดิชอบหลัก ฝดภ.ทภก. 

ยกเลิก จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวสิาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 

5/2563 เมื่อวันท่ี 29 มิ.ย.63 

 

กลยุทธท่ี 4.2 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร จำนวน 7 แผน 

ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 4 แผน บรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน จำนวน 4 แผน 

1. โครงการการพัฒนาระบบการรายงานและการวิเคราะหเหตุการณดาน 

ความปลอดภัย  

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝมป. 

วัตถุประสงคหลัก  

1. เพื่อใหผูปฏิบัติงานที่กี่ยวของกับระบบการจัดการดานนริภัยของสนามบิน เขาใจถึง 

บทบาท และหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติและหากเกดิขอขัดของ  

2. เพื่อพัฒนาระบบการรายงานเหตุการณและการวิเคราะหเหตุการณดานความปลอดภัย 

เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูใชบรกิารสนามบิน  

3. เพื่อจัดทำคูมือ แนวทาง กระบวนการรายงานเหตุการณความปลอดภัย ตลอดจน

สามารถแกไขปญหาตางๆ ที่จะทำใหเกิดความไมปลอดภัยของทาอากาศยาน ตามระบบ

การจัดการดานความปลอดภัยของ ทอท. 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  100 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน    

1. จัดการประชุมกลุมยอยรวมกับผูแทนของทาอากาศยาน ทอท. โดยใชรูปแบบการประชุมระยะไกล 

(VDO Conference) และมผีูแทนจาก กพท.เขารวมประชุมดวยเมื่อวันท่ี 19 มี.ค.63 

2. ดำเนินการแปลเอกสารภาคผนวก ก และภาคผนวก ข ของขอกำหนด กพท.ฉบับที่ 22 วาดวยการ

รายงานเหตุการณดานความปลอดภัยในการบินพล และจัดสงให กพท.พิจารณาให 

ความเห็นชอบเรยีบรอยแลว 

3. แตงตั้งคณะทำงานจัดทำคูมือกระบวนการการรายงานและวเิคราะหเหตุการณดาน 

ความปลอดภัยของ ทอท. โดยมี ชญม.หัวหนาคณะทำงาน และผูแทนจากสวนงานกี่ยวของของ 

ทาอากาศยาน ทอท.เปนคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดทำคูมือกระบวนการการรายงานและวิเคราะห

เหตุการณดานความปลอดภยัของ ทอท.ใหเปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกับมาตรฐานสากล  

4. จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำคูมือกระบวนการการรายงานและวิเคราะหเหตุการณดาน 
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4. เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดของรัฐและมาตรฐานสากล ซึ่งจะนำไปสูการดำเนินงาน

อยางมีการวางแผน และการปฏิบตัิใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

แนวทางการดำเนินงาน   

1. จัดเตรยีมขอมลูเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณความไมปลอดภัย  

   1.1 กระบวนการรายงานและแบบรายงานเหตุการณความไมปลอดภัย  

   1.2 กระบวนการวิเคราะหหาสาเหตุดานความปลอดภยั   

   1.3 เชิญวิทยกร / ขออนุมัติโครงการ   

2. การใหความรูเกีย่วกับการรายงานเหตุการณดานความปลอดภยั 

   2.1 ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการรายงานอุบัตเิหตุและอุบัติการณของ

อากาศยาน และกฎหมายที่เกี่ยวของ    

   2.2 ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการรายงานเหตุการณ 

ดานความปลอดภยั กฎหมายที่เกีย่วของ และขั้นตอนการจดัทำรายงานดาน 

ความปลอดภัย 

   2.3 แบงกลุม เพื่อจัดทำ Workshop ในหัวขอ การรายงานและวเิคราะหเหตุการณ

ความไมปลอดภัย   

   2.4 อภิปรายกลุม    

3. สรุปผลโครงการ โดยนำผลการประชุมมาวเิคราะห เพื่อกำหนดเนือ้หาและขั้นตอน 

การดำเนินการจัดทำคูมือกระบวนการรายงานและการวิเคราะหเหตกุารณ 

ความไมปลอดภัย 

4. นำผลสรุปมาจัดทำคูมือกระบวนการรายงานและการวิเคราะหเหตุการณ 

ความไมปลอดภัย 

ความปลอดภัยของ ทอท. ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 29 มิ.ย.63 โดยใชรูปแบบการประชุมระยะไกล 

(VDO Conference) ในเบื้องตนประชุมมมีติเห็นชอบในหลักการของรางคูมือดังกลาว และมีการ

ปรับแกไขบางสวนตามขอเสนอแนะของคณะทำงานฯ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติของทา

อากาศยานของ ทอท. 

5. คณะทำงานจัดทำคูมือกระบวนการการรายงานและวิเคราะหเหตกุารณดานความปลอดภยัของ 

ทอท. ซึ่งม ีชญม.เปนหัวหนาคณะทำงาน และผูแทนจากสวนงานเกีย่วของของทาอากาศยาน ทอท.

รวมเปนคณะทำงานไดดำเนินการจัดทำคูมือกระบวนการการรายงานและวิเคราะหเหตุการณดาน

ความปลอดภัยของ ทอท.ใหสอดคลองกบัแผนนิรภัยในการบินพลเรอืนแหงชาติเรียบรอยแลว ซึ่ง

บรรลผุลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผนปฏบิัติการ   

ผลสรุปตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  บรรลตุามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน โดยคณะทำงาน

จัดทำคูมือกระบวนการการรายงานและวิเคราะหเหตุการณดานความปลอดภัยของ ทอท. ได

ดำเนินการจัดทำคูมือกระบวนการการรายงานและวิเคราะหเหตุการณดานความปลอดภัยของ ทอท.

ใหสอดคลองกบัแผนนิรภยัในการบินพลเรือนแหงชาติเรียบรอยแลวในเดือน ก.ย.63 

2. การเชื่อมโยงรูปแบบการทำงานของสายงานทรัพยากรบุคคลเขาสูระบบดิจิทัล 

(Digital human resources) (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน)  

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝพน. 

วัตถุประสงคหลัก  

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  100 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  การวิเคราะห Gap Analysis กระบวนการทำงานของ  

สงทอ. (กลุมที่ 1) เขาสูระบบดิจิทลั (Digital human resources) แลวเสร็จ 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   
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ศึกษาการปรับรูปแบบการทำงานของสายงานบุคคลและอำนวยการในปจจุบันเพื่อปรับ

กระบวนการทำงาน HR เขาสูดิจติลั (HR Digitalization) 

แนวทางการดำเนินงาน   

การปรับกระบวนการทำงาน HR เขาสูดิจติัล (HR Digitalization) 

   - ตั้งคณะทำงาน HR Digitalization 

กลุม1 (ฝบค., ฝพร., ฝพน.) 

   - ศึกษากระบวนการทำงานปจจุบันของ กลุม 1 

   - วิเคราะห Gap Analysis 

ระยะเวลาการศึกษากระบวนการทำงานดาน HR (กลุมที่ 1) แลวเสร็จ ภายในเดือน ก.ย.63  

ผลสรุปตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  บรรลตุามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน การวิเคราะห Gap 

Analysis กระบวนการทำงานของ สงทอ. แลวเสรจ็ 

3. แผนการปรับปรุงกระบวนการจัดการ Customer Feedback ของ ทอท. 

(แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน)  

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝพน. 

วัตถุประสงคหลัก  

1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการ Customer Feedback ของ ทอท.ใหเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 

2. เพื่อใหการบริหารจัดการ Customer Feedback สอดคลองกับจดุ Touch Point 

3. เพื่อพัฒนาการรับ Customer Feedback ในรูปแบบ Digital 

แนวทางการดำเนินงาน   

ระยะที่ 1 

1. ศึกษาแนวทางการจัดการ Customer Feedback 

2. ศึกษาวิเคราะหกระบวนการจัดการ Customer Feedback ของ ทอท.ในปจจุบัน 

3. กำหนดจุด Touch Point และการจัดประเภทขอรองเรียน 

4. จัดทำรางแบบฟอรมบันทึก Customer Feedback ตามจุด TouchPoint 

5. ประชุมหารือรวมกับสวนงานที่เกี่ยวของกับการจัดทำ Customer Feedback แตละ   

ทาอากาศยาน 

6. สรุปประเภทขอรองเรียนและแบบฟอรมบันทึก Customer Feedback ที่ปรับปรุงใหม 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  100 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  

ฝพน.ไดประสานสวนงานที่จดัทำ Customer Feedback ทั้ง 6 ทาอากาศยานทดลองบันทึก 

Customer Feedback ตามจดุ Touch Point ในแบบฟอรมออนไลนเรียบรอยแลว        

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

ใชงานแบบฟอรมใหมสำหรับการบันทึก Customer Feedback ภายใน ก.ค.63 

ผลสรุปตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  บรรลตุามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน โดยทาอากาศยาน 

ทั้ง 6 แหง ไดใชงานแบบฟอรมใหมสำหรับการบันทึก Customer Feedbackทางการตั้งแต ก.ค.63 

เปนตนไป 
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7. ใชงานแบบฟอรมใหมสำหรับการบันทึก Customer Feedback 

8. ออกแบบโปรแกรมการรับ Customer Feedback ของ ทอท.จากผูใชบริการ 

9. พัฒนาโปรแกรมเพื่อรับ Customer Feedback ของ ทอท.จากผูใชบริการ 

ระยะที่ 2 

10.วิเคราะห และออกแบบการบรูณาการฐานขอมลู Customer Feedback ของ ทอท. 

และระบบการวเิคราะหขอมูล (Data Analysis) ของบประมาณประจำปงบประมาณ 

2565 

4. แผนการสรางวัฒนธรรมดาน Digital (Digital Culture) (แผนดำเนินการที่

ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน)  

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝพน. 

วัตถุประสงคหลัก  

ศึกษารูปแบบการทำงานขององคกรในปจจุบันเพ่ือการนำระบบหรอืเครื่องมือดาน ICT มา

ใชองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุดพรอมทั้งการนำ Digital เขาไปเปนสวนหนึ่งของ Strategy 

House  

แนวทางการดำเนินงาน   

1. Digital Culture Mindset 

   - หารือรวมกับ สงทส.เพื่อสรุปแนวทางการนำระบบหรือเครื่องมือดาน ICT มาใช

องคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

   - จัดทำแผนการดำเนินงานการนำระบบหรือเครื่องมือดาน ICT มาใชองคกรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

   - ดำเนินการตามแผน 

   - ประเมินผลการดำเนินงาน 

2. Strategy House 

   - หารือแนวทางรวมกับ ฝกอ.ในการนำ Digital เขาไปเปนสวนหนึง่ของ Strategy 

House 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  100 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  ฝพน.ดำเนินการหารือรวมกับ สงทส.เพื่อสรุปแนวทางการ

นำระบบหรือโปรแกรมหรือเครื่องมือดาน ICT มาใชสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทำงานเรียบรอยแลว และไดดำเนินการทำการสำรวจและสรุปโปรแกรมหรือเครื่องมือดาน ICT ที่

พนักงานสนใจนำมาใชสนับสนุนการทำงานแลวเสร็จ 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

รอยละความสำเรจ็ของแผนฯ                                                                                                      

ผลสรุปตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  บรรลตุามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน ไดโปรแกรมหรือ

เครื่องมือดาน ICT ที่พนักงานสนใจมาใชองคกร และนำ Digital เขาไปเปนสวนหนึ่งของ Strategy 

House  
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   - ไดขอสรุปแนวทางการนำ Digital เขาไปเปนสวนหนึ่งของ Strategy House 

ดำเนินการลาชากวากำหนด จำนวน 3 แผน 

1. แผนการพัฒนาระบบ Digital Learning Center ของ ทอท. (แผนดำเนินการที่

ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน)  

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝพน. 

วัตถุประสงคหลัก  

เพื่อพัฒนาศูนยกลางการเรียนรูของ ทอท.ใหพนักงานทุกระดับสามารถเรียนรูและเขาถึง

องคความรูของ ทอท.ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทุกท่ีทุกเวลา 

แนวทางการดำเนินงาน   

1. ศึกษาแนวทางการบริหารจดัการและพัฒนาระบบศูนยรวมการเรยีนรูของ ทอท. (AOT 

Digital Learning Center) 

2. ออกแบบภาพรวมระบบศูนยรวมการเรียนรูของ ทอท. (AOT Digital Learning Center) 

3. ของบประมาณเพิม่เตมิประจำปงบประมาณ 2564 

4. จัดทำขอกำหนดและรายละเอียดระบบ (TOR) เพื่อจัดหาระบบ AOT Digital 

Learning Center ของ ทอท. 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  70 ปจจุบนัดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 

2564 โดยนำไปรวมกับแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาระบบ AOT Digital Office ในวาระ 4.3 

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ ปงบประมาณ 

2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64)  

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  ฝพน.ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาระบบ

ศูนยรวมการเรยีนรู (AOT Digital Learning Center) แลวเสร็จ ปจจุบัน ฝพน. และ ฝพช.อยูระหวาง

รวมกันพิจารณาความเหมาะสม และความคุมคาของการพัฒนาระบบฯ วาจะดำเนินการในรูปแบบ 

Upgrade หรือ เปลี่ยนระบบใหม และจะนำไปจดัทำขอกำหนดและรายละเอียดระบบ (TOR) ตอไป 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

ออกแบบระบบศูนยรวมการเรียนรูของ ทอท. (AOT Digital Learning Center) แลวเสร็จ ภายใน ก.ย.

63 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายใน เนื่องดวยความตองการที่จะพัฒนา AOT 

Digital Learning Center มีความซับซอน ดังนั้น ฝพช.จึงมีความจำเปนตองวิเคราะหและพจิารณา

รายละเอียดในทุกกระบวนการของระบบฯ วาจะดำเนินการในรูปแบบใด โดย ฝพช. ไดมีแนวทางการ

ดำเนินการอยู 2 แนวทาง คือ การพัฒนาระบบฯขึ้นมาใหม กับการปรับปรุงระบบฯเดิม โดยการพัฒนา

ระบบฯ ขึ้นมาใหมแทนระบบฯเดมินั้นใชงบประมาณสูง และใชระยะเวลาในการพัฒนามาก แตถา

ดำเนินการปรับปรุงระบบฯเดิม จะใชระยะเวลาที่สั้นกวาและใชงบประมาณที่นอยกวา 

แนวทางการแกไข 

ฝพน.และ ฝพข.จะรีบดำเนินการพิจารณารายละเอียดในทุกระบบงาน และจัดทำขอกำหนดและ

รายละเอียดระบบ (TOR) ตอไป 
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2. แผนการปรับปรุงรูปแบบและสรางแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

โดยใชระบบการเรียนการสอนผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส (e-Learning) (แผนดำเนินการที่

ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน)  

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝพน. 

วัตถุประสงคหลัก  

1. เสริมสรางความรูและทักษะใหแกบุคคลากรของ ทอท. รวมถึง บุคคลากรของ

หนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของและปฏิบัติงานที่สงผลกระทบตอภาพลักษณของ ทอท. 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรโดยคำนึงถึงมาตรฐานและการบริการที่ด ี

3. ลดระยะทาง เวลาและคาใชจายในการจดัอบรม/สัมมนาของบุคลากรที่เกี่ยวของ 

แนวทางการดำเนินงาน   

1. ปรับเปลี่ยนและจดัทำหนาจอหลักของระบบฯ เพื่อจูงใจผูเขารับการอบรมฯ 

2. การบริหารจัดการและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนระบบเกา (Flash Player) 

3. การใชงานระบบ e-Learning สำหรับผูปฏิบตัิงานท่ีเปนบุคคลากรจากหนวยงาน

ภายนอก (Outsource) ที่ปฏิบัติงานในทาอากาศยานฯ 

4. ปรับปรุงและผลติสื่อดิจิทัลรวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนรู 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  90  ปจจุบันดำเนินการตอเนื่องใน

ปงบประมาณ 2564 โดยนำไปรวมกับแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาระบบ AOT Digital Office  

ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64)  

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน ฝพน.ไดปรับปรุงรูปแบบและสรางแรงจูงใจในการพัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติงานโดยใชระบบการเรยีนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning)  

โดยปรบัปรุงและเปลี่ยนหนาจอหลักใหม และปรับปรุงและผลติสื่อทดแทนหลักสตูร นบห.ตน  

และ นบห.กลางเรียบรอยแลว ปจจุบัน ฝพน.อยูในระหวางการผลิตสื่อดิจิตลัรวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส

เพื่อการเรยีนรู Terminal Screening ซึ่งพรอมจะเผยแพรภายในเดือน ธ.ค.63 

 ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

1. รอยละ70 ของการเผยแพรสื่อการเรยีนการสอนอิเล็กทรอนิกสดานการใหบริการ ณ จุด Touch 

Point สำหรับผูปฏิบัติงานตรวจคนของ ทอท. 

2. สื่อประเภท Online ที่ไดรับการปรับปรุงหรือผลิตเพื่อทดแทนวิชาในหลักสตูรการเรียนการสอนใน

หองอบรมฯ จำนวน 6 สื่อ 

3. ประหยัดงบประมาณและคาใชจายการผลติสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรหลักของ ทอท. จำนวน 

750,000 บาท 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายใน เนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาการใหบริการทาอากาศยานของ ทอท. ครั้งที่ 4/63 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.63 มีมติเห็นชอบการปรบั

แผนเผยแพรสื่ออิเล็กทรอนิคออกไป โดยจะแลวเสร็จภายใน ธ.ค.63 

แนวทางการแกไข 

ฝพน.จะรบีดำเนินการผลิตสื่อดิจติลัใหเสร็จทันกำหนด ภายใน ธ.ค.63 
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3. การวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพของ ทอท.  (Career Planning) 

หนวยงานรับผดิชอบหลัก  ฝพร. 

วัตถุประสงคหลัก  

เพื่อให ทอท. มีการวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพที่ชัดเจนและเปนระบบ ซึ่งจะเปน

การกำหนดกรอบแนวทางใหพนักงานไดทราบเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ รวมทั้ง 

สรางแรงจูงใจใหแกพนักงานในการพัฒนาตนเอง และสรางผลงานทีส่อดคลองกับแนวทาง

ที่ ทอท.กำหนด เพื่อความกาวหนาของตนเอง 

แนวทางการดำเนินการ 

1. ดำเนินการกระบวนการทางพัสดใุนการจางที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญในการวางแผน

ความกาวหนาในสายอาชีพ 

2. ทบทวนและวิเคราะหเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path Model) 

สมรรถนะในระบบจำแนกตำแหนง กลุมงาน (Job Family) คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

สมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหนาที่งานของ ทอท. รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ 

การวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพของ ทอท. ท่ีมีอยูในปจจุบัน และดำเนินการ

สัมภาษณผูบริหารระดับสูงของ ทอท. เกี่ยวกับการวางแผนสายอาชีพ 

ในปจจุบัน และแนวทางการกำหนดตำแหนงงานที่สำคญัขององคกรในระยะ 5 ปขางหนา 

เพื่อนำขอมูลตางๆ ท่ีไดรับมาวิเคราะหและวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพของ ทอท. 

3. จัดทำรายงานสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

(Career Path Model) และขอมลูจากการสัมภาษณผูบรหิารระดับสูงของ ทอท. ท่ีไดรับ

ตามขอ 2 

4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหกับสวนงาน ทอท. เพื่อรวบรวมขอมูลตางๆ  ไปวิเคราะห

และประกอบการวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพของ ทอท., กำหนดกลุมงาน (Job  

Family) และรูปแบบเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) รวมทั้งออกแบบ

และกำหนดหลักการเคลื่อนยายตำแหนงงานตางๆ ภายใน ทอท. (Career Movement 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ  100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  50 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  ฝพร. ไดจัดทำรายงานผลการศึกษาการวางแผน

ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Planning) และเสนอคณะกรรมการบรหิารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล (HRMC) เรียบรอยแลว เมือ่วันที่ 10 ส.ค.63 ที่ประชุมรับทราบผลการศึกษาและให

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตประกอบการจัดทำการวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพของ ทอท. โดย 

ตำแหนงท่ีมีความเปน Specialist ในดานตางๆ เชน เจาหนาที่ตรวจสอบ (ดานบัญชีหรือการเงิน)   

สำนักตรวจสอบ ควรทีจ่ะสามารถโอนยายหรือหมุนเวียนงานขาม job family ไปปฏิบัติงานใน 

สวนงานท่ีมีตำแหนงที่มีคณุวุฒิเดยีวกันได หากสวนงานขาดแคลนบคุลการดานนั้นๆ เชน  

เจาหนาที่ตรวจสอบ (ดานบญัชี หรือการเงิน) สามารถโอนยาย หรือหมุนเวียนไปปฏิบตัิงานใน 

ตำแหนง เจาหนาที่บัญชหีรือเจาหนาที่การเงิน ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาเดียวกัน แมจะเปนการขาม  

Job Family ก็ตาม โดย ฝพร.อยูระหวางพิจารณาทบทวนผลการศกึษาของที่ปรึกษาอีกครั้ง  

โดยใหคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทขององคกร 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

เสนอรายงานสรุปการวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพของ ทอท. ตอ คณะกรรมการบรหิาร 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใหความเห็นชอบในเดือน ม.ค.63 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายนอก เสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล (HRMC) เรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 10 ส.ค.63 ลาชากวาตัวช้ีวัดและเปาหมายของแผน

อยู 7 เดือน เนื่องจากมีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจาก

กำหนดการเดิม 

แนวทางการแกไข เรงรดัการดำเนนิงานในขั้นตอนการสื่อสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับ

ความกาวหนาในสายอาชีพใหพนักงาน ทอท.ไดรับทราบตอไป 
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Criteria) กำหนดตำแหนงเปาหมาย (Criteria Position) และกำหนดตำแหนงในเสนทาง

ความกาวหนา (Ladder Position) รวมทั้งจัดทำ Success Profile ของตำแหนง

เปาหมายหลัก และแผนผังความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Chart) ของ ทอท. 

5. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนนิการตามขอ 4 

6. จัดทำคูมือรูปแบบเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของ ทอท. (Career Path 

Handbook 

กลยุทธท่ี 4.3 : พัฒนาประสิทธิภาพการสรางความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสยีสำคัญ (จำนวน 1 แผน)  

ดำเนินการตามแผนลาชากวากำหนด จำนวน 1 แผน 

1. การจัดการขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจรวมกันของผูมสีวนไดสวนเสียใน 

ทาอากาศยาน (Airport Collaborative Decision Making : A-CDM)  

(แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) 

สวนงานรับผดิชอบ  ฝพน. 

วัตถุประสงค 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจดัการทรัพยากรในทาอากาศยานใหเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

ผานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุก

ภาคสวน โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยทาอากาศยาน 

สิ่งแวดลอม และชุมชน  

แนวทางการดำเนินงาน 

1. สรางความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกบั A-CDM ใหกับบุคลากรทีเ่กี่ยวของ   

2. กำหนดวัตถุประสงคของการจดัทำระบบ A-CDM     

3. วิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) เพื่อระบุขอมลูที่ตองการ และเพื่อทราบสถานะและ

การมีอยูของขอมูลในปจจุบันของ ทอท. 

4. จัดทำ SOP  

5. ประเมินความเสี่ยงและจัดทำตวัช้ีวัด (KPIs) 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ 80 ปจจุบันดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 

2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน 

1. ฝวน. ประชุมรวมกับ ฝปข. ของ ทสภ. และ ทดม. เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงการจดัทำ

ระบบ ACDM เรียบรอยแลว 

2. กำหนดวัตถุประสงคของโครงการจัดทำระบบ A-CDM เรียบรอยแลว 

3. อยูระหวางจัดทำ Gap Analysis - เริ่มจัดทำและรายงานคา Variable Taxi Time (VTT) ซึ่งเปน

สวนหนึ่งของการทำ Gap Analysis ให รญศ. ทราบ และอยูระหวางดำเนินการประสานงานกับผูมี

สวนไดสวนเสียในทาอากาศยาน ซึ่งดำเนินการตอเนื่องระหวาง เม.ย. - มิ.ย.63 

4. ฝพน. จัดการประชุมคณะทำงานเตรียมการระบบการจัดการขอมลูเพื่อใชในการตัดสินใจรวมกัน

ของผูมีสวนไดเสียในทาอากาศยานของ ทอท. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 พิจารณาแนวทาง

การดำเนินงาน (Roadmap) และเห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการรวมกันระหวาง ทอท. และ 

บวท. เปน Steering Committee เพื่อผลักดันการนำ A-CDM มาใช ซึ่ง ฝพน. จะประสานงาน บวท. 

เพื่อดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการฯ สงผลใหแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางเดิมของป 63 มี

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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5. ฝพช. และ ฝมก. อยูระหวางจดัทำราง A-CDM Implementation Plan สำหรับ ทอท. และมีแผน

จะนำเสนอผูเกี่ยวของภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค.63 เพื่อนำขอมูลมาปรับปรุงใหคูมือ A-CDM ของ ทอท.

มีเนื้อหาครบถวนและถูกตอง 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน 

1. จัดทำ SOP แลวเสร็จในเดือน ส.ค.63 

2. การจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) แลวเสร็จในเดือน ก.ย.63 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายใน การปรับรายละเอียดขอบเขตเนื้อหาการ

ดำเนินงานเพิ่มเติม ทั้งนี้ ความลาชาดังกลาวเกิดจากการแกไขปรับปรุง Roadmap การดำเนินงาน

จากระยะสั้นเปนระยะยาว (แบงเปน 4 ระยะ ไดแก Preparation, Initial Phase, Implementation 

Phase และ Operation & Monitoring Phase) จะทำใหการผลักดัน A-CDM เปนไปอยางตอเนื่อง

มากขึ้น ซึ่งจะเปนผลดตีอการยกระดับการบินพลเรือนของไทย 

แนวทางการแกไข ดำเนินการตาม Roadmap ระยะยาวที่ปรับปรุงใหม (คาดวา ACDM จะเริม่ใชใน

ปลายปงบประมาณ 2564) 

ยุทธศาสตรที่ 5 : Aeronautical Business (จำนวน 4 แผน)  ดำเนินการแลวเสร็จ บรรลุตัวชี้วดัและเปาหมายของแผน จำนวน 1 แผน ดำเนินการลาชากวากำหนด จำนวน 1 แผน 

ดำเนินการยกเลิก จำนวน  2 แผน 

กลยุทธท่ี 5.1 : เพ่ิมศักยภาพในการรองรับผูโดยสารและเที่ยวบิน จำนวน 1 แผน 

ดำเนินการลาชากวากำหนด จำนวน 1 แผน 

1. โครงการจัดทำ Airport Parameters Analysis ภายใตขอบเขตงานการจัดสรรตาราง

การบิน ณ ทสภ. ทดม. ทภก. และ ทชม.  

(ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) 

สวนงานรับผดิชอบ  ฝกอ. 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อทบทวนแนวทางและวิธีการประเมินคาขีดความสามารถทาอากาศยานในปจจุบัน 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100  

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  80 ปจจุบนัดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 

2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  อยูในขั้นตอนทางพัสดุ (ขั้นเปดซองขอเสนอดานคณุภาพ) 

โดยบริษัทผูเสนอราคาไดนำเสนอผลงาน (Presentation) แลวเมื่อนวันท่ี 21 ก.ย.63  

ปจจุบันไดที่ปรึกษาบริษัท ทูเซเวนตี้ เอวิเอช่ัน คอนซัลแทนส (ไทยแลนด) จำกัด เรียบรอยแลวเมื่อ

เดือน พ.ย.63 โดยคาดวาจะเซ็นสญัญาในเดือน ม.ค.64 ตอไป 
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2. เพื่อศึกษา วิเคราะห คาขีดความสามารถทาอากาศยานทีม่ีความเหมาะสมตอการ

จัดสรรตารางการบิน พรอมกำหนดขอบเขตและแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเครื่องมือใน

การจัดทำ Airport Parameters Analysis ในอนาคต 

3. เพื่อถายทอดความรูและแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวกับการวิเคราะหคาขดีความสามารถ 

ทาอากาศยานแกพนักงาน ทอท.ในสวนงานที่เกี่ยวของ    

แนวทางการดำเนินงาน   

กระบวนการจดัซื้อจัดจาง (การเขยีนขอกำหนด รวมถึงเปดประมูลเพื่อหาผูรับจาง) 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน 

จัดทำกระบวนจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ และสามารถจัดหาบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการไดภายใน ก.ย.63 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  ปจจัยภายใน เนื่องจากมีการแกไขรายละเอียด TOR ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑที่ถูกตองสำหรับการขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง 

แนวทางการแกไข เรงรดัการดำเนนิงานในขั้นตอนพัสดุใหเซ็นสญัญาบริษัทท่ีปรึกษาในเดือน ม.ค.64 

 

กลยุทธท่ี 5.2 : พัฒนาการตลาดเสนทางการบินเชิงรุก จำนวน 3 แผน 

ดำเนินการแลวเสร็จ บรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน จำนวน 1 แผน  

1. แผนดำเนินงานการเปนเจาภาพจัดงาน The Routes Asia Development 

Forum 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม 

(ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝพธ. 

วัตถุประสงคหลัก 

1. เพื่อพัฒนาความสัมพันธกับลูกคาสายการบินปจจุบัน 

2. เพื่อเนนย้ำความเปนองคกรบรหิารทาอากาศยานระดบัโลก 

3. เพื่อเสริมสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือแกลูกคาสายการบนิ 

4. เพื่อแสดงถึงศักยภาพใหทัดเทียมหรือเหนือกวาทาอากาศยานคูแขง 

5. เพื่อสรางความไดเปรียบดานโอกาสทางธุรกิจดานการบินในอนาคต 

แนวทางการดำเนินงาน   

1.จางบริษัทรับจางจัดงานฯ 

  1.1 บริหารจัดการเรื่องการขนสง VIPs และผูเขารวมงาน การสัญจรภายในจังหวดั 

รวมทั้งประสานหนวยงานดานการรักษาความปลอดภัย 

  1.2 บริหารจัดการเรื่องโรงแรมทีพ่ักสำหรับ VIPs เจาหนาที่ของบรษิัท UBMและ

ผูเขารวมงาน 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ 100 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน   

1. ฝพธ.ไดจางบริษัทรับจางจัดงานฯ ไดแก บริษัท อินเด็กซ ครีเอทฟี วิลเลจ จำกดั (มหาชน)  

ตามขอกำหนดใน TOR เรียบรอยแลว 

2. ฝพธ.ไดทำการโอนชำระคาลิขสทิธ์ิการเปนเจาภาพรวมจัดงาน งวดที่ 3 เรียบรอยแลว 

3. ฝพธ.ไดดำเนินการเตรยีมความพรอมในการจัดงาน รวมกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของท้ังภายในและ

ภายนอก ทอท.เรียบรอยแลว 

4. สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 สงผลใหการจัดงานจำเปนตองเลื่อนออกไป 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

รอยละความสำเรจ็ของแผน (รอยละ 100) 

ผลสรุปตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  บรรลตุามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน รอยละ 100 

ความสำเร็จของแผน โดย ฝพธ.ไดจางบริษัทบริษัท อินเด็กซ ครเีอทีฟ วิลเลจ จำกดั (มหาชน)           

จัดงานฯ พรอมทั้งคณะทำงานระหวาง ทอท. และจังหวัดเชียงใหมรวมกันกันหารือเรียบรอยแลว โดย

จะจัดงานดังกลาวในปตอไป 
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  1.3 จัดงานเลี้ยงตอนรับ (Welcome Reception) งานเลี้ยงเพื่อการสรางเครือขาย

พันธมิตร ( Networking dinner) และงานประกาศรางวัลการตลาดดานการบิน (Gala 

Dinner) 

  1.4 บริหารจัดการทองเที่ยวเพื่อการสำรวจโอกาสทางธุรกิจแกผูเขารวมงาน ท้ังกอนและ

หลังการงาน รวมทั้งพรีเมียมทัวรสำหรับ UBM & VIPs 

  1.5 จัดการบัตรโดยสารสำหรับเจาหนาที่ UBM และ VIPs ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

  1.6 ประชาสัมพันธการจัดงานในชองทางตางๆ อาทิ สื่ออิเลคทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ/

โทรทัศน 

2. คณะทำงานระหวาง ทอท. และจังหวัดเชียงใหม รวมหารือเพื่อการเตรียมจดังาน 

ดำเนินการยกเลิก จำนวน  2 แผน 

1. โครงการสงเสริมและจูงใจใหสายการบินยายฐานฏิบัติการและการบริการไปยัง

อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 (SAT-1) ณ ทสภ. (Incentive Program)  

(แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝพธ. 

ยกเลิก จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวสิาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 

5/2563 เมื่อวันท่ี 29 มิ.ย.63  

2. แผนการเสนอตัวขอเปนเจาภาพการจัดงานประชุมเจรจาเชิงธรุกิจ 

ดานการบิน The World Routes Development Forum 2022 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝพธ. 

ยกเลิก  จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวสิาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 

4/2563 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63  

ยุทธศาสตรที ่6 : Non-Aeronautical Business (จำนวน 11 แผน) ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 5 แผน (บรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน 4 แผน ไมบรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายของ

แผน 1 แผน) ลาชากวากำหนด จำนวน 6 แผน 

กลยุทธท่ี 6.1 : พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชยในอาคารผูโดยสาร จำนวน 1 แผน 

ดำเนินการแลวเสร็จ ไมบรรลุตัวชี้วัดเปาหมายขอแผน จำนวน 1 แผน 

1. Click and pay 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝอช.ทชม. 

วัตถุประสงคหลัก  

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  100 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  

1. สำรวจและสรางขอมูลชองการชำระเงินในรูปแบบตางๆของรานคาในสนามบิน 
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1. เพิ่มชองทางการชำระเงินใหแกลูกคาที่เขามาใชบริการรานคาในสนามบิน  

2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการภายในอาคารผูโดยสาร 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. สำรวจและสรางขอมูลชองการชำระเงินในรูปแบบตางๆของรานคาในสนามบิน 

2. นำขอมูลจากแบบสำรวจมาวเิคราะหเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาชองทางการชำระเงิน 

3. ประสานความรวมมือกับธนาคารตาง และศึกษาชองทางวิธีการชำระเงินที่ไมใชเงินสด

4. จัดประชุมและเชิญธนาคารตางๆมาเสนอโปรโมชั่นการบริการแกรานคาในสนามบิน  

5. หาขอสรุปและประเมินผล จากความตองการของผูประกอบการ 

2. นำขอมูลจากแบบสำรวจมาวเิคราะหเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาชองทางการชำระเงิน 

3. ประสานความรวมมือกับธนาคารตาง และศึกษาชองทางวิธีการชำระเงินที่ไมใชเงินสด 

4. นำเสนอโปรโมชั่นการบริการแกรานคาในสนามบินผานชองทาง LINE 

5. สรุปชองทางวิธีการชำระเงินที่ผูประกอบการสนใจแลวเสร็จ โดยตดิตั้งปายประชาสัมพันธชอง

ทางการชำระเงินของแตละรานคาและมรีูปแบบเดียวกัน ไดแก ปาย QR Code, ปายรับชำระผานบตัร

เดบิต/เครดิต 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

อัตราการเพ่ิมขึ้นของยอดรายไดและผลประโยชนตอบแทนเพิ่มขึ้น ระหวาง ต.ค. - ธ.ค.63 เมื่อเทียบ

กับปท่ีผานมา (รอยละ 10)  

ผลสรุปตัวชี้วัดเปาหมายของแผน  ไมบรรลุตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน อัตราการเพ่ิมขึ้นของ

ยอดรายไดและผลประโยชนตอบแทนเพิ่มขึ้น ระหวาง ต.ค. - ธ.ค.63 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา (รอยละ 

- 88) เนื่องจากสถานการณโควิด - 19 ทำใหผูโดยสารลดลงเปนอยางมาก 

กลยุทธท่ี 6.2 : พัฒนาการใชประโยชนสนิทรัพยภายนอกอาคารและพื้นที่วางเปลา จำนวน 9 แผน 

ดำเนินการแลวเสร็จ บรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน จำนวน 4 แผน 

1. แผนดำเนินการเตรียมความพรอมในการใชประโยชนและการพัฒนาโครงการบน

ที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีนอย 723 ไร  

(ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝบส. 

วัตถุประสงคหลัก  

1. เพื่อใหการใชประโยชนท่ีดินแปลงถนนวัดศรีวารีนอยฯ เปนไปดวยความถูกตอง 

สอดคลองกับกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ สภาพการณและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน  

2. เพื่อให ทอท.สามารถพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีนอยฯ ในการดำเนิน

กิจกรรมที่เกีย่วของหรือสนับสนุนการดำเนินกิจการทาอากาศยานและการขนสง 

ทางอากาศ  

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  100 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  

     ทอท. มีหนังสือแจงผูถือครองกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินในกรรมสิทธ์ิของตน

เพื่อตรวจสอบแนวเขตโฉนดที่ดิน ที่ตั้งแนวเขตที่ดินและจํานวนเนื้อที่ของที่ดินตามที่ไดครอบครองอยู

จริง โดย ทอท.ไดมีหนังสือแจงผูถอืครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63  

เพื่อใชในการตรวจสอบจํานวนเนือ้ท่ีดินเพื่อทำการแลกเปลี่ยนที่ดินกับ ทอท. ใหถูกตองตามระเบียบ

ของกรมที่ดินและระเบยีบที่เกี่ยวของตอไป 

     ทอท.ไดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการรังวัดของแปลงที่ดินเอกชน และหารือรวมกันในการ

ดำเนินการและการจัดเตรยีมเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ในขั้นตอนของการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินระหวาง

กัน เมื่อวันที่ 30 - 31 ก.ค.63 รวมทั้ง ฝบส. ไดจัดการประชุมเพื่อพิจารณาการจดัสรรที่ดินและระบบ

สาธารณูปโภคหลักของที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีนอยฯ เมื่อวันท่ี 18 ส.ค.63 เพื่อใหผูบริหารและสวน
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3. เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบินใหสงูข้ึนและลดคาใชจาย

ในการดูแลรักษาทรัพยสิน รวมทั้งปองกันปญหาบุกรุกและครอบครองปรปกษ 

แนวทางการดำเนินงาน   

1. การปดประกาศแสดงเขตผังเมอืง 

    1.1 สนับสนุนขอมูลแก อบจ.สป.ในการจัดทำเอกสารปดประกาศ 30 วันและรวมกัน

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารฯ เพื่อเตรียมการปดประกาศ                                                         

1.2 การปดประกาศแสดงเขตผังเมืองรวมที่แกไข พรอมรายละเอียดของการแกไขไมนอย

กวา 30 วัน (15 ต.ค.-13 พ.ย.62 จำนวน 70 แหงๆ ละ 2 จุดทั่วจังหวัดสมุทรปราการ)                          

   1.3 ติดตามเรื่องคำรองและเตรยีมขอมูลเพื่อช้ีแจงผูรองใหเกิดความเขาใจและถอนคำ

รอง (กรณีมีคำรอง) ระหวางปดประกาศ 

2. ติดตามสรุปผลการปดประกาศฯ และการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมืองใน

การเสนอผังเมืองรวมตอรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงแกไขผังเมืองรวม 

3. การเจรจาเพื่อเตรียมการแลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อการพัฒนาเสนทางคมนาคมและเพิ่ม

ศักยภาพที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารนีอย 723 ไร โดยผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ทอท. 

4. ทอท. มีหนังสือแจงการพิจารณารายละเอียดบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการ

แลกเปลีย่นที่ดินเพื่อใชกอสรางถนนยกระดับเขาสนามบินสุวรรณภมู ิเพื่อผูถือครอง

กรรมสิทธิ์ท่ีดินจะพิจารณาลงนามในบันทึกขอตกลงเพื่อแลกเปลีย่นที่ดินกับ ทอท. 

5. ผูถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดินและ ทอท. ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการ

แลกเปลีย่นที่ดินฯ 

6. ขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการดำเนินการแลกเปลีย่น

ที่ดิน 

7. ทอท. มีหนังสือแจงผูถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินใหดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินใน

กรรมสิทธิ์ของตนเพื่อตรวจสอบแนวเขตโฉนดที่ดิน ท่ีตั้งแนวเขตที่ดนิและจํานวนเนื้อที่

ของท่ีดินตามที่ไดครอบครองอยูจริง 

งาน ทอท.ที่เกี่ยวของ ไดรับทราบความกาวหนาของการแกไขผังเมอืงและแผนแมบทการใชประโยชน

ที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีนอยฯ และการดำเนินการตางๆ ของ ทอท. ตลอดจนรวมกันพิจารณาความ

ตองการใชพ้ืนที่แปลงถนนแปลงถนนวัดศรีวารีนอย 723 ไร  

ของหนวยงานภายใน ทอท. 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

ทอท.มีหนังสือแจงผูถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินใหดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินในกรรมสิทธิ์ของตนเพื่อ

ตรวจสอบแนวเขตโฉนดที่ดิน ท่ีตั้งแนวเขตที่ดินและจํานวนเนื้อท่ีของท่ีดินตามที่ไดครอบครองอยูจริง 

ภายในเดือน ส.ค.63  

ผลสรุปตัวชี้วัดเปาหมายของแผน บรรลุตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดเปาหมายของแผน โดย ทอท. มีหนังสือ

แจงผูถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เมื่อวันท่ี 22 มิ.ย.63 ใหดำเนินการรังวัดสอบเขตทีด่ินในกรรมสิทธิ์เพื่อ

ดำเนินการแลกเปลี่ยนที่ดินกับ ทอท. ใหถูกตองตามระเบยีบของกรมที่ดินและระเบียบที่เกี่ยวของ

ตอไป 
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8. ประชุมกับผูเกีย่วของ 

   8.1 ประชุมรวมกับผูถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินท่ีจะแลกเปลี่ยนกับ ทอท. เพื่อเตรียม

เอกสารโฉนดที่ดินและอื่นๆ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

   8.2 ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาโครงการและกิจกรรม ณ ศูนยบริการและ

สนับสนุนกิจการทาอากาศยานสุวรรณ 

2. การใหสัมปทานสิทธิกอสรางอาคารจอดรถ ณ ทชม.(แผนรวมทุนระหวางภาครัฐและ

เอกชน : PPP) 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  สพณ.ฝอช.ทชม. 

วัตถุประสงคหลัก  

1.  เพ่ือบรรเทาความแออัด ความคับคั่ง พื้นท่ีจอดรถของ ทชม. 

2.  เพื่อใชประโยชนพ้ืนที่วางเปลาและเพิ่มรายไดไมเกีย่วของกับการบินของ ทชม. 

แนวทางการดำเนินงาน  

ดำเนินการกอสรางอาคาร  

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  100 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน ดำเนินการกอสรางไดตามแผนแลวเสร็จ 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน                                                                                

ดำเนินการกอสรางไดตามแผนแลวเสร็จ พรอมเปดใชงานวันท่ี 1 ต.ค.63 

ผลสรุปตัวชี้วัดเปาหมายของแผน บรรลุตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดเปาหมายของแผน ดำเนินการกอสรางได

ตามแผนแลวเสร็จ เปดใชงานเรียบรอยแลวเมื่อวันท่ี 1 ต.ค.63 

3. แผนการใหสัมปทานสิทธิโครงการศูนยซอมอากาศยาน ณ ทชร. (MRO) (แผนรวม

ทุนระหวางภาครัฐและเอกชน : PPP) 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  สพง.ทชร. 

วัตถุประสงคหลัก  

1. เพื่อใหการดำเนินงานตามโครงการศูนยซอมอากาศยาน ณ ทชร. (MRO) เปนไปดวย

ความเรยีบรอย และเปนไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด 

2. เพื่อเพิ่มรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบินของ ทชร. 

แนวทางการดำเนินงาน   

1. แตงตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการกอสราง โครงการศูนยซอมอากาศยาน (MRO) ณ 

ทขร.    

2. ประชุมรวมหารือเงื่อนไข แบบกอสราง MRO เพื่อเช่ือมตอ Parallel Taxiway และ

ขอกำหนดอื่นๆ รวมกับบริษัทฯ 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  100 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  

- เมื่อวันที่ 28 ต.ค.62 ทชร., ฝวค. และ ฝผพ. ไดประชุมรวมกับบริษทัฯ เพื่อหารือเงื่อนไข แบบ

กอสราง MRO เพื่อเช่ือมตอ Parallel Taxiway และขอกำหนดอื่น ๆ ณ หองประชุมฝายอำนวยการ 

ทดม. ช้ัน 3 

- ทชร.ไดดำเนินการแตงตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการกอสราง โครงการศูนยซอมอากาศยาน (MRO) 

ณ ทขร. ตามคำสั่ง ทอท.ที่ 4032/2562 ลงวันที่ 18 ธ.ค.62  

- เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ไดดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 และที่ประชุมมมีติใหเชญิ 

บริษัทฯ เขาหารือเพื่อติดตามเรงรดัการดำเนินการกอสราง 

- เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 คณะทำงานฯ ไดประชุมรวมกับบริษัทฯ เพื่อเรงรัดการดำเนินการกอสราง โดย

บริษัทฯ แจงวาจะมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงจะจัดสงเอกสารยืนยันในการไมตองจัดทำ EIA สำหรับการ
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3. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อตดิตามการดำเนินการกอสราง ครั้งที่ 1  

4. ดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1   

5. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อตดิตามการดำเนินการกอสราง ครั้งที่ 2  

6. ดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2   

7. สรุปผลการดำเนินงาน  

กอสราง MRO จากหนวยงานที่กำกับดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ จะขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการ

ออกแบบทางขับคูขนาน ลานจอดอากาศยาน เพื่อใชในการออกแบบทางขับเช่ือมระหวางศูนยซอม

อากาศยานและทางขับคูขนานของ ทชร. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมรวมกับบริษัทฯ คณะทำงานฯ ได

ประชุมมอบหมายใหสวนงานท่ีรบัผิดชอบ เรงดำเนินการตามที่ไดประชุมรวมกับบริษัทฯ  

- เมื่อวันที ่10 ส.ค.63 ทชร.ไดจัดสงเรื่องขอขยายระยะเวลาการกอสรางของบริษัทฯ นำเรียน

คณะกรรมการพิจารณารายไดของ ทอท.เพื่อพิจารณา 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

รอยละความสำเรจ็ของการดำเนินการตามแผน (รอยละ 100) 

ผลสรุปตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  บรรลุตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน โดยไดสรุปผลการ

ดำเนินงานเรยีบรอยแลว ดังนี ้

1. ทชร.ไดเรงรดัการดำเนินการกอสรางโครงการศูนยซอมอากาศยาน ณ ทชร. (MRO) ของบริษัทผู

ไดรับสัมปทานสิทธิ โดยบริษัทฯ ขอขยายระยะเวลาการกอสราง และ ทชร.ไดนำเรียนเรื่องดังกลาว

ใหกับคณะกรรมการพิจารณารายไดของ ทชร.เพื่อพิจารณาแลว  

2. ทชร.ไดจัดสงเอกสารรายละเอยีดเกี่ยวกับการออกแบบทางขับคูขนาน ลานจอดอากาศยาน จาก 

ฝวค. สำหรับใหบริษัทฯ ใชในการออกแบบทางขับเชื่อมระหวางศูนยซอมอากาศยานและทางขับ

คูขนานของ ทชร.เรียบรอยแลว  

3. ทชร.อยูระหวางการตดิตามเอกสารยืนยันในการไมตองจัดทำ EIA สำหรับการกอสราง MRO จาก

บริษัทฯ  

4. ปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวางการสรรหา และคัดเลือกบริษัทผูออกแบบโครงการศูนยซอม 

อากาศยาน ณ ทชร. 

4. แผนการใหสัมปทานการใหสิทธิประกอบกจิการโครงการกอสรางและบริหารจัดการ

อาคารจอดรถยนตหมายเลข 4 และ 5 ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (แผนดำเนินการที่

ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝพณ.ทสภ. 

วัตถุประสงคหลัก  

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ 100   

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน   

จัดทำรางขอบเขตงานฯ (TOR) แลวเสร็จ รอยละ 60 ของ TOR แผนการใหสัมปทาน 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

1. จัดทำขอบเขตงาน (TOR) แลวเสร็จ (รอยละ 50 ของ TOR แผนการใหสัมปทานฯ) 
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เพื่อสรางรายไดโดยการใชประโยชนจากสินทรัพยวางเปลา 

แนวทางการดำเนินงาน   

คณะทำงานจัดทำรางขอบเขตงาน (TOR) การใหสัมปทานการใหสิทธิประกอบกิจการ

โครงการกอสรางและบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต หมายเลข 4 และ 5 ณ ทสภ. 

คาดวาแลวเสรจ็เดือน ก.ย.63 

ผลสรุปตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  บรรลุตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน จัดทำรางขอบเขต

งานฯ (TOR) แลวเสร็จ รอยละ 60 ของ TOR แผนการใหสัมปทานในเดือน ก.ย.63 เร็วกวาตัวชี้วัดและ

เปาหมายของแผนรอยละ 10 

ดำเนินการลาชากวากำหนด จำนวน 5 แผน 

1. แผนการใหสัมปทานสิทธิพัฒนา Junction Bld. ณ ทดม. (แผนรวมทุนระหวาง

ภาครัฐและเอกชน : PPP) 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝพธ. 

วัตถุประสงคหลัก  

เพื่อยกระดับการใหบริการ และชวยสงเสริมการแกปญหาความแออัดภายในอาคาร

ผูโดยสารและระบบจราจรของ ทดม. 

แนวทางการดำเนินงาน  

ใหสิทธิเอกชนประกอบกิจการ ในรูปแบบ Build Operate Transfer (BOT) 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  30 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  

1. รวบรวมขอมูล และศึกษาแนวทางความเปนไปไดโครงการเบื้องตนเรียบรอยแลว 

2. ออกแบบโครงการบริหารจัดการกลุมงาน สนันสนุนการใหบริการ ณ ทดม. โดย ฝผพ.แลวใน

เบื้องตน ทำใหทราบตำแหนงของอาคารตางๆ และพื้นท่ีใชงานของแตละอาคารของโครงการเรยีบรอย

แลว  

     ปจจุบัน ฝพธ.และ ฝผพ.อยูระหวางการพิจารณาปรับแผนการใหสิทธิประกอบกิจการโครงการฯ 

เนื่องจาก ทดม.มีแผนที่จะสรางอาคารจอดรถยนตบริเวณพื้นที่ท่ีวางแผนวาจะทำเปนอาคาร 

Junction building ประกอบกับสถานการณ COVID-19 มีผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ ธุรกิจ การ

ทองเที่ยว และการเดินทางทางอากาศ ทำใหปริมาณผูโดยสารลดลง และการลงทุนเกิดการชะลอตัว

สงผลใหการวิเคราะหโครงการมีปจจัยที่เปลีย่นแปลงจากเดิมไปอยางสิ้นเชิง ซึ่งทำให ทอท.จำเปนตอง

ทบทวนแผนเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  เสนอความเปนไปไดของโครงการดานการเงินและการลงทุนเขา 

คณะกรรมการ ทอท.ในเดือน ก.ย.63 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค ปจจัยภายนอก  

1 ) กรมธนารักษอยูระหวางพิจารณาการปรับแกไขรางขอตกลงการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ  

ณ ทดม. ที่เหลือระยะเวลาในการใชถึง ก.ย.75 (12ป) แตโครงการจะคุมคาในการลงทุนท่ี 20 ป  

ซึ่งไมสอดคลองกับระยะเวลาการใหสิทธิฯ 

2) จากสถานการณ COVID-19 มีผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ ธุรกจิ การทองเที่ยว และ 
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การเดินทางทางอากาศ ทำใหปริมาณผูโดยสารลดลง และการลงทุนเกิดการชะลอตัวสงผลใหการ

วิเคราะหโครงการมีปจจยัที่เปลีย่นแปลงจากเดมิไปอยางสิ้นเชิง และไมมีความคุมคา                    

แนวทางการแกไข   

- รอ ธร.พิจารณาการการปรับแกไขรางขอตกลงฯ การใชประโยชนในที่ราชพัสดุ ณ ทดม. 

- ปรับแผนปฏิบตัิการใหสอดคลองกับสถาณการณปจจุบัน และหาแนวทางท่ีทำใหโครงการ 

  เกิดความคุมคาในการลงทุน 

2. แผนการใหสัมปทานสิทธิกอสรางอาคารจอดรถ ณ ทดม.(แผนรวมทุนระหวาง

ภาครัฐและเอกชน : PPP) 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ศขส.ทดม 

วัตถุประสงคหลัก 

เพื่อบริหารจดัการพื้นที่เชิงพาณิชย และรองรับการใหบริการลานจอดรถยนต ภายใน

โครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต ณ ทาอากาศยานดอนเมือง 

แนวทางการดำเนินงาน  

กำกับ ควบคุมการบริหารจดัการใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  0 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน บริษัท เอ็มพี เม็ก จำกัด ไมสามารถดำเนินการโครงการ

ตามแผนได เนื่องจากประสบปญหาเรื่องแหลงเงินทุน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63 คณะทำงานฯ ได

จัดทำหนังสือพิจารณาบอกเลิกสญัญาโครงการดังกลาว เสนอคณะกรรมการพิจารณารายได และเมื่อ

วนัที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 7/2563 มีมติอนุมัติใหบอกเลิกสญัญาใหประกอบกิจการ  

กับบริษัท เอ็มพี เม็ก จำกัด 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

1. รอยละความกาวหนาในการกอสรางอาคารลานจอดรถยนต                                                         

2. รอยละของจำนวนการเขาใชบรกิารของผูใชบริการ                                                                

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค ปจจัยภายนอก บริษัท เอ็มพ ีเม็ก จำกัด ไมสามารถ

ดำเนินการโครงการตามแผนได เนื่องจากประสบปญหาเรื่องแหลงเงินทุน 

แนวทางการแกไข ทดม. แตงตั้งคณะทำงานเรงรัดการกอสราง เพื่อกำกับ ดูแลการบริหารจัดการ

ดังกลาว ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 21 เม.ย.63 คณะทำงานฯ ไดจัดทำหนังสือพิจารณาบอกเลิกสัญญา 

โครงการดังกลาว เสนอคณะกรรมการพิจารณารายได และเมื่อวันท่ี 17 มิ.ย.63 ที่ประชุม

คณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 7/2563 มีมติอนุมัติใหบอกเลิกสญัญาใหประกอบกิจการ กับบริษัท เอ็มพี 

เม็ก จำกัด เรียบรอยแลว 
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3. แผนการใหสัมปทานการใหสิทธิประกอบกจิการโครงการบริหารจัดการอาคารจอด

รถยนต ณ ทภก. (แผนรวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชน : PPP) 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝบธ. 

1.  คัดเลือกผูประกอบกิจการใหแลวเสร็จตามกำหนด 

2.  ผูประกอบการดำเนินการดานสัญญาแลวเสรจ็ตามกำหนด 

วัตถุประสงคหลัก  

แนวทางการดำเนินงาน  

1.  คณะทำงานรวมกับ ทภก. รวมประชุมหารือเพื่อเตรียมพรอมขอมูลการจดัทำโครงการฯ

2.  คณะทำงานรางขอบเขตงาน (TOR) จัดทำรางหลักเกณฑและเงือ่นไขการใหสิทธิ

ประกอบกิจการโครงการบริหารจดัการอาคารจอดรถยนต ณ ทภก.ใหแลวเสร็จ 

 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  10 ปจจุบนัดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 

2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน คณะทำงานรวมกับ ทภก. รวมประชุมหารือเพื่อ

เตรียมพรอมขอมลูการจดัทำโครงการฯ เรยีบรอยแลวเมื่อเดือน มี.ค.63  ปจจุบันอยูระหวาง 

รอกำหนดการนดัประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการพจิารณาจัดทำรางขอบเขตงาน (TOR)  

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

จัดทำรางหลักเกณฑและเงื่อนไข รางขอบเขตงาน (TOR) แลวเสรจ็ (ก.ย.63) 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค  

ปจจัยภายนอก  เนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจและปญหาดาน COVID-19 ทำใหตองชะลอโครงการ 

แนวทางการแกไข เรงดำเนินการคัดเลือกโครงการดังกลาวตอไป 

4. แผนการใหสัมปทานการใหสิทธิประกอบกจิการโครงการบริหารจัดการอาคารจอด

รถยนต ณ ทหญ. (แผนรวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชน : PPP) 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝบธ. 

วัตถุประสงคหลัก  

1. คัดเลือกผูประกอบกิจการใหแลวเสร็จตามกำหนด 

2. ผูประกอบการดำเนินการดานสญัญาแลวเสร็จตามกำหนด 

แนวทางการดำเนินงาน  

1.  คัดเลือกผูประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถ ทหญ. 

โดยบริษัท ทู เอ็นเตอรไพรส จำกดั เปนผูไดรบัสิทธิฯ 

2.  แจงผลการคดัเลือกแกบริษัทและบริษัทมหีนังสือตอบรบัภายใน 7 วันทำการ 

3.  ผูประกอบการดำเนินการดานสัญญาภายใน 30 วันและอยูระหวางทำสัญญา 

 

 เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  90 ปจจุบนัดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 

2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน ตามมติคณะกรรมการ ทอท.ครั้งท่ี 6/2563 ใหฝบธ.

ดำเนินการคดัเลอืกผูประกอบกิจการโครงการบริหารจดัการอาคารจอดรถยนต ณ ทหญ. ดวยวิธีพิเศษ  

โดยเชิญผูประกอบการจำนวน 3 ราย โดยบริษัท ทู เอ็นเตอรไพรส จำกัด เปนยื่นขอเสนอการ

ดำเนินงานเพียงรายเดยีว โดยคณะกรรมการ ทอท.อนุมัตผิลการคัดเลือกผูประกอบกิจการโครงการ

บริหารจดัการอาคารจอดรถยนต ณ ทหญ. ใหแกบริษัท ทู เอ็นเตอรไพรส จำกดั เรยีบรอยแลว 

ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการดานสัญญา 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

1.  มีหนังสือแจงผูประกอบการเรือ่งการใหสิทธิประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอด

รถยนต ณ ทหญ. 



55 

 
แผนปฏิบัติการ ผลการดำเนินงาน 

2.  ผูประกอบการมีหนังสือตอบรบัเงื่อนไขภายใน 7 วันทำการ 

3.  ผูประกอบการลงนามในสญัญาภายใน 30 วัน 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค ปจจัยภายนอก เนื่องจากบรษิัทขอแกไขช่ือคูสัญญาจากนติิ

บุคคลหลายรายรวมกลุมกันยื่นขอเสนอในนาม Consortium เปนนติิบุคคลรายเดียว (บริษัทจำกัด) 

ทำใหตองเริ่มตนประมลูใหมอีกครัง้ ปจจุบันผูประกอบการอยูระหวางดำเนินการดานสญัญา 

แนวทางการแกไข เรงรดัผูประกอบการดำเนินการดานสัญญา 

�. โครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ. และ ทชร. 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝบส. 

วัตถุประสงคหลัก  

1. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท่ีราชพัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสอดคลองกับ 

การดำเนินงานของ ทอท. และกฎ ระเบียบที่เกีย่วของ 

2. เพื่อกำหนดและปรับปรุงอัตราคาภาระประเภทคาเชาที่ดินชนิดระบุพื้นท่ีตั้งใหม ี

ความสอดคลองกับมูลคาของที่ดินและศักยภาพการใชประโยชนในปจจุบัน 

3. เพื่อเสนอโครงการและคัดเลือกผูประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ทอท.

ไดรับผลตอบแทนจากการใชประโยชนในที่ราชพัสดุไดอยางเหมาะสม 

4. เพื่อสรางรายไดที่เกีย่วกับกิจการการบิน และรายไดทีไ่มเกีย่วกับกจิการการบินและ

สามารถลดคาใชจายในการดูแลรกัษาทรัพยสิน รวมทั้งปองกันปญหาการบุกรุก 

แนวทางการดำเนินงาน   

1. จัดทำขอบเขตและขอกำหนดงานจาง (TOR) เพื่อรังวัดกำหนดขอบเขต ประเมินมลูคา 

และประชาสัมพันธการใชประโยชนทรัพยสิน การพัฒนาทรัพยสิน "   

2. ดำเนินการจดัจางบริษัทผูรับจางตามกระบวนการทางพัสดุ (วิธีคดัเลือก)  

3. ดำเนินการงานจางรังวัดกำหนดขอบเขต ประเมินมลูคาและประชาสัมพันธการใช

ประโยชนทรัพยสิน   

    3.1 รังวัด สอบเขตและประเมนิจำนวนเนื้อที่ท่ีราชพัสดุ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ. และ 

ทชร.   

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100 

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  75 ปจจุบนัดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 

2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  

    ฝบส.ไดดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกจิและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 

4/2563 วันที่ 22 มิ.ย.63 ครั้งที่ 7/63 เมื่อวันท่ี 17 ก.ย.63 11 และครั้งที่ 8/63 วันท่ี 12 ต.ค.63 โดย

ชะลอโครงการจางที่ปรึกษาและปรับกรอบระยะเวลากิจกรรม Project Sounding ใหสอดคลองกับ

แผนดำเนินการเตรียมความพรอมในการใชประโยชนและการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรี

วารีนอย 723 ไร กระชับระยะเวลาการดำเนินงานโครงการจาก 9 เดือนเปน 6 เดือน และ

ประชาสมัพันธ ผาน www.airportthai.co.th และ/หรือชองทางอ่ืน ทดแทนการจัดกิจกรรม Market 

Sounding และปรับลดภาษีมลูคาเพิ่ม 7% ออกจากงบประมาณ ตามรูปแบบการปฏิบัติของงบทำการ 

และปรับลดงบประมาณจากกระบวนการจัดจาง ประสานบริษัทผูรับจาง เพื่อปรับลดงานตาม TOR 

ปจจุบัน ฝบส.ปรับแผนตามมติคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกจิและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 

9/63 วันท่ี 26 ต.ค.63 เรียบรอยแลว และนำสง ฝกอ. เพ่ือพิจารณาดำเนินการเปนแผนปฏิบัติการ

ประจำปงบประมาณ 2564 ตอไป 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

1. ดำเนินการจดัทำขอกำหนด รายละเอยีด (TOR) และเสนอจัดจางบริการรังวัดกำหนดขอบเขต 

ประเมินมูลคาและประชาสัมพันธการใชประโยชน ทสภ., ทชม., ทชร. และ ทหญ. ไปยัง ฝพด. 
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    3.2 ประเมินมูลคาที่ดินตามศักยภาพและขอจำกัดการใชประโยชน   

    3.3 กำหนดและปรับปรุงอัตราคาภาระประเภทคาเชาที่ดินชนิดระบุพื้นท่ีตั้ง   

 

เพื่อดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ภายใน เม.ย.63 

2. บริษัทผูรับจางดำเนินการรังวัดกำหนดขอบเขตและกำหนดอัตราคาเชาที่ดินแลวเสรจ็ 2  

ทาอากาศยาน 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค ปจจัยภายใน ตามมตคิณะกรรมการนโยบายแผนวสิาหกิจและ 

งบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 4/2563 วันท่ี 22 มิ.ย.63 ครั้งท่ี 7/63 เมื่อวันท่ี 17 ก.ย.63 11 และครั้ง

ที่ 8/63 วันที่ 12 ต.ค.63 ให ฝบส.ชะลอโครงการจางที่ปรึกษาและปรับกรอบระยะเวลากิจกรรม 

Project Sounding ใหสอดคลองกับแผนดำเนินการเตรียมความพรอมในการใชประโยชนและการ

พัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีนอย 723 ไร ,ใชการประชาสัมพันธในรูปแบบอื่นแก

ผูประกอบการรายเดมิ ทดแทนการจัดกิจกรรม Market Sounding, กระชับกิจกรรมการ

ประชาสมัพันธโครงการ ปรับงบประมาณและตัวชี้วัดใหสอดคลองกบัแนวทางการดำเนินงาน  

โดยงบประมาณตองไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม ฝบส.จึงตองปรับแผนดังกลาว  

แนวทางการแกไข ฝบส.ปรับแผนตามมติคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ 

ทอท. ครั้งที่ 9/63 วันที่ 26 ต.ค.63 เรียบรอยแลว และนำสง ฝกอ. เพื่อพิจารณาดำเนินการเปน

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 ตอไป 

กลยุทธท่ี 6.3 : พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน จำนวน 1 แผน 

ดำเนินการลาชากวากำหนด จำนวน 1 แผน 

1. ความรวมมือทางวิชาการวาดวยการศึกษาและการใหบริการผานโครงขาย

โทรคมนาคมในระบบ 5G (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  สทกส. 

วัตถุประสงคหลัก เพื่อประสานใหเกิดความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของในการสรางระบบ

นิเวศของสนามบินอัจฉรยิะ (Smart Airport Ecosystem) เพื่อดำเนินการใหบริการใน

พื้นท่ีสนามบิน 

แนวทางการดำเนินงาน   

1. ทอท.และ กสทช.จัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อดำเนินการนำระบบเทคโนโลยี 

5G มาใชในทาอากาศยาน 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100                                                             

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  70 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน 

1. ทอท.ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการวาดวยการศึกษาและการใหบริการผาน

โครงขายโทรคมนาคมในระบบ 5G กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาตเิรียบรอยแลว โดยระยะเวลาของขอตกลงมีระยะเวลาความรวมมือ  

2 ป นับแตวันท่ีทั้งสองฝายไดลงนามในบันทึกขอตกลงฉบับน้ี เมื่อวนัที่ 22 ม.ค.63  

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน  

ไดผลการศึกษาการนำเทคโนโลยี 5G มาใชงานในสนามบิน (เดือน ก.ย.63) 
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2. ทอท.และ กสทช.จัดตั้งคณะทำงานรวมเพื่อการศึกษาทดลองทดสอบระบบ 

3. คณะทำงานรวมทำการศึกษาทดลองทดสอบระบบ 

 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค ปจจัยภายนอก เนื่องจากระหวางการดำเนินงานไดรบั

ผลกระทบจากเหตุการณระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่มแพรระบาดใน

ไทย ชวงตนป 63 และสงผลตอความพรอมของ กสทช. ในการเริ่มใชเทคโนโลย ี5G ในทาอากาศยาน 

ดังนั้นจงึตองมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน 

แนวทางการแกไข ฝพช. พิจารณาแลว เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน จึงขอชะลอไปกอน 

ทั้งนี้ ฝพช. จะมีการประสานและติดตามเปนระยะ กับ กสทช. เพื่อ ทอท. และ กสทช.จะไดดำเนิน

ตามกรอบความรวมมือ เมื่อ กสทช. มีความพรอมกลับมา 

ยุทธศาสตรที่ 7 : Business Development (จำนวน 2 แผน)  ดำเนินการแลวเสร็จ บรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน จำนวน 1 แผน  ดำเนินการลาชากวากำหนด 1 แผน 

กลยุทธท่ี 7.1 : พัฒนาธุรกิจระหวางประเทศ  จำนวน 1 แผน 

ดำเนินการแลวเสร็จ บรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน จำนวน 1 แผน 

1. แผนการสรางความรวมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมลูและการกำหนดรูปแบบการดำเนิน

ธุรกิจรวมกันระหวาง ทอท. และ Sister Airports (AOT Airports Application) 

(ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  สนกต. 

วัตถุประสงคหลัก  

1. เพื่อผลักดันกิจกรรมทางธุรกจิระหวาง ทอท และ Sister Airports ใหเกิดเปนรูปธรรม 

2. เพื่อผลักดันใหเกดิการใชงาน AOT Airports Application อยางแพรหลายใน

ตางประเทศ 

3. เพื่อเพิ่มรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aero Revenue)  

แนวทางการดำเนินงาน 

1. ทาอากาศยานนานาชาตินารติะ   

   1.1 การประเมินขอมูลของทาอากาศยานนานาชาตินาริตะทีไ่ดมีการเดินทางไป

ปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2562   

   1.2 การประสานทาอากาศยาน เรื่อง การเชื่อมตอ Airport Application รวมกัน 

ระหวาง ทอท. และทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ผานทาง Email    

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ  100  

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน   

1. ดำเนินการวาง Link ของ AOT Airports Application บน Tabimori Airport Application ของ

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ และการวาง Link ของ NariNavi Application บน AOT Airports 

Application เรียบรอยแลว 

2. ฝพช.ไดนำสงขอมลูเกี่ยวกับการเชื่อมตอ AOT Airports Application ใหทาอากาศยานนานาชาติ

คันไซ (KIX) เรียบรอยแลว และผูแทนของ KIX ไดตอบกลับจดหมายอเล็กทรอนิกส  

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.63 แจงวา KIX มี Airport Application ของทาอากาศยานอยางเปนทางการสำหรับ

ใหบริการขอมลูเกี่ยวกับตารางการบิน แผนที่ภายในทาอากาศยานและอื่นๆ แกผูโดยสารในหลาย

ภาษา พรอมเสนอความเปนไปไดที่จะใหมีการพูดคุยกันในระดับปฏบิัติเกี่ยวกับการแนะนำ Airport 

Application ของท้ัง KIX และ ทอท. อยางไรก็ตามการเชื่อมโยงขอมูลพื้นฐานของแตละ Airport 

Application ตองใชงบประมาณจำนวนมาก กอปรกับตองมีการดำเนินการทางเทคนิคอีกหลายดาน 

ทั้งนี้ ทอท.ไดมีการเชื่อมโยง Link กับ NariNavi Application ของทาอากาศยานนานาชาตินาริตะอยู

แลว อาจเปนหนทางเลือกอยางหนึ่งในการพิจารณาการเชื่อมโยง AOT Airports Application ของ 

ทอท.มายัง Kansai Airport Application 
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แผนปฏิบัติการ ผลการดำเนินงาน 

   1.3 การจัดทำขอตกลงรวมกนัเบื้องตนในการเชื่อมตอ Airport Application ระหวาง 

ทอท. และทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ในดาน Basic Level และดาน Commercial 

Activities ผานทาง Email     

   1.4 การวาง Link ของ AOT Airports Application บน Airport Application ของทา

อากาศยานนานาชาตินาริตะ   

2. ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ   

2.1 การประเมินขอมูลของทาอากาศยานนานาชาติคันไซที่ไดมีการเดินทางไปปฏิบตัิงาน

ในปงบประมาณ 2562   

   2.2 การประสานทาอากาศยาน เรื่อง การเชื่อมตอ Airport Application รวมกัน 

ระหวาง ทอท. และทาอากาศยานนานาชาติคันไซ ผานทาง Email  

   2.3 การจัดทำขอตกลงรวมกันเบื้องตนในการชื่อมตอ Airport Application ระหวาง 

ทอท. และทาอากาศยานนานาชาติคันไซ ในดาน Basic Level และดาน Commercial 

Activities ผานทาง Email  

   โดย ฝปต.จะขอหารือรวมกับ ฝพช.เพื่อพิจารณาดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

1. การประสานทาอากาศยานภายใต SAA เรื่อง การเชื่อมตอ Airport Application รวมกันระหวาง 

ทอท.และทาอากาศยานนานาชาตนิาริตะและทาอากาศยานนานาชาติคันไซผานทาง Email 

2. การวาง Link ของ AOT Airports Application บน Airport Application ของทาอากาศยาน

นานาชาตินาริตะ  

ผลสรุปตัวชี้วัดเปาหมายของแผน  บรรลุตามตัวชี้วัดเปาหมายของแผน 

ตัวชี้วัดท่ี 1. ฝพช.ไดนำสงขอมูลเก่ียวกับการเชื่อมตอ AOT Airports Application ให 

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ (KIX) เรียบรอยแลว และผูแทนของ KIX ไดตอบกลับจดหมาย

อเิล็กทรอนิกส แจงวา KIX มี Airport Application ของทาอากาศยานอยางเปนทางการสำหรับ

ใหบริการขอมลูเกี่ยวกับตารางการบิน แผนที่ภายในทาอากาศยานและอื่นๆ แกผูโดยสารในหลายภาษา 

พรอมเสนอความเปนไปไดที่จะใหมีการพูดคุยกันในระดับปฏิบัตเิกี่ยวกับการแนะนำ Airport 

Application ของท้ัง KIX และ ทอท. 

ตัวชี้วัดท่ี 2. ทอท.ไดมีการเชื่อมโยง Link ของ Airport Application ระหวาง ทอท.และ 

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุน โดย ทอท.ไดเชื่อมโยง NariNavi Application  

บน AOT Airports Application และทาอากาศยานนานาชาตินารติะไดเชื่อมโยง AOT Airports 

Application บน Tabimori Application ผานทาง URL Link เรียบรอยแลว  

กลยุทธท่ี 7.2 : พัฒนาธุรกิจรูปแบบบริษัทลูก/บริษัทรวมทุน  จำนวน 1 แผน 

ดำเนินการลาชากวากำหนด จำนวน 1 แผน 

1. โครงการจัดตั้งสถานที่สำหรับเตรียมสินคาเกษตรและสินคาเนาเสียงายผานชองทาง 

พิเศษ (Perishable Premium  Lane หรือ PPL) (แผนดำเนินการท่ีขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานภายใน) 

สวนงานรับผดิชอบหลัก  ฝขอ. 

วัตถุประสงค  

เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสินคาและมาตรฐานการตรวจสอบสินคาเกษตร 

เปาหมายความกาวหนาตามแผนเดือน ก.ย. รอยละ 100  

การดำเนินงานตามแผนจนถึงปจจบุันคิดเปนรอยละ 70 ปจจุบันดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 

2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต AOT Strategy House ของ 

ปงบประมาณ 2564 (ระหวางเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผน  ดำเนินการจัดทำขอมูลรายละเอียดรวมทั้งวิเคราะห 

ความเปนไปไดทางการเงินของการจัดตั้งบริษัท เพื่อบริหารโครงการเกี่ยวกับสินคาเนาเสียงาย  



59 

 
แผนปฏิบัติการ ผลการดำเนินงาน 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. จัดทำขอมูลรายละเอียดรวมทั้งวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงนิของการจัดตั้งบริษัท 

เพื่อบริหารโครงการเกี่ยวกับสินคาเนาเสยีงาย ณ ทสภ. เสนอคณะกรรมการพิจารณา

ศึกษาการจัดตั้งบริษัทยอยและบรษิัทรวมของ ทอท.เพื่อขอความเห็นชอบ 

2. เสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการดำเนินการจดัตั้งบริษัท

จำกัด บริหารโครงการเกี่ยวกับสินคาเนาเสียงาย ณ ทสภ. และอนุมตัิงบประมาณบริษัท

จำกัด 

3. ดำเนินการจดัทำสญัญารวมทุน และใหที่ปรึกษาทางกฎหมายตรวจสอบ 

4. เสนอคณะกรรมการพิจารณาศกึษาการจัดตั้งบริษัทฯ และคณะกรรมการ ทอท.            

เพื่อพิจารณาสัญญารวมทุน 

5. ลงนามในสัญญารวมทุน 

6. จดทะเบียนจดัตั้งบริษัท และแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท 

7. อนุมัติใหสิทธิประกอบกิจการโครงการ PPL เสนอคณะกรรมการพิจารณารายไดของ 

ทอท.ใหความเห็นชอบ และรายงานคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบ 

8. จัดทำสัญญาอนุญาตใหประกอบกิจการโครงการ PPL 

9. บริษัทฯ ปรับปรุงสถานทีร่วมถงึการทดสอบระบบกอนการใหบรกิารจริง                      

10. เริ่มเปดใหบริการ 

ณ ทสภ. เสนอคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการจัดตั้งบริษัทยอยและบริษัทรวมของ ทอท.เพื่อขอ 

ความเห็นชอบในการดำเนินการเรยีบรอยแลวและ ฝพธ.ไดดำเนินการเสนอเรื่องการเจรจาสัญญารวม

ทุน เขาคณะกรรมการพิจารณาศกึษาการจัดตั้งบริษัทยอยและบริษทัรวมของ ทอท. เมื่อเดือน มิ.ย.63 

เรียบรอยแลวโดยคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ บริษัท ทาฟา คอนซอรเที่ยม จำกัด ไดมีหนังสือเลขที่ 

061/2563 ตอบรับสัญญารวมทุน เมื่อวันท่ี 10 ก.ย.63 โดยอยูระหวาง ฝพธ. ดำเนินการรวบรวม

ขอมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการ ทอท.พิจารณาอนุมตัิสญัญารวมทุน ตอไป 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน   

ไดรับการอนุมัติใหสามารถใหสิทธปิระกอบกิจการโครงการ PPL 

สาเหตุของความลาชา/ปญหาอุปสรรค ปจจัยภายนอก ลาชาสะสมเนื่องจากผูรวมทุนจำเปนตองใช

เวลาในการพิจารณาเงื่อนไขสญัญารวมทุน 

แนวทางการแกไข เรงรดัและติดตาม ฝพธ. ดำเนินการรวบรวมขอมลูเพื่อเสนอคณะกรรมการ ทอท.

พิจารณาอนมุัติสญัญารวมทุน ตอไป 

 


