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บทนำ 

 

1. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ 

 แผนปฏิบัติการ ทอท.ปงบประมาณ 2564 ไดจัดทำขึ้นเพ่ือรองรับยุทธศาสตรของ ทอท. AOT Strategy House ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตร 7 ดาน เพื่อให ทอท.  

  บรรลุเปาหมายตามที่กำหนด 

 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ทอท. 

  แผนปฏิบัติการ ทอท.ปงบประมาณ 2564 ดำเนินการโดยการใหสวนงานตางๆ เสนอแผนฯ ผานคณะทำงานแผนดำเนินการของแตละหนวยธุรกิจ พิจารณา 

  ความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการและงบประมาณกอนสงให ฝกอ. เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. พิจารณาตอไป 

 

3. สาระสำคัญโดยสรุปของแผนปฏิบัติการ ทอท. ปงบประมาณ 2564 

   ปงบประมาณ 2564 ทอท. มีแผนปฏิบัติการที่ตองดำเนินการตาม AOT Strategy House และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและ 

  งบประมาณของ ทอท. รวมทั้งสิ้น 36 แผน รองรับยุทธศาสตร 7 ดาน ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 : Airport Strategic Positioning  ยุทธศาสตรที ่2 : Airport Service  

  Capacity ยุทธศาสตรที ่3 : Regional  Hub ยุทธศาสตรที ่4 : Intelligent Services ยุทธศาสตรที ่5 : Aeronautical Business ยุทธศาสตรที ่6 : Non - Aeronautical     

 Business และยุทธศาสตรที่ 7 : Business Development  โดยสรุปมแีผนปฏิบัติการรองรับในแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที ่1 : Airport Strategic Positioning  มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  1  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                   จำนวน       1      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -      แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                จำนวน       -      แผน 

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -      แผน 

 



 (2) 

   - ทาอากาศยานเชียงใหม                จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน       -      แผน 

ยุทธศาสตรที ่2 : Airport Service Capacity  มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  7  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       6      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -       แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                 จำนวน       1      แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -      แผน   

   - ทาอากาศยานเชียงใหม               จำนวน       -      แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน       -      แผน 

  ยุทธศาสตรที ่3 : Regional  Hub มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  5  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       1      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       4      แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                 จำนวน       -       แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -       แผน   

   - ทาอากาศยานเชียงใหม                จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค          จำนวน       -      แผน 

  ยุทธศาสตรที ่4 : Intelligent  Services  มีแผนปฏิบัตกิารรวมทั้งสิ้น  15  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       11     แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ    จำนวน       2      แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                จำนวน       1      แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -      แผน   



 (3) 

   - ทาอากาศยานเชียงใหม               จำนวน       1      แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน      -      แผน 

  ยุทธศาสตรที่ 5 : Aeronautical Business  มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 4 แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       4      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -       แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                 จำนวน       -       แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -       แผน   

  - ทาอากาศยานเชียงใหม               จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค        จำนวน       -      แผน 

  ยุทธศาสตรที ่6 : Non - Aeronautical Business มแีผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  3  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       3      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -       แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง               จำนวน       -       แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -       แผน   

   - ทาอากาศยานเชียงใหม                จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน       -      แผน 

 

 

 

 

 



 (4) 

  ยุทธศาสตรที่ 7 : Business Development  มแีผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  1  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       1      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -       แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                 จำนวน       -       แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -       แผน   

   - ทาอากาศยานเชียงใหม                จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน       -       แผน 

  



 (5) 

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ 

  การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ ประกอบดวย ตัวอักษรเพื่อแสดงถึงสำนักงานใหญ สายงานทาอากาศยานภูมิภาค และทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.  

  ตามดวยตัวเลขแสดงลำดับของยุทธศาสตร และลำดับของแผนปฏิบัติการในปนั้นๆ แยกตามแตละทาอากาศยาน สามารถอธิบายไดดังนี้ 

 อักษรลำดับที่ 1  หมายถึง สำนักงานใหญ สายงานทาอากาศยานภูมิภาค และทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ประกอบดวย 

  H    หมายถึง  สำนักงานใหญ 

  S      หมายถึง  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

       D    หมายถึง  ทาอากาศยานดอนเมือง 

  P    หมายถึง  ทาอากาศยานภูเก็ต 

                          M        หมายถงึ    ทาอากาศยานเชียงใหม 

  R    หมายถึง  สายงานทาอากาศยานภูมิภาค 

  RH     หมายถึง  ทาอากาศยานหาดใหญ 

  RR     หมายถึง  ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 

 ตัวเลขลำดับที่ 1  หมายถึง ยุทธศาสตรทั้ง 7 ดาน ประกอบดวย  

                                   1    หมายถึง    ยุทธศาสตรที ่1  Airport Strategic Positioning 

                             2    หมายถึง   ยุทธศาสตรที่ 2  Airport Service Capacity   

    3     หมายถึง    ยุทธศาสตรที่ 3  Regional  Hub                                    

                             4     หมายถึง     ยุทธศาสตรที่ 4  Intelligent  Services       

                             5    หมายถึง     ยุทธศาสตรที่ 5  Aeronautical Business 

                             6     หมายถึง     ยุทธศาสตรที่ 6  Non - Aeronautical Business 

                             7     หมายถึง     ยุทธศาสตรที่ 7  Business Development 

 



 (6) 

 ตัวเลขลำดับที่ 2  หมายถึง  ลำดับของแผนปฏิบัตกิารและงานภายใตแตละยุทธศาสตร  

 ยกตัวอยางเชน : หมายเลขกำกับ H-1/01 หมายถึง  

     H    =  แผนงานของสำนักใหญ  

     1    =   ยุทธศาสตรที่ 1 Airport Strategic Positioning 

                          01  =   แผนปฏิบัติการลำดับที่ 1  

 

5.  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 สวนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ ตองดำเนินการตามรายละเอียดท่ีปรากฏในแผนโดยเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินการใหเปนไปตามระยะเวลาที่ 

  กำหนดและการเบิกจายงบประมาณซึ่งเปนเรื่องที่รัฐบาลใหความสำคัญเปนอยางมาก เมื่อการดำเนินการตามแผนมีปญหาหรืออุปสรรค และสงผลใหการดำเนินการ 

  ไมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนดไวหรือมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของแผน สวนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบตองรายงานผานเลขานุการคณะทำงาน 

  แผนดำเนินการของสายงานและหนวยธุรกิจนั้นๆ และนำเสนอ ฝกอ. เพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะอนุกรรมการ 

  กำกับดูแลและบริหารงานใหเปนไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. พิจารณากำหนดแนวทางแกไขปรับปรุงตอไป 

 

6. การติดตามผลการดำเนินการ 

 สวนงานรับผิดชอบจะตองรายงานความกาวหนาของการดำเนินการ ปญหาหรืออุปสรรคในแบบรายงานความกาวหนา และแบบประเมินผลการดำเนินการ ผานเลขานุการ 

  คณะทำงานแผนดำเนินการของสายงานและแตละหนวยธุรกิจพิจารณากอนนำเสนอ ฝกอ. เพื่อรายงานคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และ 

  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานใหเปนไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท.ทราบความกาวหนาเปนรายไตรมาส ซึ่ง ฝกอ. จะจัดสงแบบรายงานความกาวหนา 

  แผนปฏิบัติการใหสวนงาน ทอท. และเลขานุการคณะทำงานแผนดำเนินการของแตละหนวยธุรกิจรายงานความกาวหนาฯ ใหคณะกรรมการฯที่เกี่ยวของทราบตอไป  
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แผนปฏิบัติการปี 2564   วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   ☒ G1 Service   ☐ G2 Standard    ☐ G3 Financial 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Airport Strategic Positioning กลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนาการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญและกำกับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning 

      1.2 ปรับปรุง/ทบทวน Strategic Positioning ของแต่ละท่าอากาศยาน 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญเพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning 
2. วัตถุประสงค์ของแผน  1) เพื่อให้มีการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญของ ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร.                  
   2) ทบทวน Airport Strategic Positioning เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปของ ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร.               
       3) เพื่อจัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ Strategic Positioning ของ ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร.               

3. แนวทางการดำเนินงาน ☒ แผนระยะ 1 ปี  ☐ แผนต่อเน่ือง ดำเนินการปี 2563-2564 
ลำ
ดับ 

แนวทางการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2564) ยอดเบิกจ่าย ส่วนงานรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทำการ งบลงทุน หลัก ร่วม 
1 ฝพช.เลือกและรวบรวมข้อมูล รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

Digital Platform และนำส่งรายละเอียดข้อมูล ให้ ฝกอ. 
              ฝพช.  

2. ฝพน.ประสานงานตามข้อตกลง MOU กับสำนักงานเศรษฐกิจการ
คลังเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ของภาคการท่องเที่ยว 

                

3. ฝกอ.วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทบทวน และจัดทำ Airport Strategic 
Positioning เชิงกายภาพร่วมกับ ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร.               
โดยใช้ SWOT Analysis, Business Model Canvas, Scenario 
Planning and Foresight, OKRs 

               
ฝกอ. 

ทภก., 
ทชม., 
และ 
ทภภ. 

3. ฝกอ.ทบทวน Airport Strategic Positioning เชิงกายภาพ 
ของ ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร. และนำเสนอ
คณะอนุกรรมการกำกับฯ ให้ความเห็นชอบ 

              
ฝกอ. 

ทภก., ทชม., 
และ ทภภ. 

4. เชื่อมต่อข้อมูลภาคการท่องเที่ยวตามที่ได้มีการลงนามใน MOU 
ร่วมกับ สศค. มาวิเคราะห์พัฒนาระบบฐานข้อมูล Digital 
Platform 

              
ฝกอ. ฝพช. 

5. ฝกอ.วิเคราะห์ข้อมูลทบทวน Airport Strategic Positioning  
เชิงการตลาดของ 6 ท่าอากาศยาน จากการนำระบบ Digital มา
สนับสนุนการดำเนินงาน และนำเสนอคณะอนุกรรมการกำกับฯ 
ให้ความเห็นชอบ 

               
ฝกอ. 

ฝพช., 
ฝพธ. 
6 ท่าฯ 

หมายเลขกำกับ :  H-1/01 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝกอ. 
ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ฝรส., ฝพช., ทภก., 
ทชม., ทหญ. และ ทชร.                     
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6. ท่าอากาศยานท้ัง 6 แห่งจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
การดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning  
เชิงกายภาพ และเชิงการตลาด 

              
6 ท่าฯ  

7. คณะทำงานแผนดำเนินการของ 6 ท่าอากาศยานและ  
คณก.นโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณพิจารณาอนุมัติ 
แผนปฏิบัติการ 

              6 ท่าฯ 
ฝกอ., 
คณก. 

 

เป้าหมายร้อยละความก้าวหน้ารายเดือนสะสม 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100     

4. ทรัพยากรท่ีต้องใช้  ☒ ไม่ใช้งบประมาณ  ☐ ใช้งบประมาณรวม....................บาท  ☐ บุคลากร (ถ้ามี)  ☐ ICT (ถ้ามี) 

              ☐ งบทำการ........................บาท  

                        ☐ งบลงทุน..........................บาท 
 
5. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน 

ระดับ รายละเอียดตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปี 63 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ควรปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเลิศ 

กลยุทธ์ 

ร้อยละความสำเร็จของการการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญ 
(Business Intelligent) ภายใต้ Airport Strategic 
Positioning 

100 20 30 100 100 
เสร็จก่อน
กำหนด 

100 
บรรลุตัวชี้วัดเป้าหมาย

ของแผน 
ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับ
ปฏิบัติการท่าอากาศยานที่ตอบ Strategic Positioning 
ของ ทอท. 

ท่าอากาศยาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ภายในกำหนด จำนวน 
3 ท่าอากาศยาน 

ท่าอากาศยาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ภายในกำหนด จำนวน 
1 ท่าอากาศยาน 

 ท่าอากาศยาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ภายในกำหนด จำนวน 
2 ท่าอากาศยาน 

 ท่าอากาศยาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ภายในกำหนด จำนวน 
3 ท่าอากาศยาน 

แผนปฏิบัติการ 
จำนวนแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการดำเนินงาน
ภายใต้ Airport Strategic Positioning ของ ทภก., 
ทชม., ทหญ. และ ทชร.     

 
1 แผน 

 
ไม่มีแผน 

  
1 แผน 

 
 

 
มากกว่า 1 แผน 

KRI 
คณก.นโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณขอ
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการเพิ่มเติม หรือขอให้ปรับ
แผนปฏิบัติการเพื่อความเหมาะสม 

พิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

  พิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
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ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ชื่อแผนปฏิบัติการ  โครงการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญเพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning 
 

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหต ุ
ค่าถ่วงน้ำหนัก 

(%) 
มาตรการควบคุมในปัจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม 

ปัจจัยเสี่ยง: ท่าอากาศยานไม่มีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning 
สาเหตุ: ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากร 

50 - จัดสรรทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่อย่างจำกัด เพื่อมา
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ 
- ประสานงานกับ ฝงป.อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เตรียมการ
จัดสรรงบประมาณสำหรับแผนปฏิบัตงิาน 

 

สาเหตุ: แผนปฏิบัติการภายใต้ Airport Strategic 
Positioning ที่จะทำในระยะสั้น ทับซ้อนกับแผนแม่บท
พัฒนาท่าอากาศยานในอนาคต 

 
70 

 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของแผนปฏิบัติการที่จะ
ดำเนินการในระยะสั้นก่อนมีการดำเนินการตามแผน
แม่บทพัฒนาท่าอากาศยาน  โดยเปรียบเทียบ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับงบประมาณท่ีใช้ไป 
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หมายเลขก ากับ :  H-2/02 

แผนปฏิบัติการปี 2564 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   R G1 Service  G2 Standard  G3 Financial ส่วนงานรับผิดชอบหลัก :   สกส.

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  Airport Service Capacity กลยุทธ์ท่ี  2.2 เพ่ิมขีดความสามารถท่าอากาศยาน ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :   ทสภ.

1. ช่ือแผนปฏิบัติการ     โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

2. หลักการและเหตุผล   ตามมติ ครม. เม่ือ 24 ส.ค.53 อนุมัติโครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) เพ่ือบรรเทาปัญหาปริมาณผู้โดยสารท่ีมีความหนาแน่นของ ทสภ .

3. วัตถุประสงค์ของแผน  เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี

4. แนวทางการด าเนินงาน :     แผนระยะ 1 ปี R แผนต่อเน่ือง ด าเนินการต้ังแต่ปี 2554 - 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบท าการ งบลงทุน หลัก ร่วม

1 สกส. ทสภ.

X

2 สกส. ทสภ.
X

3 งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3) สกส. ทสภ.

X

4 งานซ้ือพร้อมติดต้ังระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4) สกส. ทสภ.
X

5 สกส. ทสภ.

X

6 X สกส. ทสภ.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ) -  9     18   27   36   45   55   64   73   82   91   100 

5. ทรัพยากรท่ีต้องใช้** :   ไม่ใช้งบประมาณ Rใช้งบประมาณรวม    7,504.159    ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)  บุคลากร (ถ้ามี)  ICT (ถ้ามี)

         งบประมาณท้ังโครงการ  62,503.214 ล้านบาท (รวมส ารองราคาเปล่ียนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7 และดอกเบ้ียระหว่างก่อสร้าง)

Rงบลงทุน    7,504.159   ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)

งบท าการ

ล าดับ
ยอดเบิกจ่ายระยะเวลาด าเนินการ  12  เดือน

แนวทางการด าเนินงาน

งานซ้ือพร้อมติดต้ังระบบสายพานล าเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุ

ระเบิด (EDS) (ขาออก) (CC5)

งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังท่ี 1 (ช้ัน 2- 4) 

และส่วนต่อเช่ือมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2)

1.1  ติดต้ังอุปกรณ์งานระบบท้ังหมด ทดสอบระบบและฝึกอบรม รวมท้ัง

รับหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ

2.1  รับหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ

3.1  งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 KV

3.2  งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมจ าหน่ายไฟฟ้าอาคารผู้โดยสารส่วนต่อขยาย

ด้านทิศตะวันออก
3.3  งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมจ าหน่ายไฟฟ้าอาคารส านักงานสายการบิน

และอาคารจอดรถ

4.1  ทดสอบระบบ และรับหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ

งานจ้างก่อสร้างอาคารส านักงานสายการบิน และท่ีจอดรถด้านทิศตะวันออก (CC2/1)

งานจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSC) 

5.1  ติดต้ังอุปกรณ์ระบบ BHS และ HBS ท้ังหมด ทดสอบระบบและฝึกอบรม 

รวมท้ังรับหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ

ส่วนงานรับผิดชอบ
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6. ตัวช้ีวัด/เป้าหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช้ ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ์ - 90 - -
แผน

ปฏิบัติการ
ต.ค.64 ก.ย.64 ส.ค.64 ก.ค.64

KPIs 85 90 95 100

KRIs
เฝ้าดูปกติ 

(สีเขียว)

เฝ้าดูถ่ีข้ึน 

(สีเหลือง)

แจ้งเตือน 

(สีแดง)

1 ภาพรวมความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ อัตราความก้าวหน้า/เดือน > 0.65 % < 0.65% < 0.63%

** หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรท่ีต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ

ด าเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) แล้วเสร็จ พ.ย.64ภายใน ก.ย.64

รายละเอียดดัชนีช้ีวัดความเส่ียง การแจ้งเตือน

80ร้อยละความส าเร็จของงานเม่ือเทียบกับแผนงาน ณ วันประเมินผล

ระดับ

ควรปรับปรุง

เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)

ปี 2564

รายละเอียดตัวช้ีวัด
เป้าหมาย

1

-ร้อยละความส าเร็จของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตามแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานของ ทสภ . และ ทดม. ร้อยละ 90
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ช่ือแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

งบท าการ งบลงทุน

1
งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังท่ี 1 (ช้ัน 2- 4) 

และส่วนต่อเช่ือมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย)
ด าเนินงานก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังท่ี 1 -            

2 งานจ้างก่อสร้างอาคารส านักงานสายการบิน และท่ีจอดรถด้านทิศตะวันออก ด าเนินงานก่อสร้างอาคารส านักงานสายการบิน และท่ีจอดรถด้านทิศตะวันออก -            

3 งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ด าเนินงานก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค -            

4 งานซ้ือพร้อมติดต้ังระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ด าเนินงานจัดหา และงานซ้ือพร้อมติดต้ังระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) -            

5
งานซ้ือพร้อมติดต้ังระบบสายพานล าเลียงกระเป๋า (BHS) 

และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก)

ด าเนินงานจัดหา และงานซ้ือพร้อมติดต้ังระบบสายพานล าเลียงกระเป๋า (BHS) 

และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า)
-            

6 งานจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ด าเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง -            

7,504.159  

5. รายละเอียดกิจกรรมท่ีด าเนินงานและงบประมาณท่ีใช้ (ถ้ามี)

รวมเป็นเงินจ านวน

งบประมาณ  (ล้านบาท)
ล าดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
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ช่ือแผนปฏิบัติการ        โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล   

1. อัตราก าลัง

ประเภท วุฒิการศึกษา จ านวน (อัตรา)

1. พนักงาน วศบ. / วศม. 6

2. ลูกจ้าง

3. พนักงานจัดจ้างภายนอก

4. อ่ืนๆ

2. การพัฒนาบุคลากร

พนักงานระดับ จ านวน (คน) หลักสูตร/ หัวข้อท่ีต้องการอบรม

4 - 8 4 Airport  Engineering Program

4 - 8 4 Airport Master Plan

5 - 8 5 ICAO Annex 14

4 - 8 4 การใช้งาน Building Information Modeling (BIM)

4 - 8 4 การใช้งานโปรแกรม Primavera

5. รายละเอียดความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล  (ถ้ามี)
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ช่ือแผนปฏิบัติการ         โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

ก่อนบริหาร เป้าหมาย

1 ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้า

ไม่สามารถเปิด

ให้บริการได้ตาม

ก าหนด

สูง ปานกลาง

น าแผนบริหารสัญญามาจัดท า

แผนปฏิบัติการรายเดือน 

และติดตามประเมินผลรายสัปดาห์

ก าหนดให้ผู้รับจ้างเพ่ิมทรัพยากร

เพ่ือเร่งรัดงานในกิจกรรมวิกฤติ

2
ผู้ขายไม่สามารถด าเนินงานติดต้ังให้แล้วเสร็จ

ได้ตามแผน

แผนด าเนินงาน

เกิดความล่าช้า
สูง ปานกลาง

ติดตามเร่งรัดกระบวนการออกแบบ

ก่อนส่ังผลิตจัดท าแผนประกัน

คุณภาพ (Quality Assurance : 

QA) เพ่ือลดปัญหาการตรวจพบ

ข้อบกพร่องในข้ันตอนควบคุม

คุณภาพ (Quality Control : QC)

ก าหนดให้ผู้ขายเพ่ิมทรัพยากร

เพ่ือเร่งรัดงานในกิจกรรมวิกฤต

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเส่ียง ฝ่ายบริหารความเส่ียง โทร. 8335, 4119

5. ปัจจัยเส่ียงท่ีอาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเส่ียง ผลกระทบ

ระดับความเส่ียง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า)
มาตรการควบคุมในปัจจุบัน แผนจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
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หมายเลขก ากับ :  H-2/03 

แผนปฏิบัติการปี 2564 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   R G1 Service  G2 Standard  G3 Financial ส่วนงานรับผิดชอบหลัก :  สกส.

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Airport Service Capacity กลยุทธ์ท่ี 2.2 เพ่ิมขีดความสามารถท่าอากาศยาน ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :  ทสภ.

1. ช่ือแผนปฏิบัติการ    โครงการก่อสร้างทางว่ิงเส้นท่ี 3 ทสภ.

3. วัตถุประสงค์ของแผน  เพ่ิมขีดความสามารถของระบบทางว่ิงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก 68 เท่ียวบินต่อช่ัวโมงเป็น 94 เท่ียวบินต่อช่ัวโมง

4. แนวทางการด าเนินงาน :     แผนระยะ 1 ปี	 R แผนต่อเน่ือง ด าเนินการต้ังแต่ปี 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบท าการ งบลงทุน หลัก ร่วม

1 งานก่อสร้าง 5,488.765   สกส. ทสภ.

1.2  งาน Perimeter Taxiway และก่อสร้างส่วนต่อขยาย Taxiway D-2

1.3  งานปรับปรุงคุณภาพดิน GI, SAT2 Apron และ 3rd Cross Taxiway

2 งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 139.635     สกส. ทสภ.

3 9.295         สกส. ทสภ.

0 1 4 14 29 49 57 66 74 83 89 100

5. ทรัพยากรท่ีต้องใช้** :   ไม่ใช้งบประมาณ Rใช้งบประมาณ     5,637.695  ล้านบาท  บุคลากร (ถ้ามี)  ICT (ถ้ามี)

         วงเงินลงทุนท้ังโครงการ เป็นเงิน  21,795.941 ล้านบาท (รวมส ารองราคาเปล่ียนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)

Rงบลงทุน  5,637.695  ล้านบาท (รวมส ารองราคาเปล่ียนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)

งบท าการ

2. หลักการและเหตุผล  ทสภ.เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการ เม่ือวันท่ี 28 ก.ย.49 มีทางว่ิง 2 เส้น โดยเส้นท่ี 1 อยู่ด้านทิศตะวันตก ต้ังอยู่ในทิศ 01L/19R มีความยาว 3,700 เมตร ความกว้าง 

60 เมตร เส้นท่ี 2 อยู่ด้านทิศตะวันออกวางตัวอยู่ในทิศ 01R/19L มีความยาว 4,000 เมตร ความกว้าง 60 เมตร ทางว่ิงท้ัง 2 เส้นมีระยะห่างกันประมาณ 2,200 เมตร ซ่ึงเป็นระบบทางว่ิงท่ีเป็นอิสระต่อกัน และมี

ขีดความสามารถในการรองรับเท่ียวบินได้ 68 เท่ียวบินต่อช่ัวโมง แต่จากปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ืองจึงจ าเป็นต้องก่อสร้างว่ิงเส้นท่ี 3 ความยาว 4,000 เมตร กว้าง 60 เมตร 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของระบบทางว่ิงของ ทสภ. จาก 68 เท่ียวบินต่อช่ัวโมงเป็น 94 เท่ียวบินต่อช่ัวโมง

ส่วนงานรับผิดชอบยอดเบิกจ่าย
ล าดับ

ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน
แนวทางการด าเนินงาน

งานจ้างท่ีปรึกษาและติดตามตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อม

1.1  งานทางว่ิงเส้นท่ี 3, สถานีดับเพลิงกู้ภัยอากาศยาน 

และก่อสร้างส่วนต่อขยาย Taxiway D-1

เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)
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6. ตัวช้ีวัด/เป้าหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช้ ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ์ 85 90 95 100

KRIs
เฝ้าดูปกติ 

(สีเขียว)

เฝ้าดูถ่ีข้ึน 

(สีเหลือง)

แจ้งเตือน 

(สีแดง)

1 ภาพรวมความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ อัตราความก้าวหน้า/เดือน > 5 % < 5% < 3%

** หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรท่ีต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ

รายละเอียดดัชนีช้ีวัดความเส่ียง การแจ้งเตือน

ร้อยละความส าเร็จของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตามแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานของ ทสภ. และ ทดม. ร้อยละ 90 80

ระดับ รายละเอียดตัวช้ีวัด

แผ
นป

ฏิบั
ติก

าร

เป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)

1

ปี 2564 ควรปรับปรุง
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ช่ือแผนปฏิบัติการ         โครงการก่อสร้างทางว่ิงเส้นท่ี 3 ทสภ.

งบท าการ งบลงทุน

1
งานจ้างก่อสร้างทางว่ิงเส้นท่ี 3, Taxiway D Extension 

และงานจ้างก่อสร้าง Perimeter Taxiway ทสภ.

ด าเนินงานก่อสร้างทางว่ิงเส้นท่ี 3, Taxiway D Extension 

และงานจ้างก่อสร้าง Perimeter Taxiway
5,488.765            

2 งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ด าเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง 139.635

3 งานจ้างท่ีปรึกษาและติดตามตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อม 9.29509

5,637.695       

5. รายละเอียดกิจกรรมท่ีด าเนินงานและงบประมาณท่ีใช้ (ถ้ามี)

รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ  (ล้านบาท)
ล าดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
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ช่ือแผนปฏิบัติการ          โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

ก่อนบริหาร เป้าหมาย

1 ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้า ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามก าหนด สูง ปานกลาง

น าแผนบริหารสัญญามาจัดท า

แผนปฏิบัติการรายเดือน 

และติดตามประเมินผลรายสัปดาห์

ก าหนดให้ผู้รับจ้างเพ่ิมทรัพยากร

เพ่ือเร่งรัดงานในกิจกรรมวิกฤต

2
สภาพภูมิอากาศ (ฝนตก) ระหว่าง

ด าเนินงานก่อสร้าง
ส่งผลให้แผนด าเนินงานเกิดความล่าช้า สูง ปานกลาง

วางแผนการน าวัสดุอุปกรณ์เข้า

จัดเก็บในพ้ืนท่ีก่อสร้างในช่วงฤดูฝน 

เพ่ือชดเชยอุปสรรคของสภาพ

ภูมิอากาศท่ีมีผลกระทบต่อ

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

เร่งรัดความก้าวหน้าผลการ

ด าเนินงานก่อสร้างในช่วงนอก

ฤดูฝน

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเส่ียง ฝ่ายบริหารความเส่ียง โทร. 8335, 4119

5. ปัจจัยเส่ียงท่ีอาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเส่ียง ผลกระทบ

ระดับความเส่ียง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า)
มาตรการควบคุมในปัจจุบัน แผนจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
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หมายเลขกํากับ :  H-2/04 

แผนปฏิบัติการป       2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร   R  G1 Service  G2 Standard  G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :     ฝผพ.

ยุทธศาสตรที่ 2   Airport Service Capacity กลยุทธที่   2.2  เพิ่มขีดความสามารถทาอากาศยาน สวนงานรับผิดชอบรวม :      ทดม.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ       โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3

4. แนวทางการดําเนินงาน :     แผนระยะ 1 ป R แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2563-2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1

2 คค. และ สศช. พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอ ครม พิจารณาอนุมัติงบประมาณ

3 ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ

4 ทอท. จัดทําเขียน TOR+UCD สําหรับดําเนินการจางผูรับจาง ฝผพ.

5 ฝผพ.

6 ดําเนินการร้ือถอนอาคารผูโดยสารภายในประเทศหลังเกา เตรียมพื้นที่กอสรางอาคารผูโดยสารอาคาร 3 ทดม./ฝบส

10 20 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

5. ทรัพยากรที่ตองใช** :    R ไมใชงบประมาณ โดยมีวงเงินลงทุนกอสรางทั้งโครงการ 32,292.396 ลานบาท (รวมสํารองราคาเปลี่ยนแปลงรอยละ 10 ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 และดอกเบี้ยระหวางการกอสราง)  บุคลากร (ถาม)ี ICT (ถาม)ี

       งบลงทุน
       งบทําการ

6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ 70 80 90 100

-
ภายใน

 ก.พ.64

ภายใน 

ม.ค.64

ภายใน 

ธ.ค.63

-
ภายใน

 ก.ย.64

ภายใน 

ส.ค.64

ภายใน 

ก.ค.64

KRIs
เฝาดูปกติ 

(สีเขียว)

เฝาดูถี่ขึ้น 

(สีเหลือง)

แจงเตือน 

(สีแดง)

80 70 60

 หมายเหตุ : แผนการดําเนินการดังกลาวตองไดรับการอนุมัติโครงการจาก ครม. ในเดือน ก.พ.64 และไดรับความเห็นชอบเรื่องผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมใน ธ.ค.63

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

เปาหมาย

80

ภายใน ก.พ.64 -

1ระดับ

ควรปรับปรุง

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

ป 2564

รายละเอียดตัวชี้วัด

รอยละความสําเร็จของโครงการพัฒนาทาอากาศยานตามแผนแมบทพัฒนาทาอากาศยานของ ทดม. 60

การแจงเตือนรายละเอียดดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง

รอยละความสําเร็จของโครงการพัฒนาทาอากาศยานตามแผนแมบทพัฒนาทาอากาศยานของ ทดม.

ทอท. จัดทําเขียน TOR+UCD สําหรับดําเนินการจางผูรับจาง แลวเสร็จ

60

ทอท.จัดหาผูรับจางแลวเสร็จ ภายใน ก.ย.64 -

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

ลําดับ แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ  12  เดือน

ดําเนินการจัดหาผูรับจางออกแบบควบคูการกอสราง และผูควบคุมการกอสราง

2. หลักการและเหตุผล    จากสภาพปจจุบันของ ทดม. ภายหลังจากดําเนินการโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 2  แลวเสร็จมีทางวิ่งจํานวน 2 เสน สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินได 50 เที่ยวบินตอชั่วโมง มีการจัดหลุมจอดอากาศยานใชงานจํานวน 108 หลุมจอด 

มีหลุมจอดประชิดอาคารจํานวน 27 หลุมจอด หลุมจอดระยะไกลจํานวน 81 หลุมจอดแและอาคารผูโดยสารมีขีดความสามารถในการรองรับ ปริมาณผูโดยสารได 30 ลานคนตอป แตอยางไรก็ตามจากการเจริญเติบโตของปริมาณเที่ยวบิน และปริมาณผูโดยสารของ ทดม. 

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป ทอท.จําเปนตองพิจารณาแผนการพัฒนาใหสอดคลองกับการเติบโต  ภายใตขอจํากัดทางกายภาพของ ทดม.รวมทั้งปจจัยที่สงผลทําใหการพัฒนาลาชา เชน การพิจารณาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ระเบียบขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ 

เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการวางแผนพัฒนา ทดม. มีความเปนไปไดและสามารถนําไปใชไดตรงกับความเปนจริง

3. วัตถุประสงคของแผน

    1) เพื่อเปนการคืนสภาพขีดความสามารถเดิมของทาอากาศยานดอนเมือง และพัฒนาเต็มศักยภาพของพื้นที่ๆ ใหสามารถรองรับผูโดยสารไดประมาณ 40 ลานคนตอป โดยดําเนินการร้ืออาคารผูโดยสารภายในประเทศเดิม และขยายอาคารเพื่อใหสามารถรองรับผูโดยสารระหวาง

ประเทศได 18 ลานคนตอป ปรับปรุงอาคารผูโดยสาร 1 เพื่อรองรับผูโดยสารภายในประเทศ  ทั้งนี้การปรับปรุงอาคารผูโดยสาร 1 เปนการปรับปรุงเพื่อฟนฟูสภาพอาคารใหอยูในสภาพใหม และยกระดับการใหบริการผูโดยสารโดยเมื่อแลวเสร็จอาคารผูโดยสาร 1 

และ 2 จะรองรับผูโดยสารภายในประเทศรวม 22 ลานคนตอป 

    2)  เพื่อใหระบบขนถายผูโดยสารระหวางทางอากาศและทางพื้นดินมีประสิทธิภาพ ลดความแออัดระบบจราจรภายในทาอากาศยาน รวมทั้งสามารถเชื่อมตอระบบขนสงทางราง 

ยอดเบิกจาย (ลานบาท) สวนงานรับผิดชอบ

กพท. เสนอรายงาน EIA ไปยัง สผ เพื่อทราบวาโครงการดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ EIA 

โดยยังคงมีขอบเขตการดําเนินงานตาม EIA เดิมที่เคยไดรับความเห็นชอบ
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ชื่อแผนปฏิบัติการ          โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3

กอนบริหาร เปาหมาย

1 ไมสามารถอนุมัติงบประมาณสําหรับการกอสรางไดทันตามแผนที่กําหนดไว งานกอสรางเกิดการลาชา สูง ปานกลาง

ประสาน คค และ สศช เพื่อสง

ขอมูลตอบขอซักถามใหสามารถ

ดําเนินการพิจารณาไดตามแผน

ที่กําหนดไว

2 ผลการศึกษา EIA ไมไดรับการอนุมัติตามแผนที่กําหนดไว ทําใหไมสามารถเร่ิมงานกอสรางได ไมสามารเริ่มงานกอสรางได สูง ปานกลาง
ดําเนินการแกไขรายงานตามที่ 

กพท.ใหคําแนะนํา

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา)
มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
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หมายเลขกํากับ :  H-2/05 

แผนปฏิบัติการป 2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร     G1 Service  G2 Standard  G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝผพ.

ยุทธศาสตรที่   2  Airport Service Capacity กลยุทธที่ 2.2 เพิ่มขีดความสามารถของทาอากาศยาน สวนงานรับผิดชอบรวม :  ฝงป., ฝวล., ทชม.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ          โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1

3. วัตถุประสงคของแผน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ทชม. โดยการพัฒนาขยายขีดความสามารถ สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอตอการรองรับปริมาณผูโดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น

                 ซึ่งขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารจะเพิ่มข้ึนจากเดิมที่ 8 ลานคน/ป เปน 16.5 ลานคนตอป

4. แนวทางการดําเนินงาน :     แผนระยะ 1 ป  แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2561-2567

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1 ฝวล. ฝวล.,ฝผพ.,ทชม.

2 ฝผพ. ทชม., ฝวค

x

x

3 ฝผพ. ทชม., ฝวค., ฝพด.

x

3.2  กระบวนการทางพัสดุ จัดหาผูรับจางกอสราง

4 ดําเนินการจัดหาผูควบคุมงาน ฝผพ. ทชม., ฝวค., ฝพด/สกส.

x

x

5 10 15 20 25 40 50 60 70 80 90 100

* การลงนามในสัญญาจัดจางผูควบคุมงาน จะตองไดรับการอนุมัติโครงการจาก ครม. และ ไดรับความเห็นชอบ EIA

5. ทรัพยากรที่ตองใช** :   ไมใชงบประมาณป 2564  บุคลากร (ถามี)  ICT (ถามี)

ดําเนินการจัดหาผูรับจางกอสราง

ลําดับ
ยอดเบิกจายระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน

แนวทางการดําเนินงาน

ดําเนินการดานสิ่งแวดลอม

2.1  แบบ Draft Final 

2.2  แบบ Final 

4.2  กระบวนการทางพัสดุ จัดหาผูควบคุมงาน

4.1  จัดทําขอกําหนด ประมาณราคา งานจางควบคุมงาน แลวเสร็จ

3.1  จัดทําขอกําหนด ประมาณราคา งานจางกอสราง แลวเสร็จ

2. หลักการและเหตุผล อัตราการเติบโตของปริมาณผูโดยสารที่มาใชบริการ ณ ทชม. เติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากนักทองเที่ยวนิยมมาทองเที่ยวใน จ.เชียงใหม ประกอบกับการแขงขันดานราคาของสายการบิน

ตนทุนต่ําสงผลใหปริมาณผูโดยสารที่ใชบริการ ณ ทชม. โดยในปงบประมาณ 2562 มีปริมาณผูโดยสารมาใชบริการถึง 11 ลานคน ซึ่งเปนปริมาณที่เกินขีดความสามารถในการรองรับของ ทชม. (8 ลานคนตอป) สงผลทําใหเกิด

ความคับคั่ง และระดับการใหบริการลดลง ฝผพ. จึงตระหนักในเรื่องดังกลาวและไดจัดทําโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 ซึ่งเปนไปตามแผนแมบทการพัฒนา ทชม.เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา ทชม. ตอไป

สวนงานรับผิดชอบ

ดําเนินการออกแบบงานในโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)
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 โดยมีวงเงินลงทุนทั้งโครงการ 15,818.507 ลานบาท (รวมสํารองราคาเปลี่ยนแปลงรอยละ 10 ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 และดอกเบี้ยระหวางกอสราง)

งบทําการ.............................................บาท

งบลงทุน...............................................บาท

6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ 70 80 90 100

ม.ิย.-64 ม.ีค.-64 ก.พ.-64 ม.ค.-64

ม.ิย.-64 พ.ค.64 เม.ย.-64 ม.ีค.64

จัดทําขอกําหนด ประมาณราคา งานจางกอสราง ก.ค.-64 ม.ิย.64 พ.ค.64 เม.ย.64

KRIs
เฝาดูปกติ 

(สีเขียว)

เฝาดูถี่ข้ึน 

(สีเหลือง)

แจงเตือน 

(สีแดง)

รอยละความสําเร็จของโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 ตามแผนการดําเนินงานฉบับปรับปรุง 80 70 60

** หมายเหตุ : ถามีทรัพยากรที่ตองใชใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

60

60

ม.ีค.-64

พ.ค.-64

ก.ย.-64

ก.ค.-64

80

ส.ค.64

ระดับ 1

การแจงเตือนรายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

ควรปรับปรุง

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

ป 2564

รายละเอียดตัวช้ีวัด
เปาหมาย

รอยละความสําเร็จของโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 ตามแผนการดําเนินงานฉบับปรับปรุง

ทอท. ดําเนินการออกแบบงานในโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 

จัดทําขอกําหนด ประมาณราคา งานจางผูควบคุมงาน 

ม.ิย.-64
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ชื่อแผนปฏิบัติการ     โครงการพัฒนาทาอากาศยานเชียงใหม ระยะที่ 1

กอนบริหาร เปาหมาย

1
ไมสามารถออกแบบไดทันตามแผนงานที่

กําหนด

ไมสามารถดําเนินการจัดหาผูรับ

จางกอสราง และผูควบคุมงานได 

ตามแผนงานที่กําหนด

สูง ต่ํา

 - จัดบุคลากรดานออกแบบให

เพียงพอและวางแผน ติดตามการ

ดําเนินงานดานการออกแบบอยาง

ใกลชิด เพื่อใหสามารถแกปญหาได

อยางรวดเร็วในกรณีที่การดําเนินการ

เริ่มเกิดความลาชา

หมายเหต:ุ หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า)
ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
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หมายเลขก ากับ :  H-2/06 

แผนปฏิบัติการปี   2564 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์    G1 Service  G2 Standard  G3 Financial ส่วนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝผพ.

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Airport Service Capacity กลยุทธ์ท่ี  2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารงานท่าอากาศยานแห่งใหม่ในอนาคต ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : คณะกรรมการร่าง TOR

1. ช่ือแผนปฏิบัติการ  การศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งท่ี 2 (งานจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบ้ืองต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งท่ี 2

               (Preliminary Feasibility Study))

2. หลักการและเหตุผล เพ่ือให้การทบทวนแผนแม่บทการจัดต้ังสนามบินพาณิชย์ของประเทศของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความครบถ้วนทุกมิติและเป็นไปตามส่ังการของปลัดกระทรวงคมนาคม ทอท.

4. แนวทางการด าเนินงาน : แผนระยะ 1 ปี  แผนต่อเน่ือง ด าเนินการต้ังแต่ปี 2564 - 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบท าการ งบลงทุน หลัก ร่วม

1 ฝผพ. คณะกรรมการร่างTORฯ

ฝผพ. คณะกรรมการร่างTORฯ

ฝผพ. คณะกรรมการร่างTORฯ

2 ฝผพ. ฝพด./คณะกรรมการจ้างฯ

3 คณะกรรมการตรวจรับ ฯ

3,800,000 คณะกรรมการตรวจรับ ฯ

คณะกรรมการตรวจรับ ฯ

10 15 20 30 35 40 50 60 70 80 90 100

5. ทรัพยากรท่ีต้องใช้** :   ไม่ใช้งบประมาณ   ใช้งบประมาณ 3,800,000 บาท  งบประมาณท้ังโครงการ 19,000,000 บาท  บุคลากร (ถ้ามี)  ICT (ถ้ามี)

งบท าการ 3,800,000 บาท

งบลงทุน...............................................บาท

3. วัตถุประสงค์ของแผน  ทอท. มีความประสงค์จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบ้ืองต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งท่ี 2 จ านวน 1 งาน ส าหรับใช้ในการประกอบการทบทวน

แผนแม่บทการจัดต้ังสนามบินพาณิชย์ของประเทศของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

   1.2 รายงาน TOR จ้างท่ีปรึกษาฯ ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ

กระบวนการทางพัสดุ การจัดหาท่ีปรึกษาฯ

การด าเนินงานจัดท ารายงานการศึกษาฯ

3.1 ท่ีปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบ้ืองต้น (Inception Report) แล้วเสร็จ

   1.1 รายงาน TOR จ้างท่ีปรึกษาฯ ฉบับร่าง แล้วเสร็จ

ล าดับ
ยอดเบิกจ่าย(บาท)ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน

แนวทางการด าเนินงาน

3.2 ท่ีปรึกษาส่งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) (แล้วเสร็จ ธ.ค.64)

ส่วนงานรับผิดชอบ

ด าเนินการจัดท า TOR จ้างท่ีปรึกษาฯ

เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)
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6. ตัวช้ีวัด/เป้าหมายของแผน :

2 3 4 5
พอใช้ ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ์ - - - -

KRIs
เฝ้าดูปกติ 

(สีเขียว)

เฝ้าดูถ่ีข้ึน 

(สีเหลือง)

แจ้งเตือน 

(สีแดง)

1.การด าเนินการจัดท ารายงาน TOR จ้างท่ีปรึกษาฯ ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จภายใน ธ.ค.63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64

2.กระบวนการทางพัสดุ การจัดหาท่ีปรึกษา แล้วเสร็จภายใน เม.ย.64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64

3.กระบวนการตรวจรรับรายงานเอกสารเบ้ืองต้น (Inception Report) แล้วเสร็จภายใน ก.ค.64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64

ธ.ค.-63

เม.ย.-64

ก.ค.-64

ระดับ

มิ.ย.-64

1

การแจ้งเตือนรายละเอียดดัชนีช้ีวัดความเส่ียง

แผ
นป

ฏิบั
ติก

าร

ควรปรับปรุง

เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)

ปี 2564
รายละเอียดตัวช้ีวัด

เป้าหมาย

- --

ท่ีปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบ้ืองต้น (Inception Report) ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ค.-64
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ช่ือแผนปฏิบัติการ    การศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งท่ี 2 (งานจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบ้ืองต้น

        ของท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งท่ี 2 (Preliminary Feasibility Study))

งบท าการ งบลงทุน

1 งานจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุน

โครงการเบ้ืองต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งท่ี 2 

(Preliminary Feasibility Study)

งบประมาณรวม 19,000,000 บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ปีงบประมาณ 2564 = 3,800,000 บาท

ปีงบประมาณ 2565 = 15,200,000 บาท

ปีงบประมาณ 2566 = 0 บาท

19,000,000

งบประมาณ  (บาท)
ล าดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

4. รายละเอียดกิจกรรมท่ีด าเนินงานและงบประมาณท่ีใช้ (ถ้ามี)
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ล าดับ ช่ือต าแหน่ง ประสบการณ์ การศึกษา จ านวน เงินเดือนพ้ืนฐาน ตัวคูณอัตรา เงินเพ่ิม อัตราค่าจ้าง ไม่น้อยกว่าจ านวน ค่าจ้าง รวม

ท่ี  (ปี) (ข้ันต่ า) (คน) (บาท/เดือน) ค่าตอบแทน (บาท) (บาท/เดือน) (คน-เดือน) (บาท) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 คน-เดือน

1 ค่าตอบแทนบุคลากร

บุคลากรหลัก

1.1 ผู้จัดการโครงการ 20 ป.โท 1 74,900                1.438            107,706.20       12.00 1,292,474.40           1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00           

1.2 ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจ-สังคม 15 ป.โท 1 57,000                1.438            81,966.00         6.00 491,796.00             1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 6.00            

1.3 ผู้เช่ียวชาญด้านสนามบิน 15 ป.โท 1 57,000                1.438            81,966.00         9.00 737,694.00             1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 9.00            

1.4 ผู้เช่ียวชาญด้านประมาณราคา 15 ป.โท 1 57,000                1.438            81,966.00         6.00 491,796.00             0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 6.00            

1.5 ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 15 ป.โท 1 88,300                1.438            126,975.40       6.00 761,852.40             0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 6.00            

1.6 ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ 15 ป.โท 1 57,000                1.438            81,966.00         6.50 532,779.00             0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 6.50            

1.7 ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย 15 ป.โท 1 57,000                1.438            81,966.00         6.50 532,779.00             0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 6.50            

1.8 ผู้เช่ียวชาญด้านการเงิน 15 ป.โท 1 160,000              1.438            230,080.00       6.00 1,380,480.00           0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 6.00            

1.9 ผู้เช่ียวชาญด้านนิเวศวิทยาทางบกและทางน้ า และคุณภาพน้ า 15 ป.โท 1                 57,000             1.438          81,966.00 6.00              491,796.00 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 6.00            

1.10 ผู้เช่ียวชาญด้านสาธารณูปโภค 15 ป.โท 1                 57,000             1.438          81,966.00 6.00              491,796.00 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 6.00            

1.11
ผู้เช่ียวชาญด้านส่ิงแวดล้อม (คุณภาพอากาศ, สาธารณสุข, คมนาคม, การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม)
15 ป.โท 1                 57,000             1.438          81,966.00 6.50              532,779.00 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25             6.50

1.12 ผู้เช่ียวชาญด้านเสียงและความส่ันสะเทือน 15 ป.โท 1                 57,000             1.438          81,966.00 7.50              614,745.00 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 7.50            

1.13 ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 15 ป.โท 1                 57,000             1.438          81,966.00 7.50              614,745.00 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 7.50            

1.14 ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกรรมสิทธ์ิและประเมินราคาท่ีดิน 15 ป.โท 1                 57,000             1.438          81,966.00 7.50              614,745.00 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 7.50            

1.15 สถาปนิก 15 ป.โท สาขาสถาปัตยกรรม 1 54,500                1.438            78,371.00         7.50 587,782.50             0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 7.50            

1.16 วิศวกรธรณีเทคนิค 15 ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 54,500                1.438            78,371.00         7.50 587,782.50             0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 7.50            

1.17 วิศวกรส ารวจ 15 ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 54,500                1.438            78,371.00         7.50 587,782.50             0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 7.50            

1.18 วิศวกรโยธา (ขนส่ง) 15 ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 54,500                1.438            78,371.00         7.50 587,782.50             0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 7.50            

1.19 วิศวกรโยธา (โครงสร้าง) 15 ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 54,500                1.438            78,371.00         7.50 587,782.50             0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 7.50            

1.20 วิศวกรไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) 15 ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 54,500                1.438            78,371.00         7.50 587,782.50             0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 7.50            

1.21 วิศวกรเคร่ืองกล 15 ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 54,500                1.438            78,371.00         7.50 587,782.50             0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 7.50            

1.22 วิศวกรสุขาภิบาล 15 ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 54,500                1.438            78,371.00         7.50 587,782.50             0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 7.50            

บุคลากรสนับสนุน

1.23 เจ้าหน้าท่ีเลขานุการ - ป.ตรี 2 15,000                15,000.00         24.00 360,000.00             2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.0            

24 14,644,516.80        

2

2.1 4,393,355.04          

19,037,871.84        

รวมค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ่ายตรง (ปัดเศษ) 19,038,000.00        

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7% 1,332,651.03          

รวม 20,370,522.87        

ราคางบประมาณ(บาท) ต้ังงบ 19,000,000.00                           75.03% บุคลากรหลัก 14,284,516.80        

1.89% สนับสนุน 360,000.00            

23.08% ค่าใช้จ่ายตรง 4,393,355.04          

19,037,871.84        

รวมค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ่ายตรง

รวมค่าตอบแทน(บาท)

ใบประมาณราคา งานจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบ้ืองต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งท่ี 2 รายละเอียด

ปีท่ี 1

รวมค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าใช้จ่ายตรง 

สัดส่วน ค่าตอบแทนบุคลากร : ค่าใช้จ่ายตรง = 70 : 30
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ช่ือแผนปฏิบัติการ    การศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งท่ี 2(งานจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบ้ืองต้น

                ของท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งท่ี 2 (Preliminary Feasibility Study)) (ปรับ)

ก่อนบริหาร เป้าหมาย

1 จัดท าร่าง TOR ล่าช้า ไม่แล้วเสร็จตามก าหนด
ไม่สามารถจัดจ้างท่ีปรึกษาฯ 

ได้ตามก าหนด
ปานกลาง ต่ า

 - ติดตามการด าเนินงานร่าง TOR 

อย่างใกล้ชิด จัดประชุมติดตามงาน

ให้เป็นไปตามก าหนด

2

ไม่สามารถจัดจ้างท่ีปรึกษาฯ ได้ตามก าหนด 

เน่ืองจากไม่ได้รับความสนใจจากท่ีปรึกษาฯ 

เข้ามาร่วมประมูลงาน

ไม่สามารถจัดจ้างท่ีปรึกษาฯ 

ได้ตามก าหนด
ปานกลาง ต่ า

 - มีการประชาสัมพันธ์โครงการ
เร่งด าเนินการจัดจ้างประมูลงาน

รอบท่ี 2 เพ่ือให้ได้ท่ีปรึกษาเร็ว

ท่ีสุด
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเส่ียง ฝ่ายบริหารความเส่ียง โทร. 8335, 4119

5. ปัจจัยเส่ียงท่ีอาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเส่ียง ผลกระทบ

ระดับความเส่ียง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า)
มาตรการควบคุมในปัจจุบัน แผนจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
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หมายเลขก ากับ :  H-2/07 

แผนปฏิบัติการปี   2564 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์    G1 Service  G2 Standard  G3 Financial ส่วนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝผพ.

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Airport Service Capacity กลยุทธ์ท่ี  2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารงานท่าอากาศยานแห่งใหม่ในอนาคต ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : คณะกรรมการร่าง TOR

1. ช่ือแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา(งานจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบ้ืองต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study))

2. หลักการและเหตุผล เพ่ือให้การทบทวนแผนแม่บทการจัดต้ังสนามบินพาณิชย์ของประเทศของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความครบถ้วนทุกมิติและเป็นไปตามส่ังการของปลัดกระทรวงคมนาคม ทอท.

4. แนวทางการด าเนินงาน : แผนระยะ 1 ปี  แผนต่อเน่ือง ด าเนินการต้ังแต่ปี 2564 - 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบท าการ งบลงทุน หลัก ร่วม

1 ฝผพ. คณะกรรมการร่างTORฯ

ฝผพ. คณะกรรมการร่างTORฯ

ฝผพ. คณะกรรมการร่างTORฯ

2 ฝผพ. ฝพด./คณะกรรมการจ้างฯ

3 คณะกรรมการตรวจรับ ฯ

2,200,000 คณะกรรมการตรวจรับ ฯ

3,300,000 คณะกรรมการตรวจรับ ฯ

3,300,000 คณะกรรมการตรวจรับ ฯ

10 15 20 30 35 40 50 60 70 80 90 100

5. ทรัพยากรท่ีต้องใช้** :   ไม่ใช้งบประมาณ  ใช้งบประมาณรวม 11,000,000 บาท  บุคลากร (ถ้ามี)  ICT (ถ้ามี)

งบท าการ 8,800,000 บาท

งบลงทุน...............................................บาท

3. วัตถุประสงค์ของแผน  ทอท. มีความประสงค์จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบ้ืองต้นของท่าอากาศยานพังงา จ านวน 1 งาน ส าหรับใช้ในการประกอบการทบทวน

แผนแม่บทการจัดต้ังสนามบินพาณิชย์ของประเทศของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

   1.2 รายงาน TOR จ้างท่ีปรึกษาฯ ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ

กระบวนการทางพัสดุ การจัดหาท่ีปรึกษาฯ

การด าเนินงานจัดท ารายงานการศึกษาฯ

3.1 ท่ีปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบ้ืองต้น (Inception Report) แล้วเสร็จ

   1.1 รายงาน TOR จ้างท่ีปรึกษาฯ ฉบับร่าง แล้วเสร็จ

ล าดับ
ยอดเบิกจ่าย(บาท)ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน

แนวทางการด าเนินงาน

3.2 ท่ีปรึกษาส่งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report)

3.3 ท่ีปรึกษาส่งร่างรายงานข้ันสุดท้าย (Draft Final Report)

ส่วนงานรับผิดชอบ

ด าเนินการจัดท า TOR จ้างท่ีปรึกษาฯ

เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)
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6. ตัวช้ีวัด/เป้าหมายของแผน :

2 3 4 5
พอใช้ ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ์

KRIs
เฝ้าดูปกติ 

(สีเขียว)
เฝ้าดูถ่ีข้ึน (สีเหลือง) แจ้งเตือน (สีแดง)

1.การด าเนินการจัดท ารายงาน TOR จ้างท่ีปรึกษาฯ ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จภายใน ธ.ค.63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64

2.กระบวนการทางพัสดุ การจัดหาท่ีปรึกษา แล้วเสร็จภายใน เม.ย.64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64

3.กระบวนการตรวจรรับรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) แล้วเสร็จภายใน ส.ค.64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

ธ.ค.-63

เม.ย.-64

ส.ค.-64

ระดับ

ส.ค.-64

1

การแจ้งเตือนรายละเอียดดัชนีช้ีวัดความเส่ียง

แผ
นป

ฏิบั
ติก

าร

ควรปรับปรุง

เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)

ปี 2564
รายละเอียดตัวช้ีวัด

เป้าหมาย

ท่ีปรึกษาส่งรายงานการศึกษาท้ัง 3 ฉบับ ก.ย.-64 ต.ค.-64 ก.ย.-64
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ช่ือแผนปฏิบัติการ    การศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา(งานจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบ้ืองต้น

                ของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study))

งบท าการ งบลงทุน

1
งานจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุน

โครงการเบ้ืองต้นของท่าอากาศยานพังงา 

(Preliminary Feasibility Study)

งบประมาณรวม 11,000,000 บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ปีงบประมาณ 2564 = 8,800,000 บาท

ปีงบประมาณ 2565 = 2,200,000 บาท

11,000,000

งบประมาณ  (บาท)
ล าดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

4. รายละเอียดกิจกรรมท่ีด าเนินงานและงบประมาณท่ีใช้ (ถ้ามี)
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ล าดับ ช่ือต าแหน่ง ประสบการณ์ การศึกษา จ านวน เงินเดือนพ้ืนฐาน ตัวคูณอัตรา เงิน

เพ่ิม

อัตราค่าจ้าง ไม่น้อยกว่าจ านวน ค่าจ้าง รวม

ท่ี  (ปี) (ข้ันต่ า) (คน) (บาท/เดือน) ค่าตอบแทน (บาท

)

(บาท/เดือน) (คน-เดือน) (บาท) 1 2 3 4 5 6 คน-เดือน

1 ค่าตอบแทนบุคลากร

บุคลากรหลัก

1.1 ผู้จัดการโครงการ 20 ป.โท 1 57,000                1.438            81,966.00         6.00 491,796.00             1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00            

1.2 ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจ-สังคม 15 ป.โท 1 57,000                1.438            81,966.00         3.00 245,898.00             1.00 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 3.00            

1.3 ผู้เช่ียวชาญด้านสนามบิน 15 ป.โท 1 57,000                1.438            81,966.00         5.00 409,830.00             1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 5.00            

1.4 ผู้เช่ียวชาญด้านประมาณราคา 15 ป.โท 1 57,000                1.438            81,966.00         4.50 368,847.00             0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 4.50            

1.5 ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 15 ป.โท 1 88,300                1.438            126,975.40       4.00 507,901.60             0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 4.00            

1.6 ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ 15 ป.โท 1 57,000                1.438            81,966.00         4.50 368,847.00             0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 4.50            

1.7 ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย 15 ป.โท 1 57,000                1.438            81,966.00         3.50 286,881.00             1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 3.50            

1.8 ผู้เช่ียวชาญด้านการเงิน 15 ป.โท 1 160,000              1.438            230,080.00       4.00 920,320.00             0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 4.00            

1.9 ผู้เช่ียวชาญด้านนิเวศวิทยาทางบกและทางน้ า และคุณภาพน้ า 15 ป.โท 1                 57,000             1.438          81,966.00 3.00              245,898.00 0.25 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25             3.00

1.10 ผู้เช่ียวชาญด้านสาธารณูปโภค 15 ป.โท 1                 57,000             1.438          81,966.00 3.00              245,898.00 0.25 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25             3.00

1.11
ผู้เช่ียวชาญด้านส่ิงแวดล้อม (คุณภาพอากาศ, สาธารณสุข, คมนาคม, การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม)
15 ป.โท 1                 57,000             1.438          81,966.00 3.00              245,898.00 0.25 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25             3.00

1.12 ผู้เช่ียวชาญด้านเสียงและความส่ันสะเทือน 15 ป.โท 1                 57,000             1.438          81,966.00 4.50              368,847.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25             4.50

1.13 ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 15 ป.โท 1                 57,000             1.438          81,966.00 4.50              368,847.00 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25             4.50

1.14 ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกรรมสิทธ์ิและประเมินราคาท่ีดิน 15 ป.โท 1                 57,000             1.438          81,966.00 4.00              327,864.00 0.25 1.00 1.00 1.00 0.50 0.25             4.00

1.15 สถาปนิก 15 ป.โท สาขาสถาปัตยกรรม 1 54,500                1.438            78,371.00         4.50 352,669.50             0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 4.50            

1.16 วิศวกรธรณีเทคนิค 15 ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 54,500                1.438            78,371.00         4.50 352,669.50             0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 4.50            

1.17 วิศวกรส ารวจ 15 ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 54,500                1.438            78,371.00         4.50 352,669.50             0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 4.50            

1.18 วิศวกรโยธา (ขนส่ง) 15 ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 54,500                1.438            78,371.00         4.50 352,669.50             0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 4.50            

1.19 วิศวกรโยธา (โครงสร้าง) 15 ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 54,500                1.438            78,371.00         4.50 352,669.50             0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 4.50            

1.20 วิศวกรไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) 15 ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 54,500                1.438            78,371.00         4.50 352,669.50             0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 4.50            

1.21 วิศวกรเคร่ืองกล 15 ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 54,500                1.438            78,371.00         4.50 352,669.50             0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 4.50            

1.22 วิศวกรสุขาภิบาล 15 ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 54,500                1.438            78,371.00         4.50 352,669.50             0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 4.50            

บุคลากรสนับสนุน

1.21 เจ้าหน้าท่ีเลขานุการ - ป.ตรี 3 15,000                15,000.00         18.00 270,000.00             3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 18.0            

25 8,494,928.60         

2

2.1 2,548,478.58         

11,043,407.18       

รวมค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ่ายตรง (ปัดเศษ) 11,043,000.00       

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7% 773,038.50            

รวม 11,816,445.68       

ราคางบประมาณ(บาท) ต้ังงบ 11,000,000.00                          74.48% บุคลากรหลัก 8,224,928.60         

2.44% สนับสนุน 270,000.00            

23.08% ค่าใช้จ่ายตรง 2,548,478.58         

11,043,407.18       

รวมค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ่ายตรง

รวมค่าตอบแทน(บาท)

ใบประมาณราคา งานจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบ้ืองต้นของท่าอากาศยานพังงา รายละเอียด

ปีท่ี 1

รวมค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าใช้จ่ายตรง 

สัดส่วน ค่าตอบแทนบุคลากร : ค่าใช้จ่ายตรง = 70 : 30
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ช่ือแผนปฏิบัติการ    การศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา(งานจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบ้ืองต้น

                ของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study))

ก่อนบริหาร เป้าหมาย

1 จัดท าร่าง TOR ล่าช้า ไม่แล้วเสร็จตามก าหนด
ไม่สามารถจัดจ้างท่ีปรึกษาฯ 

ได้ตามก าหนด
ปานกลาง ต่ า

 - ติดตามการด าเนินงานร่าง TOR 

อย่างใกล้ชิด จัดประชุมติดตามงาน

ให้เป็นไปตามก าหนด

2

ไม่สามารถจัดจ้างท่ีปรึกษาฯ ได้ตามก าหนด 

เน่ืองจากไม่ได้รับความสนใจจากท่ีปรึกษาฯ 

เข้ามาร่วมประมูลงาน

ไม่สามารถจัดจ้างท่ีปรึกษาฯ 

ได้ตามก าหนด
ปานกลาง ต่ า

 - มีการประชาสัมพันธ์โครงการ
เร่งด าเนินการจัดจ้างประมูลงาน

รอบท่ี 2 เพ่ือให้ได้ท่ีปรึกษาเร็ว

ท่ีสุด
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเส่ียง ฝ่ายบริหารความเส่ียง โทร. 8335, 4119

5. ปัจจัยเส่ียงท่ีอาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ระดับความเส่ียง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า)
ปัจจัยเส่ียง ผลกระทบ มาตรการควบคุมในปัจจุบัน แผนจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
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หมายเลขกํากับ : H-3/08 

แผนปฏิบัติการป 2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร R G1 Service  G2 Standard  G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝขอ. และ ฝพช.

ยุทธศาสตรท่ี 3 Regional Hub กลยุทธที่ 3.2   มุงสูความเปนศูนยกลางการขนสงสินคาทางอากาศ ณ ทสภ.

1. ขื่อแผนปฏิบัติการ      แผนการพัฒนาระบบ AOT Digital Cargo

2. หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงคของแผน 

3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการดานการขนสงสินคาทางอากาศและ ลดขั้นตอนการดําเนินงานภายในเขตปลอดอากรและคลังสินคา ณ ทสภ.

3.2 นําเทคโนโลยีมาชวยลดกระบวนการและลดระยะเวลาในการดําเนินการ

4. แนวทางการดําเนินงาน :      แผนระยะ 1 ป R แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) - 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1

X ฝขอ. ฝพช.

X ฝขอ. ฝพช.

X ฝขอ. ฝพช.

28,881,500.00  ฝขอ. ฝพช.

2

X ฝขอ. ฝพช.

X ฝขอ. ฝพช.

X ฝขอ. ฝพช.

ฝขอ. ฝพช.

10 20 30 35 40 45 50 60 65 75 90 100

5. ทรัพยากรที่ตองใช** :              R  ไมใชงบประมาณ   ใชงบประมาณรวม................................................บาท  บุคลากร (ถาม)ี  ICT (ถาม)ี

 งบทําการ.............................................บาท

 งบลงทุน …................................บาท

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

Phase 2: โครงการ Smart Cargo

2.1 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทํางานและแนวทางการพัฒนาระบบ

2.2 ประสานงานกับหนวยงานนอก (กงสุล, TMO, Logistics)

2.3 ของบประมาณ และออกแบบระบบพรอมจัดทํา TOR

2.4 กระบวนการจัดซื้อจัดจาง (4 เดือน)

Phase 1: โครงการ Free zone Smart Access

1.1 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทํางานภายในเขตปลอดอากรทั้งระบบ พรอมจัดทํารูปแบบของระบบ ประสานงานกับกรมการปกครองและขนสงทางบก

สําหรับการเช่ือมขอมูลที่จะนํามาใชสําหรับการตรวจสองประวัติผูใชบริการระบบ

1.2 จัดทํา TOR

1.3 กระบวนการจัดซื้อจัดจาง

1.4 พัฒนาระบบ Free zone Smart Access (8 เดือน)

สวนงานรับผิดชอบรวม :

ลําดับ แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน (ปงบประมาณ 2564) ยอดเบิกจาย สวนงานรับผิดชอบ

     พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในเขตปลอดอากร โดยการพัฒนาจะแบงออกเปน 2 Phases

          2.1 ระบบ Smart access - เปนระบบบริหารจัดการการเขาออกเขตปลอดอากร โดยผูใชงานสามารถลงช่ือเขาใชลวงหนาพรอมทั้งระบบสามารถทําการตัวสอบประวัติดานความปลอดภัยไดโดยตรงจากการเช่ือมตอขอมูลกับกรมการปกครองและขนสงทางบก

          2.2 ระบบ Smart Cargo เปนระบบที่เชื่อมโยงขอมูลจากคลังสินคาและขอมูลจากกงสุลแบบ real time โดยระบบจะเชื่อมตอกําระบบ Smart Access สําหรับการ Shipping และ Logistics เพื่อเพิ่มประสิธิภาพและลดขั้นตอนในการนําสินคาออกจากคลัง
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6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ

มิ.ย.64 พ.ค.64 เม.ย.-64 มี.ค.-64

ส.ค.-64 ก.ค.-64 มิ.ย.-64 พ.ค.-64

KRIs
เฝาดูปกติ (สี

เขียว)

เฝาดูถี่ขึ้น 

(สีเหลือง)

แจงเตือน 

(สีแดง)

1 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64

2 พ.ค.-64 ม.ิย.-64 ก.ค.-64สามารถออกแบบระบบ และจัดทํา TOR โครงการ Freezone Smart Cargo ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ก.ค.64

-

รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง การแจงเตือน

มิ.ย.64สามารถจัดหาผูรับจางโครงการ Freezone Smart Access ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร ไดผูรับจางระบบ Smart access ภายในเดือน พ.ค. 64 ก.ค.-64

จัดทํา TOR ระบบ Free zone Smart Cargo เสร็จตามแผน ภายใน เดือน ก.ค. 64 ก.ย.-64

ระดับ รายละเอียดตัวชี้วัด
เปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)
1

ป 2564 ปรับปรุง
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ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนาระบบ AOT Digital Cargo

กอนบริหาร เปาหมาย

1 หนวยงานภายนอกไมตองการเขารวม

โครงการ
ปานกลาง ต่ํา

2 หนวยงานเปาหมายตองการเขารวม

โครงการแตอาจหาขอสรุปในการ

ดําเนินการไมลงตัว

ปานกลาง ต่ํา

3 ขอมูลที่แสดงผลไมถูกตอง และไมครบถวน

สูง ต่ํา

ใหสวนงานที่เกี่ยวของรวมทดสอบและตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูลดวยวิธีการทดสอบในรูปแบบตางๆ กอน

นําไปใชงาน

4 ผูรับจางนําเขาอุปกรณที่จําเปนในการ

ติดตั้งจากตางประเทศไดลาชากวากําหนด 

เนื่องจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด และ

การเมือง ทําใหเวลาในการติดตั้งนอยลง สูง ต่ํา

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตองกํากับดูแลและติดตาม

งานติดตั้งอยางใกลชิดและตอเนื่อง

2. วางแผนทางเลือกของผูผลิตอุปกรณที่เกี่ยวของจาก

ประเทศอื่นๆ

3. ประเมินระยะเวลาใหเหมาะสม เพิ่มคนทํางาน เพิ่มเวลา

ทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด

5 กายภาพของพื้นที่ติดตั้งมีการเปล่ียนแปลง

ไปจากที่เคยสํารวจไว สูง ต่ํา

ทําแผนการดําเนินงานโดยวางแผนรวมกับสวนงานภายใน 

ทอท.และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ และกําหนด

ผูรับผิดชอบขอมูลที่ชัดเจน

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

ทําความเขาใจพรอมทั้งระบบถึงประโยชนที่หนวยจะไดรับ 

และกําหนดขอมูลที่ตองการจะเชื่อมตอใหชัดเจน

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา)ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการควบคุมในปจจุบัน
แผนจัดการความเสี่ยง

เพ่ิมเติม

ไมสามารถพัฒนา 

Freezone Smart 

Access หรือ 

Freezone Smart 

Cargo ไดตามแผนที่

กําหนด
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หมายเลขก ากับ : H-4/09

แผนปฏิบัติการปี   2564 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ R G1 Service  G2 Standard  G3 Financial ส่วนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝพช.

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Intelligent Service กลยุทธ์ท่ี 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

1. ข่ือแผนปฏิบัติการ      แผนการพัฒนาธุรกิจเชิงรุกกับหน่วยงานภายนอกด้วยเทคโนโลยี

2. วัตถุประสงค์ของแผน 

2.1 เพ่ือผลักดันกิจกรรมทางธุรกิจระหว่าง ทอท และ หน่วยงานภายนอกให้เกิดเป็นรูปธรรม

2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยานในอนาคต

3. แนวทางการด าเนินงาน :      แผนระยะ 1 ปี R แผนต่อเน่ือง ด าเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ 2563 (เพ่ิมเติม) - 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบท าการ งบลงทุน หลัก ร่วม

ฝพช. ฝรส.

ฝพช. ฝรส.

10 20 30 45 50 55 60 60 60 80 90 100

4. ทรัพยากรท่ีต้องใช้** :              Rไม่ใช้งบประมาณ ใช้งบประมาณรวม ...............................................บาท  บุคลากร (ถ้ามี)  ICT (ถ้ามี)

งบท าการ.............................................บาท

งบลงทุน...............................................บาท
5. ตัวช้ีวัด/เป้าหมายของแผน :

2 3 4 5
พอใช้ ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ์ ระดับความส าเร็จของการใช้นวัตกรรมเพ่ือการแก้ไขในการให้บริการ  ณ ท่าอากาศยาน ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

แผ
นป

ฏิบั
ติก

าร

ต.ค.-64 ก.ย.-64 ส.ค.-64 ก.ค.-64

KRIs

** หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรท่ีต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ

พ.ย.-64

6.3 พัฒนาระบบเพ่ือแสดงข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวในรูปแบบของ AR (Tourist Attraction Point with AR)  (***ข้ึนอยู่กับ

สถานการณ์ของโรคโควิด 19)

6.4 เปิดใช้งานระบบท้ังหมด (***ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของโรคโควิด 19)

เร่ิมข้ันตอน Development & Testing ได้ภายในก าหนด

6

ระดับ 1

การด าเนินงานของ การต่อยอดและพัฒนาฟังก์ช่ันบน AOT Airports App. ส่วนท่ีเหลือเป็นไปตามก าหนด ภายในเดือน ก.ย.64

ทุกท่าอากาศยาน 

(ระดับ 4 หรือ ระดับ 5)

ปี 2564 ปรับปรุง
ระดับ รายละเอียดตัวช้ีวัด

เป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)

1

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ฝรส.

การต่อยอดและพัฒนาฟังก์ช่ันบน AOT Airports App.

เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)

ล าดับ แนวทางการด าเนินงาน
ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2564) ยอดเบิกจ่าย ส่วนงานรับผิดชอบ
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ช่ือแผนปฏิบัติการ     แผนการพัฒนาธุรกิจเชิงรุกกับหน่วยงานภายนอกด้วยเทคโนโลยี

ปัจจัยเส่ียงและสาเหตุ
ค่าถ่วงน  าหนัก

(%)
มาตรการควบคุมในปัจจุบัน แผนจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม

สาเหตุ: 1. Business beneficial 

1.1 หน่วยงานเป้าหมายไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

1.2 หน่วยงานเป้าหมายต้องการเข้าร่วมโครงการแต่อาจหา

ข้อสรุปในการด าเนินการไม่ลงตัว    

1.3 ความเข้าใจในขอบเขตของกิจกรรมโครงการ AOT Digital 

Platform

70 1. การมุ่งเป้าหมายไปยังหน่วยงานท่ีมีความเป็นไปได้

2. พัฒนารูปแบบการเช่ือมต่อข้อมูลโดยใช้รูปแบบการด าเนินงาน

ของหน่วยงานท่ีมีผลส าเร็จเป็นแบบอย่าง   

3. การประชุมเพ่ือท าความเข้าใจในขอบเขตของกิจกรรมโครงการ 

AOT Digital Platform กับส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง

สาเหตุ: 2. Technology Compatibilities                   

3.1 การส่งต่อข้อมูลแบบ real time อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ของระบบ

3.2 ความแตกต่างของโครงสร้างพ้ืนฐานของข้อมูลระหว่าง 

2 หน่วยงาน 

3.3 ความสามารถในการรองรับการเช่ือมต่อแบบเรียลไทม์และ

ขนาดของ mobile application

30 1. การพิจารณาซอฟแวร์ท่ีเป็นตัวกลางเช่ือมโยงระบบระหว่าง 

2 หน่วยงาน ท้ังน้ีอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม

2. ก าหนดรูปแบบการเข่ือมต่อข้อมูลให้อยู่ในขนาดและรูปแบบท่ี

เหมาะสม

100

5. ปัจจัยเส่ียงท่ีอาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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หมายเลขกํากับ :  H-4/10 

แผนปฏิบัติการป  2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร   R G1 Service  G2 Standard  G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก : ฝรส.
ยุทธศาสตรที่  4 Intelligent Services กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน สวนงานรับผิดชอบรวม:  ฝพด., ฝรค., ฝกท

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม. (อาคารจอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถยนต 2 – 3 และ ลานจอดรถยนต 1)

2. วัตถุประสงคของแผน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและการตรวจสอบรายไดคาบริการจอดรถยนตของ ทอท.

3. แนวทางการดําเนินงาน :    แผนระยะ 1 ป R แผนตอเน่ือง ดําเนินการต้ังแตป 2561 - 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1 ฝรส. ฝรค., ฝกท.

2 ฝรส. ฝรค., ฝกท.

3 ฝรส. ทดม., ทสภ.

4 ผูรับจางนําระบบขึ้นใชงานจริง ฝรส. ทดม., ทสภ.

5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4. ทรัพยากรท่ีตองใช** :   ไมใชงบประมาณ Rใชงบประมาณรวมทั้งโครงการ 237,750,822 บาท   (มีงบประมาณรองรับแลว)  บุคลากร (ถาม)ี  ICT (ถาม)ี

งบทําการ...............................................บาท

Rงบลงทุนทั้งโครงการ  237,750,822  บาท
5. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5
พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
แผน

ปฏิบัติการ
ต.ค.-64 ก.ย.-64 ส.ค.-64 ก.ค.-64

KRIs 90 100 100 100
รอยละความสําเร็จของแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม. (อาคาร

จอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถยนต 2 – 3 และ ลานจอดรถยนต 1 )
100 80

ผูรับจางศึกษา สํารวจ ออกแบบระบบแลวเสร็จ

ผูรับจางสงมอบอุปกรณ

ผูรับจางพัฒนา ติดตั้ง ทดสอบระบบ  

ระดับความสําเร็จของการใชนวัตกรรมเพื่อการแกไขในการใหบริการ ณ ทาอากาศยาน (ระดับ 1-5) ระดับ 3 ระดับ 1

ผูรับจางนําระบบขึ้นใชงานจริง ก.ย.-64 พ.ย.-64

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

สวนงานรับผิดชอบ

ระดับ รายละเอียดตัวชี้วัด
เปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

1
ป 2563 ควรปรับปรุง

งบประมาณ

รวมทั้ง

โครงการ 

237,750,822

 บาท

ลําดับ แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน ยอดเบิกจาย
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งบทําการ งบลงทุน

1 ผูรับจางศึกษา สํารวจ ออกแบบระบบแลวเสร็จ

ผูรับจางสงมอบอุปกรณ

ผูรับจางพัฒนา ติดตั้ง ทดสอบระบบ

ผูรับจางนําระบบขึ้นใชงานจริง

237,750,822  บาท

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินงานและงบประมาณที่ใช

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ  (บาท)

2

ชื่อแผนปฏิบัติการ:  แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม. (อาคารจอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถยนต 2 – 3 และ 

ลานจอดรถยนต 1)
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ปจจัยเสี่ยงและสาเหตุ
คาถวงน้ําหนัก

(%)
มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

สาเหตุ:

1. เนื่องจากอาคารจอดรถยนตและลาดจอดรถยนต

ของ ทสภ. และ ทดม. มีการใหบริการอยู ซึ่งอาจทํา

ใหการติดตั้งระบบลาชา 50

ประสาน ฝขส.ทสภ. และ ศขส.ทด

ม. อยางไกลชิดในการบริหาร

อาคารลานจอดรถยนต อาคารจอด

รถยนต ควบคูไปกับการติดตั้ง

2  เนื่องจาก ทสภ. และ ทดม. อาจจัดเตรียม

หองควบคุม เพ่ือใชในการติดตั้งระบบควบคุม ให

ลาชา สงผลให ผูรับจางติดตั้งระบบลาชา
50

แจงกําหนดการ และเรงรัด ติดตาม

 ทสภ. และ ทดม. ในจัดเตรียม

หองควบคุมในแลวเสร็จทันกําหนด

เพื่อใหผูรับจางติดตั้งระบบไดทัน

100

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ   แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม. (อาคารจอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถยนต 2 – 3 

และ ลานจอดรถยนต 1)

ปจจัยเสี่ยง: ความลาชาในการสงมอบพื้นที่ใหผูรับจาง
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หมายเลขกํากับ :  H-4/11 

แผนปฏิบัติการป  2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร   R G1 Service  G2 Standard  G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก : ฝรส.

ยุทธศาสตรที่  4 Intelligent Services กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน สวนงานรับผิดชอบรวม:  ฝรค.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนงานมุงสูความเปนเลิศดานการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศดวยการบูรณาการขอมูลและรับรองการทํางานทุกที่ ทุกเวลา

2. วัตถุประสงคของแผน  มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกสสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ทอท.ไดทุกที่ ทุกเวลา ผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ไดหลากหลายชนิด (Anytime, Anywhere and Any Device) ภายในปงบประมาณ 2563

3. แนวทางการดําเนินงาน :    แผนระยะ 1 ป R แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2561 - 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1 13,475,000 ฝรส. ฝรค.

25 50 75 100

4. ทรัพยากรที่ตองใช** :   ไมใชงบประมาณ Rปงบประมาณ 2564 จํานวน 13,475,000 บาท งบประมาณทั้งโครงการ  24,500,000  บาท บุคลากร (ถามี) ICT (ถามี)

งบทําการ...............................................บาท

Rงบลงทุน   13,475,000    บาท

5. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

แผน

ปฏิบัติการ
ก.พ.-64 ม.ค.-64 ธ.ค.-63 พ.ย.-63

KRIs
90 100 100 100รอยละความสําเร็จของแผนงานมุงสูความเปนเลิศดานการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศดวยการบูรณา

การขอมูลและรับรองการทํางานทุกที่ ทุกเวลา

100 80

ผูรับจางทดสอบระบบฯ บนสภาพการใชงานจริง (Site Acceptance 

Test) และพัฒนารวมทั้งทดสอบระบบการเชื่อมโยงขอมูลสําหรับ

ระบบ e-Security

ระดับความสําเร็จของการใชนวัตกรรมเพื่อการแกไขในการใหบริการ ณ ทาอากาศยาน (ระดับ 1-5) ระดับ 3 ระดับ 1

ผูรับจางทดสอบระบบฯ บนสภาพการใชงานจริง (Site Acceptance Test) และศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาและ

ทดสอบระบบการเชื่อมโยงขอมูลสําหรับระบบ e-Security  แลวเสร็จ
ม.ค.-64 มี.ค.-64

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

ระดับ รายละเอียดตัวชี้วัด
เปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

1

ยอดเบิกจาย สวนงานรับผิดชอบ

ป 2563 ควรปรับปรุง

ลําดับ แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ     4    เดือน
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งบทําการ งบลงทุน

1 ระบบ e-Security ผูรับจางทดสอบระบบฯ บนสภาพการใชงานจริง (Site 

Acceptance Test) และศึกษา วิเคราะห ออกแบบ 

พัฒนาและทดสอบระบบการเชื่อมโยงขอมูลสําหรับระบบ 

e-Security

13,475,000

รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินงานและงบประมาณที่ใช

ชื่อแผนปฏิบัติการ:  แผนงานมุงสูความเปนเลิศดานการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศดวยการบูรณาการขอมูลและรับรองการทํางานทุกที่ ทุกเวลา

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
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หมายเลขก ากับ :  H-4/12 
แผนปฏิบัติการปี  2564 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   R G1 Service  G2 Standard  G3 Financial ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝสส.
ยุทธศาสตร์ท่ี  4 Intelligent Services กลยุทธ์ท่ี 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ส่วนงานรับผิดชอบร่วม: ทสภ. ทชม. 
1. ช่ือแผนปฏิบัติการ   แผนงานเพ่ิมขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ ทหญ.
2. วัตถุประสงค์ของแผน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าพ้ืนท่ีให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการละเมิด โดยใช้เทคโนโลยี Biometric ควบคู่กับการใช้บัตรผ่านเข้าออก

3. แนวทางการด าเนินงาน :    แผนระยะ 1 ปี R แผนต่อเน่ือง ด าเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ 2561 - 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบท าการ งบลงทุน หลัก ร่วม

1 ผู้รับจ้างด าเนินการติดต้ังระบบ 
ทสภ. ทชม. 

ทหญ.
ฝสส.

1.1  ส่งแผนการด าเนินการ   
ทสภ. ทชม. 

ทหญ.
ฝสส.

1.2  ส่งมอบอุปกรณ์ 
ทสภ. ทชม. 

ทหญ.
ฝสส.

1.3  ติดต้ังอุปกรณ์ท่ีส่งมอบ  
ทสภ. ทชม. 

ทหญ.
ฝสส.

1.4  ท าการทดสอบระบบ 
ทสภ. ทชม. 

ทหญ.
ฝสส.

1.5  ส่งมอบคู่มือและเอกสารประกอบอ่ืนๆ  152.64
ทสภ. ทชม. 

ทหญ.
ฝสส.

5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4. ทรัพยากรท่ีต้องใช้** :   ไม่ใช้งบประมาณ R   งบประมาณท้ังโครงการ     152,636,900    บาท บุคลากร (ถ้ามี) ICT (ถ้ามี)

งบท าการ...............................................บาท

Rงบลงทุน      152,636,900      บาท

5. ตัวช้ีวัด/เป้าหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช้ ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ์ ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
แผน

ปฏิบัติการ
ต.ค.-63 ก.ย.-63 ส.ค.-63 ก.ค.-63

KRIs
70 80 90 100

ร้อยละความส าเร็จของแผนงานเพ่ิมขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
80 60

ส่วนงานรับผิดชอบ

ระดับ รายละเอียดตัวช้ีวัด
เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)

1

ปี 2563 ควรปรับปรุง

ล าดับ แนวทางการด าเนินงาน
ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน

ยอดเบิกจ่าย 
(ล้านบาท)

เป้าหมาย

เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)

ระดับความส าเร็จของการใช้นวัตกรรมเพ่ือการแก้ไขในการให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน (ระดับ 1-5) ระดับ 3 ระดับ 1

ผู้รับจ้างส่งมอบคู่มือและเอกสารประกอบอ่ืนๆ  ให้แต่ละท่าอากาศยานภายในก าหนด ก.ย.-64 พ.ย.-63
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ปัจจัยเส่ียงและสาเหตุ
ค่าถ่วงน ้าหนัก

(%)
มาตรการควบคุมในปัจจุบัน แผนจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม

สาเหตุ:
การปรับปรุงข้อก าหนดฯให้เป็นไปตาม 
พรบ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ

50

 
ศึกษา พรบ. จัดซ้ือจัดจ้างฯ และ ระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง ให้เข้าใจอย่างดี

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
50

ศึกษาเทคโนโลยี และแนวโน้มของเทคโนโลยี

อย่างสม่ าเสมอ

100

5. ปัจจัยเส่ียงท่ีอาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเส่ียง: ความล่าช้าในการจัดท้าและปรับปรุงข้อก้าหนดและรายละเอียด

ช่ือแผนปฏิบัติการ   แผนงานเพ่ิมขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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หมายเลขกํากับ :  H-4/13 

แผนปฏิบัติการป   2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร   R G1 Service  G2 Standard  G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก : ฝพช.

ยุทธศาสตรที่  4 Intelligent Service   กลยุทธที่ 4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน สวนงานรับผิดชอบรวม : ฝบท. 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ     แผน Digital Operation (Digital Platform M2) ทาอากาศยานทั้ง 6 แหง

2. วัตถุประสงคของแผน 

3. แนวทางการดําเนินงาน :     แผนระยะ 1 ป R แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตป 2563 - 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1

ฝบท.
ฝพช,ทสภ.,

ทดม.,ทภก.

2

2.1 Data Integration & ทบสอบระบบ ของ ทสภ. ทดม. ทภก.

2.2 15 function Dashboard/elements

2.3 รวม 25 function Dashboard/elements

3

5 10 20 30 40 50 60 70 75 80 90 100

4. ทรัพยากรที่ตองใช** :   ไมใชงบประมาณ Rใชงบประมาณ โดยอยูระหวางการพิจารณางบลงทุนจาก สทกส.  บุคลากร (ถามี)  ICT (ถามี)

งบทําการ.............................................บาท งบลงทุน...............................................บาท

ลําดับ แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน ยอดเบิกจาย สวนงานรับผิดชอบ

2.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน ในการนํานวัตกรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เขามาใชในการบริหารและปฏิบัติการภายในทาอากาศยาน 

2.2 การนําฐานขอมูลที่ไดเพื่อนํามารวบรวมเปนสถิติ วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นภายในทาอากาศยาน และ พัฒนาคุณภาพการใหบริการทาอากาศยาน 

2.3 การนําฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) การใช A.I และ Machine Learning มาใชในการคาดการณปริมาณเที่ยวบิน และ ผูโดยสารลวงหนา ในการเตรียมการรองรับในการใหบริการของทาอากาศยาน

2.4 พัฒนาเครื่องมือสําหรับ Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) ในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูมีสวนไดเสีย และ ผูที่เกี่ยวของในการใหบริการภายในทาอากาศยาน เพื่อการพัฒนาการจัดการ 

     (Airport Traffic Flow Management) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

2.5 การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการใหบริการ (Level of Service) ในแตละ Subsystem ของอาคารผูโดยสาร ในรูปแบบ Realtime 24 ชั่วโมง

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

ระบบติดตามและตรวจนับความหนาแนนของผูโดยสารแบบเรียลไทม มีงบประมาณลงทุนป 63 (ระยะที่ 1 ไดผูรับจาง ก.ย.63 และ ระยะที่ 2 แลวเสร็จ มี.ค.64)

1.1 ติดตั้งระบบ

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

ฝพช.

ทสภ.,

ทดม.,

และ ทภก.

Digital Operation ระยะที่ 3 Full Operation Dashboard (แลวเสร็จ ก.ย.65)

3.1 Data Integration & ทบสอบระบบ ของ ทหญ. ทชม. ทชร.

ฝพช.
6 

ทาอากาศยาน

3.3  Simulation Analysis module

3.2  Predictive / Prescriptive Analytic module
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5. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

 เม.ย. 64  มี.ค. 64  ก.พ. 64  ม.ค. 64

 ต.ค. 64  ก.ย. 64  ส.ค. 64  ก.ค. 64

 เม.ย. 64  มี.ค. 64  ก.พ. 64  ม.ค. 64

KRIs  พ.ย. 63  ต.ค. 63  ก.ย. 63  ส.ค. 63

** หมายเหตุ : จํานวน Dashboad ที่ปรากฎเปนจํานวน Dashboad สะสมสุทธิจากปงบประมาณ 2563

ระดับ รายละเอียดตัวชี้วัด
เปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

1

ป 2564 ควรปรับปรุง

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

ระยะเวลาการดําเนินงานระยะท่ี 2 First Dashboard เปนไปตามแผนที่กําหนด

 มี.ค. 64  พ.ค. 64

ระยะเวลาการดําเนินงานระยะท่ีขั้น Data Integration & ทบสอบระบบ ของ ทหญ. ทชม. ทชร. ของระยะที่ 3 Full Dashboard 

เปนไปตามแผนที่กําหนด  มี.ค. 64  พ.ค. 64

 พ.ย. 64 ก.ย. 64

ระยะเวลาการดําเนินงานติดตั้งระบบติดตามและตรวจนับความหนาแนนของผูโดยสารแบบเรียลไทม เปนไปตามแผนที่กําหนด

ระดับความสําเร็จของการใชนวัตกรรมเพื่อการแกไขในการใหบริการ ณ ทาอากาศยาน 
ทุกทาอากาศยาน 

(ระดับ 4 หรือ ระดับ 5)
ระดับ 1

เริ่มขั้นตอน Data Integration & ทบสอบระบบ ของ ทสภ. ทดม. ทภก. ไดตามกําหนด  ต.ค. 63  ธ.ค. 63
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ชื่อแผนปฏิบัติการ       แผน Digital Operation (Digital Platform M2)

ปจจัยเสี่ยงและสาเหตุ
คาถวงน้ําหนัก

(%)
มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม

สาเหตุ: 1. ขอมูลที่มีอยูไมครบถวนและไมเปนปจจุบัน 70 ใหสวนงานท่ีเกี่ยวของตรวจสอบความถูกตอง

สาเหตุ: 2. Technology Compatibilities                          

3.1 การสงตอขอมูลแบบ real time อาจสงผลตอประสิทธิภาพของระบบ

3.3 ความสามารถในการรองรับการเชื่อมตอแบบเรียลไทมและ

ประสิทธิภาพของ device

30

 

1. การพิจารณาซอฟแวรและฮารดแวรที่เปนตัวกลางเชื่อมโยงระบบ

2. กําหนดรูปแบบการเขื่อมตอขอมูลใหอยูในขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม

100

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

ปจจัยเสี่ยง: แผนอาจไมเปนไปตามเปาหมาย

5. ปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย
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หมายเลขก ากับ : H-4/14 

แผนปฏิบัติการปี   2564 (เพ่ิมเติม) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ R G1 Service  G2 Standard  G3 Financial ส่วนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝพช.

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Intelligent Service กลยุทธ์ท่ี 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

1. ข่ือแผนปฏิบัติการ      แผนการพัฒนาฟังก์ช่ันบน AOT Airports Application

2. หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของแผน 

3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและต่อยอดฟังก์ช่ันบน AOT Airports Application

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร

4. แนวทางการด าเนินงาน :      แผนระยะ 1 ปี R แผนต่อเน่ือง ด าเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ 2564 (เพ่ิมเติม) - 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบท าการ งบลงทุน หลัก ร่วม

1

X ฝพช. ฝรส.

ฝพช. ฝรส.

1.3 ทดสอบระบบ

1.4 เปิดใช้งานระบบ X ฝพช. ฝรส.

X ฝพช. ฝรส.

2.2 ออกแบบและพัฒนาระบบ ฝพช. ฝรส.

ฝพช. ฝรส.

X ฝพช. ฝรส.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ฝรส.

ล าดับ แนวทางการด าเนินงาน
ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2564) ยอดเบิกจ่าย ส่วนงานรับผิดชอบ

    AOT Airport application ได้มีการเปิดตัวไปเม่ือวันท่ี 30 ก.ค. 62 โดยปัจจุบันยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ท้ังการเช่ือมต่อกับระบบอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ภายในท่าอากาศยานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

รวมไปถึงหน่วยงานภายนอก เช่น Airport Rail link, การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

ระบบการจอง Taxi ท่าอากาศยานผ่าน AOT Airports Application (ทสภ.)

1.1 ศึกษาและออกแบบการเช่ือมฐานข้อมูลต่างๆของ Taxi Kiosk

1.2 พัฒนาระบบการจอง Taxi ท่าอากาศยานผ่าน AOT Airports Application

2 ระบบ Announcement บน AOT Airports Application

2.1 ศึกษาข้อมูลต่างๆ ในด้านคุณสมบัติการใช้งานของระบบ Announcement ส าหรับการแสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยาน

2.3 ทดสอบระบบ

2.4 เปิดใช้งานระบบ
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3

X ฝพช. ฝรส.

3.2 ออกแบบและพัฒนาระบบ ฝพช. ฝรส.

ฝพช. ฝรส.

X ฝพช. ฝรส.

4

X ฝพช. ฝรส.

4.2 พัฒนาระบบ ฝพช. ฝรส.

ฝพช. ฝรส.

X ฝพช. ฝรส.

10 20 30 45 50 55 60 60 60 80 90 100

5. ทรัพยากรท่ีต้องใช้** :              Rไม่ใช้งบประมาณ ให้สิทธิประกอบกิจการ ใช้งบประมาณรวม ...............................................บาท  บุคลากร (ถ้ามี)  ICT (ถ้ามี)

งบท าการ.............................................บาท

งบลงทุน...............................................บาท
6. ตัวช้ีวัด/เป้าหมายของแผน :

2 3 4 5
พอใช้ ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ์ -
ระดับ 4 

หรือ 5
- -

แผ
นป

ฏิบั
ติก

าร

1 2 3 4

KRIs
เฝ้าดูปกติ

(สีเขียว)

เฝ้าดูถ่ีข้ึน

(สีเหลือง)

แจ้งเตือน

(สีแดง)

1 เร็วกว่าแผน ตามแผน
ช้ากว่าแผน

 30 วัน

** หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรท่ีต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ

1
ปี 2564 ปรับปรุง

ระดับ

รายละเอียดดัชนีช้ีวัดความเส่ียง

ระบบ Customer Feedback ส าหรับ 6 ท่าอากาศยานบน AOT Airports Application

ความเร็วในกระบวนการผ่านเข้า - ออก ของผู้โดยสาร (ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ) แยกรายท่าอากาศยาน
ทสภ. 

(ระดับ 4 หรือ 5)

รายละเอียดตัวช้ีวัด
เป้าหมาย

การแจ้งเตือน

ระยะเวลาในการเร่ิม

ทดสอบฟังก์ชันท่ีพัฒนา
การทดสอบฟังก์ชันท่ีพัฒนาบน AOT Mobile Application

3.1 ศึกษาข้อมูลจากระบบ CSM และ Customer Feedback Webbased Version, สรุปแนวทางการพัฒนาบน AOT Airports Application

3.3 ทดสอบระบบ

3.4 เปิดใช้งานระบบ

ระบบน าทางจากบ้านไปยังท่าอากาศยาน (เช่ือมต่อระหว่างระบบน าทางจากภายนอกท่าอากาศยานและภายในอาคารผู้โดยสาร)

4.1 ศึกษาในระบบการน าทางพร้อมค านวณเวลาจากภายนอกและภายในท่าอากาศยาน

4.3 ทดสอบระบบ

4.4 เปิดใช้งานระบบ

จ านวนฟังก์ช่ันบน AOT Airports Application 4 ฟังก์ช่ัน 0

เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)

-

เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)
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ช่ือแผนปฏิบัติการ  แผนการพัฒนาฟังก์ช่ันบน AOT Airports Application

ก่อนบริหาร เป้าหมาย

1 การส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์อาจส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของระบบ สูง ต่ า

2 ความสามารถในการรองรับการเช่ือมต่อแบบ

เรียลไทม์และขนาดของ Mobile Application ปานกลาง ต่ า

3 ข้อมูลท่ีแสดงผลไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน

สูง ต่ า

ให้ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องร่วมทดสอบและ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย

วิธีการทดสอบในรูปแบบต่างๆ ก่อน

น าไปใช้งาน

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเส่ียง ฝ่ายบริหารความเส่ียง โทร. 8335, 4119

ไม่สามารถพัฒนาฟังก์ชันบน 

AOT Airport Application ได้

ตามแผนท่ีก าหนด

ก าหนดรูปแบบการเข่ือมต่อข้อมูล

ให้อยู่ในขนาดและรูปแบบท่ีเหมาะสม

5. ปัจจัยเส่ียงท่ีอาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ระดับความเส่ียง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า)
ปัจจัยเส่ียง ผลกระทบ มาตรการควบคุมในปัจจุบัน แผนจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
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แผนปฏิบัติการป  2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร   R  G1 Service  G2 Standard  G3 Financial หมายเลขกํากับ :  H-4/15

ยุทธศาสตรที่ 4 Intelligent Service   กลยุทธที่ 4.1  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน สวนงานรับผิดชอบหลัก :    ฝพน.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ     โครงการ Designing Service Innovation สวนงานรับผิดชอบรวม :     6 ทาอากาศยาน

2. หลักการและเหตุผล 

ฝพน.จัดทํารายงานประจําเดือน Airport Service Touch Point (ASTP) ซึ่งสะทอนผลลัพธจากขอมูล 3 สวน ไดแก (1) Level of Service (LoS) (2) Airport Service Quality (ASQ) และ (3) Customer Feedback

เพื่อใหทาอากาศยาน ทภก.และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของในฐานะผูใหบริการแกผูโดยสาร เขาใจ ASTP รวมแกไขปญหา โดยนํากลไกวิธีกระบวนการ Service Design ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน (1) Problem Definition มาจากรายงาน ASTP

(2) Insight & Hypothesis วิเคราะหสาเหตุรวมกัน (3) Opportunity Area ลําดับความสําคัญตามแนวทางท่ีแกไขได (4) Concept & Phototype ใชไอเดียและสรางตนแบบทดลอง (5) Solution การนําไปใชงานจริง

ขั้นตอนที่ (1) - (3) จะดําเนินงานผาน Workshop ครั้งที่ 1 และ ขั้นตอนท่ี (4) จะดําเนินงานผาน Workshop ครั้งที่ 2 และนําเสนอผลงานในวันนวัตกรรม ทอท.

3. วัตถุประสงคของแผน 

1. เพื่อใหทาอากาศยานเขาใจและเห็นความสําคัญของรายงาน Touch Point ที่มาจากท้ัง 3 สวน คือ LoS, ASQ และ Customer Feedback และนําไปสูการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน ASTP 

2. เพื่อใหทาอากาศยานเตรียมความพรอมเขาสูการปฏิบัติงานของทาอากาศยานดวยความเปนเลิศ (Operational Excellence) ผาน Digital Operations Platform 

3. เพื่อใหทาอากาศยานและผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกตระหนักถึงประสบการณของผูโดยสารตามเสนทาง Passenger Journey ผานจุดบริการ Touch Point และรวมกันออกแบบบริการ (Service Design) ที่สรางความประทับใจ 

4. เพื่อสรางความสัมพันธและเครือขายในการปฏิบัติงานในการบรรลุเปาหมายในการแกไขปญหาการใหบริการ ดวยการใชความคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรมในการทํางาน

5. เพื่อคนหา สรางแรงจูงใจ และ ตอยอด จากผูมีสวนรวมทั้งภายใน ทอท.และภายนอก ไปสูโครงการ AOT Innovation Day

4. แนวทางการดําเนินงาน : R     แผนระยะ 1 ป  แผนตอเน่ือง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1  ฝพน.

2 X  ฝพน. 6 ทาอากาศยาน

3
X

  3,492,800  ฝพน. 6 ทาอากาศยาน

4
X

  3,492,800  ฝพน. 6 ทาอากาศยาน

5 ฝพน. 6 ทาอากาศยาน

6 นําเสนอผลงานในวันนวัตกรรม ทอท. ณ สนญ. X  ฝพน. 6 ทาอากาศยาน

7 จัดทําคูมือปฏิบัติงาน ASTP พรอมท้ังวิธีการแกไขปญหาและการใชความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม X  ฝพน.

5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Workshop ครั้งที่ 2 (ขั้นตอนที่ 4) เพื่อใหไดไอเดียในการแกไขปญหา และสรางตนแบบ (ถาม)ี  

(3 วัน ไมคางคืน)

Workshop ครั้งที่ 1 (ขั้นตอนที่ 1-3) เพื่อเขาใจปญหา ASTP, วิเคราะหสาเหตุ 

และลําดับความสําคัญรวมกัน (3 วัน ไมคางคืน)

นําเสนอผลการ Workshop

สวนงานรับผิดชอบ

เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติดําเนินการใชงบประมาณ

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

ประชุมหารือเพื่อกําหนดกลุมเปาหมายการเขารวมกิจกรรม

ลําดับ
ยอดเบิกจายระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน

แนวทางการดําเนินงาน
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5. ทรัพยากรที่ตองใช** :   ไมใชงบประมาณ Rใชงบประมาณรวม   6,985,600   บาท  บุคลากร (ถาม)ี  ICT (ถาม)ี

Rงบทําการ   6,985,600  บาท

งบลงทุน

6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

จํานวน 3-5 

แนวความคิด

จํานวน 6 

แนวความคิด

จํานวน 7-9 

แนวความคิด

จํานวนตั้งแต 10 

แนวความคิด

ภายใน 

ต.ค.64

ภายใน 

ก.ย.64

ภายใน 

ส.ค.64

ภายใน 

ก.ค.64

KRIs
เฝาดูปกติ 

(สีเขียว)

เฝาดูถี่ขึ้น 

(สีเหลือง)

แจงเตือน 

(สีแดง)

สามารถดําเนินกิจกรรม แลวเสร็จไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
เสร็จกอน

เปาหมาย

เปนไปตาม

เปาหมาย

ลาชากวาเปาหมาย

ระดับ 3
จํานวน 1-2 

แนวความคิด

การแจงเตือนรายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

ระดับ 3ระดับความสําเร็จของการใชนวัตกรรมเพื่อการแกไขในการใหบริการ ณ ทภก. ระดับ 1

จัดทําคูมือปฏิบัติงาน ASTP แลวเสร็จไดตามระยะเวลาที่กําหนด ระดับ 3
ภายใน 

พ.ย.64

จํานวนความคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

1

ควรปรับปรุง

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

ป 2564

รายละเอียดตัวช้ีวัด
เปาหมาย

ระดับ
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ชื่อแผนปฏิบัติการ    โครงการ Designing Service Innovation

รายละเอียดของกิจกรรม จํานวน หนวย ราคา หนวย
3 วัน ตอคร้ัง ตอทาฯ

ณ ทาฯภูมิภาค

3 วัน ตอคร้ัง ตอทาฯ

ณ ทสภ. และ ทดม.
หมายเหตุ

ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น ประกอบดวย 60 คน 60 60

   (1) ผูเขารวมโครงการสัมมนา 40 คน 40 40  

   (2) ฝพน. 8 คน 8 8

   (3) ผูบริหาร และผูรวมสังเกตการณ 10 คน 10 10

   (4) วิทยากร 2 คน 2 2

1 คาจางวิทยากรภายนอกเหมาจาย 2 คน 40,000 บาท/คน 80,000 80,000 40,000 บาท x 2 คน 

2 คาบัตรโดยสารของวิทยากรภายนอก 2 คน 8,000 บาท/คน 16,000 8,000 บาท x 2 คน 

3 คาที่พักสําหรับวิทยากรภายนอก 2 คน 2,400 บาท/คน 9,600 2,400 บาท x 2 คน x 2 คืน 

4 คาใชจายเดินทางพนักงาน ฝพน. (3วัน 2คืน) 4 คน 12,400 บาท/คน 49,600
ระดับ 3-8 (ตั๋ว + เบี้ยเลี้ยง + ที่พัก + 

ยานพาหนะ)

5 จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารวาง 6 มื้อ 300 บาท/มื้อ 108,000 108,000  300 บาท x 6 มื้อ x 60 คน

6 จัดเตรียมอาหารกลางวัน 3 มื้อ 800 บาท/มื้อ 144,000 144,000  800 บาท x 3 มื้อ x 60 คน 

7 จัดเตรียมหองประชุม 1 หอง 50,000 บาท/วัน 150,000 150,000 วันละ 50,000 บาท x 3 วัน 

8 คาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 60 คน 100 บาท/คน 6,000 6,000 100 บาท x 60 คน  

9 คาใชจายอื่นที่จําเปนในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 60 คน 200 บาท/คน 12,000 12,000 200 บาท x 60 คน  

10 คาเชารถบัส จํานวน 1 คัน 1 คัน 16,000 บาท/คัน 48,000 16,000 บาท x 1 คัน x 3 วัน

623,200 500,000

รวม Workshop 2 ครั้ง 6 ทาฯ 6,985,600  4,985,600 2,000,000

หัวขอ

4.1

รวมทั้งสิ้น

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินงานและงบประมาณที่ใช (ถามี)
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การคํานวณคาใชจายเดินทางพนักงาน ฝพน. (3วัน 2 คืน)
คน วัน คืน ครั้ง รวม

ทภก. ตั๋วโดยสาร 6,100 1 1 6,100                          

เบี้ยเลี้ยง 800 1 3 1 2,400                          

ที่พัก 1,800 1 2 1 3,600                          

ยานพาหนะ 800 1 1 800                             

12,900                        

คน วัน คืน ครั้ง รวม

ทชม. ตั๋วโดยสาร 3,400 1 1 3,400                          

เบี้ยเลี้ยง 800 1 3 1 2,400                          

ที่พัก 1,800 1 2 1 3,600                          

ยานพาหนะ 800 1 1 800                             

10,200                        

คน วัน คืน ครั้ง รวม

ทหญ. ตั๋วโดยสาร 6,500 1 1 6,500                          

เบี้ยเลี้ยง 800 1 3 1 2,400                          

ที่พัก 1,800 1 2 1 3,600                          

ยานพาหนะ 800 1 1 800                             

13,300                        

คน วัน คืน ครั้ง รวม

ทชร. ตั๋วโดยสาร 6,400 1 1 6,400                          

เบี้ยเลี้ยง 800 1 3 1 2,400                          

ที่พัก 1,800 1 2 1 3,600                          

ยานพาหนะ 800 1 1 800                             

13,200                        

เฉลี่ย ตอ 1 คน ตอ 1 ทาฯ ตอ 1 ครั้ง 12,400

49



ชื่อแผนปฏิบัติการ    โครงการ "ออกแบบประสบการณสรางความประทับใจ (Designing Service Innovation)"

กอนบริหาร เปาหมาย

1
มีกิจกรรมนอกเหนือการคาดการณ เขา

มากระทบในการดําเนินการ

ไมสามารถจัดกิจกรรมไดตาม

ระยะเวลาที่กําหนด
สูง ต่ํา

มีการวางแผนกําหนดนัดหมายตาม

แผนการดําเนินงานของโครงการ
ปรับกิจกรรมใหเหมาะสม

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา)
ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
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หมายเลขกํากับ :  H-4/16

แผนปฏิบัติการป 2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร     G1 Service R G2 Standard G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝพท.

ยุทธศาสตรที่ 4 Intelligent Services กลยุทธ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน สวนงานรับผิดชอบรวม :  ...............

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูใหบริการผูโดยสาร ณ ทาอากาศยานดานการชวยเหลือทางการแพทยฉุกเฉินเบื้องตน

2. หลักการและเหตุผล......................................................................................................................................................................................................................................................................................................ดวย ทอท.เปนรัฐวิสาหกิจภายใตสังกัดกระทรวงคมนาคมและเปนคณะกรรมการในบันทึกความรวมมือคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงานกรณีกูชีพฉุกเฉินและมีการจัดทํา

แผนบูรณาการซึ่งมีแผนการอบรมที่สําคัญคือ การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใชเครื่องฟนคืนคลื่นหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ (AED) ในพื้นที่สาธารณะที่มีผูใชบริการเปนจํานวนมาก เชน ทาอากาศยาน 

กรณีเหตุฉุกเฉินหัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน ผูพบเห็นเหตุการณและโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรผูใหบริการผูโดยสารที่ปฏิบัติหนาที่ใกลพื้นที่เกิดเหตุ จึงมีความสําคัญอยางมากที่จําเปนตองฝกฝน และเขาใจเรื่อง

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตนเพื่อที่จะนําไปปฏิบัติชวยเหลือไดอยางรวดเร็วทันทวงทีและปลอดภัย กอนที่มีบุคลากรทางการแพทยจะไปถึงและทําการชวยเหลือฟนคืนชีพขั้นสูงตอไปสงผลใหผูปวยมีโอกาสรอด

ชีวิตมากขึ้น

3. วัตถุประสงคของแผน 1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผูใหบริการผูโดยสาร ณ ทาอากาศยาน และสงเสริมภาพลักษณของการใหบริการผูโดยสารของทาอากาศยานในดานการชวยเหลือทางดานการแพทย โดยมุงเนนผลลัพธไดแก 

1.1 เพื่อใหผูปวยหมดสติหายใจหยุดเตน ไดรับการชวยเหลือฟนคืนชีพเบื้องตนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผูใชบริการทาอากาศยาน

1.2  เพื่อใหบุคลากรผูใหบริการผูโดยสาร ณ ทาอากาศยาน มีความรูความสามารถเรื่องการชวยเหลือฟนคืนชีพเบื้องตน และสามารถใชเครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจ หรือ AED ไดอยางถูกตอง 

ซึ่งเปนการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานที่ใหบริการผูโดยสารในอาคารของทาอากาศยานในการชวยเหลือฟนคืนชีพตามมาตรฐานสากล

1.3 พนักงานใหบริการผูโดยสาร ณ ทาอากาศยานของทอท. ไดรับการอบรม  100% โดยมีการฝกอบรม ฝกปฏิบัติจริง และสรุปผลบทเรียนหากเกิดเหตุการณจริง รวมทั้งมีการทบทวนความรูใหเปนปจจุบันตอไป

4. แนวทางการดําเนินงาน : Rแผนระยะ 1 ป แผนตอเนื่อง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1

(ทสภ.) 601,200

(ทดม.) 300,600

(ทภภ.) 300,600

(ทภก.) 200,400

ฝพธ. ทหญ.

10 15 25 35 50 65 75 80 85 90 95 100

5. ทรัพยากรที่ตองใช** :   ไมใชงบประมาณ R  ใชงบประมาณรวม 1,402,800 บาท  บุคลากร (ถาม)ี  ICT (ถาม)ี

Rงบทําการ  1,402,800 บาท

งบลงทุน  -  บาท

          



สวนงานรับผิดชอบ

การฝกอบรม BLS provider ใหกับพนักงาน frontline (รุน)

ทสภ., ทดม.,ทภภ. (ทชม. ทชร. ทหญ.) และ ทภก.

ยอดเบิกจายระยะเวลาดําเนินการ  12  เดือน

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

ลําดับ แนวทางการดําเนินงาน
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6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ

ทสภ. 4.64

ทดม. 4.32

ทภก. 3.84

ทชม. 4.52

ทหญ. 3.90

ทชร. 4.05

ทสภ. 4.65

ทดม. 4.33

ทภก. 3.85

ทชม. 4.53

ทหญ. 3.91

ทชร. 4.06

ทสภ. 4.66

ทดม. 4.34

ทภก. 3.86

ทชม. 4.54

ทหญ. 3.92

ทชร. 4.07

ทสภ. 4.67

ทดม. 4.35

ทภก. 3.87

ทชม. 4.55

ทหญ. 3.93

ทชร. 4.08

90% 100% 100% 100%

90% 100% 100% 100%

KRIs
เฝาดูปกติ 

(สีเขียว)

เฝาดูถี่ขึ้น 

(สีเหลือง)

แจงเตือน 

(สีแดง)
รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง การแจงเตือน

รอยละความสําเร็จในการจัดฝกอบรม BSL provider ใหกับพนักงาน frontline 100%

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

2) ผูเขารับการฝกอบรมผานการทดสอบการเขาถึงพื้นที่และชวยเหลือเบื้องตนตาม ภายใน 7 นาที ภายหลังจากการฝกอบรม

ระยะเวลา 3 ป (โดยการสุมตรวจ)

ทสภ. 4.65

ทดม. 4.33

ทภก. 3.85

ทชม. 4.53

ทหญ. 3.91

ทชร. 4.06

100% 80%

คะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของ ทาอากาศยาน ทอท. ในภาพรวม

ทสภ. 4.63

ทดม. 4.31

ทภก. 3.83

ทชม. 4.51

ทหญ. 3.89

ทชร. 4.04

1) ผูเขารับการฝกอบรมผานการทดสอบการเขาถึงพื้นที่และชวยเหลือเบื้องตน ภายใน 7 นาที

100% 80%

ควรปรับปรุง

1

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

รายละเอียดตัวชี้วัด
เปาหมาย

ระดับ

ป 2564
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งบทําการ งบลงทุน

1 1,402,800           

อาหารวาง คาอาหารวิทยากร

25 บาท/มื้อ x 2 600 / คร้ัง

ทสภ. 12 x 30 x 1,500 = 360 คน 540,000 36,000 18,000 7,200 601,200

ทดม. 6 x 30 x 1,500 = 180 คน 270,000 18,000 9,000 3,600 300,600

ทภก. 4 x 30 x1,500 = 120 คน 180,000 12,000 6,000 2,400 200,400

ทชม. 2 x 30 x 1,500 = 60 คน 90,000 6,000 3,000 1,200 100,200

ทชร. 2 x 30 x 1,500 = 60 คน 90,000 6,000 3,000 1,200 100,200

ทหญ. 2 x 30 x 1,500 = 60 คน 90,000 6,000 3,000 1,200 100,200

รวม 1,260,000 84,000 42,000 16,800 1,402,800

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินงานและงบประมาณที่ใช (ถามี)

โครงการฝกอบรมพนักงาน Frontline 

เรื่องการชวยเหลือฟนคืนชีพเบื้องตน

และการใช AED

กิจกรรม

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการฝกอบรมพนักงาน Frontline เรื่องการชวยเหลือฟนคืนชีพเบื้องตน และการใช AED 

ลําดับ รายละเอียดกิจกรรม

การฝกอบรม BLS provider

งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดคาใชจายการดําเนินการ

คาฝกอบรม BLS

(รุน x คนx1500)
คาเอกสารประกอบการอบรม รวม

แผนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูใหบริการผูโดยสาร

ณ ทาอากาศยานดานการชวยเหลือทางการแพทยฉุกเฉินเบ้ืองตน

53



ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการฝกอบรมพนักงานฝายการแพทยใหมีความพรอมเรื่อง BLS provider 100% 

ความตองการดานทรัพยากรบุคคล     พนักงานฝายการแพทย ไดรับการฝกอบรม BLS provider ไดรับการฝกอบรม ครบ  100%

1. อัตรากําลัง

ประเภท วุฒิการศึกษา จํานวน (อัตรา)

1. พนักงาน

2. ลูกจาง

3. พนักงานจัดจางภายนอก

4. อื่นๆ

2. การพัฒนาบุคลากร

พนักงานระดับ จํานวน (คน) หลักสูตร/ หัวขอที่ตองการอบรม

พนักงานฝายการแพทยที่เปนบุคลากรทาง

การแพทย และพนักงานขับรถพยาบาลและ

ชวยเหลือผูปวย

40 BLS provider, BLS instructor

4. รายละเอียดความตองการดานทรัพยากรบุคคล  (ถาม)ี
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ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการฝกอบรมพนักงาน Frontline เรื่องการชวยเหลือฟนคืนชีพเบื้องตน และการใช AED 

กอนบริหาร เปาหมาย

1

ผูเขารวมโครงการไมไดสมัครใจหรือโดนบังคับใหมา

เรียน เนื่องจากพนักงานไมใหความสําคัญตอการ

ชวยเหลือฟนคืนชีพ วามีความสําคัญในการ

ใหบริการผูโดยสารซึ่งมีผลตอภาพลักษณตอ ทอท.

 หรือเพ่ิงออกงานเวร-กะ ทําใหหมดประสิทธิภาพ

ในการเรียน

มีระเบียบวาพนักงานตองไดรับการ

พักผอนอยางเต็มที่กอนเขารับการ

อบรม

จัดโครงการใหความรูเพิ่มเติม 

และกระตุนใหเขียนความสําคัญ

เกี่ยวกับ  BLS และ AED

2

งบประมาณไมเพียงพอเนื่องจากตองใชงบประมาณ

ในการจางบุคลากรและอุปกรณ หากมีคนสนใจ

โครงการมากข้ึน หรือมีกฎหมายบังคับใหพนักงาน

ที่ชวยเหลือผูโดยสารตองชวยเหลือผูโดยสารใน

การฟนคืนชีพเบื้องตนอยางถูกตอง

เพิ่มเติมงบประมาณ หรือเพ่ิม

จํานวนรุน/ ผูเขารับการอบรม 

และทําเปนประจําทุกป รวมทั้ง 

หาก ทอท. มีบุคลากรและ

เจาหนาที่เพียงพอ สามารถ

จัดเปนหลักสูตรหารายไดใหกับ 

ทอท. ได

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา)
มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
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หมายเลขก ากับ :  H-4/17

แผนปฏิบัติการปี 2564 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   S G1 Service  G2 Standard  G3 Financial ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สพน.ฝวน.

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Intelligent Service กลยุทธ์ท่ี 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :  ...............

1. ช่ือแผนปฏิบัติการ โครงการทบทวนการจัดท าแผนแม่บทนวัตกรรม  (ปีงบประมาณ 2565 - 2569)

2. วัตถุประสงค์ของแผน 

2.1 เพ่ือก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยของกำรบริหำรงำนนวัตกรรมขององค์กรในสภำพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป (กำรมอบนโยบำยของผู้บริหำร, กำรบรรยำยสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ)

2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรวำงแผนยุทธศำสตร์และแผนด ำเนินกำรให้สอดรับกำรเป้ำหมำยและสนับสนุนยุทธศำสตร์ของ ทอท.(กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร)

2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรส่ือสำรให้เข้ำใจและเกิดกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันในองค์กร (แผนแม่บทนวัตกรรม ฉบับทบทวน)

2.4 เพ่ือเป็นแรงขับเคล่ือนกำรท ำงำนของส่วนงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับประเภทของนวัตกรรมท่ีองค์กรต้องกำร (เป้ำหมำยทำงนวัตกรรมในระยะส้ัน กลำง ยำว)

3. แนวทางการด าเนินงาน : S    แผนระยะ 1 ปี  แผนต่อเน่ือง ด าเนินการต้ังแต่ปี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบท าการ งบลงทุน หลัก ร่วม

1 ฝวน.

2 ฝวน.

ส่วนงานรับผิดชอบ

การก าหนดทิศทาง และเป้าหมายของแผนแม่บทให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ

 ทอท.                                                                           

1.1 ฝวน.การก าหนด ทิศทาง และเป้าหมายของแผนแม่บทให้สอดคล้องกับ

แผนวิสาหกิจ ทอท.

1.2 การประชุมคณะท างานด าเนินการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ

ทิศทางเป้าหมายของแผนแม่บท

1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ

ทิศทางเป้าหมายของแผนแม่บท

ล าดับ
ยอดเบิกจ่ายระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน

แนวทางการด าเนินงาน

ก าหนดรูปแบบ สถานท่ี การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรจาก

ส านักนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้ให้ความรู้ด้านนวัตกรรม
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3 ฝวน.

4 1,190,500 ฝวน.

5 ฝวน.

6 ฝวน.

0 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ฝวน.

4. ทรัพยากรท่ีต้องใช้** :   ไม่ใช้งบประมาณ Sใช้งบประมาณรวม 1,190,500 บาท  บุคลากร (ถ้ามี)  ICT (ถ้ามี)

Sงบท าการ 1,190,500 บำท

งบลงทุน...............................................บาท

การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลท้ังภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับเป้าหมาย 

และยุทธศาสตร์เดิม

กำรขออนุมัติแผนแม่บท

5.1 เสนอต่อท่ีประชุมคณะท ำงำนด ำเนินกำรพัฒนำนวัตกรรม เพ่ือพิจำรณำ

สรุปผลกำรจัดท ำแผนแม่บทฯ 

5.2 เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม เพ่ือให้ควำม

เห็นชอบและอนุมัติแผนแม่บทฯ

เสนอคณะกรรมการ ทอท. ให้รับทราบและพิจารณาส่ังการให้ส่วนงาน ทอท.

ท่ีเก่ียวข้องยึดถือเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)

การจัดท ากลยุทธ์ และแผนงานเชิงกลยุทธ์

4.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดท า กลยุทธ์ และแผนงานเชิงกลยุทธ์ 

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ภายในเดือน เม.ย.64 ณ โรงแรมใกล้เคียงจังหวัด

กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรจากส านักนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 

เป็นผู้ให้ความรู้ด้านนวัตกรรม

4.2 ประเมินผลการสัมมนา
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5. ตัวช้ีวัด/เป้าหมายของแผน :

กลยุทธ์

แผ
นป

ฏิบั
ติก

าร

KRIs ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม ตามโครงการฯ

เสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมกำร ทอท.

ภำยใน ก.ค.64

ให้รับทรำบและพิจำรณำ

ส่ังกำรให้ส่วนงำน ทอท.

ท่ีเก่ียวข้องยึดถือเพ่ือเป็น

แนวทำงในกำรปฏิบัติ

เสนอต่อท่ีประชุม

คณะท างาน

ด าเนินการพัฒนา

นวัตกรรม

ระดับ

ควรปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)

1 2 3 4 5
เป้าหมาย 

ปี 2564
รายละเอียดตัวช้ีวัด

ดีเลิศ

90% 100%80% 60% 70% 80%

ท่าอากาศยานสามารถ

น าผลการศึกษามาประยุกต์/

น านวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้งานจริง 

อย่างน้อย 3 ระบบ 

และสามารถประเมินถึง

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวังได้ว่า

เป็นไปตามเป้าหมาย 

ได้แก่ ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการระบบ

ท่าอากาศยานสามารถ

น าผลการศึกษามาประยุกต์/

น านวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้งานจริง 

อย่างน้อย 2 ระบบ 

และสามารถประเมินถึง

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวังได้ว่า

เป็นไปตามเป้าหมาย 

ได้แก่ ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการระบบ

ท่าอากาศยานสามารถ

น าผลการศึกษามา

ประยุกต์/น านวัตกรรม

และเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้งาน

จริง อย่างน้อย 1 

ระบบ 

และสามารถประเมิน

ถึงผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง

ได้ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมาย ได้แก่ ความ

พึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการระบบ

ท่าอากาศยานสามารถ

น าผลการศึกษา

ของ ทอท. เม่ือเทียบกับ

ท่าอากาศยานคู่เทียบ

มาจัดท ารายงาน

สถานะการท างาน 

ณ ปัจจุบันของการใช้

นวัตกรรมเพ่ือการแก้ไข

ในการให้บริการ 

ณ ท่าอากาศยาน

ศึกษาและจัดท าแผน

การใช้นวัตกรรม

เพ่ือการแก้ไขในการ

ให้บริการ 

ณ ท่าอากาศยาน

โดยเทียบเคียงกับ

การให้บริการของ

ท่าอากาศยานคู่เทียบ

ทสภ. (ระดับ 4 หรือ 5)

ทดม. (ระดับ 4 หรือ 5)

ทภก. (ระดับ 4 หรือ 5)

ทชม. (ระดับ 4 หรือ 5)

ทหญ. (ระดับ 4 หรือ 5)

ทชร. (ระดับ 4 หรือ 5)

ระดับความส าเร็จของการใช้นวัตกรรมเพ่ือการแก้ไขในการให้บริการ 

ณ ท่าอากาศยาน (ระดับ 1-5)

ระดับ 3 เสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมกำร ทอท.

ภำยใน ส.ค.64

ให้รับทรำบและพิจำรณำ

ส่ังกำรให้ส่วนงำน ทอท.

ท่ีเก่ียวข้องยึดถือเพ่ือเป็น

แนวทำงในกำรปฏิบัติ

เสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร

จัดการนวัตกรรม

เสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมกำร ทอท.

ภำยใน ก.ย.64

ให้รับทรำบและ

พิจำรณำส่ังกำรให้

ส่วนงำน ทอท.

ท่ีเก่ียวข้องยึดถือ

เพ่ือเป็นแนวทำง

ในกำรปฏิบัติ

ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนแม่บทนวัตกรรม  (ปีงบประมาณ 2565 - 2570)
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ช่ือแผนปฏิบัติการ      โครงกำรทบทวนกำรจัดท ำแผนแม่บทนวัตกรรม  (ปีงบประมำณ 2565-2569)

หัวข้อ รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน หน่วย ราคา รวม หมายเหตุ

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือจัดท ากลยุทธ์ และตัวช้ีวัด

1) ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจ านวนไม่น้อยกว่า 65 คน

   ผู้เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ 40 คน

   วิทยากร และเจ้าหน้าท่ีทีมวิทยากร 10 คน

   ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีของ ฝวน. 15 คน

2) ค่าตอบแทน สนช.ในการสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 1 งาน 400,000  400,000            3 วัน 40 คน คนละ 10,000 บาท

3) จัดเตรียมเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง 6 ม้ือ 300       117,000            

4) จัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารเย็น 5 ม้ือ 800       260,000            

5) จัดเตรียมห้องประชุม 1 ห้อง 50,000   50,000              

6) จัดหาท่ีพักส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม 34 ห้อง 4,800     326,400            2 คืน

7) ค่ายานพาหนะ+น้ ามัน+ค่าเบ้ียเล้ียงคนขับรถ

   กรณีรถ ทอท. ค่าเบ้ียเล้ียงคนขับรถ

   รถตู้ 2 คัน 1,200     7,200                3 วัน

   รถบัส 1 คัน 1,400     8,400                3 วัน คนขับจ านวน 2 คน

8) ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างระหว่างเดินทางไปกลับ 65 คน 100       6,500                2 ม้ือ/ม้ือละ 50 บาท

9) ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 5,000     5,000                

10) ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม 10,000   10,000              

1,190,500         

4.1

4. รายละเอียดกิจกรรมท่ีด าเนินงานและงบประมาณท่ีใช้ (ถ้ามี)

รวมท้ังส้ิน
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ช่ือแผนปฏิบัติการ    โครงกำรทบทวนกำรจัดท ำแผนแม่บทนวัตกรรม  (ปีงบประมำณ 2565 - 2569)

ปัจจัยเส่ียงและสาเหตุ
ค่าถ่วงน้ าหนัก

(%)
มาตรการควบคุมในปัจจุบัน แผนจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม

สำเหตุ: บุคลำกรไม่มีควำมช ำนำญในกำร

จัดท ำแผนฯ

50 เชิญวิทยำกรท่ีมีควำมรู้ในกำรจัดท ำกลยุทธ์มำให้

ค ำแนะน ำ

สำเหตุ: ไม่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ 50 ปรับกิจกรรมให้เหมำะสม และสอดคล้องกับ

งบประมำณท่ีได้รับ

100

หมำยเหตุ: หำกมีข้อสงสัยกรุณำสอบถำมฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง โทร. 4607, 4119

5. ปัจจัยเส่ียงท่ีอาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเส่ียง: โครงกำรทบทวนกำรจัดท ำแผนแม่บทนวัตกรรมไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
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หมายเลขกํากับ :  H-4/18

แผนปฏิบัติการป      2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร   R G1 Service  G2 Standard  G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝบค.

ยุทธศาสตรที่ 4 Intelligent Service   กลยุทธที่ 4.2  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร รับผิดชอบรวม : สกท.ทุกทาฯ

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนทบทวนความรูและกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรดานทรัพยากรบุคคลของทาอากาศยาน (AOT We HR)

2. หลักการและเหตุผล เนื่องจาก ทอท.ไดนําระบบ ERP มาใชในองคกร และมีการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับระบบใหม จึงมีความจําเปนตองทบทวนความรูและกระบวนการทํางาน

                 โดยมุงเนนการมีสวนรวมระหวางผูปฏิบัติงาน โดยรวบรวมปญหาขอขัดของ เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการใหเหมาะสม

3. วัตถุประสงคของแผน  

1. ผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล ของแตละทาฯ มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทํางาน สามารถปฏิบัติงานตามข้ันตอน ไดอยางถูกตอง

2. ผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล ของแตละทาฯ สามารถใหคําแนะนําในวิธีการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ ใหกับหนวยงานภายในทาฯ ไดอยางชัดเจนและหนวยงานสามารถปฏิบัติไดถูกตอง

3. สรางเครือขายระหวางผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคลสวนกลาง และแตละทาฯ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และความสัมพันธที่ดีตอกัน ซึ่งนําไปสูการรวมใจ(Teamwork) ในการปฏิบัติงาน

4. แนวทางการดําเนินงาน : R    แผนระยะ 1 ป  แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1 ฝบค.

2 ฝบค. สกท.ทุกทา

3 ฝบค.

4 ฝบค. สกท.ทุกทา

5 ฝบค. สกท.ทุกทา

20 30 40 50 60 70 80 90 100

5. ทรัพยากรที่ตองใช** :   Rไมใชงบประมาณ ใชงบประมาณรวม .................................บาท  บุคลากร (ถามี)  ICT (ถามี)

งบทําการ.........................................บาท

งบลงทุน...............................................บาท

สวนงานรับผิดชอบ
ลําดับ แนวทางการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ 8 เดือน ยอดเบิกจาย

รวบรวมภารกิจและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของของ ฝบค.

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

รวบรวมอุปสรรค ขอจํากัดของแตละทาฯ เพื่อหาแนวทางการแกไข

จัดทําคูมือและเนื้อหา และประชาสัมพันธกิจกรรม

ดําเนินกิจกรรมผานระบบ IT

ประเมินกิจกรรม รวบรวมปญหา และขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงคูมือ

และเนื้อหา และใชในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป
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6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

- - - -

รอยละ 40

ของผูเขารวม

กิจกรรม มี

ความรูความ

เขาใจภารกิจ

เพ่ิมมากขึ้น

รอยละ 60

ของผูเขารวม

กิจกรรม มี

ความรูความ

เขาใจภารกิจ

เพ่ิมมากขึ้น

รอยละ 80

ของผูเขารวม

กิจกรรม มี

ความรูความ

เขาใจภารกิจ

เพ่ิมมากขึ้น

รอยละ 100

ของผูเขารวม

กิจกรรม มี

ความรูความ

เขาใจภารกิจ

เพ่ิมมากขึ้น

รอยละ 60

ของผูเขารวม

กิจกรรม มี

ความรูความ

เขาใจภารกิจ

เพ่ิมมากขึ้น

รอยละ 70

ของผูเขารวม

กิจกรรม มี

ความรูความ

เขาใจภารกิจ

เพ่ิมมากขึ้น

รอยละ 80

ของผูเขารวม

กิจกรรม มี

ความรูความ

เขาใจภารกิจ

เพ่ิมมากขึ้น

รอยละ 100

ของผูเขารวม

กิจกรรม มี

ความรูความ

เขาใจภารกิจ

เพ่ิมมากขึ้น

KRIs

ควรปรับปรุง

ตัวชี้วัดระดับองคกร / ยุทธศาสตร / กลยุทธ

ระดับ รายละเอียดตัวช้ีวัด
เปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

1

ป 2564

ผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล มีความรูความเขาใจในภารกิจดานทรัพยากรบุคคล ไมนอยวารอยละ 80 โดยประเมินจากผลการทดสอบหลังการดําเนินกิจกรรม

- - -

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ

1. ผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล ของทุกทาฯ สามารถเขารวมกิจกรรม เขาใจภารกิจงาน 

และรายละเอียดหนาที่ของภารกิจดานทรัพยากรบุคคล ที่ตองสนับสนุนการดําเนินการของทาฯ

ระดับ 4 ดีมาก

รอยละ 20

ของผูเขารวม

กิจกรรม มี

ความรูความ

เขาใจภารกิจ

เพ่ิมมากขึ้น

2. ผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล ของทุกทาฯ มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยวัดผล

จากการประเมินกิจกรรม เปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมโครงการ

ระดับ 4 ดีมาก

รอยละ 50

ของผูเขารวม

กิจกรรม มี

ความรูความ

เขาใจภารกิจ

เพ่ิมมากขึ้น
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ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนทบทวนความรูและกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรดานทรัพยากรบุคคลของทาอากาศยาน (AOT We HR)

กอนบริหาร เปาหมาย

1

ระยะเวลาการดําเนินการไมเปนไปตาม

กรอบเวลาที่กําหนดไว เนื่องจากมีภารกิจงาน

นอกเหนือการคาดการณ หรือมิไดกําหนดไว

เขามากระทบกับตารางการปฏิบัติงานเดิม

แตละทาอากาศยานมีวิธีการ

ปฏิบัติงานที่แตกตางกัน และอาจ

เกิดความลาชาหรือไมเปนไปตาม

กรอบระยะเวลาของการปฏิบัติงาน

ปานกลาง ต่ํา

คาดการณปริมาณงาน 

และวางแผนจัดสรรบุคลากร

และการปฏิบัติงานใหชัดเจน

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา)
มาตรการควบคุมในปจจุบัน

แผนจัดการความเสี่ยง

เพิ่มเติม
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หมายเลขก ากับ : H-4/19

แผนปฏิบัติการปี 2564 (เพ่ิมเติม) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ R G1 Service  G2 Standard  G3 Financial ส่วนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝพช.

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Intelligent Service กลยุทธ์ท่ี 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

1. ข่ือแผนปฏิบัติการ      แผนการพัฒนาระบบ AOT Digital Office

2. หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของแผน 

2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการท างานภายในทอท.

2.2 เพ่ือเช่ือมต่อระบบต่างๆ ในทอท. ให้อยู่ใน Platform เดียวและง่ายต่อการบริหารจัดการ

4. แนวทางการด าเนินงาน :      แผนระยะ 1 ปี R แผนต่อเน่ือง ด าเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ 2564 (เพ่ิมเติม) - 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบท าการ งบลงทุน หลัก ร่วม

1 ฝพช. ฝรส.

2 ฝพช. ฝรส.

3 ฝพช. ฝรส.

10 20 30 35 40 45 50 60 65 75 90 100

5. ทรัพยากรท่ีต้องใช้** :              Rไม่ใช้งบประมาณ ใช้งบประมาณรวม ...............................................บาท  บุคลากร (ถ้ามี)

งบท าการ.............................................บาท

งบลงทุน...............................................บาท
6. ตัวช้ีวัด/เป้าหมายของแผน :

2 3 4 5
พอใช้ ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ์

แผ
นป

ฏิบั
ติก

าร

มิ.ย.64 พ.ค.64 เม.ย.-64 มี.ค.-64

KRIs
เฝ้าดูปกติ (สี

เขียว)

เฝ้าดูถ่ีข้ึน (สี

เหลือง)

แจ้งเตือน (สี

แดง)

1 ความสามารถในการจัดท าข้อสรุปและรายละเอียดของโครงการ มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ฝรส.

รายละเอียดดัชนีช้ีวัดความเส่ียง การแจ้งเตือน

       เป็นการบูรณาการระบบ และ เคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการจัดการด้านต่างๆ ท้ังในส่วนกระบวนการท างาน ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงข้อมูลด้านต่างๆ ท้ังในส่วนข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อมูลภายใน ทอท. การบูรณาการเทคโนโลยีของ ทอท.ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน

 ประกอบกับการเพ่ิมเติมเทคโนโลยีท่ีสามารถน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจของ ทอท. เพ่ือสอดรับกับเทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้ Platform ในการด าเนินการจึงมีความจ าเป็น เพ่ือส่งเสริมยุทธศาสตร์การด าเนินธุรกิจขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาจะเป็น

การสร้าง Platform หลักและน าข้อมูลท่ีได้ท าการคัดเลือกมาแสดง โดยข้อมูลดังกล่าวจะสอดคล้องกับระบบท่ีผู้ใช้งานมีสิทธิในการเข้าใช้

แนวทางการด าเนินงาน

จัดท า Workshop ร่วมกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ Application ต่างๆ พร้อมท้ังออกแบบและจัดท ารายละเอียดโครงการ

ศึกษาข้ันตอนและกระบวนการท างานและรวบรวมรายละเอียด Application ท้ังหมดของ ทอท.

ของบประมาณ และจัดท า TOR

-

รายละเอียดตัวช้ีวัด

ยอดเบิกจ่าย

ได้ข้อสรุปและรายละเอียดการจัดท าระบบ Digital Office

เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)

ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2564)

เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)

ส่วนงานรับผิดชอบ
ล าดับ

ระดับ

ก.ค.-64ภายในเดือน พ.ค.64

ปรับปรุง

เป้าหมาย

ปี 2564
1
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ช่ือแผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนาระบบ AOT Digital Office

ก่อนบริหาร เป้าหมาย

1 ไม่สามารถเช่ือมต่อข้อมูลจากต้นทางได้

ปานกลาง ต่ า

ท าแผนการด าเนินงานโดยวางแผน

ร่วมกับส่วนงานภายใน ทอท.ท่ี

เก่ียวข้อง และก าหนดผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลท่ีชัดเจน

2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการ

รองรับการใช้งานฟังก์ช่ันท่ีพัฒนาข้ึน
ปานกลาง ต่ า

วิเคราะห์และออกแบบระบบให้

สามารถแสดงผลรองรับกับ

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ท่ีมีอยู่หรือ

จัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติม

3 ข้อมูลท่ีแสดงผลไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน

สูง ต่ า

ให้ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องร่วมทดสอบและ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย

วิธีการทดสอบในรูปแบบต่างๆ ก่อน

น าไปใช้งาน

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเส่ียง ฝ่ายบริหารความเส่ียง โทร. 8335, 4119

ไม่สามารถพัฒนาฟังก์ชันบน 

AOT Digital Office ได้ตาม

แผนท่ีก าหนด

5. ปัจจัยเส่ียงท่ีอาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ระดับความเส่ียง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า)
ปัจจัยเส่ียง ผลกระทบ มาตรการควบคุมในปัจจุบัน แผนจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
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หมายเลขกํากับ :  H-5/20

แผนปฏิบัติการป   2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร     G1 Service  G2 Standard  G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝกอ.

ยุทธศาสตรที่ 5 Aeronautical Business กลยุทธที่ 5.1 กลยุทธเพิ่มศักยภาพในการรองรับผูโดยสารและเที่ยวบิน

3. วัตถุประสงคของแผน  

4. แนวทางการดําเนินงาน :     แผนระยะ 1 ป  แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตป 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

2
2,000,000 ฝกอ.

3

12,000,000 ฝกอ. ทภก.

2. หลักการและเหตุผล  เนื่องจาก ทอท.เปนหนึ่งในคณะกรรมการจัดสรรเวลา รวมกับสํานักงานการบินพลเรือน กพท. โดย ทอท.มีหนาที่ในการบริหารจัดการขีดความสามารถของสนามบิน และแจงขีดความสามารถดังกลาวไปยัง กพท. 

ดังนั้น ทอท. จําเปนตองมีความรูความเขาใจในการทบทวนคาตัวแปรที่ใชในการประกาศขีดความสามารถของทาอากาศยาน เพื่อใหการประกาศขีดความสามารถที่ใชสําหรับการจัดสรรตารางการบินมีความสอดคลองกับสิ่งอํานวยความสะดวก

มากที่สุด

ฝบร. ฝรภ. ของ ทสภ./ทดม./ ทภก./ ทชม.1. ขื่อแผนปฏิบัติการ  โครงการจัดทํา Airport Parameters Analysis ภายใตขอบเขตงานการจัดสรรตารางการบิน ณ ทสภ. ทดม. ทภก. และ ทชม.

ปงบประมาณ 2564

การประชุมหนวยงานที่เก่ียวของ และวางแผนการดําเนินการ

- เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและความเขาใจอันดีตอวัตถุประสงคของโครงการ

ทภก.

-เก็บรวบรวมขอมูล

-การประเมินสถานการณในปจจุบัน 

-ทบทวนเครื่องมือการวิเคราะหคาขีดความสามารถทาอากาศยานสําหรับการจัดสรร

ตารางการบินในปจจุบัน

-นําเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายในทาอากาศยานเพื่อปรับปรุงคาขีด

ความสามารถทาอากาศยานสําหรับการจัดสรรตารางการบินใหม

-จัดทํารายงาน

สวนงานรับผิดชอบรวม :ฝสอ. ฝปข. ฝทอ.

1. เพื่อทบทวนแนวทางและวิธีการประเมินคาขีดความสามารถทาอากาศยานในปจจุบัน

2. เพื่อศึกษา วิเคราะห คาขีดความสามารถทาอากาศยานที่มีความเหมาะสมตอการจัดสรรตารางการบิน พรอมกําหนดขอบเขตและแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเครื่องมือในการจัดทํา Airport Parameters Analysis ในอนาคต

3. เพื่อถายทอดความรูและแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวกับการวิเคราะหคาขีดความสามารถทาอากาศยานแกพนักงาน ทอท.ในสวนงานที่เกี่ยวของ

แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน (ปงบประมาณ 2564) ยอดเบิกจาย สวนงานรับผิดชอบ
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ฝกอ. ทดม.

ฝกอ. ทชม

4

ฝกอ. ทสภ.

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ) 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5. ทรัพยากรที่ตองใช** :   ไมใชงบประมาณ ใชงบประมาณรวม ................14,000,000.-.....บาท  บุคลากร (ถามี)  ICT (ถามี)

งบทําการ.........14,000,000.-.............บาท

งบลงทุน  -  บาท

ทสภ.

-เก็บรวบรวมขอมูล

-การประเมินสถานการณในปจจุบัน 

-ทบทวนเครื่องมือการวิเคราะหคาขีดความสามารถทาอากาศยานสําหรับการจัดสรร

ตารางการบินในปจจุบัน

-นําเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายในทาอากาศยานเพื่อปรับปรุงคาขีด

ความสามารถทาอากาศยานสําหรับการจัดสรรตารางการบินใหม

-จัดทํารายงาน

ทดม.

-เก็บรวบรวมขอมูล

-การประเมินสถานการณในปจจุบัน 

-ทบทวนเครื่องมือการวิเคราะหคาขีดความสามารถทาอากาศยานสําหรับการจัดสรร

ตารางการบินในปจจุบัน

-นําเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายในทาอากาศยานเพื่อปรับปรุงคาขีด

ความสามารถทาอากาศยานสําหรับการจัดสรรตารางการบินใหม

-จัดทํารายงาน

ทชม.

-เก็บรวบรวมขอมูล

-การประเมินสถานการณในปจจุบัน 

-ทบทวนเครื่องมือการวิเคราะหคาขีดความสามารถทาอากาศยานสําหรับการจัดสรร

ตารางการบินในปจจุบัน

-นําเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายในทาอากาศยานเพื่อปรับปรุงคาขีด

ความสามารถทาอากาศยานสําหรับการจัดสรรตารางการบินใหม

-จัดทํารายงาน
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6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

- 5 8 11

อัตราการเติบโตของจํานวนผูโดยสาร (รอยละ) - 6 9 12

ส.ค.64 ก.ค.64 ม.ิย.64 พ.ค.-64

KRIs
เฝาดูปกติ 

(สีเขียว)

เฝาดูถี่ขึ้น 

(สีเหลือง)

แจงเตือน 

(สีแดง)

1 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64ก.ค.-64
จัดทํารายงานการวิเคราะหกระบวนการและตัวแปรที่ใชในการประกาศขีดความสามารถของทาอากาศยานที่ถูกตองและเหมาะสม พรอมทั้งเสนอคาตัวแปร

ใชในการประกาศขีดความสามารถของทาอากาศยานของ ทชม. ทดม. และ ทภก.ทันตามกําหนดเวลา

กลยุทธ
อัตราการเติบโตของจํานวนเที่ยวบิน (รอยละ) -

-

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

ปงบประมาณ 2564

จัดทํารายงานการวิเคราะหกระบวนการและตัวแปรที่ใชในการประกาศขีดความสามารถของทาอากาศยานที่ถูกตองและเหมาะสม

 พรอมทั้งเสนอคาตัวแปรใชในการประกาศขีดความสามารถของทาอากาศยานของ ทชม. ทดม. และ ทภก.แลวเสร็จ
ภายใน ก.ค.64 ก.ย.64

รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเส่ียง การแจงเตือน

ระดับ รายละเอียดตัวช้ีวัด
เปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

1

ป 2564 ควรปรับปรุง
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ชื่อแผนปฏิบัติการ   โครงการจัดทํา Airport Parameters Analysis ภายใตขอบเขตงานการจัดสรรตารางการบิน ณ ทสภ. ทดม. ทภก. และ ทชม.

งบทําการ งบลงทุน

1 การประชุมหนวยงานที่เก่ียวของ และวางแผนการดําเนินการ คาตอบแทนบุคลากร

คาอาหารกลางวัน อาหารวาง เคร่ืองดื่ม

คาเดินทางในกรุงเทพ

คาเชาสถานที่

2,000,000     

2 การเดินทางไปเพื่อเก็บขอมูลที่มีความสําคัญตอกระบวนการวิเคราะห และ

การจัดใหมีการฝกอบรมแกผูแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของจาก ทภก. ทดม. 

ทชม.

คาตอบแทนบุคลากร

คาเดินทางที่ปรึกษาตางชาติ

คาที่พักและคาใชจายที่ปรึกษาตางชาติ

คาจัดเก็บขอมูล

คาสํานักงานและไฟฟา

คาจัดทํารายงาน

คาบริการเคร่ืองมือการวิเคราะห Fast-time simulation

คาจัดเก็บขอมูล

คาเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศ

คาโทรศัพท

12,000,000   

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินงานและงบประมาณที่ใช (ถาม)ี

ปงบประมาณ 2564

งบประมาณ  (บาท)
ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
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HKT DMK CNX  HKT  DMK  CNX 

1. คาตอบแทนบุคลากร

1.1 บุคลากรหลัก

a ผูจัดการโครงการ ปริญญาโทหรือสูงกวา 16 1 61,200            2.475 151,470 3.0 3.0 3.0 454,410        454,410        454,410        1,363,230     

b ผูเชี่ยวชาญดานการขนสงทางอากาศ #1 ปริญญาตรีหรือสูงกวา 16 1 51,800            2.475 128,205 3.0 3.0 3.0 384,615        384,615        384,615        1,153,845     

c ผูเชี่ยวชาญตางประเทศดานการจัดการ ปริญญาตรีหรือสูงกวา 21 1 450,000          1.000 450,000 3.0 3.0 3.0 1,350,000     1,350,000     1,350,000     4,050,000     

d ผูเชี่ยวชาญตางประเทศดานการจัดการ ปริญญาตรีหรือสูงกวา 21 1 450,000          1.000 450,000 2.5 3.0 2.5 1,125,000     1,350,000     1,125,000     3,600,000     

รวม 3,314,025     3,539,025     3,314,025     10,167,075    

1.2 บุคลากรสนับสนุน

a บุคคลากรสนับสนุนดานการขนสงทางอากาศ ปริญญาตรี หรือสูงกวา 1 35,000            2.475 86,625 4.0 4.0 4.0 346,500        346,500        346,500        1,039,500     

b บุคคลากรสนับสนุน ซึ่งสามารถใหคําปรึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกวา 1 35,000            2.475 86,625 4.0 4.0 4.0 346,500        346,500        346,500        1,039,500     

รวม 693,000        693,000        693,000        2,079,000     

คาตอบแทนบุคลากร (รวม) 4,007,025    4,232,025    4,007,025    12,246,075  

2. คาใชจายทางตรง อัตราตอหนวย หนวย

a คาเดินทางท่ีปรึกษาตางชาติ         120,000  ครั้ง 1 0 0 120,000        -              -              120,000        

b คาที่พักและคาใชจายที่ปรึกษาตางชาติ             7,000  วัน 5 10 5 35,000         70,000         35,000         140,000        

c คาเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศ             6,000  ครั้ง 10 0 10 60,000         -              60,000         120,000        

d คาที่พักในประเทศและคาใชจาย             3,000  วัน 30 0 30 90,000         -              90,000         180,000        

e คาจัดเก็บขอมูล           25,000  เหมา 1 1 1 25,000         25,000         25,000         75,000         

f คาสํานักงานและไฟฟา           25,000  เดือน 3 3 3 75,000         75,000         75,000         225,000        

g คาโทรศัพท           10,000  เดือน 3 3 3 30,000         30,000         30,000         90,000         

h คาเดินทางในกรุงเทพ           20,000  เดือน 0 4.5 0 -              90,000         -              90,000         

i คาฝกอบรมและถายทอดความรู           50,000  ครั้ง 0 0 0 -              -              -              -              

j คาจัดทํารายงาน             2,000  เลม 40 40 40 80,000         80,000         80,000         240,000        

k เบ็ดเตล็ด         210,000 70,000         70,000         70,000         210,000        

รวม

คา.ใชจายทางตรง (รวม) 585,000      440,000      465,000      1,490,000    

รวม 4,592,025    4,672,025    4,472,025    13,736,075  

321,442      327,042      313,042      961,525      

4,913,467    4,999,067    4,785,067    14,697,600  

อางอิงหลักเกณฑราคากลางคาจางท่ีปรึกษา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๙๐๗ / ๑๒๗๒๕    ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

และ หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๙๐๓ / ว.๙๙    ลงวันท่ี ๒0 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ สําหรับอัตราคาตอบแทนในการจางที่ปรึกษาตางประเทศ

จํานวนที่ใช

ภาษีมูลคาเพิ่ม ๗%

รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดราคากลางอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาเพื่อจัดทําการวิเคราะหตัวแปรที่ใชในการประกาศขีดความสามารถของทาอากาศยาน

(Analysis of Airport parameters for Notice of Airport Capacity) ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานภูเก็ต และทาอากาศยานเชียงใหม

ลําดับ

ที่
ตําแหนง วุฒิการศึกษา

ประสบการณ

ขั้นต่ํา

(ป)

จํานวน 

(คน)

อัตรา

คาตอบแทนตอ

เดือน (บาท)

อัตราคูณ
 อัตราคาตอบแทน

ตอเดือน (บาท)

เวลาที่ใชงาน (เดือน)  จํานวนเงิน (บาท)  จํานวนเงิน

รวม (บาท)
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ชื่อแผนปฏิบัติการ     โครงการจัดทํา Airport Parameters Analysis ภายใตขอบเขตงานการจัดสรรตารางการบิน ณ ทสภ. ทดม. ทภก. และ ทชม.

กอนบริหาร เปาหมาย

1 การเปลี่ยนแปลงดานกายภาพของทาอากาศยาน ทอท.
ทําใหผลการวิเคราะหเกิดความ

คลาดเคลื่อน
สูง ต่ํา ติดตามแผนพัฒนาทาอากาศยาน -

2 ความลาชาของโครงการกอสราง
ทําใหการดําเนินงานของผูรับจาง

เกิดความลาชา
ปานกลาง ต่ํา

ปรับแผนการดําเนินงานให

สอดคลองกับโครงการกอสรางของ 

ทอท.

-

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา)
มาตรการควบคุมในปจจุบัน

แผนจัดการความเสี่ยง

เพิ่มเติม
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หมายเลขก ากับ :  H-5/21

แผนปฏิบัติการปี 2564 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์    G1 Service	  G2 Standard R G3 Financial ส่วนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝพธ.

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 Aeronautical Business กลยุทธ์ท่ี 5.2 พัฒนาการตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :  ...............

1. ช่ือแผนปฏิบัติการ การตลาดด้านสายการบินเชิงรุก

2. วัตถุประสงค์ของแผน 2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพตลาดด้านสายการบิน

                            2.2 เพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจและความน่าเช่ือถือแก่ลูกค้าสายการบิน

                            2.3 เพ่ือสร้างความได้เปรียบด้านโอกาสทางธุรกิจด้านการบินในอนาคต

3. แนวทางการด าเนินงาน : R    แผนระยะ 1 ปี	  แผนต่อเน่ือง ด าเนินการต้ังแต่ปี 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบท าการ งบลงทุน หลัก ร่วม

1 ฝพธ.

 ณ ทสภ. ทดม. และ ทภก.

2 ฝพธ.

3 ฝพธ.

4

ฝพธ.

5 ฝพธ.

6

 ผลการวิเคราะห์เส้นทางการบินท่ีได้เสนอไปในงาน The Routes Asia 2021

7  รายงานผลการน าเสนอรายงานวิเคราะห์เส้นทางการบินแก่สายการบินเป้าหมาย ฝพธ.

10 15 25 35 50 65 75 80 85 90 95 100

4. ทรัพยากรท่ีต้องใช้** :   Rไม่ใช้งบประมาณ ใช้งบประมาณรวม  บาท  บุคลากร (ถ้ามี)  ICT (ถ้ามี)

งบท าการ  บาท

งบลงทุน...............................................บาท

5. ตัวช้ีวัด/เป้าหมายของแผน :

2 3 4 5
พอใช้ ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ์
2

2

4

3

3

5

4

4

6

5

5

7

แผ
นป

ฏิบั
ติก

าร

1 2 3 4

KRIs 90% 100% 100% 100%

** หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรท่ีต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ

80%ร้อยละความส าเร็จของแผนฯ

3

3

5

มีสายการบินท าการจอง

เวลาการบินตามท่ีเสนอ

100%

จ านวนเส้นทางการบินเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า (เส้นทาง)

จ านวนเท่ียวบินในเส้นทางการบินเดิมเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า (เท่ียวบิน)

จ านวนเท่ียวบินในช่วงเวลาไม่คับค่ังท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า (เท่ียวบิน)

จ านวนสายการบินท่ีสนใจมาเปิดเส้นทางบินใหม่หรือเพ่ิมจ านวนเท่ียวบินในช่วง Winter'64 และ Summer'65

1

1

3

0

เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)

 เดินทางไปเข้าร่วมงาน The World Routes 2021 เพ่ือนัดหมายเจรจาและติดตาม

 น าเสนอรายงานวิเคราะห์เส้นทางการบินกับสายการบินเป้าหมายในงาน

ปี 2564

รายละเอียดตัวช้ีวัด เป้าหมาย

 ทางปฏิบัติ 

ฝพธ.

ส่วนงานรับผิดชอบ

 ประชุมร่วมกับ ฝกอ. เพ่ือศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการตารางการบิน 

1

เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)

ระดับ

 ประชุมร่วมกับ ทสภ. ทดม. และ ทภก. เพือปรึกษาหารือความเป็นไปได้ในทาง

 The Routes Asia 2021

ล าดับ
ยอดเบิกจ่ายระยะเวลาด าเนินการ..........12........เดือน

แนวทางการด าเนินงาน

 วิเคราะห์เส้นทางการบินและจัดท ารายงานวิเคราะห์เส้นทางการบิน

 ติดตามผลการน าเสนอรายงานวิเคราะห์เส้นทางการบินจากสายการบิน

ควรปรับปรุง

72



ช่ือแผนปฏิบัติการ การตลาดด้านสายการบินเชิงรุก

ปัจจัยเส่ียงและสาเหตุ
ค่าถ่วงน ้าหนัก

(%)
มาตรการควบคุมในปัจจุบัน แผนจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม

สาเหตุ:  1. สายการบินประสบปัญหาภายในบริษัท อาทิ

 จ านวนเคร่ืองบินไม่เพียงพอ หรือประสบปัญหาการ

บริหารจัดการภายในบริษัท

100

ติดตามข่าวสารและติดต่อประสานสายการบินอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ

100

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเส่ียง โทร. 4607, 4119

5. ปัจจัยเส่ียงท่ีอาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเส่ียง: สายการบินไม่ท้าการบินตามท่ีจองตารางการบินในช่วงดังกล่าว
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หมายเลขกํากับ :  H-5/22

แผนปฏิบัติการป..64................................................................................ วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร     G1 Service  G2 Standard  G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝพธ .

ยุทธศาสตรที่.....5............................................................................................. กลยุทธที่…..............5.2............................................................................................................................................................... สวนงานรับผิดชอบรวม :  ...............

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ......แผนดําเนินงานการเปนเจาภาพงาน RAS2020 ณ จังหวัดเชียงใหม

2. หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงคของแผน 

4. แนวทางการดําเนินงาน :     แผนระยะ 1 ป  แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตป 62

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1 ฝพธ.

2 ฝพธ.

3 ฝพธ.

4 2,000,000         ฝพธ.

5 3,000,000         ฝพธ.

6 474,000.00       ฝพธ.

7 4,486,450         ฝพธ.

8 46,647,900       ฝพธ.

56,608,350   

0 0 25 25 50 50 75 80 100 100 100 100

ในปจจุบันอุตสาหกรรมการบินเชิงพาณิชยของโลกมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว การแขงขันทางธุรกิจของทั้งสายการบินและทาอากาศยานสูงขึ้นมาก การพัฒนาตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายตลาดดานสายการบิน

เพื่อใหเหนือกวาทาอากาศยานคูแขง การทําการตลาดเพื่อสรางการรับรูและสรางความมั่นใจใหแกลูกคาสายการบินทั่งเกาและใหม จึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนของทาอากาศยานช้ันนําระดับโลก การเปนเจาภาพจัดงานประชุม

เจรจาเชิงธุรกิจดานการบินในรูปแบบจับคูเจรจาธุรกิจระหวางทาอากาศยานและสายการบินโดยตรงนั้น ถือเปนการตอบโจทยของทั้งสายการบินและทาอากาศยานในการเจรจาตอรองและชักจูงสายการบินเปาหมายใหเกิดความ

สนใจมาใชทาอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แหง

1. เพื่อพัฒนาความสัมพันธกับลูกคาสายการบินปจจุบัน....................................................................................................................................................................................................................................................

2. เพื่อเนนย้ําความเปนองคกรบริหารทาอากาศยานระดับโลก.........................................................................................................................................................................................................................................

3. เพื่อเสริมสรางความมั่นใจและความนาเช่ือถือแกลูกคาสายการบิน.............................................................................................................................................................................................................................

4. เพื่อแสดงถึงศักยภาพใหทัดเทียมหรือเหนือกวาทาอากาศยานคูแขง...........................................................................................................................................................................................................................

5. เพื่อสรางความไดเปรียบดานโอกาสทางธุรกิจดานการบินในอนาคต..........................................................................................................................................................................................................................

คารวมงาน ทอท. (ผูบริหารและ จนท.)

 งาน The Routes Asia Development Forum 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม 

*Org. งวด 3 โดยมีวงเงินจางรวม 71,766,000.-บาท

สวนงานรับผิดชอบ

รวม

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

ลําดับ ยอดเบิกจายระยะเวลาดําเนินการ......................เดือนแนวทางการดําเนินงาน

ประชุมติดตามความคืบหนาสถานการณ COVID19 และทบทวนวันจัดงานฯ

พิจารณาทบทวนในหนังสือขอตกลงในการรวมกันจัดงานฯ (เพิ่มเติม) และ

ประชุมฯ เตรียมความพรอมกอนการจัดงานฯ

หองพัก (VIPs - Informa) (ระบุตามสัญญา)

คาประกันภัยของผูเขารวมงานชาวตางชาติ (ระบุตามสัญญา) 

ประชุมติดตามความคืบหนาสถานการณ COVID19 และทบทวนวันจัดงาน ครั้งที่ 2

ประชุมติดตามความคืบหนาสถานการณ COVID19 และทบทวนวันจัดงาน ครั้งที่ 1

  *กรณีกําหนดวันจัดงานในวันที่ 2 - 4 ม.ิย.64 ตองใชงบประมาณดําเนินการดังนี้
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5. ทรัพยากรที่ตองใช** :   ไมใชงบประมาณ ใชงบประมาณรวม 56,608,350.-บาท งบประมาณทั้งโครงการปงบประมาณ 63 - 64 90,843,306.62.- บาท  (ป 63 : 34,234,956.62.-บาท  | ป 64 : 56,608

งบทําการ  56,608,350.-บาท งบลงทุน  -  บาท

6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ 2 เสนทาง 3 เสนทาง 4 เสนทาง 5 เสนทาง

ไมต่ํากวา ไมต่ํากวา ไมต่ํากวา ไมต่ํากวา 

0 เสนทาง อยางนอย 1 

เสนทาง

2 เสนทาง 3 เสนทาง

KRIs เฝาดูปกติ (สี

เขียว)

เฝาดูถี่ขึ้น 

(สีเหลือง)

แจงเตือน 

(สีแดง)

** หมายเหตุ : ถามีทรัพยากรที่ตองใชใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

ไมต่ํากวา 

1

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

ควรปรับปรุง

ไมสามารถจัดงานไดตรงตามวันที่กําหนดไวเนื่องจากสถานการณแพรระบาด Covid19

อยางนอย 1 เสนทาง

การแจงเตือนรายละเอียดดัชนีชี้วัดความเส่ียง

ระดับ

1. จํานวนผูที่ใหความสนใจเขารวมงานจากสายการบิน และทาอากาศยาน

2. จํานวนสายการบินที่ใหความสนใจเปดเสนทางการบินใหม หรือเพิ่มเสนทางการบินมายังทาอากาศยานของ ทอท.

1 เสนทาง

ไมต่ํากวา 

0 เสนทาง

3 เสนทาง

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

ป 2564

รายละเอียดตัวช้ีวัด เปาหมาย

จํานวนเสนทางการบินเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา (เสนทาง)
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ชื่อแผนปฏิบัติการ….......แผนดําเนินงานการเปนเจาภาพงาน RAS2020 ณ จังหวัดเชียงใหม...........................................................................................................................

งบทําการ งบลงทุน

1 46,647,900.-

2 4,486,450.-

3 2,000,000.-

4 3,000,000.-

5 474,000.-

56,608,350.- 56,608,350.-

4. รายละเอียดกิจกรรมท่ีดําเนินงานและงบประมาณท่ีใช (ถาม)ี

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดคาใชจายในการจัดการ

เปนเจาภาพ

คาจางบริษัท Organizer   งวด1 ป 62 = 7,176,600.-บาท

                                   งวด2 ป 63 = 17,941,500.-บาท

                                   งวด3 ป 64 = 46,647,900.-บาท

คาเขารวมงาน ทอท. (*ตามตารางแนบ)

รวม

คาประกันภัยของผูเขารวมงานชาวตางชาติ (ระบุตามสัญญา)

  หองพัก (VIPs - Informa)

จํานวน 294 คน (ระบุตามสัญญา) ราคาหองละ 6,000 - 12,000 บาท

 ขึ้นอยูกับสิ่งอํานวยความสะดวกของแตละประเภทของหอง ตามที่ 

Informaกําหนด

ประชุมเพื่อเตรียมความพรอม

การเปนเจาภาพงาน RA2020 ณ จังหวัดเชียงใหม

คาประชุมรวมกับหนวยงาน ทอท.ที่เกี่ยวของ จํานวน 50 คน   

(คาสถานที่ และคาอาหารและเคร่ืองดื่ม)   35,000.-/คร้ัง (ผูเขารวม 

50 คน x คาอาหาร 700 บาท = 35,000 บาท 2 คร้ัง รวมเปน 

70,000)

คาใชจายในการเดินทางผูบริหาร ทอท. 7 คน (กอญ. ระดับ 9-11) 

จนท.ฝพธ. 9 คน จํานวน 2 คร้ังๆ ละ 202,000.- (202,000 x 2 = 
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ชื่อแผนปฏิบัติการ ...........แผนดําเนินงานการเปนเจาภาพงาน RAS2020 ณ จังหวัดเชียงใหม...........................................................

กอนบริหาร เปาหมาย

1 สถานการณแพรระบาด Covid19
ไมสามารถจัดงานไดตรงตาม

วันที่กําหนดไว

ประสานกับบริษัทผูเปนเจาของลิขสิทธิ์การจัดงานฯ 

และบริษัท Organizer เพื่อไมใหมีคาใชจายเพ่ิมเติมใน

การเลื่อนวันจัดงาน (รอสถานการณดคลี่คลาย)

2

3

4

หมายเหต:ุ หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา)
ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม
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หมายเลขกํากับ :  H-5/23

แผนปฏิบัติการป 2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร   R  G1 Service  G2 Standard  G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝพธ. 

ยุทธศาสตรที ่5 Aeronautical revenue กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาการตลาดเสนทางการบินเชิงรุก สวนงานรับผิดชอบรวม : 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการศึกษาและวิเคราะหปจจัยตางๆ สําหรับการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการบินของ ทอท. (Air Service Development) (ระหวางและภายหลังสถานการณโควิด-19)

2. หลักการและเหตุผล - เพื่อใหแนวทางการพัฒนาเครือขายเสนทางการบินระหวางและภายหลังสถานการณโควิด-19 มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับ ทอท.

3. วัตถุประสงคของแผน - ทอท.มีแนวทางการพัฒนาและสงเสริมการพัฒนาเครือขายดานการบินของ ทอท.ที่มีประสิทธิภาพ

4. แนวทางการดําเนินงาน : R แผนระยะ 1 ป แผนตอเน่ืองดําเนินการตั้งแต 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1 ฝพธ.

2
ฝพธ./

ทอท.

3 ฝพธ.

4 ฝพธ.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5. ทรัพยากรที่ตองใช** :   R ไมใชงบประมาณ  ใชงบประมาณรวม ...............................................บาท  บุคลากร (ถาม)ี  ICT (ถาม)ี

งบทําการ.............................................บาท

งบลงทุน...............................................บาท

6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ

2 3 4 5

KRIs
เฝาดูปกติ (สี

เขียว)

เฝาดูถี่ขึ้น 

(สีเหลือง)

แจงเตือน 

(สีแดง)

สวนงานรับผิดชอบ

รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง การแจงเตือน

ทดสอบการวิเคราะหสําหรับกําหนดกลุมเปาหมายในการพัฒนาเสนทาง

การบิน (Model Test)

 เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

จัดทํารายงานการวิเคราะห (Report) เพื่อพัฒนาเสนทางการบินใหมหรือ

เพิ่มความถี่เที่ยวบินมายังทาอากาศยานของ ทอท.สําหรับเสนอสายการบิน

ในงาน World Route ณ ก.ย. 2564

1

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

ควรปรับปรุง

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

ป 2564

รายละเอียดตัวชี้วัด
เปาหมาย

5.2 พัฒนาการตลาดเสนทางการบินเชิงรุก

ศึกษารูปแบบแนวทางการวิเคราะหสําหรับกําหนดกลุมเปาหมายในการ

พัฒนาเสนทางการบิน (New Model Study ภายใตสถานการณ 

โควิด) จากท่ีปรึกษาดาน Air Service Development (ม. เกษตรศาสตร)

ลําดับ
ยอดเบิกจาย

รวบรวมขอมูลมิติตางๆ ที่เก่ียวของกับอุปสงคและอุปทาน เชน ปจจัย

เศรษฐกิจ การทองเท่ียว สายการบิน ราคาเชื่อเพลิง ความพรอมในการ

ใหบริการของทาอากาศยาน เปนตน (Data Collection)

1

ระยะเวลาดําเนินการ..........12............เดือน
แนวทางการดําเนินงาน

3จํานวนสายการบินที่ใหความสนใจเปดเสนทางการบินใหม หรือเพิ่มเสนทางการบินมายังทาอากาศ

ยานของ ทอท. (เสนอสายการบินในงาน World Route ณ ก.ย.2564)

ระดับ
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ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการศึกษาและวิเคราะหปจจัยตางๆ สําหรับการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการบินของ ทอท. (Air Service Development) (ระหวางและภายหลังสถานการณโควิด-19)

 R แผนระยะ 1 ป เปาหมาย

1 การแพรระบาดของไวรัสโควิค-19 
ไมสามารถดําเนินการตามแผน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปานกลาง ต่ํา

แผนดําเนินงานออกแบบใหมีความ

ยึดหยุนใหสามารถดําเนินการแบบ

ออนไลนได

การดําเนินการตางๆ ผาน

ระบบออนไลน

2

3

4

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา)
มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

79



หมายเลขกํากับ :  H-6/24

แผนปฏิบัติการป 2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร     G1 Service  G2 Standard R G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก : ฝบส.

ยุทธศาสตรที่ 6 Non-Aeronautical Business กลยุทธที่  พัฒนาการใชประโยชนสินทรัพยภายนอกอาคารและพื้นที่วางเปลา สวนงานรับผิดชอบรวม :  ...............

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนดําเนินการเตรียมความพรอมในการใชประโยชนและการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีนอย 723 ไร

2. หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงคของแผน  2.1 เพ่ือใหการใชประโยชนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีนอยฯ เปนไปดวยความถูกตอง สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ สภาพการณและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน

                             2.2 เพ่ือให ทอท.สามารถพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีนอยฯ ในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของหรือสนับสนุนการดําเนินกิจการทาอากาศยานและการขนสงทางอากาศ

                             2.3 เพ่ือเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดที่ไมเก่ียวกับกิจการการบินใหสูงขึ้นและลดคาใชจายในการดูแลรักษาทรัพยสิน รวมทั้งปองกันปญหาบุกรุกและครอบครองปรปกษ

4. แนวทางการดําเนินงาน :     แผนระยะ 1 ป R แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตป 2563 - 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ม.ค

.
ก.พ. ม.ีค.

เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน (บ.) หลัก รวม

1 -23,324,100.- ฝบส. หนวยงานที่เกี่ยวของ

1.1

1.2

2 -70,000,000.- ฝบส. หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.1

งานสํารวจ ออกแบบ -24,638,000.- ฝวค. หนวยงานที่เกี่ยวของ

3.1 จัดหาผูรับจาง

3.2 สํารวจและออกแบบ

งานกอสรางและควบคุมงาน
ยังไมมี

งบประมาณ
ฝวค. หนวยงานที่เกี่ยวของ

3.3

3.4 ของบประมาณป 2565 (เพ่ิมเติม)

4 ฝบส. หนวยงานที่เกี่ยวของ

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

10 20 30 35 40 45 50 60 65 75 90 100

5. ทรัพยากรที่ตองใช** :   ไมใชงบประมาณ R ใชงบประมาณรวม 117,962,100 บาท บุคลากร (ถามี)  ICT (ถามี)

งบทําการ.............................................บาท

Rงบลงทุนรวม 117,962,100 บาท

6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ

ต.ค.64 ก.ย.64 ส.ค.64 ก.ค.64

KRIs
เฝาดูปกติ 

(สีเขียว)

เฝาดูถี่ขึ้น 

(สีเหลือง)
แจงเตือน (สีแดง)

พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64

** หมายเหตุ : ถามีทรัพยากรที่ตองใชใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

การดําเนินการแลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อการพัฒนาเสนทางคมนาคมและเพิ่มศักยภาพที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีนอย 723 ไร 

ลําดับ
ยอดเบิกจายระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน (ปงบประมาณ 64)

แนวทางการดําเนินงาน

- นําเสนอคณะกรรมการพิจารณารายไดของ ทอท. เพ่ือพิจารณาแผนงานโครงการ แนวทาง รูปแบบและวิธีการเพ่ือใหสิทธิ์ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชยในโครงการที่ ฝบส.

รับผิดชอบ

พ.ย.64

ขออนุมัติจัดหาและดําเนินการจัดหา (ตามระเบียบพัสดุ)/รังวัดที่ดิน/ทําสัญญาจะซื้อขาย/ตรวจรับ จายเงินและโอนกรรมสิทธิ์

เนื่องจากที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีนอย 723 ไรในปจจุบัน มีสภาพเปนที่ดินที่ยังไมมีการใชประโยชนแปลงใหญ มีสาธารณูปโภคคงคางอยูในสภาพทรุดโทรม สงผลให ทอท.ตองจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาและเผชิญกับความเสี่ยงจากการถูกบุกรุกและครอบครองปรปกษ 

การดําเนินการขอแกไขผังเมืองเฉพาะบริเวณของที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีนอยฯ นับเปนการแกไขขอจํากัดในการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงดังกลาว ตลอดจนการดําเนินงานแลกเปลี่ยนและจัดหาที่ดินเพ่ือการพัฒนาเสนทางคมนาคมและศักยภาพที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีนอย

723 ไร ที่นับเปนการเตรียมความพรอมเพื่อเรงรัดใหเกิดการพัฒนาโครงการและใชประโยชนที่ดินแปลงดังกลาวอีกทางหนึ่ง เพื่อใหการบริหารทรัพยสินมีความคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดตามเปาหมายของ ทอท. ในการพัฒนาโครงการเพ่ือสรางรายไดที่ไมเก่ียวกับกิจการการบินและเ

ปนประโยชนตอสาธารณะตอไป

ภายในเดือน ก.ย.64

สวนงานรับผิดชอบ

การกอสรางโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม

ประชุมหนวยงานเพื่อพิจารณาการจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภคหลัก ตามผลการศึกษาฯที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผัง

เมืองแลว เพื่อปรับใหสอดคลองกับความตองการในการใชประโยชนของ ทอท. ในบริเวณศูนยบริการและสนับสนุนกิจการ ทสภ.

นําเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพ่ือใหความเห็นชอบจากการจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภคหลัก และสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดําเนินการ

นําเสนอคณะกรรมการพิจารณารายไดของ ทอท.เพ่ือพิจารณาแผนงานโครงการ แนวทาง รูปแบบและวิธีการเพ่ือใหสิทธิ์ประกอบกิจกรรม

เชิงพาณิชยในโครงการที่ ฝบส.รับผิดชอบ 

ดําเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

1

นําเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพ่ือทราบผลการดําเนินงานแลกเปลี่ยนและจัดหาที่ดินเพ่ือการพัฒนาเสนทางคมนาคมและศักยภาพที่ดิน

แปลงถนนวัดศรีวารีนอย 723 ไร

การซื้อที่ดินเพ่ือพัฒนารูปแปลงที่ดินโฉนดเลขที่ 15

ควรปรับปรุง

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

3

การแจงเตือนรายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

- รอยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการ (เฉพาะแผนงานโครงการที่ ฝบส.รับผิดชอบ)
ก.ค.64

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

ระดับ

ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการ ตลอดจนจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนงานฯ (เฉพาะแผนงานโครงการที่ ฝบส.รับผิดชอบ)

จัดทําขอกําหนดและประเมิณราคา

การจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภค

นําเสนอคณะกรรมการพิจารณารายไดของ ทอท. เพ่ือพิจารณาการจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภคหลัก

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

ป 2564

รายละเอียดตัวชี้วัด
เปาหมาย
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ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนดําเนินการเตรียมความพรอมในการใชประโยชนและการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีนอย 723 ไร 

งบทําการ งบลงทุน

1 - ดําเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เพื่อการดําเนินการ

แลกเปลี่ยนที่ดิน)

- ทอท. และผูถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดิน ดําเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธ์ิ

ที่ดิน รวมกัน ณ สํานักงานที่ดิน

23,324,100

2 - ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการ (เฉพาะแผนงานโครงการที่ ฝบส.

รับผิดชอบ)

- ฝบส.จัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายจากมติ

คณะกรรมการตางๆ เปนตน

3 - ดําเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เพื่อการดําเนินการ

ซื้อที่ดิน)

- ทอท. และผูถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดําเนินการจดทะเบียนและโอน

กรรมสิทธิ์ที่ดิน รวมกัน ณ สํานักงานที่ดิน 70,000,000

4 - งานสํารวจ ออกแบบ (ฝวค.) - งานสํารวจ ออกแบบ (ฝวค.) 24,638,000

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินงานและงบประมาณที่ใช (ถาม)ี

หมายเหตุ: ในการจัดทําแผนโครงการอาจตองเตรียมการดานงบประมาณเพ่ือรองรับการดําเนินการตามแผนงานฯ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่เกี่ยวของ            

งบประมาณ  (บาท)
ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
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ชื่อแผนปฏิบัติการ  แผนดําเนินการเตรียมความพรอมในการใชประโยชนและการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีนอย 723 ไร 

กอนบริหาร เปาหมาย

1 ความลาชาในการดําเนินการศึกษาและจัดทําแผนดําเนินงานของโครงการและกิจกรรมกลุมตางๆ การดําเนินการไมเปนไป

ตามแผนงานที่กําหนด

- สรางความเขาใจและใหขอมูลกับผูบริหารเพื่อขอรับนโยบาย

เกี่ยวกับแนวทางหรือรูปแบบการดําเนินการ เชน มีหนวยงาน

ผูรับผิดชอบกิจกรรม/คณะทํางานเพื่อพัฒนาโครงการฯ/

คณะทํางานยอยตางๆ เพื่อบูรณาการและปฏิบัติงานรวมกัน 

เปนตน

- ติดตามความกาวหนาในดาน

ตางๆ เชน ดานการเตรียมการ

และการวางแผนโครงการ      

การดําเนินตามแผนงานโครงการ

เปนตน เพื่อใหสามารถระบุ

ปญหาและอุปสรรคและ   

หาทางแกไขไดทัน

2 การดําเนินการดานงบประมาณไมสอดคลองกับการดําเนินการ การดําเนินการไมเปนไป

ตามแผนงานที่กําหนด

- นําเสนอแผนงาน/ประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหา

แนวทางการแกไข

3 ความลาชาในการดําเนินการเนื่องจากความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบตางๆ การดําเนินการไมเปนไป

ตามแผนงานที่กําหนด

- ประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางการแกไข

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

5. ปจจัยเส่ียงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา)
ปจจัยเส่ียง ผลกระทบ มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
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หมายเลขกํากับ :  H-6/25

แผนปฏิบัติการป 2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร     G1 Service  G2 Standard R G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  ...............

ยุทธศาสตรท่ี 6 Non-Aeronautical Business กลยุทธที่ 6.2 พัฒนาการ ใชประโยชนสินทรัพยภายนอกอาคารและพื้นที่วางเปลา สวนงานรับผิดชอบรวม :  ...............

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุท่ีมีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ., ทชร.

3. วัตถุประสงคของแผน 

    3.1 เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสอดคลองกับ การดําเนินงานของ ทอท. และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ

    3.2 เพื่อกําหนดและปรับปรุงอัตราคาภาระประเภทคาเชาที่ดินชนิดระบุพื้นที่ตั้งใหมีความสอดคลองกับมูลคาของที่ดิน ณ ทชม., ทหญ., ทชร. และศักยภาพการใชประโยชนในปจจุบัน

    3.3 เพื่อเสนอโครงการและคัดเลือกผูประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ทอท.ไดรับผลตอบแทนจากการใชประโยชนในที่ราชพัสดุไดอยางเหมาะสม 

    3.4 เพื่อสรางรายไดที่เกี่ยวกับกิจการการบิน และรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน และสามารถลดคาใชจายในการดูแลรักษาทรัพยสิน รวมทั้งปองกันปญหาการบุกรุก

4. แนวทางการดําเนินงาน :     แผนระยะ 1 ป R แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตป 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

ฝบส.

ฝบส. ฝรส.

ฝบส. ฝรส.

2 ฝบส. ผูประกอบการ

3 ฝบส.

12,000,000 ฝบส. บริษัทผูรับจาง

5
ฝบส.

สวนงาน

ที่เกี่ยวของ

6 ฝบส.

7 ฝบส.

25% 50% 75% 100%

5. ทรัพยากรที่ตองใช** :   ไมใชงบประมาณ Rใชงบประมาณรวม 12,000,000 บาท  บุคลากร (ถามี)  ICT (ถาม)ี

Rงบทําการ 12,000,000 บาท

งบลงทุน...............................................บาท

2. หลักการและเหตุผล ทอท.ไดดําเนินการแกไขขอตกลงการใชประโยชนในที่ราชพัสดุสําหรับทาอากาศยานทั้ง 6 แหง ซึ่งทําให ทอท.สามารถพัฒนาและใชประโยชนที่ราชพัสดุในกิจกรรมที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการทาอากาศยานได โดยที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพในการพัฒนา 

ณ ทสภ.,ทชม., ทหญ., ทชร. เนื้อที่รวมประมาณ 2,007 ไร ดังนั้นเพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยสินมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด สามารถสรางมูลคาเพิ่มและลดภาระคาใชจายในการดูแลทรัพยสิน รวมทั้งสามารถผลตอบแทนที่เหมาะสมแก ทอท. โดยสอดคลองตามกฎ 

ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อสรางการเติบโตของรายไดที่เกี่ยวกับกิจการการบิน และรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบินไดอยางมีนัยสําคัญ

5.2 กําหนดคาตอบแทนการใชประโยชนที่ราชพัสดุพรอมจัดทํารางประกาศเชิญชวน รางขอบเขตโครงการ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ., ทชร.

ลําดับ
ยอดเบิกจายระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน

แนวทางการดําเนินงาน

เสนอคณะกรรมการพิจารณารายไดของ ทอท.

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

สวนงานรับผิดชอบ

ประเมินมูลคาทรัพยสินและกําหนดคาตอบแทนการใชประโยชนที่ราชพัสดุ พรอมจัดทํารางประกาศเชิญชวน,รางขอบเขตโครงการ

ประชาสัมพันธที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ., ทชร. ผานสื่อออนไลน (www.airportthai.co.th) 

5.1 ประเมินมูลคาทรัพยสินและกําหนดคาเชา ณ ทชม., ทหญ., ทชร.

4

1

การประชาสัมพันธและการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย

การพัฒนาศักยภาพที่ดิน

ประชาสัมพันธและประสานผูประกอบการรายเดิม/รายใหม ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส/โทรศัพท

1.2 ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล ที่ www.airportthai.co.th

สรุปขอมูลผูประกอบการฯ ที่สนใจ เพื่อเสนอผูบริหาร ทอท. และ/หรือคณะกรรมการพิจารณารายไดของ ทอท./คณะกรรมการ ทอท.

1.1 ประสาน ฝรส.เพื่อประชาสัมพันธทรัพยสินผาน www.airportthai.co.th

เสนอคณะกรรมการ ทอท.

จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการจัดสรรที่ดินและวางผังระบบสาธารณูปโภคหลัก ณ ทสภ. (แปลง37) เพื่อสรุปนําเรียนคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
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6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ 4.5 6 7.5 9

ม.ค.64 ธ.ค.63 พ.ย.63 ต.ค.63

เม.ย.64 มี.ค..64 ก.พ.64 ม.ค.64

3 4 5 6

KRIs
เฝาดูปกติ 

(สีเขียว)

เฝาดูถี่ขึ้น 

(สีเหลือง)

แจงเตือน 

(สีแดง)

1

** หมายเหตุ : ถามีทรัพยากรที่ตองใชใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

ระดับ

รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ., ทชร.
ดําเนินการตามเปาหมาย

ความกาวหนาของแผนฯ

การแจงเตือนรายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

ควรปรับปรุงป 2564

รายละเอียดตัวชี้วัด
เปาหมาย

อัตราการเติบโตของรายไดจากที่ดินและส่ิงปลูกสรางภายนอกอาคารผูโดยสาร (รอยละ) 36

1

ก.พ.64

ม.ีค.64

4 รายแผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

2

พ.ค.64

ประชาสัมพันธที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ., ทชร. ผานสื่อออนไลน (www.airportthai.co.th)

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

บริษัทผูรับจางดําเนินการจัดทําแนวทางการพัฒนาการจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภคหลักและประเมินแนวทางกําหนดคาผลประโยชนตอบแทนแลวเสร็จ 

จํานวนผูประกอบการยื่นขอเสนอโครงการเชิงพาณิชยที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ

ธ.ค.63
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ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ., ทชร. ปงบประมาณ 2564

งบทําการ งบลงทุน

1

1.1 กําหนดคาตอบแทนสวนแบงผลประโยชน

1.2 รางประกาศเชิญชวน รางขอบเขตโครงการ

ณ ทสภ. จํานวน 4 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 632.04 ไร

1. สํารวจ รวบรวมขอมูลรูปแบบการพัฒนาพื้นที่โครงการ รวบรวมขอมูลดาน

การเงิน การลงทุน และวิเคราะหขอมูลปจจัยตางๆ

2. รางประกาศเชิญชวน รางขอบเขตโครงการ 1,900,000.00   

2

2.1 ประเมินมูลคาทรัพยสิน กําหนดคาเชา 

2.2 กําหนดคาตอบแทนสวนแบงผลประโยชน

2.3 รางประกาศเชิญชวน รางขอบเขตโครงการ

ณ ทชม.จํานวน 2 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 3.76 ไร

1. รวบรวมขอมูลความเหมาะสมดานตลาด รวบรวมขอมูลดานกฏหมายที่

เกี่ยวของ ประเมินราคาทรัพยสินและกําหนดคาเชาตลาด

2. สํารวจ รวบรวมขอมูลรูปแบบการพัฒนาพื้นที่โครงการ รวบรวมขอมูลดาน

การเงิน การลงทุน และวิเคราะหขอมูลปจจัยตางๆ

3. รางประกาศเชิญชวน รางขอบเขตโครงการ 1,400,000.00   

3

3.1 ประเมินมูลคาทรัพยสิน กําหนดคาเชา 

3.2 กําหนดคาตอบแทนสวนแบงผลประโยชน

3.3 รางประกาศเชิญชวน รางขอบเขตโครงการ 

ณ ทหญ.จํานวน 3 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 378 ไร

1. รวบรวมขอมูลความเหมาะสมดานตลาด รวบรวมขอมูลดานกฏหมายที่

เกี่ยวของ ประเมินราคาทรัพยสินและกําหนดคาเชาตลาด

2. สํารวจ รวบรวมขอมูลรูปแบบการพัฒนาพื้นที่โครงการ รวบรวมขอมูลดาน

การเงิน การลงทุน และวิเคราะหขอมูลปจจัยตางๆ

3. รางประกาศเชิญชวน รางขอบเขตโครงการ 2,850,000.00   

4

4.1 ประเมินมูลคาทรัพยสิน กําหนดคาเชา 

4.2 กําหนดคาตอบแทนสวนแบงผลประโยชน

4.3 รางประกาศเชิญชวน รางขอบเขตโครงการ

ณ ทชร.จํานวน 6 แปลง เนื้อที่รวม 993 ไร

1. รวบรวมขอมูลความเหมาะสมดานตลาด รวบรวมขอมูลดานกฏหมายที่

เกี่ยวของ ประเมินราคาทรัพยสินและกําหนดคาเชาตลาด

2. สํารวจ รวบรวมขอมูลรูปแบบการพัฒนาพื้นที่โครงการ รวบรวมขอมูลดาน

การเงิน การลงทุน และวิเคราะหขอมูลปจจัยตางๆ

3. รางประกาศเชิญชวน รางขอบเขตโครงการ 5,850,000.00   

งบประมาณรวม (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 12,000,000.00

งบประมาณ  (บาท)
ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินงานและงบประมาณที่ใช (ถามี)
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ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ., ทชร.

กอนบริหาร เปาหมาย

1. จัดทําแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน จัดเตรียมขอมูล

ใหครบถวนและถูกตอง ตลอดจนควบคุมและติดตาม

การดําเนินการใหเปนไปตามกรอบระยะเวลา

2. ตรวจสอบผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคและขอบเขตการจาง จัดทําแผนการ

ดําเนินงานที่ชัดเจนตลอดจนควบคุมและติดตามการ

ดําเนินการใหเปนไปตามกรอบระยะเวลา

3. ประสาน ติดตาม และสนับสนุนขอมูลแกสวนงานที่

เกี่ยวของและผูประกอบการอยางสม่ําเสมอ

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา)
ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม

บริษัทผูรับจางไมสามารถดําเนินการไดตาม

แผนการดําเนินงาน

1 พื้นที่วางเปลาในที่ราชพัสดุ 

ไมสามารถไดรับการพัฒนา

ศักยภาพไดตามเปาหมาย

ปานกลาง ต่ํา
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หมายเลขกํากับ :  H-6/26

แผนปฏิบัติการป 2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร   R  G1 Service  G2 Standard R G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝพธ.

ยุทธศาสตรที่ 6 Non-Aero Business กลยุทธที่ 6.3 พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน สวนงานรับผิดชอบรวม :   ฝพช.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนการใช AOT AR Smart Tourism ในดานเชิงพาณิชย

2. หลักการและเหตุผล การดําเนินธุรกิจในภาวการณปจจุบันที่มีความกาวหนาของเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิต เพื่อใหธุรกิจการใหบริการทาอากาศยานสามารถแขงขันกับคูแขงและเติบโตอยางมั่นคงได

                องคกรจําเปนตองปรับตัวเนนการพัฒนาเคร่ืองมือตลาดที่คํานึงถึงสภาพการแขงขัน และการตอบสนองตอความตองการของพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไปไดอยางแทจริง รวมทั้งเสริมสรางรายได

                ใหแก ทอท.จากการเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน

3. วัตถุประสงคของแผน 1) ทําตลาดรวมกับลูกคาผูประกอบการ (B2B) หรือลูกคาองคกร เพื่อสงเสริมใหเกิดการเติบโตของรายไดที่ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมการบินมากยิ่งขึ้น

2) ใชประโยชนจากเทคโนโลยีที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยนอกจากจะใชในบทบาทการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกผูโดยสารแลว ยังนํามาใชสนับสนุนการเพิ่มรายไดที่ไม

    เกี่ยวกับกิจการการบินใหแกองคกรไดอีกดวย

3) เพื่อสรางและสงมอบคุณคาจากสินคาหรือบริการที่หลากหลายของ ทอท. สูลูกคากลุมเปาหมาย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจอยางตอเนื่อง และสรางความ

    ไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกร

4. แนวทางการดําเนินงาน : R    แผนระยะ 1 ป  แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตป 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1
 - ฝพธ. ฝพช.

1.1

 - ฝพช. ฝพธ.

1.2
 - ฝพธ. ฝพช.

สวนงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาตลอดโครงการ  (ต.ค.63 – ก.ย.64) แบงระยะการดําเนินงาน

เปน 2 ระยะ ไดแก 

ระยะที่ 1 (ต.ค.63 – มี.ค.64) จัดโปรโมชั่นในการสะสมแตม (AR 

Attraction Point) จากการถายรูปกับ AR Mascot

ลําดับ
ยอดเบิกจายระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน

แนวทางการดําเนินงาน

จัดทําชุดสิทธิประโยชนจากผูประกอบการของ ทอท. ที่เขารวมโครงการ 

AOT Application ใหผูใชบริการแลกรับสิทธิ ณ ทาอากาศยานของ ทอท.

เจรจากับผูไดรับสิทธิประกอบธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(E-Commerce) ในเชื่อมตอAOT AR Smart Tourism กับถังขอมูล 

AOT Point ของ AOT Application ทั้งนี้ เพื่อรองรับการสะสมแตม AR

 Attraction Point จากการถายรูปกับ AR Mascot และผูใชบริการ

สามารถมาแลกรับสิทธิตางๆ ได ณ ทาอากาศยาน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1.3

 - ฝพธ. ฝพช.

2

 - ฝพธ. ฝพช.

2.1

 - ฝพธ. ฝพช.

2.2
 - ฝพธ. ฝพช.

2.3

 - ฝพธ. ฝพช.

2.4
 - ฝพธ. ฝพช.

5% 15% 25% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 100%

5. ทรัพยากรที่ตองใช** :   Rไมใชงบประมาณ ใชงบประมาณรวม          -       บาท  บุคลากร (ถาม)ี  ICT (ถาม)ี

งบทําการ             -              บาท

งบลงทุน             -              บาท

ไดผูรับสิทธิประกอบกิจการในการจัดหาสิทธิประโยชนจากผูประกอบ

รานคาภายนอกทาอากาศยานของ ทอท. สําหรับแอปพลิเคชั่น AOT AR 

Smart Tourism

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

ระยะที่ 2 (เม.ย.64 - ก.ย.64) การคัดเลือก/เจรจาเพื่อใหสิทธิประกอบ

กิจการในการจัดหาสิทธิประโยชนจากผูประกอบรานคาภายนอกทา

อากาศยานของ ทอท. เพื่อมอบสิทธิประโยชนใหกับผูใชงานแอปพลิเคชั่น

 AOT AR Smart Tourism พรอมผลิตสื่อประชาสัมพันธตามระยะเวลา

รวมกับผูประกอบการในการออกแบบโปรโมชั่นใหเหมาะสมกับการ

แนะนําสถานที่ทองเที่ยว (Index) ของแอปพลิเคชั่น AOT AR Smart 

Tourism ในลักษณะ Pop up Coupon หรือรูปแบบอื่นๆ ดวย

เทคโนโลยี AR เพื่อใหผูใชบริการสามารถแลกรับสิทธิประโยชน เชน 

สวนลด หรือ ของแถม ฯลฯ ที่รานคาแนะนํา

ประชาสัมพันธการเปดโครงการฯ อยางเปนทางการ และประเมินผล

โครงการ

สื่อสารประชาสัมพันธขั้นตอนการตรวจสอบจํานวนแตมสะสมและแลก

รับสิทธิประโยชน ใหแกกลุมผูประกอบการที่เขารวมโปรแกรมมอบสิทธิ

ประโยชนไดรับทราบและมีแนวทางดําเนินงานเตรียมความพรอมลวงหนา

จัดทําขอบเขตการใหสิทธิประกอบกิจการในการจัดหาสิทธิประโยชนจาก

ผูประกอบรานคาภายนอกทาอากาศยานของ ทอท. สําหรับการพัฒนา

แอปพลิเคชั่น AOT AR Smart Tourism

ลําดับ แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน ยอดเบิกจาย สวนงานรับผิดชอบ
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6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ  - 

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

 -

ไดเพียง

อยางเดียว

ภายในป 64

 -

ไดครบ 2 

อยาง

ภายในป 64

KRIs (สีเขียว) (สีเหลือง) (สีแดง)

1 

2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ตางๆ 

** หมายเหตุ : ถามีทรัพยากรที่ตองใชใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

สามารถเจรจากับผูประกอบการเพื่อจัดทําAR Attraction Point เพื่อพัฒนาเชื่อมตอกับระบบ AOT 

Pointของ AOT Application และไดผูประกอบการมาดําเนินการจัดหาสิทธิประโยชนจากรานคา

ภายนอก

การแจงเตือนรายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

ไมสามารถ

หาไดทั้ง 2 

อยาง

ภายในป 64

1

เปาหมายรายละเอียดตัวชี้วัด

ควรปรับปรุง

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

ระดับ

ไตรมาสที่ 4

ความสําเร็จการดําเนินการโครงการสนับสนุนการใช AOT AR Smart Tourism เชิงพาณิชย เจรจากับผูไดรับสิทธิ สื่อสารประชาสัมพันธจัด ไดผูรับสิทธิประกอบ โปรโมชั่นแนะนํา

1 คร้ัง/ป 

รา
ยไ

ตร
มา

ส รายละเอียดตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ความเสี่ยงทางธุรกิจ 4 คร้ัง/ป 
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ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนการใช AOT AR Smart Tourism ในดานเชิงพาณิชย

กอนบริหาร เปาหมาย

1

ความเสี่ยงทางธุรกิจ เปนปจจัยภายในที่

องคกรสามารถควบคุมได แตความเสียหาย

อาจเกิดขึ้นเนื่องจากขาดประสบการณในการ

ใชเทคโนโลยี AR ในดานเชิงพาณิชย และ

นโยบายในการพัฒนาAOT AR Smart 

Tourismที่ไมชัดเจน

การพัฒนาระบบ AR ของ ทอท. 

ที่ดําเนินการไดลาชากวากําหนด

สูงมาก ต่ํา การติดตามความกาวหนาและ

ประเมินผลการดําเนินงานเปนราย

เดือน และรายไตรมาส

ไมสามารถหาผูประกอบการมา

ดําเนินการได
สูงมาก ปานกลาง

การดําเนินการตามตองใช

ระยะเวลาการศึกษากฎ ระเบียบ 

ตางๆ มากขึ้น

สูงมาก ปานกลาง

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

2

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ตางๆ ซึ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้น

เนื่องจากกฎระเบียบที่มีอยูไมชัดเจน หรือ

เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน

พิจารณาในประเด็นของการปฏิบัติ

ตามระเบียบ/ขอบังคับ/แนวปฏิบัติ 

และความทันสมัยของกฏ/ ระเบียบ/

ขอบังคับ/แนวปฏิบัติในการ

ดําเนินการเชิงพาณิชย ผาน

คณะกรรมการพิจารณารายไดของ 

ทอท.

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา)ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
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หมายเลขกํากับ :  H-7/27

แผนปฏิบัติการป 2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร   *  G1 Service * G2 Standard R G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝปต.

ยุทธศาสตรท่ี 7 Business Development กลยุทธที่ 7.1 พัฒนาธุรกิจระหวางประเทศ สวนงานรับผิดชอบรวม :  ฝกต.,ฝพธ.,

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการสรางความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและการกําหนดรูปแบบการดําเนินธุรกิจรวมกันระหวาง ทอท. และทาอากาศยานตางประเทศ (AOT Airports Application)     ฝพน.,ฝพช.และ ฝนส.

2. หลักการและเหตุผล

เปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาใชพัฒนาและยกระดับคุณภาพการใหบริการแกผูโดยสารใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนผาน AOT Airports Application รวมถึงการเพิ่มชองทาง

ในการเพิ่มรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aero Revenue) ใหกับองคกรผานความรวมมือระหวาง ทอท. กับทาอากาศยานตางประเทศ

3. วัตถุประสงคของแผน 

 3.1 เพื่อผลักดันกิจกรรมทางธุรกิจระหวาง ทอท และทาอากาศยานตางประเทศใหเกิดเปนรูปธรรม

 3.2 เพื่อผลักดันใหเกิดการใชงาน AOT Airports Application อยางแพรหลายในตางประเทศ

 3.3 เพื่อนําไปสูการเพิ่มรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการบิน (Non-Aero Revenue) ในอนาคต

4. แนวทางการดําเนินงาน :   *  แผนระยะ 1 ป R แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตป 2563 - 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1.

1.1 รวบรวมขอมูลพื้นฐานของทาอากาศยานตางประเทศ

     1.1.1 ทาอากาศยานภายใต Sister Airport Agreement ฝปต. −

     1.1.2 ทาอากาศยานชั้นนําอื่นๆ (Non-Sister Airports) ฝกต. −

1.2 ระบุประโยชนที่จะไดรับในการเชื่อมโยงขอมูล

     1.2.1 ขอมูลพื้นฐานของทาอากาศยานตอผูโดยสาร (ดาน Passenger Service) ฝพน. −

     1.2.2 ดานการทําธุรกิจเชิงพาณิชยรวมกับทาอากาศยานตางประเทศ ฝพธ. −

     1.3.1 ดานทางเทคนิคในการเชื่อมโยงขอมูลพื้นฐานของทาอากาศยาน (Basic Information) ฝพช. −

     1.3.2 ความพรอมของ AOT Airports Application เพื่อการทําธุรกิจเชิงพาณิชยรวมกับทาอากาศยานตางประเทศ ฝพธ. −

1.4 ประชุมเพื่อสรุปผลการวิเคราะหขอมูลและประเมินสถานการณรวมกัน ทุกหนวย −

2.

ฝพธ. ฝพช.

3. การระบุขอจํากัดและการเตรียมความพรอมดานกฎหมาย ฝนส. −

4. การประชุมเพื่อพิจารณาทาอากาศยานที่เหมาะสมกับรูปแบบความรวมมือทางธุรกิจและสรุปรูปแบบความรวมมือทางธุรกิจระหวาง ทอท.

และทาอากาศยานตางประเทศ ทุกหนวย −

10 20 30 35 40 45 50 60 65 75 90 100

5. ทรัพยากรที่ตองใช** :        * ใชงบประมาณรวม.....................บาท R บุคลากร (ถาม)ี * ICT (ถาม)ี

R ไมใชงบประมาณ  * งบทําการ.........................บาท

    *งบลงทุน...............................................บาท

6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ
กลยุทธ

ม.ค.64 ธ.ค.63 พ.ย.63 ต.ค.63

− − − −

ก.ค.64  ม.ิย.64 พ.ค.64 เม.ย.64

ต.ค.64 ก.ย.64 ส.ค.64 ก.ค.64

KRIs
เฝาดูปกติ 

(สีเขียว)

เฝาดูถี่ขึ้น

(สีเหลือง)

แจงเตือน 

(สีแดง)

1. พ.ค.64 ม.ิย.64 ก.ค.64

ลําดับ แนวทางการดําเนินงาน

1

ป 2564

ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน (ปงบประมาณ 2564) 

ควรปรับปรุง

การวิเคราะหขอมูลและประเมินสถานการณ

ดานการเชื่อมโยงขอมูลพื้นฐานของทาอากาศยาน (Basic Information) และความรวมมือเชิงพาณิชย (Commercial Activities)

1.3 ประเมินความพรอมและระบุขอจํากัดของ AOT Airports Application ในการดําเนินการความรวมมือ

การจัดทํารูปแบบความรวมมือทางธุรกิจระหวาง ทอท.และทาอากาศยานตางประเทศ (Business Proposal)

ยอดเบิกจาย สวนงานรับผิดชอบ

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

4. ไตรมาสที่ 4: ไดรูปแบบความรวมมือทางธุรกิจระหวาง ทอท.และทาอากาศยานตางประเทศ ภายใน ก.ย.64 พ.ย.64

2. ไตรมาสที่ 2: -

3. ไตรมาสที่ 3: ไดมีการจัดทํารูปแบบความรวมมือทางธุรกิจระหวาง ทอท.และทาอากาศยานตางประเทศ (Business Proposal)

ภายใน ธ.ค.63 ก.พ.641. ไตรมาสที่ 1: ไดมีการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลและประเมินความพรอมของทาอากาศยาน

ระดับ รายละเอียดตัวชี้วัด
เปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

ภายใน ม.ิย.64

− −

ส.ค.64

รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง การแจงเตือน

การจัดทํารูปแบบความรวมมือทางธุรกิจระหวาง ทอท.และทาอากาศยานตางประเทศ (Business Proposal) ไดแลวเสร็จ ม.ิย.64 91



ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการสรางความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและการกําหนดรูปแบบการดําเนินธุรกิจรวมกันระหวาง ทอท. และ Sister Airports (AOT Airports Application)

ความตองการดานทรัพยากรบุคคล   

1. อัตรากําลัง (พนักงานลามภาษาตางประเทศ)

ประเภท วุฒิการศึกษา จํานวน (อัตรา)

1. พนักงาน ไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี 3

2. ลูกจาง

3. พนักงานจัดจางภายนอก

4. อื่นๆ

2. การพัฒนาบุคลากร

พนักงานระดับ   จํานวนอัตรา หลักสูตร/ หัวขอที่ตองการอบรม

5-6 3-4 คนตอหลักสูตร ทักษะการเจรจา

หมายเหต:ุ ฝกต.มีแผนการฝกอบรมดังกลาว

4. รายละเอียดความตองการดานทรัพยากรบุคคล  (ถามี)
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กอนบริหาร เปาหมาย

1

Business Benefits

1.1 ทาอากาศยานเปาหมายไมตองการเขารวมโครงการ

1.2 ทาอากาศยานตองการเขารวมโครงการแตอาจหาขอสรุปในการดําเนินการ

ไมลงตัว

1.3 ความเขาใจในขอบเขตของกิจกรรมโครงการ AOT Digital Platform

1.การมุงเปาหมายไปยังทาอากาศยานท่ีมี

ความเปนไปได

2. การปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงาน 

(Role Model Airport) สําหรับทาอากาศ

ยานที่ตองการรวมโครงการ

3. การประชุมเพื่อทําความเขาใจใน

ขอบเขตของกิจกรรมโครงการ AOT 

Digital Platform กับสวนงานท่ีเกี่ยวของ

2

Legal Aspects

กฎหมายที่ตองคํานึงเพราะอาจสงผลตอการรวมโครงการดังนี้

2.1 กฎหมายเรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศ

2.2 กฎหมาย The EU General Data Protection Regulation (GDPR)

2.3 กฎหมาย The APEC Cross-Border Privacy Rules (CBPR)

'การเลือกขอมูลที่ไมติดประเด็นทาง

กฎหมายวาดวยความเปนสวนตัวตางๆ เชน

 Flight information, สภาพภูมิอากาศ

3

Technology Compatibilities

3.1 ความแตกตางของโครงสรางพื้นฐานของขอมูลระหวาง 2 ทาอากาศยาน

3.2 การสงตอขอมูลแบบ real time อาจสงผลตอประสิทธิภาพของระบบ

การพิจารณาซอฟแวรที่เปนตัวกลาง

เชื่อมโยงระบบระหวาง 2 ทาอากาศยาน 

ทั้งนี้อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม

4 ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
การประชุมรวมกับ Sister Airports ผาน

ทาง Email และ Video Conference

หมายเหต:ุ หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

ไมสามารถผลักดันกิจกรรมทาง

ธุรกิจระหวาง ทอท.กับ Sister 

Airports ผาน AOT Airport 

Application ใหเกิดขึ้นไดอยาง

เปนรูปธรรม สงผลใหไมสามารถ

เพิ่มรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการ

บิน (Non-Aero Revenue) ของ 

ทอท.ได

ปานกลาง ไมมี ไมมี

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา)
มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเส่ียงเพิ่มเติม

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการสรางความรวมมือเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลและการกําหนดรูปแบบการดําเนินธุรกิจรวมกันระหวาง ทอท. และ Sister Airports (AOT Airports Application)
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โทรศพัท์ : 02 535 55390,  02 535 55391
โทรสาร :    02 535 8332
E-mail :   Corporate.Strategy@airportthai.co.th
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บทนำ 

 

1. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ 

 แผนปฏิบัติการ ทอท.ปงบประมาณ 2564 ไดจัดทำขึ้นเพ่ือรองรับยุทธศาสตรของ ทอท. AOT Strategy House ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตร 7 ดาน เพื่อให ทอท.  

  บรรลุเปาหมายตามที่กำหนด 

 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ทอท. 

  แผนปฏิบัติการ ทอท.ปงบประมาณ 2564 ดำเนินการโดยการใหสวนงานตางๆ เสนอแผนฯ ผานคณะทำงานแผนดำเนินการของแตละหนวยธุรกิจ พิจารณา 

  ความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการและงบประมาณกอนสงให ฝกอ. เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. พิจารณาตอไป 

 

3. สาระสำคัญโดยสรุปของแผนปฏิบัติการ ทอท. ปงบประมาณ 2564 

   ปงบประมาณ 2564 ทอท. มีแผนปฏิบัติการที่ตองดำเนินการตาม AOT Strategy House และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและ 

  งบประมาณของ ทอท. รวมทั้งสิ้น 36 แผน รองรับยุทธศาสตร 7 ดาน ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 : Airport Strategic Positioning  ยุทธศาสตรที ่2 : Airport Service  

  Capacity ยุทธศาสตรที ่3 : Regional  Hub ยุทธศาสตรที ่4 : Intelligent Services ยุทธศาสตรที ่5 : Aeronautical Business ยุทธศาสตรที ่6 : Non - Aeronautical     

 Business และยุทธศาสตรที่ 7 : Business Development  โดยสรุปมแีผนปฏิบัติการรองรับในแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที ่1 : Airport Strategic Positioning  มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  1  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                   จำนวน       1      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -      แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                จำนวน       -      แผน 

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -      แผน 

 



 (2) 

   - ทาอากาศยานเชียงใหม                จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน       -      แผน 

ยุทธศาสตรที ่2 : Airport Service Capacity  มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  7  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       6      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -       แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                 จำนวน       1      แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -      แผน   

   - ทาอากาศยานเชียงใหม               จำนวน       -      แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน       -      แผน 

  ยุทธศาสตรที ่3 : Regional  Hub มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  5  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       1      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       4      แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                 จำนวน       -       แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -       แผน   

   - ทาอากาศยานเชียงใหม                จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค          จำนวน       -      แผน 

  ยุทธศาสตรที ่4 : Intelligent  Services  มีแผนปฏิบัตกิารรวมทั้งสิ้น  15  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       11     แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ    จำนวน       2      แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                จำนวน       1      แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -      แผน   



 (3) 

   - ทาอากาศยานเชียงใหม               จำนวน       1      แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน      -      แผน 

  ยุทธศาสตรที่ 5 : Aeronautical Business  มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 4 แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       4      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -       แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                 จำนวน       -       แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -       แผน   

  - ทาอากาศยานเชียงใหม               จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค        จำนวน       -      แผน 

  ยุทธศาสตรที ่6 : Non - Aeronautical Business มแีผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  3  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       3      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -       แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง               จำนวน       -       แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -       แผน   

   - ทาอากาศยานเชียงใหม                จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน       -      แผน 

 

 

 

 

 



 (4) 

  ยุทธศาสตรที่ 7 : Business Development  มแีผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  1  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       1      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -       แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                 จำนวน       -       แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -       แผน   

   - ทาอากาศยานเชียงใหม                จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน       -       แผน 

  



 (5) 

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ 

  การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ ประกอบดวย ตัวอักษรเพื่อแสดงถึงสำนักงานใหญ สายงานทาอากาศยานภูมิภาค และทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.  

  ตามดวยตัวเลขแสดงลำดับของยุทธศาสตร และลำดับของแผนปฏิบัติการในปนั้นๆ แยกตามแตละทาอากาศยาน สามารถอธิบายไดดังนี้ 

 อักษรลำดับที่ 1  หมายถึง สำนักงานใหญ สายงานทาอากาศยานภูมิภาค และทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ประกอบดวย 

  H    หมายถึง  สำนักงานใหญ 

  S      หมายถึง  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

       D    หมายถึง  ทาอากาศยานดอนเมือง 

  P    หมายถึง  ทาอากาศยานภูเก็ต 

                          M        หมายถงึ    ทาอากาศยานเชียงใหม 

  R    หมายถึง  สายงานทาอากาศยานภูมิภาค 

  RH     หมายถึง  ทาอากาศยานหาดใหญ 

  RR     หมายถึง  ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 

 ตัวเลขลำดับที่ 1  หมายถึง ยุทธศาสตรทั้ง 7 ดาน ประกอบดวย  

                                   1    หมายถึง    ยุทธศาสตรที ่1  Airport Strategic Positioning 

                             2    หมายถึง   ยุทธศาสตรที่ 2  Airport Service Capacity   

    3     หมายถึง    ยุทธศาสตรที่ 3  Regional  Hub                                    

                             4     หมายถึง     ยุทธศาสตรที่ 4  Intelligent  Services       

                             5    หมายถึง     ยุทธศาสตรที่ 5  Aeronautical Business 

                             6     หมายถึง     ยุทธศาสตรที่ 6  Non - Aeronautical Business 

                             7     หมายถึง     ยุทธศาสตรที่ 7  Business Development 

 



 (6) 

 ตัวเลขลำดับที่ 2  หมายถึง  ลำดับของแผนปฏิบัตกิารและงานภายใตแตละยุทธศาสตร  

 ยกตัวอยางเชน : หมายเลขกำกับ H-1/01 หมายถึง  

     H    =  แผนงานของสำนักใหญ  

     1    =   ยุทธศาสตรที่ 1 Airport Strategic Positioning 

                          01  =   แผนปฏิบัติการลำดับที่ 1  

 

5.  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 สวนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ ตองดำเนินการตามรายละเอียดท่ีปรากฏในแผนโดยเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินการใหเปนไปตามระยะเวลาที่ 

  กำหนดและการเบิกจายงบประมาณซึ่งเปนเรื่องที่รัฐบาลใหความสำคัญเปนอยางมาก เมื่อการดำเนินการตามแผนมีปญหาหรืออุปสรรค และสงผลใหการดำเนินการ 

  ไมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนดไวหรือมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของแผน สวนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบตองรายงานผานเลขานุการคณะทำงาน 

  แผนดำเนินการของสายงานและหนวยธุรกิจนั้นๆ และนำเสนอ ฝกอ. เพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะอนุกรรมการ 

  กำกับดูแลและบริหารงานใหเปนไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. พิจารณากำหนดแนวทางแกไขปรับปรุงตอไป 

 

6. การติดตามผลการดำเนินการ 

 สวนงานรับผิดชอบจะตองรายงานความกาวหนาของการดำเนินการ ปญหาหรืออุปสรรคในแบบรายงานความกาวหนา และแบบประเมินผลการดำเนินการ ผานเลขานุการ 

  คณะทำงานแผนดำเนินการของสายงานและแตละหนวยธุรกิจพิจารณากอนนำเสนอ ฝกอ. เพื่อรายงานคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และ 

  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานใหเปนไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท.ทราบความกาวหนาเปนรายไตรมาส ซึ่ง ฝกอ. จะจัดสงแบบรายงานความกาวหนา 

  แผนปฏิบัติการใหสวนงาน ทอท. และเลขานุการคณะทำงานแผนดำเนินการของแตละหนวยธุรกิจรายงานความกาวหนาฯ ใหคณะกรรมการฯที่เกี่ยวของทราบตอไป  

 



 

 

แผนปฏบิัติการ ทอท. ปงบประมาณ 2564  

(ทาอากาศยานสุวรรณภมู)ิ 

 

 

 



สารบัญ 

(ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิปงบประมาณ 2564) 

                                                                                                                                                              หนา 

ยุทธศาสตร 1 : Airport Strategic Positioning 

ไมมีแผนปฏิบัติการรองรับในปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร 2 : Airport Service Capacity 

ไมมีแผนปฏิบัติการรองรับในปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรที่ 3 : Regional Hub  

S-3/01 : โครงการเชื่อมโยงระหวางทาอากาศยานภูมิภาค (AOT Local Logistics Link) ……………………………….………………………………………………………………….……........1 

S-3/02 : ศูนยขนถายสินคาเนาเสียงาย (Perishable Center) …………………………………...……………………………….………………………………………………………………….……........5 

S-3/03 : ศูนยขนถายสินคายาและเวชภัณฑ (Pharmaceutical Center)………………………………………………..…….………………………………………………………………….……........8 

S-3/04 : ศูนยขนถายสินคาเรงดวน (Express Center)……………………………………………….……………………………….………………………………………………………………….……......11 

ยุทธศาสตรที่ 4 : Intelligent Service  

S-4/05 : แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานการจัดการสัมภาระและทรัพยสินที่พบและสูญหาย (Lost Property) ของผูโดยสาร ณ ทสภ.........................................14 

S-4/06 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกขอมูลการตรวจพื้นที่และตรวจอุปกรณของทาอากาศยานสุวรรณภูม.ิ...................................................................................20 

ยุทธศาสตรที่ 5 : Aeronautical Business  

ไมมีแผนปฏิบัติการรองรับในปงบประมาณ 2564        

ยุทธศาสตรที่ 6 : Non-Aeronautical Business 

ไมมีแผนปฏิบัติการรองรับในปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรที่ 7 : Business Development 

ไมมีแผนปฏิบัติการรองรับในปงบประมาณ 2564 

 

 

 



หมายเลขกํากับ :  S-3/01

แผนปฏิบัติการป 2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร     G1 Service  G2 Standard R G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝขอ.ยุทธศาสตรที.่........................3 Regional Hub.......................................................................... กลยุทธที่...................3.2 มุงสูการเปนศูนยกลางการขนสงสินคาทางอากาศ ณ ทสภ. ........................................................ สวนงานรับผิดชอบรวม :  

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการเช่ือมโยงระหวางทาอากาศยานภูมิภาค (AOT Local Logistics Link)

2. หลักการและเหตุผล 

สรางความเชื่อมโยงในการลําเลียงสินคาระหวางทาอากาศยานในแตละจังหวัด และดานชายแดนตางๆ ใหเขามายังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

ดวยการขนสงหลากหลายรูปแบบเพ่ือใหตอบสนองตอลูกคาไดอยางทันทวงที อาทิ การขนสงทางบกมีการเชื่อมตอกับการขนสงทางอากาศยาน

การจัดตั้งศูนยการขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบจึงเปนการเตรียมพรอมเพ่ือรองรับการขนสงสินคาตางๆ ใหทันตอความตองการของลูกคาคาใชจายการจายเหมาบริหารตามสัญญา โครงการพื้นที่สําหรับกระจายสินคา 70,441,562.10 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ซึ่งเปนหนึ่งในกลยุทธการแขงขันทางธุรกิจ

3. วัตถุประสงคของแผน  

1. เพิ่มรายไดจากการผานเขา - ออกของสินคา

2. เพื่อตอบสนองนโยบายโลจิสติกสของประเทศ

3. เพื่อเปนศูนยกลางในการอํานวยความสะดวกทางการคา

4. แนวทางการดําเนินงาน :     แผนระยะ 1 ป R แผนตอเนื่อง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1 ฝขอ.ทสภ.

2 ฝผน.ทสภ.

3
ฝขอ.ทสภ.,

 ฝพอ.ทสภ

4

5 งวด รวมเปน

เงินทั้งสิ้น 

5,884,634.88

 บาท

ฝขอ.ทสภ.,

 ฝพอ.ทสภ

10 30 40 50 70 90 100

5. ทรัพยากรท่ีตองใช** :    ไมใชงบประมาณ  ใชงบประมาณรวม 5,884,634.88. บาท  บุคลากร (ถามี)  ICT (ถามี)

(งบประมาณทั้งโครงการปงบประมาณ 64 - 65  70,441,562.10 บาท)

 งบทําการ......5,884,634.88.....บาท

  งบลงทุน...............................................บาท

สวนงานรับผิดชอบ

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

ขออนุมัติจัดทําโครงการพรอมทั้งทําจัดขอกําหนดการจัดตั้งพื้นที่สําหรับกระจายสินคา Zone3 (TOR) ภายใตโครงการเชื่อมโยง

ระหวางทาอากาศยานภูมิภาค (AOT Local Logistics Link) โดยครอบคลุมกิจกรรม Cross border e-commerce เปนตน

ลําดับ แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน ยอดเบิกจาย

จัดหาผูประกอบการพื้นที่สําหรับกระจายสินคา Zone3  โดยครอบคลุมกิจกรรม Cross border e-commerce เปนตน ดวย

กระบวนการพัสดุ (จางเหมาบริการโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส วงเงิน 50 ลานบาทขึ้นไป) ระยะเวลา 67 วันทําการ

ฝผน. พิจารณาความเหมาะสมของคาใชจายและรับรองงบประมาณ

ความสําเร็จจากการไดผูชนะจากการประกวดราคาของโครงการฯ พรอมรายงานให กอญ. ทราบ

1



6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ

KRIs
เฝาดูปกติ (สี

เขียว)

เฝาดูถี่ขึ้น (สี

เหลือง)

แจงเตือน (สี

แดง)

ก.พ.64 ม.ีค.64 เม.ย.64

** หมายเหตุ : ถามีทรัพยากรที่ตองใชใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง การแจงเตือน

จัดหาผูประกอบการดวยกระบวนการพัสดุ (จางเหมาบริการดวยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส) เพื่อประกอบการพื้นที่สําหรับกระจายสินคา (Zone 3) โดยเปดซองตรวจสอบคุณสมบัติของผูประกอบการและแจงขอมูล

ผานระบบกรมบัญชีกลาง ภายใน เม.ย.64
เม.ย.64

ระดับ รายละเอียดตัวชี้วัด

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

1

ป 2564 ควรปรับปรุง

เปดซอง

ตรวจสอบ

คุณสมบัติของ

ผูประกอบการ

และแจงขอมูล

ผานระบบ

กรมบัญชีกลาง

ไดผูชนะการ

ประกวดราคา

ภายในเดือน 

เม.ย. 64 พรอม

รายงายให 

กอญ. ทราบ

ความสําเร็จจากการไดผูชนะการประกวดราคาของโครงการฯ จากการประมูลผานระบบกรมบัญชีกลาง ไดผูชนะการประกวดราคา

ภายในเดือน เม.ย. 64 พรอม

รายงายให กอญ. ทราบ

ฝขอ. สง

รายงาน

ขอกําหนด 

(TOR) ในการ

จัดตั้งพื้นที่

สําหรับ

กระจายสินคา 

ให ฝพอ.ทสภ.

ฝพอ.ทสภ. ทํา

ประชาพิจารณ

บริษัท

ผูประกอบการ

ที่จะเขารวม

ประกวดราคา

แลวเสร็จ

ฝพอ.ทสภ. 

เปดประกาศ

เชิญชวนผาน

ระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส

เปาหมาย
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ชื่อแผนปฏิบัติการ      โครงการเชื่อมโยงระหวางทาอากาศยานภูมิภาค (AOT Local Logistics Link)

งบทําการ งบลงทุน

1

การดําเนินงานของพื้นที่สําหรับกระจายสินคา (Zone 3) คาใชจายการจายเหมาบริหารตามสัญญา โครงการพื้นที่สําหรับ

กระจายสินคา (Zone 3)  ทั้งหมด 60 งวด รวมเปนเงินจํานวน 

70,441,562.1 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

70,441,562.10 บาท (ไม

รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

2 70,441,562.10

4. รายละเอียดกิจกรรมท่ีดําเนินงานและงบประมาณท่ีใช (ถาม)ี

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ  (บาท)

รวมงบประมาณ (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)
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ชื่อแผนปฏิบัติการ…......โครงการเชื่อมโยงระหวางทาอากาศยานภูมิภาค (AOT Local Logistics Link)..........

ปจจัยเสี่ยงและสาเหตุ
คาถวงน้ําหนัก

(%)
มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

สาเหตุ:ความลาชาในการไดผูชนะจากการประกวดราคา

คาใชจายการจายเหมาบริหารตามสัญญา โครงการพื้นที่สําหรับกระจายสินคา (Zone 3)  ทั้งหมด 60 งวด รวมเปนเงินจํานวน 70,441,562.1 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

100

หมายเหต:ุ หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ปจจัยเสี่ยง:
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หมายเลขกํากับ :  S-3/02

แผนปฏิบัติการป 2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร     G1 Service  G2 Standard R G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝขอ.

ยุทธศาสตรที่...... 3 : Regional Hub กลยุทธที่..... 3.2 : มุงสูการเปนศูนยกลางการขนสงสินคาทางอากาศ ณ ทสภ. สวนงานรับผิดชอบรวม :  ฝพธ. ฝพณ.ทสภ. ฝผพ. 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ ศูนยขนถายสินคาเนาเสียงาย (Perishable Center)  ฝสอ.ทสภ. ฝมอ.ทสภ. ฝฟค.ทสภ.  

2. หลักการและเหตุผล เนื่องจากสินคาเนาเสียงาย จําเปนตองมีการควบคุมอุณหภูมิ สภาพแวดลอมของสถานที่เก็บสินคาเปนพิเศษเพ่ือรักษาคุณภาพสินคา

 ซึ่งโครงการศูนยขนถายสินคาเนาเสียงาย (Perishable Center) จะเปนการพัฒนาตอยอดจากโครงการจัดตั้งสถานที่สําหรับเตรียมสินคาเกษตรและสินคาเนาเสียงายผานชองทางพิเศษ (Perishable Premium Lane: PPL)

3. วัตถุประสงคของแผน  

 - เพ่ือยกระดับการใหบริการดานการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกใหกับสินคาเนาเสียงาย

 - เพ่ือจัดใหมีอาคารขนถายสินคาที่มีการควบคุมอุณหภูมิและเวลา 

4. แนวทางการดําเนินงาน :     แผนระยะ 1 ป R แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตป 2564 - 2568

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1

2

10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

5. ทรัพยากรที่ตองใช** :   Rไมใชงบประมาณ ใชงบประมาณรวม  บุคลากร (ถาม)ี  ICT (ถาม)ี

งบทําการ.............................................บาท

งบลงทุน...............................................บาท

3

สวนงานรับผิดชอบ

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

ดําเนินการเตรียมความพรอมในการประกอบกิจการ

- จัดเตรียมขอมูลปริมาณสินคาเนาเสียงายที่ผานเขา-ออก ณ เขตปลอดอากร ทสภ.

-  จัดเตรียมขอมูลกลุมผูประกอบการที่ใหความสนใจหรือมีความสามารถในการดําเนินโครงการฯ

-  จัดเตรียมขอมูล กฏระเบียบทางการศุลกากรและหนวยงานอ่ืนๆที่มีความเกี่ยวของกับโครงการฯ

ลําดับ แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน

ติดตาม กํากับดูแล และประสานงานในการเตรียมความพรอมทางกายภาพและการดําเนินการอื่นๆ       ที่

เก่ียวของ ตลอดจนการดําเนินการโครงการรวมทุนตาม พรบ. การรวมลงทุนฯ 2562

- ดําเนินการจัดการประชุมและหารือกับหนวยงานที่เก่ียวของกับโครงการฯ

- สํารวจพื้นที่สําหรับใชปฏิบัติงานของโครงการฯ พรอมจัดทําแผนเตรียมความพรอมทางกายภาพ 

  และการดําเนินการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ยอดเบิกจาย

 - ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง ศูนยใหบริการดานตรวจสอบคุณภาพสินคา (Border Inspection Center) 

เพ่ือพัฒนากระบวนการสงออกสินคาเนาเสียงาย ตามการรองขอของ ดานตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร   

เรื่อง การขอยายจุดบริการตรวจสอบสินคาและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชของดานตรวจพืช ณ ทสภ.

- ศึกษาแนวทางการพัฒนา ศูนยตรวจสอบสินคาเนาเสียงายกอนสงออกผานชองทางพิเศษ (Premium     

Perishable Lane) เพ่ือเพิ่มขอบเขตการดําเนินงานไปสู ศูนยตรวจสอบคุณภาพสินคากอนสงออก        

(Preshipment Inspection Center) และนําไปสู การจัดตั้งคลังสินคาเนาเสียงาย (Perishable        

Center) ในอนาคต
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6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

ภายใน

เดือน ต.ค.

ภายใน

เดือน ก.ย.

ภายใน

เดือน ส.ค.

ภายใน

เดือน ก.ค.

KRIs
เฝาดูปกติ (สี

เขียว)

เฝาดูถี่ขึ้น (สี

เหลือง)

แจงเตือน 

(สีแดง)

ก.พ.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-64 ก.พ.-64

** หมายเหตุ : ถามีทรัพยากรที่ตองใชใหระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ

ระดับ รายละเอียดตัวชี้วัด

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

1

ป 2564 ควรปรับปรุง

เปาหมาย

ก.ค.64

รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง การแจงเตือน

สามารถรวบรวมขอมูล/ขอกําหนด เพ่ือใชในการเตรียมความพรอมในการประกอบกิจการไดครบถวนตามที่กําหนดไว

ภายในเดือน พ.ย.

ไดรับผลการศึกษาดานความพรอมในการประกอบกิจการชอง ทอท.

- ทราบรายละเอียดขอมูลที่จําเปน เชน กฎ และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการฯ, พื้นที่ที่สามารถใชดําเนินโครงการฯ และผูประกอบการ   ที่

ใหความสนใจ
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กอนบริหาร เปาหมาย

1

ไมสามารถรวบรวมขอมูลไดครบถวนเพื่อ

ศึกษาดานความพรอมในการประกอบ

กิจการชอง ทอท.

ผลการศึกษาไมสามารถใช

ประกอบการพิจารณาเพ่ือ

ดําเนินการตอได

สูง ต่ํา เรงรัดการรวบรวมขอมูล 

ประสานงานและหารือให

เปนไปตามแนวทางท่ีวางไว

-

2

ไมสามารถรวบรวมขอมูลไดครบถวนเพื่อใช

ในการจัดทําบทวิเคราะหผลความเปนไป

ไดของโครงการ (Project Feasibility)

บทวิเคราะหผลความเปนไปไดของ

โครงการ (Project Feasibility) 

ไมสามารถใชประกอบการ

พิจารณาเพ่ือดําเนินการตอได

สูง ต่ํา เรงรัดการรวบรวมขอมูล 

ประสานงานและหารือให

เปนไปตามแนวทางท่ีวางไว

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง มาตรการควบคุมในปจจุบัน
แผนจัดการความเสี่ยง

เพิ่มเติม
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หมายเลขกํากับ :  S-3/03

แผนปฏิบัติการป 2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร     G1 Service  G2 Standard R G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝขอ.

ยุทธศาสตรที.่..... 3 : Regional Hub กลยุทธที.่.... 3.2 : มุงสูการเปนศูนยกลางการขนสงสินคาทางอากาศ ณ ทสภ. สวนงานรับผิดชอบรวม :  ฝพธ. ฝพณ.ทสภ. ฝผพ. 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  ชื่อแผนปฏิบัติการ ศูนยขนถายสินคายาและเวชภัณฑ (Pharmaceutical Center) ฝสอ.ทสภ. ฝมอ.ทสภ. ฝฟค.ทสภ.  

2. หลักการและเหตุผล ยาและเวชภัณฑเปนสินคาที่มีมูลคามาก และตองการการเก็บรักษาอยางระมัดระวังในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาการ 

เพื่อคงคุณภาพความคงตัวของยาและเวชภัณฑ ใหมีประสิทธิภาพในการรักษา

3. วัตถุประสงคของแผน  

 - เพื่อยกระดับการใหบริการจัดเตรียม และอํานวยความสะดวกใหกับสินคาดานยาและเวชภัณฑ

 - เพื่อจัดใหมีอาคารจัดเก็บและจัดเตรียม รวมทั้งทํากิจกรรมที่มีการควบคุมอุณหภูมิและเวลา รวมถึงขอกําหนดตางๆภายใตมาตรฐานการดําเนินการดานยาและเวชภัณฑ

4. แนวทางการดําเนินงาน :     แผนระยะ 1 ป R แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตป 2564 - 2568

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1

2

3

10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

5. ทรัพยากรท่ีตองใช** :   Rไมใชงบประมาณ ใชงบประมาณรวม  บุคลากร (ถาม)ี  ICT (ถาม)ี

งบทําการ.............................................บาท

งบลงทุน...............................................บาท

สวนงานรับผิดชอบ

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

ลําดับ แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน ยอดเบิกจาย

ดําเนินการเตรียมความพรอมในการประกอบกิจการ

-  จัดเตรียมขอมูลปริมาณสินคาประเภทเวชภัณฑและยารักษาโรค ที่เขา-ออก ผานเขตปลอดอากร ทสภ.

-  จัดเตรียมขอมูลกลุมผูประกอบการที่ใหความสนใจหรือมีความสามารถในการดําเนินโครงการฯ

-  จัดเตรียมขอมูล กฏระเบียบทางการศุลกากรที่มีความเกี่ยวของกับโครงการฯ

ติดตาม กํากับดูแล และประสานงานในการเตรียมความพรอมทางกายภาพและการดําเนินการอื่นๆ   ที่

เกี่ยวของ ตลอดจนการดําเนินการโครงการรวมทุนตาม พ.ร.บ. การรวมลงทุนฯ 2562

- ดําเนินการจัดการประชุมและหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการฯ

- สํารวจพื้นที่สําหรับใชปฏิบัติงานของโครงการฯ พรอมจัดทําแผนเตรียมความพรอมทางกายภาพ 

  และการดําเนินการอื่นๆที่เกี่ยวของ

 - พิจารณาแนวทางการจัดตั้ง ศูนยใหบริการดานตรวจสอบคุณภาพสินคา (Border Inspection Center) 

เพื่อเปนแนวทางการพัฒนไปสู Pharmaceutical Center
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6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ

ภายใน

เดือน ต.ค.

ภายใน

เดือน ก.ย.

ภายใน

เดือน ส.ค.
ภายในเดือน ก.ค.

KRIs (สีเขียว) (สีเหลือง) แจงเตือน (สีแดง)

ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65

                       1) ของเรงดวนขาออก จัดเตรียมของเรงดวนที่สงออกไปนอกราชอาณาจักร โดยการขนสงทางอากาศและตองปฎิบัติตามเงื่อนไขของศุลกากร (Export)

                       2) ของเรงดวนขาเขา จัดเตรียมของเรงดวนที่นําเขามาในราชอาณาจักร โดยการขนสงทางอากาศและตองขออนุญาตจากศุลกากรใหนําสินคาขาเขาจากอารักขาศุลกากรโดยรีบดวนเมื่อของมาถึง (Import)

5. คําสั่ง ทอท. ที่ 1654/2563 ลงวันที่ 11 ก.ย.63 ไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบกิจการใหบริการลานจอดและอุปกรณภาคพื้น การใหบริการผูโดยสารภาคพื้น และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (GSE)

          และการประกอบกิจการใหบริการคลังสินคา (Cargo) ของ บพท. ใหมีอํานาจหนาที่ตามขอ 1.2.2 ติดตาม กํากับดูแล และประสานงานในการเตรียมความพรอมฯ ทางกายภาพ และดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการดําเนินการ

          โครงการรวมทุนตามพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ.2562

ระดับ รายละเอียดตัวชี้วัด

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

1

ป 2564 ควรปรับปรุง

เปาหมาย

รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง การแจงเตือน

สามารถรวบรวมขอมูล/ขอกําหนด เพื่อใชในการเตรียมความพรอมในการประกอบกิจการไดครบถวนตามที่กําหนดไว

ภายในเดือน 

พ.ย.

ก.พ.65

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

ไดรับผลการศึกษาจาก ฝพธ. เพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบกิจการชอง ทอท.

- ทราบรายละเอียดขอมูลที่จําเปน เชน กฎ และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการฯ, พื้นที่ที่สามารถใชดําเนินโครงการฯ และผูประกอบการ   ที่

ใหความสนใจ

ก.ค.64

           4.1 อนุมัติในหลักการใหบริษัท บริการภาคพื้น ทาอากาศยานไทย จํากัด (บพท.) ประกอบกิจการใหบริการคลังสินคา ( Cargo ) ณ ทสภ. ดังนี้

                4.1.1 กําหนดอายุสัญญา 30 ป นับตั้งแตวันที่เริ่มประกอบกิจการ

                4.1.2 ประกอบกิจการใหบริการคลังสินคาโดยแบงออกเปน การใหบริการสินคาขาเขา สินคาขาออก และสินคาถายลํา โดยมีลักษณะการใหบริการศูนยขนถายสินคายาและเวชภัณฑ ดังนี้

**หมายเหตุ ** Phamaceutical Center มีความจําเปนตองแยกออกจาก อาคาร Perishable Center เนื่องจาก

1. สินคาประเภทเวชภัณฑและยา ตองจัดเก็บในสถานที่ที่ไดรับมาตรฐานในจัดเก็บสินคาประเภทนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากตัวยาแตละชนิด มีความจําเปนตองจัดเก็บในที่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิและแสงที่เหมาะสม

2. สถานที่จัดเก็บสินคาประเภทเวชภัณฑและยา ตองไดการตรวจสอบ และรับรอง จาก องคการอาหารและยา อีกทั้ง ยังตองย่ืนขอมาตรฐานอื่นๆใหเปนไปตามหลักสากล (Ex. CEIV PHARMA)

3. การจัดเก็บสินคาประเภทเวชภัณฑและยา ในที่แหงเดียวกับ สินคาเนาเสียงายประเภทอื่นๆ มีโอกาสที่จะไดสิ่งปนเปอนจากสินคาดังกลาวได (จากบรรจุภัณฑ / เจาหนาที่ระดับปฏิบัติงาน / จากระบบปรับอากาศ)

4. ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63 ทอท. วาระที่ 6.4 เรื่อง ขออนุมัติใหบริษัท บริการภาคพื้น ทาอากาศยานไทย จํากัด ประกอบกิจการใหบริการคลังสินคา ณ ทสภ. มีมติดังนี้
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กอนบริหาร เปาหมาย

1

ไมสามารถรวบรวมขอมูลไดครบถวนเพื่อ

ศึกษาดานความพรอมในการประกอบกิจการ

ชอง ทอท.

ผลการศึกษาไมสามารถใช

ประกอบการพิจารณาเพ่ือ

ดําเนินการตอได

สูง ต่ํา เรงรัดการรวบรวมขอมูล 

ประสานงานและหารือใหเปนไป

ตามแนวทางที่วางไว

-

2

ไมสามารถรวบรวมขอมูลไดครบถวนเพื่อใช

ในการจัดทําบทวิเคราะหผลความเปนไปได

ของโครงการ (Project Feasibility)

บทวิเคราะหผลความเปนไปไดของ

โครงการ (Project Feasibility) 

ไมสามารถใชประกอบการ

พิจารณาเพ่ือดําเนินการตอได

สูง ต่ํา เรงรัดการรวบรวมขอมูล 

ประสานงานและหารือใหเปนไป

ตามแนวทางที่วางไว

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา) มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
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หมายเลขกํากับ :  S-3/04

แผนปฏิบัติการป 2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร     G1 Service  G2 Standard R G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝขอ.

ยุทธศาสตรที่...... 3 : Regional Hub กลยุทธที่..... 3.2 : มุงสูการเปนศูนยกลางการขนสงสินคาทางอากาศ ณ ทสภ. สวนงานรับผิดชอบรวม :  ฝพธ. ฝพณ.ทสภ. ฝผพ.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ ศูนยขนถายสินคาเรงดวน (Express Center) ฝสอ.ทสภ. ฝมอ.ทสภ. ฝฟค.ทสภ. 

2. หลักการและเหตุผล โครงการศูนยขนถายสินคาเรงดวน เปนการจัดระเบียบพื้นที่ดวยการรวบรวมสินคาเรงดวนมาไวในพื้นที่เดียวกัน เนื่องจากปจจุบันทาง WFSPG และ TG ใหบริการเชาชวงพื้นที่สําหรับผูประกอบการขนสงสินคาเรงดวน   

ภายในพื้นที่อาคารสินคาของ WFSPG และ TG ซึ่งตองมีการศึกษาขอกฎหมายและรายละเอียดสัญญาสําหรับผูประกอบการที่จะเขามาดําเนินธุรกิจในพื้นที่ Express Center เพ่ือปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน

3. วัตถุประสงคของแผน  

 - เพ่ือยกระดับการใหบริการดานการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกใหกับสินคาเรงดวน

 - จัดใหมีจุดใหบริการดานการตรวจสินคาเรงดวน แบบเบ็ดเสร็จ โดยมีการใหบริการจาก กรมศุลกากร และหนวยงานทีเกี่ยวของ

4. แนวทางการดําเนินงาน :     แผนระยะ 1 ป R แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตป 2564 - 2568

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1

2

10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

5. ทรัพยากรที่ตองใช** :   Rไมใชงบประมาณ ใชงบประมาณรวม  บุคลากร (ถาม)ี  ICT (ถาม)ี

งบทําการ.............................................บาท

งบลงทุน...............................................บาท

สวนงานรับผิดชอบ

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

ดําเนินการเตรียมความพรอมในการประกอบกิจการ

- จัดเตรียมขอมูลปริมาณสินคาเรงดวนที่ขนสงทางอากาศของประเทศไทย

- จัดเตรียมขอมูลกลุมผูประกอบการเรงดวนที่ใหความสนใจหรือมีความสามารถในการดําเนิน

โครงการฯ

- จัดเตรียมขอมูล กฏระเบียบทางการศุลกากรที่มีความเกี่ยวของกับโครงการฯ

ลําดับ แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน ยอดเบิกจาย

ศึกษาขอกฎหมาย กฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ ขอจํากัดการใหสิทธิประโยชน และเงื่อนไขสัญญา

อนุญาตกับผูประกอบการคลังสินคา ทสภ. ณ ปจจุบัน

ติดตาม กํากับดูแล และประสานงานในการเตรียมความพรอมทางกายภาพและการดําเนินการอื่นๆ 

 ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการดําเนินการโครงการรวมทุนตาม พ.ร.บ. การรวมลงทุนฯ 2562

- ดําเนินการจัดการประชุมและหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการฯ

- สํารวจพื้นที่สําหรับใชปฏิบัติงานของโครงการฯ พรอมจัดทําแผนเตรียมความพรอมทางกายภาพ   

     และการดําเนินการอื่นๆที่เกี่ยวของ

3
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6. ตัวช้ีวัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ

ภายใน

เดือน ต.ค.

ภายใน

เดือน ก.ย.

ภายใน

เดือน ส.ค.
ภายในเดือน ก.ค.

KRIs เฝาดูปกติ 

(สีเขียว)

เฝาดูถี่ขึ้น 

(สีเหลือง) แจงเตือน (สีแดง)

ก.พ.65 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65

** หมายเหตุ **

                       2) ของเรงดวนขาเขา จัดเตรียมของเรงดวนที่นําเขามาในราชอาณาจักร โดยการขนสงทางอากาศและตองขออนุญาตจากศุลกากรใหนําสินคาขาเขาจากอารักขาศุลกากรโดยรีบดวนเมื่อของมาถึง (Import)

       2. คําส่ัง ทอท. ที่ 1654/2563 ลงวันที่ 11 ก.ย.63 ไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบกิจการใหบริการลานจอดและอุปกรณภาคพื้น การใหบริการผูโดยสารภาคพ้ืน และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (GSE)

          และการประกอบกิจการใหบริการคลังสินคา (Cargo) ของ บพท. ใหมีอํานาจหนาที่ตามขอ 1.2.2 ติดตาม กํากับดูแล และประสานงานในการเตรียมความพรอมฯ ทางกายภาพ และดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการดําเนินการ

          โครงการรวมทุนตามพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ.2562

       1. ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63 ทอท. วาระที่ 6.4 เรื่อง ขออนุมัติใหบริษัท บริการภาคพ้ืน ทาอากาศยานไทย จํากัด ประกอบกิจการใหบริการคลังสินคา ณ ทสภ. มีมติดังนี้

           1.1 อนุมัติในหลักการใหบริษัท บริการภาคพ้ืน ทาอากาศยานไทย จํากัด (บพท.) ประกอบกิจการใหบริการคลังสินคา ( Cargo ) ณ ทสภ. ดังนี้

                1.1.1 กําหนดอายุสัญญา 30 ป นับตั้งแตวันที่เริ่มประกอบกิจการ

                1.1.2 ประกอบกิจการใหบริการคลังสินคาโดยแบงออกเปน การใหบริการสินคาขาเขา สินคาขาออก และสินคาถายลํา โดยมีลักษณะการใหบริการสินคาเรงดวน และสินคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังนี้

                       1) ของเรงดวนขาออก จัดเตรียมของเรงดวนที่สงออกไปนอกราชอาณาจักร โดยการขนสงทางอากาศและตองปฎิบัติตามเงื่อนไขของศุลกากร (Export)

ระดับ รายละเอียดตัวชี้วัด

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

1

ป 2564 ควรปรับปรุง
แผ

นป
ฏิบ

ัติก
าร

เปาหมาย

ก.ค.64
ภายใน

เดือน พ.ย.

รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง การแจงเตือน

ไดรับผลการศึกษาจาก ฝพธ. เพ่ือเตรียมความพรอมในการประกอบกิจการชอง ทอท.

- ทราบรายละเอียดขอมูลที่จําเปน เชน กฎ และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการฯ, พื้นที่ที่สามารถใชดําเนินโครงการฯ และ

ผูประกอบการ   ที่ใหความสนใจ

สามารถรวบรวมขอมูล/ขอกําหนด เพ่ือใชในการเตรียมความพรอมในการประกอบกิจการไดครบถวนตามที่กําหนดไว
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กอนบริหาร เปาหมาย

1

ไมสามารถรวบรวมขอมูลไดครบถวนเพื่อ

ศึกษาดานความพรอมในการประกอบกิจการ

ชอง ทอท.

ผลการศึกษาไมสามารถใช

ประกอบการพิจารณาเพ่ือ

ดําเนินการตอได

สูง ต่ํา เรงรัดการรวบรวมขอมูล 

ประสานงานและหารือใหเปนไป

ตามแนวทางที่วางไว

-

2

ไมสามารถรวบรวมขอมูลไดครบถวนเพื่อใช

ในการจัดทําบทวิเคราะหขอมูล และแผน

ธุรกิจและการตลาด

บทวิเคราะหฯ ไมสามารถใช

ประกอบการวิเคราะหอยางมีประ

สิทธภาพได และสงผลใหมีความ

ลาชา

สูง ต่ํา เรงรัดการรวบรวมขอมูล 

ประสานงานและหารือใหเปนไป

ตามแนวทางที่วางไว

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา) มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
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หมายเลขกํากับ :  S-4/05

แผนปฏิบัติการป 2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร     G1 Service  G2 Standard  G3 Financialสวนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝบก.

ยุทธศาสตรที่ 4 Intelligent Services กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน สวนงานรับผิดชอบรวม :  ฝรส.,ฝบค.,ฝสส.,ฝฟค.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานการจัดการสัมภาระและทรัพยสินที่พบและสูญหาย (Lost Property) ของผูโดยสาร ณ ทสภ.

2. วัตถุประสงคของแผน   1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการสัมภาระและทรัพยสินที่พบและสูญหาย

                                 2. ผูโดยสารและผูใชบริการพึงพอใจในระบบการใหบริการดานจัดการสัมภาระและทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น

3. แนวทางการดําเนินงาน     แผนระยะ 1 ป  แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตป 63-65

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1

1.1 สํารวจศึกษาปญหาและรวบรวม เพื่อพัฒนาระบบจัดการสัมภาระและทรัพยสินสูญหาย ฝบก. ฝรส.

ฝรส.,ฝพอ. ฝบก.

- ฝรส.,ฝพอ. ฝบก.

5,577,900 ฝรส.,ฝรค. ฝบก.

ฝรส. ฝบก,

ฝรส. ฝบก.

2

ฝบค. ฝบก.

ฝบค. ฝอส.,ฝบก.

ฝบก. ฝอส.

3

3.1  จัดตั้งพื้นที่สําหรับใชเปนคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพยสินสูญหาย

       3.1.1 จัดประชุมหนวยเกี่ยวของเพื่อพิจารณาจัดหาพื้นที่สําหรับใชเปนคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพยสินสูญหาย ฝบก. ฝสอ.,ฝฟค. 

ฝบก. ฝสอ..

       3.1.3 สํารวจและออกแบบจัดทํา TOR การปรับปรุงพื้นที่สําหรับใชเปนคลังจัดเก็บสัมภาระฯ และดําเนินการดานงบประมาณ ฝสอ. ฝบก.

       3.1.4 ดําเนินการกระบวนการพัสดุสําหรับปรับปรุงพื้นที่เพื่อใชเปนคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพยสินสูญหาย ฝสอ.,ฝพอ. ฝบก.

ฝสอ. ฝบก.

3.2  จัดหาครุภัณฑเพื่อใชติดตั้งบริเวณหองจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใตดิน) และคลังจัดเก็บสัมภาระ

       3.2.1 จัดหาระบบ CCTV เพื่อใชติดต้ังบริเวณหองจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใตดิน) และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ

ฝสอ.,ฝฟค. 

                       CCTV บริเวณหองจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใตดิน) และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ ฝสส.

                 (2) สํารวจและสรุปแผนการดําเนินการติดต้ังระบบ CCTV บริเวณหองจัดเก็บสัมภาระ (ชั้นใตดิน)

                      และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ และดําเนินการดานงบประมาณ

สวนงานรับผิดชอบ

การพัฒนาระบบการจัดการสัมภาระและทรัพยสินที่พบและสูญหาย

ฝบก. 

2.1 ประชุมหารือฝายบุคคล เพื่อพิจารณาแนวทางเพิ่มอัตราบุคคลากรในสวนงาน

2.2 ฝายบุคคลสรรหาบุคลากร เพื่อรองรับการเปด SAT 1 

                 (1)  จัดประชุมหนวยเกี่ยวของเพื่อประมาณการงบประมาณสําหรับติดตั้งระบบ

1.4 ดําเนินงานติดต้ังระบบจัดการสัมภาระและทรัพยสินสูญหาย

1.5 ทดสอบระบบการใชงานระบบจัดการสัมภาระและทรัพยสินสูญหาย

1.6 อบรมระบบจัดการสัมภาระและทรัพยสินสูญหาย

เพิ่มอัตรากําลังพลเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT1)

2.3 อบรม OJT ปฏิบัติงานบริการสัมภาระและทรัพยสินสูญหาย

จัดตั้งคลังจัดเก็บสัมภาระและจัดหาครุภัณฑเพื่อใชติดต้ังบริเวณหองจัดเก็บสัมภาระฯ(ชั้นใตดิน)และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ

1.2 ประชุมและประสานงานฝายระบบสารสนเทศ เพื่อออกแบบ ประเมินราคา และสรุปแผนการดําเนินงานจัดต้ังระบบจัดการสัมภาระฯ
ดําเนินการป 2563

ลําดับ
ยอดเบิกจาย

แนวทางการดําเนินงาน

1.3  จัดทํา TOR และดําเนินการกระบวนการพัสดุเพื่อติดตั้งระบบจัดการสัมภาระและทรัพยสินสูญหาย

       3.1.2 ขออนุมัติการขอใชพื้นที่สําหรับใชเปนคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพยสินสูญหาย

ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน (ประจําป 2564)

       3.1.5 ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่สําหรับใชเปนคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพยสินสูญหาย 

ฝสส. ฝบก.

ดําเนินการป 2565

ดําเนินการป 2563

ดําเนินการป 2563

ดําเนินการป 2563
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                 (4) ผูรับจางดําเนินการติดต้ังระบบ CCTV บริเวณหองจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใตดิน)

                      และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ

       3.2.2 จัดหาระบบปรับอากาศ บริเวณหองจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใตดิน) และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ

ฝสอ.,ฝฟค. 

                      บริเวณหองจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใตดิน) ฝสส.

ฝฟค.,ฝพอ. ฝบก.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                เ 1,380,300 ฝฟค. ฝบก.

                     บริเวณคลังจัดเก็บสัมภาระฯ ฝบก. ฝฟค.

ฝบก. ฝสอ.,ฝฟค. 

ฝฟค. ฝบก.

ฝฟค. ฝบก.

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ) 10 20 30 40 50 60 70 80 85 90 95 100 6,958,200

4. ทรัพยากรที่ตองใช** :   ไมใชงบประมาณ     บุคลากร  ICT (ถามี)

งบทําการ...................-..........................บาท

งบลงทุน.......6,958,200  บาท

5. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.

พ.ค. เม.ย. ม.ีค ก.พ

ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.

KRIs

ดําเนินการป 2565

ระดับ 3 *

                 (1)  จัดประชุมหนวยเกี่ยวของเพื่อประมาณการงบประมาณสําหรับติดตั้งระบบปรับอากาศ

                (2)  จัดทํา TOR และดําเนินการกระบวนการพัสดุเพื่อติดตั้งระบบปรับอากาศบริเวณหองจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใตดิน)

1

                (4) จัดประชุมหนวยเกี่ยวของเพื่อประมาณการงบประมาณสําหรับติดตั้งระบบปรับอากาศ

                (3)  ผูรับจางดําเนินการติดต้ังระบบปรับอากาศบริเวณหองจัดเก็บสัมภาระ (ชั้นใตดิน) 

                (5)  สํารวจและสรุปผลการดําเนินการติดต้ังระบบปรับอากาศ บริเวฯคลังจัดเก็บสัมภาระฯ

กลยุทธ :

ฝบก. 

ระดับ

ดําเนินการป 2563

ควรปรับปรุง

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

ป 64

รายละเอียดตัวช้ีวัด
เปาหมาย

                (7) ผูรับจางดําเนินการติดต้ังระบบปรับอากาศบริเวณคลังจัดเก็บสัมภาระฯ

ใชงบประมาณรวม 6,958,200 บาท

                (6) จัดทํา TOR และดําเนินการกระบวนการพัสดุเพื่อติดตั้งระบบปรับอากาศบริเวณคลังจัดเก็บสัมภาระฯ

ระดับ 3

ก.ย.1. บริษัทจัดจางเขาดําเนินงานติดตั้งระบบจัดการสัมภาระและทรัพยสินสูญหาย พ.ย.

ระดับความสําเร็จของการใชนวัตกรรมเพื่อการแกไขในการใหบริการ ณ ทาอากาศยาน

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

2. อบรม OJT ปฏิบัติงานบริการสัมภาระและทรัพยสินสูญหายแลวเสร็จ เพื่อรองรับการเปด SAT 1 เม.ย. ม.ิย.

3. ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่สําหรับใชเปนคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพยสินสูญหายแลวเสร็จ ก.ย. พ.ย.

ฝสส. ฝบก.

ฝสส.,ฝพอ. ฝบก.

ดําเนินการป 2565

                 (3) จัดทํา TOR และดําเนินการกระบวนการพัสดุเพื่อติดตั้งระบบ CCTV บริเวณหองจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใตดิน)

                      และคลังจัดเก็บสัมภาระ
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ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานการจัดการสัมภาระและทรัพยสินที่พบและสูญหาย (Lost Property) ของผูโดยสาร ณ ทสภ.

งบทําการ งบลงทุน

1

การพัฒนาระบบดานการจัดการสัมภาระและทรัพยสินผูโดยสาร 1.1 ใชงบประมาณสําหรับดําเนินงานติดตั้งระบบจัดการสัมภาระ

และทรัพยสินสูญหาย

รวมทั้งระบบ ทสภ. 9,296,500 บาท 

แบงเปน 4 งวด งวดที่ 1 : 2,788,950

                  งวดที่ 2 : 2,788,950

                  งวดที่ 3 : 2,788,950

                  งวดที่ 4 : 929,650

รวมงบประมาณการพัฒนาระบบการ

จัดการสัมภาระฯ ป 64 งวดที่ 1 และ

งวดที่ 2 จํานวน 5,577,900 บาท

2
จัดตั้งคลังจัดเก็บสัมภาระและจัดหาครุภัณฑเพื่อใชติดตั้งบริเวณ

หองจัดเก็บสัมภาระฯ(ชั้นใตดิน)และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ

2.1 ใชงบประมาณดําเนินการปรับปรุงพื้นที่คลังจัดเก็บสัมภาระ

และทรัพยสินสูญหาย   

2.2 ตั้งงบประมาณติดตั้งระบบ CCTV บริเวณหองจัดเก็บสัมภาระฯ 

(ชั้นใตดิน) และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ

2.3 ตั้งงบประมาณติดตั้งระบบปรับอากาศบริเวณคลังจัดเก็บสัมภาระฯ 1,380,300 บาท

รอการพิจารณางบประมาณป65 

จาก ฝฟค.

รอการพิจารณางบประมาณจาก ฝสอ.

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินงานและงบประมาณที่ใช (ถาม)ี

งบประมาณ  (บาท)
ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
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ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานการจัดการสัมภาระและทรัพยสินที่พบและสูญหาย (Lost Property) ของผูโดยสาร ณ ทสภ.

ความตองการดานทรัพยากรบุคคล   (ตอเน่ืองจากป 2563)

1. อัตรากําลัง

ประเภท วุฒิการศึกษา อาคารผูโดยสาร อาคาร SAT1 อาคารสํานักงาน

1. พนักงาน  (พนง.ระดับ3-6) ปริญญาตรี 8 2

2. ลูกจาง ปริญญาตรี 4 8

หมายเหตุ 1. พนักงาน จํานวน 10 อัตรา สําหรับปฏิบัติงานเคานเตอรบริการทรัพยสินสูญหาย อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 จํานวน 8 อัตรา และ อาคารสํานักงาน จํานวน 2 อัตรา

             2. ลูกจาง จํานวน 12 อัตรา สําหรับปฏิบัติงาน ณ เคานเตอรบริการทรัพยสินสูญหาย อาคารผูโดยสาร จํานวน 4 อัตรา และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 จํานวน 8 อัตรา

2. การพัฒนาบุคลากร

พนักงานระดับ

1. พนง.ปฏิบัติการ (พนง.ระดับ3-6 และลูกจาง) พนง. 16 คน ลูกจาง 20 คน

2. พนง. ประจําสํานักงาน (หน.งานฯ และ 

   พนง.ระดับ3-6)

หมายเหตุ 1. พนักงาน จํานวน 16 อัตรา สําหรับปฏิบัติงาน ณ อาคารผูโดยสาร จํานวน 8 คน และเคานเตอรบริการทรัพยสินสูญหาย อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 จํานวน 8 คน

                ลูกจาง จํานวน 20 อัตรา สําหรับปฏิบัติงาน ณ อาคารผูโดยสาร จํานวน 12 คน และเคานเตอรบริการทรัพยสินสูญหาย อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 จํานวน 8 คน

             2. พนักงาน จํานวน 7 อัตรา สําหรับปฏิบัติงาน ณ อาคารสํานักงาน (ปฏิบัติหนาที่ อาทิ ตอบ email, รับและคนหาทรัพยสินของผูโดยสาร เปนตน)  

4. รายละเอียดความตองการดานทรัพยากรบุคคล  (ถามี)

อัตราบุคลการที่ตองการ

จํานวนอัตราบุคลากรที่รับการอบรม หลักสูตร/ หัวขอที่ตองการอบรม

1. การใชงานระบบ Lost Property web aplication และระบบอื่นที่เกี่ยวของ

พนง. 7 คน 2. อบรมการปฏิบัติงานทั่วไปของงานบริการสัมภาระ (OJT) (เฉพาะพนักงานใหม)
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ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานการจัดการสัมภาระและทรัพยสินที่พบและสูญหาย (Lost Property) ของผูโดยสาร ณ ทสภ.

  Hardware จํานวน..................................................................

 Software จํานวน..................................................................

 อื่นๆ.................................................................................................................................

ลําดับ จํานวน/หนวย

1 1 ระบบ

2 4 License

3 20 เครื่อง

4 9 เครื่อง

5 4 เครื่อง

6 4 เครื่อง

7 4 เครื่อง

8 300,000 ชิ้น

9 240,000 ชิ้น

**ติดตอสอบถาม : ฝายกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 6512

พลาสติกสําหรับใส RFID Sticker

เครื่อง Tablet

เครื่องอานบัตรประชาชน

เครื่อง RFID Reader/Writer

เครื่อง Handheld Scanner

RFID Sticker

4. รายละเอียดความตองการดาน ICT (ถาม)ี

รายการอุปกรณประกอบการใชงาน

ระบบทรัพยสินที่ถูกพบและสูญหาย

ระบบบริหารจัดการฐานขอมูล (DBMS)

อุปกรณ Wireless Access Point
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ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานการจัดการสัมภาระและทรัพยสินที่พบและสูญหาย (Lost Property) ของผูโดยสาร ณ ทสภ.

ปจจัยเสี่ยงและสาเหตุ
คาถวงน้ําหนัก

(%)
มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

สาเหตุ : ขั้นตอนการจัดทํา TOR และดําเนินการกระบวนการพัสดุเพื่อติดตั้ง

ระบบจัดการสัมภาระและทรัพยสินสูญหายเสร็จลาชากวากําหนด เนื่องจาก

กระบวนการพัสดุมีหลายขั้นตอน
30

ติดตามและประสานงานกับหนวยท่ีเกี่ยวของอยางใกลชิด เพื่อทราบ

ความคืบหนาของกระบวนการดําเนินงานดานพัสดุและจัดซื้อจัดจาง

สาเหตุ : ติดตั�งระบบล่าชา้ส่งผลใหก้ารติดตั�ง 10 ประสานกับผูควบคุมงานเพื่อกํากับการดําเนินงานติดตั้งระบบ

เสร็จลาชากวากําหนด ใหเปนไปตามกําหนดการที่วางไว

สาเหตุ : กระบวนการสรรหาบุคลากร มีความลาชา 

เนื่องจากสืบเนื่องกับการรับอัตรากําลังคนของอาคาร SAT1เลื่อนออกไปชากวา

กําหนด
10

ประสานและติดตามความคืบหนากับหนวยที่เกี่ยวของ พรอมทั้งยืนยัน

ความตองการอัตรากําลังคน เพื่อรองรับการเปดอาคารเทียบเครื่องบิน SAT1

สาเหตุ : การจัดอบรมOJT 10 ตรวจสอบการติดตั้งและทดลองระบบของบริษัท และประสาน

ระบบการจัดการสัมภาระและทรัพยสินที่พบและสูญหาย งานกับฝรส.อยางใกลชิด เพื่อใหการติดตั้งระบบการจัดการสัมภาระ

ลาชาเนื่องจากการติดตั้งระบบตองใชระยะเวลาการตรวจสอบ

และทดลอง ซึ่งอาจสงผลตอการจัดฝกอบรมการใชระบบเพื่อปฏิบัติงานจริง

และทรัพยสินที่พบและสูญหาย พรอมเริ่มปฏิบัติงาน และสามารถอบรม OJT ไดในระยะเวลาที่กําหนดใน

แผนปฏิบัติงาน

สาเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินการกระบวนการพัสดุสําหรับปรับปรุงพื้นที่เพื่อ

ใชเปนคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพยสินสูญหายลาชา เนื่องจากขั้นตอน

ทางดานพัสดุและจัดซื้อจัดจาง
10

ติดตามกระบงนการดานพัสดุและจัดซื้อจัดจางจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อยางใกลชิด

สาเหต:ุ พื�นที�ที�ไดรั้บการพิจารณาเกบ็สัมภาระ 5 ประสานงานล่วงหนา้กบัฝสอ.และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยระบุขนาด ประสานงานและติดตามกบั ฝสอ.และหน่วยงานที�

มีขนาดไม่ตรงความตอ้งการและไม่เพียงพอในการจดัเกบ็ และลกัษณะการใชง้านที�ตอ้งการอยา่งละเอียด เพื�อเสนอใหที้�ประชุม เกี่ยวของอยางใกลชิด เพื่อติดตามสถานการณการจัด

สัมภาระตามแผนการที�เสนอ พิจรณาอนุมติัหรือสรรหาพื�นที�ที�ใกลเ้คียงกนั หาพื�นที�

สาเหตุ: ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่สําหรับใชเปนคลังจัดเก็บ

สัมภาระและทรัพยสินสูญหาย แลวเสร็จลาชากวากําหนดในแผนปฏิบัติงาน 20
ประสานงานฝพอ. เพื่อเตรียมดําเนินการลวงหนา 

และติดตามสถานะการดําเนินการอยางใกลชิด

สาเหตุ : ไมไดรับอนุมัติใหติดเครื่องปรับอากาศบริเวณ

คลังจัดเก็บสัมภาระ เนื่องจากความเหมาะสมและความจําเปนในการใชงานไมคุมคา

กับการติดตั้ง
5

จดัประชุมหารือเพื�อขอนุมติัใหติ้ดตั�งระบบปรับอากาศ กบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหก้ารจดัเกบ็

สัมภาระและทรัพยสิ์นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

ชี้แจงและรายงานความจําเปนและความตองการที่ตองติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศบริเวณคลังจัดเก็บสัมภาระแกหนวยที่เกี่ยวของ เพื่อหารือ

และอนุมัติติดตั้งระบบปรับอากาศ

100

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

3. จัดตั้งคลังจัดเก็บสัมภาระและจัดหาครุภัณฑเพื่อใชติดตั้งบริเวณหองจัดเก็บสัมภาระฯ(ชั้นใตดิน)และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ

ปจจัยเสี่ยง: ความลาชาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

1.การพัฒนาระบบการจัดการสัมภาระและทรัพยสินที่พบและสูญหาย

ปจจัยเสี่ยง: ความลาชาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

2. เพิ่มบุคลากรรองรับการเปดอาคารเทียบเครื่องบิน SAT1

ปจจัยเสี่ยง: ความลาชาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
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หมายเลขกํากับ :  S-4/06

แผนปฏิบัติการป 2564 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร     G1 Service R G2 Standard G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก : ฝผน.ทสภ.

ยุทธศาสตรที่ 4 : Intelligent Service กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน สวนงานรับผิดชอบรวม :  สงทส.,

ฝรภ.ทสภ., ฝดภ.ทสภ., ฝฟค.ทสภ.,

ฝลส.ทสภ., ฝสอ.ทสภ., ฝบท.(ฝสส.เดิม)

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกขอมูลการตรวจพื้นที่และตรวจอุปกรณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

2. หลักการและเหตุผล  เดิมพนักงานของทาอากาศยานสุวรรณภูมิบันทึกขอมูลการตรวจพื้นที่และตรวจอุปกรณดวยการลงเวลาในใบรายงาน 

                  ทําใหตองใชระยะเวลาในการรวบรวมใบรายงานฯ และใชวัสดุสิ้นเปลืองเปนจํานวนมาก จึงไดคิดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

                  เพื่อใหการปฎิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง นาเชื่อถือและประหยัดคาใชจาย

3. วัตถุประสงคของแผน         1. เพื่อบันทึกขอมูลการตรวจพื้นที่และตรวจอุปกรณของพนักงาน ทสภ. ในรูปแบบดิจิทัล

2.  เพื่อรองรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานจากสวนงานภายในและหนวยงานภายนอก ทอท.

3.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยลดคาใชจาย ระยะเวลาและพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

4. แนวทางการดําเนินงาน แผนระยะ 1 ป R แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตป 2564 -2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1 สงทส., ฝรภ.ทสภ.,

2 ฝผน.ทสภ.  ฝดภ.ทสภ., ฝสอ.ทสภ.,  

3 ฝลส.ทสภ., ฝฟค.ทสภ.,

3.1

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ) 10 20 30 40 50 60 70 85 100

KRI On Time Performance 

5. ทรัพยากรที่ตองใช** :              R ไมใชงบประมาณ ใชงบประมาณรวม ...............................................บาท  บุคลากร (ถาม)ี R ICT (ถาม)ี

  งบทําการ.............................................บาท

  งบลงทุน...............................................บาท

พัฒนา Application และแนะนําผูใชงานเพื่อสามารถนําไปประยุกตใช

งานเพิ่มเติมดวยตัวเองได (8 เดือน)

สวนงานรับผิดชอบยอดเบิกจาย

สํารวจและรวบรวมความตองการ

Check Point Application (4 เดือน)

ลําดับ แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ 9 เดือน ป 2564

ออกแบบระบบฯ
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6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

รายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย 1 2 3 4 5

ป 2564 ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ
กลยุทธ

แผ
นป

ฏิบ
ั

ติก
าร ออกแบบระบบฯ แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ก.ค.-64 ก.ย.-64 ส.ค.-64 ก.ค.-64 ม.ิย.-64 พ.ค.-64

เฝาดูปกติ เฝาดูถี่ขึ้น แจงเตือน

(สีเขียว) (สีเหลือง) (สีแดง)

KRIs ชวงเวลาในการสํารวจและรวบรวมความตองการของผูใชงานระบบฯ 28 ก.พ. 64 31 ม.ค. 64 15 ก.พ. 64 28 ก.พ. 64

** หมายเหตุ : ถามีทรัพยากรที่ตองใชใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง การแจงเตือนKRIs

ระดับ
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ชื่อแผนปฏิบัติการ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกขอมูลการตรวจพื้นที่และตรวจอุปกรณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

  Hardware จํานวน...............................

R Software จํานวน .........1.....................ชุด

 อื่นๆ

รายละเอียด

........Microsoft Tool ที่ ทอท.มีสิทธิ์ใชงานอยูในปจจุบัน......

**ติดตอสอบถาม : ฝายกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 6512

5. รายละเอียดความตองการดาน ICT (ถาม)ี
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ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกขอมูลการตรวจพ้ืนท่ีและตรวจอุปกรณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

กอนบริหาร เปาหมาย

1 สํารวจความตองการของผูใชงานไมครบถวน การออกแบบระบบฯ ไมเปนไปตามแผนที่

กําหนด

ปานกลาง ต่ํา ทําแผนการดําเนินงานโดยวางแผน

รวมกับสวนงานภายใน ทอท.ที่

เกี่ยวของ และกําหนดผูรับผิดชอบ

ขอมูลที่ชัดเจน

-

หมายเหต:ุ หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

6. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา)
มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม

23



โทรศพัท์ : 02 535 55390,  02 535 55391
โทรสาร :    02 535 8332
E-mail :   Corporate.Strategy@airportthai.co.th



โดย ฝ่ายกลยทุธอ์งคก์ร

แผนปฏิบติัการ ทอท. 
ปีงบประมาณ 2564

Download  File  :   AOT Intranet Web Portal







บทนำ 

 

1. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ 

 แผนปฏิบัติการ ทอท.ปงบประมาณ 2564 ไดจัดทำขึ้นเพ่ือรองรับยุทธศาสตรของ ทอท. AOT Strategy House ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตร 7 ดาน เพื่อให ทอท.  

  บรรลุเปาหมายตามที่กำหนด 

 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ทอท. 

  แผนปฏิบัติการ ทอท.ปงบประมาณ 2564 ดำเนินการโดยการใหสวนงานตางๆ เสนอแผนฯ ผานคณะทำงานแผนดำเนินการของแตละหนวยธุรกิจ พิจารณา 

  ความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการและงบประมาณกอนสงให ฝกอ. เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. พิจารณาตอไป 

 

3. สาระสำคัญโดยสรุปของแผนปฏิบัติการ ทอท. ปงบประมาณ 2564 

   ปงบประมาณ 2564 ทอท. มีแผนปฏิบัติการที่ตองดำเนินการตาม AOT Strategy House และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและ 

  งบประมาณของ ทอท. รวมทั้งสิ้น 36 แผน รองรับยุทธศาสตร 7 ดาน ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 : Airport Strategic Positioning  ยุทธศาสตรที ่2 : Airport Service  

  Capacity ยุทธศาสตรที ่3 : Regional  Hub ยุทธศาสตรที ่4 : Intelligent Services ยุทธศาสตรที ่5 : Aeronautical Business ยุทธศาสตรที ่6 : Non - Aeronautical     

 Business และยุทธศาสตรที่ 7 : Business Development  โดยสรุปมแีผนปฏิบัติการรองรับในแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที ่1 : Airport Strategic Positioning  มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  1  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                   จำนวน       1      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -      แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                จำนวน       -      แผน 

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -      แผน 

 



 (2) 

   - ทาอากาศยานเชียงใหม                จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน       -      แผน 

ยุทธศาสตรที ่2 : Airport Service Capacity  มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  7  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       6      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -       แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                 จำนวน       1      แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -      แผน   

   - ทาอากาศยานเชียงใหม               จำนวน       -      แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน       -      แผน 

  ยุทธศาสตรที ่3 : Regional  Hub มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  5  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       1      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       4      แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                 จำนวน       -       แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -       แผน   

   - ทาอากาศยานเชียงใหม                จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค          จำนวน       -      แผน 

  ยุทธศาสตรที ่4 : Intelligent  Services  มีแผนปฏิบัตกิารรวมทั้งสิ้น  15  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       11     แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ    จำนวน       2      แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                จำนวน       1      แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -      แผน   



 (3) 

   - ทาอากาศยานเชียงใหม               จำนวน       1      แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน      -      แผน 

  ยุทธศาสตรที่ 5 : Aeronautical Business  มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 4 แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       4      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -       แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                 จำนวน       -       แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -       แผน   

  - ทาอากาศยานเชียงใหม               จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค        จำนวน       -      แผน 

  ยุทธศาสตรที ่6 : Non - Aeronautical Business มแีผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  3  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       3      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -       แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง               จำนวน       -       แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -       แผน   

   - ทาอากาศยานเชียงใหม                จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน       -      แผน 

 

 

 

 

 



 (4) 

  ยุทธศาสตรที่ 7 : Business Development  มแีผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  1  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       1      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -       แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                 จำนวน       -       แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -       แผน   

   - ทาอากาศยานเชียงใหม                จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน       -       แผน 

  



 (5) 

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ 

  การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ ประกอบดวย ตัวอักษรเพื่อแสดงถึงสำนักงานใหญ สายงานทาอากาศยานภูมิภาค และทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.  

  ตามดวยตัวเลขแสดงลำดับของยุทธศาสตร และลำดับของแผนปฏิบัติการในปนั้นๆ แยกตามแตละทาอากาศยาน สามารถอธิบายไดดังนี้ 

 อักษรลำดับที่ 1  หมายถึง สำนักงานใหญ สายงานทาอากาศยานภูมิภาค และทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ประกอบดวย 

  H    หมายถึง  สำนักงานใหญ 

  S      หมายถึง  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

       D    หมายถึง  ทาอากาศยานดอนเมือง 

  P    หมายถึง  ทาอากาศยานภูเก็ต 

                          M        หมายถงึ    ทาอากาศยานเชียงใหม 

  R    หมายถึง  สายงานทาอากาศยานภูมิภาค 

  RH     หมายถึง  ทาอากาศยานหาดใหญ 

  RR     หมายถึง  ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 

 ตัวเลขลำดับที่ 1  หมายถึง ยุทธศาสตรทั้ง 7 ดาน ประกอบดวย  

                                   1    หมายถึง    ยุทธศาสตรที ่1  Airport Strategic Positioning 

                             2    หมายถึง   ยุทธศาสตรที่ 2  Airport Service Capacity   

    3     หมายถึง    ยุทธศาสตรที่ 3  Regional  Hub                                    

                             4     หมายถึง     ยุทธศาสตรที่ 4  Intelligent  Services       

                             5    หมายถึง     ยุทธศาสตรที่ 5  Aeronautical Business 

                             6     หมายถึง     ยุทธศาสตรที่ 6  Non - Aeronautical Business 

                             7     หมายถึง     ยุทธศาสตรที่ 7  Business Development 

 



 (6) 

 ตัวเลขลำดับที่ 2  หมายถึง  ลำดับของแผนปฏิบัตกิารและงานภายใตแตละยุทธศาสตร  

 ยกตัวอยางเชน : หมายเลขกำกับ H-1/01 หมายถึง  

     H    =  แผนงานของสำนักใหญ  

     1    =   ยุทธศาสตรที่ 1 Airport Strategic Positioning 

                          01  =   แผนปฏิบัติการลำดับที่ 1  

 

5.  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 สวนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ ตองดำเนินการตามรายละเอียดท่ีปรากฏในแผนโดยเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินการใหเปนไปตามระยะเวลาที่ 

  กำหนดและการเบิกจายงบประมาณซึ่งเปนเรื่องที่รัฐบาลใหความสำคัญเปนอยางมาก เมื่อการดำเนินการตามแผนมีปญหาหรืออุปสรรค และสงผลใหการดำเนินการ 

  ไมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนดไวหรือมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของแผน สวนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบตองรายงานผานเลขานุการคณะทำงาน 

  แผนดำเนินการของสายงานและหนวยธุรกิจนั้นๆ และนำเสนอ ฝกอ. เพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะอนุกรรมการ 

  กำกับดูแลและบริหารงานใหเปนไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. พิจารณากำหนดแนวทางแกไขปรับปรุงตอไป 

 

6. การติดตามผลการดำเนินการ 

 สวนงานรับผิดชอบจะตองรายงานความกาวหนาของการดำเนินการ ปญหาหรืออุปสรรคในแบบรายงานความกาวหนา และแบบประเมินผลการดำเนินการ ผานเลขานุการ 

  คณะทำงานแผนดำเนินการของสายงานและแตละหนวยธุรกิจพิจารณากอนนำเสนอ ฝกอ. เพื่อรายงานคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และ 

  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานใหเปนไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท.ทราบความกาวหนาเปนรายไตรมาส ซึ่ง ฝกอ. จะจัดสงแบบรายงานความกาวหนา 

  แผนปฏิบัติการใหสวนงาน ทอท. และเลขานุการคณะทำงานแผนดำเนินการของแตละหนวยธุรกิจรายงานความกาวหนาฯ ใหคณะกรรมการฯที่เกี่ยวของทราบตอไป  

 



  

 

 

แผนปฏบิัติการ ทอท. ปงบประมาณ 2564  

(ทาอากาศยานดอนเมือง) 

 

 



สารบัญ 

(ทาอากาศยานดอนเมือง ปงบประมาณ 2564) 

                                                                                                                                                              หนา 

ยุทธศาสตร 1 : Airport Strategic Positioning 

ไมมีแผนปฏิบัติการรองรับในปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร 2 : Airport Service Capacity 

D-2/01 : โครงการ Taxi Drop Lane...............................................................................................................................................................................................................1  

ยุทธศาสตรที่ 3 : Regional Hub  

ไมมีแผนปฏิบัติการรองรับในปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรที่ 4 : Intelligent Service  

D-4/02 : โครงการ The Staffroom หองพักผูปฏิบัติงานในทาอากาศยาน......................................................................................................................................................4 

ยุทธศาสตรที่ 5 : Aeronautical Business  

ไมมีแผนปฏิบัติการรองรับในปงบประมาณ 2564        

ยุทธศาสตรที่ 6 : Non-Aeronautical Business 

ไมมีแผนปฏิบัติการรองรับในปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรที่ 7 : Business Development 

ไมมีแผนปฏิบัติการรองรับในปงบประมาณ 2564 

 



หมายเลขกํากับ :  D-2/01

แผนปฏิบัติการป 64 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร   R  G1 Service * G2 Standard * G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  ฝสอ.ทดม.

ยุทธศาสตรที่ 2 Airport Service Capacity กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาระบบบํารุรักษาทาอากาศยาน สวนงานรับผิดชอบรวม :  สคบ.ทดม.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  โครงการ Taxi Drop Lane

2. หลักการและเหตุผล 

3. วัตถุประสงคของแผน   

3.1 เพื่อแกไขปญหาการจราจรบริเวณ Curbside ชานชลาขาออกอาคารผูโดยสาร ทดม.

3.2 เพื่อใหระดับการใหบริการ (Level of Service : LoS) Curbside ทดม. มีระดับการใหบริการที่ดีข้ึนจากเดิม 

4. แนวทางการดําเนินงาน :     แผนระยะ 1 ป R แผนตอเน่ืองดําเนินการต้ังแตป 2564 - 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1 ฝสอ.ทดม. สคบ.ทดม.

2 ฝสอ.ทดม. สคบ.ทดม..

3 ฝอด.ทดม. ฝสอ.ทดม. และ สคบ.ทดม.

4 ผูรับจางดําเนินการเตรียมงานและกอสรางปรับปรุง (210 วัน) ฝสอ.ทดม. สคบ.ทดม. 

10 20 30 40 45 50 55 60 70 80 90 100

5. ทรัพยากรที่ตองใช** :   ไมใชงบประมาณ ใชงบประมาณรวม 48,465,000.- บาท * บุคลากร (ถามี) *  ICT (ถาม)ี

งบทําการ..........................บาท

งบลงทุน 9,693,000.- บาท

6. ตัวช้ีวัด/เปาหมายของแผน :

1 2 3 4 5

ควร

ปรับปรุง
พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ

มิ.ย. พ.ค. เม.ย. มี.ค. ก.พ.

มิ.ย. พ.ค. เม.ย. มี.ค.
ก.พ.

KRIs รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
เฝาดูปกติ 

 (สีเขียว)

เฝาดูถี่ขึ้น      

(สีเหลือง)

แจงเตือน 

(สีแดง)

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

** หมายเหตุ : ถามีทรัพยากรที่ตองใชใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

เปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

ป 2564

การแจงเตือน

ความสามารถในการจัดหาผูรับจาง 

ขั้นตอนทางดานพัสดุแลวเสร็จ-จัดหาผูรับจางเรียบรอย เม.ย.

สงมอบพื้นท่ี พ.ค.

ทดม.มีขีดจํากัดในการใหบริการ Curbside ขาออก ทั้งอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ (4 ชองจราจร) และอาคารผูโดยสารภายในประเทศ (3 ชองจราจร) มีจุดตัดบริเวณรอยตออาคาร 1 และ อาคาร 2 โดยขอมูลระดับการใหบริการ (Level of Service : LoS) ในป 2562 Curbsideของ ทดม. 

มีระดับ Under-Provided (Level E-F) ในทุกเดือน เน่ืองจากขอจํากัดดานกายภาพที่มีถนนเสนเดียวจากเหนือลงใตผานอาคารสํานักงาน ทดม. อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคารผูโดยสารภายในประเทศ และอาคาจอดรถยนต 7 ชั้น และยังเปนเสนทางผานจากสะพานกลับรถเขาเมือง

จากถนนวิภาวดีอีกดวย  ปญหาจราจรหนาชานชลาขาออกสวนหน่ึงเกิดจากพฤติกรรมรถแท็กซี่ที่เขามาสงผูโดยสารแลวไมออกทันทีแตจะพยายามชะลอเพื่อรอรับผูโดยสารใหม สงผลตอระบบจราจรหนาชานชลาขาออกเปนอยางมาก ในชวงการจราจรหนาแนนที่สุดมีทายแถวสะสมยาวจะ 

ขึ้นไปถึง Tollway กอนเลี้ยวเขา ทดม.  ทดม.จึงมีแนวคิดในการขยายชองจราจรทางลงจากอาคาร 1 (บริเวณหนาอาคาร 2) จาก 2 ชองจราจร เปน 3 ชองจราจร เพื่อเปนชองจราจรสําหรับรถแท็กซี่ในการสงผูโดยสาร (แยก flow รถแท็กซี่ออกจาก curbside ดานในของอาคาร 2)  และกอสราง

ทางเดินเชื่อมจาก curbside  ดานนอกดังกลาวเขาสูอาคาร 2 ที่ช้ัน 2 เพื่อใหผูโดยสารที่ลงจากรถแท็กซี่สามารถเดินเขาอาคารไดโดยสะดวกและปลอดภัย และจะเปนการเพิ่มชองทางเขาสูอาคารผูโดยสาร (Access to Terminal) ไดในคราวเดียวกัน   ท้ังน้ีจากขอมูลโครงการสํารวจความพึงพอใจ

ของผูโดยสาร (ASQ Survey) พบวา รอยละ 51  (ป 2561) และรอยละ 54 (ป 2562) ของผูตอบแบบสอบถามเดินทางมา ทดม. โดยรถแท็กซี่

ลําดับ แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน (ปงบประมาณ 2564) ยอดเบิกจาย สวนงานรับผิดชอบ

แผ
นป

ฏิบั
ติก

าร

เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติดําเนินการใชงบประมาณ 

สํารวจ ออกแบบและจัดทําขอกําหนดรายละเอียดงานกอสราง 

ขั้นตอนทางดานพัสดุ

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

ระดับ รายละเอียดตัวช้ีวัด

1



4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินงานและงบประมาณที่ใช (ถามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ Taxi Drop Lane

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ  (บาท)

1 โครงการ Taxi Drop Lane งานรื้อถอน 100,000.00                               

ขยายถนนหนาอาคาร 2 20,250,000.00                           

สะพานขามเขาอาคาร รวมงานปรับอากาศ 17,500,000.00                           

หลังคาแนวชานชาลา 4,800,000.00                            

รวมลําดับ 1-4 คาดําเนินการ + กําไร 42,650,000.00                           

คาดําเนินการ + กําไร 5,814,998.95                            

รวมเปนเงิน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 48,464,998.95                         

2



ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ Taxi Drop Lane

กอนบริหาร เปาหมาย

1 สาเหตุ: ความลาชาในการดําเนินโครงการฯ ปญหาการจราจรติดขัดหนาชานชลาขา

ออก อาจสงผลใหผูโดยสารพลาด

เที่ยวบิน และสงผลตอภาพลักษณ ทอท.

สูง ต่ํา กําหนดแผนงานกอสราง และบริหารจัดการจราจร

ระหวางกอสรางใหสอดคลองกัน และติดตามเรงรัด

การดําเนินการใหเปนไปตามแผนงาน

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า)
ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

3



หมายเลขกํากับ :  D-4/02

แผนปฏิบัติการป 64 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร   R  G1 Service  G2 Standard  G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  สคบ.ทดม.

ยุทธศาสตรที่ 4 Intelligent Service กลยุทธท่ี  4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน สวนงานรับผิดชอบรวม : ฝสอ.ทดม., ฝฟค.ทดม. และ ฝทอ.ทดม.

             4.3 พัฒนาประสิทธิภาพการสรางความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและผูมีสวนไดเสียสําคัญ 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ The Staffroom หองพักพนักงาน

2. หลักการและเหตุผล 

3. วัตถุประสงคของแผน  

3.1 เพื่อเพิ่มคะแนนความพึงพอใจโดยรวม (ASQ Overall Satisfaction)

3.2 เพื่อใหมีพ้ืนที่สวนกลางสําหรับพักทานขาวของผูปฏิบัติงานและผูประกอบการในพื้นที่เขตหาม

3.3 เพื่อเพิ่มระดับคะแนนความภักดีตอ ทดม. ของกลุมลูกคาสายการบินและกลุมลูกคาผูประกอบการ

4. แนวทางการดําเนินงาน : R  แผนระยะ 1 ป  แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตป 2564- 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ค.64- 

ก.ย.65
งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1 สคบ.ทดม. ฝสอ.ทดม., ฝฟค.ทดม., ฝทอ.ทดม.

ฝสอ.ทดม. สคบ.ทดม., ฝฟค.ทดม., ฝทอ.ทดม.

ฝทอ.ทดม. สคบ.ทดม., ฝฟค.ทดม., ฝทอ.ทดม.

3 ขั้นตอนทางดานพัสดุ ฝอด.ทดม. ฝสอ.ทดม., ฝฟค.ทดม., ฝทอ.ทดม.

4 ฝสอ.ทดม. สคบ.ทดม.,ฝกบ.ทดม., ฝทอ.ทดม.

5 สคบ.ทดม. ฝอด.ทดม.,ฝกบ.ทดม., ฝทอ.ทดม.

6 สคบ.ทดม.
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5. ทรัพยากรที่ตองใช** :   ไมใชงบประมาณ Rใชงบประมาณรวม 573,000.- บาท  บุคลากร (ถาม)ี  ICT (ถาม)ี

งบทําการ

Rงบลงทุน 573,000.- บาท

ประชาสัมพันธขอปฏิบัติในการเขาใชงาน

ปงบประมาณ 2564 - 2565

ผูใหบริการเปนสวนสําคัญในการสงมอบการบริการที่ดีใหกับผูโดยสาร (Passenger Experience) สงผลตอASQ Overall Satisfaction ทั้งหัวขอ Ambience within airport และ Courtesy of airport staff) ปจจุบันในพื้นที่เขตหาม (หลังผานกระบวนการตรวจคน)

ของ ทดม. ไมมีพื้นที่พักใหกับผูปฏิบัติงานและผูประกอบการ ไดใชเปนพื้นที่สวนกลางพักทานขาว สงผลใหผูปฏิบัติงานในพื้นที่เขตหาม นั่งทานขาวตามพ้ืนที่วางขางกําแพง หรือ ที่นั่งของผูโดยสาร ซึ่งเปนการขาดสุขภาวะที่ดี สงผลกระทบตอภาพลักษณ ทอท. ทั้งนี้การจัดให

มีพื้นที่ดังกลาวจะชวยสงเสริมการดําเนินงานของ ทดม. ดังนี้

1.  สนับสนุนพันธกิจตามกระบวนการจัดการตามมาตรฐาน ISO45001:2018 ในการสรางคุณคาตอผูมีสวนไดเสีย ดวยการมุงทําให ทอท.เปนสถานประกอบการที่มีความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดี  

2.  ขอมูลจากโครงการเขาถึงความตองการลูกคา ป 2562 ของ ฝบธ. พบวา กลุมผูประกอบการ และ กลุมลูกคาสายการบิน เห็นวา การปรับปรุงดานสิ่งอํานวยความสะดวก จะสงผลตอความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ ณ ทดม.เพิ่มขึ้นได รอยละ 64 และ รอยละ 85 

ตามลําดับ ประกอบกับ ระดับคะแนนความภักดีตอ ทดม.ของกลุมลูกคาสายการบินที่มีเกณฑลดลงเรื่องๆ จากป 2017-2019  (ระดับความภักดีติดลบ)

3.  ดานการสนับสนุนโครงการประเมินผลคุณภาพบริการ (ASQ) แลว Ambience within airport  เปนหัวขอที่สงผลตอคาคะแนนความพึงพอใจโดยรวม (Overall Satisfaction) มากที่สุด 

สคบ.ทดม.จึงเสนอการดําเนินการจัดใหมีพื้นที่สวนกลางสําหรับพักทานขาวใหกับผูปฏิบัติงานและผูประกอบการ  โดยพิจารณากําหนดพื้นที่ที่อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 1 จุด ไดแก ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 2 (Pier 2)ขนาดพ้ืนที่ 73 ตร.ม.และ

อาคารผูโดยสารภายในประเทศ 1 จุด ไดแก อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 4 (Pier 4) ขนาดพ้ืนที่ 73 ตร.ม.

ติดตามและประเมินผลโดยดําเนินการวิจัยเชิงลึก 

2

สวนงานรับผิดชอบ

2.2 จัดทําขอกําหนดรายละเอียดในการจัดซื้อ โตะ เกาอี้ 

ดําเนินการปรับปรุงหองและจัดโตะเกาอี้

เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติดําเนินการใชงบประมาณ

ลําดับ

ยอดเบิกจาย

2.1 จัดทําขอกําหนดงานปรับปรุงหองพรอมระบบปรับอากาศภายในหอง

แนวทางการดําเนินงาน

ออกแบบและจัดทําขอกําหนดรายละเอียดของการดําเนินโครงการ ฯ 

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)
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6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

1 2 3 4 5
ควร

ปรับปรุง
พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ 3.98 4 4.02 4.04 4.06

ก.ย. ส.ค. ก.ค. มิ.ย. พ.ค.

3.85 3.87 3.89 3.91 3.93

-30% -25% -20% -15% -10%

KRIs

เฝาดูปกติ

(สีเขียว)

เฝาดูถี่ขึ้น 

(สีเหลือง)

แจงเตือน 

(สีแดง)

ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

** หมายเหตุ : ถามีทรัพยากรที่ตองใชใหระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ

การแจงเตือน

เปดใชงาน

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

ระดับ

ความสามารถในการจัดซื้อ/จัดจาง

รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

ป 2564

รายละเอียดตัวชี้วัด

เปาหมาย

คะแนนประเมินผลดานคุณภาพบริการของ ทดม. (ASQ) ในภาพรวม (ตามแผนวิสาหกิจ ทอท. (2560-2565)) 

คาคะแนนความภักดิ์ดีตอ ทอท. ตามโครงการเขาถึงความตองการลูกคาเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา ในหัวขอ การบอกตอสิ่งที่ดีๆของ 

ทดม. ดีขึ้นกวาป 64

4.06

-10%

คาคะแนนความพึงพอใจตัวชี้วัด Ambience within airport 3.93

ก.ค.
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ชื่อแผนปฏิบัติการ  โครงการ The Staffroom หองพักพนักงาน

1  โครงการ The Staffroom หองพักพนักงาน ดําเนินการปรับปรุงหองใหพรอมใชงาน

คาดําเนินการและกําไร(22.02)

งานเฟอรนิเจอร 120,000.00         

รวมประมาณการคาใชจาย 573,000.00                                         

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินงานและงบประมาณที่ใช (ถามี)

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  (บาท)

371,000.00                                         

82,000.00                                          
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ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ The Staffroom หองพักพนักงาน

กอนบริหาร เปาหมาย

1

สาเหตุ: ความลาชาในการดําเนินโครงการฯ ภาพลักษณของ ทอท. ปานกลาง ต่ํา ติดตามการดําเนินการใหเปนไปตาม

แผนงาน

2

สาเหตุ:  พื้นที่ที่จัดไวไมเพียงพอกับจํานวน

ผูที่มาใชบริการ

ความไมสะดวกสบายและความแออัดของการเขา

ใชของพนักงานอาจสงผลใหพนักงานบางสวนไป

นั่งบนพื้นบริเวณดานนอกเหมือนเดิม

ปานกลาง ต่ํา สํารวจพื้นที่ในการจัดทําพื้นที่พักใหเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า)
ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
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โทรศพัท์ : 02 535 55390,  02 535 55391
โทรสาร :    02 535 8332
E-mail :   Corporate.Strategy@airportthai.co.th



โดย ฝ่ายกลยทุธอ์งคก์ร

แผนปฏิบติัการ ทอท. 
ปีงบประมาณ 2564

Download  File  :   AOT Intranet Web Portal







บทนำ 

 

1. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ 

 แผนปฏิบัติการ ทอท.ปงบประมาณ 2564 ไดจัดทำขึ้นเพ่ือรองรับยุทธศาสตรของ ทอท. AOT Strategy House ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตร 7 ดาน เพื่อให ทอท.  

  บรรลุเปาหมายตามที่กำหนด 

 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ทอท. 

  แผนปฏิบัติการ ทอท.ปงบประมาณ 2564 ดำเนินการโดยการใหสวนงานตางๆ เสนอแผนฯ ผานคณะทำงานแผนดำเนินการของแตละหนวยธุรกิจ พิจารณา 

  ความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการและงบประมาณกอนสงให ฝกอ. เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. พิจารณาตอไป 

 

3. สาระสำคัญโดยสรุปของแผนปฏิบัติการ ทอท. ปงบประมาณ 2564 

   ปงบประมาณ 2564 ทอท. มีแผนปฏิบัติการที่ตองดำเนินการตาม AOT Strategy House และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและ 

  งบประมาณของ ทอท. รวมทั้งสิ้น 36 แผน รองรับยุทธศาสตร 7 ดาน ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 : Airport Strategic Positioning  ยุทธศาสตรที ่2 : Airport Service  

  Capacity ยุทธศาสตรที ่3 : Regional  Hub ยุทธศาสตรที ่4 : Intelligent Services ยุทธศาสตรที ่5 : Aeronautical Business ยุทธศาสตรที ่6 : Non - Aeronautical     

 Business และยุทธศาสตรที่ 7 : Business Development  โดยสรุปมแีผนปฏิบัติการรองรับในแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที ่1 : Airport Strategic Positioning  มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  1  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                   จำนวน       1      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -      แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                จำนวน       -      แผน 

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -      แผน 

 



 (2) 

   - ทาอากาศยานเชียงใหม                จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน       -      แผน 

ยุทธศาสตรที ่2 : Airport Service Capacity  มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  7  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       6      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -       แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                 จำนวน       1      แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -      แผน   

   - ทาอากาศยานเชียงใหม               จำนวน       -      แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน       -      แผน 

  ยุทธศาสตรที ่3 : Regional  Hub มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  5  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       1      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       4      แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                 จำนวน       -       แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -       แผน   

   - ทาอากาศยานเชียงใหม                จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค          จำนวน       -      แผน 

  ยุทธศาสตรที ่4 : Intelligent  Services  มีแผนปฏิบัตกิารรวมทั้งสิ้น  15  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       11     แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ    จำนวน       2      แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                จำนวน       1      แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -      แผน   



 (3) 

   - ทาอากาศยานเชียงใหม               จำนวน       1      แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน      -      แผน 

  ยุทธศาสตรที่ 5 : Aeronautical Business  มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 4 แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       4      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -       แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                 จำนวน       -       แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -       แผน   

  - ทาอากาศยานเชียงใหม               จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค        จำนวน       -      แผน 

  ยุทธศาสตรที ่6 : Non - Aeronautical Business มแีผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  3  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       3      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -       แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง               จำนวน       -       แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -       แผน   

   - ทาอากาศยานเชียงใหม                จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน       -      แผน 

 

 

 

 

 



 (4) 

  ยุทธศาสตรที่ 7 : Business Development  มแีผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น  1  แผน แบงเปน 

                         - สำนักงานใหญ                            จำนวน       1      แผน 

   - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ     จำนวน       -       แผน 

   - ทาอากาศยานดอนเมือง                 จำนวน       -       แผน  

   - ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน       -       แผน   

   - ทาอากาศยานเชียงใหม                จำนวน       -       แผน 

   - สายงานทาอากาศยานภูมิภาค         จำนวน       -       แผน 

  



 (5) 

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ 

  การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ ประกอบดวย ตัวอักษรเพื่อแสดงถึงสำนักงานใหญ สายงานทาอากาศยานภูมิภาค และทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.  

  ตามดวยตัวเลขแสดงลำดับของยุทธศาสตร และลำดับของแผนปฏิบัติการในปนั้นๆ แยกตามแตละทาอากาศยาน สามารถอธิบายไดดังนี้ 

 อักษรลำดับที่ 1  หมายถึง สำนักงานใหญ สายงานทาอากาศยานภูมิภาค และทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ประกอบดวย 

  H    หมายถึง  สำนักงานใหญ 

  S      หมายถึง  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

       D    หมายถึง  ทาอากาศยานดอนเมือง 

  P    หมายถึง  ทาอากาศยานภูเก็ต 

                          M        หมายถงึ    ทาอากาศยานเชียงใหม 

  R    หมายถึง  สายงานทาอากาศยานภูมิภาค 

  RH     หมายถึง  ทาอากาศยานหาดใหญ 

  RR     หมายถึง  ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 

 ตัวเลขลำดับที่ 1  หมายถึง ยุทธศาสตรทั้ง 7 ดาน ประกอบดวย  

                                   1    หมายถึง    ยุทธศาสตรที ่1  Airport Strategic Positioning 

                             2    หมายถึง   ยุทธศาสตรที่ 2  Airport Service Capacity   

    3     หมายถึง    ยุทธศาสตรที่ 3  Regional  Hub                                    

                             4     หมายถึง     ยุทธศาสตรที่ 4  Intelligent  Services       

                             5    หมายถึง     ยุทธศาสตรที่ 5  Aeronautical Business 

                             6     หมายถึง     ยุทธศาสตรที่ 6  Non - Aeronautical Business 

                             7     หมายถึง     ยุทธศาสตรที่ 7  Business Development 

 



 (6) 

 ตัวเลขลำดับที่ 2  หมายถึง  ลำดับของแผนปฏิบัตกิารและงานภายใตแตละยุทธศาสตร  

 ยกตัวอยางเชน : หมายเลขกำกับ H-1/01 หมายถึง  

     H    =  แผนงานของสำนักใหญ  

     1    =   ยุทธศาสตรที่ 1 Airport Strategic Positioning 

                          01  =   แผนปฏิบัติการลำดับที่ 1  

 

5.  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 สวนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ ตองดำเนินการตามรายละเอียดท่ีปรากฏในแผนโดยเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินการใหเปนไปตามระยะเวลาที่ 

  กำหนดและการเบิกจายงบประมาณซึ่งเปนเรื่องที่รัฐบาลใหความสำคัญเปนอยางมาก เมื่อการดำเนินการตามแผนมีปญหาหรืออุปสรรค และสงผลใหการดำเนินการ 

  ไมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนดไวหรือมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของแผน สวนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบตองรายงานผานเลขานุการคณะทำงาน 

  แผนดำเนินการของสายงานและหนวยธุรกิจนั้นๆ และนำเสนอ ฝกอ. เพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะอนุกรรมการ 

  กำกับดูแลและบริหารงานใหเปนไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. พิจารณากำหนดแนวทางแกไขปรับปรุงตอไป 

 

6. การติดตามผลการดำเนินการ 

 สวนงานรับผิดชอบจะตองรายงานความกาวหนาของการดำเนินการ ปญหาหรืออุปสรรคในแบบรายงานความกาวหนา และแบบประเมินผลการดำเนินการ ผานเลขานุการ 

  คณะทำงานแผนดำเนินการของสายงานและแตละหนวยธุรกิจพิจารณากอนนำเสนอ ฝกอ. เพื่อรายงานคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และ 

  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานใหเปนไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท.ทราบความกาวหนาเปนรายไตรมาส ซึ่ง ฝกอ. จะจัดสงแบบรายงานความกาวหนา 

  แผนปฏิบัติการใหสวนงาน ทอท. และเลขานุการคณะทำงานแผนดำเนินการของแตละหนวยธุรกิจรายงานความกาวหนาฯ ใหคณะกรรมการฯที่เกี่ยวของทราบตอไป  

 



  

 

 

แผนปฏบิัติการ ทอท. ปงบประมาณ 2564  

(ทาอากาศยานเชียงใหม) 

 

 



สารบัญ 

(ทาอากาศยานเชียงใหม ปงบประมาณ 2564) 

                                                                                                                                                              หนา 

ยุทธศาสตร 1 : Airport Strategic Positioning 

ไมมีแผนปฏิบัติการรองรับในปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร 2 : Airport Service Capacity 

ไมมีแผนปฏิบัติการรองรับในปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรที่ 3 : Regional Hub  

ไมมีแผนปฏิบัติการรองรับในปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรที่ 4 : Intelligent Service  

M-4/01 : One stop service for 24 hours temporary airport pass.......................................................................................................................................................1                  

ยุทธศาสตรที่ 5 : Aeronautical Business  

ไมมีแผนปฏิบัติการรองรับในปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรที่ 6 : Non-Aeronautical Business 

ไมมีแผนปฏิบัติการรองรับในปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรที่ 7 : Business Development 

ไมมีแผนปฏิบัติการรองรับในปงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเลขกํากับ :  M-4/01 

แผนปฏิบัติการป......2564.......................... วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร     G1 Service R G2 Standard  G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  ...ฝรภ.

ยุทธศาสตรที่......S4 Intelligent Service.............................................................................................กลยุทธที่........4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน.......................................... สวนงานรับผิดชอบรวม :  .สมอ

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ......1 stop service for 24 hours temporary airport pass .............

2. หลักการและเหตุผล.......ดวย ทชม. มีผูเขามาติดตอขอทําบัตรอนุญาตชั่วคราว 24 ชม เปนจํานวนมาก แตขั้นตอนการจัดทําบัตรบุคคลนั้น เก่ียวของกับหลายสวนงาน สงผลใหการดําเนินการเปนไปดวยความลาชา

ฝรภ.จึงมีแนวคิดในการลดขั้นตอนดําเนินการ โดยจัดใหเปน1 stop service สําหรับผูมาติดตอ เพ่ือใหการจัดทําบัตรเปนไปดวยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนหนังสือสําหรับ หนวยงาน ทชม.

3. วัตถุประสงคของแผน   1. เพ่ิมความรวดเร็วในการจัดทําบัตรชั่วคราว 24 ชม.  2. นําเทคโนโลยีมาชวยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ

4. แนวทางการดําเนินงาน : R    แผนระยะ 1 ป  แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบทําการ งบลงทุน หลัก รวม

1 ฝรภ สมอ

2 พัฒนา App/QR Code  ในการจัดสงเอกสาร ฝรภ ฝบร

3 ฝรภ. ฝอช.

4 ประชาสัมพันธสายการบิน สวนราชการ ผูประกอบการ ฝรภ. ฝอช.

10 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5. ทรัพยากรที่ตองใช** :   Rไมใชงบประมาณ ใชงบประมาณรวม .................-........................บาท  บุคลากร (ถาม)ี  ICT (ถาม)ี

งบทําการ.............................................บาท

งบลงทุน...............................................บาท

6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ

สามารถนําเทคโนโลยีมาชวยลดขั้นตอนการดําเนินการออกบัตรอนุญาตชั่วคราว 24 ชม. 31 กค 64 30 มิย  64 31 พค 64 30 เมย 64

31-ต.ค.-64 30-ก.ย.-64 31-ส.ค.-64 31-ก.ค.-64

4 ชม 3 ชม 2 ชม 1 ชม

KRIs
เฝาดูปกติ (สี

เขียว)

เฝาดูถี่ขึ้น 

(สีเหลือง)

แจงเตือน 

(สีแดง)

** หมายเหตุ : ถามีทรัพยากรที่ตองใชใหระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ

สวนงานรับผิดชอบ

จัดประชุมสวนงานที่เกี่ยวของ และรวมกันกําหนดแบบฟอรมใบคํารองขอทําบัตร

1

การแจงเตือนรายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

ควรปรับปรุง

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

ป 2564

รายละเอียดตัวชี้วัด
เปาหมาย

ดําเนินการสําเร็จตามแผนภายในกําหนด

สามารถออกบัตรอนุญาตชั่วคราว 24 ชม. ไดภายใน 3 ชม. หลังจากไดรับเอกสารครบ 

30-พ.ย.-64

ลําดับ
ยอดเบิกจายระยะเวลาดําเนินการ......................เดือน

แนวทางการดําเนินงาน

30-ก.ย.-64

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

30-ม.ิย.-64 30-ส.ค.-64

ระดับ

ขออนุมัติใชใบคํารองขอทําบัตรชั่วคราว 24 ชม.

3 ชม 5 ชม

1



ชื่อแผนปฏิบัติการ…....1 stop service for 24 hours temporary airport pass

งบทําการ งบลงทุน

1 รวมกับหนวยงานศึกษาสภาพปญหาและรวมกันกําหนดรูปแบบ ฝรภ. ฝอช. สมอ. รวมกันศึกษาสภาพปญหา และกําหนดรูปแบบใบคํารอง

แบบฟอรมใบคํารองขอจัดทําบัตรอนุญาตชั่วคราว 24 ชม. ทดแทนการยื่นหนังสือผาน ธุรการ ทชม.   

2 พัฒนา App / Qr Code เพื่อนํามาลดขั้นตอนการออกบัตร พัฒนา Application / Qr Code  ในการรับสงขอมูล / รับเอกสาร /

ใบคํารองตาง ๆ 

3 ขออนุมัติใชแบบคํารองขอทําบัตร จัดทําอนุมัตินําเรียน ผชม เพื่อขออนุมัติใชใบคํารองแทนการยื่นหนังสือ

ผานหนวยงานธุรการ ทชม.

4 ประชาสัมพันธผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเกี่ยวของอื่น ๆ แจงขอมูลขาวสารผานการประชุมสวนงาน หรือจัดสงเปนหนังสือ

พรอมทั้งประชาสัมพันธผานชองทาง Social Media ตาง ๆ 

งบประมาณ  (บาท)
ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินงานและงบประมาณที่ใช (ถาม)ี

2



ชื่อแผนปฏิบัติการ ...1 stop service for 24 hours temporary airport pass...............................................................................................................

กอนบริหาร เปาหมาย

1 ไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานเกี่ยวของ 100 ชี้แจงขอดีของการดําเนินการ

2

3

4

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

5. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา)
ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม

3



โทรศพัท์ : 02 535 55390,  02 535 55391
โทรสาร :    02 535 8332
E-mail :   Corporate.Strategy@airportthai.co.th


