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หมายเลขกํากับ :  100A2026501

แผนปฏิบัติการป 2565 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร   R  G1 Service  G2 Standard  G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  สกส.

ยุทธศาสตรที่ 2 Airport Service Capacity กลยุทธที่ 2.1 เพิ่มขีดความสามารถทาอากาศยาน สวนงานรับผิดชอบรวม :  ...............

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปงบประมาณ 2554-2560)

2. หลักการและเหตุผล ที่ประชุม ครม. อนุมัติโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปงบประมาณ 2554-2560) เมื่อวันที่ 24 ส.ค.53

3. วัตถุประสงคของแผน  เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารจาก 45 ลานคนตอป เปน 60 ลานคนตอป

4. แนวทางการดําเนินงาน :     แผนระยะ 1 ป R แผนตอเนื่อง ดําเนินการตั้งแตป 2559

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

1 586.924     

2 1,526.284  

3 556.244     

4 -           

5 43.821      

97.00 97.25 97.50 97.75 98.00 98.25 98.50 98.75 99.00 99.25 99.50 100   2,713.273  

5. ทรัพยากรที่ตองใช** :   ไมใชงบประมาณ Rใชงบประมาณรวม บาท  บุคลากร (ถามี)  ICT (ถามี)

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

Rงบลงทุน.........2,713,273,000.............บาท

ยอดเบิกจายระยะเวลาดําเนินการ......................เดือน
แนวทางการดําเนินงาน

งานซื้อพรอมติดตั้งระบบสายพานลําเลียงกระเปา (BHS) 

และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก)

งานจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง

งานซื้อพรอมติดตั้งระบบขนสงผูโดยสารอัตโนมัติ (APM)

2,713,273,000.000     

สวนงานรับผิดชอบ

งานจางกอสรางอาคารสํานักงานสายการบิน และที่จอดรถดานทิศตะวันออก

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)

ลําดับ

งานซื้อพรอมติดตั้งระบบสายพานลําเลียงกระเปา (BHS) 

และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเขา)
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6. ตัวช้ีวัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ

85 90 95 100

งานซื้อพรอมติดตั้งระบบขนสงผูโดยสารอัตโนมัติ (APM) 85 90 95 100

85 90 95 100

คณก.ทอท.

อนุมัติ

TOR

ประกาศจัดหา

คณก.จัดหา

รายงานผล

การจัดหาให

 กอญ. ทราบ

ลงนามผูกพัน

สัญญา

KRIs
เฝาดูปกติ (สี

เขียว)

เฝาดูถี่ขึ้น 

(สีเหลือง)

แจงเตือน 

(สีแดง)

ความลาชาของผลการดําเนินงานโครงการ 0-5 5-10
มากกวา

10

** หมายเหตุ : ถามีทรัพยากรที่ตองใชใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

รอยละความลาชา 

ณ เดือนที่ประเมิน

รอยละผลการดําเนินงาน

เมื่อเทียบกับแผน

รอยละผลการดําเนินงาน

เมื่อเทียบกับแผน
80

การแจงเตือน

ปรับปรุง 

TOR 

แลวเสร็จ

80

รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

1

งานจางกอสรางอาคารสํานักงานสายการบิน และที่จอดรถดานทิศตะวันออก

ควรปรับปรุง

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

ป 2565

รายละเอียดตัวชี้วัด
เปาหมาย

เพิ่มขีดความสามารถทาอากาศยาน

80

ระดับ

รอยละผลการดําเนินงาน

เมื่อเทียบกับแผน

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

งานซื้อพรอมติดตั้งระบบสายพานลําเลียงกระเปา (BHS)

และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเขา)
ดําเนินงานไดตามแผน

งานซื้อพรอมติดตั้งระบบสายพานลําเลียงกระเปา (BHS)

และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก)
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ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปงบประมาณ 2554-2560)

งบทําการ งบลงทุน

1 งานจางกอสรางอาคารสํานักงานสายการบิน และที่จอดรถดานทิศตะวันออก 586.924        

2 งานซื้อพรอมติดตั้งระบบขนสงผูโดยสารอัตโนมัติ (APM) 1,526.284     

3
งานซื้อพรอมติดตั้งระบบสายพานลําเลียงกระเปา (BHS) 

และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) 556.244        

4 งานจางท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสราง 43.821         

งบประมาณ  (บาท)
ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินงานและงบประมาณที่ใช (ถาม)ี

3



ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปงบประมาณ 2554-2560)

กอนบริหาร เปาหมาย

1

ผลการทดสอบระบบงานซื้อพรอมติดตั้ง

ระบบขนสงผูโดยสารอัตโนมัติ (APM) 

ไมผานตามขอกําหนด TOR

ไมสามารถเปด

ใหบริการอาคาร SAT-1 ได
สูง ปานกลาง

ดําเนินการตรวจสอบยอนกลับ

ผลการทดสอบแตละขั้นตอนยอย

กอน System Demonstration

2

ผลการทดสอบระบบงานซื้อพรอมติดตั้ง

ระบบสายพานลําเลียงกระเปา (BHS) 

และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) 

(ขาออก) ไมผานตามขอกําหนด TOR

ไมสามารถเปด

ใหบริการอาคาร SAT-1 ได
สูง ปานกลาง

ดําเนินการตรวจสอบยอนกลับ

ผล Simulation Test และ

การทดสอบแตละขั้นตอนยอย

กอน Commisisioning Test

3

4

หมายเหตุ: หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

ยอมรับการใชงานระบบภายใต 

Level of service ที่ไมเปนไป

ตาม TOR (กรณีที่ไมกระทบตอ

ความปลอดภัย) โดยผูขายตอง

ชําระคาปรับให ทอท. จนกวา

จะสามารถแกไขใหระบบ 

Comply ตามขอกําหนดใน

สัญญา

6. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา)
ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
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หมายเลขกํากับ :  100A2026502

แผนปฏิบัติการป 2565 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร   R  G1 Service  G2 Standard  G3 Financial สวนงานรับผิดชอบหลัก :  สกส.

ยุทธศาสตรที่ 2 Airport Service Capacity กลยุทธท่ี 2.1 เพิ่มขีดความสามารถทาอากาศยาน สวนงานรับผิดชอบรวม :  ...............

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  โครงการกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3 ทสภ.

2. หลักการและเหตุผล  ปจจุบัน ทสภ. มีทางว่ิงจํานวน 2 เสน ซึ่งขีดความสามารถทางว่ิงของ ทสภ. จะลดลง ในชวงที่ตองปดทางวิ่งเพื่อดําเนินการบํารุงรักษา ทอท. จึงมีโครงการกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในชวงเวลาดังกลาว

3. วัตถุประสงคของแผน  เพิ่มขีดความสามารถของระบบทางวิ่ง ทสภ.ในระหวางท่ีตองดําเนินการปดซอมทางวิ่งของ ทสภ.

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

1 1,979.410  สกส.

2 94.677 สกส.

3 งาน Ground Improvement บริเวณอาคาร SAT-2 -           สกส.

4 การชดเชยผูไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 350.300     ฝวล.

11.55 14.35 17.31 20.25 24.44 25.38 28.46 30.72 33.40 35.67 39.32 42.54 2,424.387  

5. ทรัพยากรที่ตองใช** :   ไมใชงบประมาณ Rใชงบประมาณรวม ลานบาท  บุคลากร (ถาม)ี  ICT (ถามี)

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

Rงบลงทุน..............2,424,387,000............บาท

2,424.387        

สวนงานรับผิดชอบยอดเบิกจาย
ลําดับ

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

งานจางกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3, Taxiway D Extension 

และงานจางกอสราง Perimeter Taxiway ทสภ.

งานจางผูควบคุมงานกอสราง

เปาหมายความกาวหนาของแผนแสดงเปนรายเดือนสะสม (รอยละ)
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6. ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผน :

2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

กลยุทธ

85 90 95 100

85 90 95 100

งาน Ground Improvement บริเวณอาคาร SAT-2

กอญ. 

เห็นชอบ 

TOR

ประกาศ

จัดหา

ลงนาม

ผูกพัน

สัญญา

รอยละ

ผลการ

ดําเนินงาน

เปนไป

ตามแผน

ที่กําหนด

การชดเชยผูไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม กรณีจายเงินคาปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบดานเสียง

ประเมิน

ราคาคา

ปรับปรุง

อาคาร 

จํานวน 

2,500 

อาคาร

จายเงินคา

ปรับปรุง

อาคาร 

จํานวน 

1,000  

อาคาร

จายเงิน

คา

ปรับปรุง

อาคาร 

จํานวน 

2,000  

อาคาร

จายเงิน

คา

ปรับปรุง

อาคาร 

จํานวน 

2,500 

อาคาร

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

จัดหาผูรับจางได

และผูขายดําเนินงานได

ตามแผนงานที่กําหนด

ปรับปรุง 

TOR

แลวเสร็จ

80

1ระดับ

ดําเนินงานแลวเสร็จ

ควรปรับปรุง

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

ป 2565

รายละเอียดตัวชี้วัด
เปาหมาย

เพิ่มขีดความสามารถทาอากาศยาน

งานจางกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3, Taxiway D Extension 

และงานจางกอสราง Perimeter Taxiway ทสภ.

งานจางผูควบคุมงานกอสราง 80

รอยละผลการดําเนินงาน

เมื่อเทียบกับแผน

รอยละผลการดําเนินงาน

เมื่อเทียบกับแผน

สํารวจ

จํานวน

อาคาร

ที่ไดรับ

ผลกระทบ
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2 3 4 5

พอใช ดี ดีมาก ดีเลิศ

แผ
นป

ฏิบ
ัติก

าร

การชดเชยผูไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม กรณีซื้อท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

จัดหาผูรับ

จาง

ประเมิน

ราคาที่ดิน

พรอมสิ่ง

ปลูกสราง

ประเมิน

ราคาซื้อ

ที่ดินพรอม

สิ่งปลูกสราง 

จํานวน 50   

 อาคาร

ประเมิน

ราคาซื้อ

ที่ดิน

พรอมสิ่ง

ปลูกสราง

 จํานวน 

100 อาคาร

ประเมิน

ราคาซื้อ

ที่ดิน

พรอมสิ่ง

ปลูกสราง

 จํานวน 

200  

อาคาร

KRIs
เฝาดูปกติ (สี

เขียว)

เฝาดูถี่ขึ้น 

(สีเหลือง)

แจงเตือน 

(สีแดง)

ความลาชาของผลการดําเนินงานโครงการ
รอยละความลาชา 

ณ เดือนท่ีประเมิน
0-5 5-10

มากกวา

10

** หมายเหตุ : ถามีทรัพยากรที่ตองใชใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

ระดับ

การแจงเตือนรายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

ดําเนินงานแลวเสร็จ

สํารวจ

จํานวน

อาคาร

ที่ไดรับ

ผลกระทบ

รายละเอียดตัวชี้วัด
เปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน (Criteria)

1

ป 2565 ควรปรับปรุง
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ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการกอสรางทางวิ่งเสนที่ 3 ทสภ.

งบทําการ งบลงทุน

1
งานจางกอสรางทางวิ่งเสนที่ 3, Taxiway D Extension 

และงานจางกอสราง Perimeter Taxiway ทสภ.

ดําเนินงานกอสรางทางวิ่งเสนที่ 3, Taxiway D Extension 

และงานจางกอสราง Perimeter Taxiway
1,979.410     

2 งานจางผูควบคุมงานกอสราง ดําเนินงานควบคุมงานกอสราง 94.677         

3 งาน Ground Improvement บริเวณอาคาร SAT-2 -              

4 การชดเชยผูไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
กรณีจายเงินคาปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบดานเสียง 

กรณีซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 350.300        

5 2,424.387     

งบประมาณ  (บาท)
ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินงานและงบประมาณท่ีใช (ถามี)
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ช่ือแผนปฏิบัติการ โครงการกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3 ทสภ.

กอนบริหาร เปาหมาย

1 ระยะเวลาพิจารณาอนุมัติแผนความปลอดภัย
Productivity การทํางาน

กอสรางลดลง
ปานกลาง ต่ํา

ประสาน ทสภ. เพื่อขอความ

เห็นชอบแผนความปลอดภัย และ

เสนอขออนุมัติจาก กพท.

กําหนดใหผูรับจางเพิ่มทรัพยากรเพื่อเรงรัดงานในกิจกรรมวิกฤต

2 ระบบสาธารณูปโภคใตดิน (ที่มีอยูเดิม) ในพื้นที่กอสราง

โครงการแลวเสร็จลาชา

คาเสียโอกาสในการสราง

รายไดของ ทอท.

สูง ปานกลาง

ออกแบบแกไข/ปองกัน Existing 

Underground Utility และสั่งให

ผูรับจางดําเนินการกอสรางเพิ่มเติม

แกไขสัญญาเพื่อแยกรับงานบางสวน (Partial Handover) 

และแยกการทดสอบระบบรวม

3 บวท. สงมอบพื้นท่ีบริเวณ DVOR/DME ให ทอท. ลาชา

งานกอสรางบริเวณ 

Perimeter Taxiway 

แลวเสร็จลาชา

สูง ปานกลาง
ติดตามเรงรัดประสานแผน

การดําเนินงานกับ บวท.

แกไขสัญญา (ลดงานกอสรางในพื้นท่ีที่มีปญหาอุปสรรค)

แลวเริ่มกอสรางภายหลังไดรับมอบพื้นท่ี จาก บวท.

- ผูรับจางรายเดิม : สั่งงานเพิ่ม (หากสัญญายังไมสิ้นสุด)

- ผูรับจางรายใหม : จัดหาใหม (ประมูลหรือวิธีเฉพาะเจาะจง)

หมายเหต:ุ หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถาม สวนบริหารความเส่ียง ฝายบริหารความเส่ียง โทร. 8335, 4119

6. ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามเปาหมาย

ระดับความเสี่ยง 

(สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า)
ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการควบคุมในปจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
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