แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2556
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
นโยบายรัฐบาลข้อที่ 3 : นโยบายเศรษฐกิจ (หัวข้อ 3.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ)
ประเด็นนโยบาย(ย่อย)ที่ 3.4.7 พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรมการบินของไทย รวมทั้งเพิ่มความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสารจาก
ปีละ 45 ล้านคน เป็นปีละ 65 ล้านคนขึ้นไป เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นนําของเอเชียและโลก
หน่วย : ล้านบาท
ตารางแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2556
ค่าเป้าหมาย
2556
เป้าหมายการให้บริการ
ของตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมายเชิงนโยบาย*
กระทรวง
นอก
งบประมาณ
รวม
หน่วยนับ 2556

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงคค.

ขนส่ง ประปา และระบบไฟฟ้า

1.โครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง

งบประมาณ
กระทรวงคมนาคม

ให้กระจายไปสูภ่ ูมิภาคอย่างทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนอย่างทั่วถึง เพียงพอ
เพียงพอ ยกระดับคุณภาพชีวิต

2.การคมนาคมเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งของภูมิภาค

และสร้างโอกาสในการกระจาย

3.ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายได้ กระจายเศรษฐกิจ และ

๏ ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)

การลงทุนสู่ชนบท

1.1 โครงสร้างพี้นฐานและระบบการขนส่งได้

ร้อยละ

85

2.พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค รับการพัฒนาและบํารุงรักษาตามแผนการ
บริโภคของประชาชนในพื้นที่

ดําเนินงานที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

ชนบทที่ประสบปัญหาการขาด

2.1 ปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศของ

แคลนน้ํากินน้ําใช้ที่สะอาด

ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของคค.

3.พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก 2.2 ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูป

ล้านคน

40.35 เป้าหมายเชิงนโยบาย*
4.พัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง เพื่อรองรับการเจริญ

ล้าน TEUS.

6.67 เติบโตของเมือง การเชื่อมโยงระหว่างเมืองกับบริเวณชานเมือง
พร้อมทั้งมีสิ่งอํานวยความสะดวกเชื่อมโยงระหว่างรถไฟฟ้า

ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง

แบบให้เชื่อมโยงกับฐานการผลิต ๏ ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
และฐานการส่งออกของประเทศ 3.1 ความพึงพอใจของศูนย์บริการร่วมคค.

หรือการเดินทางในรูปแบบอื่น
ร้อยละ

85

5.พัฒนาภาคการขนส่งเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

รวมทั้งส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่ง และผู้ประกอบการขนส่งให้มีประ-

เชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง

สิทธิภาพ มีต้นทุนที่เหมาะสม และแข่งขันได้

*ที่มา : แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 2558 หน้า 76

1

เป้าหมายเชิงนโยบาย*

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

2556

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยนับ 2556

งบประมาณ

ข้อ 5. พัฒนาภาคการขนส่ง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาท่าอากาศยาน

897.471

เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์

1.ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบได้

1.งานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาท่าอากาศยาน

603.690
55.000

กลางเชื่อมต่อการเดินทางและ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ

-ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมพร้อมติดตั้งสะพาน

การขนส่ง

2.การบริหารจัดการ การกํากับดูแลด้าน

เทียบเครื่องบิน 1 ชุด ท่าอากาศยานอุดรธานี
-ค่าปรับปรุงทางวิ่ง ทางขับ ลานกลับลํา และรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง

การขนส่งทางอากาศและการบริการมี

อื่นทั่วประเทศของกรมการบินพลเรือน

ประสิทธิภาพ

- ค่าจ้างออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วม ท่าอากาศยานนคร-

๏ ตัวชี้วัด

ศรีธรรมราช
- ค่าซ่อมปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่กรมการบินพลเรือน

ในระดับสากล

(เชิงปริมาณ)
1.1 จํานวนท่าอากาศยานในความรับผิด

แห่ง

28

- ค่าซ่อมบํารุงอาคารบริการท่าอากาศยาน 28 แห่ง

ชอบได้รับการพัฒนาและบํารุงรักษาตาม

-ก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (Runway End Safety -

แผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้

Area:RESA) พร้อมถนนชดเชยกรมทางหลวง ท่าอากาศยานแพร่

(เชิงคุณภาพ)
1.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

-งานขยายเขตทางวิ่ง (Runway Strip และ Runway End -

ท่าอากาศยานไม่น้อยกว่าร้อยละ
2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่
น้อยกว่าร้อยละ

ร้อยละ

85
85

5.000
10.000
9.000
53.550
66.530

Safety Area) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
- ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร

ร้อยละ

15.000

0.832

ท่าอากาศยานน่าน
- งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานน่าน

60.750

- ค่าซ่อมบํารุงทางวิ่ง/ทางขับ/ลานจอดเครื่องบินตามวาระ

170.000

- ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่

1.153

และอาคารประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานลําปาง
*ที่มา : แผนการบริหารราชการ

- งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และอาคาร

แผ่นดิน พ.ศ.2555-2558

ประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานลําปาง
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-งานติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยาน 7 แห่ง

2

84.375
3.500

นอก
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รวม
897.471 สํานักพัฒนาท่าอากาศยาน

-

603.690

เป้าหมายเชิงนโยบาย*

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
หน่วยนับ 2556

งบประมาณ

ข้อ 5. พัฒนาภาคการขนส่ง

ผลผลิต 1 : การพัฒนาท่าอากาศยาน

-ค่าซ่อมและบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของท่าอากาศยาน

เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์

๏ ตัวชี้วัด

28 แห่ง

กลางเชื่อมต่อการเดินทางและ เชิงปริมาณ : จํานวนท่าอากาศยานที่
การขนส่ง

ปรุง/พัฒนา และก่อสร้าง
เชิงคุณภาพ : ท่าอากาศยานที่ปรับปรุง

แห่ง

28

ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา
ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ

- ปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง Approach Light Wind

10.000

ร้อยละ

100

รวม
สํานักพัฒนาท่าอากาศยาน

25.000

ติดตั้งระบบควบคุมที่ท่าอากาศยานตรัง
- งานก่อสร้างทางขับและขยายลานจอดเครื่องบิน
ท่าอากาศยานตรัง

ร้อยละ

100

-งานขยายเขตทางวิ่ง (Runway Strip และ Runway End

19.000
15.000

Safety Area) ท่าอากาศยานหัวหิน
ล้านบาท

1179.8847

2.งานจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
- ซ่อมเครื่องจักรอํานวยความปลอดภัย 28 แห่ง
- ซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอํานวยความสะดวก

293.781
10.000
8.000

28 แห่ง
- จัดซี้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Dual View

12.000

X-Ray ขนาด 100x100 ซม. (ปี 2556) ท่าอากาศยาน
กระบี่ 2 เครื่อง
- จัดหาอะไหล่อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสนามบิน 28 แห่ง

10.000

- จัดซื้อรถดับเพลิงอากาศยานจํานวน 16 คัน

195.300

- จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าสํารองอัตโนมัติ (UPS)

1.500

จํานวน 1 ระบบ

แผ่นดิน พ.ศ.2555-2558

- จัดซี้อรถดับเพลิงอากาศยาน 7 คัน
- ปรับปรุงระบบ Digital CCTV (10) กล้อง ท่าอากาศยาน
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สุราษฎร์ธานี 1 ระบบ

*ที่มา : แผนการบริหารราชการ

นอก
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

Direction Indicator ไฟ PAPI ปรับปรุงอาคาร AFL และ

พัฒนาและก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน
การก่อสร้างที่กําหนด
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดําเนินงาน

2556

ผลผลิต/โครงการ

3

36.120
5.000

293.781 สํานักพัฒนาท่าอากาศยาน

เป้าหมายเชิงนโยบาย*

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
หน่วยนับ 2556

งบประมาณ

ข้อ 5. พัฒนาภาคการขนส่ง

ผลผลิต 1 : การพัฒนาท่าอากาศยาน

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมย่านความถี่

เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์

๏ ตัวชี้วัด

C- Band (High Power Amplifier) จํานวน 1 ชุด ที่บพ.

กลางเชื่อมต่อการเดินทางและ เชิงปริมาณ : จํานวนท่าอากาศยานที่
การขนส่ง

แห่ง

28

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมย่านความถี่

ร้อยละ

100

- จัดหาเครื่องวิเคราะห์สัญญาณความถี่สูง (Spectrum

การก่อสร้างที่กําหนด

Analyzer) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ร้อยละ

100

3.500

สํานักพัฒนาท่าอากาศยาน

3.400

- จัดหาติดตั้งระบบ FDIS & SMATV (Flight Data

2.200
0.600

Information System & Satellite Master Antena

ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา
ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

รวม

ท่าอากาศยานนราธิวาส

พัฒนาและก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดําเนินงาน

นอก
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

C- Band (High Power Amplifier) จํานวน 1 ชุด ที่

ปรุง/พัฒนา และก่อสร้าง
เชิงคุณภาพ : ท่าอากาศยานที่ปรับปรุง

2556

ผลผลิต/โครงการ

ล้านบาท

1,179.8847

Television) พร้อมอุปกรณ์ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี
- ระบบวิทยุสื่อสาร Digital VHF Base Station จํานวน

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ

1.000

1 เครื่อง ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส

ผลผลิต 2 : การกํากับดูแล ส่งเสริม

- จัดซี้อรถแทรกเตอร์จํานวน 2 คัน

2.200

และพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ
๏ ตัวชี้วัด

- รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ดับเบิ้ลแค็บ 3 คัน

2.361

- เครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF-FM ชนิดมือถือ 50 เครื่อง

0.600

เชิงปริมาณ : จํานวนการกํากับดูแล

ครั้ง

1,010 ผลผลิตที่ 2 : การกํากับดูแล ส่งเสริม และ

ร้อยละ

100

*ที่มา : แผนการบริหารราชการ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

แผ่นดิน พ.ศ.2555-2558

ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
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อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ

76.147

- โครงการจัดทําข้อมูล Electronic Terrain and -

20.000

สํานักมาตรฐานสนามบิน

20.000

สํานักมาตรฐานสนามบิน

0.300

สํานักมาตรฐานสนามบิน

0.600

สํานักมาตรฐานสนามบิน

5.870

สํานักมาตรฐานการบิน

obstacle Data

อนุญาตเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดําเนินงาน

-

พัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ

ผู้ประกอบการด้านการบินพลเรือน
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของใบ

76.147

ร้อยละ

100

- จัดสร้างห้องปฏิบัติควบคุมจราจรทางอากาศ
- ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7

ล้านบาท

314.2446 - โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บใบอนุญาตอิเล็คโทรนิกส์

- ค่าซ่อมเครื่องบิน 3 ลํา

4

เป้าหมายเชิงนโยบาย*

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง/หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
หน่วยนับ 2556

งบประมาณ

ข้อ 3. พัฒนาสิ่งอํานวยความ

-ปรับปรุงอาคารสํานักงานการบินพลเรือน (ICAO)

สะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่อง

กรุงเทพมหานคร

หลายรูปแบบให้เชื่อมโยงกับฐาน

-โครงการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบด้านเทคโนโลยี

การผลิตและฐานการส่งออกของ

สารสนเทศ

ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมระบบ

-โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสําหรับ

บริหารจัดการขนส่งและผู้ประกอบ

Web Site แบบบูรณาการทั้งส่วนกลางและท่าอากาศยานที่

การขนส่งให้มีประสิทธิภาพ มีต้นทุน *ที่มา : แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 28 แห่ง

ที่เหมาะสม และแข่งขันได้

พ.ศ.2555-2558 หน้า 76

-จัดหาระบบสํารองข้อมูลนอกสํานักงาน (Backup Site)

รวมผลผลิตที่ 1 และ ผลผลิตที่ 2
ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ข้อที่ 9 รายการค่าดําเนินการภาครัฐ (ข้อย่อยที่ 9.2 การบริหารบุคลากรภาครัฐ)

2556

ผลผลิต/โครงการ

สํานักพัฒนาท่าอากาศยาน

6.300

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.800

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

7.277

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

973.618
520.511

(ตามผลผลิตที่ 1) - งบบุคลากร

145.658

(ตามผลผลิตที่ 2) - งบบุคลากร

5

-

973.618

-

1,494.13

520.511

136.756
122.214

- งบดําเนินงาน

57.684

- งบเงินอุดหนุน

16.478

- งบรายจ่ายอื่น

41.721

รวมวงเงินกรมการบินพลเรือน

รวม

12.000

ข้อ 9 รายการค่าดําเนินการภาครัฐ
- งบดําเนินงาน

นอก
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1,494.13

หน่วยงานภายในบพ.

