แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
(พ.ศ.2555-2558)
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คํานํา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการ และใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา ๔ ปี โดยทุกส่วนราชการจะต้องดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
กรมการบินพลเรือนเป็นหน่วยงานราชการภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภาระหน้าที่รับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการบินพลเรือนของประเทศ ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางอากาศ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ที่
จัดทําขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯดังกล่าว กรมการบิน
พลเรือนได้ยึดนโยบายที่กําหนดไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ที่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของรัฐบาล (ยิ่งลักษณ์ : 2555-2557) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาประเทศ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ฉบับปรับปรุงนี้ ได้แ ก้ไขจํานวนวงเงินงบประมาณตามพระราชบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณปัจจุบัน (พ.ศ.2558) และเพิ่มข้อมูลให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในการบริหารประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ใน
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและให้ความสําคัญในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางดําเนินงานให้สอดคล้องตามบทบาทภารกิจ/หน้าที่ของหน่วยงานราชการ โดยกรมการบินพลเรือน
ในฐานะหน่วยงานราชการภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมทางอากาศ ในการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
การบินของประเทศ การซ่อมบํารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการขนส่งทางอากาศมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล บรรลุถึงเป้าหมายภายใต้
การบริหารของรัฐบาลได้ทุกประการ
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การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ บพ.
กรมการบินพลเรือน (บพ.) ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขึ้นเมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2553 (วิทยากร : ดร.รัฐ ธนาดิเรก)
การประชุมฯดังกล่ าว เป็นการดําเนินการเพื่อให้ สอดคล้องตามกิจกรรมที่ 1 ของแผนพั ฒนาองค์ การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) หมวดที่ 2
(การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) และเพื่อนําข้อมูลใช้ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2558
แนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้ใช้เครื่องมือ Strategic Logic (ตรรกะเชิงกลยุทธ์) ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ทุกองค์กร
ต้องมี แต่อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน Strategic Logic มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ
1. แนวทางเชิงรุก (สามารถสร้างประโยชน์จากสถานการณ์/ปัจจัยภายนอกได้อย่างรวดเร็ว)
2. แนวทางเชิงรับ (ป้องกันปัญหาจากปัจจัยภายนอกเพื่อไม่ให้คุณภาพ/สถานภาพลดลง และต้องบํารุงรักษาเอาไว้)
3. แนวทางสร้างความแข็งแกร่ง (มีการบริหารจัดการภายในที่ดี)
4. แนวทางสร้างความยั่งยืน
(ต้องพัฒนาให้ได้ในระยะยาว)
1
* หลักการคิดวิเคราะห์ วิทยากรใช้ case study จากภาพยนตร์เรื่อง“สามก๊ก”เป็นตัวอย่างของแนวทางในการพิจารณาเพื่อให้เห็นถึงวิธีคิดที่เหมาะสมต่อการ
กําหนดยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับความเป็นจริงว่าควรมีวิธีคิดอย่างไร โดยเป็นการพิจารณาและทําความเข้าใจกับสถานการณ์ที่องค์กรเผชิญอยู่ ซึ่งมีรูปแบบของการคิด
วิเคราะห์ในการมองแบบ
1. Outside-In พิจารณาปัจจัยภายนอกสุดเข้ามา โดยพิจารณาในระดับมหภาค (Macro Trend) ว่ามีผลกระทบอย่างไรกับ Aviation Industry และเรื่อง Logistics ที่ส่งผล
มาถึงบพ. และจําเป็นต้องคาดการณ์ในอนาคตถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของ
-ค่านิยมของคนต่างยุค เพื่อให้เข้าใจและสามารถกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรได้ดีขึ้น เนื่องจากโลกปัจจุบันเป็นการทํางานของคน 3 ยุค (Baby
Boomers 1946-1965 ,GenerationX 1966-1980, GenerationY 1981-2000)
-สังคมไทยในอนาคต โลกในอนาคตของประชากรผู้สูงอายุของการเดินทาง(ทางอากาศ),เรื่องของสภาพแวดล้อม(การรักษ์โลก/ภาวะโลกร้อน/การควบคุมมลพิษทางเสียง/
EMISSION : การปล่อยก๊าซเรือนกระจก/การปล่อยคาร์บอน), เรื่องพลังงานทดแทน,เรื่องกฎหมายการบินที่เหมาะสม,เรื่องการออกแบบสนามบิน/การบริหารจัดการสนามบิน/
การกําหนดมาตรฐานการให้บริการแก่ผู้รับบริการ,เรื่องของ GRIN Technology (G=green/R=robotech/I=information/N=nano) เรื่องต่างๆที่กล่าวมานี้ บพ.รับรู้และเข้าใจ
มากน้อยแค่ไหนในมิติของ Aviation ที่องค์กรต้องไปตอบรับประเด็นเหล่านี้ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกํากับดูแล
2. Inside-Out พิจารณาจากภายในหน่วยงาน โดยพิจารณาถึงจุดเด่นและความเป็นตัวบพ.(Brand positioning) จากพันธกิจในเรื่องของมาตรฐาน /เรื่อง 8 Critical
Elements (องค์ประกอบสําคัญ 8 ประการของระบบการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ) / เรื่องของสนามบินที่กรมมีอาํ นาจในการกํากับดูแล ดังนั้นกรม

-5จะต้องบริหารจัดการอย่างไรให้มีศักยภาพสูง โดยนําข้อมูลในการมองแบบ Outside-In มาประกอบการพิจารณาเพื่อกําหนดแนวทางต่างๆขององค์กร ซึ่งข้อมูลที่นํามาใช้
เพื่อให้การมองแบบ Outside-In และ Inside-out ได้ดีขึ้น วิทยากรได้ให้แนวทางว่าเป็นการนําข้อมูล 2 ประเภทมาใช้ คือ
1.Evidence Based เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากข้อมูลเดิมหรืออ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเองและสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ข้อมูลประเภทนี้ให้ผลดีใน
กรณีที่ถ้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตสามารถสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับอดีต แต่ข้อมูลประเภทนี้ไม่เพียงพอต่อการนํามาวิเคราะห์ จําเป็นต้องใช้ข้อมูลอีกประเภท
หนึ่งเพื่อประกอบการวิเคราะห์ คือ
2.Scenario Based เป็นข้อมูลที่คาดการณ์ถึงอนาคตจากการมองแบบ Outside-In ข้อมูลประเภทนี้ใช้ได้ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตไปในทิศทางที่ไม่
สอดคล้องกับปัจจุบัน โดยอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยของนักวิชาการที่มีตัวเลขรองรับ/สนับสนุนมาใช้ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
ในการดําเนินกิจกรรมตาม Workshop ได้แบ่งกลุ่มตามสายงานเพื่อให้ได้แนวทางในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดออกมาใช้ โดยมีรองอธิบดีฝ่ายเศรษฐกิจ
(นายพลวิทย์ หิรัญวัฒน์ศิริ : ตําแหน่งขณะนั้น) เป็นผู้ชี้แจงให้วิทยากรทราบถึงภารกิจของบพ.ในแต่ละงาน คือ
1.ด้าน Regulator มี 2 ด้าน คือ 1.1 Economic Regulator (พิจารณาในเรื่องขนส่งทางอากาศ)
1.2 Technical Regulator (พิจารณาในเรื่องการเดินอากาศ)
2.ด้านการบริหารสนามบิน (Service provider)
3.สายงานสนับสนุน
การแบ่งกลุ่มตามสายงานเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์เดิมของบพ.และการดําเนินกิจกรรมตาม Workshop วิทยากรได้ให้โจทย์ในการดําเนินกิจกรรม คือ
1. ทบทวน vision statement ของ บพ.และเสนอสิ่งทีค่ ดิ ว่าควรปรับ
2. ระบุ Brand Positioning ของ บพ.
3. ในการบรรลุวิสัยทัศน์คืออะไร พิจารณาอย่างไร
4. ยุทธศาสตร์ภายใต้แต่ละแนวทางคืออะไร
สรุปผลจากการทบทวนยุทธศาสตร์เดิม และการดําเนินกิจกรรมตาม Workshop ได้รายละเอียดข้อมูลซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ
1.วิสัยทัศน์ 2.พันธกิจ 3.ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 6.กลยุทธ์หลัก 7.แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์
หลัก 8.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ๙.แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป กรมจะดําเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (วิเคราะห์ SWOT : ครั้งที่ 3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนนี้ประกอบการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณต่อๆไป
*2แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมฯซึ่งมี อธิบดี/รองอธิบดี/ผอ.สํานัก/กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านของกรมร่วมกันพิจารณา โดย
ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการบินพลเรือน รายละเอียดสําคัญตามแผนยุทธศาสตร์กรมการบินพลเรือน มีดังต่อไปนี้ คือ
*หมายเหตุ : 1.วิทยากรให้แนวทางว่าการใช้เครื่องมือ SWOT เหมือนกับการใช้ข้อมูล Evidence Based และควรใช้ SWOT เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภายหลังจะดีกว่านํามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
และวางแผนยุทธศาสตร์
2.แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะมีความสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อได้ผ่านการพิจารณาจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย(ด้านการจัดทําแผนฯ)ในการให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนําในระดับภูมิภาค เพื่อการขับเคลือ่ นและผลักดันให้การบินพลเรือนของประเทศ
เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับสากล

พันธกิจ
1. ส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศ
2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการด้านขนส่งทางอากาศของประเทศ
3. ปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร

SAFE
S = Safety (การบินปลอดภัย)
F = Formulation (ทํางานเป็นระบบ)

A = Aggregation (ร่วมใจบริการ)
E = Ethics (เคารพจริยธรรม)

Brand Positioning
(จุดเด่นและความเป็นกรมการบินพลเรือน)

“มาตรฐานการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ”
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ภารกิจตามกฎหมายจัดตัง้ หน่วยงาน
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ กฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา และวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบินพลเรือนของประเทศ
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการบินพลเรือน อุตสาหกรรมการบิน และระบบการขนส่งทางอากาศ
4. ดําเนินการจัดระเบียบการบินพลเรือน
5. กําหนดมาตรฐาน กํากับดูแล และตรวจสอบการดําเนินการด้านการบินพลเรือน
6. จัดให้มแี ละดําเนินกิจการท่าอากาศยานในสังกัดกรม
7. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการบินพลเรือน และในส่วนที่
เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม และยุทธศาสตร์ของกรมการบินพลเรือน
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
๑.การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศ
และพัฒนาจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพือ่ นบ้าน

ยุทธศาสตร์กรมการบินพลเรือน
๑.กําหนด พัฒนามาตรฐาน และวิธกี ารกํากับดูแล
สนามบินและการบินให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการบินของประเทศ

๒.การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง
๓.การพัฒนาระบบขนส่งให้ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
๔.การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งเพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวติ
๕.การบริหารจัดการระบบขนส่งและ
จราจรอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางอากาศ
ให้เป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการ
ของตลาดได้อย่างเพียงพอ
๓.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
ยกระดับท่าอากาศยานให้มปี ระสิทธิภาพ
เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
๔.พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลและ
สร้างความยั่งยืน

-9แผนผังแสดงความเชื่อมโยงรัฐธรรมนูญ/ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม และยุทธศาสตร์กรมการบินพลเรือน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ มาตรา 84 ที่กําหนดว่ารัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ข้อ 10 และ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

นโยบายรัฐบาล(ประยุทธ์) ปีงบประมาณ 2558
(6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

บทที 6 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน และ บทที่ 7 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

ข้อย่อย 6.12 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ฯลฯ และ
ข้อย่อย 6.13 : ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง ฯลฯ

(10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายรัฐบาล(ยิ่งลักษณ์)
(3) นโยบายเศรษฐกิจ (หัวข้อ 3.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน (ข้อย่อย 3.4.7)
(8) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ข้อ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ข้อย่อย 8.12)

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์กรมการบินพลเรือน

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
1. การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศ
และพัฒนาจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
๔. การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์กรมการบินพลเรือน
๓.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และยกระดับ
ท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์หลัก
(๑) เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
๑.พัฒนาและบํ
่ งอํานวยความสะดวก
นาและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสิงอํ
นวยความสะดวก
ตามแผนงาน/
ตามแผนงาน/โครงการของท่
โครงการของท่าอากาศยานให้ได้ตามคู่มือสนามบิน
2. พัฒนาบุคลากรที่ท่าอากาศยาน

เพื่อยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานในความ
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล

๑.กําหนด พัฒนามาตรฐาน และวิธีการกํากับดูแลสนามบินและการบินให้
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการบินของประเทศ
2.สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางอากาศให้เป็นที่ยอมรับและ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ
๔.พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลและสร้างความยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.เพื่อให้การปรั
ปรับปรุงและรักษามาตรฐานความปลอดภัย
(Safety and Security) การขนส่งทางอากาศทั้งส่วนของ
สนามบินและการบิ
และการบินเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2.เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการขนส่ง
ทางอากาศและการบริการที่มีประสิทธิภาพ
3.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ และมาตรการสําคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ บพ.

๑.ร้อยละของคู่มอื สนามบินที่มีครบถ้วน
(Aerodrome Manual) ของท่าอากาศยานใน
ในสังกัดบพ.
2.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน

ตัวชี้วัด
1.ร้อยละความสําเร็จของ.... .และระดับความสําเร็จ......
2.ร้อยละของความสําเร็จในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
3.ร้อยละของความพึงพอใจผู้รับบริการ
4.ระดับความเชื่อมั่นของ Stakeholders ที่มีตอ่ บุคลากรของ บพ.

2. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง
๓. การพัฒนาระบบขนส่งให้ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
๕. การบริหารจัดการระบบขนส่งและ
จราจรอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก
(1) เพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
เพิมประสิ
่ มประสิทธิภาพ การกํากับดูแลความปลอดภั
ลความปลอดภัย(Safety and
Security) ตามเกณฑ์มาตรฐานของ ICAO
(๒) เพิม่ ประสิ
ประสิทธิภาพการให้บริการ
1.เพิม่ ประสิทธิภาพและรั
าพและรักษามาตรฐานการให้
ษามาตรฐานการให้บริ
บริการของกรม
๒.ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตบริการทีด่ ี (Service Mind)
(๓) พัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ
2.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบองค์ความรู้

แผนงาน/โครงการ และมาตรการสําคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ บพ.

- 10 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ (พ.ศ.2558)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (ข้อ 3.9 แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์)
และ ข้อ 9. : รายการค่าดําเนินการภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
1.(4) โครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจชุมขนอย่างทั่วถึง เพียงพอ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

2.(3) การคมนาคมเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งของภูมิภาค

1. (6)ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของศูนย์บริการร่วมคมนาคม (ร้อยละ......)
2. (5) การเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย *(ปี 2558)

ตัวชี้วัด : ปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของคค.(ล้านคน)
3. (6) ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ *(ปี 2558)

ตัวชี้วัด : จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทต่อเที่ยว

ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งได้รับการพัฒนาและบํารุงรักษาตามแผนการดําเนินงานที่
กําหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ......

*(เจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณได้เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีเงินงบประมาณขึ้นมาในระบบ)

*(เจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณได้เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีเงินงบประมาณขึ้นมาในระบบ )

เดินทาง ...... พันล้านคัน-กม.

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของศูนย์บริการร่วมคมนาคม (ร้อยละ.....)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ตัวชี้วัด(ปริมาณ) จํานวนท่าอากาศยานในความรับผิดชอบได้รับการพัฒนาและบํารุงรักษาตามแผน

การบริหารจัดการ การกํากับดูแลด้านการขนส่งทางอากาศ และการบริการมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด(คุณภาพ) ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านขนส่งทางอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

การดําเนินงานที่กําหนดไว้ (28 แห่ง)
ตัวชี้วัด(คุณภาพ) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ผลผลิต 1
การพัฒนาท่าอากาศยาน
กิจกรรม(หลัก)
1.การดําเนินงานท่าอากาศยาน
2.การปรับปรุง/บํารุงรักษา/ก่อสร้าง
ท่าอากาศยาน และจัดให้มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยที่ท่าอากาศยาน

ผลผลิต 3 (ปี 2557)
การพัฒนาท่าอากาศยานสูป่ ระชาคมอาเซียน

กิจกรรม(หลัก)
1.ก่อสร้าง/ปรับปรุง และขยาย
ท่าอากาศยาน (เป้าหมาย)

กิจกรรม(หลัก)
1.การค้นหา/ช่วยเหลือ/สอบสวนอุบัติเหตุ
อุบัติการณ์ ด้านการขนส่งทางอากาศ
2.การออกใบอนุญาต ใบสําคัญ ใบรับรอง
ด้านการขนส่งทางอากาศ
3.การให้บริการข้อมูลการบินและบริการ
ข่าวสารข้อมูลด้านอื่น
4.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ปี 2558)

ผลผลิต 2
การกํากับดูแล ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการขนส่งทางอากาศ
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ตัวชี้วัด (กิจกรรม)
เชิงปริมาณ
1.จํานวนท่าอากาศยานที่ปรับปรุง/บํารุงรักษา
และก่อสร้าง (28 แห่ง)
เชิงคุณภาพ
2.ท่าอากาศยานที่ปรับปรุง/บํารุงรักษาและ
ษาและ
ก่อสร้างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการก่
มาตรฐานการก่อสร้าง
ที่กําหนด (ร้อยละ 100)
100)

ตัวชี้วัด (กิจกรรม)
เชิงปริมาณ
1.จํานวนท่าอากาศยาน
าอากาศยาน (เป้าหมาย)
หมาย) ที่
ก่อสร้าง/
ง/ปรับปรุง และขยาย (1 แห่ง)
เชิงคุณภาพ
2.ท่าอากาศยาน (เป้าหมาย)
หมาย) ที่ก่อสร้าง/
ง/
ปรับปรุง และขยายเป็
และขยายเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการก่อสร้างที่กําหนด
(ร้อยละ 100)
100)

ตัวชีว้ ัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1.จํานวนเที่ยวบินพาณิชย์ที่เกิดอุบัติเหตุจากการ
ขนส่งทางอากาศต่อปี (0 ลํา)
เชิงคุณภาพ
2.ความถูกต้องของใบอนุญาตเป็นไปตามมาตรฐาน
ทีกํ่ กาํ หนด (ร้อยละ 100)
100)
3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านขนส่งทาง
อากาศไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 85)
4.ร้อยละของอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 85)
85)

ตัวชีว้ ัด
เชิงปริมาณ
ผลผลิต 1 : จํานวนท่าอากาศยานที่ปรับปรุง/บํารุงรักษาและก่อสร้าง (28 แห่ง)
ผลผลิต 3 : จํานวนท่าอากาศยานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงและขยาย (1 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ผลผลิต 1 : ท่าอากาศยานที่ปรับปรุง/บํารุงรักษาและก่อสร้าง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการก่อสร้างที่กาํ หนด (ร้อยละ 100)
ผลผลิต 3 : ท่าอากาศยาน(เป้าหมาย)ที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงและขยาย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการก่อสร้างที่กาํ หนด (ร้อยละ 100)
เชิงเวลา :
ผลผลิต 1 และผลผลิต 3 : ระยะเวลาในการดําเนินงานภายในระยะเวลาทีกํ่ กาํ หนดตามสัญญา (ร้อยละ100)
เชิงค่าใช้จ่าย
ผลผลิต 1 และผลผลิต 3 : ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ (ล้านบาท)

เชิงปริมาณ
1.จํานวนการกํากับดูแลผู้ประกอบการด้านการบิ
นการบิน
พลเรือน (ครั้ง)
เชิงคุณภาพ
2.ความถูกต้องของใบอนุญาตเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด (ร้อยละ
อยละ 100)
100)
เชิงเวลา
3.ระยะเวลาในการดําเนินงานภายในระยะเวลาที
งานภายในระยะเวลาที่
กําหนด (ร้อยละ 100)
100)
เชิงค่าใช้จ่าย
4.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ
(ล้านบาท)
นบาท)

ตารางแสดงรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์กรมการบิ
กรมการบินพลเรือน (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
ยุทธศาสตร์
๑.กําหนด พัฒนามาตรฐาน
และวิธกี ารกํากับดูแลสนามบิน
และการบินให้เป็นทีย่ อมรับใน
ระดับสากลและเอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพการบินของ
ประเทศ

เป้าประสงค์เชิ
เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั
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ค่าเป้าหมาย
๕๕ ๕๖

๕๗ ๕๘

กลยุทธ์หลั
หลัก

โครงการ/กิจกรรม

*ตัวชี้วดั

*หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อให้การปรับปรุงและรักษา ๑.ร้อยละความสําเร็จ
85 *100 *100 *100 1.เพิ่มขีดความสามารถ
มาตรฐานความปลอดภัย ของจํานวนคู่มอื ปฏิบัติในการบริหารจัดการ ๑. การพัฒนาและปรับ- ๑.ระดับความสําเร็จ
(Safety and Security)
งานกํากับดูแลสนามบินที่
เพิ่มประสิทธิภาพการ ปรุงคู่มือปฏิบัตงิ านกํากับ ของการพัฒนาและ
การขนส่งทางอากาศทั้งส่วน ต้องปรับปรุงให้ครบถ้วน
กํากับดูแลความ
ดูแลสนามบิน
ปรับปรุงคูมื่ มอื ปฏิบัต-ิ
ของสนามบินและการบิน ตามมาตรฐาน ICAO
ปลอดภัย (Safety and ๒. การดําเนินการตาม งานกํากับดูแล
สมส.
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ๒.ร้อยละความสําเร็จของ 85 *100 *100 *100 Security) ตามเกณฑ์ แผนงานกํากับดูแลฯและ สนามบิน
(*เพิ่มค่าเป้าหมาย
มาตรฐานของ ICAO การดําเนินโครงการเพิ่ม ๒.ระดับความสําเร็จ (*เพิ
การดําเนินการตามแผนตัวชี้วัด)
ประสิทธิภาพการกํากับ ของการดําเนินการ
งานกํากับดูแลสนามบิน
ตามแผนงานฯ/โครงดูแลสนามบิน
และการดําเนินการเพิ่ม
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการกํากับ
การกํ
การ ากับดูแล
ดูแลสนามบิน
สนามบิน
*(แก้ไขค่าเป้าหมายตัวชี้วัด)
๓.ร้อยละความสําเร็จ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
ของจํานวนบทในคู่มือ
ปฏิบัติงานที่จําเป็นต้อง
ได้รับการปรับปรุ
บปรุงให้ทันสมัยและครบถ้วนตาม
กฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง

กิจกรรม

๔.ระดับความสําเร็จใน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
การตรวจสอบผูด้ ําเนินการเดินอากาศให้เป็นไป
ตามแผน

กิจกรรม

๑.การพัฒนาและปรับ- ๑.ระดับความสําเร็จ
ปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

๒.การตรวจสอบผู้ดําเนิน 2.ระดับความสําเร็จ
้ดํา
ใน
การเดินอากาศให้เป็นไป ในการตรวจสอบผู
เนินการเดินอากาศ
ตามแผน
ให้เป็นไปตามแผน

สมบ.

ยุทธศาสตร์
ทธศาสตร์
๒.สร้างเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการขนส่งทางอากาศ
ให้เป็นที่ยอมรับและตอบสนอง
ความต้องการของตลาดได้
อย่างเพียงพอ

เป้าประสงค์เชิ
เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

๕๕ ๕6 ๕7 ๕8

กลยุทธ์หลั
หลัก

โครงการ/กิจกรรม

*ตัวชี้วดั

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ ๑.ร้อยละของความสําเร็จ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๒.เพิ่มประสิทธิภาพ กิจกรรม
บริหารจัดการด้านการขนส่ง ในการตอบสนองความ
การให้บริการ
๑.การออกใบอนุญาต ร้อยละความสําเร็จ
ทางอากาศและการบริการที่มี ต้องการของผูร้ บั บริการ
๑.เพิม่ ประสิทธิภาพและ ประกอบกิจการค้าขายใน ในการรักษามาตรประสิทธิภาพ
รักษามาตรฐานการให้ การเดินอากาศ
ฐานระยะเวลาการ
บริการของกรม
๒.การพิจารณาจัดสรร ให้บริการ
การของกรม
เส้นทางบิน
2.ร้อยละของความพึง
พอใจผูร้ ับบริการ

๓.พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและยกระดับท่า
อากาศยานให้มีประสิทธิภาพ
เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล

- 13 ค่าเป้าหมาย

เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล

๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ *๒.ส่งเสริมให้
มให้บุบคุ ลากรมี กิจกรรม
จิตบริการที่ดี (Service 3.การสํารวจความพึง
Mind)
พอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละของความพึง
พอใจผูรั้ รบั บริการ

๑.ร้อยละของคูม่ ือสนาม- ๖๐ ๗๐ ๘๕ ๑๐๐ ๑.เพิ่มขีดความสามารถ
บินที่มีครบถ้วน
ในการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการ
(Aerodrome Manual)
๑.พัฒนาและบํารุงรักษา ๑.งานก่อสร้าง/พัฒนา/ ตามเกณฑ์ของ
ของท่าอากาศยานใน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง ปรับปรุง/บํารุงรักษา สํานักงาน ก.พ.ร
อํานวยความสะดวกตาม ท่าอากาศยาน
สังกัดบพ.
จํานวน(แห่ง) 16 19
24 28 แผนงาน/โครงการ ของ ๒.งานจัดหาสิง่ อํานวย
ท่าอากาศยานให้ได้ตาม ความสะดวก
คู่มือสนามบิน
๒.ความพึงพอใจของ
๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๒.พัฒนาบุคลากรที่ท่า 3.ฝึกอบรมบุคลากรด้าน ความพึงพอใจของ
การรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้บริการท่าอากาศ
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน
อากาศยาน
และการให้บริการ
ยาน

*หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สกข./
สบก.(กสอ.)
*ที่ประชุม
คณะทํางาน
Certified FL
แก้ wording

สพท./
สบก.

(พบส.)/
(กสอ.)

ยุทธศาสตร์
๔.พัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
สากลและสร้างความยั่งยืน

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

- 14 ค่าเป้าหมาย
๕๕ ๕๖

๕๗ ๕๘

กลยุทธ์หลั
หลัก

โครงการ/กิจกรรม

*ตัวชี้วัด

รับผิดชอบ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กร ระดับความเชื่อมั่นของ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๓.พัฒนาทรัพยากร
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ Stakeholders ที่มีต่อ
บุคคลและระบบ
คคลและระบบ
(LO: Learning Organization) บุคลากรของบพ. (สูง)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.พัฒนาระบบเทคโนโลยี ๑.การจัดทําแผนแม่บท ระดับความสําเร็จ
ของ าเนินการ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน เทคโนโลยีสารสนเทศ ของการดํ
และการสื่อสารบพ.
จัดทําแผนแม่บทฯ
การปฏิบัตงิ านให้มี
ศทส./
ประสิทธิภาพ
๒.การบริหารข้อมูล ร้อยละของข้อมูลที่มี สบก.(กสอ.)
สําหรับผู้บริหารโดยใช้ การปรับปรุงให้
ระบบคลังข้อมูลและ ครอบคลุม/ครบถ้วน
ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อ และทันสมัย
เสริมสร้างศักยภาพศูนย์
ปฏิบัติการบพ.
การจัดทําแผนพัฒนา ร้อยละของบุคลากร
๒.จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง องค์ความรู้แก่บคุ ลากร ทุกกลุ่มได้รับการ
สบก.
เพือจั
่ อจัดระบบองค์ความรู้ ในองค์กรให้ได้มาตรฐาน พัฒนาและสามารถ (พบส.)/(กสอ.)
นําไปประยุกต์ใช้กับ
งานได้ตามแผนฯ

*ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามโครงการ/กิจกรรม พิจารณารายละเอียดตามหน้า ๑5
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของผลผลิตและกิจกรรมหลัก พิจารณารายละเอียดตามหน้า 16-18
*หน่วยงานรับผิดชอบ

*หน่วยงาน

สมส.(สํานักมาตรฐานสนามบิน)
สกข.(สํานักกํากับกิจการขนส่งทางอากาศ)
ศทส.(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สบก.(สํานักมาตรฐานการบิน)
สพท.(สํานักพัฒนาท่าอากาศยาน)

สบก.(สํานักบริหารกลาง)
พบส.(กลุ่มพัฒนาบุคคลและสวัสดิการ)
กสอ.(กลุ่มสื่อสารองค์กร)

- 15 ยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด
โครงการ/
กิจกรรม
ข้อ ๑

ที่ ๑
ข้อ ๒
ข้อ ๑
ข้อ ๒
ที่ ๒

ข้อ ๑-๒-3

*ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม (เกณฑ์การให้คะแนน)
ระดับที่ ๑

ระดับที่ ๒

วิเคราะห์เนื้อหา พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนงานที่ต้อง คู่มอื ปฏิบัติงานกํากับ
ดูแลสนามบิน
พัฒนา/ปรับปรุง
แล้วเสร็จ
จัดทําแผนงาน/
ดําเนินการตาม
โครงการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ แผนงาน/โครงการฯ
ร้อยละ 85
กํากับดูแลสนามบิน
ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๔๐

ดําเนินงานตามแผน ดําเนินงานตามแผน
ร้อยละ ๓๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ 6๕

ร้อยละ 70

ข้อ ๑-2

ระดับที่ ๔

ระดับที่ ๕

ดําเนินงานตามคู่มือ
ปฏิบัติงานกํากับดูแล
สนามบิน ร้อยละ 80

ดําเนินงานตามคู่มือ
ปฏิบัติงานกํากับดูแล
สนามบิน ร้อยละ
อยละ 90

ดําเนินงานตามคู่มือ
ปฏิบัติงานกํากับดูแล
สนามบิน ร้อยละ 100
สมส.

ดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการฯ
ร้อยละ 90

ดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการฯ
ร้อยละ 95

ดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการฯ
ร้อยละ 100

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๑๐๐

ดําเนินงานตามแผน
ร้อยละ ๑๐๐

ติดตามแผนและแก้ไข
ข้อบกพร่องภายในเวลาที่
กําหนด ร้อยละ ๕๐

ติดตามแผนและแก้ไข
ข้อบกพร่องภายในเวลาที่
กําหนด ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ 7๕

ร้อยละ ๘0

ร้อยละ ๘๕

ข้อ ๑
ข้อ ๒
พบส.

สกข./ สบก.
(กสอ.)
สพท./ สบก.
(พบส.)

*ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม (ในแต่ละปีงบประมาณ)
ข้อ 3

สมบ.

ตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.พ.ร

ที่ ๓

ที่ ๔

ระดับที่ ๓

*หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๒๕๕๕
ร้อยละ ๘๕

๒๕๕๖
ร้อยละ ๘๕

๒๕๕๗
ร้อยละ ๘๕

จัดทําแผนแม่บทฯ จัดทําแผนแม่บทฯ
จัดทําแผนแม่บทฯ
แล้วเสร็จ ร้อยละ 50 แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๕ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๖๕

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

๒๕๕๘
ร้อยละ ๘๕

-

ดําเนินการตามแผนฯ
ร้อยละ ๘๐
๒๕๕๘
ร้อยละ ๘๐

ดําเนินการตามแผนฯ
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๘๐

-

ศทส.

สบก.(พบส.)
พบส.)

ผลผลิต

- 16 ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมายของผลผลิตและกิจกรรมหลัก (ในแต่ละปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

2555

2556

2557

2558

28

28

28

28

100

100

100

100

*หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

จํานวนท่าอากาศยานที่
ปรับปรุง/บํารุงรักษาและ
ษาและ
ก่อสร้าง
(แห่ง)

เชิงคุณภาพ

(1) การพัฒนาท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานทีปรั
่ ปรับปรุง/
บํารุงรักษา
และก่อสร้าง
ษาและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรมาตรฐานการก่อสร้างที่กําหนด
(ร้อยละ)
ยละ)

สพท.

เชิงเวลา

ระยะเวลาในการดํ
ระยะเวลาในการดําเนินงานภายในระยะเวลาที่
กําหนดตามสัญญา
(ร้อยละ)
ยละ)

100

100

100

100

887.8634

1,179.8847

1,250.5915

1,382.1982

28

28

28

28

เชิงค่าใช้จาย
่ าย

ค่าใช้จ่ายในการดํ
ยในการดําเนินงานอยู่ภายในวงเงินที่
ได้รับ
(ล้านบาท)
นบาท)

กิจกรรมหลักตามผลผลิต 1

เชิงปริมาณ

1.การดําเนินงานท่าอากาศยาน

จํานวนท่าอากาศยานที่
ปรับปรุง/บํารุงรักษาและ
ษาและ
ก่อสร้าง
(แห่ง)

2.การปรับปรุง/บํารุงรักษา/ก่อสร้าง
ท่าอากาศยาน และจัดให้มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกและความปลอดภัยที่
ท่าอากาศยาน

เชิงคุณภาพ

ท่าอากาศยานที่ปรับปรุง/
บํารุงรักษาและก่อสร้าง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรมาตรฐานการก่อสร้างที่กําหนด
(ร้อยละ)
ยละ)

สพท.
100

100

100

100

ผลผลิต

- 17 ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมายของผลผลิตและกิจกรรมหลัก (ในแต่ละปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

2555

2556

2557

2558

2,500

3,000

4,000

4 ,5 0 0

100

100

100

100

*หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

จํานวนการกํากับดูแล
ผู้ประกอบการด้านการ
นการ
บินพลเรือน
(ครั้ง)

เชิงคุณภาพ

(2) การกํากับดูแล ส่งเสริม
และพัฒนาด้านการขนส่ง
ทางอากาศ

ความถูกต้องของใบ
งของใบ
อนุญาตเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด
(ร้อยละ)
ยละ)

สมส.

เชิงเวลา

ระยะเวลาในการดํ
ระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน
ระยะเวลาที่
งานภายในระยะเวลาที
กําหนด
(ร้อยละ)
ยละ)

สกข./สมบ.

100

100

100

100

244.0109

314.2446

361.4014

326.0533

0

0

0

0

สมบ.

100

100

100

100

สกข./สมบ./สมส.

85

85

85

85

เชิงค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดํ
ยในการดําเนินงานอยู่ภายในวงเงินที่
ได้รับ
(ล้านบาท)
นบาท)

กิจกรรมหลักตามผลผลิต 2

1.การค้นหา/ช่วยเหลือ/สอบสวน
อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ ด้านการขนส่ง
ทางอากาศ
2.การออกใบอนุญาต ใบสําคัญ
ใบรับรองด้านการขนส่งทางอากาศ

3.การให้บริการข้อมูลการบินและ
บริการข่าวสารข้อมูลด้านอื่น

เชิงปริมาณ

จํานวนเที่ยวบินพาณิชย์ที่
เกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งทางอากาศต่อปี (ลํา)

เชิงคุณภาพ

ความถูกต้องของใบ
งของใบ
อนุญาตเป็
ญาตเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด
(ร้อยละ)
ยละ)

เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านขนส่งทาง
อากาศไม่น้อยกว่า
(ร้อยละ)

สมส./ศทส./
สสพ.(ศกอ.)

ผลผลิต

- 18 ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมายของผลผลิตและกิจกรรมหลัก (ในแต่ละปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัด/หน่วยนับ

2555

2556

2557

2558

-

-

1

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

98.0000

-

-

-

1

-

*หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

จํานวนท่าอากาศยาน
(เป้าหมาย)
หมาย) ที่ก่อสร้าง
ปรับปรุง และขยาย
(แห่ง)

เชิงคุณภาพ

(3) การพัฒนาท่าอากาศยาน
สูป่ ระชาคมอาเซียน

ท่าอากาศยาน (เป้าหมาย)
ที่ก่อสร้าง/
ง/ปรับปรุง และ
ขยาย เป็นไปตามเกณฑ์
การก่อสร้างที่กําหนด
(ร้อยละ)
ยละ)

สพท.

เชิงเวลา

ระยะเวลาในการดํ
ระยะเวลาในการดําเนินงานภายในระยะเวลาที
งานภายในระยะเวลาที่
(ร้อยละ)
กําหนด
ยละ)

เชิงค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดํ
ยในการดําเนินงานอยู่ภายในวงเงิ
ายในวงเงินที่
ได้รับ
(ล้านบาท)
นบาท)

กิจกรรมหลักตามผลผลิต 3

1.ก่อสร้าง/ปรับปรุง และขยาย
ท่าอากาศยาน (เป้าหมาย)

เชิงปริมาณ
จํานวนท่
นวน าอากาศยาน
(เป้าหมาย) ที่ก่กอ่ สร้าง/
ปรับปรุง และขยาย
(แห่ง)
เชิงคุณภาพ
ท่าอากาศยาน(เป้าหมาย)
ที่ก่กอ่ สร้าง/ปรับปรุง
และขยาย เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการ
ก่อสร้างที่กาํ หนด
(ร้อยละ)

สพท.
-

-

100

-

- 19 ผลผลิต

การติดตาม/ประเมินผลการปฏิบติั ตงิ าน

(1) การพัฒนาท่าอากาศยาน

มีการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานของกิจกรรมภายใต้ผลผลิตเพื่อรายงานผลความ
คืบหน้าของการดําเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด ส่วนการ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานจะเป็ น การวั ด ผลสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น งานทั้ งในระดั
ง ในระดับ ผลผลิ ต
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) โดยเปรียบเทียบกับเป้
บเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
(KPI) ที่กําหนดไว้ ทั้งนี
งนี้ กรมการบินพลเรือน (บพ.) ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยเป็นการประเมินผลตนเองด้วยเครื่องมือ PART (Performance Assessment
Rating Tool) ของสํานักงบประมาณ และ PMQA (Public Sector Management Quality
Award) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ด้วย

(2) การกํากับดูแล ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ
(3) การพัฒนาท่าอากาศยาน
สูป่ ระชาคมอาเซียน
(ผลผลิตนี้เริม่ ปีงบประมาณ 2557)

ผลผลิต
(1) การพัฒนาท่าอากาศยาน

(3) การพัฒนาท่าอากาศยาน
สูป่ ระชาคมอาเซียน
(ผลผลิตนี้เริม่ ปีงบประมาณ 2557)

การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สํานัก/กลุ่มงาน
และผู้จัดเก็บข้อมูล
ตามตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การดําเนินงานภายใต้ผลผลิตนี้ สํานัก/กลุ่มงานที่เป็นผู้รับผิดชอบตามผลผลิต/กิจกรรมหลัก
เป็นผู้ที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานราชการใน
ระดับภูมิภาค,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,บริษัทที่ปรึกษาในการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น
ของงาน/โครงการบริษัทที่ปรึกษาในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของงาน/โครงการ และ
สํานัก/กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบตาม
บริษัทที่เป็นผู้รับจ้างงานที่ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมการบินพลเรือน (บพ.)
ในส่ วนของการประสานความร่ วมมื อ กับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อง หน่ว ยงานผู้ รับ ผิ ด ชอบได้ ผลผลิต/กิจกรรมหลัก
(สพท.)
ดําเนินการตามวิธีการที่มีความสอดคล้อง และเหมาะสมตามลักษณะของงาน/โครงการ นั้นๆ
เช่น การจัดประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และการศึกษาเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง หรือขยายท่าอากาศ
ยานในความรับผิดชอบของกรมการบินพลเรือน เป็นต้น

- 20 ผลผลิต

(2) การกํากับดูแล ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ

การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

*หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การดําเนินงานภายใต้ผลผลิตนี้ สํานัก/กลุ่มงานที่เป็นผู้รับผิดชอบตามผลผลิต/กิจกรรมหลักเป็น
ผู้ที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น
กิจกรรมหลักด้านการค้นหาและช่วยเหลือ (Search and Rescue : SAR) สอบสวนอุบตั เิ หตุ
อุบตั กิ ารณ์ดา้ นการขนส่งทางอากาศ ได้มีมกี ารประสานงานกั
บ กองทัพบก/กองทัพเรือ/
าร
สํานัก/กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบตาม
กองทัพอากาศ/สํานักงานตํารวจแห่งชาติ/กรมเจ้าท่า/กรมประมง/กรมศุลกากร/กรมการ
ปกครอง/บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)/บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด/ ผลผลิต/กิจกรรมหลัก
(สมบ.)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯลฯ โดยในการประสานความร่วมมือได้มี คณะกรรมการ
แห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือทีป่ ระสบภัย และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ใน
แต่ละปีงบประมาณด้วย
กิจกรรมหลักด้านการออกใบอนุญาต ใบสําคัญ ใบรับรองด้านการขนส่งทางอากาศ
เช่น การออกใบอนุญาตจัดตั้งที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน,อากาศยานเบาพิเศษ,ที่ขึ้นลง
ชั่วคราวของเฮลิคอปเตอร์ /การออกใบอนุญาตผู้ประจํ าหน้าที่,ใบสําคัญการจดทะเบียน,
ใบสําคัญสมควรเดินอากาศ /การออกใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ,
ใบอนุญาตให้ใช้อากาศยานส่วนบุคคล เป็นต้น โดยการดําเนินงานของกิจกรรมหลักภายใต้
สํานัก/กลุ่มงาน
ผลผลิ ต นี้ สํ า นั ก /กลุ่ ม งานที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ อยู่ ใ นฐานะเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ห น่ ว ยงานที่
ผู้รับผิดชอบตาม
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีฐานะเป็นผู้รับบริการ เช่น ผลผลิต/กิจกรรมหลัก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน/หน่วยควบคุมจราจรทางอากาศ/
สมส.
สมาคมการบิน/โรงเรียนการบิน/รัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศคู่ภาคี/ผู้ขอจดทะเบียนอากาศ
สมบ.
ยาน/เจ้าของหรือผู้ครอบครองอากาศยาน/ผู้ประกอบการสนามบิน/บุคลากรด้านการบิน/
สกข.
ผู้ประกอบการสายการบิน/พนักงานของสายการบิน และผู้โดยสาร เป็นต้น สําหรับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เช่น สายการบินทั้งสองประเทศคู่
ภาคี / รั ฐ บาล/ประเทศคู่ ภ าคี / ผู้ ส่ ง ออกสิ น ค้ า /ผู้ ข นส่ ง สิ น ค้ า /เจ้ า ของสายการบิ น /บริ ษั ท
ประกันภัย/ผู้โดยสาร/ญาติผู้โดยสาร/ประชาชน และชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รอบท่าอากาศยาน
เป็นต้น

- 21 ผลผลิต

การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

*หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กิจกรรมด้านการอํานวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ : (งานกํากับดูแลและตรวจสอบ)
(สอดคล้องตาม Annex ที่ 9 : Facilitation (การอํานวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ)
1.ตรวจสอบแผนอํานวยความสะดวกประจําท่าอากาศยาน (ท่าอากาศยานภายในประเทศ และ

(2) การกํากับดูแล ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ

ระหว่างประเทศ) ระเบียบ และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามโปรแกรมการอํานวยความสะดวกในการบินพลเรือน
แห่ ง ชาติ โดยกรมการบิ น พลเรื อ นเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการกํ า กั บ ดู แ ล ควบคุ ม ส่ ง เสริ ม /
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามแผนอํานวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ โดยประสานความร่วมมือ
กับ“หน่วยงานอํานวยความสะดวก” ด้านการเข้าออกประเทศของอากาศยาน/ผู้โดยสาร/ลูกเรือ/สัมภาระ/
สินค้า/ไปรษณียภัณฑ์ และสิ่งของอื่นๆ เช่น สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง/กรมศุลกากร/กระทรวงสาธารณสุข/
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงการ
ต่างประเทศ รวมถึง ผู้ดําเนินงานสนามบินอนุญาตที่ให้บริการระหว่างประเทศ/ผู้ดําเนินการเดินอากาศ/
หน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศ และหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน จัดทํา บังคับใช้
และทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และเป็นปัจจุบัน ให้บรรลุเป้าประสงค์ในการอํานวย
ความสะดวกในการบินพลเรือนของประเทศเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

2. ตรวจสอบและประเมินแผนพัฒนาด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health
Regulations) ที่ช่องทางเข้าออกประเทศทั้ง ทางบก/น้ํา/อากาศ ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ
(International Health Regulations 2005) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) การตรวจสอบและประเมิน
แผนพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบและกํากับดูแลตาม ภาคผนวก 9 ว่าด้วย
เรื่อง การอํานวยความสะดวก ของ ICAO เพื่อให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ช่องทางเข้าออกประเทศปฏิบัติตามกฎดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.2550
และกระทรวงสาธารณสุขได้มีคําสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ International Health Regulations
(IHR) โดยแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ที่มีรองปลัดกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และ หัวหน้ากลุ่มอํานวยความสะดวกการขนส่งทางอากาศ สํานักมาตรฐาน
สนามบิน ผู้แทนกรมการบินพลเรือนเป็นอนุกรรมการฯ ดังกล่าว โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง/กรมเจ้าท่า/กรมควบคุมโรค/กรมอนามัย/กรมศุลกากร/สํานักงานตรวจคนเข้า
เมือง ฯลฯ ในรูปแบบของทีมประเมินฯ ที่มีหน้าที่ วางแผน และประเมินสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออก
ประเทศที่กําหนด พร้อมให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อช่องทางเข้าออก
ประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

สํานัก/กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ

สมส.(กอข.)

กลุ่มอํานวยความสะดวก
การขนส่งทางอากาศ

นโยบายรัฐบาล(ยิ่งลักษณ์)ที่ 3 : นโยบายเศรษฐกิจ (ข้อย่อยที่ 3.4.7) พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย รวมทั้งเพิ่มความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสารจาก
ปีละ 45 ล้านคน เป็นปีละ 65 ล้านคนขึ้นไป เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นนําของเอเชียและโลก และนโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หัวข้อที่ 8.1)
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน (ข้อย่อยที่ 8.1.2) เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้างและระบบ
การบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้นทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่าน
ระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบรูณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
*นโยบายรัฐบาล(ประยุทธ์)ที่ 6 : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (ข้อย่อยที่ 6.12) ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสากลใน
ภูมิภาค ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค ฯลฯ และ(ข้อย่อยที่ 6.13) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง ฯลฯ

*เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตารางแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) กรมการบินพลเรือน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ

55

วงเงินงบประมาณปี (หน่วย:ล้านบาท)
56
57
58
55-58

4,799.671

622.176

905.471

1,070.070

1,073.126

3,670.843

3,405.765

486.291

611.690

612.822

658.834

2,369.637

474.150

9.000

42.060

12.060

0.348

0.348

0.348

293.000

98.000

98.000

วงเงินรวม
แผนงาน/โครงการ

นโยบายรัฐบาลที่ 3 : นโยบายเศรษฐกิจ
1.แผนการพัฒนาท่าอากาศยาน
(1) งานก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง/บํารุงรักษาท่าอากาศยาน
ยุทธศาสตร์กรมการบินพลเรือน ข้อ 3
-งานต่อเติมความยาวทางวิ่ง ลานกลับลํา ลานจอดเครื่องบิน และระบบไฟฟ้า
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
ยกระดับท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพเป็น สนามบิน ท่าอากาศยานนราธิวาส
-งานปรับปรุงทางวิ่ง ทางขับ ลานกลับลํา และรวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นทั่วประเทศ
ที่ยอมรับในระดับสากล

9.000
15.000

15.000

42.060

ของกรมการบินพลเรือน 28 แห่ง
-การจ้างควบคุมงานต่อเติมความยาวทางวิ่ง ลานกลับลําลานจอดเครื่องบิน
และระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานนราธิวาส
-งานจัดซื้อที่ดิน 950 ไร่ พร้อมชดเชยสิ่งก่อสร้างและพืชผล ท่าอากาศยานเบตง
-งานจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารพร้อมระบบงานอื่นๆ

4.000

4.000

ท่าอากาศยานแม่สอด 1 แห่ง

4.000
-

- งานจ้างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบ/ก่อสร้าง/ต่อเติม ลานจอดเครื่องบิน

4.000

4.000

4.000

10.000

10.000

10.000

ท่าอากาศยานอุดรธานี 1 แห่ง
- งานจ้างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบ ปรับปรุง ขยายทางวิ่ง/ทางขับ/ลานจอด
เครื่องบินท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
-งานก่อสร้างลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานกระบี่
-งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน ทางวิ่ง/ทางขับ Approach light
ลานจอดเครื่องบิน ติดตั้งระบบไฟ PAPI ทดแทนของเดิม ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช
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184.900

4.000

4.000

12.000

12.000

12.000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สพท.

ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ

วงเงินรวม
แผนงาน/โครงการ

- งานก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมพร้อมติดตั้งสะพาน

55

269.500

นโยบายรัฐบาลที่ 3 : นโยบายเศรษฐกิจ
เทียบเครื่องบิน 1 ชุด ท่าอากาศยานอุดรธานี
ยุทธศาสตร์กรมการบินพลเรือน ข้อ 3
- งานซ่อมบํารุงทางวิ่ง/ทางขับ/ลานจอดเครื่องบิน ถนนภายในท่าอากาศยาน
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
ยกระดับท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพเป็น ตามวาระ 2 แห่ง
- งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่กรมการบินพลเรือน 3 แห่ง
ที่ยอมรับในระดับสากล

วงเงินงบประมาณปี (หน่วย:ล้านบาท)
56
57
58
55-58
55.000

64.495

150.005

269.500

474.047

85.047

170.000

102.000

117.000

474.047

35.400

5.400

10.000

10.000

10.000

35.400

- งานซ่อมบํารุงอาคารบริการท่าอากาศยาน 28 แห่ง

36.100

8.100

9.000

9.000

10.000

36.100

-งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น 2 อาคาร (24 ยูนิต)ท่าอากาศยานกระบี่

55.000

11.000

11.000

-งานก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (Runway End Safety Area:RESA)

65.850

9.450

53.550

125.800

59.270

66.530

2.345

0.405

0.832

0.900

0.208

2.345

15.000

26.000

33.880

74.880

33.000

69.032

102.032

2.850

65.850

พร้อมถนนชดเชยกรมทางหลวง ท่าอากาศยานแพร่
-งานขยายเขตทางวิ่ง (Runway Strip และ Runway End Safety Area)

125.800

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
-งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานน่าน 1 แห่ง
-งานขยายเขตทางวิ่ง (Runway Strip และ Runway End Safety Area)

74.880

ท่าอากาศยานหัวหิน
-งานก่อสร้าง ต่อเติมทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ลานจอดรถยนต์ พร้อม

219.510

ระบบไฟฟ้า ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
-งานปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานนครพนม

50.000

50.000

50.000

- งานก่อสร้างขยายลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

42.000

8.400

8.400

- งานปรับปรุงทางวิ่ง-ทางขับ ลานกลับลํา และสิ่งก่อสร้างอื่น 28 แห่ง

15.000

15.000

15.000

- งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ําพร้อมไฟส่องสว่าง

20.000

20.000

20.000

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน ทางวิ่ง-ทางขับ ไฟส่องลานจอดเครื่องบิน

20.000

20.000

20.000

ไฟส่องลานจอดรถยนต์ ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ํา ท่าอากาศยานชุมพร
- งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานน่าน

169.060

- งานก่อสร้างทางขับ และขยายลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานตรัง

27.000

94.800

- งานปรับปรุงและจัดหาระบบควบคุมระบบไฟฟ้าสนามบิน 3 แห่ง

8.370

-งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าสํารองขนาด 250

7.100

60.750

53.742

27.568

169.060

19.000

41.000

34.800

94.800

8.370

8.370
7.100

7.100

KVA พร้อมอุปกรณ์
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน ทางวิ่ง-ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน PAPI

20.000

ระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ํา ท่าอากาศยานระนอง 1 ระบบ
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20.000

20.000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สพท.

ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ

วงเงินรวม
แผนงาน/โครงการ

- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ํา ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

13.500

นโยบายรัฐบาลที่ 3 : นโยบายเศรษฐกิจ
-งานปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง Approach Light Wind Direction Indicator
ยุทธศาสตร์กรมการบินพลเรือน ข้อ 3
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ ไฟ PAPI ปรับปรุงอาคาร AFL และติดตั้งระบบควบคุม ท่าอากาศยานตรัง
ยกระดับท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพเป็น - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน ทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานหัวหิน
-งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และปรับปรุงพื้นที่ ท่าอากาศยานนราธิวาส
ที่ยอมรับในระดับสากล

55

วงเงินงบประมาณปี (หน่วย:ล้านบาท)
56
57
58
55-58

13.500

25.000

13.500
25.000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สพท.

25.000

13.500

13.500

13.500

18.000

18.000

18.000

-งานจัดหา/ติดตั้งระบบไฟ Approach CATI ทดแทนของเดิม ทย.พิษณุโลก

45.000

45.000

45.000

- งานปรับปรุงที่ทําการ ท่าอากาศยานเพชรบรูณ์ (สํานักงานชั่วคราว)

4.500

4.500

4.500

- งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และอาคาร

3.551

0.561

1.153

0.925

0.912

3.551

236.500

37.500

84.375

64.400

50.225

236.500

3.780

3.780

ประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานลําปาง
- งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และอาคารประกอบอื่นๆ
ท่าอากาศยานลําปาง
- งานก่อสร้างอาคารดับเพลิง ท่าอากาศยานปาย

3.780

- งานจ้างออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

12.437

12.437

12.437

- งานจ้างที่ปรึกษา ศึกษาออกแบบทางขับขนานและลานจอดเครื่องบิน

12.446

12.446

12.446

10.000

39.000

ท่าอากาศยานกระบี่ 1 แห่ง
-งานซ่อมปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคท่าอากาศยาน 28 แห่ง

39.000

-งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุง/ขยายทางวิ่ง

2.500

9.000

10.000

10.000
2.500

2.500

ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
-งานจ้างที่ปรึกษาติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน (บพ.)

13.884

-งานจ้างออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วม ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

2.500

5.000

-โครงการปรับปรุง/ขยาย ท่าอากาศยานแม่สอด : งานจัดซื้อที่ดินและชดเชยพืชผล

98.000

-งานจ้างที่ปรึกษา : โครงการศึกษาและจัดทําแผนการพัฒนาและเพิ่มการใช้

29.947

3.500

4.000

3.884

5.000

13.884
5.000

98.000

98.000

8.000

17.010

4.937

414.292

29.947 สสพ.(ศกอ.)

ประโยชน์ระบบท่าอากาศยานภูมิภาค

(2) งานจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่ท่าอากาศยาน

1,393.906

135.885

293.781

457.248

1,301.206

- เครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF-FM ชนิดมือถือ 100 เครื่อง

2.340

0.540

0.600

1.200

- เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walk Through) 5 เครื่อง

2.340

0.540

0.800

1.000

2.340

- จัดหาและติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) พร้อมซ่อมข่ายสายเคเบิ้ล

14.960

3.060

5.100

6.800

14.960

- จัดซื้อลิฟท์ขนส่งสัมภาระที่ท่าอากาศยานกระบี่

1.890

1.890

1.890

- จัดหาเครื่องพิมพ์แบบ จํานวน 1 เครื่อง

1.500

1.500

1.500

2.340

โทรศัพท์ 4 ระบบ
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สพท.

ยุทธศาสตร์
นโยบายรัฐบาลที่ 3 : นโยบายเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์กรมการบินพลเรือน ข้อ 3
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
ยกระดับท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล

แผนงาน/โครงการ

วงเงินรวม
แผนงาน/โครงการ

55

วงเงินงบประมาณปี (หน่วย:ล้านบาท)
56
57
58
55-58

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(2) งานจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่ท่าอากาศยาน
- จัดซี้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Dual View X-Ray ขนาด

36.000

12.000

12.000

12.000

36.000

10.000

10.000

20.000

ช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. จํานวน 2 เครื่อง
- จัดซี้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Dual View X-Ray ขนาด

20.000

ช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. จํานวน 2 เครื่อง
- รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 9 คัน

14.040

2.235

2.361

2.361

7.083

14.040

- งานซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องจักรอํานวยความปลอดภัย 28 แห่ง

38.000

9.000

10.000

9.000

10.000

38.000

- งานซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอํานวยความสะดวก 28 แห่ง

32.200

7.200

8.000

8.000

9.000

32.200

- จัดหาอะไหล่ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 28 แห่ง

9.000

9.000

9.000

- จัดหาอะไหล่เครื่องมือรักษาความปลอดภัย

9.000

9.000

9.000

- เครื่องติดสัญญาณการจุดระเบิดด้วยโทรศัพท์มือถือ ท่าอากาศยานนราธิวาส

1.500

1.500

38.100

8.100

10.000

411.120

61.920

195.300

- จัดหาอะไหล่อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสนามบิน 28 แห่ง
- จัดซื้อรถดับเพลิงอากาศยานจํานวน 16 คัน

1.500
10.000
153.900 -

- จัดซื้อรถยนต์โดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน

2.526

1.232

- ระบบ Digital CCTV จํานวน 28 กล้อง 1 ระบบ

6.000

6.000

- ระบบ Digital CCTV (45) กล้อง ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี

9.500

- ระบบ Digital CCTV (34) กล้อง และระบบควบคุมพื้นที่ท่าอากาศยาน

10.000

38.100
411.120

1.294

2.526
6.000

9.500

9.500

11.500

11.500

11.500

13.438

13.438

13.438

6.000

17.550

ท่าอากาศยานพิษณุโลก 1 ระบบ
- ระบบ Digital CCTV (57) กล้อง และระบบควบคุมพื้นที่ท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานขอนแก่น 1 ระบบ
- จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าสํารองอัตโนมัติ (UPS) จํานวน 4 ระบบ

17.550

- จัดซี้อรถดับเพลิงอากาศยาน 7 คัน

180.075

- จัดซี้อรถดับเพลิงอากาศยาน 6 คัน

154.188

4.050

6.000

36.120

143.955
23.220

5.000

-งานปรับปรุงระบบ Digital CCTV (10) กล้อง ทย.สุราษฎร์ธานี 1 ระบบ

1.500

130.968

5.000

96.989

14.580

- ระบบเสียงประกาศ 1 ระบบ

1.500

1.500

11.250

11.250

7.200

3.600

154.188
5.000

- รถบรรทุกน้ําดับเพลิง 9 คัน
- เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ X-Ray ขนาด 60x40 ซม.

180.075

82.409

96.989
1.500
11.250

ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน/สกลนคร/ร้อยเอ็ด/หัวหิน/สุราษฏร์ธานี
- รถพยาบาล(รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน
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3.600

7.200

สพท.

ยุทธศาสตร์
นโยบายรัฐบาลที่ 3 : นโยบายเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์กรมการบินพลเรือน ข้อ 3
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
ยกระดับท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล

แผนงาน/โครงการ

วงเงินรวม
แผนงาน/โครงการ

55

วงเงินงบประมาณปี (หน่วย:ล้านบาท)
56
57
58
55-58

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(2) งานจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่ท่าอากาศยาน
- จัดหาเครื่องมือวัดความเข้มแสงระบบไฟฟ้าสนามบินชนิดเคลื่อนที่

10.000

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมย่านความถี่ C- Band

10.000

3.500

10.000
3.500

สพท.

3.500

(High Power Amplifier) จํานวน 1 ชุด ที่กรมการบินพลเรือน
-ระบบ Access Control 1 ระบบ

1.400

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมย่านความถี่ C- Band

1.400

27.200

3.400

10.200

1.400
13.600

27.200

(High Power Amplifier) จํานวน 4 ระบบ
- จัดซี้อรถกู้ภัยอากาศยานพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 คัน

18.100

- จัดซี้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตัดหญ้า

16.500

2.200

2.200

2.200

5.400

0.600

- จัดหาเครื่องวิเคราะห์สัญญาณความถี่สูง (Spectrum Analyzer) พร้อม

18.100
5.500

18.100
8.800

16.500
2.200

อุปกรณ์ประกอบ
- จัดหาติดตั้งระบบ FDIS & SMATV (Flight Data Information

1.800

3.000

5.400

System & Satellite Master Antena Television) พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ 5 ระบบ
-เครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าระบบอัตโนมัติขนาด 200 KVA และอุปกรณ์

4.800

4.800

4.800

ประกอบ 1 เครื่อง
-ระบบวิทยุสื่อสาร Digital VHF Base Station จํานวน 3 เครื่อง

7.000

-ปรับปรุงระบบถ่ายทอดข่าวสารการบินอัตโนมัติ (Automatic Message-

1.000

3.000

3.000

7.000

7.500

7.500

7.500

24.000

24.000

24.000

-รถแผ่นปูพื้นกู้อากาศยาน 3 คัน

117.600

24.900

24.900

2. แผนการกํากับดูแลและพัฒนาองค์กร

331.460

53.877

99.994

63.139

331.460

32.000
4.500
0.100
20.000
0.300
0.600
1.500

12.000
4.500
0.100

20.000

Switching System : AMSS) 1 ระบบ
-รถกวาดดูด 3 คัน

นโยบายรัฐบาลที่ 3 : นโยบายเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์กรมการบินพลเรือน ข้อ 1
กําหนด พัฒนามาตรฐานและวิธีการกํากับดูแล
สนามบินและการบินให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลและเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการบิน
ของประเทศ

-โครงการจัดทําข้อมูล Electronic Terrain and obstacle Data
-งานระบบการตรวจสอบระดับเสียงจากการดําเนินการสนามบิน 1 ระบบ
-งานจัดทําเคาน์เตอร์เพื่อบริการประชาชน
-งานจัดสร้างห้องปฏิบัติควบคุมจราจรทางอากาศ
-งานปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7
-โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
-โครงการจัดหาครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์เพื่อจัดทําห้องประชุม 1 แห่ง
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130.232

20.000
0.300
0.600
1.500

32.000
4.500
0.100
20.000
0.300
0.600
1.500

สมส.

ยุทธศาสตร์
นโยบายรัฐบาลที่ 3 : นโยบายเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์กรมการบินพลเรือน ข้อ 1
กําหนด พัฒนามาตรฐานและวิธีการกํากับดูแล
สนามบินและการบินให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลและเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการบิน
ของประเทศ

วงเงินรวม

แผนงาน/โครงการ/มาตรการสําคัญ

แผนงาน/โครงการ

55

วงเงินงบประมาณปี (หน่วย:ล้านบาท)
56
57
58
55-58

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. แผนการกํากับดูแลและพัฒนาองค์กร
-งานจ้างที่ปรึกษา : โครงการศึกษาพัฒนาระบบการบริการข้อมูลข่าวสารการบิน

26.000

26.000

26.000

สมส.

(AIS : Aeronautical Information Service) ไปสู่ระบบการบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารการบิน (AIM : Aeronautical Information Management) ระยะที่ 1
-งานจ้างที่ปรึกษา : ศึกษาออกแบบระบบบริการข้อมูลการบินของประเทศไทย

3.000

-โครงการพัฒนาความร่วมมือว่าด้วยการดําเนินงานด้านความปลอดภัยและ

0.520

3.000
0.520

3.000
0.520

คงไว้ซึ่งความสมควรเดินอากาศภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สมบ.

(COSCAP - SEA) (เจ้าภาพจัดการประชุม)
-งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดเก็บเอกสารสําคัญ/ประวัติทะเบียนที่เกี่ยวกับ

4.500

4.500

4.500

อากาศยานและนักบินให้ได้ตามมาตรฐาน ICAO
-งานปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

49.790

12.000

37.790

49.790

สพท.

(ICAO) ณ ที่ตั้งประเทศไทย

นโยบายรัฐบาลที่ 8 : นโยบายการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์กรมการบินพลเรือน ข้อ 4
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลและสร้างความ
ยั่งยืน

-งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสํานักงานกรมการบินพลเรือน 1 แห่ง

9.937

9.937

9.937

-โครงการศึกษา/วิเคราะห์ และออกแบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณา-

6.300

6.300

6.300

3.800

3.800

3.800

7.277

7.277

7.277

การข้อมูลสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบการรักษาความปลอดภัย และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
-โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสําหรับ Web Site แบบ
บูรณาการทั้งส่วนกลางและท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 28 แห่ง
-จัดหาระบบสํารองข้อมูลนอกสํานักงาน (Backup Site)
-โครงการจัดซี้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคอมพิวเตอร์ทดแทน

15.060

-โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-License แบบบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อน

15.000

15.060

15.060
15.000

15.000

ศทส.

ไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ระยะที่ 1 (1 ระบบ)
-โครงการจัดหาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 1 ระบบ

8.640

8.640

8.640

-โครงการจัดหาครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 แห่ง

1.848

1.848

1.848

-งานพัฒนาระบบจัดการเอกสารและฐานข้อมูลเอกสารอิเล็คทรอนิกส์

6.240

6.240

6.240

18.678

18.678

18.678

9.500

9.500

9.500

(e-Document และ Virtual Library) 1 ระบบ

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อ
รองรับ IPV6 (1 ระบบ)

-โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Server Consolidation)
1 ระบบ
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์กรมการบินพลเรือน ข้อ 4
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลและสร้างความ
ยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลที่ 3 : นโยบายเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์กรมการบินพลเรือน ข้อ 2
สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพการขนส่งทาง
อากาศให้เป็นที่ยอมรับและตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ
ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ ข้อที่ 9
(รายการค่าดําเนินการภาครัฐ)

แผนงาน/โครงการ

วงเงินรวม
แผนงาน/โครงการ

55

วงเงินงบประมาณปี (หน่วย:ล้านบาท)
56
57
58
55-58

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-งานพัฒนาบุคลากร (การฝึกอบรม/การสัมนา/การศึกษาดูงาน/การประชุม)
(ภายในประเทศ)

30.668

10.575

10.575

9.517

9.357

(ต่างประเทศ)

20.712

7.142

7.142

6.428

6.428

30.668 สบก.(พบส.)
20.712

มาตรการสําคัญ
-งานจ้างที่ปรึกษา : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขต

34.990

-

12.000

22.990

34.990 สสพ.(ศกอ.)

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park) สําหรับการขนส่งทางอากาศใน
ประเทศไทย

รายการค่าดําเนินการภาครัฐ

1,956.116

455.821

488.664

509.691

571.987

(ตามแผนการพัฒนาท่าอากาศยาน)
- งบบุคลากร

603.987

140.938

145.658

154.099

163.250

603.945

- งบดําเนินงาน

524.545

117.865

129.871

135.236

144.671

527.642

- งบบุคลากร

499.191

114.635

122.214

127.420

127.320

491.589

- งบดําเนินงาน

214.844

49.348

53.994

53.904

57.176

214.422

- งบเงินอุดหนุน

64.865

15.589

16.478

16.399

17.861

66.327

- งบรายจ่ายอื่น

25.944

-

14.580

3.567

25.944

1.418

0.096

0.173

0.480

1,953.185 หน่วยงานในบพ.

(ตามแผนการกํากับดูแลและพัฒนาองค์กร)

-

รายการครุภัณฑ์
-ครุภัณฑ์สํานักงาน

0.576

-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
-ครุภัณฑ์อื่นๆ

รวมวงเงิน : กรมการบินพลเรือน
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22.740

16.870

5.870

22.633

56.550

22.740

7,087.248

1,131.873

1,494.129

1,709.993

1,708.252

5,955.488

แผนทีย่ ุทธศาสตร์ (Strategy Map) กรมการบินพลเรือน

(กลุ่มนโยบายและแผน สสพ.)

(กลุน่มพลเรื
นโยบายและแผน
สสพ.)
วิสัยทัศน์ “เป็ นองค์ กรชั้นนําในระดับภูมิภาค เพือ่ การขับเคลือ่ นและผลักดันให้ การบิ
อนของประเทศเป็
นทีย่ อมรับและแข่ งขันได้ ในระดับสากล”
ยุทธศาสตร์์ ที่ 2
สร้ างเสริมและพัฒนาศักยภาพการขนส่ งทางอากาศให้
เป็ นที่ยอมรับและตอบสนองความต้ องการของตลาดได้
อย่ างเพียงพอ

การขนส่ งทางอากาศได้รับการพัฒนามาตรฐานและ
บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง

ประสิ ทธิธภาพของ
การปฏิบัตริ าชการ
พัฒนาองค์ กร

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับ
ท่ าอากาศยานให้ มีประสิ ทธิภาพเป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล

สนามบินและการบินได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
พัฒนาองค์ กรสู่ ความเป็ นสากลและสร้ าง
ความยั่งยืน

ท่าอากาศยานมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับ
ในประเทศ

ระดบความเชอมนทมตอ
ระดั
บความเชื่อมัน่ ที่มีต่อ บพ.
บพ

คุณภาพการ
ให้ บริการ

ประสิสิทธิผลตาม
ยุททธศาสตร์

ยุทธศาสตร์์ ที่ 1
กําหนด พัฒนามาตรฐานและวิธีการกํากับดูแล
สนามบินและการบินให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
และเอือ้ ต่ อการพัฒนาคุณภาพการบินของประเทศ

ผูร้ ับผูบริ
ร้ ับกบริาร/ผู
การ/ผู
ใ้ ช้บ้ ใ้ ริช้กบ้ ารพึ
ริ การงึ พอใจ

ท่าอากาศยานปฏิบตั ิได้ตามคู่มือสนามบิน
(Aerodrome Manual)

มาตรฐานการบินถูกปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดและครอบคลุม

เพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะการบริหารจัดการด้ าน
การขนส่ งทางอากาศและการบริการที่มปี ระสิ ทธิภาพ
ความสามารถในการตอบสนองความตอง
ความสามารถในการตอบสนองความต้
อง
การของผูร้ ับบริ การ

เพือ่ ให้ การปรับปรุงและรักษามาตรฐานความปลอดภัย(Safety and
Security)การขนส่ งทางอากาศทั้งส่ วนของสนามบินและการบิน
เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
ความสําเร็ จของจํานวนคู่มือปฏิบตั ิงานกํากับดูแลสนามบิน/
จํานวนบทในคู่มือปฏิบตั ิงานที่จาํ เป็ น ต้องปรับปรุ งให้ครบถ้วน
และทันั สมัยั ตามมาตรฐาน ICAO และกฎระเบีียบที่ีเกีี่ยวข้อ้ ง

เพือ่ ยกระดับมาตรฐานท่ าอากาศยานในความรับผิดชอบให้ มปี ระสิ ทธิภาพ
เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
คู่มือสนามบิน(Aerodrome Manual)ที่มีครบถ้วน
ของท่าอากาศยานในสังกัด บพ.
ของทาอากาศยานในสงกด

ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน/ เพิ่มประสิ ทธิภาพการกํากับ
ดูแลสนามบิน และความสําเร็จในการตรวจสอบผูด้ าํ เนินการเดินอากาศให้
เป็ นไปตามแผน

เพือ่ ส่ งเสริมการพัฒนาองค์ กรให้ เป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้ (LO : Learning Organization)
ระบบบริ หารจัดการแต่ละด้านได้มาตรฐาน
(ระบบ IT /สารสนเทศ/ฐานข้อมูลสําคัญ)

-บุคลากรมี Competency ผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนด
-ความเชื่อมัน่ ของ Stakeholders ที่มีต่อบุคลากรของ บพ.
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แผนทีย่ ุทธศาสตร์ (Strategy Map) กรมการบินพลเรือน

(ดร.รัฐ ธนาดิเรก)

วิสัยทัศน์ “เป็ นองค์ กรชั้นนําในภูมิภาค ASEAN ด้ านการขับเคลือ่ นและผลักดันให้ ระบบการบินพลเรือนของประเทศมีความน่ าเชื่อถือและแข่ งขันได้ ในระดับสากล”
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับ
ท่ าอากาศยานให้ มคี วามทันสมัยและมีคุณภาพเป็ นที่
ยอมรับและแข่ งขันได้ ในระดับสากล

การขนส่ งทางอากาศได้รับการพัฒนามาตรฐานและ
บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง

ประสิ ทธิธภาพของ
การปฏิบัตริ าชการ
พัฒนาองค์ กร

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
สร้ างเสริมและพัฒนาศักยภาพการขนส่ งทาง
อากาศให้ เป็ นทีย่ อมรับและตอบสนองความ
ต้ องการของตลาดได้ อย่ างต่ อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
พัฒนาองค์ กรสู่ ความเป็ นสากลและสร้ าง
ความยัง่ ยืน

ท่าอากาศยานมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ

ระบบการบินและท่าอากาศยานได้มาตรฐาน
ระดบความเชอมนในกรม
ระดั
บความเชื่อมัน่ ในกรม

ท่าอากาศยานสามารถพึ่งตนเองได้

ผูร้ ับบริ การพึงพอใจ

คุณภาพการ
ให้ บริการ

ประสิสิทธิผลตาม
ยุททธศาสตร์

ยุทธศาสตรทที่ 1
ยทธศาสตร์
สร้ าง กําหนดและพัฒนามาตรฐานสนามบินและ
การบินให้ เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากลและเอือ้ ต่ อ
การพัฒนาคุณภาพการบินของประเทศ

ท่าอากาศยานปฏิบตั ิได้ตามมาตรฐานหรื อสู งกว่า
มาตรฐาน
มาตรฐานทางการบินถูกปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดและ
ครอบคลุม

เพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะการบริหารจัดการด้ าน
การขนส่ งทางอากาศและการบริการที่มปี ระสิ ทธิภาพ
สามารถตอบสนอง Demand ของตลาดได
ของตลาดได้
อย่างครบถ้วนและมีช่องทางที่ครอบคลุม

เพือ่ ให้ การปรับปรุ งและรักษามาตรฐานความปลอดภัย
(Safety and Security)การขนส่ งทางอากาศทั้งส่ วนของ
สนามบินและการบินเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล

เพือ่ ยกระดับมาตรฐานท่ าอากาศยานในความรับผิดชอบให้ มปี ระสิ ทธิภาพเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล

พัฒนามาตรฐานทางการบินและบังคับใช้
อย่างต่อเนื่อง
แก้ปัญหาและสร้างบุคลากรใหม่ได้ใน
เวลาที่รวดเร็ วและครบถ้วน

กําหนดแนวทางพัฒนาท่าอากาศยาน
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท่าอากาศยานได้
ตามเวลาที่กาํ หนด

เพือ่ ส่ งเสริมการพัฒนาองค์ กรให้ เป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้ (LO : Learning Organization)
บุคลากรมี Competency ผ่านเกณฑ์
ที่กาํ หนด

ระบบ Information Technology และ Infrastructure
ที่จาํ เป็ นและทันสมัย
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มีฐานข้อมูลที่ทราบถึง Demand ของตลาดและ
ข้อมูลที่สาํ คัญ

ระบบบริ หารจัดการแต่ละด้านได้ตามมาตรฐาน

