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1.

ความเป็นมาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน ปี พ.ศ. 2560-2564

จากการที่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของกรมการบินพลเรือนเดิม โดยแยกอานาจหน้าที่ใน
การกากับดูแลออกจากหน่วยงานผู้ให้บริการ โดยให้กรมท่าอากาศยานทาหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาโครงข่าย
และส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน และท่าอากาศยานให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์
ความจาเป็นและความเป็นไปได้ในการมีท่าอากาศยานแห่งใหม่เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ดาเนินกิจการท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ถูก
หลักเศรษฐกิจ และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและให้ได้มาตรฐานสากล ดังนั้นเพื่อเป็นการกาหนด
ทิศทางในการดาเนินงานของกรมท่าอากาศยาน ในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2560-2564) สาหรับใช้เป็นกรอบในการ
จัด ท าแผนปฏิบั ติ การเพื่ อขับ เคลื่ อนองค์กร ให้ ส อดคล้องกับ ยุ ท ธศาสตร์ของชาติ และยุท ธศาสตร์ของกระทรวง
คมนาคม รวมทั้งการเตรียมแนวทางการดาเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจหลักที่ได้
กาหนดไว้ ทางกรมท่าอากาศยานจึงได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2564 เพื่อกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก และ กรอบยุทธศาสตร์สาหรับใช้ในการดาเนินงานของกรมฯต่อไป

2.

วัตถุประสงค์การจัดทาแผนยุทธศาสตร์

2.1 เพื่อกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์หลัก ของกรมท่าอากาศยาน
2.2 เพื่อกาหนด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ในการดาเนินงาน ในช่วงปี พ.ศ.2560-2564 สาหรับใช้
เป็นกรอบในการประเมินผลและกาหนดแผนงานโครงการสาหรับการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT) ขององค์กร

ในการดาเนินงานสาหรับการจัดทาแผนยุ ทธศาสตร์ครั้งนี้ ทางกรมท่า อากาศยานได้มีการจัดตั้งคณะทางาน
และได้มีการให้ผู้เกี่ยวข้องในส่วนงานต่างๆทั้งในส่วนของกลางและส่วนท่าอากาศยานในสังกัดได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นทั้งในการสอบและเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปัญหาอุปสรรค และ จุดแข็ง จุดอ่อนต่างๆของ
องค์กร ซึ่งจากการใช้เครื่องการประเมินสภาวะแวดล้อมจากปัจจัยภายในและภายนอกของหน่วยงาน โดยใช้หลักการ
SWOT Analysis สามารถสรุปประเด็นสาคัญในการนาไปสู่การกาหนดกรอบยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
จุด แข็ ง (STRENGTH) จุด แข็งของหน่ ว ยงานคือเป็ น หน่ วยงานที่ มี ความรู้เกี่ย วกับ ระบบมาตรฐานของ
ท่าอากาศยานและมีท่าอากาศยานกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่พร้อมต่อการรองรับการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงการ
เดินทาง ซึ่งมีประเด็นสาคัญดังนี้
- บุคลากรที่มีความรู้เรื่องมาตรฐานสนามบิน
- มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสานักงานการบินพลเรือน
- มีเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้แก้ปัญหาได้
- มีท่าอากาศยานที่ตั้งที่ชัดเจน เหมาะสมกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคพร้อมต่อการพัฒนา
จุ ด อ่ อ น (WEAKNESS) จุ ด อ่ อ นของหน่ ว ยงานจะเกี่ ย วกั บ การประสานงานระหว่ า งส่ ว นกลางและ
ท่าอากาศยาน ความรู้สึกของบุคคลากรที่อาจจะไม่มีความมั่นคงในบางตาแหน่ง รวมทั้งโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ไม่
ชัดเจน และความขาดแคลนอัตรากาลัง ซึ่งมีประเด็นสาคัญดังนี้
- ระบบการทางานที่มีความแตกต่างกันในส่วนกลางและส่วนของท่าอากาศยาน เกิดความไม่เข้าใจในการ
ทางาน
- โครงสร้างการทางานของบุคคลากรยังไม่ค่อยชัดเจน
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-

การจัดเก็บรายได้ไม่เต็มที่และค่าสิทธิในการประกอบการธุรกิจในท่าอากาศยานค่อนข้างต่า
กฎระเบียบในการบริหารงานไม่ทันสมัย
บุคลลากรในบางตาแหน่งขาดความมั่นคงและไม่มีแผนพัฒนาบุคคลากรที่ชัดเจน
บุคคลากรในแต่ละสายงานมีไม่เพียงพอกับภาระงานปัจจุบัน
อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานล้าสมัย

โอกาส (OPPORTUNITY) โอกาสของหน่วยงานจะเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐที่จะส่งผลในการพัฒ นา
ระบบความเชื่อมโยงทางโครงข่ายการเดินทางที่สะดวกขึ้ น ทั้งจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน แนวโน้มการพัฒนา
ทางการท่องเที่ยว และทิศทางการใช้บริการสายการบินต่างๆซึ่งมีการแข่งขันกันการเป็นสายการบินต้นทุนต่า รวมทั้งมี
การสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาระบบโลจิสติค ซึ่งมีประเด็นสาคัญดังนี้
- การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทาให้เกิดโอกาสในการใช้บริการด้านการบินในภูมิภาคมากขึ้น
- ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
- มีผู้ใช้บริการในภาคส่วนต่างๆเพิ่มมากขึ้นทุกปี
- มีผู้ประกอบการสายการบินที่เพิ่มขึ้นทาให้เกิดการแข่งขัน
- นโยบายการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการเดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้น
- สามารถตอบสนองการนโยบายการพัฒนาของภาครัฐด้านโลจิสติคได้
อุปสรรค (THREAT) อุปสรรคของหน่วยงานจะเกี่ยวกับการพัฒนาท่าอากาศยานต่างๆที่มีอยู่ยังไม่ทัดทียม
กัน ความคล่ องตั ว ในการบริหารงบประมาณส าหรับ พั ฒ นายั งมี กฎระเบี ยบที่ อาจท าให้ เกิด ความล่ าช้ าไม่ ทั น ต่ อ
เหตุการณ์ รวมทั้งปัจจัยทางการเมือง ซึ่งมีประเด็นสาคัญดังนี้
- ขาดการเสริมสร้างในด้านภาพลักษณ์ (Image) ให้เป็นที่โดดเด่น
- ความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณสาหรับการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ยังไม่เพียงพอ
- ภาครัฐจะเน้นการพัฒนาสนามบินหลักมากกว่าสนามบินในพื้นที่ภูมิภาค
- นโยบายการพัฒนาและปัจจัยทางการเมืองที่ไม่แน่นอน
- ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจและราคาน้ามัน ส่งผลต่อการกาหนดเที่ยวบินของสายการบิน
- กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลในการพัฒนาสนามบินและท่าอากาศยาน
ตารางที่ 3.1 สรุปประเด็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
จุดแข็ง (Strength)
- บุคลากรที่มีความรู้เรื่องมาตรฐานสนามบิน
- มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสานักงานการบินพลเรือน
- มีเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้แก้ปัญหาได้
- มี ท่ า อากาศยานที่ ตั้ งที่ ชั ด เจน เหมาะสมกระจายอยู่ ทั่ ว ทุ ก
ภูมิภาคพร้อมต่อการพัฒนา
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จุดอ่อน (Weaknesses)
- ระบบการทางานที่มีความแตกต่างกันในส่วนกลางและส่วนของท่า
อากาศยาน เกิดความไม่เข้าใจในการทางาน
- โครงสร้างการทางานของบุคคลากรยังไม่ค่อยชัดเจน
- การจัดเก็บรายได้ไม่เต็มที่ และ ค่าสิทธิในการประกอบการธุรกิจ
ในทาอากาศยานค่อนต่า
- กฎระเบียบในการบริหารงานไม่ทันสมัย
- บุ คลลากรในบางต าแหน่ งขาดความมั่ น คงและไม่มี แ ผนพั ฒ นา
บุคคลากรที่ชัดเจน
- บุคคลากรในแต่ละสายงานมีไม่เพียงพอกับภาระงานปัจจุบัน
- อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานล้าสมัย
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ตารางที่ 3.1 สรุปประเด็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (ต่อ)
โอกาส (Opportunities)
- การเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน ทาให้เกิดโอกาสในการใช้บริก าร
ด้านการบินในภูมิภาคมากขึ้น
- ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
- มีผู้ใช้บริการในภาคส่วนต่างๆเพิ่มมากขึ้นทุกปี
- มีผู้ประกอบการสายการบินที่เพิ่มขึ้นทาให้เกิดการแข่งขัน
- นโยบายการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการเดินทางโดย
เครื่องบินมากขึ้น
- สามารถตอบสนองการนโยบายการพั ฒ นาของภาครั ฐ ด้ า น
โลจิสติคได้

4.

อุปสรรค(Threats)
- ขาดการเสริมสร้างในด้านภาพลักษณ์(Image)ให้เป็นที่โดดเด่น
- ความคล่ อ งตั วในการบริห ารงบประมาณส าหรับ การพั ฒ นาสิ่ ง
อานวยความสะดวกต่างๆ ยังไม่เพียงพอ
- ภาครัฐจะเน้นการพัฒ นา สนามบิน หลัก มากกว่า สนามบิ นใน
พื้นที่ภูมิภาค
- นโยบายการพัฒนาและปัจจัยทางการเมืองที่ไม่แน่นอน
- ความผั น ผวนทางด้ า นเศรษฐกิ จ และราคาน้ ามั น ส่ งผลต่ อ การ
กาหนดเที่ยวบินของสายการบิน
- กฎระเบีย บด้านสิ่ งแวดล้ อม ส่งผลในการพั ฒ นาสนามบิ น และ
ท่าอากาศยาน

การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสาเร็จ

จากการประเมิ น สภาพการณ์ ของ จุ ด แข็ง จุ ด อ่ อน โอกาส และ อุ ป สรรค ของหน่ วยงานได้ น ามาสรุป
ความสาคัญของปัจจัยในแต่ละด้านโดยการให้น้าหนักคะแนนของปัจจัยย่อยในแต่ละส่วน เพื่อบ่งบอกถึงความสาคัญ
ของปัจจัยนั้นๆ และนาไปสู่การกาหนดทิศทางหรือปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จของหน่วยงานได้ โดยการกาหนดค่า
น้าหนักความสาคัญ จากการใช้วิธีการเทียบค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก (Weighted Score) สรุปได้ในตารางที่ 4.1 และ
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.1 ค่าคะแนนนาหนัก ปัจจัยภายใน ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน
รายละเอียดปัจจัย

รหัส

นาหนัก
(Weight)

- บุคลากรที่มีความรู้เรื่องมาตรฐานสนามบิน
- มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสานักงานการบินพลเรือน
- มีเงินทุนทุนเวียนที่ใช้แก้ปัญหาได้
- มีท่าอากาศยานที่ตั้งที่ชัดเจน เหมาะสมกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคพร้อมต่อ
การพัฒนา
-ระบบการทางานที่มีความแตกต่างกันในส่วนกลางและส่วนของท่าอากาศยาน
เกิดความไม่เข้าใจในการทางาน
- โครงสร้างการทางานของบุคคลากรยังไม่ค่อยชัดเจน
- จัดเก็บรายได้ไม่เต็มที่และค่าสิทธิในการประกอบธุรกิจในท่าอากาศยานต่า
- กฎระเบียบในการบริหารงานค่อนข้างไม่ทันสมัย
- บุคลลากรในบางตาแหน่งขาดความมั่นคงและไม่มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน
- บุคคลากรในแต่ละสายงานมีไม่เพียงพอกับภาระงานปัจจุบัน
- อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานล้าสมัย

S1
S2
S3
S4

0.07
0.05
0.06
0.06

4
3
4
5

คะแนนถ่วง
นาหนัก
(Weighted
score)
0.28
0.16
0.25
0.31

W1

0.10

4

0.40

W2
W3
W4
W5
W6
W7

0.13
0.08
0.12
0.12
0.13
0.08

5
3
3
4
5
3

0.65
0.23
0.35
0.46
0.65
0.25
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การประเมิน
(Rating)
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ตารางที่ 4.2 ค่าคะแนนนาหนัก ปัจจัยภายนอก ด้านโอกาส อุปสรรค
รายละเอียดปัจจัย

รหัส

นาหนัก
(Weight)

การประเมิน
(Rating)

- การเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน ทาให้เกิดโอกาสในการใช้บริก ารด้านการบินใน
ภูมิภาคมากขึ้น
- ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
- มีผู้ใช้บริการในภาคส่วนต่างๆเพิ่มมากขึ้นทุกปี
- มีผู้ประกอบการสายการบินที่เพิ่มขึ้นทาให้เกิดการแข่งขัน
- นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการเดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้น
- สามารถตอบสนองการนโยบายการพัฒนาของภาครัฐด้าน โลจิสติคได้
- ขาดดารเสริมสร้างในด้านภาพลักษณ์(Image)ให้เป็นที่โดดเด่น
- ความคล่ องตัวในการบริห ารงบประมาณสาหรับการพั ฒ นาสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ยังไม่เพียงพอ
- ภาครัฐจะเน้นการพัฒนา สนามบิน หลัก มากกว่า สนามบินในพื้นที่ภูมิภาค
- นโยบายการพัฒนาและปัจจัยทางการเมืองที่ไม่แน่นอน
- ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจและราคาน้ามัน ส่งผลต่อการกาหนดเที่ยวบิน
ของสายการบิน
- กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลในการพัฒนาสนามบินและท่าอากาศยาน

O1

0.06

3

คะแนนถ่วง
นาหนัก
(Weighted
score)
0.19

O2
O3
O4
O5
O6
T1
T2

0.06
0.11
0.11
0.08
0.07
0.07
0.10

4
5
4
4
3
4
3

0.25
0.56
0.44
0.33
0.21
0.28
0.29

T3
T4
T5

0.09
0.07
0.10

3
4
3

0.27
0.28
0.31

T6

0.07

4

0.28

ยุทธศาสตร์เชิ งรุก
(SO Strategy)

O

S

ยุทธศาสตร์เชิ งแก้ไข
(WO Strategy)

W

ยุทธศาสตร์เชิ งป้ องกัน
(ST Strategy)

ยุทธศาสตร์เชิ งรับ
(WT Strategy)

T
โดยเมื่อนามาทาการวิเคราะห์ในการกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ พบว่าค่าคะแนนที่ได้ จะอยู่ในช่วงของ WO
ซึ่งเป็นทิศทางที่ควรกาหนดยุทธศาสตร์ในเชิงแก้ ไข โดยมีประเด็นที่ต้องคานึงถึงในส่วนของการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรการส่งการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ และการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล ซึ่งนาไปสู่การจัดการที่
เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กร ซึ่ งมีจุดแข็งในด้านความรู้ความสามารถในความเป็นมาตรฐานของให้บริการ
ท่าอากาศยาน แต่มีจุด อ่อนในเรื่องความชัดเจนทางโครงสร้าง ความมั่น คงของบุ คคลากรรวมทั้ง การขาดแคลน
แผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน
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อัตรากาลัง สาหรับปัจจัยภายนอกนั้น จะเกี่ยวกับนโยบายและผลกระทบต่างๆ ซึ่งมีโอกาสในการองรับการพัฒนาการ
ทางานจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยนของประเทศไทย นโยบายส่งเสริมพั ฒ นาการเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและ
โลจิสติคกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามอุปสรรคที่สาคัญ คือเรื่องปัจจัยทาง
การเมือง กฎระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคทั้งในการใช้จ่ายงบประมาณที่อาจจะมีความล่าช้า ทั้งนี้จากการพิจารณา
ปัจจัยภายในและภายนอกของหน่วยงาน จึงกาหนดปัจจัยที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สามารถก่อให้เกิดความสาเร็จ
สาหรับไปใช้ในการกาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของกรมฯดังนี้
1. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีหลักเกณฑ์กระบวนการทางานที่ชัดเจน
2. การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและสมรรถนะของบุคคลากรให้ไปสู่ความเป็นสากลตาม
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
3. การจัดการงบประมาณที่มีการนาเสนอและให้มีขั้นตอนอนุมัติทันตามกาหนดเวลา
4. มีพัฒนาบุคคล จานวนบุคลากรให้เพียงพอ มาตรการใช้แรงจูงใจในการเสริมความผูกพันธ์หรือความ
ภักดีต่อองค์กรของข้าราชการ
5. การดาเนินการให้มี กฎหมาย ระเบียบที่ชัดเจน แนวปฏิบัติที่ชัดเจนทันสมัย
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยสอดคล้องกับการขยายและการเติบโตของท่าอากาศยาน

5.

ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน ปี พ.ศ. 2560-2564
วิสัยทัศน์ : “ท่าอากาศยานมาตรฐานสากลส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมของประเทศ”
พันธกิจ : 1. พัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถรองรับการเติบโตด้านคมนาคม
ทางอากาศ
2. ดาเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. จัดให้มีและพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริมโครงข่ายการบินให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
2. ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
5. บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ

6.

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดให้มี พัฒนาท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริมโครงข่ายการบินให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
การพัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ นับว่ามีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยโครงข่าย
การบินในปัจจุบันกล่าวได้ว่ามีบทสาคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองต่อการแข่งขันของประเทศทั้งในระดับ
ภูมิภาคและในระดับสากลซึ่งการมีโครงข่ายการคมนาคมทางอากาศที่ครอบคลุมทั่วถึงนั้นจะส่งผลต่อศักยภาพในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศได้
เป้าประสงค์
เพื่อให้มีโครงข่ายท่าอากาศยานครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และสามารถรองรับการเติบโตรองรับของจานวนเที่ยวบินและปริมาณผู้โดยสาร
ตัวชีวัด
1.1) ท่าอากาศยานมีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร(ล้านคนต่อปี)
แผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน
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1.2) ท่าอากาศยานกระบี่และอุดรธานี มีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้า(ตันต่อปี)
กลยุทธหลัก
1) พัฒนา ปรับปรุง และบารุงรักษาท่าอากาศยาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการรองรับจานวนเที่ยวบิน
และปริมาณผู้โดยสารที่ขยายเติบโตในอนาคต รวมทั้งปริมาณสินค้าในท่าอากาศยานบางแห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันระบบความเป็นมาตรฐานทั้งทางด้านความปลอดภัย และ การปฏิบัติให้เป็นไปกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง ในส่ ว นของภายในประเทศและในระดั บ สากล นั บ ว่ า มี ส่ ว นส าคั ญ ในการสร้า งการยอมรับ ของการบริ ก าร
ท่าอากาศยานทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับสากล ซึ่งในการดาเนินให้เกิดความเป็นมาตรฐานทั้งในการบริการ ด้าน
การติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัย รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานแลมีระบบรองรับการให้บริการที่ทันสมัยนั้นเป็น
สาคัญที่ต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์
เพื่อให้ท่าอากาศยานมีลักษณะกายภาพ สิ่งอานวยความสะดวก และอาชี วอนามัย มีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีวัด
2.1) ร้อยละของความสาเร็จในการแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย
2.2) ร้อยละของความสาเร็จในการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัย
กลยุทธหลัก
1) กาหนดแผนการดาเนินงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2) กาหนดแผนการดาเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3) พัฒนา ปรับปรุงและบารุงรักษาด้านสิ่งอานวยความสะดวกและอาชีวอนามัย ของท่าอากาศยานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
4) พัฒ นา ปรับ ปรุงและบารุงรักษาอุป กรณ์ หลักด้านความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยของท่ า
อากาศยาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา และปรับปรุงการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพกล่ าวได้ ว่า เป็ น ส่ ว นส าคัญ ในการด าเนิ น งาน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งใน
สภาวะการณ์ปัจจุบันที่เน้นในเรื่องการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ซึ่งในส่วนของขั้นตอนต่างๆของระบบท่าอากาศยาน ใน
ส่วนการเข้า-ออก ของผู้ใช้บริการ รวมทั้งกระบวนการให้บริการต่างๆ จาเป็ นต้องมีการกาหนดระยะเวลาในการ
จัดการที่มีมาตรฐานเพื่อการสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ
เป้าประสงค์
การบริหารจัดการท่าอากาศยานให้มีความสะดวกรวดเร็วและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด
3.1) ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ ณ ท่าอากาศยาน
3.2) ระยะเวลาของกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาเข้าใน อาคารผู้โดยสารโดยเฉลี่ย
3.3) ระยะเวลาของกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาออกในอาคารผู้โดยสารโดยเฉลี่ย
กลยุทธหลัก
1)
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ครบถ้วนและทันต่อการบริการ
แผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
การบริหารหน่วยงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลกล่าวได้ว่าเป็นไปตามนโยบายการบริหารของประเทศ โดยเน้น
ให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย รวมทั้งการทาให้องค์กรมีภาพลักษณ์ ที่ดีเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งในการดาเนินการควรมีการส่งเสริมระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสร้างการยอมรับ
ของหน่วยงานโดยใช้การประชาสัมพันธ์ที่มีความโดดเด่นและมีความต่อเนื่อง
เป้าประสงค์
การดาเนิ นงานขององค์กรเป็น ไปอย่างมี ประสิทธิภาพภายใต้ หลั กธรรมาภิบาล และมีภาพลักษณ์ ที่ ดี
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับนโยบาย 4.0
ตัวชีวัด
4.1) ร้อยละจานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 15 วันทาการ
4.2) ร้อยละของกระบวนงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริหารและการขนส่งทางอากาศทดแทนหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
กลยุทธหลัก
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
2) พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบเทคโนโลยี ส ารสน เทศในการด าเนิ น งานในทุ ก หน่ ว ยงานภายใน
กรมท่าอากาศยาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลกล่าวได้ว่ามีความสาคัญ ดังนั้นในการทาให้องค์กรสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างคล่องตัวนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นเรื่องมีความจาเป็น เพื่อส่งเสริม พัฒนา ดูแลด้าน
ท่าอากาศยาน พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศ ปรับปรุงและพัฒนาท่า
อากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ได้มาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยต้องการสร้างความก้าวหน้า
และพัฒนาความชานาญของบุคลากรในส่วนงานต่างๆ
เป้าประสงค์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับรูปแบบองค์กรและสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยมีจุดมุ่งเน้นการวางรากฐานการมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมทั้งระบบและมีการบริหารที่รวดเร็ว
โปร่งใส
ทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
ตัวชีวัด
5.1) ระดับความสาเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
กลยุทธหลัก
1) จัดให้มีและดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
2) บริหารจัดการบุคลากรให้มีศักยภาพและเพียงพอรองรับการขยายตัวของจานวนผู้โดยสารและสินค้า

แผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน
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ตารางที่ 6.1 รายละเอียดร่างแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน ปี พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

1. จัดให้มี
พัฒนาท่าอากาศ
ยานเพื่อส่งเสริม
โครงข่ายการบิน
ให้ครอบคลุม
ทั่วถึงทุกพืนที่

เพื่อให้มีโครงข่ายท่าอากาศ
ยานครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
ผู้ใช้บริการสามารถเดินทาง
มาใช้บริการได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และสามารถรองรับ
การเติบโตรองรับของจานวน
เที่ยวบินและปริมาณ
ผู้โดยสาร

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน

2560 2561 2562 2563 2564

1.1) ท่าอากาศ 29
ยานมีขีด
ความสามารถใน
การรองรับ
ปริมาณผูโ้ ดยสาร

29

29

(ล้านคนต่อปี)

-

ระดับ
3,400 3,400 3,400 4

1.2) ท่าอากาศยาน
มีขีด
ความสามารถใน
การรองรับ
ปริมาณสินค้า

-

29

38

ระดับ
5

ระดับ
3

(ตันต่อปี) กระบี่+
อุดรธานี
ระดับ
2

ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่า
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์หลัก

1) พัฒนา ปรับปรุง
และบารุงรักษาท่า
อากาศยาน เพือ่ เพิ่มขีด
ความสามารถ ในการ
รองรับจานวนเที่ยวบิน
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่า
และปริมาณผู้โดยสารที่
เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ขยายเติบโตในอนาคต
ของค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กกบ./กคก

ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่า
เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5
แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่า
เป้าหมายเกินร้อยละ 10
แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
ค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่า
เป้าหมายเกินร้อยละ 15
ของค่าเป้าหมาย

ระดับ
1
ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน
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ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

2. ปรับปรุง
บารุงรักษา
โครงสร้างพืนฐาน
สิ่งอานวยความ
สะดวก
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ท่าอากาศยานมีลกั ษณะ
กายภาพ สิ่งอานวยความ
สะดวก และอาชีวอนามัย
มีความปลอดภัย ตามมาตรฐาน
และสอดคล้องกับกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2.1) ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การแก้ไข
ข้อบกพร่องด้าน
ความปลอดภัย

เกณฑ์การให้คะแนน

2560 2561 2562 2563 2564

10

30

50

75

100

ระดับ
5

ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามป้า
หมายหรือมีค่าสูงกว่าค่า
เป้าหมาย

ระดับ
4

ค่าข้อมูลตัวชี้วดั ต่ากว่า
เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 2) กาหนดแผนการ
ดาเนินงานด้านการ
ของค่าเป้าหมาย
รักษาความปลอดภัยให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่า
เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 3) พัฒนา ปรับปรุง
แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ และบารุงรักษาด้านสิ่ง
ค่าเป้าหมาย
อานวยความสะดวก
และอาชีวอนามัย ของ
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่า
ท่าอากาศยานให้
เป้าหมายเกินร้อยละ 10 เป็นไปตามมาตรฐาน
แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
4) พัฒนา ปรับปรุง
ค่าเป้าหมาย
และบารุงรักษา
อุปกรณ์หลักด้านความ
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่า
ปลอดภัยและรักษา
เป้าหมายเกินร้อยละ 15
ความปลอดภัยของท่า
ของค่าเป้าหมาย
อากาศยาน

ระดับ
3

ระดับ
2

ระดับ
1
ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน

กลยุทธ์หลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กกบ. / กคก./
1) กาหนดแผนการ
กมส.
ดาเนินงานด้านความ
ปลอดภัยให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน

9

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

10
2.2) ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การแก้ไข
ข้อบกพร่องด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัย

เกณฑ์การให้คะแนน

2560 2561 2562 2563 2564

30

50

75

กลยุทธ์หลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

100
ระดับ
5

ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามป้า
หมายหรือมีค่าสูงกว่าค่า
เป้าหมาย

ระดับ
4

ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่า
เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5
ของค่าเป้าหมาย

ระดับ
3

ระดับ
2

ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่า
เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5
แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่า
เป้าหมายเกินร้อยละ 10
แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
ค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่า
เป้าหมายเกินร้อยละ 15
ของค่าเป้าหมาย

ระดับ
ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน

10

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน

2560 2561 2562 2563 2564

กลยุทธ์หลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

3. พัฒนา และ
ปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
ท่าอากาศยาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ
3.1) ร้อยละ
ท่าอากาศยานให้มีความสะดวก ความพึงพอใจ
รวดเร็ว และเป็นไปตาม
ผู้รับบริการ
มาตรฐานสากล

80

80

80

80

80

ระดับ
5

ระดับ
4

ระดับ
3

ท่าอากาศยานมีผลการ
ประเมินมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 80

1) จัดให้มี และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้
ครบถ้วนและทันต่อ
การบริการ

กสท. / ทอย.
/ กมส. /
สลก.

ท่าอากาศยานมีผลการ
ประเมินมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 70
ท่าอากาศยานมีผลการ
ประเมินมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 60
ท่าอากาศยานมีผลการ
ประเมินมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 50

ระดับ
2

ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานมีผลการ
ประเมินต่ากว่าร้อยละ 50
11

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

3.2) ระยะเวลา
ของกระบวนการ
ให้บริการ
ผู้โดยสาร ขาเข้า
ในอาคาร
ผู้โดยสารโดย
เฉลี่ย
3.3) ระยะเวลา
ของกระบวนการ
ให้บริการ
ผู้โดยสาร ขาออก
จากอาคาร
ผู้โดยสารโดย
เฉลี่ย

เกณฑ์การให้คะแนน

2560 2561 2562 2563 2564

45
นาที

45
นาที

45
นาที

45
นาที

45
นาที

60
นาที

60
นาที

60
นาที

60
นาที

60
นาที

ระดับ
1
ระดับ
5

ระดับ
4

ระดับ
3

ระดับ
ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน

กลยุทธ์หลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะเวลาตาม
กระบวนการให้บริการ
ผู้โดยสาร เข้า – ออก
อาคารผูโ้ ดยสาร น้อยกว่า
หรือเป็นไปตามค่า
เป้าหมาย
ระยะเวลาตาม
กระบวนการให้บริการ
ผู้โดยสาร เข้า – ออก
อาคารผูโ้ ดยสาร
มากกว่าค่าเป้าหมายไม่
เกิน
ร้อยละ 5
ระยะเวลาตาม
กระบวนการให้บริการ
ผู้โดยสาร เข้า – ออก
อาคารผูโ้ ดยสาร
มากกว่าค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ 10
12

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน

2560 2561 2562 2563 2564

กลยุทธ์หลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2

ระดับ
1

4. พัฒนาองค์กร
ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล

การดาเนินงานขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และมี
ภาพลักษณ์ที่ดี เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความทันสมัย
สอดคล้องกับนโยบาย 4.0

4.1) ร้อยละของ
จานนวนข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับ
การตอบสนอง
ภายใน 15 วัน
ทาการ

100

100

100

100

100

ระดับ
5

ระดับ
4

ระยะเวลาตาม
กระบวนการให้บริการ
ผู้โดยสาร เข้า – ออก
อาคารผูโ้ ดยสาร
มากกว่าค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ 15
ระยะเวลาตาม
กระบวนการให้บริการ
ผู้โดยสาร เข้า – ออก
อาคารผูโ้ ดยสาร
มากกว่าค่าเป้าหมายไม่
เกิน
ร้อยละ 20
ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่า
ค่าเป้าหมาย

1) พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรที่
มีประสิทธิภาพ

สลก.(กสอ.)

ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่า
เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5
ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่า

ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน

13

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน

2560 2561 2562 2563 2564
ระดับ
3

ระดับ
2

กลยุทธ์หลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5
แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่า
เป้าหมายเกินร้อยละ 10
แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
ค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่า
เป้าหมายเกินร้อยละ 15
ของค่าเป้าหมาย

ระดับ
1
4.2) ร้อยละของ
กระบวนงานที่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
ด้านการบริหาร
และการขนส่ง
ทางอากาศ
ทดแทนหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน

20

30

40

50

60

ระดับ
5

ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่า
ค่าเป้าหมาย

ระดับ
4

ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่า
เป้าหมายไม่เกินร้อยละ
10 ของค่าเป้าหมาย

2) พัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดาเนินงานในทุก
หน่วยงานภายใน
กรมท่าอากาศยาน

ศทส.

ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่า
14

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน

2560 2561 2562 2563 2564
ระดับ
3

ระดับ
2

ระดับ
1

ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน

กลยุทธ์หลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เป้าหมายไม่เกินร้อยละ
10
แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
ค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วดั ต่ากว่า
เป้าหมายเกินร้อยละ 20
แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
ค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่า
เป้าหมายเกินร้อยละ 30
ของ
ค่าเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

5. บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ให้สอดคล้องกับรูปแบบ
องค์กร
และสถานการณ์แวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยมีจุด
มุ่งเน้น
การวางรากฐานการมีระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ครอบคลุมทั้งระบบและมี
การบริหารจัดการที่รวดเร็ว
โปร่งใสและสามารถพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพและมี
สมรรถนะในการการ
ปฏิบัติงานตรงตามภารกิจ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้
สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนา
ประเทศไทยแลนด์ 4.0

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระดับ
ความสาเร็จของ
การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1)ร้อยละของ
ฐานข้อมูลบุคลากร
ปัจจุบันที่มีความ
ผิดพลาดไม่เกิน 5
%
๒)การดาเนินการ
เลื่อนเงินเดือน
ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทน
เป็นไปตามกรอบ
เวลาที่กาหนด
3)ร้อยละความ
ผิดพลาดใน
กระบวนการออก
คาสั่ง
-ร้อยละอัตราว่าง
ของตาแหน่ง

ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน

เกณฑ์การให้คะแนน

2560 2561 2562 2563 2564
4

4.5

5

5

5

ระดับ
5

ระดับ
4

ระดับ
3

ระดับ
2

ระดับ
1

กลยุทธ์หลัก

ค่าข้อมูลตัวชี้วัดเฉลี่ย
1) จัดให้มีและ
เป็นไปตามเป้าหมายหรือมี ดาเนินการตาม
ค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย
แผนพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากร
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดเฉลี่ยต่า บุคคล
กว่า
2) บริหารจัดการ
เป้าหมายไม่เกินร้อยละ
บุคลากรให้มีศักยภาพ
10 ของค่าเป้าหมาย
และเพียงพอรองรับ
การขยายเติบโตของ
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดเฉลี่ยต่า จานวนผู้โดยสารและ
กว่าเป้าหมายไม่เกินร้อย สินค้า
ละ 10
๓)จัดให้มีการพัฒนา
แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของ บุคลากรให้มีศักยภาพ
ค่าเป้าหมาย
เพื่อปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามมาตรฐาน
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดเฉลี่ยต่า รวมทั้งทันต่อ
กว่าเป้าหมายเกินร้อยละ สภาพแวดล้อมของการ
20
บริหารกิจการท่า
แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของ อากาศยานในอนาคต
ค่าเป้าหมาย
๔) การพัฒนา
ขีดความสามารถของ
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดเฉลี่ยต่า ทรัพยากรบุคคลตาม
กว่าเป้าหมายเกินร้อยละ แผนฝึกอบรม
30 ของ
แผนงาน/โครงการ
ค่าเป้าหมาย
-แผนกลยุทธ์การ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กจท.
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ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ราชการไม่เกินร้อย
ละ 5 ของการ
ประเมิน
4)ระดับ
ความสาเร็จของ
การจัดทา
Training
Roadmap ได้
ครบตามตาแหน่ง
ที่กาหนด(วัดผล
ในปี พ.ศ.๒5602561)
5)ระดับ
ความสาเร็จของ
การจัดทา
แผนพัฒนา
รายบุคคลของ
ข้าราชการได้ครบ
ทุกหน่วยที่
กาหนด

2560 2561 2562 2563 2564

เกณฑ์การให้คะแนน

กลยุทธ์หลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บริหารทรัพยากร
บุคคล
-แผนวิเคราะห์
อัตรากาลัง
-แผนวางระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร
-แผนกาหนดเส้นทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ
-แผนสืบทอดตาแหน่ง
-แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
-แผนพัฒนารายบุคคล
-Training Roadmap
-โครงการจัดตั้งและการ
บริหารจัดการศูนย์
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

(วัดผลในปี พ.ศ.
2561)
ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน
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ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2560 2561 2562 2563 2564

เกณฑ์การให้คะแนน

กลยุทธ์หลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-ระดับ
ความสาเร็จของ
การจัดการพัฒนา
ได้ตามแผนฝึก
พัฒนาฝึกอบรมที่
กาหนด(วัดผลใน
ปี พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๔)
-ระดับ
ความสาเร็จจาก
การพัฒนาตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล
(วัดผลในปีพ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๔)

ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดให้มี พัฒนาท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริมโครงข่ายการบินให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ท่าอากาศยานมีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร
คาอธิบายตัวชี้วัด
มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงขีดความสามารถในการรองรับความต้องการในการเดินทางทางอากาศของ
ผู้โดยสาร (air passenger capacity) ของท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน ซึ่งเป็น
ปริมาณการเดินทางรวมของทั้งผู้โดยสารภายในประเทศ และผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ
ค่าตัวชี้วัดปี 2559 สรุปได้ดังนี้
ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผูโ้ ดยสาร (ล้านคนต่อปี)
ท่าอากาศยานทัง้ หมด จานวน 28 แห่ง

2559
29

ค่าเป้าหมาย (หน่วย : ล้านคนต่อปี)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
29
29
29
29
38
หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายเป็นไปตามแผนการพัฒนาปรับปรุงท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน โดยในปี 2564 มี
ขีดความสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากปัจจุบนั 29 ล้านคนต่อปี เป็น 39.05 ล้านคนต่อปี (ท่าอากาศ
ยานกระบี่ขีดความสามารถเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 4 ล้านคนต่อปี เป็น 8 ล้านคนต่อปี/ ท่าอากาศยานเบตงขีด
ความสามารถ 0.7 ล้านคนต่อปี/ ท่าอากาศยานขอนแก่นขีดความสามารถเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 2.4 ล้านคนต่อปี เป็น
3.6 ล้านคนต่อปี/ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชขีดความสามารถเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 1.1 ล้านคนต่อปี เป็น 2.3
ล้านคนต่อปี/ ท่าอากาศยานตรังขีดความสามารถเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 0.7 ล้านคนต่อปี เป็น 2.8 ล้านคนต่อปี/ ท่า
อากาศยานแม่สอดขีดความสามารถเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 0.4 ล้านคนต่อปี เป็น 1 ล้านคนต่อปี/ ท่าอากาศยาน
นราธิวาสขีดความสามารถเพิ่มขึ้นจากปัจจุบนั 0.75 ล้านคนต่อปี เป็น 1 ล้านคนต่อปี)
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย

หน่วยงานกากับดูแลตัวชี้วัด กองก่อสร้างและบารุงรักษา (กกบ.) และ กคก.
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กองก่อสร้างและบารุงรักษา (กกบ.)
แหล่งที่มาของข้อมูล ข้อมูลขีดความสามารถที่ใช้ในการออกแบบท่าอากาศยาน
แผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน

ก-1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดให้มี พัฒนาท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริมโครงข่ายการบินให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ท่าอากาศยานมีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการขนส่งสินค้า (ตันต่อปี)
คาอธิบายตัวชี้วัด
มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงขีดความสามารถในการรองรับความต้องการในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (air
cargo capacity) ของท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน ซึง่ เป็นปริมาณการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ รวมของทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ค่าเป้าหมาย (หน่วย : ตันต่อปี)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
3,400
3,400
3,400
หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายในปี 2562 – 2564 เป็นไปตามแผนการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยในปี 2562 โครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพตามมาตรฐานได้แก่ อาคารคลังสินค้า ของท่าอากาศยานกระบี่ และท่าอากาศยานอุดรธานี
ดาเนินการแล้วเสร็จ สามารถรองรับปริมาณการขนส่งทางอากาศได้ 3,400 ตันต่อปี
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย

หน่วยงานกากับดูแลตัวชี้วัด กองก่อสร้างและบารุงรักษา (กกบ.) และ กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและ
เครื่องกล (กคก.)
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กองก่อสร้างและบารุงรักษา (กกบ.)
แหล่งที่มาของข้อมูล ข้อมูลขีดความสามารถที่ใช้ในการออกแบบท่าอากาศยาน

แผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน

ก-2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวกให้เป็นไปตามาตรฐานสากล
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของความสาเร็จในการแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย
คาอธิบายตัวชี้วัด
เป็นการดาเนินการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ
กรมท่าอากาศยาน ตามแผนมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เพื่อรองรับการกากับดูแลด้านความปลอดภัยของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อได้รับ
ใบรับรองการดาเนินงานสนามบินสาธารณะ
ค่าเป้าหมาย (หน่วย : ร้อยละความสาเร็จ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
10
30
50
75
100
หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายปี 2560 เป็นปีแรกที่ได้เริ่มดาเนินการตามแผนการดาเนินงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน โดย กมส. ควรได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี จนปี 2564 จะเสร็จสิ้นการแก้ไขข้อบกพร่อง
ด้านความปลอดภัยตามแผนที่กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย

หน่วยงานกากับดูแลตัวชี้วัด กองก่อสร้างและบารุงรักษา (กกบ.)/กองควบคุมมาตรฐานสนามบิน (กมส.)
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กองก่อสร้างและบารุงรักษา (กกบ.)
แหล่งที่มาของข้อมูล การดาเนินการตามแผนด้านความปลอดภัย

แผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน

ก-3

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวกให้เป็นไปตามาตรฐานสากล
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของความสาเร็จในการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัย
คาอธิบายตัวชี้วัด
เป็นการดาเนินการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ
ของกรมท่าอากาศยาน ตามแผนมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน เพื่อรองรับการกากับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(กพท.)
ค่าเป้าหมาย (หน่วย : ร้อยละความสาเร็จ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
10
30
50
75
100
หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายปี 2560 เป็นปีแรกที่ได้เริ่มดาเนินการตามแผนการดาเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดย กมภ. จะได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี จนปี 2564 จนเสร็จสิ้นการแก้ไข
ข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัยตามแผนที่กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย

หน่วยงานกากับดูแลตัวชี้วัด กองก่อสร้างและบารุงรักษา (กกบ.)/กองควบคุมมาตรฐานสนามบิน (กมส.)
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กองก่อสร้างและบารุงรักษา (กกบ.)
แหล่งที่มาของข้อมูล การดาเนินการตามแผนรักษาความปลอดภัย

แผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน

ก-4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความพึงพอใจผู้บริการ ณ ท่าอากาศยาน
คาอธิบายตัวชีว้ ัด
กรมท่าอากาศยานมีภารกิจเพื่อส่งเสริมโครงข่าย และพัฒนา ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐาน รวมทั้ง
ดาเนินกิจการท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ปัจจุบนั การขนส่งทางอากาศมีความสาคัญและเป็นทีต่ ้องการของ
ผู้รับบริการจานวนมากยิ่งขึ้น กรมท่าอากาศยานให้ความสาคัญต่อคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ดังนั้น กรมท่าอากาศยานจึงได้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อนามาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าทีข่ องส่วน
ราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ
ประเด็นการสารวจประกอบด้วยประเด็นสาคัญๆ ดังนี้
(๑) ความพึงพอใจด้านพนักงานประจาท่าอากาศยาน
(๒) ความพึงพอใจด้านความคุ้มค่าของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
(๓) ความพึงใจด้านอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
(๔) ความพึงพอใจด้านความปลอดภัย
(๕) ความพึงพอใจด้านสภาพท่าอากาศยาน
ค่าเป้าหมาย (หน่วย : ร้อยละ)
ปี 2560
80

ปี 2561
80

ปี 2562
80

ปี 2563
80

ปี 2564
80

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1
วิธีการคานวณ :

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ คิดเป็นร้อยละ 80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ คิดเป็นร้อยละ 7๕
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ คิดเป็นร้อยละ ๗0
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ คิดเป็นร้อยละ ๖0
จานวนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการท่าอากาศยาน x ๑00
จานวนผู้รับบริการที่ตอบแบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งมด

หน่วยงานกากับดูแลตัวชี้วัด กสท. / ทอย. / กมส. / สลก.(กสอ.)
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สลก.(กสอ.)
แหล่งที่มาของข้อมูล แบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการของท่าอากาศยาน

แผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน

ก-5

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระยะเวลาของกระบวนการให้บริการผูโ้ ดยสารขาเข้า
คาอธิบายตัวชี้วัด
เพื่อให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานในสังกัดของกรมท่าอากาศยาน ได้รบั ความสะดวกรวดเร็วไม่เกิด
ความล่าช้าในการเดินทาง จึงได้กาหนดเป้าหมายเวลารวมของกระบวนการให้บริการผูโ้ ดยสารขาเข้า ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่
ขั้นตอนการปล่อยผูโ้ ดยสารลงจากอากาศยานผ่านพิธีการควบคุมการผ่านแดนขาเข้า การรับคืนสัมภาระ จนกระทั่งถึง
การที่ผู้โดยสารและสัมภาระออกไปจากห้องผู้โดยสารขาเข้า ใช้เวลารวมไม่เกิน 45 นาที ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ICAO กาหนด
ค่าเป้าหมาย (หน่วย : นาทีต่อคน)
ปี 2560
45

ปี 2561
45

ปี 2562
45

ปี 2563
45

ปี 2564
45

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ระยะเวลาตามกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ย น้อยกว่าหรือเป็นไปตามค่า
เป้าหมาย
ระยะเวลาตามกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ย มากกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อย
ละ 5
ระยะเวลาตามกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ย มากกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อย
ละ 10
ระยะเวลาตามกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ย มากกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อย
ละ 15
ระยะเวลาตามกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ย มากกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อย
ละ 20

หน่วยงานกากับดูแลตัวชี้วัด กมส. / ทอย. / กสท.
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กมส.
แหล่งที่มาของข้อมูล ค่าเฉลี่ยจากการสุ่มตรวจอย่างน้อย ๑๐ ครั้งต่อเดือน

แผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน

ก-6

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระยะเวลาของกระบวนการให้บริการผูโ้ ดยสารขาออก
คาอธิบายตัวชี้วัด
เพื่อให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานในสังกัดของกรมท่าอากาศยาน ได้รบั ความสะดวกรวดเร็วไม่เกิด
ความล่าช้าในการเดินทาง จึงได้กาหนดเป้าหมายเวลารวมของกระบวนการให้บริการผูโ้ ดยสารขาออกในขั้นตอนปกติ
โดยเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจบัตรโดยสาร การผ่านมาตรการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน พิธีการควบคุมการ
ผ่านแดนขาออก (การตรวจเอกสารแสดงตน พิธีการศุลกากร การควบคุมโรค) การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
และภาษีอื่นๆ ใช้เวลารวมไม่เกิน ๖0 นาทีซงึ่ เป็นไปตามมาตรฐานที่ICAO กาหนด
ค่าเป้าหมาย (หน่วย : นาทีต่อคน)
ปี 2560
60

ปี 2561
60

ปี 2562
60

ปี 2563
60

ปี 2564
60

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ระยะเวลาตามกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาออกเฉลี่ย น้อยกว่าหรือเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ระยะเวลาตามกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาออกเฉลี่ย มากกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5
ระยะเวลาตามกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาออกเฉลี่ย มากกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10
ระยะเวลาตามกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาออกเฉลี่ย มากกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 15
ระยะเวลาตามกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาออกเฉลี่ย มากกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 20

หน่วยงานกากับดูแลตัวชี้วัด กมส. / ทอย. / กสท.
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กมส.
แหล่งที่มาของข้อมูล ค่าเฉลี่ยจากการสุ่มตรวจอย่างน้อย ๑๐ ครั้งต่อเดือน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละจานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน ๑๕ วันทาการ
คาอธิบายตัวชี้วัด
ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่ผู้รบั บริการหรือประชาชนเดือดร้อนหรือ
ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตา่ งๆของหน่วยงาน
การตอบสนอง หมายถึง การที่หน่วยงานนาข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะตามข้อร้องเรียน
มาจัดการเข้าสู่กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมท่าอากาศยานหรือดาเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามข้อ
ร้องเรียนนั้นๆ และดาเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการระยะแรก ภายในเวลา
๑๕ วันทาการ ทัง้ นี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้
ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ระบบกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ
กรมท่าอากาศยาน
ค่าเป้าหมาย (หน่วย : ร้อยละ)
ปี 2560
100

ปี 2561
100

ปี 2562
100

ปี 2563
100

ปี 2564
100

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑0 ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 5 ข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนอง คิดเป็นร้อยละ ๑00
ระดับ 4 ข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนอง คิดเป็นร้อยละ ๙0
ระดับ 3 ข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนอง คิดเป็นร้อยละ ๘0
ระดับ 2 ข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนอง คิดเป็นร้อยละ ๗0
ระดับ 1 ข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนอง คิดเป็นร้อยละ ๖0
วิธีการคานวณ : ร้อยละของข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองภายใน ๑๕ วันทาการ
จานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองและแจ้งตอบผู้ร้องตามช่องทางที่แจ้งไว้ x ๑00
จานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
หน่วยงานกากับดูแลตัวชี้วัด สลก.(กสอ.)
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สลก.(กสอ.)
แหล่งที่มาของข้อมูล ข้อร้องเรียนที่ได้รับแจ้งเรื่องราวผ่านช่องทางต่าง ๆ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของกระบวนงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั ด้านการบริหารและ
การขนส่งทางอากาศทดแทนหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
คาอธิบายตัวชี้วัด
เป็นการนาเทคโนโลยีดิจทิ ัลมาใช้ประโยชน์ ในการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการทางาน ให้มีการบริหารงาน
แบบบูรณาการมีความร่วมมือ ช่วยเหลือ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประสิทธิภาพ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และให้สอดคล้องตามนโยบายหรือเป้าหมายด้านการพัฒนาตามแผนพัฒนาดิจจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม โดยมีนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทดแทนหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน
ในส่วนต่างๆ
ค่าเป้าหมาย (หน่วย : ร้อยละ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
20
30
40
50
60
หมายเหตุ : ค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละของความสาเร็จในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานภายในกรมจากระบบ
Manual ให้เป็นระบบดิจทิ ัล
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 30 ของค่าเป้าหมาย

หน่วยงานกากับดูแลตัวชี้วัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)
แหล่งที่มาของข้อมูล ผลสารวจกระบวนการทางานภายในกรมที่สามารถปรับเปลี่ยนจากระบบ Manual ให้เป็น
ระบบดิจทิ ัล
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
คาอธิบายตัวชี้วัด
1)การบริหารทัพยากรมนุษย์ทมี่ ีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จในการบริหารงาน
ขององค์กรโดยในการปฏิบัติงานจาเป็นต้องมีการประเมินจากระดับความสาเร็จต่างๆทีไ่ ด้กาหนดไว้ในการดาเนินงาน
ในส่วนต่างๆทัง้ ในด้านความถูกต้องของข้อมูล ความคาดเคลื่อนหรือความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมและ
เพียงพอของจานวนผู้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งต่างๆ
2)การพัฒนาบุคคลากรจะต้องดาเนินการเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคคลากรให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์โดยพิจารณาผลสาเร็จตามค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
4
4.5
5
5
5
หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้จะเป็นค่าเฉลี่ยข้อมูลตัวชี้วัดทีต่ อบสนองความสาเร็จในการบริหารงานบุคคลและ
พัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพในแต่ละปีที่วางแผนดาเนินการ ทั้งนี้ในส่วนของงานทรัพยากรมนุษย์มีเครื่องมือที่ใช้
ดาเนินการ คือ แผนงาน/โครงการ ต่างๆ ทีจ่ ะได้นามาปฏิบัติการตามที่ได้กาหนดไว้ ได้แก่ แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล แผนวิเคราะห์อัตรากาลัง แผนวางระบบฐานข้อมูลบุคลากร แผนกาหนดเส้นทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ แผนสืบทอดตาแหน่ง เป็นต้น และในส่วนของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนารายบุคคล Training Roadmap โครงการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 30 ของค่าเป้าหมาย

หน่วยงานกากับดูแลตัวชี้วัด กองการเจ้าหน้าที่(กจท.)
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กองการเจ้าหน้าที่(กจท.)
แหล่งที่มาของข้อมูล ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมด ดังนี้
- ร้อยละของฐานข้อมูลบุคคลากรปัจจุบนั ที่มีความผิดพลาดไม่เกิน ๕ %
- การดาเนินการเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นไปตามกรอบเวลาที่กาหนด
- ร้อยละความผิดพลาดในกระบวนการออกคาสั่ง
- ร้อยละอัตราว่างของตาแหน่งราชการไม่เกินร้อยละ ๕ ของการประเมิน
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาTraining Roadmap ได้ครบตามตาแหน่งที่กาหนด(วัดผลในปี พ.ศ.๒560-2561)
-

ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลของข้าราชการได้ครบทุกหน่วยที่กาหนด(วัดผลในปีพ.ศ.2561)
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- ระดับความสาเร็จของการจัดการพัฒนาได้ตามแผนฝึกพัฒนาฝึกอบรมที่กาหนด(วัดผลในปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
- ระดับความสาเร็จจากการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (วัดผลในปีพ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)
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การกาหนดบทบาทองค์กร(Positioning)
การกาหนดบทบาทของกรมท่ าอากาศยานโดยพิ จารณาจากการ ปั จจัย แห่ งความส าเร็จส าหรับ การ
ปรั บ ปรุ งปละบริ ห ารองค์ ก รทั้ ง 6 ประการ ที่ ได้ จ ากการวิ เคราะห์ SWOT ของหน่ ว ยงานโดยสรุ ป ปั จั ย แห่ ง
ความสาเร็จ ในประเด็นส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนกระบวนการบริหารที่มีความทันสมัย ความเป็นมาตรฐานสากลเป็น
ที่ยอมรับ การจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และ มีบุคลากรที่มีความเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
ดังนี้
1. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีหลักเกณฑ์กระบวนการทางานที่ชัดเจน
2. การเสริมสร้างและพัฒ นากระบวนการทางานและสมรรถนะของบุคคลากรให้ไปสู่ความเป็นสากลตาม
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
3. การจัดการงบประมาณที่มีการนาเสนอและให้มีขั้นตอนอนุมัติทันตามกาหนดเวลา
4. มีพัฒนาบุคคล จานวนบุคลากรให้เพียงพอ มาตราการใช้แรงจูงใจในการเสริมความผูกพันธ์หรือความภักดี
ต่อองค์กรของข้าราชการ
5. การดาเนินการให้มี กฎหมาย ระเบียบที่ชัดเจน แนวปฏิบัติที่ชัดเจนทันสมัย
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยสอดคล้องกับการขยายและการเติบโตของท่าอากาศยาน
ในการวางบทบาทของ กรมท่าอากาศยาน ที่มีวิสัยทัศน์ “ ท่าอากาศยานมาตรฐานสากลส่งเสริมโครงข่ายคมนาคม
ของประเทศ ” โดยมีบทบาทในเชิงยุทธศาสตร์ ที่ควรจะต้องคานึงถึงคือ การเป็นหน่วยงานบริหารรองรับระบบ
คมนาคมทางอากาศในประเทศที่โดดเด่น ทันสมัย และครอบคลุมตามมาตรฐานสากล โดยในส่วนของท่าอากาศยาน
ในสังกัดทั้ง 28 แห่ง ควรจะมีการกาหนดบทบาทเฉพาะของแต่ละท่าอากาศยานไว้เพื่อ ใช้ประกอบในกาหนดแผน
ในการบริหารจัดการท่าอากาศยานที่มีความชัดเจนและครอบคลุมตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้จากการทบทวนตัวอย่างของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ทอท. ในฐานะที่ผู้บริหาร
ท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งของประเทศไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และ
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ได้กาหนดวิสัยทัศน์เพื่อก้าวสู่การเป็น "ผู้ดาเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดี
ระดับโลก (AOT Operates the World"s Smartest Airports)" โดยได้นากลยุทธ์และโครงสร้างในการบริห าร

จัดการ ทอท. (AOT Strategy House) มาใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารและดาเนินกิจการ และมียุทธศาสตร์หลัก
รองรั บ 7 ด้ าน ยุ ทธศาสตร์ ด้ าน Airport Strategic Positioning เป็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ มี ความส าคั ญ เป็ นอั นดั บแรก
เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่จะนาท่าอากาศยานในความรับผิดชอบทั้งหมด 6 ท่าอากาศยานไปสู่การกาหนดทิศทาง
การดาเนินงาน การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนพัฒนาท่าอากาศยานและธุรกิจที่เหมาะสม และได้มีการกาหนด
บทบาทเชิงยุทธศาสตร์(Positioning) ของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งที่ ทอท.ได้กาหนดไว้ ได้แก่ (1) ทสภ.มีบทบาทเป็น
International Gateway หรือประตูสู่นานาชาติ ซึ่งเป็นประตูสู่ประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางอาเซียน รวมทั้งเป็น
ตัวเลื อกแรกของผู้ โดยสารในการเปลี่ยนล า และยังมีทางเลื อกในการต่อสายการบิ นนานาชาติที่ หลากหลายที่ สุ ด
(2) ทดม.มีบทบาทเป็ น Fast and Hassle-Free Airport หรือท่ าอากาศยานที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก โดยเป็นจุด
ให้บริการของสายการบินต้นทุนต่าในภูมิภาค พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้โดยสารที่ต้องการความรวดเร็ว
ความสะดวก และความสบายใจ (3) ทภก.มีบทบาทเป็น Gateway to the Andaman หรือประตูสู่อันดามัน ซึ่งจะ
เป็นประตูหลักสู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดที่สวยงาม และเป็นจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพ (Premium) ประกอบด้วย
ร้านค้าปลีกสุดหรู ร้านอาหารระดับโลก และบริการชั้นเยี่ยมต่างๆ (4) ทชม.เป็น Gateway to Lanna Heritage
หรือเป็นประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา โดยเป็นประตูหลักและเป็นตัวเลือกแรกสู่ภูมิภาคล้านนาทางภาคเหนือของประเทศ
ไทยที่ จ ะท าให้ นั กท่ องเที่ ย วได้ สั มผั ส ถึ งประสบการณ์ ที่ ห ลากหลาย และสั มผั ส ประวั ติ ศาสตร์ ที่ ยาวนานและ
ความสวยงามของจั งหวั ด เชี ย งใหม่ (5) ทชร.เป็ น Regional Center for Aviation-related Business หรื อ
ศูนย์กลางธุรกิจที่เกี่ยวกับการบิน เพื่อให้บริการแก่กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงภูมิภาค
จีนตอนใต้ ซึ่งจะพัฒนาให้เป็ นศูนย์บ ารุงรักษาและซ่อมแซมอากาศยาน (MRO) และ (6) ทหญ.เป็น Gateway to
Southern-most Thailand หรือประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย เพื่อเป็นจุดเชื่อมหลักสู่ 5 จังหวัดใต้สุดของประเทศ
ไทย นอกจากนั้น ประชาชนภาคใต้สุดของไทยร้อยละ 70 เป็นคนมุสลิม โดย ทหญ.เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการ
ผู้โดยสารชาวมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการให้บริการด้วยสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เป็นมิตรกับฮาลาล และถูกต้องตามหลักศาสนา

การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)
การเปรี ย บเที ย บสมรรถนะ(Benchmarking) ส่ ว นหนึ่ ง ส าหรั บ ใช้ ป ระกอบในการประเมิ น ผลการ
ดาเนินงาน โดย เป็นวิธีการสร้างเป้าหมายของวิธีการปฏิบัติ และพัฒนางานให้มีคุณภาพที่ดี โดยขึ้นอยู่กับองค์กรที่
เลือกวิธีการปฏิบัติงานที่คิดว่าดีที่สุ ดสาหรับธุรกิจหรืองานนั้น ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือใหม่สาหรับระบบงานที่
ต้องการคุณภาพ มีการค้นคว้าและการพยายามเลียนแบบที่ดีที่สุด โดยการจูงใจให้ ทุกคนในองค์กรมีส่ วน
เกี่ยวข้อง มีการศึกษาเรือ่ งของตนเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งBenchmarking มีลักษณะที่สาคัญดังนี้
1) การหาข้อเท็จจริงด้วยวิธีปฏิบัติงานที่มีระบบที่ดีที่สุด
2) เป็นวิธีการสร้างเป้าหมายของวิธีปฏิบัติและพัฒนางานให้มีคุณภาพที่ดี
3) เป็นกระบวนการการเปรียบเทียบตัวของเราเองกับบริษัทที่ดีที่สุด ในอุตสาหกรรมเดียวกันในด้านต่าง ๆ
4) เป็ น เครื่ อ งมื อ ใหม่ ส าหรั บ ระบบงานที่ ต้ อ งการคุ ณ ภาพ มี ก ารค้ น คว้า และพยายามเลี ย นแบบที่ ดี
ที่สุด
5) กระบวนการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติของบริษัท เปรียบเทียบกั บคู่แข่งที่
เหนือเราที่สุด หรือเป็นบริษัทที่อยู่ในแนวหน้า
ประเภทและการทา Benchmarking
ประเภทของการทา Benchmarking แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ แบ่งตามวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่จะเอาไปทา
Benchmarking และแบ่งตามผู้ที่เราทา Benchmarking
การแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ของการทาหรือสิ่งที่ทา Benchmarking แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1) Strategy Benchmarking เป็นการทา Benchmarking เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการวางกลยุทธ์ด้านต่าง
ๆ ขององค์กรที่ประสบความสาเร็จ
2) Process Benchmarking เป็นการเปรียบเทียบกระบวนการทางานขององค์กรของตนกับองค์กรอื่น
โดยเน้นการเรียนรู้ Best Practices (การปฏิบัติงานที่ดีเลิศ) เพื่อนามาใช้ปรับปรุงองค์กร
3) Product Benchmarking เป็นการทา Benchmarking ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรง
4) Generic Benchmarking เป็ น การท า Benchmarking กั บ องค์ กรใด ๆ ก็ ได้ ที่ มี Best Practices
(การปฏิบัติงานที่ดีเลิศ) ในกระบวนการที่เราต้องการปรับปรุง ซึ่งองค์กรนั้นอาจมีธุรกิจที่แตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิง
การทาในลักษณะนี้ก่อให้เกิดความรู้และมุมมองใหม่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ดีที่สุด

แนวทางการทา Benchmarking สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1) Benchmarking แบบเดี่ยว โดยองค์กรที่ต้องการทา Benchmarking เป็นผู้กาหนดหั วข้อเรื่อง และ
ดาเนิ น การตามกระบวนการ Benchmarking ซึ่ งองค์ ก รที่ ต้ อ งการท าเป็ น ผู้ ด าเนิ น การคนเดี ย วทั้ งหมดมี ก าร
แลกเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะเราและคู่เปรียบเทียบเท่านั้น ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคู่เปรียบเทียบด้วยกัน ข้อดี
คือ เราเลือกหัวข้อที่ต้องการ และควบคุมระยะเวลาได้ แต่มีข้อจากัด คือ ใช้เวลานานกว่าแบบกลุ่มเนื่องจากต้อง
ทาเองทั้งหมด และบางครั้งมีความยากลาบากในการหาผู้จะร่วมทาด้วย โดยเฉพาะกรณีองค์กรเล็ก ๆ
2) Benchmarking แบบกลุ่ ม เป็ น การท าโดยรวมกลุ่ ม องค์ ก รที่ ต้ อ งการท า Benchmarking ในเรื่อ ง
เดียวกัน โดยอาจมีหน่วยงานกลาง เช่น สถาบัน หรือที่ปรึกษา เป็นต้น เป็นผู้ประสานงานเก็บข้อมูลให้ ข้อดีของ
การทาประเภทนี้ คือ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างเครือข่าย แต่มีข้อจากัด คือ การกาหนด
หัวข้อเรื่องต้องเป็นมติร่วมกันของกลุ่ม จะไม่สามารถสนองความต้องการของเราได้ทั้งหมด
กระบวนการของ Benchmarking
การรู้จักองค์กรชั้นนาต่าง ๆ และคู่แข่ง และการนาความ สามารถขององค์กรชั้นนามาเปรียบเทียบกับ
ความสามารถขององค์กรของตนเพื่อหาความสามารถที่แตกต่าง ปฏิบัติให้ดีที่สุดและให้ได้รับสิ่งที่ดีกว่า การปรับ
และผสมผสานสิ่ งที่ดีเข้าด้วยกัน เพื่อให้ ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้นาการทา Benchmarking แบ่งกระบวนการ
ออกเป็น 5 ระยะ คือ
1) การวางแผน จะทา Benchmarking อะไร เพราะทุกหน้าที่ต้องมีผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตออกมา จะทา
Benchmarking กับใคร เพราะองค์กรระดับผู้นาของโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดจะถือเป็นคู่เปรียบเทียบที่เหมาะสม
ทั้งสิ้นข้อมูลที่ได้มา และที่เก็บรวบรวมได้จากทุกแหล่งจะถูกนามาใช้
2) การวิเคราะห์ เปรียบเทียบดูความต่างกันของเรากับ องค์กรภายนอกเพื่อวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
เปรียบเทียบ ขั้นลงมือปฏิบัติ โดยกาหนดวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบกับขั้นปฏิบัติจริงและพิจารณาวิธีปฏิบัติเพื่อให้
ถึงจุดหมาย การแข่งขันไม่หยุดนิ่งเพราะเป้าหมายเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
3) การรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการกาหนดกลุ่ม เป้าหมายและกลยุทธ์ไว้ในขั้นวางแผนและขั้นลงมือ
ปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอยู่เสมอ รายงานความก้าวหน้าให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติ
4) การลงมื อ ปฏิ บั ติ ระบบการปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน พร้ อ มความ ก้ าวหน้ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบใน
ผลการปฏิบัติงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยการกระทา Benchmarking และปรับกระบวนการให้ทันสมัยอยู่เสมอ

5) ขั้ น เสร็ จ สมบู ร ณ์ การเสร็ จ สมบู ร ณ์ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด และได้ น าไปใช้ ป ฏิ บั ติ ใ น
ทุกกระบวนการแล้ว Benchmarking กลายเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติดีขึ้นจนถึงขั้นระดับผู้นา
จะท า Benchmarking อะไร ขั้ น แรกดู ที่ ก ระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ ผลผลิ ต ว่ า อะไรที่ ค วรจะท า
Benchmarking หลั ก การพื้ น ฐานคื อ การพั ฒ นาสิ่ ง ต่ า ง ๆ ขององค์ ก าร รวมถึ ง ผลผลิ ต ส าคั ญ ที่ ลู ก ค้ า
คาดหวัง และสิ่งที่จะต้องทาให้สาเร็จ จากนั้นมุ่งที่จะเจาะจงหรือเน้นเฉพาะผลผลิตนั้น ในการทา Benchmarking
นั้ น ควรที่ จ ะมี ก ารรวบรวมรายละเอี ย ดที่ จ าเป็ น ส าหรั บ เรื่ อ งคุ ณ ภาพ ต้ น ทุ น และการวิ เคราะห์ ที่ เร่ ง ด่ ว น
การวิ เ คราะห์ ถึ ง ภาระหน้ า ที่ ที่ ส าคั ญ ๆ โดยวิ เ คราะห์ ถึ ง การตรวจวั ด ทั้ ง ในกระบวนการด าเนิ น การ
จนเกิดผลผลิต จะทา Benchmarking กับใคร เป็นการยากที่จะหาองค์กรที่เป็นระดับผู้นามาทา Benchmarking
แต่การทาต้องเริ่มจากองค์กรผู้นาที่เป็นคู่แข่งขันก่อนแล้วจึง Benchmarking กับองค์กรชั้นนาอื่น ๆ ที่มิใช่คู่แข่งขัน
โดยเปรียบเทียบในกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ขณะเดียวกันคานึงถึงผลที่วัดได้จากการปฏิบัติจริงว่าแตกต่าง
กับผลที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่
การเปรียบเทียบเชิงยุทธศาสตร์ ในการบริหารองค์กร
สาหรับแนวทางในการดาเนินงานเพื่อกาหนด การเปรียบเทียบสมรรถนะที่จาเป็นของหน่วยงานนั้น ในที่นี้
ได้เสนอแนะพิจารณาประเด็นด้านยุทธศาสตร์ของ การท่าอากาศยานแท่งประเทศไทย ที่ได้กาหนดยุทธศาสตร์
การดาเนินงานไว้ 7 ประการคือ
1. Airport Strategic Positioning: กาหนดบทบาทและตาแหน่งทางยุทธศาสตร์์ใ นการพัฒนาศักยภาพ
2. Airport Service Capacity: มุ่งเน้นการบริหารขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร
และการขยายขีดความสามารถ เพื่อรองรับการจราจรในอนาคต
3. Aero Business (Ef ciency Orientation): พัฒนาการบริหารและดาเนินงานท่าอากาศยาน เพื่อการ
ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. Non-AeroBusiness:พัฒนาธุรกิจและการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้Non-Aeroโดยพิจารณาจาก Lifestyle
ของลูกค้า รวมทั้ง การพัฒนาธุรกิจตามแนวคิด Airport City
5. Service Orientation (Intelligent Airport): ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร (ICT) เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง
6. Regional Hub: เน้นการพัฒนาการดาเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นศูนย์กลางการบินในด้านต่างๆ
ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านธุรกิจโลจิสติกส์ ด้านการเป็นจุดเปลี่ยนผ่านไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ด้านการ
เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน

7. Business Development: พั ฒ นาธุรกิ จ ในรูป แบบการร่ว มลงทุ น กับ พั น ธมิ ต รทางธุรกิ จในกิ จ การ
ด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
โดยการพิจารณาสาหรับนาไปเพื่อกาหนดรายละเอียดการจัดทา Benchmarking ของหน่วยงานนั้นควร
พิจารณานาประเด็นสาคัญของยุทธศาสตร์มาเปรียบเทียบกันดังนี้
ยุทธศาสตร์กรมท่าอาศยาน
ยุทธศาสตร์ ทอท.
ข้อพิจารณา
1.จัดให้มี และพัฒนาท่าอากาศยาน 1. Airport Strategic
1.จัดหาข้อมูลเปรียบเทียบความ
เพื่อส่งเสริมโครงข่ายการบินให้
Positioning: กาหนดบทบาทและ ครอบคลุมและพอเพียงในกหาร
ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
ตาแหน่งทางยุทธศาสตรใ์ นการ
ปฏิบัติงาน
2.ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้าง
พัฒนาศักยภาพ
2.ควรมีการกาหนดบทบาทใน
พื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก ให้ 2. Airport Service Capacity:
ระดับท่าอากาศยานของแต่ละพื้นที่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
มุ่งเน้นการบริหารขีดความสามารถ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในการรองรับปริมาณการจราจร
และการขยายขีดความสามารถ
เพื่อรองรับการจราจรในอนาคต
3.พัฒนา และปรับปรุงการบริหาร 3. Aero Business (Ef ciency
1.พิจารณาตัวอย่างโครงการที่
จัดการท่าอากาศยานอย่างมี
Orientation): พัฒนาการบริหาร เกี่ยวข้องหรือการสารวจการใช้
ประสิทธิภาพ
และดาเนินงานท่าอากาศยาน เพื่อ เทคโนโลยีในการอานวยความ
การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว
สะดวก โดยอาจพิจารณา
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
เปรียบเทียบระยะเวลาการ
5. Service Orientation
ให้บริการ
(Intelligent Airport): ใช้
นวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้ง เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)
เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการอย่าง
ต่อเนื่อง
4.พัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 3. Aero Business (Effciency
1.เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการ
5.บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
Orientation): พัฒนาการบริหาร ทางานของบุคลากร โดยมีตัวอย่าง
ประสิทธิภาพ
และดาเนินงานท่าอากาศยาน เพื่อ ในการใช้แผนอบรมบุคคลากร ของ
การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว
ทอท. เช่น จานวนบุคคลากรที่ผ่าน
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
เกณฑ์การอบรม

แนวทางการประเมินผล Balance Scored Card (BSC)
การประเมินผลจากการดาเนิ นงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของหน่วยงาน ในที่นี้ได้เสนอแนะการ
ประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินตามหลักของ Balance Scored Card โดย โดยแนวทางในการพิจารณาตัวชี้วัดใน
ด้านต่างๆดังนี้
มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ เป็นการพิจารณาผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลา โดยกาหนดจากผล
การดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยอาจพิจารณาจาก จานวนโครงการ จานวนแผนงาน ที่กาหนดไว้ในแต่
ละปี โดยมีตัวอย่างดังนี้
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด(KPI)

หน่วยวัด

การรองรั บ ป ริ ม าณ ท่ า อากาศยานมี ขี ด ล้านคน/ปี
ผู้ โ ด ย ส า ร ไ ด้ ต า ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น
เป้าหมาย
รองรับผู้โดยสาร

ค่าเป้าหมาย

ผลลัพท์

38 ล้านคนในปี 2562

มิติด้านประสิทธิภาพของการดาเนินงาน เป็นการพิจารณาจากผลการดาเนินงานเชิงประสทธิภาพโดย
เทียบในลักษณะ ผลการดาเนินงานต่อหน่วย เช่น ระยะเวลาการรอคอย หรือ ระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น
โดยมีตัวอย่างในมุมมองด้านประสิทธิภาพดังนี้

วัตถุประสงค์
ระยะเวลาในการ
ให้บริการส่วนต่างๆมี
ความรวดเร็ว

ตัวชี้วัด(KPI)
ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง นาที
กระบวนการให้บริการ
ผู้โดยสาร ขาออกจาก
อาคารผู้ โ ดยสารโดย
เฉลี่ย

หน่วยวัด

ค่าเป้าหมาย
ค่ า เฉ ลี่ ย ไม่ เกิ น 60
นาที

ผลลัพท์

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ คุณภาพในการให้บริการเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งในการบริหารในหน่วยงานของ
ภาครัฐ ลูกค้าของหน่วยราชการมักจะได้แก่ประชาชน และหน่วยราชการด้วยกัน การประเมินผลในมุมมอง
นี้ก็คือ การประเมินว่าองค์กรสามารถนาเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งมักจะสัมพันธ์กับ ราคา
การบริการ เวลา ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดี โดยมีตัวอย่างดังนี้
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด(KPI)
หน่วยวัด
ระดับความพึงพอใจ ระดั บ ความพึ ง พอใจ ร้อยละ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน ของผูร้ ับบริการ
เสียกับกรมท่า
อากาศยาน

ค่าเป้าหมาย

ผลลัพท์

ระดับความพึงพอใจอยู่
เกณฑ์ อ ย่ า งน้ อ ยร้ อ ย
ละ 80

มิติด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาองค์กรมีความจาเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร
ที่มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ รวมทั้ง การเพิ่มประสิทธิภาพและความรู้ในการทางานให้แก่บุคคลากรในองค์กร อัน
จะน าไปสู่ ความเลิ ศในด้านต่ างๆได้ ซึ่งในการพั ฒ นาองค์กรนั้น ตัวอย่างที่เห็ นได้ง่าย ได้แก่ การมีแผนพั ฒ นา
สมรรถนะบุคลากร การอบรมในด้านต่างๆ การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยมีตัวอย่างดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การพัฒนา
บุคลากรของกรมท่า
อากาศยานดาเนินการ
ได้ตามแผนพัฒนา
บุคลากร (Human
Resource
Development) เพื่อ
ยกระดับขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานได้
ตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัด(KPI)

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของ ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ของกรมท่าอากาศยาน

ค่าเป้าหมาย
ระดั บ ความส าเร็ จ ขั้ น
ต่ าที่ ร้ อ ยละ 80 และ
เพิ่มขึ้นทุกปี

ผลลัพท์

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กรมท่าอากาศยาน
วิสัยทัศน์ : ท่าอากาศยานมาตรฐานสากลส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมของประเทศ

ยุทธศาสตร์

ประสิทธิผลตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
จัดให้มี และพัฒนา
ท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริม
โครงข่ายการบินให้
ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การรองรับปริมาณผูโ้ ดยสารของ
ท่าอากาศยานเป็นไปตามเป้าหมาย

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ

คุณภาพการ
ให้บริการ

องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี และมีเทคโนโลยี
สารสนเทศทันสมัยตามนโยบาย 4.0

พัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนา และปรับปรุง
การบริหารจัดการ
ท่าอากาศยานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
บริหารทรัพยากร
มนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ท่าอากาศยานมีกายภาพ อุปกรณ์ สิ่งอานวยความ
สะดวก และอาชีวอนามัย ปลอดภัยตามมาตรฐาน

การวางรากฐานระบบบริหารงานบุคคลท่าอากาศยาน
มีศักยภาพ และปฏิบตั ิงานได้ตามภารกิจ

ผู้โดยสาร/ผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยาน ได้รับความ
สะดวกสบาย รวดเร็วและเชื่อมั่นในการใช้บริการทั้งด้าน
ความปลอดภัย บริการ และสภาพท่าอากาศยาน

การรองรับความต้องการผู้ใช้บริการในทุกด้าน
และการดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาองค์กร
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

ท่าอากาศยานมีการบริ หารจัดการ
สะดวกรวดเร็ว และเป็ นมาตรฐานสากล

ท่าอากาศยานได้ รับการยกระดับคุณภาพ
การให้ บริ การ และการดาเนินงานตามมาตรฐานสากล

1) ความสาเร็จของการแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย
2) ความสาเร็จของการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษา
ความปลอดภัย
1) การจัดทากระบวนงานที่ใช้เทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการท่าอากาศยาน

การมีกระบวนการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว

องค์กรได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) ความสาเร็จของการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการบริหารงานองค์กร และบุคลากร
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน

