ต ัวชวี ัดกรมท่าอากาศยาน
กระทรวงคมนาคม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
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ต ัวชวี ัดของกรมท่าอากาศยาน

กระทรวง

ตัวชีวัด (กรม)

ยุทธศาสตร์
กรม

ตัวชีวัดตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวง

ยุทธศาสตร์

ตัวชวัี ด

แผนแม่บทด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน
ระบบโลจิสติกส์
และดิจท
ิ ัล (7)

• จํ านวนเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐ กิจ ที มี ก ารพั ฒ นา
ศูนย์เศรษฐกิจ แหล่ง ทีอยู่
อ า ศั ย แ ล ะ พื น ที เ ฉ พ า ะ
(Y1-6)
• จํ านวนเมืองขนาดกลางทีที
ได ้รับการพัฒนา (Y16)
• จํ านวนเมื อ งที ได ร้ ั บการ
พั ฒ นาเมื อ งให เ้ ป็ นเมื อ ง
อัจฉริยะ (Y1-6)

แผนแม่บทด ้าน
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (8)

ยุทธศาสตร์ 1 การ
เสริมสร ้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์

• อั นดั บความสามารถในการแข่ งขั นด า้ น

โครงสร ้างพืนฐาน (Y2-7)
• สัดส่วนต ้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อ
ผลิตภั ณฑ์มวลรวมในประเทศ (เฉลียร ้อยละ)
(Y1-7)
• ดัชนีวัดประสิทธิภาพด ้านโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) (Y1-7)
• สั ดส่ วนปริมาณการขนส่ งสินค ้าทางรางต่ อ
ปริมาณการขนส่งสินค ้าทังหมด (เฉลียร ้อยละ)
(Y1-7)
• สัดส่วนการเดินทางด ้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทังหมด
(เฉลียร ้อยละ) (Y1-7)
• อั ตราผู ้เสียชีว ต
ิ จากอุ บัต เิ หตุ ทางถนน (คน
ต่อประชากร 1 แสนคน) (Y1-7)

การพัฒนาระบบขนส่งขันพืนฐาน
ให ้เชือมโยง ทัวถึง และเป็ นมิตรกับสิงแวดล ้อม

ยุทธศาสตร์ท ี 1 พัฒนาท่าอากาศยานเพือส่งเสริม
โครงข่ายการบินให ้ครอบคลุมทัวถึงทุกพืนที

1. รายได ้จากการพั ฒนาพื นทีท่ าอากาศ
ยาน (28 ท่าอากาศยาน) ในภูมภ
ิ าคเพือ
การพาณิชย์

• จํ า น ว น เ มื อ ง ใ น พื น ที
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้ที
ได ร้ ั บ กา รพั ฒน าใ ห เ้ ป็ น
เมืองน่าอยู่ (Y1-8)
• จํ า นวนเมืองในเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที
ได ร้ ั บ กา รพั ฒน าใ ห เ้ ป็ น
เมืองน่ า อยู่ (จํ านวนเมือง)
(Y1-8)
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ยุทธศาสตร์ท ี 2 ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสร ้างพืนฐาน
สิงอํานวยความสะดวกให ้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล

6. การพัฒนาพืนที
เศรษฐกิจและการ
กระจายความเจริญสู่
ภูมภ
ิ าค

1.การแก ้ไข
ปั ญหาในการ
ดํารงชีวต
ิ ของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์
1 การพัฒนา
เพิมมูลค่า
ระหว่างห่วง
โซ่อป
ุ ทาน

อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐในระบบขนส่ง (ร ้อยละ 10)
สัดส่วนต ้นทุนค่าขนส่งสินค ้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ร ้อยละ 7.2)
สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค ้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค ้าทังหมดภายในประเทศ (ร ้อยละ 3.47)
สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค ้าทางนํ าต่อปริมาณการขนส่งสินค ้าทังหมดภายในประเทศ (ร ้อยละ 12.6)
ท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีขด
ี ความสารถในการรองรั บปริมาณผู ้โดยสาร (90 ล ้าน
คนต่อปี ) (ขีดความสามารถรวมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมแ
ิ ละดอนเมือง)
6. ท่าอากาศยานในภูม ิภาคมีข ีดความสารถในการรองรั บปริ มาณผู โ้ ดยสาร (55 ล ้านคนต่อปี ) (ขีด
ความสามารถรวมของท่าอากาศยานภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ แม่ฟ้าหลวงเชียงราย และท่าอากาศยาน
ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน)
7. ประเทศไทยมีขด
ี ความสามารถในการรองรั บเทียวบินในภาพรวม (1.24 ล ้านเทียวบินต่อปี )
8. ขีดความสามารถด ้านความตรงต่อเวลาของเทียวบินของท่าอากาศยานศูนย์กลางหลัก (ร ้อยละ 84)

การพัฒนาปั จจัยสนั บสนุนการขับเคลือน
ู่ วามสําเร็จ
ยุทธศาสตร์สค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนา
ปั จจัย
สนับสนุน
ด ้านโลจิสติกส์
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1.
2.
3.
4.
5.

1

ยุทธศาสตร์ 2
การพัฒนา
โครงสร ้าง
พืนฐานและสิง
อํานวยความ
สะดวก

• ดัชนีวด
ั ประสิทธิภาพด ้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
(International Logistics Performance Index :
International LPI) ของไทยอันดับดีขน
ึ ในปี 2563
• ต ้นทุนโลจิสติกส์เท่ากับร ้อยละ 12 ของผลิตภั ณฑ์
มวลรวมในปะเทศ
• ต ้นทุ น โลจิส ติก ส์ต่อ ยอดขายสิน ค ้าเกษตรสํ า คั ญ
ลดลงร ้อยละ 3-5 ต่อปี
• ต ้นทุ น โลจิ ส ติก ส์ต่ อ ยอดขายกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
สําคัญลดลงร ้อยละ 3-5 ต่อปี
• มู ล ค่ า เ พิ ม ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ธุ ร กิ จ ใ ห บ
้ ริ ก า ร
โลจิสติกส์ของประเทศเพิมขึนร ้อยละ 5 ต่อปี
• สัดส่วนการขนส่งสินค ้าทางรางเพิมขึนเป็ นร ้อยละ 4
และทางนํ าเพิมขึนร ้อยละ 15 ต่อปริม าณการขนส่ง
สินค ้าทังหมดภายในประเทศ ปี 2564
• ปริมาณการขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบเพิมขึนเฉลีย
ร ้อยละ 5 ต่อปี
• มีม าตรฐานอาชีพ และมาตรฐานฝี มือ แรงงานด ้าน
โลจิสติกส์ครอบคลุมทุกสาขา ในปี 2564
• จํานวนโครงการวิจัย/มูลค่าเชิงพาณิชย์จ ากงานวิจั ย
และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด ้านโลจิสติกส์
เพิมขึนร ้อยละ 5-10 ต่อปี
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การพัฒนาระบบขนส่งเพือเพิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและขับเคลือนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ

1. จํ านวนอุ บั ต ิเหตุ ที มี ผู ้เสียชีว ิตต่ อปริมาณการเดินทางบนโครงข่ ายถนนบนความ
รับผิดชอบของ คค. (จํ านวนครังของอุ บัตเิ หตุต่อการเดินทางหนึงพันล ้านคัน-กิโลเมตร
= 4.23)
2. อัตราการเกิดอุ บัตเิ หตุตังแต่ระดับเหตุอั นตรายร ้ายแรงของการขนส่งทางรถไฟ (จํ านวน
ครังของอุบต
ั เิ หตุตอ
่ การให ้บริการหนึงล ้านกิโลเมตร-เทียว = 0.3354)
3. อั ตราการเกิดอุ บัตเิ หตุของการขนส่งทางนํ า (จํ านวนครังของเกิดอุ บัต เิ หตุต่อจํ านวน
เทียวเดินเรือทังหมด = 7.75)
4. อัตราการเกิดอุ บัตเิ หตุด ้านการขนส่งทางอากาศ (จํ านวนครังของเกิดอุ บัตเิ หตุด ้านการ
ขนส่งทางอากาศต่อจํานวนเทียวบินทังหมด = 5.40)
5. ระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภั ยทางการบิน (จํ านวนครังทีพบวั ตถุอั นตรายบน
อากาศยานหรือปลายทาง และจํ านวนครังของเหตุการณ์ จี ปล ้น ยึด อากาศยานทีออก
จากประเทศไทย = 0)
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5.การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ความสามารถในการ
แข่งขันของไทย

• การตายจากอุบัตเิ หตุทางถนนตํากว่า 18 คน ต่อประชากรแสนคน
• ความสําเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมภ
ิ าค
• อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย IMD เลือนขึนไปอยูใ่ นกลุม
่ 1 ใน 25 ของ
ประเทศแรกทีได ้รับการจัดอันดับทังหมด (โครงสร ้างพืนฐาน (Infrastructure) จัดเป็ น 1 ใน 4 กลุม
่ หลักที IMD
พิจารณา)
• สัดส่วนต ้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร ้อยละ 14 เป็ นร ้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยในส่วนของ
ต ้นทุนค่าขนส่งสินค ้าตํากว่าร ้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2564 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ
• สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค ้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค ้าทังหมดภายในประเทศ เพิมขึนจากร ้อยละ 1.4
เป็ นร ้อยละ 4 และสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค ้าทางนํ าต่อปริมาณการขนส่งสินค ้าทังหมดภายในประเทศ
เพิมขึนจากร ้อยละ 12 เป็ นร ้อยละ 15 ในปี 2564
• สัดส่วนของผู ้ใช ้ระบบรถไฟฟ้ าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากร ้อยละ 5 เป็ น
ร ้อยละ 15 ในปี 2564
• อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด ้านโลจิสติกส์ และประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกทางการค ้าดีขน
ึ
• ความสําเร็จของไทยในการผลักดันให ้เกิดโครงข่ายความเชือมโยงทางด ้านโลจิสติกส์ทครอบคลุ
ี
มทังทางบก
ทางราง ทางนํ า ทางอากาศ ภายในภูมภ
ิ าค เพืออํานวยความสะดวก ลดระยะเวลาต ้นทุนในการขนส่ง
• ความสําเร็จของการดํ าเนินงานภายใต ้ความตกลงว่าด ้วยการขนส่งข ้ามพรมแดนในภูมภ
ิ าคลุม
่ แม่นําโขง (Cross
Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพือนบ ้าน

การยกระดับความปลอดภัยและความมันคง
ของระบบขนส่ง

1. ร ้อยละของทางหลวงแผ่ นดินทีมีความเรียบตามมาตรฐาน (IRI น อ
้ ยกว่าหรือ
เท่ากับ 3.5) (ร ้อยละ 86)
2. สัดส่วนประชากรของประเทศทีเข ้าถึงสถานี รถโดยสารหรือสถานี รถไฟภายใน
เวลา 1 ชม. (ร ้อยละ 81)
3. สัดส่วนการใช ้บริการรถไฟฟ้ าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ร ้อยละ 10.4)
4. ร ้อยละของจํ านวนสถานีขนส่งผู ้โดยสารสาธารณะทุกระบบทีมีการรองรับการใช ้
งานของผู ้พิการและผู ส
้ งู อายุ ต่อจํ านวนสถานีทั งหมดในการดูแลของกระทรวง
คมนาคม (ร ้อยละ 40)
5. ร ้อยละของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งทีสามารถลดลงได ้
เมือเทียบกับการปล่อยในกรณีฐาน (BAU) ในปี นัน
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ยุทธศาสตร์ 10
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพือการ
พัฒนา

ยุทธศาสตร์ 7 การ
พัฒนาโครงสร ้าง
พืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

2

1

1

ยุทธศาสตร์ 3 การ
สร ้างความเข ้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได ้อย่าง
ยังยืน

เร่งด่วน

แผนแม่บทด ้าน
พืนทีและเมือง
น่าอยูอ
่ ัจฉริยะ
(6)

์ ระเทศไทย
แผนฯโลจิสติกสป
(ปี 60-64)

นโยบายร ัฐบาล

แผนฯ 12 (ปี 60-64)

หลัก

แผน/
นโยบาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ระดับความสําเร็จของร ้อยละเฉลียถ่วงนํ าหนักในการบรรลุเป้ าหมายตามแผนปฏิบั ตริ าชการของกระทรวงคมนาคม
และนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล (ระดับ 5)
ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (ระดับ 5)
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานแก ้ไขปรับปรุงตามแผนแก ้ไขปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงคมนาคม (ระดับ
5)
ระดับความสํ าเร็จของร ้อยละเฉลียถ่วงนํ าหนั กในการบรรลุเป้ าหมายตามแผนพัฒนาดิจท
ิ ั ลเพือเศรษฐกิจและ
สังคมของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 (ระดับ 5)
ระดับความสําเร็จของการใช ้ประโยชน์จากผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
(ระดับ 5)
ระดับความสํ าเร็จของผลการดํ าเนินงานตามแผนงานด ้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม (ระดับ 5)
ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานด ้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
(ระดับ 5)
ระดับความพึงพอใจของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีสําคัญของกระทรวงคมนาคม (ระดับ 4.5)
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4

4

ยุท ธศาสตร์ท ี 3 พัฒ นา และปรับปรุง การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท่ า อ า ก า ศ ย า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

ยุท ธศาสตร์ท ี 4 พัฒ นาองค์กรภายใต ้
หลักธรรมาภิบาล

ยุท ธศาสตร์ท ี 5 บริห ารทรั พ ยากร
มนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ความสามารถในการรองรั บปริมาณผู ้โดยสาร
โดยรวมของท่ าอากาศยานในภู มิ ภ าค
(28 ท่าอากาศยาน)
2. ปริ ม าณผู โ้ ดยสารของท่ า อากาศยานใน
ภูมภ
ิ าค (28 ท่าอากาศยาน)
3. ความสําเร็จในการแก ้ไขข ้อบกพร่องด ้านความ
ปลอดภัยของท่าอากาศยานในความดูแลของ
กรมท่าอากาศยาน (ตัวชีวัดใหม่)

หมายเหตุ

ตัวเอน คือ ตัวชีวัดทีสอดคล ้องกับแผนแม่บทฯ / แผน 12
คือ ตัวชีวัดทีเคยวัดในปี 2562
Y2 คือ ตัวชีวัดตามแผนแม่บท
Y1 คือ ตัวชีวัดตามแผนแม่บทย่อย

ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ
ต ัวชวี ัดการประเมินตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมท่าอากาศยาน

ลําด ับ

ื
ความเชอมโยงก
ับ
5 องค์ประกอบ

ต ัวชวี ัด
1

2

3

4

ื
ความเชอมโยงก
ับยุทธศาสตร์ชาติ /
แผนแม่บทภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ชาติ / แผน 12 / นโยบายร ัฐบาล
5

แผนแม่บทฯ

แผนฯ 12

นโยบาย
ร ัฐบาล

นําหน ัก
(ร้อยละ)

..อืนๆ..

ความสามารถในการรองร ับ
ปริมาณผูโ้ ดยสารและ
จํานวนผูโ้ ดยสารของท่า
อากาศยานในภูมภ
ิ าค
(28 ท่าอากาศยาน)

50

1.1 ความสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู ้โดยสารโดยรวมของ
ท่าอากาศยานในภูมภ
ิ าค
(28 ท่าอากาศยาน)









25

1.2 ปริมาณผู ้โดยสารของท่า
อากาศยานในภูมภ
ิ าค
(28 ท่าอากาศยาน)









25

2

รายได้จ ากการพ ฒ
ั นาพืนที
ท่าอากาศยาน
(28 ท่าอากาศยาน) ใน
ภูมภ
ิ าคเพือการพาณิชย์





25

3

ความสําเร็ จในการแก้ไข
ข้อบกพร่องด้านความ
ปลอดภ ัยของท่าอากาศยาน
ในความดูแลของกรมท่า
อากาศยาน

 

1





25

รวม

100

3

ต ัวชวี ัดกรมท่าอากาศยาน
ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
1. ความสามารถในการรองร ับปริมาณผูโ้ ดยสารและจํานวนผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานในภูมภ
ิ าค (28 ท่าอากาศยาน)
1.1 ความสามารถในการรองร ับปริมาณผูโ้ ดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานในภูมภ
ิ าค (28 ท่าอากาศยาน)

ตัวชวัี ดต่อเนือง

นําหน ัก

25

คําอธิบาย
• วัดความสามารถของท่าอากาศยานในภูมภ
ิ าคจํานวน 28 ท่าอากาศยานภายใต ้สังกัดกรมท่าอากาศยานในการรองรับจํานวนผู ้โดยสาร เนืองด ้วยกรมท่าอากาศยานมีแผนการ
พัฒนาท่าอากาศยานในระยะยาว เพือรองรับผู ้โดยสารในแต่ละปี ทังนี ไม่รวมท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงราย สุวรรณภูม ิ และดอนเมือง เนืองจากเป็ น
ท่าอากาศยานภายใต ้การบริหารของ บริษัท การท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท.
• เป็ นตัวชีวัดทีช่วยขับเคลือนแผนฯ 12 ในยุทธศาสตร์ท ี 7 การพัฒนาโครงสร ้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เพือขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู ้โดยสารของท่าอากาศยาน
ในภูมภ
ิ าคให ้เพียงพอกับความต ้องการ
• เป้ าหมายตามแผนฯ 12 คาดว่าความสามารถในการรองรับปริมาณผู ้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานในภูมภ
ิ าคได ้เพิมขึน 55 ล ้านคนต่อปี ในปี 2564 ซึงรวมกับท่าอากาศยาน
ในภูมภ
ิ าคทีบริษัท การท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท. บริหารอยูด
่ ้วย
• สําหรับความสามารถในการรองรับผู ้โดยสารของกรมท่าอากาศยานนัน คาดการณ์วา่ หากสามารถก่อสร ้าง/ปรับปรุงท่าอากาศยานสกลนครและท่าอากาศยานนครพนมได ้ตาม
แผนก็จะสามารถรองรับผู ้โดยสารในปี 2563 ได ้ประมาณ 39.03 ล ้านคน ทังนี ผลการดําเนินงานจะขึนอยูก
่ บ
ั จํานวนเงินงบประมาณทีได ้รับและหากเกิดปั ญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน เช่น ภัยธรรมชาติก็อาจส่งผลให ้ไม่สามารถดําเนินการได ้ตามแผนงานทีวางไว ้

ข้อมูลพืนฐาน
ปี งบประมาณ

2560

2561

ผลการดําเนินงาน
ความสามารถใน
การรองร ับปริมาณ
ผูโ้ ดยสาร (คน)

34,854,000

35,141,000
(growth +0.82%)

2562

2563
(ประมาณการ)

36,581,760
39,030,000
(growth +4.10%) (growth +6.69%)

ความสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู ้โดยสาร (คน)
37,000,000
36,500,000

Growth เฉลีย 3 ปี = 2.46%

36,000,000
35,500,000

เกณฑ์การประเมิน

35,000,000

เป้าหมายขนต้
ั น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขนสู
ั ง (100)

34,500,000

36,581,760 คน

37,805,880 คน
(ค่ากลาง)

39,030,000 คน

34,000,000

(ค่าเป้ าหมายตามแผนพัฒนา
ท่าอากาศยานปี 63)

33,500,000

(ผลการดําเนินงานปี 62)

36,581,760

34,854,000

35,141,000

2560

2561

2562

ประโยชน์ทประชาชนจะได้
ี
ร ับ
-

มีพนที
ื และขีดความสามารถในการรองรับผู ้โดยสารเพิมขึน
ลดความแออัดของอาคารผู ้โดยสาร

4

ต ัวชวี ัดกรมท่าอากาศยาน
ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
1. ความสามารถในการรองร ับปริมาณผูโ้ ดยสารและจํานวนผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานในภูมภ
ิ าค (28 ท่าอากาศยาน)
1.2 ปริมาณผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานในภูมภ
ิ าค (28 ท่าอากาศยาน)

นําหน ัก

ตัวชวัี ดใหม่

25

คําอธิบาย
• วัดปริมาณผู ้โดยสารของท่าอากาศยานในภูมภ
ิ าคจํ านวน 28 ท่าอากาศยานภายใต ้สังกัดกรมท่าอากาศยานในการรองรับจํ านวนผู ้โดยสาร เนืองด ้วยกรมท่าอากาศยานมี
แผนการพัฒนาท่าอากาศยานในระยะยาว เพือรองรับผู ้โดยสารในแต่ละปี ทังนี ไม่รวมท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงราย สุวรรณภูม ิ และดอนเมือง เนืองจาก
เป็ นท่าอากาศยานภายใต ้การบริหารของ บริษัท การท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท.
• เป็ นตัวชีวัดทีช่วยขับเคลือนแผนฯ 12 ในยุทธศาสตร์ท ี 7 การพัฒนาโครงสร ้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เพือขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู ้โดยสารของท่าอากาศยาน
ในภูมภ
ิ าคให ้เพียงพอกับความต ้องการ

ข้อมูลพืนฐาน
ปี งบประมาณ

2560

2561

ผลการดําเนินงาน
ปริมาณผูโ้ ดยสาร
(คน)

18,316,330
(growth +7.56%)

19,097,218
(growth +4.26%)

2562

2563
(ประมาณการ)

18,574,170
19,239,342
(growth -2.74%) (Growth +3.58.%)

้ ริการท่าอากาศยาน
ปริมาณผูโ้ ดยสารทีใชบ
ของกรมท่าอากาศยาน
25,000,000
20,000,000

18,316,330

19,097,218

18,574,170

2560

2561

2562

เกณฑ์การประเมิน
15,000,000

เป้าหมายขนต้
ั น (50)
18,662,573 คน
(ค่าเฉลียผลการดําเนินงาน
3 ปี ย ้อนหลัง)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขนสู
ั ง (100)

19,239,342 คน
(ค่าเป้ าหมายตาม
แผนพัฒนา
ท่าอากาศยานปี 63)

19,457,599 คน
(ค่าเป้ าหมายขันต ้น +
Growth ปี 61-62 =
4.26%)

10,000,000
5,000,000
0

ประโยชน์ทประชาชนจะได้
ี
ร ับ
- มีพนที
ื และขีดความสามารถในการรองรับผู ้โดยสารเพิมขึน
- ลดความแออัดของอาคารผู ้โดยสาร

5

ต ัวชวี ัดกรมท่าอากาศยาน
ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ตัวชวัี ดต่อเนือง

2. รายได้จากการพ ัฒนาพืนทีท่าอากาศยาน

นําหน ัก

25
คําอธิบาย
 วัดรายได ้จากการพั ฒนาพืนทีท่าอากาศยานในภูมภ
ิ าคภายใต ้สังกัด กรมท่าอากาศยานเพือเพิมศัก ยภาพ
ในการบริหารท่าอากาศยานให ้เกิดความคุ ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์ ทังนี ไม่รวมท่าอากาศยานเชียงใหม่
ภูเ ก็ ต หาดใหญ่ เชียงราย สุว รรณภูม ิ และดอนเมือ ง เนืองจากเป็ นท่า อากาศยานภายใต ้การบริห ารของ
บริษัท การท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท.
 การพัฒนาพืนทีในท่าอากาศยานเพือการพาณิชย์ (Non-Aeronautical Revenues) เช่น ร ้านค ้าในท่าอากาศยาน
โกดังสินค ้า ซึงไม่รวมพืนทีสําหรับกิจกรรมการบิน

รายได ้ของกรมท่าอากาศยาน
ตังแต่ปี 2560 - 2562
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
0

ข้อมูลพืนฐาน

2560

ปี งบประมาณ
ผลการดําเนินงาน

2560

2561

2562

2563
(ประมาณการ)

53.411
71.378
113.30
(growth +5.97%) (growth+33.64%) (growth +58.73%)

115.084
(growth +1.57%)

Growth เฉลีย 3 ปี = 46.19%

Aero

2561

2562

Non Aero

องค์ประกอบรายได้ Non Aero ภายในกรมท่าอากาศยาน
ตงแต่
ั
ปี 2560 - 2562

200,000,000

เกณฑ์การประเมิน
150,000,000

เป้าหมายขนต้
ั น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขนสู
ั ง (100)

113.30
(ผลการดําเนินงานปี 62)

115.08
(ค่าเป้ าหมายตาม
แผนพัฒนา
ท่าอากาศยาน ปี 2563)

120.130

100,000,000
50,000,000
0

2560
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ของกรมธนารักษ์)

เงือนไข
- กิจการบางประเภทเมือประกาศประมูล/คัด เลือกแล ้วไม่มผ
ี ู ้เข ้าร่วมประมูล/คัดเลือ ก หรือ ไม่ครบตามจํ านวนประกาศ
อีกทังบางกรณีทผู
ี ้ได ้รั บการประมูล/คัดเลือก ขอคืนสิทธิในการดําเนินการ จึงทําให ้รายได ้ทีเกิดขึนตํากว่าเป้ าหมาย
ทีกําหนด
- กรณีกจิ การบางประเภท ตามทีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกําหนดให ้เป็ นกิจการทีเกียวเนืองกับท่าอากาศยาน
ซึงต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามพระราชบัญญัตก
ิ ารร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ปั จจุบันยังไม่มค
ี วามชัดเจนในกิจกรรม
ดังกล่าว ส่งผลให ้อาจไม่สามารถคิดค่าเช่าจากกิจการเหล่านันได ้ตามปกติ

2561

2562

รายได้เบ็ดเตล็ดอืน

APPS (ค่าคัดกรองผูโ้ ดยสาร)

ประโยชน์ทประชาชนจะได้
ี
ร ับ
- ผู ้ใช ้บริการได ้รับความสะดวกสบายในการใช ้บริการ
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
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ต ัวชวี ัดกรมท่าอากาศยาน
ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
3. ความสําเร็จในการแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภ ัยของท่าอากาศยานในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน

ตัวชวัี ดใหม่

นําหน ัก

25
คําอธิบาย
 วัดความสาํ เร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจติดตามมาตรฐานความปลอดภัยท่าอากาศยานในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน
 ดําเนินการตรวจสอบด ้านความปลอดภัยของท่าอากาศยานในสงั กัดของกรมท่าอากาศยานให ้สอดคล ้องกับแผนการตรวจสอบด ้านความปลอดภัยของสํานั กงานการ
ึ าอากาศยานต ้องดําเนินการขอใบอนุ ญาตสนามบินสาธารณะ โดยลําดับความสําคัญของท่าอากาศ
บินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซงท่
ยานทีมีเทียวบินระหว่างประเทศจะต ้องดําเนินการให ้แล ้วเสร็จก่อนท่าอากาศยานทีมีเฉพาะเทียวบินในประเทศ
 ดําเนินการให ้คําแนะนํ าในการแก ้ไขข ้อกบกพร่องตามผลการตรวจสอบของสาํ นั กงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ทังนี ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานั กงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังไม่แจ ้งข ้อบกพร่องใด ๆ )
แผนการดําเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขนต้
ั น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขนสู
ั ง (100)

ตรวจติดตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยท่าอากาศยาน
ตามแผน ร ้อยละ 100

จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานพร ้อมระบุปัญหา
อุปสรรค ข ้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานครบถ ้วนตามแผน

ท่าอากาศยานตรวจพบ
ข ้อบกพร่องดําเนินงานจัดทํา
แผนในการแก ้ไขข ้อบกพร่อง
แล ้วเสร็จ ร ้อยละ 100

แผนการตรวจติดตามมาตรฐาน
ด ้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ลําด ับ

ท่าอากาศยาน

่ งเวลาการตรวจ
ชว

1.

เบตง

18-20 ธันวาคม 2562

2.

กระบี

22-24 มกราคม 2563

3.

หัวหิน

18-20 มีนาคม 2563

4.

อุดรธานี

25-27 มีนาคม 2563

5.

สุราษฎร์ธานี

27-29 เมษายน 2563

6.

แม่สอด

24-26 มิถน
ุ ายน 2563

เงือนไข
- ให ้คํ าแนะนํ าด ้านมาตรฐานทีสอดคล ้องตามข ้อบังคับ ข ้อกําหนดของสํ านั กงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย
- แนะนํ าแนวทางในการแก ้ไขข ้อบกพร่องจากผลการตรวจสอบของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
- ประสานกับหน่วยงานในส่วนกลางทีเกียวข ้องในกรณีทท่
ี าอากาศยานมีข ้อขัดข ้องในการแก ้ไขข ้อบกพร่องจาก
ผลการตรวจสอบของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ประโยชน์ทประชาชนจะได้
ี
ร ับ
- ผู ้ใช ้บริการได ้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช ้บริการท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
- ท่าอากาศยานสามารถปฏิบัตงิ านได ้ตามมาตรฐานและสอดคล ้องตามข ้อบังคับ ข ้อกําหนดของสํานั กงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
- ท่าอากาศยานได ้รับคําแนะนํ าในการแก ้ไขข ้อบกพร่องจาการตรวจสอบของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : แผนการตรวจติดตามมาตรฐานด ้านความปลอดภัย
ของท่าอากาศยาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 อาจมีการ
เปลียนแปลงตามความเหมาะสม เช่น การตรวจเพือเตรีย ม
ความพร อ
้ มก่ อ นรั บ การตรวจด า้ นความปลอดภั ย สนามบิน
จากสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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พัฒนาระบบราชการ เพือชีวติ ทีดีขนของประชาชน
ึ
GOOD GOVERNANCE FOR BETTER LIFE

