กลุมยุทธศาสตรและจัดทํางบประมาณ
กองแผนงาน กรมทาอากาศยาน
มกราคม 2561

คํานํา
กรมท าอากาศยาน (ทย.) เป นสวนราชการภายใตสั งกัดกระทรวงคมนาคม มีภ าระหนาที่ ในการพั ฒนาทาอากาศยานให
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถรองรับการเติบโตดานคมนาคมทางอากาศ มีการดําเนินงานทาอากาศยานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และ
บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา ทย. ไดมุงมั่นในการพัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสงทางอากาศ
และกิจการทาอากาศยานในความรับผิดชอบทั้ง 28 ทาอากาศยาน และโครงการกอสรางทาอากาศยานเบตงที่จะเปดใหบริการในอนาคตอีก
1 ทาอากาศยาน ใหมีความปลอดภัย ตลอดจนประสานติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
บนพื้ นฐานของการดําเนินการที่โปรงใส เนนการมีส วนรวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
ประเทศ
สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 กองแผนงานไดดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ภายหลัง
จากพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจายประจํ าป พ.ศ. 2561 ประกาศบังคั บใช โดยรวบรวมเฉพาะแผนงาน/โครงการ ที่ได รับจั ดสรร
งบประมาณ เพื่อเปนเครื่องมือใหผูบริหารไดใชในการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ทั้งนี้ กองแผนงาน
ไดดําเนินการนําเผยแพรในเว็บไซต ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตอไป

กลุมยุทธศาสตรและจัดทํางบประมาณ
กองแผนงาน กรมทาอากาศยาน
มกราคม 2561

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1 ทิศทางการดําเนินงาน
o วิสัยทัศน
o พันธกิจ
o คานิยมองคกร
บทที่ 2 การกําหนดยุทธศาสตร
o รายละเอียดแผนยุทธศาสตรกรมทาอากาศยาน พ.ศ. 2560 – 2564
o ผังความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรและเปาหมายการใหบริการของกระทรวงคมนาคม
ยุทธศาสตรและเปาหมายการใหบริการของกรมทาอากาศยาน
บทที่ 3 สรุปแผนปฏิบัติราชการประจําป
o รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561
บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล
o นิยามศัพท
o แนวทางการติดตามประเมินผล

1
1
1
2
9

10
30
30

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 กรมทาอากาศยาน

บทที่ 1 ทิศทางการดําเนินงาน
วิสัยทัศน
“ ทาอากาศยานมาตรฐานสากล สงเสริมโครงขายคมนาคมของประเทศ ”
พันธกิจ
1. พัฒนาทาอากาศยานใหครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถรองรับการเติบโต
ดานคมนาคมทางอากาศ
2. ดําเนินงานทาอากาศยานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ

คานิยมองคกร
i – DOA
i (Intelligence) : การมุงสูความเปนเลิศ
D (Development) : การพัฒนาขีดความสามารถทาอากาศยาน
บุคลากร ระบบ และการบริหารจัดการองคกร
O (Operation)
: ปฏิบัติการไดมาตรฐานสากล
A (Accountability) : ความรับผิดชอบในงาน

กลุม ยุทธศาสตรและจัดทํางบประมาณ กองแผนงาน

หนา 1

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 กรมทาอากาศยาน

บทที่ 2 การกําหนดยุทธศาสตร
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรกรมทาอากาศยาน พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตร
1. จัดใหมี และ
พัฒนาทาอากาศยาน
เพื่อสงเสริมโครงขาย
การบินใหครอบคลุม
ทั่วถึงทุกพื้นที่

2. ปรับปรุง
บํารุงรักษาโครงสราง
พื้นฐาน สิ่งอํานวย
ความสะดวก
ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร
เพื่อใหมีโครงขายทา
อากาศยานครอบคลุม
ทั่วทุกพื้นที่
ผูใชบริการสามารถ
เดินทางมาใชบริการ
ไดอยางสะดวก
รวดเร็ว และสามารถ
รองรับการเติบโต
รองรับของจํานวน
เที่ยวบินและปริมาณ
ผูโดยสาร

เพื่อใหทาอากาศยานมี
ลักษณะกายภาพ สิ่ง
อํานวยความสะดวก
และอาชีวอนามัย
มีความปลอดภัย ตาม
มาตรฐาน และ

ตัวชี้วัด
1.1) ทาอากาศยาน
มีขีดความสามารถใน
การรองรับปริมาณ
ผูโดยสาร

2560
29

2561
29

คาเปาหมาย
2562 2563
29
29

2564
38

เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 5

คาตัวชี้วดั เปนไปตามเปาหมายหรือ
มีคาสูงกวาคาเปาหมาย

ระดับ 4

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมายไม
เกินรอยละ 5 ของคาเปาหมาย

ระดับ 3

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมายไม
เกินรอยละ 5 แตไมเกินรอยละ 10
ของคาเปาหมาย

ระดับ 2

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมาย
เกินรอยละ 10 แตไมเกินรอยละ
15 ของคาเปาหมาย

ระดับ 1

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมาย
เกินรอย 15 ของคาเปาหมาย

ระดับ 5

คาตัวชี้วดั เปนไปตามปาหมายหรือมี 1) กําหนดแผนการ
คาสูงกวาคาเปาหมาย
ดําเนินงานดานความปลอดภัย
ใหเปนไปตามมาตรฐาน
คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมายไม
2) กําหนดแผนการ
เกินรอยละ 5 ของคาเปาหมาย
ดําเนินงานดานการรักษา

(ลานคนตอป)
1.2) ทาอากาศยานมี
ขีดความสามารถใน
การรองรับปริมาณ
สินคา

-

-

3,400

3,400

3,400

(ตันตอป) กระบี่+
อุดรธานี

2.1) รอยละของ
ความสําเร็จในการ
แกไขขอบกพรองดาน
ความปลอดภัย

10

30

50

75

100

กลยุทธหลัก

ระดับ 4

1) พัฒนา ปรับปรุง และ
บํารุงรักษาทาอากาศยาน เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ ในการ
รองรับจํานวนเที่ยวบินและ
ปริมาณผูโดยสารที่ขยาย
เติบโตในอนาคต

กลุมยุทธศาสตรและจัดทํางบประมาณ กองแผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กกบ.

กกบ. / กมส.

หนา 2

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 กรมทาอากาศยาน
ยุทธศาสตร
และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร
สอดคลองกับ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

2560

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

เกณฑการใหคะแนน

2564
ระดับ 3

2.2) รอยละของ
ความสําเร็จในการ
แกไขขอบกพรองดาน
การรักษาความ
ปลอดภัย

10

30

50

75

100

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมายไม
เกินรอยละ 5 แตไมเกินรอยละ 10
ของคาเปาหมาย

ระดับ 2

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมาย
เกินรอยละ 10 แตไมเกินรอยละ
15 ของคาเปาหมาย

ระดับ 1

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมาย
เกินรอย 15 ของคาเปาหมาย

ระดับ 5

คาตัวชี้วดั เปนไปตามปาหมายหรือมี
คาสูงกวาคาเปาหมาย

ระดับ 4

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมายไม
เกินรอยละ 5 ของคาเปาหมาย

ระดับ 3

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมายไม
เกินรอยละ 5 แตไมเกินรอยละ 10
ของคาเปาหมาย

ระดับ 2

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมาย
เกินรอยละ 10 แตไมเกินรอยละ
15 ของคาเปาหมาย

ระดับ 1

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมาย
เกินรอย 15 ของคาเปาหมาย

กลยุทธหลัก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความปลอดภัยใหเปนไปตาม
มาตรฐาน
3) พัฒนา ปรับปรุงและ
บํารุงรักษาดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกและอาชีวอนามัย
ของทาอากาศยานใหเปนไป
ตามมาตรฐาน
4) พัฒนา ปรับปรุงและ
บํารุงรักษาอุปกรณหลักดาน
ความปลอดภัยและรักษา
ความปลอดภัยของทาอากาศ
ยาน

กลุมยุทธศาสตรและจัดทํางบประมาณ กองแผนงาน

หนา 3

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 กรมทาอากาศยาน
ยุทธศาสตร
3. พัฒนา และ
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการ
ทาอากาศยานอยางมี
ประสิทธิภาพ

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร
การบริหารจัดการ
ทาอากาศยานใหมีความ
สะดวกรวดเร็ว และ
เปนไปตาม
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
3.1) รอยละความพึง
พอใจผูรับบริการ

2560

2561

80

80

3.2) ระยะเวลาของ 45
กระบวนการใหบริการ นาที
ผูโดยสาร ขาเขาใน
อาคารผูโดยสารโดย
เฉลี่ย
3.3) ระยะเวลาของ 60
กระบวนการใหบริการ นาที
ผูโดยสาร ขาออกจาก
อาคารผูโดยสารโดย
เฉลี่ย

45
นาที

60
นาที

คาเปาหมาย
2562 2563
80

80

เกณฑการใหคะแนน

2564
80

ระดับ 5

ทาอากาศยานมีผลการประเมิน
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

ระดับ 4

ทาอากาศยานมีผลการประเมิน
มากกวาหรือเทากับรอยละ 70

ระดับ 3

ทาอากาศยานมีผลการประเมิน
มากกวาหรือเทากับรอยละ 60

ระดับ 2

ทาอากาศยานมีผลการประเมิน
มากกวาหรือเทากับรอยละ 50

ระดับ 1

ทาอากาศยานมีผลการประเมินต่ํา
กวารอยละ 50

45 นาที 45 นาที 45 นาที ระดับ 5

ระยะเวลาตามกระบวนการ
ใหบริการผูโดยสาร เขา – ออก
อาคารผูโดยสาร นอยกวาหรือ
เปนไปตามคาเปาหมาย

ระดับ 4

ระยะเวลาตามกระบวนการ
ใหบริการผูโดยสาร เขา – ออก
อาคารผูโดยสาร
มากกวาคาเปาหมายไมเกิน
รอยละ 5

ระดับ 3

ระยะเวลาตามกระบวนการ
ใหบริการผูโดยสาร เขา – ออก

60 นาที 60 นาที 60 นาที

กลยุทธหลัก
1) จัดใหมี และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการใหครบถวนและ
ทันตอการบริการ

กลุมยุทธศาสตรและจัดทํางบประมาณ กองแผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กสท. / ทอย. /
กมส. / กสอ.

หนา 4

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 กรมทาอากาศยาน
ยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

2560

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

เกณฑการใหคะแนน

2564

กลยุทธหลัก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

อาคารผูโดยสาร
มากกวาคาเปาหมาย
ไมเกินรอยละ 10

4. พัฒนาองคกร
ภายใตหลักธรรมา
ภิบาล

การดําเนินงานของ
องคกรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
ภายใตหลักธรรมา
ภิบาล และมี
ภาพลักษณที่ดี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีความทันสมัย
สอดคลองกับนโยบาย
4.0

4.1) รอยละของการ
ตอบสนองขอ
รองเรียนองคกรทั้ง
ภายในและภายนอก

100

100

100

100

100

ระดับ 2

ระยะเวลาตามกระบวนการ
ใหบริการผูโดยสาร เขา – ออก
อาคารผูโดยสาร
มากกวาคาเปาหมาย
ไมเกินรอยละ 15

ระดับ 1

ระยะเวลาตามกระบวนการ
ใหบริการผูโดยสาร เขา – ออก
อาคารผูโดยสาร
มากกวาคาเปาหมายไมเกิน
รอยละ 20

ระดับ 5

คาตัวชี้วดั เปนไปตามเปาหมายหรือ
มีคาสูงกวาคาเปาหมาย

ระดับ 4

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมายไม
เกินรอยละ 5 ของคาเปาหมาย

ระดับ 3

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมายไม
เกินรอยละ 5 แตไมเกินรอยละ 10
ของคาเปาหมาย

ระดับ 2

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมาย
เกินรอยละ 10 แตไมเกินรอยละ

1) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองคกรที่มี
ประสิทธิภาพ

กลุมยุทธศาสตรและจัดทํางบประมาณ กองแผนงาน

สลก.(กสอ.)

หนา 5

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 กรมทาอากาศยาน
ยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

2560

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

เกณฑการใหคะแนน

2564

กลยุทธหลัก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

15 ของคาเปาหมาย

4.2) รอยละของ
กระบวนงานที่ใช
เทคโนโลยีดิจิทัลดาน
การบริหารและการ
ขนสงทางอากาศ
ทดแทนหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

20

30

40

50

60

ระดับ 1

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมาย
เกินรอย 15 ของคาเปาหมาย

ระดับ 5

คาตัวชี้วดั เปนไปตามเปาหมายหรือ
มีคาสูงกวาคาเปาหมาย

ระดับ 4

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวา
เปาหมายไมเกินรอยละ 10 ของคา
เปาหมาย

ระดับ 3

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมายไม
เกินรอยละ 10
แตไมเกินรอยละ 20 ของ
คาเปาหมาย

ระดับ 2

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมาย
เกินรอยละ 20
แตไมเกินรอยละ 30 ของ
คาเปาหมาย

ระดับ 1

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมาย
เกินรอย 30 ของ
คาเปาหมาย

2) พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดําเนินงานในทุกหนวยงาน
ภายใน
กรมทาอากาศยาน

ศทส.

กลุมยุทธศาสตรและจัดทํางบประมาณ กองแผนงาน

หนา 6

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 กรมทาอากาศยาน
ยุทธศาสตร
5. บริหารทรัพยากร
มนุษยอยางมี
ประสิทธิภาพ

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร
5.1) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
ใหสอดคลองกับ
รูปแบบองคกร
และสถานการณ
แวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยมี
จุดมุงเนน
การวางรากฐานการมี
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่
ครอบคลุมทั้งระบบ
และมีการบริหาร
จัดการที่รวดเร็ว
โปรงใส

ตัวชี้วัด
5.1) ระดับ
ความสําเร็จของการ
บริหารทรัพยากร
มนุษยอยางมี
ประสิทธิภาพ
–รอยละของฐานขอมูล
บุคลากรปจจุบันที่มี
ความผิดพลาดไมเกิน 5
%
-การดําเนินการเลื่อน
เงินเดือน คาจาง และ
คาตอบแทน เปนไป
ตามกรอบเวลาที่
กําหนด
-รอยละความ
ผิดพลาดใน
กระบวนการออก
คําสั่ง
-รอยละอัตราวางของ
ตําแหนงราชการไมเกิน
รอยละ 5 ของการ
ประเมิน

2560

2561

5

5

คาเปาหมาย
2562 2563
5

5

เกณฑการใหคะแนน

2564
5

ระดับ 5

คาขอมูลตัวชี้วัดเฉลี่ยเปนไปตาม
เปาหมายหรือมีคาสูงกวาคา
เปาหมาย

ระดับ 4

คาขอมูลตัวชี้วัดเฉลี่ยต่ํากวา
เปาหมายไมเกินรอยละ 10 ของคา
เปาหมาย

ระดับ 3

คาขอมูลตัวชี้วัดเฉลี่ยต่ํากวา
เปาหมายไมเกินรอยละ 10
แตไมเกินรอยละ 20 ของ
คาเปาหมาย

ระดับ 2

คาขอมูลตัวชี้วัดเฉลี่ยต่ํากวา
เปาหมายเกินรอยละ 20
แตไมเกินรอยละ 30 ของ
คาเปาหมาย

ระดับ 1

คาขอมูลตัวชี้วัดเฉลี่ยต่ํากวา
เปาหมายเกินรอย 30 ของ
คาเปาหมาย

กลยุทธหลัก
1) จัดใหมีและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2) บริหารจัดการบุคลากรให
มีศกั ยภาพและเพียงพอ
รองรับการขยายเติบโตของ
จํานวนผูโดยสารและสินคา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กจท.

แผนงาน/โครงการ
-แผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
-แผนวิเคราะหอัตรากําลัง
-แผนวางระบบฐานขอมูล
บุคลากร
-แผนกําหนดเสนทาง
กาวหนาในสายอาชีพ
-แผนสืบทอดตําแหนง

กลุมยุทธศาสตรและจัดทํางบประมาณ กองแผนงาน

หนา 7

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 กรมทาอากาศยาน
ยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร
5.2) ทรัพยากรบุคคล
ไดรับการพัฒนาใหมี
ขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้นเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมาย

ตัวชี้วัด
5.2) รอยละ
ความสําเร็จของการ
พัฒนาขีด
ความสามารถตาม
แผนฝกอบรมบุคลากร

2560
80

2561
85

คาเปาหมาย
2562 2563
90
95

2564
100

เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 5

คาตัวชี้วดั เปนไปตามเปาหมายหรือ
มีคาสูงกวาคาเปาหมาย

ระดับ 4

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมายไม
เกินรอยละ 10 ของคาเปาหมาย

ระดับ 3

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมายไม
เกินรอยละ 10
แตไมเกินรอยละ 20 ของ
คาเปาหมาย

ระดับ 2

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมาย
เกินรอยละ 20
แตไมเกินรอยละ 30 ของ
คาเปาหมาย

ระดับ 1

คาขอมูลตัวชี้วัดต่ํากวาเปาหมาย
เกินรอย 30 ของ
คาเปาหมาย

กลยุทธหลัก
3) การพัฒนา
ขีดความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลตามแผน
ฝกอบรม

กลุมยุทธศาสตรและจัดทํางบประมาณ กองแผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กจท.(กพน.)

หนา 8

ผังความเชื่อมโยงเปาหมายการใหบริการหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมทาอากาศยาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส

แผนฯ 12
เปาหมายแผนฯ 12
ตัวชี้วัดเปาหมายแผนฯ 12

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

เปาหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบคมนาคมขนสง เพื่อเพิ่มปริมาณการขนสงสินคาทางราง และทางน้ําและเพิ่มปริมาณการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองรวมทั้งขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทา
อากาศยานในกรุงเทพมหานคร และทาอากาศยานในภูมิภาคใหเพียงพอกับความตองการ

เปาหมายที่ 2 เพิ่มจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุก
กลุมในสังคม

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ความสามารถรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานในกรุงเทพและภูมิภาค เพิ่มขึ้นเปน 100 และ 42 ลานคนตอป ตามลําดับ ในป 2564

ตัวชี้วัดที่ 2.3 เมืองศูนยกลางของจังหวัดที่ไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยูเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ยุทธศาสตรจัดสรร
ตัวชี้วัดเปาหมาย
ยุทธศาสตรจัดสรร

2.5 การพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : Mobility เพิ่มความคลองตัวในการเดินทางและขนสงสินคา
ตัวชี้วัด : จํานวนผูใชระบบการขนสงทางอากาศเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ภายในป 2562

ผลสัมฤทธิ์กระทรวง

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ และสามารถลดตนทุนการขนสงสินคาตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
2. เชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะและสิ่งอํานวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทางและใชบริการระบบขนสงเพิ่มมากขึ้น
3. พัฒนาทาอากาศยานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และสามารถรองรับปริมาณผูโดยสารที่เพิ่มขึ้น
4. มีมาตรฐานและระบบกํากับดูแลดานความปลอดภัยของการขนสง ทําใหสามารถลดอุบัตเิ หตุจากการขนสงทุกรูปแบบ

เปาหมายกระทรวง/
บูรณาการ

ตัวชี้วัดเปาหมาย
กระทรวง/บูรณาการ

ผลสัมฤทธิ์
หนวยงาน
เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน

ตัวชี้วัดเปาหมาย
การใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/
โครงการ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น

2. เชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

1. การพัฒนาระบบขนสงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
แผนงานบูรณาการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละความสําเร็จของไทยในการผลักดันใหเกิดโครงขายความเชื่อมโยง
ทางดานโลจิสติกสที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ํา ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออํานวย
ความสะดวกลดระยะเวลา และตนทุนในการขนสง (รอยละ 80)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (รอยละ 14)

พื้นฐาน+ยุทธศาสตร
แผนงานบูรณาการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนของผูใชระบบขนสงสาธารณะตอปริมาณการเดินทางในเขต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณผูโดยสารทางระบบรถไฟฟา (รถไฟใตดิน รถไฟฟาสายสีมวง)
กทม. และปริมณฑล (รอยละ 32.97)
(299,000 ตอคนตอวัน)

3. เพิ่มคุณภาพการใหบริการสาธารณะและการเดินทางการขนสง และการจราจรมี
ความปลอดภัย
พื้นฐาน+ยุทธศาสตร+จัดการหนี้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของปริมาณผูโดยสารตอศักยภาพสนามบินในการรองรับผูโดยสาร
ของทาอากาศยานภูมิภาค 28 แหง ของป พ.ศ. 2561 (ไมนอยกวาปที่ผานมารอยละ 70)

1. ผูใชบริการโดยสาร / ขนสงสินคาและผูประกอบการทางอากาศ มีความปลอดภัยและสามารถใชบริการไดอยางสะดวกรวดเร็ว ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีบริการที่เพียงพอความตองการเพื่อใหผูใชบริการ / ผูประกอบการเชื่อมั่นและพึงพอใจในการใชบริการเพิ่มขึ้น
2. ทาอากาศยานของกรมทาอากาศยาน มีภาพลักษณองคกรและการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหสอดคลองตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1. เพิ่มขีดความสามารถของการใหบริการทาอากาศยานภูมิภาคใหมีความสะดวก
ปลอดภัย

2. การพัฒนาศักยภาพทาอากาศยานรองรับการเดินทางและการขนสงเชื่อมโยง 4. การเพิ่มศักยภาพทาอากาศยานรองรับการเดินทางและการขนสงเชื่อมโยงภูมิภาค
ภูมิภาค
เพือ่ เสริมสรางความเข็มแข็งและยั่งยืนใหเศรษฐกิจภายในประเทศ (แผนงานบูรณา
การเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ)

5.การเพิ่มศักยภาพทาอากาศยานรองรับการเดินทางและการขนสงโยงภูมิภาค เพื่อ
พัฒนาทาอากาศยานเขตเศรษฐกิจพิเศษ (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทาอากาศยานที่กอสรางและปรับปรุงสามารถรองรับผูโดยสาร
เพิ่มขึ้นจากปฐานรอยละ 15 (ทย. 4 แหง กระบี่ อุดรธานี สุราษฎรธานี แมสอด
ยกเวนเบตงยังไมเปดบริการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูโดยสารที่ใชบริการทาอากาศยานภูมิภาคเพิ่มขึ้น
จากปฐาน (รอยละ 20)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูโดยสารที่ใชบริการทาอากาศยานภูมิภาคเพิ่มขึ้นจาก
ปฐาน (รอยละ 20)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทาอากาศยานที่กอสรางและปรับปรุงสามารถรองรับผูโดยสาร
เพิ่มขึ้นจากปฐานรอยละ 15 (ทย. 4 แหง กระบี่ อุดรธานี สุราษฎรธานี แมสอด
ยกเวนเบตงยังไมเปดบริการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
1.โครงการ : กอสรางทาอากาศยานเบตง
กิจกรรม : กอสรางทาอากาศยานเบตง
2. โครงการ : โครงการแกไขขอบกพรองดานความปลอดภัยของทาอากาศยาน
กิจกรรม : แกไขขอบกพรองดานความปลอดภัย
3. โครงการ : โครงการพัฒนาทาอากาศยานกระบี่
กิจกรรม : กอสราง ปรับปรุงและขยายทาอากาศยานกระบี่
4. โครงการ : โครงการปรับปรุงทาอากาศยานเรงดวน
กิจกรรม : ปรับปรุงทาอากาศยานเรงดวน
5. โครงการ : โครงการจัดหารถดับเพลิงอากาศยานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานความปลอดภัย
ของทาอากาศยาน

แผนงานพื้นฐาน+ยุทธศาสตร
ผลผลิต : การพัฒนาทาอากาศยาน

แผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
1. โครงการ : โครงการพัฒนาทาอากาศยาน
กิจกรรม : พัฒนาทาอากาศยาน
2. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการคา การลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียง
เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (แผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ)
กิจกรรม : พัฒนาปจจัยพื้นฐานโครงสราง
3. โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการคาการลงทุนภาคเหนือ
กิจกรรม : ออกแบบปรับปรุงอาคารที่พักผูโดยสารสนามบิน

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการ : การพัฒนาทาอากาศยานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนทาอากาศยานในความรับผิดชอบเปนไปตาม
มาตรฐานสากล (28 แหง)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทาอากาศยานในความรับผิดชอบเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงานที่
กําหนด (รอยละ 100)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดรับการพัฒนา
(จํานวน 57 รายการ)

5. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาขีดความสามารถทาอากาศยาน (จํานวน 52 รายการ)

6,015.2788 ลานบาท

หนา 9

บทที่ 3 สรุปแผนปฏิบัติราชการประจําป
ตารางแสดงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําป พ.ศ. 2561 กรมทาอากาศยาน
(หนวย : ลานบาท)
ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ

แผนพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรกรมทาอากาศยาน ขอ 2.
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวย ผลผลิต : การพัฒนาทาอากาศยาน
ความสะดวกใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
งบดําเนินงาน
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.2 คาสาธารณูปโภค
กลยุทธ 2.1 พัฒนา ปรับปรุง และ
งบลงทุน
บํารุงรักษาทาอากาศยานเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการองรับจํานวน 2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
เที่ยวบินและปริมาณผูโดยสารที่ขยาย 2.1.1 คาครุภัณฑ
เติบโตในอนาคต รวมทั้งปริมาณสินคา 2.1.1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายใน
ในทาอากาศยาน
(Back Office) 24 ทาอากาศยาน แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

งบลงทุน
ครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ

1,345,352,100
242,710,700
130,361,100
112,349,600
1,085,765,500
1,085,765,500
353,426,900
33,341,900
11,215,000

ศทส.

7,585,400

ศทส.

(3) โครงการจัดซื้ออุปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
คอมพิวเตอรทดแทน แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 แหง

14,541,500

ศทส.

2.1.1.2 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
(1) ครุภณ
ั ฑไฟฟาและวิทยุที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท
รวม 2 รายการ (รวม 56 หนวย)
(1.1) อะไหลอุปกรณระบบไฟฟาสนามบิน ทาอากาศยาน 28 แหง

41,000,000
30,000,000
15,000,000

กคก.

(1.2) อะไหลระบบสื่อสารโทรคมนาคม ทาอากาศยาน 28 แหง
(2) ระบบสื่อสารดาวเทียมยาน C-Band (High Power Amplifier)
ทาอากาศยานปาย ตําบลเวียงใต อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 1 ระบบ
2.1.1.3 ครุภัณฑอื่น ๆ
(1) ครุภณ
ั ฑอื่น ๆที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท
รวม 18 รายการ (รวม 97 หนวย)
(1.1) อะไหลเครื่องมือรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยาน 28 แหง
(1.2) อะไหลระบบขนสงอัตโนมัติ ทาอากาศยาน 28 แหง

15,000,000
11,000,000

กคก.
กคก.

(2) โครงการจัดหาฮารดแวรและซอฟทแวร สําหรับติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(Paperless) ตามมาตรฐาน TH e-GIF เพื่อใชงาน
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

279,085,000
38,435,000
15,000,000
10,000,000

กคก.
กคก.

หนา 10

ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ
(1.3) คาซอมสายพานลําเลียงสัมภาระ ขาเขา ทาอากาศยานแมฮองสอน
ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแมฮอ งสอน จังหวัดแมฮองสอน 1 ระบบ
(1.4) คาซอมสายพานลําเลียงสัมภาระ ขาเขา ทาอากาศยานชุมพร
ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ระบบ
(1.5) คาซอมสายพานลําเลียงสัมภาระ ขาเขา ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ
(1.6) ซอมสายพานลําเลียงสัมภาระ ขาเขา ทาอากาศยานตรัง
ตําบลโคกหลอ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ระบบ
(1.7) คาซอมสายพานลําเลียงสัมภาระ ขาเขา ทาอากาศยานระนอง
ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ระบบ
(1.8) คาซอมสายพานลําเลียงสัมภาระ ขาเขา ทาอากาศยานเลย
ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ระบบ
(1.9) คาบํารุงรักษาเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา ทาอากาศยานตรัง
ตําบลโคกหลอ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แหง
(1.10) คาบํารุงรักษาเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา ทาอากาศยานอุบลราชธานี
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แหง
(1.11) คาบํารุงรักษาเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา ทาอากาศยาน
นครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แหง
(1.12) คาบํารุงรักษาเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา ทาอากาศยานขอนแกน
ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 1 แหง
(1.13) คาบํารุงรักษาเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา ทาอากาศยานกระบี่
ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แหง
(1.14) คาบํารุงรักษาเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา ทาอากาศยานอุดรธานี
ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แหง
(1.15) คาบํารุงรักษาเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา ทาอากาศยานสุราษฎรธานี ตําบลหัวเตย อําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 1 แหง
(1.16) คาซอมและบํารุงรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ํา
ทาอากาศยานสุราษฎรธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎรธานี 8 คัน
(1.17) คาซอมและบํารุงรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ํา
ทาอากาศยานกระบี่ ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 10 คัน

งบลงทุน
ครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง
465,000

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ
กคก.

980,000

กคก.

450,000

กคก.

420,000

กคก.

440,000

กคก.

480,000

กคก.

500,000

กคก.

500,000

กคก.

500,000

กคก.

500,000

กคก.

600,000

กคก.

600,000

กคก.

500,000

กคก.

2,000,000

กคก.

2,200,000

กคก.

หนา 11

ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ
(1.18) คาซอมและบํารุงรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ํา
ทาอากาศยานอุดรธานี ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 10 คัน
(2) รถกวาดดูด ทาอากาศยานสุราษฎรธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎรธานี 1 คัน
(3) รถกวาดดูด ทาอากาศยานขอนแกน ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกนจังหวัดขอนแกน 1
คัน
(4) คาซอมสายพานลําเลียงสัมภาระ ขาเขา-ขาออก ทาอากาศยานนครพนมตําบลโพธิ์ตาก
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ
(5) คาซอมสายพานลําเลียงสัมภาระ ขาเขา ทาอากาศยานอุบลราชธานี
ตําบลไรนอย อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ
(6) คาซอมสะพานเทียบเครื่องบิน ทาอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลไรนอยอําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ
(7) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ทาอากาศยานเลย ตําบลนาอานอําเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย 2 เครื่อง
(8) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ทาอากาศยานชุมพร
ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง
(9) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ทาอากาศยานระนอง
ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง
(10) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ทาอากาศยานแมฮองสอน
ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแมฮอ งสอน จังหวัดแมฮองสอน 1 เครื่อง
(11) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ทาอากาศยานแพร
ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 1 เครื่อง
(12) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ทาอากาศยานบุรรี ัมย
ตําบลรอนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรมั ย 1 เครื่อง
(13) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ทาอากาศยานนครพนม
ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง

งบลงทุน
ครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง
2,300,000

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ
กคก.

8,000,000

กคก.

8,000,000

กคก.

2,300,000

กคก.

1,560,000

กคก.

3,800,000

กคก.

5,000,000

กคก.

2,500,000

กคก.

2,500,000

กคก.

2,500,000

กคก.

2,500,000

กคก.

2,500,000

กคก.

2,500,000

กคก.
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(14) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ทาอากาศยานแมสอด
ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 1 เครื่อง
(15) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ทาอากาศยานระนอง
ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง
(16) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ทาอากาศยานเลย
ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง
(17) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ทาอากาศยานชุมพร
ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง
(18) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ทาอากาศยานแมฮองสอน
ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแมฮอ งสอน จังหวัดแมฮองสอน 1 เครื่อง
(19) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ทาอากาศยานแพร
ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 1 เครื่อง
(20) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ทาอากาศยานนานนคร
ตําบลผาสิงห อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 1 เครื่อง
(21) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ทาอากาศยานนครพนม
ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง
(22) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Single View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ทาอากาศยานรอยเอ็ด
ตําบลมะอึ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 1 เครื่อง

งบลงทุน
ครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง
2,500,000

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ
กคก.

3,200,000

กคก.

3,200,000

กคก.

3,200,000

กคก.

3,200,000

กคก.

3,200,000

กคก.

3,200,000

กคก.

3,200,000

กคก.

3,200,000

กคก.
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(23) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 60x40 ซม.ทาอากาศยานกระบี่
ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง
(24) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 60x40 ซม.ทาอากาศยานตรัง
ตําบลโคกหลอ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง
(25) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 60x40 ซม.ทาอากาศยานสุราษฎรธานี
ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 1 เครื่อง
(26) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดชองอุโมงคตรวจสัมภาระ 60x40 ซม.ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง

งบลงทุน
ครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง
5,000,000

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ
กคก.

5,000,000

กคก.

5,000,000

กคก.

5,000,000

กคก.

(27) ระบบ Digital CCTV จํานวน 58 กลอง และระบบควบคุมพื้นที่
อาคารที่พักผูโดยสาร ทาอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลไรนอย
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ
(28) เครื่องวัดแสง PAPI (SMF/PAPI) และ SIGN กรมทาอากาศยาน
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(29) สะพานเทียบเครื่องบิน ทาอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลไรนอย
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ

14,900,000

กคก.

17,000,000

กคก.

22,000,000

กคก.

(30) ระบบวิดีโอ ประชุมทางไกลผานระบบสื่อสารดาวเทียม กรมทาอากาศยานแขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

30,100,000

กคก.

(31) รถดับเพลิงอากาศยาน ทาอากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น 27,050,000
ป 2560 ตั้งงบประมาณ 5,420,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 21,630,000
(32) รถดับเพลิงอากาศยาน ทาอากาศยานนครพนม ตําบลโพธิ์ตาก
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น 27,050,000
ป 2560 ตั้งงบประมาณ 5,420,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 21,630,000

21,630,000

กคก.

21,630,000

กคก.
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แผนงาน/โครงการ
(33) รถดับเพลิงอากาศยาน ทาอากาศยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น 27,050,000
ป 2560 ตั้งงบประมาณ 5,420,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 21,630,000
2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
2.1.2.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
(1) คาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาทรวม 11 รายการ (รวม 15
หนวย)
(1.1) งานซอมแซมทางขับและรางระบายน้ํา ทาอากาศยานระนอง
ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แหง
(1.2) งานขจัดคราบยางบนทางวิ่ง ทาอากาศยานสุราษฎรธานี
ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 1 แหง
(1.3) งานขจัดคราบยางบนทางวิ่งที่ทาอากาศยานขอนแกน
ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 1 แหง
(1.4) งานขจัดคราบยางบนทางวิ่งที่ทาอากาศยานตรัง
ตําบลโคกหลอ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แหง
(1.5) งานซอมปรับปรุงบานพักเจาหนาที่ ทาอากาศยานสุราษฎรธานี
ตําบลพุนพิน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 1 แหง
(1.6) งานซอมปรับปรุงบานพักเจาหนาที่ ทาอากาศยานตรัง
ตําบลโคกหลอ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แหง
(1.7) งานซอมปรับปรุงบานพักเจาหนาที่ ทาอากาศยานนานนคร
ตําบลผาสิงห อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 1 แหง
(1.8) งานซอมปรับปรุงบานพักเจาหนาที่ ทาอากาศยานลําปาง
ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 แหง
(1.9) งานซอมปรับปรุงบานพักเจาหนาที่ ทาอากาศยานบุรีรัมย
ตําบลรอนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรมั ย 1 แหง
(1.10) งานซอมปรับปรุงบานพักเจาหนาที่ ทาอากาศยานระนอง
ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แหง
(1.11) งานปรับปรุงเคานเตอร ประชาสัมพันธ ทาอากาศยาน 5 แหง

งบลงทุน
ครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง
21,630,000

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ
กคก.

732,338,600
36,500,000
36,500,000
5,000,000

กกบ.

3,000,000

กกบ.

3,000,000

กกบ.

3,000,000

กกบ.

4,000,000

กกบ.

3,000,000

กกบ.

1,500,000

กกบ.

4,000,000

กกบ.

3,000,000

กกบ.

4,000,000

กกบ.

3,000,000

กกบ.
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2.1.2.2 คากอสรางอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ
(1) งานกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จํานวน 2 หลัง (24 ยูนิต)
ทาอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 47,450,000
ป 2560 ตั้งงบประมาณ 11,000,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 36,450,000
(2) งานกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จํานวน 2 หลัง (24 ยูนิต)
ทาอากาศยานสุราษฎรธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 49,005,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 9,801,000
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 39,204,000
(3) งานกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จํานวน 2 หลัง (24 ยูนิต)
ทาอากาศยานอุดรธานี ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 49,005,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 9,801,000
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 39,204,000
(4) งานกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จํานวน 1 หลัง (24 ยูนิต)
ทาอากาศยานตรัง ตําบลโคกหลอ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 24,502,500
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 4,900,500
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 19,602,000
(5) งานกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จํานวน 1 หลัง (24 ยูนิต)
ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 24,502,500
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 4,900,500
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 19,602,000
(6) งานกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จํานวน 1 หลัง (24 ยูนิต)
ทาอากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 24,502,500
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 4,900,500

งบลงทุน
ครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง
75,654,000
36,450,000

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ
กกบ.

9,801,000

กกบ.

9,801,000

กกบ.

4,900,500

กกบ.

4,900,500

กกบ.

4,900,500

กกบ.
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ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 19,602,000
(7) งานกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จํานวน 1 หลัง (24 ยูนิต)
ทาอากาศยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 24,502,500
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 4,900,500
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 19,602,000
2.1.2.3 คาสํารวจออกแบบ
(1) คาจางที่ปรึกษาสํารวจออกแบบขยายลานจอดเครื่องบินและลานจอด
รถยนต ทาอากาศยานสุราษฎรธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎรธานี 1 แหง

งบลงทุน
ครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ

4,900,500

กกบ.

24,860,000
12,430,000

กกบ.

(2) คาจางที่ปรึกษาสํารวจออกแบบทางขับ และขยายลานจอดเครื่องบิน
ทาอากาศยานขอนแกน ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน 1 แหง

12,430,000

กกบ.

2.1.2.4 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น
(1) คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่นที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)
(1.1) งานซอมปรับปรุงทางขับและถนนภายใน ทาอากาศยานเลย
ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แหง
(1.2) งานซอมปรับปรุงอาคารที่พักผูโดยสาร ทาอากาศยานแมฮองสอน
ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแมฮอ งสอน จังหวัดแมฮองสอน 1 แหง
(2) งานปรับปรุงตอเติมอาคารที่พักผูโดยสาร ทาอากาศยานเลย
ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แหง
(3) งานปรับปรุงโรงเก็บเครื่องยนตเปนอาคารคลังสินคา ทาอากาศยาน
อุบลราชธานี ตําบลไรนอย อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 แหง

172,764,600
8,000,000

(4) งานซอมปรับปรุงอาคาร กรมทาอากาศยาน แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1
แหง

4,000,000

กกบ.

4,000,000

กกบ.

25,600,000

กกบ.

11,400,000

กกบ.

13,000,000

กกบ.

หนา 17

ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ
(5) งานกอสรางตอเติมลานจอดเครื่องบิน และลานจอดรถยนต
ทาอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 159,870,000
ป 2559 ตั้งงบประมาณ 29,058,600
ป 2560 ตั้งงบประมาณ 97,704,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 33,107,400
(6) งานกอสรางทางขับและลานจอดเครื่องบิน ทาอากาศยานลําปาง
จ.ลําปาง 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 84,970,000
ป 2559 ตั้งงบประมาณ 14,232,800
ป 2560 ตั้งงบประมาณ 40,855,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 29,882,200
(7) งานกอสรางทางขับและขยายลานจอดเครื่องบิน ทาอากาศยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 92,997,500
ป 2560 ตั้งงบประมาณ 19,000,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 51,775,000
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 22,222,500
2.1.2.5 คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาทรวม 3 รายการ (รวม
3 หนวย)
(1.1) งานปรับปรุงระบบไฟสองสวางภายในอาคารที่พักผูโดยสาร
ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 1 ระบบ
(1.2) งานปรับปรุงระบบไฟสองสวางภายในอาคารที่พักผูโดยสาร
ทาอากาศยานตรัง ตําบลโคกหลอ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ระบบ
(1.3) งานปรับปรุงระบบไฟสองสวางภายในอาคารที่พักผูโดยสาร
ทาอากาศยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 ระบบ
2.1.2.6 คากอสรางอื่นๆ
(1) คากอสรางอื่นๆที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาทรวม 7 รายการ (รวม 7 หนวย)

งบลงทุน
ครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง
33,107,400

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ
กกบ.

29,882,200

กกบ.

51,775,000

กกบ.

17,200,000
17,200,000
5,900,000

กคก.

4,100,000

กคก.

7,200,000

กคก.

405,360,000
40,760,000
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(1.1) งานจัดหาพรอมติดตั้งระบบปรับอากาศเพิ่มเติม และปรับปรุง
ระบบปรับอากาศ หองโถงทั่วไป ทาอากาศยานรอยเอ็ด ตําบลมะอึ
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 1 แหง
(1.2) งานจัดหาพรอมติดตั้งระบบปรับอากาศเพิ่มเติม และปรับปรุง
ระบบปรับอากาศ หองโถงทั่วไป ทาอากาศยานนราธิวาส ตําบลโคกเคียน
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แหง

งบลงทุน
ครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง
7,320,000

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ
กคก.

4,000,000

กคก.

(1.3) งานจัดหาพรอมติดตั้งระบบปรับอากาศเพิ่มเติมและปรับปรุง
ระบบปรับอากาศ หองโถงผูโดยสาร ขาเขา ขาออก ทาอากาศยานบุรีรมั ย ตําบลรอนทอง
อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี ัมย 1 แหง

4,940,000

กคก.

(1.4) งานปรับปรุงระบบไฟฟาแรงสูง-แรงต่ํา หมอแปลงไฟฟา Unitsub
อาคาร AFL ทาอากาศยานอุดรธานี ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 แหง
(1.5) งานปรับปรุงระบบไฟฟาแรงสูง-แรงต่ํา หมอแปลง ไฟฟา Unitsub
อาคาร AFL ทาอากาศยานขอนแกน ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน 1 แหง

8,100,000

กคก.

7,200,000

กคก.

(1.6) งานปรับปรุงระบบไฟสองสวางลานจอดเครื่องบิน
ทาอากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ
(1.7) งานปรับปรุงระบบไฟสองสวางลานจอดเครื่องบิน ทาอากาศยาน
ระนอง ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ระบบ
(2) งานปรับปรุงระบบไฟฟาแรงสูง-แรงต่ํา หมอแปลงไฟฟา Unitsub
อาคารที่พักผูโดยสาร ทาอากาศยานสุราษฎรธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร
ธานี 1 ระบบ
(3) งานปรับปรุงปาย Taxi Guidance Sign ปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง
เครื่องควบคุมกระแสไฟฟา CCR ระบบควบคุมไฟฟาสนามบิน PLC
ทาอากาศยานขอนแกน ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 1 ระบบ

4,200,000

กคก.

5,000,000

กคก.

25,200,000

กคก.

21,000,000

กคก.

(4) งานปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง ไฟทางขับ ไฟ Threshold/End
ไฟ PAPI ไฟ Simple Approach พรอม Duct Bank ทาอากาศยานรอยเอ็ดตําบลมะอึ อําเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 1 ระบบ

51,000,000

กคก.

(5) งานปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง ไฟทางขับ ไฟ Threshold/End
ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ PAPI ไฟ Simple Approach
พรอม Duct Bank ทาอากาศยานบุรรี ัมย ตําบลรอนทอง อําเภอสตึก
จังหวัดบุรรี ัมย 1 ระบบ

52,000,000

กคก.
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(6) งานปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง ไฟทางขับ ไฟ Threshold/End
ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ PAPI พรอม Duct Bank ทาอากาศยาน
อุบลราชธานี ตําบลไรนอย อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 ระบบ

งบลงทุน
ครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง
88,000,000

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ
กคก.

(7) งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ จากระบบ Split type เปนระบบ Chiller Water Cool ทา
อากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ

68,000,000

กคก.

(8) งานกอสรางอาคารที่ทําการดับเพลิงและหนวยกูภัย และอาคาร AFL
ทาอากาศยานสุราษฎรธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี1 แหง

39,600,000

กกบ.

(9) งานกอสรางอาคารที่ทําการดับเพลิงและหนวยกูภัยที่ทาอากาศยาน
นราธิวาส ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แหง
งบรายจายอื่น
1) คาที่ดิน/สิ่งกอสราง
(1) คาจางบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หนวย)
(1.1) คาใชจายในการจางที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทาอากาศยานตรัง ตําบลโคกหลอ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แหง
(1.2) คาใชจายในการจางที่ปรึกษาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทาอากาศยานพิษณุโลก นานนคร แมฮองสอน และแมสอด (ภาคเหนือ)
4 แหง
(1.3) คาใชจายในการจางที่ปรึกษาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทาอากาศยานอุดรธานี ขอนแกน อุบลราชธานี และรอยเอ็ด
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 4 แหง
(1.4) คาใชจายในการจางที่ปรึกษาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทาอากาศยานกระบี่ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส
(ภาคใต) 4 แหง
(2) คาใชจายในการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการใหเอกชน
รวมลงทุนพัฒนาทาอากาศยาน สําหรับรองรับการบินดานธุรกิจ 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 23,400,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 4,680,000
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 18,720,000
2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

19,800,000

กกบ.
16,875,900
15,680,000
11,000,000
5,000,000

กกบ.

2,000,000

กกบ.

2,000,000

กกบ.

2,000,000

กกบ.

4,680,000

กผง.

1,195,900
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ยุทธศาสตรกรมทาอากาศยาน ขอ 1.
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จัดใหมี พัฒนาทาอากาศยานเพื่อสงเสริม โครงการการพัฒนาทาอากาศยานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โครงขายการบินใหครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ งบลงทุน
1.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
กลยุทธ 1.1 พัฒนา ปรับปรุง และ
1.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
บํารุงรักษาทาอากาศยนเพื่อเพิ่ม
1.1.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ขีดความสามารถในการองรับจํานวน (1) งานกอสรางอาคารที่พักผูโดยสารหลังใหมพรอมอาคารประกอบ
เที่ยวบินและปริมาณผูโดยสารที่ขยาย ทาอากาศยานแมสอด จ.ตาก 1 แหง
เติบโตในอนาคต รวมทั้งปริมาณสินคา งบประมาณทั้งสิ้น 447,600,000
ในทาอากาศยาน
ป 2559 ตั้งงบประมาณ 77,184,000
ป 2560 ตั้งงบประมาณ 163,960,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 117,682,000
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 88,774,000
(2) งานกอสรางทางขับ ลานจอดเครื่องบินและเสริมผิวทางวิ่งเดิมทาอากาศยานแมสอด จ.ตาก
1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 297,000,000
ป 2559 ตั้งงบประมาณ 69,090,200
ป 2560 ตั้งงบประมาณ 151,078,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 76,831,800
(3) งานกอสรางตอเติมความยาวทางวิ่ง ทาอากาศยานแมสอด
ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 368,723,100
ป 2560 ตั้งงบประมาณ 86,000,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 137,134,500
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 145,588,600
ยุทธศาสตรกรมทาอากาศยาน ขอ 1.
แผนงานบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
จัดใหมี พัฒนาทาอากาศยานเพื่อสงเสริม โครงการกอสรางทาอากาศยานเบตง
โครงขายการบินใหครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ 1. งบลงทุน
1.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
กลยุทธ 1.1 พัฒนา ปรับปรุง และ
1.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
บํารุงรักษาทาอากาศยนเพื่อเพิ่ม
1.1.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ขีดความสามารถในการองรับจํานวน (1) กอสรางทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและอื่น ๆ ทาอากาศยานเบตง จ.ยะลา 1 แหง
เที่ยวบินและปริมาณผูโดยสารที่ขยาย
เติบโตในอนาคต รวมทั้งปริมาณสินคา งบประมาณทั้งสิ้น 1,316,732,400
ในทาอากาศยาน

งบลงทุน
ครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง
331,648,300
331,648,300
331,648,300
331,648,300
331,648,300
331,648,300
117,682,000

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ

กกบ.

76,831,800

กกบ.

137,134,500

กกบ.

3,194,513,200
323,885,900
323,885,900
323,885,900
323,885,900
315,709,400
179,159,100

กกบ.
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งบลงทุน
ครุภัณฑ

ป 2559 ตั้งงบประมาณ 296,372,200
ป 2560 ตั้งงบประมาณ 329,463,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 179,159,100
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 511,738,100
(2) งานกอสรางอาคารที่พักผูโดยสารและอาคารประกอบ ทาอากาศยานเบตงอําเภอเบตง
จังหวัดยะลา 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 338,388,900
ป 2560 ตั้งงบประมาณ 70,000,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 136,550,300
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 511,738,100
1.1.1.2 คาควบคุมงาน
(1) คาจางควบคุมงานกอสรางทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและอื่น ๆ ทาอากาศยานเบตง
จ.ยะลา 1 แหง

ที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ

136,550,300

กกบ.

8,176,500
8,176,500

กกบ.

งบประมาณทั้งสิ้น 48,050,000
ป 2559 ตั้งงบประมาณ 9,615,200
ป 2560 ตั้งงบประมาณ 14,242,500
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 8,176,500
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 16,015,800
โครงการ : โครงการแกไขขอบกพรองดานความปลอดภัยของทาอากาศยาน
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาจางเหมาบริการ
2. งบลงทุน
2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
2.1.1 คาครุภัณฑ
2.1.1.1 ครุภัณฑอื่น ๆ
(1) ระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบิน และเครือขายดาวเทียม ทาอากาศยาน
อุบลราชธานี ตําบลไรนอย อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แหง
(2) ระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบิน และเครือขายดาวเทียม ทาอากาศยาน
ขอนแกน ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 1 แหง

1,566,486,500
102,089,100
102,089,100
102,089,100
102,089,100

กจท.

1,424,397,400
1,424,397,400
1,213,390,000
1,213,390,000
43,590,000

กคก.

41,400,000

กคก.
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(3) ระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบิน และเครือขายดาวเทียม ทาอากาศยาน
นครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แหง

งบลงทุน
ครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง
42,050,000

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ
กคก.

(4) ระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบิน และเครือขายดาวเทียม
ทาอากาศยานตรัง ตําบลโคกหลอ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แหง

43,810,000

กคก.

(5) ระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบิน และเครือขายดาวเทียม ทาอากาศยาน
พิษณุโลก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 แหง
(6) ระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบิน และเครือขายดาวเทียม
ทาอากาศยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 แหง

40,600,000

กคก.

41,000,000

กคก.

(7) ระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบิน และเครือขายดาวเทียม ทาอากาศยาน
นครพนม ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม1 แหง

47,500,000

กคก.

(8) ระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบิน และเครือขายดาวเทียม ทาอากาศยาน
นราธิวาส ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 แหง
(9) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พรอมสายพานลําเลียง
สัมภาระ หองควบคุมและอุปกรณ ทาอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลไรนอย
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แหง
(10) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พรอมสายพานลําเลียง
สัมภาระ หองควบคุมและอุปกรณ ทาอากาศยานขอนแกน ตําบลบานเปด
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 1 แหง

47,000,000

กคก.

149,670,000

กคก.

144,340,000

กคก.

(11) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พรอมสายพานลําเลียง
สัมภาระ หองควบคุมและอุปกรณ ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช
ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แหง

107,880,000

กคก.

(12) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พรอมสายพานลําเลียง
สัมภาระ หองควบคุมและอุปกรณ ทาอากาศยานตรัง ตําบลโคกหลอ
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แหง
(13) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พรอมสายพานลําเลียง
สัมภาระ หองควบคุมและอุปกรณ ทาอากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แหง

111,230,000

กคก.

126,070,000

กคก.
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(14) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พรอมสายพานลําเลียง
สัมภาระ หองควบคุมและอุปกรณ ทาอากาศยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แหง
(15) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พรอมสายพานลําเลียง
สัมภาระ หองควบคุมและอุปกรณ ทาอากาศยานนครพนม ตําบลโพธิ์ตาก
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แหง
(16) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พรอมสายพานลําเลียง
สัมภาระ หองควบคุมและอุปกรณ ทาอากาศยานนราธิวาส ตําบลโคกเคียน
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แหง
2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
2.1.2.1 คากอสรางอื่นๆ
(1) งานกอสรางรั้วปดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณ
ทาอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลไรนอย อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แหง
(2) งานกอสรางรั้วปดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณ
ทาอากาศยานขอนแกน ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 1 แหง
(3) งานกอสรางรั้วปดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณ
ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 1 แหง
(4) งานกอสรางรั้วปดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณ
ทาอากาศยานตรัง ตําบลโคกหลอ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แหง
(5) งานกอสรางรั้วปดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณ
ทาอากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 แหง
(6) งานกอสรางรั้วปดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณ
ทาอากาศยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 แหง
(7) งานกอสรางรั้วปดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณ
ทาอากาศยานนครพนม ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 1 แหง
(8) งานกอสรางรั้วปดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณ
ทาอากาศยานนราธิวาส ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 แหง

งบลงทุน
ครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง
81,270,000

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ
กคก.

72,300,000

กคก.

73,680,000

กคก.

211,007,400
211,007,400
22,200,000

กกบ.

13,800,000

กกบ.

25,070,000

กกบ.

16,310,000

กกบ.

21,980,000

กกบ.

21,510,000

กกบ.

21,000,000

กกบ.

21,000,000

กกบ.
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(9) งานกอสรางศูนยปฏิบัติการและฝกอบรมดานความปลอดภัยและ
รักษาความปลอดภัยพรอมอุปกรณการฝกอบรมประกอบอาคาร
ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 240,687,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 48,137,400
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 192,549,600
3. งบรายจายอื่น
1) คาใชจายในการจางที่ปรึกษาดานแผนรักษาความปลอดภัย และฝกอบรม ทาอากาศยาน 24
แหง
โครงการ : โครงการพัฒนาทาอากาศยานกระบี่
1. งบลงทุน
1.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
1.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
1.1.1.1 คาควบคุมงาน
(1) จางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางลานจอดเครื่องบินพรอมระบบไฟฟาสนามบิน ทาอากาศ
ยานกระบี่ ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 33,300,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 6,660,000
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 13,320,000
ป 2563 ผูกพันงบประมาณ 13,320,000
(2) คาจางควบคุมงานกอสรางอาคารที่พักผูโดยสารหลังที่ 3 และ
ปรับปรุงอาคารที่พักผูโดยสาร หลังที่ 1,2 พรอมอาคารจอดรถยนต ทาอากาศยานกระบี่ ตําบล
เหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 58,950,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 11,790,000
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 23,580,000
ป 2563 ผูกพันงบประมาณ 23,580,000
1.1.1.2 คากอสรางอื่นๆ
(1) งานกอสรางลานจอดเครื่องบินพรอมระบบไฟฟาสนามบิน
ทาอากาศยานกระบี่ ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 1,215,000,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 182,250,000
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 516,375,000

งบลงทุน
ครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง
48,137,400

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ
กกบ.

40,000,000
40,000,000

กมส.

706,950,000
706,950,000
706,950,000
706,950,000
18,450,000
6,660,000

กกบ.

11,790,000

กกบ.

688,500,000
182,250,000

กกบ.
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ป 2563 ผูกพันงบประมาณ 516,375,000
(2) งานกอสรางอาคารที่พักผูโดยสาร หลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผูโดยสาร หลัง 1,2
พรอมอาคารจอดรถยนต ทาอากาศยานกระบี่ ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 3,375,000,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 506,250,000
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 1,434,375,000
ป 2563 ผูกพันงบประมาณ 1,434,375,000
โครงการ : โครงการปรับปรุงทาอากาศยานเรงดวน
1. งบลงทุน
1.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
1.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
1.1.1.1 คาควบคุมงาน
(1) จางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางคันทางและระบบปองกันน้ําทวม
ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 11,700,000
ป 2560 ตั้งงบประมาณ 2,340,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 3,997,500
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 5,362,500
1.1.1.2 คากอสรางอื่นๆ
(1) งานกอสรางพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ทาอากาศยานสุราษฎรธานี
ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 1 แหง
(2) งานกอสรางพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ทาอากาศยานสกลนคร
ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แหง
(3) งานกอสรางพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ทาอากาศยานนานนคร
ตําบลผาสิงห อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 1 แหง
(4) งานกอสรางพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ทาอากาศยานนครพนม
ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แหง
(5) งานกอสรางพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ทาอากาศยานเลย
ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แหง
(6) งานกอสรางพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ทาอากาศยานบุรีรัมย
ตําบลรอนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรมั ย 1 แหง

งบลงทุน
ครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ

506,250,000

กกบ.

570,090,800
570,090,800
570,090,800
570,090,800
3,997,500
3,997,500

กกบ.

566,093,300
29,400,000

กกบ.

29,400,000

กกบ.

29,400,000

กกบ.

29,400,000

กกบ.

29,400,000

กกบ.

29,400,000

กกบ.
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งบลงทุน
ครุภัณฑ

(7) งานกอสรางพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ทาอากาศยานชุมพร
ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แหง
(8) งานกอสรางพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ทาอากาศยานระนอง
ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แหง
(9) งานซอมบํารุงเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับตามวาระ ที่ทาอากาศยานพิษณุโลกตําบลอรัญญิก
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แหง
(10) งานซอมบํารุงเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ ตามวาระ ที่ทาอากาศยานสกลนครตําบลธาตุนาเวง
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แหง
(11) งานกอสรางคันทางและระบบปองกันน้ําทวม ทาอากาศยาน
นครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 429,000,000
ป 2560 ตั้งงบประมาณ 85,800,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 115,293,300
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 227,906,700
โครงการ : โครงการจัดหารถดับเพลิงอากาศยานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานความปลอดภัย
ของทาอากาศยาน
1. งบลงทุน
1.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
1.1.1 คาครุภัณฑ
1.1.1.1 ครุภัณฑอื่น ๆ
(1) รถดับเพลิงอากาศยาน ทาอากาศยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน
เงินงบประมาณ 27,100,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 5,420,000
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 21,680,000
(2) รถดับเพลิงอากาศยาน ทาอากาศยานลําปาง ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 คัน
เงินงบประมาณ 27,100,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 5,420,000
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 21,680,000
(3) รถดับเพลิงอากาศยาน ทาอากาศยานนานนคร ตําบลผาสิงห
อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 1 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น 27,100,000

ที่ดินและสิ่งกอสราง
29,400,000

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ
กกบ.

29,400,000

กกบ.

137,200,000

กกบ.

78,400,000

กกบ.

115,293,300

กกบ.

27,100,000
27,100,000
27,100,000
27,100,000
27,100,000
5,420,000

กคก.

5,420,000

กคก.

5,420,000

กคก.
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ป 2561 ตั้งงบประมาณ 5,420,000
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 21,680,000
(4) รถดับเพลิงอากาศยาน ทาอากาศยานรอยเอ็ด ตําบลมะอึ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 1
คัน
งบประมาณทั้งสิ้น 27,100,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 5,420,000
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 21,680,000
(5) รถดับเพลิงอากาศยาน ทาอากาศยานปาย ตําบลเวียงใต อําเภอปาย
จังหวัดแมฮองสอน 1 คัน
เงินงบประมาณ 27,100,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 5,420,000
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 21,680,000

แผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนหกับเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรกรมทาอากาศยาน ขอ 1.
จัดใหมี พัฒนาทาอากาศยานเพื่อสงเสริม โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการคา การลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียง
โครงขายการบินใหครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ เศรษฐกิจ อนุภมู ิภาคลุมแมน้ําโขง
1. งบลงทุน
กลยุทธ 1.1 พัฒนา ปรับปรุง และ
1.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
บํารุงรักษาทาอากาศยนเพื่อเพิ่ม
1.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ขีดความสามารถในการองรับจํานวน 1.1.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
เที่ยวบินและปริมาณผูโดยสารที่ขยาย (1) งานกอสรางอาคารที่พักผูโดยสารหลังใหม ทาอากาศยานขอนแกน
เติบโตในอนาคต รวมทั้งปริมาณสินคา ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 1 แหง
ในทาอากาศยาน
งบประมาณทั้งสิ้น 2,250,000,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 337,500,000
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 956,250,000
ป 2563 ผูกพันงบประมาณ 956,250,000
1.1.1.2 คาควบคุมงาน
(1) คาจางควบคุมงานกอสรางอาคารที่พักผูโดยสารหลังใหม ทาอากาศยานขอนแกน ตําบลบาน
เปด อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 1 แหง
งบประมาณทั้งสิ้น 39,150,000
ป 2561 ตั้งงบประมาณ 5,872,500
ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 16,638,800
ป 2563 ผูกพันงบประมาณ 16,638,700
1.1.1.3 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น

งบลงทุน
ครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ

5,420,000

กคก.

5,420,000

กคก.

856,827,500
575,782,500
575,782,500
575,782,500
575,782,500
337,500,000
337,500,000

กกบ.

5,872,500
5,872,500

กกบ.

232,410,000
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(1) งานกอสรางอาคารทางเดินเชื่อมพรอมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน
ทาอากาศยานขอนแกน ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน 1 แหง
(2) งานปรับปรุงตอเติมอาคารที่พักผูโดยสาร ทาอากาศยานอุบลราชธานี
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แหง

งบลงทุน
ครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง
55,000,000

งบรายจายอื่น

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

หนวยงานรับผิดชอบ
กกบ.

177,410,000

กกบ.

11,737,000
11,737,000
11,737,000
11,737,000
11,737,000
11,737,000

กกบ.

269,308,000
269,308,000
269,308,000
269,308,000
34,748,000
34,748,000

กกบ.

1.1.1.2 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น
(1) งานปรับปรุงระบบไฟฟาสนามบินทั้งระบบ ทาอากาศยานสุราษฎรธานี
ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 1 แหง

234,560,000
118,500,000

กคก.

(2) งานปรับปรุงตอเติมอาคารที่พักผูโดยสาร ทาอากาศยานตรัง
ตําบลโคกหลอ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แหง

116,060,000

กกบ.

โครงการ : โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการคาการลงทุนภาคเหนือ
1. งบลงทุน
1.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
1.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
1.1.1.1 คาสํารวจออกแบบ
(1) คาจางออกแบบปรับปรุงอาคารที่พักผูโดยสาร ทาอากาศยานพิษณุโลก
ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แหง
โครงการ : โครงการพัฒนาทาอากาศยาน
1. งบลงทุน
1.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
1.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
1.1.1.1 คาสํารวจออกแบบ
(1) คาจางออกแบบอาคารที่พักผูโดยสารหลังใหม ทาอากาศยานสุราษฎรธานี ตําบลหัวเตย
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 1 แหง
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บทที่ 4 การติดตามประเมินผล
นิยามศัพท
การวัด หมายถึง กระบวนการในการกําหนดคาตัวเลข หรือคุณลักษณะใหกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือเหตุการณใด ๆ อยางมี
กฎเกณฑ
การติดตาม หมายถึง กระบวนการในการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานเปนระยะ ๆ วาเปนไปตามแผนงานที่
กําหนดไวหรือไม และมีการรายงานปญหาที่เกิดขึ้น
การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการใชดุลพินิจ และหรือคานิยมในการพิจารณาตัดสินคุณคา ความเหมาะสม
ความคุมคา หรือผลสัมฤทธิ์ของเหตุการณ โครงการ หรือสิ่งอื่นใด หลังจากที่ไดมีการเปรียบเทียบผลที่วัดได โดยวิธีการใด ๆ ก็ตามกับ
เปาหมาย วัตถุประสงค หรือเกณฑที่กําหนดไว
การวัด ติดตาม และประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการตาง ๆ เปนระยะ ๆ
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ หรือประเมินวาสามารถปฏิบัติงานหรือโครงการใหเปนไปตามพันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม
โดยมีการรายงานผลแกผูที่เกี่ยวของดวย๑
๑

คูมือ “การวัด ติดตาม และประเมินผลลัพธของการปฏิบตั ิงานของสวนราชการ” สํานักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2521)

กลุมยุทธศาสตรและจัดทํางบประมาณ กองแผนงาน
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แนวทางการติดตามและประเมินผล
กรมทาอากาศยาน มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
โดยจัดทําขอมูลสรุป การติดตามผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทุกวันศุกรของสัปดาห เพื่อนําเสนอผูบริหาร ผานชองทาง
แอปพิเคชั่น Line ทุกสัปดาห และรายงานผลในระบบติดตามโครงการตามแผนยุทธศาสตร (http://project.mot.go.th) ทุกเดือน เพื่อ
นํ าเสนอกระทรวงคมนาคม และนําเผยแพร ทางเว็บไซตอินทราเน็ต (http://intranet.airports.go.th) เป นข อมู ลยอนกลับไปยังหนวยปฏิบั ติ
ตลอดจนเผยแพรตอสาธารณะชนผานทางเว็บไซตของกรมทาอากาศยาน (www.airports.go.th)

กลุมยุทธศาสตรและจัดทํางบประมาณ กองแผนงาน
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