หนวยงาน
บพ.

งาน/โครงการ
๑. การดําเนินการตามนโยบาย
เปดเสรีการบินระหวางประเทศ
ตั้งแตวันที่ ๑ มี.ค. – ๑ เม.ย. ๒๕๕4
การจัดสรรเสนทางบินและสิทธิ
การบินไปยังตางประเทศ ดังนี้
สาธารณรัฐอิตาลี
เสนทางกรุงเทพฯ-มิลาน และ
กลับสัปดาห)ละ 1 เที่ยว
ออสเตรเลีย
เสนทางกรุงเทพฯ-บริสเบน
และกลับสัปดาห)ละ 2 เที่ยว
นิวซีแลนด+
เสนทางกรุงเทพฯ-โอ6คแลนด)
และกลับสัปดาห)ละ 2 เที่ยว
สาธารณรัฐอินโดนิเซีย
เสนทางกรุงเทพฯ-จาการ)ตา
และกลับสัปดาห)ละ 3 เที่ยว
เขตบริหารพิเศษฮองกง
1. เสนทางกรุงเทพฯ-ฮองกง
และกลับสัปดาห)ละ 5 เที่ยว
2. เสนทางภูเก็ต-ฮองกง และ
กลับสัปดาห)ละ 2 เที่ยว

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)

บพ. ไดจัดสรรเสนทางบินและสิทธิการบินใหแก บกท. ในกําหนด
การบินประจําฤดูรอน ๒๕๕๔ เป3นตนไป

บกท. มีแผนจะเปดทําการบินในกําหนด
การบินประจําฤดูรอน ๒๕๕๔ เป3นตนไป

บพ. ไดจัดสรรเสนทางบินและสิทธิการบินใหแก บกท. ในกําหนด
การบินประจําฤดูรอน ๒๕๕๔ เป3นตนไป

บกท. มีแผนจะเปดทําการบินในกําหนด
การบินประจําฤดูรอน ๒๕๕๔ เป3นตนไป

บพ. ไดจัดสรรเสนทางบินและสิทธิการบินใหแก บกท. ในกําหนด
การบินประจําฤดูรอน ๒๕๕๔ เป3นตนไป

บกท. มีแผนจะเปดทําการบินในกําหนด
การบินประจําฤดูรอน ๒๕๕๔ เป3นตนไป

บพ. ไดจัดสรรเสนทางบินและสิทธิการบินใหแก บกท. ในกําหนด
การบินประจําฤดูรอน ๒๕๕๔ เป3นตนไป

บกท. มีแผนจะเปดทําการบินในกําหนด
การบินประจําฤดูรอน ๒๕๕๔ เป3นตนไป

บพ. ไดจัดสรรเสนทางบินและสิทธิการบินใหแก บกท. ในกําหนด
การบินประจําฤดูรอน ๒๕๕๔ เป3นตนไป

บกท. มีแผนจะเปดทําการบินในกําหนด
การบินประจําฤดูรอน ๒๕๕๔ เป3นตนไป

หนวยงาน

งาน/โครงการ
มาเลเซีย
เสนทางกรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร)
และกลับสัปดาห)ละ 1 เที่ยว
สาธารณรัฐอินเดีย
1. เสนทางกรุงเทพฯ – มุมไบ
และกลับ สัปดาห)ละ ๙1 ที่นั่ง
2. เสนทางกรุงเทพฯ-เชนไน
(มัทราส) สัปดาห)ละ 915 ที่นั่ง
3. เสนทางกรุงเทพฯ-บังคาลอร)
และกลับ สัปดาห)ละ 1,026
ที่นั่ง

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)

บพ. ไดจัดสรรเสนทางบินและสิทธิการบินใหแก บกท. ในกําหนด
การบินประจําฤดูรอน ๒๕๕๔ เป3นตนไป

บกท. มีแผนจะเปดทําการบินในกําหนด
การบินประจําฤดูรอน ๒๕๕๔ เป3นตนไป

บพ. ไดจัดสรรเสนทางบินและสิทธิการบินใหแก บริษัทการบิน
กรุงเทพฯ ในกําหนดการบินประจําฤดูรอน ๒๕๕๔ เป3นตนไป

บริษัทการบินกรุงเทพฯ มีแผนจะเปด
ทําการบินในกําหนดการบินประจํา
ฤดูรอน ๒๕๕๔ เป3นตนไป

หนวยงาน

งาน/โครงการ
๒. การฝHกซอมการคนหาและ
ชวยเหลืออากาศยานและเรือที่
ประสบภัย

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)
๒.๐๐

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
ประเทศไทยในฐานะเป3นภาคีสมาชิกขององค)การการบินพลเรือน
ระหวางประเทศและองค)การทางทะเลระหวางประเทศ จึงมีภาระ
ผู กพั นที่ สํ าคั ญประการหนึ่ ง กลาวคื อ ต องจั ดให มี กระบวนการ
ชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยภายในอาณาเขตของตน
รวมทั้ งใหจั ดตั้งศูนย)ป ระสานงานการคนหาและชวยเหลืออากาศ
ยานและเรือที่ประสบภัย เพื่อเป3นหนวยงานกลางในการอํานวยการ
และประสานงานในกิจการนี้
เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๕๑ ครม.ไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้งองค)กร
เพื่ อ การค นหาและชวยเหลื อ อากาศยานและเรื อ ประสบภั ย
แหงชาติโดยรวมงานการคนหาและชวยเหลืออากาศยาน และเรือ
ประสบภัยไวดวยกัน มีศูนย)ประสานงานเดียวกัน เรียกวา“ศูนย)
ประสานงานการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบ
ภั ย” โดยให กรมการบิ น พาณิ ช ย) (ปT จ จุ บั น คื อ กรมการบิ น พล
เรื อ น) เป3 น หนวยงานรั บ ผิ ด ชอบ นอกจากนั้ น ยั ง กํ า หนดให มี
คณะกรรมการแหงชาติในการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและ
เรือที่ประสบภัย คณะหนึ่งประกอบดวยผูแทนของสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของรวมเป3นคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ มี อํ า นาจหน าที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ
การจัดใหมีการฝHกซอมการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือ
ที่ประสบภัย โดยมีวัตถุประสงค)เพื่อ

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
ประธานคณะกรรมแหงชาติในการคนหาและ
ชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อมอบหมายหนวยงาน (กรมเจาทา) เป3น
แกนกลางในการฝHกซอมการคนหาและชวยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจําปV ๒๕๕๔
ในวันที่ 8 เม.ย. 2554

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
1. ทดสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ทั้งในดานการ
วางแผน การประสานงาน การอํานวยการ การควบคุม และการ
ปฏิบัติการเพื่อใหเกิดทักษะและความชํานาญ
2. เผยแพรความรู ความเข าใจถึ ง ขี ด ความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ าหน าที่ ใ ห กั บ ประชาชน สื่ อ มวลชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบ และใหความรวมมือชวยเหลือแก
ทางราชการ
3. แลกเปลี่ ยนข อคิ ดเห็ นจากหนวยงานตางๆ ตลอดจนประเทศ
ขางเคียงที่เขารวมสังเกตการณ)ฝHกซอมฯ
๔.ใหองค)กรระหวางประเทศที่เกี่ยวของไดทราบถึง การปฏิบัติตาม
พันธกรณีที่ประเทศไทยไดกระทําไว
จากวัตถุประสงค)ขางตน คณะกรรมการแหงชาติฯ จึงไดมีมติใหมี
การจัดฝHกซอมการคนหาและชวยเหลือฯ เป3นประจําทุกปV โดยมี
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กรมเจาทา และกรมการบินพลเรือน ผลัดเปลี่ยนกันเป3นแกนกลาง
และมีหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน ๓๐ หนวยงาน เขารวม
การฝH ก ซ อมฯ โดยให กรมการบิ น พลเรื อนเป3 น ผู จั ดตั้ งคํ าขอ
งบประมาณ เพื่อนํามาใชดําเนินการฝHกซอมฯ ดังกลาว

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)

หนวยงาน

งาน/โครงการ
๓ . ง า น จั ด ซื้ อ ที่ ดิ น พ ร อ ม
คาชดเชยสิ่ งกอสร างและพื ชผล
ทาอากาศยาน เบตง
จํานวนเงินที่จัดซื้อทั้งสิ้น 293
ลานบาท
งบปV 25๕๒ จํานวน ๒๐ ลานบาท
งบปV 25๕๓ จํานวน ๑๐๐ ลานบาท
งบปV 25๕๔ จํานวน ๗๕ ลานบาท
(ปV 25๕๕ จะขอตั้ง
งบประมาณอีก 98 ลานบาท)

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)
๒93.๐๐

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
จัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางทาอากาศยาน เบตง เพื่อชวยสนับสนุน สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อที่ดินโดย
และรองรั บ นโยบายของ ศอ.บต.ในกิ จ การ ๓ จั งหวั ดชายแดน วิธีพิเศษ
ภาคใต รวมทั้งยังชวยกระตุนใหเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ -ตนเดือน ธ.ค. ๒๕๕๒ เริ่มดําเนินการจัดซื้อที่ดิน
การทองเที่ยวในอําเภอเบตง และพื้นที่ใกลเคียงดียิ่งขึ้น
-ผลการดําเนินงาน ณ ก.ย. ๕๓
ไดดําเนินการจัดซื้อที่ดินแลวทั้งสิ้น
๔๑๖-๓-๙๓.๓ ไร เป3นเงินทั้งสิน้ ๑๑๙.๙๕๙
ลานบาท
ปริมาณงานคงเหลือที่ตองดําเนินงานตอ
-ประมาณเนื้อที่ที่ตองการ ๙๒๐ ไร
- ที่ดินที่ตองจัดซื้อตอไป ประมาณ ๕๐๓-๐-๖.๗ ไร
-คาชดเชยที่ดิน พืชผล และคารื้อถอน
ผลการดําเนินงาน เดือน มี.ค. ๒๕๕4
รวมเนื้อที่ 680-๓-12.3 ไร เป3นเงิน
๑84.084 ลานบาท

หนวยงาน

งาน/โครงการ
๔. การตอเติ มความยาว ทางวิ่ ง
ลานกลั บลํา ลานจอดเครื่ องบิ น
และระบบไฟฟ^ า สนามบิ น ทา
อากาศยานนราธิวาส
ปV ๒๕๕๑ ๙๘.๐๐ ลานบาท
ปV ๒๕๕๒ ๑๐๒.๓๕ ลานบาท
ปV ๒๕๕๓ ๖๐.๗๗ ลานบาท
ปV ๒๕๕๔ ๒04.027 ลานบาท
ปV 2555 9.00 ลานบาท
งบประมาณทั้งสิ้น ๔๗๔.๑๕๐
ลานบาท

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)
๔๗๔.๑๕

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
กอสร างตอเติ ม ความยาวทางวิ่ ง เพื่ อ รองรั บ เครื่ อ งบิ น ขนาด ลงนามในสัญญาแลวเมื่อวันที่ ๗ ก.ย. ๕๒
Air bus ใหสามารถสงผูใชบริการไปประกอบพิธีฮัจย)ในประเทศ กําหนดแลวเสร็จภายในวันที่ ๘ ส.ค. ๕๔
ตะวั น ออกกลาง และเป3 น การสนั บ สนุ น กิ จ การการแก ปT ญ หา ผลการดําเนินงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๕๓
๓ จังหวัดชายแดนภายใตของ ศอ.บต.
ผลงานรอยละ ๕๓.๖๕
ผลการเบิกจาย ๒๕๔.๔๑ ลานบาท
ผลการดําเนินงานถึงสิ้นเดือน มี.ค. ๒๕๕๓
ผลการดําเนินงาน รอยละ 82.59
ผลเบิกจายเงินรวมทั้งสิ้น 391.69 ลานบาท

หนวยงาน

งาน/โครงการ
๕. งานกอสรางปรับปรุงอาคาร
ที่ พั ก ผู โดยสารหลั งเดิ ม พร อม
ติ ด ตั้ ง สะพานเที ย บเครื่ อ งบิ น
๑ ชุด ที่ทาอากาศยานกระบี่
งบปV 25๕๒ ๕๐.๐๐ ลานบาท
งบปV 25๕๓ ๗๐.๐๐ ลานบาท
งบปV 25๕๔ ๑๐๕.๐๐ ลานบาท
งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒๕.๐๐ ลานบาท
๖.กอสร างตอเติ ม ลานจอด
เครื่องบิน ทาอากาศยานกระบี่
งบปV 25๕๒ ๓๖.๐๐ ลานบาท
งบปV 25๕๓ ๖๙.๘๗ ลานบาท
งบ 25๕๔ ๗๕.๐๓ ลานบาท
ผูกพันงบปV25๕๕ ๔.๐๐ ลานบาท
งบประมาณทั้งสิ้น๑๘๔.๙๐ ลานบาท

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)
๒๒๕.๐๐

๑๘๔.๙๐

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
กอสร างและปรั บ ปรุ งอาคารที่ พักผู โดยสารหลั งเดิ มให สามารถ
รองรับ ผูโดยสารตางประเทศ พร อมติ ดตั้ งอุป กรณ)อํานวยความ
สะดวก สะพานเทียบเครื่องบิน ลิฟท) บันไดเลื่อน สายพานลําเลียง
สัมภาระ และป^ายสัญลักษณ)ตางๆ รวมทั้งกอสรางทางเชื่อมอาคาร
หลังเดิมและหลังใหม เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูโดยสาร
ที่มาใชบริการเป3นจํานวนมากในแตละปV

กอสรางขยายลานจอดเครื่องบินใหสามารถรองรับเครื่องบินที่มี
จํานวนเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้น เมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะสามารถ
จอดเครื่องบินขนาด B๗๔๗ ได ๔ ลํา และ B ๗๓๗ ได ๔ ลํา
ซึ่งปTจจุบัน ลานจอดเครื่องบินสามารถจอดเครื่องบินแบบ B ๗๔๗
ได ๒ ลํา และ B๗๓๗ ได ๒ ลํา

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
ลงนามในสัญญาแลวเมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๒
กําหนดแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๔
ผลการดําเนินงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๕๓
ผลงาน รอยละ 22.85
ผลการเบิกจาย ๔๙.๘๙ ลานบาท
ผลการดําเนินงานถึงสิ้นเดือน มี.ค. ๒๕๕4
ผลการดําเนินงาน รอยละ 46.68
ผลเบิกจายเงินรวมทั้งสิ้น 86.36 ลานบาท
ลงนามในสัญญาแลวเมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๒
กําหนดแลวเสร็จภายในวันที่ ๑ ส.ค. ๕๔
ผลการดําเนินงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๕๓
ผลงานรอยละ ๑๘.๗๓๖
ผลการเบิกจาย ๓๘.๔๓ ลานบาท
ผลการดําเนินงานถึงสิ้นเดือน มี.ค. ๒๕๕4
ผลการดําเนินงาน รอยละ 31.27
ผลเบิกจายเงินรวมทั้งสิ้น 65.12 ลานบาท

หนวยงาน

งาน/โครงการ
๗. งานขยายทางวิ่ง (Runway Strip)
และ Runway End Safety Area)
ทาอากาศยานสุราษฎร)ธานี
งบปV 25๕๔ ๓๖.๐๐ ลานบาท
ผูกพันงบประมาณปV 25๕๕
๑๔๔.๐๐ ลานบาท
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๐.๐๐ ลานบาท
๘.งานกอสรางปรับปรุงอาคาร
ที่พักผูโดยสารทาอากาศยาน
นครศรีธรรมราช

๙. คาใชจายในการจางที่ปรึกษา
ปรับปรุงขอมูลเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศใหเป3นระบบ
ดิจิตอล

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)
๑๘๐.๐๐

๔๕.๐๐

๑๒.๖๐

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
ปรับปรุงขยายเขตทางวิ่ง (Runway Strip) และ Runway End
Safety Area) ใหไดมาตรฐานตามที่ ICAO กําหนด ปรับปรุง
ระบบระบายน้ําภายในพื้นที่การบิน กอสรางรั้วรอบพื้นที่การบิน
(Air Side) เพื่อป^องกันคน สัตว) หรือ ยานพาหนะที่อาจบุกรุก
เขามาในพื้นที่การบิน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหเครื่องบินและ
ฝูงบินรบใหมของกองทัพอากาศ
กอสรางปรับปรุงขยายพื้นที่หองผูโดยสารขาออกและพื้นที่ติดตั้ง
เครื่อง X-ray กอนขึ้นเครื่องบินปรับปรุงขยายพื้นที่ติดตั้งเครื่อง
X-ray กอนเขาอาคารและหองจําหนายบัตรโดยสาร พรอมติดตั้ง
เคาน)เตอร)ประชาสัมพันธ) ปรับปรุงขยายพื้นที่ตรวจบัตรโดยสาร
และสํานักงานสายการบินพรอมติดตั้งเคาน)เตอร)ตรวจบัตร
โดยสาร ปรับปรุงขยายพื้นที่ภัตตาคารปรับปรุงขยายพื้นที่ที่
ประทับรับเสด็จ และติดตั้งลิฟท)สําหรับคนพิการ
เป3นการจัดทําขอมูลภูมิประเทศเชิงเลขและขอมูลความสูงของสิ่ง
กีดขวางภายในเขตปลอดภัยการเดินอากาศตามขอกําหนดของ
ICAO โดยมีเป^าหมายในการปรับปรุงขอมูลเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศใหเป3นระบบดิจิตอล สําหรับสนามบินที่อยูในความ
ดูแลของกรมการบินพลเรือนมีความเสี่ยงในดานสิ่งกีดขวาง

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
ขณะนี้อยูระหวางออกแบบ

ขณะนี้อยูระหวางออกแบบ

เชิญที่ปรึกษายื่นซองภายในวันที่ 7 ก.พ.
2554 มีบริษัทยื่นซองทั้งหมด 3 ราย เสนอ
ราคาสูงกวาวงเงินงบประมาณทีไดรับ บพ.
จึงจะปรับปริมาณงานใหมใหเหมาะสมกับราคา
กลางที่มีอยูแลวและอยูระหวางปรับปรุง
TOR ใหม จะแลวเสร็จประมาณ เม.ย. 2554

หนวยงาน

งาน/โครงการ
๑๐. โครงการพัฒนาคลังขอมูล
(Data Warehouse) และระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะ (Business
Inteligence) เพื่อเสริมศักยภาพ
ศูนย)ปฏิบัติการ DOC

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)
๑๘.๑๖

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
เป3นการพัฒนาระบบคลังขอมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะ ที่
สามารถสนับสนุนขอมูลระดับการวิเคราะห)และบูรณาการ
- เพื่อการตัดสินใจในเชิงรุกของผูบริหารในการกําหนด
ยุทธศาสตร) การกําหนดนโยบาย และการสั่งการ
- เพื่อการจัดการทรัพยากร ตลอดจนติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร)อยางมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บและการจัดทํารายงาน
ตลอดจนบูรณาการการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
- สามารถรองรับการเชื่อมตอไปสูศูนย)ปฏิบัติการ คค.

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
ยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 1 เนื่องจาก
มีผูยื่นเสนอราคารายเดียวอยูระหวางนําราง
TOR ครั้งที่ 2 ลง Website กรมบัญชีกลาง

หนวยงาน
บวท.

งาน/โครงการ
๑.โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ระบบบริการการเดินอากาศขอ
สนับสนุนการลงทุนจากรัฐบาลภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕
จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑.๑ การจัดตั้งศูนย)บริหารจราจร
ทางอากาศ

๑.๒ การเพิ่มขีดความสามารถระบบ/
เทคโนโลยีจราจรทางอากาศ และการ
พัฒนาระบบเชื่อมตอโครงขายการ
บริหารจราจรทางอากาศทัว่ ประเทศ
(CNS/ATM)

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

๒,๑๗๐.๐๐

๑,๕๙๐.๓๑

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

เพื่อใชเป3นศูนย)ปฏิบัติการในการควบคุมจราจรทางอากาศของ
ประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการหวงอากาศของประเทศใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ สําหรับการบินในประเทศและ เขา – ออก
ประเทศ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด
แกสายการบิน/ผูใชบริการหวงอากาศ ซึ่งศูนย)บริหารจราจรทาง
อากาศ จะเป3นสวนสําคัญของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สําหรับ
บริการการเดินอากาศของประเทศ
เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีการจราจรทางอากาศ
ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันและรองรับการดําเนินการตาม
ขอกําหนดของแผนการเดินอากาศระบบใหมทั้งหมด ประกอบดวย
เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีชวยการเดินอากาศ(ระบบนํารอง)
และระบบติดตามอากาศยาน พรอมทั้งพัฒนาการเชื่อมตอ
โครงขายขอมูลและการบริหารจราจรทางอากาศของประเทศ

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)

- บวท. ได ลงนามในสั ญ ญาวาจ างบริ ษั ท
Swedavia เป3นที่ปรึกษาโครงการเมื่อวันที่
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๑ เพื่ อ ให คํ า ปรึ ก ษาในการ
จัดทําแผนการดําเนินโครงการ ออกแบบการ
จั ด วางระบบ พร อมเสนอระบบอุ ป กรณ)
เทคโนโลยีสําหรับการจัดตั้งศูนย)บริหารจราจร
ทางอากาศที่ สอดคล องกั บแนว คิ ด เชิ ง
ปฏิบัติการ รวมทั้งให คําปรึกษาระหวางการ
ดําเนินโครงการ
- บริษัทที่ปรึ กษาไดจัดทํารายงานทางเทคนิ ค
ขอเสนอแนะ และขอวิเคราะห) เพื่อประกอบ
การวางโครงสรางพื้นฐานสําหรับบริการการ
เดิ น อากาศของประเทศแล วเสร็ จ เมื่ อเดื อ น
ต.ค. ๒๕๕๒

หนวยงาน

งาน/โครงการ

๑.๓ การจัดหาอากาศยานบิน
ทดสอบประสิทธิภาพสูง

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

๗๐๐.๐๐

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
ระหวางสวนกลางกับภูมิภาคใหเป3นระบบเดียวที่มีประสิทธิภาพสูง
พรอมกันทั้งประเทศ เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับบริการ
การเดินอากาศของประเทศใหเกิดความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว
ตอประชาชน และสายการบิน/ผูใชบริการหวงอากาศ
ใชสําหรับงานบินทดสอบเพื่อรักษามาตรฐานของระบบอุปกรณ)นํา
รอง/นํารอน และเครื่องอํานวยความสะดวกในการบินที่เป3นระบบ
โครงสรางพื้นฐานการเดินอากาศของประเทศ (CNS
Infrastructure) ที่ใชอยูในปTจจุบัน แตจะเริ่มมีปTญหาขาดแคลน
อากาศยานสําหรับเทคโนโลยีการดําเนินอากาศระบบใหมของ
ประเทศในอนาคต ที่มีขีดความสามารถในการบินทดสอบสําหรับ
การพิจารณาจัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูง
เพื่อใชในภารกิจหลักแลว บวท. ยังพิจารณาถึงการนําไปใช
ประโยชน)สวนเพิ่ม ในชวงนอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจําและ
ภารกิจหลักในประเทศแลวเสร็จ หรือยังไมถึงกําหนดบินทดสอบ
โดย บวท. สามารถใหบริการบินทดสอบตางประเทศเพื่อสราง
รายไดเพิ่มชดเชยคาใชจายองค)กรไดในบางสวน ซึ่งเป3นผลพลอย
ไดเพิ่มเติมจากเหตุผลความจําเป3นขางตน ทั้งนี้ จะเป3นการเพิ่ม
บทบาทของ บวท. ในฐานะหนวยบินทดสอบของไทย ที่มีขีด
ความสามารถในการใหบริการการบินทดสอบ รวมถึงไดรับการ
ยอมรับและความไววางใจของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟก ทั้งในกลุมประเทศที่ไดเคยดําเนินการ

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
- บวท. ได นํ าเสนอแนวทางการข อรั บ
งบประมาณสนั บ สนุ น จากรั ฐ บาลภายใต
แผนปฏิ บั ติ ก ารไทยเข มแข็ ง ๒๕๕๕ ผาน
คณะกรรมการ บวท. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๔/๒๕๕๓ เมื่ อวั น ที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๓ โดย
คณะกรรมการ บวท. มีมติเห็นชอบในหลักการ
สําหรับแนวทางการไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาลสําหรับแผนงาน/โครงการพัฒนา
โครงสร างพื้ นฐานระบบบริ การการเดิ นอากาศ
โดยการแปลงงบประมาณสนั บ สนุ น เป3 น การ
เพิ่ มทุ น ของ บวท. เพี ย งฝ† ายเดี ยวมี สั ดสวน
การถื อหุ นเปลี่ ยนแปลง คื อ กระทรวง การ
คลังตอสายการบินผูถือหุน เป3น ๙๙:๑
- ภายหลังจากการปรับโครงสรางองค)กรเมื่อ
เดือน เม.ย. ๒๕๕๓ บวท. ไดบูรณาการ
แนวทางการบริหารโครงการและแผนงานที่
เกี่ยวของทั่วทั้งองค)กรใหม และไดประกาศ
โครงสรางการบริหารและดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารจราจรทางอากาศ และแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเมื่อเดือน พ.ค. 2554 ทําใหการ
กําหนดแผนกระบวนการเพื่อแผนการสรางระบบ
การบริหารจราจรทางอากาศของไทย(A Roadmap
to Create the THAI Air traffic Management
Systems - TAMS)

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
ไปแลว อาทิ กัมพูชา เวียดนาม ลาว บรูไน สหภาพพมา
สิงคโปร) ฟลิปปนส) เนปาล ศรีลังกา บังคลาเทศ มองโกเลีย
ภูฏาน ไตหวัน และประเทศอื่นๆ ที่ จําเป3นตองใชงานการบิน
ทดสอบเพื่อรักษามาตรฐานระบบอุปกรณ)และวิธีปฏิบัติงาน
แตไมมีศักยภาพดําเนินการไดเอง ซึ่งถือเป3นโอกาสและความทา
ทายของประเทศไทยในการเพิ่มบทบาทความเป3นศูนย)กลาง
ทางการบินและการขนสงทางอากาศของภูมิภาค เนื่องจาก
ปTจจุบันในภูมิภาคนี้มีเพียงหนวยบินทดสอบของประเทศไทยและ
ออสเตรเลียเทานั้น ที่มีขีดความสามารถดําเนินการได

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
สําหรับใชเป3นกรอบการดําเนินการขององค)กร
เชิงบูรณาการเพื่อใหการปฎิบัตงิ านบรรลุ
เป^าหมาย สอดคลองกับวิสัยทัศน) เป^าหมาย
เชิงกลยุทธ) และแผนปฎิบัติการของประชาคม
การบินระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค
โดยมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบการบริหารและ
ดําเนินงานตามแผนกระบวนการ 4 คณะ คือ
1.คณะกรรมการบริหารแผนกระบวนการเพื่อ
การสรางระบบการบริหารจราจรทางอากาศ
ของไทย (TAMS Committee)
2.คณะอนุกรรมการบริหารแผนกระบวนการ
ดานทรัพยากรบุคคลและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (People and Change Subcommittee)
3.คณะอนุกรรมการบริหารงานแผนเชิง
ปฏิบัติการและแผนดําเนินงาน (Operational
and Implementation Roadmap Subcommittee)
4.คณะอนุกรรมการพัฒนาวิศวกรรมระบบ
บริหารจราจรทางอากาศและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการบริการการเดินอากาศ (ATM
System Engineering and Facilities for

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
Air Navigation Service Development
Sub-committee)
-ภายหลังจากไดหารือกับ สศช. สคร. สงป)
และ สบน. บวท. ไดนําเสนอจัดทํารายละเอียด
“โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบ
บริการการเดินอากาศ ภายใตแผนงาน
พัฒนาระบบบริหารจราจรทางอากาศ
ของไทย (TAMS Development
Program)” แลวเสร็จ และไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ บวท. เมื่อวันที่
๒๓ ก.ย. ๒๕๕๓ โดยไดนําเสนอตอ สศช.
คค. กค.เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๓ โดย
ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาและนําเสนอ
ตอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ (ตาม
แผนดําเนินการกําหนดไวในชวงเดือน ต.ค.
๒๕๕๓ – มี.ค. ๒๕๕๔)
ทั้งนี้ บวท. กําหนดกรอบระยะเวลาดําเนิน
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานฯ
ระหวางปVงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
โดยคาดวาพรอมเปดใชงานในเดือน ต.ค. ๒๕๕๖
• ปT จ จุ บั น มี ความคื บ หน าในการเตรี ย ม
ความพรอมการดําเนินโครงการ ดังตอไปนี้
๑.๑ การจัดตั้งศูนย+บริหารจราจรทาง
อากาศ
บวท. ไดดําเนินการจัดทําขอกําหนดทาง
เทคนิคของระบบ Air Traffic Management
(ATM) แลวเสร็จ โดยทวนสอบดาน
เทคโนโลยีของระบบ ATM ลาสุดที่มีการ
ผลิต/ใชงานจากผูผลิตชั้นนําเมื่อเดือน
ก.พ.-เม.ย. ๒๕๕๓ เพื่อนํามาบูรณาการ/
จัดทําขอกําหนดทางเทคนิคของระบบ
อุปกรณ)ใหเหมาะสม โดยปTจจุบันอยู
ระหวางพิจารณารางแนวทางการจัดหา
พัสดุโครงการ รวมทั้งอยูระหวางบูรณา
การ/จัดทําขอกําหนดทางเทคนิคของระบบ
อุปกรณ)ทั้งหมด โดยคาดวาเอกสารฉบับ
สมบูรณ)จะแลวเสร็จและเริ่มกระบวนการ
จัดซื้อไดตามกรอบระยะเวลา
คือ จัดทําเอกสารประกวดราคา/จัดหาตาม
ระเบียบพัสดุ/ลงนามสัญญาได ภายใน
เดือน ก.ย. 2554 สงมอบอุปกรณ)/ติดตั้ง/
ฝHกอบรม/ทดสอบระบบ และเปดใชงาน
คูขนานภายในเดือน ก.ย. 2556

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
๑.๒ การเพิ่มขีดความสามารถระบบ/
เทคโนโลยีจราจรทางอากาศและการ
พัฒนาระบบเชื่อมตอโครงขายการบริหาร
จราจรทางอากาศทั่วประเทศ
(CNS/ATM) ขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการ ดังนี้
(๑) โครงการที่นําเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพื่อเริ่มดําเนินการใน
ปVงบประมาณ ๒๕๕๔ จัดทําขอกําหนด
ทางเทคนิคและ TOR ในเบื้องตนแลวเสร็จ
แตขณะนี้อยูระหวางเตรียมการในขั้นตอน
จัดหา ทั้งนี้ โครงการมีกําหนดแลวเสร็จใน
ปVงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕
(๒) โครงการที่นําเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพื่อเริ่มดําเนินการใน
ปVงบประมาณ ๒๕๕๕ อยูระหวางรวบรวม
ขอมูลเพื่อการจัดทําขอกําหนดทางเทคนิค
และ TOR

หนวยงาน

งาน/โครงการ

๒. โครงการผลักดัน แนวคิดใน
เรื่อง Seamless ASEAN Sky
ในการประชุมระดับภูมิภาค

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

-

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

เพื่อใหประเทศไทยแสดงบทบาทผูนําและสรางโอกาสในการขยาย
การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาคและของประเทศ
อันจะนําไปสูผลประโยชน)ของชาติ ทั้งดานเศรษฐกิจ การลงทุน
และการทองเที่ยว กระทรวงคมนาคมจึงเป3นเจาภาพหลักในการริเริ่ม
โครงการ Seamless ASEAN Sky (SAS) หรือหวงอากาศไรพรมแดน
อาเซียน โดยมอบหมายให บวท. จัดทําแผนกลยุทธ)ของประเทศ
ไทยซึ่งมีเป^าหมายใหอาเซียนยอมรับในหลักการที่จะริเริ่มและ
บรรจุโครงการ SAS ไวเป3นหนึ่งในแผนงานสําคัญของ

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
๑.๓ การจัดหาอากาศยานบินทดสอบ
ประสิทธิภาพสูง
ขณะนี้ไดจัดทําขอกําหนดทางเทคนิค
แลวเสร็จ และจัดทํา TOR เบื้องตน (ใน
มุมมองของเงื่อนไขและความตองการ
ผูใชงาน) แลวเสร็จ พรอมกับไดสอบทาน
วิธีการจัดหาอากาศยานดังกลาวกับระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ แลว ปTจจุบันอยูระหวางพิจารณา
ขอสรุปแนวทางดําเนินการ กอนจะเริ่ม
กระบวนการจัดซื้อจัดจางตอไป คาดวาจะ
เริ่มดําเนินการไดตามกรอบระยะเวลาที่
กําหนด
- จากการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการ
ขนสงอาเซียน (Senior Transport
Officials Meeting: STOM) ครั้งที่ ๒๘
ระหวางวันที่ ๗-๙ ธ.ค. ๒๕๕๒ ณ กรุงฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีมติ
มอบหมายใหคณะทํางานดานการขนสง
ทางอากาศอาเซียน (ASEAN Air Transport
Working Group: ATWG)พิจารณาแนวทาง

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
ภูมิภาค มีลักษณะเป3นแผน Roadmap ที่วางยุทธศาสตร)และกล
ยุทธ)สําหรับกระทรวงคมนาคมในการผลักดันและขับเคลื่อนไปสู
เป^าหมายทั้งในระดับภายในประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียนใน
การใหรับหลักการที่จะบรรจุโครงการ SAS ไวอยางชัดเจน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
การจั ด ตั้ ง ตลาดการบิ น รวมอาเซี ย น
(ASEAN Single Aviation Market:
ASAM) และใหรายงานผลการพิจารณาตอที่
ประชุ ม STOM ครั้ ง ที่ ๒๙ ในเดื อ นพ.ค.
๒๕๕๓ ซึ่ งสํ านั กความรวมมื อระหวาง
ประเทศ (สร.) กลุมความรวมมือในภูมิภาค
และประเทศเพื่อนบานไดการพิจารณาแผน
กลยุทธ)ใหประเทศไทยเป3นเจาภาพหลักใน
การริ เริ่มโครงการ SAS ที่ บวท. เสนอตอ
กระทรวงคมนาคม (คค.) เห็นวา โครงการ
SAS สอดคล องกั บการจั ดตั้ ง ASAM และจะ
เป3นประโยชน)ทั้งแกประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซี ย น จึ ง เห็ น ควรให นํ า เสนอโครงการ
SAS ตออาเซี ย นโดยผานการประชุ ม
ATWG และเห็น ควรใหมี ผูแทน บวท. รวม
อยู ในคณะผู แทนไทยสํ า หรั บ การประชุ ม
ATWG ครั้งตอไปดวย

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
จากการประชุมคณะทํางานดานการขนสง
ทางอากาศของอาเซียน ครั้งที่ ๒๑
(ATWG/๒๑) ระหวางวันที่ ๒๒-๒๕ มี.ค.
๒๕๕๓ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร) (บวท. ไดเขา
รวมประชุมในฐานะผูสนับสนุนคณะผูแทน
ของประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่
กรมการบินพลเรือนและกระทรวงคมนาคม)
ที่ประชุมรับทราบแนวคิด SAS วาเป3นการ
เสนอใหอาเซียนรวมกันดําเนินโครงการ SAS
ดวยการทําใหเกิดระบบการเดินอากาศที่
ไรรอยตอทํางานรวมกันได และสอดคลองกัน
ซึ่งจะกอใหเกิดฐานดานเทคนิคในการทําให
ASAM และ ASEAN Economic Community
เป3นจริงได และมีมติมอบหมายให
คณะทํางานยอย Air Transport Technical
Cooperation Sub-Working Group
(ATTC) ศึกษาขอเสนอ/แนวคิด SAS และให
เป3นสวนหนึ่งของกรอบงาน/การดําเนินการ
กับ ASAM ซึ่งถือไดวาเรื่อง SAS ไดถูกบรรจุ
เป3นขอพิจารณาของอาเซียนแลว และ STOM
จะไดรับทราบเรื่องดังกลาวในเบื้องตนจาก
การรายงานของ ATWG ดวย

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
- จากการประชุม STOM ครั้งที่ ๒๙ ระหวาง
วันที่ ๑-๓ มิ.ย. ๒๕๕๓ ณ ประเทศบรูไนดา
รุสซาลาม คณะผูแทนไทย (ประกอบดวย
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ผู แท นจา กสํ า นั ก ง านป ลั ด ก ระท รว ง
คมนาคมและกรมที่เกี่ยวของ) ไดนําผลการ
ประชุม ATWG/๒๑ มารายงานตอที่ประชุม
รวมทั้ ง การเสนอแตงตั้ ง คณะทํ า งานยอย
ATTC และ ATEC (Air Transport Economic
Cooperation Sub-Working Group)
- จากการประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร)ดานการขนสงอาเซียน
ปV ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ASEAN Strategic
Transport Plan (ASTP) ๒๐๑๑-๒๐๑๕)
เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๓ ณ โรงแรมดิเอ็ม
เมอรัลด) กรุงเทพฯ จัดโดยกระทรวง
คมนาคม เพื่อเปดโอกาสใหคณะที่ปรึกษา
จากประเทศญี่ปุ†น (ที่ไดรับมอบหมายหนาที่
การจัดทําแผนยุทธศาสตร) ASTP จาก
เลขาธิการอาเซียน) บรรยายแนวทาง

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
การรางแผนยุทธศาสตร) ASTP พรอมกับให
ผู เข ารวมประชุ ม จากแตละสาขาแสดง
ความเห็น/ขอเสนอแนะปรับแก โดยในสวน
ของการขนสงทางอากาศ คณะที่ ปรึกษาฯ
ยอมรับขอเสนอจาก บวท. ในการพิจารณา
ทบทวนแผน ASTP ดานการขนสงทางอากาศ
ใหมอี กครั้ งภายหลั งจากการประชุ ม ATTC
ครั้งที่ ๑ (ATTC/๑) แลว ทั้งนี้ในเบื้องตน คณะที่
ปรึกษาฯ จะเสนอกิจกรรมการดําเนินการที่
สอดคล องกั บแผนพั ฒนาร ะ บ บ ก า ร
เดินอากาศและแนวคิด SAS ไวเป3นสวน
หนึ่งของรางแผน ASTP
-จากการประชุม ATTC ครั้งที่ ๑ และการ
ประชุม ATWG ครั้งที่ ๒๒ ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร) เมื่อวันที่ ๒-๖ ส.ค. ๒๕๕๓ เพื่อ
นําเสนอ ตอคณะทํางานยอย ATTC ตาม
หลักการที่ไดรับมอบหมายไวจากการประชุม
ASTP ๒๐๑๑-๒๐๑๕ ที่กรุงเทพฯ ที่ประชุม
ไดพิจารณาแนวคิด SAS ดังกลาว และมีมติ
ใหนํามาใชกําหนดเป3นรางแผน ASAM Roadmap

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
โดยประเทศไทยไดรับมอบหมายใหเป3น
ประเทศหลักในการเริ่มกระบวนงานในสวน
ของ Air Traffic Management (ATM) ดวย
การออกแบบแบบสอบถามสําหรับรวบรวม
ขอมูลสภาพระบบ ATM พรอมแผนงาน/
โครงการในปTจจุบันและอนาคตของอาเซียน
เพื่อนํามาใชทํา Gap Analysis กอนจะ
ปรับปรุง/เพิ่มเติมรายละเอียดการดําเนินการ
ตอไปในอนาคต
-คณะทํางาน ATWG นําเสนอแนวทาง
ดําเนินการ (แผน ASA Roadmap) และ
การมอบหมายหนาที่ประเทศหลักตอที่
ประชุมระดับอาวุโส (ATM) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๓ ที่ผานมา ซึ่งที่ประชุม
STOM และ ATM มีมติเห็นชอบแผนและ
แนวทางดําเนินการดังกลาว จึงสรุปไดวา
การริเริ่มแนวคิดการพัฒนาระบบ
หวงอากาศและการสนับสนุนประเทศไทย
ใหแสดงบทบาทสําคัญในดานการบริหาร

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
จราจรทางอากาศ ในอาเซียน ไดรับการ
รับรองอยางเป3นทางการจากที่ประชุม
ระดับสูงในอาเชียนแลว จึงจะเป3นเพียง
จุดเริ่มตนของการดําเนินงานไปสูการมีระบบ
หวงอากาศอาเซียนที่สอดคลองกันอยาง
จริงจังตอไป
• ในการประชุม ATTC ครั้งที่ ๒ และการ
ประชุม ATWG ครั้งที่ 23 ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร) เมื่อวันที่ 21 – 25 มี.ค. ๒๕๕๔ ได
นําเสนอราง ATM Questionare ตอที่
ประชุม ATTC/2 โดยที่ประชุมเห็นชอบและ
ขอใหทุกประเทศนําไปใชรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของตอไป

หนวยงาน

งาน/โครงการ
๓. โครงการขยายการใหบริการ
บินทดสอบ PBN สําหรับประเทศ
เพื่อนบาน

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)
-

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
ตามที่องค)การการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International
Civil Aviation Organization: ICAO) ไดผลักดันใหประเทศตางๆ
นําแนวคิดดานการเดินอากาศโดยใชระบบสื่อสารดาวเทียม
Global Navigation Satellite System (GNSS) มาใชงานรวมกับ
ระบบเครื่องชวยการเดินอากาศภาคพื้น เพื่อกอใหเกิดความ
แมนยําในกระบวนการบริหารการจราจรของเครื่องบิน ณ ทา
อากาศยาน ซึ่งระบบดังกลาวรูจักกันในชื่อ Performance Based
Navigation (PBN) ทั้งนี้ การนํา PBN เขาใชงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการเดินอากาศในเรื่องของความปลอดภัย ความ
สะดวกรวดเร็ว ความประหยัด รวมถึงลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดย
ICAO ไดกําหนดใหรัฐภาคีสมาชิกตองนํา PBN เขาใชงานทั้งหมด
ภายในปV พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่ง บวท. เป3นองค)กรกลางที่ประสานงานกับ
องค)กรที่เกี่ยวของตาง ๆ ในการใชระบบ PBN โดยประเทศไทยเป3น
ประเทศหนึ่งในภูมิภาคที่มีความพรอมสําหรับระบบ PBN และ
เทคโนโลยี GNSS โดยไดมีการทดลองใชระบบที่ทาอากาศยานภูเก็ต
เป3นแหงแรก และ บวท. มีความสามารถในการใหบริการบินทดสอบ
แบบแผนการบิน PBN สําหรับลูกคาในตางประเทศได ซึ่งเป3นการ
เพิ่มรายไดเกี่ยวเนื่องใหกับ บวท. จากการดําเนินการภาคธุรกิจ

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
- ในปVงบประมาณ ๒๕๕๑ บวท. ไดลงนามใน
สัญญารวมกับบริษัท Jeppesen Sanderson,
INC., มูลคา USD ๑๖๔,๐๐๐.๐๐ ในการ
ดําเนินการใหบริการบินทดสอบระบบ PBN
Area Navigation Procedure (PBN RNAV
Procedure (RNAV: รูปแบบการเดินอากาศ
ที่ทําใหอากาศยานสามารถทําการบินไดอยาง
อิสระในบริเวณพื้นที่ใหบริการของเครื่องชวย
การเดินอากาศ)) ใหกับ Civil Aviation
Administration of Chinese Taipei
ประเทศไตหวันเป3นจํานวนทั้งหมด ๑๖
Procedures ใน ๔ สนามบิน โดยแบงการ
ปฏิบัติการบินทดสอบออกเป3น ๒ ภารกิจ
ซึ่งไดดําเนินการใหบริการบินทดสอบใน
ภารกิจที่ ๑ แลวเสร็จ จํานวน ๑๐ Procedures
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ และภารกิจที่ ๒
แลวเสร็จ จํานวน ๖ Procedures ในเดือน
ธ.ค. ๒๕๕๒
-ในปV 2553 ไดดําเนินการบิน PBN GNSS
Route ในเบื้องตนใหแก ภูฏาน และได
ดําเนินการบินทดสอบสัญญาณเครื่องชวย
การเดินอากาศ GNSS เพื่อเตรียมรองรับการ
ใชงานแกประเทศ เนปาล
-สําหรับประเทศอื่น ๆ อยูระหวาง

หนวยงาน

งาน/โครงการ

๔. โครงการพัฒนาระบบ
Departure Clearance Data
Link (DCL)
(หมายเหตุ : ปรับเปลี่ยนชื่อ
โครงการตามรางบันทึกขอตกลง
ประเมินผลการดําเนินงาน บวท.
ประจําปVบัญชี ๒๕๕๓)

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

๒.๖๕

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทั้งในสวนของ
บวท. และผูใชบริการ (Airspace Users) โดยเฉพาะในสวนของสาย
การบิ น ในกระบวนการให คํ าขออนุ ญาตทํ าการบิ น (Departure
Clearance) ผานระบบ Data Link ซึ่งจะสงผลในการลดภาระงาน
(Workload) รวมถึงความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและปฏิบัติการบิน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
ดําเนินการทางดานธุรกิจ ในขั้นตอน
ประสานงาน/เจรจาในการบินทดสอบไดแก
ประเทศฟลิปปนส) ประเทศไตหวัน เป3นตน
- บวท. ไดรวบรวมปTญหา/ศึกษาวิเคราะห)
แนวทางในการพัฒนาระบบ DCL แลวเสร็จ
โดยการดํ า เนิ น การในปV ๒๕๕๓ จะ
ประกอบด วยการจั ด หาอุ ป กรณ) แ ละการ
พัฒ นากระบวนการทํ างาน โดยมี ผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
๑. ไดรับมอบอุปกรณ)แลวเสร็จ เมื่อวันที่
๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๓
๒. ทดสอบการใชงานระบบกับผูใชบริการ
(บกท.) ภายหลังดําเนินการปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลแลวเสร็จ โดยมีผลการทดสอบ
เป3นที่พอใจ
๓. ฝHกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตาม
ระบบแลวเสร็จ
๔. หารือกับหนวยงานขางเคียง
(Adjacent Unit) เพื่อเพิ่ม Capacity ใน
เสนทางบินแลวเสร็จ

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
๕. กําหนด Procedure ใหสอดคลองกับ
ขอจํากัดของพื้นที่และระบบอุปกรณ) และได
กําหนดเสนทางบินในการทดสอบการใชงาน
ระบบ DCL แลวเสร็จ
๖. ออกประกาศนักบิน (NOTAM) เมื่อวันที่
๒๒ กันยายน ๒๕๕๓
๗. ประเมินผลและติดตามดานความ
ปลอดภัย ตามการทําSafety Assessment
เพื่อแกไขปรับปรุงแลวเสร็จ
๘. อยูระหวางดําเนินการทดลองระบบ
(Operation Trial) เป3นเวลา ๓ เดือน ระหวาง
วันที่ ๒๗ ก.ย.-๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๓ และไดมีการ
แกไขระบบใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ของ จนท. ควบคุมจราจรทางอากาศและ
นักบิน เพื่อใหคุนเคยในการงานระบบและ
อุปกรณ) บวท.จึงเห็นสมควรออกประกาศ
NOTAM ฉบับที่ 2 เพื่อขยายระยะเวลา
ทดลองระบบออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแตวันที่
27 ธ.ค. 2553 – 27 มี.ค. 2554 ทั้งนี้
บพ. ไดออกประกาศใน Aeronautical
Information Circular (AIC) เพื่อใหนักบิน
ไดรับทราบขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการ
ทดลองระบบในทางเดียวกันอยางชัดเจน
ตั้งแตวันที่ 28 ม.ค. 2554 ซึ่งผลการ

หนวยงาน

งาน/โครงการ

๕. การพัฒนาระบบการ
เดินอากาศดวย Performance
Based Navigation (PBN)
ภายใน Bangkok Terminal
Control Area (BKK-TMA)
(หมายเหตุ : เป3นโครงการที่
นําเสนอ คค. ตามนโยบาย ๑
หนวยงาน ๑ ผลงานชิ้นโบว)แดง)

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

๗.๐๐

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

ตามที่ องค)การการบิ นพลเรือนระหวางประเทศ (International
Civil Aviation Organization: ICAO) ไดกําหนดทิศทางการ
เดิ น อากาศของโลกเพื่ อ มุ งไปสู แผนการเดิ น อากาศสมั ย ใหม
(Future Air Navigation Plan) โดยแผนงานสําคัญสวนหนึ่ง คือ
การผลั ก ดั น ให ประเทศตางๆ นํ า Performance
Based
Navigation (PBN) เขาใชงาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การเดิ นอากาศในเรื่ องของความปลอดภั ย ความสะดวกรวดเร็ ว
ความประหยัด รวมถึงลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ ICAO ไดกําหนดใหรัฐภาคีสมาชิกตองนํา PBN เขาใชงาน
ทั้งหมดภายในปV พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนั้น ประเทศไทยซึ่งเป3นหนึ่งในรัฐภาคี
สมาชิก จึงไดเรงรัดที่จะดําเนินการใหสอดคลองตามแผนดังกลาว
เพื่อสรางประโยชน)โดยตรงแกสายการบิน/ประชาชนผูใชบริการ
รวมทั้งสงเสริมการเติบโตใหแกอุตสาหกรรมการบินภายใน
ประเทศ

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
ทดลองระบบโดยภาพรวมเป3นไปดวยดี
ดังนั้น บวท.จึงไดประกาศ NOTAM ฉบับที่
2 แลวและคาดวาจะดําเนินการประกาศใช
งานจริง (Implementation) ในเดือน
เม.ย. 2554
๑.บวท. มีแผนการนํา PBN เขาใชงาน สําหรับ
ทสภ. รวมทั้ ง ต องปรั บ ปรุ ง วงจรการบิ น
สํ า หรั บ ทสภ.และ ทดม.ให แล วเสร็ จ
ประกอบดวย
- สวนการบินออกจากทาอากาศยาน
(Standard Instrument Departure : SID)
- สวนการบินเขาสูทาอากาศยาน
(Standard Instrument Arrival : STAR)
- สวนการบินลงจอดทาอากาศยาน
(Instrument Approach Procedure : IAP)
- ดวย บวท. ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาเมื่อ
วันที่ 30 เม.ย. 2553 เพื่อออกแบบแผนวิธี
ปฏิบัติการบิน โดยมีกําหนดแลวเสร็จวันที
31 มี.ค. 2554 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
การใชงาน ทสภ. และ ทดม. ซึ่งอยูระหวาง
สรุปผลการศึกษา IATA เพื่อขออนุมัติความ
เห็นชอบจาก ครม. ปTจจุบันที่ปรึกษาไดสง
งวดงานที่ 6 แลว โดยคณะกรรมการไดตรวจ

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
งวดงานที่ 4 และ 5 แลวอยูระหวางพิจารณา
ตรวจงวดงานที่ 6
-ประกอบกับ บวท. อยูระหวางการประสานงาน
และพิจารณาความเหมาะสมของสวนการบิน
เขาสูทาอากาศยาน และสวนการบินออก
จากทาอากาสยานของ ทสภ. ใหมีความ
สอดคลองกับหลักเกณฑ)การกําหนดแบบ
แผนวิธีปฏิบัติการบินแบบ PBN ของ ICAO
และเหมาะสมยิ่งขี้น โดยสามารถปฏิบัติได
จริง ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในปV 2554
- นอกจากนี้ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อนําองค)กรเขาสูกระบวนการเพื่อการ
สรางระบบการบริหารจราจรทางอากาศ
เพื่อบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ คือ
คณะกรรมการบริหารแผนกระบวนการเพื่อ
สรางระบบการบริหารจราจรทางอากาศ
ของไทย ซึ่งจะทําใหการบูรณาการแผนงาน
การนําแบบแผนวิธีปฏิบัติการบินแบบ PBN
เขาใชงานในทาอากาศยานทั่วประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบ
บริการการเดินอากาศ

หนวยงาน
ทอท.

งาน/โครงการ
๑.โครงการพัฒนาทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ปVงบประมาณ
๒๕๕๔-๒๕60)

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)
๖๒,๕๐๓.๒๑

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปVงบประมาณ ๒๕๕๔๒๕๕๙) เป3นโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิใหสามารถรองรับผูโดยสารได ๖๐ ลานคนตอปV
โดยโครงการดังกลาวประกอบไปดวย ๔ กลุมงานดังนี้
๑. กลุมงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑ ประกอบดวยงาน
ตางๆ ดังนี้
๑.๑ งานออกแบบและกอสรางอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑
๑.๒ งานกอสร างลานจอดอากาศยานประชิ ด อาคารเที ย บ
เครื่องบินรองหลังที่ ๑
๑.๓ งานออกแบบและกอสรางสวนตอเชื่อมอุโมงค)ดานทิศใดและ
ระบบขนสงผูโดยสาร
๒. กลุมงานอาคารผูโดยสาร ประกอบดวยงานตางๆ ดังนี้
๒.๑ งานออกแบบและกอสรางสวนขยายอาคารผูโดยสารดานทิศ
ตะวันออก
๒.๒ งานออกแบบและกอสรางอาคารสํานักงาน สายการบินและที่
จอดรถดานทิศตะวันออก (อาคารจอดรถ ๑)
๓. กลุมงานระบบสาธารณูปโภค
๔. งานจางที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMC)

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
ครม. มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนา ทสภ.
(ปVงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๙) วงเงิน
ลงทุนรวม ๖๒,๕๐๓.๒๑ ลานบาท (รวม
สํารองราคาและปริมาณงานเปลี่ยนแปลง
๑๐% ภาษีมูลคาเพิ่ม ๗% และดอกเบี้ย
ระหวางกอสราง ๑,๗๖๑.๖๐ ลานบาท)
แลวเมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๓
ทอท. ไดปรับแผนการเบิกจายงบลงทุนราย
ปVใหสอดคลองกับความสามารถในการ
เบิกจายทําใหโครงการพัฒนา ทสภ.
(ปVงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๙) เป3น
(ปVงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕60) โดยมีวงเงิน
ลงทุนคงเดิม
ปTจจุบัน ทอท. อยูระหวางจัดหาบริษัทที่
ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (Project
Management Consultant; PMC)

หนวยงาน

งาน/โครงการ
๒.โครงการกอสรางทาอากาศยาน
ภูเก็ต (ปVงบประมาณ
๒๕๕๓-๒๕๕๖)

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)
๕,๗๙๑.๑๒๒

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
โครงการหลักเพื่อการพัฒนาทาอากาศยานภูเก็ตที่ ทอท. จะตอง
ดําเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ทาอากาศ
ยานภูเก็ต ใหสามารถรองรับผูโดยสารได ๑๒.๕
ลานคนตอปV
ประกอบดวย ๖ กลุมงาน ดังนี้
1. กลุมงานออกแบบและกอสรางเขตปฏิบัติการการบิน
๑.๑ งานออกแบบและกอสรางทางขับ และลานจอดอากาศยาน
๑.๒ งานออกแบบและกอสรางปรับปรุงระบบขยายเติมน้ํามัน
อากาศยานทางทอ
2. กลุ มงานออกแบบและกอสร างอาคารผู โดยสาร และอาคาร
สนับสนุน
2.1 งานออกแบบและกอสรางอาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ
2.2งานออกแบบและกอสรางอาคารจอดรถยนต)
2.3งานออกแบบและกอสรางอาคารสํานักงาน
2.4งานออกแบบและปรับปรุงอาคารผูโดยสารเดิมเป3นอาคาร
ผูโดยสารภายในประเทศ
3. กลุมงานออกแบบและกอสรางอาคารเพื่อทดแทน
3.1งานออกแบบและกอสรางอาคารคลังสินคา
3.2งานออกแบบและกอสรางอาคารบริการลานจอดและ
อุปกรณ)ภาคพื้น

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
ครม. มี ม ติ เ ห็ น ชอบโครงการกอสร าง
ท าอากาศยานภู เก็ ต (ปV ง บ ป ร ะ ม า ณ
๒๕๕๓-๒๕๕๖) วงเงินลงทุนรวม ๕,๗๙๑.๑๒๒
ลานบาท (รวมสํารองราคาและปริมาณงาน
เปลี่ยนแปลง ๑๐% และภาษีมูลคาเพิ่ม
๗%) เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๒
ตอมา ทอท. ไดปรับแผนการเบิกจาย
งบลงทุนรายปVใหสอดคลองกับความสามารถ
ในการเบิกจายของโครงการในปTจจุบัน
ตามความเห็นของ คค. และ สศช. แลวโดย
ปรับแผนการเบิกจายจากปVงบประมาณ
๒๕๕๒-๒๕๕๖ เป3นปVงบประมาณ ๒๕๕๓๒๕๕๖ โดยมีวงเงินลงทุนรวมคงเดิม
ปTจจุบัน ทอท. ไดลงนามสัญญาการจัดจางที่
ปรึกษาบริหารโครงการเรียบรอยแลว เมื่อ
๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๓ และอยูระหวางการจัดหา
ผูออกแบบรายละเอียดงานกอสรางของ
โครงการ

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)

3.3 งานออกแบบและกอสรางอาคารสถานีดับเพลิงและกูภัย
4. กลุ มงานออกแบบและกอสร างระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ
4.1งานออกแบบและกอสรางระบบถนนภายในทาอากาศยาน
4.2งานออกแบบและกอสรางระบบสาธารณูปโภคทาอากาศยาน
4.3งานออกแบบและกอสรางอาคารสํานักงาน
สวนบํารุงรักษา
5. งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
6. งานจางที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ
๓. การใชประโยชน)ทาอากาศยาน
ดอนเมือง (ทดม.) มี ๖ โครงการ
ดังนี้
๓.๑ โครงการซอมบํ า รุ ง (โครงการ ๓.๑-๓.๕
อากาศยาน ของอากาศยาน อยูระหวางการ
ลําตัวแคบ
พิจารณา)

• อากาศยานขนาด ๑๕๐ ที่นั่งเป3นอากาศยานที่ทําการบินใน
ภูมิภาคนี้และมีใชอยูเป3นจํานวนมาก
• ทํ า การบิ น ระยะทางสั้ น จึ ง มี อั ต ราการใช และมี ก ารขึ้ น -ลง
บอยครั้งตอวัน
• จํ าเป3 น ตองมี การดํ า เนิ น การสั บ เปลี่ ย นซอมบํ ารุ ง Landing
Gear เป3นจํานวนมากดวย
• การมีศูนย)ซอมบํารุง Landing Gear ณ ทดม. จะชวยใหสายการบินตางๆ
ในภูมิภาคนี้มาทําการสับเปลี่ยนซอมบํารุง ไดรวดเร็ว และสามารถ
นําอากาศยานกลับไปใชในเวลาอันรวดเร็วเชนกัน

โครงการ ๓.๑-๓.๕ ทอท. ไดคัดเลือกกลุม
บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาฯ เพื่ อ ดําเนินการแทน
ทอท. เพื่อให ทอท. ไดรับใบอนุญาตในการ
ที่จะบริหารพื้นที่ในลักษณะเป3น Custom
Free Zone และ Tax Free Zone และ
ดําเนินการจัดทําเอกสารตางๆ เพื่อคัดเลือก
ผูสนใจมาดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน
ตลอดจนรวมเจรจารายละเอียดเกี่ยวกับ
การลงทุนและผลประโยชน)ที่ ทอท. จะ
ไดรับตอไป

หนวยงาน

งาน/โครงการ
๓.๒ โครงการบริ ห ารจั ด การ
อะไหลอากาศยานในภูมิภาค

๓.3 โครงการศูนย)แสดงรถยนต)
นําเขา

๓. 4 โ คร งกา รศู นย) ข นส ง
กระจายสินคา

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
ตั้งศูนย)บริการอะไหลอากาศยานสําหรับซอมบํารุงอากาศยาน
ของสายการบินตางๆในภูมิภาคนี้ ณ ทดม.
โดยผูประกอบการจะทํ าการ stock อะไหลอากาศยานไว เพื่อการ
จําหนายใหสายการบิน
สายการบิ น ตางๆ ในภู มิ ภ าคนี้ จ ะดํ า เนิ น การสั่ ง อะไหลจาก
ศูนย)ฯ นี้ ซึ่งผูประกอบการ จะทําการจัดสงอะไหลใหกับสายการ
บินนั้นๆ นําไปซอมอากาศยานของตนเอง
โครงการนี้ จ ะทํ าให สายการบิ นในภู มิ ภ าคสามารถลดตนทุ นใน
การสํารองและเก็บอะไหลของตนเองได
การนําเขายานยนต)จากตางประเทศมีมูลคาประมาณ ๑ ใน ๓ ของ
มูล คาการสงออกในสิน คาประเภทเดี ย วกัน และมี ความเสี่ ย งจะ
ไดรั บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จชะลอตัว นอยปริมาณความ
ตองการยานยนต)นําเจาภายในประเทศไทยยังคงมีอยูมาก จึงเป3น
โอกาสอั น ดี ใ นการจั ด ตั้ ง โครงการศู น ย) แ สดงรถยนต) นํ า เข า
ประกอบกับเมื่อทําการเทียบกับมูลคานําเขาของสินคาอื่นๆ
รวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกระจายสินคาเขามายังตัว
เมือง หรือรวบรวมสินคาจากตัวเมืองกระจายออกยังภูมิภาค โดย
อาศัยความไดเปรียบในดานทําเลที่ตั้งรวมถึงสิ่งกอสรางที่มีอยูเดิม
ของ ทอท.
เป3 น การสงเสริ ม การแขงขั น และพั ฒ นาศั ก ยภาพของธุ ร กิ จ
โลจิสติกส)ในประเทศ

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
ซึ่ง ทอท. ไดคัดเลื อกกลุมบริ ษัทที่ ปรึ กษา
แลวเสร็จ (ลงนามในสัญญา ณ ๕ ต.ค. ๒๕๕๒)
และบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา สงมอบรายงานผล
การศึกษาเบื้องตนของโครงการฯ (งานงวด
ที่ ๒) แก ทอท. เมื่ อ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๓ แล ว
และทอท. ตรวจรั บ รายงานผลการศึ กษา
ดังกลาวแลว เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๓
โครงการที่ 3.1 – 3.4 กลุมบริษัทที่ปรึกษา
สงมอบรางเอกสารประกอบการคัดเลือก
ผูประกอบการโครงการเมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.
๒๕๕๓ และฉบับแกไขครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ ก.ย.
๒๕๕๓ โดย ทอท. ตรวจรับรางเอกสารดังกลาว
เรียบรอยแลว อยูระหวางดําเนินการจัดสง
เอกสารประกอบการคัดเลือกผูประกอบการ
โครงการ ฉบับสมบูรณ)ใหกับ ทอท.

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

๓.5 โครงการศูนย)การประชุม
และนิทรรศการ

ทดม.มีบริเวณพื้นที่ทั้งลานจอดอากาศยานและอาคารผูโดยสาร
สามารถจัดเป3นสถานที่แสดงผลิตภัณฑ)ดานการบินและการคาขาย
เพื่อจัดแสดงใหผูสนใจจากตางประเทศไดมาชมและทําการตกลง
เจรจาธุรกิจกันได
กิจกรรมดังกลาวสามารถดําเนินการไดตั้งแตการจัด Air Show
การจัดแสดงสินคาตางๆ เพื่อการสงออก เชน เครื่องหนัง อัญมณี
และผลิตภัณฑ)เกี่ยวกับอากาศยาน เป3นตน
ทอท.จะใหผูจัดงาน (Organizer) ที่เชี่ยวชาญเฉพาะในกิจกรรม
ตางๆ มาดําเนินงาน

๓.๖ โครงการอาคารผู โดยสาร
สําหรับอากาศยานสวนบุคคลและ
อากาศยานเชาเหมาลํ า ขนาด
เล็ก (Private Jet and Air
Taxi Terminal)

ทอท.จะดั ด แปลงอาคารผู โดยสารบริ เวณห องรั บรองพิ เศษ
ทางดานทิศเหนือที่เคยใหบริการบุคคลพิเศษ (VIP) เพื่อจัดทําเป3น
อาคารบริการผูโดยสารที่มาดวยอากาศยานสวนบุคคล
ทั้งนี้จะมีการใหบริการตามมาตรฐานดานพิธีการทางศุลกากร พิธี
การตรวจคนเขาเมือง และพิธีการรักษาความปลอดภัยเพื่อบริการ
แกผูโดยสารที่บินมาดวยอากาศยานสวนบุคคล เพื่อธุรกิจอากาศ
ยานเชาเหมาลําขนาดเล็ก เชน การขนยายผูป†วย (Medical
Evacuation Flight) และ Air Taxi เป3นตน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
โครงการ 3.5 บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดสงมอบ
รางรายงานผลการฯ ฉบับกลางแก ทอท.
และ ทอท. ไดตรวจรับเรียบรอยแลว เมื่อ
มี.ค. 2554 ปTจจุบันอยูระหวางการจัดทํา
รางผลการศึกษาฉบับสมบูรณ)

ขณะนี้โครงการ ๓.๖ ไดคัดเลือกผูประกอบ
สําหรั บ อากาศยานสวนตัว ผูโดยสารและ
กิจกรรมตอเนื่ อง ดวยวิ ธี ประมู ล โดยผู เสนอ
คาตอบแทนสู ง สุ ด คื อ บรั ษั ท เอ็ ม เจ็ ท
จํ ากั ด กํ าหนดอายุ สั ญญาฯ ๕ ปV นั บตั้ งแต
๓๐ พ.ย. ๒๕๕๒-๒๙ พ.ย. ๒๕๕๗ ขณะนี้
บริษัทเปดใหบริการดังกลาวแลว ๑๖ มี.ค.
๒๕๕๓

หนวยงาน

งาน/โครงการ
๔. การแกปTญหามลภาวะดาน
เสียงจากโครงการกอสราง
ทสภ. (ระยะที่ ๑)

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)
๑๑,๒๓๓.๗๐๐

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
1.การจายเงินซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและการปรับปรุงอาคาร
เพื่ อ ลดผลกระทบด านเสี ย ง เฉพาะมติ ครม. ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๐
(๑,๒๒๐.๕๔๙ ลานบาท)
๑.1 พื้นที่ NEF มากกวา ๔๐ ที่กอสรางกอนปV ๒๕๔๔ จํานวน
507 อาคาร
๑.๑.1 ตองการขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 169 อาคาร
- ซื้อขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 100 อาคาร
เป3นเงิน ๔51.116 ลานบาท
- อยูระหวางการซื้อขายตามระเบียบพัสดุ ทอท. จํานวน
10 อาคาร
- อยูระหวางแกไขและตรวจสอบราคาประเมิน จํานวน 12 อาคาร
- ไมยอมรับราคา จํานวน 27 อาคาร
- เตรียมประเมินราคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง (เพิ่มเติม)
จํานวน 16 อาคาร
- เจาของกรรมสิทธิ์รื้อถอนอาคารออกจากพื้นที่ จํานวน ๑ อาคาร
- ไมมีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ จํานวน 3 อาคาร
๑.1.๒ ตองการปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบดานเสียง
จํานวน ๓38 อาคาร
- จายชดเชยเพื่อการปรับปรุงอาคารจํานวน 320 อาคาร
เป3นเงิน 81.93 ลานบาท
-อยูในระหวางการตรวจสอบเอกสาร จํานวน 18 อาคาร
1.๒ พื้นที่ NEF ๓๐ - ๔๐ ที่กอสรางกอนปV ๒๕๔๔ จํานวน
๘,723 อาคาร

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
สถานะปTจจุบัน
๑. ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.
๒ ๕ ๕ ๓ ที่ ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ
การดําเนินการแกไขปTญหาผลกระทบดาน
เสียงจากการดําเนินงาน ทสภ. ตามที่ คค. เสนอ
(กรณีเสนเสียงฤดูหนาว)
๒. ในการประชุ มสามั ญ ผู ถื อหุ นประจํ า ปV
2553 เมื่ อ วั น ที่ 21 ม.ค. 2554 ที่
ประชุ ม ลงมติ ด วยคะแนนเสี ย งข างมาก
อนุ มั ติ ใ ห ทอท. ดํ า เนิ น การแก ไขปT ญ หา
ผลกระทบด านเสี ย งจากการดํ า เนิ น งาน
ทสภ. กรณีการบินในชวงฤดูหนาวตามมติ
ครม. เมื่ อ วั น ที่ 31 ส.ค. 2553 โดย
ดําเนินการเชนเดียวกับเสนเสียงฤดูรอนที่
ทอท. ถือปฏิบัติ
ป!ญหาอุปสรรค
๑. เจาของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ NEF มากกวา
๔๐ ที่ตองการขายไมยอมรับราคาประเมิน
๒. เจาของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ NEF ๓๐-๔๐
ไมยอมรับราคาประเมินคาปรับปรุงอาคาร
๓. เจาของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ NEF ๓๐-๔๐
ไมยิ น ยอมให บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาดํ า เนิ น การ
ตรวจวัดระดับเสียงรบกวนและประเมินราคา
คาปรับปรุงอาคาร
๔. ปTญหาในเรื่องเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
๑.2.1 ที่พักอาศัย
- จายเงินคาปรับปรุงอาคารที่อยูอาศัยเพื่อลดผลกระทบ
ดานเสียง 1,175 อาคาร เป3นเงิน 304.756 ลานบาท
- อยูในระหวางตรวจสอบเอกสารประกอบการรับเงิ น
จํานวน 4,356 อาคาร
- ไมยอมรับราคาประเมิน 105 อาคาร
- อยู ระหวางการตั ด สิ น ใจตอบรั บ ราคาประเมิ น ของ
เจาของกรรมสิทธิ์ 2,012 อาคาร
- อยู ในระหวางการตรวจสอบราคาประเมิ น 662
อาคาร
- เป3 น อาคาร/บ านร างที่ ไ มสามารถติ ด ตอเจ าของ
กรรมสิทธิ์ได 413 อาคาร
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาวิจัยใหกับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป3นเงิน
๒๑๔.๐๐๐ ลานบาท
1.๒.2 สถานที่ออนไหวตอผลกระทบดานเสียง ไดแก
สถานศึกษา สถานพยาบาล ศาสนสถาน
- จายเงิ น ชดเชยแล ว 20 แหง เป3 น เงิ น ๒80.49
ลานบาท
- อยูในระหวางการตัดสินใจตอบรับราคาประเมินของ
หนวยงานต นสั ง กั ด (กรุ ง เทพมหานคร) จํ า นวน ๒ แหงความ
คื บ หน าการดํ า เนิ น การชดเชยผลกระทบด านเสี ย ง (มติ ครม.
31 ส.ค. 2553)

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
มี ดังนี้
๔.๑ ปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางบน
พื้นที่ดินของผูอื่น (เอกชน) โดยไมมีสัญญาเชา
ที่ดิน
๔.๒ ปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
บนพื้นที่ดินของกรมชลประทาน
๔.๓ ปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
โดยที่ ไมมี ก ารขออนุ ญาตปลู กสร างอาคาร
และไมมีการขอหมายเลขประจําบาน
๔.๔ หลังจากดําเนินการตรวจวัดระดับ
เสียงรบกวนและประเมินราคาคาปรับปรุง
อาคารแล ว เจ าของกรรมสิ ทธิ์ รื้ อ ถอน
อาคารและปลู ก สร างอาคารในที่ ดิ น
แหงใหมโดยใชเลขที่บานเดิม
๔.๕ เจ าของกรรมสิ ท ธิ์ อ าคารอ างวา
ปลูกสรางบานกอนปV ๒๕๔๔ แตมีการขอ
ทะเบียนบานภายหลังปV ๒๕๔๔
๔.๖ เอกสารบางประเภทต องใช
ระยะเวลาในการดํ า เนิ น การนาน เชน
คําสั่งศาลในการจัดการมรดก
๔.๗ เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารไม
สามารถตกลงกันได จึงไมสงเอกสารให ทอท.

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
2.๑ พื้นที่ NEF มากกวา ๔๐ ที่กอสรางกอนปV ๒๕๔๔ จํานวน
120 อาคาร
2.1.1 ตองการขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 61 อาคาร
- ตอบรับแลว 43 อาคาร
- อยู ระหวางการตั ด สิ น ใจของเจ าของกรรมสิ ท ธิ์
18 อาคาร
2.1.2 ตองการปรั บ ปรุ งอาคารเพื่ อลดผลกระทบดานเสี ย ง
59 อาคาร
- จายเงินคาปรับปรุงอาคารที่อยูอาศัยเพื่อลดผลกระทบ
ดานเสียง 34 อาคาร เป3นเงิน 9.56 ลานบาท
- อยูในระหวางการตรวจสอบแอกสาร 4 อาคาร
- อยูในระหวางการตรวจสอบผลการประเมิน 21 อาคาร
2.2 พื้นที่ NEF ๓๐ - ๔๐ ที่กอสรางกอนปV ๒๕๔๔ จํานวน
6,317 อาคาร
2.2.1 ที่พักอาศัย
- อยูในระหวางการตรวจสอบราคาประเมิน 800
อาคาร
- อยูในระหวางการประเมินราคาคาปรับปรุง
5,517 อาคาร
2.2.2 สถานที่ออนไหวตอผลกระทบดานเสียง - จาย
ชดเชยเพื่อการปรับปรุงอาคารใหกับโรงเรียนสาธิตบางนาเป3นเงิน
12.05 ลานบาท

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
๔.๘ มี ก ารซื้ อ ขายเปลี่ ย นกรรมสิ ท ธิ์
ที่ ดิ น /อาคาร โดยไมมี สั ญญาซื้ อขาย จึ งไม
สามารถระบุไดวาไดรับกรรมสิทธิ์มาในปVใด
- โดยอําเภอบางพลีไดมีคําสั่งลงวันที่
๔ มิ.ย. ๒๕๕๓ แตงตั้งคณะทํางานพิจารณา
แกไขปTญหาเอกสิทธิ์ในการ ประกอบการ
รับเงินคาชดเชยผลกระทบดานสียงจากการ
ดําเนินงาน ทสภ.
-สํ า นั ก งานเขตลาดกระบั ง ได มี คํ า สั่ ง ที่
๒๑๒/๒๕๕๓ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๓ เรื่อง
แตงตั่ ง คณะกรรมการทํ า งานเพื่ อ แก ไข
ปTญหาความเดือดรอนของประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบด านเสี ย งจากการดํ า เนิ น งาน
ทสภ.

หนวยงาน

งาน/โครงการ
๕. มาตรการป^องกันและแกไข
ปTญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ทสภ.)
๕.๑ การปราบปรามกลุม
แท็กซี่ป^ายดําและไกด)ผีที่มา
ใหบริการโดยผิดกฎหมาย

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

๑๒.๘๑

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

ความเปIนมา
ทสภ. ดําเนินการตามแผนการปราบปรามกลุมแท็กซี่ป^ายดําและ
ไกด)ผีที่มาใหบริการโดยผิดกฏหมาย ณ ทสภ. เนื่องจาก ทอท.
ไดรับการรองเรียนจากผูใชบริการเป3นจํานวนมากเกี่ยวกับการที่มี
กลุมแท็กซี่ป^ายดําและไกด)ผีเขามาใหบริการ ณ ทาอากาศยานแหงชาติ
ตั้งแตครั้งที่ทาอากาศยานดอนเมืองเป3นทาอากาศยานแหงชาติ
เมื่อ ๔๐ ปVที่ผานมาจนกระทั่งเปด ทสภ. เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. 25๔๙
ที่ผานมาถึงปTจจุบัน ทําใหภาพลักษณ)ของ ทอท. และประเทศชาติ
เสียหาย
การดําเนินการที่ผานมา เพื่อเป3นการแกไขปTญหา
- ประธานกรรมการ ทอท. จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแล
ระบบการขนสงสาธารณะและการใหบริการผูโดยสาร ณ ทสภ.
(คณะอนุกรรมการฯ) ขึ้นโดยมีอธิบดีกรมการขนสงทางบกเป3นประธาน
อนุกรรมการฯ และเมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ คณะอนุกรรมการฯ
ไดเสนอแผนปฏิบัติการป^องกันและปราบปรามกลุมแท็กซี่ป^ายดํา
และไกด)ผีที่มาใหบริการโดยผิดกฏหมาย ณ ทสภ. (แผนปฏิบัติการ)
ขึ้นเพื่อแกไขปTญหากลุมแท็กซี่ป^ายดําและไกด)ผีที่มาใหบริการ

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)

การดําเนินการในป!จจุบัน
๑. เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๓ ทอท. ไดออก
ขอกําหนด ทอท. วาดวยการดําเนิน
มาตรการรักษาความปลอดภัย ณ ทสภ.
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใหพนักงาน ทอท. มี
อํานาจในการเชิญบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มี
พฤติการณ)เกี่ยวของกับการเป3นไกด)ผีและ
แท็กซี่เถื่อนออกจากอาคารผูโดยสารชาน
ชาลาและอาคารจอดรถ หากผูใดฝ†าฝœนจะ
ถูกแจงความดําเนินคดีในความผิดฐาน
บุกรุก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๖๔ และ ๓๖๕ (ขอหาบุกรุกตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๓๖๔ มีอัตราโทษ
จําคุกไมเกิน ๑ ปV หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐
บาท และหากกระทําความผิดในเวลา
กลางคืน จะมีโทษตามมาตรา ๓๖๕ คือจําคุก
ไมเกิน ๕ ปV หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท)

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
โดยผิดกฏหมาย ณ ทสภ. โดยแบงการป^องกันและปราบปรามเป3น
๔ ขั้น ไดแก ขั้นการเตรียมการขั้นการจัดทําประวัติและการเตือน
ขั้นการปราบปรามสถานเบา และขั้นการปราบปรามสถานหนัก
โดย ทอท. ไดรับการสนับสนุนกําลังในการปราบปรามจากกรมการ
ขนสงทางบก, กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑, สภ. ราชาเทวะ
และกองบังคับการตํารวจทองเที่ยว
- ตั้งแต ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๒ เป3นตนมา จับกุมความผิดเกี่ยวกับรถได
10,340 ครั้ง และตั้งแตวันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๕๒ เป3นตนมา จับกุม
และตักเตือนความผิดเกี่ยวกับการกอความเดือนรอนรําคาญและ
ฝ†าฝœนขอกําหนด ทอท. ได 26,098 ครั้ง และดําเนินคดีบุกรุก
ไกด)ผีฐานบุกรุกไดแลว 7 คน ไดแจงเตือนไกด)ผีและแท็กซี่เถื่อน
125 คน
- เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๓ คณะอนุกรรมการไดเห็นชอบใหขยาย
แผนปฏิบัติออกไปอีก ๑ ปV ตั้งแตวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔
เนื่องจากยังมีความจําเป3นตองดําเนินคดีสถานหนักตอกลุมไกด)ผี
และแท็กซี่เถื่อนที่กระทําผิดซ้ําตอเนื่อง รวมถึงการฟ^องรองทางแพง
ตอกลุมผูกระทําผิด และขออํานาจศาลสั่งคุมครองชั่งคราว หามผูกระทํา
ความผิดเขาพื้นที่ควบคุม ตลอดจนนําเทคโนโลยีการตรวจสอบ
ทะเบียนรถกับฐานขอมูลมาใชป^องกันมิใหยานพาหนะของผูกระทํา
ความผิดเขาสูชานชาลาอาคารผูโดยสาร
- ทอท. ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตั้งแตวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๓
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
๒. เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๓ ผูอํานวยการ
ทสภ.(ผสภ.) ไดลงนามมอบอํานาจใหพนักงาน
ศูนย)ปฏิบัติการพิเศษ (ศปพ.) จํานวน ๙ นาย
เป3นผูมีอํานาจแจงความรองทุกข)ดําเนินคดี
ตอผูฝ†าฝœนขอกําหนด ทอท. ตามขอ ๑ แลว
๓. เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มิ . ย.๒๕๕๓ ผสภ .
เห็นชอบตามขั้ นตอน การดํ าเนิ นการตาม
ข อกํ า หนด ทอท. วาด วยการดํ า เนิ น การ
รักษาความปลอดภัย ณ ทสภ. พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยให ฝ† า ยรั ก ษาความปลอดภั ย (ฝรภ.)
และ ศปพ.จั ดเจ าหนาที่ ที่เหมาะสมจั ดตั้ ง
เป3นชุดปฏิบัติการรวม ฝรภ.-ศปพ. (ชปร.)
เพื่ อ วิ เ คราะห) เ ป^ า หมายและรว มกั น
ดําเนินการที่กําหนดในขอกําหนด
4. ศูนย)ปฏิบัติการพิเศษ (ศปพ.) ไดจัดทํา
บัญชีกลุมไกด)ผีและแท็กซี่เถื่อนที่กระทํา
ความผิดซ้ํา เพื่อใชเป3นเป^าหมายในการ
ดําเนินคดีบุกรุกตอไป
5. โครงการติดตั้งระบบอานและวิเคราะห)
ป^ายทะเบียนรถของกลุมไกด)ผีและแท็กซี่
เถื่อนพบวา ฝ†ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส) ได
ทํา TOR แลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการ
ของบประมาณปV 2554 เพิ่มเติม

หนวยงาน

งาน/โครงการ

๕.๒ มาตรการการป^องกันการ
ลักทรัพย)ภายในพื้นที่ ทสภ.

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
1)วางกํ า ลั ง ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจาก 6. อยูระหวางการทดลองใชโปรแกรม
คณะกรรมการ ทอท. ตั้งแต ๑ ต.ค. ๒๕๕๓
คอมพิวเตอร)เก็บประวัติไกด)ผีและแท็กซี่เถื่อน
๒)เรงรั ดการติดตั้งระบบเทคโนโลยี การตรวจสอบทะเบียนรถ 7. จะไดนําระบบ on line แจงรถที่มี Black
กับฐานขอมูลมาใชป^องกันมิใหยานพาหนะของผูกระทําผิดเขาสู List ตามขอกําหนด ทอท. จะเขาสูอาคาร
ชานชาลาอาคารผูโดยสาร
และลานจอดรถเพื่อใหการปราบปรามใน
๓) ดําเนินคดีฐานบุกรุกและฟ^องคดีแพงเรียกรองคาเสียหายกับ
อาคารและลานจอดรถมีประสิทธิภาพ
กลุมไกด)ผีและแท็กซี่เถื่อนที่กระทําความผิดอยางตอเนื่องตอไป
มากขึ้น
๑. กรณีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประสบเหตุเอง
๑.๑ กรณีทรัพย)สินเป3นของ ทอท.
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบวาผูตองสงสัยได
ทําการลักทรัพย)ของ ทอท. จริงหรือไม หากพบวามีหลักฐานเชื่อได
วาลักทรัพย)จริง ใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทําการควบคุม
ตัวผูตองสงสัย
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย แจงศูนย)รักษาความ
ปลอดภัย ใหแจงหัวหนาเวร ฝ†ายรักษาความปลอดภัย เพื่อทราบ
และประสานสวนงานที่รับผิดชอบในทรัพย)สินที่ถูกลักทรัพย) เพื่อมา
ตรวจสอบความเสียหายของทรัพย)สิน และใหสวนงานเจาของ
ทรัพย)สินหรือผูแทนแจงความกลาวโทษผูตองสงสัย

ฝ† า ยรั ก ษาความปลอดภั ย ได ดํ า เนิ น การ
ดังนี้
๑.สํารวจตรวจตราดวยกลองโทรทัศน)วงจร
ปดตลอด ๒๔ ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ภายใน
อาคารผู โดยสาร บริ เ วณพื้ น ที่ คั ด แยก
สั ม ภาระ โดยปT จ จุ บั น บริ เวณพื้ นที่ ภายใน
อาคารโดยสารมี กล องจํ านวนทั้ งสิ้ น ๖๖๓
กลอง และบริเวณพื้ นที่คัดแยกสัมภาระมี
กลองจํานวนทั้งสิ้น ๔๙๒ กลอง
๒.จัดกําลังเจาหนาที่ตรวจดูแลอยาง
สม่ําเสมอเพื่อป^องกันการลักทรัพย)ในพื้นที่

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
กับเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
๑.๒ กรณีทรัพย)สินเป3นของสวนราชการ / บริษัทสายการบิน /
ผูประกอบการ
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบวาผูตอง
สงสัยไดทําการลักทรัพย)ของสวนราชการ / บริษัทสายการบิน /
ผูประกอบการ จริงหรือไม หากพบวามีหลักฐานเชื่อไดวาลักทรัพย)
จริง ใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทําการควบคุมตัวผูตอง
สงสัย
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย แจงศูนย)รักษาความ
ปลอดภัย ใหแจงหัวหนาเวร ฝ†ายรักษาความปลอดภัย เพื่อทราบ
และประสานสวนงานที่รับผิดชอบในทรัพย)สินที่ถูกลักทรัพย) เพื่อ
มาตรวจสอบความเสียหายของทรัพย)สิน และใหสวนงานเจาของ
ทรัพย)สินหรือผูแทนแจงความกลาวโทษผูตองสงสัยกับเจาหนาที่
ตํารวจ เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
๑.๓ กรณีทรัพย)สินเป3นของผูมาใชบริการ / ผูโดยสาร
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบวาผูตองสงสัยไดทํา
การลักทรัพย)ของผูมาใชบริการ / ผูโดยสาร จริงหรือไม หากพบวา
มีหลักฐานเชื่อไดวาลักทรัพย)จริง ใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ทําการควบคุมตัวผูตองสงสัย

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
ทสภ. ประกอบดวยเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
เวรปกติ และเจาหนาที่ปฏิบัติงานลวงเวลา
โดยตรวจรวมกับเจาหนาที่ของหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย แจงศูนย)รักษาความ
ปลอดภัย ใหแจงหัวหนาเวร ฝ†ายรักษาความปลอดภัย เพื่อทราบ
และประสานสวนงานที่รับผิดชอบในทรัพย)สินที่ถูกลักทรัพย) เพื่อมา
ตรวจสอบความเสียหายของทรัพย)สิน และใหสวนงานเจาของ
ทรัพย)สินหรือผูแทนแจงความกลาวโทษผูตองสงสัยกับเจาหนาที่
ตํารวจ เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
๒. เมื่อไดรับแจงวามีเหตุลักทรัพย)
๒.๑ กรณีทรัพย)สินเป3นของ ทอท.
- สวนงาน ทอท. ที่เป3นเจาของทรัพย)สินแจงศูนย)รักษา
ความปลอดภัยสุวรรณภูมิเพื่อทราบและจัดกําลังเดินทางไป
ตรวจสอบเบื้องตนกับเจาของทรัพย)สิน ณ พื้นที่เกิดเหตุ และทําการ
ควบคุมตัวผูตองสงสัยไปยังสถานีตํารวจ
- สวนงาน ทอท. ที่เป3นเจาของทรัพย)สินหรือผูแทนแจง
ความรองทุกข)กลาวโทษ เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
๒.๒ กรณีทรัพย)สินเป3นของสวนราชการ / บริษัทสายการบิน /
ผูประกอบการ
- สวนราชการ / บริษัทสายการบิน/ ผูประกอบการที่เป3น
เจาของทรัพย)สินแจงศูนย)รักษาความปลอดภัยสุวรรณภูมิเพื่อทราบ
และจัดกําลังเดินทางไปตรวจสอบเบื้องตนกับเจาของทรัพย)สิน ณ
พื้นที่เกิดเหตุ และทําการควบคุมตัวผูตองสงสัยไปยังสถานีตํารวจ

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
- สวนราชการ / บริษัทสายการบิน / ผูประกอบการที่
เป3นเจาของทรัพย)สินหรือผูแทนแจงความรองทุกข)กลาวโทษ เพื่อ
ดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
๒.๓ กรณีทรัพย)สินเป3นของผูมาใชบริการ / ผูโดยสาร
- ผูมาใชบริการ / ผูโดยสาร ที่เป3นเจาของทรัพย)สิน
แจงศูนย)รักษาความปลอดภัยสุวรรณภูมิเพื่อทราบและจัด
กําลังเดินทางไปตรวจสอบเบื้องตนกับเจาของทรัพย)สิน ณ
พื้นที่เกิดเหตุ และทําการควบคุมตัวผูตองสงสัยไปยังสถานี
ตํารวจ
- ผูมาใชบริการ / ผูโดยสาร ที่เป3นเจาของทรัพย)สิน
หรือผูแทนแจงความรองทุกข)กลาวโทษ เพื่อดําเนินคดีตาม
กฎหมายตอไป

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)

หนวยงาน

งาน/โครงการ
๖. การศึกษาความเหมาะสมใน
การพัฒนา ทสภ. และ ทดม.

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)
๓๐.๓6

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
ตามที่การประชุมคณะกรรมการกํากับการศึกษาความเหมาะสมในการ
พัฒนา ทสภ. และ ทดม. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๓
มีมติให ทอท. จัดจางที่ปรึกษาในนามคณะกรรมการกํากับฯ ในการ
ประเมินทางเลือกทั้ง ๓ กรณี ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๒ ดังนี้
(๑) กรณีเปดใช ทดม. ใหบริการเที่ยวบินเชาปTจจุบันและเรงการลงทุน
ใน ทสภ. เพื่อใหเพียงพอกับปริมาณจราจรในอนาคต
(๒) กรณีเปดใช ทดม. เพื่อรองรับปริมาณผูโดยสารประมาณ ๑๐ ลาน
คนตอปV ที่จะชวยชะลอการลงทุนเพิ่มเติมใน ทสภ. โดยเปดใหบริการ
เที่ยวบินภายในประเทศที่ไมมีการตอเครื่องบิน (Non-Connection
flight) หรือสายการบินตนทุนต่ํา (Low Cost Carriers) หรือเที่ยวบิน
ระหวางประเทศภายในภูมิภาค
(๓) กรณี ทดม. ยกเลิกการบริการเที่ยวบินแบบประจําทั้งหมด พรอม
ทั้งพัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย)อื่นๆ และเรงการลงทุนเพิ่มเติมใน ทสภ.
เพื่อรองรับปริมาณผูโดยสารที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นเป3น ๖๐-๖๕ ลานคน
ตอปV
อีกทั้งให ทอท. เพิ่มเนื้องานการจาง ICAO การประเมินทางเลือก
ดังกลาวดวยเพื่อเปรียบเทียบผลที่เป3นไปไดในรูปแบบเดียวกัน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
ทอท. และ IATA ลงนามในสัญญาจางเมื่อวันที่
๒๓ ส.ค. ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดในการสง
รายงานผลการศึกษาให ทอท. ดังนี้
1) จัดสง Inception Report ภายในวันที่
๗ ก.ย. ๒๕๕๓
2) จัดสง Interim Report ภายในวันที่
๕ ต.ค. ๒๕๕๓
3) จัดสง Draft Final Report ภายในวันที่
๒ พ.ย. ๒๕๕๓
4) จัดสง Final Report ภายในวันที่ ๘ พ.ย.
๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๓ IATA จัดสง Draft
Final Report ตอคณะกรรมการตรวจการจางฯ
และกรรมการฯพิจารณาใหความเห็นชอบ และ
IATA จัดสง Final Report ตอคณะกรรมการตรวจ
การจางฯ และกรรมการฯ พิจารณาใหความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐พ.ย. ๒๕๕๓ โดยเมื่อ
๑๒ พ.ย. ๒๕๕๓ ประธานกรรมการตรวจ
การจางฯ นําสง

หนวยงาน

บกท.

งาน/โครงการ

1. โครงการจัดหาเครื่องบินใหม
A๓๓๐-๓๐๐ จํานวน ๘ ลํา

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

๓๓,๔๕๑.๐๐

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

บกท.ไดดําเนินการตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๑ ที่ให
ดําเนินการจัดหาเครื่องบิน A๓๓๐-๓๐๐ จํานวน ๘ ลํา โดยบกท.
ไดทยอยรับมอบเครื่องบินจนครบทั้ง ๘ ลํา ดังนี้
ลําที่ ๑ รับมอบเมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๒
ลําที่ ๒ รับมอบเมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๕๒
ลําที่ ๓ รับมอบเมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๒
ลําที่ ๔ - ๖ รับมอบเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
ลําที่ ๗ – ๘ รับมอบเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓
ทั้งนี้ เครื่ องบิ น ๓ ลํ าแรก ไดนํามาให บริ การในเส นทางภู มิภาค
สวนอีก ๕ ลําที่เหลือ ซึ่งยังไมสามารถนํามาใหบริการไดเนื่องจาก
บริษัท โคฮิโตะ อินดัสทรีส) ประเทศญี่ปุ†น ไมสามารถติดตั้งที่นั่ง
ชั้นประหยัดบนเครื่องบินดังกลาวได บกท.จึงไดดําเนิน การขอ
ยกเลิกสัญญากับ บริษัท โคฮิโตะ อินดัสทรีส) และไดคัดเลือก

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
รายงาน Strategic Study for the
Development of Suvarnabhumi and
Don Muang Airport (Final Report) ตาม
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ในการ
ประชุมครี้งที่ ๑๔/๒๕๕๒ เมื่อ ๑๔ ต.ค.
๒๕๕๒ ใหแก ทอท. ซึ่งคณะกรรมการ ทอท.
พิจารณาใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ ๒๕
พ.ย. ๒๕๕๓ และนําเรียน คค. เมื่อวันที่ ๒๙
พ.ย. ๒๕๕๓
-

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
บริษัท Zim Flugsitz Gmbh (ZIM) จากประเทศเยอรมันใหเป3น
ผูทํ าการผลิ ตเกาอี้ในชั้ นประหยั ดภายในเครื่ องบิ นแทน โดยเมื่ อ
วั นที่ 25 มี .ค. 2554 บกท. ไดรั บมอบเครื่ องบิ นลํ าที่ 4 ซึ่ งได
ติดตั้งที่นั่งชั้นประหยัด จํานวน 263 ที่นั่ง ติดตั้งทีวีสวนตัวที่บรรจุ
สาระบันเทิง เขาประจําฝูงเรียบรอยแลว โดย บกท. จะไดใชในการ
ใหบริการในเสนทางนาโกยา ฟูกูโอกะ ดูไบ และเพิร)ท สวนเครื่องบิน
4 ลําที่เหลือ บริษัท Zim Flugsitz Gmbh (ZIM) จะทยอยติดตั้ง
เกาอี้ และสงมอบให กับ บกท. ตามกํ าหนดการณ) ที่คาดวาจะแล ว
เสร็จในเดือน ก.ค. 2554
อนึ่ ง บกท. ได วาจ างบริ ษั ท สํ า นั ก กฎหมายสากสยามพรี เ มี ย ร)
จํากัด เป3นที่ปรึกษาทางกฎหมายในการเรียกรองคาเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับ บริษัท โคฮิโ ตะ อิน ดัส ทรีส) พร อมกับ แจ งคาเสีย หายให
รับ ทราบแล ว อยู ระหวางการรวบรวมข อมูล ที ่เ กี ่ย วข องกับ
คาเสีย หายที ่เ พิ ่ม เติม แตเนื ่อ งจากภัย พิบ ัต ิท างธรรมชาติที่
เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ†น จึงทําใหผลการนัดเจรจาเกิดความลาชา
แต บกท. จะติด ตามความคืบ หน าเพื ่อ ให เกิด ประโยชน)สูง สุด
ตอไป

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)

หนวยงาน

งาน/โครงการ
2. โครงการจัดหาเครื่องบิน ปK
๒๕๕๓-๒๕๕๗

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)
๓๕,๔๘๔.๐๐

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
บกท. ได ดํ า เนิ น การตามมติ ครม. เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ มี . ค. ๒๕๕๓
ที่อนุมัติใหดําเนินการจัดหาเครื่องบิน จํานวน ๑๕ ลํา เพื่อทดแทน
เครื่องบินที่มีอายุการใชงานมานาน โดยเมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๓
คณะกรรมการ บกท. มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกแบบเครื่องบิน ดังนี้
- เครื่ องบิ น ภู มิภ าคขนาดความจุ ป ระมาณ ๓๐๐ ที่ นั่ ง จํ านวน
๗ ลํา โดยวิธีการเชาซื้อ (Financial Lease) ไดแก เครื่องบิน
A ๓๓๐-๓๐๐ และเครื่องยนต)อะไหล ๒ เครื่องยนต) โดยการซื้อ
- เครื่องบินขามทวีปขนาดความจุประมาณ ๓๕๐ ที่นั่ง จํานวน
๘ ลํา โดยวิธีการเชาดําเนินงาน (Operation Lease) เป3น
ระยะเวลา ๑๕ ปV ไดแกเครื่องบิ น B๗๗๗-๓๐๐ER และ
เครื่องยนต)อะไหล ๓ เครื่องยนต) โดยการซื้อ
ทั้ งนี้ บกท. ได ดํ าเนิ นการเพื่ อให เป3 นไปตามมติ ดั งกลาว โดยมี
ความกาวหนาในสวนตางๆ ดังนี้
- เครื่ องบิ น A๓๓๐-๓๐๐ ซึ่ งดํ าเนิ น การโดยวิ ธี การเชาซื้ อ
อยูระหวางขั้นตอนการคัดเลือกผูใหเชาซื้อ
- เครื่องบิน B๗๗๗-๓๐๐ER ซึ่งดําเนินการโดยวิธีการเชาดําเนินงาน
คณะกรรม บกท. มีมติอนุมัติใหบริษัท BOC Aviation Pte. Ltd.
(BOCA) เป3นผูใหเชาดําเนินงาน และมีแผนที่จะทยอยสงมอบ
เครื่องบินทั้ ง ๘ ลํา ใหกับ บกท. ตั้งแตเดื อน ส.ค. ๒๕๕๒-ต.ค.
๒๕๕๖ สําหรับเครื่องยนต)อะไหล 3 เครื่องยนต) บกท. อยูระหวาง
การจั ดทํ าแผนการจั ดหาเครื่ องยนต) เพื่ อให ครอบคลุ มการจั ดหา
เครื่องยนต)ทั้งในสวนเครื่องบินที่ทําการเชาจาก Jetways ดวย

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
-

หนวยงาน
สบพ.

งาน/โครงการ
1. งานผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด า น ก า ร บิ น ร ว ม ทั้ ง จั ด ห า
เครื่องมืออุปกรณ)องค)ประกอบ
ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ต อ ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตบุคลากร
ด า น ก า ร บิ น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
(ภารกิจพื้นฐาน)
1.1 นักศึกษารับเขา/ฝHกอบรม
จํานวน 226 คน
1 . 2 นั ก ศึ ก ษ า สู ง สุ ด
ป ร ะ จํ า เ ดื อ น มี . ค . 2 5 5 4
จํานวน 1,772 คน
1.3 นักศึกษาจบจํานวน 318 คน

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)
ปVงบประมาณ
2554 วงเงิน
585.41
ลานบาท
จําแนกเป3น
1.เงินรายได
= 343.65
ลานบาท
2.เงินแผนดิน
=241.76
ลานบาท

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
ผูเขาฝHกอบรม (Enrollment)
(1 ต.ค. 2553 – 31 มี.ค. 2554)
โดยแยกตามรายกลุมหลักสูตร 6 กลุมหลักสูตร ดังนี้
1. กลุมหลักสูตร GENERAL SUBJECT GROUP
นักศึกษา/ผูเขาฝHกอบรม จํานวน 62 คน
2. กลุมหลักสูตร OPERATION GROUP
นักศึกษา/ผูเขาฝHกอบรม จํานวน 40 คน
3. กลุมหลักสูตร AVIATION MANAGEMENT GROUP
นักศึกษา/ผูเขาฝHกอบรม จํานวน 4 คน
4. กลุมหลักสูตร AIRCRAFT MAINTENANCE GROUP
นักศึกษา/ผูเขาฝHกอบรม จํานวน 76 คน
5. กลุมหลักสูตร ELECTRONIC GROUP
นักศึกษา/ผูเขาฝHกอบรม จํานวน 24 คน
6. กลุมหลักสูตร FLYING TRAINING GROUP
นักศึกษา/ผูเขาฝHกอบรม จํานวน 20 คน
สรุป จํานวนนักศึกษา/ผูเขาฝHกอบรม รวมทั้งสิ้น 226 คน
ผูสําเร็จการศึกษา/ฝHกอบรม (Graduate)
(1 ต.ค. 2553 – 31 มี.ค. 2554)
โดยแยกตามรายกลุมหลักสูตร 6 กลุมหลักสูตร ดังนี้
1. กลุมหลักสูตร GENERAL SUBJECT GROUP
มีผูสําเร็จการฝHกอบรม จํานวน 62 คน
2. กลุมหลักสูตร OPERATION GROUP
มีผูสําเร็จการฝHกอบรม จํานวน 70 คน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
เนื่องจาก สบพ. มีขอจํากัดดานอาคาร
สถานที่ ที่ใชสําหรับทําการเรียนการสอน/
ฝHกอบรม และอาคารสนับสนุน เชน
โรงอาหาร อาคารสํานักงาน

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)

2.โครงการฝHกอบรมบุคลากร วงเงินโครงการ
ดานการบินสําหรับประเทศ
ประมาณปVละ
กําลังพัฒนา เป3นไปตามมติ
15 ลานบาท
ครม. เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2551
* หมายเหตุ งบประมาณ
โครงการนี้ เบิกจายจาก
งบประมาณความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศ ของ
สํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ และ
สบพ. รวมวงเงินโครงการนี้ไว
แลวในงานผลิตและพัฒนา
บุคลากรดานการบิน ฯ ตาม
หัวขอที่ 1 แลว

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
3. กลุมหลักสูตร AVIATION MANAGEMENT GROUP
มีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 41 คน
4. กลุมหลักสูตร AIRCRAFT MAINTENANCE GROUP
มีผูสําเร็จการฝHกอบรม จํานวน 82 คน
5. กลุมหลักสูตร ELECTRONIC GROUP
มีผูสําเร็จการฝHกอบรม จํานวน 50 คน
6. กลุมหลักสูตร FLYING TRAINING GROUP
มีผูสําเร็จการฝHกอบรม จํานวน 13 คน
สรุป มีผูสําเร็จการศึกษา/ฝHกอบรม รวมทั้งสิ้น 318 คน
ตามโครงการฝH กอบรมบุ คลากรดานการบิ น สํ าหรั บ ประเทศ
กําลังพัฒนาในระยะเวลาระหวาง 1 ต.ค. 2553 – 31 มี.ค.
2554 นั้น สบพ. ไมมี บุคลากรจากประเทศกํ าลังพั ฒนาเขารั บ
การฝHกอบรม (Enrollment) ทางดานการบิน รวมถึง ไมมีผูสําเร็จ
การศึกษา/ฝHกอบรม (Graduate) ดานการบินจากประเทศกําลัง
พัฒนา เนื่องจากในปVงบประมาณ 2554 ผูเขารับการฝHกอบรม
จากประเทศกํ าลั ง พั ฒ นา จะเขามาฝH กอบรมที่ สบพ. ระหวาง
ชวงเดือน มิ.ย. 2554 – ก.ย. 2554 ในหลักสูตรตอไปนี้
1. Safety Management Systems 4 (SMS - 4)
2. Aviation Security Management 4 (AVSEC-4)
3. Human Factors of Operational Personnel 4 (HF-4)
4. Meteorology for Aviation Personnel 4 (MET-4)
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หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
(ลานบาท)
3.การชํ า ระหนี้ เ งิ น กู จากการ ปV 2554
จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง บิ น Beechjet วงเงิน 49.59
400 A
ลานบาท

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน

สถานะป!จจุบัน/
ป!ญหาอุปสรรค (ถามี)
• ครม. ไดมีมติเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2552 เห็นชอบอนุมัติให :
ขณะนี้ สบพ. อยู ระหวางการรายงานผล
- สบพ. ดําเนินการจําหนายเครื่องบิน Beechjet 400 A
การจําหนายเครื่องบิน Beechjet 400 A
- ใหการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อชําระหนี้สวนตางจากการ เสนอตอ ครม. และขอโอนเครื่องบินไปให
ขายเครื่องบินโดยให สบพ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม บพ. ซึ่ ง มี ห นั งสื อ แจ งขอรั บโอนซึ่ งจะเป3 น
ความจําเป3นที่จะตองใชจายในแตละปV
ประโยชน) ม ากกวาการจํ า หนายต่ํ า กวา
สวนคาเสียหายที่จ ะเรีย กเก็บไดจาก บกท. ให สบพ.นําไป ราคากลาง
ชําระหนี้คาเครื่องบินที่ยังคางอยูในเวลานั้นเป3นลําดับแรกและหาก
มีเงินคงเหลือใหสงคืนคลังเพื่อเป3นรายไดแผนดินตอไป
• ตามมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการ สบพ. ครั้ งที่ 8 /2552
พิจารณาแลวเห็นชอบให สบพ. นําเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
สําหรับชําระคืนตนเงินกูในปV 2553 วงเงิน 45 ลานบาท ไปจาย
ชําระหนี้เงินตนกอนครบ กําหนดตามสัญญากูเงิน * TermLoan
(ประจํา) ที่ทําไวกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยเป3นการชําระตน
เงินกู ในสวนของ
- งวดที่ 1 เป3นจํานวนเงิน 31.42 ลานบาท ครบกําหนดตอง
ชําระในวันที่ 26 ก.พ. 2553
- งวดที่ 2 (บางสวน) เป3 น จํ านวนเงิ น 14.58 ล านบาท ครบ
กําหนดตองชําระในวันที่ 31 ส.ค. 2553 เพื่อลดภาระดอกเบี้ย
จายและให เพี ย งพอกั บ จํ า นวนงบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรรในปV
2553 สําหรับจายชําระคาดอกเบี้ยวงเงิน 6.120 ลานบาท

หนวยงาน

งาน/โครงการ

วงเงินโครงการ
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สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
• สบพ. ไดดําเนินการประกาศขายทอดตลาดเครื่องบิน Beechjet
400 A โดยวิธีประมูลราคา 2 ครั้ง คือเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2552
ไมมีผูสนใจลงทะเบียนเสนอราคา และครั้งที่2 วันที่ 20 ก.ค.
2552 มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียวการดําเนินการขายทอดตลาด
ไมสามารถดําเนินการขายเครื่องบินได คณะอนุกรรมการขาย
ทอดตลาด จึงไดประชุมและมีความเห็นรวมกันวาสมควรดําเนินการ
ขายโดยวิธีพิเศษ มีการกําหนดเปดซองใบเสนอราคาซื้อ เมื่อวันที่
28 ก.ค. 2552 มีผูมายื่นซองเสนอราคา 2 ราย ซึ่งเสนอราคาต่ํา
กวาราคากลางที่กําหนดไว
•
คณะกรรมการสบพ. ได มี ม ติ เ มื่ อ คราวประชุ ม ครั้ ง ที่
12 /2552 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2552
1. ให คณะอนุ ก รรมการขายทอดตลาดดํ า เนิ น การขาย
เครื่ องบิ นโดยวิ ธีพิเศษหากผู สนใจรายใดเสนอราคาสูงสุดแมจะ
ต่ํากวาราคากลางที่กําหนดไว ก็ใหคณะอนุกรรมการเชิญผูเสนอ
ราคาสู งสุดมาเจรจาตอรองราคาอีกครั้งเมื่อไดตกลงราคาเป3น ที่
ยุติแลว จึงใหดําเนินการขายเครื่องบิน Beechjet 400 A
2. ในกรณี ต ามข อ 1 ให สบพ. ทํ า หนั ง สื อ รายงาน
รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงคมนาคม โดยให ชี้ แ จงรายละเอี ย ด
ตลอดจนเหตุผลและความจําเป3นที่ตองขายเครื่องบินต่ํากวาราคา
กลางที่ กํ า หนดไว พร อมกั บ ขออนุ มั ติ เ งิ น สวนตางไว ในคราว
เดียวกัน
3. ให สบพ. ตรวจสอบวา กรณีขายเครื่องบิน Beechjet 400 A
ต่ํากวาราคากลางที่กําหนดไว สบพ.สามารถดําเนินการไดหรือไม
อยางไร
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สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
จากมติคณะกรรมการ สบพ. ขางตน สบพ.ไดดําเนินการตามขอ 1
โดยทําการประกาศเชิญชวนผูที่สนใจซื่อเครื่องบิน Beechjet 400
A อีกครั้ง มีผูติดตอเพื่อขอขอมูลจํานวน 2 ราย ซึ่งทั้ง 2 ราย ยัง
ไมไดเสนอราคาซื้อเครื่องบิน Beechjet 400 A
• บกท. ไดชําระเงินคาใชจายโครงการ Jet Familiarization
ตามมติคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพง
แก สบพ. เป3นเงินจํานวน 128.549 ลานบาท เป3นที่เรียบรอย
แลว ทั้งนี้ ไดกําหนดแบงจายชําระ 6 งวด งวดละเทาๆกัน พรอม
กันนี้ สบพ. นําฝากเขาบัญชีและหักจากบัญชีเพื่อจายชําระคืนตน
เงินกูเป3นที่เรียบรอยแลว
• คณะกรรมการ สบพ. ได พิ จ ารณาในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
2/2553 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2553 มีมติให สบพ. ทําหนังสือ
เสนอรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงคมนาคมเพื่ อ พิ จ ารณานํ า เรี ย น
ครม. พิ จ ารณาให ความเห็ น ชอบการโอนเครื่ อ งบิ น Beechjet
400 A ให สวนราชการเพื่ อนํ า ไปใช ประโยชน) เชน สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี กองทัพอากาศ หรือหนวยงานของรัฐอื่นๆ ตอไป
•คค. ไดมีหนังสือตอบให สบพ. ดําเนินการตามที่ปลัดกระทรวง
คมนาคม ไดมีบัญชา เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2553 ทายหนังสือ ที่ คค
0208/สนย 557 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2553 ให สบพ. ประสานให
ไดขอสรุปวา
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สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
หนวยงานใดจะเป3นผูรับโอนเครื่องบินเพื่อรายงาน ครม.ในคราว
เดียวกันตามบัญชาดังกลาว สบพ.ไดประสานกับ บพ.แลว และบพ.
ยินดีรับโอนเครื่องบิน Beechjet 400 A ไปไวในราชการตาม
หนังสือยืนยันการขอรับโอนของ บพ.ที่ คค 0506/8966 ลงวันที่
23 พ.ย. 2553
• คณะกรรมการ สบพ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่
24 พ.ย. 2553 รั บ ทราบตามที่ บพ. ขอรั บ โอนเครื่ อ งบิ น
Beechjet 400 A และให บพ. ทําหนังสือนําเรียนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอ ครม.ทราบผลการดําเนินการตามมติ
ครม. เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2552
• สบพ. ทําหนังสือรายงานปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณา
นํ า เสนอ ครม. ตามหนั ง สื อ ของที่ สบพ. 101/057 ลงวั น ที่
30 ธ.ค. 2553 เรื่อง รายงานผลการขายเครื่องบิน Beechjet
400 A และการโอนเครื่องบินใหแก บพ.
• ครม. ไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2554 ลงมติวา
1. รั บ ทราบผลการขายเครื่ อ งบิ น Beechjet 400A
ของ สบพ.
2. ในสวนของการขอโอนเครื่องบิน Beechjet 400A ใหแก
บพ.
นั้นใหระงับการโอน และให สบพ. เรงรัดดําเนินการขายเครื่องบิน
ดังกลาว ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2552 (เรื่อง ขออนุมัติ
ขายเครื่องบิน Beechjet 400A และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการชําระหนี้สวนตางจากการขายเครื่องบิน
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• ตามหนังสือ สลค. ดวนทีส่ ุดที่ นร
0506/7530 ลงวันที่ 31 มี.ค.
2554 เรื่อง รายงานผลการขาย
เครื่องบิน Beechjet 400A ของ สบพ.
และการโอนเครื่องบินใหแก บพ.
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สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
ของ สบพ.) ใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยใหดําเนินการใหถูกตองตาม
กฏหมาย และระเบียบหลักเกณฑ)ที่เกี่ยวของ เพื่อนําเงินที่ไดรับจาก
การขายสงคืนคลังเป3นรายไดแผนดิน สวนการจัดสรรงบประมาณ
สวนที่เหลือจํานวน 22.0836 ลานบาทเพื่อชําระหนี้เงินกูและ
ดอกเบี้ยจากการซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A ดังกลาว ให สบพ.
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปVงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตามความจําเป3นตอไป
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