แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2562
โดย ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

บทนำ
1. สำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำร
แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2562 ได้จัดทาขึ้นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของ ทอท. AOT Strategy House ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 7 ด้าน เพื่อให้ ทอท.
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
2. กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ทอท.
แผนปฏิบั ติก าร ทอท.ปี ง บประมาณ 2562 ดาเนิ นการโดยการให้ส่ วนงานต่างๆ เสนอแผนฯ ผ่า นคณะทางานแผนดาเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจ พิ จารณา
ความเหมาะสมของแผนปฏิบั ติก ารและงบประมาณก่อนส่งให้ ฝกอ. เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. พิจารณาต่อไป
3. สำระสำคัญโดยสรุปของแผนปฏิบัติกำร ทอท. ปีงบประมำณ 2561
ปีงบประมาณ 2562 ทอท. มีแผนปฏิบัติการที่ต้องดาเนินการตาม AOT Strategy House และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและ
งบประมาณของ ทอท. รวมทั้งสิ้น 35 แผน รองรับยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service
Capacity ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business
และยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development โดยสรุปมีแผนปฏิบัติการรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 3 แผน แบ่งเป็น
- สานักงานใหญ่
จานวน 2 แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จานวน 1 แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง
จานวน - แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต
จานวน - แผน

(2)

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จานวน - แผน
- สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค
จานวน - แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 6 แผน แบ่งเป็น
- สานักงานใหญ่
จานวน 5 แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จานวน - แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง
จานวน 1 แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต
จานวน - แผน
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จานวน - แผน
- สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค
จานวน - แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1 แผน แบ่งเป็น
- สานักงานใหญ่
จานวน - แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จานวน 1 แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง
จานวน - แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต
จานวน - แผน
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จานวน - แผน
- สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค
จานวน - แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 20 แผน แบ่งเป็น
- สานักงานใหญ่
จานวน 8 แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จานวน 2 แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง
จานวน 1 แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต
จานวน 2 แผน

(3)

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จานวน 2 แผน
- สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค
จานวน 5 แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1 แผน แบ่งเป็น
- สานักงานใหญ่
จานวน 1 แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จานวน - แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง
จานวน - แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต
จานวน - แผน
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จานวน - แผน
- สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค
จานวน - แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1 แผน แบ่งเป็น
- สานักงานใหญ่
จานวน 1 แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จานวน - แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง
จานวน - แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต
จานวน - แผน
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จานวน - แผน
- สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค
จานวน - แผน

(4)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development
- สานักงานใหญ่
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ท่าอากาศยานดอนเมือง
- ท่าอากาศยานภูเก็ต
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่
- สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค

มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 3 แผน แบ่งเป็น
จานวน 3 แผน
จานวน - แผน
จานวน - แผน
จานวน - แผน
จานวน - แผน
จานวน - แผน

(5)

กำรกำหนดหมำยเลขกำกับแผนปฏิบัติกำร
การกาหนดหมายเลขกากับแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย ตัวอักษรเพื่อแสดงถึงสานักงานใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค และท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.
ตามด้วยตัวเลขแสดงลาดับของยุทธศาสตร์ และลาดับของแผนปฏิบัติการในปีนั้นๆ แยกตามแต่ละท่าอากาศยาน สามารถอธิบายได้ดังนี้
อักษรลาดับที่ 1 หมายถึง สานักงานใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค และท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ประกอบด้วย
H
หมายถึง สานักงานใหญ่
S
หมายถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
D
หมายถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง
P
หมายถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต
M หมายถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่
R
หมายถึง สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค
RH หมายถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่
RR หมายถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ตัวเลขลาดับที่ 1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย
1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport Strategic Positioning
2
หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity
3
หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 3 Regional Hub
4
หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services
5
หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 5 Aeronautical Business
6
หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 6 Non - Aeronautical Business
7
หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 7 Business Development

(6)

ตัวเลขลาดับที่ 2 หมายถึง ลาดับของแผนปฏิบัติการและงานภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์
ยกตัวอย่ำงเช่น : หมายเลขกากับ H-1/01 หมายถึง
H = แผนงานของสานักใหญ่
1 = ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport Strategic Positioning
01 = แผนปฏิบัติการลาดับที่ 1
5. กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ส่วนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ ต้องดาเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในแผนโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการดาเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนดและการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก เมื่อการดาเนินการตามแผนมีปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลให้การดาเนินการ
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของแผน ส่วนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบต้องรายงานผ่านเลขานุการคณะทางาน
แผนดาเนินการของสายงานและหน่วยธุรกิจนั้นๆ และนาเสนอ ฝกอ. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะอนุกรรมการ
กากับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. พิจารณากาหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป
6. กำรติดตำมผลกำรดำเนินกำร
ส่วนงานรับผิดชอบจะต้องรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการ ปัญหาหรืออุปสรรคในแบบรายงานความก้าวหน้า และแบบประเมินผลการดาเนินการ ผ่านเลขานุการ
คณะทางานแผนดาเนินการของสายงานและแต่ละหน่วยธุรกิจพิจารณาก่อนนาเสนอ ฝกอ. เพื่อรายงานคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และ
คณะอนุกรรมการกากับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท.ทราบความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส ซึ่ง ฝกอ. จะจัดส่งแบบรายงานความก้าวหน้า
แผนปฏิบัติการให้ส่วนงาน ทอท. และเลขานุการคณะทางานแผนดาเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจรายงานความก้าวหน้าฯ ให้คณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2562
(ท่าอากาศยานภูเก็ต)

สารบัญ
(ท่าอากาศยานภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562)
หน้า
ยุทธศาสตร์ 1 : Airport Strategic Positioning
ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 2 : Airport Service Capacity
ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub
ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Service
P-4/01 : แผนการติดตั้งระบบให้บริการข้อมูลผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen Monitor)………………………………...............................................................1
P-4/02 : แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการกู้ภัยทางทะเล ของ ทภก. ......................................................................................................................5
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business
ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non-Aeronautical Business
ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development
ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์ มการจัดทาแผนปฏิบัติการ ทภก. ปี งบประมาณ 2562 (เพิม่ เติม)
1. ชื่อแผนปฏิบัตกิ าร:

แผนการติดตั้งระบบให้บริการข้อมูลผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Touch
Screen Monitor)

6. รองรับ
วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์:
7. รองรับ
ยุทธศาสตร์:

2. หลักการและเหตุผล: ท่าอากาศยานภูเก็ตมีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ
2553-2557) โดยมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพือ่ รองรับ
จานวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงต้องพัฒนาการให้บริการผู้โดยสาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผโู้ ดยสาร
และผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต ได้รับความสะดวกสบายและความพึง
พอใจสูงสุด
3. วัตถุประสงค์หลัก: ทภก. สามารถทราบถึงผลการศึกษา และจะได้นามาเป็นแนวทางการ
8. รองรับตัวชี้วัด
ดาเนินการ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร โดยใช้
ระดับองค์กร:
เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วและทันสมัย ซึ่งจะทาให้ผู้โดยสาร
ระดับยุทธศาสตร์:
สามารถเข้าถึงข้อมูล ผ่านจอระบบสัมผัส (Touch Screen Monitor) เกี่ยวกับ
ระดับกลยุทธ์:
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆภายในท่าอากาศยานได้อย่างถูกต้อง
4. ประเภทของ
แผนปฏิบัติการ:

 แผนงาน/ โครงการ การติดตั้งระบบให้บริการข้อมูลผ่านหน้าจอระบบสัมผัส

5. งบประมาณ:

21,428,667.-บาท (เฉพาะค่าเช่าระบบ 3 ปี (62-64) งบประมาณรวม 64,286,000.-

หมายเลขกากับ: P-4/01
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก: ฝทอ.ทภก.
ส่วนงานรับผิดชอบร่วม: ฝบร.ทภก., สทกส.

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกให้สามารถรักษา
ระดับคุณภาพการให้บริการ(Level of Service) ตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

- คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการของ ทภก. (ASQ) ในภาพรวม
- คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการของ ทภก. (ASQ) ในภาพรวม
- ระดับความสาเร็จของการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขในการให้บริการ ณ ท่า
อากาศยาน

 4. หน่วยงานกากับดูแล
9. รองรับผู้มีส่วนได้  1. ลูกค้า
เสียสาคัญ ของ ทอท.  2. พันธมิตรทางธุรกิจ  5. ชุมชนและสังคม
 3. ผู้ถือหุ้นและนักลุงทุน  6. ผู้บริหาร และพนักงาน

(Touch Screen Monitor)
 แผนแม่บท.............................................................................................
 แผนงาน/ โครงการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) จากการวิเคราะห์
ปัจจัยขับเคลื่อน
 แผนงานปรับปรุงกระบวนการทางาน/ พัฒนาองค์กรตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสากิจ SEPA (OFI)

10. ระยะเวลา
ดาเนินการ:

บาท/3 ปี (ปีละ 21,428,667.-บาท) มีงบประมาณรองรับของปีงบประมาณ 2562 แล้ว)

1

ต.ค.2561 - ก.ย.2562

2

11. ตัวชี้วัดความสาเร็จและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ (KPI)

การเรียนรู้และ
การเติบโต

กระบวนการ
ภายใน

ลูกค้า

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การเงิน

มุมมอง BSC

เป้าหมายประจาปี
2562

คู่เทียบ/ Base Line
(ถ้ามี)

เป้าหมายระยะยาว
2560

2561

2562

2563

3.83

3.78

3.80

3.83

3.85

100

-

-

100

-

ตัวชี้วัดระดับองค์กร
คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการ
ของ ท่าอากาศยาน ทอท. ในภาพรวม

/

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัตกิ าร
ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผน

/

12.รายละเอียดกิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ และทรัพยากรที่ใช้
ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ)
ลาดับ

แนวทางการดาเนินงาน

พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ส่วนงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.

จัดทา TOR และรายงานขอจัดหาผู้ดูแล
และติดตั้งระบบให้บริการข้อมูลผ่าน
หน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen
Monitor) และกาหนดจุดติดตั้ง ณ ทภก.

สทกส.

2.

ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้างติดตั้งระบบฯ

ฝทอ.ทภก.

3.

ผู้รับจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบให้บริการ
ข้อมูลผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Touch
Screen Monitor) ณ ทภก. จานวน 28 จุด

ฝทอ.ทภก.
และ
ฝบร.ทภก.

4.

เริ่มใช้งานจริง (ในเดือน ต.ค.61)

ฝทอ.ทภก.

5. เป้าหมายความก้าวหน้าของแผน
แสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)
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ให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสาร “รายละเอียดกิจกรรมทีด่ าเนินงานและงบประมาณทีใ่ ช้” (ถ้ามี)
2
ให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสาร “รายละเอียดความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล” (ถ้ามี)
3
ให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสาร “รายละเอียดความต้องการด้าน ICT” (ถ้ามี)
1

3

70

80

90

100

งบประมาณ1
(ถ้ามี)
งบ
ทาการ

21,428,667

งบ
ลงทุน

ทรัพยากรและ
ความต้องการ (ถ้ามี)
บุคลากร

2

3

ICT

14. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการติดตั้งระบบให้บริการข้อมูลผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen Monitor)
ลาดับ

ปัจจัยเสี่ยง

สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง

.

ประเภทของสาเหตุ
ภายใน ภายนอก
✓

1.

ความล่าช้าในการจัดหาผู้รบั จ้าง

เกิดข้อร้องเรียนในการจัดหา

2.

ความล่าช้าในการออกแบบระบบ

ผู้ใช้งานระบบเปลี่ยนแปลงความต้องการ หรือ
ความต้องการไม่ชัดเจน

ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4119
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✓

มาตรการ/แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
จัดหาข้อกาหนดรายละเอียดให้เกิดความชัดเจน
มีหนังสือยืนยันความต้องการที่ลงนามร่วมกัน
ระหว่างผู้พัฒนาระบบและส่วนงานผู้ใช้งาน และ
หากมีการแก้ไขระหว่างที่พัฒนาจะพิจารณาเป็น
กรณีว่าสามารถแก้ไขได้ และไม่กระทบกับ
สัญญาจ้าง หากมีการแก้ไขที่เป็นนัยสาคัญอาจจะ
ดาเนินการในช่วงการรับประกันผลงาน

แบบฟอร์ มการจัดทาแผนปฏิบัติการทอท. ปีงบประมาณ 2562

1. ชื่อแผนปฏิบัตกิ าร:

แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการกู้ภัยทางทะเล 6. รองรับวัตถุประสงค์
ของ ทภก.
เชิงยุทธศาสตร์:

2. หลักการและเหตุผล: ด้วย ทภก.มีลักษณะทางกายภาพตั้งอยู่ติดทะเล ซึ่งตามข้อกาหนด
7. รองรับยุทธศาสตร์/
ICAOAnnex 14 doc 9137 part 1 การดับเพลิงและกู้ภัย กาหนดให้ต้อง
กลยุทธ์ย่อย:
จัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ รวมทั้งแผนและแนวปฏิบัติในการรองรับ
สถานการณ์อากาศยานอุบัติเหตุทางทะเล แต่ปัจจุบนั ทภก.ยังไม่มีการ
จัดเตรียมตามข้อกาหนดดังกล่าว นอกจากนั้น กพท.ได้มีข้อเสนอแนะ
ให้ ทภก.จัดทาแผนฉุกเฉินและกาหนดมาตรการเพื่อรองรับเหตุการณ์
ดังกล่าว ดังนั้น ทภก.จึงต้องมีการจัดเตรียมหน่วยงานกู้ภัยทางทะเล
และยกระดับมาตรฐานการฝึกด้านกู้ภัยทางทะเล ให้มีศักยภาพเท่าเทียม
ระดับสากล เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผูใ้ ช้บริการ ทภก. ตามวิสัยทัศน์
ทอท. “AOT operates the world’s smartest airport”
3. วัตถุประสงค์หลัก: 1.เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีอากาศยานอุบัติเหตุทางทะเล ให้ 8. รองรับตัวชี้วัด
เป็นไปตามข้อกาหนดของ ICAO
ระดับองค์กร:
2.เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานดับเพลิงและกู้ภัย
ทภก. ให้เทียบเท่าระดับสากล
2.เพื่อผลิตครูฝึกและวิทยากรด้านการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทาง
ทะเลทภก.
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หมายเลขกากับ: P-4/02
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก: ฝดภ.ทภก.
ส่วนงานรับผิดชอบร่วม: ฝมอ.ทภก.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการดาเนินงานท่าอากาศยานให้
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย
(Security) ท่าอากาศยาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการท่าอากาศยาน

ร้อยละของความสาเร็จของการดาเนินงานแก้ไขจานวนข้อบกพร่องด้านความ
ปลอดภัยที่ตรวจพบลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตามเกณฑ์การประเมิน
โครงการ USOAP ที่มคี วามชัดเจนในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับ ทอท.

4. ประเภทของ
แผนปฏิบัติการ:

แผนงาน/ โครงการระยะยาวข้อ…………………………………….....
แผนแม่บท.............................................................................................

5. งบประมาณ:

งบทาการ 968,000.-บาท/ปี

 แผนงาน/ โครงการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) จากการวิเคราะห์
ปัจจัยขับเคลื่อน
 แผนงานปรับปรุงกระบวนการทางาน/ พัฒนาองค์กรตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสากิจ SEPA(OFI)

9. รองรับผู้มีส่วนได้เสีย
สาคัญ ของ ทอท.

1. ลูกค้า 4. หน่วยงานกากับดูแล
2. พันธมิตรทางธุรกิจ 5. ชุมชนและสังคม
 3. ผู้ถือหุ้นและนักลุงทุน6. ผู้บริหาร และพนักงาน

10. ระยะเวลาดาเนินการ:

ต.ค.61-ก.ย.62
(ระยะเวลารวมทั้งโครงการ 2 ปี ต.ค.61-ก.ย.63)
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11. ตัวชี้วัดความสาเร็จและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ (KPI)
เป้าหมายประจาปี
การเรียนรู้และ
การเติบโต

กระบวนการ
ภายใน

ลูกค้า

มุมมอง BSC
การเงิน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

คู่เทียบ/ Base Line
(ถ้ามี)

เป้าหมายระยะยาว
2560

2561

2562

2563

2564

-

-

80

80

-

ตัวชี้วัดระดับองค์กร
ร้อยละของความสาเร็จของการดาเนินงานแก้ไขจานวน
ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยที่ตรวจพบลดลงเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมาตามเกณฑ์การประเมินโครงการ
USOAP ที่มีความชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทอท.

✓

✓

80

✓

100%

✓

100%

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัตกิ าร
1. ผู้ปฏิบัตงิ านด้านการกู้ภัยทางทะเลได้รับใบรับรอง
(certificate) จากองค์กรมาตรฐานระดับสากล
2. ทภก. ได้ใบรับรองเป็นสมาชิกการกู้ภัยทางทะเลจาก
องค์กรมาตรฐานระดับสากล

100%
100%
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12.รายละเอียดกิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ และทรัพยากรที่ใช้
ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ)
ลาดับ

แนวทางการดาเนินงาน

พ.ศ.2561
ต.ค.

1.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

งบทาการ

ก.ย.

เตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนครู
ฝึกการกู้ภัยทางทะเลภายในประเทศ

648,000.-

1.1 จัดตัง้ คณะทางานกู้ภัยทางทะเล

งบท.ฝดภ.ทภก.

1.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการขอใบรับรอง
(certificate) การเป็นครูฝึกการกู้ภัยทาง
ทะเล จากหน่วยงานภายในประเทศ
1.3จัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมฯ ให้มี
คุณสมบัติพร้อมเป็นครูฝึกฯ

งทป.ฝดภ.ทภก.

คณะทางานฯ

1.4 ติดตามและประเมินผล
2.

ส่วนงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

งบประมาณ1
(ถ้ามี)

คณะทางานฯ

เตรียมความพร้อมเพื่อขอใบรับรองการ
กู้ภัยทางทะเล จากองค์กรระดับสากล
2.1 จัดประชุมคณะทางานเพื่อดาเนินการ
ขอใบรับรองการกู้ภัยทางทะเล
2.2 ประสานรายละเอียดในการขอ
ใบรับรองฯ

150,000.คณะทางานฯ
ฝมอ.ทภก.

หมายเหตุ
1
ให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสาร “รายละเอียดกิจกรรมทีด่ าเนินงานและงบประมาณทีใ่ ช้” (ถ้ามี)
2
ให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสาร “รายละเอียดความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล”(ถ้ามี)
3
ให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสาร “รายละเอียดความต้องการด้าน ICT”(ถ้ามี)
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งบลงทุน

ทรัพยากรและ
ความต้องการ(ถ้ามี)
บุคลากร

2

3

ICT

12.รายละเอียดกิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ และทรัพยากรที่ใช้
ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ)
ลาดับ

แนวทางการดาเนินงาน

พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ส่วนงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

งบทาการ

ก.ย.

2.3 ทาบัตรสมาชิกขององค์กรระดับสากล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยทางทะเล
2.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการ
ขอใบรับรองฯ

ฝดภ.ทภก.

2.5 ติดตามผลการดาเนินงาน

3.

งบประมาณ1
(ถ้ามี)

คณะทางานฯ

การดูงานหรือร่วมฝึกซ้อมการกู้ภัยทาง
170,000.-

ทะเลกับหน่วยงานที่มีศักยภาพ

13. เป้าหมายความก้าวหน้าของแผน
แสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)
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ติดต่อสอบถาม : ส่วนแผนกลยุทธ์ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร โทร. 1364, 4182

9

70

80

90

95

100

งบลงทุน

ทรัพยากรและ
ความต้องการ(ถ้ามี)
บุคลากร

2

3

ICT

รายละเอียดกิจกรรมที่ดาเนินงานและงบประมาณที่ใช้1(ถ้ามี)
ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการกู้ภัยทางทะเล ของ ทภก.
ลาดับ

กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
งบทาการ

1.

2.

จัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมฯ กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ

ค่าใบรับรองหรือสมัครเป็นสมาชิกกับ
องค์กรที่มาตรฐานรับรองการปฏิบัติงาน
(Standard)

จัดส่งพนักงาน/ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางทะเลกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทหารเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เป็นต้น
1.1 ค่าสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม คนละ 5,000 บาท จานวน 20 คนเข้าร่วม
ฝึกจานวน 2 หลักสูตร/ปี (ภายในจังหวัด 1 ครั้ง ต่างจังหวัด 1 ครัง้ )
1.2 ค่าเดินทางคนละ 8,000 จานวน 20 คน
1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง+ที่พัก คนละ 1,800 บาท จานวน 20 คน จานวน 8 วัน
รวมค่ าใช้ จ่าย
2.1 ค่าบัตรประจาตัวของผู้ปฏิบตั ิงานกู้ภัยทางทะเลขององค์กรระดับสากล
คนละ 5,000 บาท จานวน 20 คน
2.2 ค่าสมัครสมาชิกกับองค์กร ผูอ้ อกใบรับรองทีเ่ กี่ยวข้องกับการกู้ภัย
ทางทะเลในระดับสากล
รวมค่ าใช้ จ่าย
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200,000.160,000.288,000.648,000.100,000.50,000.150,000.-

งบลงทุน

ลาดับ

กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
งบทาการ

3.

การศึกษาดูงานการกู้ภัยทางทะเลกับ
หน่วยงานทีศ่ ักยภาพด้านการกู้ภัยทางทะเล
ภายในประเทศ

จัดส่งพนักงานไปดูงานกับหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการการ
กู้ภัยทางทะเลในระดับแนวหน้าภายในประเทศ จานวน 10 คน
3.1 ค่าบัตรโดยสาร 8,000 x 10
3.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง,ที่พัก 1,800 x 10 จานวน 5 วัน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายรวมทั้งโครงการ
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80,000.90,000.170,000.968,000.-

งบลงทุน

14. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ชื่อแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ภัย ของ ทภก.
ลาดับ

ปัจจัยเสี่ยง

สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง

1.

พนักงานขาดทักษะที่จาเป็นในการกู้ภัยทาง
ทะเล

ไม่ได้มีการกาหนดทักษะดังกล่าว ตั้งแต่ตอนรับ
บุคลากรเข้า ทอท.

2

การจัดทามาตรฐานในการขอใบรับรอง
(Certificate) และการสมัครเป็นสมาชิกกับ
องค์กรระหว่างประเทศ

จะต้องมีการฝึกอบรมผูป้ ฏิบัติงานหรือผูข้ อ
ใบรับรอง เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานที่องค์กรนั้นๆ
กาหนด

ประเภทของสาเหตุ
ภายใน
ภายนอก
✓

✓

มาตรการ/แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
จัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะดังกล่าวสาหรับ
พนักงานปัจจุบนั และมีการระบุคณ
ุ ลักษณะ
ดังกล่าวในการรับสมัครพนักงานเข้าใหม่

จัดสรร คัดเลือก และพัฒนาพนักงานลูกจ้างเพื่อ
เข้ารับใบรับรองในระบบอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4119
หมายเหตุ

-

ประเภทของสาเหตุภายใน หมายถึง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากข้อจากัดหรือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ภายในองค์กร เช่น จานวนหรือคุณภาพของบุคลากรไม่เพียงพอ
ระบบ IT ไม่รองรับการทางาน กระบวนการหรือขั้นตอนการทางานซ้าซ้อนทาให้เกิดความล่าช้า กฎ ระเบียบภายใน ทอท.ไม่เอื้อต่อการปฏิบัตงิ าน หรืองบประมาณไม่เพียงพอ เป็นต้น

-

ประเภทของสาเหตุภายนอก หมายถึง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากข้อจากัดหรือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ภายนอกองค์กร เช่น นโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลง
สภาวะเศรษฐกิจทีผ่ ันผวน เป็นต้น
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