
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

ระเบียบวาระ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ (๖๑๘)   

วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑            

.................................................................................... 

 

วาระที่ รายงานการบรหิารผลลัพธ์โครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพื่อทราบผลการด าเนินงานโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และความสามารถใน

การเบิกจ่ายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

และให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน เพื่อบริษัทฯ จะได้น ามาใช้ประกอบการ

บริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อไป  

 

๒. กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ให้ความส าคัญและถือว่าข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ที่ผ่าน   

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน รวมทั้งในส่วนของ      

การเบิกจ่ายงบลงทุนสามารถน ามาเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งในการปรับตัวเลขวงเงินเบิกจ่ายลงทุน          

ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ณ สิ้นปีงบประมาณ

ตามที่ กค. ระบุไว้  บริษัทฯ จึงขอน าเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ

ผลการด าเนนิงานเป็นรายไตรมาส 

 

๓. ข้อมูลประกอบการพจิารณา   

 ๓.๑ ที่มาของเรื่อง 

 ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เป็นแนวทางการด าเนินงาน 

โดยแผนวิสาหกิจดังกล่าว เป็นแผนการด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี ้

 

 

 

 

๒/วิสัยทัศน์... 



- ๒ - 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินอากาศ สู่การเป็นหนึ่ง

ในองค์กรระดับดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลกอย่างยั่งยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑:  การให้บริการการเดินอากาศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒:  การสรา้งบุคลากรมืออาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓: การพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔:  การสรา้งคุณค่าให้กับกิจการบินและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕:  การสรา้งความสามารถในการแข่งขันใหก้ับประเทศ    

 ตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ภายใต้ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ มีโครงการ/งาน

ที่ติดตามผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๕๘ โครงการ/งาน (๑๖๐ 

โครงการ ๙๘ งาน) จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ (รายละเอียดประกอบการพิจารณาตาม

เอกสารแนบ) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์ท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ท่ี ๕

 ๘

๕๓

 ๓

๑๔
๒๐

 
    ในการติดตามผลการด าเนินงาน บริษัทฯ โดยส านักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ 

ได้จัดท ารายงานความสามารถในการด าเนินโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และความสามารถใน

การเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

และบริหารผลลัพธ์องค์กรเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณา/ให้ข้อคิดเห็น การประเมินความเสี่ยงและร่วม

พิจารณาแนวทาง/วิธีการ ในการแก้ไขข้อขัดข้อง รวมทั้งบริหารจัดการและป้องกันไม่ให้โครงการ/งาน

ดังกล่าวนั้น มีผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนด าเนินการ และ/หรือการเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีที่ก าหนดไว้  

 /ดังนัน้... 

 

จ านวนโครงการ/งาน 



-   - 

 

  ดังนัน้ บริษัทฯ จงึเห็นควรที่จะน าเสนอรายงานการบริหารผลลัพธ์โครงการ/งานตาม

แผนวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการ

บริหารเป็นรายไตรมาส เพื่อทราบผลการด าเนินงาน พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

ต่อการด าเนนิงานในเรื่องดังกล่าว เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 

๓.๒ ผลการด าเนินงาน 

  บริษัทฯ โดยส านักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์  ได้จัดท าข้อมูลรายงานสรุปผล

การด าเนินงานโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ แล้ว บริษัทฯ จึงขอน าเสนอรายงานผลดังกล่าวต่อ 

คณะกรรมการบริหารรับทราบผลการด าเนินงานดังกล่าวในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ (๘๗๑) 

ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  

๓.๓ ข้อสรุปหรอืผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการ 

               ๓.๓.๑  สรุปผลการด าเนินโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ จากจ านวนโครงการ/งาน 

ที่ติดตามผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๒๕๘ โครงการ/งาน (๑๖๐ โครงการ 

๙๘ งาน) มีผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ ไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

๔/โครงการ... 

 

ลา่ชา้  .   แลว้เสร็จ 

  .   

ตามแผน 

  .   

ล่าช้า ๒๐ โครงการ/งาน

ตามแผน ๑ ๑ โครงการ/งาน

แล้วเสร็จ ๖  โครงการ/งาน



- ๔ – 
 

  โครงการที่ด าเนินการล่าช้ากว่าแผนด าเนินงานจ านวน ๒๐ โครงการ/งาน  

เป็นรายการงบลงทุน ๑๗ โครงการ และไม่ใช้งบประมาณ   งาน โดยภาพรวมความล่าช้าเกิดจาก 

๑)  พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีผล

บังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒  สิงหาคม ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องใหม่  

จึงท าให้ผู้ปฏิบัติต้องใช้เวลาในการศึกษาและทบทวนในแนวทางปฏิบัติ/ขั้นตอนให้สอดคล้องและไม่ผิด

ระเบียบดังกล่าว ท าให้ใช้เวลามากขึ้นกว่าระเบียบจัดซื้อเดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี ๒๕ ๕ (รายการที่    

๑ -   ในตารางขา้งท้าย)  

๒)  มีการยกเลิกประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือผ่านรายเดียว 

ท าให้ตอ้งเริ่มต้นจัดหาใหม่ (รายการที่ ๔ – ๗ ในตารางขา้งท้าย)  

 )  มีการบอกเลิกสัญญา เนื่องจากท างานไม่ได้ตามก าหนดหรือส่งงานไม่ได้

ตามแผน หรอืขั้นตอนอยู่ระหว่างบอกเลิกสัญญา (รายการที่ ๘ – ๙ ในตารางขา้งท้าย) 

๔)  ใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการทบทวน TOR  การด าเนินการจัดหาเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการปัจจุบัน/เทคโนโลยีใหม่หรือเจ้าของพื้นที่ (รายการที่ ๑๐ – ๑๗ ในตาราง

ข้างท้าย) 

และในส่วนที่ไม่ใช้งบประมาณเกิดจากการทบทวนแผนด าเนินงานให้มีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานมากขึน้ เพื่อน าไปปฏิบัติใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. โครงการที่มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ล่าช้า

จ านวน ๑๗ โครงการ 

    หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบลงทุนในปี ๖๑ 

เป้าหมาย

เบิกจ่าย 
เบิกจ่ายได ้

เบิกจ่าย 

ไม่ได ้

๑. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบติดตามอากาศยานเพื่อ
สนับสนุนการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศตาม
เส้นทางบนิและเขตประชดิสนามบิน ณ สถานีเรดารป์ฐมภูม ิ
(PSR) และทุตยิภูม ิ(SSR) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กลยุทธ์ ๑.๕ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๕๐๐) 
ผลการด าเนนิงาน  ล่าช้าจากความไม่ชัดเจนในวธีิการจัดหา 
เนื่องจากระบบใหมท่ี่จัดซือ้ต้องสามารถเชื่อมตอ่กับระบบ 
TMCS ได้ บริษัทฯ จึงได้ขอความชัดเจนในแนวทางจัดหากับ
กรมบัญชกีลาง ปัจจุบันอยู่ระหวา่งการพจิารณา 
โดยกรมบัญชกีลาง รวมท้ังจัดท า TOR คู่ขนาน 

๒๕๖๐–

๒๕๖  

 ๙.๔๖ -  ๙.๔๖ 

 ๕/รายการ... 



- ๕ – 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบลงทุนในปี ๖๑ 

เป้าหมาย

เบิกจ่าย 
เบิกจ่ายได ้

เบิกจ่าย 

ไม่ได ้

๒. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบติดตามอากาศยาน  

เพื่อสนับสนุนการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ 

บริเวณเขตประชดิสนามบิน ณ ท่าอากาศยานหัวหนิ  

(ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กลยุทธ์ ๑.๕ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๙๙) 

ผลการด าเนนิงาน ด าเนนิการพร้อมกับโครงการล าดับท่ี ๑ 

๒๕๖๐–

๒๕๖๒ 

๑๖. ๔ - ๑๖. ๔ 

 . จัดหาอุปกรณส์ าหรับให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

ส าหรับให้บริการสอบเทียบเคร่ืองมอืวัดด้านระบบ AVIONICS  

(ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กลยุทธ์ ๑.๖ โครงการ ๐๐๐-๐๕๐๕) 

ผลการด าเนนิงาน  ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากมีการยกเลิก 

การจัดหาเพ่ือทบทวนวิธีการจัดหาใหม่ ปัจจุบันลงนาม

สัญญาแล้ว อยูร่ะหวา่งรอการสง่มอบ 

๒๕๖๑–

๒๕๖๒ 

๒ .๑๘ - ๒ .๑๘ 

๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ

แบบ DVOR/DME (Doppler Very High Frequency Omni-

directional Range/Distance Measuring Equipment)  

ณ ท่าอากาศยานล าปาง นราธวิาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด 

นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี 

(ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กลยุทธ์ ๑.๕ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๒๕๕) 

ผลการด าเนนิงาน ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากผู้ย่ืนข้อเสนอ 

ท้ัง ๕ ราย ไมผ่า่นคุณสมบัตท่ีิบริษัทฯ ก าหนด จึงตอ้ง

ยกเลิกการจัดหา ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนนิการร่าง TOR 

เพื่อแจ้งจัดหาใหมต่อ่ไป 

๒๕๕๙-

๒๕๖๒ 

๑๘.๕๔ - ๑๘.๕๔ 

๕. วางโครงขา่ยระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศประเภท 

DME เพื่อใชเ้ป็นทางเลือก/ส ารองส าหรับการบริหารจัดการ

ห้วงอากาศแบบ PBN (Performance Based Navigation) 

ระดับ En-route และ SID/STAR ในประเทศไทย (  สถาน)ี  

(ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กลยุทธ์ ๒.๒ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๘๗) 

ผลการด าเนนิงาน ด าเนนิการพร้อมโครงการในล าดับท่ี ๔ 

๒๕๕๙-

๒๕๖๑ 

๒.๙๒ - ๒.๙๒ 

 
 
 
 

๖/รายการ… 



- ๖ – 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบลงทุนในปี ๖๑ 

เป้าหมาย

เบิกจ่าย 
เบิกจ่ายได ้

เบิกจ่าย 

ไม่ได ้

๖. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสายอากาศ ณ สถานี  

RCAG AREA อนิทนนท์ หอบังคับการบินเพชรบูรณ์ สถานี    

ส่งวิทยุภูเก็ต สถานสี่งวิทยุหาดใหญ่ ดอนเมอืง ศูนยค์วบคุม

การบินพษิณุโลก อุดรธาน ีหอบังคับการบินนครพนม 

สกลนคร เลย ศูนยค์วบคุมการบินหัวหนิ หอบังคับการบิน

ตราด และ Backup MK (จัดหาอุปกรณส์ าหรับตดิตัง้ระบบ

สายอากาศ จ านวน ๕ รายการ)  

(ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กลยุทธ์ ๑.๕ โครงการ ๐๐๐-๐๑๙๙) 

ผลการด าเนนิงาน  ล่าชา้กวา่แผนเนื่องจากไมม่ผีู้เสนอราคา

ผ่านคุณสมบัตท่ีิบริษัทฯ ก าหนด จึงได้ยกเลิกการจัดหา 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอสง่มอบอุปกรณ์  

๒๕๖๐–

๒๕๖๒ 

๑๔.๒๔ - ๑๔.๒๔ 

๗. จัดหาและติดต้ังระบบ BAS ณ ศูนย์ควบคุมการบิน

หาดใหญ ่พิษณุโลก และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

(ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ กลยุทธ์ ๔.๑ โครงการ ๐๐๐-๐๕ ๔) 

ผลการด าเนินงาน ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา

ผ่านคุณสมบัติท่ีบริษัทฯ ก าหนด ปัจจุบันลงนามสัญญาแล้ว 

อยูร่ะหวา่งรอการส่งมอบ 

๒๕๖๐-

๒๕๖๑ 

๒๖.๕๔ ๔.๐๔ ๒๒.๕๐ 

๘. จัดสร้างบ้านพักพนักงาน ณ ศูนย์ฯ อุบลราชธานี   

(ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ กลยุทธ์ ๔.๑ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐ ๕๖) 

ผลการด าเนนิงาน บริษัทฯ ได้ลงนามบอกเลิกสัญญาเมื่อ

วันท่ี ๔ ต.ค. ๖๑ แลว้ ปัจจุบันอยูร่ะหว่างทบทวน TOR ใหม ่

๒๕๕๗-

๒๕๖๑ 

๔๗.๐๔ 

 

 .๑๖ ๔ .๘๘ 

๙. พฒันาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล (HRIS)  

(ยทุธศาสตร์ท่ี   กลยุทธ์ ๗.๒ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๒๕) 

ผลการด าเนนิงาน  ล่าช้าจากการด าเนนิงานของผู้รับจ้าง 

ไมส่ามารถพัฒนาระบบฯ ได้ตาม TOR ท่ีก าหนดไว ้บริษัทฯ  

ได้บอกเลิกสัญญาเมื่อวันท่ี  ๐ ม.ีค.๖๑ แลว้ ปัจจุบัน 

อยู่ระหวา่งจัดท าร่าง TOR เพื่อจัดหาใหม ่ 

๒๕๕๘-

๒๕๖๒ 

๔.๔๖ - ๔.๔๖ 

 
 
 
 

๗/รายการ... 



- ๗ – 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบลงทุนในปี ๖๑ 

เป้าหมาย

เบิกจ่าย 
เบิกจ่ายได ้

เบิกจ่าย 

ไม่ได ้

๑๐. ออกแบบและจัดท าแบบส าหรับก่อสร้างอาคาร 

(AEROTHAI Complex) ณ ส านักงานใหญ ่ทุ่งมหาเมฆ 

(ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ กลยุทธ์ ๔.๑ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๒๔๔) 

ผลการด าเนนิงาน ลา่ชา้เน่ืองจากต้องทบทวนการใช้

ประโยชนพ์ื้นท่ีให้สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต 

ปัจจุบันร่าง TOR แลว้เสร็จ อยู่ระหวา่งแจ้งจัดหา 

๒๕๕๗-

๒๕๖๒ 

๔.๖๒ - ๔.๖๒ 

๑๑. ขยายการให้บริการเชา่ใชง้านอุปกรณส์ื่อสารรองรับ      

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒  

(ยุทธศาสตร์ท่ี   กลยุทธ์ ๘.๒ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๒๔ ) 

ผลการด าเนนิงาน  ล่าช้าจากปจัจัยภายนอกโดย ทอท.  

มีการปรับเปลี่ยนแผนการก่อสร้างอาคาร บริษัทฯ จึงต้อง

จัดหาอุปกรณใ์ห้สอดคล้องกันกบังานก่อสร้างดังกล่าว 

ปัจจุบันอยูร่ะหว่างร่าง TOR เพื่อแจ้งจัดหาตอ่ไป  

๒๕๖๐-

๒๕๖๑ 

๗.๐๐ - ๗.๐๐ 

๑๒. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 

ILS/DME (INSTRUMENT LANDING SYSTEM/ DISTANCE 

MEASURING EQUIPMENT) ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง   

(ทางวิ่ง 03L) กระบ่ี สกลนคร นครศรีธรรมราช 

นครราชสมีา และเชียงราย รวม ๖ แห่ง  

(ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กลยุทธ์ ๑.๕ โครงการ ๐๐๐-๐๒๕๘) 

ผลการด าเนนิงาน ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากการปรับเปลี่ยน

พื้นท่ีท่ีตดิตัง้ให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานใหม่ ปัจจุบัน 

อยู่ระหว่างทบทวนร่าง TOR ก่อนท าการแจ้งจัดหาตอ่ไป  

๒๕๖๐–

๒๕๖  

๒๙.๐๕ - ๒๙.๐๕ 

๑ . จัดหาและตดิตัง้เทคโนโลยบีริหารจัดการขอ้มูล 

AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT (AIM)  

(ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กลยุทธ์ ๒.  โครงการ ๐๐๐-๐๕๖๔) 

ผลการด าเนนิงาน  ปรับทบทวนรายละเอยีดอุปกรณใ์ห้

สอดคล้องกับความตอ้งการใชง้าน ปัจจุบันประกาศร่าง 

TOR ครัง้ท่ี   มผีู้วิจารณ์ โดยอยู่ระหวา่งการพจิารณาตอบ

ข้อวจิารณ์  

๒๕๖๑ ๕๘.๐๐ - ๕๘.๐๐ 

 

 

   ๘/รายการ...  



- ๘ – 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบลงทุนในปี ๖๑ 

เป้าหมาย

เบิกจ่าย 
เบิกจ่ายได ้

เบิกจ่าย 

ไม่ได ้

๑๔. ติดตัง้ ปรับปรุง และทดแทนของเดิมระบบรักษา 

ความปลอดภัยระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit 

Television: CCTV) ประกอบด้วยท่ีท าการบริษัทฯ ณ 

ส่วนกลาง (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมอืง) 

ศญ.บภ๑. ศภ.บภ๑. ศร.บภ๑. ศช.บภ๒. ศล.บภ๒.  

ศบ.บภ๒. ศอ.บภ๒. ศม.บภ๒. สถานีเครื่องช่วยการ

เดินอากาศบุรีรัมย์ ชุมแพ หอบังคับการบินขอนแก่น  

นครราชสีมา ตรัง นครศรีธรรมราช และกระบ่ี 

(ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ กลยุทธ์ ๑.๗ โครงการ ๐๐๐-๐๕๑ ) 

ผลการด าเนนิงาน  อยู่ระหว่างการทบทวนขอบเขตงานและ

แผนด าเนินงานใหม ่คาดว่าด าเนนิการจัดหาไดใ้นปี ๒๕๖๒ 

๒๕๕๘–

๒๕๖๒ 

๒๑.๕๘ - ๒๑.๕๘ 

๑๕. จัดสรา้งอาคารหอบังคับการบิน อาคารสถาน ี

เครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และอาคาร 

บ้านพักพนักงาน ณ ท่าอากาศยานเบตง 

(ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ กลยุทธ์ ๑๐.๑ โครงการ ๐๐๐-๐๔๖ ) 

ผลการด าเนนิงาน  ล่าชา้กวา่แผนเนื่องจากกรมท่าอากาศยาน

ให้บริษัทฯ ทบทวนพืน้ท่ีก่อสร้างหอบังคับการบิน สถาน ี

DVOR/DME และบ้านพักใหม ่ซึง่ปัจจุบัน ทย. ได้เห็นชอบ

พื้นท่ีก่อสร้างหอบังคับการบินและบ้านพักแล้ว คงเหลอื

พื้นท่ีก่อสร้างสถานี DVOR/DME ท่ีให้ย้ายจากทางวิ่ง ๒๕ 

มายังทางวิ่ง ๐๗ ซึ่งอยู่ระหว่างการพจิารณาของ ทย.  

๒๕๖๑-

๒๕๖๔ 

- - - 

๑๖. ปรับปรุงระบบประมวลผลกลาง และจัดตั้งศูนย์

ปฏบัิตกิารเครือข่ายส ารองอิสระ (Independent Backup NOC)  

(ยุทธศาสตร์ท่ี   กลยุทธ์ ๘.๒ โครงการ ๐๐๐-๐๕๕๖) 

ผลการด าเนนิงาน  ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากผูข้ายเสนอขอ

แก้ไขร่างสัญญา ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้ขายจัดท าเอกสารเพื่อ

ประกอบการลงนามสัญญา  

๒๕๖๐-

๒๕๖๒ 

๒๑.๖๔ - ๒๑.๖๔ 

๑๗. จัดสรา้งอาคารหอบังคับการบินแห่งใหม ่ณ  

ท่าอากาศยานแมส่อด  

(ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ กลยุทธ์ ๑๐.๑ โครงการ ๐๐๐-๐๔๖๒) 

๒๕๕๙ –

๒๕๖  

๑๑.๔๙ ๖.๗๙ ๔.๗๐ 

 

๙/รายการ... 



- ๙ – 
 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบลงทุนในปี ๖๑ 

เป้าหมาย

เบิกจ่าย 
เบิกจ่ายได ้

เบิกจ่าย 

ไม่ได ้

ผลการด าเนนิงาน  ล่าช้ากวา่แผนเนื่องจากใชร้ะยะเวลามาก 

จากการจัดท าราคากลางในพืน้ท่ี ไมม่รีาคาวัสดุท่ีตอ้งการ 

จึงตอ้งสืบราคาจากจังหวัดใกล้เคียงแทน และในการจัดหามี

ผู้วิจารณ ์ท าให้ต้องมกีารช้ีแจงและทบทวนขอ้มูล ส่งผลให้

ราคากลางมีอาย ุ๑ เดอืน ตามระเบียบกรมบัญชกีลาง ตอ้ง

ปรับทบทวนใหม่ ปัจจุบันลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่าง

ด าเนนิการตามสัญญา  

    

รวม  ๓๔๖.๑๐ ๑๓.   ๓๓๒.๑๑ 
 

๒. งานที่ไม่ใช้งบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ล่าช้าจ านวน   งาน  ได้แก่  

รายการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

๑. พัฒนาความสามารถเชงิวิชาชพี (Functional Competency) ของพนักงานตาม IDP ทุกสายงาน 

(ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ กลยุทธ์  .๒ รหสัโครงการ ๕๕๕-๐๒๕๒) 

ผลการด าเนนิงาน  ล่าชา้กวา่แผนเนื่องจากตอ้งใชเ้วลาเพิ่มขึน้ในการใหค้วามรู้และความเข้าใจกับ

ฝ่ายจัดการและพนักงาน โดยจะจัดท าสรุปข้อมูลแผน IDP ของพนักงานและน าเสนอตามล าดับ

ได้ในเดอืน ธ.ค.๖๑ และจะด าเนนิการพัฒนาตามแผน IDP ตัง้แต ่ม.ค. - เม.ย.๖๒ 

ด าเนนิการทุกป ี

 

๒. ทบทวนโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการบริการการเดินอากาศ 

(ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ กลยุทธ์  .๑ รหัสโครงการ ๕๕๕-๐๒ ๖) 

ผลการด าเนนิงาน  ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากใชร้ะยะเวลาเพิ่มขึ้นในการจัดท า workshop 

หนว่ยงานตา่งๆ เพื่อรวบรวมขอ้คิดเห็นในเร่ืองของการจัดโครงสร้างหนว่ยงาน เพื่อทบทวน

โครงสร้างองค์กรตอ่ไป ส าหรับแผนอัตราก าลัง ทบทวนแล้วในภาพรวมไม่มกีารเปลี่ยนแปลง 

ด าเนนิการทุกป ี

 

 . พัฒนาการจัดการระบบข้อร้องเรียน 

(ยุทธศาสตร์ท่ี   กลยุทธ์ ๕.๒ รหัสโครงการ ๕๕๕-๐๒๖๕) 

ผลการด าเนนิงาน  ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากทบทวนคูม่อืและกระบวนการเพื่อให้มคีวาม

ครบถ้วนสมบูรณปั์จจุบันได้น าเสนอคู่มอื/กระบวนการจัดการขอ้ร้องเรียนตามสายงานและ

ได้รับความเห็นชอบจาก กอญ. แลว้ ท้ังน้ี จะน าเสนอคู่มอื/กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

ตอ่คณะกรรมการ CG & CSR และคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดอืน ต.ค. และ พ.ย.๖๑ 

ตามล าดับตอ่ไป 

๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

 

๑๐/๓.๓.๒... 



- ๑๐ – 
 

 ๓.๓.๒ ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

(๑) บริษัทฯ ได้รับอนุมัตกิารปรับปรุงงบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๑ จากส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้วเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

โดยปรับลดกรอบการเบิกจ่ายจาก ๑,๗๕๐.๐๐ ล้านบาท เป็น ๑,๔๐๐.๐๐ ล้านบาท 

 (๒) ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจริง ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ (ตุลาคม 

๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) มียอดเบิกจ่ายสะสมจริง จ านวน ๑,๐๖๑.๔๒ ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมาย

เบิกจ่าย (ปรับปรุง) จ านวน   ๘.๕๘ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๒ เมื่อเทียบกับกรอบเบิกจ่าย

ลงทุนในปี ๒๕๖๑ (ปรับปรุง) จ านวน ๑,๔๐๐ ล้านบาท) ทั้งนี้ หากปรับเงื่อนไขตามค่าเกณฑ์การ

ประเมินผลของกระทรวงการคลังจะท าให้การเบิกจ่ายรายไตรมาสได้ร้อยละ ๙ .๒๕ และการเบิกจ่าย

สะสมจรงิ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ได้รอ้ยละ ๘ .๙๐  

 

สรุปแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจ าปี ๒๕๖๑ (ตามกรอบ

เบิกจ่ายลงทุน (ปรับปรุง) จ านวน ๑,๔๐๐ ล้านบาท) 

 

 
 

   

 

๑๑/๓.๓.๓... 

เบิกจ่ายสะสมจริง ณ วันท่ี  ๓๐ ก.ย.๖๑ 

เท่ากับ ๑,๐๖๑.๔๒ ลบ. (75.82%) 

หน่วย : ล้านบาท 



- ๑๑ – 

 

 ๓.๓.๓ แนวทางในการก ากับดูแลอย่างต่อเน่ืองในการบริหารจัดการโครงการ/งาน

ตามแผนวิสาหกิจและการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายในปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ 

    จากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปัญหาอุปสรรคที่ท าให้

โครงการ/งาน ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนหนึ่งเกิดจากการยกเลิกการประกวดราคา 

การวิจารณ์ร่าง TOR หลายครั้ง เป็นต้น  โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการเร่งรัดการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 (๑)  คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ได้ก าหนดให้

มีการประชุมอย่างต่อเนื่องในปี ๒๕๖๒ ทุกสัปดาห์ โดยเชิญผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

เพื่อวางแผนบริหารจัดการและสื่อสารโครงการ/รายการลงทุนในความรับผิดชอบในปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ โดยจะร่วมกันบริหารจัดการให้ส าเร็จได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับการ

ด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผน ทั้งในเรื่องการแจ้งจัดหาและการลงนามสัญญา  โดยในปี 

๒๕๖๒ ก าหนดการแจง้จัดหาทุกรายการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  

นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันประเมินความเสี่ยงของรายการ

ลงทุนที่ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และจะ

น าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารผลลัพธ์องค์กร ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อทบทวนเป้าหมายการเบิกจา่ยในปี ๒๕๖๒ ต่อไป 

 (๒)  มอบหมายให้มี Project Manager ของโครงการ/งาน ท าหน้าที่ในการ

ประสานติดตามและบูรณาการงานและบริหารผลลัพธ์โครงการ/งาน 

 ( )  ให้ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญ ในการบริหารจัดการทรัพยากร

ให้เหมาะสมกับการด าเนินงานของโครงการ/งาน ที่จะสะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 

รวมทั้งก ากับ ติดตามรายการลงทุนที่อยู่ในขั้นตอนการจัดหาอย่างใกล้ชิด   

 (๔)  วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโครงการ พร้อมคาดการณ์ผลการ

ด าเนินงานในแต่ละไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ เพื่อน าเสนอในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

และบริหารผลลัพธ์องค์กรเดือนละ ๑ ครั้ง และคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อใหข้้อคิดเห็น/

มุมมองการแก้ปัญหา เพื่อบริหารจัดการโครงการใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 

 

 

 

๑๒/๔. ขั้นตอน... 



- ๑๒ – 

 

๔. ขั้นตอนการด าเนินการหลังจากผ่านที่ประชุมแล้ว  

บริษัทฯ น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ไปด าเนนิการต่อไป 
 

 

 

 

มติ 

 

ส านักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์  (กลุ่มงานวิเคราะหโ์ครงการ) 


