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รายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรของกระทรวงคมนาคม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
รอบการรายงานที่ ๔ ผลการดําเนินงานรอบ ๓ เดือน (ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑)     

 

นโยบายรัฐบาล  พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา วันศุกรท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในสวนท่ีเก่ียวของกับกระทรวงคมนาคม 
 

นโยบายท่ี ๖ : การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
           ขอ ๖.๑๒ ในระยะยาว .....ดานคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี ๒ ทาอากาศยานดอนเมือง และทาอากาศยานสากล 
ในภูมิภาค สงเสริมการใชประโยชนทาอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ การซอมบํารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการขนสงทางอากาศใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 
รวมท้ังการใชทาอากาศยานในภูมิภาคเสริมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง เชน ทาอากาศยานอูตะเภา เปนตน .....รองน้ําลึก 
 

    ผลการเบิกจายงบประมาณ 
(หนวย : ลานบาท  

ทศนิยม ๒ ตําแหนง) 

 
ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔   (รอยละ) แนวทางแกไข 
     วงเงิน รอยละ  

๑. การเช่ือมโยงโครงขายระบบขนสง
ภายในประเทศและพัฒนาจุดเช่ือมตอ
กับประเทศเพ่ือนบาน 
เปาหมายการใหบริการ: 
การคมนาคมเปนศูนยกลางเช่ือมตอ
การเดินทางและการขนสงของภูมภิาค 

๑. ศูนยบรหิารจราจรทาง
อากาศ ระบบเทคโนโลยี
จราจรทางอากาศ และ
ระบบเช่ือมตอโครงขาย
การบริหารจราจรทาง
อากาศท่ัวประเทศ และ
อากาศยานบินทดสอบ
ประสิทธิภาพสูง 

๑. โครงการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ 
- วงเงินรวม ๔,๔๖๐.๓๑ ลานบาท 
(รวมสํารองราคาและปริมาณงาน
เปลี่ยนแปลงรอยละ ๑๐) 
- งบลงทุนท่ีเปนโครงการ มีระยะ 
เวลาดําเนินการตั้งแตป ๒๕๕๕ - 
๒๕๖๒ โดยมีผลการเบิกจายสะสม
ตั้งแตปงบประมาณ ป ๒๕๕๕ - 
๒๕๖๐ รวมจํานวน ๓,๔๔๘.๘๒ 
ลานบาท (รอยละ ๗๗.๓๒) และม ี

แผน:๘๘.๗๘ (ท้ังป) แผน ๔,๔๖๐.๓๑ ๑๐๐  
 
 
 
  
  

ผล: ๘๘.๗๘ 
(เปนไปตามแผน 
เมื่อเทียบกับแผน  
ณ กันยายน ๒๕๖๑ 
(เปาหมายเบิกจาย 
ป ๒๕๖๑ เทากับ 
๓๑.๙๓ ลานบาท) 
 
 

ผล ๓,๕๑๒.๑๙ ๗๘.๗๔ 
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    ผลการเบิกจายงบประมาณ 
(หนวย : ลานบาท  

ทศนิยม ๒ ตําแหนง) 

 
ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔   (รอยละ) แนวทางแกไข 
     วงเงิน รอยละ  

แผนเบิกจายงบประมาณในป 
๒๕๖๑– ๒๕๖๒ จํานวน 
๑,๐๑๑.๔๙ ลานบาท  
การดําเนินโครงการประกอบดวย 
๓ โครงการยอย ดังนี ้

  (๑) จัดต้ังศูนยบริหารจราจรทาง 
อากาศ (Air Traffic Management 
Centre: ATMC) 
(วงเงิน ๑,๙๗๒.๗๓ ลานบาท) 

ดําเนินการจัดหาพรอมกับโครงการพัฒนาระบบ/อุปกรณ
วิศวกรรมสนับสนุนการบริหารจราจรทางอากาศ ณ  
ศูนยควบคุมการบินภูมิภาค (รายการขอ (๒.๖)) โดย 
ลงนามสัญญาจัดซื้อระบบ/อุปกรณแลว เมื่อวันท่ี ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีความคืบหนา ดังน้ี 
๑) ติดตั้งระบบ/อุปกรณหองฝกอบรมและปฏิบัติงาน 
Contingency and Training: CONTRA ท่ีสํานักงานใหญ 
ทุงมหาเมฆ และศูนยควบคุมการบินภูมิภาค  
๒) ติดตั้ง/ทดสอบระบบ/อุปกรณหลัก Main Operation 
System (MOPS) ณ สํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ และ
ระบบ Local Tower System (LTS) และระบบ Remote 
Tower System (RTS) ณ สํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ และ
ศนูยควบคุมการบินภูมิภาค และหอบังคับการบินลูกขาย
แลวเสรจ็  
๓) ตรวจสอบการทํางานและแลกเปลี่ยนขอมูลระบบ/
อุปกรณ Integration Test (ITT) ท่ัวประเทศพรอมกัน 
และทดสอบระบบตอเน่ือง System Continuity Test (SCT) 
ระบบ/อุปกรณและตรวจรับแลวเสร็จ  
๔) เช่ือมตอสัญญาณ/ขอมูลจากระบบ/อุปกรณภายนอก
เขากับระบบ TMCS แลวเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
ปจจุบันไดมีการทดสอบการใชงานระบบใหมคูขนานกับ
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    ผลการเบิกจายงบประมาณ 
(หนวย : ลานบาท  

ทศนิยม ๒ ตําแหนง) 

 
ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔   (รอยละ) แนวทางแกไข 
     วงเงิน รอยละ  

ระบบปจจุบัน (ระบบปจจุบันเปนหลัก) ในการใหบริการ
ศูนยควบคุมการบินเชียงใหม เมื่อวันท่ี ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๖๑ และศูนยปฏิบัติงานท่ีเหลือภายในป ๒๕๖๒ 
รวมถึงดําเนินการจัดทํา Safety Assessment เพ่ือขอรับ
การรับรองเปดใชงานระบบใหมจากสํานักงานการบินพล
เรือนแหงประเทศไทย (กพท.) โดย บวท. ไดสง Safety 
Case 1st Draft ใหกับ กพท. แลว และจะนําสงเอกสารดาน
ความปลอดภัยใหกับ กพท. เพ่ิมเติมในตนป ๒๕๖๒ ซึ่ง
คาดวา กพท. จะใหการรับรองระบบใหมภายในป ๒๕๖๒ 
เพ่ือเปดใชงานตอไป 

  (๒) การเพ่ิมขีดความสามารถ
ระบบ/เทคโนโลยีจราจรทาง
อากาศและการพัฒนาระบบ
เชื่อมตอโครงขายการบริหาร
จราจรทางอากาศท่ัวประเทศ 
(CNS Systems Enhancement 
and ATM Network Integration) 
(วงเงิน ๑,๔๔๕.๗๔ ลานบาท) 
ประกอบดวย ๖ โครงการยอย 

  

  (๒.๑) เพ่ิมการใหบริการขอมูล  
การบินการแนะนําการบิน (Flight  
Information/Advisory Service) 
และการบริการแจงเตือนภยั 
(Alerting Service) สําหรับอากาศยาน       
ทุกประเภท (FIAS) 
(วงเงิน ๕๘.๔๖ ลานบาท) 

ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
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    ผลการเบิกจายงบประมาณ 
(หนวย : ลานบาท  

ทศนิยม ๒ ตําแหนง) 

 
ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔   (รอยละ) แนวทางแกไข 
     วงเงิน รอยละ  

  (๒.๒) จัดตั้งศูนยบริหารขอมูล 
การบิน (Flight Data 
Management Centre: FDMC) 
(วงเงิน ๑.๘๑ ลานบาท) 

ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๕๕  

  (๒.๓) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบติดตามอากาศยานในประเทศ 
(ติดตั้งเพ่ิมเติม ณ พิษณุโลก เชียงราย 
อุดรธานี รอยเอ็ด และชุมพร) 
(วงเงิน ๕๔๕.๔๖ ลานบาท)  

ดําเนินการติดตั้งระบบแลวเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

 

  (๒.๔) จัดตั้งศูนยสํารองฉุกเฉิน        
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ        
(เพ่ิมเติม) (วงเงิน ๓.๖๔ ลานบาท) 

ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๕๕  
 
 
  (๒.๕) พัฒนาระบบ/อุปกรณ 

วิศวกรรมสนับสนุนการบริหาร 
จราจรทางอากาศ ณ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูม ิเพ่ือรองรบัปริมาณจราจร
ทางอากาศ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจราจรทางอากาศ 
(วงเงิน ๒๗๒.๗๓ ลานบาท) 

- จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสื่อสารดวยเสียง  
(Voice Communication Control System: VCCS)  
แลวเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
- การจัดหาระบบประมวลผลติดตามอากาศยาน ณ 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการพรอมกับการ
จัดหาระบบประมวลผลติดตามอากาศยาน และระบบ 
Multilateration ในโครงการจัดหาและติดตั้งระบบ/อุปกรณ 
บริการจราจรทางอากาศ ณ หอบังคับการบินดอนเมือง 
แหงใหม ซึ่งลงนามสัญญาเมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
แลวเสร็จ  โดยไดมีการติดตั้ งทดสอบและตรวจรับ 
แลวเสร็จในป ๒๕๖๐ รวมถึงทดสอบการใชงานระบบใหม
คูขนานกับระบบปจจุบันตอเน่ือง ณ Bangkok Approach 
Control และ Tower Control ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เพ่ือเตรียมการ Cutover ไปสูระบบใหม สําหรับ Tower 

 
  
  



       - ๕ -                                                                                 สิ่งท่ีสงมาดวย 
 

    ผลการเบิกจายงบประมาณ 
(หนวย : ลานบาท  

ทศนิยม ๒ ตําแหนง) 

 
ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔   (รอยละ) แนวทางแกไข 
     วงเงิน รอยละ  

Control ทาอากาศยานดอนเมือง เริ่มทดสอบใชงาน
ระบบเมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ควบคูกับการจัดทํา
เอกสารการประเมินความปลอดภัยของระบบใหม เพ่ือขอ
รับรองการเปดใชงานจาก กพท. ท้ังน้ีการเปดใชระบบใหม
จะสอดคลองกับโครงการ (๑) ตามแผนการถายโอนระบบ 
(เปนสวนรับผิดชอบของ บวท.) 

  (๒.๖) พัฒนาระบบ/อุปกรณ  
วิศวกรรมสนับสนุนการบริหาร 
จราจรทางอากาศ ณ ศูนยควบคุม
การบินภูมิภาค (ศูนยควบคุมการบิน
เชียงใหม พิษณุโลก ภเูก็ต และ
หาดใหญ)  
(วงเงิน ๕๖๓.๖๔ ลานบาท) 

- จัดหาพรอมกับโครงการจดัตั้งศนูยบริหารจราจรทาง
อากาศ (ATMC) ในโครงการท่ี ๑ ขอ (๑) เพ่ือใหระบบ
สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
  
  

  (๓) จัดหาอากาศยานบินทดสอบ 
ประสิทธิภาพสูง 
(วงเงิน ๖๓๗.๐๐ ลานบาท) 

- โครงการดําเนินการจัดหาอากาศยาน ๒ ลํา โดยไดรับมอบ
อากาศยานลําแรกแลวในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ สําหรับการ
จัดหาอากาศยานลําท่ีสอง ไดตรวจรับเรียบรอยแลว  
เมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
  
  

 


