


 
 

คำนำ 

 แผนปฏิบัติการประจำปีฉบับนี้ จัดทำขึ้นสอดคล้องกับแผนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
บริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ ปีบัญชี 2566-2570 เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของเงินทุนฯ 
ในปีบัญชี 2566 ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน งบประมาณ
ของแต่ละแผนงาน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน 

 การนำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ–กองทัพเรือ ปีบัญชี 2566–2570 
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ จึงจำเป็นต้อง
มีกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ ตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรม/
งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการประสานงาน การให้ความร่วมมือ และ
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

                                                                     คณะทำงานยุทธศาสตร์ 
                          เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ 
                                                                        สิงหาคม 2565 
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1. วิสัยทัศน์ 

 ทพส.-ทร. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “มุ่งพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ–กองทัพเรือสู่การเป็นท่าเรือท่ีมี
สมรรถนะสูง” ในหลักการองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงนั้นต้องเป็นองค์กรท่ีมีการกำหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
และมีแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน การบริหารจัดการท่ีมีความยืดหยุ่น และมีคุณภาพมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การเปิดกว้างและมุ่งเน้นการดำเนินการ การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาและ
คุณภาพของผลงานดีเย่ียมเป็นที่ยอมรับ 

 วิสัยทัศน์ของ ทพส.-ทร. ดังกล่าวมีความชัดเจนโดยสอดรับกับภารกิจ หน้าท่ีหลักของกองทัพเรือ ซึ่งมี
ภารกิจหลักในด้านความมั่นคง การปกป้องอธิปไตยของชาติ และยังมีภารกิจท่ีตอบสนองกับนโยบายของรัฐ            
ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งทำให้ภารกิจของเงินทุนฯมีภารกิจท่ีต้องดำเนินการ       
ท้ังด้านการพัฒนา การลงทุน และภารกิจด้านความมั่นคง (One Port Two Missions) ซึ่งทางเงินทุนฯ เป็น
หนึ่งในกลไกท่ีสำคัญท่ีจะช่วยขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ท่ีกำหนดไว้และยังต้องคงไว้ซึ่งพันธกิจหลักในด้านความมั่นคงซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญ            
ในดุลยอำนาจของชาติ ซึ่งสะท้อนภาพเชิงบวกท่ีแสดงถึงเป็นเลิศในด้านความมั่นคง และพาณิชย์นาวีดีเย่ียม 
ในอนาคต ซึ่งต้องใช้ศักยภาพของทรัพยากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ด้าน และเตรียมการ 
ท่ีจะรองรับการขยายตัวของการลงทุน การท่องเท่ียว การคมนาคมขนส่งในอนาคตอันใกล้นี้  ซึ่งท้าทาย                  
ขีดความสามารถของคณะกรรมการบริหารกำลังพลและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคน 

2. พันธกิจ 

 ๑) ใหก้ารสนับสนุนเรือรบของกองทัพเรือ และเรือรบต่างชาติตามท่ีกองทัพเรือจะส่ังการ 
 ๒) ให้การบริการแก่เรือสินค้าของเอกชน ตลอดจนให้บริการพื้นท่ีหลังท่า และเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง
ในเชิงพาณิชย์  โดยจะต้องดำรงไว้ซึ่ งวัตถุประสงค์ทางทหารเป็นสำคัญ และข้อผูกพันท่ีจะพึ งมีกับ
ผู้ประกอบการจะมีอายุสัญญาไม่เกินห้วงเวลาท่ีกองทัพเรืออนุญาตให้ดำเนินการเชิงพาณิชย์เท่านั้น  
 ๓) สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor Development - EEC) 

3. เป้าหมาย 

 1) เป็นท่าเรือท่ีสามารถให้บริการด้านความมั่นคงและด้านพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 2) เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบและเรือพาณิชย์ 

เป้าประสงค์ 
1. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของท่าเรือฯ ให้ได้มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาระบบการให้บริการให้รองรับ multimodal transportation 

ในยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) 
การปรับปรุงพื้นท่ีสร้างท่าเรือเพิ่มเติม พัฒนาพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กำหนดเขตพื้นท่ีให้มีความ
เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างคู่ขนานไม่กระทบต่อพันธกิจหลัก
ของกองทัพเรือ อีกท้ังรองรับการพัฒนาโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีการเช่ือมโยง
เครือข่ายคมนาคมหลายรูปแบบ ท้ังอากาศยาน ระบบราง และการขนส่งทางน้ำ ซึ่งประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ
ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ท่ีเป็นศูนย์กลางของอาเซียนส่งผลให้เอื้ออำนวยต่อการคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์นาวี 
ซึ่งทางเงินทุนฯ ได้เตรียมแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาขีดความสามารถ             
ท้ังด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ตอบสนองผู้มารับ
บริการได้อย่างสมบูรณ์ แต่ในพันธกิจหลักก็ยังคงไว้ในด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นเสาหลักในด้านการรักษาอธิปไตย
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งได้มีแผนงาน/โครงการรองรับไว้เช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ควบคู่กันไปอย่าง มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสู่องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

เป้าประสงค์ 
1. กระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรของเงินทุนฯ มีศักยภาพเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของเงินทุนฯ  
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสามารถรองรับการปฏิบัติงานและตอบสนอง 

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของเงินทุนฯให้ตอบสนองต่อการท่ีประเทศจะ
ก้าวไปสู่การใช้เทคโนโลยี (Thailand ๔.๐) โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม ท่ีมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับเงินทุนฯ มาใช้ โดยมีแผนงาน โครงการ ปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐาน (data base) ในทุก
ด้าน เช่น ระบบการเบิก-จ่าย ระบบฐานข้อมูลผู้มารับบริการให้มีความทันสมัย ปลอดภัย เช่ือมโยงเพื่อตอบสนอง 
อำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (one stop service)  

 ด้านบุคลากรนั้นถือเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีต้องมีการ “สรรหา พัฒนา รักษาไว้” โดยมีแผนงาน 
โครงการในการท่ีจะดำเนินการตามกระบวนการ โดยการกำหนดกรอบอัตราให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมปัจจุบันของเงินทุนฯ อีกท้ังมีโครงการในการพัฒนา ศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้                    
กับบุคลากรเพื่อท่ีจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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5. แนวความคิดทางยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบและเรือพาณิชย์ 

มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) การปรับปรุงพื้นท่ี สร้างท่าเรือเพิ่มเติม พัฒนาพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์ใน             
เชิงพาณิชย์ กำหนดเขตพื้นท่ีให้มีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง เพื่อให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างคู่ขนานไม่กระทบต่อพันธกิจหลักของกองทัพเรือ อีกท้ังรองรับการพัฒนาโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีการเช่ือมโยงเครือข่ายคมนาคมหลายรูปแบบ ท้ังอากาศยาน ระบบราง และการขนส่ง
ทางน้ำ ซึ่งประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ท่ีเป็นศูนย์กลางของอาเซียนส่งผลให้เอื้ออำนวยต่อ
การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์นาวี ซึ่งทางเงินทุนฯ ได้เตรียมแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ในการพัฒนาขีดความสามารถท้ังด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความเหมาะสม 
ทันสมัย ตอบสนองผู้มารับบริการได้อย่างสมบูรณ์ แต่ในพันธกิจหลักก็ยังคงไว้ในด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นเสาหลัก
ในด้านการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งได้มีแผนงาน โครงการ รองรับไว้เช่นเดียวกัน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาควบคู่กันไปอย่าง มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสู่องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของเงินทุนฯ ให้ตอบสนองต่อการท่ีประเทศ จะก้าวไปสู่การใช้
เทคโนโลยี (Thailand 4.0) โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
เงินทุนฯ มาใช้ โดยมีแผนงาน โครงการ ปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐาน (data base) ในทุกด้าน เช่น ระบบ
การเบิก-จ่าย ระบบฐานข้อมูลผู้มารับบริการให้มีความทันสมัย ปลอดภัย เช่ือมโยงเพื่อตอบสนองอำนวยความ
สะดวก สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (one stop service) ด้านบุคลากรนั้นถือเป็นส่ิงท่ี
สำคัญท่ีสุดท่ีต้องมีการ “สรรหา พัฒนา รักษาไว้” โดยมีแผนงาน โครงการ ในการท่ีจะดำเนินการตามกระบวนการ 
โดยการกำหนดกรอบอัตราให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันของเงินทุนฯ อีกท้ังมีโครงการในการ
พัฒนา ศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรเพื่อท่ีจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6. ค่านิยม 

 การท่ี ทพส.-ทร. จะสามารถก้าวข้ามจากองค์กรท่ีมีประสิทธิผลไปสู่องค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงอย่างเป็น
เลิศท่ีสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้จะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานท่ีสำคัญท่ีครอบคลุมในทุกๆ ด้านขององค์กร
ซึ่งเป็นหลักการและพฤติกรรมช้ีนำท่ีส่ือถึงความคาดหวังให้องค์กรและกำลังพลปฏิบัติ ค่ านิยมสะท้อน                 
และเสริมสร้างวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์ สนับสนุนและช้ีนำการตัดสินใจและช่วยให้การปฏิบัติงานขององค์กร
บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม หรือรวมเรียกว่าค่านิยมหลัก โดย ทพส.-ทร. กำหนดไว้                   
๗ ประการ ดังนี้ 

๑) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม (Integrity) 
 การมีมาตรฐานด้านจริยธรรมสูง การยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม ผสมผสานกับการประพฤติปฏิบัติ
ท่ีซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา โปร่งใสและยุติธรรมจะนำไปสู่การเป็นท่ียอมรับ และความเช่ือถือของทุกภาคส่วน    
ซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จของ ทพส.-ทร. 
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๒) การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Work) 
 ความสำเร็จของ ทพส.-ทร. ขึ้นอยู่กับทีมงานท่ีมีคุณภาพ การอุทิศตนและความยืดหยุ่น ด้วยการใช้
ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ การส่งเสริมความหลากหลายในเชิงความคิดและการปฏิบัติ ระเบียบวินัย      
การยอมรับ การมีส่วนร่วม และการแสวงหาความร่วมมือในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus) 
 การให้ความสำคัญกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นท่ีจะให้บริการท่ีมีคุณค่าสูงมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลโดยจะมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการบริการให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการหรือเกินกว่าความ
คาดหวังของลูกค้า 

๔) การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) 
 มุ่งเน้นการสร้างรายได้เพื่อความมั่นคงทางด้านการเงินในระยะยาว สนับสนุนและส่งเสริมความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการเป็นท่าเรือท่ีใช้ในการสนับสนุนภารกิจทาง
ทหารและการให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

๕) สุขภาพและความปลอดภัย (Healthy and Safety) 
 การปกป้องความปลอดภัยและสุขภาพท่ีดีของกำลังพล หน่วยงาน และผู้ประกอบการท่ีขอรับการ
สนับสนุนการบริหาร และผู้ท่ีเย่ียมชมกิจการ ถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปฏิบัติงาน ทพส.-ทร. มุ่งมั่น           
ท่ีจะส่งเสริมวัฒนธรรมของความปลอดภัยท่ีมีความยืดหยุ่นและความน่าเช่ือถือสูง โดยมุ่งเน้นไปท่ีการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วย 

๖) การเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (ECO Friendly) 
 ส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์                
ท้ังทางบวกและทางลบ ทพส.-ทร. ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมและชุมชน จึงให้ความสำคัญต่อการ
จำกัดหรือลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมจากการดำเนินงานให้เหลือน้อยท่ี สุด และพยายามรณรงค์ส่งเสริม
ความคิดริเริ่มท่ีสนับสนุนการรักษาส่ิงแวดล้อมมากขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นท่าเรือสีเขียวท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

๗) การส่ือสาร (Communication) 
 การส่ือสารท่ีมีคุณภาพสูง เปิดกว้างและตรงไปตรงมาเป็นการสร้างสรรค์ และเป็นการให้ความรู้ท่ี
จำเป็นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ  ผู้ประกอบการ กำลังพลผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียง ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างเสริมความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นทีม ท่ีทำให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีความคืบหน้า 
ไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายร่วมกันรวมท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีจำเป็นในอนาคต 
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7. แผนปฏิบัติการปีบัญชี 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบและเรือพาณิชย ์
เป้าประสงค์ท่ี 1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของท่าเรือให้ได้มาตรฐานสากล 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีบัญชี 2566 

๑. การต่อใบรับรองระบบบริหาร 
งานคุณภาพ ISO 9001 และการ             
ต่อใบรับรองระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001 
 

ดำเนินการขอ/
ต่อ ใบอนุญ าต 
ให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ ตาม
ห้วงเวลาท่ีกำหนด  
 

เพื่อให้เป็นท่าเรือ
ท่ีได้มาตรฐานสากล 
และสร้ างความ
เ ช่ื อ มั่ น ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการ  
 

1. เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับมาตรฐาน                 
ISO 9001/ ISO 14001 
 
2. ปฏิบั ติงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001/ 
ISO 14001 
 
3. รั บ ก า ร ต ร ว จ
มาตรฐาน ISO 9001/ 
ISO 14001 
 
 
 

ทุกปี 100,000 กองการท่า ผลผลิต 
การต่อใบรับรองระบบบริหารงาน
คุณ ภ าพ  ISO 9001 แ ละการ ต่ อ
ใบรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ISO 14001 เป็น ไปตามมาตรฐาน             
ท่ีกำหนดร้อยละ 100 

ผลลัพธ ์
เงิ น ทุ น ห มุ น เวี ย น ฯ  มี ร ะ บ บ                 
การรักษาความปลอดภั ย ท่ี เป็ น
มาตรฐานสากล ตลอดจนมีการ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 
และมีการบริหารจัดการในองค์กร   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จ
ภายในปีบัญชี 2566 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบและเรือพาณิชย ์
เป้าประสงค์ท่ี 1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของท่าเรือให้ได้มาตรฐานสากล 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีบัญชี 2566 

๒. การต่อใบรับรองระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ISO 45001  
 

ดำเนินการขอ/
ต่อ ใบอนุญ าต 
ให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ ตาม
ห้วงเวลาท่ีกำหนด  
 

เพื่อให้เป็นท่าเรือ
ท่ี ไ ด้ ม าต ร ฐ าน 
สากล และสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับ
ผู้ประกอบการ  
 

๑. เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับมาตรฐาน                 
ISO 45001  
 
๒ . ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน ISO 45001 
  
๓ . รั บ ก ารต ร ว จ
มาตรฐาน ISO 45001 
 
 
 
 
 

ทุกปี 260,000 กองการท่า ผลผลิต 
การต่อใบรับรองระบบการจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ISO 45001 เป็น ไปตามมาตรฐาน              
ท่ีกำหนดร้อยละ 100 

ผลลัพธ ์
เงิ น ทุ น ห มุ น เวี ย น ฯ  มี ร ะ บ บ                 
การรักษาความปลอดภั ย ท่ี เป็ น
มาตรฐานสากล ตลอดจนมีการ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 
และมีการบริหารจัดการในองค์กร   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จ
ภายในปีบัญชี 2566 

 

 

 



 
 

7 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบและเรือพาณิชย์ 
เป้าประสงค์ท่ี 1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของท่าเรือให้ได้มาตรฐานสากล 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีบัญชี 2566 

3. การต่อใบรับรองมาตรฐาน 
ISPS (CODE) ข้อบั ง คับว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยของเรือ
และท่าเรือระหว่างประเทศ 
 

ดำเนินการขอ/
ต่อ ใบอนุญ าต 
ให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ ตาม
ห้วงเวลาท่ีกำหนด  
 

เพื่อให้เป็นท่าเรือ
ท่ี ไ ด้ ม าต ร ฐ าน 
สากล และสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับ
ผู้ประกอบการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับมาตรฐาน 
ISPS (CODE) 
 
๒ . ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน ISPS (CODE) 
 
๓ . รั บ ก ารต ร ว จ
มาตรฐาน ISPS (CODE) 
 
 
 
 
 
 

ทุกปี 100,000 กองการท่า ผลผลิต 
การต่อใบรับรองมาตรฐาน ISPS 
(CODE) ข้อบังคับว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือ
ร ะ ห ว่ า ง ป ระ เท ศ  เป็ น ไป ต าม
มาตรฐานท่ีกำหนดร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ 
เงิ น ทุ น ห มุ น เวี ย น ฯ  มี ร ะ บ บ                 
การรักษาความปลอดภั ย ท่ี เป็ น
มาตรฐานสากล ตลอดจนมีการ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 
และมีการบริหารจัดการในองค์กร   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จ
ภายในปีบัญชี 2566 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบและเรือพาณิชย ์
เป้าประสงค์ท่ี 1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของท่าเรือให้ได้มาตรฐานสากล 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีบัญชี 2566 

4. ฝึกซ้ อมแผนตอบโต้ภาวะ
ฉุ ก เฉิ น ด้ าน สาธารณ สุขต าม
มาตรฐานกฎอนามั ยระหว่าง
ประเทศ (IHR 2005) 
 

ผ่านมาตรฐานกฎ
อนามัยระหว่าง
ป ระ เท ศ  ( IHR 
2005) 
 

เพื่อให้เป็นท่าเรือ
ท่ีได้มาตรฐานสากล 
ตามมาตรฐานกฎ
อนามัยระหว่าง
ประเทศ (IHR 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ประชุมคณะทำงาน 
 
๒ . ซักซ้อมฉุกเฉิน
ร่วมกับหน่วยงาน              
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
๓. รับตรวจมาตรฐาน
จากกระทรวง
สาธารณสุข  
 
 
 
 
 

ต.ค.65 
- 

ก.ย.65 

200,000 กองแผนงาน ผลผลิต 
ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขตามมาตรฐานกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ (IHR 2005) เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีกำหนดร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ 
เงิน ทุน หมุ น เวี ยน ฯ มี ก ำลั งพ ล 
เจ้าหน้ าท่ี  และ ผู้ประกอบการมี
ความรู้และประสบการณ์ สามารถ
นำไปพัฒนาและแก้ปัญหาสมรรถนะ
หลักในการตอบสนองต่อเหตุการณ์
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้ แล้วเสร็จ
ภายในปีบัญชี 2566 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบและเรือพาณิชย์ 
เป้าประสงค์ท่ี 2 พัฒนาระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal transportation 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีบัญชี 2566 

5. จ้างซ่อมปรับปรุงระบบกันกระแทก
ท่าเทียบเรือหมายเลข ๒ ท่าเรือ 
จุกเสม็ ด กองการท่ า ทพส.–ทร. 
จำนวน ๙ ชุด  

 
 

เพื่อให้ท่าเรือมี
ขีดความสามารถ
ท่ีจะรองรับเรือ
ท่ีมาใช้บริการ 
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ป ระ สิท ธิภ าพ
แ ล ะ มี ค ว า ม
ปลอดภัย  
 

เรื อ ท่ี ใช้บ ริ ก าร
เกิดความปลอดภัย  
 

๑. จัดทำแผน และ
รายงานขอซื้อ/ขอ
จ้าง  
 
๒. ดำเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้าง  
 
๓. ขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง 
  
๔. การทำสัญญา  
 
๕. บริหารสัญญา
และการตรวจรับ
งาน  

ต.ค.65 
- 

ก.ย.66 

5,950,000 กองการท่า ผลผลิต 
มีการปรับปรุงระบบกันกระแทก           
ท่าเทียบเรือท่ีได้มาตรฐานรองรับ
งานทางด้านเชิงพาณิชย์ และงาน
ทางด้านความมั่นคง มีความสำเร็จ
ร้อยละ 100 

ผลลัพธ ์
เงิน ทุนหมุน เวียนฯ มี ท่าเรือ ท่ีมี                   
ขีดความสามารถท่ีจะรองรับเรือ                
ท่ีมาใช้บริการ รวมท้ังพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และส่ิงอำนวยความ
สะดวก บริเวณท่าเรืออย่างครบครัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย แล้วเสร็จภายในปีบัญชี 
2566 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบและเรือพาณิชย ์
เป้าประสงค์ท่ี 2 พัฒนาระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal transportation 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีบัญชี 2566 

6. จ้างซ่อมทำชุดกันกระแทก 
(FENDER) ท่าเทียบเรือ อรม.อร. 
จำนวน ๑๒ ชุด 

เพื่อให้ท่าเรือมี
ขีดความสามารถ
ท่ีจะรองรับเรือ
ท่ีมาใช้บริการ 
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ป ระ สิท ธิภ าพ
แ ล ะ มี ค ว า ม
ปลอดภัย  
 

เรือท่ีใช้บริการเกิด
ความปลอดภัย  
 

1. จัดทำแผน และ
รายงานขอซื้อ/ขอ
จ้าง 
 
๒. ดำเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้าง  
 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง 
 
4. การทำสัญญา 
 
5. บริหารสัญญา 
และการตรวจรับ
งาน 

ต.ค.65 
- 

ก.ย.66 

3,210,000 กองการท่า ผลผลิต 
มีชุดกันกระแทกท่าเทียบเรือท่ีได้
มาตรฐานรองรับงานทางด้านเชิง
พาณิชย์  และงานทางด้านความ
มั่นคง มีความสำเร็จร้อยละ 100 

ผลลัพธ ์
เงิน ทุนหมุน เวียนฯ มี ท่าเรือ ท่ีมี                   
ขีดความสามารถท่ีจะรองรับเรือ                
ท่ีมาใช้บริการ รวมท้ังพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และส่ิงอำนวยความ
สะดวก บริเวณท่าเรืออย่างครบครัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย แล้วเสร็จภายในปีบัญชี 
2566 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบและเรือพาณิชย ์
เป้าประสงค์ท่ี 2 พัฒนาระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal transportation 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีบัญชี 2566 

7. จ้ างซ่ อมปรับปรุ งระบบกั น
กระแทกท่าเทียบเรือน้ำมัน (POL) 
จำนวน 1 งาน 

เพื่อให้ท่าเรือมี
ขีดความสามารถ
ท่ีจะรองรับเรือ
ท่ีมาใช้บริการ 
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ป ระ สิท ธิภ าพ
แ ล ะ มี ค ว า ม
ปลอดภัย  
 

เรือท่ีใช้บริการเกิด
ความปลอดภัย  
 

1. จัดทำแผน และ
รายงานขอซื้อ/ขอ
จ้าง 
 
๒. ดำเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้าง  
 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง 
 
4. การทำสัญญา 
 
5. บริหารสัญญา 
และการตรวจรับ
งาน 

ต.ค.65 
- 

ก.ย.66 

4,000,000 กองการท่า ผลผลิต 
มีการปรับปรุงระบบกันกระแทกท่า
เทียบเรือน้ำมัน (POL) ได้มาตรฐาน
รองรับงานทางด้านเชิงพาณิชย์    
แล ะ งาน ท าง ด้ าน ค ว าม มั่ น ค ง                     
มีความสำเร็จร้อยละ 100 

ผลลัพธ ์
เงิน ทุนหมุน เวียนฯ มี ท่าเรือ ท่ีมี              
ขีดความสามารถท่ีจะรองรับเรือ                
ท่ีมาใช้บริการ รวมท้ังพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และส่ิงอำนวยความ
สะดวก บริเวณท่าเรืออย่างครบครัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย แล้วเสร็จภายในปีบัญชี 
2566 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบและเรือพาณิชย ์
เป้าประสงค์ท่ี 2 พัฒนาระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal transportation 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีบัญชี 2566 

8. จ้างซ่อมปรับปรุงเสาหลักกัน
กระแทกท่าเทียบเรือน้ำมัน (POL) 
จำนวน 1 งาน 
 

เพื่อให้ท่าเรือมี
ขีดความสามารถ
ท่ีจะรองรับเรือ
ท่ีมาใช้บริการ 
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ป ระ สิท ธิภ าพ
แ ล ะ มี ค ว า ม
ปลอดภัย  
 

เรือท่ีใช้บริการเกิด
ความปลอดภัย  
 

1. จัดทำแผน และ
รายงานขอซื้อ/ขอ
จ้าง 
 
๒. ดำเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้าง  
 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง 
 
4. การทำสัญญา 
 
5. บริหารสัญญา 
และการตรวจรับ
งาน 

ต.ค.65 
- 

ก.ย.66 

2,000,000 กองการท่า ผลผลิต 
มีการปรับปรุงเสาหลักกันกระแทก
ท่ า เ ที ย บ เรื อ น้ ำมั น  (POL)  ไ ด้
มาตรฐานรองรับงานทางด้านเชิง
พาณิชย์  และงานทางด้านความ
มั่นคง มีความสำเร็จร้อยละ 100 

ผลลัพธ ์
เงิน ทุนหมุน เวียนฯ มี ท่าเรือ ท่ีมี              
ขีดความสามารถท่ีจะรองรับเรือ                
ท่ีมาใช้บริการ รวมท้ังพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และส่ิงอำนวยความ
สะดวก บริเวณท่าเรืออย่างครบครัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย แล้วเสร็จภายในปีบัญชี 
2566 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบและเรือพาณิชย์ 
เป้าประสงค์ท่ี 2 พัฒนาระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal transportation 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีบัญชี 2566 

9. จัดซื้ อรถยกหน้ามี งาขนาด                 
๓ ตัน จำนวน 2 คัน 
 

เพื่อจัดหาเครื่อง
ทุ่นแรงทดแทน
ของเดิมท่ีใช้งาน
ม า เป็ น ร ะ ย ะ
เวลานาน ให้มี
ขีดความสามารถ
ร อ ง รั บ ก า ร            
ขน ถ่ าย สิ น ค้ า    
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ป ระ สิ ทธิ ภ าพ
แ ล ะ มี ค ว า ม
ปลอดภัย  
 

ผู้ใช้บริการในการ
ขนถ่ าย สิน ค้ ามี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
รับบริการ  
 

1. จัดทำแผน และ
รายงานขอซื้อ/ขอ
จ้าง 
 
๒. ดำเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้าง  
 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง 
 
4. การทำสัญญา 
 
5. บริหารสัญญา 
และการตรวจรับ
งาน 

ต.ค.65 
- 

ก.ย.66 

3,000,000 กองบริการ ผลผลิต 
มี ร ถ ย ก ห น้ ามี ง าข น าด  3  ตั น        
จำนวน 2 คัน ท่ีได้มาตรฐานรองรับ
ผู้ ใช้บริการในการขนถ่ายสิน ค้า                
มีความสะดวกและปลอดภัยในการ
รับบริการ มีความสำเร็จร้อยละ 100 

ผลลัพธ ์
เงิน ทุนหมุน เวียนฯ มีการจัดหา
เครื่องทุ่นแรงทดแทนของเดิมท่ีใช้
งานมาเป็นระยะเวลานาน ให้มีขีด
ความสามารถรองรับการขนถ่าย
สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัย แล้วเสร็จภายใน                 
ปีบัญชี 2566 

 

 

 



 
 

14 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบและเรือพาณิชย ์
เป้าประสงค์ท่ี 2 พัฒนาระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal transportation 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีบัญชี 2566 

10. จัดซื้อรถกวาดถนนและดูดฝุ่น 
จำนวน ๑ คัน 

เพื่อจัดหาเครื่อง
ทุ่นแรงทดแทน
ของเดิมท่ีใช้งาน
ม า เป็ น ร ะ ย ะ
เวลานาน ให้มี
ขีดความสามารถ
ร อ ง รั บ ก า ร   
ขน ถ่ าย สิ น ค้ า    
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ป ระ สิ ทธิ ภ าพ
แ ล ะ มี ค ว า ม
ปลอดภัย  
 

ผู้ใช้บริการในการ
ขนถ่ าย สิน ค้ ามี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
รับบริการ  
 

1. จัดทำแผน และ
รายงานขอซื้อ/ขอ
จ้าง 
 
๒. ดำเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้าง  
 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง 
 
4. การทำสัญญา 
 
5. บริหารสัญญา 
และการตรวจรับ
งาน 

ต.ค.65 
- 

ก.ย.66 

9,500,000 กองบริการ ผลผลิต 
มรีถกวาดถนนและดูดฝุ่น จำนวน ๑ 
คัน ท่ีได้มาตรฐานรองรับผู้ใช้บริการ
ในการขนถ่ายสินค้า มีความสะดวก
และปลอดภั ยในการรับบริการ                             
มีความสำเร็จร้อยละ 100 

ผลลัพธ ์
เงิน ทุนหมุน เวียนฯ มีการจัดหา
เครื่องทุ่นแรงทดแทนของเดิมท่ีใช้
งานมาเป็นระยะเวลานาน ให้มีขีด
ความสามารถรองรับการ ขนถ่าย
สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัย แล้วเสร็จภายใน                    
ปีบัญชี 2566 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสู่องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
เป้าประสงค์ท่ี 1 กระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีบัญชี 2566 

11. การบำรุงรักษาระบบบริหาร
จัดการควบคุมการจราจรทางน้ำ 

เพื่ อ ให้ ร ะ บ บ
บริห าร จัดการ
ควบคุมการจราจร
ทางน้ำ สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพใน
การให้ บ ริก าร
แก่ เรื อ ท่ี เข้ า–
อ อ ก บ ริ เ ว ณ
ท่าเรือ  
 

ผู้ใช้บริการในการ
ขนถ่ าย สิน ค้ ามี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
รับบริการ 

1. จัดทำแผน และ
รายงานขอซื้อ/ขอ
จ้าง 
 
๒. ดำเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้าง  
 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง 
 
4. การทำสัญญา 
 
5. บริหารสัญญา 
และการตรวจรับ
งาน 

ต.ค.65 
- 

ก.ย.66 

250,000 กองการ
ควบคุมการ
สัญจรทาง

ทะเล 

ผลผลิต 
มี ระบ บ บ ริห าร จัดก ารควบ คุ ม
ก ารจร าจรท างน้ ำ เป็ น ไป ต าม
มาตรฐาน มีความสำเร็จร้อยละ 100 

ผลลัพธ ์
เงินทุนหมุนเวียนฯ มีระบบบริหาร
จัดการควบคุมการจราจรทางน้ำ              
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการแก่เรือท่ีเข้า–ออก
บริ เวณ ท่าเรือ  แ ล้วเสร็จภายใน                
ปีบัญชี 2566 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสู่องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
เป้าประสงค์ท่ี 1 กระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีบัญชี 2566 

1 2 . จ้ างซ่ อ ม ป รับ ป รุ งป้ อ ม
รักษาการณ์  แผนกรักษาความ
ปลอดภัย กองการท่า ทพส.–ทร. 
จำนวน ๑ งาน 

เ พื่ อ ใ ห้ จุ ด
รั ก ษ า ก า ร ณ์  
สามารถใช้งาน
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพใน                
การให้ บ ริก าร
แก่ยานพาหนะ
ท่ี เ ข้ า –อ อ ก
บริเวณท่าเรือ 

ผู้ใช้บริการในการ
ขนถ่ าย สิน ค้ ามี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
รับบริการ 

1. จัดทำแผน และ
รายงานขอซื้อ/ขอ
จ้าง 
 
๒. ดำเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้าง  
 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง 
 
4. การทำสัญญา 
 
5. บริหารสัญญา 
และการตรวจรับ
งาน 

ต.ค.65 
- 

ก.ย.66 

479,482 กองการท่า ผลผลิต 
มีการปรับปรุงป้อมรักษาการณ์  
แผนกรักษาความปลอดภั ย ท่ีได้
ม าต ร ฐ าน ร อ ง รั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร                  
ในการขนถ่ายสินค้า มีความสะดวก
และปลอดภั ยในการรับบริการ                  
มีความสำเร็จร้อยละ 100 

ผลลัพธ ์
เงินทุนหมุนเวียนฯ มีจุดรักษาการณ์ 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการแก่ยานพาหนะท่ี              
เข้า–ออก บริเวณท่าเรือ แล้วเสร็จ
ภายในปีบัญชี 2566 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสู่องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
เป้าประสงค์ท่ี 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสามารถรองรับการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีบัญชี 2566 

13. โครงการพัฒนาระบบการ
บันทึกบัญชีและบันทึกรายงาน
การเงิน ทพส.-ทร. จำนวน 1 งาน 
 

เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร
ด ำ เ นิ น ก า ร              
ด้ า น ก า ร เงิ น 
และการรายงาน
ก า ร เงิ น ข อ ง 
ท พ ส . -ท ร . 
ด ำ เ นิ น ก า ร                
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ป ระ สิท ธิ ภ าพ 
โป ร่ ง ใส  และ
ตรวจสอบได้  
 

ผู้บริหารและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องสามารถ
ตรวจสอบและลด
ขั้ น ตอ น ใน การ
ดำเนินการด้าน
การเงิน  
 

1. จัดทำแผน และ
รายงานขอซื้อ/ขอ
จ้าง 
 
๒. ดำเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้าง  
 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง 
 
4. การทำสัญญา 
 
5. บริหารสัญญา 
และการตรวจรับ
งาน 

ต.ค.65 
- 

ก.ย.66 

483,600 กองการเงิน ผลผลิต 
ผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
ตรวจสอบและลดขั้นตอนในการ
ดำเนินการด้านการเงิน มีความสำเร็จ
ร้อยละ 100 

ผลลัพธ ์
การดำเนินการด้านการเงิน และการ
รายงานการเงินของ ทพส.-ทร. 
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ แล้วเสร็จ
ภายในปีบัญชี 2566 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2566 ของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 

โครงงานที่ 1 : การต่อใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และการต่อใบรับรองระบบ 
การจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001  

1. หน่วยงาน: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 

2. ความสอดคล้อง: สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ 
                         และเรือพาณิชย์ 
                         เป้าประสงค์ท่ี 1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของท่าเรือให้ได้มาตรฐานสากล 

3. หลักการและเหตุผล: ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของท่าเรือให้ได้มาตรฐานสากล 

4. วัตถุประสงค:์ ดำเนินการขอ/ต่อใบอนุญาตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ตามห้วงเวลาท่ีกำหนด  

5. เป้าหมาย: เพื่อให้เป็นท่าเรือท่ีได้มาตรฐานสากล และสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ประกอบการ  

6. ข้ันตอน:  6.1 เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001/ ISO 14001 
 6.2 ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001/ ISO 14001 
 6.3 รับการตรวจมาตรฐาน ISO 9001/ ISO 14001 

7. ผลผลิต: การต่อใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และการต่อใบรับรองระบบการจัดการ 
               ส่ิงแวดล้อม ISO 14001 เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดร้อยละ 100 

8. ผลลัพธ์: เงินทุนหมุนเวียนฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีเป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนมีการบริหาร 
               จัดการส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน และมีการบริหารจัดการในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จ  
               ภายในปีบัญชี 2566 

9. ระยะเวลา: ทุกป ี

10. งบประมาณ : 100,000 บาท 

11. ผู้รับผิดชอบ: กองการท่า 

12. ตัวชี้วัด: ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และใบรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม  
                 ISO 14001 ภายในปีบัญชี ๒๕๖๖  
 
 

 

 



 
 

โครงงานที่ 2 : การต่อใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001  

1. หน่วยงาน: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 

2. ความสอดคล้อง: สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ 
                          และเรือพาณิชย์ 
                          เป้าประสงค์ท่ี 1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของท่าเรือให้ได้มาตรฐานสากล 

3. หลักการและเหตุผล: ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของท่าเรือให้ได้มาตรฐานสากล 

4. วัตถุประสงค:์ ดำเนินการขอ/ต่อใบอนุญาตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ตามห้วงเวลาท่ีกำหนด  

5. เป้าหมาย: เป็นท่าเรือท่ีได้มาตรฐานสากลตามมาตรฐาน ISO 45001 

6. ข้ันตอน: 6.1 เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 45001 
                6.2 ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 45001 
 6.3 รับการตรวจมาตรฐาน ISO 45001 

7. ผลผลิต: การต่อใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 เป็นไปตาม  
               มาตรฐานท่ีกำหนดร้อยละ 100 

8. ผลลัพธ์: เงินทุนหมุนเวียนฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีเป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนมีการบริหาร 
               จัดการส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน และมีการบริหารจัดการในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จ  
               ภายในปีบัญชี 2566 

9. ระยะเวลา: ทุกป ี

10. งบประมาณ: 260,000 บาท 

11. ผู้รับผิดชอบ: กองการท่า 

12. ตัวชี้วัด: ได้รับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 ภายใน 
                 ปีบัญชี ๒๕๖๖ 
 

 

 

 

 

 



 
 

โครงงานที่ 3 : การต่อใบรับรองมาตรฐาน ISPS (CODE) ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ 
และท่าเรือระหว่างประเทศ 

1. หน่วยงาน: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 

2. ความสอดคล้อง: สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ 
                          และเรือพาณิชย์ 
                          เป้าประสงค์ท่ี 1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของท่าเรือให้ได้มาตรฐานสากล 

3. หลักการและเหตุผล: ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของท่าเรือให้ได้มาตรฐานสากล 

4. วัตถุประสงค:์ ดำเนินการขอ/ต่อใบอนุญาตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ตามห้วงเวลาท่ีกำหนด  

5. เป้าหมาย: เป็นท่าเรือท่ีได้มาตรฐานสากลตามมาตรฐาน ISPS (CODE) 

6. ข้ันตอน: 6.1 เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISPS (CODE) 
                6.2 ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISPS (CODE) 
 6.3 รับการตรวจมาตรฐาน ISPS (CODE) 

7. ผลผลิต: การต่อใบรับรองมาตรฐาน ISPS (CODE) ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และ 
               ท่าเรือระหว่างประเทศ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดร้อยละ 100 

8. ผลลัพธ์: เงินทุนหมุนเวียนฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีเป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนมีการบริหาร 
               จัดการส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน และมีการบริหารจัดการในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จ  
               ภายในปีบัญชี 2566 

9. ระยะเวลา: ทุกป ี

10. งบประมาณ: 100,000 บาท 

11. ผู้รับผิดชอบ: กองการท่า 

12. ตัวชี้วัด: ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISPS (CODE) ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและ  
                  ท่าเรือระหว่างประเทศภายในปีบัญชี ๒๕๖๖ 
 

 

 

 

 

 



 
 

โครงงานที่ 4 : ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
(IHR 2005) 

1. หน่วยงาน: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 

2. ความสอดคล้อง: สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ 
                          และเรือพาณิชย์ 
                          เป้าประสงค์ท่ี 1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของท่าเรือให้ได้มาตรฐานสากล 

3. หลักการและเหตุผล: ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของท่าเรือให้ได้มาตรฐานสากล 

4. วัตถุประสงค:์ ผ่านมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) 

5. เป้าหมาย: เพื่อให้เป็นท่าเรือท่ีได้มาตรฐานสากล ตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) 

6. ข้ันตอน: 6.1 ประชุมคณะทำงาน 
               6.2 ซักซ้อมฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
               6.3 รับตรวจมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 

7. ผลผลิต: ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ   
                 (IHR 2005) เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดร้อยละ 100 

8. ผลลัพธ์: เงินทุนหมุนเวียนฯ มีกำลังพล เจ้าหน้าท่ี และผู้ประกอบการมีความรู้และประสบการณ์ สามารถนำไป 
               พัฒนาและแก้ปัญหาสมรรถนะหลัก ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้  
               แล้วเสร็จภายในปีบัญชี 2566 

9. ระยะเวลา: เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 

10. งบประมาณ: 200,000 บาท 

11. ผู้รับผิดชอบ: กองแผนงาน 

12. ตัวชี้วัด: กำลังพล เจ้าหน้าท่ี และผู้ประกอบการมีความรู้และประสบการณ์ สามารถนำไปพัฒนาและ 
                 แก้ปัญหาสมรรถนะหลักในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงงานที่ 5 : จ้างซ่อมปรับปรุงระบบกันกระแทกท่าเทียบเรือหมายเลข ๒ ท่าเรือจุกเสม็ด กองการท่า 
 ทพส.–ทร. จำนวน ๙ ชุด 

1. หน่วยงาน: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 

2. ความสอดคล้อง: สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ 
                          และเรือพาณิชย์ 
                          เป้าประสงค์ท่ี 2 พัฒนาระบบการให้บริการรองรับ Multimodal Transportation 

3. หลักการและเหตุผล: พัฒนาระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal transportation 

4. วัตถุประสงค:์ เพื่อให้ท่าเรือมีขีดความสามารถท่ีจะรองรับเรือท่ีมาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี  
                      ความปลอดภัย  

5. เป้าหมาย: เรือท่ีใช้บริการเกิดความปลอดภัย  

6. ข้ันตอน: 6.1 จัดทำแผน และรายงานขอซื้อ /ขอจ้าง 
 6.2 ดำเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง 
 6.3 ขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง 
 6.4 การทำสัญญา 
 6.5 บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน 

7. ผลผลิต: มีการปรับปรุงระบบกันกระแทกท่าเทียบเรือท่ีได้มาตรฐานรองรับงานทางด้านเชิงพาณิชย์ และ 
               งานทางด้านความมั่นคง มีความสำเร็จร้อยละ 100 

8. ผลลัพธ์: เงินทุนหมนุเวียนฯ มีท่าเรือท่ีมีขีดความสามารถท่ีจะรองรับเรือท่ีมาใช้บริการ รวมทั้งพัฒนาระบบ 
               สาธารณูปโภค และส่ิงอำนวยความสะดวก บริเวณท่าเรืออย่างครบครัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               และมีความปลอดภัย แล้วเสร็จภายในปีบัญชี 2566 

9. ระยะเวลา: เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 

10. งบประมาณ: 5,950,000 บาท 

11. ผู้รับผิดชอบ: กองการท่า 

12. ตัวชี้วัด: ท่าเรือมีระบบกันกระแทกท่าเทียบเรือหมายเลข ๒ ท่าเรือจุกเสม็ด กองการท่า ทพส.–ทร.  
                 จำนวน ๙ ชุด แล้วเสร็จภายในปีบัญชี ๒๕๖๖  
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงงานที่ 6 : จ้างซ่อมทำชุดกันกระแทก (FENDER) ท่าเทียบเรือ อรม.อร. จำนวน ๑๒ ชุด 

1. หน่วยงาน: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 

2. ความสอดคล้อง: สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ 
                         และเรือพาณิชย์ 
                         เป้าประสงค์ท่ี 2 พัฒนาระบบการให้บริการรองรับ Multimodal Transportation 

3. หลักการและเหตุผล: พัฒนาระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal transportation 

4. วัตถุประสงค:์ เพื่อให้ท่าเรือมีขีดความสามารถท่ีจะรองรับเรือท่ีมาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี 
                      ความปลอดภัย  

5. เป้าหมาย: เรือท่ีใช้บริการเกิดความปลอดภัย  

6. ข้ันตอน: 6.1 จัดทำแผน และรายงานขอซื้อ /ขอจ้าง 
 6.2 ดำเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง 
 6.3 ขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง 
 6.4 การทำสัญญา 
 6.5 บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน 

7. ผลผลิต: มีชุดกันกระแทกท่าเทียบเรือท่ีได้มาตรฐานรองรับงานทางด้านเชิงพาณิชย์ และงานทางด้าน 
               ความมั่นคง มีความสำเร็จร้อยละ 100 

8. ผลลัพธ์: เงินทุนหมนุเวียนฯ มีท่าเรือท่ีมีขีดความสามารถท่ีจะรองรับเรือท่ีมาใช้บริการ รวมทั้งพัฒนาระบบ 
               สาธารณูปโภค และส่ิงอำนวยความสะดวก บริเวณท่าเรืออย่างครบครัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               และมีความปลอดภัย แล้วเสร็จภายในปีบัญชี 2566 

9. ระยะเวลา: เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 

10. งบประมาณ: 3,210,000 บาท 

11. ผู้รับผิดชอบ: กองการท่า 

12. ตัวชี้วัด: ท่าเรือมีระบบกันกระแทกท่าเทียบเรือ อรม.อร.จำนวน ๑๒ ชุด แล้วเสร็จภายในปีบัญชี ๒๕๖๖  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โครงงานที่ 7 : จ้างซ่อมปรับปรุงระบบกันกระแทกท่าเทียบเรือน้ำมัน (POL) จำนวน 1 งาน 

1. หน่วยงาน: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 

2. ความสอดคล้อง: สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ 
                         และเรือพาณิชย์ 
                         เป้าประสงค์ท่ี 2 พัฒนาระบบการให้บริการรองรับ Multimodal Transportation 

3. หลักการและเหตุผล: พัฒนาระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal transportation 

4. วัตถุประสงค:์ เพื่อให้ท่าเรือมีขีดความสามารถท่ีจะรองรับเรือท่ีมาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี  
                      ความปลอดภัย  

5. เป้าหมาย: เรือท่ีใช้บริการเกิดความปลอดภัย  

6. ข้ันตอน: 6.1 จัดทำแผน และรายงานขอซื้อ /ขอจ้าง 
 6.2 ดำเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง 
 6.3 ขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง 
 6.4 การทำสัญญา 
 6.5 บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน 

7. ผลผลิต: มีการปรับปรุงระบบกันกระแทกท่าเทียบเรือน้ำมัน (POL) ได้มาตรฐานรองรับงานทางด้าน                   
               เชิงพาณิชย์ และงานทางด้านความมั่นคง มีความสำเร็จร้อยละ 100 

8. ผลลัพธ์: เงินทุนหมนุเวียนฯ มีท่าเรือท่ีมีขีดความสามารถท่ีจะรองรับเรือท่ีมาใช้บริการ รวมทั้งพัฒนาระบบ 
               สาธารณูปโภค และส่ิงอำนวยความสะดวก บริเวณท่าเรืออย่างครบครัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               และมีความปลอดภัย แล้วเสร็จภายในปีบัญชี 2566 

9. ระยะเวลา: เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 

10. งบประมาณ: 4,000,000 บาท 

11. ผู้รับผิดชอบ: กองการท่า 

12. ตัวชี้วัด: ท่าเรือมีระบบกันกระแทกท่าเทียบเรือน้ำมัน (POL) แล้วเสร็จภายในปีบัญชี ๒๕๖๖  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 โครงงานที่ 8 : จ้างซ่อมปรับปรุงเสาหลักกันกระแทกท่าเทียบเรือน้ำมัน (POL) จำนวน 1 งาน 

1. หน่วยงาน: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 

2. ความสอดคล้อง: สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ 
                          และเรือพาณิชย์ 
 เป้าประสงค์ท่ี 2 พัฒนาระบบการให้บริการรองรับ Multimodal Transportation 

3. หลักการและเหตุผล: พัฒนาระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal transportation 

4. วัตถุประสงค:์ เพื่อให้ท่าเรือมีขีดความสามารถท่ีจะรองรับเรือท่ีมาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี  
                      ความปลอดภัย  

5. เป้าหมาย: เรือท่ีใช้บริการเกิดความปลอดภัย  

6. ข้ันตอน: 6.1 จัดทำแผน และรายงานขอซื้อ /ขอจ้าง 
 6.2 ดำเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง 
 6.3 ขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง 
 6.4 การทำสัญญา 
 6.5 บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน 

7. ผลผลิต: มีการปรับปรุงเสาหลักกันกระแทกท่าเทียบเรือน้ำมัน (POL) ได้มาตรฐานรองรับงานทางด้าน                  
               เชิงพาณิชย์ และงานทางด้านความมั่นคง มีความสำเร็จร้อยละ 100 

8. ผลลัพธ์: เงินทุนหมุนเวียนฯ มีท่าเรือท่ีมีขีดความสามารถท่ีจะรองรับเรือท่ีมาใช้บริการ รวมทั้งพัฒนา  
               ระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอำนวยความสะดวก บริเวณท่าเรืออย่างครบครัน ได้อย่างมี  
               ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย แล้วเสร็จภายในปีบัญชี 2566 

9. ระยะเวลา: เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 

10. งบประมาณ: 2,000,000 บาท 

11. ผู้รับผิดชอบ: กองการท่า 

12. ตัวชี้วัด: ท่าเรือมีเสาหลักกันกระแทกท่าเทียบเรือน้ำมัน (POL) แล้วเสร็จภายในปีบัญชี ๒๕๖๖ 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

โครงงานที่ 9 : จัดซื้อรถยกหน้ามีงาขนาด ๓ ตัน จำนวน 2 คัน 

1. หน่วยงาน: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 

2. ความสอดคล้อง: สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ 
                         และเรือพาณิชย์ 
                         เป้าประสงค์ท่ี 2 พัฒนาระบบการให้บริการรองรบ Multimodal Transportation 

3. หลักการและเหตุผล: พัฒนาระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal transportation 

4. วัตถุประสงค:์ เพื่อจัดหาเครื่องทุ่นแรงทดแทนของเดิมท่ีใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ให้มีขีดความสามารถ 
                      รองรับการขนถ่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย  

5. เป้าหมาย: ผู้ใช้บริการในการขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกและปลอดภัยในการรับบริการ  

6. ขั้นตอน: 6.1 จัดทำแผน และรายงานขอซื้อ /ขอจ้าง 
 6.2 ดำเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง 
 6.3 ขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง 
 6.4 การทำสัญญา 
 6.5 บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน 

7. ผลผลิต: มีรถยกหน้ามีงาขนาด 3 ตัน จำนวน 2 คัน ท่ีได้มาตรฐานรองรับผู้ใช้บริการในการขนถ่ายสินค้า  
               มีความสะดวกและปลอดภัยในการรับบริการ มีความสำเร็จร้อยละ 100 

8. ผลลัพธ์: เงินทุนหมุนเวียนฯ มีการจัดหาเครื่องทุ่นแรงทดแทนของเดิมท่ีใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน                
                ให้มีขีดความสามารถรองรับการ ขนถ่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย  
                แล้วเสร็จภายในปีบัญชี 2566 

9. ระยะเวลา: เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 

10. งบประมาณ: 3,000,000 บาท 

11. ผู้รับผิดชอบ: กองบริการ 

12. ตัวชี้วัด: จัดซื้อรถยกหน้ามีงาขนาด ๓ ตัน จำนวน 2 คัน แล้วเสร็จภายในปีบัญชี ๒๕๖๖  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงงานที่ 10 : จัดซื้อรถกวาดถนนและดูดฝุ่น จำนวน ๑ คัน 

1. หน่วยงาน: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 

2. ความสอดคล้อง: สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรือรบ 
                         และเรือพาณิชย์ 
                         เป้าประสงค์ท่ี 2 พัฒนาระบบการให้บริการรองรับ Multimodal Transportation 

3. หลักการและเหตุผล: พัฒนาระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal transportation 

4. วัตถุประสงค:์ เพื่อจัดหาเครื่องทุ่นแรงทดแทนของเดิมท่ีใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ให้มีขีดความสามารถ  
                      รองรับการขนถ่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เป้าหมาย: ผู้ใช้บริการในการขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกและปลอดภัยในการรับบริการ  

6. ข้ันตอน: 6.1 จัดทำแผน และรายงานขอซื้อ /ขอจ้าง 
 6.2 ดำเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง 
 6.3 ขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง 
 6.4 การทำสัญญา 
 6.5 บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน 

7. ผลผลิต: มีกวาดถนนและดูดฝุ่น จำนวน ๑ คัน ท่ีได้มาตรฐานรองรับผู้ใช้บริการในการขนถ่ายสินค้า มี 
               ความสะดวกและปลอดภัยในการรับบริการ มีความสำเร็จร้อยละ 100 

8. ผลลัพธ์: เงินทุนหมุนเวียนฯ มีการจัดหาเครื่องทุ่นแรงทดแทนของเดิมท่ีใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ให้ม ี
                ขีดความสามารถรองรับการ ขนถ่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย แล้วเสร็จ 
                ภายในปีบัญชี 2566 

9. ระยะเวลา: เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 

10. งบประมาณ: 9,500,000 บาท 

11. ผู้รับผิดชอบ: กองบริการ 

12. ตัวชี้วัด: จัดซื้อรถกวาดถนนและดูดฝุ่น จำนวน ๑ คัน แล้วเสร็จภายในปีบัญชี ๒๕๖๖  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงงานที่ 11 : การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำ 

1. หน่วยงาน: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 

2. ความสอดคล้อง: สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสู่องค์กรท่ีมี  
                         การกำกับดูแลกิจการท่ีดี  
                         เป้าประสงค์ท่ี 1 กระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีมีความ 
                         รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. หลักการและเหตุผล: พัฒนาระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal transportation 

4. วัตถุประสงค:์ เพื่อให้ระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                      ในการให้บริการแก่เรือท่ีเข้า–ออกบริเวณท่าเรือ 

5. เป้าหมาย: ผู้ใช้บริการในการขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกและปลอดภัยในการรับบริการ  

6. ข้ันตอน: 6.1 จัดทำแผน และรายงานขอซื้อ /ขอจ้าง 
 6.2 ดำเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง 
 6.3 ขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง 
 6.4 การทำสัญญา 
 6.5 บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน 

7. ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน มีความสำเร็จร้อยละ 100 

8. ผลลัพธ์: เงินทุนหมุนเวียนฯ มีระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำ สามารถใช้งานได้อย่าง                 
               มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่เรือท่ีเข้า–ออกบริเวณท่าเรือ แล้วเสร็จภายในปีบัญชี 2566 

9. ระยะเวลา: เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 

10. งบประมาณ: 250,000 บาท 

11. ผู้รับผิดชอบ: กองการควบคุมการสัญจรทางทะเล 

12. ตัวชี้วัด: ระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดแล้ว 
                  เสร็จภายในปีบัญชี ๒๕๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงงานที่ 12 : จ้างซ่อมปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ แผนกรักษาความปลอดภัย กองการท่า ทพส.–ทร.  
จำนวน ๑ งาน 

1. หน่วยงาน: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 

2. ความสอดคล้อง: สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสู่องค์กรท่ีมี  
                         การกำกับดูแลกิจการท่ีดี  
                         เป้าประสงค์ท่ี 1 กระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีมีความ 
                         รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. หลักการและเหตุผล: พัฒนาระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal transportation 

4. วัตถุประสงค:์ เพื่อให้จุดรักษาการณ์ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ยานพาหนะ  
                      ท่ีเข้า–ออกบริเวณท่าเรือ 

5. เป้าหมาย: ผู้ใช้บริการในการขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกและปลอดภัยในการรับบริการ  

6. ข้ันตอน: 6.1 จัดทำแผน และรายงานขอซื้อ /ขอจ้าง 
 6.2 ดำเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง 
 6.3 ขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง 
 6.4 การทำสัญญา 
 6.5 บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน 

7. ผลผลิต: มีการปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ แผนกรักษาความปลอดภัยท่ีได้มาตรฐานรองรับผู้ใช้บริการ                   
                ในการขนถ่ายสินค้า มีความสะดวกและปลอดภัยในการรับบริการ มีความสำเร็จร้อยละ 100 

8. ผลลัพธ์: เงินทุนหมุนเวียนฯ มีจุดรักษาการณ์ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก ่
                 ยานพาหนะท่ีเข้า–ออกบริเวณท่าเรือ แล้วเสร็จภายในปีบัญชี 2566 

9. ระยะเวลา: เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 

10. งบประมาณ: 479,482 บาท 

11. ผู้รับผิดชอบ: กองการท่า 

12. ตัวชี้วัด: ซ่อมปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ แผนกรักษาความปลอดภัย กองการท่า ทพส.–ทร.                     
                 จำนวน ๑ งาน แล้วเสร็จภายในปีบัญชี ๒๕๖๖  
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงงานที่ 13 : โครงการพัฒนาระบบการบันทึกบัญชีและบันทึกรายงานการเงิน ทพส.-ทร. จำนวน 1 งาน 

1. หน่วยงาน: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 

2. ความสอดคล้อง: สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสู่องค์กรท่ีมี 
                         การกำกับดูแลกิจการท่ีดี  
                         เป้าประสงค์ท่ี 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสามารถรองรับการปฏิบัติงาน 
                         และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. หลักการและเหตุผล: พัฒนาระบบการให้บริการให้รองรับ Multimodal transportation 

4. วัตถุประสงค:์ เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงิน และการรายงานการเงินของ ทพส.-ทร. ดำเนินการได้ 
                       อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

5. เป้าหมาย: ผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและลดขั้นตอนในการดำเนินการด้านการเงิน  

6. ข้ันตอน: 6.1 จัดทำแผน และรายงานขอซื้อ /ขอจ้าง 
 6.2 ดำเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง 
 6.3 ขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง 
 6.4 การทำสัญญา 
 6.5 บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน 

7. ผลผลิต: ผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและลดขั้นตอนในการดำเนินการด้านการเงิน                       
               มีความสำเร็จร้อยละ 100 

8. ผลลัพธ์: การดำเนินการด้านการเงิน และการรายงานการเงินของ ทพส.-ทร. ดำเนินการได้อย่างม ี
                ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ แล้วเสร็จภายในปีบัญชี 2566 

9. ระยะเวลา: เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 

10. งบประมาณ: 483,600 บาท 

11. ผู้รับผิดชอบ: กองการเงิน 

12. ตัวชี้วัด: ออกแบบพัฒนาระบบการบันทึกบัญชีและบันทึกรายงานการเงิน ทพส.-ทร. จำนวน 1 งาน  
                 แล้วเสร็จภายในปีบัญชี ๒๕๖๖ 
 
 
 
 
 



งบประมาณท่ีได้รับ: 100,000 บาท

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กองการท่า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินงาน

ช่ือแผนงาน/โครงการ: การต่อใบรับรองระบบบริหาร 
งานคุณภาพ ISO 9001 และการต่อใบรับรองระบบการ

จัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001

1. เข้ารับการอบรมเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 9001/ ISO 14001 50

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีบัญชี 2566

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566ข้ันตอนการด าเนินงาน เป้าหมายกิจกรรม

โทร: -

100

เพ่ือให้เป็นท่าเรือท่ีได้
มาตรฐานสากลและสร้าง

ความเช่ือม่ันให้กับ
ผู้ประกอบการ

ร้อยละ

2. ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001/ ISO 14001 30

3. รับการตรวจมาตรฐาน ISO 9001/ ISO 14001 20



งบประมาณท่ีได้รับ: 260,000 บาท

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กองการท่า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีบัญชี 2566

ช่ือแผนงาน/โครงการ: การต่อใบรับรองระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001

โทร: -

ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินงาน

ข้ันตอนการด าเนินงาน เป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

100

1. เข้ารับการอบรมเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 45001 เพ่ือให้เป็นท่าเรือท่ี
ได้มาตรฐานสากล
และสร้างความ
เช่ือม่ันให้กับ
ผู้ประกอบการ

50

2. ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 45001 30

3. รับการตรวจมาตรฐาน ISO 45001 20



งบประมาณท่ีได้รับ: 100,000 บาท

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กองการท่า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีบัญชี 2566

ช่ือแผนงาน/โครงการ: การต่อใบรับรองมาตรฐาน ISPS 
(CODE) ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ
และท่าเรือระหว่างประเทศ

โทร: -

ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินงาน

ข้ันตอนการด าเนินงาน เป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

100

1. เข้ารับการอบรมเก่ียวกับมาตรฐาน ISPS (CODE) เพ่ือให้เป็นท่าเรือท่ีได้
มาตรฐานสากลและสร้าง

ความเช่ือม่ันให้กับ
ผู้ประกอบการ

50

2. ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISPS (CODE) 30

3. รับการตรวจมาตรฐาน ISPS (CODE) 20



งบประมาณท่ีได้รับ: 200,000 บาท

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กองแผนงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100

1. ประชุมคณะท างาน เพ่ือให้เป็นท่าเรือท่ีได้
มาตรฐานสากล ตาม
มาตรฐานกฎอนามัย

ระหว่างประเทศ (IHR 
2005)

50

2. ซักซ้อมฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 30

3. รับตรวจมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 20

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีบัญชี 2566

ช่ือแผนงาน/โครงการ: ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ
 (IHR 2005)

โทร: -

ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินงาน

ข้ันตอนการด าเนินงาน เป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



งบประมาณท่ีได้รับ: 5,950,000 บาท

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กองการท่า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีบัญชี 2566

ช่ือแผนงาน/โครงการ: จ้างซ่อมปรับปรุงระบบกัน
กระแทกท่าเทียบเรือหมายเลข ๒ ท่าเรือจุกเสม็ด กอง
การท่า ทพส.–ทร. จ านวน ๙ ชุด

โทร: -

ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินงาน

ข้ันตอนการด าเนินงาน เป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

10

100

1. จัดท าแผน และรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง เรือท่ีใช้บริการเกิดความ
ปลอดภัย

40

2. ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20

3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20

4. การท าสัญญา 10

5. บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน



งบประมาณท่ีได้รับ : 3,210,000 บาท

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองการท่า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10

100

1. จัดท าแผน และรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง เรือท่ีใช้บริการเกิด
ความปลอดภัย

40

2. ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20

3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20

4. การท าสัญญา 10

5. บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีบัญชี 2566

ช่ือแผนงาน/โครงการ: จ้างซ่อมท าชุดกันกระแทก 
(FENDER) ท่าเทียบเรือ อรม.อร. จ านวน ๑๒ ชุด

โทร : -

ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินงาน

ข้ันตอนการด าเนินงาน เป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



งบประมาณท่ีได้รับ: 4,000,000 บาท

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กองการท่า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10

100

1. จัดท าแผน และรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง เรือท่ีใช้บริการ
เกิดความ
ปลอดภัย

40

2. ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20

3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20

4. การท าสัญญา 10

5. บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีบัญชี 2566

ช่ือแผนงาน/โครงการ: จ้างซ่อมปรับปรุงระบบกัน
กระแทกท่าเทียบเรือน้ ามัน (POL) จ านวน 1 งาน

โทร: -

ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินงาน

ข้ันตอนการด าเนินงาน
เป้าหมาย
กิจกรรม

ร้อยละ

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



งบประมาณท่ีได้รับ: 2,000,000 บาท

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กองการท่า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10

100

1. จัดท าแผน และรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง เรือท่ีใช้บริการ
เกิดความ
ปลอดภัย

40

2. ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20

3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20

4. การท าสัญญา 10

5. บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีบัญชี 2566

ช่ือแผนงาน/โครงการ: จ้างซ่อมปรับปรุงเสาหลักกัน
กระแทกท่าเทียบเรือน้ ามัน (POL) จ านวน 1 งาน

โทร: -

ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินงาน

ข้ันตอนการด าเนินงาน
เป้าหมาย
กิจกรรม

ร้อยละ

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



งบประมาณท่ีได้รับ: 3,000,000 บาท

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กองบริการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10

100

1. จัดท าแผน และรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง ผู้ใช้บริการในการ
ขนถ่ายสินค้ามี

ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการรับ

บริการ

40

2. ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20

3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20

4. การท าสัญญา 10

5. บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีบัญชี 2566

ช่ือแผนงาน/โครงการ: จัดซ้ือรถยกหน้ามีงาขนาด ๓ ตัน
 จ านวน 2 คัน

โทร: -

ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินงาน

ข้ันตอนการด าเนินงาน
เป้าหมาย
กิจกรรม

ร้อยละ

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



งบประมาณท่ีได้รับ: 9,500,000 บาท

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กองบริการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10

100

1. จัดท าแผน และรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง ผู้ใช้บริการในการขน
ถ่ายสินค้ามีความ

สะดวกและปลอดภัยใน
การรับบริการ

40

2. ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20

3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20

4. การท าสัญญา 10

5. บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีบัญชี 2566

ช่ือแผนงาน/โครงการ: จัดซ้ือรถกวาดถนนและดูดฝุ่น 
จ านวน ๑ คัน

โทร: -

ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินงาน

ข้ันตอนการด าเนินงาน เป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



งบประมาณท่ีได้รับ: 250,000 บาท

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กองการควบคุมการสัญจรทางทะเล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10

100

1. จัดท าแผน และรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง ผู้ใช้บริการใน
การขนถ่าย

สินค้ามีความ
สะดวกและ

ปลอดภัยในการ
รับบริการ

40

2. ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20

3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20

4. การท าสัญญา 10

5. บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีบัญชี 2566

ช่ือแผนงาน/โครงการ: การบ ารุงรักษาระบบ
บริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ า

โทร: -

ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินงาน

ข้ันตอนการด าเนินงาน
เป้าหมาย
กิจกรรม

ร้อยละ

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



งบประมาณท่ีได้รับ: 479,482 บาท

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กองการท่า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10

100

1. จัดท าแผน และรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง ผู้ใช้บริการใน
การขนถ่าย

สินค้ามีความ
สะดวกและ

ปลอดภัยในการ
รับบริการ

40

2. ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20

3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20

4. การท าสัญญา 10

5. บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีบัญชี 2566

ช่ือแผนงาน/โครงการ: จ้างซ่อมปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ 
แผนกรักษาความปลอดภัย กองการท่า ทพส.–ทร. จ านวน 
๑ งาน

โทร: -

ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินงาน

ข้ันตอนการด าเนินงาน
เป้าหมาย
กิจกรรม

ร้อยละ

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



งบประมาณท่ีได้รับ: 483,600 บาท

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กองการเงิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10

100

1. จัดท าแผน และรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง ผู้บริหารและผู้ท่ี
เก่ียวข้อง
สามารถ

ตรวจสอบและ
ลดข้ันตอนใน
การด าเนินการ
ด้านการเงิน

40

2. ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20

3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20

4. การท าสัญญา 10

5. บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีบัญชี 2566

ช่ือแผนงาน/โครงการ: โครงการพัฒนาระบบการ
บันทึกบัญชีและบันทึกรายงานการเงิน ทพส.-ทร. 
จ านวน 1 งาน

โทร: -

ข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินงาน

ข้ันตอนการด าเนินงาน
เป้าหมาย
กิจกรรม

ร้อยละ

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566




