


คํานํา 

 แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ–กองทัพเรือ ปบัญชี 2565-2567 
ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพื่อเปนกรอบและทิศทางการดําเนินงานของทาเรือพาณิชยสัตหีบ-กองทัพเรือ โดยมีกรอบแนวคิด
ในการจัดทําท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และนโยบายผูบัญชาการทหารเรือ ท้ังนี้ มีการนํา SWOT 
Analysis มาชวยในการวิเคราะหสภาวะแวดลอมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ัง มีการสํารวจความพึงพอใจของ          
ผูมีสวนไดสวนเสียของเงินทุนฯ แลวนํามากําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร และกลยุทธ 

 ซึ่งไดกําหนดแนวทางการบริหารทุนหมุนเวียน กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดต้ัง กํากับและบริหาร            
ทุนหมุนเวียนใหมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหการบริหารทุนหมุนเวียนท้ังท่ีมีอยูเดิม                   
และจัดต้ังใหมใหมีประสิทธิภาพ ลดความเส่ียง และเสริมสรางธรรมภิบาลในการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง
ขององคกรภาครัฐ 

 เพื่อใหการกําหนดทิศทางในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๘ ของ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ มีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลตามแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และภารกิจของกองทัพเรือซึ่งมีหนาท่ีรักษาอธิปไตย ความมั่นคง และ
ผลประโยชนของชาติ การพาณิชยนาวี ตลอดจนการรองรับการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ
สภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางเปนพลวัตน เงินทุนฯ จึงไดดําเนินการทบทวนจัดทําแผนยุทธศาสตรของเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ-กองทัพเรือ ปบัญชี ๒๕๖5–๒๕๖7 เพื่อใหมีความสอดคลองตาม
แผนยุทธศาสตรชาติ และนโยบายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนสอดคลองกับสถานการณและบริบทท่ีเปล่ียนไป            
เพื่อนําไปกําหนดเปนยุทธศาสตรและเปนแนวทางดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ    
       

 

         

                       คณะทํางานยุทธศาสตร 
                                เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ 
                                                                                  มิถุนายน 256๔ 
 

 

 

 

 



บทสรปุผูบรหิาร 

 แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ-กองทัพเรือ (ทพส.-ทร.) ปบัญชี 
2565-2567 จัดทําข้ึนเพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานของเงินทุนฯ โดยกําหนดใหมีความสอดคลองกับแผนงาน
และนโยบายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ,แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล ,พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔6 นโยบายผูบัญชาการทหารเรือ ปบัญชี ๒๕๖๔ 
เพื่อใหแผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ มีความเช่ือมโยงสอดคลองกับนโยบายของประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ–กองทัพเรือ ปบัญชี
๒๕๖5-๒๕67 เงินทุนฯ ไดทบทวนแผนยุทธศาสตรฉบับเดิม โดยการใช SWOT Model มาเปนตัวแบบในการ
วิเคราะห ประกอบดวยการวิเคราะหปจจัยภายใน (Internal Factors) ไดแก จุดแข็ง จุดออนของเงินทุนฯ การ
วิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors) ไดแก โอกาส และภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ท่ีมีผลตอการ
ดําเนินงานของเงินทุนฯ ซึ่งนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ซึ่งจะใชเปนแนวทางการดําเนินงาน
ของเงินทุนฯ ดังนี้ 

 แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ-กองทัพเรือ ปบัญชี ๒๕๖๕-๒๕6๗
ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร และกลยุทธ ดังนี้ 

วิสัยทัศน  “มุงพัฒนาทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือสูการเปนทาเรือท่ีมีสมรรถนะสูง” 

พันธกิจ 

 ๑. ใหการสนับสนุนเรือรบของกองทัพเรือ และเรือรบตางชาติตามท่ีกองทัพเรือจะส่ังการ 
 ๒. ใหการบริการแกเรือสินคาของเอกชน ตลอดจนใหบริการพื้นท่ีหลังทา และเครื่องมือ เครื่องทุนแรงใน
เชิงพาณิชย โดยจะตองดํารงไวซึ่งวัตถุประสงคทางทหารเปนสําคัญ และขอผูกพันท่ีจะพึงมีกับผูประกอบการจะมี
อายุสัญญาไมเกินหวงเวลาท่ีกองทัพเรืออนุญาตใหดําเนินการเชิงพาณิชยเทานั้น  
 ๓. สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor Development - EEC) 

เปาหมาย 
 1. เปนทาเรือท่ีสามารถใหบริการดานความมั่นคงและดานพาณิชยไดอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 2. เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ โปรงใส 
และตรวจสอบได 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการเรือรบและเรือพาณิชย 
มี 2 เปาประสงคดังนี ้
1. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของทาเรือฯ ใหไดมาตรฐานสากล 

  2. พัฒนาระบบการใหบริการใหรองรับ multimodal transportation 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสูองคกรท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
มี 3 เปาประสงคดังนี ้
1. กระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายในองคกรมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ                       
2. บุคลากรของเงินทุนฯ มีศักยภาพเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของเงินทุนฯ  
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสามารถรองรับการปฏิบัติงาน และตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ซึ่งการทบทวนยุทธศาสตรดังกลาวไดมุงเนนท่ีจะใชขีดความสามารถท่ีมีอยูในทุกดานของเงินทุนฯ อยาง
เต็มกําลังความสามารถในการพัฒนาทาเรือพาณิชยสัตหีบใหสามารถสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ ซึ่งมีภารกิจ
หลักในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชนของชาติทางทะเล การดําเนินการเชิงพาณิชยเพื่อสนับสนุนขับเคล่ือน
พาณิชยนาวีของประเทศ สงผลใหภารกิจของเงินทุนฯ มีความหลากหลาย (One Port Two Missions) ซึ่งทาง
เงินทุนมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ และมีแผนงานรองรับท่ีมีความสอดคลอง เหมาะสมกับ
สถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งจะเปนสวนสําคัญท่ีจะสรางความมั่นใจ ความเช่ือมั่นใหกับผูประกอบการในการท่ี
จะเขามาลงทุนในพื้นท่ี ซึ่งจะเปนสวนสําคัญท่ีจะชวยกันขับเคล่ือนใหเงินทุนฯ และประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืนตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ความเปนมาทาเรือพาณิชยสัตหีบ-กองทัพเรือ (ทพส.-ทร.) 

เมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๐๖ รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐฯ ไดทําความตกลงวาดวยการใหความ
ชวยเหลือปรับปรุงใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกข้ึน สําหรับสงกําลังบํารุงไปยังพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนกําลังรบของสหรัฐฯ ซึ่งปฏิบัติการอยูในประเทศเวียดนาม โดยจากการพิจารณาเห็นวา
พื้นท่ีบริเวณอาวสัตหีบมีความเหมาะสมท่ีจะปรับปรุงใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกดังกลาว หลังจากนั้นไดสราง
ทาเรือแหงแรกคือ MAP PIER ในอาวทุงโปรงเริ่มกอสรางในเดือนมิถุนายน ๒๕๐๖ แลวเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 
๒๕๐๙ โดยใชงบประมาณจํานวน ๓๐ ลานบาท จากเงินชวยเหลือตามโครงการชวยเหลือทางทหาร (MILITARY 
ASSISTANCE PROGRAM: MAP)  

ในขณะท่ีการกอสราง MAP PIER ยังไมแลวเสร็จ สถานการณรบในประเทศเวียดนามไดทวีความรุนแรง
ข้ึนฝายสหรัฐฯ มีความจําเปนตองมีทาเรือสําหรับขนสงกําลังทหารและยุทโธปกรณเพิ่มเติมข้ึนอีก และไดเลือก
พื้นท่ีอาวจุกเสม็ด ซึ่งมีธรรมชาติท่ีเกื้อกูล เชน อาวจอดเรือกวางขวาง น้ําลึก ขอบฝงแข็งแรง สามารถสรางถนน        
ทางรถไฟ เขาไปยังทาเรือไดสะดวก รวมท้ังอยูใกลสนามบินอูตะเภา ซึ่งกําลังอยูในระหวาง การกอสรางเชนกัน 
โดยเริ่มการกอสรางทาเรือจุกเสม็ดในปลายป ๒๕๐๘ แลวเสร็จ เมื่อพฤษภาคม ๒๕๑๑  

 เมื่อสหรัฐฯ ไดสรางทาเรือท่ีอาวทุงโปรง และทาเรือจุกเสม็ดเรียบรอยแลวไดทําพิธีมอบใหกับรัฐบาลไทย
เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๑ และกองบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้นไดมอบใหกองทัพเรือเปนผูดําเนินการใช
ประโยชนดูแลรักษาต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา โดยกองทัพเรือไดจัดเจาหนาท่ีเขาปฏิบัติงานในทาเรือทุกแหงรวมกับ
เจาหนาท่ีของสหรัฐฯ ซึ่งการปฏิบัติงานสวนใหญเปนการขนถายยุทโธปกรณของสหรัฐฯ ท่ีใชในการปฏิบัติการรบ
ในประเทศเวียดนาม รวมท้ังการรับมอบยุทโธปกรณท่ีไดรับความชวยเหลือทางการทหารจากสหรัฐฯของสาม              
เหลาทัพ  

 ตอมารัฐบาลไทยเห็นสมควรดําเนินการปรับปรุงทาเรือจุกเสม็ดใหเปนทาเรือพาณิชย เพื่อรองรับ 
การขยายตัวของการทาเรือแหงประเทศไทย จึงไดออกพระราชกฤษฎีกากําหนดอาณาบริเวณของการทาเรือ 
แหงประเทศไทย ณ ทาเรือพาณิชยสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖            
ตอนท่ี ๒๐๓ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๒ โดยใหกองทัพเรือมอบทาเรือจุกเสม็ดใหแกการทาเรือแหง              
ประเทศไทย และไดออกพระราชบัญญัติโอนกิจการในสวนท่ีเกี่ยวกับทาเรือพาณิชยสัตหีบของกองทัพเรือ                   
ไปเปนของการทาเรือแหงประเทศไทย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐ ตอนท่ี ๕๖ ลงวันท่ี                    
๘ เมษายน ๒๕๒๖  

ตอมาสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดแจงใหกระทรวงคมนาคมทราบวาทาเรือพาณิชยสัตหีบไมเหมาะสมท่ีจะ
เปนทาเรือพาณิชยเนื่องจากไมปลอดภัย และทาเรือพาณิชยสัตหีบตองปฏิบัติตามขอตกลงระหวางกองทัพเรือกับ 
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การทาเรือแหงประเทศไทย ทําใหเกิดความไมคลองตัวในการปฏิบัติงานเทาท่ีควร ประกอบกับทาเทียบเรือของ
กองทัพเรือท่ีสัตหีบมีไมเพียงพอท่ีจะใชเทียบเรือขนาดใหญและเรือดําน้ําในอนาคต จึงไดมีหนังสือถึงการทาเรือ 
แหงประเทศไทยเพื่อขอทาเรือพาณิชยสัตหีบคืน เมื่อการกอสรางทาเรือแหลมฉบังระยะแรกเสร็จเรียบรอยและ
สามารถใชงานได กระทรวงคมนาคมจึงไดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบการเลิกกิจการทาเรือ
พาณิชยสัตหีบ และสงทาเรือพาณิชยสัตหีบคืนใหกับกองทัพเรือพรอมท้ังขอความอนุเคราะหใหผูใชบริการท่ียังไม
พรอมท่ีจะยาย ไปใชทาเรือพาณิชยแหลมฉบังไดใชทาเรือ พาณิชยสัตหีบไปกอน อีกท้ังเพื่ออํานวยความสะดวก             
ในการขนถายอุปกรณกอสรางตามโครงการพัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันออก โดยเฉพาะบริเวณมาบตาพุดซึ่งยัง
ไมมีทาเรือพาณิชยท่ีจะใหบริการได ซึ่งกองทัพเรือ ไดใหการสนับสนุนตามท่ีรองขอ ตอมาคณะรัฐมนตรีไดลงมติ
เมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๓๔ เห็นชอบการเลิกกิจการทาเรือพาณิชยสัตหีบ และใหสงทาเรือพาณิชยสัตหีบ             
คืนใหกับกองทัพเรือตามขอเสนอของกระทรวงคมนาคม และกองทัพเรืออนุมัติใหฐานทัพเรือสัตหีบรับมอบทาเรือ
พาณิชยสัตหีบคืนจากการทาเรือแหงประเทศไทยต้ังแต วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๔ และใหเจาหนาท่ีของการ
ทาเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เขาดําเนินการเชิงพาณิชยตอ โดยไดใชช่ือในการดําเนินงานเชิงพาณิชยวา                          
“ทาเรือพาณิชยสัตหีบ-กองทัพเรือ (ทพส.-ทร.)”  

 

การนี้กองทัพเรือไดรับจัดสรรงบประมาณจัดต้ังเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ - 
กองทัพเรือ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๕ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และไดประกาศใชระเบียบกองทัพเรือวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ 
พ.ศ.๒๕๓๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอจัดต้ังการดําเนินการ และการประเมินผลการดําเนินงาน 
ทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๗ โดยกองทัพเรือไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ทพส.-ทร. จํานวน ๑๑ ทาน ตามคําส่ัง 
ทร. (เฉพาะ) ท่ี ๒๘๓/๒๕๕๘ ลง ๒๐ เม.ย.๕๘ เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ทพส.-ทร. และมี ผบ.ฐท.สส. 
เปนประธานกรรมการ และ ผอ.กทส.ฐท.สส. เปนกรรมการและเลขานุการ ในการดําเนินงาน และลาสุดตาม
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๘ ไดออกประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๕ ก.ย.๕๘ และ           
มีผลบังคับใชหลังจากออกประกาศหกสิบวัน สงผลใหตองดําเนินการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหาร ทพส.-ทร. 
เปน ๘ ทาน โดยกําหนดให ผบ.ทร. เปนประธาน และ ผอ.กทส.ฐท.สส. เปนกรรมการและเลขานุการฯ ซึ่งตาม 
พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๘ สวนท่ี ๔ มาตรา ๒๖ กําหนดใหดําเนินการในเรื่องการกําหนด
ตําแหนง คุณสมบัติของตําแหนง อัตราเงินเดือน คาตอบแทน อํานาจหนาท่ี ระยะเวลาการจาง การประเมินผล              
การปฏิบัติงาน และการเลิกจางพนักงาน และลูกจางใหเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด 

1.2 วัตถุประสงคการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๑ ยุทธศาสตรชาติมาตรา ๕ ระบุวาใหมี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํา
แผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน อันจะกอใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาวตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ ซึ่งจะตองไมนอยกวา ๒๐ ป 
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 การประกาศใช ยุ ทธศาสตร ชาติ ให ทํ า เปนประกาศพระบรมราชโองการ  เมื่ อ ไดประกาศ                       
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได และหนวยงานของรัฐทุกหนวยมีหนาท่ีดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

 การกําหนดนโยบายและบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีกอนท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดิน   
การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติและ 
แผนอื่นใดรวมตลอดท้ังการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

 ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ    
การบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ-กองทัพเรือ จึงทบทวนแผนยุทธศาสตรเพื่อใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ 
สภาวะแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน                   
และเกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ อยางเปนรูปธรรม ท้ังนี้ยังใชเปนแผนท่ีนําทางใหเงินทุนฯ ซึ่งเปน
หนวยงานภายใตกํากับของกระทรวงการคลังไดยึดถือปฏิบัติตามภารกิจ และเปาหมายรวมเพื่อใหสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล และประเทศตอไป 
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บทที่ 2 
กรอบการกําหนดแผนยุทธศาสตรเงนิทนุหมนุเวียนเพื่อการบริหาร 

ทาเรือพาณิชยสตัหบี-กองทพัเรือ 

 กรอบการกําหนดแผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ปบัญชี ๒๕๖๕–๒๕๖๗ ไดพิจารณาและดําเนินการทบทวน       
จัดทําใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไปในดานตางๆ อาทิเชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม     
ท่ีเปล่ียนแปลงไปท้ังภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งสงผลกระทบท้ังทางตรง และทางออมตอการดําเนินงาน       
ของเงินทุนฯ โดยไดพิจารณาประเด็นท่ีมีความเกี่ยวของกับเปาหมายและการดําเนินงานของเงินทุนฯ ไดแก 

 ๑. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕79) 
 ๒. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
 3. แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔) 
 4. นโยบายผูบัญชาการทหารเรือ ปบัญชี ๒๕๖๔ 

 ท้ังนี้จากการพิจารณานโยบายดังกลาวขางตน เงินทุนฯ จึงไดมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อชวยใหเงินทุนฯ 
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองเปนไปตามแนวทางของยุทธศาสตรชาติตอไป 
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2.1 กรอบการกําหนดแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนเพือ่การบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ-กองทัพเรือ 

 

  

๑. แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.2561-2579) 
๒. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔6 
3. แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.2558–2564) 
4. นโยบายผูบัญชาการทหารเรือ ปบัญชี ๒๕๖๔ 
 

 ทบทวนแผนยุทธศาสตร ๓ ป (ปบัญชี ๒๕๖๕–๒๕๖๗) 
  SWOT Models 
 ผลการประเมินเงินทุนฯ ยอนหลัง  
 

การติดตามประเมินผล 

 ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวช้ีวัดเงินทุนฯ 
 

 กําหนดประเด็นยุทธศาสตร 
 กําหนดเปาประสงค 
 กําหนดตัวช้ีวัด / เปาหมาย 
 กําหนดกลยุทธ 
 กําหนดแผนปฏิบัติงาน / โครงการ / งบประมาณ 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
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2.2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561–25๘9)  

 เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ คือ การกําหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาใหหนวยงานของรัฐ                       
ทุกภาคสวนตองทําตามเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนภายในป 2579 ตามสโลแกนวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดยรัฐบาล 
คณะกรรมการ และหนวยงานราชการทุกแหงในอนาคตจะตองทําตามยุทธศาสตรชาติ ต้ังแตระดับนโยบาย 
งบประมาณประจําป และแผนตางๆ โดย พ.ร.บ. การจัดทํายุทธศาสตรชาติ 2560 กําหนดอยางชัดเจน                      
ในมาตรา 5 วา “หนวยงานของรัฐทุกหนวยมีหนา ท่ีดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว                         
ในยุทธศาสตรชาติการกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีกอนท่ีจะเขาบริหาร                   
ราชการแผนดิน การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง
แหงชาติและแผนอื่นใด รวมตลอดท้ังการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ” และ “เปนหนาท่ีของคณะรัฐมนตรีท่ีจะกํากับดูแล และสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐทุกหนวย
ดําเนินการ” ตามยุทธศาสตรชาติ  

 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง” 

 

 



7 

โดยมีท้ังหมด ๖ ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  
 ๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
 ๔. ยุทธศาสตรการสรางโอกาส และความเสมอภาคทาง 
 ๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
 ๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.2561-2579) 

 (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง ประเด็นท่ี 4 การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียน
และนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค 
โลก รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 
 (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประเด็นท่ี 3  สรางความหลากหลายดานการ
ทองเท่ียว ทองเท่ียวสําราญทางน้ํา ทองเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค และประเด็นท่ี 4 โครงสรางพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือม
โลก สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มพื้นท่ีและเมืองเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม  
 (3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประเด็นท่ี 6 การสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นท่ี 2 การกระจายศูนยกลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีใน
ภูมิภาค การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นท่ี  

 (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประเด็นท่ี 2 สรางการ
เติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ฟนฟูชายหาดท่ีเปนแหลงทองเท่ียว ชายฝงทะเลไดรับการปองกัน
และแกไขท้ังระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม พัฒนาและเพิ่มสัดสวน
กิจกรรมทางทะเลท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
 (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นท่ี 6 ภาครัฐมี
ความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตยสุจริต 

2.4 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

รายละเอียด : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหไว      
ณ วันท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
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โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยประกอบกับมาตรา ๓/๑ และ
มาตรา ๗๑/๑๐ (๕) แหงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 

 มาตรา ๖ การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี ้
  ๑. เกิดประโยชนสุดของประชาชนการปฏิบัติราชการท่ีมีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุก                
และความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุด             
ของประเทศ สวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับบริการจากรัฐ 
  ๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐกอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน 
  ๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐใหสวนราชการกําหนดเปาหมาย
แผนการทํางาน และระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ งบประมาณท่ีจะตองใชในแตละโครงการ และตอง
เผยแพรใหประชาชนรับทราบโดยท่ัวกัน 
  ๔. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจ                 
การตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินงานอื่นใดของผูดํารง
ตําแหนงใดใหแกผูดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานในเรื่องนั้นโดยตรง 
  ๕. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณใหสวนราชการมีการจัดใหมีการ
ทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรท่ีจะดําเนินงานตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี และงบประมาณของประเทศ 
  ๖. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการมี                  
การประเมินผล การปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอใหสวนราชการกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานแลว
ประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการท่ัว นอกจากนี้ยังควรจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามความพึงพอใจของผูบริการ และคุมคาในภารกิจ 

 การบริหารงานของเงินทุนฯ มุงเนนตามหลักหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี                   
และพัฒนากระบวนการเพื่อตอบสนอง อํานวยความสะดวก สรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย               
เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานของเงินทุนฯ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม   

2.5 ยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติทางทะเล 

 จากการประเมินสถานการณภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล และการวิเคราะหพลังอํานาจของชาติ เพื่อ
ผนึกพลังภาคสวนท่ีเกี่ยวของรวมดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน และผลประโยชนของชาติทางทะเล รวมท้ังกําหนด
กรอบแนวทางดําเนินการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของชาติทางทะเลดังกลาว แผนความมั่นคงแหงชาติทาง
ทะเลฉบับนี้ จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดําเนินการท่ีสําคัญ รวม ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติทางทะเล  
          มีแนวทางดําเนินการท่ีสําคัญ ๕ แนวทาง ไดแก 
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 ๑. ใชพลังอํานาจของชาติท้ังมวลในการจัดการกับภัยคุกคามท่ีเปนรัฐดวยแนวคิดเชิงปองกันและ
ปองปราม  
 ๒. เสริมสรางและพัฒนากําลังทางเรือใหสอดคลองกับพลังอํานาจอื่นๆ ของชาติ โดยใหอยูใน
ระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอการเปล่ียนแปลงของดุลกําลังในภูมิภาค  
 ๓. พัฒนาความรวมมือและความเขาใจอันดีกับหนวยงานทางทะเลของประเทศเพื่อนบานและ
มิตรประเทศในทุกระดับ สนับสนุนใหมีการฝก การลาดตระเวนรวม การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารทางทะเลและ
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเอื้อใหเกิดชองทางการติดตอส่ือสารและการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน รวมท้ังสนับสนุน
ภารกิจการ 
รักษาสันติภาพท่ีเหมาะสมท้ังในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยเฉพาะภายใตกรอบของอาเซียนและองคการ
สหประชาชาติ  
 ๔. สงเสริมความสัมพันธ ความเขาใจ ความไวเนื้อเช่ือใจระหวางประเทศ และความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบานท้ังใน และนอกภูมิภาคเพื่อลดความขัดแยงและแรงกดดันตอการใชกําลังและขีดความสามารถ
ทางทหารโดยไมจําเปน รวมถึงแสดงบทบาทท่ีสรางสรรคในการยุติความขัดแยงระหวางประเทศ  
 ๕. ผนึกพลังอํานาจแหงชาติท้ังมวลในการเรงรัดการแกไขปญหาเขตแดนทางทะเลกับประเทศ
เพื่อนบานใหบรรลุผลโดยเร็ว โดยเนนการเจรจาทางการเมือง และการทูตเพื่อใหสามารถตกลงแบงเขตแดนทาง
ทะเลกันไดท้ังหมดหรือใหเหลือพื้นท่ีขัดแยงนอยท่ีสุด  

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การคุมครองการใชประโยชนจากทะเล 
       มีแนวทางดําเนินการท่ีสําคัญ ๖ แนวทาง ไดแก 
 ๑. เจรจา สรางความสัมพันธ และความเขาใจกับประเทศท่ีใชความรุนแรงในการบังคับใช
กฎหมายเพื่อสรางมาตรการ และกลไกระหวางประเทศในการระงับการกระทําอันรุนแรงท่ีจะเกิดกับเรือและ
ประชาชนของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อเปนชองทางในการคุมครองและชวยเหลือผูท่ีไดรับความเดือดรอน 
 ๒. ดําเนินการทางการทูตและการทหารเพื่อสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการ
กับประเด็นปญหาโจรสลัด พรอมกับสนับสนุนเรือไทยและเรือท่ีขนสงสินคาไทยท่ีตองผานพื้นท่ีเส่ียงภัยใหมี
มาตรการในการปองกันตนเองและใชประโยชนจากกองกําลังนานาชาติท่ีอยูในพื้นท่ี  
 ๓. เสริมสรางและพัฒนาระบบตรวจการณ เฝาตรวจติดตาม ควบคุมเรือ และพิสูจนทราบ
เปาหมายตางๆ ทางทะเลใหไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อปกปองและรักษาอํานาจอธิปไตย บูรณภาพ
แหงดินแดนและสิทธิอธิปไตยทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมท้ังเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในการควบคุม
กิจกรรมทางทะเลการบังคับใชกฎหมาย การใหความคุมครอง และความปลอดภัย  
 ๔. ในเรื่องภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัยธรรมชาติ ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาองคกร กลไก 
เครื่องมือ ขีดความสามารถ ความรวมมือระหวางเจาหนาท่ีรัฐกับประชาชน และความรวมมือระหวางประเทศ
ตลอดจนการเช่ือมระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ และการเตือนภัยลวงหนาในทุกระดับ เพื่อใหมีการติดตาม 
คนหาชวยเหลือบรรเทา ฟนฟู และเยียวยาผูประสบภัยทางทะเลอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
ตลอดจนสรางและแสวงหากลไกเพื่อประสานความรวมมือกับนานาประเทศ  
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 ๕. พัฒนาขีดความสามารถของประเทศในดานการแลกเปล่ียนขาวสาร การขาวกรองการแจง
เตือนภัยลวงหนา การตรวจการณ การสกัดกั้น ควบคูกับการแสวงหาและใชประโยชนจากความรวมมือระหวาง
ประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงใหไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอสถานการณ  
 ๖. นําประเด็นเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเลเขาสูเวทีระหวางประเทศตางๆ 
โดยเฉพาะความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อสนับสนุนการสรางมาตรการ เครื่องมือ และความรวมมือดาน
อื่นๆ ในการใหความชวยเหลือทางทะเลรวมกัน ตลอดจนการเตรียมความพรอมของหนวยงานของไทยในการเขา
ไปมีสวนรวมในความรวมมือนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความสงบเรียบรอย และสงเสริมการใชประโยชนจากทะเล 
        มีแนวทางดําเนินการท่ีสําคัญ ๗ แนวทาง ไดแก 
 ๑. สงเสริมใหมีการพัฒนาการอํานวยความสะดวก และการเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมทางทะเล
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและความรวมมือท้ังในและระหวางประเทศ 
 ๒. สงเสริมความรวมมือในการสรางเครือขายคมนาคมขนสง การประมง และการทองเท่ียวทาง
ทะเลรวมถึงใหมีการบริหารจัดการ และใชประโยชนจากทะเลอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 
 ๓. สงเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี เพื่อเปนการสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และ
สนับสนุนภารกิจดานความมั่นคงในภาวะไมปกติ โดยกําหนดใหมีกรอบมาตรฐานและการสรางแรงจูงใจท่ีชัดเจน
และเหมาะสม อาทิ การสงเสริมการลงทุน การลดภาษี เปนตน ตลอดจนมีการสงเสริมการแสวงหาผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจท้ังใน และนอกนานน้ําท่ีมีทิศทาง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  
 ๔. การดําเนินกิจกรรมเพื่อแสวงหาประโยชนจากทะเล ท้ังกิจกรรมของภาครัฐและกิจกรรมของ
ภาคเอกชนจะตองคํานึงถึงสิทธิ ความเปนธรรม และวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นท่ีรวมท้ังการใหความสําคัญ 
 ๕. หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลตองจัดใหมีมาตรการเชิง
ปองกัน และมาตรการแกไขปญหาความขัดแยงอันเกิดจากการใชทรัพยากรทางทะเลอยางสันติวิธี และเปนธรรม
แกทุกฝาย 
 ๖. จัดระเบียบการบริหารจัดการประโยชน และการดําเนินกิจกรรมทางทะเลอยางโปรงใส มี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม สมดุล และยั่งยืน เพื่อใหการดําเนินการหรือกิจกรรมของทุกภาคสวนในการแสวงหา
ประโยชนจากทะเล เปนไปดวยความเรียบรอย บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิ มีความเปนธรรมตอชุมชนในพื้นท่ี
และสงผลกระทบเชิงลบนอยท่ีสุดตอส่ิงแวดลอมทางทะเล  
 ๗. ใหมีการกําหนดเขตพื้นท่ีปกครองทางทะเล เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและส่ิงแวดลอมทางทะเล 
       มีแนวทางดําเนินการท่ีสําคัญ ๗ แนวทาง ไดแก 
 ๑. ผลักดันเรื่องการคํานึงถึงส่ิงแวดลอมใหเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการทางนโยบาย
ยุทธศาสตร และการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับทะเล รวมท้ังมีมาตรการเชิงรุกในการสรางความสมดุลและความ
ยั่งยืน 
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 ๒. สนับสนุนและสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการทางนโยบาย และการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ของภาครัฐตามกฎหมายและรัฐธรรมนญูบัญญัติไว  
 ๓. สนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร และสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม 
ในการเฝาระวัง และดูแลรักษาส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีของตน ตลอดจนสรางความตระหนักรูถึงผลกระทบจากการ
ทําลายทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  
 ๔. หนวยงานและภาคสวนตางๆ ของรัฐท่ีเกี่ยวของและมีอํานาจหนาท่ีจะตองดําเนินการในการ
บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โปรงใส และมีความเปนธรรม เพื่อหยุดยั้งการสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทาง
ทะเล รวมท้ังสรางขีดความสามารถในการจัดการกับมลพิษท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที  
 ๕. หนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตองมีมาตรการในการควบคุมการแสวงหาประโยชนจากทะเลอยาง
เขมงวดท้ังจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจท่ีแสวงหาผลประโยชนจากทะเลตองมีการจัด
ระเบียบและสรางจิตสํานึก รวมถึงสงเสริมใหมีการดําเนินการในลักษณะท่ีสมดุลตอท้ังชุมชนและส่ิงแวดลอม  
 ๖. หนวยงานหรือองคกรท่ีมีหนาท่ีดูแลส่ิงแวดลอมทางทะเลตองเรงรัดดําเนินการใหมีกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมทางทะเลท่ีชัดเจน และมีลักษณะบูรณาการ ตลอดจนมีมาตรการท่ีเด็ดขาดและเปนธรรม  
 ๗. สรางและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรอบความ
รวมมือของกลุมประเทศอาเซียน เอเปค และความรวมมือภายใตอนุสัญญาตางๆ ซึ่งไทยเปนรัฐภาคี เพื่อสงเสริม
ความรวมมือในการปกปอง รักษา และฟนฟูทรัพยากรและส่ิงแวดลอมทางทะเล  

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความตระหนักรู ความสําคัญของทะเล 
        มีแนวทางดําเนินการท่ีสําคัญ ๕ แนวทาง ไดแก 
 ๑. ใหจัดต้ังองคกร หรือสถาบันท่ีทําหนาท่ีศึกษา คนควา วิจัย และจัดการความรูเกี่ยวกับทะเล 
ในรูปแบบท่ีเหมาะสม เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลเชิงวิชาการทางทะเล สมุทรศาสตร ธรณีวิทยา ชีววิทยาทางทะเล 
และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล  
 ๒. รณรงค ใหความรู การศึกษา และประชาสัมพันธกับประชาชนและผูท่ีมีสวนไดสวนเสียให
ตระหนักถึงความสําคัญ และการใชประโยชนจากทะเลอยางยั่งยืนและเหมาะสม รวมท้ังเปดโอกาสใหเขามามีสวน
รวมในการปกปอง และรักษาความมั่นคงทางทะเล  
 ๓. เรงรัดการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดานการบริหารจัดการทางทะเลดานนโยบาย 
และยุทธศาสตรทางทะเล ดานกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับทางทะเล ดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม
ทางทะเล และสาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับทางทะเลใหเพียงพอ  
 ๔. เสริมสรางศักยภาพของคน ชุมชน พื้นท่ีบริเวณชายฝงทะเลและเกาะแกง รวมท้ังพัฒนาและ
จัดต้ังอาสาสมัครในการปกปองผลประโยชนของชาติทางทะเล  
 ๕. ใหมีการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อเสริมสรางองคความรูในมิติดานความมั่นคงทางทะเลเพื่อ
สนับสนุนการขับเคล่ือนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลไปสูการปฏิบัติในทุกระดับ  

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการผลประโยชนของชาติทางทะเลโดยองคกรของรัฐ 
 มีแนวทางดําเนินการท่ีสําคัญ ๗ แนวทาง ไดแก 
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 ๑. ใหมีการดําเนินการเพื่อรองรับการเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 
ค.ศ.๑๙๘๒ รวมถึงใหมีการพิจารณาเขาเปนภาคีสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
ทะเลโดยเร็วโดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติอยางรอบคอบทุกดาน  
 ๒. ติดตามและเรงรัดการพัฒนากฎ ระเบียบ แผน หรือกฎหมายภายในอื่นๆ เพื่อรองรับและ
สนับสนุนสิทธิประโยชนของรัฐ และการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในพื้นท่ีทางทะเล โดยใหสอดคลองกับหลัก
กฎหมายและพันธกรณีระหวางประเทศ รวมท้ังใหมีความสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนไป  
  ๓. ใหสวนราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลไปปฏิบัติอยาง 
มีประสิทธิภาพ โดยเรงดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณรองรับ รวมท้ังกําหนดมาตรการท่ี
สําคัญ  
 ๔. ใหจัดต้ังหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลท่ีมี
อํานาจตามกฎหมายในการส่ังการ และการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 ๕. ใหหนวยงานหรือองคกรในระดับทองถ่ิน สนับสนุนดวยการจัดทําแผนงาน โครงการและ
งบประมาณ เพื่อดําเนินการตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล  
 ๖. ใหมีภาคีเครือขายสนับสนุนการนําแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลไปปฏิบัติโดยใหภาค
วิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ  
 ๗. ใหมีกลไกและระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการสรางดัชนีช้ีวัดความสําเร็จเพื่อ
ติดตาม ประสานงาน ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลอยาง
ตอเนื่องเปนรูปธรรม  

ความสอดคลองระหวางแผนยุทธศาสตรเงินทุนฯ ในยุทธศาสตรท่ี ๓ ขอท่ี ๑ ๒ และ ๓ ในดานการ
เช่ือมโยงเสนทางคมนาคมทางทะเล การสรางเครือขายคมนาคมขนสง การประมง และการทองเท่ียวทางทะเล
รวมถึงใหมีการบริหารจัดการ และใชประโยชนจากทะเลอยางมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสงเสริม และ
สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี เพื่อเปนการสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคงใน
ภาวะไมปกติ ซึ่งทางเงินทุนฯ ตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในดานตางๆ รองรับนโยบายดังกลาวและดําเนินการ
ประชาสัมพันธ ทําการตลาด เพื่อสงเสริมการขยายตัวดานพาณิชยนาวี  

2.6 นโยบายผูบัญชาการทหารเรือ ปบัญชี ๒๕๖๔ 

 แนวทางการปองกันฐานทัพเรือ (Harbor Defense) และการควบคุมทาเรือ (Harbor Control)  
 ทาเรือจุกเสม็ดเปนทาเทียบเรือของเรือท่ีมีคุณคาทางยุทธการสูง รวมท้ังเปนพื้นท่ีเศรษฐกิจ และแหลง
พลังงานของประเทศ ซึ่งเปนเปาหมายท่ีจะถูกคุกคามจากการถูกโจมตี ถูกจารกรรม ถูกกอวินาศกรรม จากขาศึก
หรือฝายตรงขาม เนื่องจากในขณะท่ีเรือรบจอดในทาเรืองายตอการดําเนินการโจมตี กอจารกรรมหรือ                       
กอวินาศกรรม เพื่อทําลายหรือใหไดซึ่งขอมูลอันจะทําใหไดเปรียบในระดับยุทธวิธี ระดับยุทธการ และระดับ
ยุทธศาสตร  
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 กองทัพเรือ อยูระหวางการกําหนดแนวทางการปองกันฐานทัพเรือ (Harbor Defense) และการควบคุม
ทาเรือ (Harbor Control) ซึ่งมีการกําหนดแนวทางการปองกันตามหัวขอตางๆ ดังนี ้
 ๑. แนวทางการปรับปรุงระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยทางบก 
 ๒. แนวทางการปองกันภัยพื้นน้ํา 
 ๓. แนวทางการปองกันภัยทางอากาศ 
 ๔. แนวทางการปองกันภัยใตน้ํา 
 ๕. แนวทางการรักษาความปลอดภัยของพื้นท่ีฐานทัพ ทาเรือ  
 แนวทางการปองกันดังกลาวใหความสําคัญกับการปองกันทาเรือหลักของกองทัพเรือท้ัง ๓ แหง ซึ่งมี    
การวิเคราะหภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ และหนวยรับผิดชอบไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติและการพัฒนา               
ขีดความสามารถของหนวยอยางชัดเจน เพื่อใหการปองกันฐานทัพเรือมีความสอดคลองกับลักษณะของภัยคุกคาม
ในรูปแบบตางๆ    

 ความตองการทางยุทธศาสตรจากการวิเคราะหนโยบายผูบัญชาการทหารเรือ 
 ทาเรือพาณิชยสัตหีบ–กองทัพเรือจะตองพัฒนาขีดความสามารถทางยุทธการในดานตางๆ เพื่อรองรับแนว
ทางการปองกันฐานทัพเรือของหนวยท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานดานการขาวในพื้นท่ีรวมกับหนวยงานกองทัพเรือท่ีเกี่ยวของ  
 ๒. ขีดความสามารถในการรับรูเทาทันสถานการณ การแสดงภาพและการเช่ือมโยงภาพสถานการณ       
ในเครือขาย Network Centric Warfare   
 ๓. ขีดความสามารถในการการควบคุมการจราจรทางทะเล และเช่ือมโยงขอมูลสารสนเทศใหแก  
ศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ ศูนยปฏิบัติการทัพเรือภาคท่ี ๑ และศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทาง
ทะเล (ศรชล) 
 ๔. ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานรวม และบริหารจัดการพื้นท่ีสําหรับการวางกําลังหนวยตอสูอากาศ
ยานระดับกองรอยอาวุธปลอยนําวิถีระยะไกล ซึ่งจะตองมีระบบไฟฟา ระบบการส่ือสาร และส่ิงอํานวย         
ความสะดวกตางๆ เพื่อใหหนวยยิงมีความพรอมในการใชอาวุธไดโดยทันที 
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บทที่ 3 
การวิเคราะหบรบิททีเ่กี่ยวของกบัเงนิทนุหมนุเวียนเพื่อการบริหารการ 

ทาเรือพาณิชยสตัหบี–กองทพัเรือ 

  การทบทวนยุทธศาสตรจึงไดนําSWOT Model มาเปนกรอบในการวิเคราะห โดยใหคําจํากัดความถึง
สภาพแวดลอมภายใน และภายนอก และรายงานการวิเคราะหผูใชบริการหลัก ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังทางตรงและ
ทางออมของทุนหมุนเวียนมาเปนสวนประกอบในการวิเคราะหทบทวนแผนยุทธศาสตรเพื่อใหครอบคลุม           
ในทุกประเด็นท่ีสงผลกระทบท้ังทางตรง และทางออมตอผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหประเด็นยุทธศาสตรสามารถ          
ท่ีจะสรางความพึงพอใจ ความรวดเร็วตอกระบวนการปฏิบัติงาน และตอบสนองตอผูมารับบริการ ดังนี้  

3.1 สภาพแวดลอมภายใน 

 สภาพแวดลอมภายใน หมายถึง การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออนขององคกร ในเรื่องการดําเนินการภายใน 
วัฒนธรรม โครงสราง บุคลากร ทรัพยากรทางกายภาพ เทคโนโลยี งบประมาณ ฯลฯ ท่ีมีผลกระทบท้ังดานบวก
และลบตอการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งผลจากการวิเคราะหสรุปไดดังนี ้

 ๑) จุดแข็ง (Strengths) 
1.1 ท่ีต้ังทางภูมิศาสตรเหมาะสมและเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญของภาคตะวันออก สามารถ 

สนับสนุนงานดานความมั่นคงและงานในเชิงพาณิชยไดเปนอยางดี 
  1.2 มีระบบการขนสงหลายรูปแบบ โครงสรางของทาเรือท่ีไดมาตรฐานสามารถรองรับ         
การใหบริการ และเช่ือมโยงกับโครงขายขนสงอื่นไดอยางหลากหลาย 
  1.3 การรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานทางทหาร มีกฎระเบียบขอบังคับท่ีชัดเจนเปนไปตาม 
ISPS Code และแผนรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ  
  1.4 ความลึกของรองน้ํา เกิน 10 เมตร 
  1.5 มีสถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติ ชายหาด รานอาหาร อาคารผูโดยสารหองประชุม โรงพยาบาล  
และโรงแรมท่ีพักใกลทาเรือ 
  1.6 มีสถานีรถไฟ สนามบินนานาชาติใกลทาเรือ 
  1.7 การบริหารจัดการโดยขาราชการกองทัพเรือ ซึ่งสามารถประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ใน ทร. และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไดโดยสะดวก 
  1.8 มีศูนยควบคุมการจราจรทางทะเลท่ีทันสมัย 
  1.9 บุคลากรเห็นความสําคัญและมีความเขาใจในการนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

 2) จุดออน (Weakness) 
  2.1 ขอจํากัดดานงบประมาณสงผลใหไมสามารถลงทุนโครงสรางพื้นฐานไดอยางเพียงพอ และ
ตอเนื่อง  
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  2.2 บุคลากรมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนตามวาระ ทําใหขาดความตอเนื่องในการบริหารจัดการ
ของทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ 
  2.3 ระบบบริหารจัดการยังไมไดมาตรฐานตามสากล 
  2.4 ทาเทียบเรือมีไมเพียงพอตอการใหบริการเรือสินคา 

3.2 สภาพแวดลอมภายนอก 

 สภาพแวดลอมภายนอก หมายถึง การวิเคราะหปจจัยจากภายนอกองคกรท่ีสงผลกระทบตอการ
ดําเนินการของหนวยงาน เชน ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม นโยบายภาครัฐ ขอกฎหมายจํากัดท่ีสงเสริม หรือเปน
ขอจํากัดตอการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ ดังนี้  

 (๑) การเปล่ียนแปลงสภาวะภายนอกประเทศ 
 สถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญท้ังในระดับโลก และภายในประเทศ              
ซึ่งมีผลกระทบท้ังท่ีเปนโอกาส และความเส่ียงตอการพัฒนาประเทศ ดังนี้    
 การเปล่ียนแปลงสําคัญระดับโลก 
 (๑.1) กฎ กติกาใหมของโลกหลายดานสงผลใหทุกประเทศตองปรับตัว วิกฤตเศรษฐกิจ และ
การเงินของโลกท่ีผานมาได สงผลใหเกิดการปรับเปล่ียนกฎระเบียบในการบริหารจัดการ เศรษฐกิจโลกท้ังดาน
การคา การลงทุน การเงิน ส่ิงแวดลอม และสังคมเพื่อการจัดระเบียบใหมท่ีสําคัญของโลก ครอบคลุมถึง                     
กฎ ระเบียบ ดานการคา และการลงทุนท่ีเนนสรางความโปรงใส และแกปญหาโลกรอนมากข้ึน การคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา ความรวมมือระหวางประเทศ และการกํากับดูแลดานการเงินท่ีเขมงวดมากข้ึน พันธกรณีและ
ขอตกลงเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการคาท่ีเกี่ยวของกับการแกไขปญหาโลกรอน 
และกฎระเบียบดานสังคมมีบทบาทสําคัญมากข้ึน โดยเฉพาะดานสิทธิมนุษยชนท่ีใหความสําคัญกับการสงเสริม             
ใหเกิดความเคารพ และรักษาศักด์ิศรีความเปนมนุษยของทุกคนอยางเทาเทียมกัน กฎ กติกาใหมเหลานี้จะเปน
เครื่องมือในการตอรองทางการคาท่ีผลักดันผูประกอบการไทยใหจําเปนตองยกระดับการผลิตใหไดมาตรฐาน                      
ท่ีกําหนดเพื่อสามารถแขงขันได ขอตกลงระหวางประเทศดานส่ิงแวดลอม สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาลจะเปน
แรงกดดันใหตองปรับกระบวนการผลิตท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดลอมมากข้ึน ใหความสําคัญกับการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม และการสรางความเปนธรรมในการแขงขันใหสูงข้ึน 
 (1.๒) การปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยกลาง รวมท้ังภูมิภาคเอเชียทวีความสําคัญ
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม อาทิ ฮองกง เกาหลี สิงคโปร ไตหวัน และกลุมประเทศอาเซียน                
ท่ีมีแนวโนมเปนศูนยกลางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมโลก ขณะท่ีนโยบายการเปดประเทศของจีน รัสเซีย พลวัต
การขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพิ่มข้ึนของชนช้ันกลางในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มกําลังซื้อในตลาดโลก 
นอกจากนี้การรวมกลุมในภูมิภาคเอเชียภายใตกรอบการคาเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุน และอินเดีย และการเปน
ประชาคมอาเซียน รวมท้ังกรอบความรวมมืออื่นๆ อาทิ กรอบความรวมมือเอเชีย - แปซิฟค จะมีผลกระทบตอการ 
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของไทยซึ่งตองมีการเตรียมความพรอมในหลายดาน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและการพัฒนากลไกตางๆ 
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 (1.๓) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ัง
ตอบสนองตอการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งข้ึน ท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารนาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของสมอง และจิตท่ีเปนท้ังโอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา 
อาทิ การจารกรรมขอมูลธุรกิจหรือขอมูลสวนบุคคล ประเทศท่ีพัฒนาเทคโนโลยีไดชาจะกลายเปนผูซื้อและมีผลิต
ภาพตํ่าไมสามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆ และการเขาถึงเทคโนโลยีท่ีไมเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคมจะทําให
เกิดความเหล่ือมลํ้าในการพัฒนา จึงเปนความทาทายในการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันและลดความ
เหล่ือมลํ้า  
 (1.๔) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานความมั่นคงทางทะเล การปรับเปล่ียนยุทธศาสตรดานความ
มั่นคงใหมของสหรัฐอเมริกา ดวยการจัดวางกําลังรบทางเรือใหม โดยมีการเสริมสรางกําลังรบทางเรือในภูมิภาค
เอเชีย และแปซิฟก เพื่อเสริมอานุภาพทางทหารในแถบภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟกดวยการประกาศยายกําลังทาง
เรือ ประมาณรอยละ ๖๐ มาประจําการในมหาสมุทรแปซิฟกภายในป ๒๕๖๓ ซึ่งเปนการสงสัญญาณใหเห็นถึง
คํามั่นเกี่ยวกับการเพิ่มความรวมมือทางทหารของสหรัฐฯ ท่ีใหไวกับบรรดาชาติพันธมิตรในเอเชียแปซิฟก ซึ่งรวมถึง
ประเทศไทย ฟลิปปนส และออสเตรเลีย นอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ยังแสดงทาทีชัดเจนวาตองการเพิ่มการแวะ
เยี่ยมของเรือรบมายังทาเรือตางๆ ของไทยใหมากข้ึน รวมถึงเสนอใหเพิ่มการลาดตระเวรตรวจการณทางทะเล
รวมกันระหวางไทย-สหรัฐฯ เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเสนทางคมนาคมทางทะเล และการฝกรวมทาง
ทหารระหวางสหรัฐฯ และประเทศในอาเซียนมากข้ึน ทําใหสาธารณรัฐประชาชนจีน และรัสเซียจึงตองแขงขันการ
เสริมสรางกําลังรบทางเรือในภูมิภาค สงผลใหเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคเพิ่มข้ึนระหวางสหรัฐฯ และประเทศใน
อาเซียนมากข้ึน ทําใหสาธารณรัฐประชาชนจีน และรัสเซียจึงตองแขงขันการเสริมสรางกําลังรบทางเรือในภูมิภาค 
สงผลใหเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคเพิ่มข้ึน 

 (๒) การเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอมภายในประเทศไทย 
 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจไทยโดยรวมยังขยายตัวไดตอเนื่อง แมไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของ COVID-19 ระลอกใหม เนื่องจากมาตรการควบคุมการระบาดท่ีเขมงวดนอยลงเมื่อเทียบกับชวงกอนหนา และ
มาตรการการคลังท่ีออกมาไดเร็ว รวมถึงการสงออกท่ีฟนตัวดีตามการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา อยางไรก็ดี 
การฟนตัวของแตละภาคเศรษฐกิจยังมีความแตกตางกัน โดยมีความเส่ียงสําคัญจากประสิทธิผล และ การกระจาย
วัคซีนปองกัน COVID-19 การกลับมาของนักทองเท่ียวตางชาติ รวมถึงความตอเนื่องของแรงสนับสนุนจากภาครัฐ 
ดานระบบการเงินมีเสถียรภาพ แตภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนมีความเปราะบางมากข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs 
และครัวเรือนท่ีมีรายไดนอย สําหรับอัตราเงินเฟอท่ัวไปจะกลับเขาสูกรอบเปาหมายในชวงกลางป 2564 และอยู
ใกลเคียงขอบลางของกรอบเปาหมายตลอดชวงประมาณการ โดยเศรษฐกิจไทยยังตองการแรงสนับสนุนจากอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายท่ีอยูในระดับตํ่าอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจท่ียัง ไมแนนอนและเผชิญ                
กับความเส่ียงในระยะขางหนา คณะกรรมการฯ เห็นควรใหรักษาขีดความสามารถในการดําเนินนโยบายการเงิน 
(policy space) ท่ีมีอยูอยางจํากัดเพื่อใชในจังหวะท่ีเหมาะสมและใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดเศรษฐกิจไทยโดยรวม               
มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง ในป 2564 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.0 ตํ่าลงจากการประเมินครั้งกอน  
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เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหมในชวงตนปและขอสมมติจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีปรับ
ลดลง อยางไรก็ดี มาตรการควบคุมการระบาดระลอกใหมท่ีไมเขมงวดเทาปกอนหนา แรงกระตุนจากมาตรการ
ภาครัฐท่ีออกมาเพิ่มเติม และการสงออกสินคาท่ีฟนตัวตามเศรษฐกิจประเทศคูคา ชวยสนับสนุน การขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทย สําหรับป 2565 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.7 ตํ่าลงจากการประเมินครั้งกอนเล็กนอย จากการ  
ปรับลดประมาณการรายจายภาครัฐปงบประมาณ 2565 อยางไรก็ดี จํานวนนักทองเท่ียว ตางชาติท่ีคาดวาจะฟน
ตัวภายหลังการกระจายวัคซีนอยางท่ัวถึงท้ังในไทยและตางประเทศจะชวยสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยฟนตัวสูระดับ
กอนการระบาดในชวงครึ่งหลังของป 2565 

มูลคาการสงออกสินคาของไทยมีแนวโนมขยายตัวสูงข้ึน ท่ีรอยละ 10.0 ในป 2564 และรอยละ 6.3 
ในป 2565 จากดานราคาท่ีปรับสูงข้ึนตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก และจากดานปริมาณท่ีขยายตัวดีข้ึนมาก
ตามแนวโนมเศรษฐกิจประเทศคูคา โดยเฉพาะสหรัฐฯ ท่ีออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญเพิ่มเติม ซึ่ง
สงผลดีตอเศรษฐกิจประเทศคูคาอื่น ๆ 

การสงออกบริการยังคงหดตัวและมีแนวโนมฟนตัวชา โดยคาดวาจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติในป 
2564 จะลดลงมาอยูท่ี 3.0 ลานคน และ 21.5 ลานคนในป 2565 เนื่องจากการทยอยเปดรับนักทองเท่ียวของ
ไทยท่ีลาชากวาคาด นโยบายจํากัดการเดินทางระหวางประเทศของนักทองเท่ียวจีน ความลาชาในการฉีดวัคซีน
ของบางประเทศ และการกลายพันธุของ COVID-19 ท่ีกระทบตอความเช่ือมั่นในการเดินทางทองเท่ียว 

ดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโนมเกินดุลลดลงมากใน ป 2564 จากการนําเขาท่ีขยายตัวสูง โดยคาดวาจะ
เกินดุล 1.2 พันลานดอลลาร สรอ. ในป 2564 จากจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติของไทยท่ีอยูในระดับตํ่า และ
ราคาสินคานําเขาปรับเพิ่มข้ึนตามราคาน้ํามันดิบ อยางไรก็ดี การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดท่ีลดลงมากในป 2564 
สวนหนึ่งมาจากปจจัยช่ัวคราว ไดแก การนําเขาทองคําเพิ่มข้ึนในชวงทิศทางราคาทองคําขาลง และตนทุนคาขนสง
สินคาท่ีแพงข้ึนจากปญหาการขาดแคลนตูคอนเทนเนอร ท้ังนี้ ดุลบัญชีเดินสะพัดจะปรับสูงข้ึนเปน 25 พันลาน
ดอลลาร สรอ. ในป 2565 ตามการฟนตัวของจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติ 

การลงทุนภาคเอกชนทยอยฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป จากการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ 
สอดคลองกับการคาระหวางประเทศและการบริโภคภาคเอกชนท่ีดีกวาคาด ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนในสวน
ของโครงการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (public-private partnership: PPP) โดยเฉพาะโครงการลงทุน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) มีความชัดเจนมากข้ึน 

สถานการณทางการเมือง  
 ปญหาความขัดแยงทางการเมืองในประเทศไทยยังไดรับความสนใจในระดับนานาชาติ ดังจะเห็นจากการ
รายงานขาวของสํานักขาวตางประเทศในชวงท่ีความขัดแยงทางการเมืองของไทยทวีความรุนแรงข้ึน โดยการ
ออกมาแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ซึ่งในบางครั้งมีการกลาวถึงประเด็นท่ีมีความออนไหวของสังคมไทย                
ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความวุนวายหรือความแตกแยกของสังคมไทย ดังนั้นผลกระทบของความขัดแยงทางการเมือง 
ท่ีสงผลตอการตัดสินใจของนักลงทุนตางประเทศ จึงเปนมิติสําคัญท่ีถูกกลาวถึงอยูเสมอๆ ท้ังในเชิงของการลงทุน 
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ทางตรง (FDI) และการลงทุนในหลักทรัพย (FPI) ซึ่งความเส่ียงทางการเมืองถือเปนความเส่ียงสําคัญท่ีทําใหเกิด
คําถามถึงผลกระทบท้ังในเชิงสังคมและเศรษฐกิจในมิติตางๆ เชน ผลตอการชะลอตัวของเศรษฐกิจมหภาคใน

ภาพรวมท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ผลตอการลงทุนภายในประเทศ ผลตอตลาดหลักทรัพย และผลตอการ
ทองเท่ียว ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

 ๓) โอกาส (Opportunity) 
3.1 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สงผลใหเกิดโอกาสในการพัฒนา 

พื้นท่ีการทองเท่ียว และการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเลียมและเทคโนโลยีการเกษตร 
3.2 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในการขนสงหลายรูปแบบ และการทอง 

เท่ียวดวยเรือสําราญขนาดใหญ ทําใหสามารถพัฒนาทาเรือใหมีความทันสมัยยิ่งข้ึน 
3.3 การขยายตัวของอุตสาหกรรมดานพลังงาน  
3.4 การขนสงทางทะเลระหวางภาคตะวันออก และภาคใตดวยเรือเฟอรรี ่

  3.5 จากวิกฤติโควิดทําใหเกิดการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐมากยิ่งข้ึน 
  3.6 รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันใหหนวยงานภาครัฐนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การดําเนินงานหรือใชในการบริการประชาชน 

 ๔) อุปสรรค (Threat) 
  4.1 ภาวการณระบาดใหญ COVID-19 ท่ัวโลก มีการแพรระบาดในประเทศตางๆ มากกวา ๘๐ 
ประเทศ สงผลกระทบใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมท้ังการนําเขาและสงออกหดตัวอยางมาก 

4.๒ ธุรกิจการทองเท่ียวดวยเรือสําราญขนาดใหญนาจะหดตัวอยางนอย ๒ ป 
4.๓ รัฐบาลขาดเสถียรภาพในการบริหารราชการแผนดิน เพราะเปนรัฐบาลผสม 
4.4 เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทําใหการลงทุนหรือปรับเปล่ียนระบบใหมีความ 

ทันสมัยมีคาใชจายเพิ่มมากข้ึน 
4.5 ความหลากหลายและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทําใหบุคลากรปรับตัว 

และเรียนรูไมทัน 
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3.3 สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) 

S1 ท่ีต้ังทางภูมิศาสตรเหมาะสมและเปนจุดยุทธศาสตร
ท่ีสําคัญของภาคตะวันออก สามารถสนับสนุนงาน
ดานความมั่นคงและงานในเชิงพาณิชยไดเปนอยางดี 

S2 มีระบบการขนสงหลายรูปแบบ โครงสรางของ
ทาเรือท่ีไดมาตรฐานสามารถรองรับการใหบริการ 
และเช่ือมโยงกับโครงขายขนสงอื่นไดอยางหลากหลาย 

S3 การรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานทางทหาร 
มีกฎระเบียบขอบังคับท่ีชัดเจนเปนไปตาม ISPS 
Code และแผนรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ  

S4 ความลึกของรองน้ํา เกิน 10 เมตร 

S5 มีสถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติ ชายหาด รานอาหาร 
อาคารผูโดยสารหองประชุม โรงพยาบาล และโรงแรม
ท่ีพักใกลทาเรือ 

S6 มีสถานีรถไฟ สนามบินนานาชาติใกลทาเรือ 

S7 การบริหารจัดการโดยขาราชการกองทัพเรือ ซึ่ง
สามารถประสานความรวมมือกับหนวยงานใน ทร. 
และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไดโดยสะดวก 

S8 มีศูนยควบคุมการจราจรทางทะเลท่ีทันสมัย 

S9 บุคลากรเห็นความสําคัญและมีความเขาใจในการ
นําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

S1 ขอจํากัดดานงบประมาณสงผลใหไมสามารถลงทุน
โครงสรางพื้นฐานไดอยางเพียงพอ และตอเนื่อง  

S2 บุคลากรมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนตามวาระ ทําให
ขาดความตอเนื่องในการบริหารจัดการของทาเรือ
พาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ 

S3 ระบบบริหารจัดการยังไมไดมาตรฐานตามสากล 

S4 ทาเทียบเรือมีไมเพียงพอตอการใหบริการเรือสินคา 
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3.4 สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส (opportunity) อุปสรรค (threat) 

O1 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) สงผลใหเกิดโอกาสในการพัฒนาพื้นท่ีการ
ทองเท่ียว และการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเลียม
และเทคโนโลยีการเกษตร 

O2 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ในการขนสงหลายรูปแบบ และการทองเท่ียวดวย
เรือสําราญขนาดใหญ ทําใหสามารถพัฒนาทาเรือ
ใหมีความทันสมัยยิ่งข้ึน 

O3 การขยายตัวของอุตสาหกรรมดานพลังงาน  

O4 การขนสงทางทะเลระหวางภาคตะวันออก 
และภาคใตดวยเรือเฟอรรี่ 

O5 จากวิกฤติโควิดทําใหเกิดการสรางเครือขาย
ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐมากยิ่งข้ึน 

O6 รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันใหหนวยงาน
ภาครัฐนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ดําเนินงานหรือใชในการบริการประชาชน 

T1 ภาวะการณระบาดใหญ COVID-19 ท่ัวโลก มี
การแพรระบาดในประเทศตางๆ มากกวา ๘๐ 
ประเทศ สงผลกระทบใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
รวมท้ังการนําเขาและสงออกหดตัวอยางมาก 

T2 ธุรกิจการทองเท่ียวดวยเรือสําราญขนาดใหญ
นาจะหดตัวอยางนอย ๒ ป 

T3 รัฐบาลขาดเสถียรภาพในการบริหารราชการ
แผนดิน เพราะเปนรัฐบาลผสม 

T4 เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทําให
การลงทุนหรือปรับเปล่ียนระบบใหมีความทันสมัยมี
คาใชจายเพิ่มมากข้ึน 
T5 ความหลากหลายและการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทําใหบุคลากรปรับตัวและ
เรยีนรูไมทัน 

 จะเห็นไดวาจากการวิเคราะหสภาวะแวดลอมท้ังภายในและภายนอกดังท่ีกลาวนั้น ปจจัยตางๆ ท่ีกลาวมา
มีแนวโนมท่ีจะเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการ
ดําเนินการของ ทพส.-ทร. เปนอยางมาก จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการทบทวนยุทธศาสตรการดําเนินงาน                 
ของ ทพส.-ทร. ใหครอบคลุมทุกมิติและทุกดานของการพัฒนาท่ีเกี่ยวของ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนานั้นมีความ
เกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดย ทพส.-ทร. จะตองมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ ทักษะ มีระบบ
เทคโนโลยี ท่ีสอดคลองตอการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ อยางเทาทัน โดยเฉพาะในระบบโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว (Globalization)  
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3.5 การวิเคราะห TOWS Analysis ระดับยุทธศาสตรของเงินทุนฯ 

 จากผลการวิเคราะห SWOT Analysis ของเงินทุนฯ ทําใหสามารถสรุปภาพรวมแผนยุทธศาสตรท่ีดําเนินการ
ทบทวน ปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อใหมีความเหมาะสมเทาทันตอการ
เปล่ียนแปลง ซึ่งประกอบดวยกลยุทธเชิงรุก (SO) กลยุทธเชิงแกไข (WO) กลยุทธเชิงปองกัน (ST) และกลยุทธ          
เชิงรับ (WT) ดังนี้ 

กลยุทธเชิงรุก (SO) กลยุทธเชิงปองกัน (ST) 

S1 + S2 + S3 + O1 
S1 + S2 + S3 + O2 

1. พัฒนาทาเรือใหมีความเปนสากลรองรับการขนสง
ผูโดยสาร อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ท่ีกําลังมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว 

2. พัฒนาระบบการขนสงหลายรูปแบบ (multimodal 
transportation) ใหครบท้ังระบบทางเรือ, ระบบถนน, 
ระบบราง และระบบการขนสงทางอากาศ ใหสามารถ
เช่ือมโยงกันไดอยางสมบูรณ 

3. การทําการตลาดเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ และหา
ผูประกอบการในการรวมลงทุนในโครงการอุตสาหกรรม 
ท่ีเกี่ยวของ เชน อุตสาหกรรมดานพลังงาน, แทนขุด            
เจาะน้ํามัน, การขนสงทางทะเล 

 

S1 + T1 +T2 
S2 + S3 +T1 +T2 

1. เฝาระวัง, ติดตาม, วิเคราะหปจจัยดานการเมือง, 
เศรษฐกิจ, การแขงขันทางโลจิสติกส เพื่อเปนขอมูลใน
การจัดทําแผนความเส่ียงในดานตางๆ 

2. พัฒนา ซอมแซม บํารุงรักษา ระบบโครงสรางพื้นฐาน
ใหมีความพรอมอยูเสมอ เพื่อรองรับการขยายตัว และการ
เปล่ียนแปลงในดานตางๆ 
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กลยุทธเชิงแกไข (WO) กลยุทธเชิงรับ (WT) 

W1 + O1  +O2 

1. พัฒนา ปรับปรุงการใหบริการ การสรางความสัมพันธ
กับกลุมนักลงทุน, ลูกคา เพื่อสรางความเขาใจท่ีตรงกัน 

W2 + O1 + O2 

2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ขุดลอกรองน้ํา ใหมี
ความทันสมัย เหมาะสมตามมาตรฐานสากล เพื่อสราง
ความเช่ือมั่น และการขยายตัวของอุตสาหกรรม และ
การทองเท่ียว 

W3 + W5 + O1 + O2 

3. บริหารงบประมาณเพิ่มรายได นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให
มีความเทาทันตอการเปล่ียนแปลง 

W4 + O1 + O2 

4. พัฒนากําลังพลใหมีความเช่ียวชาญตามสาขา
ปฏิบัติงาน และจัดการอบรมศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพตอยอดในการปฏิบัติงานใหเกิดความตอเนื่อง 

 

W1,W2,W3,W4,W5 - T1,T2 

1. จัดทําแผนบริหาร,แผนความเส่ียงใหครอบคลุมทุก
มิติ               

2. รักษาเสถียรภาพทางการเงินใหสอดคลองกับนโยบาย 
และปจจัยส่ิงแวดลอมทางการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม            
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

๓. จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจกับกลุม
ลูกคาเพื่อสรางความเช่ือมั่นและสรางภาพลักษณท่ีดี
ใหกับเงินทุนฯ 
 

3.6 ดานการตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสีย 

 รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ไดกําหนดหลักในการบริหารราชการแผนดินวาตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข              
ของประชาชน และตอบสนองความตองการของประชาชน และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๘ (๓) (๔) และ (๕) ท่ีตองการปรับเปล่ียนทิศทาง และวัฒนธรรม
การทํางานของระบบราชการใหยึดประชาชนเปนศูนยกลาง และกอใหเกิดผลการทบในทางท่ีดีตอการพัฒนาชีวิต
ของประชาชนการดําเนินโครงการหลายโครงการของภาครัฐ จึงตองนําหลักการมาบูรณาการใหบริการประชาชน
อยางท่ัวถึงและเปนธรรม ในการดําเนินงานบางครั้งก็จะเกิดผลกระทบท้ังเชิงบวก และเชิงลบโดยตรงกับประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสีย 
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กระบวนการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 

  การระบุกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ผูท่ีไดรับ “ผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม”         
จากองคกร โดย ทพส.-ทร. จําแนกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

ท่ี กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย บริบท ผลกระทบ 

1 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียทางตรง 
1.1 ผูบริหารทุนหมุนเวียน 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 เจาหนาท่ีทุนหมุนเวียน 
พนักงาน ลูกจาง 

 
1.3 เรือรบกองทัพเรือและเรือ
รบมิตรประเทศ 

 

 

 

1.4 ลูกคา 

 

 

- มีหนาท่ีบริหารทุนหมุนเวียนท่ีไมมี
สถานะเปนนิติบุคคลใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของทุนหมุนเวียน โดยให
คํานึงถึงลักษณะการดําเนินงานของทุน
หมุนเวียน ความรับผิดชอบ ความ
ประหยัด และความคุมคา ท้ังนี้ ตาม
มาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนดตาม
มาตรา ๑๑ (๘) 

- มี ห น า ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ ภ า ร ะ ง า น             
ตาม คํ า ส่ั ง  ห รื อ สัญญาจ า ง  ท่ี ทุ น
หมุนเวียนกําหนด 

- ฐานทัพเรือสัตหีบกําหนดท่ีจอดให   
กับเรือรบไว ดั งนี้  ท าหมายเลข ๑                
ร.ล.สิมิลัน ทาหมายเลข ๒ ร.ล.จักรีนฤ
เบศร และทาหมายเลข ๓ ร.ล.ภูมิพลอ
ดุลยเดช สําหรับทาหมายเลข ๔ และ 
๕ เตรียมไวใหกับเรือรบมิตรประเทศ
จอดตามท่ี ทร. จะส่ังการ 

- ประกอบดวย ๔ กลุมหลักคือ  
๑) กลุมผูใหบริการผลิตโครงสรางและ
ประกอบช้ินงานขนาดใหญ (STEEL 
FABRICATION&MODULARIZATION) 
๒) กลุมผู ใหบริการปฏิบัติงานนอก
ชายฝ งทะเล ตอกลุมอุตสาหกรรม
สํารวจและผลิตปโตรเลียมตางๆ ใน 

 

ผู บ ริ ห า ร ทุน หมุ น เ วี ย น 
พึ่ ง พ า ก า ร ทํ า ง า น จ า ก 
ผู บ ริ ห า ร ทุน หมุ น เ วี ย น
เจ าหน า ท่ี ทุนหมุน เวียน 
พนักงาน ลูกจาง 
 
 
 

เจ าหน า ท่ี ทุนหมุน เวียน 
พนักงาน ลูกจาง 
พึ่งพารายไดจาก ทพส.-ทร. 

เรือรบกองทัพเรือและเรือ
รบมิตรประเทศ 
พึ่ งพา ท่ีจอด เรื อและ ส่ิ ง
อํานวยความสะดวกจาก 
ทพส.-ทร. 

 

ลูกคา พึ่ งพาพื้น ท่ีในการ
ประกอบธุรกิจ และท่ีจอด
เรื อตลอดจน ส่ิงอํ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก จ า ก                  
ทพส.-ทร. 
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ท่ี กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย บริบท ผลกระทบ 
 

 

 

 

 

1.5 คูคา 
 

1.6 นํารอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 ดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ 
 

อาวไทย (Off Shore) 
๓) กลุมธุรกิจจัดเก็บและจําหนาย
กาชปโตรเลียมเหลว (LPG) และกลุม
ธุรกิจนําเขาผลิตภัณฑน้ํามันปาลม 
๔) กลุมตัวแทนเรือ (SHIP AGENT) 
 

- หมายถึง ผูขายสินคา ผูรับจางและ/
หรือใหบริการ กับ ทพส.-ทร. 

- การนํารอง คือ การเดินเรือในพื้นท่ี
คับแคบ พื้นท่ีอันตรายในชองทาง
เดินเรือจําพํา เชน ในรองน้ําหรือ
ชองทางแคบๆมีการเดินเรือหนาแนน
แออัด มีอุปสรรคและอันตรายในการ
เดินเรือมาก ในพื้นท่ีดังกลาว นาย
เรือผูซึ่งมีความชํานาญในการเดินเรือ
ในทะเลกวางไมสามารถใชแผนท่ี 

 

 

 
 
- เตรียมความพรอม และประสาน
สนับสนุนการดําเนินงานปองกัน
ควบคุม โรค และภั ย สุ ขภาพ ใน
สถานการณ ฉุกเฉิน และภัยพิ บั ติ 
ตามความตองการของพื้นท่ีและได
มาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

คูคา พึ่งพาการจางงานหรือ
บริการจาก ทพส.-ทร. 

นํารอง เรือสินคาท่ีเดินทาง
ม า ถึ ง ป า ก ร อ ง น้ํ า ห รื อ
ทอดสมออยู แล ว  เมื่ อ ได
เ ว ลา ท่ี จะ เ ดินทา ง เ ข า สู
ทาเรือ ตามท่ีเจาของเรือ
หรือตัวแทนเจาของเรือแจง
ขอใหบริการนํารอง ผูนํารอง
จะนั่งเรือยนตรับ - สงจาก
ฝงหรือจากสถานีนํารองไป
ข้ึนเรือสินคา แลวนํารองเรือ
เดินทางเขามาเทียบทาผูก
ทุนหรือหลักหรือทอดสมอ
ตามตําบลท่ีกําหนด 
 
ด า น ค ว บ คุ ม โ ร ค ติ ด ต อ
ระหวางประเทศ ติดตาม
สถานการณการระบาดของ
โรคติดตอในประเทศตางๆ 
อยางสม่ําเสมอ 
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2 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียทางออม 
2.1 คณะกรรมการบริหาร 
ทพส.-ทร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 กองทัพเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- มีหนาท่ี 
๑) กําหนดนโยบาย กํากับดูแลการ
บริหาร จัดการ และติดตามการ
ดํ า เ นิ น ง า น ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงคของทุนหมุนเวียน 
๒) กํ าหนดขอบั ง คับว าด วยการ
บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ 
ตลอดจนการกําหนดคาตอบแทน
สิทธิประโยชนหรือสวัสดิการตางๆ 
ของผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน 
และลูกจางใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ท่ี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า ห น ด ต า ม               
มาตรา ๑๑ (๘) 
๓ )  พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ แ ผ น ก า ร
ดําเนินงานประจําป 
๔) แตงต้ังผูบริหารทุนหมุนเวียน  
 
- เปนหนวยงานของรัฐท่ีจัดต้ังทุน
หมุนเวียน โดยกองทัพเรือมีนโยบาย
การดําเนินงานเชิงพาณิชย ดังนี ้
 
1) ทพส.-ทร. จะดําเนินงานสนับสนุน
ภารกิจของการทาเรือแหงประเทศ
ไทยในกรณีภาวะฉุกเฉิน สนับสนุน
เรือรบของกองทัพเรือและเรือรบ
ตางประเทศตามคําขอของรัฐบาล
ต า ง ป ระ เ ทศ  แ ละภ า ร กิ จ ข อ ง
สหประชาชาติ โดยการใชทาเรือ          
จุกเสม็ดนั้น ทพส.-ทร. ตองดํารงไว
ซึ่งวัตถุประสงคทางทหารเปนสําคัญ 

 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร 
ทพส.-ทร. 
พึ่ ง พ า ก า ร ทํ า ง า น จ า ก 
ผู บ ริ ห า ร ทุ น ห มุ น เ วี ย น
เจ าหน า ท่ี ทุนหมุ น เ วี ยน 
พนักงาน ลูกจางและพึ่งพา
รายไดจากลูกคาเพื่อเปน
คาใชจายในการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทัพเรือ  
พึ่งพารายไดจาก ทพส.-ทร. 
ในการบํารุงรักษาทาเรือและ
เครื่องมือเครื่องทุนแรงตางๆ 
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2.3 กรมบัญชีกลาง 
 

2) ทพส. -ทร.  จะดําเนินงานเชิง
พ า ณิ ช ย ใ น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร แ ก
ผู ป ร ะกอบการ  โ ดย สินค า ท่ี จะ
ใหบริการตองเปนสินคาในการพัฒนา
ประเทศเทานั้น ซึ่งขอผูกพันท่ีจะพึงมี
กับผูประกอบการตางๆ จะมีอายุ
สัญญาไมเกินหวงเวลาท่ีกองทัพเรือ
อนุญาตใหดําเนินการเชิงพาณิชย
เทานั้น ในสวนของการใชจายเงินทุน
หมุนเวียนฯ นั้น จะใชจายไดเฉพาะ
กิจการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
ตามรายการภายใน วง เ งิ น ตาม
ประมาณการรายรับ – รายจ าย
ประจําปท่ีอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 

- มีหนาท่ีในการควบคุมดูแลการใช
จายเงินของ ทพส.-ทร. ใหเปนไปโดย
ถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได และใหบริการ
คําแนะนํ าปรึ กษาด านการ เ งิ น            
การคลัง การบัญชี การตรวจสอบ
ภ า ย ใ น  ก า ร บ ริ ห า ร เ งิ น น อ ก
งบประมาณ และการพัสดุภาครัฐ 
การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
เงินคงคลังใหมีใชจายอยางเพียงพอ 
และการเสนอขอมูลในเชิงนโยบาย
การคลังแก ฝ ายบริหาร รวม ท้ั ง
ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผล
การ ดํา เนิน ง าน การกํ ากับ ดูแล
นโยบายและมาตรฐานคาตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชนของ
บุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
กรมบัญชีกลาง 
พึ่งพาคณะกรรมการบริหาร 
ทพส.-ทร.และผูบริหารทุน
หมุน เวียนในการบริหาร
เงินทุนใหมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเกณฑท่ีรัฐบาล
กําหนด 
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2.4 สํานักงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 หนวย ทร.ท่ีมีพื้นท่ีติดกับ 
ทพส.-ทร. 
 
 
 
 
 
2.6 ชุมชนทองถ่ิน 
 

 
- มีหนาท่ีในการเสนอแนะและให
คํ า ป รึ ก ษ า แ น ะ นํ า ใ น ด า น
การงบประมาณแกคณะกรรมการ
บริหาร ทพส.-ทร. โดยเสนอแนะการ
บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา  ให
บรรลุเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามแผนท่ีกําหนดไวและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานจากการใช
จายงบประมาณของ ทพส.-ทร. 
 
- จํานวน ๔ หนวย ประกอบดวย                 
อูราชนาวีมหิดล กรมอูทหารเรือ, 
กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร กอง
เรือยุทธการ, หนวยสงครามพิเศษ
ทางเรือ กองเรือยุทธการ และ หนวย
บัญชาการนาวิกโยธิน 
 
- ตําบลแสมสารเปน ๑ ใน ๕ ตําบล
ในเขตอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   
มีอาณาเขตพื้นท่ีใกลกับ ทพส.-ทร.
รัศมี ๕ กม. พื้นท่ีประมาณ 20,000 
ไรมี จํานวนหมูบานอยู ในเขตการ
ปกครองจํานวน 4 หมูบาน ไดแก 
หมู ท่ี ๑ บานชองแสมสาร หมู ท่ี ๒ 
บ านหนองน้ํ า เ ค็ม หมู ท่ี  ๓ บาน
หัวแหลม หมูท่ี ๔ บานหนองกระจง
จํานวนประชากรในชุมชน 6,422 
คน เนื่องจากภูมิประเทศติดทะเล
สวนใหญ จึ งประกอบอา ชีพการ
ประมง คาขาย และรับจาง 
 

 
สํานักงบประมาณ 
พึ่งพาคณะกรรมการบริหาร 
ทพส.-ทร.และผูบริหารทุน
หมุน เวียนในการบริหาร
งบประมาณ เพื่ อ ให การ
เ บิ ก จ า ย เ ป น ไ ป ต า ม
เปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 
และกระตุน เศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศ 
 
 
หนวย ทร. ท่ีมีพื้น ท่ีติดกับ 
ทพส.-ทร. 
พึ่ ง พ า ก า ร บ ริ ก า ร จ า ก    
ทพส.-ทร.  
 
 
 
ชุมชนทองถ่ิน  
พึ่ ง พ า ด า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ                
( ก า ร จั บ จ า ย ใ ช ส อ ย ใ น
บ ริ เ ว ณ ชุ ม ช น ) จ า ก 
เจ าหน า ท่ี ทุนหมุ น เ วี ยน 
พ นั ก ง า น  ลู ก จ า ง แ ล ะ
พนักงานบริษัทท่ีมาทํางานท่ี 
ทพส.-ทร.  
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การจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสียจึงแตกตางกันในมุมมองเชิงความมั่นคงและเชิงพาณิชย ดังนี ้

 
ลําดับความสําคัญ 

 
มุมมองเชิงความม่ันคง มุมมองเชิงพาณิชย 

๑.  ผู มีส วน ได ส วน เ สีย ท่ี ได รั บ
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญอัน
เนื่องมาจากการดําเนินงานของ 
ทพส.-ทร. และมีอิทธิพลอยางมาก
ตอการดําเนินงานของ ทพส.-ทร. 

- เรือรบกองทัพเรือ และเรือรบ
มิตรประเทศ 
- คณะกรรมการบริหาร ทพส.-
ทร. 
- ผูบริหารทุนหมุนเวียน 

- ลูกคา 
- คูคา 
- ผูบริหารทุนหมุนเวียน 
 

๒.  ผู มีส วน ได ส วน เ สีย ท่ี ได รั บ
ผลกระทบอยางไมมีนัยสําคัญอัน
เนื่องมาจากการดําเนินงานของ 
ทพส.-ทร. แตมีอิทธิพลอยางมาก
ตอการดําเนินงานของ ทพส.-ทร. 

- กองทัพเรือ 
- หน วย  ทร .  ท่ี มี พื้ น ท่ี ติดกั บ 
ทพส.-ทร. 
 

- คณะกรรมการบริหาร ทพส.-
ทร. 
- เรือรบกองทัพเรือ และเรือรบ
มิตรประเทศ 
 

๓.  ผู มีส วน ได ส วน เ สีย ท่ี ได รั บ
ผ ล ก ร ะ ท บ มี นั ย สํ า คั ญ อั น
เนื่องมาจากการดําเนินงานของ 
ทพส.-ทร. แตมีอิทธิพลนอยตอการ
ดําเนินงานของ ทพส.-ทร. 

- เ จ า ห น า ท่ี ทุ น ห มุ น เ วี ย น 
พนักงาน ลูกจาง 
 

- เ จ า ห น า ท่ี ทุ น ห มุ น เ วี ย น 
พนักงาน ลูกจาง 
- นํารอง 
- ดานควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศ 

๔.  ผู มีส วน ได ส วน เ สีย ท่ี ได รั บ
ผลกระทบอยางไมมีนัยสําคัญอัน
เนื่องมาจากการดําเนินงานของ 
ทพส.-ทร. และมีอิทธิพลนอยตอ
การดําเนินงานของ ทพส.-ทร. 

- ลูกคา 
- คูคา 
- กรมบัญชีกลาง 
- สํานักงบประมาณ 
- ชุมชนทองถ่ิน 
 

- กองทัพเรือ 
- กรมบัญชีกลาง 
- สํานักงบประมาณ 
- ชุมชนทองถ่ิน 
- นํารอง 
- ดานควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศ 

 

สรุปประเด็นผลกระทบ ความกังวล / ความตองการ / ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอการ
ดําเนินงานของเงินทุนฯ จากกระบวนการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหไดทราบผลกระทบ 
ความกังวล / ความตองการ / ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ตองการใหเงินทุนฯ ตอบสนองในดานตางๆ 
ดังนี้ 
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1. กลุมลูกคาตองการใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีความมั่นคงรองรับการดําเนินงาน เชน                 
ความลึกของรองน้ํา, ความยาวหนาทา, ส่ิงอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค 
 2. ดานกําลังพล มีความตองการ ความคาดหวัง ในเรื่อง สวัสดิการ, ความมั่นคงในการปฏิบัติงานและ
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
 3. หนวยงานภายนอกมีความคาดหวังใหเงินทุนฯ มีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม และสนับสนุน             
ภาคเศรษฐกิจของชุมชนทองถ่ิน 

จากแนวทางการบริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสีย ดังกลาว ซึ่งไดทําการเก็บขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห     
และกําหนดลําดับความสําคัญในมุมมองเชิงความมั่นคง และมุมมองเชิงพาณิชยเพื่อนํามาเปนองคประกอบในการ
กําหนดยุทธศาสตรใหครอบคลุม และตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางตรงประเด็น ซึ่งจะชวยใหยุทธศาสตร             
มีความเหมาะสมครบถวน ในทุกมุมมองอันจะสงผลใหตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของผูมารับบริการ               
และกําลังพลท่ีปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

3.7 ผลการดําเนินงานของเงินทุนฯ ในปบัญชี ๒๕61–๒๕๖3 

 การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุน
หมุนเวียน ใน 3 ปท่ีผานมา พบวา เงินทุนฯ มีผลคะแนนเทากับ 4.223, 4.644 และ 4.565 ตามลําดับ 
รายละเอียดตามตารางผลการดําเนนิงานทุนหมุนเวียน ในปบัญชี 2561-2563 

ผลประเมิน 6 ดาน  ป 2561 ป 2562 ป 2563 
ดานการเงิน 4.513 5.000 5.000 
ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 5.000 5.000 4.750 
ดานการปฏิบัติการ 4.315 5.000 4.635 
ดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 3.650 3.716 3.966 
ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร             
ทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจาง 

0.000 3.712 4.025 

การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 0.000 4.657 4.773 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 4.223 4.644 4.565 
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โดยมีผลประเมินภาพรวมปบัญชี 2563 ในแตละดานสรุปไดดังนี ้

 ดานท่ี 1: ดานการเงิน (รอยละ 15) ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ 5.0000 ซึ่งดีกวาเปาหมายมาก                        
โดยในปบัญชี ๒๕๖3 เงินทุนฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 25.51 
ปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหผลการดําเนินงานดีกวาเปาหมาย เนื่องจากมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการดําเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และเงินทุนฯ สามารถประหยัดคาใชจายได 
โดยมีมาตรการกระประหยัดพลังงานและมีการใชพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 

 ดานท่ี 2: ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย (รอยละ ๒๐) ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ 
4.7500 เงินทุนฯ สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายทุกตัวช้ีวัด ไดแก การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
ปะเมินผลลัพธและผลกระทบของทุนหมุนเวียน ผลสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย อยู ท่ีรอยละ 
91.34 สามารถดําเนินการตามแผนปรับปรุงใหบริการไดรอยละ 100 และดําเนินการเพื่อรองรับเรือรบของ
กองทัพเรือและเรือรบของมิตรประเทศไดรอยละ 100 

  ดานท่ี 3: ดานการปฏิบัติการ (รอยละ 3๐) ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ 4.6354 เงินทุนฯ 
ใหบริการทาเรือแกเรือสินคา จํานวน 2,318,276.86 กรอสตัน และการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของ
เงินทุนฯ ประจําปบัญชี 2563 ไดตรงตามเปาหมายท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ครบถวนทุกโครงการ 
รวมท้ังสามารถเปดใหบริการทาเรือเฟอรรี่ เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งดีกวาระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
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ผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําปงบประมาณ 2561 - 2563 

ด้านการเงิน 

ด้านการสนองผลประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

ด้านการปฏิบตัิการ 

ด้านการบริหารพฒันาทนุหมุนเวียน 

ด้านการปฏฺบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร

ทนุหมุนเวียนพนกังานและลกูจ้าง 

การดําเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลงั 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
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  ดานท่ี 4: ดานการปฏิบัติการ (รอยละ 3๐) ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ 4.6354 เงินทุนฯ ใหบริการ
ทาเรือแกเรือสินคา จํานวน 2,318,276.86 กรอสตัน และการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของเงินทุนฯ ดาน
การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (รอยละ 15) ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ 3.9667 ในภาพรวมระดับคะแนน
เปนไปตามเปาหมาย โดยตัวช้ีวัดท่ีมีผลการดําเนินงานดีกวาเปาหมาย คือ การตรวจสอบภายใน โดยมีประเด็นท่ี
เงินทุนฯ ตองพัฒนาและปรับปรุง ไดแก การประเมินผลลัพธจากระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายใน
ของเงินทุนฯ 

 ดานท่ี 5: ดานการปฏิบัติการ (รอยละ 3๐) ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ 4.6354 เงินทุนฯ ใหบริการ
ทาเรือแกเรือสินคา จํานวน 2,318,276.86 กรอสตัน และการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของเงินทุนฯ ดาน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจาง (รอยละ 10) ระดับคะแนน
อยูในเกณฑระดับ 4.0250 ในภาพรวมระดับคะแนนเปนไปตามเปาหมาย โดยตัวช้ีวัดท่ีมีผลการดําเนินงานดีกวา
เปาหมาย คือ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน โดยคณะกรรมการในการติดตามผลการปฏิบัติงานท่ี
สําคัญของทุนหมุนเวียนอยางครบถวนและเพียงพอ และการจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารทุนหมุนเวียน 

 ดานท่ี 6: ดานการปฏิบัติการ (รอยละ 3๐) ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ 4.6354 เงินทุนฯ ใหบริการ
ทาเรือแกเรือสินคา จํานวน 2,318,276.86 กรอสตัน และการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของเงินทุนฯ            
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (รอยละ 10) ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ 4.7738  
เงินทุนฯ มีแผนการใชจายงบลงทุน จํานวน 44,731,441.00 บาท สามารถใชจายไดจํานวน 4,731,441.00 
บาท คิดเปนรอยละ 100 และเงินทุนฯ สามารถรับจายผานระบบอิเล็กทรอนิกสไดครบถวนทุกกิจกรรมการรับ – 
จายเงิน 
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บทที่ 4 
แผนยทุธศาสตรเงนิทนุหมนุเวียนเพือ่การบรหิารทาเรือพาณิชยสตัหบี–กองทพัเรือ 

ปบญัชี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ 

 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังปจจัยภายในและภายนอกเงินทุนฯ ซึ่งมีเงื่อนไขตางๆ ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงซึ่งสงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอการดําเนินงานของทุน สงผลใหมีแผนการพัฒนา                    
ท่ีรอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตามบางประเด็นเปนเรื่องท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางมั่นคง และยั่งยืน จึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวท่ีตองบรรลุภารกิจ พรอมท้ังแนวทาง
ยุทธศาสตร เพื่อเปนกรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาอยางบูรณาการ เพื่อยกระดับจุดแข็งของเงินทุน และ
ปรับปรุงแกไขจุดออนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดการพัฒนาเงินทุนฯ สามารถดําเนินการไดอยาง มั่นคง มั่งค่ัง  
และยั่งยืน 

4.๑ วิสัยทัศน 

“ มุงพัฒนาทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือสูการเปนทาเรือท่ีมีสมรรถนะสูง ” 

 ในหลักการองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงนั้น ตองเปนองคกรท่ีมีการกําหนดยุทธศาสตรของหนวยงาน และมี
แผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน การบริหารจัดการท่ีมีความยืดหยุนและมีคุณภาพ มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการปรับปรุงและพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ผูปฏิบัติงานมีคุณภาพและเรียนรูอยางตอเนื่อง การเปดกวาง 
และมุงเนนการดําเนินการ การตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว รวมท้ังสรางเครือขายความรวมมือ   
ทําใหสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาและคุณภาพของผลงานดี
เยี่ยมเปนท่ียอมรับ 

 วิสัยทัศนของ ทพส.-ทร. ดังกลาวมีความชัดเจนโดยสอดรับกับภารกิจ หนาท่ีหลักของกองทัพเรือ ซึ่งมี
ภารกิจหลักในดานความมั่นคง การปกปองอธิปไตยของชาติ และยังมีภารกิจท่ีตอบสนองกับนโยบายของรัฐ ในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งทําใหภารกิจของเงินทุนฯ มีภารกิจท่ีตองดําเนินการ ท้ังดาน
การพัฒนา การลงทุน และภารกิจดานความมั่นคง (One Port Two Missions) ซึ่งทางเงินทุนฯ เปนหนึ่ง ในกลไก
ท่ีสําคัญท่ีจะชวยขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศใหมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป     
ท่ีกําหนดไวและยังตองคงไวซึ่งพันธกิจหลักในดานความมั่นคง ซึ่งเปนเสาหลักสําคัญในดุลอํานาจของชาติ ซึ่ง
สะทอนภาพเชิงบวกท่ีแสดงถึง เปนเลิศในดานความมั่นคง และพาณิชยนาวีดีเยี่ยมในอนาคต ซึ่งตองใชศักยภาพ
ของทรัพยากรท่ีมีอยูในปจจุบันใหเกิดประโยชนสูงสุดในทุกๆ ดาน และเตรียมการท่ีจะรองรับการขยายตัวของการ
ลงทุน การทองเท่ียว การคมนาคมขนสงในอนาคตอันใกลนี้ ซึ่งทาทายขีดความสามารถของคณะกรรมการบริหาร 
กําลังพลและผูท่ีเกี่ยวของทุกคน 
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4.2 พันธกิจ 

 ๑. ใหการสนับสนุนเรือรบของกองทัพเรือ และเรือรบตางชาติตามท่ีกองทัพเรือจะส่ังการ 
 ๒. ใหการบริการแกเรือสินคาของเอกชน ตลอดจนใหบริการพื้นท่ีหลังทา และเครื่องมือ เครื่องทุนแรงใน
เชิงพาณิชย โดยจะตองดํารงไวซึ่งวัตถุประสงคทางทหารเปนสําคัญ และขอผูกพันท่ีจะพึงมีกับผูประกอบการจะมี
อายุสัญญาไมเกินหวงเวลาท่ีกองทัพเรืออนุญาตใหดําเนินการเชิงพาณิชยเทานั้น  
 ๓. สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor Development - EEC) 

4.3 ประเด็นยุทธศาสตร  

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการเรือรบและเรือพาณิชย 
   เปาประสงค 
  1. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของทาเรือฯ ใหไดมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาระบบการใหบริการใหรองรับ multimodal transportation 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสูองคกรท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
เปาประสงค 
1. กระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายในองคกรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรของเงินทุนฯ มีศักยภาพเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของเงินทุนฯ  
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสามารถรองรับการปฏิบัติงานและตอบสนองความ 

ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

๔.4 เปาหมาย 

 1. เปนทาเรือท่ีสามารถใหบริการดานความมั่นคงและดานพาณิชยไดอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 2. เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง ท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ โปรงใส
และตรวจสอบได 

 จากการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน ภายนอก ทําใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ในการ
ดําเนินงานของเงินทุนฯ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิผล ตอบสนองตอผูมีสวนได                
สวนเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีแผนบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลองในการดําเนินงาน การกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

4.5 คานิยม 

  การท่ี ทพส.-ทร. จะสามารถกาวขามจากองคกรท่ีมีประสิทธิผลไปสูองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยาง         
เปนเลิศท่ีสรางความสําเร็จอยางยั่งยืนได จะตองมีองคประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีครอบคลุมในทุกๆ ดานขององคกร    
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ซึ่งเปนหลักการและพฤติกรรมช้ีนําท่ีส่ือถึงความคาดหวังใหองคกรและกําลังพลปฏิบัติ คานิยมสะทอน และ
เสริมสรางวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค สนับสนุนและช้ีนําการตัดสินใจ และชวยใหการปฏิบัติงานขององคกร บรรลุ
วิสัยทัศนและพันธกิจดวยวิธีการท่ีเหมาะสม หรือรวมเรียกวาคานิยมหลัก โดย ทพส.-ทร. กําหนดไว ๗ ประการ 
ดังนี้ 

 ๑) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม (Integrity) 
 การมีมาตรฐานดานจริยธรรมสูง การยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกตองชอบธรรม ผสมผสานกับการประพฤติปฏิบัติ                
ท่ีซื่อสัตย ตรงไปตรงมา โปรงใสและยุติธรรมจะนําไปสูการเปนท่ียอมรับ และความเช่ือถือของทุกภาคสวน ซึ่ง
จําเปนตอความสําเร็จของ ทพส.-ทร. 

 ๒) การทํางานรวมกันเปนทีม (Team Work) 
  ความสําเร็จของ ทพส.-ทร. ข้ึนอยูกับทีมงานท่ีมีคุณภาพ การอุทิศตนและความยืดหยุน ดวยการใชทักษะ 
ความรูและประสบการณ การสงเสริมความหลากหลายในเชิงความคิดและการปฏิบัติ ระเบียบวินัย การยอมรับ 
การมีสวนรวม และการแสวงหาความรวมมือในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓) การมุงเนนลูกคา (Customer Focus) 
 การใหความสําคัญกับลูกคาอยางตอเนื่อง และมุงมั่นท่ีจะใหบริการท่ีมีคุณคาสูงมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล โดยจะมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการบริการใหอยูในระดับ
มาตรฐานอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการหรือเกินกวาความคาดหวัง
ของลูกคา 

 ๔) การพัฒนาอยางยั่งยนื (Sustainability) 
  มุงเนนการสรางรายไดเพื่อความมั่นคงทางดานการเงินในระยะยาว สนับสนุนและสงเสริมความม่ันคง
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศ และสรางสภาพแวดลอมท่ีดีในการเปนทาเรือท่ีใชในการสนับสนุนภารกิจทางทหาร
และการใหบริการเชิงพาณิชยอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

 ๕) สุขภาพและความปลอดภัย (Healthy and Safety) 
 การปกปองความปลอดภัยและสุขภาพท่ีดีของกําลังพล หนวยงานและผูประกอบการท่ีขอรับการสนับสนุน
การบริหาร และผูท่ีเยี่ยมชมกิจการ ถือวาเปนหลักการพื้นฐานของการปฏิบัติงาน ทพส.-ทร. มุงมั่นท่ีจะสงเสริม
วัฒนธรรมของความปลอดภัย ท่ีมีความยืดหยุนและความนาเช่ือถือสูง โดยมุงเนนไปท่ีการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
การบาดเจ็บ และการเจ็บปวย 

 ๖) การเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (ECO Friendly) 
  ส่ิงแวดลอมเปนปจจัยท่ีมีความเกี่ยวของกับการดํารงชีวิต มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของมนุษยท้ัง
ทางบวก และทางลบ ทพส.-ทร. ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคมและชุมชน จึงใหความสําคัญตอการจํากัด 
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หรือลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอมจากการดําเนินงานใหเหลือนอยท่ีสุด และพยายามรณรงคสงเสริมความคิดริเริ่ม  
ท่ีสนับสนุนการรักษาส่ิงแวดลอมมากข้ึน เพื่อมุงสูการเปนทาเรือสีเขียวท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและใสใจส่ิงแวดลอม 

  ๔.๗ การส่ือสาร (Communication) 
 การส่ือสารท่ีมีคุณภาพสูง เปดกวางและตรงไปตรงมาเปนการสรางสรรคและเปนการใหความรูท่ีจําเปนแก
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก หนวยงานภาครัฐ  ผูประกอบการ กําลังพลผูปฏิบัติงาน และชุมชนบริเวณใกลเคียง ซึ่งจะ
นําไปสูการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย สรางเสริมความไววางใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนสงเสริมใหเกิด
สภาพแวดลอมการทํางานเปนทีม ท่ีทําใหเกิดนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคท่ีมีความคืบหนาไปสูความสําเร็จ
ของเปาหมายรวมกัน รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการ
ปรับปรงุการปฏิบัติงานท่ีจําเปนในอนาคต  
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3.7 แผนท่ียุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนเพือ่การบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ–กองทัพเรือ 
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บทที่ 5 
แผนยทุธศาสตรเงนิทนุหมนุเวียนเพื่อการบรหิารทาเรือพาณิชยสตัหบี–กองทพัเรือ  

ปบญัชี 2565-2567 

5.1 ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / ผลผลิต / ผลลัพธ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับ
ขีดความสามารถในการ
ใหบริการเรือรบและเรือ
พาณิชย 

๑. ปรับปรุงระบบการบริหาร
จั ดการของท า เ รื อ ให ไ ด
มาตรฐานสากล 
 

มีการอบรมและต อ ไ ป
อนุญาตมาตรฐานสากล 
ประกอบดวย 
1.ขอ บัง คับว าด วยการ
รักษาความปลอดภัยของ
เรือและทาเรือระหวาง
ประเทศ ISPS CODE 
2. มาตรฐานระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอม (ISO 
14001) 
3. มาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ (ISO 
9001) 
4. มาตรฐานกฎอนามัย
ระหวางประเทศ (IHR 
2005) 
 

ได ระบบการรั กษาความ
ปลอดภัยท่ีเปนมาตรฐานสากล 
ต ล อ ด จ น มี ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน 
และมีการบริหาร จัดการ             
ใ น อ ง ค ก ร ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

2. พัฒนาระบบการใหบริการ
ใ ห ร อ ง รั บ  Multimodal 
transportation 
 

มี โ ค ร ง ส ร า ง พื้ น ฐ าน ท่ี
แ ข็ งแรง เพี ย งพอ เพื่ อ
รองรับการขนสงหลาย
รูปแบบ 
 

ไ ด โ ค ร ง ส ร า ง พื้ น ฐ า น ท่ี
สามารถเช่ือมตอการขนสง
ท้ังทางบก ทางเรือ และทาง
อากาศ ไดอยางไรรอยตอ 
 

ยุทธศาสตร ท่ี  ๒ พัฒนา
ศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน 
ไปสูองคกรท่ีมีการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี 
 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน
และ กา รบริ ห า ร จัด ก า ร
ภ า ย ใ น อ ง ค ก ร มี ค ว า ม
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

มีการกําหนดทิศทางและ
แนวทางการบริหารจัดการ
เงินทุนฯ ท่ีสอดคลองกับ
ระเบียบและนโยบายตางๆ
ท่ีเกี่ยวของดังนี้  

เงินทุนมีการบริหารจัดการ
ภายในองคกรตามระเบียบ
และนโยบายท่ี เกี่ ยวขอ ง              
ไ ด อ ย า ง โ ป ร ง ใ ส แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร ท่ี  ๒ พัฒนา
ศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน 
ไปสูองคกรท่ีมีการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี (ตอ) 
 

 1.ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
2.พระราชกฤษฎีกาว า
ดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
บริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
3.แผนความมั่นคงแหงชาติ
ทางทะเล 
4.นโยบายผู บัญชาการ
ทหารเรือ 
 

 

2. บุคลากรของเงินทุนฯ       
มีศักยภาพเพียงพอสําหรับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของเงินทุนฯ  
 

มีแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ท่ีส อด คล อ ง กั บ
วิสัยทัศน และพันธกิจของ
เงินทุนฯ 
 

บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู ต า ม           
หลักสมรรถนะหลัก (CC) 
สม ร ร ถ น ะ ต า ม บ ท บ า ท            
หนาท่ี (FC) และสมรรถนะ
ดานเทคนิคทักษะเฉพาะ
ดาน(TC) สามารถปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวั ตก ร รมสามารถ
รองรับการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการ 
ของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 
 

มี ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศท่ีสนบัสนุนการ
ปฏิ บัติงานของเงินทุนฯ 
ประกอบดวย 
1. ระบบควบคุมการ
สัญจรทางทะเล (VTMS) 
2. ระบบบริหารจัดการ
ทาเรือ (E-Port) 
3. ระบบควบคุมชอง
ทางการเขาออก (E-Gate) 
 

ไ ด ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
ปฏิ บั ติงาน อํานวยความ
สะดวกและสรางความพึง
พอใจใหกับผูใชบริการท้ัง
ภายนอกและภายในของ
เงินทุนฯ 
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5.2 แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนเพือ่การบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ-กองทัพเรือ ปบัญชี 2565–2567 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการเรือรบและเรือพาณิชย 
เปาประสงคท่ี 1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของทาเรือใหไดมาตรฐานสากล 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
65 66 67 

1. จัดการอบรมและตอใบอนุญาตตามมาตรฐาน 
ISO 9001 
 
 

ผานมาตรฐาน ISO 9001 
 

เป นท า เ รื อ ท่ี ไ ด มาตรฐานสากลตาม
มาตรฐาน ISO 9001 
 

   กองการทา 

2. จัดการอบรมและตอใบอนุญาตตามมาตรฐาน 
ISO 14001 
 
 

ผานมาตรฐาน ISO 14001 เป นท า เ รื อ ท่ี ไ ด มาตรฐานสากลตาม
มาตรฐาน ISO 14001 

   กองการทา 

3. จัดการอบรมและตอใบอนุญาตตามมาตรฐาน 
ISPS (CODE) 
 
 

ผานมาตรฐาน ISPS (CODE) เป นท า เ รื อ ท่ี ไ ด มาตรฐานสากลตาม
มาตรฐาน ISPS (CODE) 

   กองการทา 

4. จัดการอบรมหรือฝกซอมแผนตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุขตามมาตรฐานกฎอนามัย
ระหวางประเทศ (IHR 2005) 
 
 

ผานมาตรฐานกฎอนามัยระหวางประเทศ            
(IHR 2005) 
 

เป นท า เ รื อ ท่ี ไ ด มาตรฐานสากลตาม
มาตรฐาน กฎอนามัยระหวางประเทศ 
(IHR 2005) 

   กองแผนงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการเรือรบและเรือพาณิชย 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนาระบบการใหบริการใหรองรับ multimodal transportation 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
65 66 67 

5. โครงการพัฒนาระบบการควบคุมการสัญจร
ทางทะเล (VTMS) 
 
 

มีระบบการควบคุมการ สัญจรทางทะ เล 
(VTMS)  
 

ไดระบบการควบคุมการสัญจรทางทะเล 
(VTMS) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

   กองการทา 

6 . โครงการซอมปรับปรุงพุกท าเทียบเรือ
หมายเลข 4 ทจม. 
 
 

เพื่ อซอมปรับปรุ งพุกบริ เวณทา เ ทียบเรือ
หมายเลข 4  

รองรับการเขาเทียบของเรือไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

   กองการทา 

7. โครงการซอมปรับปรุงเข่ือนหินท้ิงกันดิน 
บริเวณลานพักสินคา ททป.กทส.ฐท.สส. 
 
 

เพื่อซอมปรับปรุงเข่ือนหินท้ิงกันดิน บริเวณลาน
พักสินคา  

ปองกันการกัดเซาะชายฝง    กองการทา 

8. โครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกําลังฉุด 30 
เมตริกตัน 
 

มีเรือลากจูงขนาดกําลังฉุด 30 เมตริกตัน เพื่อ
สนับสนุนการเขาจอดของเรือท่ีมาใชบริการใน
พื้นท่ี 
 
 

สนับสนุนการเขาจอดของเรือ ท่ีมาใช
บริการในพื้นท่ีไดอยางเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 

   กองการทา 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสูองคกรท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
เปาประสงคท่ี 1 กระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายในองคกรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
65 66 67 

9. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทาเรือ (e-port)   
 
 

พัฒนาระบบท่ีใชในการบริหารจัดการทาเรือ ไดระบบบริหารจัดการภายในองคกรมี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

   กองแผนงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสูองคกรท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
เปาประสงคท่ี 2 บุคลากรของเงินทุนฯ มีศักยภาพเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของเงินทุนฯ 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
65 66 67 

10. โครงการฝกอบรมภายในประเทศเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (การอบรมพัฒนาบุคลากรตาม
หลักสมรรถนะ CC/FC/TC) 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจ 
และวิสัยทัศนของเงินทุนฯ 

บุคลากรมีความรู ความสามารถตามหลัก
สมรรถนะ และทักษะเฉพาะดาน 

   กองการบุคคล 

11. โครงการดูงานภายในประเทศ 
 

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลกับทาเรือพาณิชย
และหนวยงานภายในประเทศ 
 

ไดความรูจากทาเรือพาณิชยและหนวยงาน
ภายในประเทศ เพื่อนํามาปรับใชภายใน
เงินทุนฯ 
 

   กองการบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสูองคกรท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
เปาประสงคท่ี 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสามารถรองรับการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
65 66 67 

12 .  โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการ
สินทรัพยและครุภัณฑ 
 
 

เพื่ อพัฒนาระบบบริหาร จัดการพัสดุและ
ครุภัณฑ 

ไดระบบบริหาร จัดการสินทรัพยและ
ครุภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพ 

   แผนกแผนงาน
และโครงการ 

13. โครงการพัฒนาระบบควบคุมชองทางการ
เขา–ออก (e – Gate) 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบควบคุมชองทางการเขา–ออก ไดระบบควบคุมชองทางการเขา–ออกท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

   กองแผนงาน 
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5.3 แผนปฏบิัติการปบัญชี 2565 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการเรือรบและเรือพาณิชย 
เปาประสงคท่ี 1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของทาเรือใหไดมาตรฐานสากล 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ปบัญชี 2565 

1. จัดการอบรมและตอใบอนุญาต
ตามมาตรฐาน ISO 9001 
 

ผ านมาตรฐาน  ISO 
9001 
 

เปนทาเรือ ท่ีได
มาตรฐานสากล
ตามมาตรฐาน 
ISO 9001 
 

1. เขารับการอบรม
เกี่ยวกับมาตรฐาน                 
ISO 9001 
 
2. ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน ISO 
9001 
 
3. รับการตรวจ
มาตรฐาน ISO 
9001 
 
 
 
 
 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

50,000 กองการทา ไ ด รั บ ใ บ รั บ ร อ ง
ม า ต ร ฐ า น  ISO 
9001 ภ า ย ใ น ป
บัญชี 2565 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการเรือรบและเรือพาณิชย 
เปาประสงคท่ี 1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของทาเรือใหไดมาตรฐานสากล 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ปบัญชี 2565 

2. จัดการอบรมและตอใบอนุญาต
ตามมาตรฐาน ISO 14001 
 

ผ านมาตรฐาน  ISO 
14001 
 

เปนทาเรือ ท่ีได
มาตรฐานสากล
ตามมาตรฐาน 
ISO 14001 
 

1. เขารับการอบรม
เกี่ยวกับมาตรฐาน                 
ISO 14001 
 
2. ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน ISO 
14001 
 
3. รับการตรวจ
มาตรฐาน ISO 
14001 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

50,000 กองการทา ไ ด รั บ ใ บ รั บ ร อ ง
ม า ต ร ฐ า น  ISO 
14001 ภายในป
บัญชี 2565 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการเรือรบและเรือพาณิชย 
เปาประสงคท่ี 1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของทาเรือใหไดมาตรฐานสากล 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ปบัญชี 2565 

3. จัดการอบรมและตอใบอนุญาต
ตามมาตรฐาน ISPS (CODE) 
 

ผานมาตรฐาน  ISPS 
(CODE) 

เปนทาเรือ ท่ีได
มาตรฐานสากล
ตามมาตรฐาน 
ISPS (CODE) 

1. เขารับการอบรม
เกี่ยวกับมาตรฐาน 
ISPS (CODE) 
 
2. ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน ISPS 
(CODE) 
 
3. รับการตรวจ
มาตรฐาน ISPS 
(CODE) 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

100,000 กองการทา ไดรับใบรับรอง
มาตรฐาน ISPS 
(CODE) ภายในป
บัญชี 2565 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการเรือรบและเรือพาณิชย 
เปาประสงคท่ี 1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของทาเรือใหไดมาตรฐานสากล 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ปบัญชี 2565 

4. จัดการอบรมหรือฝกซอมแผน
ตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข
ตามมาตรฐานกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ (IHR 2005) 
 

ผ า น ม า ต ร ฐ า น ก ฎ
อ น า มั ย ร ะ ห ว า ง
ประเทศ (IHR 2005) 
 

เปนทาเรือ ท่ีได
มาตรฐานสากล
ตามมาตรฐาน 
ก ฎ อ น า มั ย
ระหวางประเทศ 
(IHR 2005) 
 

1. ประชุม
คณะทํางาน 
 
2. ซักซอมฉุกเฉิน
รวมกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 
 
3. รับตรวจ
มาตรฐานจาก
กระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

20,000 กองแผนงาน กําลังพล เจาหนาท่ี 
และผูประกอบการ                
มี ค ว า ม รู แ ล ะ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ 
สามารถนําไปพัฒนา 
แ ล ะ แ ก ป ญ ห า
สมรรถนะหลัก ใน
ก า ร ต อ บ ส น อ ง                
ตอเหตุการณฉุกเฉิน               
ดานสาธารณสุขได 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการเรือรบและเรือพาณิชย 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนาระบบการใหบริการใหรองรับ multimodal transportation 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ปบัญชี 2565 

5. โครงการพัฒนาระบบการควบคุม
การสัญจรทางทะเล (VTMS) 
 

มีระบบการควบคุม
การสัญจรทางทะเล 
(VTMS)  
 

ไดระบบการ
ควบคุมการ
สัญจรทางทะเล 
(VTMS) ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. จัดทําแผน และ
รายงานขอซื้อ/ขอ
จาง 
 
2. ดําเนินการจัดซื้อ/
จัดจาง 
 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจาง 
 
4. การทําสัญญา 
 
5.  บริหาร สัญญา 
และการตรวจรับงาน 
 
 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

250,000 กองการทา พัฒ นา ระ บบ กา ร
ควบคุมการสัญจร
ทางทะเล (VTMS) 
แล ว เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น              
ปบัญชี 2565 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการเรือรบและเรือพาณิชย 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนาระบบการใหบริการใหรองรับ multimodal transportation 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ปบัญชี 2565 

6. โครงการซอมปรับปรุงพุกทาเทียบ
เรือหมายเลข 4 ทจม. 
 

เพื่อซอมปรับปรุงพุก
บริ เวณทา เทียบเรือ
หมายเลข 4 

รองรับการเขา
เทียบของเรือได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดทําแผน และ
รายงานขอซื้อ/ขอ
จาง 
 
2. ดําเนินการจัดซื้อ/
จัดจาง 
 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจาง 
 
4. การทําสัญญา 
 
5.  บริหาร สัญญา 
และการตรวจรับงาน 
 
 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

500,000 กองการทา ซอมปรับปรุงพุกทา
เทียบเรือหมายเลข 
4 ทจม. แลวเสร็จ
ภ า ย ใ น ป บั ญ ชี 
2565 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการเรือรบและเรือพาณิชย 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนาระบบการใหบริการใหรองรับ multimodal transportation 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ปบัญชี 2565 

7. โครงการซอมปรับปรุงเข่ือนหิน           
ท้ิ ง กั น ดินบริ เ วณล านพั ก สินค า 
ททป.กทส.ฐท.สส. 
 

เ พื่ อ ซ อ ม ป รั บ ป รุ ง
เ ข่ื อ น หิ น ท้ิ ง กั น ดิ น 
บริเวณลานพักสินคา 

ปองกันการกัด
เซาะชายฝง 

1. จัดทําแผน และ
รายงานขอซื้อ/ขอ
จาง 
 
2. ดําเนินการจัดซื้อ/
จัดจาง 
 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจาง 
 
4. การทําสัญญา 
 
5.  บริหาร สัญญา 
และการตรวจรับงาน 
 
 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

7,750,000 กองการทา ซอมปรับปรุงเข่ือน
หินท้ิงกันดินบริเวณ
ล า น พั ก สิ น ค า 
ททป.กทส.ฐท.สส.
แ ล ว เ ส ร็ จ ภ าย ใน            
ปบัญชี 2565 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการเรือรบและเรือพาณิชย 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนาระบบการใหบริการใหรองรับ multimodal transportation 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ปบัญชี 2565 

8. โครงการจัดหาเรือลากจูงขนาด
กําลังฉุด 30 เมตริกตัน 
 

มี เ รื อ ลาก จู ง ขน าด 
กําลังฉุด 30 เมตริกตัน  
เพื่อสนับสนุนการเขา
จอดของ เรือ ท่ีมาใช
บริการในพื้นท่ี 
 

สนับสนุนการเขา
จอดของเรือท่ีมา
ใชบริการในพื้นท่ี
ไดอยางเพียงพอ 
และมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดทําแผน และ
รายงานขอซื้อ/ขอ
จาง 
 
2. ดําเนินการจัดซื้อ/
จัดจาง 
 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจาง 
 
4. การทําสัญญา 
 
5.  บริหาร สัญญา 
และการตรวจรับงาน 
 
 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

300,000,000 กองการทา จั ด ห า เ รื อ ล า ก จู ง
ขนาดกําลังฉุด 30 
เมตริกตัน แลวเสร็จ
ภ า ย ใ น ป บั ญ ชี 
2565 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสูองคกรท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
เปาประสงคท่ี 1 กระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายในองคกรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ปบัญชี 2565 

9. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทาเรือ (E-port)   

พัฒนาระบบท่ีใช ใน
การบริ ห าร จัดก าร
ทาเรือ 

ไดระบบบริหาร
จัดก ารภายใน
องค กรมี ความ
ร ว ด เ ร็ ว แล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดทําแผน และ
รายงานขอซื้อ/ขอ
จาง 
 
2. ดําเนินการจัดซื้อ/
จัดจาง 
 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจาง 
 
4. การทําสัญญา 
 
5.  บริหาร สัญญา 
และการตรวจรับงาน 
 
 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

550,000 กองแผนงาน มีระบบการบริหาร
จั ด ก า ร ท า เ รื อ                
แลว เสร็จภายในป
บัญชี 2565 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสูองคกรท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
เปาประสงคท่ี 2 บุคลากรของเงินทุนฯ มีศักยภาพเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของเงินทุนฯ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ปบัญชี 2565 

10. โครงการฝกอบรมภายในประเทศ
เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การ
อบรมพัฒนา บุคลากรตามห ลัก 
สมรรถนะ CC/FC/TC) 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให
สอดคลองกับพันธกิจ 
แ ล ะ วิ สั ย ทั ศน ข อ ง
เงินทุนฯ 

บุคลากรมีความรู 
คว ามสามารถ
ต า ม ห ลั ก
สมรรถนะ และ
ทักษะเฉพาะดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สอบถามความ
ต อ ง ก า ร เ ข า ร ว ม
อบรมของเจาหนาท่ี
เงินทุนฯ 
 
2. จัดอบรม
ภายในประเทศ
ใหกับเจาหนาท่ี
เงินทุนฯ เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

2,000,000 กองการบุคคล มีการอบรมพัฒนา
บุคลากรตามหลัก 
สมรรถนะ 
CC/FC/TC 
แลวเสร็จภายในป
บัญชี 2565 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสูองคกรท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
เปาประสงคท่ี 2 บุคลากรของเงินทุนฯ มีศักยภาพเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของเงินทุนฯ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ปบัญชี 2565 

11. โครงการดูงานภายในประเทศ 
 

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู
ข อ มู ล กั บ ท า เ รื อ
พาณิชยและหนวยงาน
ภายในประเทศ 
 

ไ ด ค ว า มรู จ า ก
ทา เรือพาณิชย
และหนวยงาน
ภายในประเทศ 
เพื่อนํามาปรับใช
ภายในเงินทุนฯ 
 

1. สอบถามความ
ตองการเข าร วม ดู
งานของเจ าหนา ท่ี
เงินทุนฯ 
 
2. จัดอบรม
ภายในประเทศ
ใหกับเจาหนาท่ี
เงินทุนฯ เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

200,000 กองการบุคคล มี ก า ร ก า ร ดู ง า น
ภายในประเทศ 
แลว เสร็จภายในป
บัญชี 2565 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสูองคกรท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
เปาประสงคท่ี 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสามารถรองรับการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ปบัญชี 2565 

12. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการพัสดุและครุภัณฑ 

เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ
บริหาร จัดการพั ส ดุ
และครุภัณฑ 

ไดระบบบริหาร
จัดการพัสดุและ
ค รุ ภั ณ ฑ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดทําแผน และ
รายงานขอซื้อ/ขอ
จาง 
 
2. ดําเนินการจัดซื้อ/
จัดจาง 
 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจาง 
 
4. การทําสัญญา 
 
5.  บริหาร สัญญา 
และการตรวจรับงาน 
 
 
 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

4,500,000 แผนกแผนงาน
และโครงการ 

มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร พั ส ดุ แ ล ะ
ครุภัณฑ แลวเสร็จ
ภ า ย ใ น ป บั ญ ชี 
2565 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสูองคกรท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
เปาประสงคท่ี 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสามารถรองรับการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ปบัญชี 2565 

13. โครงการพัฒนาระบบควบคุม
ชองทางการเขา–ออก (E–gate) 

เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ
ควบคุมชองทางการ
เขา–ออก 

ไดระบบควบคุม
ช อ ง ท า ง ก า ร
เ ข า –อ อ ก ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

1. ผานปอม e – 
Gate 1 และบันทึก
ทะเบียนรถ 
 
2. ชําระเงินท่ี OSS 
และเขาพื้นท่ีการ
ทาเรือ 
 
3. เขา – ออก e – 
Gate 2 
 
4. ออกจาก e – 
Gate 1 (การทาเรือ) 
 
(5) บันทึกออก 
 
(6) ออกจากการ
ทาเรือ 
 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

100,000 กองแผนงาน มีระบบควบคุมชอง
ทางการ เข า–ออก 
แลว เสร็จภายในป
บัญชี 2565 

 


