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สวนที่ 1
ขอมูลบริษัท
บริษัท อูกรุงเทพ จำกัด (บอท.) รัฐวิสาหกิจที่อยูในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัด
กระทรวงกลาโหม จัดเปนรัฐวิสาหกิจประเภทนโยบายพิเศษของรัฐ สาขาอุตสาหกรรม ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมอูเรือและอุตสาหกรรมตอเนื่องมาเปนเวลายาวนาน กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2408 โดยชาวอังกฤษ
ชื่อ กัปตันบุช หรือ พระยาวิสูตรสาครดิษฐ ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2500 กองทัพเรือไดซื้อกิจการทั้งหมดจาก
บริษัท บางกอกดอก จำกัด (Bangkok Dock Co., Ltd.) และไดเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท อูกรุงเทพ จำกัด”
(The Bangkok Dock Company (1957) Limited)
บอท. มี ส ำนั กงานใหญตั้งอยูเลขที่ 174/1 ถนนเจริญ กรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10120 จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท เทากับ 1,000,000 หุน หุนละ 100 บาท ใหบริการดานการสรางเรือ ซอมเรือ ขนาดไม
เกิน 5,000 ตัน รวมทั้งกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ปจจุบัน บอท. ซึ่งมีลักษณะเปน
อูแหง (Graving Dock) ทั้งหมด 2 อู รายละเอียดดังตาราง
รายละเอียด
ความยาวจากปากประตูอูถึงกนอู
ความกวางพื้นอู
ความกวางอูดานบน
ความสูงอู
ความกวางปากประตู
ความสูงที่ปากประตูอูถึงกนอู
ความลึกสูงสุดเหนือธรณีประตู
(เมื่อน้ำขึ้นสูงสุด)
ความกวางสูงสุดของเรือ
สามารถรองรับเรือที่มีระวางขับ
น้ำตั้งแต

ขนาดของอูแหงหมายเลข 1
(เมตร)
108.50
15.42
19.42
7.42
13.72
6.15
4.80

ขนาดของอูแหงหมายเลข 2
(เมตร)
114.07
17.05
22.11
7.85
15.91
6.71
5.20

13.00 (10)
3,000 ตัน กรอส

15.20 (10)
4,000 ตัน กรอส

ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567
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บอท.สาขาสัตหีบ (สำนักงานธุรกิจสัตหีบ) ตั้งอยูในพื้นที่เชาราชพัสดุในความดูแลของ
กองทัพเรือ บริเวณอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรือ (อรม.อร.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปน
สถานที่ประกอบกิจการ และขยายงานการสรางเรือ โดยไดเชาพื้นที่ปฏิบัติงานไว 2 โรงงาน และพื้นที่อีก
จำนวนหนึ่ง รวมถึงการเชาใชบริการอูแหงของ อรม.อร. ขนาดกวาง 40 เมตร ยาว 236 เมตร ลึก 18 เมตร
และทาเทียบเรือยาว 350 เมตร สำหรับรับงานตอเรือ และซอมเรือ (เชาใชไดในกรณีที่อูแหงและทาเทียบ
เรือวางจากงานราชการ)
บริษัท อูกรุงเทพ จำกัด มีการจัดรูปแบบโครงสรางหลักขององคการ ตามที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 22 มกราคม 2553 มีการแบงสวนงานออก เปน 5 สวน ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานประกันคุณภาพ
แผนกความปลอดภัย
รองผู้จัดการ (บริหาร)

กองทรัพยากร

กองแผนงานการเงิน
และงบประมาณ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ
รองผู้จัดการ (การตลาด)

รองผู้จัดการ (เทคนิค)

กองธุรกิจและการตลาด

กองปฏิบัติการ

แผนก
ธุรการ

แผนกบัญชี
และการเงิน

แผนก
การตลาด

แผนกทรัพยากร
บุคคล

แผนกแผนงาน
และงบประมาณ

แผนกแผนงาน
และประมาณการ

แผนกบริหาร
งานพัสดุ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

แผนก
สารสนเทศ

หน่วยงาน
กํากับการ
ซ่อมสร้าง

หน่วยงาน
ปฏิบัติการ
ซ่อมสร้าง

หน่วยงาน
การอู่

แผนก
การโรงงาน

แผนก
การอู่

แผนก
ออกแบบ

22 มกราคม 2553

สถานะภาพดานอัตรากำลังของบริษัท อูกรุงเทพ จำกัด
1. โครงสรางบุคลากร
อัตรากำลังของ บอท. ในปจจุบัน ณ พฤษภาคม 2563 มีบุคลากรทั ้งสิ้น 81 คน แบงเป น
พนักงาน 72 คน ลูกจางชั่วคราว 8 คน และกรรมการผูจัดการ
2. อัตรากำลังตามลักษณะงาน กรอบอัตรากำลังรวม 155 ตำแหนง
- ระดับผูบริหาร จำนวน 4 ตำแหนง คนครองตำแหนงปจจุบัน 2 ตำแหนง คือ กรรมการ
ผูจัดการ และรองผูจัดการ(บริหาร) ตำแหนงวางรวม 2 ตำแหนง คือ รองผูจัดการ(ตลาด) และรองผูจัดการ
(เทคนิค)
- ระดับผูอ ำนวยการ จำนวน 4 ตำแหนง คนครองตำแหนงปจจุบัน 3 ตำแหนง คือ กองบริหาร
ทรัพยากร กองปฎิบัติการ และกองธุรกิจและการตลาด ตำแหนงวางรวม 1 ตำแหนง คือกองแผนงาน
การเงินและงบประมาณ
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- ระดับผูชวยผู อำนวยการ จำนวน 1 ตำแหนง คนครองตำแหน งปจ จุ บั น 1 ตำแหนง คือ
กองธุรกิจและการตลาด
- ระดับหัวหนาแผนก/หวหนาหนวยงาน จำนวน 15 ตำแหนง คนครองตำแหนงปจจุบัน 10
ตำแหนง คือหนวยงานตรวจสอบภายใน หนวยงานประกันคุณภาพ แผนกธุรการ แผนกทรัพยากรบุคคล
แผนกบริหารงานพัสดุ แผนกการเงินและบัญชี แผนกการตลาด แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงาน
กำกับการซอมสราง หัวหนาแผนกโรงงาน ตำแหนงวางรวม 5 ตำแหนง คือแผนกความปลอดภัย แผนก
แผนงานและงบประมาณ แผนกแผนงานและประมาณการ แผนกอู แผนกออกแบบ
- พนักงาน/ลูกจาง จำนวน 131 ตำแหนง คนครองตำแหนงปจจุบันรวม 64 ตำแหนง ตำแหนง
วางรวม 67 ตำแหนง
รวมกรอบอัตรากำลังพนักงาน 155 อัตรา คนครอง 70 คน คิดเปนรอยละ 46.45 หากรวม
ลูกจาง 9 คน รวม 81 คน คิดเปนรอยละ 52.26
ธุรกิจของบริษัท อูกรุงเทพ จำกัด
1. ธุรกิจตอเรือพาณิชยและเรือเฉพาะทาง สนับสนุนการปฏิบัติการดานความมั่นคง เปนการดำรง
สภาพธุรกิจหลักของบริษัทฯ และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการตอเรือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและตอเรื อเฉพาะทาง อาทิ เรือรบ เรือชวยรบ เรือน้ำมัน
เปนตน ใหมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได และมีความยั่งยืนอยางตอเนื่องตอไป
2. ธุรกิจการซอมและดัดแปลงเรือในระบบตางๆ อาทิ ตัวเรือ กลจักร ไฟฟา เปนตน สนับสนุน
กิจการพาณิชยนาวี และดานความมั่นคงทั้งเรือในภาคราชการและเอกชน
3. ธุรกิจการซอมและสรางชิ้นสวน หรือสิ่งอุปกรณตางๆ ที่เปนกิจการตอเนื่องจากอุตสาหกรรม
ตอเรือและซอมเรือ อาทิ งาน Platform ตาง ๆ โครงสรางเหล็กขนาดใหญ ฐานขุดเจาะน้ำมัน เปนตน
4. ธุรกิจจำหนายสินคาและบริการ สนับสนุนการสงกำลังบำรุง (Logistics Support) โดยเปน
ตัวแทนจัดจำหนายวัสดุ ครุภัณฑ รวมถึงยุทโธปกรณประเภทตาง ๆ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ดานการ
สงกำลัง การซอมบำรุง การบริการ การสนับสนุนทางเทคนิค ฯลฯ อาทิ อะไหล/ชิ้นสวนซอม เหล็กตอเรือ
ยุทธภัณฑ การออกแบบและประมาณการ เปนตน
5. ธุรกิจการใหเชาและพั ฒนาอสังหาริ มทรั พย ในสวนของทรั พยสิ นและพื้ นที่ เช าของ บอท.
ทั้งในพื้นที่ของบริษัทฯ ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ และในพื้นที่ที่บริษัทฯ ไดเชาไวจากกรมธนารักษ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งการใหเชาชวงดำเนินการ หรือการรวมการดำเนินการ เพื่อการปฏิบัติงาน
รวมกัน หรือสรางธุรกิจใหม และทำใหเกิดสภาพคลองในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. ธุรกิจการฝกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการตอเรือและซอมเรือ อาทิ งานแลนประสาน
งานเพลาใบจักร ชางสี ชางทอ เปนตน
7. ธุรกิจใหเชาที่ดินเพื่อการพาณิชย ระยะเวลาไมเกิน 30 ป
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ผลการดำเนินงาน บอท. ปงบประมาณ 2557 - 2562
หนวย : ลานบาท
งานตอ/สรางเรือ

2557

2559

2558

2561

2560

2562

รายได

จํานวนงาน

รายได

จํานวนงาน

รายได

จํานวนงาน

รายได

จํานวนงาน

รายได

จํานวนงาน

รายได

จํานวนงาน

88.3

1

-

-

-

-

5.974

3

0.29

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เอกชน

16.837

2

18.483

2

27.694

2

26.946

1

0.25

1

-

-

รวมตอ/สรางเรือ

105.137

3

18.483

2

27.694

2

32.92

4

0.54

2

-

-

กองทัพเรือ
หนวยงานราชการและรัฐวิสากิจอื่น

หนวย : ลานบาท
2557

งานขายและใหบริการตามสัญญา

2558

2559

2560

2561

2562

รายได

จํานวนงาน

รายได

จํานวนงาน

รายได

จํานวนงาน

รายได

จํานวนงาน

รายได

จํานวนงาน

รายได

จํานวนงาน

กองทัพเรือ

-

-

-

-

432.958

1

801.657

1

538.27

1

332.05

1

หนวยงานราชการและรัฐวิสากิจอื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เอกชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมตอ/สรางเรือ

-

-

-

-

432.958

1

801.657

1

538.27

1

332.05

1

หนวย : ลานบาท
งานซอมเรือ
กองทัพเรือ
หนวยงานราชการและ
รัฐวิสากิจอื่น
เอกชน
รวมซอมเรือ

2557

2558

2559

2560

2561

2562

รายได

จํานวนงาน

รายได

จํานวนงาน

รายได

จํานวนงาน

รายได

จํานวนงาน

รายได

จํานวนงาน

รายได

จํานวนงาน

59.65

24

73.347

36

74.691

22

31.466

13

48.64

9

34.182

5

12.66

6

22.686

8

0.618

1

8.95

4

13.12

5

3.978

4

32.282

15

3.728

5

4.842

5

1.508

3

0.71

1

0.71

1

104.592

45

99.761

49

80.151

28

41.924

20

62.47

15

38.87

10
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ตารางแสดงฐานะทางการเงิน ปงบประมาณ 2557 – 2562

รายการ

2557

2558

2559

2560

2561

2562

คาเฉลี่ย

สินทรัพยรวม

312.73

197.89

668.84

641.86

445.65

385.45

442.07

หนี้สินรวม

172.03

97.93

540.00

499.32

291.90

203.97

300.86

สวนของผูถือหุน

140.70

99.96

128.84

142.55

153.75

181.48

141.21

รายไดรวม

288.20

195.14

604.87

913.93

634.74

402.52

506.57

รายจายรวม

286.81

235.88

575.29

883.68

618.19

354.88

492.45

1.17

0.75

0.30

0.83

0.18

1.60

0.81

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

-

-

2.97

5.32

5.16

10.18

3.94

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

1.39 -

40.74

29.58

24.11

11.21

35.86

10.23

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม(ROA) (%)

0.44 -

20.59

4.42

3.76

2.51

9.30

2.31

อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน (ROE) (%)

0.99 -

40.76

22.96

16.91

7.29

19.76

7.25

ผลตอบแทนจากกําไรขั้นตนตอรายไดรวม (%)

0.40

0.59

0.20

0.13

0.18

21.40

3.82

ผลตอบแทนจากกําไรการดําเนินงานตอรายไดรวม (%)

0.06

0.08

0.05

0.03

0.03

0.12

0.06

ผลตอบแทนจากกําไรสุทธิตอรายไดรวม (%)

0.48 -

20.88

4.89

2.64

1.77

8.91

2.02

ตนทุนทางการเงิน

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
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การวิเคราะหความทาทาย ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร และความสามารถพิเศษองคกร
ในป พ.ศ. 2526 คณะรัฐมนตรีไดมีมติให บริษัท อูกรุงเทพ จำกัดเปนรัฐวิสาหกิจตาม
นโยบายพิเศษของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประเภทยุทธปจจัย (ปจจุบันได
เปลี่ยนเปน สาขาอุตสาหกรรม) อยูในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ดำเนินกิจการใน
รูปแบบพาณิชยกรรม (กระทรวงกลาโหม มอบอำนาจในการควบคุม นโยบาย และ การบริหารงาน ใหแก
กองทัพเรือ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 389/29 ลงวันที่ 2 พ.ค.29)
บริษัทฯ ไมมีกิจกรรมในการออกแบบเรือ คงเหลือเพียงดานปฏิบัติการสะทอนใหเห็นภาพ
วาขีดความสามารถทางการผลิตมีสูง แตความสามารถในการออกแบบอยูในระดับต่ำ ขอจำกัดของการ
พัฒนาบริษัทฯ ไมไดอยูที่ระดับขีดความสามารถทางวิศวกรรม แตมีปญหาอยางมากในดานการบริหาร
จัดการ ชางฝมือของบริษัทฯ มีทักษะเฉพาะตัวอยูในระดับสูงสามารถผลิตผลงานมีคุณภาพดี การยกระดับ
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสามารถทำไดจากการลงทุนในเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น การบริหารจัดการ
องคกร บริษัทฯ มีการบริหารจัดการภายในที่ดี มีการประกันระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 2015
แตมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอยูในระดับต่ำ และไมมีการใชขอมูลจาก
สารสนเทศการผลิตมาคำนวนผลตอบแทนใหกับพนักงาน รวมทั้งไมมีการติดตามการไหลเวียนของพัสดุ ซึ่ง
จะทำใหเกิดผลเสียในระยะยาว ตนทุนที่สําคัญสําหรับการตอเรือ ไดแก ตนทุนวัตถุดิบ (รอยละ 65) ตนทุน
แรงงาน (รอยละ 20) คาใชจายในการดำเนินงาน (รอยละ 15)
การพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ในระยะยาว ตองอาศัยการวิจัยและพัฒนาเปน
ปจจัยสําคัญ เนื่องจากเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดองคความรูใหมๆ ที่จะพัฒนากระบวนการตอเรือพัฒนา
เทคโนโลยีของเรือ และพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอุปกรณเรือ นอกจากนี้แลวการจัดการดานเงินทุน
เปนอีกปจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมตอเรือ เนื่องจากอุตสาหกรรมตอเรือตองใชเงิน
ลงทุนสูง และตัวผลิตภัณฑเรือก็เปนสินคาที่มีราคาสูงหากไมสามารถจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมได
กิจกรรมการตอเรือ และกิจกรรมการซื้อขายเรือก็เกิดขึ้นไดยาก

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรภายนอก
1. บอท. เปนเครื่องมือในการสนับสนุนความมั่นคง ดานการซอมบำรุงใหกับกองทัพเรือ
กอใหเกิดโอกาสในมุมมองดานการตลาด รวมถึงความชัดเจนในมุมมองดานบทบาทและภารกิจขององคกร
2. บอท. อยูในความควบคุมของกองทัพเรือ มีโอกาสในการขอรับการสนับสนุน ดานองค
บุคคล องควัตถุ และองคความรูสมัยใหมดานการซอมและสรางเรือ
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3. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มความแข็งแกรงรัฐวิสาหกิจดวยการปรับโครงสรางการบริหาร
จัดการ พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานใหไดมาตรฐานสากล สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งในดานการลงทุนและการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในทรัพยสินของรัฐ
4. น โ ย บ า ย Eastern Economic Corridor (EEC) ข อ ง ร ั ฐ บ า ล ผ ล ั ก ด ั น ก า ร เ กิ ด
อุตสาหกรรมปองกันประเทศเปนเปาหมายหลักที่ 11 หรือ New S-Curve 11
5. นโยบาย Eastern Economic Corridor (EEC) ของรัฐบาลสนับสนุนการสรางอูเรือแหง
ใหมของ บอท. ในพื้นที่สัตหีบ และการบริหารจัดการทรัพยสินของทางราชการเพื่อสรางรายได
6. สคร. ใหการสนับสนุนในการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรภายใน
1. เป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ด า นความมั ่ น คง สั ง กั ด กระทรวงกลาโหม ในความควบคุ ม ของ
กองทัพเรือ
2. มีประสบการณในการบริหารโครงการตอเรือและซอมบำรุงเรือซึ่งเปนยุทโธปกรณที่
สำคัญของกองทัพเรือมาอยางตอเนื่อง
3. ที่ดินที่ตั้ง บอท.สำนักงานใหญ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเชิงพาณิชยเพื่อสรางความ
มั่นคงทางการเงินใหแกองคกร
4. ทำเลที่ตั้งของพื้นที่ภายใน อรม.อร. มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจซอมและสรางเรือ
โครงสรางเหล็กทางทะเล อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
5. บริษัทฯ มีการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance)
6. ความเสี่ยงดานกลยุทธ
6.1 แผนปฏิบัติการ ประจำป 2563 ขาดความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ ประจำป
2563-2567
7. ความเสี่ยงดานการเงิน
7.1 ขาดสภาพคลองทางการเงิน
7.2 ลูกคาเอกชนคางชำระ
8. ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน
8.1 การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ
8.2 โครงการสรางอูเรือแหงใหม
8.3 โครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวา
7
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8.4 ความสำเร็จของการดำเนินงานซอมเรือ
8.5 แผนการเบิกจายงบลงทุนป 2563
8.6 การรับประกันความชำรุดบกพรองเรือ OPV.2
8.7 การระบาดของไวรัส COVID-19
9. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบและขอบังคับ
9.1 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
จากการการวิเคราะหความทาทาย ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร และความสามารถพิเศษ
องคกรซึ่งถือไดวาเปนความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร และเปนความสามารถพิเศษของบริษัท อูกรุงเทพ
จำกั ด ส งผลให ส าธารณรั ฐ ฟ ล ิ ป ป น ส และสาธารณรัฐ สังคมนิ ย มศรีล ัง กา มีส นใจใหบ ริษัท ฯ ตอเรื อ
ตรวจการณไกลฝง และบริษัทฯ ไดรับเชิญเขารวมกิจการคารวม (Consortium) เพื่อการใหบริการรื้อถอน
สิ่งติดตั้งในกิจการปโตรเลียม (Decommissioning)
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การกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตร

วิสัยทัศน
“เปนอูเรือที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระดับสากล เติบโตและเปนกลไกสำคัญใน
อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพาณิชยนาวีของไทย สามารถพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน”
ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567

พันธกิจ
1.

ใหบริการตอเรือ ซอมเรือ ซอมบำรุงยุทโธปกรณ และจัดสงพัสดุใหแกกองทัพเรือ

2.

ใหบริการตอเรือ ซอมเรือของหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

3.
4.

ขยายกิจการโดยการสรางอูเรือแหงใหมบริเวณชายทะเล
ขยายกิจการในอุตสาหกรรมป องกั นประเทศ การตอเรื อเฉพาะทาง และการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

5.

บริหารจัดการเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ

6.

ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางเครงครัด

ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567
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นโยบายของคณะกรรมการบริษัท อูกรุงเทพ จำกัด ประจำปงบประมาณ 2563
1. ทั่วไป สรางองคกรใหเติบโตเปนบริษัทชั้นนำดานอุตสาหกรรมซอมและสรางเรือ และ
ดำรงขีดความสามารถการแขงขันในตลาดซอมและสรางเรือของไทย ทั้งดานคุณภาพและราคา และมีสวนใน
การผลักดันและสร างความเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีว ิตของคนในสังคม รวมถึงพัฒ นา
สินทรัพยที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถขยายขีดความสามารถในธุรกิจหลักใหเปนไปตามเปาหมายที่
กำหนด
2. การพัฒนาธุรกิจ พัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อตอบสนอง
การพัฒนาธุรกิจของบริษัทใหเปนมาตรฐานสากล ไดรับการเชื่อมั่นเชื่อถือจากทุกภาคสวน และสรางความ
พึงพอใจสูงสุดแกลูกคา ตลอดจนพัฒนาอุปกรณและเครื่ องมือที่มีเทคโนโลยี ที่ทันสมัย สามารถนำเสนอ
โครงการต อเรื อรบ ที่มีคุณลั กษณะดี ในราคาที่สามารถแข งขั นได ใหมิตรประเทศ ขยายขอบเขตเพื่ อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมป องกั นประเทศและอุตสาหกรรมภายในประเทศในดานอื่ นๆ เพิ่มเติม รวมถึ ง
พัฒนาการคารวม เพื่อรื้อถอนสิ่งติดตั้ง ในกิจการปโตรเลียมเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ ตลอดจนสงเสริม
สรางนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีในการดำเนินกิจการ
3. การบริหารงาน ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) มีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และสิ่งแวดลอม
ดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งยึดถือประโยชนขององคกรและประเทศชาติเปนสำคัญ
4. การบริหารทรัพยากรบุคคล มุงเนนการพัฒนาและดำรงรักษาบุคลากร สงเสริมให
บุคลากรมีสวนรวมสรางสรรคผลงานและความเจริญกาวหนา อยางยั่งยืนใหกับองคกร สงเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีในการทำงาน พัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง สนับสนุน ใหเติบโตในหนาที่การงาน ดวย
คาตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการ อยางเหมาะสมและเปนธรรม
5. การดำเนินการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสรางเรือและซอมเรือ พัฒนาที่ดินยานนาวา
ใหสำเร็จตามกรอบเวลา วางแผนและศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนสรางอูเรือแหงใหมบริเวณดาน
ทิศเหนือภายใน อรม.อร. รวมทั้งรวมกับหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ และอูเรือ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอมและสรางเรือ ตาม (ราง) พรบ.สงเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย
ที่มา : มติคณะกรรมการบริษัท อูกรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

คานิยม
“แสวงหาโอกาสทางธุ ร กิ จ สั ่ ง สมความเชี ่ ย วชาญในอาชี พ สร า งสรรค น วั ต กรรม
สูความยั่งยืน”
ที่มา : มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562
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การวิเคราะห Business Model ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมการแขงขัน

ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567

การกำหนด Intelligent Risk
วิสัยทัศนระยะสั้น ดำเนินการพัฒนาที่ดินยานนาวาไดแลวเสร็จในปงบประมาณ 2564
วิสัยทัศนระยะกลาง ดำเนินการกอสรางอูเรือแหงใหมไดแลวเสร็จในปงบประมาณ 2569
วิสัยทัศนระยะยาว เปนอูเรือที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระดับสากล เติบโตและเปน
กลไกสำคัญในอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพาณิชยนาวีของไทย สามารถพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
ภายในปงบประมาณ 2572
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Intelligent Risk
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ เปนความเสี่ยงจากความไมแนนอนของการประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งจะขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราคาระวางเรือลดลงอยางมากมีผลตอจำนวนเรือที่เขาซอมทำ
มูลคาเรือซอมทำที่ไมแนนอน ทำใหรายไดของบริษัทอาจมีความผันผวน แตบริษัทฯ สามารถจัดหางานเรือ
ตอจากลูกคาใหม และงานซอมเรือมาทดแทนกำลังการผลิตที่เหลืออยู บริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงในการสง
มอบเรือใหทันตามกำหนดในสัญญาซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทำแผนงานเฉพาะโครงการเพื่อใหงานแลวเสร็จตาม
สัญญา
2. ความเสี่ยงดานการขาดแคลนบุคลากร จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จำเปนตอง
อาศัยบุคลากรที่มีความชำนาญทางดานชางฝมือและวิศวกรดานการซอมเรือตอเรือเปนสำคัญ บริษัทฯ
มีนโยบายจูงใจทั้งในดานคาตอบแทน สวัสดิการและ สงเสริมใหพนักงานไดรับการฝกอบรมใหมีทั กษะ
ความรูเพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อใหพนักงานผูกพันกับองคกร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหทุนบุคลากรศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น และไดรับความรวมมือจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในการอบรมและทดสอบ
ฝมือแรงงานตำแหนงชางเชื่อมเพื่อใหพนักงานไดมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ ซึ่งจะทำให
พนักงานไดมีความรูและไดรับใบรับรองมาตรฐานสากล ทำใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯเชื่อว าการ
ดำเนินการดังกลาวจะลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรของบริษัทฯ ไดในอนาคต
3. ความเสี่ยงดานสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ ที่ดินยานนาวาซึ่งเปนที่ตั้งของบริษัทฯ
ในปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวางรอการพัฒนาที่ดิน และบริษัทฯ ไดเชาอูเรือบริเวณอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
กรมอูทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกองทัพเรืออาจมีผลทำให
เกิดปญหาการซอมทำเรือไดในอนาคต บริษัทฯ จึงจำเปนตองหาสถานที่ประกอบกิจการใหมโดยไดรับความ
อนุเคราะหจากกองทัพเรือ แตรอการดำเนินการทำสัญญาเชาจากกรมธนารักษ มีระยะเวลาสัญญา 30 ป
ซึ่งผูใหเชาสามารถบอกเลิกสัญญาไดตามเงื่อนไขปกติของสัญญาระหวางหนวยงานราชการกับบริษัทฯ ทำให
บริษัทฯ อาจตองจัดหาสถานที่ประกอบธุรกิจใหมหากสัญญาเชาสิ้นสุดลง อยางไรก็ตามหากมีการยกเลิก
สัญญา ในการนี้บริษัทฯ อยูระหวางศึกษาความเปนไปไดในการจัดซื้ออูลอย เพื่อสามารถเคลื่อนยายอูลอย
ซึ่งจะเปนอุปกรณหลักในการดำเนินงานไปยังสถานที่ตั้งแหงใหมได
4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งรายไดและตนทุนการผลิตของบริษัทฯ บางสวน
อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะงานตอเรือ และงานซอมเรือ อาจจะตองมีการนำเขาเครื่องจักรมูลคา
สูงจากตางประเทศ เชน เครื่องกำเนิดไฟฟา เครื่องจักรเดินเรือ เครน กวาน ในขณะที่งานซอมเรือจะมีการ
ซื้ออุปกรณภายในประเทศเปนสวนใหญ บริษัทฯ จึงใหความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทำ
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา สำหรับภาระผูกพันที่เปนเงินสกุลตางประเทศ
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5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของวัสดุการผลิต จากวัสดุหลักที่บริษัทฯ นำมาใช
คือ เหล็กแผน สี ทอ วาลว และลวดเชื่อม รวมทั้งตนทุนการผลิตอื่นๆ ที่มีแนวโนมการปรับเพิ่มราคา
ตอเนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ทำใหบริษัทมีตนทุนประกอบการที่เพิ่มขึ้นดวย ซึ่งบริษัทฯ ไดจำกัด
ขอบเขตความเสี่ยงโดยการปรับอัตราคาบริการเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับราคาน้ำมันเทานั้น
6. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง การที่ลูกคาอาจไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีกับ
บริษัทฯ ภายใตเงื่อนไขปกติได ดังนั้นบริษัทจำเปนตองจำกัดขอบเขตความเสี่ยงโดยพยายามใหมีการชำระ
เงินคาซอมทำเรือใหมากที่สุดกอนเรือออกจากอู
7. ความเสี่ย งจากการเกิด อุบ ั ติ เหตุ และอุบ ั ติภ ัย บริษัทฯ ดำเนินการจั ดทำกรมธรรม
ประกันภัยคุมครองความเสี่ยงดานสิ่งปลูกสราง เครื่องจักร สต็อกสินคา อูลอย รวมทั้งความสูญเสีย และ
ความเสียหายตอตัวเรือที่กำลังสรางหรือกำลังซอม
การวิเคราะห Scenario Planning

Inventory Mgt. System

Manpower Planning
Networking Mgt.

External Funding Mgt.

Worst Case Base Case Best Case
Growth -10% Growth 0% Growth +5%
Sales
181.81
202.01
212.11
Direct Costs
102.05
113.39
119.06
Gross Profit
79.76
88.62
93.05
Operating Expenses
21.60
21.60
21.60
Payroll
30.00
30.00
30.00
Marketing
0.27
0.27
0.50
Operating Profit
27.89
36.75
40.95
Depreciation
8.00
8.00
8.00
Interest
1.00
0.50
0.50
Net Profit
18.89
28.25
32.45

การกำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
๑. ขยายโอกาสทางธุรกิจ
๒. สรางความเขมแข็งของธุรกิจอูตอเรือ
๓. มุงสูการบริหารที่เปนเลิศและเติบโตอยางยั่งยืน”
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ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตรของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด พ.ศ.2563-2567
วิสัยทัศน

“เปนอูเรือที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระดับสากล เติบโตและเปนกลไกสําคัญในอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพาณิชยนาวีของไทย สามารถพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน”

ใหบริการตอเรือ ซอมเรือ ซอมบํารุงยุทโธปกรณ และจัดสงพัสดุใหแกกองทัพเรือ ใหบริการตอเรือ ซอมเรือของหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ขยายกิจการ

พันธกิจ

โดยการสรางอูเรือแหงใหมบริเวณชายทะเล ขยายกิจการในอุตสาหกรรมปองกันประเทศ การตอเรือเฉพาะทาง และการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อความมั่นคง
ทางการเงินในระยะยาว บริหารจัดการเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ ดําเนินกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเครงครัด

คานิยม

“แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ สั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ สรางสรรคนวัตกรรมสูความยั่งยืน”

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร

1.ทบทวนบทบาท

กลยุทธ

- แผนวิสาหกิจ
- แผนปฏิบัติการ
- CG/SP/RM&IC

ขยายโอกาสทางธุรกิจ

ทบทวนปละ 1 ครั้ง

3.การพัฒนาคุณภาพ

2.การพัฒนาธุรกิจ
พัฒนาที่ดิน
ยานนาวา

- SCM/DT/HCM
- KM&IN

เปาหมาย

สรางความเขมแข็งของธุรกิจอูตอเรือ

มุงสูการบริหารที่เปนเลิศและเติบโตอยางยั่งยืน
4.การสรางนวัตกรรม

- สรางอูเรือแหงใหม

- มาตรฐานสากล

- ปรับปรุงระบบบริหาร

- แผนแมบทการสงเสริม

- พัฒนาธุรกิจใหม

-สรางความรวมมือกับ

- สนับสนุนการพัฒนา

คุณธรรมฯ

กองทัพเรือ

นวัตกรรมและการวิจัย

- การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

- ระบบความปลอดภัย
ภายในปงป. 64

5.ระบบธรรมาภิบาล

ภายในปงป. 69

ภายในปงป.69

ทุกปงป.
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บริษัท อูกรุงเทพ จำกัด
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561, 2562, ประมาณการ 2563 และเปาหมาย 2564
หนวย : ลานบาท

ปงบประมาณ

2561

2562

2563F

2564F

รายได :
รายไดจากงานผลิตผล

63.01

33.02

60.00

100.00

รายไดจากงานบริการ

21.58

13.13

8.40

14.00

538.27

332.05

115.29

-

รายไดจากการขายพัสดุ

0.02

0.37

6.00

15.00

รายไดคาเชาชวงที่ดินและอาคาร

3.08

13.40

6.00

10.00

รายไดจากการดำเนินงานอื่น

6.90

8.93

5.42

9.22

รายไดอื่น ๆ

1.88

1.55

0.90

1.50

634.74

402.45

202.01

149.72

99.32

82.29

45.00

75.00

442.02

228.74

63.12

-

ตนทุนงานบริการ

3.27

6.92

4.43

7.38

ตนทุนคาเชาชวงที่ดินและอาคาร

1.96

1.87

0.84

1.40

550.21

316.17

113.39

83.78

66.64

35.22

48.60

48.71

1.34

3.54

3.47

1.29

618.19

354.84

165.46

133.78

รายไดจากการขายและใหบริการตามสัญญา

รวมรายได
คาใชจาย :
ตนทุนงานผลิตผล
ตนทุนการขายและใหบริการตามสัญญา

รวมตนทุนในการดำเนินงาน
คาใชจายในการดำเนินงานและบริหาร
โบนัสกรรมการและพนักงาน
รวมคาใชจาย
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ปงบประมาณ
กำไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตนทุนทางการเงิน

2561

2562

2563F

2564F

16.55

47.61

36.55

15.94

0.18

1.60

0.50

0.50

กำไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

16.37

46.01

36.05

15.44

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

5.16

9.96

7.80

4.87

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

11.21

36.05

28.25

10.57

แผนการลงทุน
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ
ประจำปงบประมาณ 2563
ลำดับ

รายการ

หนวยงาน

1
2
3
4
5
6
7

หมวดที่ดิน
หมวดสิ่งกอสราง
หมวดเครื่องจักรอุปกรณ
หมวดยานพาหนะ
หมวดเครื่องใชสำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใชขนาดเล็ก
หมวดวิจัยและพัฒนา
หมวดลงทุนอื่น
รวมหมวด 1-7

8
9

หมวดสำรองราคา (รอยละ 5 ของยอดรวมหมวด 1-7)

หมวดสำรองกรณีจำเปนเรงดวน
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
(หนวย)

งบประมาณ
(บาท)

2,000,000
2,000,000
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แนวทางการดำเนินการป 2563 - 2564
1. บอท.ควรรักษาฐานลูกคาเดิมในธุรกิจซอมเรือ ใหเปนแหลงรายไดที่สม่ำเสมอตอเนื่อง
และบริหาร จัดการคาใชจายเพื่อรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรใหเหมาะสม ในขณะเดียวกัน
เรงรัดใหเกิดการพัฒนาอูเรือแหงใหมอยางเปนรูปธรรม เพื่อเปนเครื่องมือในการสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน โดยการนำเงินทุนจากการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย
2. บอท.ควรใชจุดแข็งขององคการในการเปนหนวยงานภาครัฐ รวมมือกับภาคสวนตางๆ
รวมถึงเอกชน เพื่อมองหาโอกาสธุรกิจหลักคือการซอม/สรางเรือใหม ทั้งใน และนอกประเทศ
3. บอท.ควรพัฒนาธุรกิจใหมเพื่อกระจายโอกาสในตลาดใหม ที่นอกเหนือจากธุรกิจหลัก
เชน โครงการเกี่ยวของกับโครงสรางเหล็กทางทะเล โครงการเกี่ยวกับระบบอาวุธ และยุทโธปกรณ โครงการ
เกี ่ ย วกั บ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยการแสวงหาความรวมมือกับ ภาคสว นตางๆ รวมถึง
เอกชน
ยุทธศาสตร บอท. ปงบประมาณ 2563 – 2567
การจัดทำยุทธศาสตร บอท. ปงบประมาณ 2563 – 2567 ไดทำการทบทวนแผนวิสาหกิจ
ฉบับปงบประมาณ 2561-2565 โดยทำการรวบรวมและวิเคราะหปจจัยนำเขาในการวางแผนยุทธศาสตร
วิเคราะหสภาวะแวดลอม ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแมบท (Flagship
Projects) แผนยุทธศาสตรกระทรวงกลาโหม นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และกองทัพเรือ
SWOT วิเคราะหความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรและความสามารถพิเศษองคกร กำหนด
ตำแหน ง ทางยุ ท ธศาสตร วิ เ คราะห Business Model กำหนด Intelligent Risk วิ เ คราะห Scenario
Planning กำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาประสงค การตรวจสอบความสมดุล การออกแบบ Work
Systems เพื่อบรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร สำหรับใชเปนแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตรไปสูการ
กำหนดแนวทางการดำเนินการ ตัวชี้วัด และเปาหมาย ปงบประมาณ 2563 – 2567
ยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2563 - 2567
ยุทธศาสตรที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท.ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวิสาหกิจ นโยบาย
กระทรวงเจาสังกัดและสภาวะแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาธุรกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางนวัตกรรม และการใชเทคโนโลยี
ยุทธศาสตรที่ 5 ระบบธรรมาภิบาล ความโปรงใสและมีคุณธรรม
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สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการประจำปเปนแผนรองรับยุทธศาสตร แนวทางการดำเนินการ ตัวชี้วัดและ
เปาหมายรายปในแผนวิสาหกิจขององคการ มีองคประกอบสำคัญ 3 ประการคือ (1) การระบุงานหรือ
กิจกรรมที่ตองทำและใครเปนผูปฏิบัติ (2) ระบุวาจะทำงานเสร็จเมื่อใด และ (3) ระบุทรัพยากรที่ตองใชใน
การดำเนินงาน
การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 กำหนดแผนงานโครงการรองรับ
ยุ ท ธศาสตร ต ามแผนวิ ส าหกิ จ ป ง บประมาณ 2563-2567 จำนวน 16 แผนงาน/โครงการ และ
37 ตัวชี้วัด งบลงทุนเพื่ อการดำเนิน งานปกติว งเงิน 2,000,000 บาท และงบประมาณรายจายวงเงิ น
2,540,000 บาท ดังตาราง
ลำดับ

ยุทธศาสตร

แผนงาน/
ตัวชี้วัด
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบลงทุน*

รายจาย

1

ทบทวนบทบาท

1

7

0

0

2

การพัฒนาธุรกิจ

5

7

0

467,625

3

การพัฒนาคุณภาพงาน

4

12

0

1,558,819

2

5

0

200,000

3

4

0

343,556

15

35

0

2,540,000

4
5

การสรางนวัตกรรม
และการใชเทคโนโลยี
ระบบธรรมาภิบาล ความ
โปรงใสและมีคุณธรรม
รวม

*ไมรวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเปนเรงดวน วงเงิน 2.000 ลานบาท
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กองธุรกิจและการตลาด
ผูบริหาร :
1. คุณเวช
วิภาตกนก
ผูอำนวยการกองธุรกิจและการตลาด
2. นาวาเอก ธีระศักดิ์ บัวทรัพย
ผูชวยผูอำนวยการกองธุรกิจและการตลาด
3. คุณสุพีรุตม
ชีพชล
หัวหนาแผนกการตลาด
4. คุณวรุจภ
พูลพลบ
หัวหนาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนาที่ความรับผิดชอบ :
การหารายได สำรวจ การวิเคราะห การวางแผน การประมาณการ และการกำกับดูแล แผนธุรกิจ
ของบริษัท ทั้งในสวนของธุรกิจหลัก คือ การซอมและสรางเรือ สวนประกอบของเครื่องจักรเครื่องกล และ
ธุรกิจรอง รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ
ในปงบประมาณ 2563 ไดจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
ดังนี้
ลำดับ

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
งบลงทุน
รายจาย
0
0

1

ยุทธศาสตรที่ 1 ทบทวนบทบาท ทบทวนแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคา
และผูม ีสวนไดเสีย
บอท. /แผนปฏิบตั ิการมุงเนน
ลูกคาและผูม ีสวนไดเสีย

2

ยุทธศาสตรที่ 1 ทบทวนบทบาท ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนา
บอท. /แผนปฏิบตั ิการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลั
เทคโนโลยีดิจิทลั

0

0

3

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
ธุรกิจ/
1. ความสำเร็จโครงการฯ
2. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมผูถือหุน กองทัพเรือ
และกระทรวงกลาโหมใหความ
เห็นชอบผลการศึกษาโครงการ
3. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมผูถือหุน อนุมัติการให
เชาที่ดินยานนาวา ระยะเวลา
30 ป

0

0

โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวา
เชิงพาณิชย
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งบประมาณ
งบลงทุน
รายจาย
0
67,625

ลำดับ

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

4

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
ธุรกิจ/ระดับความสำเร็จของ
การจัดทำแผนแมบทเพื่อ
ตอบสนองความตองการ/ความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย

โครงการจัดทำแผนแมบทเพื่อ
ตอบสนองความตองการ/ความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย

5

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
ธุรกิจ/การดำเนินงานดาน
กลยุทธการตลาดเชิงรุกและ
ยกระดับผลประกอบการ
ในการบริหารตนทุนตอหนวย

โครงการตลาดเชิงรุกและยกระดับผล
ประกอบการในการบริหารตนทุนตอ
หนวย

0

100,000

6

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาคุณภาพงาน/จัดทำ
โครงการความรวมมือกับ
กองทัพเรือดานการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมอูตอเรือ

โครงการรวมมือกับกองทัพเรือในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอูเรือ

0

100,000

7

ยุทธศาสตรที่ 4
การสรางนวัตกรรม
และการใชเทคโนโลยี/จัดทำ
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อให
เกิดนวัตกรรมใหม โดยความ
รวมมือระหวาง บอท. กับ
หนวยงานอื่น

โครงการมีสวนรวมสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่
เกี่ยวเนื่องรวมกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
และภาคสวนอื่นในการพัฒนางานตาม
บทบาท

0

100,000

8

ยุทธศาสตรที่ 4
การสรางนวัตกรรม
และการใชเทคโนโลยี/
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงของ
บอท. (%)

พัฒนาระบบการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมมาชวยใน
การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
(โครงการตรวจสอบการใชงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

0

25,000
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ลำดับ

9

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 4
การสรางนวัตกรรม
และการใชเทคโนโลยี/
ความกาวหนาของระบบชวย
การตัดสินใจ เพื่อสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
และการผลิต (%)

10

ยุทธศาสตรที่ 4
การสรางนวัตกรรม
และการใชเทคโนโลยี/จัดทำ
แผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั
ที่สนับสนุนระบบการเรียนรูและ
พัฒนาของบุคลากร

11

ยุทธศาสตรที่ 5
ระบบธรรมาภิบาล ความ
โปรงใสและมีคณ
ุ ธรรม /การ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม
รวม

แผนงาน/โครงการ
พัฒนาระบบการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมมาชวยใน
การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
(โครงการระบบงานสนับสนุนการ
บริหารจัดการสารสนเทศ)
พัฒนาระบบการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมมาชวยใน
การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
(โครงการอบรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
แผนงานปฏิบัติการดานการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม

งบประมาณ
งบลงทุน งบลงทุน
0

25,000

0

50,000

0

130,000

0

597,625
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกการตลาด
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

ทบทวนแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมสี วนไดเสีย

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. /แผนปฏิบตั ิการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย

ปจจัยเสี่ยง :

การดำเนินทบทวนแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย

หลักการและเหตุผล :

แผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย มีความเชื่อมโยงสอดคลอง บูรณาการ
กับวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายของรัฐวิสาหกิจ ผานการ
วิ เ คราะห ป  จ จั ย นำเข า /ข อ มู ล สำคั ญ ที ่ เ กี ่ ย วกั บ Stakeholders ที ่ ส ำคั ญ ทั ้ ง หมด
โดยเฉพาะความตองการ ความคาดหวัง และความกังวลของ Stakeholders กฎหมาย/
กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของ และปจจัยภายในและภายนอกอื่นๆ

วัตถุประสงค :

1. เพื่อใหการจัดทำแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย ดำเนินการผาน
การมี ส  ว นร ว มของ Stakeholders ที ่ ส ำคั ญ อย า งน อ ยต อ งจั ด ให ม ี ก าร Hearing
ในภาพรวมของแผน
2. เพื่อใหแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย มีความเชื่อมโยงสอดคลอง
และบูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance)
ระบบงาน และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญ
ระดับองคกรอื่นๆ เชน แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ฯลฯ
3. เพื่อใหมีกระบวนการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย และแนวทางการ
ติดตามและปรับปรุงแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย
4. เพื่อใหการสื่อสารแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย แก บุคลากร ผูสง
มอบคูคา และคูความรวมมือ และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีความรับรูและ
เขาใจ

เปาหมาย :

จัดทำแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูม ีสวนไดเสียแลวเสร็จภายในปบัญชี 2563

แนวทางดำเนินการ :

1. ทบทวนแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย ใหมีความสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัทฯ
1.1 ทบทวนการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารมุ ง เน น ลู ก ค า และผู  ม ี ส  ว นได เ สี ย
เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน
1.2 พิจารณาระบบงานดานการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสียที่สำคัญจำเปนที่ตอง
ดำเนินการ เพื่อใหสอดคลอมกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัทฯ
2. จัดทำแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย 2564
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

2.1 นำขอมูลที่ไดจากการพิจารณาทบทวนในขอ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการ
มุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย โดยการจัดกลุมยุทธศาสตรออกเปนดานตาง ๆ เพื่อให
ครอบคลุมกับการบริหารงานมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสียในภาพรวม
2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร และคาเปาหมาย
2.3 จั ด ทำแผนผั ง ควบคุ ม งาน (Gantt Chart) กำหนดระยะเวลางบประมาณ โดย
พิจารณาลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญเรงดวนตามแผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ
3. เสนอคณะอนุกรรมการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย พิจารณาใหความเห็นชอบ
4 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

0 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : ทบทวนแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม

1

2
3
4

ทบทวนแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมสี วนไดเสีย
2564 ใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตรของบริษัทฯ
จัดทำแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูม ีสวนไดเสีย
2565
เสนอคณะอนุกรรมการมุงเนนลูกคาและผูมสี วนไดเสีย
พิจารณาใหความเห็นชอบ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ

น้ำหนัก

ผูรับผิดชอบ

25

25
25
25

ระยะเวลา

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ค.-ธ.ค.62

แผนก
การตลาด

ม.ค.-มี.ค.63
เม.ย.-พ.ค.63

ก.ค.-ก.ย.63

100
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกการตลาด
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. /แผนปฏิบตั ิการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

ปจจัยเสี่ยง :

การดำเนินทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั

หลักการและเหตุผล :

แผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ิทัล มีความเชื่อมโยงสอดคลอง บูรณาการกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายของรัฐวิสาหกิจ ผานการ
วิเคราะหปจจัยนำเขา/ขอมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญ
ทั้งหมด โดยเฉพาะความตองการ ความคาดหวัง และความกังวลของลูกคาและบุคลากร
กฎหมาย/ กฎระเบียบ ที่เกีย่ วของ และปจจัยภายในและภายนอกอื่นๆ

วัตถุประสงค :

1. เพื่อใหการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินการผานการมีสวน
รวมของลูกคา คูคา และบุคลากร อยางนอยตองจัดใหมีการ Hearing ในภาพรวมของ
แผน
2. เพื่อใหแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเชื่อมโยงสอดคลอง และบูรณา
การกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) ระบบงาน
และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรั ฐ วิสาหกิจ รวมทั ้ ง แผนที่ สำคัญระดับ
องคกรอื่นๆ เชน แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการมุงเนน
ลูกคาและผูมีสวนไดเสีย ฯลฯ
3. เพื่อใหมีกระบวนการติดตามและปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
4. เพื่อใหการสื่อสารแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แก ลูกคา คูคา และ
บุคลากร มีความรับรูและเขาใจ

เปาหมาย :

จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแลวเสร็จภายในปบัญชี 2563

แนวทางดำเนินการ :

1. ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิ ทัล 2563 ใหมีความสอดคลองกั บ
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัทฯ
1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2563 เพื่อหา
แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน
1.2 พิจารณาระบบงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญจำเปนที่ตองดำเนินการ
เพื่อใหสอดคลอมกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัทฯ
2. จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2564

25

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

2.1 นำขอมูลที่ไดจากการพิจารณาทบทวนในขอ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ด ิจ ิ ท ั ล โดยการจั ดกลุ ม ยุ ท ธศาสตรอ อกเปน ด านตา ง ๆ เพื ่ อ ให
ครอบคลุมกับการบริหารงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวม
2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร และคาเปาหมาย
2.3 จั ด ทำแผนผั ง ควบคุ ม งาน (Gantt Chart) กำหนดระยะเวลางบประมาณ โดย
พิจารณาลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญเรงดวนตามแผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ
3. เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พิจารณาใหความเห็นชอบ
4 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

0 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม

1

2
3
4

ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2564
ใหมีความสอดคลองกับวิสยั ทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตรของบริษัทฯ
จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2565
เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
พิจารณาใหความเห็นชอบ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ

น้ำหนัก

ผูรับผิดชอบ

25
25

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ค.-ธ.ค.
62

25

25

ระยะเวลา

แผนก
การตลาด

ม.ค.-มี.ค.63
เม.ย.-พ.ค.63

ก.ค.-ก.ย.63

100
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกการตลาด
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาธุรกิจ/
1. ความสำเร็จโครงการฯ
2. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผูถือหุน กองทัพเรือ และกระทรวงกลาโหมให
ความเห็นชอบผลการศึกษาโครงการ
3. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผูถือหุน อนุมัติการใหเชาที่ดินยานนาวา
ระยะเวลา 30 ป

ปจจัยเสี่ยง :

การดำเนินตามโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย

หลักการและเหตุผล :

เพื่อนำที่ดินที่ บอท. ถือครองกรรมสิทธิ์ตามโฉนดเลขที่ 688 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 20 ไร 1 งาน 82 ตารางวา ไปพัฒนาเพื่อไดมาซึ่งเงินทุน
ในการยายและพัฒนาสถานที่ประกอบการอูเรือแหงใหม บริเวณพื้นที่ชายทะเล

วัตถุประสงค :

1. เพื่อให บอท. สามารถดำเนินตามแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย
ประจำป 2563 ตามแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด
2. เพื่อให บอท. สามารถบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเปนไปตามเปาหมายทุก
ตัวชี้วัด
3. เพื ่ อ ให บอท. สามารถจั ด ทำสรุ ป รายงานผลการดำเนิ น งานตามแผนฯ เสนอ
คณะกรรมการเห็นชอบภายในปบัญชี 2563

เปาหมาย :

บอท. สามารถดำเนินงานตามแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชยประจำป
2563 ไดรอยละ 100 แผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
เปนไปตามเปาหมายทุกตัวชี้วัด และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
เสนอคณะกรรมการเห็นชอบภายในปบัญชี 2563

แนวทางดำเนินการ :

1. เสนอผูมีอำนาจพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย
2. เสนอผูมีอำนาจพิจารณาอนุมัติ TOR การใหเชาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย
3. ดำเนินการใหเชาที่ดินยานนาวา ในราคาคาเชาไมนอยกวาผลการศึกษาโครงการ
พัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย
4. จดทะเบียนการใหเชา ณ สำนักงานที่ดินไมเกินกันยายน 2563

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

0 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

เสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแกไขวัตถุประสงคและ
ขอบังคับของบริษัทฯ เรื่องการใหเชาที่ดิน
และเสนอกระทรวงพาณิชยพิจารณาจดทะเบียน
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหความเห็นชอบ
เสนอกองทัพเรือใหความเห็นชอบโครงการฯ
เสนอกระทรวงกลาโหมเห็นชอบโครงการฯ
เสนอ สคร. เพื่อรับทราบโครงการฯ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯอนุมตั ิ TOR การเชาที่ดิน
ดำเนินการประกาศเชิญชวนการใหเชาที่ดิน
พิจารณาการใหเชาที่ดินยานนาวา ระยะเวลา 30 ป
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการใหเชาที่ดิน
ยานนาวา ระยะเวลา 30 ป
จดทะเบียนใหเชาที่ดินยานนาวา ณ สำนักงานที่ดิน

น้ำหนัก

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

ต.ค.-พ.ย.
62

10
5
5
10
15
20
20

ธ.ค.62
ม.ค.63
ก.พ.63
มี.ค.63
มี.ค.63
เม.ย.63

5

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

กองธุรกิจ
และ
การตลาด

ไตรมาส 1

พ.ค.-มิ.ย.63
ก.ค.-ส.ค.63

ก.ย.63

100
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกการตลาด
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

โครงการจัดทำแผนแมบทเพื่อตอบสนองความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสีย

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาธุรกิจ/ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนแมบทเพื่อ
ตอบสนองความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย

ปจจัยเสี่ยง :

ความสำเร็จของการจัดทำแผนแมบทเพื่อตอบสนองความตองการ/ความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

หลักการและเหตุผล :

ประเมินจากระดับความสำเร็จในการกำหนดแนวทางการศึกษาความเปนไปไดและความ
เหมาะสมในการหาพันธมิตรเพื่อตอบวิสัยทัศนในการเปนอูเรือที่มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการระดับสากล เติบโตและเปนกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพาณิชย
นาวีไทย สามารถพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน ของ บอท. รวมถึงการจัดทำแนวทาง/แผนงานใน
การรวมมือกับ Strategic Partner และการหา Strategic Partner เพื่อตอบวิสัยทัศน
ของ บอท. ไดในป 2563

วัตถุประสงค :

1. เพื่อกำหนดและระบุผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด และวิเคราะหความตองการและ
ความคาดหวังของแตละกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของทุกภาคสวน รวมถึงการ
จัดลำดับความสำคัญของแตละการดำเนินงาน ใหเหมาะสมและความเปนไปไดในการ
หาพันธมิตรเพื่อตอบวิสัยทัศนของบริษัทฯ
2. นำผลการวิเคราะหมาจัดทำแผนงานในการตอบสนองความตองการ/ความคาดหวัง
ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อตอบวิสัยทัศนของ บอท. ซึ่งสัมพันธกับความสามารถ
พิเศษขององคกร

เปาหมาย :

สามารถหา Strategic Partner ไดจำนวน 1-3 ราย

แนวทางดำเนินการ :

1. กำหนดและระบุผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด
2. วิเคราะหความตอ งการและความคาดหวั ง ของแตละกลุ มผู ม ีส วนไดส วนเสี ย ที่
เกี่ยวของทุกภาคสวน
3. จัดลำดับความสำคัญของแตละการดำเนินงาน
4. แผนงานในการตอบสนองความตองการ/ความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
5. หา Strategic Partner ไดจำนวน 1-3 ราย

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

67,625 บาท

30

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการจัดทำแผนแมบทเพื่อตอบสนองความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม

1

2

3

กำหนดและระบุผูมสี วนไดสวนเสียทั้งหมด และ
วิเคราะหความตองการและความคาดหวังของแตละ
กลุมผูม ีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของทุกภาคสวน รวมถึง
การจัดลำดับความสำคัญของแตละการดำเนินงาน ให
เหมาะสมและความเปนไปไดในการหาพันธมิตรเพื่อ
ตอบวิสัยทัศนของบริษัทฯ
นำผลการวิเคราะหมาจัดทำแผนงานในการตอบสนอง
ความตองการ/ความคาดหวังของกลุมผูม ีสวนไดสวน
เสียเพื่อตอบวิสัยทัศนของ บอท. ซึ่งสัมพันธกับ
ความสามารถพิเศษขององคกร
ดำเนินการหา Strategic Partner ไดจำนวน 1-3 ราย

น้ำหนัก
20

30

50
100
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ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ค.-ธ.ค.62

กองธุรกิจ
และ
การตลาด

ไตรมาส 1

ม.ค.-มี.ค.63

เม.ย.-ธ.ค.63

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกการตลาด
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

โครงการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารตนทุนตอหนวย

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาธุรกิจ/ การดำเนินงานดานกลยุทธการตลาดเชิงรุกและยกระดับ
ผลประกอบการในการบริหารตนทุนตอหนวย

ปจจัยเสี่ยง :

การดำเนินงานดานกลยุทธการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหาร
ตนทุนตอหนวย

หลักการและเหตุผล :

ประเมินจากระดับความสำเร็จในการดำเนินงานดานกลยุทธการตลาดเชิงรุกและยกระดับ
ผลประกอบการในการบริหารตนทุนตอหนวย

วัตถุประสงค :

1. เพื่อรวบรวมรายชื่อลูกคา/พันธมิตร/ผูรวมลงทุน
2. เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการควบคุมตนทุนในการผลิต
3. เพื่อกำหนดแผนการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารตนทุนตอ
หนวย

เปาหมาย :

รายไดจากการดำเนินงาน ประจำป 2563 เพิ่มขึ้น 15-30% เมื่อเทียบกับป 2562

แนวทางดำเนินการ :

1. รวบรวมข อมู ลและจั ดทำรายชื ่ อลู กค าทั ้ ง ลู กค าประจำ และกลุ  มลู กค าใหม ท ี ่ เ ป น
กลุ  มเป าหมาย พั นธมิ ตรการค า/ผู  ร  วมลงทุ น ในอุ ตสาหกรรมหลั ก และเกี ่ ยวเนื ่ องกั บ
อุตสาหกรรมหลัก รวมทั้งแนวทางการยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลในการควบคุม
ตนทุนในการผลิต
2. นำขอมูลที่ไดมาจัดทำแผนกลยุทธการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการ
บริหารตนทุนตอหนวย ประจำป 2563
3. ดำเนินงานตามแผนกลยุทธการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหาร
ตนทุนตอหนวย ประจำป 2563 ไดรอยละ 10v0
4. รายไดจากการดำเนินงาน ประจำป 2563 เพิ่มขึ้น 15-30% เมื่อเทียบกับป 2562

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

100,000 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารตนทุนตอหนวย
ลำดับ
1

2

3

4

33

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม
รวบรวมขอมูลและจัดทำรายชื่อลูกคาทั้ง ลูกคาประจำ
และกลุม ลูกคาใหมที่เปนกลุมเปาหมาย พันธมิตร
การคา/ผูรวมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และ
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมหลัก รวมทั้งแนวทางการ
ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลในการควบคุม
ตนทุนในการผลิต
นำขอมูลที่ไดมาจัดทำแผนกลยุทธการตลาดเชิงรุกและ
ยกระดับผลประกอบการในการบริหารตนทุนตอหนวย
ประจำป 2563
ดำเนินงานตามแผนกลยุทธการตลาดเชิงรุกและ
ยกระดับผลประกอบการในการบริหารตนทุนตอหนวย
ประจำป 2563
รายได จากการดำเนิน งาน ประจำป 2563 เพิ ่ มขึ้น
15 - 30% เมื่อเทียบกับป 2562

น้ำหนัก ผูรับผิดชอบ
20

ระยะเวลา
ต.ค.-ธ.ค.62

กองธุรกิจ
และ
การตลาด
20

20

ม.ค.-มี.ต..63

เม.ย.-ก.ย.63

เม.ย.-ก.ย.63

40

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกการตลาด
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

โครงการรวมมือกับกองทัพเรือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอูเรือ

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาคุณภาพงาน /จัดทำโครงการความรวมมือกับกองทัพเรือดานการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอูตอเรือ

ปจจัยเสี่ยง :

ความรวมมือกับกองทัพเรือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอูเรือ

หลักการและเหตุผล :

การวิจัยและนวัตกรรมเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหสามารถกาวขามขอจำกัด
ทั้งดาน ขีดความสามารถ และรายไดขององคกร เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
เพื่อใหองคกรมีความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว สอดคลองกับ
เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ปและเปาหมายไทยแลนด 4.0

วัตถุประสงค :

เพื่อใชการวิจัยและนวัตกรรม เปนสวนหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถขององคกร อันจะ
นำมาซึ่งความยั่งยืนของบริษัทฯในระยะยาว

เปาหมาย :

ดำเนินการตามโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80

แนวทางดำเนินการ :

1. จัดทำโครงการความรวมมือกับกองทัพเรือดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมอูตอเรือ
2. ดำเนินการตามโครงการฯ

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

100,000 บาท

34

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการรวมมือกับกองทัพเรือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอูเรือ
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563

น้ำหนัก ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

งาน/กิจกรรม

35

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

จัดทำโครงการความรวมมือกับกองทัพเรือดานการวิจัย
และพัฒนาเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอูตอเรือ

30

2

ดำเนินการตามโครงการฯ

60

ม.ค.-ก.ย.63

3

ติดตามและสรุปผล

10

ทุกไตรมาส

กองธุรกิจ
และ
การตลาด

ต.ค.-ธ.ค.62

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกการตลาด
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

โครงการมี ส  ว นร ว มสนั บ สนุ น การพั ฒ นานวั ต กรรมและการวิ จ ั ยที ่ เ กี ่ ย วเนื ่ อ งร ว มกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของและภาคสวนอื่นในการพัฒนางานตามบทบาท

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี /จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา
เพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหม โดยความรวมมือระหวาง บอท. กับหนวยงานอื่น

ปจจัยเสี่ยง :

การมีสวนรวมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของและภาคสวนอื่นในการพัฒนางานตามบทบาท

หลักการและเหตุผล :

การวิจัยและนวัตกรรมเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหสามารถกาวขามขอจำกัด
ทั้งดาน ขีดความสามารถ และรายไดขององคกร เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
เพื่อใหองคกรมีความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว สอดคลองกับ
เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ปและเปาหมายไทยแลนด 4.0

วัตถุประสงค :

เพื่อใชการวิจัยและนวัตกรรม เปนสวนหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถขององคกร อันจะ
นำมาซึ่งความยั่งยืนของบริษัทฯในระยะยาว

เปาหมาย :

ดำเนินการตามโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80

แนวทางดำเนินการ :

1.แตงตั้งคณะทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจ
2.คนหาหัวขอ/ประเด็นความตองการในการทำวิจัย
3.จัดทำแผน/ขออนุมตั ิแผนงานวิจยั
4.ดำเนินการตามแผน
5.สรุป/รายงานผล

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

100,000 บาท

36

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการมีสวนรวมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคสวนอื่นในการพัฒนางานตามบทบาท
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563

น้ำหนัก ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

งาน/กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

แตงตั้งคณะทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจ

10

ต.ค.62

2

คนหาหัวขอ/ประเด็นความตองการในการทำวิจัย

30

พ.ย.-ธ.ค.62

3

จัดทำแผน/ขออนุมัติแผนงานวิจยั

20

4

ดำเนินการตามแผน

30

5

สรุป/รายงานความกาวหนา

10

กองธุรกิจ
และ
การตลาด

ม.ค.63
ม.ค.-ก.ย.63

มี.ค.63
และ
ก.ย.63

37

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

พัฒนาระบบการทำงานใหมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
มาชวยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
(โครงการตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางนวัตกรรม และการใชเทคโนโลยี/
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของ บอท. (%)

ปจจัยเสี่ยง :

การตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการและเหตุผล :

การบริหารจัดการ มีความจำเปนที่จะตองทราบถึงสถานะการดำเนินงาน ของบริษัทฯ
ในหลาย ๆ มุมมอง ซึ่ง ผูบริหารในแตละองคกรก็จะมีความตองการ หรือใหความสำคัญ
ของขอมูลที่แตกตางกัน ออกไป เชน สถานะการเงิน, กระบวนการดำเนินงาน (Business
Process), ปจจัยความเสี่ยง (Risk Management) เปนตน

วัตถุประสงค :

เพื่อเปนเครื่องมือ ตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงานของบริษัทฯ และ รวมถึง
ผลการดำเนินงานทางดานการเงินดวย

เปาหมาย :

เพื่อใหลดความเสี่ยงจากการใช Software ที่ไมถูกตองการรรักษาความปลอดภัยขอมูลและ
การใชงานอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

แนวทางดำเนินการ :

1. จัดทำแผนการตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตาม
หนวยงาน ประจำป
2. ทำหนังสือแจงการตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตาม
หนวยงาน
3. ตรวจสอบและรายงานสรุปการตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัทแยกตามหนวยงาน

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

25,000 บาท

38

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อโครงการ : ตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ
งาน

39

ปงบประมาณ 2563
กิจกรรม

น้ำ
หนัก

1

จัดทำแผนการตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตาม
หนวยงาน ประจำป

10

2

ทำหนังสือแจงการตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตาม
หนวยงาน

10

3

ตรวจสอบและรายงานสรุปการตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
แยกตามหนวยงาน

70

4

ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ

10

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

พัฒนาระบบการทำงานใหมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
มาชวยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
(โครงการระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศ)

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี/ความกาวหนาของระบบชวยการ
ตัดสินใจ เพื่อสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการผลิต (%)

ปจจัยเสี่ยง :

ระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศ

หลักการและเหตุผล :

การบริหารจัดการ มีความจำเปนที่จะตองทราบถึงสถานะการดำเนินงาน ของบริษัทฯ
ในหลาย ๆ มุมมอง ซึ่ง ผูบริหารในแตละองคกรก็จะมีความตองการ เชน การควบคุมการ
ดำเนินงานหรือกระบวนการดำเนิน งาน (Business Process), ปจจัยความเสี่ยง (Risk
Management) เปนตน

วัตถุประสงค :

เพื่อเปนเครื่องมือ ตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงานของภารกิจหลักบริษัทฯ
และ รวมถึงผลการดำเนินงานทางดานการเงินดวย

เปาหมาย :

เพื่อใหคณะกรรมการบริหารและผูบริหารของบริษ ัทฯ สามารถทราบถึงขั้นตอนและ
สถานะการดำเนินงานของบริษัทฯ ไดโดยงาย ดวยการใชขอมูลเชิงรูปภาพ และเปนขอมูล
ปจจุบันมากขึ้น

แนวทางดำเนินการ :

1. รวบรวม ความตองการของผูบริหารบริษัทฯ
2. พัฒนาตอยอดเพื่อแสดงปจจัยที่สำคัญและผูบริหารใหความสำคัญเพื่อแสดงระบบ
Dashboard
3. พัฒนาปรับปรุงการเชื่อมโยงขอมูลจากระบบงาน ERP ทั้งในสวนของ MRP และ HRM

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

25,000 บาท

40

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อโครงการ : ระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศ
ลำดับ
งาน

ปงบประมาณ 2563
กิจกรรม

1

กำหนดใหมีการนำเสนอตัวอยาง Dashboard ซึ่งมีการนำไปใชจริง
หนวยงานอื่น ๆ แกคณะกรรมการ/ผูบริหาร

60

2

ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ Dashboard ตามตัวแปรที่ ผูบริหารให
ความสำคัญไว

20

3

ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และ เชื่อมตอขอมูลรวมถึงการวิเคราะหและ
กลั่นกรองขอมูลใหมีความถูกตองและรวดเร็วยิ่งขึ้น

15

4

ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ

5

รวม

41

น้ำ
หนัก

100

ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

พัฒนาระบบการทำงานใหมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมา
ชวยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
(โครงการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี/จัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สนับสนุนระบบการเรียนรูแ ละพัฒนาของบุคลากร

ปจจัยเสี่ยง :

การอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

หลักการและเหตุผล :

การสนับสนุนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความจำเปนตอองคกรเพื่อใหองคกรได
มีการสรางเสริมความรูความสามารถพนักงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจัด
ใหพนักงานอบรมทั้งภายในและภายนอก

วัตถุประสงค :

เพื่อพัฒนาตอยอดระบบสนับสนุนงานสารสนเทศดานการบริหารงานบุคคล และยกระดับ
งานดานการตลาดขององคกรจากระบบเดิม (Manual) ไปสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และให ถ ู กต อ งตามแนวทางการบริ หารจั ดการสารสนเทศ ของ
คณะกรรมการควบคุมภาครัฐ

เปาหมาย :

พั ฒ นาระบบงานสารสนเทศดา นการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล ที ่ ส ามารถ พั ฒ นาและ
ปรับแตง กระบวนการทำงานของบริษัทฯ ได เพื่อใชเปนเครื่องมือ ชวยในการบริหารอยาง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แนวทางดำเนินการ :

1. จั ด ทำแผนการอบรมการใช ง านด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของบริ ษ ั ท แยกตาม
หนวยงาน ประจำป
2. ทำหนังสือขออบรมการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหนวยงาน
3. รายงานสรุ ปการอบรมการใช ง านด า นเทคโนโลยี สารสนเทศของบริษ ั ท แยกตาม
หนวยงาน

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

50,000 บาท

42

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อโครงการ : อบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ
งาน

43

ปงบประมาณ 2563
กิจกรรม

น้ำ
หนัก

1

จัดทำแผนการตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
แยกตามหนวยงาน ประจำป

10

2

ทำหนังสือแจงการตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัทแยกตามหนวยงาน

10

3

ตรวจสอบและรายงานสรุปการตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทแยกตามหนวยงาน

70

4

ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ

10

รวม

100

ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

กองธุรกิจและการตลาด

44

ชื่อแผนงาน/โครงการ :

1.แผนปฏิบัติการดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 5 ระบบธรรมาภิบาล ความโปรงใสและมีคณ
ุ ธรรม / การแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ปจจัยเสี่ยง :

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

หลักการและเหตุผล :

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมหรือซีเอสอาร หรือ CSR หมายถึง การดำเนิน
กิจกรรมภายในและภายนอกองคกรที่คำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมทัง้ สังคม
ใกลและสังคมไกลในอันที่จะทำใหสามารถอยูรวมกันไดอยางเปนปกติสุข การดำเนินงาน
ดาน CSR มี 2 ดาน คือ (1) ดานการคืนกำไรใหแกสังคมดวยการทำกิจกรรมเพื่อสังคมใน
รูปแบบตางๆ เชน การบริจาคเงิน หรือสิ่งของตางๆ เรียกวา CSR-after-process และ
(2) การดำเนินกิจกรรม CSR ที่ครอบคลุมทั้งระบบขององคกรเริ่มจากบุคลากรภายใน
องคกรทำหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีความรับผิดชอบ ไมปลอยปละละเลย หรือจงใจ
ทำใหองคกร สังคมและสิ่งแวดลอม ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการไมปฏิบัติงานตาม
หนาที่ หรือทำงานนั้นอยางขาดความรับผิดชอบ เรียกวา CSR-in-process

วัตถุประสงค :

1. เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ใหเกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสียในสังคมภายใน
และภายนอกองคกร
2. เพื่อสรางมาตรฐานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ของ บอท.
3. เพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติ แนวทางการจัดทำรายงาน แนวทางการทบทวน สอบทาน
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ของ บอท.

เปาหมาย :

1. การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของ บอท. มีความนาเชื่อถือและไดรับการยอมรับจากผูมี
สวนไดสวนเสียในสังคมภายในและภายนอกองคกร
2. การดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ บอท. ไดมาตรฐาน
3. แผนแมบทดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ของ บอท. สามารถนำไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

แนวทางดำเนินการ :

1.วิเคราะหกิจกรรมดาน CSR
2.กำหนดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ
3.จัดทำ Gantt Chart
4.ดำเนินการตามแผนกิจกรรม

ระยะเวลา :

12 เดือน (ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

130,000 บาท

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนปฏิบัติการดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม

1
2
3
4
5
6

โครงการทำบุญบริษัทและรวมกิจกรรมทางพระพุทธ
ศาสนา
ระบบรับเรื่องรองเรียน
โครงการสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง บอท. และชุมชน
รอบขาง
โครงการอาสาพัฒนาชุมชนภายนอก
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอก บอท.
การติดตามและรายงานผลตอ คกก.บอท.

รวม

45

น้ำหนัก

ผูรับผิดชอบ

20

งบประ
มาณ
(บาท)

ระยะเวลา

เม.ย.63

0
50,000

ตลอดป
1 ครั้ง

20
20
10

50,000
30,000
0

1 ครั้ง
1 ครั้ง
ทุกไตรมาส

100

130,000

กองธุรกิจและ
การตลาด

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

100,000

10
20

ไตรมาส 1

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

กองปฏิบัติการ
ผูบริหาร :
1.
2.
3.
4.

เรือตรี ประคอง
เรือเอก ศุภวิทย
เรือเอก นิรันดร
พันจาเอก สถาพร

หึกขุนทด
ทิพยเลิศ
แยมเกษร
แกวประเสริฐ

ผูอำนวยการกองปฏิบัติการ
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาแผนกโรงงาน
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาแผนกการอู
หัวหนาหนวยงานกำกับการซอมสราง

หนาที่ความรับผิดชอบ :
การสรางและซอมเรือ สวนประกอบของเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องอุตสาหกรรมและเครื่องมือทุก
ชนิด รวมทั้งบริการเกี่ยวกับการอูและการโยธา
ในปงบประมาณ 2563 ไดจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
ดังนี้
ลำดับ
1

2

3
4
5

ยุทธศาสตร/แนวทางการดำเนินการ/
ตัวชี้วัด/ปจจัยเสี่ยง
ยุทธศาสตรที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. /
แผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาธุรกิจ/
1. การจางที่ปรึกษาโครงการฯ
2. ดำเนินการขออนุมัตโิ ครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน /
ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน /
ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน /
ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS
รวม

46

แผนงาน/โครงการ
ทบทวนแผนปฏิบัติ
การจัดการความรูและ
นวัตกรรม
โครงการสรางอูเรือ
แหงใหม
มาตรฐานสากล
OHSAS
ซอมบำรุงอุปกรณและ
เครื่องมือ
การอบรมกองปปฎิบตั ิ
การ

งบประมาณ
งบลงทุน

รายจาย
0

0

300,000

0

25,000

0

512,819

0

10,000

0

847,819

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

กองปฏิบัติการ

47

ชื่อแผนงาน/โครงการ :

ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. /แผนปฏิบตั ิการจัดการความรูและนวัตกรรม

ปจจัยเสี่ยง :

การดำเนินทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม

หลักการและเหตุผล :

แผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม มีความเชื่อมโยงสอดคลอง บูรณาการกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายของรัฐวิสาหกิจ ผานการ
วิเคราะหปจจัยนำเขา/ขอมูลสำคัญทั้งหมด กฎหมาย/ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของ และ
ปจจัยภายในและภายนอกอื่นๆ

วัตถุประสงค :

1. เพื ่ อ ใหก ารจัดทำแผนปฏิ บั ติก ารจัดการความรู แ ละนวัต กรรม ดำเนิ นการผาน
การมีสวนรวมของบุคลากรุกหนวยงาน อยางนอยตองจัดใหมีการ Hearing ในภาพรวม
ของแผน
2. เพื่อใหแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม มีความเชื่อมโยงสอดคลอง และ
บู ร ณาการกั บ แนวทางการกำกั บ ดูแ ลของรัฐ วิส าหกิ จ (Corporate Governance)
ระบบงาน และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญ
ระดับองคกรอื่นๆ เชน แผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ฯลฯ
3. เพื่อใหมีกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากร และแนวทาง
การติดตามและปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม
4. เพื่อใหการสื่อสารแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม แก ผูบริหาร บุคลากร
มีความรับรูและเขาใจ

เปาหมาย :

จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรมแลวเสร็จภายในปบัญชี 2563

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

48

แนวทางดำเนินการ :

1. ทบทวนแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารจั ด การความรู  แ ละนวั ต กรรม ให ม ี ค วามสอดคล อ งกั บ
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัทฯ
1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม เพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุงการดำเนินงาน
1.2 พิจารณาระบบงานดานการจัดการความรูและนวัตกรรมที่สำคัญจำเปนที่ตอง
ดำเนินการ เพื่อใหสอดคลอมกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัทฯ
2. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม
2.1 นำขอมูลที่ไดจากการพิจารณาทบทวนในขอ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดการความรูและนวัตกรรม โดยการจัดกลุมยุทธศาสตรออกเปนดานตาง ๆ เพื่อให
ครอบคลุมกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในภาพรวม
2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร และคาเปาหมาย
2.3 จั ด ทำแผนผั ง ควบคุ ม งาน (Gantt Chart) กำหนดระยะเวลางบประมาณ โดย
พิจารณาลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญเรงดวนตามแผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ
3. เสนอคณะอนุกรรมการจัดการความรูและนวัตกรรม พิจารณาใหความเห็นชอบ
4 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

0 บาท

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม

1

2
3
4

ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม
ใหมีความสอดคลองกับวิสยั ทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตรของบริษัทฯ
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม
เสนอคณะอนุกรรมการจัดการความรูและนวัตกรรม
พิจารณาใหความเห็นชอบ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ

น้ำหนัก
25

25
25
25
100
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ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ค.-ธ.ค.62

กอง
ปฏิบัติการ

ไตรมาส 1

ม.ค.-มี.ค.63
เม.ย.-พ.ค.63

ก.ค.-ก.ย.63

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564

กองปฏิบัติการ
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ชื่อแผนงาน/โครงการ :

โครงการสรางอูเรือแหงใหม

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาธุรกิจ/
1. การจางที่ปรึกษาโครงการฯ
2. ดำเนินการขออนุมัตโิ ครงการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560

ปจจัยเสี่ยง :

การดำเนินตามโครงการสรางอูเรือแหงใหมบริเวณชายทะเล

หลักการและเหตุผล :

บอท. ไดมีการประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดเตรียมสิ่งอำนวยและพัฒนาขีด
ความสามารถของกรมอูทหารเรือเพื่อรองรับการซอมบำรุงเรือดำน้ำ ในหลายโอกาสเพื่อ
รวบรวมขอมูลจากสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด และสามารถนำมากำหนดเปนแนวทางและ
แผนงานที่สามารถดำเนินการได โดยในการประชุม คคก.บอท. วาระพิเศษครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการให บอท. ดำเนินกิจการอูเรือแหงใหม
บริเวณพื้นที่ดานทิศเหนือภายใน อรม.อร.โดยเปนระบบยกเรือ และระบบเลื่อนเรือพรอม
แครรองรับ และในการประชุม คกก.บอท. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 มีมติ
เห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการสรางอูเรือแหงใหม

วัตถุประสงค :

1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการฯ วิเคราะหความเปนไปไดดานการเงินและ
ไมใชการเงิน การวิเคราะหความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดรูปแบบทางธุรกิจ (Business
Model) บนพื้นที่อูเรือแหงใหมบริเวณชายทะเล ที่สะทอนจุดแข็งของผลิตภัณฑและ
บริการ ความตองการของตลาดและกลุมลูกคาเปาหมาย ชองทางการขาย กระบวนการ
ในการดำเนินงาน ทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ (เชน เครื่องจักร อุปกรณ
พนักงาน เปนตน) การระบุคูคา/พันธมิตรทางธุรกิจ และโครงสรางรายไดคาใชจาย
2. เพื่อวางแผนดวยสถานการณ (Scenario planning) วาหากไมไดรับเงินลงทุนจากคาเชา
ที่ดินโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชยมาใชลงทุนในโครงการสรางอูเรือแหงใหม
บริเวณชายทะเล บอท. จะมีวิธีในการหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนใดมาทดแทน เพื่อให
สามารถดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชยใหเปนไปตามแผนได
3. เพื่อวางแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับโครงการสรางอูเรือแหงใหมบริเวณชายทะเล
4. เพื ่ อวางแผนงานโครงการสร า งอู  เรื อ แห ง ใหม บริ เ วณชายทะเล (Action Plan)
ประกอบดวย 1. วัตถุประสงค 2. เปาหมาย 3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 4. ระยะเวลา 5.
งบประมาณ 6. ผูรับผิดชอบ 7. ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ

เปาหมาย :

บอท. สามารถดำเนิ น งานตามแผนโครงการสร า งอู  เรื อ แห ง ใหม บริ เวณชายทะเล
ประจำป 2563 ไดรอยละ 100 แผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด และผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดเปนไปตามเปาหมายทุกตัวชี้วัด และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนฯ เสนอคณะกรรมการเห็นชอบภายในปบัญชี 2563

แนวทางดำเนินการ :

1. กำหนด TOR จางศึกษาความเปนไปไดของโครงการฯ
2. ดำเนินการศึกษาความเปนไปไดของโครงการฯ

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564
3. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหความเห็นชอบโครงการฯ
4. เสนอกองทัพเรือ ใหความเห็นชอบโครงการฯ
5. เสนอกระทรวงกลาโหมอนุมัตโิ ครงการฯ
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ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

300,000 บาท

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการสรางอูเรือแหงใหม
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม

1
2
3
4
5
6

ดำเนินการจางศึกษาความเปนไปไดของโครงการฯ
ดำเนินการศึกษาความเปนไปไดของโครงการฯ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหความเห็นชอบ
เสนอกองทัพเรือใหความเห็นชอบโครงการฯ
เสนอกระทรวงกลาโหมอนุมัตโิ ครงการฯ
เสนอ สคร. เพื่อรับทราบโครงการฯ

น้ำหนัก
5
30
20
10
10
10

100
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ผูรับผิดชอบ

กอง
ปฏิบัติการ

ระยะเวลา

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564

กองปฏิบัติการ
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

มาตรฐานสากล OHSAS

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS

ปจจัยเสี่ยง :

มาตรฐานสากล OHSAS

หลักการและเหตุผล :

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: มอก.18001 มีเปาหมายเพื่อลด
และควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผูที่เกี่ยว ของ การเพิ่มประสิทธภาพการ
ดำเนินงานของธุรกิจใหเกิดความปลอดภัยและสงเสริมภาพ พจนดานความรับผิดชอบของ
องค ก รที ่ ม ี ต  อ พนั ก งานและสั ง คม มาตรฐานระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย BS OHSAS 18001 กำหนดขึ้นโดยอางอิง BS 8800 มาตรฐานของประเทศตาง ๆ
และมาตรฐานระบบ OHSMS ของหนวยรับรองตาง ๆ มาตรฐาน มอก. 18001 และ BS OHSAS
18001 ไดกำหนดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดระบบการตรวจ
ประเมิ น และการรั บ รองความสอดคลอ งของระบบการจั ด การ อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย นอกจากนี้ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 และ
BS OHSAS 18001 ยั งได ร ั บ การพั ฒนาให ม ี ค วามสอดคล องกั บ ISO 9001 และ ISO 14001
เพื่อใหสามารถบูรณาการเปนระบบการจัดการเดียวกัน

วัตถุประสงค :

1. เพื่อชวยใหมีโครงสรางดานการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
2. เพื่อสรางและรักษาความมุงมั่นดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
3. เพื่อแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นสูความเปนเลิศดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
4. เพื่อใหโครงสรางองคกร มีบทบาทและความรับผิดชอบ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ที่กำหนดไวอยางชัดเจน
5. เพื่อใหบริษัทฯ มีวัฒนธรรมการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
6. เพื่อกำจัดหรือลดความเสี่ยงในการทำงานใหกับพนักงาน
8. เพื่อใหบริษัทฯ มีความนาเชื่อถือ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
9. เพื่อกอใหเกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ลดตนทุน

เปาหมาย :

ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS

แนวทางดำเนินการ :

อบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน OHSAS

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

25,000 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : มาตรฐานสากล OHSAS
ปงบประมาณ 2563

น้ำ
หนัก

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

อบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน
OHSAS
การรักษาความสะอาดบริเวณริมแมน้ำเจาพระยา
การปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่กองปฏิบัติการ
การบริหารจัดการพลังงาน

50

กองปฏิบัติการ

ต.ค.62ก.ย.63

ลำดับ
งาน/กิจกรรม
1
2
3
4

รวม

54

20
20
10

งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000
20,000
10,000
5,000

25,000

(งบประมาณรายจาย)

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

กองปฏิบัติการ
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

ซอมบำรุงอุปกรณและเครื่องมือ

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS

ปจจัยเสี่ยง :

ซอมบำรุงอุปกรณและเครื่องมือ

หลักการและเหตุผล :

การดำเนินงานของกองปฏิบัติการเกี่ยวของกับตัวชี้วัดดานระบบการจัดการความรูภายใน
องคกร การควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานตามระบบ ISO

วัตถุประสงค :

1.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
2.เพื่อลดตนทุนการดำเนินงาน
3.เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา
4.เพื่อจัดทำ Knowledge Management ไวสำหรับการปฏิบัติงานของกองปฎิบัติการ

เปาหมาย :

สามารถดำเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ครบถวน และตรวจสอบได

แนวทางดำเนินการ :

1.วิเคราะหงาน/กิจกรรม ผูร ับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ
2.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มตน-สิ้นสุด
3.ดำเนินงานตามแผน Gantt Chart
4.ติดตามผลและปรับปรุงตามกระบวนการ PDCA
5.ประเมินผล

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

512,819 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม

2

56

แผนงานซอมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ
2.1 ปมน้ำอูแหง หมายเลข 2
2.2 ซอมมอเตอรขับเครื่องอัดลม หมายเลข 1
2.3 เครื่องอัดลมสำหรับพนทราย หมายเลข 1
และ 2
2.4 เปลี่ยนสลิงประตูอู หมายเลข 1
2.5 เปลี่ยนสลิงประตูอู หมายเลข 2
2.6 รถเครนตีนตะขาบ 25 ตัน
2.7 รถโฟลคลิฟท เบอร 6
2.8 รถโฟลคลิฟท เบอร 7
2.9 รถ Manitou
2.10 เครื่องปรับอากาศ
2.11 เปลี่ยนทอน้ำจายประปาใหกับเรือ
2.12 ซอมบำรุงปมน้ำตางๆ (ปมน้ำคลอง/ปมน้ำ
ชวย/ปมน้ำประปา ฯลฯ)
2.13 ซอมแซมอาคาร/สิ่งปลูกสราง
2.14 ซอมบำรุงตูจายกระแสไฟฟารอบบริเวณอู
แหง

น้ำ
หนัก

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(วัน)

หน.โรงงาน
หน.โรงงาน
หน.โรงงาน

90 วัน
90 วัน
360 วัน

หน.โรงงาน
หน.โรงงาน
หน.โรงงาน
หน.โรงงาน
หน.โรงงาน
หน.โรงงาน
หน.โรงงาน
หน.โรงงาน
หน.โรงงาน

90 วัน
90 วัน
360 วัน
360 วัน
300 วัน
300 วัน
360 วัน
90 วัน
360 วัน

หน.โรงงาน

270 วัน

หน.โรงงาน

300 วัน

งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ปงบประมาณ 2563

ลำดับ
งาน/กิจกรรม
2
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แผนงานซอมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ
2.15 จัดหาหมอนไม ขนาด ตางๆ
2.16 จัดหาไมค้ำ ขนาด 12/14/16/18 ฟุต
2.17 จัดหาสายสูบน้ำขนาด 1 1/2 นิ้ว ใชเติมน้ำ
ใหเรือและลางอู
2.18 จัดหาเชือกผูกเรือ

น้ำ
หนัก

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(วัน)

หน.โรงงาน
หน.โรงงาน
หน.โรงงาน

150 วัน
150 วัน
90 วัน

หน.โรงงาน

90 วัน

งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

กองปฏิบัติการ
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

การอบรมกองปฎิบัติการ

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS

ปจจัยเสี่ยง :

การอบรมกองปฎิบัติการ

หลักการและเหตุผล :

การดำเนินงานของกองปฏิบัติการเกี่ยวของกับตัวชี้วัดดานระบบการจัดการความรูภายใน
องคกร การควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานตามระบบ ISO

วัตถุประสงค :

1.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
2.เพื่อลดตนทุนการดำเนินงาน
3.เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา
4.เพื่อจัดทำ Knowledge Management ไวสำหรับการปฏิบัติงานของกองปฎิบัติการ

เปาหมาย :

สามารถดำเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ครบถวน และตรวจสอบได

แนวทางดำเนินการ :

1.วิเคราะหงาน/กิจกรรม ผูร ับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ
2.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มตน-สิ้นสุด
3.ดำเนินงานตามแผน Gantt Chart
4.ติดตามผลและปรับปรุงตามกระบวนการ PDCA
5.ประเมินผล

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

10,000 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : การอบรมกองปฎิบัติการ
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563

น้ำ
หนัก

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

จัดทำแผนการฝกอบรมกองปฏิบัตกิ าร ประจำป
และเสนอกรรมการผูจัดการพิจารณาอนุมัติ
ดำเนินการตามแผนการฝกอบรมกองปฏิบัติการ
ประจำป ดังนี้
2.1 การหาศูนยเพลาใบจักร
2.2 การซอมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
2.3 การเดินเครื่องและซอมบำรุงปมเครื่องสูบน้ำ
อูแหงหมายเลข 1 และ 2
2.4 ระบบ Hydraulic และ Power pack
ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ

100

กองปฏิบัติการ

ต.ค.62ก.ย.63

งาน/กิจกรรม
1
2

3

รวม

งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000

10,000

(งบประมาณรายจาย)
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกความปลอดภัย
ผูบริหาร :
1.
2.
3.
4.
5.

นายอนุสรณ
นายธนวรรธน
นายสกล
นายสุพัฒ
นางสาวพัชรา

วิมาณบรรพต
พรหมทา
พลอยแกว
ภูดวง
คงคำ

รักษาการแทนหัวหนาแผนกความปลอดภัย
จป.ปฏิบัติการ 1 ปฏิบัติหนาที่ เปน จป.วิชาชีพ
จป.ปฏิบัติการ 2 ปฏิบัติหนาที่ เปน จป.เทคนิค
จป.ปฏิบัติการ 2 ปฏิบัติหนาที่ เปน จป.เทคนิค
ลูกจางสัญญาฯ ปฏิบัติหนาที่ เปน จนท.ธุรการ

หนาที่ความรับผิดชอบ :
มีหนาที่เกี่ยวกับตรวจสอบ เสนอแนะ และกำกับดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในปงบประมาณ 2563 ไดจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
ดังนี้
ลำดับ

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

1

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
ศึกษามาตรฐานในการบริหารการจัดการดาน
คุณภาพงาน / ศึกษากระบวนการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
ผานมาตรฐานในการบริหารการ ในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553
จัดการดานความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสิ่งแวดลอมในการ
ทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553

2

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
ทบ ทว น ป ร ั บ ป ร ุ งด  า น ค ว า ม ป ลอดภั ย
คุณภาพงาน / ศึกษา ทบทวน อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน
ปรับปรุง กฎระเบียบ ขอบังคับ
คำสั่ง ดานความปลอดภัย สวัสดิ
ภาพ อาชีว อนามัยและ
สิ่งแวดลอม (Safety Security
Health and Environment)

งบประมาณ
งบลงทุน รายจาย
0
20,000

60

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

3

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพงาน / การกำหนด
มาตรฐานดานความปลอดภัย
สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ
การสรางสภาพแวดลอมทีด่ ี
ในการทำงาน

มาตรฐานด า นความปลอดภั ย สวั ส ดิ ภ าพ
อาชีวอนามัย และการสรางสภาพแวดลอมที่ดี
ในการทำงาน

4

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
จัดกิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
คุณภาพงาน / จัดกิจกรรมสราง และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและการสราง
สภาพแวดลอมที่ดีในการทำงาน

5

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
ประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร
คุณภาพงาน/ศึกษากระบวนการ (Organization Carbon Footprint)
ผานมาตรฐานในการบริหารการ
จัดการดานความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสิ่งแวดลอมในการ
ทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553

0

6

ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ 3 การพั ฒ นา โครงการลดคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรจาก
คุณภาพงาน / ศึกษากระบวนการ ผลการประเมิ น คาร บ อนฟุ ต พริ ้ น ท ใ นป
ผานมาตรฐานในการบริหารการ 2562*
จัดการดานความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสิ่ง แวดล อมในการ
ทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553

0

รวม

20,000

0

1,000

41,000
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกความปลอดภัย
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

ศึกษามาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมใน
การทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษากระบวนการผานมาตรฐานในการบริหาร
การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทำงาน พ.ศ.2549 และ
2553

ปจจัยเสี่ยง :

มาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการ
ทำงาน

หลักการและเหตุผล :

การบริหารจัดการงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน
จำเป น ต อ งมี แ ผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารกำหนดกิ จ กรรม ผู  ร ั บ ผิ ด ชอบ ระยะเวลาดำเนิ น การและ
ทรัพยากรเพื่อใหงานดานความปลอดภัยขององคกรเปนไปดวยความเรียบรอย ตรงตาม
มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค :

1.เพื่อระบุจุดตรวจสอบสำหรับการปฏิบัติงานประจำแผนกความปลอดภัย
2.เพื ่ อ ระบุ เ ป า หมายการพั ฒ นาองค ค วามรู  ด  า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอม
3.เพื่อระบุกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในปงบประมาณ 2563

เปาหมาย :

1.การปฏิบัติงานของแผนกเปนไปดวยความเรียบรอยตามจุดตรวจสอบ
2.บุคลากรกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาองคความรูตามแผนกิจกรรม
3.ดำเนินกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยไดครบถวนตามขอกำหนดพืน้ ฐาน

แนวทางดำเนินการ :

1.วิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
2.ระบุกิจกรรม กลุม เปาหมาย ระยะเวลาดำเนินการ
3.จัดทำ Gantt Chart เผยแพรแผนกิจกรรม
4.ดำเนินการตามแผน ประเมินผล เพื่อพัฒนาในปงบประมาณถัดไป

ระยะเวลา :

9 เดือน (1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

20,000 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ: อบรม/ศึกษามาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553

ลำดับ
1

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม

วิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
2 ระบุกิจกรรม กลุม เปาหมาย ระยะเวลาดำเนินการ
3 จัดทำ Gantt Chart เผยแพรแผนกิจกรรม
4 การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
หลักสูตร : ความปลอดภัยฯ สำหรับ:พนักงานใหม,
พนักงานทั่วไป และพนักงานที่เปลี่ยนงานใหม
หลักสูตร : ความปลอดภัยในการใชอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE)
หลักสูตร : จป.บริหาร (Safety Mgr.)
หลักสูตร : จป.หัวหนางาน (Safety Supervisor)
หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (Safety
Committee)
หลักสูตร : การซอมดับเพลิงและการซอมอพยพหนีไฟ
หลักสูตร : ไฟฟาเบื้องตน และตรวจรับรองความ
ปลอดภัยระบบไฟฟาโรงงานประจำป

น้ำหนัก

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

ม.ค.63

5
5

ม.ค.63
ม.ค.63

10

แผนก เม.ย.-พ.ค.63
ความ
ปลอดภัย ม.ค.-มี.ค.63

10
10
10

ม.ค.-มี.ค.63
ม.ค.-มี.ค.63
เม.ย.-พ.ค.63

10
10

ก.ค.-ก.ย.63
ก.ค.-ก.ย.63

10

ไตรมาส 1
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ลำดับ

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม

5

ดำเนิ น การตามแผน ประเมิ น ผล เพื ่ อ พั ฒ นาใน
ปงบประมาณถัดไป

น้ำหนัก

ผูรับผิดชอบ

10

แผนกความ
ปลอดภัย

ระยะเวลา

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก.ย..63

100
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกความปลอดภัย
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

มาตรฐานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสรางสภาพแวดลอมที่ดีใน
การทำงาน

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / การกำหนดมาตรฐานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ
อาชีวอนามัย และการสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทำงาน

ปจจัยเสี่ยง :

มาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการ
ทำงาน

หลักการและเหตุผล :

การบริหารจัดการงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน
จำเป น ต อ งมี แ ผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารกำหนดกิ จ กรรม ผู  ร ั บ ผิ ด ชอบ ระยะเวลาดำเนิ น การและ
ทรัพยากรเพื่อใหงานดานความปลอดภัยขององคกรเปนไปดวยความเรียบรอย ตรงตาม
มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค :

1. เพื ่ อ สำรวจมาตรฐานด า นความปลอดภั ย สวั ส ดิ ภ าพ อาชี ว อนามั ย และการสร า ง
สภาพแวดลอมที่ดีในการทำงาน
2. เพื่อศึกษา / คนควา การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยฯ จากสถาบันสงเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
3. เพื่อปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยฯ ที่มีอยูเดิม ใหเปนปจจุบัน
4. เพื่อจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยฯ ใหครบตามที่กฎหมายกำหนด

เปาหมาย :

มาตรฐานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสรางสภาพแวดลอมที่ดีใน
การทำงาน

แนวทางดำเนินการ :

1. สำรวจมาตรฐานด า นความปลอดภั ย สวั ส ดิ ภ าพ อาชี ว อนามั ย และการสร า ง
สภาพแวดลอมที่ดีในการทำงาน
2. ศึกษา / คนควา การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยฯ จากสถาบันสงเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
3. ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยฯ ที่มีอยูเดิม ใหเปนปจจุบัน
4. จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยฯ ใหครบตามที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ: มาตรฐานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทำงาน

ลำดับ

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม

1 สำรวจมาตรฐานด า นความปลอดภั ย สวั ส ดิ ภ าพ
อาชีวอนามัย และการสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการ
ทำงาน (เดิม)
2 ศึกษาการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยฯ จากสถาบัน
สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน
3 ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยฯ ที่มีอยูเดิม ใหเปน
ปจจุบัน
4 จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยฯ ใหครบตามที่กฎหมาย
กำหนด

น้ำหนัก

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

20

ต.ค.-ธ.ค.
62

20

ม.ค.-มี.ค.63

30

แผนก
ความ
ปลอดภัย เม.ย.-มิ.ย.63

30

ก.ค.-ส.ค.63
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกความปลอดภัย
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

กิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทำงาน

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / จัดกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและการสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทำงาน

ปจจัยเสี่ยง :

มาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการ
ทำงาน

หลักการและเหตุผล :

การบริหารจัดการงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน
จำเป น ต อ งมี แ ผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารกำหนดกิ จ กรรม ผู  ร ั บ ผิ ด ชอบ ระยะเวลาดำเนิ น การและ
ทรัพยากรเพื่อใหงานดานความปลอดภัยขององคกรเปนไปดวยความเรียบรอย ตรงตาม
มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค :

เพื่อจัดกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยและการสรางสภาพแวดลอม
ที่ดีในการทำงาน

เปาหมาย :

ผลการจัดกิจกรรมฯ

แนวทางดำเนินการ :

1. เสนอแผนการจัดกิจกรรม เชน การจัดนิทรรศการ / การบรรยายพิเศษ การสนทนาความ
ปลอดภัย / การประกวดคำขวัญความปลอดภัย / การประกวดภาพโปสเตอร / การเผยแพร
บทความในวารสาร / การทั ศ นศึ ก ษาในสถานประกอบการอื ่ น ฯลฯ เป น ต น
ตอคณะกรรมการ คปอ. ใหความเห็นชอบ
2. เสนออนุมัติการจัดกิจกรรม
3. จัดกิจกรรม
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

20,000 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ: กิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทำงาน

ลำดับ

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม

1 เสนอการจัดกิจกรรม เชน การจัดนิทรรศการ / การ
บรรยายพิ เ ศษ การสนทนาความปลอดภั ย / การ
ประกวดคำขวั ญ ความปลอดภั ย / การประกวดภาพ
โปสเตอร / การเผยแพรบทความในวารสาร / การทัศน
ศึกษาในสถานประกอบการอื่น ฯลฯ เปนตน
ตอคณะกรรมการ คปอ. ใหความเห็นชอบ
2 เสนอ กก. ผจก. พิจารณาอนุมัติการจัดกิจกรรม
3 จัดกิจกรรม
4 รายงานผลการจัดกิจกรรม

น้ำหนัก

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

30

10
50
10

ไตรมาส 1

ต.ค.62 ธ.ค.62

แผนก
ความ
ปลอดภัย

ม.ค.63
ก.พ.-ส.ค.63
ก.ย.63
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกความปลอดภัย
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

ประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร (Organization Carbon Footprint)

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษากระบวนการผานมาตรฐานในการบริหารการ
จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553

ปจจัยเสี่ยง :

มาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการ
ทำงาน

หลักการและเหตุผล :

การประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยจากการดำเนินกิจกรรมขององคก รเป น
ฐานขอมูลสำคัญในการจัดทำแผนลดการปลอยกาซเรือนกระจกของ บอท.

วัตถุประสงค :

เก็บขอมูลการปลอยกาซคารบอนของ บอท. ในปงบประมาณ 2563

เปาหมาย :

มีฐานขอมูลในการจัดทำแผนลดการปลอยกาซคารบอนในปงบประมาณ 2564

แนวทางดำเนินการ :

1.จัดทำและพัฒนาแบบประเมินคารบอนฟุตปริ้นท
2.จัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
3.นำเสนอขอมูลในที่ประชุมผูบริหารรายไตรมาส

ระยะเวลา :

12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

1,000 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : ประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร (Organization Carbon Footprint)
ลำดับ
1

2

ปงบประมาณ 2563

น้ำหนัก ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

งาน/กิจกรรม
การเก็บขอมูลคารบอนฟุตพริ้นท กิจกรรมตางๆ ไดแก
80
- การบำบัดน้ำเสีย-การเผาขยะ/ ฝงกลบ
- การจัดการสิ่งปฏิกลู การใชกาซหุงตมทำอาหาร
- การใชน้ำมันเชื้อเพลิงโดยพาหนะขององคกร ฯลฯ
- การปลอย GHG ทางออม ไดแก การใชไฟฟา
- การปลอย GHG ทางออมอื่นๆ ไดแก การจาง
เอกชน/เทศบาล ดำเนินฝงกลบขยะทั่วไป, การเผา
ขยะ, การเดินทางโดยเครื่องบิน, การใชน้ำประปา
ฯลฯ
20
รวบรวม สถิติ/ขอมูล, สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
รวม
100

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ทุกเดือน

แผนกความ
ปลอดภัย

ทุกไตรมาส
1,000

70

ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563

หนวยงานความปลอดภัย
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

โครงการลดคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรจากผลการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทในป 2563

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษากระบวนการผานมาตรฐานในการบริหารการ
จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553

ปจจัยเสี่ยง :

มาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการ
ทำงาน

หลักการและเหตุผล :

การประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยจากการดำเนินกิจกรรมขององคก รเป น
ฐานขอมูลสำคัญในการจัดทำแผนลดการปลอยกาซเรือนกระจกของ บอท.

วัตถุประสงค :

เพื่อจัดโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของ บอท.

เปาหมาย :

ผลการจัดโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของ บอท.

แนวทางดำเนินการ :

จัดโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของ บอท.

ระยะเวลา :

12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย
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ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการลดคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรจากผลการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทในป 2563
ลำดับ
1
2
3
4

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม
จัดทำโครงการรลดคารบอนฟุตพริน้ ทขององคกร
ขออนุมัติโครงการ
ดำเนินการโครงการ
รายงานผลการดำเนินงาน

รวม

น้ำหนัก งบประมาณ
20
10
60
10

แผนก
ความ
ปลอดภัย

ระยะเวลา

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.-ธ.ค.62
ม.ค.63
ก.พ.-ส.ค.63
ก.ย.63

100
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กองบริหารทรัพยากร
ผูบริหาร :
1.
2.
3.
4.

คุณฐิตาภรณ
คุณวิรังรอง
คุณธนาพิพัฒน
คุณดารกัญ

ขลังธรรมเนียม
ศิริสาคร
วุฒิวงศ
เตวรานนท

ผูอ ำนวยการกองบริหารทรัพยากร
หัวหนาแผนกธุรการ
หัวหนาแผนกบริหารงานพัสดุ
หัวหนาแผนกทรัพยากรบุคคล

หนาที่ความรับผิดชอบ :
มีหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุและสินคา งานรักษาความปลอดภัย งานกำลังพล
ตลอดจนกิจการอื่นที่เปนการอำนวยความสะดวกใหแกหนวยงานของบริษัทฯ และแกลูกคา และงานซึ่งมิได
กำหนด
ในปงบประมาณ 2563 ไดจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
ดังนี้
ลำดับ
1

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1. ทบทวนบทบาท โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
บอท. /แผนยุทธศาสตรการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (การทบทวน
ทรัพยากรบุคคล
แผนยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล)
1.1 การจัดทำแผนยุทธศาสตรการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.2 การจั ด ทำนโยบายการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล
1.3 การจัดทำกฎบัตรคณะอนุ
กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.4 ดำเนินการประชาสัมพันธ แผน
ยุทธศาสตรฯ/นโยบายฯ กฎบัตรฯ

งบประมาณ
งบลงทุน รายจาย
0
0

73

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ลำดับ
2

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารทุนมนุษย
งาน / การบริหารทุนมนุษย
2.1 ดานอัตรากำลัง
2.1.1 กำหนดโครงสรางงาน
และกลุมของงาน (Job Family)
2.1.2 การจัดทำแผน
อัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว
2.1.3 การดำเนินการ
วิเคราะหอัตรากำลังทั้ง demand
side และ supply side
2.2 ดานสิทธิประโยชน
2.2.1 จัดทำแนวทางการ
พัฒนาผลตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน
2.2.2 ศึกษา / ทบทวน /
ปรับปรุง / จัดทำขอบังคับที่
เกี่ยวของกับแรงงานของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
2.3 ดานระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
2.3.1 ศึกษา / ปรับปรุง /
จัดทำหลักเกณฑแนวทางในการ
ประเมินผล
2.3.2 จัดทำหลักเกณฑ/แนว
ทางการวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เชื่อมโยงกับการปรับ
เลื่อนตำแหนง (Promotion)

งบประมาณ
งบลงทุน รายจาย
0
0
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ลำดับ
3

4

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

ยุ ทธศาสตร ที ่ 3 การพั ฒนาคุณ ภาพ การพัฒนาทุนมนุษย
งาน/การพัฒนาทุนมนุษย
3.1 ดานการเรียนรู
3.1.1 จัดทำแผนพัฒนา
กลุมพนักงาน/พนักงาน
ภายนอกและลูกจาง
(Temporary & Outsourcing
Development)
3. 1. 2 จั ด ทำแผ นการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ที่
สนับสนุนระบบการเรียนรู และ
พัฒนาของบุคลากร
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ
การยกระดับโครงสรางพื้นฐาน
งาน : การยกระดับโครงสรางพื้นฐาน ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและ บริหารและพัฒนาทุนมนุษย
พัฒนาทุนมนุษย (HCM)
(HCM) / บทบาทของแผนก
ทรัพยากรบุคคลและการ
สนับสนุนจากผูบริหาร
4.1.1 จัดทำแนวทางการ
สราง/เขารวมเครือขาย
ภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนองค
ความรูอยางตอเนื่อง
4.1.2 พนักงานแผนก
ทรัพยากรบุคคลไดรับวุฒิ
วิชาชีพ
4.1.3 การกำหนดแนวทาง
/วิธีการในการสอบทานการ
ดำเนินงานกระบวนการที่สำคัญ
ดาน HR (HR Audit)

งบประมาณ
งบลงทุน รายจาย
0
800,000

0

0
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ลำดับ
5

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน แผนงานปรับปรุงกฎระเบียบ
/ ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับให
ขอบังคับ
หนวยงานเปนมาตรฐานสากล มีความ
คลองตัว โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได
รวม

งบประมาณ
งบลงทุน รายจาย
0
0

0

800,000
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แผนกทรัพยากรบุคคล
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

โครงการพั ฒ นาระบบบริ ห ารงานทรั พ ยากรบุ ค คล (การจั ด ทำแผน

ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล)
รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. /การจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2567

ปจจัยเสี่ยง :

การดำเนิ น การจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลไม เ ป น ไป
ตามระยะเวลาที่กำหนด

หลักการและเหตุผล :

แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเชื่อมโยงสอดคลอง บูรณาการกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายของรัฐวิสาหกิจ ผานการ
วิเคราะหปจจัยนำเขา/ขอมูลสำคัญทั้งหมด กฎหมาย/ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของ และ
ปจจัยภายในและภายนอกอื่น ๆ

วัตถุประสงค :

1. เพื ่ อ ให การจั ดทำแผนยุท ธศาสตรก ารบริ หารทรั พ ยากรบุค คล ดำเนิ นการผาน
การมี ส  ว นร ว มของบุ ค ลากรทุ ก หน ว ยงาน อย า งน อ ยต อ งจั ด ให ม ี ก าร Hearing
ในภาพรวมของแผน
2. เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเชือ่ มโยงสอดคลอง และ
บู ร ณาการกั บ แนวทางการกำกั บ ดูแ ลของรัฐ วิส าหกิ จ (Corporate Governance)
ระบบงาน และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญ
ระดับองคกรอื่นๆ เชน แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯลฯ
3. เพื่อใหมีกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากร และแนวทาง
การติดตามและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. เพื่อใหการสื่อสารแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล แก ผูบริหาร บุคลากร
มีความรับรูและเขาใจ

เปาหมาย :

การจัดทำแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2567 แลวเสร็จ
ภายในไตรมาสแรกของปบัญชี 2563
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แนวทางดำเนินการ :

1. ทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเดิม และจัดทำแผนยุทธศาสตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล 2563 - 2567 ใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ
และยุทธศาสตรของบริษัทฯ
1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อหา
แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน
1.2 พิจารณาระบบงานดานทรัพยากรบุคคลที่สำคัญจำเปนที่ตองดำเนินการ เพื่อให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัทฯ
2. กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร และคาเปาหมาย
3. จั ด ทำแผนผั ง ควบคุ ม งาน (Gantt Chart) กำหนดระยะเวลางบประมาณ โดย
พิจารณาลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญเรงดวนตามแผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ
4. เสนอคณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย พิจารณาใหความเห็นชอบ
5. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

0 บาท
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ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล : การจัดทำแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2567
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม

1

2

3

ทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล/
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและกฎบัตรการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเดิม และจัดทำแผนยุทธศาสตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2567 ใหมี
ความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร
ของ บอท. รวมทั ้ ง การจั ด ทำนโยบายการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล และกฎบัตรการบริหารทรัพยากร
บุคคล
เสนอ “ราง” แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร
บ ุ ค ค ล / น โ ย บ า ย / ก ฎ บ ั ต ร ต  อ ที ่ ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย เ พื ่ อ ขอความ
เห็นชอบ
นำ “ราง”ทั้งหมดในขอ 2. ที่ผานความเห็นชอบเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

น้ำหนัก

50

20

15

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

แผนก ต.ค.-ธ.ค.62
ทรัพยากร
บุคคล

แผนก
ทรัพยากร
ต.ค.-ธ.ค.62
บุคคล
แผนกทรัพยากร ต.ค.-ธ.ค.62
บุคคล
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล : การจัดทำแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2567 (ตอ)
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม

4

ประกาศใชแผนยุทธศาสตรฯ / นโยบาย / กฎบัตรฯ ที่
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเว็บไซด
บริษัทฯ

น้ำหนัก

ผูรับผิดชอบ

15

แผนก
ทรัพยากร
บุคคล

ระยะเวลา

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ธ.ค.62 ม.ค.63

100
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกทรัพยากรบุคคล
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

การบริหารทุนมนุษย

รองรับยุทธศาสตร/
ตัวชี้วัด/ :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ดานอัตรากำลัง

ปจจัยเสี่ยง :

ดานอัตรากำลัง

หลักการและเหตุผล :

การบริหารงานบุคคลในยุคเศรษฐกิจที่อยูในภาวะไมปกตินับวาเปนเรื่องที่ทาทายของ
ผูบริหารเปนอยางมาก ซึ่งโจทยที่ผูบริหารจะตองตระหนักไวเสมอในยุควิกฤตเศรษฐกิจ
นั่นก็คือ จะทำอยางไรในการบริหารคาตอบแทนใหเหมาะสมกับความสามารถในการ
จายขององคกร ทั้งนี้พบวาความสามารถในการจายขององคกรสวนหนึ่งเปนผลมาจาก
การที่องคกรสามารถปรับตัวได โดยเฉพาะการปรับตัวในเรื่องของโครงสรางองคกร
และการปรับเปลี่ยนระบบงานภายในใหเหมาะสมโดยเฉพาะระบบงานดานบุคลากร
(Human Resources) องคกรหลายแหงเริ่มปรับตัวนั่นก็คือ การปรับโครงสรางองคกร
(Re-structuring) และระบบงาน HR ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค :

1. เพื่อกำหนดโครงสรางงานและกลุมของงาน (Job Family)
2. เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว
3. เพื่อการวิเคราะหอัตรากำลังทั้ง Demand Side และ Supply Side การดำเนินการ
วิเคราะหอัตรากำลังทั้ง Demand Side และ Supply Side

เปาหมาย :

กำหนดโครงสรางงานและกลุมของงาน (Job Family) และการวิเคราะหอัตรากำลังที่
จำเปนและมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรและภารกิจขององคการ

แนวทางดำเนินการ :

1. กำหนดโครงสรางงานและกลุมของงาน (Job Family)
1.1 ศึกษา / ทบทวนโครงสรางงานและกลุมงานตามโครงสรางองคกรปจจุบัน
1.2 ดำเนินการจัดทำกลุมงาน (Job Family) ที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันเข า ไว
ด ว ยกั น โดยพิ จ ารณาจากลั ก ษณะงาน วั ต ถุ ป ระสงค ข องงาน ตลอดจนผลลั พธ/
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนเกณฑ
2. การจัดทำแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว และการดำเนินการวิเคราะห
อัตรากำลังทั้ง Demand Side และ Supply Side การดำเนินการวิเคราะหอัตรากำลัง
ทั้ง Demand Side และ Supply Side
2.1 สำรวจอัตรากำลังในปจจุบัน
2.2 สำรวจความตองการอัตรากำลังของแตละหนวยงาน
2.3 วิเคราะหอัตรากำลังที่จำเปนและมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรและภารกิจของ
องคการ

ระยะเวลา :

12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

0 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานทุนมนุษยดานอัตรากำลัง
ลำดับ
1

2

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม
กำหนดโครงสรางงานและกลุมของงาน (Job Family)
1.1 ศึ ก ษา / ทบทวนโครงสร า งงานและกลุ  ม งานตาม
โครงสรางองคกรปจจุบัน
1.2 ดำเนินการจัดทำกลุมงาน (Job Family) ที่มีลักษณะ
งานคลายคลึงกันเขาไวดวยกัน โดยพิจารณาจากลักษณะ
งาน วัตถุประสงคของงาน ตลอดจนผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์
ของงานเปนเกณฑ
การจัดทำแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาวและการ
ดำเนินการวิเคราะหอัตรากำลังทั้ง Demand side และ
Supply side
2.1 สำรวจอัตรากำลังในปจจุบัน
2.2 สำรวจความตองการอัตรากำลังของแตละหนวยงาน
2.3 วิเคราะหอัตรากำลังที่จำเปนและมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและภารกิจขององคการ

น้ำหนัก

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ผูรับ ระยะเวลา
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15

แผนก
ทรัพยากร ธ.ค.62-ก.พ.63
บุคคล

25

ม.ค.- มี.ค.63

เม.ย.-มิ.ย.63

10
10
40

แผนก
ทรัพยากร
บุคคล

ธ.ค.62-ก..พ.63

ม.ค.- มี.ค.63
เม.ย.-ก.ย.63

100
หมายเหตุ

ระยะเวลาแลวเสร็จของแผนงาน/โครงการ
ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมของแตละโครงการ
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกทรัพยากรบุคคล
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

การบริหารทุนมนุษย : ดานผลตอบแทนและสิทธิประโยชน

รองรับยุทธศาสตร/
ตัวชี้วัด/ :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับโดยเฉพาะดาน
ทรัพยากรบุคคลใหเปนมาตรฐานสากล มีความคลองตัว โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได

ปจจัยเสี่ยง :

ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับ

หลักการและเหตุผล :

เนื่องจากระเบียบ ขอบังคับ ของ บอท. โดยเฉพาะดานทรัพยากรบุคคลบางฉบับ
มีความลาสมัยไมเปนปจจุบัน และไมเปนไปตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2543 และที่เกี่ยวของ ดังนั้น จึงเปนการสมควรที่จะปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน

วัตถุประสงค :

เพื่อใหการปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับโดยเฉพาะดานทรัพยากรบุคคลของลูกจางใน
รั ฐ วิ ส าหกิจ ให เป น ไปตามเป น ไปตามพระราชบัญญัติ แ รงงานสั มพัน ธ พ.ศ.2543
และที่เกี่ยวของ

เปาหมาย :

ดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ด า นด า นทรั พ ยากรบุ ค คลของลู ก จ า งใน
รัฐวิสาหกิจทุกฉบับใหเปนปจจุบัน ภายในปงบประมาณ 2563

แนวทางดำเนินการ :

1. ศึกษากฎหมาย พรบ. ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับผลตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของลูกจางรัฐวิสาหกิจทีต่ องไดรับ
2. ศึกษา / ทบทวน / ปรับปรุงขอบังคับการทำงานพนักงานและลูกจางฉบับเดิม
3. ดำเนินการแกไขขอบังคับการทำงานพนักงานและลูกจางใหเปนปจจุบัน โดยไมขัด
หรือแยงกับกฎหมาย และพระราชบัญญัติที่บังคับใขกับรัฐวิสาหกิจ
4. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธใหความเห็นชอบภายในเดือนกันยายน
2563
5. เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อทราบภายในเดือน
กันยายน 2563
6. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ระยะเวลา :

12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

0 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย : ดานผลตอบแทนและสิทธิประโยชน
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563

งาน/กิจกรรม
1. ศึกษา / ทบทวน / ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่
เกี่ยวกับพนักงานและลูกจางในดานสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนทุกฉบับใหเปนปจจุบัน
2. ดำเนินการแกไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่
เกี่ยวกับพนักงานและลูกจางในดานสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนทุกฉบับใหเปนปจจุบัน
3. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธใหความ
เห็นชอบ

น้ำหนัก
10

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ผูรับ ระยะเวลา
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนก
ต.ค.-ธ.ค.
ทรัพยากร
62
บุคคล

50

แผนก
ทรัพยากร
บุคคล

ม.ค.-มิ.ย.
63

15

แผนก
ทรัพยากร
บุคคล

ก.ค.-ก.ย.
63

4. เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการทุนมนุษย เพื่อทราบ

10

แผนก
ทรัพยากร
บุคคล

ก.ค.-ก.ย.
63

5. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่ออนุมัติ

15

แผนก
ทรัพยากร
บุคคล

ก.ค.-ก.ย.
63

100
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แผนปฏิบตั ิการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกทรัพยากรบุคคล
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

การบริหารทุนมนุษย : ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รองรับยุทธศาสตร/
ตัวชี้วัด/ :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

ปจจัยเสี่ยง :

ระบบการประเมินผลการปฎิบัติงาน

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค :

การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Appraisal : PA) ถือเปนเครื่องมือ
สำคัญขององคกรที่ชวยชี้วัดความสำเร็จได การประเมินนี้เปนวิธีการวัดผลทางการ
ปฎิบัติงานของพนักงานทั้งในเรื่องความสามารถในการทำงานไปจนถึงศักยภาพที่ชวย
ใหบริษัทประสบความสำเร็จไดดียิ่งขึ้น แลวการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ยังถือเปน
สวนหนึ่งของ การพัฒนาทางอาชีพ (Career Development) ที่สำคัญขององคกร
ดวย
45

การที่องคกรจะทราบวาพนักงานใดสมควรไดรับรางวัลตอบแทนในรูปของเงินเดือน
สวัสดิการในขั้นสูงขึ้น ตองอาศัยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความนาเชื่อถือ
(reliability) มีความสอดคลองตรงกับลักษณะของงาน (validity) จึงจะทำใหทราบวา
พนักงานไดใชความรูความสามารถ และทักษะชวยผลิตสินคาและบริการไดตามความ
ตองการของหนวยงานขององคกรหรือไม ผลงานที่ไดคุมกับคาตอบแทนที่หนวยงาน
หรือองคกรจายใหหรือไม ในอดีตเชื่อวาการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเรื่อง
เฉพาะตัวของพนักงาน ดังนั้นจึงเนนการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่องคุณลักษณะ
(traits) ความบกพร อ งทางกาย (deficiency) และความสามารถ (ability)
ซึ่งบางครั้งไมเกี่ยวกับงาน โดยมีความเชื่อวาคนที่มีการศึกษาดี มีบุคลิกดี หรือไม
พิการนาจะทำงานไดดีกวาคนที่มีคุณสมบัติตรงขาม
ปจจุบันแนวคิดนีไ้ ดเปลี่ยนแปลงไป การทำงานจะใหความสำคัญกับผลงาน
ที่เกิดขึ้น และยึดเปาหมายของงานเปนหลัก ในอนาคตยิ่งมีความจำเปนอยางยิ่ง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมัยใหมมีองคประกอบอยางนอย 3 ประการคือ
เนนเรื่องผลลัพธในการปฏิบัติงาน (results oriented) ยึดเปาหมายและวัตถุประสงค
ขององคกร (focus on goals or objectives) และตองมีสวนรวมกับผูบังคับบัญชาใน
การกำหนดเป า หมายงาน (mutual goal setting between supervisor and
employee) ทั้งนี้เพราะเชื่อวาเมื่อพนักงานมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคของงานเพื่อใชเปนเกณฑวัดความสำเร็จของการทำงานแลว วิธีการเชนนี้
จะทำใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน และทำใหมีความกระตือรือรนที่จะทำให
งานบรรลุเปาหมาย ชวยลดความสับสนในการทำงาน เพราะพนักงานจะรูวาจะตอง
ปฏิบัติอยางไรจึงจะบรรลุเปาหมาย
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แผนปฏิบตั ิการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

เปาหมาย :

การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งองคการและมีคูมือหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานและลูกจาง บอท. เสนอ กก.ผจก. อนุมัติ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

แนวทางดำเนินการ :

1. จัดทำหลักเกณฑ/แนวทางในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1.1 ทบทวน / ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ลูกจาง ของ บอท. (เดิม)
1.2 ราง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.3 เสนอคณะผูบริหารบริษัทฯ พิจารณา
1.4 เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัติ
2. จัดทำหลักเกณฑ/แนวทางการวัดและประเมินผลการปฎิบัติงานเชื่อมโยงกับการ
ปรับเลื่อนตำแหนง (Promotion
2.1 ศึกษา คนควาหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ บอท.
รัฐวิสาหกิจอื่น หนวยงานราชการที่เกี่ยงของ บริษัทที่มีธุรกิจใกลเคียงกัน
2.2 ราง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.3 เสนอคณะผูบริหารบริษัทฯ พิจารณา
2.4 เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัติ

ระยะเวลา :

12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

0 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)
ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย : ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563

น้ำหนัก

งาน/กิจกรรม
1.

2.

จัดทำหลักเกณฑ/แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.1 ทบทวน / ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจาง ของ บอท. (เดิม)
1.2 ราง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.3 เสนอคณะผูบริหารบริษัทฯ พิจารณา
1.4 เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมตั ิ

50
15
35
25
25

จัดทำหลักเกณฑ/แนวทางการวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับการปรับเลื่อนตำแหนง (Promotion)
2.1 ศึกษา คนควาหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ บอท. รัฐวิสาหกิจอื่น หนวยงานราชการที่เกี่ยง
ของ บริษัทที่มีธุรกิจใกลเคียงกัน
2.2 ราง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.3 เสนอคณะผูบริหารบริษัทฯ พิจารณา
2.4 เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัติ

50
15
35
25
25

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ผูรับ ระยะเวลา
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนก
ทรัพยากร
บุคคล

ธ.ค.62-มี.ค.63
มี.ค.-มิ.ย.63
พ.ค.-ส.ค.63

ก.ย.63

แผนก
ทรัพยากร
บุคคล ธ.ค.62-มี.ค.63
มี.ค.-มิ.ย.63

พ.ค.-ส.ค.63

ก.ย.63

100
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกทรัพยากรบุคคล
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

การพัฒนาทุนมนุษย : ดานการเรียนรูและพัฒนา

รองรับยุทธศาสตร/
ตัวชี้วัด/เปาหมาย :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ดานการเรียนรูและพัฒนา

ปจจัยเสี่ยง :

การเรียนรูและพัฒนาเพื่อนำมาปรับปรุงระบบการบริหาร

หลักการและเหตุผล :

ทรัพยากรบุคคลนับเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดขององคกร เนื่องจากบุคลากรจะ
เปนผูผลักดันใหภารกิจตาง ๆ ของ บอท. สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค ดังนั้นการ
สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคลองตามเปาหมายและ
ยุทธศาสตร ตลอดจนมีคุณลักษณะและทัศนคติที่ดี จะทำให บอท. เจริญกาวหนา
และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังเปนการเตรียมความพรอมของบุคลากร
ใหสามารถรองรับและเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและ
อนาคตด ว ย แผนกทรั พ ยากรบุ ค คลจึ ง เห็ น สมควรกำหนดแนวทางในการพั ฒ นา
บุคลากรใหสอดคลองและสนับสนุนเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร บอท.

วัตถุประสงค :

1) เพื ่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรในทุ ก ระดั บ ให ม ี ค วามรู  แ ละสมรรถนะสอดคล อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการบริหารสาย
อาชีพ (Career Management)
2) เพื ่ อ ให บ ุ ค ลากรได ร ั บ การพั ฒ นา เพื ่ อ ยกระดั บ มาตรฐานฝ ม ื อ แรงงานในการ
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอูเรือ

เปาหมาย :

บุ ค ลากรทุ ก คนของบริ ษ ั ท ฯ ได ร ั บ การพั ฒ นาสมรรถนะในการทำงานให ม ี ค วาม
เหมาะสมสอดคลองกับงานและความรับผิดชอบของตำแหนง สามารถทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองตอเปาหมายขององคกร

แนวทางดำเนินการ :

1)
2)
3)
4)

ระยะเวลา :

12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

งบประมาณ : งบลงทุน

0 บาท

งบประมาณ : รายจาย

800,000.- บาท

สำรวจความตองการในการฝกอบรม (Training Need)
จัดทำแผนพัฒนา/ฝกอบรม
เสนอคณะผูบริหารบริษัทฯ พิจารณา
เสนอกรรมการผูจัดการอนุมัติ
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)
ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : การพัฒนาทุนมนุษย : ดานการเรียนรูและพัฒนา
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563

น้ำ

งาน/กิจกรรม

หนัก

การฝกอบรมประจำป

(50)

1

สำรวจความตองการในการฝกอบรมพัฒนา

10

2

วางแผนการฝกอบรมพัฒนา
2.1 สรุปรวบรวมหลักสูตรของแตละหนวยงานที่ผา น
ความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน
2.2 วิเคราะหความจำเปนในการฝกอบรมพัฒนา
2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt chart) กำหนด
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบหลักสูตรและงบประมาณ
2.4 เสนอขออนุมัตผิ ูมีอำนาจตามลำดับการบังคับบัญชา
ดำเนินการตามแผนฝกอบรมและพัฒนา
3.1 จัดฝกอบรมภายใน (In-house training)
3.2 สงพนักงานฝกอบรมภายนอก (Public training)
ติดตามและประเมินผลการฝกอบรมและพัฒนา
4.1 ประเมิน / วิเคราะห เก็บรวบรวมประวัติผเู ขารับ
การฝกอบรม

10

3

4

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

2 เดือน
2 เดือน

20

12 เดือน

10

4 ครั้ง
(ทุกไตรมาส)
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)
ลำดับ

1

2

3

ปงบประมาณ 2563

น้ำ

งาน/กิจกรรม

หนัก

4.2 สรุป รวบรวมจำนวนพนักงาน จำนวนชั่วโมง และ
รายจายการฝกอบรมภายใน (In-house training)
และฝกอบรมภายนอก (Public training)
การฝกอบรมพนักงานรายบุคคล

(50)

ทบทวนสมรรถนะในการทำงาน (Competency) ของ
พนักงานเปนรายตำแหนง และทำการประเมิน
Competency Gap
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคคล (IDP)
2.1 กำหนดสมรรถนะที่มีความจำเปนในการพัฒนาเปน
รายตำแหนง โดยพิจารณาจาก Competency Gap
2.2 กำหนดเปนแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยเริม่
ดำเนินการจัดทำในหนวยงานปฏิบัติการหลักเปน
ลำดับแรก
2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt chart) กำหนด
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบหลักสูตรและงบประมาณ
2.4 เสนอขออนุมัตผิ ูมีอำนาจตามลำดับการบังคับบัญชา
ดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล

10

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

แผนก
ทรัพยากร
บุคคล

3 เดือน

10

4 เดือน

20

12 เดือน
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ลำดับ

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม

4

3.1 พนักงานสามารถเลือกวิธีการในการพัฒนาตนเองได
อยางเหมาะสม
3.2 หัวหนางานสามารถใชวิธีการพัฒนาบุคลากรดวย
วิธีการ OJT
3.3 พนักงานขออนุมัติเขาฝกอบรมตามแผนฝกอบรม
ประจำป/แผนพัฒนารายบุคคล
ติดตามและสรุปผลการพัฒนาตนเองของพนักงาน
รายบุคคล

น้ำ

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

หนัก

10

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

4 ครั้ง
(ทุกไตรมาส)
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกทรัพยากรบุคคล
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

การพัฒนาทุนมนุษย : ดานการเรียนรูและพัฒนา (การจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สนับสนุนระบบการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร)

รองรับยุทธศาสตร/
ตัวชี้วัด/เปาหมาย :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ดานการเรียนรูและพัฒนา

ปจจัยเสี่ยง :

การเรียนรูและพัฒนาเพื่อนำมาจัดทำระบบการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร

หลักการและเหตุผล :

ปจจุบันโลกไดเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลไมไดเปน
เพียง เครื่องมือสนับสนุนการทำงานเฉกเชนที่ผานมาอีกตอไป หากแตจะหลอมรวมเขา
กับวิถีชีวิตของคนอยางแทจริง และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนโครงสรางรูปแบบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การคา การบริการและ กระบวนการทางสังคม รวมทั้ง
การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลอยางสิ้นเชิง อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลดังกลาว จึงเปน
ทั้งโอกาสและความทาทายของประเทศในการวางแนวทางการดำเนินการดวยการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัล มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อแกไขปญหาที่สั่งสมมานานและเพิ่ม
โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน การกาวขามกับดักรายไดปานกลาง การ
พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจทั้งภาคเกษตรกรรม การผลิต และการบริการ การ
แสวงหาและใชโอกาสจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค
การแกปญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม การพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศ การ
บริหารจัดการสังคมสูงวัย การแกปญหาคอรรัปชัน เปนตน

วัตถุประสงค :

1. เพื่อใหองคการกำลังคนที่มีทักษะดานดิจิทัลที่เหมาะสม ที่จะเปนกลไก ขับเคลื่อนที่
สำคัญ ในการปรับเปลี่ยนองคการเปนองคการดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาองคการ
ไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 4.1
2. บุคลากรขององคการสามารถปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีมี
ความพรอมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการ
ปรับเปลี่ยน เปนองคการดิจิทัล และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด

เปาหมาย :

องคการมีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนระบบการเรียนรูและพัฒนาของ
บุคลากร
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แนวทางดำเนินการ :

1. สำรวจระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทีใ่ ชในแผนกทรัพยากรบุคคล
2. ประสานกับแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำระบบการเรียนรูแ ละพัฒนาของ
บุคลากรมาใช
3. เสนอคณะผูบริหารบริษัทฯ พิจารณา
4. เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมตั ิ

ระยะเวลา :

12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

งบประมาณ : งบลงทุน

0 บาท

งบประมาณ : รายจาย

0 บาท
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ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : การพัฒนาทุนมนุษย : ดานการเรียนรูและการพัฒนา (การจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนระบบการเรียนรูและการพัฒนาของบุคลากร)
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563

งาน/กิจกรรม
1. สำรวจระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ทีใชในแผนกทรัพยากรบุคคล

น้ำหนัก
20

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ผูรับ ระยะเวลา
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ม.ค.-มี.ค.

2. ประสานกับแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำระบบ
การเรียนรูและพัฒนาของบุคลากรมาใช

20

เม.ย.-มิ.ย.

3. เสนอคณะผูบริหารบริษัทฯ พิจารณา

25

มิ.ย.-ส.ค.

4. เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัติ

35

ส.ค.-ก.ย.

100
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แผนกทรัพยากรบุคคล
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

การยกระดับโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย

รองรับยุทธศาสตร/
ตัวชี้วัด/ :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / การสราง-เขารวมเครือขายภายนอกเพื่อ
แลกเปลีย่ นองคความรูอยางตอเนือ่ ง

ปจจัยเสี่ยง :

การสราง/เขารวมเครือขายภายนอก

หลักการและเหตุผล :

เครือขาย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุมของคนหรือกลุมองคกรที่สมัครใจ ที่จะ
แลกเปลี่ยนขาวสารรวมกัน หรือทำกิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสราง
ของคนในเครือขายดวยความเปนอิสระ เทาเทียมกันภายใตพื้นฐานของความเคารพ
สิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน
ประเด็นสำคัญของนิยามขางตน คือ
 ความสัมพันธตองเปนไปโดยสมัครใจ
 กิจกรรมที่ทำตองมีลักษณะเทาเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
 การเปนสมาชิก ตองไมมีผลกระทบตอความเปนอิสระหรือความเปนตัวของ
ตัวเองของคนหรือองคกรนั้น ๆ
การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือขาย จะตองพัฒนาไปสูระดับของการลงมือ
ทำกิจกรรมรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันดวย ดังนั้น เครือขายตองมีการ
จัดระบบใหกลุมบุคคลหรือองคกรที่เปนสมาชิกดำเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน เพื่อ
นำไปสูจุดหมายที่เห็นพองตองกัน ซึ่งอาจเปนกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจำเปน เมื่อ
ภารกิจบรรลุเปาหมายแลว เครือขายก็อาจยุบสลายไป แตถามีความจำเปนหรือมี
ภารกิจใหมอาจกลับมารวมตัวกันไดใหม หรือจะเปนเครือขายที่ดำเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่องระยะยาวก็ได

วัตถุประสงค :

เพื่อจัดทำแนวทางการสราง / เขารวมเครือขายภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู
อยางตอเนื่อง

เปาหมาย :
แนวทางดำเนินการ :

ขอมูลที่ไดรับจากเครือขายภายนอก (รัฐวิสาหกิจ หรือ สวนราชการ หรือ เอกชน)
อยางนอย 1 ขอมูล
1. ประชุมพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ
2 กำหนดเปาหมายของเครือขายภายนอก
3 กำหนดความตองการ / องคความรูที่ตองการจากเครือขายภายนอก
4 จัดทำหนังสือประสานขอขอมูลที่ตองการจากเครือขายภายนอก

ระยะเวลา :

12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

0 บาท
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ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : การยกระดับโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย (การสราง/เขารวมเครือขายภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูอยางตอเนื่อง)
ลำดับ
1
2
3

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม
ประชุมพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลชี้แจงวัตถุประสงค
ของโครงการ
กำหนดเปาหมายของเครือขายภายนอก
กำหนดความตองการ / องคความรูที่ตองการจากเครือขาย
ภายนอก

น้ำหนัก

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ผูรับ ระยะเวลา
ผิดชอบ
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
10
15

ต.ค.62มี.ค.63

มี.ค.-เม.ย.
63
แผนก เม.ย.-พ.ค.
ทรัพยากร
63
บุคคล

4

จัดทำหนังสือประสานขอขอมูลที่ตอ งการจากเครือขาย
ภายนอก

15

5

ขอมูลที่ไดรับจากเครือขายภายนอก (รัฐวิสาหกิจ หรือ
สวนราชการ หรือ เอกชน) อยางนอย 1 ขอมูล

50

พ.ค.-มิ.ย.
63
ก.ค.-ก.ย.
63

100
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แผนกทรัพยากรบุคคล
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

การยกระดับโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย

รองรับยุทธศาสตร/
ตัวชี้วัด/ :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลไดรับคุณวุฒิ
ทางวิชาชีพ

ปจจัยเสี่ยง :

การสอบคุณวุฒิทางวิชาชีพ

หลักการและเหตุผล :

วิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนหนึ่งในวิชาชีพที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น
ตลอดหลายทศวรรษที่ผานมา มีบทบาทสำคัญที่ชวยใหองคกรปฏิบัติภารกิจบรรลุ
เปาหมาย ทั้งในฐานะที่ปรึกษาภายในที่ใหคำแนะนำแกผูบริหาร ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององคกร ชวยพัฒนาประสิทธิผลองคกร ทั้งในเชิงโครงสราง
ระบบ และกระบวนการทำงาน ชวยสรางการเปลี่ยนแปลง และสรางความพรอมใน
การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงขององคกร อำนวยความสะดวก และสงมอบงาน
บริการอื่นๆที่มีคุณคา และมีประสิทธิภาพใหกับองคกร ฯลฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหกับองคกรในระยะยาว ซึ่งการที่จะเปนนักบริหารทรัพยากรบุคคลมือ
อาชีพไดนั้น นอกจากความรูความสามารถทางวิชาชีพแลว จะตองมีสมรรถนะอื่นๆ
รวมถึงความสามารถในการประยุกตใชความรูที่มีอยูใหสอดคลองกับความตองการของ
องคกรได การพัฒนามาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากร
บุคคล ที่ตอบสนองความตองการขององคกรตางๆ และผูประกอบการภาคธุรกิจ และ
อุ ต สาหกรรม และการพั ฒ นาเครื ่ อ งมื อ ทดสอบมาตรฐานการปฏิ บ ั ต ิ ง านของ
ผูปฏิบัติงานในวิชาชีพนี้ รวมถึงการใหการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Accreditation) ของ
นักบริหารทรัพยากรบุคคล จะเปนเครื่องมือสำคัญสำหรับผูบริหารองคการ ที่จะ
ประเมิ น สมรรถนะบุ ค ลากรเพื ่ อ การจ า งงาน เป น แนวทางในการพั ฒ นาความรู
ความสามารถของพนักงาน สรางความยอมรับในวิชาชีพ และบุคลากรในสายอาชีพ
บริหารทรัพยากรบุคคลวาจะมีสมรรถนะเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจสำคัญ ชวยให
องคกรบรรลุเปาหมายได เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทั้งในปจจุบันและรุนใหม ใหมีความเปนมืออาชีพ เปนที่ยอมรับของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย และเปนแนวทางในการพัฒนาความรูความสามารถ เพื่อเติบโต
กาวหนาในอาชีพของตน ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให
สอดคลองกับความตองการขององคกร หนวยงานตางๆ และนำไปสูการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในที่สุด ซึ่งเปนเจตนารมณและความมุงมั่น
ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ในฐานะสถาบันวิชาชีพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย ที่จะพัฒนาวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศ และยกระดับใหมีมาตรฐานในระดับสากล สอดคลองกับความตองการของ
ภาครัฐและผูประกอบการภาคเอกชน และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในประเทศไทย
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วัตถุประสงค :

1) เพื ่ อ ให บ ุ ค ลากรแผนกทรั พ ยากรบุ ค คลมี ม าตรฐานอาชี พ และคุ ณ วุ ฒ ิ ว ิ ช าชี พ
การบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการขององคการ มีความเปน
สากล
2) เพื่อสรางเครือขายและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในวิชาชีพ ในการจัดทำ พัฒนา
และเผยแพรมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพและรองรับการปรับปรุงพัฒนาระบบให
ดีขึ้นในอนาคต

เปาหมาย :

พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลไมนอยกวา 2 ใน 3 ไดใบรับรองคุณวุฒิ
(HR Certifications) ชั้น 3 ระดับผูปฏิบตั ิงาน ภายในเดือนกันยายน 2563

แนวทางดำเนินการ :

1 ประสานสถาบัน Thailand Human Resource Certification Institute เกี่ยวกับ
การสอบคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารงานบุคคล
2 เสนอเรื่องตามลำดับขั้นตอนในการสงพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลเขาสอบคุณวุฒิ
วิชาชีพการบริหารงานบุคคล
3 เสนอ กก.ผจก. อนุมัติ

ระยะเวลา :

12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

0 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)
ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : การยกระดับโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย : (พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลไดรับคุณวุฒิทางวิชาชีพ)
ลำดับ
1

2

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม
ประสานสถาบัน Thailand Human Resource
Certification Institute เกี่ยวกับการสอบคุณวุฒิวิชาชีพ
การบริหารงานบุคคล
เสนอเรื่องตามลำดับขั้นตอนในการสงพนักงานแผนกทรัพยากร
บุคคลเขาสอบคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ในสาขาใด
สาขาหนึ่งดังนี้
1 สาขาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2 สาขาบริหารคาตอบแทน

น้ำหนัก
10

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ผูรับ ระยะเวลา
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ค.62 –
มี.ค.63

15

มี.ค.-พ.ค
63.

3 สาขาเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4 สาขาพนักงานสัมพันธ

3

เสนอ กก.ผจก. อนุมตั ิ

25

4

พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลไมนอยกวา 2 ใน 3 ได
ใบรับรองคุณวุฒิ (HR Certifications) ชั้น 3 ระดับ
ผูปฏิบัติงาน

50

แผนก
ทรัพยากร
บุคคล

เม.ย.-มิ.ย.
63
เม.ย.-ก.ย.
63

100
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แผนกทรัพยากรบุคคล
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

การยกระดับโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย

รองรับยุทธศาสตร/
ตัวชี้วัด/ :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / การกำหนดแนวทาง/วิธีการในการสอบทาน
การดำเนินการกระบวนการทีส่ ำคัญ ดาน HR (HR AUDIT)

ปจจัยเสี่ยง :

การดำเนินการกระบวนการที่สำคัญ ดาน HR (HR AUDIT)

หลักการและเหตุผล :

ในอดีตยอนหลัง ไปราวสามทศวรรษ เขาใจกันวาการจัดการ องคก ารเปนการจัดการใน
สินทรัพยเกี่ย วกับคน (men) วัสดุอุปกรณ (materials) และเครื่อ งจัก ร (machines) แต
ปจจุบันตองมีการจัดการสินทรัพย ที่เพิ่มขึ้น เชน ลูกจาง (employees) คูคา (suppliers)
เครื่องมือ (equipment) และขอมูลความรู (information) ฯลฯ จะเห็นวาปจจุบันการจัดการ
งานขององคการมีความหลากหลายซับซอนมากขึ้น การที่จะปลอยให คนในฝาย HR ทำงาน
โดยขาดหลักประกันประสิทธิผลของงานหนาที่ จะเปนการสุมเสี่ยงตอความลมเหลวของ
องคการ เนื่องจากฝายงาน HR มีหนาที่พัฒนาพนักงานทุกคนขององคการ หากฝาย HR ไมมี
คุณภาพแลว ไมสามารถทำหนาที่ไดเทาที่มอบหมาย มองไมเห็นพันธกิจขององคการ อาจทำ
ใหองคการพัฒนาเติบโตไดไมเต็มที่ ในขณะที่ผูประกอบการคาด หมายใหองคการเติบโต
ตอเนื่อง ตามทันพั ฒ นาการของเทคโนโลยีแ ละ ความตองการของลูก ค า แตก ็ทำไม ไ ด
เทาที่ควร โทษใครอื่นคงไมได ทุกคนจึงชี้นิ้วไปที่ฝายงาน HR วา ตองพัฒนาพนักงานของ
องคการ การจะทำใหองคการประสบผลสำเร็จไดตามที่ผูประกอบการคาด หมาย พนักงาน
ขององคการตองมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับกันโดยไมมีขอ โตแยง จะทำไดอยางไร ? ใครจะเปน
ผูรับหนาที่ในการพัฒนาพนักงานของ องคการ คงหนีไมพนคนของฝายงาน HR ที่สำคัญคน
HR ตองปรับเปลี่ย น วิธีก ารและทัศนคติก ารทำงานของตนเองใหมีความสามารถในการ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วใหไดเสียกอนจึงจะมี คุณสมบัติในการ
พัฒนาพนักงานคนอื่น การจะทำเชนนั้นได คน HR ตอง มีความรูในเรื่องกิจการธุรกิจของ
องคการเปนอยางดี กลาวคือ ถาเปน องคการธุรกิจที่แสวงหากำไร คน HR ตองมีความรู
เกี่ยวกับธุรกิจการคา กรณีองคการของรัฐที่ไมแสวงหากำไร คน HR ตองมีความรูในเรื่องของ
การบริหารราชการแผนดินและความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ ถาเปนมูลนิธิ ตอง
มีความเขาใจวัตถุประสงคในการจัดตั้งมูลนิธิ ฯลฯ การ ที่คน HR มีคุณภาพที่เชี่ยวชาญหลาย
สาขาจะมีสวนสำคัญในการพัฒนา พนักงานขององคการใหมีความรูความเขาใจในบริบทธุรกิจ
การคาสมัย ใหม อีกเหตุผลหนึ่ง การลงทุนขยายกิจการธุรกิจจำเปนตองอาศัย ผูเชี่ยวชาญ
งาน HR รวมวางแผน ดังนั้น คน HR ตองมีความรูหลายสาขา เนื่องจากธุรกิจการคาในยุค
ป จ จุ บ ั น มี ก ารร ว มทุ น ในลั ก ษณะของการ ควบรวมกิ จ การกั น มากขึ ้ น (mergers and
acquisitions) มีการขยาย กิจการลงทุนไปทั่วโลกที่เห็นวาจะสามารถใหผลตอบแทนไดดี
(return on investment) มีขอความจริงประการหนึ่งที่ธุรกิจการคาในยุคโลกาภิวัตนมี ความ
เชื่อมโยงเปนเครือขายทั่วโลก การคาการขายจะมองเฉพาะตลาด ภายในไมไดอีกตอไป สภาพ
ธุรกิจการคาดังกลาว คน HR ตองมีความรูใน กิจการและความเปนไปของระเบียบการเงิน
และการคาของโลก การรู เฉพาะหนาที่งาน HR จะกลายเปนอุปสรรคในการจัดการองคการ

100

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

วัตถุประสงค :

เพื่อใหมีการกำหนดกระบวนการ หรือกฎระเบียบของแตละหนาที่ที่แสดงถึงความ
สัมพันธของแตละหนาที่ภายในฝาย HR และตางฝายงานขององคการ รวมทั้งมีการ
กำหนดผูรับผิดชอบในแตละหนาที่ เมื่อนำไปปฏิบัติจะตองมี การตรวจสอบวาเปนไป
ตามหนาที่ที่กำหนดไวหรือไม เพียงใด และ ผลงานของการทำหนาที่เปนอยางไร

เปาหมาย :

การปรับปรุง / แกไข กระบวนการดาน HR ไมนอยกวารอยละ 60

แนวทางดำเนินการ :

1 สำรวจ และ ทบทวน สอบทานการดำเนินการกระบวนการตาง ๆ ดาน HR เชน การ
สรรหา / การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน / การบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนตำแหนง เลื่อนขั้น
เงินเดือน ฯลฯ เปนตน
2 ปรับปรุง แกไข กระบวนการตาง ๆ ที่ลาสมัย และไมตอบสนองการทำงาน
3 เสนอกระบวนการที่ปรับปรุงแกไข ตามลำดับชั้น
4 เสนอ กก.ผจก. อนุมัติ

ระยะเวลา :

12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

0 บาท
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ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : การยกระดับโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย : (การกำหนดแนวทาง/วิธีการสอบทานการดำเนินการกระบวนการที่สำคัญ ดาน HR (HR Audit)
ลำดับ
1

2
3

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม
สำรวจ และ ทบทวน สอบทานการดำเนินการกระบวนการ
ตาง ๆ ดาน HR เชน การสรรหา / การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน / การบรรจุ แตงตั้ง เลือ่ นตำแหนง เลื่อนขั้น
เงินเดือน ฯลฯ เปนตน
ปรับปรุง แกไข กระบวนการตาง ๆ ที่ลาสมัย และไม
ตอบสนองการทำงาน
เสนอกระบวนการที่ปรับปรุงแกไข ตามลำดับชั้น

น้ำหนัก
10

15
25

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ผูรับ ระยะเวลา
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ค.62 –
มี.ค.63

มี.ค.-พ.ค.
63
แผนก
เม.ย.-มิ.ย.
ทรัพยากร
63
บุคคล

4

เสนอ กก.ผจก. อนุมตั ิ

50

เม.ย.-ก.ย.
63

100
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แผนกทรัพยากรบุคคล
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

การยกระดับโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย

รองรับยุทธศาสตร/
ตัวชี้วัด/ :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / แนวทางและการกำหนดบทบาทของ
ผูบริหารในแตละระดับมีสวนรวมในการสนับสนุนงานดาน HR

ปจจัยเสี่ยง :

การมีสวนรวมของผูบริหาร

หลักการและเหตุผล :

ในบรรดาปจจัยทางการบริหาร 4 ประการ ไดแก มนุษย เงิน วัสดุอุปกรณ และการ
บริ ห ารจั ด การ มนุ ษ ย น ั บ เป น ทรั พ ยากรที ่ ม ี ค ุ ณ ค า และสำคั ญยิ ่ ง เพราะมนุ ษ ยมี
สติปญญาที่สามารถใชทรัพยากรอื่น ๆ ไดแก เงิน วัสดุอุปกรณ เครื่องจักร และ
กระบวนการจั ด การในการทำงานให ไ ด ผ ลงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผล
นอกจากนี้ มนุษยยังมีความคิดสรางสรรคและสามารถคิดคนนวัตกรรมใหม ซึ่งปจจัย
ทางการบริหารอื่น ๆ ไมสามารถทำได ดังนั้น การบริหารคนจำนวนมากที่มีความ
หลากหลายดานวิชาชีพ ดานทักษะและความสามารถ ใหสามารถใหบริการแกลูกคาได
อยางมีคุณภาพและเปนไปอยางตอเนื่อง จึงมีความสำคัญอยางมาก ผูบริหารจึงควร
เรียนรูความหมายและความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย เพื่อเปนพื้นฐานใน
การเรียนรูวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสมตอไป

วัตถุประสงค :

เพื่อใหผูบริหารมีความเขาใจงานดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งหมายถึงความเขาใจตองการ
ของคนงาน การให เ กี ย รติ และการปฏิ บ ั ต ิ ต  อ กั น เยี ่ ย งมนุ ษ ย ตลอดจนการให
ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของ
คนงานดวย โดยเปาหมายการจัดการจะเนนที่การสรางคุณคาเพิ่มขึ้น โดยการใช
ศักยภาพของมนุษยที่จะทำใหองคการบรรลุวตั ถุประสงค มีความมั่นคง มั่งคั่ง และอยู
รวมกันอยางสันติสุข ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษยจึงเกี่ยวของกับกิจกรรม
โปรแกรมและนโยบายที่กวางขวางมากขึ้นกวาคำวา “การบริหารงานบุคคล” ซึ่งเปน
คำเดิมที่เคยใช

เปาหมาย :

การมีแนวทางและบทบาทรวมของผูบริหารในการสนับสนุนงานดานทรัพยากรบุคคล
และการทีผ่ ูบริหารสูงสุดสัญจรครบทุกหนวยงาน

แนวทางดำเนินการ :

1 ประชุมรวมกับหัวหนาหนวยงานทุกหนวยงาน เพื่อกำหนดแนวทางและบทบาทของ
แตละหัวหนาหนวยงานในการมีสว นรวมในการสนับสนุนงานดาน HR
2 โครงการผูบริหารสัญจรสำหรับ กก.ผจก. เพื่อรับฟงปญหา ขอคิดเห็นจากพนักงาน

ระยะเวลา :

12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

0 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)
ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : การยกระดับโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย : แนวทางและการกำหนดบทบาทของผูบริหารในแตละระดับมีสวนรวมในการสนับสนุนงานดาน HR
ลำดับ
1

2

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม
ประชุมรวมกับหัวหนาหนวยงานทุกหนวยงาน เพื่อกำหนด
แนวทางและบทบาทของแตละหัวหนาหนวยงานในการมี
สวนรวมในการสนับสนุนงานดาน HR
โครงการผูบริหารสัญจรสำหรับ กก.ผจก. เพื่อรับฟงปญหา
ขอคิดเห็นจากพนักงาน

น้ำหนัก
50

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ผูรับ ระยะเวลา
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนก
ต.ค.62 –
ทรัพยากร ก.ย.63
บุคคล

50

แผนก
ทรัพยากร
บุคคล

ต.ค.62 –
ก.ย.63

100

104

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกบริหารงานพัสดุ
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

แผนงานปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับ

รองรับยุทธศาสตร/
ตัวชี้วัด/ :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับใหหนวยงาน
เปนมาตรฐานสากล มีความคลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

ปจจัยเสี่ยง :

ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับ

หลักการและเหตุผล :

เนื่องจากระเบียบ ขอบังคับ ของ บอท. บางฉบับมีความลาสมัยไมเปนปจจุบัน ดังนั้น
จึงเปนการสมควรที่จะปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนิน
กิจการของ บอท. ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและในอนาคต

วัตถุประสงค :

เพื่อใหการปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับใหหนวยงานเปนมาตรฐานสากล มีความ
คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

เปาหมาย :

ดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ไมนอยกวา 5 ฉบับ ภายในปงบประมาณ 2563

แนวทางดำเนินการ :

1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแกไขระเบียบบริษัทฯ
2. คณะทำงานดำเนินการจัดทำรางการปรับรุงแกไขระเบียบฯ
3. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบฯ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงแกไขระเบียบฯ

ระยะเวลา :

12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

0 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)
ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับ
ลำดับ
1
2
3
4

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม
แต ง ตั ้ ง คณะอนุ ก รรมการ/คณะทำงานปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
ระเบียบบริษัทฯ
คณะทำงานดำเนินการจัดทำรางการปรับรุงแกไขระเบียบฯ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงแกไข
ระเบียบฯ

น้ำหนัก
5
30
40
35

ระยะเวลา
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ผูรับ
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนก
พ.ย.62
บริหาร
งานพัสดุ ธ.ค.62-ก.ย63.
ธ.ค.62-ก.ย.63

เม.ย.-ก.ย.63
.

100
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

กองแผนงานการเงินและงบประมาณ
ผูบริหาร :
1. คุณชลาลัย
2. คุณตุล

ดอกคำ
รอบรู

รก.ผูอำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ
รก.หัวหนาแผนกแผนงานและงบประมาณ

หนาที่ความรับผิดชอบ :
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผนงานการจัดทำแผนพัฒนาองคกร
การประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการ และคำของบประมาณประจำป แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานการเงินและบัญชี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
ในปงบประมาณ 2563 ไดจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
ดังนี้
ลำดับ

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท)
งบลงทุน
รายจาย

1

ยุทธศาสตรที่ 1 ทบทวนบทบาท
บอท. / แผนวิสาหกิจ

ทบทวนแผนวิสาหกิจ

0

0

2

ยุทธศาสตรที่ 1 ทบทวนบทบาท
บอท. / แผนปฏิบัติการ และขอเสนอ
งบลงทุน

ทบทวนแผนปฏิบัติการ และ
ขอเสนองบลงทุน

0

0

3

ยุทธศาสตรที่ 1 ทบทวนบทบาท
บอท. / แผนปฏิบัติการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน

ทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน

0

40,000

0

40,000

รวม
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกแผนงานและงบประมาณ
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

ทบทวนแผนวิสาหกิจ

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. /แผนวิสาหกิจ

ปจจัยเสี่ยง :

การดำเนินทบทวนแผนวิสาหกิจ

หลักการและเหตุผล :

1.รักษาขอดี/จุดแข็ง ของบริษัทฯ
2.ปรับปรุงขอดอย ของระบบปจจุบัน
3.ปรับปรุง เพิ่มเติม ประเด็นของการจัดการสมัยใหม/Update ใหเปนปจจุบัน
พรอมขอสังเกต/ขอเสนอแนะทีไ่ ดรับ

วัตถุประสงค :

เพื่อสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจตอบสนองกับสภาพแวดลอมในการดำเนินภารกิจ/ธุร กิจ
การแข ง ขั น ความต อ งการของผู  ใ ช บ ริ ก าร และ บริ บ ทที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไป เช น
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เปนตน รวมถึงนโยบายสาคัญ ไทยแลนด 4.0
ที่ตองการขับเคลื่อนประเทศดวยความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมทั้งหมดนี้ดวย
การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

เปาหมาย :

จัดทำแผนวิสาหกิจแลวเสร็จภายในปบัญชี 2564

แนวทางดำเนินการ :

1. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนแผนวิสาหกิจ ดังนี้
1.1 วิเคราะหสภาพแวดลอม
1.2 วิเคราะหตำแหนงทางยุทธศาสตร
1.3 การกำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
1.4 การกำหนดยุทธศาสตร
2. เสนอคณะอนุกรรมการวางแผนเชิงยุทธศาสตร พิจารณาใหความเห็นชอบ
3 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
4. เสนอกองทัพเรือพิจารณาใหความเห็นชอบ
5. เสนอกระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุมัติ

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณ : รายจาย

0 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : ทบทวนแผนวิสาหกิจ
ลำดับ

ปงบประมาณ 2564
งาน/กิจกรรม

1

2
3
4

5

เสนอคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ พิ จ ารณาทบทวนแผน
วิสาหกิจ ดังนี้
- วิเคราะหสภาพแวดลอม
- วิเคราะหตำแหนงทางยุทธศาสตร
-. การกำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
-.การกำหนดยุทธศาสตร
เสนอคณะอนุ ก รรมการวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร
พิจารณาใหความเห็นชอบ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
เสนอกองทัพเรือพิจารณาใหความเห็นชอบ
เสนอกระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุมัติ

น้ำหนัก

ผูรับผิดชอบ

15
15
15

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
มี.ค.-พ.ค.
63

40

15

ระยะเวลา

แผนก
แผนงาน
และ
งบประมาณ

มิ.ย.63
ก.ค.63
ส.ค.63
ก.ย.63

100
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

แผนกแผนงานและงบประมาณ
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

ทบทวนแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. /แผนปฏิบตั ิการและขอเสนองบลงทุน

ปจจัยเสี่ยง :

การดำเนินทบทวนแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน

หลักการและเหตุผล :

แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารและข อ เสนองบลงทุ น มี ค วามเชื ่ อ มโยงสอดคล อ ง บู ร ณาการกั บ
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายของรัฐวิสาหกิจ ผานการ
วิ เ คราะห ป  จ จั ย นำเข า /ข อ มู ล สำคั ญ ที ่ เ กี ่ ย วกั บ Stakeholders ที ่ ส ำคั ญ ทั ้ ง หมด
โดยเฉพาะความตองการ ความคาดหวัง และความกังวลของ Stakeholders กฎหมาย/
กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของ และปจจัยภายในและภายนอกอื่นๆ

วัตถุประสงค :

1. เพื่อใหการจัดทำแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน ดำเนินการผานการมีสวนรวม
ของ Stakeholders ที่สำคัญ อยางนอยตองจัดใหมีการ Hearing ในภาพรวมของแผน
2. เพื่อใหแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน มีความเชื่อมโยงสอดคลองและบูรณา
การกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) ระบบงาน
และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรั ฐ วิสาหกิจ รวมทั ้ ง แผนที่ สำคัญระดับ
องคกรอื่นๆ เชน แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการมุงเนน
ลูกคาและผูมีสวนไดเสีย แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯลฯ
3. เพื่อใหมีกระบวนการติดตามและปรับปรุงแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน
4. เพื่อใหการสื่อสารแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน แก ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีความรับรูและเขาใจ

เปาหมาย :

จัดทำแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุนแลวเสร็จภายในปบัญชี 2563

แนวทางดำเนินการ :

1. ทบทวนแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน ใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน
พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัทฯ
1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน เพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุงการดำเนินงาน
1.2 พิจารณาระบบงานที่สำคัญจำเปนที่ตองดำเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัทฯ
2. จัดทำแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน
2.1 นำขอมูลที่ไดจากการพิจารณาทบทวนในขอ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการ
และขอเสนองบลงทุน ใหครอบคลุมกับการบริหารงานในภาพรวม
2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร และคาเปาหมาย
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2.3 จั ด ทำแผนผั ง ควบคุ ม งาน (Gantt Chart) กำหนดระยะเวลางบประมาณ
โดยพิจารณาลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญเรงดวนตามแผนยุทธศาสตรของ
บริษัทฯ
3 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาใหความเห็นชอบ
4. เสนอกองทัพเรือพิจารณาใหความเห็นชอบ
5. เสนอกระทรวงกลาโหมพิ จ ารณาอนุ มั ติแ ผนปฏิ บ ั ติ ก าร และเห็ น ชอบข อเสนอ
งบลงทุน

ระยะเวลา :

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

0 บาท
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ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : ทบทวนแผนปฏิบัติและขอเสนองบลงทุน
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563
งาน/กิจกรรม

1

2
3
4

5

ทบทวนแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุนใหมีความ
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของ
บริษัทฯ
จัดทำแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
เสนอกองทัพเรือพิจารณาใหความเห็นชอบ
เสนอกระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุมัติ และเห็นชอบ
ขอเสนองบลงทุน

น้ำหนัก

ผูรับผิดชอบ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ค.62

30

30
20
10
10

ระยะเวลา

แผนก
แผนงาน
และ
งบประมาณ

พ.ย.62
ธ.ค.62
ม.ค.63
ก.พ.63

100
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แผนกแผนงานและงบประมาณ
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / แผนปฏิบัติการบริหารความเสีย่ งและควบคุม
ภายใน

ปจจัยเสี่ยง :

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

หลักการและเหตุผล :

การบริหารความเสี่ยงเปนหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทำใหเกิดความมัน่ ใจวาการดำเนินงานจะ
ประสบความสำเร็จตามเปาหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค และยุทธศาสตรขององคกร

วัตถุประสงค :

1.เพื่อสื่อสารงานหรือกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงใหทั่วถึง
2.เพื่อใหการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงบรรลุผลตามเปาหมาย
3.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรองคกร

เปาหมาย :

1.การดำเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยงมีความครบถวนถูกตอง
2.คะแนนประเมินในปงบประมาณ 2563 ไมนอยกวา 2.00 คะแนน

แนวทางดำเนินการ :

ดำเนินกิจกรรมตามกรอบเวลาและงบประมาณ

ระยะเวลา :

12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

งบประมาณ : รายจาย

40,000 บาท
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ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ปงบประมาณ 2563

งาน/กิจกรรม
ประชุ ม คณะทำงานบริ ห ารความเสี ่ ย ง/หน ว ยงาน
เจาของความเสี่ยง
ประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
พั ฒ นาความรู  ผ ู  บ ริ ห ารและพนั ก งานเกี ่ ย วกั บ การ
บริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
รายงานผลการบริ ห ารความเสี ่ ย งต อ อนุ ก รรมการ
บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท
ปรั บ ปรุ ง /จั ด ทำระบบการบริ ห ารความเสี ่ ย ง
ปงบประมาณถัดไป
เตรี ย มความพร อ มรั บ การตรวจประเมิ น จากบริษัท
ทริส
รวม

น้ำหนัก ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
(ครั้ง)

20

คณะทำงาน

4 ครั้ง

20
20

เลขานุการ
อนุกรรมการ

4 ครั้ง
ตลอดป

20

คณะทำงาน

4 ครั้ง

10

บอท.

2 เดือน

10

คณะทำงาน

2 เดือน

100

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25

20

20

35
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หนวยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร :
1. คุณศรินยนภา
เหมือนแยม
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
2. คุณชณัญชิดา
วงศถาวร
ผูตรวจสอบภายใน
3. คุณทิวาภรณ
เสียมไหม
ผูตรวจสอบภายใน
หนาที่ความรับผิดชอบ :
มีหนาที่เ กี่ ยวกั บ การสรางความเชื ่อมั ่น โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลของ
กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงาน
ตางๆ ขององคกรอยางเปนระบบ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใหคำแนะนำปรึกษาอยาง
เปนอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มคุณคาและกระบวนการปฏิบัติงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคตามที่กำหนด
ในป งบประมาณ 2563 ได จ ัดทำแผนงาน/โครงการรองรับ เพื ่ อให การดำเนิน งานบรรลุ ต าม
เปาหมาย ดังนี้
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
ลำดับ
ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด
งบลงทุน
รายจาย
1

2

3

ยุทธศาสตรที่ 5
ระบบธรรมาภิ บ าล ความ
โปร ง ใสและมี ค ุ ณ ธรรม /
ผลการประเมิน ITA ประจำป
(ระดับคะแนน)
ยุทธศาสตรที่ 5
ระบบธรรมาภิ บ าล ความ
โปร ง ใสและมี ค ุ ณ ธรรม /
ร อ ยละความสำเร็ จ ในการ
ดำเนินการตามแผนแมบทใน
การป อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตของ บอท.
ยุทธศาสตรที่ 5
ระบบธรรมาภิ บ าล ความ
โปรงใสและมีคุณธรรม /แผน
แมบทในการสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม ของ บอท.
รวม

แผนปฏิบัติการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดำเนินงาน (ITA)

0.00

20,000

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประจำป

0.00

110,000

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม

0

83,556

0.00

213,556
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หนวยงานตรวจสอบภายใน
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

แผนปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (ITA)

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 5
ระบบธรรมาภิบาล ความโปรงใสและมีคณ
ุ ธรรม / ผลการประเมิน ITA ประจำป (ระดับ
คะแนน)

ปจจัยเสี่ยง :

แผนปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (ITA)

หลักการและเหตุผล :

เพื่อให บอท. ดำเนินงานใหสอดคลองกับหลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
เพื่อนำไปสูการปฏิบตั ิอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนใหฝาย
บริหารและหนวยงานตางๆ ดำเนินงานใหบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมาย ที่กำหนด

วัตถุประสงค :

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือและการมีสวนรวมในการดำเนินงานตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.

เปาหมาย :

-รักษาระดับคุณภาพงานดาน ITA
-ระดับคะแนนเปาหมาย A (Very Good) 87.5 คะแนนขึ้นไป

แนวทางดำเนินการ :

1.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม และระยะเวลาเริ่มตน-สิน้ สุด
2.จัดอบรมพนักงาน/ลูกจาง เพื่อเสริมสรางทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใส ซื่อสัตยสจุ ริต และใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะเวลา :

12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

งบประมาณ : งบลงทุน

0 บาท

งบประมาณ : รายจาย

20,000.00 บาท
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ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : 1.แผนปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (ITA)
ลำดับ
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

ปงบประมาณ 2563

งาน/กิจกรรม
จัดสงหนังสือแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร ง ใสในการดำเนิ น งานให ผ ู  บ ริ ห ารและเจ า หน า ที่
ที่เกี่ยวของ
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงาน รวมกับผูบริหารและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการตอบประเมิน
นำเขาขอมูลเพื่อเตรียมการประเมิน (จำนวนผูมีสวนไดเสีย
ภายใน , ขอมูลผูมีสวนไดเสียภายนอก)
จัดอบรมพนักงาน/ลูกจาง เพื่อเสริมสรางทัศนคติ คานิยม
ในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และให
ความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสีย
ภายใน , แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก และ
แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ
รับทราบผลคะแนนการประเมิน
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงาน (ITA) ของบริษัท อูกรุงเทพ จำกัด เสนอตอ กก.
ผจก. และผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ

น้ำหนัก ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
5

หนวยงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ม.ค. - ก.พ.
63

10

มี.ค. 63

15

เม.ย. 63

30

พ.ค. 63

30

พ.ค. - มิ.ย.
63

5
5

ก.ค. 63
ส.ค. 63
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ชื่อแผนงาน/โครงการ :

แผนแมบทในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ บอท.

รองรั บ ยุ ท ธศาสตร /
ตัวชี้วัด :

ยุทธศาสตรที่ 5
ระบบธรรมาภิบาล ความโปรงใสและมีคณ
ุ ธรรม / รอยละความสำเร็จในการดำเนินการตาม
แผนแมบทในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ บอท.

ปจจัยเสี่ยง :

แผนแมบทในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ บอท.

หลักการและเหตุผล :

เพื่อใหบริการตอฝายบริหารเพื่อใหเกิดความมั่นใจตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การดำเนินงานและเกิดความคุม คาของการใชจายงบประมาณ รวมทั้งความถูกตองเชื่อถือได
ของขอมูลทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ และชวยใหการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ บรรลุวตั ถุประสงคตามเปาหมายที่กำหนดไว

วัตถุประสงค :

1. เพื่อใหเกิดความมั่นใจในความถูกตอง ความเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดาน
การเงิน บัญชี และดานอื่นๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินวาครบถวน ถูกตองและ
ทันเวลา
2. เพื่อใหทราบวาการดำเนิน งานมี การปฏิบ ัติถู กตอ งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคั บ
นโยบาย คำสั่ง มติและวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

เปาหมาย :

ธำรงรักษาคุณภาพงานดานการตรวจสอบภายใน

แนวทางดำเนินการ :

1. จัดทำแผนปฏิบตั ิงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบภายใน
2. จัดทำหนงสือแจงกำหนดการเขาตรวจสอบ
3. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบที่กำหนด
4. จัดทำรางรายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปดการตรวจสอบ
5. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ พรอมแนวทางและแผนการแกไข
6. รายงานผลการตรวจสอบ เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ

ระยะเวลา :

12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

งบประมาณ : งบลงทุน

0 บาท

งบประมาณ : รายจาย

110,000 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำป
ลำดับ
1

2

น้ำหนัก ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งาน/กิจกรรม
/ครั้ง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ครั้ง
จั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ง านตรวจสอบและแนวทางการ
15
หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบ
ภายใน
ตามแผน
5
จัดทำหนังสือแจงกำหนดการเขาตรวจสอบ
ปงบประมาณ 2563

3

ดำเนิ น การตรวจสอบตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ง านและแนว
ทางการตรวจสอบที่กำหนด

40

4

จัดทำรางรายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปดการ
ตรวจสอบรวมกับผูบริหารหนวยรับตรวจและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ
จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ พรอม
แนวทางและแผนการแกไขของหนวยรับตรวจ

20

รายงานผลการตรวจสอบ เสนอต อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื ่ อ พิ จ าณาให ค วามเห็ น ชอบและ
ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

10

5
6

ตามแผน

10
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

หนวยงานตรวจสอบภายใน
ชื่อแผนงาน/โครงการ :

แผนแมบทในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของ บอท.

รองรับยุทธศาสตร/
ตัวชี้วัด/เปาหมาย :

ยุทธศาสตรที่ 5 ระบบธรรมาภิบาล ความโปรงใสและมีคณ
ุ ธรรม / แผนแมบทในการ
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของ บอท.

ปจจัยเสี่ยง :

การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

หลักการและเหตุผล :

การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขององคกรมีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่งสำหรับ
การบริหารองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคกรรัฐวิสาหกิจที่ตองดำเนินการกิจการดวย
ความโปรงใส เพื่อใหการดำเนินธุรกิจขององคกรเปนประโยชนแกประเทศชาติ

วัตถุประสงค :

1) บริษัทฯ มีแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินงานที่ชัดเจน
3) มีแนวทางการดำเนินการเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนอยางเปนรูปธรรม
4) บุคลากรทุกคนไดรับการสงเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

เปาหมาย :

รอยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนแมบท

แนวทางดำเนินการ :

1) จัดตั้งคณะทำงานดานคุณธรรมและจริยธรรม
2) จัดทำแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
3) ประชุมวางแนวทางการดำเนินงาน และประชุมสรุปผลการดำเนินงานและกำกับ
ติดตามทุกไตรมาส
4) สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหาร ทร. และ กห. ตามกรอบ
ระยะเวลา

ระยะเวลา :

12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

งบประมาณ : งบลงทุน

0 บาท

งบประมาณ : รายจาย

83,556 บาท
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)
ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนแมบทในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของ บอท.
ลำดับ

ปงบประมาณ 2563

น้ำ

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

งาน/กิจกรรม

หนัก

1

ทบทวนรายชื ่ อ คณะกรรมการ หรื อ คณะทำงานการ
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

20

หนวยงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

2

ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อวางแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
2.1 จัดทำแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
2.2 กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และวิธีการติดตาม
2.3 จั ด ทำแผนผั ง ควบคุ ม งาน ( Gantt chart) กำหนด
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ
2.4 เสนอขออนุมัตผิ ูมีอำนาจตามลำดับการบังคับบัญชา
ดำเนิ น การตามแผนแม บ ทการส ง เสริ ม คุ ณธรรมและ
จริยธรรม
ประชุ ม สรุ ป ผลการดำเนิ น งานและกำกั บ ติ ด ตาม
การดำเนินงาน

20

คณะทำงาน พ.ย. -ธ.ค.
62

20

คณะทำงาน

20

คณะทำงาน

3
4

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ค.- พ.ย.
62

ต.ค.62 ก.ย.63
4 ครั้ง
(ทุกไตรมาส)
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)
ลำดับ

5

ปงบประมาณ 2563

น้ำ

งาน/กิจกรรม

หนัก

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแมบทในการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมตอผูบริหาร ทร. และ กห.

20

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

ก.ย.63
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน)

ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ
แผนวิสาหกิจ/แผนธุรกิจ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปฉบับกอนทบทวน*
แผนปฏิบัติการ
ประจำปฉบับหลังทบทวน**

จัดทำแผนวิสาหกิจ
แผนธุรกิจ
ฉบับปรับปรุง

หนวยงานตาง ๆ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปฉบับปรับปรุง

คณะกรรมการ
บริษัท อูกรุงเทพ

กรรมการผูจดั การ

(ทุกสิ้นไตรมาส)
รองผูจัดการพิจารณา
เบื้องตน
คณะทำงานฯ ติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำป

yes

ปรับปรุงแผน
no
รายงานผลการดำเนินงานฯ ตอ
กรรมการผูจดั การ

รายงานผลการดำเนินงานฯ ตอ
คณะกรรมการบริษัท อูกรุงเทพจำกัด
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