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   การวิเคราะหสภาวะแวดลอม 
 

เศรษฐกิจโลก 

 ไตรมาสแรกของป 2561 เศรษฐกิจโลกยังคงปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง นําโดยการขยายตัวเรงขึ้น

ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ การขยายตัวในเกณฑดีของเศรษฐกิจกลุมประเทศยูโรโซน และการขยายตัวอยาง

แข็งแกรงและสูงกวาเปาหมายของเศรษฐกิจจีน การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจประเทศสําคัญๆ สงผลให

ปริมาณการคาโลกและระดับราคาสินคาในตลาดโลกปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนใหเศรษฐกิจของ

ประเทศกําลังพัฒนาฟนตัวและขยายตัวอยางชัดเจนและกระจายตัวมากขึ้นตามลําดับ 

 เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ไตรมาสแรก (Advance estimate) ขยายตัวสูงสุดในรอบ 11 ไตรมาส 

รอยละ 2.9 เรงข้ึนจากรอยละ 2.6 ในไตรมาสกอนหนา โดยมีแรงสนับสนุนจากการขยายตัวเรงข้ึนของการ

ลงทุนของภาคเอกชน การใชจายภาครัฐบาล และการสงออกสุทธิ โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 

5.8 เรงข้ึนจากรอยละ 3.6 ในไตรมาสท่ีสี่ของป 2560 เปนอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 11 ไตรมาส 

อัตราการวางงานอยูในระดับต่ําสุดในรอบ 17 ป ที่รอยละ 4.1 อัตราเงินเฟอเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 1.8 จาก

รอยละ 1.7 ในไตรมาสกอน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกรอยละ 0.25 เปนรอย

ละ 1.50-1.75  

 เศรษฐกจิกลุมประเทศยูโรโซน ขยายตัวในเกณฑดีตอเนื่องรอยละ 2.5 ชะลอลงเล็กนอยจากรอย

ละ 2.8 ในไตรมาสกอนหนา ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจเยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลีเปนสําคัญ โดยเปน

ผลจากการชะลอตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม และการชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศ ความ

เชื่อมั่นผูบริโภคในเดือนเมษายน 2561 ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 6 ติดตอกัน อัตราการวางงานลดลง

เปนรอยละ 8.5 ต่ําสุดในรอบ 9 ป อัตราเงินเฟอยังอยูในระดับต่ํากวาเปาหมายของนโยบายการเงินและ

ปรับตัวลดลงเปนรอยละ 1.2 เทียบกับรอยละ 1.4  ในไตรมาสกอนหนาซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหธนาคาร 

กลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยควบคูกับการคงระดับการเขาซื้อสินทรัพย 

 เศรษฐกิจญี่ปุน ขยายตัวรอยละ 0.9 ชะลอลงจากรอยละ 1.8 ในไตรมาสกอนหนา ตามการ

ชะลอตัวของการใชจายภายในประเทศ การลงทุนภาคเอกชนชะลอลง การลงทุนภาครัฐขยายตัว เนื่องจาก

มาตรการทางการคลังและการเตรียมความพรอมงานโตเกียวโอลิมปกป 2563 ดานอัตราการวางงานลดลงสู

ระดับต่ําสุดในรอบ 24 ป นับจากไตรมาสที่สี่ของป 2536 คาจางแรงงงานเพิ่มขึ้นอยางชาๆ สงผลใหอัตรา

เงินเฟอเรงตัวขึ้นเปนรอยละ 1.3 เทียบกับรอยละ 0.6 ในไตรมาสกอนหนา สงผลใหธนาคารกลางญี่ปุน ให

คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับเดิม (รอยละ 2.0) 

 เศรษฐกิจจีน ขยายตัวรอยละ 6.8 เทากับไตรมาสกอนหนา การผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาค

บริการขยายตัวดี การสงออกขยายตัวสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส การบริโภคภายในประเทศขยายตัวอยาง

แข็งแกรง การลงทุนในสินทรัพยถาวรชะลอตัวตามมาตรการปรับสมดุลโครงสรางเศรษฐกิจ มาตรการ

ควบคุมความเสี่ยงดานการเงิน ทุนสํารองระหวางประเทศเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องเปน 3,142.8 พันลาน
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ดอลลาร สรอ. ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 สอดคลองกับคาเงินหยวนที่แข็งคาข้ึนจากไตรมาสกอนรอยละ 

4.2 และการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาล จากรอยละ 2.50 เปนรอยละ 2.55 

 เศรษฐกิจกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIEs) สวนใหญเรงข้ึนจากไตรมาสกอนหนาจากการ

ขยายตัวของภาคสงออก การผลิตภาคอุตสาหกรรม การบริโภคในประเทศ การปรับตัวดีขึ้นของ

ตลาดแรงงาน อัตราเงินเฟอสูงข้ึนตามการเพ่ิมขึ้นของระดับราคาสินคาในหมวดอาหารเปนสําคัญ  

 

ตาราง 1 : แสดงการขยายตัวของมูลคาการสงออก เศรษฐกิจ และอตัราเงินเฟอของประเทศในภูมิภาคตางๆ  
 

 

ที่มา : CEIC, รวบรวมโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.), พฤษภาคม 2561 

 แนวโนมเศรษฐกิจโลกในป 2561 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.1 เทากับการขยายตัวในป 2560 

โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเรงขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งอยูในวัฏจักรการขยายตัวที่ยาวนานที่สุด

และไดรับปจจัยสนับสนุนจากมาตรการปรับลดภาษีและการสงเสรมการจางงาน เศรษฐกิจในประเทศยูโร

โซนที่มีแนวโนมขยายตัวในเกณฑดีและเขาสูชวงการฟนตัวเต็มท่ีของวัฏจักรเศรษฐกิจอยางชาๆ และ

แนวโนมการขยายตัวสูงกวาเปาหมายของเศรษฐกิจจีน ในขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุนมีแนวโนมชะลอตัวลงอยาง

ชาๆ เศรษฐกิจประเทศกําลังพัฒนาและประเทศเกิดใหมขยายตัวในเกณฑด ี
 

เศรษฐกิจในประเทศ 

 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของป 2561 ขยายตัวรอยละ 4.8 การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว

รอยละ 3.6 การลงทุนรวม เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.4 การสงออกสินคา เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.0 ภาคเกษตร ขยายตัว

รอยละ 6.5 สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวรอยละ 3.7 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวรอยละ 12.8  

สาขาการขนสงและการคมนาคม ขยายตัวรอยละ 7.1     
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แผนภาพ 1 : ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) รายสาขา ไตรมาสแรกป 2561 
 

 
 

     ที่มา : สศช., พฤษภาคม 2561 
 

ตาราง 2 : ผลติภณัฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรกป 2561 

 

o ดานคาใชจาย : การบรโิภคภาคเอกชน การใชจายของรัฐบาล และการลงทุนรวม การสงออกสินคา

และบริการ 

o ดานการผลติ : การผลิตสาขาอุตสาหกรรรม และสาขาการขายสง การขายปลีกและการซอมแซม สาขา

โรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขนสงและการคมนาคม สาขาเกษตรกรรม สาขากอสราง 
                       

ที่มา : สศช., พฤษภาคม 2561 
 

เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ป 2561 
  

 ดานการผลิตสาขาอุตสาหกรรม และสาขาการขายสง การขายปลีก และการซอมแซมขยายตัวเรง

ขึ้น สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และ สาขาการขนสง และการคมนาคมขยายตัวดีตอเนื่อง ในขณะที่สาขา

เกษตรกรรม และสาขากอสรางกลับมาขยายตัว ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 : เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ป 2561 ดานการผลิต 
  

         
ที่มา : จาก  สศช., พฤษภาคม 2561 

 

 ดานการใชจาย การบริโภคภาคเอกชน การใชจายของรัฐบาล และการลงทุนรวมขยายตัวเรงข้ึน 

การสงออกสินคาและบริการขยายตัวในเกณฑสูง ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 : เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ป 2561 ดานการใชจาย 
 

 
ที่มา : สศช., พฤษภาคม 2561 
                                          

ปจจัยชี้ทางเศรษฐกิจ 
 

 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเรงข้ึน ตามการปรับตัวดีข้ึนและกระจายตัวมากขึ้นของรายไดใน

ระบบเศรษฐกิจสอดคลองการเรงตัวข้ึนของสินเชื่อภาคครัวเรือน และการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของความเชื่อมั่น 

ของผูบริโภค ดังแผนภาพ 2 
 

แผนภาพ 2 : เครื่องช้ีทางเศรษฐกิจ สาขาการบริโภคภาคเอกชน ป 2559 – ไตรมาสแรก ป 2561 
 

 
ที่มา : สศช., และมหาวิทยาลยัหอการคาไทย, พฤษภาคม 2561 
 

 การลงทุนรวมขยายตัวเรงข้ึนตามการปรับตัวดีขึ้นทั้งการลงทุนภาครัฐและเอกชน ดังแผนภาพ 3 
 

แผนภาพ 3 : เครื่องช้ีทางเศรษฐกิจ สาขาการลงทุนรวม ป 2559 ไตรมาสแรก ป 2561 

 
ที่มา : สศช. และธนาคารแหงประเทศไทย, พฤษภาคม 2561 
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 การใชจายเพ่ือการอุปโภคของรัฐบาลปรับตัวดีข้ึนจากไตรมาสกอนหนา ดังแผนภาพ 4 
 

แผนภาพ 4 : เครื่องช้ีทางเศรษฐกิจ สาขาการใชจายเพ่ือการอุปโภคของรัฐบาล ป 2559 – ไตรมาสแรก ป 2561 
 

 
ที่มา : GFMIS-SOE, อางถึงใน สศช., พฤษภาคม 2561 
 

 

 การสงออกรวมขยายตัวในเกณฑสูงตอเนื่องตามการขยายตัวของการสงออกสินคาและบริการ  

ดงัแผนภาพ 5 
 

แผนภาพ 5 : เครื่องช้ีทางเศรษฐกิจสาขาการสงออกรวม ป 2559 – ไตรมาสแรก ป 2561 

 
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย, อางถึงใน สศช., พฤษภาคม 2561 
 

 ภาคเกษตร กลับมาขยายตัวในเกณฑสูงหลังจากไดรับผลกระทบจากปญหาอุทกภัยในไตรมาส

กอนหนา ดังแผนภาพ 6 
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แผนภาพ 6 : เครื่องช้ีทางเศรษฐกิจภาคเกษตร ป 2559 – ไตรมาสแรก ป 2561 
 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, อางถึงใน สศช., พฤษภาคม 2561 
 

 สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวเรงข้ึนและสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมไดมากขึ้น 

ดังแผนภาพ 7 
 

แผนภาพ 7 : เครื่องช้ีทางเศรษฐกิจ สาขาอุตสาหกรรม ป 2559 ไตรมาสแรก ป 2561 
 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, อางถึงใน สศช., พฤษภาคม 2561 
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 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวในเกณฑสูงสอดคลองกับจํานวนและรายรับจาก

นักทองเที่ยวตางประเทศ ดังแผนภาพ 8 
                                      

แผนภาพ 8 : เครื่องช้ีทางเศรษฐกิจสาขาโรงแรมและภตัตาคาร ป 2559 ไตรมาสแรก ป 2561 
 

                                                                            

ที่มา : กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และ ธนาคารแหงประเทศไทย, อางถึงใน สศช., พฤษภาคม 2561 
 

 สาขาการขายสง การขายปลีก และการซอมแซม ขยายตัวในเกณฑสูงและเรงตัวขึ้นสอดคลอง

กับการขยายตัวตอเนื่องของการใชจายภาคครัวเรือน การสงออก และจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ ดัง

แผนภาพ 9 
 

แผนภาพ 9 : เครื่องช้ีวัดทางเศรษฐกิจสาขาการขายสง การขายปลีก และการซอมแซม ป 2559 – ไตรมาสแรก ป 2561 
  

 
 

ที่มา : กรมสรรพากร ประมวลผลโดย สศช. และธนาคารแหงประเทศไทย, พฤษภาคม 2561 
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 สาขาการขนสงและการคมนาคมขยายตัวในเกณฑสูงตอเนื่อง สอดคลองกับการขยายตัวในเกณฑ

สูงของจํานวนนักทองเที่ยว และการสงออก รวมทั้งการขยายตัวในเกณฑดีของการผลิตสาขาอุตสาหกรรม 

ดังแผนภาพ 10 
 

แผนภาพ 10 : เครื่องช้ีทางเศรษฐกิจสาขาการขนสงและการคมนาคม ป 2559 – ไตรมาสแรก ป 2561 
 

  
ที่มา : สศช., พฤษภาคม 2561 
 

 สาขาไฟฟา กาซ และการประปา ขยายตัวตอเนื่อง ตามการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาเปน

สําคัญ ดังแผนภาพ 11 
 

แผนภาพ 11 : เครื่องช้ีทางเศรษฐกิจสาขาไฟฟา กาซ และการประปา ป 2559 ไตรมาสแรก ป 2561  
 

 
 

ที่มา. จาก สํานกังานนโยบายและแผนพลังงาน และการประปาสวนภูมิภาค, อางถึงใน สศช., พฤษภาคม 2561 
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 สาขากอสราง กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาสตามการปรับตัวดีข้ึนของทัง้การกอสราง 

ภาครัฐและเอกชน ดังแผนภาพ 12 
 

แผนภาพ 12 : ปจจัยชี้ทางเศรษฐกิจสาขากอสราง ป 2559 ไตรมาสแรก ป 2561 
 

 
ที่มา. จาก ธนาคารแหงประเทศไทย, อางถึงใน สศช., พฤษภาคม 2561 

 

ดานการคลัง การเงิน ตลาดหลักทรัพย และราคาน้ํามัน 
 

 ครึ่งปแรกของปงบประมาณ 2561  รัฐบาลจัดเก็บรายไดสุทธิ 1,074,964.5 ลานบาท และรัฐบาล

เบิกจายงบประมาณประจําปทั้งสิ้น 1,470,721.2 ลานบาท หนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนมีนาคม มี

มูลคาทั้งสิ้น 6,454,168.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 39.2 ของ GDP  

 ฐานะการคลัง ครึ่งปแรกของปงบประมาณ 2561  รัฐบาลมีการขาดดุลงบประมาณ 517,075.0 

ลานบาท ขาดดุลเงิน นอกงบประมาณ 29,536.0 ลานบาท และมีการกูเงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล 

285,408.0 ลานบาท สงผลใหรัฐบาลยังคงขาดดุลเงินสดหลังกูสุทธิ 261,203.0 ลานบาท 

 ภาวะการเงิน อัตราดอกเบ้ียนโยบายทรงตัวอยูที่รอยละ 1.50 ตอป ในไตรมาสแรกของป 2561 

ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ และ 28 มีนาคม 2561 คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติคงอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 1.50 ตอป ซึ่งเปนการรักษาแนวทางการดําเนินนโยบายผอนคลาย เพื่อ

สนับสนุนใหเงินเฟอทั่วไปกลับเขาสูเปาหมายในระยะตอไป  

 อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทรงตัวเทากับไตรมาสกอนหนา 

โดย ในไตรมาสแรกของป 2561 อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน และอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืมแก

ลูกคา รายใหญชั้นดี (MLR) อยูที่รอยละ 0.93 ตอป และรอยละ 6.20 ตอป เทากับไตรมาสกอนหนา 

อยางไรก็ตาม การปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟอท่ัวไป สงผลใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แทจริงและอัตรา

ดอกเบี้ย MLR  ที่แทจริงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 0.75 ตอป และรอยละ 5.57 ตอป ตามลําดับ 

 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเฉลี่ยอยูที่ 31.54 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้น ตามการปรับการ

คาดการณของนักลงทุนเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2561 ในทิศทางท่ีดีข้ึนและสงผลใหนัก

ลงทุนเพิ่มการลงทุนในสินทรัพยของประเทศเศรษฐกิจใหม ประกอบกับมีเงื่อนไขความเสี่ยงตางๆ ท่ีกดดัน
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ใหเงินดอลลารออนคาลง เชน ความวิตกกังวลตอการขาดดุล การคลังของสหรัฐฯ จากแผนการปฏิรูปภาษี

การจางงาน และความวิตกกังวลตอมาตรการกีดกันทางการคาและการตอบโตระหวางสหรัฐฯ กับจีน 

อยางไรก็ตาม  เงินบาทกลับมาออนคาลงในชวงสั้นๆ ภายหลังการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ใน

เดือนกุมภาพันธ  ที่มกีารเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการปรับตัวดีข้ึนของดัชนีเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งทําใหนักลงทุน

คาดการณวา Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกวาที่คาดไว ซึ่งสงผลใหมีการปรับฐานของตลาด

หลักทรัพยทั่วโลก และนักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหลักทรัพยและตลาดตราสารหนี้ของไทย กอนที่

เงินบาทจะกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางที่แข็งคาขึ้นอยางชาๆ ตอเนื่องจนถึงสิ้นไตรมาส ดังแผนภาพ 13 
 

แผนภาพ 13 : ความสมัพันธระหวางคาเงนิบาทและเงนิดอลลาร สรอ. มกราคม 2559 – เมษายน 2561 
  

 
 หมายเหตุ : REER คือ ดัชนีคาเงินบาทที่แทจริง (วัดความสามารถในการแขงขันดานราคา) NEER คือ คาเงินบาทที่แทจรงิ (เทียบคาคาเงนิ 

                  บาทกับเงนิประเทศคูคาและคูแขง ถวงน้ําหนัก) 

 ที่มา : CEIC, สศช., พฤษภาคม 2561 

 

 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย (SET Index) ณ สิ้นไตรมาสแรกของป 2561 SET index ปดที่ 

1,776.26 จุด เพ่ิมข้ึนจากระดับ 1,753.71 จุด ณ สิ้นไตรมาสกอนหนา 

 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield) ณ สิ้นไตรมาสแรกของป 2561 อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรอายุ 6 เดือนและ 2 ปอยูท่ีรอยละ 1.22 และรอยละ 1.34 ตอป  ลดลงจากรอยละ 1.37 และรอย

ละ 1.47 ตอป ณ สิ้นป 2560 ตามลําดับ ในขณะท่ีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป อยูที่รอย

ละ 2.56 ตอป เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 2.54 ณ สิ้นป 2560 

 เงินทุนเคลื่อนยายไหลออกสุทธิ ในไตรมาสแรกของป 2561 มีเงินทุนไหลออกสุทธิ 0.7 พันลาน

ดอลลาร สรอ. ลดลงจากการไหลออกสุทธิ 6.0 พันลานดอลลาร สรอ. ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับ

การลดลงของการลงทุนตางชาติสุทธิของนักลงทุนไทย ทั้งการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหลักทรัพย 
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 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ในไตรมาสแรกของป 2561 ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุลในเกณฑสูง 

17.1 พันลานดอลลาร สรอ. (539.7 พันลานบาท)  

 เงินสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 อยูที่ 215.6 พันลานดอลลาร สรอ. (และมี 

net forward position อีก 35.8 พันลานดอลลาร สรอ.) คิดเปนประมาณ 3.5 เทาของหนี้ตางประเทศ

ระยะสั้น (ขอมูลเบื้องตน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561) และเทียบเทามูลคาการนําเขา 11.7 เดือน (คาเฉลี่ย

มูลคาการนําเขา ในไตรมาสแรกของป 2561) 

 อัตราเงินเฟอทั่วไป ในไตรมาสแรกของป 2561 อยูที่เฉลี่ยรอยละ 0.6 ชะลอลงจากรอยละ 0.9 

ในไตรมาสท่ีสี่ของป 2560  

 ดัชนีราคาผูผลิต ในไตรมาสแรกของป 2561 ลดลงรอยละ 1.5 เทียบกับรอยละ 0.0 ในไตรมาสที่

สี่ของป 2560 เปนผลจากการลดลงของราคาผลผลิตเกษตรกรรมและราคาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเปน

สําคัญ  
ที่มา : สศช., พฤษภาคม 2561 

 

 ความเคลื่อนไหวราคาน้ํามัน : ราคาน้ํามันดิบปรับตัวเพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน ใน    

ไตรมาสแรกของป 2561 ราคาน้ํามันดิบ ในตลาดโลกเฉลีย่ 4 ตลาด (ดูไบ เบรนท โอมาน และเวสทเท็กซัส) 

อยูที่ 64.15 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล เพ่ิมขึ้นรอยละ 20.5 มีสาเหตุสําคัญมาจาก  

 (1) การปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจโลก ทําใหความตองการใชน้ํามันของโลกเพิ่มขึ้น

 (2) การเพ่ิมข้ึนของความรวมมือในการปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันดิบอยางตอเนื่องของกลุม

ผูผลิตน้ํามันทั้งกลุมโอเปกและนอกกลุมโอเปก  

 (3) ความตึงเครียดดานภูมิรัฐศาสตรจากความขัดแยงระหวางซาอุดิอาระเบียกับอิหรานในกรณี

สงครามในเยเมน และการคว่ําบาตรอิหรานของสหรัฐฯ  
ที่มา : สศช., พฤษภาคม 2561 

 

ภาวะแวดลอมในอุตสาหกรรมอูเรือของโลก 

การสรางและซอมเรือทั่วโลกมีมูลคา 169.0 พันลานเหรียญในป พ. ศ. 2560 ซึ่งกลุมประเทศเอเชีย
แปซิฟกเปนประเทศท่ีกําลังการผลิตใหญที่สุดคดิเปนมูลคา 92.6 พันลานเหรียญหรือ 54.8% ของตลาดโลก 
โดยจีนเปนประเทศที่ใหญที่สุดคิดเปนมูลคา 52.3 พันลานเหรียญหรือคิดเปนรอยละ 31 ของการสรางเรือ
และการซอมแซมตลาดทั่วโลก ปจจุบันหุนยนตกําลังถูกใชในอุตสาหกรรมการตอเรือเพ่ือยกชิ้นสวนโลหะ
หนักและใหบริการอัตโนมัติ เชนการเชื่อมโลหะการพนสีการทาสีและงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของในอูตอเรือ การ
ใชหุนยนตยังนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดอุบัติเหตุ 

ปริมาณการตอเรือในปในปจจุบันมีอัตราการลดลงอยางมากโดยอยูที่ระดับ 9.3 เปอรเซ็นต ณ สิ้นป 
พ. ศ. 2560 เทียบกับคาเฉลี่ย 29.7 เปอรเซ็นตในชวง 18 ปที่ผานมา ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ และบางสวนถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสภาวะทางการเงิน ทั้งในสวนของ ผูซื้อ (ship owner) 
และผูขาย (อูเรือ) โดยมีจีนเปนผูนําในการตอเรือเทียบกับเกาหลีและญี่ปุน ระหวางสามประเทศเหลานี้คิด
เปน 85% ของปริมาณการสั่งซื้อของโลก 
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ความตองการในการตอเรือเกิดการซื้อขายระหวางประเทศท่ีตองใชอุตสาหกรรมการเดินเรือ ซึ่งใช
ดัชนีคาระวางเรือสินคาแหงเทกองหรือ Baltic Dry Index (BDI) ประกอบการพิจารณา ซึ่งเปนอัตรา
คาบริการการขนสงสินคาทางทะเล (Freight rate) โดยในชวง 5 ปทีผานมามีอัตราคาบริการคอนขางต่ํา จึง
สงผลใหความตองการในการตอเรือลดลง และเรือเกาถูกปลดระวางมากขึ้น ซึ่งเจาของเรือจําเปนตองขาย
เรือทิ้งในรูปแบบของเศษเหล็ก(scrap) โดยระหวางป 2016 ถึง 2017 มีเรือที่ปลดระวางรวม DWT 44.90 
ลาน ในขณะที่การสงมอบเรือใหมจากอูตอเรือมีมูลคารวม 86.53 ลานตันเทียบเทากับการเติบโตในกองเรือ
ทั่วโลกเพียง 2.4 เปอรเซ็นต 

ผลกระทบของกฎระเบียบที่ออกโดย IMO จะทําใหตนทุนสูงข้ึนในแงของการปรับเปลี่ยนเรือซึ่งเมื่อ
พิจารณาวามูลคาดังกลาวคุมคาหรือไมอาจสงผลตอการตัดสินใจของเจาของเรือบางรายเพ่ือปลดระวางเรือ
เพ่ิมเติมในชวงปพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563 เม่ือกฎระเบียบใหมมีผลบังคบัใช ตัวอยางเชน: 

- อนุสัญญาวาดวยการจัดการน้ําอับเฉาซึ่งจะมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 ตอไปนี้ 
การเลื่อนเวลา 2 ปจะทําใหเรือเดินสมุทรทั้งหมดตองมีระบบการจัดการน้ําอับเฉาเมื่อเขาไปในอูเรือแหง
หลังจากวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 เรือดังกลาวมีอายุมากกวา 15 ปขึ้นไปปลดประจําการเมื่อพวกเขามี
กําหนดตอไปที่จะเขาสูอูเรือแหงในอีก 5 ปขางหนาหลังจากที่วันที่มีผลบังคับใชของอนุสัญญานี้ ตนทุนที่สูง
ในการติดตั้งระบบนี้จะทําใหไมคุมคาสําหรับเรืออายุ 15 ปซึ่งมีคาเทากับเศษเหล็ก 

- อนุสัญญาวาดวยการกําหนดปริมาณกํามะถันในน้ํามันเชื้อเพลิงใหไมเกิน 0.5 เปอรเซ็นต จากเดิม
ปริมาณกํามะถัน 3.5 เปอรเซ็นต ซึ่งจะมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยบังคับใหผูประกอบการ
เปลี่ยนเชื้อเพลิงที่ตนใชเปนน้ํามันดีเซลซึ่งปจจุบันมีราคาแพงกวา หรือใชน้ํามันเชื้อเพลิงตัวเดิม แตตอง
ติดตั้งอุปกรณลดคากํามะถันของไอเสียที่ปลอยออกมา 

จากปจจัยที่กลาวขางตน ปจจุบันแนวโนมอุตสาหกรรมกําลังเผชิญกับภาวะตกต่ํา ประกอบกับ
ภาวะการแขงขันท่ีสูง จึงสงผลใหอูตอเรือบางแหงที่ตองปดกิจการ สวนอูเรือที่สามารถดําเนินกิจการตอไดก็
พยายามที่จะบริหารเพ่ือประคองธุรกิจ หรือบางสวนก็ควบรวมกิจการ โดยมุงเนนไปที่การใหบริการในการ
ซอมแซมเรือเปนหลัก และมีหลายแหงไดเปลี่ยนไปดเนินธุรกิจอื่น ๆ 

ประธานกลุมการตอเรือใน Yangzijiang จีนมีความเห็นวาประมาณ 60 อูตอเรือที่ยังคงดําเนินการ
อยูในประเทศจีนหลายแหงกําลังเผชิญกับความลําบากและบางสวนอาจตองปดตัวลงในอีก 3-5 ปขางหนา
เนื่องจากไมมีคาํสั่งตอเรือกับอูตอเรือบางแหงมีเพียง 1 คําสั่งตอเรือเทานั้น  
ที่มา : กองธุรกิจและการตลาด, บอท., กรกฎาคม 2561  

 

ภาวะแวดลอมในอุตสาหกรรมอูเรือในประเทศไทย 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือในประเทศไทยในชวง 4 ปที่ผานมาเห็นไดชัดวายังหด
ตัวเฉลี่ยรอยละ 9-10 ตอป ในป 2017 งานซอมเรือในประเทศลดลงโดยเฉพาะอยางยิ่งการลดลงของ
จํานวนเรือตางประเทศท่ีเดินทางมายังประเทศไทยเพ่ือซอมแซมและความซบเซาของกิจกรรมสํารวจและขุด
เจาะน้ํามัน เปนผลโดยตรงของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ลดลงประมาณ 50-60 เหรียญสหรัฐตอบารเรล
ทําใหอุปสงคการใชเรือสนับสนุนนอกชายฝงลดลง ปจจัยลบอีกหนึ่งปจจัยที่ยังคงอยูคือการลงโทษกับภาค
การประมงของไทยที่จําแนกตาม IUU (การประมงที่ไมไดรายงานโดยไมถูกกฎหมายและไมเปนไปตาม
กฎระเบียบ) โดยสหภาพยุโรปซึ่งจะตองใชเวลาอีกหลายปในการฟนฟู สงผลกระทบตออุปสงคการซอมแซม
และการบํารุงรักษาเรือประมงและเรือภาชนะเก็บความเย็น (Reefer เรือ) รวมทั้งอุปสงคของการตอเรือใหม 
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นอกจากนี้ราคาเหลก็ที่ใชในการตอเรือเพิ่มขึ้นอยางมากในไตรมาสที่ 4 ของปพ.ศ.2560 จึงสงผลใหเกิดการ
ชะลอตัวของความตองการในการวาจางตอเรือลําเลียงขนาดเล็กในประเทศดวย  
ที่มา : กองธุรกิจและการตลาด, บอท., กรกฎาคม 2561  

 
แนวโนมการแขงขันในอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือป  2561-2563 

จากภาพรวมของอุตสาหกรรมขางตนทําใหอูเรือในประเทศหันมามองหาการตอเรือ และซอมทํา
เรือของภาครัฐมากขึ้น เนื่องจากภาครัฐมีแผนงาน และงบประมาณที่แนนอนในการซอมทําประจําทุกป ซึ่ง
กวา 90 เปอรเซ็นต ของความตองการในการตอเรือใหมในประเทศเปนของหนวยงานภาครัฐ จึงทําใหตลาด
การซอมและสรางเรือสําหรับหนวยงานภาครัฐมีการแขงขันที่สูง 

การแขงขันในภาคการตอเรือไมใชเฉพาะจากอูตอเรือในประเทศ แตยังมาดวยจากอูตอเรือใน 
ตางประเทศที่มีอุตสาหกรรมตอเรือขนาดใหญ เชน เวียดนาม จีน เกาหลี ซึ่งการที่ผูประกอบการ

(เจาของเรือ) สามารถนําเขาเรือจากตางประเทศมาใชไดในราคาต่ํา เนื่องจากสิทธิทางดานภาษี และสิทธิ
พิเศษที่ไดรับจากรัฐ จึงทําใหการเกิดการแขงขันในภาคการตอเรือในประเทศสูง เชนกัน  
ที่มา : กองธุรกิจและการตลาด, บอท., กรกฎาคม 2561  

  
สิ่งท่ีอาจเปนปจจัยบวกในตลาดการตอเรือในประเทศในป 2561  

1. การสงเสริมการขนสงทางน้ําของรัฐ เชน การเรงทาเรือขนสงภายในประเทศประเทศ การ
สงเสริมการขนสงทางน้ําชายฝงทะเลซึ่งมีราคาถูกกวาการขนสงทางบกทางถนน จึงทําใหมีความตองการเรือ
บรรทุกตูคอนเทนเนอรขนาดเฉลี่ยประมาณ 200TEU ซึ่งเปนเรือคอนเทนเนอรที่ใชในการขนสงสินคาจาก
ทาเรือไปตามแมน้ําเจาพระยาและจากทาเรือน้ําลึกสุราษฏรธานีถึงแหลมฉบัง 

2. การเติบโตของการทองเที่ยวซึ่งมีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเพ่ิมข้ึนเปน 35 ลานคน ในป 2017 
สงผลใหความตองการเรือเดินสมุทรที่สูงข้ึน เชน เรือขามฟากเรือโดยสาร เรือเร็ว รวมทั้งเรือสําราญ 

3. ความตองการของภาครัฐ เชน เรือตรวจการณไกลฝง (OPV) เรือลากจูงแบบเอนกประสงค ของ
กองทัพเรือ เรือตรวจการณ ของกรมประมง เปนตน  
ที่มา : กองธุรกิจและการตลาด, บอท., มิถุนายน 2561   
 

แนวทางการดําเนินการป 2561-2563 
1. บอท.ควรรักษาฐานลูกคาเดินในธุรกิจซอมเรือ ใหเปนแหลงรายไดที่สม่ําเสมอตอเนื่อง และ

บริหาร จัดการคาใชจายเพ่ือรักษาระดับความสามารถในการทํากําไรใหเหมาะสม ในขณะเดียวกัน เรงรัดให
เกิดการพัฒนาอูเรือแหงใหมอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
โดยการนําเงินทุนจากการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย 

2. บอท.ควรใชจุดแข็งขององคการในการเปนหนวยงานภาครัฐ รวมมือกับภาคสวนตางๆ รวมถึง
เอกชน เพ่ือมองหาโอกาสธุรกิจหลักคือการซอม/สรางเรือใหม ทั้งใน และนอกประเทศ 

3. บอท.ควรพัฒนาธุรกิจใหมเพ่ือกระจายโอกาสในตลาดใหม ที่นอกเหนือจากธุรกิจหลัก เชน 
โครงการเกี่ยวของกับโครงสรางเหล็กทางทะเล โครงการเกี่ยวกับระบบอาวุธ และยุทโธปกรณ โครงการ
เก่ียวกับ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยการแสวงหาความรวมมือกับภาคสวนตางๆ รวมถึง
เอกชน  
ที่มา : กองธุรกิจและการตลาด, บอท., กรกฎาคม 2561 
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การแขงขันในอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือป 2561 - 2563 

การแขงขันในภาคการตอเรือไมใชเฉพาะจากอูตอเรือในประเทศ แตยังมาดวยจากอูตอเรือใน
ตางประเทศที่มีอุตสาหกรรมตอเรือขนาดใหญ เชน จีน เกาหลี รวมทั้งการเผชิญกับการแขงขันจาก
ผูประกอบการที่สามารถนําเขาเรือมาใชไดในราคาต่ํา เนื่องจากสิทธิทางดานภาษี และสิทธิพิเศษที่ไดรับ 
จากรัฐ จึงทําใหการเกิดการแขงขันในภาคการตอเรือสูง    

 บอท. จึงควรรักษาฐานลูกคาเดินในธุร กิจซอมเรือ ให เปนแหลงรายไดที่สม่ํ าเสมอและ
ตอเนื่อง  และบริหาร จัดการคาใชจายเพ่ือรักษาระดับความสามารถในการทํากําไรใหเหมาะสม  ใน
ขณะเดียวกัน เรงรัดใหเกิดการพัฒนาอูเรือแหงใหมอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน โดยการนําเงินทุนจากการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย นอกจากนี้ บอท.
ควรใชจุดแข็งขององคการในการเปนหนวยงานภาครัฐ รวมมือกับภาคสวนตางๆรวมถึงเอกชน เพ่ือมองหา
โอกาสทางธุรกิจการตอเรือใหม ทั้งใน และนอกประเทศ (กองธุรกิจและการตลาด, บอท., มิถุนายน 2561) 

ในขณะเดียวกัน บอท.ควรพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหมๆเพื่อกระจายโอกาสในตลาดใหม             
ที่นอกเหนือจาก ธุรกิจหลัก เชน  โครงการเก่ียวของกับโครงสรางเหล็กทางทะเล โครงการเก่ียวกับระบบ
อาวุธ และยุทโธปกรณ  โครงการเก่ียวกับ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยการแสวงหาความ
รวมมือกับภาคสวนตางๆ รวมถึงเอกชน  
ที่มา : กองธุรกิจและการตลาด, บอท., มิถุนายน 2561 

  

ภาวะแวดลอมดานกฎหมายและการเมือง                                                                                              

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 “มาตรา 27 บุคคลยอมเสมอกันใน

กฎหมาย มีสิทธิเสรีภาพและไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 

อายุ ความพิการ สภาพรางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง

ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือเหตุอ่ืน

ใดจะกระทํามิได มาตราที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพ

ไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ หรือ

ผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ 

ขาราชการ เจาหนาที่ อ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือลูกจางขององคกรของรัฐยอมมีสิทธิและเสรีภาพ

เชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เวนแตที่จํากัดไวในกฎหมายเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย 

หรือจริยธรรม” 

 

ภาวะแวดลอมของรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม : ธุรกิจอุตสาหกรรมตอ

เรือและซอมเรือ                                                                                                     

 สถานการณและแนวโนมภายนอก (Global Trend) อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ เปน

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญเชื่อมโยงกับธุรกิจการขนสงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี 

อุตสาหกรรมเหล็ก อุปกรณเดินเรือ อุตสาหกรรมสีเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เปนตน 
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อุตสาหกรรมการตอเรือและซอมเรือที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพจะชวยลดการสูญเสียเงินตราออกนอก

ประเทศ จากการสั่งซื้อหรือนําเขาเรือหรือสงเรือออกไปซอมยังตางประเทศ ทั้งยังชวยสนับสนุนและอํานวย

ความสะดวกใหกิจกรรมการคาและการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ อุตสาหกรรมตอเรือ นอกจากจะ

เปนอุตสาหกรรมท่ีตองใชเงินลงทุนสูงและสรางผลกําไรยากแลว ยังมีอุตสาหกรรมที่เก่ียวของอีกจํานวนมาก 

รวมทั้งตองอาศัยเทคโนโลยีและองคความรูดานวิศวกรรมชั้นสูงจากหลายสาขา จึงจําเปนที่รัฐบาลจะตองให

การสงเสริมอยางจริงจัง ตอเนื่อง และครบวงจร 
 

ภาพรวมยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

 ยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีความสอดคลองกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 (กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (แผนพัฒนาฯ) 

ฉบับที่ 12 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ยุทธศาสตร

ประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) โดยมุงเนนยุทธศาสตร

จํานวน 5 ดาน ไดแก (1) กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจใหชัดเจนเพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ (2) 

บริหารแผนการลงทุนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ (3) เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพ่ือ

ความยั่งยืนในระยะยาว (4) สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตร ประเทศ

ไทย 4.0 และแผน DE และ (5) สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม 
   

นโยบายกระทรวงเจาสังกัด : กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ 

 กระทรวงกลาโหม แผนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรมปองกันประเทศ  

พ.ศ.2560-2564 ประกอบดวย เปาหมาย กลยุทธ และแนวทางการปฏิบัติทีส่ําคัญ ดังนี ้

 เปาหมาย : กระทรวงกลาโหมมีกลไกการบริหารและระบบงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมปองกันประเทศที่สามารถซอมบํารุงและผลิตยุทโธปกรณพ้ืนฐานไดภายในลิขสิทธิ์ของไทย 

และสงเสริมใหภาคเอกชนในประเทศเปนผูจัดสงวัตถุดิบ (Supplier) 
 

กลยุทธ แนวทางการปฏิบัติ 

1.การผลิตสนับสนุนภารกิจกองทัพ การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตของโรงงาน 

2.การพัฒนาประสิทธิภาพองคกร การปรับปรุงโครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการ

กําหนดมาตรฐานการวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการผลิต 

3.การสนับสนุนปจจัยที่เอ้ือตอการประกอบ

กิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

การกําหนดปจจัยที่เอ้ือของภาครัฐ, การพัฒนาระบบการ

บริหารงานอิเล็กทรอนิกส, การปรับปรุง กฎ ระเบียบ 

คําสั่งของกระทรวงกลาโหม และการพัฒนาบุคลากร 
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กลยุทธ แนวทางการปฏิบัติ 

4.การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศ 

การสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนา

รวมถึงการรับรองทรัพยสินทางปญญา 

5.การพัฒนากิจการอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศใหเติบโตและแขงขันได 

การเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน รวมถึงการสงเสริมการ

รวมกลุมและเชื่อมโยงกิจการอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศของไทย 

  

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

 กลยุทธท่ี 1 การผลิตสนับสนุนภารกิจกองทัพ ไดแก การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตของ

กลุมอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด และกลุมทั่วไป ของกระทรวงกลาโหม จํานวน 16 แผนงาน/โครงการ 

ความตองการงบประมาณ 5,484.252 ลานบาท 

 กลยุทธที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพองคกร ไดแก การปรับปรุงโครงสรางการจัดการของสถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) เพ่ือจัดตั้งหนวยธุรกิจดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

จํานวน 5 แผนงาน/โครงการ ความตองการงบประมาณ 19.700 ลานบาท 

 กลยุทธที่ 3 การสนับสนุนปจจัยที่เอ้ือตอการประกอบกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ไดแก 

ความตองการผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปองกันประเทศ จํานวน 11 แผนงาน/โครงการ ความตองการ

งบประมาณ 6,566.514 ลานบาท และการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของภาครัฐ จํานวน 15 

แผนงาน/โครงการ ความตองการงบประมาณ 26.710 ลานบาท 

 กลยุทธที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ไดแก การวิจัยและพัฒนา

ยุทโธปกรณ จํานวน 65 แผนงาน/โครงการ ความตองการงบประมาณ  (ขั้นตน) 1,455.408 ลานบาท และ

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ จํานวน 5 แผนงาน/โครงการ ความตองการงบประมาณ 3.900 ลานบาท 

 กลยุทธที่ 5 การพัฒนากิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศใหเติบโตและแขงขันได ไดแก การ

สงเสริมการรวมกลุมและเชื่อมโยงกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย จํานวน 4 แผนงาน/

โครงการ ความตองการงบประมาณ 6.251 ลานบาท 

4.1.2 แนวทางการปฏิบัติท่ี 1.2 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตของโรงงานในสังกัดหนวยงาน

ของรัฐนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม (รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน) 
 

ลํา 

ดับ 

รายการ/โครงการ ปที่

ดําเนินการ 

ความตองการ

งบประมาณ 

ความตองการงบประมาณแยกราย

ป 
หมายเหตุ 

60 61 62 63 64  

1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 

ปรั บปรุ ง  ซ อม  ดั ด แปลง  เ รื อขอ ง

กองทัพเรือและภาคเอกชน ของ บริษัท 

อูกรุงเทพ จํากัด 

60-64 N/A       

ที่มา : สํานักงบประมาณกลาโหม, กรกฎาคม 2561 
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 กองทัพเรือ ยุทธศาสตรกองทัพเรือระยะ 20 ป เปนการกําหนดทิศทางของกองทัพเรือในระยะ 

20 ป เพื่อบรรลุเปาหมายตามแนวความคิดทางยุทธศาสตร “สองฝงสมุทรและสามพ้ืนที่ปฏิบัติการ (Two 

Oceans Three Areas)” โดยมีขีดความสามารถ และกําลังรบที่สมดุลทั้งสองฝงทะเล เพื่อรองรับภัย

คุกคามดานความมั่นคงในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การกําหนดยุทธศาสตรกองทัพเรือ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับของ

กองทัพเรือประกอบดวย   

  1) ดานกําลังพล กําหนดเปาหมายการพัฒนากําลังพลในสังกัดกองทัพเรือในภาพรวมดานการ

ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร ในดานการใชระบบสารสนเทศ การทํางานเปนทีม และการจัดการความรู การ

พัฒนาความรูของกําลังพลใหกาวทันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลย ี

  2) ดานการสงกําลังบํารุง กําหนดใหสงเสริมการจัดหายุทโธปกรณที่สามารถผลิตไดใน

ประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ของประเทศและการพ่ึงพาตัวเองในระยะยาว และใช

โอกาสท่ีมีภัยคุกคามทางทหารต่ํา ใชสวนประกอบของยุทโธปกรณที่หาไดงายในทองตลาด และมีราคาถูก

กวาอุปกรณที่ออกแบบเฉพาะเพ่ือใชทางการทหาร 

  3) ดานการวิจัยและพัฒนา กําหนดเปาหมายในการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณของ

กองทัพเรือโดยมีเปาหมายเพ่ือ 

   3.1 เสริมสรางขีดความสามารถ และดํารงสภาพความพรอมรบของกองทัพเรือในทิศทางท่ี

มุงสูการพ่ึงพาตนเอง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณเพ่ือใชงาน และประจําการในกองทพั 

   3.2  พัฒนาและสง เสริมศักยภาพในการตอเรือตามแนวทางพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีอยู เพื่อสามารถตอเรือขนาดเล็กและขนาดกลางเขา

ประจําการในกองทัพ 

   3.3 สรางเครือขายความรวมมือการวิจัย และพัฒนายุทโธปกรณกับองคกรตางๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู ใชประโยชนอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการวิจัย

และพัฒนารวมกันรองรับการพัฒนายุทโธปกรณท่ีทันสมัยในอนาคต 

   3.4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก

ที่ทันสมัยและกําลังพลที่มีความสามารถในการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาดานตางๆ ที่เหมาะสมทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

  4) ดานการบริหารจัดการองคกร กําหนดเปาหมายเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดย

การยกเลิกงานที่ลาสมัย ลดความซ้ําซอน หรือเปนกระบวนการที่ไมมีคุณคา การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือบริหารทรัพยากรใหสามารถสนับสนุน การวางแผน การตกลงใจ การควบคุม และการประเมินผล ไดทุก

สวนงานภายในกองทัพ การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพแบบองครวมตามแทนทางการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือมุงสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ หรือองคกรขีดสมรรถนะสูง และการ

เสริมสรางคุณธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการใหกับกําลังพล  
ที่มา : บันทึก ที่ ตอ สปช.ทร. เลขรับ 5602/61 ลงวนัที่ 15 มิ.ย.2561  
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ยุทธศาสตรความสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 

  ยุทธศาสตรหลัก 

   ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เพ่ือรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็ง และรักษาวินัยทางการเงินการคลัง และพัฒนาเครื่องมือทาง

การเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ 

      เปาหมาย : 

       (1) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟนฟู

รัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะทางการเงิน 

       (2) พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหไดตามมาตรฐาน 

สากล เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และเปนธรรม 

       (3) สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในดานการลงทุน

และการบริหารจัดการเพือ่สรางมูลคาเพ่ิมในทรัพยสินของรัฐ 

       (4) การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง 

       (5) เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 

      ตัวชี้วัด : 

       (1) อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป 

       (2) ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตไมต่ํากวารอยละ 2.5 ตอป 

       (3) ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานไมต่ํากวารอยละ 2.5 ตอป 

ยุทธศาสตรรอง 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทาง

สังคมที่มีคุณภาพไดอยางท่ัวถึง 

      เปาหมาย : 

       (1) กระจายการใหบริการภาครัฐที่มีคุณภาพครอบคลุมและทั่วถึง เพ่ือให

ประชากรทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตให ดีขึ้น 

       (2) ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ

สังคมท่ีแตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน 

       (3) เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อให

ชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

   ยุทธศาสตรท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหภาครัฐมีการบริหารจัดการ

ที่ดี และไดมาตรฐานสากล รวมทั้ง เพ่ือลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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      เปาหมาย : 

      ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมี

ความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา โดยจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจในระยะยาวใหมีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได พรอมทั้งทบทวนบทบาทใหมีความ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและความจําเปนของรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง โดย 

       (1) ยุบเลิก ควบรวม ถายโอน หรือปรับรูปแบบรัฐวิสาหกิจในกรณีเปน

กิจการท่ีเอกชนสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพหรือมีหนวยงานของรัฐดําเนินการอยูแลว 

       (2) ปรับปรุงโครงสรางองคกรของรัฐวิสาหกิจใหสามารถดําเนินการตาม

บทบาทที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวางระบบการบริหารเชิงกลยุทธที่โปรงใส 

       (3) พัฒนากลไกการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจใหเขมแข็งสอดคลองกับสภาพ

อุตสาหกรรมที่รัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการอยู รวมท้ังแยกบทบาทและภารกิจของหนวยงานระหวางการทํา

หนาที่เปนหนวยงานกํากับนโยบาย การกํากับ และควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และการทําหนาที่ผูใหบริการ

ของรัฐวิสาหกิจดานโครงสรางพ้ืนฐานหลักอยางโปรงใสและเปนธรรม      

      ตัวชี้วัด : 

       (1) สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรของรัฐตองบประมาณรายจายประจําป

ลดลง 

       (2) ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50 เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

  ยุทธศาสตรที่ 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อพัฒนานวัตกรรมท่ีมุงเนนการ

ลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม และเพ่ิม

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

      เปาหมาย : 

       (1) เพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

       (2) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิง

พาณิชยและเชิงสังคม โดยลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่นําสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด 

      ตัวชี้วัด : 

       (1) สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสูรอยละ 1.5 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

       (2) สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและ

เปาหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสราง/สะสมองคความรู : ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร 

และระบบมาตรฐาน เพ่ิมเปน 55 : 25 : 20 
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       (3) ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชที่ถูกนําไปใชในการสรางมูลคาเชิง

พาณิชยใหกับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของผลงานทั้งหมด 

 

แนวนโยบายภาพรวมสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (Umbrella Statement) 
 

  “พิจารณาบทบาทและภารกิจขององคกรใหเหมาะสมกับบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไปเพื่อ

สนับสนุนยุทธศาสตรของประเทศ เพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงบริหารจัดการองคกรใหทันสมัย 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 
 

  เนื่องจากสภาพแวดลอมของสังคมโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณใน

หลายๆ ดาน ทั้งสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคม ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน

ที่เปลี่ยนแปลงไป ทามกลางสภาวะการแขงขันที่สูงข้ึน ประกอบกับการพัฒนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ไดเขามามีสวนสําคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการซึ่งรวมถึงกระบวนการดานการผลิตสินคาและ

บริการ ดังนั้น จึงมุงเนนใหรัฐวิสาหกิจในสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมพิจารณาถึงการทบทวน

บทบาทและภารกิจขององคกรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 

และบริบทของประเทศในปจจุบัน โดยเหตุผลและความจําเปนในการคงบทบาทเดิมหรือปรับเปลี่ยนบทบาท

ของรัฐวิสาหกิจ จะตองคํานึงถึงการตอบสนองตอยุทธศาสตรโดยรวมของประเทศ ซึ่งควรมีการดําเนินการ

หารือและวิเคราะหบทบาทและภารกิจรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ ไดแก กระทรวงเจาสังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ เปนตน รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยนําระบบเทคโนโลยีดิจทิลัมาปรับใชเพื่อ

สนับสนุนการใหบริการตางๆ มีการบริหารจัดการการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งบริหารจัดการ

ตนทุนเพ่ือสรางรายไดและเพิ่มกําไรจากการดําเนินงาน และพัฒนาดานการลงทุนดวยการจัดลําดับ

ความสําคัญ การวิเคราะหโครงการลงทุน พรอมท้ังจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสม เพ่ือใหสามารถแขงขันได

ในกลุมอุตสาหกรรมของตนเอง ทั้งนี้ ในกลุมอุตสาหกรรมที่มีการผูกขาดโดยนโยบายของภาครัฐก็จะตอง

พัฒนาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจเชนเดียวกัน เพ่ือใหสามารถเทียบเคียงกับคูเทียบทั้งในและตางประเทศ 

นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจจะตองปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีความทันสมัย โดยอยูบน

พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (กระทรวงการคลัง, มิถุนายน 2560) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         
 
                                                                                     “ราง” แผนวิสาหกิจ (Corporate Plan) ปงบประมาณ 2561 - 2565 

21 
 

ภาพรวมการจัดทําแผนวิสาหกิจรองรับยุทธศาสตร 

และแนวนโยบายกระทรวงเจาสังกัด ของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด  
  

ยุทธศาสตรสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
 

ยุทธศาสตรประเทศ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ

สังคม
แหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร
หลัก 

ยุทธศาสตรท่ี 5* 
การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมัง่คั่ง 

ยุทธศาสตรท่ี 3* 
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตร
รอง 

กระทรวงกลาโหม 
แผนการพัฒนาฯ 
กระทรวงกลาโหม 
พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
สรางความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ํา 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 
วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

*ที่มา : แผนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรมปองกันประเทศ กห. พ.ศ.2560-2564, กระทรวงการคลัง, มิถุนายน 2561 

แนวนโยบายภาพรวมสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (Umbrella Statement) 

 

 

 
 ที่มา : กระทรวงการคลัง, มิถุนายน 2561. 
 

บทบาท/เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

การลงทุน ฐานะการเงินท่ีมั่นคง 
เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม 
ธรรมาภิบาลและ 

การบริหารจัดการที่ด ี
-ทบทวนบทบาทที่เหมาะสม
กับบรบิทในปจจบุันเพ่ือ    
*สนับสนุนนโยบาย
กระทรวง กลาโหม และ
กองทัพเรอืและยุทธศาสตร
ชาติ (ยุทธศาสตรที ่5 และ 
3) 
-แยกบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน
ในการเปน Regulator และ 
Operator โดยปรับบทบาท
ใหรัฐวิสาหกิจเปน 
Operator อยางเดียว 
(ยุทธศาสตรที่ 6) 

-จัดลําดับความสําคัญ
และความคุมคาของ
โครงการ ใหสอด 
คลองกับบทบาทหนาที่ 
และทิศทางตาม
ยุทธศาสตร 
(ยุทธศาสตรที่ 3) 
-มีแหลงเงินที่เหมาะสม
ในการลงทุน 
(ยุทธศาสตรที่ 3) 
 

-รัฐวิสาหกจิที่ขาดทุนอยาง
ตอเนื่องใหจัดทําแผนฟนฟู
ฐานะองคกรเพื่อสรางความ
แข็งแกรงทางการเงินใหเพียง
พอที่จะดําเนินงานตามภารกิจ
และการลงทุน (ยุทธศาสตรที่ 
3) 
-สรางรายไดเพิ่มจากสินทรพัย
หรือธุรกิจตอยอด (ยุทธศาสตร
ที่ 3) 

-ดําเนินการตาม
แนวทางพื้นฐาน
สําหรับทุก
รัฐวิสาหกิจที่
กําหนดใน
ยุทธศาสตร
ภาพรวม 

-ดําเนินการตามแนวทาง
พื้นฐานสําหรบัทุก
รัฐวิสาหกิจทีก่ําหนดใน
ยุทธศาสตรภาพรวม 

ที่มา : กระทรวงการคลัง, มิถุนายน 2561,*เพิ่มเติมในแผนวิสาหกิจ 2561-2565 

 

 

 

 

พิจารณาบทบาทและภารกิจขององคกรใหเหมาะสมกับบริบทที่เปลีย่นแปลงไปเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรของ

ประเทศ  เพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงบริหารจัดการองคกรใหทันสมัย โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

ขอมูลบริษัท  
 

  บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด (บอท.) รัฐวิสาหกิจที่อยูในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัด

กระทรวงกลาโหม จัดเปนรัฐวิสาหกิจประเภทนโยบายพิเศษของรัฐ ประเภทยุทธปจจัย ประกอบกิจการ

อุตสาหกรรมอูเรือและอุตสาหกรรมตอเนื่องมาเปนเวลายาวนาน กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2408 โดยชาวอังกฤษ 

ชื่อ กัปตันบุช หรือ พระยาวิสูตรสาครดิษฐ ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2500 กองทัพเรือไดซื้อกิจการท้ังหมดจาก

บริษัท บางกอกดอก จํากัด (Bangkok Dock Co., Ltd.) และไดเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด” 

(The Bangkok Dock Company (1957) Limited)  

  บอท. มีสํ านักงานใหญตั้ งอยู เลขท่ี 174/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10120 จัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีทุนจดทะเบียน 

100,000,000 บาท เทากับ 1,000,000 หุน หุนละ 100 บาท ใหบริการดานการสรางเรือ ซอมเรือ ขนาดไม

เกิน 5,000 ตัน รวมทั้งกิจการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ปจจุบัน บอท. ซึ่งมีลักษณะเปน

อูแหง (Graving Dock) ทั้งหมด 2 อู รายละเอียดดังตาราง  
 

รายละเอียด ขนาดของอูแหงหมายเลข 1 
(เมตร) 

ขนาดของอูแหงหมายเลข 2 
(เมตร) 

ความยาวจากปากประตูอูถึงกนอู 108.50 114.07 
ความกวางพ้ืนอู 15.42 17.05 
ความกวางอูดานบน 19.42 22.11 
ความสูงอู 7.42 7.85 
ความกวางปากประต ู 13.72 15.91 
ความสูงท่ีปากประตูอูถึงกนอู 6.15 6.71 
ความลึกสูงสดุเหนือธรณีประตู 
(เมื่อน้ําขึ้นสูงสุด) 

4.80 5.20 

ความกวางสูงสุดของเรือ 13.00 (10) 15.20 (10) 
สามารถรองรับเรือท่ีมีระวางขับ
น้ําตั้งแต 

3,000 ตัน กรอส 4,000 ตัน กรอส 

  

 บอท.สาขาสัตหีบ (สํานักงานธุรกิจสัตหีบ) ตั้งอยูในพ้ืนที่เชาราชพัสดุในความดูแลของกองทัพเรือ 

บริเวณอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรือ (อรม.อร.) อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปนสถานที่

ประกอบกิจการ และขยายงานการสรางเรือ โดยไดเชาพ้ืนที่ปฏิบัติงานไว 2 โรงงาน และพ้ืนที่อีกจํานวน

หนึ่ง รวมถึงการเชาใชบริการอูแหงของ อรม.อร. ขนาดกวาง 40 เมตร ยาว 236 เมตร ลึก 18 เมตร และทา

เทียบเรือยาว 350 เมตร สําหรับรับงานตอเรือ และซอมเรือ (เชาใชไดในกรณีที่อูแหงและทาเทียบเรือวาง

จากงานราชการ)  
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ผลการดําเนินงาน บอท. ในรอบ 5 ป 
 

ตารางแสดงรายไดงานตอ/สราง 
หนวย : ลานบาท 

งานตอ/สรางเรือ 

2556 2557 2558 2559 2560 

รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน 

กองทัพเรอื 351.140 2 88.300 1 - - - - 5.974 3 

หนวยงานราชการ

และรัฐวิสากิจอื่น - - - - - - - - - - 

เอกชน 30.500 3 16.837 2 18.483 2 27.694 2 26.946 1 

รวมตอ/สรางเรือ 381.64 5 105.137 3 18.483 2 27.694 2 32.920 4 
 

ตารางแสดงรายไดงานขายและใหบริการ 
หนวย : ลานบาท 

งานตอ/สรางเรือ 

2556 2557 2558 2559 2560 

รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน 

กองทัพเรอื 
- - - - - - 432.958 1 801.657 1 

หนวยงานราชการ

และรัฐวิสากิจอื่น 
- - - - - - - - - - 

เอกชน 
- - - - - - - - - - 

รวมตอ/สรางเรือ - - - - - - 432.958 - 801.657 1 

 

รายไดงานซอมทํา 
หนวย : ลานบาท 

งานซอมเรือ 

2556 2557 2558 2559 2560 

รายได 
จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน 

กองทัพเรอื 66.960 24 59.65 24 73.347 36 74.691 22 31.466 13 

หนวยงานราชการ

และรัฐวิสากิจอื่น 10.710 3 12.66 6 22.686 8 0.618 1 8.950 4 

เอกชน 51.300 29 32.282 15 3.728 5 4.842 5 1.508 3 

รวมซอมเรือ 128.970 56 104.592 45 99.761 49 80.151 28 41.924 20 
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ตารางแสดงฐานะทางการเงิน ปงบประมาณ 2556 - 2560 

รายการ หนวย 2556 2557 2558 2559 2560 

สินทรัพยรวม (ลานบาท) 442.461 312.729 197.890 668.843 641.861 

หนี้สินรวม (ลานบาท) 303.149 172.027 97.928 540.002 499.315 

สวนของผูถือหุน (ลานบาท) 139.312 140.702 99.962 128.840 142.546 

รายไดรวม (ลานบาท) 551.070 288.202 195.138 604.868 913.931 

รายจายรวม (ลานบาท) 570.666 286.812 235.878 575.289 883.677 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (ลานบาท)       (21.488)          1.390        (40.740)         29.578        24.105 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคญั        

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอรายไดรวม (%) -3.90 0.48 (20.87) 4.89 2.63  

เงนิทุนหมุนเวียน (ลานบาท) 48.67 50.23 67.25 89.36 65.70  

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 1.19 1.36 1.97 1.18 1.138  

อัตราสวนหนี้สนิตอทุน (เทา) 2.18 1.22 0.97 4.19 3.50  

อัตราผลตอบแทนตอสวนทุน (%) -15.42 0.99 (0.40) 22.96 0.16  

อัตราหมุนเวียนของลูกหนี ้ (วัน) 124 153 150 158 37.76  

 หมายเหตุ – สตง. รับรองงบการเงินแลว 

 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม 

(SWOT Analysis) 
 

  วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม ของ บอท. เพื่อใชประกอบแนวทาง

ดําเนินการและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ 

 จุดแขง็ (Strength = S) 

1. เปนรัฐวิสาหกิจดานความมั่นคง สังกัดกระทรวงกลาโหม ในความควบคุมของ

กองทัพเรือ (S1) 
ที่มา : เพิ่มเติมในการจัดทําแผนวิสาหกิจ 2561-2565 

2. มีประสบการณในการบริหารโครงการตอเรือและซอมบํารุงเรือซึ่งเปนยุทโธปกรณที่

สําคัญของกองทัพเรือมาอยางตอเนื่อง (S2) 
ที่มา : ปรับปรุงในการจัดทาํแผนวิสาหกิจ 2561-2565 

3. ที่ดินที่ตั้ง บอท.สํานักงานใหญ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเชิงพาณิชยเพ่ือสรางความ

มั่นคงทางการเงินใหแกองคกร (S3) 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนวิสาหกิจ 2560-2564  
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4. ทําเลที่ตั้งของพ้ืนที่ภายใน อรม.อร. มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจซอมและสรางเรือ 

โครงสรางเหล็กทางทะเล อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และอุตสาหกรรมเก่ียวเนือ่ง (S4)  
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนวิสาหกิจ 2560-2564 

 จุดออน (Weakness = W) 

1. ทําเลที่ตั้งของอูยานนาวามีศักยภาพในการสนองความตองการซอมทําเรือลดลง 

เนื่องจากเปนอูเรือริมแมน้ําเจาพระยา ระยะทางเดินเรือจากปากแมน้ําถึงอูมีระยะทางไกลประมาณ 45 

ก.ม. อูเรือคูแขงตั้งอยูกอนถึงอู บอท. และตองผานสะพานกรุงเทพที่มีกําหนดเปดปดในวันอังคารและวัน

พฤหัสบดี ทําใหตนทุนในการนําเรือเขาซอมทําเรือของลูกคาสูงกวาคูแขงขัน (W1) 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนวิสาหกิจ 2560-2564 

2. ขาดแคลนบุคลากรที่เปน Key Talent โดยเฉพาะพนักงานดานชางซอมและสรางเรือ

(W2) 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนวิสาหกิจ 2560-2564 

3. โครงสรางเงินเดือน และคาตอบแทน ขาดความจูงใจในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่

เปน Key Talent (W3) 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนวิสาหกิจ 2560-2564   

4. มูลคาทางการตลาดในธุรกิจหลัก และธุรกิจรอง ลูกคากองทัพเรือ ลูกคาสวนราชการ 

และรัฐวิสาหกิจ และลูกคาเอกชน มีแนวโนมลดลง (W4) 
ที่มา : อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 20 มิ.ย. 2561 และ คกก.บอท. การประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที ่27 มิ.ย.

2561  

   5. ขาดเงินทุนและแหลงเงนิทุนในการสรางอูเรือแหงใหม (W5) 
ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2560-2564    

 โอกาส (Opportunity = O) 

   1. บอท. เปนเครื่องมือในการสนับสนุนความมั่นคง ดานการซอมบํารุงใหกับกองทัพเรือ 

กอใหเกิดโอกาสในมุมมองดานการตลาด รวมถึงความชัดเจนในมุมมองดานบทบาทและภารกิจขององคกร 

(O1) 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนวิสาหกิจ 2560-2564 

   2. บอท. อยูในความควบคุมของกองทัพเรือ มีโอกาสในการขอรับการสนับสนุน ดานองค

บุคคล องควัตถุ และองคความรูสมัยใหมดานการซอมและสรางเรือ (O2) 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนวิสาหกิจ 2560-2564 

   3. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มความแข็งแกรงรัฐวิสาหกิจดวยการปรับโครงสรางการบริหาร

จัดการ พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานใหไดมาตรฐานสากล สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและ

ภาคเอกชนทั้งในดานการลงทุนและการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในทรัพยสินของรัฐ (O3) 
ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2560-2564 
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    4. นโยบาย Eastern Economic Corridor (EEC) ของรัฐบาล ผลักดันการเกิดอุตสาห- 

กรรมปองกันประเทศเปนเปาหมายหลักที่ 11 หรือ New S-Curve 11 (O4) 
ที่มา : กองธุรกิจและการตลาด, มิถุนายน 2561 

   5. นโยบาย Eastern Economic Corridor (EEC) ของรัฐบาลสนับสนุนการสรางอูเรือแหง

ใหมของ บอท. ในพ้ืนที่สัตหีบ และการบริหารจัดการทรัพยสินของทางราชการเพื่อสรางรายได (O5) 
ที่มา : เพิ่มเติมในการจัดทําแผนวิสาหกิจ 2561-2565 

   6. สคร. ใหการสนับสนุนในการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร (O6) 
ที่มา : เพิ่มเติมในการจัดทําแผนวิสาหกิจ 2561-2565 

 ภัยคุกคาม (Threat = T) 

  1. คูแขงในอุตสาหกรรมท้ังในประเทศ และตางประเทศ ไดแก ประเทศจีน เวียตนาม พมา 

อินโดนีเซีย  มีศกัยภาพสูงในธุรกิจซอมและสรางเรือ (T1) 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนวิสาหกิจ 2560-2564 

  2. กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับดานสิ่งแวดลอม และการขยายตัวของชุมชนยานนาวา 

เปนภัยคกุคามตอการดําเนินงานอูยานนาวา (T2)  
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนวิสาหกิจ 2560-2564 

 

 

SWOT Matrix  

สําหรับใชเปนแนวทางการดําเนินงาน/ตัวชี้วัดรองรับยุทธศาสตร บอท. 
 

 โอกาส (Opportunity = O) ภัยคุกคาม (Threat = T) 

จุดแข็ง 
(Strength = S) 

S1-S2-S4-O1-O2-O4-O5-W1-W4-T1-T2 : สรางอูเรือแหง
ใหมบริเวณชายทะเล 
S3-O3-W5 : พัฒนาพื้นท่ียานนาวาเชิงพาณิชย  
S1-S4-O3-O4-O5 : สรางรายไดดวยการบริหารทรัพยสิน 

 

จุดออน 
(Weakness = W) 

W2-W3-O3 : พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองคกร หัวขอ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
W4-1 : พัฒนาคุณภาพดานบุคลากร องคความรู และเครื่องมือ
เครื่องจักรอุปกรณในการใหบริการซอมทําเรือ 
W4-2 : รักษาตลาดซอมทําเรือลูกคากองทัพเรือ ลูกคาสวน
ราชการและรัฐวสิาหกิจ และลูกคาเอกชน 
W4-3 : สรรหาและพัฒนาบุคลากรดานการตอเรือเฉพาะทาง 
W4-4 : สรรหาหุนสวนทางธรุกิจในการตอเรือเฉพาะทาง 
W4-5 : ทําตลาดตอเรือเฉพาะทางลูกคากองทัพเรือ ลูกคาสวน
ราชการและรัฐวสิาหกิจ และลูกคาเอกชน 
W2-O6 : พัฒนาบุคลากร องคความรู เพ่ือสงเสรมิมาตรฐานการ
บริหารจดัการองคกร 
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วิสัยทัศน  

 “เปนอูเรือที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระดับสากล เติบโตและเปนกลไกสําคัญในอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศและพาณชิยนาวีของไทย สามารถพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน” 

 

พันธกิจ  

1. ใหบริการตอเรือ ซอมเรือ ซอมบํารุงยุทโธปกรณ และจัดสงพัสดุใหแกกองทัพเรือ  

2. ใหบริการตอเรือ ซอมเรือของหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน   

3. ขยายกิจการโดยการสรางอูเรือแหงใหมบริเวณชายทะเล 

4. ขยายกิจการในอุตสาหกรรมปองกันประเทศ การตอเรือเฉพาะทาง และการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยเพ่ือความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว   

5. บริหารจัดการเพ่ือมุงสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ  

6. ดําเนินกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเครงครดั    

 

นโยบายของคณะกรรมการ บอท. ประจําปงบประมาณ 2560 
 

๑. ทั่วไป  พัฒนาบริษัทอูกรุงเทพ จํากัด ใหเปนอูสรางและซอมเรือของกองทัพเรือและสามารถสรางและ ซอม
เรือท่ัวไปตลอดจนโครงสรางเหล็กทางทะเล โดยมีขีดความสามารถในการแขงขัน ระดับแนวหนาใน
อุตสาหกรรมสรางและซอมเรือของไทยและภูมิภาค เพื่อใหสามารถเขาสูระดับสากลไดในอนาคต 

๒. การพัฒนาธุรกิจ  โดยการพัฒนาขีดความสามารถหลัก ในการจัดทําแบบ จัดสงพัสดุ ตอสรางเรือและซอม
เรือและกิจการอันเกี่ยวเน่ืองกับโครงสรางเหล็กทางทะเล ในดานการบริหารงานและการปฏิบัติการ ใหเขาสู
มาตรฐานสากลอยางมืออาชีพ เพื่อใหกิจการมีฐานะการเงินและสภาพคลองที่มั่นคงยั่งยนื รวมทั้งการพัฒนา
ธุรกิจรองที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักและธุรกิจพานิชยนาวี ตลอดจนการรวมมือกับกระทรวงกลาโหมในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศอีกดวย 

๓. การบริหารงาน  มุงผลสัมฤทธิ์ขององคกร ท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยการปฏิรูปการบริหารและ           
การปฏิบัติการ ใหมีความคลองตัว จะแสวงหาความรวมมือกับภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศในการวิจัย  
และพัฒนา และ/หรือ รวมกิจการงาน (Joint Venture) เพื่อใหเปนองคกรที่ทันสมัย มีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใหมีการจัดจางมืออาชีพมาดําเนินการในโครงการตางๆ 
ของบริษัทฯ   มีระบบคาตอบแทนตามผลงานอยางเปนระบบภายใตการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด 
(KPI) อยางมีระเบียบแบบแผน 

๔. การบริหารทรัพยากรบุคคล  เมื่อมีการปรับโครงสรางองคกรใหมีความทันสมัยตามความเหมาะสม             
ใหสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ใหตรงกับงาน โดยมุงเนน         
การทํางานเปนทีม มีระบบพัฒนาบุคคลอยางตอเนื่องสูความเปนมืออาชีพ กําหนดคาตอบแทนท่ัวไป           
ใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน เพื่อใหสามารถรับบุคลากรที่ดี เขาสูองคกรไดและใหมีระบบ       
ตอบแทนพิเศษ สําหรับผลการทํางานที่ดีเดน และเกิดประโยชนตอธุรกิจดวย เพื่อเปนการรักษาบุคลากร       
ที่ดีไว และใหจัดทําระบบการปลดถายพนักงานที่มีความคลองตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดวย 



                                                                                         
 
                                                                                     “ราง” แผนวิสาหกิจ (Corporate Plan) ปงบประมาณ 2561 - 2565 

28 
 

๕. การดําเนินการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตอเรือและซอม  โดยการเรงรัดการพัฒนาทีด่ินยานนาวาเพื่อนําทุน   
ไปลงทุนพัฒนาอูสรางซอมเรอือยางยั่งยนื รวมกับภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศในพื้นที่สัตหีบ             
ปอมพระจุลจอมเกลา และพ้ืนท่ีอื่นๆ ตามแนวทางการพัฒนาทาเรือและอูเรือ ตาม (ราง) พรบ. สงเสริมพานิชย
นาวีของประเทศไทย 

๖. การดาํเนินการทั้งปวงดังกลาวขางตน  ใหดําเนินการดวยจริยธรรมองคกรตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
(Corporate Governance: CG) มีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมดวยความโปรงใส 
สามารถตรวจสอบได และยึดถือประโยชนของชาติเปนสําคัญ 

ที่มา : มติคณะกรรมการ บอท. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

 

“ราง” นโยบายของคณะกรรมการ บอท. ปงบประมาณ 2561-2565 

 1. ทั่วไป พัฒนา บอท. ใหเปนอูตอเรือและซอมเรือของกองทัพเรือ และสามารถสรางเรือเฉพาะ

ทางและซอมเรือทั่วไปใหกับลูกคาหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ตลอดจนดําเนินธุรกิจเก่ียวเนื่อง

ตามพันธกิจและบริคณหสนธิ โดยมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับแนวหนาในอุตสาหกรรมตอเรือ

และซอมเรือของไทย      

 2. การพัฒนาธุรกิจ ใชขอมูลความสําเร็จตามแผนธุรกิจ/โครงการดานการตลาดเปนตัวนําในการ

สรรหาและพัฒนาบุคลากรรวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับปริมาณงาน เรงรัดการดําเนินโครงการ

พัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย โครงการสรางอูเรือแหงใหมบริเวณชายทะเล โครงการขยายกิจการใน

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ การตอเรือเฉพาะทาง และการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางความมั่นคง

ทางการเงนิในระยะยาว   

 3. ดานกําลังพล กําหนดเปาหมายการพัฒนากําลังพลในสังกัดในภาพรวมตามพันธกิจ การ

ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรในดานการใชระบบสารสนเทศ การทํางานเปนทีม และการจัดการความรู การ

พัฒนาความรูของกําลังพลใหกาวทันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี   

 4. ดานการบริหารจัดการองคกร กําหนดเปาหมายเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยการ

ยกเลิกงานที่ลาสมัย ลดความซ้ําซอน หรือเปนกระบวนการที่ไมมีคุณคา การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

บริหารทรัพยากรใหสามารถสนับสนุน การวางแผน การตกลงใจ การควบคุม และการประเมินผล ไดทุก

สวนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานประจําป 

เพ่ือมุงสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ หรือองคกรขีดสมรรถนะสูง  

 5. ระบบธรรมาภิบาล ความโปรงใส และมีคุณธรรม เสริมสรางคุณธรรมและธรรมาภิบาลใน

การปฏิบัติงานใหกับกําลังพลตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเครงครดั    
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ยุทธศาสตร บอท. ปงบประมาณ 2561 – 2565 
 

 การจัดทํายุทธศาสตร บอท. ปงบประมาณ 2561 – 2565 ไดทําการวิเคราะหยุทธศาสตรชาติ 

นโยบายของกระทรวงเจาสังกัด ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สภาวะแวดลอม แผนวิสาหกิจฉบับปงบประมาณ 

2560-2564 รวมถึง SWOT Analysis และ จัดทํา SWOT Matrix สําหรับใชเปนแนวทางในการเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร ไปสูการกําหนดแนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด และเปาหมาย  

 

ยุทธศาสตร (เดิม) 

 ยุทธศาสตรที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท.ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวิสาหกิจ นโยบายกระทรวง  

เจาสังกัดและสภาวะแวดลอม   

 ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางอูเรือแหงใหมในพ้ืนที่สัตหีบ   

 ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว   

ยุทธศาสตรท่ี 4 สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย  

4.0 และแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology)   

 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม และกําหนดแนว

ทางการดําเนินงานและตัวชี้วัด ดังตาราง 

 

“ราง” ยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2561-2565 

 ยุทธศาสตรที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท.ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวิสาหกิจ นโยบายกระทรวงเจา

สังกัดและสภาวะแวดลอม (ยุทธศาสตรบังคับ) 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาธุรกิจ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางนวัตกรรม และการใชเทคโนโลย ี(ยุทธศาสตรบังคับ) 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ระบบธรรมาภิบาล ความโปรงใสและมีคุณธรรม (ยุทธศาสตรบังคับ) 

 



                                                                                         
 
                                                                                     “ราง” แผนวิสาหกิจ (Corporate Plan) ปงบประมาณ 2561 - 2565 

 

ยุทธศาสตร บอท. ตามแผนวิสาหกิจ 2561 – 2565 : ยุทธศาสตรที่ 1 

ยุทธศาสตร บอท. แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด  หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ทบทวนบทบาท บอท.ใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรวิสาหกิจ นโยบาย
กระทรวงเจาสังกัดและสภาวะ
แวดลอม 

ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด และ
เปาหมาย ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายของกระทรวงเจาสังกัด 
และยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
กองทัพเรือ และกระทรวงกลาโหม และทบทวนปละอยางนอย 1 ครั้ง 

-กําหนดแผนดาํเนินการ : ภายใน
เดือนมิถุนายน ของทุกป 
-ดําเนินการแลวเสร็จ : ภายในเดือน
กรกฎาคม ของทุกป  

ใชเปนเกณฑในการพิจารณากําหนด
ตัวช้ีวัดในบันทึกขอตกลงประเมินผล
การดําเนินงานของ บอท. 
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                                                                                     “ราง” แผนวิสาหกิจ (Corporate Plan) ปงบประมาณ 2561 - 2565 

ยุทธศาสตร บอท. ตามแผนวิสาหกิจ 2561 – 2565 : ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตร บอท. แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด  
เปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาธุรกิจ 

2.1 สรางอูเรือแหงใหมบรเิวณชายทะเล 2.1.1 ความสําเร็จของโครงการ (รอยละ)     50 50 

2.1.2 งบประมาณลงทุน (ลานบาท)    1,000 800 

2.1.3 งบประมาณรายจาย (ลานบาท) 2.850     

2.1.4 ความสําเร็จตามลําดับกิจกรรม (รอยละ)      

(1) คกก.บอท., ทร. และ กห. ใหความเห็นชอบผล
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ   

100* 100    

(2) จัดทําโครงการขออนุมัติงบประมาณตอ คกก.
บอท., ทร., กห. และ สศช. 

  100   

(3) ดําเนินการกอสราง (ประมาณ 18 เดือน)    60 40 

2.2 พัฒนาท่ีดินยานนาวาเชิงพาณิชย 2.2.1 ความสําเร็จของโครงการ (รอยละ)    100  
2.2.2 งบประมาณรายจาย (ลานบาท)  10 5 5  
2.2.3 ความสําเร็จตามลําดับกิจกรรม (รอยละ)      
(1) คกก.บอท., ทร. และ กห. ใหความเห็นชอบผล
การศึกษาโครงการ 

100* 100    

(2) เสนอผลการศึกษาโครงการตอ สคร. และ
ดําเนินการขอยกเลิกมติ ครม. ท่ีเปนอุปสรรคตอ
การดําเนินโครงการ 

  100    

(3) ดําเนินโครงการตาม พรบ.การใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 (ประมาณ 19-25 
เดือน) 

 50 30 20  

(2) เปาหมายรายไดเพ่ิมตอป (ลานบาท) n/a n/a n/a n/a n/a 
*ปรับเลื่อนเปาหมายเปนป 2562 
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ยุทธศาสตร บอท. ตามแผนวิสาหกิจ 2561 – 2565 : ยุทธศาสตรที่ 2 (ตอ) 

ยุทธศาสตร บอท. แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด  
เปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาธุรกิจ (ตอ) 

2.3 พัฒนาธุรกิจใหมในกลุมอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ 

2.3.1 จํานวนแผนธุรกิจหรือโครงการ/ความสําเร็จ 
(รอยละ) 

n/a n/a 1/100 1/100 1/100 

(1) งบประมาณรายจาย (ลานบาท) n/a n/a n/a n/a n/a 
(2) เปาหมายรายไดเพ่ิมตอป (ลานบาท) n/a n/a n/a n/a n/a 

2.4 พัฒนาธุรกิจใหมในกลุมพาณชิยนาวี 2.4.1 จํานวนแผนธุรกิจหรือโครงการ/ความสําเร็จ 
(รอยละ) 

n/a 1/100 1/100 1/100 1/100 

(1) งบประมาณรายจาย (ลานบาท) n/a n/a n/a n/a n/a 

(2) เปาหมายรายไดเพ่ิมตอป (ลานบาท) n/a n/a n/a n/a n/a 

2.5 พัฒนาธุรกิจอ่ืนเพ่ือความมั่นคงทางการเงิน 2.5.1 จํานวนแผนธุรกิจหรือโครงการ/ความสําเร็จ 1/1 n/a n/a n/a n/a 
(1) งบประมาณรายจาย (ลานบาท) 0.100 n/a n/a n/a n/a 
(2) รายไดเพ่ิมตอป (ลานบาท) n/a n/a n/a n/a n/a 

*ปรับเลื่อนเปาหมายเปนป 2562 
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ยุทธศาสตร บอท. ตามแผนวิสาหกิจ 2561 – 2565 : ยุทธศาสตรที่ 3 

ยุทธศาสตร บอท. แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด  
เปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาคุณภาพงาน 

3.1 บริการจัดการองคกร ใหเปนไป

ตามมาตรฐานสากล ปรับปรุง

กระบวนการทํางานโดยการยกเลกิงาน

ท่ีลาสมยั ลดความซ้ําซอน หรือ

กระบวนการท่ีไมมีคณุคา เพ่ือมุงสูการ

เปนอูเรือท่ีมีศักยภาพ 

3.1.1 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานองคกรให
เหมาะสมกับการพัฒนาองคกร 
3.1.2 ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคบัใหหนวยงานเปน
มาตรฐานสากล มีความคลองตัว โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได 

 100  
 

100 

100  
 

100 

3.2 รวมมือกับกองทัพเรือในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอูเรือ 

3.2.1 จัดทําโครงการความรวมมือกับกองทัพเรือดาน
การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมอูตอเรือ 

 1  1  

3.3 ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 3.3.1 ศึกษาและกระบวนการผานมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2549, 2553 
3.3.2 ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO14000 ระบบ
จัดการสิ่งแวดลอม 

 100  
 
 

50 

 
 
 

100 
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ยุทธศาสตร บอท. ตามแผนวิสาหกิจ 2561 – 2565 : ยุทธศาสตรที่ 4 

ยุทธศาสตร บอท. แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด  
เปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตรท่ี 4 
การสรางนวัตกรรม 
และการใชเทคโนโลย ี

4.1 พัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ โดย
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาชวยใน
การปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ 

4.1.1 การออกแบบโครงสรางพ้ืนฐานอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงของ บอท. (%) 

100     

4.1.2 ความกาวหนาของระบบชวยการตดัสินใจ เพ่ือสราง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการผลิต(%) 

 50 75 100  

4.1.3 ระบบการจัดการความรูภายในองคกรท่ีทําใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดองคความรูและ

ประสบการณในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือ 

 50 75 100  

4.2 มีสวนรวมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและ

การวิจัยท่ีเก่ียวเน่ืองรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

และภาคสวนอ่ืนในการพัฒนางานตามบทบาท 

4.2.1 จัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหเกิดนวัตกรรม
ใหม โดยความรวมมือระหวาง บอท.กับหนวยงานอ่ืน 

  1 1 1 

 

  

34 
 



                                                                                         
 
                                                                                     “ราง” แผนวิสาหกิจ (Corporate Plan) ปงบประมาณ 2561 - 2565 

ยุทธศาสตร บอท. ตามแผนวิสาหกิจ 2561 – 2565 : ยุทธศาสตรที่ 5 

ยุทธศาสตร บอท. แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด  
เปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตรท่ี 5 
ระบบธรรมาภิบาล ความ
โปรงใสและมีคณุธรรม 

5.1 แผนแมบทในการสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม ของ บอท. 

5.1.1 รอยละความสําเร็จในการดาํเนินการตามแผน 100 100 100 100 100 

5.2 แผนแมบทในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของ บอท. 

5.2.1 รอยละความสําเร็จในการดาํเนินการตามแผน 100 100 100 100 100 

5.2.2 ผลการประเมิน ITA ประจําป (ระดับคะแนน) สูง สูง สูง สูง สูง 
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ภาคผนวก 

 

ผนวก ก 

ยุทธศาสตรสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  

  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

มิถุนายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ภาพรวมและข้อเสนอแนะของยุทธศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมและพาณชิยกรรม 

ยุทธศาสตร ์ ภาพรวม ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บทบาท/เป้าหมาย 

การด าเนินงาน 

- รัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทชัดเจน ได้แก่ ส านักงานสลากฯ โรงงานยาสูบฯ 
บริษัทสหโรงแรมฯ 
- รัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทไม่ชัดเจนและอาจไม่สอดคล้องกับบริบท 
ในปัจจุบัน รวมถึงการด าเนินการยังไม่สามารถแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ 
ของ Regulator และ Operator ได้อย่างชัดเจน  ได้แก่ โรงงานไพ่ฯ  
องค์การสุราฯ  โรงพิมพ์ฯ อต. และ บอท.  
- รัฐวิสาหกิจที่ยังไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ได้แก่ โรงงานยาสูบฯ 
โรงงานไพ่ฯ องค์การสุราฯ และโรงพิมพ์ต ารวจ 
 

- เมื่อโรงงานยาสูบฯ เปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคลควรมีแผนกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้สามารถตอบสนองกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปและ 
มีแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับบทบาท ภารกิจ และสภาวะ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
- รัฐวิสาหกิจควรด าเนินบทบาทในลักษณะเป็นผู้ประกอบการ (Operator) 
เท่านั้น และ รัฐวิสาหกิจควรด าเนินงานในลักษณะที่ไม่เป็นการแข่งขันกับ
เอกชน (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ วรรคสอง)  
- รัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทและแนวทางการด าเนินงานในอนาคตไม่ชัดเจน
ควรมีการทบทวนบทบาทและภาร กิจขององค์กรร่วมกับหน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และให้ด าเนินการภายใน ๒ ปี  
- รัฐวิสาหกิจที่มีแผนย้ายสถานท่ีตั้ง ควรด าเนินการย้ายให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ โดยควรพิจารณาก าลังการผลิตและประสิทธิภาพการให้บริการ 
ให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ีและ capacity ใหม่ด้วย 

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

พิจารณาบทบาทและภารกิจขององค์กรให้เหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ 
เพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตร์ ภาพรวม ข้อเสนอแนะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การลงทุน 

- ในภาพรวมรายสาขาไม่มีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ ยกเว้น โรงงาน
ยาสูบฯ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งเงินรายได้ของตนเอง 
ในการลงทุนแต่มีสถานะท่ีไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งหากมีการลงทุนในกิจการ 
ที่ใช้เงินลงทุนจ านวนมากอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของรัฐวิสาหกิจได้ 
- แผนการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ เช่น  
การลงทุนในนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในการผลิตและบริการ การลงทุน
การบริหารจัดการภายในองค์กร จึงท าให้ไม่เห็นถึงการลงทุนท่ีสะท้อน
ถึงการขยายตัวของการด าเนินธุรกิจตามบทบาทภารกิจท่ีชัดเจน  
- ยังไม่มีแผนงานท่ีชัดเจนในการจัดล าดับความส าคัญและการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าและจ าเป็นในการลงทุน 
- ยังไม่มีแผนส าหรับการกันเงินส ารองเพื่อการลงทุนในอนาคตซึง่อาจท า
ให้เกิดภาระทางการเงินของรัฐวิสาหกิจในระยะยาว  
- รัฐวิสาหกิจบางแห่งมีการพิจารณาถึงการใช้แหล่งเงินทุนทางเลือก PPP 
เป็นต้น 

- รัฐวิสาหกิจที่ต้องมีการทบทวนบทบาท ควรมีการปรับปรุงทิศทางการ
ด าเนินงานและบทบาทให้ชัดเจนสอดรับกับสภาวะที่เปลียนแปลงไปก่อน 
เพื่อให้สามารถพิจารณาการลงทุนที่สอดคลอ้งกับบทบาทและภารกิจ 
- รัฐวิสาหกิจที่มีแผนการลงทุนตามบทบาทและภารกิจควรมีการพิจารณา
ถึงสภาพคล่อง สถานะทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงในการใช้เงิน
ลงทุน หรืออาจมีการจัดหาแหล่งเงินทุนทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมเพื่อให้
การลงทุนมีประสิทธิภาพและไม่เกิดภาระทางการเงินในอนาคต 
- ควรพิจารณาการลงทุนเพื่อสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น
เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้สอดรับกับสภาวะการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปและให้มีมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบรกิารที่ดี 
- ควรมีการวางแผนก ากับติดตามการบริหารจดัการเรือ่งงบลงทุนให้มี 
ความใกล้เคียงกับความเป็นจริง เพื่อให้ไม่ต้องปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี
บ่อยครั้ง 
- ควรพิจารณาการบริหารจัดการทรัพย์สนิให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้
บทบาทและภารกิจ 

ภาพรวมและข้อเสนอแนะของยุทธศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมและพาณชิยกรรม 

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตร์ ภาพรวม ข้อเสนอแนะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ฐานะการเงินที่ม่ันคง 
 

- รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีการใช้รายได้ของตนเอง 
ในการลงทุน ซึ่งหากใช้รายได้ในการลงทุนทั้งหมดอาจท าให้เกิดปัญหา
สภาพคล่องเนื่องจากไม่สามารถหาแหล่งเงินอ่ืนเพื่อใช้เสริมสภาพคล่อง
ได้ 
- รัฐวิสาหกิจบางแห่ง มีการจัดท าแผนเพื่อเพิ่มรายได้ ควบคุมต้นทุน 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
- รัฐวิสาหกิจบางแห่งมีการพัฒนาการให้บรกิารเพื่อรกัษาสัดส่วน 
การสร้างรายได้เดิมและเพิ่มสัดส่วนรายได้ใหม่  
- รัฐวิสาหกิจบางแห่งมีการพัฒนากระบวนการตลาดในเชิงรุกเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน 
- โรงงานยาสูบฯ มีปัญหาสภาพคล่องเนื่องจากการปรับภาษีสรรพสามิต
การแข่งขันกับบุหรี่ต่างประเทศและการลงทุนก่อสรา้งโรงงานยาสูบแห่ง
ใหม ่

- รัฐวิสาหกิจที่มีก าไรและหารายได้ให้รฐั ควรยังต้องรักษาสัดส่วนการสร้าง
รายได้เดิมและเพิ่มสัดส่วนรายได้ใหม่ การบริหารทรัพย์สนิให้มี
ประสิทธิภาพ 
โดยยังคงบทบาทภารกิจท่ีสามารถท าได้ไว้  
- รัฐวิสาหกิจที่ต้องมีการทบทวนบทบาท ควรมีการปรับปรุงบทบาทให้
ชัดเจนก่อน เพื่อให้สามารถพิจารณาแนวทางการด าเนินการให้ฐานะ
ทางการเงินมั่นคง สอดคล้องกับบทบาทและภารกจิ โดยในระยะสั้น ที่ยัง
ไม่มีการก าหนดทิศทางและบทบาทของ รส. ให้ชัดเจน ควรมีการพิจารณา
แนวทางการสร้างรายได้เพิ่มจากสนิทรัพย์หรอืธุรกิจตอ่ยอด และลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น 
- รัฐวิสาหกิจที่มีแนวโน้มว่าจะมีผลการด าเนินงานลดลงซึ่งอาจส่งผล
ขาดทุนในอนาคต ควรมีการหารือร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงิน 
- โรงงานยาสูบฯ ควรมีการบริหารสภาพคล่องให้สอดคล้องกับแผนลงทุน
และแผนธุรกิจเพื่อสร้างความแขง็แกร่งทางการเงินและการเปลี่ยนแปลง
จากสภาวะอุตสาหกรรม 
 

ภาพรวมและข้อเสนอแนะของยุทธศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตร์ ภาพรวม ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 

- รัฐวิสาหกิจบางแห่งมีการจัดท าแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology)  
- มีการจัดท าแผนวิจัยและพัฒนามากขึน้ แต่รัฐวิสาหกิจหลายแห่ง 
ยังขาดการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง มีเพียงบางแห่งที่มีการรับรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละ
เครื่องมือท่ีทันสมัย จากเอกชน เช่น บอท.  
- ในภาพรวมยังขาดแผนงานส่งเสริมการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   
- รัฐวิสาหกิจบางแห่งมีการจัดเก็บองค์ความรู้ และจัดท าฐานข้อมูล มี
ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าโดยผ่าน Mobile Application และ Online 
Application 
 

- รัฐวิสาหกิจควรมีการพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรงุระบบบรหิาร
จัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน อย่างไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจ 
ควรพิจารณาการลงทุนหรือพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม ควบคู่กับ 
การพิจารณาต้นทุนและความคุ้มค่าในการลงทุนทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้วย 
- รัฐวิสาหกิจควรมีแผนการด าเนินงานท่ีส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมร่วมกับ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง และส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาจัดท าแผนรองรับเทคโนโลยแีละนวัตกรรมที่
รองรับการเปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology) และให้มีการน ามา
ปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมโดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ประโยชน์ ทั้งในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภายในองค์กร และปรับปรุงระบบการให้บรกิารให้มี
ความทันสมัย และความสอดคล้องกับแนวทาง Thailand 4.0  

ภาพรวมและข้อเสนอแนะของยุทธศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมและพาณชิยกรรม 

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตร์ ภาพรวม ข้อเสนอแนะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ธรรมภิบาล 
และการบริหารจัดการที่ดี 

- รัฐวิสาหกิจบางแห่ง มีแผนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผน 
การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกจิตาม
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่ดีเพื่อรองรับการด าเนินงาน 
ในอนาคต  
- มีการจัดท ากระบวนการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติหนา้ท่ีให้เป็นไป
ตามระเบียบและสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร  
- มีการสร้างความรับรูค้วามเข้าใจท่ีดีภายในองค์กรและต่อผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกรฐัวิสาหกิจ 
- ในภาพรวมมีแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และคุณธรรมและเท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีการติดตาม
ประเมินผลทั้งในด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการสร้างองค์
ความรู้ มีกระบวนการปรับปรุงภาพลักษณแ์ละการบริหารจัดการเพื่อ
สร้างความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
- รัฐวิสาหกิจบางแห่งมีแผนในการสบืทอดต าแหน่งและถา่ยทอดงาน
อย่างชัดเจนเพื่อรองรับปัญหาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในการ
ท างาน  
 

- รัฐวิสาหกิจควรทบทวนระบบการบรหิารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้
สอดคล้องกับบทบาทและภารกจิตามหลักเกณฑ์การบริหารจดัการองค์กร
ที่ดีและหลักธรรมาภิบาลสากล 
- รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความ
เสี่ยง และสารสนเทศสนับสนุนการบรหิารความเสี่ยงท่ีส าคัญ 
- รัฐวิสาหกิจควรมีแผนงานท่ีรับผิดชอบผลกระทบต่อสังคม เร่งสนับสนุน
การพัฒนาสังคม CSR เช่นการให้ความรู้ 
- รัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ควรมีแผนการทบทวนปรับปรุง
ระบบและกระบวนการจดัซื้อจดัจ้างให้มีประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประเมินผล 
- รัฐวิสาหกิจควรก ากับดูแลองค์กรและบุคลากรให้มีการตรวจสอบและ
ติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 
- รัฐวิสาหกิจควรปรับปรุงกระบวนงานและระบบติดตามการด าเนินงานให้ 
สอดคล้องกับบทบาทและภารกจิ 
- รัฐวิสาหกิจควรปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อรอ้งเรียน
จากผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้เสยี มีช่องทางการสื่อสาร โดยมีการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
- รัฐวิสาหกิจควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
และมีกลไกก ากับตดิตามส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจรยิธรรม 
- ควรสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้สมรรถนะสอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรไ์ทยแลนด์ 4.0  
 

ภาพรวมและข้อเสนอแนะของยุทธศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมและพาณชิยกรรม 

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ความเห็นในภาพรวม : รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเป็นกลุ่มรฐัวิสาหกจิท่ีมีการด าเนินธุรกิจท่ีมีการควบคุมตามกฎหมายโดยรฐั บางรัฐวิสาหกิจอาจมี
กฎหมายเป็นข้อจ ากัดต่อการด าเนินธุรกิจ จึงควรมีการปรับปรุง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความทันสมัยเหมาะสมกบับริบทองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจบุัน รวมถึง
การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนที่สอดคลอ้งกับบทบาทและเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจเพื่อคงสัดส่วนรายได้และหารายได้เพิ่มจากการต่อยอดธุรกิจในอนาคต 
ควรมีแผนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีรองรับและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งควรจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบรหิารจัดการ
องค์กร และปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับบทบาทและภาระกจิด้วย  

ภาพรวมและข้อเสนอแนะของยุทธศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมและพาณชิยกรรม 

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
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ผนวก ข 

ประมาณการผลการดําเนินงาน บอท.  

ปงบประมาณ 2561-2562                        

 

 

 

 

 

 








