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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. มีสำนักงานใหญตั้งอยู เลขที่ 174/1 ถนนเจริญกรุง 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 รวมท้ังกิจการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ปจจุบัน บอท. ซ่ึงมีลักษณะเปน

อูแหง (Graving Dock) ท้ังหมด 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 

ความลึกสูงสุดเหนือธรณีประตู 

(เม่ือน้ำข้ึนสูงสุด) 

4.80 5.20 

ความกวางสูงสุดของเรือ 13.00 (10) 15.20 (10) 

สามารถรองรับเรือที่มีระวางขับ

น้ำตั้งแต 

3,000 ตัน กรอส 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 ตามท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือ 22 มกราคม 2553 มีการแบงสวนงานออก เปน 5 สวน ดังนี ้

 
สถานะภาพดานอัตรากำลังของบริษัท อูกรุงเทพ จำกัด 

1. โครงสรางบุคลากร 

อัตรากำลังของ บอท. ในปจจุบัน ณ พฤษภาคม 2563 มีบุคลากรทั ้งสิ ้น 81 คน แบงเปน                 

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) 

- ระดบัผูอำนวยการ จำนวน  4 ตำแหนง คนครองตำแหนงปจจุบัน 3 ตำแหนง คือ กองบริหาร

ทรัพยากร กองปฎิบัติการ และกองธุรกิจและการตลาด ตำแหนงวางรวม 1 ตำแหนง คือกองแผนงาน 

การเงินและงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองผู้จัดการ (บริหาร) รองผู้จัดการ (การตลาด) รองผู้จัดการ (เทคนิค)

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานประกันคุณภาพ

แผนกความปลอดภัย

กองทรัพยากร กองแผนงานการเงิน

และงบประมาณ

กองธุรกิจและการตลาด กองปฏิบัติการ

แผนก
ธุรการ

แผนกทรัพยากร
บุคคล

แผนกบริหาร
งานพัสดุ

แผนกบัญชี
และการเงิน

แผนกแผนงาน
และงบประมาณ

แผนก
การตลาด

แผนกแผนงาน
และประมาณการ

แผนก
สารสนเทศ

หน่วยงาน
กํากับการ
ซ่อมสร้าง

หน่วยงาน
ปฏิบัติการ
ซ่อมสร้าง

แผนก
การโรงงาน

หน่วยงาน

การอู่

แผนก
การอู่

แผนก
ออกแบบ

22 มกราคม 2553
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- ระดับผูชวยผูอำนวยการ จำนวน 1 ตำแหนง คนครองตำแหนงปจจุบัน 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             

การพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและตอเรือเฉพาะทาง อาทิ เรือรบ เรือชวยรบ เรือน้ำมัน         

เปนตน ใหมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได และมีความยั่งยืนอยางตอเนื่องตอไป 

 2. ธุรกิจการซอมและดัดแปลงเรือในระบบตางๆ อาทิ ตัวเรือ กลจักร ไฟฟา เปนตน สนับสนุน

กิจการพาณิชยนาวี และดานความม่ันคงท้ังเรือในภาคราชการและเอกชน 

 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. ธุรกิจการใหเชาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในสวนของทรัพยสินและพื้นที่เชาของ บอท.           

ท้ังในพ้ืนท่ีของบริษัทฯ ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ และในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทฯ ไดเชาไวจากกรมธนารักษ  

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งการใหเชาชวงดำเนินการ หรือการรวมการดำเนินการ เพื่อการปฏิบัติงาน

รวมกัน หรือสรางธุรกิจใหม และทำใหเกิดสภาพคลองในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 6. ธุรกิจการฝกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการตอเรือและซอมเรือ อาทิ งานแลนประสาน 

งานเพลาใบจักร ชางสี ชางทอ เปนตน 

7. ธุรกิจใหเชาท่ีดินเพ่ือการพาณิชย ระยะเวลาไมเกิน 30 ป
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ผลการดำเนินงาน บอท. ปงบประมาณ 2557 - 2562 
หนวย : ลานบาท 

 
หนวย : ลานบาท 

 
หนวย : ลานบาท 

 
 

รายได จํานวนงาน รายได จํานวนงาน รายได จํานวนงาน รายได จํานวนงาน รายได จํานวนงาน รายได จํานวนงาน

กองทัพเรือ 88.3 1 - - - - 5.974 3 0.29 1 - -

หนวยงานราชการและรัฐวิสากิจอื่น - - - - - - - - - - - -

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 - -

25622561
งานตอ/สรางเรือ

2557 2558 2559 2560

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

25622561
งานขายและใหบริการตามสัญญา

2557 2558 2559 2560

รายได จํานวนงาน รายได จํานวนงาน รายได จํานวนงาน รายได จํานวนงาน รายได จํานวนงาน รายได จํานวนงาน

กองทัพเรือ 59.65 24 73.347 36 74.691 22 31.466 13 48.64 9 34.182 5

หนวยงานราชการและ       

รัฐวิสากิจอื่น
12.66 6 22.686 8 0.618 1 8.95 4 13.12 5 3.978 4

เอกชน 32.282 15 3.728 5 4.842 5 1.508 3 0.71 1 0.71 1

รวมซอมเรือ 104.592 45 99.761 49 80.151 28 41.924 20 62.47 15 38.87 10

25622561
งานซอมเรือ

2557 2558 2559 2560
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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   

ตนทุนทางการเงิน          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      

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 ท่ี 389/29 ลงวันท่ี 2 พ.ค.29)  

บริษัทฯ ไมมีกิจกรรมในการออกแบบเรือ คงเหลือเพียงดานปฏิบัติการสะทอนใหเห็นภาพ

วาขีดความสามารถทางการผลิตมีสูง แตความสามารถในการออกแบบอยูในระดับต่ำ ขอจำกัดของการ

พัฒนาบริษัทฯ ไมไดอยูที ่ระดับขีดความสามารถทางวิศวกรรม แตมีปญหาอยางมากในดานการบริหาร

จัดการ ชางฝมือของบริษัทฯ มีทักษะเฉพาะตัวอยูในระดับสูงสามารถผลิตผลงานมีคุณภาพดี การยกระดับ

ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสามารถทำไดจากการลงทุนในเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น  การบริหารจัดการ

องคกร บริษัทฯ มีการบริหารจัดการภายในท่ีดี มีการประกันระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 2015

แตมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอยูในระดับต่ำ และไมมีการใชขอมูลจาก

สารสนเทศการผลิตมาคำนวนผลตอบแทนใหกับพนักงาน รวมทั้งไมมีการติดตามการไหลเวียนของพัสดุ ซ่ึง

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 และกิจกรรมการซ้ือขายเรือก็เกิดข้ึนไดยาก 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรภายนอก  

  1. บอท. เปนเครื่องมือในการสนับสนุนความมั่นคง ดานการซอมบำรุงใหกับกองทัพเรือ 

กอใหเกิดโอกาสในมุมมองดานการตลาด รวมถึงความชัดเจนในมุมมองดานบทบาทและภารกิจขององคกร  

   2. บอท. อยูในความควบคุมของกองทัพเรือ มีโอกาสในการขอรับการสนับสนุน ดานองค

บุคคล องควัตถุ และองคความรูสมัยใหมดานการซอมและสรางเรือ  
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   3. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มความแข็งแกรงรัฐวิสาหกิจดวยการปรับโครงสรางการบริหาร

จัดการ พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานใหไดมาตรฐานสากล สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและ

ภาคเอกชนท้ังในดานการลงทุนและการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในทรัพยสินของรัฐ  

    4. น โ ยบ าย  Eastern Economic Corridor (EEC) ขอ ง ร ั ฐ บ าล  ผ ล ั ก ด ั น ก า ร เ กิ ด              

อุตสาหกรรมปองกันประเทศเปนเปาหมายหลักท่ี 11 หรือ New S-Curve 11  

   5. นโยบาย Eastern Economic Corridor (EEC) ของรัฐบาลสนับสนุนการสรางอูเรือแหง

ใหมของ บอท. ในพ้ืนท่ีสัตหีบ และการบริหารจัดการทรัพยสินของทางราชการเพ่ือสรางรายได  

   6. สคร. ใหการสนับสนุนในการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร  

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรภายใน  

1. เปนรัฐวิสาหกิจดานความมั ่นคง สังกัดกระทรวงกลาโหม ในความควบคุมของ

กองทัพเรือ  

2. มีประสบการณในการบริหารโครงการตอเรือและซอมบำรุงเรือซึ่งเปนยุทโธปกรณท่ี

สำคัญของกองทัพเรือมาอยางตอเนื่อง  

3. ที่ดินที่ตั้ง บอท.สำนักงานใหญ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเชิงพาณิชยเพื่อสรางความ

ม่ันคงทางการเงินใหแกองคกร  

4. ทำเลที่ตั้งของพื้นที่ภายใน อรม.อร. มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจซอมและสรางเรือ 

โครงสรางเหล็กทางทะเล อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง  

5. บริษัทฯ มีการกำกับดูแลท่ีดี (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 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ียานนาวา 
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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 

จำกัด สงผลใหสาธารณรัฐฟลิปปนส และสาธารณรัฐสังคมนิยมศรีลังกา มีสนใจใหบริษัทฯ ตอเรือ                 

ตรวจการณไกลฝง และบริษัทฯ ไดรับเชิญเขารวมกิจการคารวม (Consortium) เพื่อการใหบริการรื้อถอน

สิ่งติดตั้งในกิจการปโตรเลียม (Decommissioning) 

 
 

 

 

 

 



                                                       แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน ครั้งท่ี 2) 

 

9 
 

การกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตร 

 
วิสัยทัศน 

 “เปนอูเรือที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระดับสากล เติบโตและเปนกลไกสำคัญใน

อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพาณิชยนาวีของไทย สามารถพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน” 

ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567 

 

พันธกิจ  

1. ใหบริการตอเรือ ซอมเรือ ซอมบำรุงยุทโธปกรณ และจัดสงพัสดุใหแกกองทัพเรือ  

2. ใหบริการตอเรือ ซอมเรือของหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน   

3. ขยายกิจการโดยการสรางอูเรือแหงใหมบริเวณชายทะเล 

4. ขยายกิจการในอุตสาหกรรมปองกันประเทศ การตอเรือเฉพาะทาง และการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือความม่ันคงทางการเงินในระยะยาว   

5. บริหารจัดการเพ่ือมุงสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ  

6. ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อยางเครงครัด    

ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567 
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นโยบายของคณะกรรมการบริษัท อูกรุงเทพ จำกัด ประจำปงบประมาณ 2563 

1. ท่ัวไป   สรางองคกรใหเติบโตเปนบริษัทชั้นนำดานอุตสาหกรรมซอมและสรางเรือ และ

ดำรงขีดความสามารถการแขงขันในตลาดซอมและสรางเรือของไทย ท้ังดานคุณภาพและราคา และมีสวนใน

การผลักดันและสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม รวมถึงพัฒนา

สินทรัพยท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถขยายขีดความสามารถในธุรกิจหลักใหเปนไปตามเปาหมายท่ี

กำหนด 

2. การพัฒนาธุรกิจ   พัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อตอบสนอง      

การพัฒนาธุรกิจของบริษัทใหเปนมาตรฐานสากล ไดรับการเชื่อมั่นเชื ่อถือจากทุกภาคสวน และสรางความ            

พึงพอใจสูงสุดแกลูกคา ตลอดจนพัฒนาอุปกรณและเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที ่ทันสมัย สามารถนำเสนอ

โครงการตอเรือรบ  ที่มีคุณลักษณะดี ในราคาที่สามารถแขงขันไดใหมิตรประเทศ ขยายขอบเขตเพ่ือ

สนับสนุนอุตสาหกรรมปองกันประเทศและอุตสาหกรรมภายในประเทศในดานอื่นๆ เพิ่มเติม รวมถึง

พัฒนาการคารวม เพื่อรื้อถอนสิ่งติดตั้ง ในกิจการปโตรเลียมเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ ตลอดจนสงเสริม 

สรางนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีในการดำเนินกิจการ 

3. การบริหารงาน   ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance : CG) มีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และสิ่งแวดลอม       

ดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมท้ังยึดถือประโยชนขององคกรและประเทศชาติเปนสำคัญ 

4. การบริหารทรัพยากรบุคคล   มุงเนนการพัฒนาและดำรงรักษาบุคลากร สงเสริมให

บุคลากรมีสวนรวมสรางสรรคผลงานและความเจริญกาวหนา อยางยั่งยืนใหกับองคกร สงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ดีในการทำงาน พัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง สนับสนุน ใหเติบโตในหนาที่การงาน ดวย

คาตอบแทน รวมท้ังสวัสดิการ อยางเหมาะสมและเปนธรรม 

5. การดำเนินการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมสรางเรือและซอมเรือ   พัฒนาท่ีดินยานนาวา        

ใหสำเร็จตามกรอบเวลา วางแผนและศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนสรางอูเรือแหงใหมบริเวณดาน               

ทิศเหนือภายใน อรม.อร. รวมทั้งรวมกับหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ และอูเรือ           

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอมและสรางเรือ ตาม (ราง) พรบ.สงเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย 

ที่มา : มติคณะกรรมการบริษัท อูกรุงเทพ จำกัด คร้ังที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

 

คานิยม  

“แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ส ั ่งสมความเชี ่ยวชาญในอาชีพ สรางสรรคนว ัตกรรม               

สูความยั่งยืน” 

ที่มา : มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ คร้ังที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 
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การวิเคราะห Business Model ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมการแขงขัน

 
ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567  

 

การกำหนด Intelligent Risk 

วิสัยทัศนระยะส้ัน ดำเนินการพัฒนาท่ีดินยานนาวาไดแลวเสร็จในปงบประมาณ 2564 

วิสัยทัศนระยะกลาง ดำเนินการกอสรางอูเรือแหงใหมไดแลวเสร็จในปงบประมาณ 2569 

วิสัยทัศนระยะยาว เปนอูเรือท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการระดับสากล 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 สงเสริมใหพนักงานไดรับการฝกอบรมใหมีทักษะ

ความรูเพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อใหพนักงานผูกพันกับองคกร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหทุนบุคลากรศึกษาตอ

ในระดับที่สูงขึ้น และไดรับความรวมมือจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในการอบรมและทดสอบ

ฝมือแรงงานตำแหนงชางเชื่อมเพื่อใหพนักงานไดมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ ซึ่งจะทำให

พนักงานไดมีความรูและไดรับใบรับรองมาตรฐานสากล ทำใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯเชื่อวาการ

ดำเนินการดังกลาวจะลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรของบริษัทฯ ไดในอนาคต 

3. ความเสี่ยงดานสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ ที่ดินยานนาวาซึ่งเปนที่ตั้งของบริษัทฯ 

ในปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวางรอการพัฒนาท่ีดิน และบริษัทฯ ไดเชาอูเรือบริเวณอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 

กรมอูทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกองทัพเรืออาจมีผลทำให

เกิดปญหาการซอมทำเรือไดในอนาคต บริษัทฯ จึงจำเปนตองหาสถานท่ีประกอบกิจการใหมโดยไดรับความ

อนุเคราะหจากกองทัพเรือ แตรอการดำเนินการทำสัญญาเชาจากกรมธนารักษ มีระยะเวลาสัญญา 30 ป 

ซ่ึงผูใหเชาสามารถบอกเลิกสัญญาไดตามเง่ือนไขปกติของสัญญาระหวางหนวยงานราชการกับบริษัทฯ ทำให

บริษัทฯ อาจตองจัดหาสถานที่ประกอบธุรกิจใหมหากสัญญาเชาสิ้นสุดลง อยางไรก็ตามหากมีการยกเลิก

สัญญา ในการนี้บริษัทฯ อยูระหวางศึกษาความเปนไปไดในการจัดซื้ออูลอย เพื่อสามารถเคลื่อนยายอูลอย

ซ่ึงจะเปนอุปกรณหลักในการดำเนินงานไปยังสถานท่ีตั้งแหงใหมได 

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งรายไดและตนทุนการผลิตของบริษัทฯ บางสวน

อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะงานตอเรือ และงานซอมเรือ อาจจะตองมีการนำเขาเครื่องจักรมูลคา

สูงจากตางประเทศ เชน เครื่องกำเนิดไฟฟา เครื่องจักรเดินเรือ เครน กวาน ในขณะที่งานซอมเรือจะมีการ

ซ้ืออุปกรณภายในประเทศเปนสวนใหญ บริษัทฯ จึงใหความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทำ

สัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา สำหรับภาระผูกพันท่ีเปนเงินสกุลตางประเทศ 
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5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของวัสดุการผลิต จากวัสดุหลักท่ีบริษัทฯ นำมาใช 

คือ เหล็กแผน สี ทอ วาลว และลวดเชื่อม รวมทั้งตนทุนการผลิตอื่นๆ ที่มีแนวโนมการปรับเพิ่มราคา

ตอเนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ทำใหบริษัทมีตนทุนประกอบการที่เพิ่มขึ้นดวย ซ่ึงบริษัทฯ ไดจำกัด

ขอบเขตความเสี่ยงโดยการปรับอัตราคาบริการเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับราคาน้ำมันเทานั้น 

6. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง การที่ลูกคาอาจไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีกับ

บริษัทฯ ภายใตเงื่อนไขปกติได ดังนั้นบริษัทจำเปนตองจำกัดขอบเขตความเสี่ยงโดยพยายามใหมีการชำระ

เงินคาซอมทำเรือใหมากท่ีสุดกอนเรือออกจากอู 

7. ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำกรมธรรม

ประกันภัยคุมครองความเสี่ยงดานสิ่งปลูกสราง เครื่องจักร สต็อกสินคา อูลอย รวมทั้งความสูญเสีย และ

ความเสียหายตอตัวเรือท่ีกำลังสรางหรือกำลังซอม  

การวิเคราะห Scenario Planning 

 

การกำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

๑. ขยายโอกาสทางธุรกิจ 

๒. สรางความเขมแข็งของธุรกิจอูตอเรือ   

๓. มุงสูการบริหารท่ีเปนเลิศและเติบโตอยางยั่งยืน” 

Worst Case Base Case Best Case

Growth -10% Growth 0% Growth +5%

Sales 181.81        202.01        212.11        

Inventory Mgt. System Direct Costs 102.05        113.39        119.06        

Gross Profit 79.76          88.62          93.05          

Operating Expenses 21.60          21.60          21.60          

Manpower Planning Payroll 30.00          30.00          30.00          

Networking Mgt. Marketing 0.27            0.27            0.50            

Operating Profit 27.89          36.75          40.95          

Depreciation 8.00            8.00            8.00            

External Funding Mgt. Interest 1.00            0.50            0.50            

Net Profit 18.89         28.25         32.45         
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ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตรของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด พ.ศ.2563-2567 

 

1.ทบทวนบทบาท 2.การพัฒนาธุรกิจ 

 
พัฒนาท่ีดิน     

ยานนาวา 

ภายในปงป. 64 

- สรางอูเรือแหงใหม 

- พัฒนาธุรกิจใหม 

“เปนอูเรือที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระดับสากล เติบโตและเปนกลไกสําคัญในอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพาณิชยนาวีของไทย สามารถพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน” 

 

ใหบริการตอเรือ ซอมเรือ ซอมบํารุงยุทโธปกรณ และจัดสงพัสดุใหแกกองทัพเรือ ใหบริการตอเรือ ซอมเรือของหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ขยายกิจการ

โดยการสรางอูเรือแหงใหมบริเวณชายทะเล  ขยายกิจการในอุตสาหกรรมปองกันประเทศ การตอเรือเฉพาะทาง และการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือความมั่นคง

ทางการเงินในระยะยาว  บริหารจัดการเพ่ือมุงสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ ดําเนินกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเครงครัด    

 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

คานิยม “แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ สั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ สรางสรรคนวัตกรรมสูความยั่งยืน” 

 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร 

กลยุทธ - แผนวิสาหกิจ 

- แผนปฏิบัติการ 

-  CG/SP/RM&IC 
- SCM/DT/HCM 
- KM&IN 

 

เปาหมาย ทบทวนปละ 1 ครั้ง ภายในปงป. 69 

3.การพัฒนาคุณภาพ

 

 - มาตรฐานสากล  

-สรางความรวมมือกับ

กองทัพเรือ  

- ระบบความปลอดภัย 

4.การสรางนวัตกรรม 

 

5.ระบบธรรมาภิบาล 

- แผนแมบทการสงเสริม

คุณธรรมฯ 

- การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

ทุกปงป.  

- ปรับปรุงระบบบริหาร 

- สนับสนุนการพัฒนา

นวัตกรรมและการวิจัย 

ภายในปงป.69 

ขยายโอกาสทางธุรกิจ สรางความเขมแข็งของธุรกิจอูตอเรือ มุงสูการบริหารท่ีเปนเลิศและเติบโตอยางยั่งยืน 



                                                                            แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน) 

15 

 

บริษัท อูกรุงเทพ จำกัด 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 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 

    รายไดจากการขายและใหบริการตามสัญญา 538.27 332.05 115.29 - 

    รายไดจากการขายพัสด ุ 0.02 0.37 6.00 15.00 

    รายไดคาเชาชวงท่ีดินและอาคาร 3.08 13.40 6.00 10.00 

    รายไดจากการดำเนินงานอ่ืน 6.90 8.93 5.42 9.22 

    รายไดอ่ืน ๆ  1.88 1.55 0.90 1.50 

  รวมรายได 634.74 402.45 202.01 149.72 

คาใชจาย :     

    ตนทุนงานผลิตผล  99.32 82.29 45.00 75.00 

    ตนทุนการขายและใหบริการตามสัญญา 442.02 228.74 63.12 - 

    ตนทุนงานบริการ 3.27 6.92 4.43 7.38 

    ตนทุนคาเชาชวงท่ีดินและอาคาร 1.96 1.87 0.84 1.40 

    รวมตนทุนในการดำเนินงาน 550.21 316.17 113.39 83.78 

  คาใชจายในการดำเนินงานและบริหาร  66.64 35.22 48.60 48.71 

  โบนัสกรรมการและพนักงาน 1.34 3.54 3.47 1.29 

รวมคาใชจาย 618.19 354.84 165.46 133.78 
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ปงบประมาณ 2561 
2562 

2563F 2564F 

กำไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและ 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
16.55 47.61 36.55 15.94 

ตนทุนทางการเงิน 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)สุทธ ิ 11.21 36.05 28.25 10.57 

 

แผนการลงทุน 

งบลงทุนเพ่ือการดำเนินงานปกติ 

 ประจำปงบประมาณ 2563 

ลำดับ รายการ หนวยงาน 
จำนวน 

(หนวย) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1 หมวดท่ีดิน    

2 หมวดสิ่งกอสราง    

3 หมวดเครื่องจักรอุปกรณ    

4 หมวดยานพาหนะ    

5 หมวดเครื่องใชสำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใชขนาดเล็ก   

6 หมวดวิจัยและพัฒนา    

7 หมวดลงทุนอ่ืน    

รวมหมวด 1-7  

8 หมวดสำรองราคา (รอยละ 5 ของยอดรวมหมวด 1-7)  

9 หมวดสำรองกรณีจำเปนเรงดวน   2,000,000 

รวมท้ังส้ิน 2,000,000 
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แนวทางการดำเนินการป 2563 - 2564 

1. บอท.ควรรักษาฐานลูกคาเดิมในธุรกิจซอมเรือ ใหเปนแหลงรายไดที่สม่ำเสมอตอเนื่อง 

และบริหาร จัดการคาใชจายเพื่อรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรใหเหมาะสม ในขณะเดียวกัน 

เรงรัดใหเกิดการพัฒนาอูเรือแหงใหมอยางเปนรูปธรรม เพื่อเปนเครื่องมือในการสรางขีดความสามารถ         

ในการแขงขัน โดยการนำเงินทุนจากการพัฒนาพ้ืนท่ียานนาวาเชิงพาณิชย 

2. บอท.ควรใชจุดแข็งขององคการในการเปนหนวยงานภาครัฐ รวมมือกับภาคสวนตางๆ 

รวมถึงเอกชน เพ่ือมองหาโอกาสธุรกิจหลักคือการซอม/สรางเรือใหม ท้ังใน และนอกประเทศ 

3. บอท.ควรพัฒนาธุรกิจใหมเพื่อกระจายโอกาสในตลาดใหม ที่นอกเหนือจากธุรกิจหลัก 

เชน โครงการเก่ียวของกับโครงสรางเหล็กทางทะเล โครงการเก่ียวกับระบบอาวุธ และยุทโธปกรณ โครงการ

เกี ่ยวกับ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยการแสวงหาความรวมมือกับภาคสวนตางๆ รวมถึง

เอกชน  

ยุทธศาสตร บอท. ปงบประมาณ 2563 – 2567 

 การจดัทำยุทธศาสตร บอท. ปงบประมาณ 2563 – 2567 ไดทำการทบทวนแผนวิสาหกิจ

ฉบับปงบประมาณ 2561-2565 โดยทำการรวบรวมและวิเคราะหปจจัยนำเขาในการวางแผนยุทธศาสตร   

วิเคราะหสภาวะแวดลอม ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแมบท (Flagship 

Projects) แผนยุทธศาสตรกระทรวงกลาโหม นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และกองทัพเรือ 

SWOT วิเคราะหความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรและความสามารถพิเศษองคกร กำหนด

ตำแหนงทางยุทธศาสตร ว ิเคราะห Business Model กำหนด Intelligent Risk วิเคราะห Scenario 

Planning กำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาประสงค การตรวจสอบความสมดุล การออกแบบ Work 

Systems เพื่อบรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร สำหรับใชเปนแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตรไปสูการ

กำหนดแนวทางการดำเนินการ ตัวชี้วัด และเปาหมาย ปงบประมาณ 2563 – 2567 

ยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2563 - 2567 

 ยุทธศาสตรที ่ 1 ทบทวนบทบาท บอท.ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวิสาหกิจ นโยบาย

กระทรวงเจาสังกัดและสภาวะแวดลอม  

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาธุรกิจ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางนวัตกรรม และการใชเทคโนโลย ี 

 ยุทธศาสตรท่ี 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

ย ุทธศาสตร ตามแผนว ิสาหกิจ ป งบประมาณ 2563-2567 จำนวน 16 แผนงาน/โครงการ และ                    

37 ตัวชี้วัด งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติวงเงิน 2,000,000 บาท และงบประมาณรายจายวงเงิน 

2,540,000 บาท ดังตาราง 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร 
แผนงาน/

โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

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 

4 
การสรางนวัตกรรม 

และการใชเทคโนโลย ี
2 5 0 200,000 

5 
ระบบธรรมาภิบาล ความ

โปรงใสและมีคุณธรรม 
3 4 0 343,556 

 รวม 15 35 0 2,540,000 

*ไมรวมงบลงทุนเพ่ือการดำเนินงานปกติ 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 

หนาท่ีความรับผิดชอบ :  

การหารายได สำรวจ การวิเคราะห การวางแผน การประมาณการ และการกำกับดูแล แผนธุรกิจ

ของบริษัท ท้ังในสวนของธุรกิจหลัก คือ การซอมและสรางเรือ สวนประกอบของเครื่องจักรเครื่องกล  และ 

ธุรกิจรอง รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ  

ในปงบประมาณ 2563 ไดจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

ดังนี้ 

ลำดับ ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

งบลงทุน รายจาย 

1 ยุทธศาสตรท่ี 1 ทบทวนบทบาท 

บอท. /แผนปฏิบัติการมุงเนน

ลูกคาและผูมีสวนไดเสีย  

 

ทบทวนแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคา

และผูมีสวนไดเสีย 

0 0 

2 ยุทธศาสตรท่ี 1 ทบทวนบทบาท 

บอท. /แผนปฏิบัติการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัล  

 

ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัล  

0 0 

3 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนา

ธุรกิจ/ 

1. ความสำเร็จโครงการฯ 

2. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

ท่ีประชุมผูถือหุน กองทัพเรือ 

และกระทรวงกลาโหมใหความ

เห็นชอบผลการศึกษาโครงการ 

3. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

ท่ีประชุมผูถือหุน อนุมัติการให

เชาท่ีดินยานนาวา ระยะเวลา 

30 ป 

 

 

โครงการพัฒนาท่ีดินยานนาวา          

เชิงพาณิชย 

0 0 
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ลำดับ ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

งบลงทุน รายจาย 

4 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนา

ธุรกิจ/ระดับความสำเร็จของ     

การจัดทำแผนแมบทเพ่ือ

ตอบสนองความตองการ/ความ

คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสยี 

 

โครงการจดัทำแผนแมบทเพ่ือ

ตอบสนองความตองการ/ความ

คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสยี 

0 67,625 

5 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนา

ธุรกิจ/การดำเนินงานดาน     

กลยุทธการตลาดเชิงรุกและ

ยกระดับผลประกอบการ          

ในการบริหารตนทุนตอหนวย 

 

โครงการตลาดเชิงรุกและยกระดับผล

ประกอบการในการบริหารตนทุนตอ

หนวย  

0 100,000 

6 ยุทธศาสตรท่ี 3  

การพัฒนาคุณภาพงาน/จดัทำ

โครงการความรวมมือกับ

กองทัพเรือดานการวิจัยและ

พัฒนาเพ่ิมศักยภาพ

อุตสาหกรรมอูตอเรือ 

 

โครงการรวมมือกับกองทัพเรือในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมอูเรือ 

0 100,000 

7 ยุทธศาสตรท่ี 4 

การสรางนวัตกรรม 

และการใชเทคโนโลยี/จดัทำ

โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให

เกิดนวัตกรรมใหม โดยความ

รวมมือระหวาง บอท. กับ

หนวยงานอ่ืน 

 

โครงการมสีวนรวมสนับสนุนการ

พัฒนานวัตกรรมและการวิจัยท่ี

เก่ียวเน่ืองรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

และภาคสวนอ่ืนในการพัฒนางานตาม

บทบาท 

0 100,000 

8 ยุทธศาสตรท่ี 4 

การสรางนวัตกรรม 

และการใชเทคโนโลยี/ 

ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงของ 

บอท. (%) 
 

 

พัฒนาระบบการทำงานใหมี

ประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรมมาชวยใน

การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

(โครงการตรวจสอบการใชงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

      0 25,000 
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ลำดับ ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

งบลงทุน งบลงทุน 

9 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

การสรางนวัตกรรม 

และการใชเทคโนโลยี/ 

ความกาวหนาของระบบชวย

การตัดสินใจ เพ่ือสราง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

และการผลิต (%) 

 

พัฒนาระบบการทำงานใหมี

ประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรมมาชวยใน

การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

(โครงการระบบงานสนับสนุนการ

บริหารจดัการสารสนเทศ) 

0 

25,000 

10 ยุทธศาสตรท่ี 4 

การสรางนวัตกรรม 

และการใชเทคโนโลยี/จดัทำ

แผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

ท่ีสนับสนุนระบบการเรียนรูและ

พัฒนาของบุคลากร 

พัฒนาระบบการทำงานใหมี

ประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรมมาชวยใน

การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

(โครงการอบรมดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

0 50,000 

11 ยุทธศาสตรท่ี 5  

ระบบธรรมาภิบาล ความ

โปรงใสและมีคณุธรรม /การ

แสดงความรับผดิชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม 

แผนงานปฏิบัติการดานการแสดง

ความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

0 130,000 

รวม 0 597,625 
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แผนกการตลาด 
 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  ทบทวนแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมสีวนไดเสยี 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ทบทวนบทบาท บอท. /แผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย  

 

ปจจัยเส่ียง :  การดำเนินทบทวนแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย 
 

หลักการและเหตุผล :  แผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย มีความเชื่อมโยงสอดคลอง บูรณาการ

กับวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายของรัฐวิสาหกิจ ผานการ

วิเคราะหปจจัยนำเขา/ขอมูลสำคัญที ่เก ี ่ยวกับ Stakeholders ที ่สำคัญทั ้งหมด 

โดยเฉพาะความตองการ ความคาดหวัง และความกังวลของ Stakeholders กฎหมาย/ 

กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวของ และปจจัยภายในและภายนอกอ่ืนๆ 

 

วัตถุประสงค :   1. เพื่อใหการจัดทำแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย ดำเนินการผาน      

การมีส วนรวมของ Stakeholders ที ่สำคัญ อยางนอยตองจัดใหม ีการ Hearing              

ในภาพรวมของแผน 

2. เพ่ือใหแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย มีความเช่ือมโยงสอดคลอง 

และบูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) 

ระบบงาน และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญ

ระดับองคกรอื่นๆ เชน แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล ฯลฯ 

3. เพ่ือใหมีกระบวนการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย และแนวทางการ 

ติดตามและปรับปรุงแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย  

4. เพื่อใหการสื่อสารแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย แก บุคลากร ผูสง

มอบคูคา และคูความรวมมือ และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีความรับรูและ

เขาใจ 
 

เปาหมาย :  จัดทำแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสียแลวเสร็จภายในปบัญชี 2563 

 
 

แนวทางดำเนินการ :  1. ทบทวนแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย ใหมีความสอดคลองกับ

วิสัยทัศน  พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัทฯ 

1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผู มีส วนได เสีย            

เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน 

1.2 พิจารณาระบบงานดานการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสียที่สำคัญจำเปนที่ตอง

ดำเนินการ เพ่ือใหสอดคลอมกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัทฯ 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย 2564  
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2.1 นำขอมูลท่ีไดจากการพิจารณาทบทวนในขอ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการ

มุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสยี โดยการจัดกลุมยุทธศาสตรออกเปนดานตาง ๆ เพื่อให

ครอบคลุมกับการบริหารงานมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสียในภาพรวม 

2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร และคาเปาหมาย 

2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (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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 ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  ทบทวนแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 
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. 

1 

 
 

2 

 

3 

 

4 

 

ทบทวนแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมสีวนไดเสยี 

2564 ใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ และ

ยุทธศาสตรของบริษัทฯ 

จัดทำแผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย 

2565  

เสนอคณะอนุกรรมการมุงเนนลูกคาและผูมสีวนไดเสยี 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ

25 

 

 

25 

 

25 

 

25 

 

แผนก

การตลาด 

ต.ค.-ธ.ค.62 

 

 

ม.ค.-มี.ค.63 

 

เม.ย.-พ.ค.63 

 

ก.ค.-ก.ย.63 

            

  100               
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แผนกการตลาด 
 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ทบทวนบทบาท บอท. /แผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล 

 

ปจจัยเส่ียง :  การดำเนินทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

หลักการและเหตุผล :  แผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดจิิทัล มีความเช่ือมโยงสอดคลอง บูรณาการกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายของรัฐวิสาหกิจ ผานการ

วิเคราะหปจจัยนำเขา/ขอมลูสำคญัท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลท่ีสำคัญ

ท้ังหมด โดยเฉพาะความตองการ ความคาดหวัง และความกังวลของลูกคาและบุคลากร 

กฎหมาย/ กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวของ และปจจัยภายในและภายนอกอ่ืนๆ 

 

วัตถุประสงค :   1. เพื่อใหการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินการผานการมีสวน

รวมของลูกคา คูคา และบุคลากร อยางนอยตองจัดใหมีการ Hearing ในภาพรวมของ

แผน 

2. เพ่ือใหแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเช่ือมโยงสอดคลอง และบูรณา

การกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) ระบบงาน 

และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั ้งแผนที่สำคัญระดับ

องคกรอื่นๆ เชน แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการมุงเนน

ลูกคาและผูมีสวนไดเสีย ฯลฯ 

3. เพ่ือใหมีกระบวนการติดตามและปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  

4. เพื ่อใหการสื ่อสารแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แก ลูกคา คู คา และ

บุคลากร มีความรับรูและเขาใจ 
 

เปาหมาย :  จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลแลวเสร็จภายในปบัญชี 2563 

 
 

แนวทางดำเนินการ :  1. ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2563 ใหมีความสอดคลองกับ

วิสัยทัศน  พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัทฯ 

1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2563 เพื่อหา

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน 

1.2 พิจารณาระบบงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสำคัญจำเปนท่ีตองดำเนินการ 

เพ่ือใหสอดคลอมกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัทฯ 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2564  
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2.1 นำขอมูลท่ีไดจากการพิจารณาทบทวนในขอ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการ

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดกลุมยุทธศาสตรออกเปนดานตาง ๆ เพื ่อให

ครอบคลุมกับการบริหารงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวม 

2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร และคาเปาหมาย 

2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (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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 ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 
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. 

1 

 
 

2 

 

3 

 

4 

 

ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล 2564 

ใหมีความสอดคลองกับวิสยัทัศน  พันธกิจ และ

ยุทธศาสตรของบริษัทฯ 

จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล 2565 

 

เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ

25 

 

 

25 

 

25 

 

25 

 

แผนก

การตลาด 

ต.ค.-ธ.ค.

62 

 

ม.ค.-มี.ค.63 

 

เม.ย.-พ.ค.63 

 

ก.ค.-ก.ย.63 

            

  100               
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แผนกการตลาด 
 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  โครงการพัฒนาท่ีดินยานนาวาเชิงพาณิชย 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาธุรกิจ/ 

1. ความสำเร็จโครงการฯ 

2. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีประชุมผูถือหุน กองทัพเรือ และกระทรวงกลาโหมให

ความเห็นชอบผลการศึกษาโครงการ 

3. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผู ถือหุน อนุมัติการใหเชาที่ดินยานนาวา 

ระยะเวลา 30 ป 
 

ปจจัยเส่ียง :  การดำเนินตามโครงการพัฒนาพ้ืนท่ียานนาวาเชิงพาณิชย 
 

หลักการและเหตุผล :  เพ่ือนำท่ีดินท่ี บอท. ถือครองกรรมสิทธ์ิตามโฉนดเลขท่ี 688 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 20 ไร 1 งาน 82 ตารางวา ไปพัฒนาเพื่อไดมาซึ่งเงินทุน

ในการยายและพัฒนาสถานท่ีประกอบการอูเรือแหงใหม บริเวณพ้ืนท่ีชายทะเล  

 

วัตถุประสงค :   1. เพื่อให บอท. สามารถดำเนินตามแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย

ประจำป 2563 ตามแผนงาน/กิจกรรมท่ีกำหนด 

2. เพื่อให บอท. สามารถบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเปนไปตามเปาหมายทุก

ตัวช้ีวัด  
3. เพื ่อให บอท. สามารถจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ เสนอ

คณะกรรมการเห็นชอบภายในปบัญชี 2563 
 

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

 

แนวทางดำเนินการ :  1. เสนอผูมีอำนาจพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาท่ีดินยานนาวาเชิงพาณิชย 

2. เสนอผูมีอำนาจพิจารณาอนุมัติ TOR การใหเชาท่ีดินยานนาวาเชิงพาณิชย 

3. ดำเนินการใหเชาที่ดินยานนาวา ในราคาคาเชาไมนอยกวาผลการศึกษาโครงการ

พัฒนาท่ีดินยานนาวาเชิงพาณิชย 

4. จดทะเบียนการใหเชา ณ สำนักงานท่ีดินไมเกินกันยายน 2563 
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

งบประมาณ : รายจาย  0 บาท 
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 ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  โครงการพัฒนาท่ีดินยานนาวาเชิงพาณิชย 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 
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. 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

เสนอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแกไขวัตถุประสงคและ

ขอบังคับของบริษัทฯ เรื่องการใหเชาท่ีดิน  

และเสนอกระทรวงพาณิชยพิจารณาจดทะเบียน 

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหความเห็นชอบ 

เสนอกองทัพเรือใหความเห็นชอบโครงการฯ 

เสนอกระทรวงกลาโหมเห็นชอบโครงการฯ 

เสนอ สคร. เพ่ือรับทราบโครงการฯ 

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯอนุมตั ิTOR การเชาท่ีดิน            

ดำเนินการประกาศเชิญชวนการใหเชาท่ีดิน 

พิจารณาการใหเชาท่ีดินยานนาวา ระยะเวลา 30 ป 

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการใหเชาท่ีดิน             

ยานนาวา ระยะเวลา 30 ป 

จดทะเบียนใหเชาท่ีดินยานนาวา ณ สำนักงานท่ีดิน 

10 

 

 

10 

5 

5 

- 

10 

15 

20 

20 

 

5 

กองธุรกิจ

และ

การตลาด 

ต.ค.-พ.ย.

62 

 

ธ.ค.62 

ม.ค.63 

ก.พ.63 

มี.ค.63 

มี.ค.63 

เม.ย.63 

พ.ค.-มิ.ย.63 

ก.ค.-ส.ค.63 

 

ก.ย.63 

            

  100               
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แผนกการตลาด 
 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  โครงการจัดทำแผนแมบทเพื่อตอบสนองความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนได

สวนเสีย 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรที ่ 2 การพัฒนาธุรกิจ/ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนแมบทเพ่ือ

ตอบสนองความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

ปจจัยเส่ียง :  ความสำเร็จของการจัดทำแผนแมบทเพื่อตอบสนองความตองการ/ความคาดหวังของ          

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

หลักการและเหตุผล :  ประเมินจากระดับความสำเร็จในการกำหนดแนวทางการศึกษาความเปนไปไดและความ

เหมาะสมในการหาพันธมิตรเพื่อตอบวิสัยทัศนในการเปนอูเรือที่มีศักยภาพในการบริหาร

จัดการระดับสากล เติบโตและเปนกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพาณิชย

นาวีไทย สามารถพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน ของ บอท. รวมถึงการจัดทำแนวทาง/แผนงานใน

การรวมมือกับ Strategic Partner และการหา Strategic Partner เพื ่อตอบวิสัยทัศน

ของ บอท. ไดในป 2563 
 

วัตถุประสงค :   1. เพื่อกำหนดและระบุผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด และวิเคราะหความตองการและ

ความคาดหวังของแตละกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของทุกภาคสวน รวมถึงการ

จัดลำดับความสำคัญของแตละการดำเนินงาน ใหเหมาะสมและความเปนไปไดในการ

หาพันธมิตรเพ่ือตอบวิสัยทัศนของบริษัทฯ 

2. นำผลการวิเคราะหมาจัดทำแผนงานในการตอบสนองความตองการ/ความคาดหวัง

ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อตอบวิสัยทัศนของ บอท. ซึ่งสัมพันธกับความสามารถ

พิเศษขององคกร 
 

เปาหมาย :  สามารถหา Strategic Partner ไดจำนวน 1-3 ราย 
 

แนวทางดำเนินการ :  1. กำหนดและระบุผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด  

2. วิเคราะหความตองการและความคาดหวังของแตละกลุ มผู ม ีสวนไดสวนเสียท่ี

เก่ียวของทุกภาคสวน  

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 
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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  โครงการจัดทำแผนแมบทเพ่ือตอบสนองความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 
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. 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

กำหนดและระบุผูมสีวนไดสวนเสยีท้ังหมด และ

วิเคราะหความตองการและความคาดหวังของแตละ

กลุมผูมีสวนไดสวนเสยีท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน รวมถึง

การจัดลำดับความสำคัญของแตละการดำเนินงาน ให

เหมาะสมและความเปนไปไดในการหาพันธมิตรเพ่ือ

ตอบวิสัยทัศนของบริษัทฯ 

นำผลการวิเคราะหมาจัดทำแผนงานในการตอบสนอง

ความตองการ/ความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวน

เสียเพ่ือตอบวิสัยทัศนของ บอท. ซึ่งสัมพันธกับ

ความสามารถพิเศษขององคกร 

ดำเนินการหา Strategic Partner ไดจำนวน 1-3 ราย 

20 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

50 

 

กองธุรกิจ

และ

การตลาด 

ต.ค.-ธ.ค.62 

 

 

 

 

 

ม.ค.-มี.ค.63 

 

 

 

เม.ย.-ธ.ค.63 

 

            

  100               
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แผนกการตลาด 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  โครงการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารตนทุนตอหนวย 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาธุรกิจ/ การดำเนินงานดานกลยุทธการตลาดเชิงรุกและยกระดับ

ผลประกอบการในการบริหารตนทุนตอหนวย 

 

ปจจัยเส่ียง :  การดำเนินงานดานกลยุทธการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหาร

ตนทุนตอหนวย 
 

หลักการและเหตุผล :  ประเมินจากระดับความสำเร็จในการดำเนินงานดานกลยุทธการตลาดเชิงรุกและยกระดับ

ผลประกอบการในการบริหารตนทุนตอหนวย 
 

วัตถุประสงค :   1. เพ่ือรวบรวมรายช่ือลูกคา/พันธมิตร/ผูรวมลงทุน 

2. เพ่ือกำหนดแนวทางการบริหารจัดการควบคุมตนทุนในการผลิต 

3. เพื่อกำหนดแผนการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารตนทุนตอ

หนวย 
 

เปาหมาย :  รายไดจากการดำเนินงาน ประจำป 2563 เพ่ิมข้ึน 15-30% เมื่อเทียบกับป 2562 
 

แนวทางดำเนินการ :  1. รวบรวมขอมูลและจัดทำรายชื ่อลูกคาทั ้ง ลูกคาประจำ และกลุ มลูกคาใหมที ่ เปน

กลุ มเปาหมาย พันธมิตรการคา/ผู ร วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี ่ยวเนื ่องกับ

อุตสาหกรรมหลัก รวมทั้งแนวทางการยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลในการควบคุม

ตนทุนในการผลิต 

2. นำขอมูลที่ไดมาจัดทำแผนกลยุทธการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการ

บริหารตนทุนตอหนวย ประจำป 2563 

3. ดำเนินงานตามแผนกลยุทธการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหาร

ตนทุนตอหนวย ประจำป 2563 ไดรอยละ 10v0 

4. รายไดจากการดำเนินงาน ประจำป 2563 เพ่ิมข้ึน 15-30% เมื่อเทียบกับป 2562 
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

งบประมาณ : รายจาย  100,000 บาท 
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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  โครงการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารตนทุนตอหนวย 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 

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. 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

รวบรวมขอมลูและจัดทำรายช่ือลกูคาท้ัง ลูกคาประจำ 

และกลุมลูกคาใหมท่ีเปนกลุมเปาหมาย พันธมิตร

การคา/ผูรวมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และ

เก่ียวเน่ืองกับอุตสาหกรรมหลัก รวมท้ังแนวทางการ

ยกระดับการบรหิารจดัการระดบัสากลในการควบคมุ

ตนทุนในการผลิต 

นำขอมูลท่ีไดมาจดัทำแผนกลยุทธการตลาดเชิงรุกและ

ยกระดับผลประกอบการในการบริหารตนทุนตอหนวย 

ประจำป 2563 

ดำเนินงานตามแผนกลยุทธการตลาดเชิงรุกและ

ยกระดับผลประกอบการในการบริหารตนทุนตอหนวย 

ประจำป 2563 
รายไดจากการดำเนินงาน ประจำป 2563 เพิ ่มข้ึน          
15 - 30% เมื่อเทียบกับป 2562 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

40 

 

 

 

กองธุรกิจ

และ

การตลาด 

ต.ค.-ธ.ค.62 

 

 

 

 

 

 

ม.ค.-มี.ต..63 

 

 

เม.ย.-ก.ย.63 

 

 

เม.ย.-ก.ย.63 
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แผนกการตลาด 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  โครงการรวมมือกับกองทัพเรือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอูเรือ 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  

การพัฒนาคุณภาพงาน /จัดทำโครงการความรวมมือกับกองทัพเรือดานการวิจัยและพัฒนา

เพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมอูตอเรือ 
 

ปจจัยเส่ียง :  ความรวมมือกับกองทัพเรือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอูเรือ 
 

หลักการและเหตุผล :  การวิจัยและนวัตกรรมเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหสามารถกาวขามขอจำกัด

ทั้งดาน ขีดความสามารถ และรายไดขององคกร เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน

เพื่อใหองคกรมีความแข็งแกรงทางการเงินเพื ่อความยั่งยืนในระยะยาว สอดคลองกับ

เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ปและเปาหมายไทยแลนด 4.0 
 

วัตถุประสงค :   เพ่ือใชการวิจัยและนวัตกรรม เปนสวนหน่ึงของการเพ่ิมขีดความสามารถขององคกร อันจะ

นำมาซึ่งความยั่งยืนของบริษัทฯในระยะยาว 
 

เปาหมาย :  ดำเนินการตามโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 
 

แนวทางดำเนินการ :  1. จัดทำโครงการความรวมมือกับกองทัพเรือดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ

อุตสาหกรรมอูตอเรือ 

2. ดำเนินการตามโครงการฯ 
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

งบประมาณ : รายจาย  100,000 บาท 
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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  โครงการรวมมือกับกองทัพเรือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอูเรือ 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 

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. 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

จัดทำโครงการความรวมมือกับกองทัพเรือดานการวิจัย

และพัฒนาเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมอูตอเรือ 

 

ดำเนินการตามโครงการฯ 

 

ติดตามและสรปุผล 

30 

 

 

60 

 

10 

 

กองธุรกิจ

และ

การตลาด 

ต.ค.-ธ.ค.62 

 

 

ม.ค.-ก.ย.63 
 

 

ทุกไตรมาส 
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แผนกการตลาด 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  โครงการมีสวนรวมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที ่เกี ่ยวเนื ่องรวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของและภาคสวนอ่ืนในการพัฒนางานตามบทบาท 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี /จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา

เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมใหม โดยความรวมมือระหวาง บอท. กับหนวยงานอ่ืน 

 

ปจจัยเส่ียง :  การมีสวนรวมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องรวมกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของและภาคสวนอ่ืนในการพัฒนางานตามบทบาท 
 

หลักการและเหตุผล :  การวิจัยและนวัตกรรมเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหสามารถกาวขามขอจำกัด

ทั้งดาน ขีดความสามารถ และรายไดขององคกร เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน

เพื่อใหองคกรมีความแข็งแกรงทางการเงินเพื ่อความยั่งยืนในระยะยาว สอดคลองกับ

เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ปและเปาหมายไทยแลนด 4.0 
 

วัตถุประสงค :   เพ่ือใชการวิจัยและนวัตกรรม เปนสวนหน่ึงของการเพ่ิมขีดความสามารถขององคกร อันจะ

นำมาซึ่งความยั่งยืนของบริษัทฯในระยะยาว 
 

เปาหมาย :  ดำเนินการตามโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 
 

แนวทางดำเนินการ :  1.แตงตั้งคณะทำงานวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

2.คนหาหัวขอ/ประเด็นความตองการในการทำวิจัย  

3.จัดทำแผน/ขออนุมตัิแผนงานวิจยั  

4.ดำเนินการตามแผน  

5.สรุป/รายงานผล 
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

งบประมาณ : รายจาย  100,000 บาท 
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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  โครงการมีสวนรวมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยท่ีเก่ียวเน่ืองรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและภาคสวนอ่ืนในการพัฒนางานตามบทบาท 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 

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. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

แตงตั้งคณะทำงานวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

 

คนหาหัวขอ/ประเด็นความตองการในการทำวิจัย  

 

จัดทำแผน/ขออนุมัติแผนงานวิจยั  

 

ดำเนินการตามแผน  

 

สรุป/รายงานความกาวหนา 

10 

 

30 

 

20 

 

30 

 

10 

 

 

 

กองธุรกิจ

และ

การตลาด 

ต.ค.62 

 

พ.ย.-ธ.ค.62 
 

ม.ค.63 

 

ม.ค.-ก.ย.63 

 

มี.ค.63 

และ  

ก.ย.63 
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แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  พัฒนาระบบการทำงานใหมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    

มาชวยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

(โครงการตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางนวัตกรรม และการใชเทคโนโลยี/ 

ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของ บอท. (%) 

 

ปจจัยเส่ียง :  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 : 
 

เพ่ือใหลดความเสี่ยงจากการใช Software ท่ีไมถูกตองการรรักษาความปลอดภัยขอมูลและ

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 
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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ชื่อโครงการ :  ตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ลำดับ 

งาน 

                 ปงบประมาณ  2563                                                                                            

   กิจกรรม 

น้ำ 

หนัก 

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 จัดทำแผนการตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษัทแยกตาม

หนวยงาน ประจำป 

10             

2 ทำหนังสือแจงการตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตาม

หนวยงาน 

10             

3 ตรวจสอบและรายงานสรุปการตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

แยกตามหนวยงาน   

70             

4 ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ 10             
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แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  พัฒนาระบบการทำงานใหมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม     

มาชวยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

(โครงการระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศ) 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี/ความกาวหนาของระบบชวยการ

ตัดสินใจ เพ่ือสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการผลิต (%) 

 

ปจจัยเส่ียง :  ระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศ 
 

หลักการและเหตุผล :  การบริหารจัดการ มีความจำเปนที่จะตองทราบถึงสถานะการดำเนินงาน ของบริษัทฯ     

ในหลาย ๆ มุมมอง ซึ่ง ผูบริหารในแตละองคกรก็จะมีความตองการ เชน การควบคุมการ

ดำเนินงานหรือกระบวนการดำเนินงาน (Business Process), ปจจัยความเสี ่ยง (Risk 

Management) เปนตน 
 

วัตถุประสงค :   เพื่อเปนเครื่องมือ ตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงานของภารกิจหลักบริษัทฯ 

และ รวมถึงผลการดำเนินงานทางดานการเงินดวย   
 

เปาหมาย : 
 

เพื ่อใหคณะกรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถทราบถึงขั ้นตอนและ

สถานะการดำเนินงานของบริษัทฯ ไดโดยงาย ดวยการใชขอมูลเชิงรูปภาพ และเปนขอมูล 

ปจจบัุนมากข้ึน      
 

แนวทางดำเนินการ :  1. รวบรวม ความตองการของผูบริหารบริษัทฯ  

2. พัฒนาตอยอดเพ่ือแสดงปจจัยท่ีสำคัญและผูบริหารใหความสำคัญเพ่ือแสดงระบบ  

    Dashboard 

3. พัฒนาปรับปรุงการเช่ือมโยงขอมูลจากระบบงาน ERP ท้ังในสวนของ MRP และ HRM  
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

งบประมาณ : รายจาย  25,000 บาท 
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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือโครงการ :  ระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศ 

 

ลำดับ 

งาน 

          ปงบประมาณ 2563                                    

  กิจกรรม 

น้ำ 

หนัก 

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 กำหนดใหมีการนำเสนอตัวอยาง Dashboard ซึ่งมีการนำไปใชจริง

หนวยงานอ่ืน ๆ แกคณะกรรมการ/ผูบริหาร 

60             

2 ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงรปูแบบ Dashboard ตามตัวแปรท่ี ผูบรหิารให

ความสำคญัไว 

20             

3 ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และ เช่ือมตอขอมูลรวมถึงการวิเคราะหและ

กลั่นกรองขอมูลใหมีความถูกตองและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

15             

4 ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ 5             

 รวม 100             
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แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  พัฒนาระบบการทำงานใหมีประสทิธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมา

ชวยในการปรับปรุงระบบบริหารจดัการภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

(โครงการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี/จัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลท่ีสนับสนุนระบบการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร 

 

ปจจัยเส่ียง :  การอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

หลักการและเหตุผล :  การสนับสนุนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความจำเปนตอองคกรเพ่ือใหองคกรได

มีการสรางเสริมความรูความสามารถพนักงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึนโดยจดั

ใหพนักงานอบรมท้ังภายในและภายนอก 
 

วัตถุประสงค :   เพื่อพัฒนาตอยอดระบบสนับสนุนงานสารสนเทศดานการบริหารงานบุคคล และยกระดับ

งานดานการตลาดขององคกรจากระบบเดิม (Manual) ไปสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได

อยางมีประสิทธิภาพ และใหถูกตองตามแนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศ ของ

คณะกรรมการควบคุมภาครัฐ 
 

เปาหมาย : 
 

พัฒนาระบบงานสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ที ่สามารถ พัฒนาและ

ปรับแตง กระบวนการทำงานของบริษัทฯ ได เพ่ือใชเปนเครื่องมือ ชวยในการบริหารอยาง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

แนวทางดำเนินการ :  1. จัดทำแผนการอบรมการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตาม

หนวยงาน ประจำป 

2. ทำหนังสือขออบรมการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหนวยงาน 

3. รายงานสรุปการอบรมการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตาม

หนวยงาน   
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

งบประมาณ : รายจาย  50,000 บาท 
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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ชื่อโครงการ :  อบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลำดับ 

งาน 

                        ปงบประมาณ 2563     

       กิจกรรม 

น้ำ 

หนัก 

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 จัดทำแผนการตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษัท

แยกตามหนวยงาน ประจำป 

10             

2 ทำหนังสือแจงการตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บริษัทแยกตามหนวยงาน 

10             

3 ตรวจสอบและรายงานสรุปการตรวจสอบการใชงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษัทแยกตามหนวยงาน   

70             

4 ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ 10             

 รวม 100             
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กองธุรกิจและการตลาด 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  1.แผนปฏิบัติการดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ระบบธรรมาภิบาล ความโปรงใสและมีคณุธรรม /  การแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

ปจจัยเส่ียง :  การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

หลักการและเหตุผล :  ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมหรือซีเอสอาร หรือ CSR  หมายถึง การดำเนิน

กิจกรรมภายในและภายนอกองคกรที่คำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมท้ังสังคม

ใกลและสังคมไกลในอันที่จะทำใหสามารถอยูรวมกันไดอยางเปนปกติสุข การดำเนินงาน

ดาน CSR มี 2 ดาน คือ (1) ดานการคืนกำไรใหแกสังคมดวยการทำกิจกรรมเพื่อสังคมใน

รูปแบบตางๆ เชน การบริจาคเงิน หรือสิ่งของตางๆ เรียกวา CSR-after-process และ   

(2) การดำเนินกิจกรรม CSR ที่ครอบคลุมทั้งระบบขององคกรเริ ่มจากบุคลากรภายใน

องคกรทำหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีความรับผิดชอบ ไมปลอยปละละเลย หรือจงใจ

ทำใหองคกร สังคมและสิ่งแวดลอม ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการไมปฏิบัติงานตาม

หนาท่ี หรือทำงานน้ันอยางขาดความรับผิดชอบ เรียกวา  CSR-in-process    
 

วัตถุประสงค :   1. เพ่ือสรางการยอมรับ ความนาเช่ือถือ ใหเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสียในสังคมภายใน 

    และภายนอกองคกร   

2. เพ่ือสรางมาตรฐานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ของ บอท.  

3. เพ่ือจัดทำแนวทางการปฏิบัติ แนวทางการจัดทำรายงาน แนวทางการทบทวน สอบทาน 

    ตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ของ บอท. 
 

เปาหมาย :  1. การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของ บอท. มีความนาเช่ือถือและไดรับการยอมรับจากผูม ี

   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 
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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  แผนปฏิบัติการดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 
น้ำหนัก ผูรับผิดชอบ 

งบประ 

มาณ  

(บาท) 

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. 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

โครงการทำบุญบริษัทและรวมกิจกรรมทางพระพุทธ 

ศาสนา 

ระบบรับเร่ืองรองเรียน 

โครงการสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง บอท. และชุมชน 

รอบขาง 

โครงการอาสาพัฒนาชุมชนภายนอก 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอก บอท. 

การติดตามและรายงานผลตอ คกก.บอท. 

20 

 

 10 

20 

  

20 

20 

10 

 

 

 

 

 

กองธุรกิจและ

การตลาด 

 

100,000 

 

0 

50,000 

 

50,000 

30,000 

0  

  

 

เม.ย.63 

 

ตลอดป 

1 คร้ัง 

 

1 คร้ัง 

1 คร้ัง 

ทุกไตรมาส 

            

 รวม 100  130,000              

 



                                                                                                      

                                                           แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบบัทบทวน) 

46 

 

กองปฏิบัติการ 

ผูบริหาร : 

1. เรือตรี ประคอง หึกขุนทด ผูอำนวยการกองปฏิบัติการ 

2. เรือเอก ศุภวิทย ทิพยเลิศ  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาแผนกโรงงาน 

3. เรือเอก นิรันดร แยมเกษร ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาแผนกการอู  

4. พันจาเอก สถาพร แกวประเสริฐ หัวหนาหนวยงานกำกับการซอมสราง  
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ :  

การสรางและซอมเรือ สวนประกอบของเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องอุตสาหกรรมและเครื่องมือทุก

ชนิด รวมท้ังบริการเก่ียวกับการอูและการโยธา 

ในปงบประมาณ 2563 ไดจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

ดังนี้ 

ลำดับ 
ยุทธศาสตร/แนวทางการดำเนินการ/

ตัวชี้วัด/ปจจัยเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ 

งบลงทุน รายจาย 

1 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ทบทวนบทบาท บอท. /

แผนปฏิบัติการจดัการความรูและนวัตกรรม  

ทบทวนแผนปฏิบัติ

การจัดการความรูและ

นวัตกรรม 

 0 

2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาธุรกิจ/ 

1. การจางท่ีปรึกษาโครงการฯ 

2. ดำเนินการขออนุมัตโิครงการ 

โครงการสรางอูเรือ

แหงใหม 

0 300,000 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / 

ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS 

มาตรฐานสากล 

OHSAS 

0 25,000 

4 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / 

ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS 

ซอมบำรุงอุปกรณและ

เครื่องมือ 

0 512,819 

5 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / 

ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS 

การอบรมกองปปฎิบัติ

การ 

0 10,000 

รวม 0 847,819 
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กองปฏิบัติการ 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ทบทวนบทบาท บอท. /แผนปฏิบัติการจดัการความรูและนวัตกรรม 

 

ปจจัยเส่ียง :  การดำเนินทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม 
 

หลักการและเหตุผล :  แผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม มีความเชื่อมโยงสอดคลอง บูรณาการกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายของรัฐวิสาหกิจ ผานการ

วิเคราะหปจจัยนำเขา/ขอมูลสำคัญทั้งหมด กฎหมาย/ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของ และ

ปจจัยภายในและภายนอกอ่ืนๆ 

 

วัตถุประสงค :   1. เพื ่อใหการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู และนวัตกรรม ดำเนินการผาน      

การมีสวนรวมของบุคลากรุกหนวยงาน อยางนอยตองจัดใหมีการ Hearing ในภาพรวม

ของแผน 

2. เพื่อใหแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม มีความเชื่อมโยงสอดคลอง และ

บูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) 

ระบบงาน และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญ

ระดับองคกรอื่นๆ เชน แผนปฏิบัติการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย แผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล ฯลฯ 

3. เพื่อใหมีกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากร และแนวทาง

การติดตามและปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม 

4. เพ่ือใหการสื่อสารแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม แก ผูบริหาร บุคลากร 

มีความรับรูและเขาใจ 
 

เปาหมาย :  จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรมแลวเสร็จภายในปบัญชี 2563 
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แนวทางดำเนินการ :  1. ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรู และนวัตกรรม ใหมีความสอดคลองกับ

วิสัยทัศน  พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัทฯ 

1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม เพ่ือหาแนว

ทางการปรับปรุงการดำเนินงาน 

1.2 พิจารณาระบบงานดานการจัดการความรูและนวัตกรรมที่สำคัญจำเปนที่ตอง

ดำเนินการ เพ่ือใหสอดคลอมกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัทฯ 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม  

2.1 นำขอมูลท่ีไดจากการพิจารณาทบทวนในขอ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการ

จัดการความรูและนวัตกรรม โดยการจัดกลุมยุทธศาสตรออกเปนดานตาง ๆ เพื่อให

ครอบคลุมกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในภาพรวม 

2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร และคาเปาหมาย 

2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt Chart) กำหนดระยะเวลางบประมาณ โดย

พิจารณาลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญเรงดวนตามแผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ 

3. เสนอคณะอนุกรรมการจัดการความรูและนวัตกรรม พิจารณาใหความเห็นชอบ 

4 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ 
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

งบประมาณ : รายจาย  0 บาท 
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 ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 
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. 

1 

 
 

2 

3 

 

4 

 

ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม 

ใหมีความสอดคลองกับวิสยัทัศน พันธกิจ และ

ยุทธศาสตรของบริษัทฯ 

จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรูและนวัตกรรม 

เสนอคณะอนุกรรมการจัดการความรูและนวัตกรรม 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ

25 

 

 

25 

25 

 

25 

 

กอง

ปฏิบัติการ 

ต.ค.-ธ.ค.62 

 

 

ม.ค.-มี.ค.63 

เม.ย.-พ.ค.63 

 
ก.ค.-ก.ย.63 

            

  100               
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กองปฏิบัติการ 
 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  โครงการสรางอูเรือแหงใหม 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาธุรกิจ/ 

1. การจางท่ีปรึกษาโครงการฯ 

2. ดำเนินการขออนุมัตโิครงการตาม พรบ.การจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 
 

ปจจัยเส่ียง :  การดำเนินตามโครงการสรางอูเรือแหงใหมบริเวณชายทะเล 
 

หลักการและเหตุผล :  บอท. ไดมีการประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดเตรียมสิ่งอำนวยและพัฒนาขีด

ความสามารถของกรมอูทหารเรือเพื่อรองรับการซอมบำรุงเรือดำน้ำ ในหลายโอกาสเพ่ือ

รวบรวมขอมูลจากสวนที่เกี ่ยวของทั้งหมด และสามารถนำมากำหนดเปนแนวทางและ

แผนงานที่สามารถดำเนินการได โดยในการประชุม คคก.บอท. วาระพิเศษครั้งที่ 1/2562 

เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการให บอท. ดำเนินกิจการอูเรือแหงใหม

บริเวณพื้นที่ดานทิศเหนือภายใน อรม.อร.โดยเปนระบบยกเรือ และระบบเลื่อนเรือพรอม

แครรองรับ และในการประชุม คกก.บอท. ครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2562 มีมติ

เห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการสรางอูเรือแหงใหม 
 

วัตถุประสงค :   1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการฯ วิเคราะหความเปนไปไดดานการเงินและ
ไมใชการเงิน  การวิเคราะหความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดรูปแบบทางธุรกิจ (Business 
Model) บนพื้นท่ีอูเรือแหงใหมบริเวณชายทะเล 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
สามารถดำเนินโครงการพัฒนาพ้ืนท่ียานนาวาเชิงพาณิชยใหเปนไปตามแผนได   
3. เพ่ือวางแผนอัตรากำลังเพ่ือรองรับโครงการสรางอูเรือแหงใหมบริเวณชายทะเล  
4. เพื ่อวางแผนงานโครงการสร างอู  เร ือแห งใหมบร ิเวณชายทะเล (Action Plan) 
ประกอบดวย 1. วัตถุประสงค 2. เปาหมาย 3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 4. ระยะเวลา 5. 
งบประมาณ 6. ผูรับผิดชอบ 7. ตัวช้ีวัดของแผนงาน/โครงการ 

 

เปาหมาย :  บอท. สามารถดำเนินงานตามแผนโครงการสรางอู เร ือแหงใหมบริเวณชายทะเล 

ประจำป 2563 ไดรอยละ 100 แผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด และผลการดำเนินงาน         

ตามตัวชี้วัดเปนไปตามเปาหมายทุกตัวชี้วัด และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนฯ เสนอคณะกรรมการเห็นชอบภายในปบัญชี 2563 
 

แนวทางดำเนินการ :  1. กำหนด TOR จางศึกษาความเปนไปไดของโครงการฯ 

2. ดำเนินการศึกษาความเปนไปไดของโครงการฯ 
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3. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  ใหความเห็นชอบโครงการฯ 

4. เสนอกองทัพเรือ  ใหความเห็นชอบโครงการฯ 

5. เสนอกระทรวงกลาโหมอนุมัตโิครงการฯ 
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

งบประมาณ : รายจาย  300,000 บาท 
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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  โครงการสรางอูเรือแหงใหม 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 
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. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

ดำเนินการจางศึกษาความเปนไปไดของโครงการฯ 

ดำเนินการศึกษาความเปนไปไดของโครงการฯ 

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหความเห็นชอบ 

เสนอกองทัพเรือใหความเห็นชอบโครงการฯ 

เสนอกระทรวงกลาโหมอนุมัตโิครงการฯ 

เสนอ สคร. เพ่ือรับทราบโครงการฯ 

 

5 

30 

20 

10 

10 

10 

 

กอง

ปฏิบัติการ 

ต.ค.-ธ.ค. 

ธ.ค.-ม.ค 

เม.ย. 

พ.ค.-มิ.ย. 

ก.ค.-ส.ค. 

ก.ย. 

 

            

  100               
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 กองปฏิบัติการ 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  มาตรฐานสากล OHSAS 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS 

 

ปจจัยเส่ียง :   มาตรฐานสากล OHSAS 
 

หลักการและเหตุผล :  มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: มอก.18001 มีเปาหมายเพ่ือลด

และควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผูที่เกี่ยว ของ การเพิ่มประสิทธภาพการ

ดำเนินงานของธุรกิจใหเกิดความปลอดภัยและสงเสริมภาพ พจนดานความรับผิดชอบของ

องคกรที ่มีตอพนักงานและสังคม  มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย BS OHSAS 18001 กำหนดขึ้นโดยอางอิง BS 8800 มาตรฐานของประเทศตาง ๆ 

และมาตรฐานระบบ OHSMS ของหนวยรับรองตาง ๆ มาตรฐาน มอก. 18001 และ BS OHSAS 

18001 ไดกำหนดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดระบบการตรวจ

ประเมินและการรับรองความสอดคลองของระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย นอกจากนี้ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 และ 

BS OHSAS 18001 ยังไดรับการพัฒนาใหมีความสอดคลองกับ ISO 9001 และ ISO 14001 

เพ่ือใหสามารถบูรณาการเปนระบบการจัดการเดียวกัน 
 

วัตถุประสงค :   1. เพ่ือชวยใหมีโครงสรางดานการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

2. เพ่ือสรางและรักษาความมุงมั่นดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

3. เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นสูความเปนเลิศดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

4. เพ่ือใหโครงสรางองคกร มีบทบาทและความรับผิดชอบ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

ท่ีกำหนดไวอยางชัดเจน 

5. เพ่ือใหบริษัทฯ มีวัฒนธรรมการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

6. เพ่ือกำจัดหรือลดความเสี่ยงในการทำงานใหกับพนักงาน 

8. เพ่ือใหบริษัทฯ มีความนาเช่ือถือ และการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

9. เพ่ือกอใหเกิดการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 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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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงาน/โครงการ :  มาตรฐานสากล OHSAS 
 

ลำดับ 

 

                                  ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 

น้ำ 

หนัก 

ผูรับผิดชอบ 

 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

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 

 

2 

3 

4 

อบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน 

OHSAS 

การรักษาความสะอาดบรเิวณริมแมน้ำเจาพระยา 

การปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีกองปฏบัิติการ 

การบริหารจัดการพลังงาน 

50 

 

20 

20 

10 

 

 

 

 

 

 

กองปฏิบัติการ  ต.ค.62-  

ก.ย.63 

50,000 

 

20,000 

10,000 

5,000 

            

รวม 25,000 (งบประมาณรายจาย)  
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กองปฏิบัติการ 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  ซอมบำรุงอุปกรณและเครื่องมือ 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS 

 

ปจจัยเส่ียง :   ซอมบำรุงอุปกรณและเครื่องมือ 
 

หลักการและเหตุผล :  การดำเนินงานของกองปฏิบัติการเกี่ยวของกับตัวชี้วัดดานระบบการจัดการความรูภายใน

องคกร การควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานตามระบบ ISO 
 

วัตถุประสงค :   1.เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

2.เพ่ือลดตนทุนการดำเนินงาน 

3.เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา 

4.เพ่ือจัดทำ Knowledge Management ไวสำหรับการปฏิบัติงานของกองปฎิบัติการ 
 

เปาหมาย :  สามารถดำเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ครบถวน และตรวจสอบได 
 

แนวทางดำเนินการ :  1.วิเคราะหงาน/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 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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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ลำดับ 

 

                                  ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 

น้ำ 

หนัก 

ผูรับผิดชอบ 

 

ระยะเวลา

(วัน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

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. 

2 แผนงานซอมบำรุงเคร่ืองจักร/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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน.โรงงาน 

หน.โรงงาน 

หน.โรงงาน 

 

หน.โรงงาน 

หน.โรงงาน 

หน.โรงงาน 

หน.โรงงาน 

หน.โรงงาน 

หน.โรงงาน 

หน.โรงงาน 

หน.โรงงาน 

หน.โรงงาน 

 

หน.โรงงาน 

 

หน.โรงงาน 

 

90 วัน 

90 วัน 

360 วัน 

 

90 วัน 

90 วัน 

360 วัน 

360 วัน 

300 วัน 

300 วัน 

360 วัน 

90 วัน 

360 วัน 

 

270 วัน 

 

300 วัน 
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ลำดับ 

 

                                  ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 

น้ำ 

หนัก 

ผูรับผิดชอบ 

 

ระยะเวลา

(วัน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

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. 

2 แผนงานซอมบำรุงเคร่ืองจกัร/อุปกรณ 

2.15 จัดหาหมอนไม ขนาด ตางๆ 

2.16 จัดหาไมค้ำ ขนาด 12/14/16/18 ฟุต 

2.17 จัดหาสายสูบน้ำขนาด 1 1/2 น้ิว ใชเติมน้ำ

ใหเรือและลางอู 

2.18 จัดหาเชือกผูกเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน.โรงงาน 

หน.โรงงาน 

หน.โรงงาน 

 

หน.โรงงาน 

 

 

150 วัน 

150 วัน 

90 วัน 

 

90 วัน 
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กองปฏิบัติการ 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  การอบรมกองปฎิบัติการ 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS 

 

ปจจัยเส่ียง :  การอบรมกองปฎิบัติการ 
 

หลักการและเหตุผล :  การดำเนินงานของกองปฏิบัติการเกี่ยวของกับตัวชี้วัดดานระบบการจัดการความรูภายใน

องคกร การควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานตามระบบ ISO 
 

วัตถุประสงค :   1.เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

2.เพ่ือลดตนทุนการดำเนินงาน 

3.เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา 

4.เพ่ือจัดทำ Knowledge Management ไวสำหรับการปฏิบัติงานของกองปฎิบัติการ 
 

เปาหมาย :  สามารถดำเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ครบถวน และตรวจสอบได 
 

แนวทางดำเนินการ :  1.วิเคราะหงาน/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 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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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงาน/โครงการ :  การอบรมกองปฎิบัติการ 
 

ลำดับ 

 

                                  ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 

น้ำ 

หนัก 

ผูรับผิดชอบ 

 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

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 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

จัดทำแผนการฝกอบรมกองปฏิบัตกิาร ประจำป 

และเสนอกรรมการผูจัดการพิจารณาอนุมัต ิ

ดำเนินการตามแผนการฝกอบรมกองปฏิบัติการ 

ประจำป ดังน้ี 

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.62- 

ก.ย.63 

20,000             

รวม 10,000 (งบประมาณรายจาย)  
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แผนกความปลอดภัย 

ผูบริหาร : 

1. นายอนุสรณ วิมาณบรรพต รักษาการแทนหัวหนาแผนกความปลอดภัย  

2. นายธนวรรธน พรหมทา  จป.ปฏิบัติการ 1  ปฏิบัติหนาท่ี เปน จป.วิชาชีพ 

3. นายสกล  พลอยแกว  จป.ปฏิบัติการ 2 ปฏิบัติหนาท่ี เปน จป.เทคนิค 

4. นายสุพัฒ ภูดวง  จป.ปฏิบัติการ 2 ปฏิบัติหนาท่ี เปน จป.เทคนิค 

5. นางสาวพัชรา คงคำ  ลูกจางสัญญาฯ ปฏิบัติหนาท่ี เปน จนท.ธุรการ  
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ : 

มีหนาที่เกี ่ยวกับตรวจสอบ เสนอแนะ และกำกับดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

ในปงบประมาณ 2563 ไดจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

ดังนี้ 

ลำดับ ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

งบลงทุน รายจาย 

1 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา

คุณภาพงาน / ศึกษากระบวนการ

ผานมาตรฐานในการบริหารการ

จัดการดานความปลอดภยั อาชี

วอนามัยและสิ่งแวดลอมในการ

ทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553 

 

ศึกษามาตรฐานในการบริหารการจัดการดาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม

ในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553 

0 20,000 

2 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา

คุณภาพงาน / ศึกษา ทบทวน 

ปรับปรุง กฎระเบียบ ขอบังคับ 

คำสั่ง ดานความปลอดภัย สวัสดิ

ภาพ อาชีว อนามัยและ

สิ่งแวดลอม (Safety Security 

Health and Environment) 

ทบทวนปร ั บปร ุ ง ด  า นคว ามปลอดภั ย             

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน 
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3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา

คุณภาพงาน / การกำหนด

มาตรฐานดานความปลอดภัย 

สวัสดภิาพ อาชีวอนามัย และ   

การสรางสภาพแวดลอมท่ีดี      

ในการทำงาน 

มาตรฐานดานความปลอดภัย สว ัสด ิภาพ        

อาชีวอนามัย และการสรางสภาพแวดลอมที่ดี

ในการทำงาน 

  

4 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา

คุณภาพงาน / จดักิจกรรมสราง

ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับความ

ปลอดภัยและการสราง

สภาพแวดลอมท่ีดีในการทำงาน 

จัดกิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

 20,000 

5 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา

คุณภาพงาน/ศึกษากระบวนการ

ผานมาตรฐานในการบริหารการ

จัดการดานความปลอดภยั อาชี

วอนามัยและสิ่งแวดลอมในการ

ทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553 

ประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร 

(Organization Carbon Footprint) 

0 1,000 

6 ย ุทธศาสตร ท ี ่  3  การพ ัฒนา

คุณภาพงาน /  ศึกษากระบวนการ

ผานมาตรฐานในการบริหารการ

จัดการดานความปลอดภัย อาชี

วอนามัยและสิ่งแวดลอมในการ

ทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553 

โครงการลดคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรจาก

ผลการประเมินคารบอนฟุต   พริ ้นทในป 

2562*   

0  

รวม 0 41,000  
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แผนกความปลอดภัย 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  ศึกษามาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมใน

การทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน /  ศึกษากระบวนการผานมาตรฐานในการบริหาร

การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 

2553 
 

ปจจัยเส่ียง :  มาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการ

ทำงาน 
 

หลักการและเหตุผล :  การบริหารจัดการงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน

จำเปนตองมีแผนปฏิบัติการกำหนดกิจกรรม ผู ร ับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการและ

ทรัพยากรเพื่อใหงานดานความปลอดภัยขององคกรเปนไปดวยความเรียบรอย ตรงตาม

มาตรฐานสากล 
 

วัตถุประสงค :   1.เพ่ือระบุจุดตรวจสอบสำหรับการปฏิบัติงานประจำแผนกความปลอดภัย 

2.เพื ่อระบุเป าหมายการพัฒนาองคความร ู ด านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอม 

3.เพ่ือระบุกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในปงบประมาณ 2563 
 

เปาหมาย :  1.การปฏิบัติงานของแผนกเปนไปดวยความเรียบรอยตามจุดตรวจสอบ 

2.บุคลากรกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาองคความรูตามแผนกิจกรรม 

3.ดำเนินกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยไดครบถวนตามขอกำหนดพ้ืนฐาน 
 

แนวทางดำเนินการ :  1.วิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับดานความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

2.ระบุกิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลาดำเนินการ  

3.จัดทำ Gantt Chart เผยแพรแผนกิจกรรม 

4.ดำเนินการตามแผน ประเมินผล เพ่ือพัฒนาในปงบประมาณถัดไป 
 

ระยะเวลา :  9 เดือน (1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2563) 

 

งบประมาณ : รายจาย  20,000 บาท 
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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

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

 

ลำดับ 
                              ปงบประมาณ 2563 

        งาน/กิจกรรม 

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. 

1 

 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

ระบุกิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลาดำเนินการ 

จัดทำ Gantt Chart เผยแพรแผนกิจกรรม 

การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

หลักสตูร : ความปลอดภัยฯ สำหรบั:พนักงานใหม, 

พนักงานท่ัวไป และพนักงานท่ีเปลี่ยนงานใหม 

หลักสตูร : ความปลอดภัยในการใชอุปกรณคุมครอง

ความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) 

หลักสตูร : จป.บริหาร (Safety Mgr.) 

หลักสตูร : จป.หัวหนางาน (Safety Supervisor) 

หลักสตูร : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (Safety 

Committee) 

หลักสตูร : การซอมดับเพลิงและการซอมอพยพหนีไฟ 

หลักสตูร :  ไฟฟาเบ้ืองตน และตรวจรับรองความ

ปลอดภัยระบบไฟฟาโรงงานประจำป 

10 

 

5 

5 

 

10 

 

10 

 

10 

10 

10 

 

10 

10 

 

 

 

 

 

  แผนก

ความ

ปลอดภัย 

 

 

 

 

ม.ค.63 

 

ม.ค.63 

ม.ค.63 

 

เม.ย.-พ.ค.63 

 

ม.ค.-มี.ค.63 

 

ม.ค.-มี.ค.63 

ม.ค.-มี.ค.63 

เม.ย.-พ.ค.63 

 

ก.ค.-ก.ย.63 

ก.ค.-ก.ย.63 

            



                                                           แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบบัทบทวน) 

64 

 

 

 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 
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. 

5 ดำเน ินการตามแผน ประเม ินผล เพ ื ่อพ ัฒนาใน

ปงบประมาณถัดไป 

10 แผนกความ

ปลอดภัย 

 

ก.ย..63 

 

            

  100               
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แผนกความปลอดภัย 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  มาตรฐานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสรางสภาพแวดลอมที่ดีใน

การทำงาน 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / การกำหนดมาตรฐานดานความปลอดภัย สวัสดภิาพ       

อาชีวอนามัย และการสรางสภาพแวดลอมท่ีดีในการทำงาน 

 

ปจจัยเส่ียง :  มาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการ

ทำงาน 
 

หลักการและเหตุผล :  การบริหารจัดการงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน

จำเปนตองมีแผนปฏิบัติการกำหนดกิจกรรม ผู ร ับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการและ

ทรัพยากรเพื่อใหงานดานความปลอดภัยขององคกรเปนไปดวยความเรียบรอย ตรงตาม

มาตรฐานสากล 
 

วัตถุประสงค :   1. เพื ่อสำรวจมาตรฐานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสราง

สภาพแวดลอมท่ีดีในการทำงาน 

2. เพื่อศึกษา / คนควา การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยฯ จากสถาบันสงเสริมความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

3. เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยฯ ท่ีมีอยูเดิม ใหเปนปจจุบัน 

4. เพ่ือจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยฯ ใหครบตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 

เปาหมาย :  มาตรฐานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสรางสภาพแวดลอมท่ีดีใน

การทำงาน 
 

แนวทางดำเนินการ :  1. สำรวจมาตรฐานดานความปลอดภัย สว ัสด ิภาพ อาช ีวอนาม ัย และการสร าง

สภาพแวดลอมท่ีดีในการทำงาน  

2. ศึกษา / คนควา การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยฯ จากสถาบันสงเสริมความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน  

3. ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยฯ ท่ีมีอยูเดิม ใหเปนปจจุบัน 

4. จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยฯ ใหครบตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

งบประมาณ : รายจาย   
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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ: มาตรฐานดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสรางสภาพแวดลอมท่ีดีในการทำงาน 

 

ลำดับ 
                              ปงบประมาณ 2563 

        งาน/กิจกรรม 

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. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

สำรวจมาตรฐานด านความปลอดภ ัย สว ัสด ิภาพ               

อาชีวอนามัย และการสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการ

ทำงาน (เดิม) 

ศึกษาการกำหนดมาตรฐานความปลอดภยัฯ จากสถาบัน

สงเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทำงาน  

ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยฯ ที่มีอยูเดิม ใหเปน

ปจจุบัน 

จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยฯ ใหครบตามที่กฎหมาย

กำหนด 

20 

 

 

20 

 

 

30 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนก

ความ

ปลอดภัย 

 

 

 

 

ต.ค.-ธ.ค.

62 

 

ม.ค.-มี.ค.63 

 

 

เม.ย.-มิ.ย.63 

 

ก.ค.-ส.ค.63 
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แผนกความปลอดภัย 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  กิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทำงาน 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / จัดกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับความ

ปลอดภัยและการสรางสภาพแวดลอมท่ีดีในการทำงาน 

 

ปจจัยเส่ียง :  มาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการ

ทำงาน 
 

หลักการและเหตุผล :  การบริหารจัดการงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน

จำเปนตองมีแผนปฏิบัติการกำหนดกิจกรรม ผู ร ับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการและ

ทรัพยากรเพื่อใหงานดานความปลอดภัยขององคกรเปนไปดวยความเรียบรอย ตรงตาม

มาตรฐานสากล 
 

วัตถุประสงค :   เพ่ือจัดกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับความปลอดภยัและการสรางสภาพแวดลอม

ท่ีดีในการทำงาน 
 

เปาหมาย :  ผลการจัดกิจกรรมฯ 
 

แนวทางดำเนินการ :  1. เสนอแผนการจัดกิจกรรม เชน การจัดนิทรรศการ / การบรรยายพิเศษ การสนทนาความ

ปลอดภัย / การประกวดคำขวัญความปลอดภยั / การประกวดภาพโปสเตอร / การเผยแพร

บทความในวารสาร /  การท ัศนศ ึกษาในสถานประกอบการอ ื ่ น  ฯลฯ เป นตน                               

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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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ: กิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทำงาน 

 

ลำดับ 
                              ปงบประมาณ 2563 

        งาน/กิจกรรม 
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. 

1 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

 

 

 

เสนอการจัดกิจกรรม เชน การจัดนิทรรศการ / การ

บรรยายพิเศษ การสนทนาความปลอดภัย / การ

ประกวดคำขวัญความปลอดภัย / การประกวดภาพ

โปสเตอร / การเผยแพรบทความในวารสาร / การทัศน

ศึกษาในสถานประกอบการอ่ืน ฯลฯ เปนตน 

ตอคณะกรรมการ คปอ. ใหความเห็นชอบ 

เสนอ กก. ผจก. พิจารณาอนุมัติการจัดกิจกรรม 

จัดกิจกรรม 

รายงานผลการจัดกิจกรรม 

30 

 

 

 

 

 

10 

50 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนก

ความ

ปลอดภัย 

 

 

 

 

ต.ค.62 -

ธ.ค.62 

 

 

 

 

ม.ค.63 

ก.พ.-ส.ค.63 

ก.ย.63 

 

 

 

 

            

                 

 

 



                                                           แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบบัทบทวน)
   

69 

แผนกความปลอดภัย 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  ประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร (Organization Carbon Footprint)  
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน /  ศึกษากระบวนการผานมาตรฐานในการบริหารการ

จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553 

 

ปจจัยเส่ียง :  มาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการ

ทำงาน 
 

หลักการและเหตุผล :  การประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยจากการดำเนินกิจกรรมขององคกรเปน

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.นำเสนอขอมูลในท่ีประชุมผูบริหารรายไตรมาส 
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

งบประมาณ : รายจาย   1,000 บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      
 

                                                                                                                                    แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบบัทบทวน) 

70 

ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ : ประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร (Organization Carbon Footprint) 
 

ลำดับ 
                                  ปงบประมาณ 2563 

            งาน/กิจกรรม 
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. 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

การเก็บขอมูลคารบอนฟุตพริ้นท กิจกรรมตางๆ ไดแก 

- การบำบัดน้ำเสีย-การเผาขยะ/ ฝงกลบ 

- การจัดการสิ่งปฏิกูล การใชกาซหุงตมทำอาหาร 

    - การใชน้ำมันเช้ือเพลิงโดยพาหนะขององคกร ฯลฯ 

   - การปลอย GHG ทางออม ไดแก การใชไฟฟา 

    - การปลอย GHG ทางออมอ่ืนๆ ไดแก การจาง  

      เอกชน/เทศบาล ดำเนินฝงกลบขยะท่ัวไป, การเผา 

      ขยะ, การเดินทางโดยเครื่องบิน, การใชน้ำประปา  

      ฯลฯ 
รวบรวม สถิต/ิขอมลู, สรุปและรายงานผลการดำเนิน-

การ 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

แผนกความ

ปลอดภัย 

 

 

 

 

 

ทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกไตรมาส 

            

 รวม 100 1,000              
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หนวยงานความปลอดภัย 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  โครงการลดคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรจากผลการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทในป 2563 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน /  ศึกษากระบวนการผานมาตรฐานในการบริหารการ

จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553 

 

ปจจัยเส่ียง :  มาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการ

ทำงาน 
 

หลักการและเหตุผล :  การประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยจากการดำเนินกิจกรรมขององคกรเปน

ฐานขอมูลสำคัญในการจัดทำแผนลดการปลอยกาซเรือนกระจกของ บอท. 
 

วัตถุประสงค :   เพ่ือจัดโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของ บอท. 
 

เปาหมาย :  ผลการจัดโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของ บอท. 
 

แนวทางดำเนินการ :  จัดโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของ บอท. 
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

งบประมาณ : รายจาย   
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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ : โครงการลดคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรจากผลการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทในป 2563   
 

ลำดับ 
                                  ปงบประมาณ 2563 

            งาน/กิจกรรม 
น้ำหนัก งบประมาณ 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. 

1 

2 

3 

4 

จัดทำโครงการรลดคารบอนฟุตพริน้ทขององคกร 

ขออนุมัติโครงการ 

ดำเนินการโครงการ 

รายงานผลการดำเนินงาน 

 

20 

10 

60 

10 

 

แผนก          

ความ

ปลอดภัย 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

ต.ค.-ธ.ค.62 

ม.ค.63 

ก.พ.-ส.ค.63 

ก.ย.63 

            

 รวม 100               
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กองบริหารทรัพยากร 

ผูบริหาร : 

1. คุณฐิตาภรณ  ขลังธรรมเนียม ผูอำนวยการกองบรหิารทรัพยากร 

2. คุณวิรังรอง  ศิริสาคร  หัวหนาแผนกธุรการ 

3. คุณธนาพิพัฒน วุฒิวงศ  หัวหนาแผนกบริหารงานพัสดุ 

4. คุณดารกัญ  เตวรานนท หัวหนาแผนกทรัพยากรบุคคล  
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ :  

มีหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุและสินคา งานรักษาความปลอดภัย งานกำลังพล 

ตลอดจนกิจการอ่ืนท่ีเปนการอำนวยความสะดวกใหแกหนวยงานของบริษัทฯ และแกลูกคา และงานซ่ึงมิได

กำหนด 

ในปงบประมาณ 2563 ไดจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

ดังนี้ 

ลำดับ ยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

   งบลงทุน รายจาย 

1 ยุทธศาสตรท่ี 1. ทบทวนบทบาท 

บอท. /แผนยุทธศาสตรการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล (การทบทวน 

แ ผน ย ุ ท ธ ศ าสต ร  ก า รบ ร ิ ห า ร

ทรัพยากรบุคคล) 

0 0 

  1.1 การจัดทำแผนยุทธศาสตรการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  

  1.2 การจัดทำนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

  

  1.3 การจัดทำกฎบัตรคณะอน ุ

กรรมการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

  

  1.4 ดำเนินการประชาสัมพันธแผน

ยุทธศาสตรฯ/นโยบายฯ กฎบัตรฯ 
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ลำดับ ยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

   งบลงทุน รายจาย 

2 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพ

งาน / การบริหารทุนมนุษย 

การบริหารทุนมนุษย  

2.1 ดานอัตรากำลัง 

0 0 

       2.1.1 กำหนดโครงสรางงาน

และกลุมของงาน (Job Family)       

      2.1.2 การจัดทำแผน

อัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว 

      2.1.3 การดำเนินการ

วิเคราะหอัตรากำลังท้ัง demand 

side และ supply side 

2.2 ดานสิทธิประโยชน 

     2.2.1 จัดทำแนวทางการ

พัฒนาผลตอบแทนและสิทธิ

ประโยชน 

     2.2.2 ศึกษา / ทบทวน /

ปรับปรุง / จัดทำขอบังคับท่ี

เก่ียวของกับแรงงานของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

2.3 ดานระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

      2.3.1 ศึกษา / ปรับปรุง / 

จัดทำหลักเกณฑแนวทางในการ

ประเมินผล 

      2.3.2 จัดทำหลักเกณฑ/แนว 

ทางการวัดและประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน เชื่อมโยงกับการปรับ 

เลื่อนตำแหนง (Promotion) 
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ลำดับ ยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

   งบลงทุน รายจาย 

3 ยุทธศาสตรที ่ 3 การพัฒนาคุณภาพ

งาน/การพัฒนาทุนมนุษย 

การพัฒนาทุนมนษุย 

3.1 ดานการเรียนรู 

0 800,000  

        3.1.1 จัดทำแผนพัฒนา

กลุมพนักงาน/พนักงาน

ภายนอกและลูกจาง 

(Temporary & Outsourcing 

Development) 

      3 . 1 . 2  จ ั ดทำแผนการ

พ ัฒนาเทคโนโลย ีด ิ จ ิท ั ล ท่ี

สนับสนุนระบบการเรียนรูและ

พัฒนาของบุคลากร 

  

4 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพ 

งาน : การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน 

ตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหารและ 

พัฒนาทุนมนุษย (HCM) 

การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน 

ตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการ

บริหารและพัฒนาทุนมนุษย 

(HCM) / บทบาทของแผนก

ทรัพยากรบุคคลและการ

สนับสนุนจากผูบริหาร 

0 0 

       4.1.1 จัดทำแนวทางการ 

สราง/เขารวมเครือขาย 

ภายนอก เพ่ือแลกเปลี่ยนองค 

ความรูอยางตอเนื่อง 

     4.1.2 พนักงานแผนก 

ทรัพยากรบุคคลไดรับวุฒิ 

วิชาชีพ 

     4.1.3 การกำหนดแนวทาง 

/วิธีการในการสอบทานการ 

ดำเนินงานกระบวนการท่ีสำคัญ 

ดาน HR (HR Audit) 
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ลำดับ ยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

   งบลงทุน รายจาย 

5 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน 

/ ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับให

หนวยงานเปนมาตรฐานสากล มีความ

คลองตัว โปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได 

แผนงานปรับปรุงกฎระเบียบ

ขอบังคับ 

0 0 

  รวม 0 800,000  
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แผนกทรัพยากรบุคคล 
 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  โครงการพ ัฒนาระบบบร ิหารงานทร ัพยากรบ ุคคล (การจ ัดทำแผน

ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล) 

 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรที ่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. /การจัดทำแผนยุทธศาสตรการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2567 

 

 

ปจจัยเส่ียง : 

 การดำเน ินการจัดทำแผนยุทธศาสตร การบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลไม  เป นไป             

ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

 

หลักการและเหตุผล :  แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเชื่อมโยงสอดคลอง บูรณาการกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายของรัฐวิสาหกิจ ผานการ

วิเคราะหปจจัยนำเขา/ขอมูลสำคัญทั้งหมด กฎหมาย/ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของ และ

ปจจัยภายในและภายนอกอ่ืน ๆ 

 

วัตถุประสงค :   1. เพื ่อใหการจัดทำแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการผาน      

การมีส วนร วมของบุคลากรทุกหนวยงาน อยางนอยตองจ ัดให ม ีการ Hearing              

ในภาพรวมของแผน 

2. เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบคุคล มีความเชือ่มโยงสอดคลอง และ

บูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) 

ระบบงาน และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญ

ระดับองคกรอ่ืนๆ เชน แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯลฯ 

3. เพื่อใหมีกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากร และแนวทาง

การติดตามและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. เพ่ือใหการสื่อสารแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 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. จัดทำแผนผังควบคุมงาน (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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 ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล : การจดัทำแผนยทุธศาสตรการบรหิารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2567 

  

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 
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. 

1 ทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล/

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและกฎบัตรการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเดิม และจัดทำแผนยุทธศาสตร

การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2567 ใหมี

ความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร

ของ บอท. รวมทั ้งการจัดทำนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และกฎบัตรการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

 

 

 

50 

 

 

แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

 

 

 

ต.ค.-ธ.ค.62 

            

2 เสนอ “ราง” แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร

บ ุ ค คล  /  น โ ยบาย  /  กฎบ ั ต ร  ต  อท ี ่ ป ร ะ ชุ ม

คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษยเพ ื ่อขอความ

เห็นชอบ 

 

20 

แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

 

ต.ค.-ธ.ค.62 

            

3 นำ “ราง”ทั้งหมดในขอ 2. ที่ผานความเห็นชอบเสนอ

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนุมัติ 

15 แผนกทรัพยากร

บุคคล 

ต.ค.-ธ.ค.62             
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ช่ือแผนงาน/โครงการ :  โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล : การจดัทำแผนยทุธศาสตรการบรหิารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2567 (ตอ) 

  

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 
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. 

4 ประกาศใชแผนยุทธศาสตรฯ / นโยบาย / กฎบัตรฯ ท่ี

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเว็บไซด

บริษัทฯ 

15 แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

ธ.ค.62 -  

ม.ค.63 

            

  100               
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แผนกทรัพยากรบุคคล 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  การบริหารทุนมนุษย 
 

รองรับยุทธศาสตร/

ตัวช้ีวัด/ : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ดานอัตรากำลัง  

 
 

ปจจัยเส่ียง :  ดานอัตรากำลัง 
 

หลักการและเหตุผล :  การบริหารงานบุคคลในยุคเศรษฐกิจที่อยูในภาวะไมปกตินับวาเปนเรื่องที่ทาทายของ

ผูบริหารเปนอยางมาก ซึ่งโจทยท่ีผูบริหารจะตองตระหนักไวเสมอในยุควิกฤตเศรษฐกิจ

นั่นก็คือ จะทำอยางไรในการบริหารคาตอบแทนใหเหมาะสมกับความสามารถในการ

จายขององคกร ทั้งนี้พบวาความสามารถในการจายขององคกรสวนหนึ่งเปนผลมาจาก

การที่องคกรสามารถปรับตัวได โดยเฉพาะการปรับตัวในเรื่องของโครงสรางองคกร 

และการปรับเปลี่ยนระบบงานภายในใหเหมาะสมโดยเฉพาะระบบงานดานบุคลากร 

(Human Resources) องคกรหลายแหงเริ่มปรับตัวน่ันก็คือ การปรับโครงสรางองคกร 

(Re-structuring) และระบบงาน HR ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือกำหนดโครงสรางงานและกลุมของงาน (Job Family) 

2. เพ่ือจัดทำแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว  

3. เพ่ือการวิเคราะหอัตรากำลังท้ัง Demand Side และ Supply Side การดำเนินการ

วิเคราะหอัตรากำลังท้ัง Demand Side และ Supply Side 
 
 

เปาหมาย :  กำหนดโครงสรางงานและกลุมของงาน (Job Family) และการวิเคราะหอัตรากำลังท่ี

จำเปนและมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรและภารกิจขององคการ 
 

แนวทางดำเนินการ :  1. กำหนดโครงสรางงานและกลุมของงาน (Job Family) 

1.1 ศึกษา / ทบทวนโครงสรางงานและกลุมงานตามโครงสรางองคกรปจจุบัน  

1.2 ดำเนินการจัดทำกลุมงาน (Job Family) ที ่มีลักษณะงานคลายคลึงกันเขาไว

ดวยกัน โดยพิจารณาจากลักษณะงาน วัตถุประสงคของงาน ตลอดจนผลลัพธ/

ผลสัมฤทธ์ิของงานเปนเกณฑ 

2. การจัดทำแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว และการดำเนินการวิเคราะห

อัตรากำลังท้ัง Demand Side และ Supply Side การดำเนินการวิเคราะหอัตรากำลัง

ท้ัง 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 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน) 

 

82 

ขั้นตอนในการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงาน/โครงการ :  แผนงานทุนมนุษยดานอัตรากำลัง 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

งาน/กิจกรรม 

น้ำหนัก ผูรับ 

ผิดชอบ 

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. 

1 กำหนดโครงสรางงานและกลุมของงาน (Job Family) 

1.1 ศึกษา / ทบทวนโครงสรางงานและกลุ มงานตาม

โครงสรางองคกรปจจุบัน  

1.2 ดำเนินการจัดทำกลุมงาน (Job Family) ที่มีลักษณะ

งานคลายคลึงกันเขาไวดวยกัน โดยพิจารณาจากลักษณะ

งาน วัตถุประสงคของงาน ตลอดจนผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิ

ของงานเปนเกณฑ 

 

15 

 

25 

แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

 

 
ธ.ค.62-ก.พ.63 

 
 

ม.ค.- มี.ค.63 

 

            

2 การจัดทำแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาวและการ

ดำเนินการวิเคราะหอัตรากำลังทั ้ง Demand side และ 

Supply side  

2.1 สำรวจอัตรากำลังในปจจุบัน 

2.2 สำรวจความตองการอัตรากำลังของแตละหนวยงาน 

2.3 วิเคราะหอัตรากำลังที่จำเปนและมีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและภารกิจขององคการ 

 

 

 

10 

10 

40 

 

แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

 

เม.ย.-มิ.ย.63 

 

 
ธ.ค.62-ก..พ.63 

ม.ค.- มี.ค.63 

เม.ย.-ก.ย.63 

 

            

  100               

หมายเหต ุ               ระยะเวลาแลวเสร็จของแผนงาน/โครงการ 

                            ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมของแตละโครงการ
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แผนกทรัพยากรบุคคล 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  การบริหารทุนมนุษย : ดานผลตอบแทนและสิทธิประโยชน 
 

รองรับยุทธศาสตร/

ตัวช้ีวัด/ : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับโดยเฉพาะดาน

ทรัพยากรบุคคลใหเปนมาตรฐานสากล มีความคลองตัว โปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได 
 

ปจจัยเส่ียง :  ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับ 
 

หลักการและเหตุผล :  เนื ่องจากระเบียบ ขอบังคับ ของ บอท. โดยเฉพาะดานทรัพยากรบุคคลบางฉบับ              

มีความลาสมัยไมเปนปจจุบัน และไมเปนไปตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ               

พ.ศ. 2543 และที่เกี่ยวของ ดังนั้น จึงเปนการสมควรที่จะปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ    

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 
 

วัตถุประสงค :  เพื่อใหการปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับโดยเฉพาะดานทรัพยากรบุคคลของลูกจางใน

รัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามเปนไปตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2543              

และท่ีเก่ียวของ 
 
 

เปาหมาย :  ดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับดานดานทรัพยากรบุคคลของลูกจางใน

รัฐวิสาหกิจทุกฉบับใหเปนปจจุบัน ภายในปงบประมาณ 2563 
 

แนวทางดำเนินการ :  1. ศึกษากฎหมาย พรบ. ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับผลตอบแทนและสิทธิประโยชน

ของลูกจางรัฐวิสาหกิจท่ีตองไดรับ 

2.  ศึกษา / ทบทวน / ปรับปรุงขอบังคับการทำงานพนักงานและลกูจางฉบับเดิม 

3.  ดำเนินการแกไขขอบังคับการทำงานพนักงานและลูกจางใหเปนปจจุบัน โดยไมขัด

หรือแยงกับกฎหมาย และพระราชบัญญัติท่ีบังคับใขกับรัฐวิสาหกิจ 

4. เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธใหความเห็นชอบภายในเดือนกันยายน 

2563 

5. เสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือทราบภายในเดือน

กันยายน 2563 

6. เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนุมัติ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 
 

งบประมาณ : รายจาย  0 บาท 
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ขั้นตอนในการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงาน/โครงการ :  การบริหารทุนมนุษย : ดานผลตอบแทนและสิทธิประโยชน 

 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

งาน/กิจกรรม 

น้ำหนัก ผูรับ 

ผิดชอบ 

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. 

1. ศึกษา / ทบทวน / ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ี

เก่ียวกับพนักงานและลูกจางในดานสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชนทุกฉบับใหเปนปจจุบัน 

10 แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

ต.ค.-ธ.ค.

62 

            

2. ดำเนินการแกไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ี

เก่ียวกับพนักงานและลูกจางในดานสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชนทุกฉบับใหเปนปจจุบัน 

50 แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

ม.ค.-มิ.ย.

63 

            

3. เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธใหความ

เห็นชอบ 

15 แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

ก.ค.-ก.ย.

63 

            

4. เสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการทุนมนุษย เพ่ือทราบ 10 แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

ก.ค.-ก.ย.

63 

            

5. เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนุมัต ิ 15 แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

ก.ค.-ก.ย.

63 

            

  100               
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แผนกทรัพยากรบุคคล 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  การบริหารทุนมนุษย : ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

รองรับยุทธศาสตร/

ตัวช้ีวัด/ : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ปจจัยเส่ียง :  ระบบการประเมินผลการปฎิบัติงาน 
 

หลักการและเหตุผล :  45การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Appraisal : PA) ถือเปนเครื่องมือ

สำคัญขององคกรที่ชวยชี้วัดความสำเร็จได การประเมินนี้เปนวิธีการวัดผลทางการ

ปฎิบัติงานของพนกังานทั้งในเรื่องความสามารถในการทำงานไปจนถึงศักยภาพที่ชวย

ใหบริษัทประสบความสำเร็จไดดียิ่งขึ้น แลวการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ยังถือเปน

สวนหนึ่งของ การพัฒนาทางอาชีพ (Career Development) ที่สำคัญขององคกร

ดวย 
 

วัตถุประสงค :  การที่องคกรจะทราบวาพนักงานใดสมควรไดรับรางวัลตอบแทนในรูปของเงินเดือน  

สวัสดิการในขั้นสูงขึ้น  ตองอาศัยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความนาเชื่อถือ 

(reliability)  มีความสอดคลองตรงกับลักษณะของงาน (validity)  จึงจะทำใหทราบวา

พนักงานไดใชความรูความสามารถ  และทักษะชวยผลิตสินคาและบริการไดตามความ

ตองการของหนวยงานขององคกรหรือไม  ผลงานที่ไดคุมกับคาตอบแทนที่หนวยงาน

หรือองคกรจายใหหรือไม  ในอดีตเชื ่อวาการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเรื ่อง

เฉพาะตัวของพนักงาน  ดังน้ันจึงเนนการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่องคุณลักษณะ 

(traits)  ความบกพร อ งทางกาย  (deficiency)  และความสามารถ (ability)                        

ซึ่งบางครั้งไมเกี่ยวกับงาน  โดยมีความเชื่อวาคนที่มีการศึกษาดี  มีบุคลิกดี  หรือไม

พิการนาจะทำงานไดดีกวาคนท่ีมีคุณสมบัติตรงขาม   

 ปจจุบันแนวคิดน้ีไดเปลี่ยนแปลงไป  การทำงานจะใหความสำคัญกับผลงาน

ท่ีเกิดข้ึน  และยึดเปาหมายของงานเปนหลัก  ในอนาคตยิ่งมีความจำเปนอยางยิ่ง  การ

ประเมินผลการปฏบัิติงานตามแนวคิดสมัยใหมมีองคประกอบอยางนอย  3 ประการคอื  

เนนเรื่องผลลัพธในการปฏิบัติงาน (results oriented)  ยึดเปาหมายและวัตถุประสงค

ขององคกร (focus on goals or objectives)  และตองมีสวนรวมกับผูบังคับบัญชาใน

การกำหนด เป  าหมายงาน  (mutual goal setting between supervisor and 

employee)  ทั้งนี้เพราะเชื่อวาเมื่อพนักงานมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคของงานเพ่ือใชเปนเกณฑวัดความสำเร็จของการทำงานแลว  วิธีการเชนน้ี

จะทำใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน  และทำใหมีความกระตือรือรนที่จะทำให

งานบรรลุเปาหมาย  ชวยลดความสับสนในการทำงาน  เพราะพนักงานจะรูวาจะตอง

ปฏิบัติอยางไรจึงจะบรรลุเปาหมาย  
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เปาหมาย :  การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังองคการและมีคูมือหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานและลูกจาง บอท. เสนอ กก.ผจก. อนุมัติ 

ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
 

แนวทางดำเนินการ :  1. จัดทำหลักเกณฑ/แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    1.1 ทบทวน / ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏบัิติงานพนักงาน 

ลูกจาง ของ บอท. (เดิม) 
    1.2 ราง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    1.3 เสนอคณะผูบริหารบริษัทฯ พิจารณา 

    1.4  เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัต ิ

 2. จัดทำหลักเกณฑ/แนวทางการวัดและประเมินผลการปฎิบัติงานเช่ือมโยงกับการ

ปรับเลื่อนตำแหนง (Promotion 
     2.1 ศึกษา คนควาหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ บอท. 

รัฐวิสาหกิจอ่ืน หนวยงานราชการท่ีเก่ียงของ บริษัทท่ีมีธุรกิจใกลเคยีงกัน 
     2.2 ราง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     2.3 เสนอคณะผูบริหารบริษัทฯ พิจารณา 

     2.4 เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัต ิ
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 
 

งบประมาณ : รายจาย  0 บาท 
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ขั้นตอนในการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงาน/โครงการ :  การบริหารทุนมนุษย : ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

งาน/กิจกรรม 

น้ำหนัก ผูรับ 

ผิดชอบ 

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. 

1. จัดทำหลักเกณฑ/แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1.1 ทบทวน / ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจาง ของ บอท. (เดิม) 
1.2 ราง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.3 เสนอคณะผูบริหารบริษัทฯ พิจารณา 

1.4  เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัติ 

 

50 

15 

    35 

    25 

25 

 

แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

 
ธ.ค.62-มี.ค.63 

มี.ค.-มิ.ย.63 

พ.ค.-ส.ค.63 

ก.ย.63 

            

2. จัดทำหลักเกณฑ/แนวทางการวัดและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับการปรับเล่ือนตำแหนง (Promotion) 

2.1 ศึกษา คนควาหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของ บอท. รัฐวิสาหกิจอื่น หนวยงานราชการท่ีเกี่ยง
ของ บริษัทท่ีมีธุรกิจใกลเคียงกัน 
2.2 ราง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.3 เสนอคณะผูบริหารบริษัทฯ พิจารณา 

2.4 เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัติ 

50 

 

15 

 

35 

25 

25 

 

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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แผนกทรัพยากรบุคคล 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  การพัฒนาทุนมนุษย : ดานการเรียนรูและพัฒนา 
   

รองรับยุทธศาสตร/

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ดานการเรียนรูและพัฒนา 

   

ปจจัยเส่ียง :   การเรียนรูและพัฒนาเพ่ือนำมาปรับปรุงระบบการบริหาร 
   

หลักการและเหตุผล :  ทรัพยากรบุคคลนับเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคามากท่ีสุดขององคกร เน่ืองจากบุคลากรจะ

เปนผูผลักดันใหภารกิจตาง ๆ ของ บอท. สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค ดังนั้นการ

สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคลองตามเปาหมายและ

ยุทธศาสตร ตลอดจนมีคุณลักษณะและทัศนคติที่ดี จะทำให  บอท. เจริญกาวหนา 

และเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง นอกจากน้ียังเปนการเตรียมความพรอมของบุคลากร 

ใหสามารถรองรับและเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและ

อนาคตดวย แผนกทรัพยากรบุคคลจึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางในการพัฒนา

บุคลากรใหสอดคลองและสนับสนุนเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร บอท. 
   

วัตถุประสงค :  1) เพื ่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับใหม ีความรู และสมรรถนะสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการบริหารสาย

อาชีพ (Career Management) 

2) เพื ่อใหบุคลากรไดร ับการพัฒนา เพื ่อยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานในการ

ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอูเรือ 
   

เปาหมาย :  บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ ไดร ับการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานใหม ีความ

เหมาะสมสอดคลองกับงานและความรับผิดชอบของตำแหนง สามารถทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตอบสนองตอเปาหมายขององคกร 
 

แนวทางดำเนินการ :  1) สำรวจความตองการในการฝกอบรม (Training Need) 

2) จัดทำแผนพัฒนา/ฝกอบรม 

3) เสนอคณะผูบริหารบริษัทฯ พิจารณา 

4) เสนอกรรมการผูจัดการอนุมัติ 
   

ระยะเวลา :  12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

งบประมาณ : งบลงทุน  0 บาท 
 

งบประมาณ : รายจาย  800,000.- บาท 
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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงาน/โครงการ :  การพัฒนาทุนมนุษย : ดานการเรียนรูและพัฒนา 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

งาน/กิจกรรม 

น้ำ 

หนัก 

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. 

 การฝกอบรมประจำป (50) แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

 

             

1 สำรวจความตองการในการฝกอบรมพัฒนา 10 2 เดือน             

2 วางแผนการฝกอบรมพัฒนา 

2.1 สรุปรวบรวมหลักสูตรของแตละหนวยงานท่ีผาน

ความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน 

2.2 วิเคราะหความจำเปนในการฝกอบรมพัฒนา 

2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt chart) กำหนด

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบหลักสูตรและงบประมาณ 

2.4 เสนอขออนุมัตผิูมีอำนาจตามลำดับการบังคับบัญชา 

10 

 

 

 

 

2 เดือน 

 

 

 

 

            

3 ดำเนินการตามแผนฝกอบรมและพัฒนา 

3.1 จัดฝกอบรมภายใน (In-house training) 

3.2 สงพนักงานฝกอบรมภายนอก (Public training) 

20 12 เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ติดตามและประเมินผลการฝกอบรมและพัฒนา 

4.1 ประเมิน / วิเคราะห เก็บรวบรวมประวัติผูเขารับ                                                                                   

การฝกอบรม 

10 

 

 

4 ครั้ง 

(ทุกไตรมาส) 

            

50 
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ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

งาน/กิจกรรม 

น้ำ 

หนัก 

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. 

4.2 สรุป รวบรวมจำนวนพนักงาน จำนวนช่ัวโมง และ

รายจายการฝกอบรมภายใน (In-house training) 

และฝกอบรมภายนอก (Public training) 

 

 

 

 

 

 การฝกอบรมพนักงานรายบุคคล (50) แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

             

1 ทบทวนสมรรถนะในการทำงาน (Competency) ของ

พนักงานเปนรายตำแหนง และทำการประเมิน 

Competency Gap 

10 3 เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคคล (IDP) 

2.1 กำหนดสมรรถนะท่ีมีความจำเปนในการพัฒนาเปน

รายตำแหนง โดยพิจารณาจาก Competency Gap 

2.2 กำหนดเปนแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยเริม่

ดำเนินการจัดทำในหนวยงานปฏบัิติการหลักเปน

ลำดับแรก 

2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt chart) กำหนด

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบหลักสูตรและงบประมาณ 

2.4 เสนอขออนุมัตผิูมีอำนาจตามลำดับการบังคับบัญชา 

10 

 

 

 

 

4 เดือน             

3 ดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล 20 12 เดือน   
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ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

งาน/กิจกรรม 

น้ำ 

หนัก 

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. 

3.1 พนักงานสามารถเลือกวิธีการในการพัฒนาตนเองได

อยางเหมาะสม 

3.2 หัวหนางานสามารถใชวิธีการพัฒนาบุคลากรดวย

วิธีการ OJT 

3.3 พนักงานขออนุมัติเขาฝกอบรมตามแผนฝกอบรม

ประจำป/แผนพัฒนารายบุคคล 

4 ติดตามและสรปุผลการพัฒนาตนเองของพนักงาน

รายบุคคล 

10 

 

4 ครั้ง   
(ทุกไตรมาส) 
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แผนกทรัพยากรบุคคล 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  การพัฒนาทุนมนุษย : ดานการเรียนรูและพัฒนา (การจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลท่ีสนับสนุนระบบการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร) 
   

รองรับยุทธศาสตร/

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ดานการเรียนรูและพัฒนา 

   

ปจจัยเส่ียง :   การเรียนรูและพัฒนาเพ่ือนำมาจัดทำระบบการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร 
   

หลักการและเหตุผล :  ปจจุบันโลกไดเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลไมไดเปน

เพียง เครื่องมือสนับสนุนการทำงานเฉกเชนท่ีผานมาอีกตอไป หากแตจะหลอมรวมเขา

กับวิถีชีวิตของคนอยางแทจริง และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนโครงสรางรูปแบบกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การคา การบริการและ กระบวนการทางสังคม รวมท้ัง

การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลอยางสิ้นเชิง อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลดังกลาว จึงเปน

ทั้งโอกาสและความทาทายของประเทศในการวางแนวทางการดำเนินการดวยการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัล มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อแกไขปญหาที่สั่งสมมานานและเพ่ิม

โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน การกาวขามกับดักรายไดปานกลาง การ

พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจทั้งภาคเกษตรกรรม การผลิต และการบริการ การ

แสวงหาและใชโอกาสจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค 

การแกปญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม การพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศ การ

บริหารจัดการสังคมสูงวัย การแกปญหาคอรรัปชัน เปนตน 
   

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือใหองคการกำลังคนท่ีมีทักษะดานดิจิทัลท่ีเหมาะสม ท่ีจะเปนกลไก ขับเคลื่อนท่ี 

สำคัญ ในการปรับเปลี่ยนองคการเปนองคการดิจิทัล ท้ังน้ี เพ่ือการพัฒนาองคการ 

ไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 4.1 

2. บุคลากรขององคการสามารถปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีมี 

ความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังในบริบทของการ 

ปรับเปลี่ยน เปนองคการดิจิทัล และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชน 

สูงสุด 
   

เปาหมาย :  องคการมีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนระบบการเรียนรูและพัฒนาของ

บุคลากร 
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แนวทางดำเนินการ :  1. สำรวจระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใชในแผนกทรัพยากรบุคคล 

2. ประสานกับแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำระบบการเรียนรูและพัฒนาของ

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 (การจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสนับสนุนระบบการเรียนรูและการพัฒนาของบุคลากร) 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

งาน/กิจกรรม 

น้ำหนัก ผูรับ 

ผิดชอบ 

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. 

1. สำรวจระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทีใชในแผนกทรัพยากรบุคคล 20  ม.ค.-มี.ค.             

2. ประสานกับแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำระบบ
การเรยีนรูและพัฒนาของบุคลากรมาใช 
 

20  เม.ย.-มิ.ย.             

3. เสนอคณะผูบริหารบริษัทฯ พิจารณา 
 

25  มิ.ย.-ส.ค.             

4. เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัต ิ 35  ส.ค.-ก.ย.             

  100               
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แผนกทรัพยากรบุคคล 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย 
 

รองรับยุทธศาสตร/

ตัวช้ีวัด/ : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / การสราง-เขารวมเครือขายภายนอกเพ่ือ

แลกเปลีย่นองคความรูอยางตอเน่ือง 
 

ปจจัยเส่ียง :  การสราง/เขารวมเครือขายภายนอก 
 

หลักการและเหตุผล :  เครือขาย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุมของคนหรือกลุมองคกรท่ีสมัครใจ ที่จะ

แลกเปลี่ยนขาวสารรวมกัน หรือทำกิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสราง

ของคนในเครือขายดวยความเปนอิสระ เทาเทียมกันภายใตพื้นฐานของความเคารพ

สิทธิ เช่ือถือ เอ้ืออาทร ซึ่งกันและกัน 

ประเด็นสำคัญของนิยามขางตน คือ 

 ความสัมพันธตองเปนไปโดยสมัครใจ  

 กิจกรรมท่ีทำตองมีลักษณะเทาเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  

 การเปนสมาชิก ตองไมมีผลกระทบตอความเปนอิสระหรือความเปนตัวของ

ตัวเองของคนหรือองคกรน้ัน ๆ 

การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือขาย จะตองพัฒนาไปสูระดับของการลงมือ

ทำกิจกรรมรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันดวย ดังนั ้น เครือขายตองมีการ

จัดระบบใหกลุมบุคคลหรือองคกรที่เปนสมาชิกดำเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน เพ่ือ

นำไปสูจุดหมายที่เห็นพองตองกัน ซึ่งอาจเปนกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจำเปน เมื่อ

ภารกิจบรรลุเปาหมายแลว เครือขายก็อาจยุบสลายไป แตถามีความจำเปนหรือมี

ภารกิจใหมอาจกลับมารวมตัวกันไดใหม หรือจะเปนเครือขายที่ดำเนินกิจกรรมอยาง

ตอเน่ืองระยะยาวก็ได 
 

วัตถุประสงค :  เพื่อจัดทำแนวทางการสราง / เขารวมเครือขายภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู

อยางตอเน่ือง 
 
 

เปาหมาย :  ขอมูลที่ไดรับจากเครือขายภายนอก (รัฐวิสาหกิจ หรือ สวนราชการ หรือ เอกชน) 
อยางนอย 1 ขอมูล 

 

 

แนวทางดำเนินการ :  1.  ประชุมพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการ 
2  กำหนดเปาหมายของเครือขายภายนอก 
3  กำหนดความตองการ / องคความรูท่ีตองการจากเครือขายภายนอก 
4  จัดทำหนังสือประสานขอขอมูลท่ีตองการจากเครือขายภายนอก 
 

 

ระยะเวลา :  12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 
 

งบประมาณ : รายจาย  0 บาท 
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ขั้นตอนในการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงาน/โครงการ :  การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย (การสราง/เขารวมเครือขายภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนองคความรูอยางตอเน่ือง) 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

งาน/กิจกรรม 

น้ำหนัก ผูรับ 

ผิดชอบ 

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. 

1 ประชุมพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลช้ีแจงวัตถุประสงค
ของโครงการ 

10  ต.ค.62-     

มี.ค.63 

            

2 กำหนดเปาหมายของเครือขายภายนอก 10  มี.ค.-เม.ย.

63 

            

3 กำหนดความตองการ / องคความรูท่ีตองการจากเครือขาย
ภายนอก 

15 แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

เม.ย.-พ.ค.

63 

            

4 จัดทำหนังสือประสานขอขอมลูท่ีตองการจากเครือขาย
ภายนอก 

15  พ.ค.-มิ.ย.

63 

            

5 ขอมูลท่ีไดรับจากเครือขายภายนอก (รัฐวิสาหกิจ หรือ 
สวนราชการ หรือ เอกชน) อยางนอย 1 ขอมูล 

50  ก.ค.-ก.ย.

63 

            

  100               
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แผนกทรัพยากรบุคคล 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย 
 

รองรับยุทธศาสตร/

ตัวช้ีวัด/ : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลไดรับคณุวุฒิ

ทางวิชาชีพ 
 

ปจจัยเส่ียง :  การสอบคุณวุฒิทางวิชาชีพ 
 

หลักการและเหตุผล :  วิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนหนึ่งในวิชาชีพที่มีความสำคัญเพิ่มมากข้ึน 

ตลอดหลายทศวรรษที่ผานมา มีบทบาทสำคัญที่ชวยใหองคกรปฏิบัติภารกิจบรรลุ

เปาหมาย ทั้งในฐานะที่ปรึกษาภายในที่ใหคำแนะนำแกผูบริหาร ในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององคกร ชวยพัฒนาประสิทธิผลองคกร ทั้งในเชิงโครงสราง 

ระบบ และกระบวนการทำงาน ชวยสรางการเปลี่ยนแปลง และสรางความพรอมใน

การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงขององคกร อำนวยความสะดวก และสงมอบงาน

บริการอ่ืนๆท่ีมีคุณคา และมีประสิทธิภาพใหกับองคกร ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันใหกับองคกรในระยะยาว ซึ่งการที่จะเปนนักบริหารทรัพยากรบุคคลมือ

อาชีพไดนั้น นอกจากความรูความสามารถทางวิชาชีพแลว จะตองมีสมรรถนะอื่นๆ 

รวมถึงความสามารถในการประยุกตใชความรูท่ีมีอยูใหสอดคลองกับความตองการของ

องคกรได การพัฒนามาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากร

บุคคล ที่ตอบสนองความตองการขององคกรตางๆ และผูประกอบการภาคธุรกิจ และ

อุตสาหกรรม และการพัฒนาเคร ื ่องม ือทดสอบมาตรฐานการปฏิบ ัต ิงานของ

ผูปฏิบัติงานในวิชาชีพน้ี รวมถึงการใหการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Accreditation) ของ

นักบริหารทรัพยากรบุคคล จะเปนเครื ่องมือสำคัญสำหรับผู บริหารองคการ ที ่จะ

ประเมินสมรรถนะบุคลากรเพื ่อการจางงาน เปนแนวทางในการพัฒนาความรู

ความสามารถของพนักงาน สรางความยอมรับในวิชาชีพ และบุคลากรในสายอาชีพ

บริหารทรัพยากรบุคคลวาจะมีสมรรถนะเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจสำคัญ ชวยให

องคกรบรรลุเปาหมายได เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนานักบริหาร

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 ่อใหบุคลากรแผนกทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ           

การบริหารงานบุคคลท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการขององคการ มีความเปน

สากล  

2) เพ่ือสรางเครือขายและการมีสวนรวมของผูเก่ียวของในวิชาชีพ ในการจัดทำ พัฒนา 

และเผยแพรมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพและรองรับการปรับปรุงพัฒนาระบบให

ดีข้ึนในอนาคต 
 
 

เปาหมาย :  พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลไมนอยกวา 2 ใน 3 ไดใบรับรองคุณวุฒิ                  

(HR Certifications)  ช้ัน 3 ระดบัผูปฏิบัติงาน ภายในเดือนกันยายน 2563 

 

 

แนวทางดำเนินการ :  1 ประสานสถาบัน Thailand Human Resource Certification Institute เก่ียวกับ

การสอบคณุวุฒิวิชาชีพการบริหารงานบุคคล 

2 เสนอเรื่องตามลำดบัข้ันตอนในการสงพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลเขาสอบคุณวุฒิ

วิชาชีพการบริหารงานบุคคล 

3 เสนอ กก.ผจก. อนุมัต ิ
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 
 

งบประมาณ : รายจาย  0 บาท 
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ขั้นตอนในการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงาน/โครงการ :  การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย : (พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลไดรับคุณวุฒิทางวิชาชีพ) 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

งาน/กิจกรรม 

น้ำหนัก ผูรับ 

ผิดชอบ 

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. 

1 ประสานสถาบัน Thailand Human Resource 

Certification Institute เก่ียวกับการสอบคณุวุฒิวิชาชีพ

การบริหารงานบุคคล 

10  ต.ค.62 –

มี.ค.63 

            

2 เสนอเร่ืองตามลำดับขั้นตอนในการสงพนักงานแผนกทรัพยากร

บุคคลเขาสอบคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ในสาขาใด

สาขาหนึ่งดังนี้ 

1 สาขาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

2 สาขาบริหารคาตอบแทน 

3 สาขาเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

      4     สาขาพนกังานสัมพันธ 

15  มี.ค.-พ.ค

63. 

            

3 เสนอ กก.ผจก. อนุมตั ิ 25 แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

เม.ย.-มิ.ย.

63 

            

4 พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลไมนอยกวา 2 ใน 3 ได

ใบรับรองคุณวุฒิ (HR Certifications)  ช้ัน 3 ระดับ

ผูปฏิบัติงาน 

50  เม.ย.-ก.ย.

63 

            

  100               
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แผนกทรัพยากรบุคคล 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย 
 

รองรับยุทธศาสตร/

ตัวช้ีวัด/ : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / การกำหนดแนวทาง/วิธีการในการสอบทาน

การดำเนินการกระบวนการท่ีสำคญั ดาน HR (HR AUDIT) 
 

ปจจัยเส่ียง :  การดำเนินการกระบวนการท่ีสำคัญ ดาน HR (HR AUDIT) 
 

หลักการและเหตุผล :  ในอดีตยอนหลังไปราวสามทศวรรษ เขาใจกันวาการจัดการ องคการเปนการจัดการใน

สินทรัพยเกี ่ยวกับคน (men) วัสดุอุปกรณ (materials) และเครื ่องจักร (machines) แต

ปจจุบันตองมีการจัดการสินทรัพย ที่เพิ่มขึ้น เชน ลูกจาง (employees) คูคา (suppliers) 

เครื่องมือ (equipment) และขอมูลความรู (information) ฯลฯ จะเห็นวาปจจุบันการจัดการ 

งานขององคการมีความหลากหลายซับซอนมากขึ้น การที่จะปลอยให คนในฝาย HR ทำงาน

โดยขาดหลักประกันประสิทธิผลของงานหนาท่ี จะเปนการสุมเสี่ยงตอความลมเหลวของ

องคการ เน่ืองจากฝายงาน HR มีหนาท่ีพัฒนาพนักงานทุกคนขององคการ หากฝาย HR ไมมี

คุณภาพแลว ไมสามารถทำหนาที่ไดเทาที่มอบหมาย มองไมเห็นพันธกิจขององคการ อาจทำ

ใหองคการพัฒนาเติบโตไดไมเต็มที่ ในขณะที่ผู ประกอบการคาด หมายใหองคการเติบโต

ตอเนื ่อง ตามทันพัฒนาการของเทคโนโลยีและ ความตองการของลูกคา แตก็ทำไมได

เทาที่ควร โทษใครอื่นคงไมได ทุกคนจึงชี้นิ้วไปที่ฝายงาน HR วา ตองพัฒนาพนักงานของ

องคการ การจะทำใหองคการประสบผลสำเร็จไดตามที่ผูประกอบการคาด หมาย พนักงาน

ขององคการตองมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับกันโดยไมมีขอ โตแยง จะทำไดอยางไร ? ใครจะเปน

ผูรับหนาที่ในการพัฒนาพนักงานของ องคการ คงหนีไมพนคนของฝายงาน HR ที่สำคัญคน 

HR ตองปรับเปลี ่ยน วิธีการและทัศนคติการทำงานของตนเองใหมีความสามารถในการ

ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วใหไดเสียกอนจึงจะมี คุณสมบัติในการ

พัฒนาพนักงานคนอื่น การจะทำเชนนั้นได คน HR ตอง มีความรูในเรื่องกิจการธุรกิจของ

องคการเปนอยางดี กลาวคือ ถาเปน องคการธุรกิจที่แสวงหากำไร คน HR ตองมีความรู

เกี่ยวกับธุรกิจการคา กรณีองคการของรัฐท่ีไมแสวงหากำไร คน HR ตองมีความรูในเรื่องของ 

การบริหารราชการแผนดินและความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ ถาเปนมูลนิธิ ตอง

มีความเขาใจวัตถุประสงคในการจัดต้ังมูลนิธิ ฯลฯ การ ท่ีคน HR มีคุณภาพท่ีเชี่ยวชาญหลาย

สาขาจะมีสวนสำคัญในการพัฒนา พนักงานขององคการใหมีความรูความเขาใจในบริบทธุรกิจ

การคาสมัย ใหม อีกเหตุผลหนึ่ง การลงทุนขยายกิจการธุรกิจจำเปนตองอาศัย ผูเชี่ยวชาญ

งาน HR รวมวางแผน ดังนั้น คน HR ตองมีความรูหลายสาขา เนื่องจากธุรกิจการคาในยุค

ปจจ ุบ ันมีการร วมทุนในลักษณะของการ ควบรวมกิจการกันมากขึ ้น (mergers and 

acquisitions) มีการขยาย กิจการลงทุนไปทั่วโลกที่เห็นวาจะสามารถใหผลตอบแทนไดดี 

(return on investment) มีขอความจริงประการหน่ึงท่ีธุรกิจการคาในยุคโลกาภิวัตนมี ความ

เช่ือมโยงเปนเครือขายท่ัวโลก การคาการขายจะมองเฉพาะตลาด ภายในไมไดอีกตอไป สภาพ

ธุรกิจการคาดังกลาว คน HR ตองมีความรูใน กิจการและความเปนไปของระเบียบการเงิน

และการคาของโลก การรู เฉพาะหนาท่ีงาน HR จะกลายเปนอุปสรรคในการจัดการองคการ 
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วัตถุประสงค :  เพื่อใหมีการกำหนดกระบวนการ หรือกฎระเบียบของแตละหนาที่ที ่แสดงถึงความ 

สัมพันธของแตละหนาที่ภายในฝาย HR และตางฝายงานขององคการ รวมทั้งมีการ

กำหนดผูรับผิดชอบในแตละหนาที่ เมื่อนำไปปฏิบัติจะตองมี การตรวจสอบวาเปนไป

ตามหนาท่ีท่ีกำหนดไวหรือไม  เพียงใด  และ ผลงานของการทำหนาท่ีเปนอยางไร 
 
 

เปาหมาย :  การปรับปรุง / แกไข กระบวนการดาน HR ไมนอยกวารอยละ 60  

 

แนวทางดำเนินการ :  1 สำรวจ และ ทบทวน สอบทานการดำเนินการกระบวนการตาง ๆ ดาน HR เชน การ

สรรหา / การประเมินผลการปฏิบัติงาน / การบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนตำแหนง เลื่อนข้ัน

เงินเดือน ฯลฯ เปนตน 

2 ปรับปรุง แกไข กระบวนการตาง ๆ ท่ีลาสมัย และไมตอบสนองการทำงาน  

3 เสนอกระบวนการท่ีปรับปรุงแกไข ตามลำดับช้ัน 

4 เสนอ กก.ผจก. อนุมัต ิ
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 
 

งบประมาณ : รายจาย  0 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน) 

 

102 

ขั้นตอนในการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงาน/โครงการ :  การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย : (การกำหนดแนวทาง/วิธีการสอบทานการดำเนินการกระบวนการท่ีสำคัญ ดาน HR (HR Audit) 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

งาน/กิจกรรม 

น้ำหนัก ผูรับ 

ผิดชอบ 

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. 

1 สำรวจ และ ทบทวน สอบทานการดำเนินการกระบวนการ

ตาง ๆ ดาน HR เชน การสรรหา / การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน / การบรรจุ แตงตั้ง เลือ่นตำแหนง เลื่อนข้ัน

เงินเดือน ฯลฯ เปนตน 

10  ต.ค.62 –

มี.ค.63 

            

2 ปรับปรุง แกไข กระบวนการตาง ๆ ท่ีลาสมัย และไม

ตอบสนองการทำงาน 

15  มี.ค.-พ.ค.

63 

            

3 เสนอกระบวนการท่ีปรับปรุงแกไข ตามลำดับช้ัน 

 

25 แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

เม.ย.-มิ.ย.

63 

            

4 เสนอ กก.ผจก. อนุมตั ิ 50  เม.ย.-ก.ย.

63 

            

  100               
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แผนกทรัพยากรบุคคล 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย 
 

รองรับยุทธศาสตร/

ตัวช้ีวัด/ : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / แนวทางและการกำหนดบทบาทของ

ผูบริหารในแตละระดับมสีวนรวมในการสนับสนุนงานดาน HR 
 

ปจจัยเส่ียง :  การมีสวนรวมของผูบริหาร 
 

หลักการและเหตุผล :  ในบรรดาปจจัยทางการบริหาร 4 ประการ ไดแก มนุษย เงิน วัสดุอุปกรณ และการ

บริหารจัดการ มนุษยนับเปนทรัพยากรที ่มีคุณคาและสำคัญยิ ่ง เพราะมนุษยมี

สติปญญาที่สามารถใชทรัพยากรอื่น ๆ ไดแก เงิน วัสดุอุปกรณ เครื ่องจักร และ

กระบวนการจัดการในการทำงานใหไดผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

นอกจากนี้ มนุษยยังมีความคิดสรางสรรคและสามารถคิดคนนวัตกรรมใหม ซึ่งปจจัย

ทางการบริหารอื่น  ๆ ไมสามารถทำได  ดังนั้น การบริหารคนจำนวนมากที่มีความ

หลากหลายดานวิชาชีพ ดานทักษะและความสามารถ ใหสามารถใหบริการแกลูกคาได

อยางมีคุณภาพและเปนไปอยางตอเนื่อง จึงมีความสำคัญอยางมาก  ผูบริหารจึงควร

เรียนรูความหมายและความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีเหมาะสมตอไป 

   
 

วัตถุประสงค :  เพื่อใหผูบริหารมีความเขาใจงานดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งหมายถึงความเขาใจตองการ

ของคนงาน การใหเกียรติ และการปฏิบัต ิต อกันเยี ่ยงมนุษย ตลอดจนการให

ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของ

คนงานดวย โดยเปาหมายการจัดการจะเนนที่การสรางคุณคาเพิ ่มขึ ้น โดยการใช

ศักยภาพของมนุษยที่จะทำใหองคการบรรลุวตัถุประสงค มีความมั่นคง มั่งคั่ง และอยู

รวมกันอยางสันติสุข ดังนั ้น การจัดการทรัพยากรมนุษยจึงเกี ่ยวของกับกิจกรรม 

โปรแกรมและนโยบายที่กวางขวางมากขึ้นกวาคำวา “การบริหารงานบุคคล” ซึ่งเปน

คำเดิมท่ีเคยใช 

 
 

เปาหมาย :  การมีแนวทางและบทบาทรวมของผูบริหารในการสนับสนุนงานดานทรัพยากรบุคคล

และการท่ีผูบริหารสูงสุดสัญจรครบทุกหนวยงาน 

 

 

แนวทางดำเนินการ :  1 ประชุมรวมกับหัวหนาหนวยงานทุกหนวยงาน เพ่ือกำหนดแนวทางและบทบาทของ

แตละหัวหนาหนวยงานในการมสีวนรวมในการสนับสนุนงานดาน HR 

2 โครงการผูบริหารสัญจรสำหรับ กก.ผจก. เพ่ือรับฟงปญหา ขอคดิเห็นจากพนักงาน 
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 
 

งบประมาณ : รายจาย  0 บาท 
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ขั้นตอนในการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงาน/โครงการ :  การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย : แนวทางและการกำหนดบทบาทของผูบริหารในแตละระดับมีสวนรวมในการสนับสนุนงานดาน HR 

 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

งาน/กิจกรรม 

น้ำหนัก ผูรับ 

ผิดชอบ 

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. 

1 ประชุมรวมกับหัวหนาหนวยงานทุกหนวยงาน เพ่ือกำหนด

แนวทางและบทบาทของแตละหัวหนาหนวยงานในการมี

สวนรวมในการสนับสนุนงานดาน HR 

 

50 แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

ต.ค.62 –

ก.ย.63 

            

2 โครงการผูบริหารสญัจรสำหรับ กก.ผจก. เพ่ือรับฟงปญหา 

ขอคิดเห็นจากพนักงาน 

 

50 แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

ต.ค.62 –

ก.ย.63 

            

  100               
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แผนกบริหารงานพัสดุ 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  แผนงานปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับ 
 

รองรับยุทธศาสตร/

ตัวช้ีวัด/ : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับใหหนวยงาน

เปนมาตรฐานสากล มีความคลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
 

ปจจัยเส่ียง :  ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับ 
 

หลักการและเหตุผล :  เนื่องจากระเบียบ ขอบังคับ ของ บอท. บางฉบับมีความลาสมัยไมเปนปจจุบัน ดังน้ัน 

จึงเปนการสมควรที่จะปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนิน

กิจการของ บอท. ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและในอนาคต 
 

วัตถุประสงค :  เพื ่อใหการปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับใหหนวยงานเปนมาตรฐานสากล 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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ขั้นตอนในการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงาน/โครงการ :  แผนงานปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับ 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

งาน/กิจกรรม 

น้ำหนัก ผูรับ 

ผิดชอบ 

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. 

1 

 

2 

3 

4 

 

แตงตั ้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแกไข

ระเบียบบริษัทฯ  

คณะทำงานดำเนินการจัดทำรางการปรับรงุแกไขระเบียบฯ 

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงแกไข

ระเบียบฯ 

5 

 

30 

40 

35 

 

 

แผนก

บริหาร 

งานพัสด ุ

พ.ย.62 

 

ธ.ค.62-ก.ย63. 

ธ.ค.62-ก.ย.63 

เม.ย.-ก.ย.63 

. 

            

  100               
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กองแผนงานการเงินและงบประมาณ 

ผูบริหาร : 

1. คุณชลาลัย  ดอกคำ  รก.ผูอำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ 

2. คุณตุล  รอบรู  รก.หัวหนาแผนกแผนงานและงบประมาณ 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ :   

มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผนงานการจัดทำแผนพัฒนาองคกร 

การประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการ และคำของบประมาณประจำป แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานการเงินและบัญชี และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

ในปงบประมาณ 2563 ไดจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

ดังนี้ 

ลำดับ ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

งบลงทุน รายจาย 

1 ยุทธศาสตรท่ี 1 ทบทวนบทบาท 

บอท. / แผนวิสาหกิจ 

ทบทวนแผนวิสาหกิจ 0 0 

2 ยุทธศาสตรท่ี 1 ทบทวนบทบาท 

บอท. / แผนปฏิบัติการ และขอเสนอ

งบลงทุน 

ทบทวนแผนปฏิบัติการ และ

ขอเสนองบลงทุน 

0 0 

3 ยุทธศาสตรท่ี 1 ทบทวนบทบาท 

บอท. / แผนปฏิบัติการบรหิารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน 

0 40,000 

รวม 0 40,000 
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แผนกแผนงานและงบประมาณ 
 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  ทบทวนแผนวิสาหกิจ 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ทบทวนบทบาท บอท. /แผนวิสาหกิจ 

 

ปจจัยเส่ียง :  การดำเนินทบทวนแผนวิสาหกิจ 
 

หลักการและเหตุผล :  1.รักษาขอดี/จุดแข็ง ของบริษัทฯ 

2.ปรับปรุงขอดอย ของระบบปจจบัุน 

3.ปรับปรุง เพ่ิมเติม ประเด็นของการจัดการสมยัใหม/Update ใหเปนปจจุบัน          

พรอมขอสงัเกต/ขอเสนอแนะท่ีไดรับ 
 

วัตถุประสงค :   เพื่อสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจตอบสนองกับสภาพแวดลอมในการดำเนินภารกิจ/ธุรกิจ       

การแขงขัน ความตองการของผู  ใชบร ิการ และ บริบทที ่เปลี ่ยนแปลงไป เชน            

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เปนตน รวมถึงนโยบายสาคัญ ไทยแลนด 4.0            

ที ่ตองการขับเคลื่อนประเทศดวยความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมทั้งหมดนี้ดวย          

การดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
 

เปาหมาย :  จัดทำแผนวิสาหกิจแลวเสร็จภายในปบัญชี 2564 

 
 

แนวทางดำเนินการ :  1. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนแผนวิสาหกิจ ดังน้ี 

1.1 วิเคราะหสภาพแวดลอม  

1.2 วิเคราะหตำแหนงทางยุทธศาสตร 

1.3 การกำหนดวัตถุประสงคเชิงยทุธศาสตร 

1.4 การกำหนดยุทธศาสตร 

2. เสนอคณะอนุกรรมการวางแผนเชิงยุทธศาสตร พิจารณาใหความเห็นชอบ 

3 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ 

4. เสนอกองทัพเรือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

5. เสนอกระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุมัต ิ
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 

งบประมาณ : รายจาย  0 บาท 
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 ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  ทบทวนแผนวิสาหกิจ 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2564 

 งาน/กิจกรรม 
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. 

1 

 
 

 

 

 

 

2 

 

3 

4 

5 

 

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนแผน

วิสาหกิจ ดังน้ี 

- วิเคราะหสภาพแวดลอม  

- วิเคราะหตำแหนงทางยุทธศาสตร 

-. การกำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

-.การกำหนดยุทธศาสตร 

เสนอคณะอนุกรรมการวางแผนเช ิงย ุทธศาสตร 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ 

เสนอกองทัพเรือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

เสนอกระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุมัติ 

40 

 

 

 

 

 

15 

 

15 

15 

15 

แผนก

แผนงาน

และ

งบประมาณ 

มี.ค.-พ.ค.

63 

 

 

 

 

มิ.ย.63 

 

ก.ค.63 

ส.ค.63 

ก.ย.63 

            

  100               
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แผนกแผนงานและงบประมาณ 
 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  ทบทวนแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ทบทวนบทบาท บอท. /แผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน  

 

ปจจัยเส่ียง :  การดำเนินทบทวนแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน 
 

หลักการและเหตุผล :  แผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน มีความเชื ่อมโยงสอดคลอง บูรณาการกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายของรัฐวิสาหกิจ ผานการ

วิเคราะหปจจัยนำเขา/ขอมูลสำคัญที ่เก ี ่ยวกับ Stakeholders ที ่สำคัญทั ้งหมด 

โดยเฉพาะความตองการ ความคาดหวัง และความกังวลของ Stakeholders กฎหมาย/ 

กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวของ และปจจัยภายในและภายนอกอ่ืนๆ 

 

วัตถุประสงค :   1. เพ่ือใหการจัดทำแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน ดำเนินการผานการมีสวนรวม

ของ Stakeholders ท่ีสำคัญ อยางนอยตองจัดใหมีการ Hearing ในภาพรวมของแผน 

2. เพื่อใหแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน มีความเชื่อมโยงสอดคลองและบูรณา

การกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) ระบบงาน 

และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั ้งแผนที่สำคัญระดับ

องคกรอื่นๆ เชน แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการมุงเนน

ลูกคาและผูมีสวนไดเสีย แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯลฯ 

3. เพ่ือใหมีกระบวนการติดตามและปรับปรุงแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน 

4. เพ่ือใหการสื่อสารแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน แก ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

มีความรับรูและเขาใจ 
 

เปาหมาย :  จัดทำแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุนแลวเสร็จภายในปบัญชี 2563 

 

แนวทางดำเนินการ :  1. ทบทวนแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน ใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน       

พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัทฯ 

1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน เพื ่อหาแนว

ทางการปรับปรุงการดำเนินงาน 

1.2 พิจารณาระบบงานที่สำคัญจำเปนที่ตองดำเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัทฯ 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน  

2.1 นำขอมูลท่ีไดจากการพิจารณาทบทวนในขอ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการ

และขอเสนองบลงทุน ใหครอบคลุมกับการบริหารงานในภาพรวม 

2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร และคาเปาหมาย 
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2.3 จ ัดทำแผนผ ังควบค ุมงาน (Gantt Chart) กำหนดระยะเวลางบประมาณ                 

โดยพิจารณาลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญเรงดวนตามแผนยุทธศาสตรของ

บริษัทฯ 

3 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาใหความเห็นชอบ 

4. เสนอกองทัพเรือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

5. เสนอกระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ และเห็นชอบขอเสนอ       

งบลงทุน 
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

งบประมาณ : รายจาย  0 บาท 
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 ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  ทบทวนแผนปฏิบัติและขอเสนองบลงทุน 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 
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. 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

 

ทบทวนแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุนใหมีความ

สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ และยุทธศาสตรของ

บริษัทฯ 

จัดทำแผนปฏิบัติการและขอเสนองบลงทุน 

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

เสนอกองทัพเรือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

เสนอกระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุมัติ และเห็นชอบ

ขอเสนองบลงทุน 

30 

 

 

30 

20 

10 

10 

แผนก

แผนงาน

และ

งบประมาณ 

ต.ค.62 

 

 

พ.ย.62 

ธ.ค.62 

ม.ค.63 

ก.พ.63 

 

            

  100               
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แผนกแผนงานและงบประมาณ 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / แผนปฏิบัติการบริหารความเสีย่งและควบคมุ

ภายใน 

 

ปจจัยเส่ียง :   แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 

หลักการและเหตุผล :  การบริหารความเสี่ยงเปนหน่ึงในมาตรการสำคัญท่ีทำใหเกิดความมัน่ใจวาการดำเนินงานจะ

ประสบความสำเรจ็ตามเปาหมาย ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค และยุทธศาสตรขององคกร  
 

วัตถุประสงค :   1.เพ่ือสื่อสารงานหรือกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงใหท่ัวถึง 

2.เพ่ือใหการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงบรรลุผลตามเปาหมาย 

3.เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรองคกร 
 

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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ช่ือแผนงาน/โครงการ :  แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 

น้ำหนัก ผูรับผิดชอบ 

 

ระยะเวลา 

(คร้ัง) 

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 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี ่ยง/หนวยงาน

เจาของความเสี่ยง  

ประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

พัฒนาความรู ผ ู บร ิหารและพนักงานเกี ่ยวกับการ

บริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ือง 

รายงานผลการบริหารความเสี ่ยงตออนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท 

ปร ับปร ุ ง /จ ัดทำระบบการบร ิหารความเส ี ่ ยง

ปงบประมาณถัดไป 

เตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินจากบริษัท 

ทริส  

20 

 

20 

20 

 

20 

 

10 

 

10 

คณะทำงาน  

 

เลขานุการ

อนุกรรมการ 

 

คณะทำงาน 

 

บอท. 

 

คณะทำงาน 

4 ครั้ง 

 

4 ครั้ง 

ตลอดป 

 

4 ครั้ง 

 

2 เดือน 

 

2 เดือน 

            

 รวม 100   25 20 20 35 

 



                                                                                                      

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน) 

115 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

บุคลากร : 

1. คุณศรินยนภา เหมือนแยม หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

2. คุณชณัญชิดา วงศถาวร ผูตรวจสอบภายใน 

3. คุณทิวาภรณ  เสียมไหม ผูตรวจสอบภายใน  

หนาท่ีความรับผิดชอบ :   

มีหนาที่เกี ่ยวกับการสรางความเชื ่อมั ่น โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงาน

ตางๆ ขององคกรอยางเปนระบบ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใหคำแนะนำปรึกษาอยาง

เปนอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มคุณคาและกระบวนการปฏิบัติงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายและ

วัตถุประสงคตามท่ีกำหนด 

ในปงบประมาณ 2563  ไดจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื ่อใหการดำเนินงานบรรลุตาม

เปาหมาย ดังนี้ 

ลำดับ ยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

งบลงทุน รายจาย 

1 ยุทธศาสตรท่ี 5 

ระบบธรรมาภ ิบาล ความ

โปร  ง ใสและม ีค ุณธรรม  /                

ผลการประเมิน ITA ประจำป 

(ระดับคะแนน) 

แผนปฏิบัติการประเมินคุณธรรม

แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร  ง ใ ส ใ น ก า ร

ดำเนินงาน (ITA)  

0.00 20,000 

2 ยุทธศาสตรท่ี 5 

ระบบธรรมาภ ิบาล ความ

โปร  ง ใสและม ีค ุณธรรม  /          

ร อยละความสำเร ็จในการ

ดำเนินการตามแผนแมบทใน

การปองกันและปราบปราม

การทุจริตของ บอท. 

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ประจำป 

0.00 110,000 

3 ยุทธศาสตรท่ี 5  

ระบบธรรมาภ ิบาล ความ

โปรงใสและมีคุณธรรม /แผน

แมบทในการสงเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม ของ บอท. 

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม 

0 83,556 

รวม 0.00 213,556 
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หนวยงานตรวจสอบภายใน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  แผนปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (ITA) 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 

ระบบธรรมาภิบาล ความโปรงใสและมีคณุธรรม / ผลการประเมิน ITA ประจำป (ระดับ

คะแนน) 
 

ปจจัยเส่ียง :  แผนปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (ITA) 
 

หลักการและเหตุผล :  เพ่ือให บอท. ดำเนินงานใหสอดคลองกับหลักเกณฑการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส 

เพ่ือนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรปูธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนใหฝาย

บริหารและหนวยงานตางๆ ดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย ท่ีกำหนด 
 

วัตถุประสงค :   เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือและการมีสวนรวมในการดำเนินงานตามแนว

ทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. 
 

เปาหมาย :  -รักษาระดับคุณภาพงานดาน ITA 

-ระดับคะแนนเปาหมาย A (Very Good)  87.5 คะแนนข้ึนไป 
 

แนวทางดำเนินการ :  1.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม และระยะเวลาเริ่มตน-สิน้สุด 

2.จัดอบรมพนักงาน/ลูกจาง เพ่ือเสริมสรางทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานดวยความ

โปรงใส ซื่อสตัยสจุริต และใหความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ระยะเวลา :  12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

งบประมาณ : งบลงทุน  0 บาท 
 

งบประมาณ : รายจาย  20,000.00 บาท 
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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ : 1.แผนปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (ITA) 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 

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. 

1. 

 
2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

7. 

 

จัดสงหนังสือแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ

โปร งใสในการดำเน ินงานใหผ ู บร ิหารและเจ าหนาท่ี             

ท่ีเกี่ยวของ   

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงาน รวมกับผูบริหารและเจาหนาท่ี    

ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเตรียมความพรอมสำหรับการตอบประเมิน 

นำเขาขอมูลเพ่ือเตรียมการประเมิน (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. และผูบริหารหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

5 

 

 

10 

 
 
 

15 
 

 

30 
 

 

 

30 
 

 
 

5 
 

5 

หนวยงาน

ตรวจสอบ

ภายใน 

 

 

 

 

 

ม.ค. - ก.พ. 

63 

 

มี.ค. 63 

 
 

เม.ย. 63 
 

พ.ค. 63 

 
 

พ.ค. - มิ.ย. 

63 
 

ก.ค. 63 

ส.ค. 63 
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ช่ือแผนงาน/โครงการ :  แผนแมบทในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ บอท. 
 

รองร ับย ุทธศาสตร /

ตัวช้ีวัด : 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 

ระบบธรรมาภิบาล ความโปรงใสและมีคณุธรรม / รอยละความสำเรจ็ในการดำเนินการตาม

แผนแมบทในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ บอท. 
 

ปจจัยเส่ียง :  แผนแมบทในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ บอท. 
 

หลักการและเหตุผล :  เพ่ือใหบริการตอฝายบริหารเพ่ือใหเกิดความมั่นใจตอความมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลของ

การดำเนินงานและเกิดความคุมคาของการใชจายงบประมาณ รวมท้ังความถูกตองเช่ือถือได

ของขอมูลทางการเงินและการปฏบัิติตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ และชวยใหการปฏิบัติงาน

ของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
 

วัตถุประสงค :   1. เพ่ือใหเกิดความมั่นใจในความถูกตอง ความเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดาน

การเงิน บัญชี และดานอื่นๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินวาครบถวน ถูกตองและ

ทันเวลา 

2. เพื ่อใหทราบวาการดำเนินงานมีการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

นโยบาย คำสั่ง มติและวิธีการปฏิบัติงาน รวมท้ังการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ บรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 

เปาหมาย :  ธำรงรักษาคุณภาพงานดานการตรวจสอบภายใน 
 

แนวทางดำเนินการ :  1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบภายใน 

2. จัดทำหนงสือแจงกำหนดการเขาตรวจสอบ 

3. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบท่ีกำหนด 

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  

 

 

 

60 
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ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ : แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำป 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

 งาน/กิจกรรม 

น้ำหนัก ผูรับผิดชอบ 

 

ระยะเวลา

/ครั้ง 

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 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 
 

 

5 

 

 

6 

จัดทำแผนปฏิบัต ิงานตรวจสอบและแนวทางการ

ตรวจสอบภายใน 

 

จัดทำหนังสือแจงกำหนดการเขาตรวจสอบ 

 

ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานและแนว

ทางการตรวจสอบท่ีกำหนด 

 

จัดทำรางรายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปดการ

ตรวจสอบรวมกับผูบริหารหนวยรับตรวจและเจาหนาท่ี

ท่ีเก่ียวของ 

จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ พรอม

แนวทางและแผนการแกไขของหนวยรับตรวจ 

 

รายงานผลการตรวจสอบ เสนอตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  เพ ื ่ อพ ิจาณาให ความเห ็นชอบและ                  

ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

15 
 

 

5 

 

40 

 

 

20 

 

 

10 
 

 

10 

หนวยงาน

ตรวจสอบ

ภายใน 

 

 

 

 

 

4 ครั้ง 

 

 

ตามแผน 

 

ตามแผน 

 

 

 

 

 

 

            

                 



                                                              แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน) 

120 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  แผนแมบทในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของ บอท. 
   

รองรับยุทธศาสตร/

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ระบบธรรมาภิบาล ความโปรงใสและมีคณุธรรม / แผนแมบทในการ

สงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม ของ บอท. 

   

ปจจัยเส่ียง :   การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
   

หลักการและเหตุผล :  การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขององคกรมีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่งสำหรับ

การบริหารองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคกรรัฐวิสาหกิจท่ีตองดำเนินการกิจการดวย

ความโปรงใส เพ่ือใหการดำเนินธุรกิจขององคกรเปนประโยชนแกประเทศชาติ 
   

วัตถุประสงค :  1) บริษัทฯ มีแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

2) มีแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินงานท่ีชัดเจน 

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 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน) 

 

121 

ขั้นตอนในการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนแมบทในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของ บอท. 
 

ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

งาน/กิจกรรม 

น้ำ 

หนัก 

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. 

1 ทบทวนรายชื ่อคณะกรรมการ หรือ คณะทำงานการ

สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

20 หนวยงาน

ตรวจสอบ

ภายใน 

 

ต.ค.- พ.ย.

62 

            

2 ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อวางแผนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1 จัดทำแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

2.2 กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และวิธีการติดตาม 

2.3 จ ัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt chart) กำหนด

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ 

2.4 เสนอขออนุมัตผิูมีอำนาจตามลำดับการบังคับบัญชา 

20 

 

 

 

 

คณะทำงาน 

 

พ.ย. -ธ.ค.

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ดำเนินการตามแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม 

20 คณะทำงาน ต.ค.62 - 

ก.ย.63 

            

4 ประช ุมสร ุปผลการดำเน ินงานและกำก ับต ิดตาม               

การดำเนินงาน 

20 

 

คณะทำงาน 4 ครั้ง 

(ทุกไตรมาส) 
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ลำดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2563 

งาน/กิจกรรม 

น้ำ 

หนัก 

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. 

5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแมบทในการสงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรมตอผูบริหาร ทร. และ กห. 

20 หนวยงาน

ตรวจสอบ

ภายใน 

 

ก.ย.63             
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ข้ันตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ 

 

 

 

 

                    

 

  

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                    

     

 

 

 

 

 

แผนวิสาหกิจ/แผนธุรกิจ 

แผนปฏิบัติการ 

ประจำปฉบับหลังทบทวน** 

หนวยงานตาง ๆ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รองผูจัดการพิจารณา 

เบ้ืองตน 

คณะทำงานฯ ติดตามผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจำป 

จัดทำแผนวิสาหกิจ

แผนธุรกิจ 

ฉบับปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำแผนปฏิบัติการ 

ประจำปฉบับปรับปรุง 

รายงานผลการดำเนินงานฯ ตอ 

กรรมการผูจดัการ 

รายงานผลการดำเนินงานฯ ตอ 

คณะกรรมการบริษัท อูกรุงเทพจำกัด 

ปรับปรุงแผน กรรมการผูจดัการ 

คณะกรรมการ 

บริษัท อูกรุงเทพ 

 

(ทุกสิ้นไตรมาส) 

yes 

no 

แผนปฏิบัติการ 

ประจำปฉบับกอนทบทวน* 
 


	01_ปก 63 (ฉบับทบทวน)
	02_คำนำ 63 และสารบัญ (ฉบับทบทวน) อนุมัติ 29 พ.ค.62
	03_แผนปฏิบัติการ 2563 (ฉบับทบทวน)  อนุมัติ 29 พ.ค.63

