
บทสรปุผู้บริหาร 

 แผนยุทธศาสตร์เงนิทุนหมุนเวยีนเพอืการบรหิารท่าเรอืพาณิชย์สตัหบี – กองทพัเรอื (ทพส.-ทร.)                       

( ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ) จดัทําขนึเพอืเป็นกรอบในการดําเนินงานของเงนิทุนฯ โดยกําหนดใหม้คีวามสอดคลอ้ง                

กบัแผนงานและนโยบายต่างๆทเีกยีวขอ้ง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี  แผนความมนัคงแห่งชาตทิางทะเล            

(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                 

พ ระราช กฤ ษ ฎี ก าว่ าด้ วย ห ลัก เกณ ฑ์ แ ล ะวิธี ก ารบ ริห ารกิ จก ารบ้ าน เมือ งที ดี  พ .ศ .๒ ๕ ๔                             

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรอื ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพอืให้แผนยุทธศาสตร์เงนิทุนฯ มีความเชือมโยง

สอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศทเีปลยีนแปลงไป 

 การจดัทําแผนยุทธศาสตรข์องเงนิทุนหมุนเวยีนเพอืการบรหิารท่าเรอืพาณิชยส์ตัหบี – กองทพัเรอื                  

ระยะ ๓ ปี ( ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ) เงินทุนฯ ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของเงินทุนฯ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕)  โดยการใช ้SWOT Model มาเป็นตวัแบบในการวเิคราะห ์ประกอบดว้ย การวเิคราะหปั์จจยัภายใน 

(Internal Factors) ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อนของเงินทุนฯ การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก (External Factors) 

ได้แก่โอกาสและภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ทีมผีลต่อการดําเนินงานของเงนิทุนฯ ซึงนําไปสู่การกําหนด 

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร ์ซงึจะใชเ้ป็นแนวทางการดําเนินงานของเงนิทนุ ดงันี 

 แผนยุทธศาสตร์เงินทุ นหมุน เวียนเพือการบริห ารท่ าเรือพ าณิ ชย์ส ัตหีบ  – กองทัพ เรือ                       

ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖ ) ไดก้ําหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ ์ดงันี 

วิสยัทศัน์  “มุ่งพฒันาท่าเรอืพาณิชยส์ตัหบี - กองทพัเรอืสูก่ารเป็นท่าเรอืทมีสีมรรถนะสงู” 

พนัธกิจ 

 ๑. ใหก้ารสนับสนุนเรอืรบของกองทพัเรอื  และเรอืรบต่างชาตติามทกีองทพัเรอืจะสงัการ 

 ๒ . ให้การบริการแก่ เรือสินค้าของเอกชน ตลอดจนให้บริการพืนทีหลังท่ าและเครืองมือ                   

เครอืงทุ่นแรงในเชิงพาณิชย ์โดยจะต้องดํารงไวซ้ึงวตัถุประสงคท์างทหารเป็นสําคญั และขอ้ผูกพนัทจีะพงึมี

กบัผูป้ระกอบการจะมอีายุสญัญาไม่เกนิหว้งเวลาทกีองทพัเรอือนุญาตใหด้าํเนินการเชงิพาณิชยเ์ท่านัน  

 ๓. สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก                  

(Eastern Economic Corridor Development - EEC) 

เป้าหมาย 

 . เป็นท่าเรอืทสีามารถใหบ้รกิารดา้นความมนัคงและดา้นพาณชิยไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและยงัยนื 



 . เป็นองค์กรทีมีสมรรถนะสูง ทีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือการบริหารจดัการทีมีคุณภาพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 

  

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ 

 ยุทธศาสตรท์ ี๑ ยกระดบัขดีความสามารถในการใหบ้รกิารเรอืรบและเรอืพาณิชย์ 

ม ี  เป้าประสงคด์งันี 

1. ปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการของทา่เรอืฯ ใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

  . พฒันาระบบการใหบ้รกิารใหร้องรบั multimodal transportation 

ยุทธศาสตรท์ ี๒ พฒันาศกัยภาพเงนิทุนหมุนเวยีน ไปสู่องคก์รทมีกีารกํากบัดแูลกจิการทดี ี

ม ี  เป้าประสงคด์งันี 

. กระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรมีความรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

. บคุลากรของเงนิทุนฯ มศีกัยภาพเพยีงพอสําหรบัการปฏบิตังิานตามภารกจิของเงนิทุนฯ  

. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมสามารถรองรบัการปฏบิตัิงาน และตอบสนอง

ความต้องการของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 ซงึการทบทวนยุทธศาสตรด์งักล่าวไดมุ่้งเน้น ทจีะใชข้ดีความสามารถทมีอียู่ในทุกดา้นของเงนิทุน ฯ              

อย่างเต็มกําลงัความสามารถในการพฒันาท่าเรอืพาณิชย์สตัหบีให้สามารถสนับสนุนภารกจิของกองทพัเรอื 

ซึงมภีารกจิหลกัในการรกัษาอธปิไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การดําเนินการเชิงพาณิชย์เพือ

สนับสนุนขบัเคลือนพาณิชย์นาวีของประเทศ ส่งผลให้ภารกิจของเงนิทุนฯมคีวามหลากหลาย (One Port 

Two Missions)    ซงึทางเงนิทุนมบีุคลากรทมีคีวามรูค้วามสามารถ ความเชยีวชาญ และมแีผนงานรองรบัที

มคีวามสอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป ซึงจะเป็นส่วนสําคญัทีจะสร้างความมนัใจ 

ความเชอืมนั                          ใหก้บัผูป้ระกอบการในการทจีะเขา้มาลงทุนในพนืท ีซงึจะเป็นสว่นสาํคญัที

จะช่วยกนัขบัเคลอืนใหเ้งนิทุน ฯ                          และประเทศชาต ิมคีวามมนัคง มงัคงั และยงัยนื ต่อไป 
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บทที  

แผนยทุธศาสตรเ์งินทุนหมุนเวียนเพือการบริหารท่าเรือพาณิชยส์ตัหีบ - กองทพัเรือ 

พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

****************************************** 

. วตัถปุระสงคก์ารจดัทําแผนยุทธศาสตร ์

พระราชบญัญตักิารจดัทาํยุทธศาสตรช์าต ิพ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๑ ยุทธศาสตรช์าตมิาตรา ๕ ระบุว่า ให้

มยุีทธศาสตร์ชาตเิป็นเป้าหมายในการพฒันาประเทศอย่างยงัยนืตามหลกัธรรมาภบิาล เพอืใช้เป็นกรอบใน

การจดัทําแผนต่างๆ ให้สอดคลอ้งและบูรณาการกนั อนัจะก่อให้เกดิเป็นพลงัผลกัดนัร่วมกนัไปสู่เป้าหมาย

ดงักล่าว                 ตามระยะเวลาทกีําหนดไวใ้นยุทธศาสตรช์าต ิซงึจะตอ้งไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี 

 การประกาศใช้ ยุทธศาสตร์ชาติให้ทํ าเป็นประกาศพระบรมราชโองการ เมือได้ประกาศ                       

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และหน่วยงานของรฐัทุกหน่วยมีหน้าทีดําเนินการเพือให้บรรลุ

เป้าหมายตามทกีําหนดไวใ้นยุทธศาสตรช์าต ิ

 การกํ าหนดนโยบายและบริหารราชการแผ่นดินของคณ ะรัฐมนตรีก่อนทีจะเข้าบริหาร                    

ราชการแผ่นดิน การจดัทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วย                      

ความมนัคงแห่งชาติและแผนอืนใด รวมตลอดทงัการจดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณต้อง

สอดคลอ้ง                          กบัยุทธศาสตรช์าต ิ

 ดงันัน เพอืให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติการจดัทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ เงนิทุนหมุนเวยีน

เพอืการบรหิารท่าเรอืพาณิชย์สตัหีบ – กองทพัเรอื จึงทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพอืให้มคีวามเหมาะสมกบั

สถานการณ์ สภาวะแวดล้อมทเีปลยีนแปลงไป เพอืใหส้อดคล้องกบันโยบายของรฐับาลและเป็นแนวทางใน

การปฏบิตังิาน และเกดิการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ทงันียงัใชเ้ป็นแผนทนํีาทาง

ให้เงนิทุนฯ ซึงเป็นหน่วยงานภายใต้กํากบัของกระทรวงการคลงัได้ยึดถือปฏิบตัิตามภารกจิ และเป้าหมาย

ร่วม เพอืใหส้ามารถบรรลุผลสมัฤทธติามนโยบายของรฐับาลและประเทศต่อไป 

 

 

 

 

        

 



บทที  

กรอบแนวคิดแผนยทุธศาสตรเ์งินทุนหมุนเวียนเพือการบริหารท่าเรอืพาณิชยส์ตัหีบ - 

กองทพัเรือ 

 การทบทวน จดัทําแผนยุทธศาสตร์เงนิทุนฯ (๒๕๖๓-๒๕๖๕) ได้พจิารณาและดําเนินการทบทวน       

จดัทําให้สอดคล้อง เหมาะสมกบัสภาวการณ์ทเีปลยีนแปลงไปในด้านต่างๆ อาทิเช่น การเมอืง เศรษฐกิจ 

สงัคม     ทเีปลยีนแปลงไปทงัภายในและภายนอกประเทศ ซงึส่งผลกระทบทงัทางตรงและทางอ้อมต่อการ

ดําเนินงาน       ของเงนิทุนฯ โดยได้พจิารณาประเดน็ทมีคีวามเกยีวข้องกบัเป้าหมายและการดําเนินงาน

ของเงนิทนุฯ ไดแ้ก่ 

 ๑. ยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

 ๒. พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทดี ีพ.ศ.๒๕๔๖ 

 ๓. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 ๔. แผนความมนัคงแห่งชาตทิางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔) 

 ๕. นโยบายผูบ้ญัชาการทหารเรอื ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 ทงันี จากการพิจารณานโยบายดังกล่าวข้างต้น เงนิทุนฯ จึงได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมาย ประเดน็ยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ ตวัชวีดั เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทเีปลยีนแปลงไปเพอืช่วยให้

เงนิทุน ฯ สามารถดําเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคล้อง เป็นไปตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



. กรอบแนวคิดการจดัทาํแผนยุทธศาสตรเ์งินทุนหมุนเวียนเพือการบริหาร ท่าเรือพาณิชยส์ตัหีบ-

กองทพัเรือ 

 

  

๑. แผนยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี 

๒. พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทดี ีพ.ศ.๒๕๔  

๓. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัท ี๑๒ 

๔.แผนความมนัคงแห่งชาตทิางทะเล 

๕. นโยบายผูบ้ญัชาการทหารเรอื ประจาํปี ๒๕๖๒ 

 ทบทวนแผนยุทธศาสตร ์๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

  SWOT Models 

 ผลการประเมนิเงนิทุนฯ ยอ้นหลงั  

การตดิตามประเมนิผล 

 ผลสมัฤทธขิองการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิาร 

 ผลสมัฤทธติามตวัชวีดัเงนิทุนฯ 

 กําหนดประเดน็ยุทธศาสตร ์

 กําหนดเป้าประสงค์ 

 กําหนดตวัชวีดั / เป้าหมาย 

 กําหนดกลยุทธ์ 

 กําหนดแผนปฏบิตังิาน / โครงการ / งบประมาณ 

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงคเ์ชงิยุทธศาสตร ์
 



. ยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 25๘๐)  

 เป้าหมายของยุทธศาสตรช์าต ิคอื การกําหนดกรอบและแนวทางการพฒันาให้หน่วยงานของรฐัทุก

ภาคส่วนต้องทําตาม เพอืให้บรรลุวสิยัทศัน์ภายในปี 2580 ตามสโลแกนว่า “มนัคง มงัคงั ยงัยนื” โดยรฐับาล 

คณะกรรมการ และหน่วยงานราชการทุกแห่งในอนาคตจะต้องทําตามยุทธศาสตรช์าต ิตงัแต่ระดบันโยบาย 

งบประมาณประจําปี และแผนต่างๆ โดย พ.ร.บ. การจดัทํายุทธศาสตร์ชาติ  กําหนดอย่างชดัเจน                      

ในมาตรา  ว่า “หน่วยงานของรฐัทุกหน่วยมหีน้าทีดําเนินการเพือให้บรรลุเป้าหมายตามทีกําหนดไว้ใน 

ยุทธศาสตร์ชาติ การกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรฐัมนตรีก่อนทีจะเข้าบริหาร                   

ราชการแผ่นดนิ การจดัทําแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ินโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าด้วยความ

มนัคงแห่งชาตแิละแผนอนืใด รวมตลอดทงัการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ ต้องสอดคลอ้ง

กบัยุทธศาสตรช์าติ” และ “เป็นหน้าทขีองคณะรฐัมนตรทีจีะกํากบัดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรฐัทุก

หน่วยดาํเนินการ” ตามยุทธศาสตรช์าต ิ 

 

วิสยัทศัน์ “ประเทศไทยมคีวามมนัคง มงัคงั ยงัยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกั ปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

 

 



โดยมทีงัหมด ๖ ประเดน็ยุทธศาสตร ์ดงันี 

 ๑. ยุทธศาสตรด์า้นความมนัคง การกําหนดยุทธศาสตรค์วามมนัคงมเีป้าหมายเพอืสรา้งความมนัคง

ใน            ทุกระดบัตงัแต่ ระดบัชาติ สงัคม ชุมชน และความมนัคงของมนุษย์จากภยัคุกคามทงัทเีป็นภยั

คุกคามแบบดงัเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ให้เกิดความมนัคงของสถาบันหลักของชาติ ความมนัคง

ทางการทหาร ความมนัคงแนวชายแดนและเกดิความมนัคงปลอดภยัจากภยัคุกคามและภยัพบิตัใินรูปแบบ

ใหม่ๆ 

 ๒ . ยุ ท ธศาสต ร์ด้ าน ก ารสร้า งค วามส ามารถ ใน ก ารแข่ งขัน  ก ารกํ าห น ดยุ ท ธศ าส ต ร ์                                    

ในการเพมิขดีความสามารถในการแข่งขนั ของประเทศทีจะก่อให้เกิดความมงัคงัไปไดอ้ย่างยงัยนืในระยะ

ยาวนัน หัวใจสําคัญ คือ การเพิมผลิตภาพการผลิต (Productivity) บนพืนฐานของการพัฒนาและใช้

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจิยัและพัฒนาและนวตักรรมทผีสมผสานกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ให้

สอดคล้อง ซงึจะส่งผลให้เกดิการเปลยีนแปลงทงัในด้านประสทิธภิาพ (Efficiency) และการสร้างมูลค่าของ

สนิค้าและบรกิารทสีูงขนึ (Value creation) โดยกําหนดแนวทางการพฒันาทีให้ความสําคญักบัการพฒันา

กลไกขบัเคลอืนเศรษฐกจิเพอือนาคตทสีามารถสรา้งมูลค่าเพมิไดท้งัใน ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบรกิาร

และการท่องเทยีว โดยใหป้ระเทศสามารถยกระดบัการผลติทางการเกษตรเพอืสร้างมูลค่าใหสู้งขนึ ขณะทมีี

อุตสาหกรรมและการบรกิารแห่งอนาคตทจีะเป็นกลไกขบัเคลอืนประเทศไทยไปสู่ประเทศพฒันาแลว้  ด้วย

นวตักรรมและเทคโนโลยแีห่งอนาคต รวมทงัรกัษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเทยีวระดบัโลก ใน

ขณะเดยีวกนัต้องพฒันาปัจจยัสนับสนุนต่างๆ               ทงัในส่วนโครงสร้างพนืฐานทางกายภาพในด้าน

โครงข่ายการคมนาคม พนืทแีละเมอืง รวมถึงเทคโนโลย ีและโครงสร้างพนืฐานทางเศรษฐกจิ เพอือํานวย

ความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลอืนย้ายสนิค้า บรกิาร เงนิทุน บุคลากร และเชอืมโยงประเทศไทยกบั

ประชาคมโลก และรบัมอืกบัการเปลยีนแปลงสูอ่นาคต 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การวางรากฐานการพัฒนา

ทรพัยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัสําคญัในการนําพาประเทศไปสูก่ารเป็นประเทศพฒันาแลว้ซึงเป็นเป้าหมายในอกี 

20 ปี ข้างหน้า โดย คนไทยในอนาคต ต้องเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ มีความพร้อมทัง กาย ใจ สติปัญญา 

สามารถเรยีนรู ้ได้ตลอดชวีติ มทีกัษะในศตวรรษท ี21 สู่การเป็นคนไทย ทมีทีกัษะสูง เป็นนวตักรรม นักคดิ 

และผู้ประกอบการ บนฐานของการรูคุ้ณค่าความเป็นไทย มคีุณธรรมจรยิธรรม มวีนิัย ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม และมสีุขภาวะทดี ี

 ๔. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม สงิสําคญัทีจะก่อให้เกิดสงัคมแห่ง

โอกาสจําเป็นต้องมกีารปรบัโครงสรา้งทางสงัคม เพอืยกระดบัคุณภาพสงัคมในทุกๆดา้นไปพรอ้มกนัโดยไม่

ทอดทงิใครไวเ้บอืงหลงั ประกอบดว้ย การสรา้งความมนัคงทางเศรษฐกจิและสงัคมใหก้บัคนทุกกลุ่มในสงัคม 

ซึงเป็นความจําเป็นขนัพืนฐานของแต่ละบุคคลให้ได้รบัการตอบสนอง โดยการมีหลักประกนัทางสงัคมที



จําเป็นในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสได้รบัโอกาสในการพัฒนา

ศกัยภาพ รวมทงัการเขา้ถงึบรกิารสาธารณะของกลุ่มผู้พกิาร และมกีารกระจายทรพัยากรให้ทุกคนสามารถ

เขา้ถงึอย่างเป็นธรรมควบคู่กบัการสรา้งโอกาสทเีป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยก และคํานึงถงึหลกัสทิธมินุษยชน

และศกัดศิรคีวามเป็นมนุษย ์โดยเฉพาะการสง่เสรมิความเสมอภาคและความเป็นธรรมในฐานะของสมาชกิใน

สงัคมททีุกคนสามารถเขา้ถงึและเป็นสว่นหนึง 

 
6 

ของสถาบนั และความสมัพันธ์ทางสงัคมต่างๆ ทีเกยีวข้อง โดยเฉพาะอย่างยงิการสร้างโอกาสการเข้าถึง

บรกิารทางสงัคมอย่างทวัถงึ และมกีารบงัคบัใชก้ฎหมายกบัทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั 

 ๕. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทเีป็นมติรต่อสงิแวดลอ้ม มเีป้าหมายทสีาํคญั 

คอื การบรโิภคทยีงัยนืและการผลติทยีงัยนื การดาํเนินการทสีําคญัคอืตอ้งเร่งวางระบบการอนุรกัษ์ ฟืนฟูและ

สร้างความมนัคงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ บรหิารจดัการนําให้มีประสทิธภิาพ เน้นการปรบัระบบการ

บรหิารจดัการอุทกภยัอย่างบูรณาการ รวมทงัยกระดบัความสามารถในการป้องกนัผลกระทบและปรบัตวัต่อ

การเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศและภยัพบิตัธิรรมชาตแิละปรบัตวัไปสู่รูปแบบของการผลติและการบรโิภค

ทปีล่อยคารบ์อนตําและเป็นมติรกบัสงิแวดลอ้มมากขนึ โดยพฒันาการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพและพฒันาเมอืง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมอืงทเีป็นมติรกบัสงิแวดล้อมโดยการจดัการขยะสารพิษและของเสยีอนัตราย 

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั มแีนวยุทธศาสตร์ที

สําคญัประกอบดว้ย การวางระบบบรหิารงานภาครฐัแบบบูรณาการ เพอืให้เกดิความสอดคลอ้งเชอืมโยงกนั

ตงัแต่ยุทธศาสตรช์าตลิงไปจนถงึระดบัพนืทกีารจดัสรรงบประมาณใหม้ลีกัษณะยดึโยงกบัยุทธศาสตรใ์นทุก

ระดับและมีเป้าหมายร่วมเป็นหลักรวมทังมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ทังในระดับ

ยุทธศาสตรต์ามภารกจิ      และพนืท ี

. ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี กบัแผนยุทธศาสตรข์องเงินทุนฯ 

 ยุทธศาสตรท์ ี๒ ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

 โดยจากยุทธศาสตรด์งักล่าวมสีว่นทเีชอืมโยงโดยตรงกบั ทพส.-ทร. สรุปไดโ้ดยสงัเขปดงันี  

  อุตสาหกรรมและบรกิารขนส่งและโลจิสติกส์ ใช้ตําแหน่งทีตงัทางภูมศิาสตร์ ของประเทศ

ไทยในการส่งเสรมิการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้เป็นฐานการผลิตของภูมิภาค เพอืการส่งออกสู่

ตลาดโลก และศูนย์กลางการท่องเทยีวในภูมภิาค ลดด้นทุนทางด้านโลจสิตกิส์และเพมิ มูลค่าจากการเป็น

ศูนย์กลางทางภูมศิาสตร์ ส่งเสรมิอุตสาหกรรมและบรกิารทีเกยีวขอ้ง โดยการส่งเสรมิ การสรา้งศูนย์กลาง



ดา้นโลจสิตกิส์ระดบัภูมภิาคและเชอืมต่อกบัเครอืข่ายโลจสิตกิสฃ์องโลก การพฒันาอุตสาหกรรมการบนิและ

อวกาศเพอืรองรบัการเติบโต ของอุตสาหกรรมและบรกิารทเีกยีวขอ้งโดยยกระดบับรกิารซ่อมบํารุงอากาศ

ยาน และการผลิตชนัส่วน อากาศยาน และซ่อมแซมอากาศยานเพือขยายตลาดบริการดูแลรกัษาและ

ซ่อมแซมอากาศยาน ตลอดจนพฒันา เทคโนโลยสีําหรบัการบนิและอวกาศ การส่งเสรมิและพฒันาการขนส่ง

รูปแบบใหม่ทสีอดคลอ้งกบับรบิท ของไทยในอนาคต รวมทงัอุตสาหกรรมและบรกิารทเีกยีวเนือง พรอ้มทงั

การพฒันาบุคลากรทมีทีกัษะ  

 อุตสาหกรรมความมนัคงของประเทศ พฒันาอุตสาหกรรมความมนัคง ของประเทศทไีทยมี

ศกัยภาพ เพอืลดการพงึพาจากต่างประเทศ และพฒันาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออก ต่อไป โดยการต่อ

ยอดพฒันาอุตสาหกรรมความมนัคงต้านต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมของประเทศทไีทย มคีวามเขม้แขง็อยู่แล้ว 

รวมทงัส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมทีเกียวข้องกบัความมนัคงต้านต่าง ๆ และเทคโนโลยทีีมี

ประโยชน์ในบรบิท  ดา้นความมนัคงและเซงิพาณิชย์ ตลอดจนพฒันาบุคลากรทางต้าน วจิยัและพฒันา การ

ออกแบบ และการผลิตเพือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมความมันคงของประเทศ การพัฒนา

อุตสาหกรรมทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการ                   
7 

ภยัพบิตั ิซงึรวมถงึระบบการเตอืนภยั การเตรยีมตวัรบั ภยัพบิตั ิและการใหค้วามช่วยเหลอืระหว่างและหลงั

เกดิภยัพบิตั ิพร้อมทงัการสรา้งอุตสาหกรรมทสี่งเสรมิ ความมนัคงปลอดภยัทางไซเบอร์ เพอืลดผลกระทบ

จากภยัคุกคามไซเบอร ์ต่อเศรษฐกจิและสงัคม และปกป้องอธปิไตยทางไซเบอร ์เพอืรกัษาผลประโยชน์ของ

ชาตจิากการทาํธุรกจิดจิทิลั สง่เสรมิการจดัหา พลงังานใหเ้พยีงพอ เพอืเป็นฐานความมนัคงต้านพลงังานของ

ประเทศ พรอ้มไปกบัการเพมิลดัส่วนการใช ้พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก ใหม้คีวามสมดุลและเกดิ

ความมนัคง สามารถพงึพาตนเองทาง ต้านพลงังาน ตลอดจนพฒันาอุตสาหกรรมต้านพลงังานทมีมีูลค่าเพมิ 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลงังานใหม่ และอุตสาหกรรมและบรกิารทีเกียวเนือง การพัฒนาอุตสาหกรรม

ป้องกนัประเทศ รวมทงัการผลติ ยุทโธปกรณ์และยุทธภณัฑ์ทางการทหาร ไปพร้อมกบัอุตสาหกรรมทีเป็น

เทคโนโลยสีองทาง และ อุตสาหกรรม              ทเีกยีวกบัความมนัคงปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของ

ประซาซน 

  สรา้งความหลากหลายดา้นการท่องเทยีว โดยรกัษาการเป็นจุดหมายปลายทางทสีําคญัของ

การท่องเทียวระดับโลกทีด ึงด ูดน ักท ่อ ง เทีย วท ุก ระด ับและ เพิมส ัด ส ่วน ขอ งน ักท ่อ ง เทีย วทีมี 

คุณภาพสูง                        มุ ่งพ ัฒนาธุรกิจด้านการท่องเทียวให้ม ีมูลค่าสูงเพิมมากยิงขึน 

ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถินเพือสร้างสรรค์

คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลาย ของการท่องเทียวให้สอดร ับกับทิศทางและแนวโน้ม

ของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทังเทคโนโลยีและ

นว ัตก รรม ใน การส ่ง เส ร ิมก ารตลาด  ก ารด ูแ ลคว ามป ลอดภ ัย และ  อํานวยค วามสะดวกแก่

นักท่องเทียวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเทียว ให้เอือต่อ



ผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนือง  พฒันาแหล่งท่องเทยีวเดิมและสร้างแหล่งท่องเทียวใหม่ ทมีี

เอกลกัษณ์เฉพาะโดยคํานึงถงึศกัยภาพของแต่ละพนืท ีการส่งเสรมิการท่องเทยีวพํานักระยะยาว ตลอดจน

ส่งเสรมิการพฒันาโครงสร้างพนืฐาน ระบบนิเวศ และทรพัยากรทีเออืต่อการเติบโตของ การท่องเทยีวทมีี

คุณภาพ เพือกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทวัถึงและ ยงัยนื และพฒันาการ

เชือมโยงการท่องเทียวไทยกับประเทศอืน ๆ ในภูมิภาค เพือการเป็นแม่เหล็กดึงดูด นักท่องเทียวอย่าง

ประทบัใจตลอดการท่องเทยีวจนเกดิการท่องเทยีวซําและแนะนําต่อ  

  ท่องเทียวเชิงธุรกิจ สร้างแรงดึงดูดและสิงจูงใจให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทาง ของการ

ท่องเทยีวเซิงธุรกจิ โดยส่งเสรมิการเป็นศูนยก์ลางการจดัประชุมและนิทรรศการนานาชาตขิองโลก เนืองจาก

ไทยมคีวามได้เปรยีบเซิงภูมศิาสตร์ทีเหมาะแก่การเดินทางเพอืประกอบธุรกิจและ การท่องเทียว ทงัยงัมี

ความพรอ้มด้านการบรกิารทเีป็นเอกลกัษณ์ โดยพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ระบบขนส่ง ระบบดิจทิลัเพอืการติดต่อสอืสาร เพอือํานวย ความสะดวกทงัในการเดินทางเขา้มาเพือการ

ประชุมและการสร้างความร่วมมอืทางธุรกจิระหว่างกนั พรอ้มทงัส่งเสรมิการขยายพนืทจีุดหมายปลายทาง

ของการจดัประชุมและนิทรรศการ และการพกัผ่อน ระหว่างประชุมจากเมอืงหลกัสู่เมอืงอนืทมีศีกัยภาพของ

ไทย รวมถึงสร้างพืนทหีรอืซ่องทาง การจดัแสดงผลงานรูปแบบต่าง ๆ ทงัการจดัแสดงผลงานจรงิและใน

รูปแบบเสมือนจรงิ รวมถึง การส่งเสรมิให้การพักผ่อนระหว่างการประชุมเป็นการจูงใจและต่อยอดการ

สง่เสรมิการท่องเทยีว เซงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมทเีน้นรูปแบบการท่องเทยีวทยีงัยนืและส่งเสรมิเศรษฐกจิ

ชุมชน ตลอดจน การสนับสนุนการท่องเทยีวรูปแบบอนืทไีทยมศีกัยภาพและเชอืมโยงเสน้ทางการท่องเทยีว

ในพนืทอีนื เพอืให้เกดิการเตบิโตทางเศรษฐกจิร่วมกนั ซึงรวมถงึการสรา้งรูปแบบและจูงใจการเดินทางเขา้

มา ประกอบธุรกจิและการท่องเทยีวดว้ยการอํานวยความสะดวกและมาตรการ 
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สนับสนุนต่าง ๆ พรอ้มทงั การสรา้งความพรอ้มของธุรกจิอนืทเีกยีวเนืองในห่วงโซ่ธุรกจิ 

 ท่องเทียวสําราญทางนํา ส่งเสรมิให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเทยีวเซิงสําราญ ทางทะเล               

และชายฝัง และเป็นแหล่งท่องเทยีววฒันธรรมลุ่มนําทมีเีอกลกัษณ์ทีโดดเด่น เนืองจากไทย มจุีดเด่นด้าน

แหล่งท่องเทยีวทางนําทสีวยงามและกจิกรรมการท่องเทยีวทหีลากหลาย ทสีามารถดงึดูด นักท่องเทยีวผ่าน

การชนืซมธรรมชาต ิการรอ้ยเรยีงเรอืงราวประวตัศิาสตร ์วถิชีวีติ วฒันธรรมไทย ตามเสน้ทางท่องเทยีวทาง

นํา ทงัเรอืสําราญและเรอืยอรซ์ ตามชายฝังทะเลทงัอนัดามนัและอ่าวไทย เกาะ แก่ง ทสีวยงาม รวมทงัการ

ท่องเทยีวตามแม่นําลําคลอง นําไปสู่ศูนย์กลางท่องเทยีวสําราญทางนํา โดยการปรบับทบาทของท่าเรอืใน

ประเทศทมีศีกัยภาพใหเ้ป็นท่าเรอืหลกั การมุ่งพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน และสาธารณูปโภคของท่าเรอืมารน่ีา 

และท่าเทยีบเรอืให้ได้มาตรฐาน และการบรหิารจดัการท่าเรอืทงั ในเรอืงความสะอาด และการจดัการความ

ปลอดภัยของท่าเรอืและมารน่ีาทไีด้มาตรฐานสากล รวมทงั พฒันาโครงสร้างพนืฐานและสงิอํานวยความ

สะดวกในการท่องเทยีวตามแม่นําลําคลองทสีําคญั และมมีาตรการกํากบัดูแลความปลอดภยัในการเดนิทาง 



รวมถงึการส่งเสรมิการเชอืมโยงระบบเดนิทางท่องเทยีวภายในประเทศ ทงัการเชอืมโยงเสน้ทางท่องเทียว

ทางนําให้เชอืมต่อกบัการเดนิทางทางบกและทางอากาศใหม้คีวามสะดวกรวดเรว็ รวมทงัสรา้งใหเ้กดิเสน้ทาง

และแหล่งท่องเทยีวใหม่ และ การจดัทําระบบฐานขอ้มลูดา้นการท่องเทยีวทางนํา นําเทคโนโลยมีาใชอ้ํานวย

ความสะดวกในการ ดําเนินธุรกจิกบักระบวนการตรวจคนเขา้เมอืงทมีปีระสทิธภิาพ และพฒันาบุคลากรทุก

ภาคส่วนให ้มคีวามพรอ้ม รวมถงึการใหค้วามสาํคญักบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิหล่งท่องเทียว โดย

คาํนึงถงึ ความยงัยนืของพนืทกีารท่องเทยีว 

  ท่องเทียวเชือมโยงภูมิภาค ใช้ประโยชน์จากทีตังทางภูมิศาสตร์ในการเชือมโยง การ

ท่องเทียวกับต่างประเทศ เพือขยายการท่องเทียวของไทยและภูมิภาคไปพร้อมกัน ผ่านการเชือมโยง 

โครงสร้างพนืฐานและ            โลจสิติกส์ จากเมอืงหลกัสู่เมอืงรอง เพอืรองรบัการเชือมโยงเส้นทางการ

ท่องเทยีว ไทยกบัอาเซยีนและอนุภูมภิาค    ลุ่มแม่นําโขง ทงัทางบก ทางนํา และทางอากาศ โดยการจดัทํา

เสน้ทาง ท่องเทยีวเชอืมโยงระหว่างประเทศ ดงัเซ่น เสน้ทางจุดร่วมทางวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ ทีเน้น 

การพฒันาการท่องเทยีวเชอืมโยง และส่งเสรมิการท่องเทยีวร่วมกบัประเทศเพอืนบา้น โดยใชป้ระโยชน์ จาก

การพฒันาเสน้ทางทางบก ทางราง ทางนํา และทางอากาศระหว่างกนัในภูมภิาค และส่งเสรมิ ความสมัพนัธ์

อนัดทีจีะทาํใหเ้กดิการท่องเทยีวทยีงัยนืร่วมกนั พรอ้มทงัการสง่เสรมิการทาํการตลาด ร่วมกนัในเสน้ทางการ

ท่องเทียวระหว่างประเทศให้สอดรบักบัทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ ซึงรวมถึงการพัฒนาแหล่ง

ท่องเทยีวเดิมและสรา้งแหล่งท่องเทยีวใหม่ในประเทศ ให้เหมาะสมกบั ศกัยภาพและบรบิทของแต่ละพนืท ี

เพอืรองรบัการเชอืมโยงเส้นทางการท่องเทยีวกบัต่างประเทศ และพฒันาสงิอํานวยความสะดวกให้มคีวาม

ปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมทงัป้องกนัและแก่ไขปัญหาความเสอืมโทรมของแหล่งท่องเทยีว ทงัแหล่ง

ท่องเทยีวตามธรรมชาตแิละทางประวตัศิาสตรว์ฒันธรรม พรอ้มทงัการใชป้ระโยชน์จากการท่องเทยีวใหเ้ออื

ต่อผลติภณัฑ์ชุมชน รวมทงัอุตสาหกรรมและบรกิาร ต่อเนือง เพอืขยายโอกาสในการสร้างรายไดไ้ปสู่เมอืง

และชุมชนเพมิจากการท่องเทยีวของประเทศ และการส่งเสรมิการขยายธุรกจิและการทําตลาดท่องเทยีวของ

ไทยในต่างประเทศ โดยใชป้ระโยชน์ จากเทคโนโลยตี่าง ๆ ทสีอดรบักบัพฤตกิรรมการท่องเทยีวรูปแบบใหม่ 

 โครงสร้างพนืฐาน เชอืมไทย เชอืมโลก โครงสรา้งพนืฐานเป็นสงิจําเป็นสําหรบัประเทศไทย

ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกจิอาเซียน และเป็นจุดเชอืมต่อทสีําคญัของภูมภิาคเอเชีย ในยุคของ

การเปลยีนแปลงทางด้านเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็และรุนแรง โครงสร้างพนืฐาน จะครอบคลุมถึงโครงสร้าง

พนืฐาน 
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ทางกายภาพในดา้นโครงข่ายคมนาคม พนืทแีละเมอืง รวมถงึ เทคโนโลย ีตลอดจนโครงสร้างพนืฐาน ทาง

เศรษฐกิจ เพืออํานวยความสะดวกและลดต้นทุน ในการเคลือนย้ายสนิค้า บรกิาร เงนิทุน บุคลากร และ

เชอืมโยงประเทศไทยกบัประชาคมโลก 

 เชอืมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เชอืมโยงโครงข่ายคมนาคมระดบัภูมภิาค จากเอเชีย

ตะวันออกถึงเอเชียใต้อย่างไร้รอยต่อ โดยมีไทยเป็นจุดเชือมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็น ระเบียง



เศรษฐกิจแห่งเอเชยี เพอืเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การกระจายสนิค้า การค้า การลงทุน และ

การท่องเทยีว สอดรบั       กบัการพฒันาการเชือมโยงกบักลุ่มเศรษฐกจิในระดบัภูมิภาค โดยการพฒันา

โครงข่ายคมนาคมและ          โครงสร้างพนืฐานทงัทางบก ทางนํา และทางอากาศ เพอืรองรบัการขนส่ง 

และโลจสิตกิสต์ลอดห่วงโซ่อุปทาน   ของภูมภิาค โดยใหค้วามสําคญักบัการขนส่งทางนํา และระบบรางมาก

ขนึ รวมถึงการพฒันาและบูรณาการ      การใช้ท่าอากาศยานหลกัในส่วนกลางและท่าอากาศยานในส่วน

ภูมิภาคให้สอดคล้องกับการเชือมโยงโครงข่ายทังในประเทศและต่างประเทศมากขึน พร้อมทงัการวาง 

โครงข่ายเสน้ทางการคมนาคมเชอืมโยงสู่เมอืงหลกัของภูมภิาคอย่างไร้รอยต่อ เพอืรองรบัการเพมิจํานวน 

ของเมืองและการขยายเมือง และเชือมโยงกับประเทศ เพือนบ้าน และการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 

สมยัใหม่และสงิอํานวยความสะดวกภายในเมืองให้มคีวามเชอืมโยงกนั ส่งเสรมิระบบขนส่งสมยัใหม่ และ

พฒันาพนืทโีดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทงัการส่งเสรมิการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในการเชอืมโยงโครงข่ายคมนาคม และระบบโลจสิตกิส์ให้มมีาตรฐานเดียวกัน และ

สร้างความ ร่วมมือ ในการอํ านวยความสะดวกทางการค้ าระห ว่ างกัน ในภู มิภ าค ให้ ง่าย  และ                

สะดวกมากทสีุด 

 สร้างและพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครอืงมอืในการพฒันาเศรษฐกิจ และกระจาย

ความเจริญ สู่ภูมิภาค ยกระดบัรายไค้และคุณภาพชีวติของประซาซน และแก้บญัหา ความมนัคงบรเิวณ

ชายแดนโดย          การพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกใหม้คีวามพรอ้มทางโครงสรา้งพนืฐานทจีะทํา

ให้ไทยเป็นศูนย์กลาง      ทงัทางบก ทางนํา และทางอากาศ รวมทังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม และ

นวตักรรม พฒันาเมอืงและส่งเสรมิการท่องเทยีว รวมถงึการพฒันาเขตเศรษฐกจิตะวนัตก เพอืเชอืมต่อกบั

การพฒันาภาคตะวนัออก และภาคอืน ๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทงัทางด้านการค้า การ

ลงทุน และการท่องเทยีว โดยคํานึงถงึจุดเด่น       ของแต่ละพนืทแีละการเสรมิซงึกนัและกนั กบัการพฒันา

เขตเศรษฐกจิของประเทศเพอืนบา้น พรอ้มทงั             การจดัผงัเมอืง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

การอํานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน ทงัในด้านข้อมูล แรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทงัมี

มาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม  และบริการเป้าหมายทีมีการใช้ เทคโนโลยีและ

นวตักรรม และมมีลูค่าเพมิสูง โดยตระหนักถงึความยงัยนื 

 โดยใน ยุทธศาสตร์ที ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั นัน  เงินทุนฯ ต้อง

เตรียมการในการรองรับ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor) ภายใต้ไทยแลนด์ ๔.๐ ดว้ยการพฒันาเชงิพนืททีตี่อยอดความสําเรจ็มาจาก แผนพฒันาเศรษฐกจิ

ภาคตะวนัออก (Eastern Seaboard) ซึงดําเนินการมาตลอดกว่า ๓๐ ปีทีผ่านมา โดยเป็นการรองรบัการ

ลงทุนในโครงสรา้งพนืฐานดา้นการคมนาคมเป็นสดัส่วนมากทสีุด เพอืยกระดบัคุณภาพและเพมิการเชอืมต่อ

ภายในประเทศและภูมภิาคมากยงิขนึ                ทงัทางบก ทางนําและทางอากาศ และสนับสนุนการเป็น

ศูนยก์ลางการคมนาคม และโลจสิตกิสข์องเอเชยีในอนาคต 

อกีทงัยงัรองรบัการท่องเทยีวทางนําแบบครบวงจร และรองรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
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การแพทยค์รบวงจร ปิโตรเลยีม อากาศยาน และเขตนวตักรรมเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EECI)  

. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 รายละเอยีด : พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 

ให้ไว้ ณ วนัท ี๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยทีเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวธิีการบรหิารจดัการ

บา้นเมอืงทดี ีโดยอาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยประกอบกบั

มาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐ (๕) แห่ง พระราชบญัญตัริะเบยีบการบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 มาตรา ๖ การบรหิารจดัการบา้นเมอืงทดี ีไดแ้ก่ การบรหิารราชการเพอืบรรลุเป้าหมาย ดงัต่อไปนี 

 ๑. เกดิประโยชน์สุดของประชาชนการปฏบิตัริาชการทีมเีป้าหมายเพอืใหเ้กดิความผาสุกและ

ความเป็นอยู่ทดีขีองประชาชน ความสงบและความปลอดภยัของสงัคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของ

ประเทศ สว่นราชการจะตอ้งดาํเนินการโดยถอืว่าประชาชนเป็นศูนยก์ลางทจีะไดร้บับรกิารจากรฐั 

 ๒. เกดิผลสมัฤทธติ่อภารกจิของรฐัก่อนจะดําเนินการตามภารกจิใด ส่วนราชการต้องจดัทํา

แผนปฏบิตัริาชการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทสีว่นราชการกําหนดขนึ 

 ๓. มปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐัให้ส่วนราชการกําหนดเป้าหมาย

แผนการทํางาน และระยะเวลาแล้วเสรจ็ของงานหรอืโครงการ งบประมาณทจีะต้องใชใ้นแต่ละโครงการ และ

ตอ้งเผยแพร่ใหป้ระชาชนรบัทราบโดยทวักนั 

 ๔. ไม่มขีนัตอนการปฏบิตังิานเกนิความจาํเป็นใหส้่วนราชการจดัใหม้กีารกระจายอํานาจการ

ตดัสนิใจเกยีวกบัการสงั การอนุญาต การอนุมตัิ การปฏิบัติราชการ หรอืการดําเนินงานอนืใดของผู้ดํารง

ตําแหน่งใดใหแ้ก่ผูด้าํรงตําแหน่งทมีหีน้าทรีบัผดิชอบในการดาํเนินงานในเรอืงนันโดยตรง 

 ๕. มกีารปรบัปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทนัต่อเหตุการณ์ให้ส่วนราชการมกีารจดัให้มี

การทบทวนภารกจิของตนว่าภารกจิใดมคีวามจําเป็นหรอืสมควรทจีะดําเนินงานต่อไปหรอืไม่ โดยคํานึงถงึ

แผนบรหิารราชการแผ่นดนิ นโยบายของคณะรฐัมนตร ีและงบประมาณของประเทศ 

 ๖. ประชาชนได้รบัการอํานวยความสะดวกและได้รบัการตอบสนองความต้องการมีการ

ประเมนิผล การปฏิบตัิราชการอย่างสมําเสมอให้ส่วนราชการกําหนดเวลาแล้วเสรจ็ของงานแต่ละงานแล้ว

ประกาศใหป้ระชาชนและขา้ราชการทราบเป็นการทวันอกจากนียงัควรจดัใหม้คีณะผูป้ระเมนิอสิระดาํเนินการ

ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ตามความพงึพอใจของผูบ้รกิาร และคุม้ค่าในภารกจิ 
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 การบรหิารงานของเงนิทุน ฯ มุ่งเน้นตามหลกัหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทดีแีละ 

พฒันากระบวนการเพอืตอบสนอง อํานวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี เพอื

ขบัเคลอืน              การดาํเนินงานของเงนิทนุฯใหเ้กดิผลสมัฤทธอิย่างเป็นรูปธรรม   

. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ๑๒ 

 รายละเอยีด 

 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

. เพือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาพทีดี  ตลอดจนเป็นคนเก่งทีมีทักษะความรู้

ความสามารถ 

. เพอืใหค้นไทยมคีวามมนัคงทางเศรษฐกจิและสงัคม 

. เพอืใหเ้ศรษฐกจิเขม้แขง็ แข่งขนัได ้มเีสถยีรภาพและความยงัยนื 

. เพอืรกัษาและฟืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ

. เพอืใหก้ารบรหิารราชการแผ่นดนิ มปีระสทิธภิาพโปร่งใสและมกีารทาํงานเชงิบูรณาการ 

. เพอืใหม้กีารกระจายความเจรญิไปสูภู่มภิาค 

. เพอืผลกัดนัใหป้ระเทศไทยมคีวามเชอืมโยงกบัประเทศต่างๆ 

. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร ์ดงัต่อไปนี 

 ยุทธศาสตรท์ ี๑: การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพมนุษย ์

  เป้าหมายที ๑ คนไทยทุกกลุ่มวยัมทีกัษะความรู้ความสามารถทีจะเป็นฐานในการพฒันา

ประเทศ 

  เป้าหมายท ี๒ คนไทยมกีารเรยีนรูต้่อเนืองตลอดชวีติ 

  เป้าหมายท ี๓ คนไทยมพีฤตกิรรมเสยีงทางสุขภาพทลีดลงและมคีุณภาพชวีติทดีขีนึ 

  เป้าหมายท ี๔ คนไทยมจีติสาํนึกพลเมอืงและค่านิยมตามบรรทดัฐานทดีขีองสงัคมไทย 

 ยุทธศาสตรท์ ี๒: การสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลอืมลําในสงัคม 

  แกไ้ขปัญหาความยากจน และเพมิโอกาสการเขา้ถงึบรกิารขนัพนืฐานทางสงัคมของภาครฐั 

 ยุทธศาสตรท์ ี๓: การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ย่างยงัยนื 



  การสร้างความเขม้แขง็ให้เศรษฐกจิรายสาขา เพอืให้เศรษฐกจิขยายตวัอย่างมีเสถยีรภาพ                 

และยงัยนื 

 ยุทธศาสตรท์ ี๔: การเตบิโตทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้มเพอีการพฒันาทยีงัยนื 

  การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรนําอย่างปลอดภยั รวมถงึการสร้างคุณภาพสงิแวดล้อมทดี ี                 

และลดมลพษิ 
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 ยุทธศาสตรท์ ี๕: การเสรมิสรา้งความมนัคงแห่งชาตเิพอืการพฒันาประเทศสูค่วามมงัคงัและยงัยนื 

  ปกป้องและเชดิชูสถาบนัพระมหากษตัรยิใ์หเ้ป็นสถาบนัหลกัของประเทศตลอดไป 

 ยุทธศาสตรท์ ี๖: การเพมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการในภาครฐัและธรรมาภบิาลในสงัคมไทย 

  เพิมประสทิธิภาพการบรหิารจดัการภาครฐั และประสทิธิภาพการประกอบธุรกิจให้อยู่ใน

อนัดบัสองของอาเซยีน 

 ยุทธศาสตร ์๗: การพฒันาโครงสรา้งพนืฐานและระบบโลจสิตกิส ์

  ดา้นระบบคมนาคม ดา้นพลงังาน ดา้นเศรษฐกจิดจิทิลั และดา้นสาธารณูปการ 

 ยุทธศาสตร ์๘: การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม 

  เพิมความสามารถในการแข่งขนัโดยการปรบัปรุงพัฒนาระบบรองรบัเทคโนโลยีสําคญัๆ                       

ใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

 ยุทธศาสตรท์ ี๙: การพฒันาภูมภิาค เมอืง และพนืทเีศรษฐกจิ 

  ช่องว่างรายไดร้ะหว่างภูมภิาคลดลง และมกีารกระจายรายไดข้องประชาชนอย่างเป็นธรรมมาก

ขนึ 

 ยุทธศาสตร ์๑๐: การต่างประเทศ ประเทศเพอืนบา้น และภูมภิาค 

  ประเทศไทยมบีทบาทนําในภูมภิาคทงัดา้นโลจสิตกิส ์การคา้ การบรกิาร และการลงทุน 

 ความสอดคลอ้งระหว่างแผนยุทธศาสตรเ์งนิทุนในยุทธศาสตรที์ ๗ ในด้าน การพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน                   

และระบบโลจสิตกิส ์ซงึทางเงนิทุน ฯ ต้องพฒันาโครงสรา้งพนืฐานในดา้นต่างๆ ระบบการบรกิารทสีะดวก รวดเรว็              

(one stop service) ให้เท่าทันในการเป็น Thailand ๔.๐ เพือรองรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค



ตะวนัออก (EEC) ซึงมีการเชอืมโยงเครอืข่ายการขนส่งหลายรูปแบบ การท่องเทียวทางนํา การลงทุนในด้าน

พลงังาน เพอืรองรบั           การขยายตวัทางเศรษฐกจิกจิต่อไป 

7. ยุทธศาสตรค์วามมนัคงแห่งชาติทางทะเล 

 จากการประเมนิสถานการณ์ภยัคุกคามความมนัคงทางทะเล และการวเิคราะห์พลงัอํานาจของชาต ิ             

เพือผนึกพลังภาคส่วนทีเกียวข้องร่วมดําเนินการให้บรรลุวิสยัทัศน์ และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

รวมทงักําหนดกรอบแนวทางดําเนินการให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของชาตทิางทะเลดงักล่าว แผนความ

มนัคงแห่งชาตทิางทะเลฉบบันี จงึไดก้ําหนดประเดน็ยุทธศาสตรด์าํเนินการทสีําคญั รวม ๖ ยุทธศาสตร ์ดงันี 
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 ยุทธศาสตรท์ ี๑ การพฒันาศกัยภาพความมนัคงของชาตทิางทะเล  

          มแีนวทางดาํเนินการทสีาํคญั ๕ แนวทาง ไดแ้ก่ 

 ๑. ใช้พลังอํานาจของชาติทังมวลในการจดัการกับภัยคุกคามทีเป็นรฐั ด้วยแนวคิดเชิง

ป้องกนั                    และป้องปราม  

 ๒. เสรมิสรา้งและพฒันากําลงัทางเรอืใหส้อดคลอ้งกบัพลงัอํานาจอนืๆ ของชาตโิดยใหอ้ยู่ใน

ระดบัทเีหมาะสมและเพยีงพอต่อการเปลยีนแปลงของดุลกําลงัในภูมภิาค  

 ๓. พฒันาความร่วมมอืและความเขา้ใจอนัดกีับหน่วยงานทางทะเลของประเทศเพอืนบ้าน

และมติรประเทศในทุกระดบั สนับสนุนให้มกีารฝึก การลาดตระเวนร่วม การแลกเปลยีนขอ้มูลข่าวสารทาง

ทะเลและกิจกรรมอืนๆ ทีเอือให้เกิดช่องทางการติดต่อสือสารและการสร้างความสมัพันธ์ทีดีระหว่างกัน 

รวมทงัสนับสนุนภารกจิการรกัษาสนัตภิาพทเีหมาะสมทงัในระดบัภูมภิาคและในระดบัโลก โดยเฉพาะภายใต้

กรอบของอาเซยีนและองคก์ารสหประชาชาต ิ 

 ๔. ส่งเสรมิความสมัพนัธ์ ความเข้าใจ ความไวเ้นือเชอืใจระหว่างประเทศ และความร่วมมอื

กับประเทศเพือนบ้านทังในและนอกภูมิภาค เพือลดความขดัแย้งและแรงกดดันต่อการใช้กําลังและขีด

ความสามารถทางทหารโดยไม่จําเป็น รวมถึงแสดงบทบาททีสร้างสรรค์ในการยุติความขดัแย้งระหว่าง

ประเทศ  



 ๕. ผนึกพลังอํานาจแห่งชาติทงัมวลในการเร่งรดัการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลกับ

ประเทศเพอืนบ้านใหบ้รรลุผลโดยเรว็ โดยเน้นการเจรจาทางการเมอืงและการทูต เพอืให้สามารถตกลงแบ่ง

เขตแดนทางทะเลกนัไดท้งัหมดหรอืใหเ้หลอืพนืทขีดัแยง้น้อยทสีุด  

 ยุทธศาสตรท์ ี๒ การคุม้ครองการใชป้ระโยชน์จากทะเล 

       มแีนวทางดาํเนินการทสีาํคญั ๖ แนวทาง ไดแ้ก่ 

 ๑. เจรจา สร้างความสมัพนัธ์ และความเขา้ใจกบัประเทศทใีช้ความรุนแรงในการบงัคบัใช้

กฎหมายเพอืสร้างมาตรการและกลไกระหว่างประเทศในการระงบัการกระทําอนัรุนแรงทจีะเกดิกบัเรอืและ

ประชาชนของประเทศไทย ตลอดจนเพอืเป็นช่องทางในการคุม้ครองและช่วยเหลอืผูท้ไีดร้บัความเดอืดรอ้น 

 ๒. ดําเนินการทางการทูตและการทหารเพอืสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในการ

จดัการกบัประเดน็ปัญหาโจรสลดั พรอ้มกบัสนับสนุนเรอืไทยและเรอืทขีนส่งสนิคา้ไทยทตี้องผ่านพนืทเีสยีง

ภยัใหม้มีาตรการในการป้องกนัตนเองและใชป้ระโยชน์จากกองกําลงันานาชาตทิอียู่ในพนืท ี 

 ๓. เสรมิสร้างและพฒันาระบบตรวจการณ์ เฝ้าตรวจติดตาม ควบคุมเรอื และพสิูจน์ทราบ

เป้าหมายต่างๆ ทางทะเล ใหไ้ดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ เพอืปกป้องและรกัษาอํานาจอธปิไตย บูรณ

ภาพแห่งดินแดนและสทิธอิธปิไตยทางทะเลจากภยัคุกคามทุกรูปแบบ รวมทงัเพอืเสรมิสร้างความมนัคงใน

การควบคุมกจิกรรมทางทะเลการบงัคบัใชก้ฎหมาย การใหค้วามคุม้ครอง และความปลอดภยั  
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 ๔. ในเรอืงภยัพบิตั ิสาธารณภยั และภยัธรรมชาต ิใหม้กีารปรบัปรุงและพฒันาองคก์ร กลไก

เครอืงมอื ขดีความสามารถ ความร่วมมอืระหว่างเจา้หน้าทรีฐักบัประชาชน และความร่วมมอืระหว่างประเทศ

ตลอดจนการเชอืมระบบฐานขอ้มูลแบบบูรณาการ และการเตอืนภยัล่วงหน้าในทุกระดบั เพอืใหม้กีารตดิตาม 

ค้นหาช่วยเหลอืบรรเทา ฟืนฟู และเยยีวยาผู้ประสบภยัทางทะเลอย่างมีประสทิธิภาพตามมาตรฐานสากล 

ตลอดจนสรา้งและแสวงหากลไก เพอืประสานความร่วมมอืกบันานาประเทศ  

 ๕. พัฒนาขดีความสามารถของประเทศในด้านการแลกเปลยีนข่าวสาร การข่าวกรองการ

แจ้งเตอืนภยัล่วงหน้า การตรวจการณ์ การสกดักนั ควบคู่กบัการแสวงหาและใชป้ระโยชน์จากความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ ในการรบัมอืกบัภยัคุกคามความมนัคงใหไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและทนัต่อสถานการณ์  

 ๖. นําประเดน็เรอืงความมนัคงและความปลอดภยัทางทะเลเขา้สู่เวทรีะหว่างประเทศต่างๆ

โดยเฉพาะความร่วมมอืในกลุ่มประเทศอาเซยีน เพอืสนับสนุนการสรา้งมาตรการ เครอืงมอื และความร่วมมอื

ดา้นอนืๆในการให้ความช่วยเหลอืทางทะเลร่วมกนั ตลอดจนการเตรยีมความพรอ้มของหน่วยงานของไทย

ในการเขา้ไปมสี่วนร่วมในความร่วมมอืนี  



 ยุทธศาสตรท์ ี๓ การสรา้งความสงบเรยีบรอ้ย และสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากทะเล 

        มแีนวทางดาํเนินการทสีาํคญั ๗ แนวทาง ไดแ้ก่ 

 ๑. ส่งเสรมิให้มกีารพฒันา การอํานวยความสะดวก และการเชอืมโยงเสน้ทางคมนาคมทาง

ทะเล                  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและความร่วมมือทงัในและระหว่าง

ประเทศ 

 ๒. ส่งเสรมิความร่วมมอืในการสร้างเครอืข่ายคมนาคมขนส่ง การประมง และการท่องเทยีว            

ทางทะเลรวมถงึใหม้กีารบรหิารจดัการ และใชป้ระโยชน์จากทะเลอย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามปลอดภยั 

 ๓. ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาว ีเพอืเป็นการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

และสนับสนุนภารกจิด้านความมนัคงในภาวะไม่ปกต ิโดยกําหนดใหม้กีรอบมาตรฐานและการสรา้งแรงจูงใจ

ทชีดัเจน 

และเหมาะสม อาทิ การส่งเสริมการลงทุน การลดภาษี เป็นต้น ตลอดจนมีการส่งเสริมการแสวงหา

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทงัในและนอกน่านนําทมีทีศิทาง ชดัเจน และมปีระสทิธภิาพ  

 ๔. การดําเนินกจิกรรมเพอืแสวงหาประโยชน์จากทะเล ทงักจิกรรมของภาครฐัและกจิกรรม

ของภาคเอกชน จะต้องคํานึงถึงสิทธิ ความเป็นธรรม และวฒันธรรมของชุมชนในพืนที รวมทงัการให้

ความสาํคญั 

 ๕. หน่วยงานทเีกยีวขอ้งกบัการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเลต้องจดัให้มมีาตรการ                  

เชิงป้องกัน และมาตรการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งอันเกิดจากการใช้ทรพัยากรทางทะเลอย่างสันติวิธ ี                       

และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

 

15 

 ๖. จดัระเบียบการบรหิารจดัการประโยชน์และการดําเนินกจิกรรมทางทะเลอย่างโปร่งใสมี

ประสทิธภิาพ เป็นธรรม สมดุล และยงัยนื เพอืใหก้ารดําเนินการหรอืกจิกรรมของทุกภาคส่วนในการแสวงหา

ประโยชน์จากทะเล เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย บนพนืฐานของการเคารพสทิธ ิมคีวามเป็นธรรมต่อชุมชนใน

พนืทแีละสง่ผลกระทบเชงิลบน้อยทสีุดต่อสงิแวดลอ้มทางทะเล  

 ๗. ให้มกีารกําหนดเขตพนืทปีกครองทางทะเล เพอืให้การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 ยุทธศาสตรท์ ี๔ การสรา้งความสมดุลและยงัยนืของทรพัยากรและสงิแวดลอ้มทางทะเล 



       มแีนวทางดาํเนินการทสีาํคญั ๗ แนวทาง ไดแ้ก่ 

 ๑. ผลกัดนัเรอืงการคํานึงถึงสงิแวดล้อมให้เป็นปัจจยัสําคญัในกระบวนการทางนโยบาย

ยุทธศาสตร์ และการดําเนินการทีเกียวข้องกับทะเล รวมทังมีมาตรการเชิงรุกในการสร้างความสมดุล                      

และความยงัยนื 

 ๒. สนับสนุนและส่งเสรมิให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบาย                  

และการดําเนินกจิกรรมต่างๆ ของภาครฐัตามกฎหมายและรฐัธรรมนูญบญัญตัไิว้  

 ๓. สนับสนุนสทิธิชุมชนในการจดัการทรพัยากร และส่งเสรมิให้ภาคประชาชนเข้ามามสี่วน

ร่วมในการเฝ้าระวงั และดูแลรกัษาสงิแวดล้อมในพนืทขีองตน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถงึผลกระทบ

จากการทาํลายทรพัยากรและสงิแวดลอ้ม  

 ๔. หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของรฐัทเีกยีวขอ้งและมอีํานาจหน้าท ีจะต้องดําเนินการใน

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครดั โปร่งใส และมีความเป็นธรรม เพือหยุดยงัการสร้างผลกระทบต่อ

สงิแวดลอ้มทางทะเล รวมทงัสรา้งขดีความสามารถในการจดัการกบัมลพษิทเีกดิขนึไดอ้ย่างทนัท่วงท ี 

 ๕. หน่วยงานทเีกยีวข้องจะต้องมมีาตรการในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์จากทะเล

อย่างเขม้งวดทงัจากหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกจิทแีสวงหาผลประโยชน์จากทะเลตอ้งมี

การจดัระเบียบและสร้างจิตสํานึก รวมถึงส่งเสรมิให้มีการดําเนินการในลกัษณะทีสมดุลต่อทงัชุมชนและ

สงิแวดลอ้ม  

 ๖. หน่วยงานหรือองค์กรทีมีหน้าทีดูแลสิงแวดล้อมทางทะเลต้องเร่งรดัดําเนินการให้มี

กฎหมาย         ทเีกยีวขอ้งกบัสงิแวดล้อมทางทะเลทชีดัเจนและมลีกัษณะบูรณาการ ตลอดจนมมีาตรการที

เดด็ขาดและเป็นธรรม  

 ๗. สรา้งและใชป้ระโยชน์จากความร่วมมอืระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยงิในกรอบความ

ร่วมมอืของกลุ่มประเทศอาเซียน เอเปค และความร่วมมอืภายใต้อนุสญัญาต่างๆ ซึงไทยเป็นรฐัภาค ีเพอื

สง่เสรมิความร่วมมอืในการปกป้อง รกัษา และฟืนฟูทรพัยากรและสงิแวดลอ้มทางทะเล  
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 ยุทธศาสตรท์ ี๕ การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์องคค์วามรู ้และความตระหนักรู ้ความสําคญัของทะเล 

        มแีนวทางดาํเนินการทสีาํคญั ๕ แนวทาง ไดแ้ก่ 



 ๑. ให้จดัตงัองค์กร หรอืสถาบนัททีําหน้าทศีึกษา ค้นคว้า วจิยั และจดัการความรู้เกียวกบั

ทะเลในรูปแบบทเีหมาะสม เพอืเป็นศูนยก์ลางขอ้มลูเชงิวชิาการทางทะเล สมุทรศาสตร ์ธรณีวทิยา ชวีวทิยา

ทางทะเล            และอุตุนิยมวทิยาทางทะเล  

 ๒. รณรงค ์ใหค้วามรู ้การศกึษา และประชาสมัพนัธก์บัประชาชนและผู้ทมีสี่วนไดส้่วนเสยีให้

ตระหนักถงึความสาํคญัและการใชป้ระโยชน์จากทะเลอย่างยงัยนืและเหมาะสม รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้ขา้มามี

สว่นร่วมในการปกป้องและรกัษาความมนัคงทางทะเล  

 ๓. เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรทีมีความเชียวชาญด้านการบริหารจัดการทางทะเลด้าน

นโยบายและยุทธศาสตรท์างทะเล ดา้นกฎหมายระหว่างประเทศทเีกยีวขอ้งกบัทางทะเล ด้านทรพัยากรและ

สงิแวดลอ้มทางทะเล และสาขาอนืๆ ทเีกยีวขอ้งกบัทางทะเลใหเ้พยีงพอ  

 ๔. เสรมิสร้างศกัยภาพของคน ชุมชน พนืทบีรเิวณชายฝังทะเลและเกาะแก่ง รวมทงัพฒันา

และจดัตงัอาสาสมคัรในการปกป้องผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล  

 ๕. ใหม้กีารศกึษาวจิยัทางวชิาการเพอืเสรมิสร้างองคค์วามรูใ้นมติดิา้นความมนัคงทางทะเล

เพอืสนบัสนุนการขบัเคลอืนแผนความมนัคงแห่งชาตทิางทะเลไปสูก่ารปฏบิตัใินทุกระดบั  

 ยุทธศาสตรท์ ี๖ การบรหิารจดัการผลประโยชน์ของชาตทิางทะเลโดยองคก์รของรฐั 

 มแีนวทางดาํเนินการทสีาํคญั ๗ แนวทาง ไดแ้ก่ 

 ๑. ให้มกีารดําเนินการเพอืรองรบัการเขา้เป็นภาคอีนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าด้วยกฎหมาย

ทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ รวมถงึให้มกีารพจิารณาเขา้เป็นภาคสีนธสิญัญาหรอืความตกลงระหว่างประเทศอืนๆ ที

เกยีวขอ้งกบัทะเลโดยเรว็โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของชาตอิย่างรอบคอบทุกดา้น  

 ๒. ตดิตามและเร่งรดัการพฒันากฎ ระเบยีบ แผน หรอืกฎหมายภายในอนืๆ เพอืรองรบัและ

สนับสนุนสทิธปิระโยชน์ของรฐั และการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทใีนพนืททีางทะเล โดยให้สอดคลอ้งกบัหลกั

กฎหมายและพนัธกรณีระหว่างประเทศ รวมทงัใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทเีปลยีนไป  

 ๓. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานทเีกยีวขอ้งนําแผนความมนัคงแห่งชาตทิางทะเลไปปฏบิตัิ

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่งดําเนินการจดัทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณรองรบั รวมทงักําหนด

มาตรการทสีาํคญั  

 ๔. ให้จดัตงัหน่วยงานทมีหีน้าทีรบัผดิชอบในการดูแลและรกัษาผลประโยชน์ของชาติทาง

ทะเลทมีอีํานาจตามกฎหมายในการสงัการ และการบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทเีกยีวขอ้งกบั

การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  
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 ๕. ใหห้น่วยงานหรอืองค์กรในระดบัท้องถนิ สนับสนุนดว้ยการจดัทําแผนงาน โครงการและ

งบประมาณ เพอืดําเนินการตามแผนความมนัคงแห่งชาตทิางทะเล  

 ๖. ให้มภีาคเีครอืข่ายสนับสนุนการนําแผนความมนัคงแห่งชาติทางทะเลไปปฏิบตัิโดยให้

ภาควชิาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการดําเนินการ  

 ๗. ให้มกีลไกและระบบการประเมนิผลทมีปีระสทิธภิาพ โดยการสรา้งดชันีชวีดัความสําเรจ็

เพอืตดิตาม ประสานงาน ประเมนิผล และปรบัปรุงพฒันาการปฏบิตัติามแผนความมนัคงแห่งชาตทิางทะเล

อย่างต่อเนืองเป็นรูปธรรม  

ความสอดคลอ้งระหว่างแผนยุทธศาสตร์เงนิทุนฯในยุทธศาสตรที์ ๓ ขอ้ท ี๑ ๒ และ๓ ในด้านการ

เชอืมโยงเส้นทางคมนาคมทางทะเล การสร้างเครอืข่ายคมนาคมขนส่ง การประมง และการท่องเทียวทาง

ทะเลรวมถึงให้มีการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิการพาณิชยนาว ีเพอืเป็นการสรา้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสนับสนุนภารกจิ

ดา้นความมนัคงในภาวะไม่ปกต ิ ซึงทางเงนิทุนฯต้องพฒันาโครงสรา้งพนืฐานในด้านต่างๆ รองรบันโยบาย

ดงักล่าวและดาํเนินการประชาสมัพนัธ ์ทาํการตลาด เพอืสง่เสรมิการขยายตวัดา้นพาณิชยนาว ี 

. นโยบายผู้บญัชาการทหารเรือ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 จากการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมันคงในระดับประเทศ ได้ ให้ความสําคัญ                               

กบัยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึงเป็นวสิยัทัศน์เชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศทีมีจุดมุ่งหมาย                       

ในการขบัเคลอืนปฏริูปประเทศดา้นเศรษฐกจิไปสู่ “ Value - Base Economy ” หรอื “ เศรษฐกจิทขีบัเคลอืน

ด้วยนวัตกรรม ” รวมทังรัฐบาลมีนโยบายจัดทําโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก                     

(Eastern Economic Corridor Development : EEC) เพือให้เป็นเขตเศรษฐกิจชันนําของอาเซียน โดยมี

แผนงานการลงทุนด้านโครงสร้างพนืฐาน ซึงประกอบด้วย ทางอากาศ ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่

ตะเภา ทางเรอื ได้แก่ ท่าเรอืพาณิชย์สตัหบี ท่าเรอืแหลมฉบงั  ท่าเรอืมาบตาพุด และทางถนนในเส้นทาง

คมนาคมทสีําคญั                   ซงึจะต้องมกีารบรหิารจดัการทงัด้านเศรษฐกิจและ ด้านความมนัคงอย่าง

รอบคอบ อีกทงัรฐับาลโดยนายกรฐัมนตรไีด้มีนโยบายให้กองทพัเข้าไปมีบทบาทด้านความมนัคงของทุก

กําลังอํานาจแห่งชาติ ทําให้ยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ ระยะ ๒๐ ปีจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับ

แนวทางของรฐับาล ส่งผลให้เงนิทุนฯ ต้องทบทวนแผนงานให้สอดรบักบันโยบายดงักล่าว โดยต้องหาจุด

สมดุล ระหว่างความมนัคงซงึเป็นพนัธกจิหลกัของกองทพัเรอื ซงึมหีน้าทใีนการรกัษาอธปิไตย ความมนัคง 

และผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล อกีดา้นหนึงตอ้งทบทวน                 แผนยุทธศาสตร์ของเงนิทุนใหส้อด



รบักบัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ เพอืเป็นกรอบในการพฒันาประเทศ              ไปสูค่วาม “มนัคง มงั

คงั และยงัยนื”  

 จากทไีดก้ล่าวมาขา้งต้นการทบทวนยุทธศาสตรข์องเงนิทุนฯ มปีระเดน็ทเีกยีวขอ้ง สอดคลอ้งในดา้น

การพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน การพฒันาพนืทเีพอืรองรบัการขยายตวัของภาคธุรกจิ ตามนโยบายของรฐับาล 
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การพาณิชยนาว ีการสรา้งเครอืข่ายเชอืมโยงทางคมนาคม การท่องเทยีวหลายรูปแบบ การบรหิารจดัการทมีี

ประสทิธภิาพโดยใชน้วตักรรม เทคโนโลยมีาช่วยในการบรหิารจดัการเพอืให้เกดิความถูกต้องรวดเรว็ สรา้ง

ความสะดวก ความพึงพอใจให้แก่ผู้มารบับริการ ซึงทางเงนิเงนิทุน ฯ ได้ศึกษา วเิคราะห์ เพอืนํามาเป็น

กรอบแนวคดิ              ในการทบทวนยุทธศาสตรเ์พอืให้มคีวามเหมาะสม เชอืมโยงบูรณาการกบัทุกภาค

สว่น เพอืใหเ้กดิประโยชน์               ต่อประเทศชาตมิากทสีุด  

 ในการบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนเพอืการบรหิารท่าเรอืพาณิชย์สตัหบี-กองทพัเรอืนนั ตามพนัธกจิหลกั             

ของกองทพัเรอืต้องดํารงในด้านความมนัคง แต่ในบทบาทของทุนหมุนเวยีนต้องดํารงไว้ในการปฏิบตัิเชิง

พาณิชย ์ทําให้ ทพส.-ทร. ต้องดําเนินการทงัในด้านความมนัคง และการปฏิบตัิเชงิพาณิชย์ให้เป็นไปอย่าง

สมดุล                           ( one port two missions )  จึงจําเป็นต้องมีการทบทวนพจิารณาการกําหนด

ทศิทาง ในการบริหารพฒันา              อย่างรอบคอบ รอบด้านในทุกมติิ เพอืให้การพฒันาเป็นไปอย่าง

ยังยืนไม่กระทบต่อความมันคงของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตามกรอบทีเงินทุนฯ ได้

ดาํเนินการ ซงึการทบทวนยุทธศาสตรใ์นครงัน ีทางเงนิทุนฯ ไดม้แีผนงาน โครงการทพีฒันาควบคู่กนัไปโดย

มใิห้เสยีภารกจิในเรอืงความมนัคง และแผนงานโครงการทไีด้พจิารณานนั ยงัมสี่วนในการเสรมิสร้างความ

มนัคงใหก้บักองทพัเรอื ซงึเป็นสงิสาํคญัททีางเงนิทุนฯ ต้องขบัเคลอืนใหบ้รรลุไปตามความมุ่งหมายของการ

จดัตงัเงนิทุนและธาํรงไวซ้งึความมนัคงของประเทศชาตสิบืไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

บทที  

การวิเคราะหบ์ริบททีเกียวข้องกบัเงินทุนเพือการบริหารการท่าเรือพาณิชยส์ตัหีบ-

กองทพัเรือ 

 ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ท่ าเรือพาณิ ชย์ส ัตหีบ - กองทัพ เรือ ในครังนี  ได้ นํ าหลัก                        

Balance scorecard มาใชใ้นระบบคุณภาพของหน่วยงานภายใน ทพส.-ทร. เพอืเป็นกลไกในการขบัเคลอืน              

การดาํเนินงานใหบ้รรลุตามแผนทกีําหนดไว ้ในมุมมอง ๔ ดา้นหลกั ไดแ้ก่  

 ๑. ด้านการเงิน (Finance) เป็นหน่วยงานทีส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการ                  

ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 ๒. ด้านปฏิบัติการ (Internal Process) เป็นหน่วยงานทีพัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการภายใน                    

ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 ๓. ด้านการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customers) เป็นหน่วยงานทีส่งเสริมสนับสนุนการ

ดาํเนินการกจิกรรมทตีอบสนองความต้องการของผู้รบับรกิาร  

  ๔. ด้านการเรยีนรู้ และการบริหาร พัฒนาทุนหมุนเวียน (Learning & Growth) เป็นหน่วยงานที

มุ่งมนัพฒันา ปรบัปรุง อย่างต่อเนือง  

 การทบทวนยุทธศาสตร์จึงได้นํารายงานการวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลกั และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทงั

ทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวยีน ประจําปีบญัช ี  มาเป็นส่วนประกอบในการวเิคราะห์ทบทวน

แผนยุทธศาสตรเ์พอืใหค้รอบคลุมในทุกประเดน็ทสี่งผลกระทบทงัทางตรง และทางออ้มต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

เพอืให้ประเด็นยุทธศาสตร์สามารถทีจะสร้างความพึงพอใจ ความรวดเร็วต่อกระบวนการปฏิบตัิงาน และ

ตอบสนองต่อผูม้ารบับรกิาร โดยมรีายละเอยีด (ตามผนวก ก) และได้นํา SWOT Model มาเป็นกรอบในการ

วเิคราะห ์โดยใหค้ําจาํกดัความถงึสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกดงันี  



 สภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง การวเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อนขององค์กร ในเรอืงการดําเนินการ

ภายใน วฒันธรรม โครงสรา้ง บุคลากร ทรพัยากรทางกายภาพ เทคโนโลย ีงบประมาณ ฯลฯ ทมีผีลกระทบ

ทงัดา้นบวกและลบต่อการดาํเนินงานของเงนิทุนหมนุเวยีนฯ ซึงผลจากการวเิคราะห ์สรุปไดด้งันี 

 ๑. จุดแขง็ (Strengths) 

  ๑.๑ ทตีงัทางภูมศิาสตรเ์หมาะสมและเป็นจุดยุทธศาสตร์ทสีาํคญัของภาคตะวนัออก 

  ๑.๒ โครงสรา้งพนืฐานของท่าเรอืไดม้าตรฐานและสามารถใหบ้รกิารทหีลากหลาย 

  ๑.๓ มรีะบบการขนสง่ทสีามารถเชอืมโยงกบัโครงข่ายขนสง่อนืไดอ้ย่างหลากหลาย 

  ๑.๔ การรกัษาความปลอดภยัเขม้งวดตามมาตรฐานทางทหาร 

 ๒. จดุอ่อน (Weakness) 

  ๒.๑ เป็นท่าเรอืทมีุ่งเน้นการใหบ้รกิารดา้นความมนัคงเป็นหลกั สง่ผลให้อาจเกดิความล่าช้า               

ในการใหบ้รกิารเรอืพาณิชย ์ 
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  ๒.๒ ข้อจํากัดด้านความลึกของร่องนํา ความลึกหน้าท่า และ ความยาวหน้าท่า ไม่

เออือํานวย            ต่อเรอืทมีอีตัรากนินําลกึเกนิ ๑๐ เมตร 

  ๒.๓ ขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณส่งผลใหไ้ม่สามารถลงทุนโครงสรา้งพนืฐานเพมิเตมิได ้ 

  ๒ .๔ บุคลากรมีการโยกย้ายตามวาระ ทํ าให้ขาดความต่อเนืองในการพัฒนาและ                     

การปฏบิตังิานของเงนิทุนฯ 

  ๒.๕ ระบบบรหิารจดัการยงัไม่ไดม้าตรฐานและครบวงจร 

  ๒.๖ ขอ้จาํกดัดา้นกฎระเบยีบ เช่น การกําหนดระยะเวลาของสญัญาในการเช่าใชพ้นืทสีง่ผล

ต่อความเชอืมนัของนักลงทนุ 

. สรปุผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแขง็(strength) จดุอ่อน(weakness) 



 

S๑ ทตีงัทางภูมศิาสตรเ์หมาะสมและเป็นจุด

ยุทธศาสตรท์สีําคญัของภาคตะวนัออก 

 

S2 มรีะบบการขนส่งหลายรูปแบบ โครงสรา้งของ

ท่าเรอืทไีดม้าตรฐานสามารถรองรบัการใหบ้รกิาร 

และเชอืมโยงกบัโครงข่ายขนสง่อนืไดอ้ย่าง

หลากหลาย 

 

S3 การรกัษาความปลอดภยัเขม้งวดตามมาตรฐาน

ทางทหาร 

 

W๑ เป็นท่าเรอืทมีุ่งเน้นการใหบ้รกิารดา้นความมนัคง

เป็นหลกั มกีฎระเบยีบขอ้บงัคบั สง่ผลใหอ้าจเกดิ

ความล่าชา้ ความเชอืมนัของนกัลงทุน 

 

W2 ขอ้จํากดัดา้นความลกึของร่องนํา ความลกึหน้า

ท่า และ ความยาวหน้าท่า ไม่เออือํานวยต่อเรอืทมีี

อตัรากนินําลกึเกนิ  เมตร 

 

W3 ขอ้จํากดัดา้นงบประมาณสง่ผลใหไ้ม่สามารถ

ลงทุนโครงสรา้งพนืฐานเพมิเตมิได ้

 

W4 บุคลากรมกีารโยกยา้ยตามวาระ ทาํใหข้าดความ

ต่อเนืองในการพฒันาและการปฏบิตังิานของเงนิทุนฯ 

 

W5 ระบบบรหิารจดัการยงัไม่ไดม้าตรฐานและครบ

วงจร 

 

W6 ท่าเทยีบเรอืมไีมเ่พยีงพอต่อการใหบ้รกิารเรอื

สนิคา้ 

 

W7 แสงสว่างในเวลากลางคนืลานจอดรถบรเิวณ 

ลานอเนกประสงคห์น้า บก.กทส.ฯ ไม่เพยีงพอ 
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 สภาพแวดล้อมภายนอก หมายถงึ การวเิคราะห์ปัจจยัจากภายนอกองค์กร ทสี่งผลกระทบ ต่อการ

ดาํเนินการของหน่วยงาน เช่น ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม นโยบายภาครฐั ขอ้กฎหมายจํากดัทีส่งเสรมิ หรอื

เป็นขอ้จาํกดัต่อการดาํเนินงานของเงนิทุนหมุนเวยีนฯ ดงันี  

 ๑. การเปลยีนแปลงสภาวะภายนอกประเทศ 



 สถานการณ์ การเปลียนแปลงทีมีผลต่อการพัฒนาประเทศ ทีสําคัญทังในระดับโลก และ

ภายในประเทศ              ซงึมผีลกระทบทงัทเีป็นโอกาสและความเสยีงต่อการพฒันาประเทศ ดงันี    

 การเปลยีนแปลงสําคญัระดบัโลก 

 ๑. กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรบัตวั วกิฤตเศรษฐกิจและ

การเงนิของโลกทผี่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรบัเปลยีนกฎระเบียบในการบรหิารจดัการ เศรษฐกิจโลกทงั

ด้านการค้า              การลงทุน การเงนิ สงิแวดล้อม และสงัคมเพอืการจดัระเบียบใหม่ทีสําคญัของโลก 

ครอบคลุมถงึ กฎ ระเบียบ             ด้านการค้า และการลงทุนทเีน้นสร้างความโปร่งใสและแก้ปัญหาโลก

รอ้นมากขนึ การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญา ความร่วมมอืระหว่างประเทศ และการกํากบัดูแลดา้นการเงนิ

ทเีขม้งวด มากขนึ พนัธกรณีและขอ้ตกลงเกยีวกบัการ 

เปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศ มาตรการทางการคา้ทเีกยีวขอ้งกบั การแก้ไขปัญหาโลกรอ้น และ กฎระเบยีบ

ด้านสงัคมมีบทบาทสําคญัมากขนึ โดยเฉพาะด้านสทิธิมนุษยชน ทีให้ความสําคญักับการส่งเสรมิ ให้เกิด

ความเคารพ   และรกัษาศกัดศิรคีวามเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั กฎ กตกิาใหม่เหล่านีจะเป็น

เครอืงมอืในการต่อรองทางการคา้ทผีลกัดนัผูป้ระกอบการไทยใหจ้ําเป็นต้องยกระดบัการผลติใหไ้ดม้าตรฐาน

ทกีําหนดเพอืสามารถแข่งขนัได้ ขอ้ตกลงระหว่างประเทศด้านสงิแวดล้อม สทิธมินุษยชน และธรรมาภิบาล 

จะเป็นแรงกดดนัให้ต้องปรบักระบวนการผลิตทีคํานึงถงึสงิแวดล้อมมากขนึ ให้ ความสําคญักับการแสดง

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการสรา้งความเป็นธรรมในการแข่งขนัใหส้งูขนึ 

 ๒. การปรบัตวัเขา้สูเ่ศรษฐกจิโลกแบบหลายศูนยก์ลาง รวมทงัภูมภิาคเอเชยี ทวคีวามสําคญั

เพมิขนึ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาท ิฮ่องกง เกาหล ีสงิคโปร ์ไต้หวนั และ กลุ่มประเทศ

อาเซียน                ทมีแีนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสนิค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะทนีโยบายการเปิด 

ประเทศของจนี รสัเซยี พลวตัการขยายตวัของบราซิลและอนิเดยี และการเพมิขนึของชนชนักลางในภูมภิาค 

เอเชียจะเพมิกําลงัซือในตลาดโลก นอกจากนี การรวมกลุ่มในภูมภิาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรขีอง

อาเซยีนกบัจนี ญปีุ่ น และอนิเดยี และการเป็นประชาคมอาเซยีน รวมทงักรอบความร่วมมอือนืๆ อาท ิกรอบ

ความร่วมมอืเอเชยี- แปซิฟิค จะมผีลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของไทยซึงต้องมกีารเตรยีม

ความพรอ้มในหลายดา้น โดยเฉพาะการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละการพฒันากลไกต่างๆ 

 ๓. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีบีทบาทสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม รวมทงั

ตอบสนองต่อการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิงขึน ทังเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร นาโน

เทคโนโลย ีเทคโนโลยชีีวภาพ และเทคโนโลยเีกยีวกบัการทํางานของสมองและจติ ทเีป็นทงัโอกาสหรอืภยั

คุกคามในการพฒันา อาท ิการจารกรรมขอ้มูลธุรกจิหรอืขอ้มูลส่วนบุคคล ประเทศทีพฒันาเทคโนโลยไีดช้้า 

จะกลายเป็นผู้ซือและมผีลติภาพตําไม่สามารถแข่งขนักบัประเทศอืนๆ และการเข้าถงึเทคโนโลยทีีไม่เท่า

เทยีมกนัของกลุ่มคนในสงัคมจะทาํให ้
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เกิดความเหลือมลําในการพัฒนา จึงเป็นความท้าทายในการเพิมขีดความสามารถ ในการแข่งขัน                     

และลดความเหลอืมลํา  

 ๔. การเปลยีนแปลงสภาวะดา้นความมนัคงทางทะเล การปรบัเปลยีนยุทธศาสตรด์า้นความ

มนัคงใหม่ของสหรฐัอเมริกา ด้วยการจดัวางกําลงัรบทางเรอืใหม่ โดยมกีารเสรมิสร้างกําลงัรบทางเรือใน

ภูมภิาคเอเชยีและแปซิฟิกเพอืเสรมิอานุภาพทางทหารในแถบภูมภิาคเอเชยีและแปซิฟิก ด้วยการประกาศ

ยา้ยกําลงัทางเรอื 

ประมาณร้อยละ ๖๐ มาประจําการในมหาสมุทรแปซิฟิกภายในปี ๒๕๖๓ ซงึเป็นการส่งสญัญาณให้เหน็ถึง

คํามนัเกยีวกบัการเพมิความร่วมมอืทางทหารของสหรฐัฯ ทีให้ไว้กบับรรดาชาตพินัธมติรในเอเชยีแปซิฟิก 

ซงึรวมถงึประเทศไทย ฟิลปิปินส ์และออสเตรเลยี นอกจากนีรฐับาลสหรฐัฯ ยงัแสดงท่าทชีดัเจนว่า ต้องการ

เพมิ                      การแวะเยยีมของเรอืรบมายงัท่าเรอืต่างๆ ของไทยใหม้ากขนึ รวมถงึเสนอให้เพมิการ

ลาดตระเวรตรวจการณ์ทางทะเลร่วมกันระหว่างไทย - สหรฐัฯ เพือการรกัษาความมันคงปลอดภัยของ

เสน้ทางคมนาคมทางทะเล และการฝึกร่วมทางทหารระหว่างสหรฐัฯ และประเทศในอาเซียนมากขนึ ทําให้

สาธารณรฐัประชาชนจนีและรสัเซยีจงึตอ้งแขง่ขนัการเสรมิสรา้งกําลงัรบทางเรอืในภูมภิาค ส่งผลใหเ้กดิความ

ตงึเครยีดในภูมภิาคเพมิขนึระหว่างสหรฐัฯ และประเทศในอาเซยีนมากขนึ ทาํใหส้าธารณรฐัประชาชนจนีและ

รสัเซยีจงึตอ้งแข่งขนัการเสรมิสร้างกําลงัรบทางเรอืในภูมภิาค สง่ผลใหเ้กดิความตงึเครยีดในภูมภิาคเพมิขนึ 

 ๒. การเปลยีนแปลงสภาวะแวดลอ้มภายในประเทศไทย 

 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย : แนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในปี  ทีผ่านไป   

เศรษฐกจิไทยขยายตวัดใีนช่วงครงึปีแรกโดยมแีรงขบัเคลอืนหลกัทงัจากอุปสงคต์่างประเทศ และในประเทศ              

แต่ในช่วงครงึหลงัของปีแรงส่งของอุปสงค์ต่างประเทศแผ่วลงอย่างชดัเจนโดยเฉพาะภาคการส่งออกสนิค้า

ของไทย เนืองจากเรมิไดร้บัผลกระทบจากสงครามทางการคา้ (Trade war)ระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนี และ

การชะลอตวัของเศรษฐกจิ คู่คา้ทมีาจากปัจจยัอนื ๆ และคาดว่าผลกระทบจากสงครามการคา้จะเรมิชดัเจน

ขนึ และเป็นปัจจยัสําคญัทกีดดนัการขยายตวัของเศรษฐกจิไทยในปีนี ภาคการส่งออกสนิคา้คาดว่าจะชะลอ

ตวัลงหลงัจากขยายตวัไดด้ตี่อเนืองเป็นเวลาเกอืบสองปี โดยนกัวเิคราะห์ต่างคาดการณ์ว่า สงครามการคา้จะ

ยดืเยอืและส่งผลกระทบต่อการขยายตวัของเศรษฐกจิ และปรมิาณการค้าโลก ซงึจะส่งผลกระทบต่อความ

เชอืมนัของทงัภาคธุรกจิและผูบ้รโิภค โดยเฉพาะนักลงทุนทอีาจตดัสนิใจเลอืนการลงทุน อย่างไรกด็ ีประเทศ

ไทยอาจไดร้บัผลดบีา้งจากการยา้ยฐาน                       การผลติหรอืการโยกคาํสงัซอืในบางสนิคา้จากจนี 

แต่คาดว่ายงัไม่เพยีงพอทจีะชดเชยการชะลอตวัของปรมิาณการค้าโลกโดยรวม ดงันันเมอืเครอืงยนต์หลกั

ของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง จึงหลีกเลียงไม่ได้ทีเศรษฐกิจไทย               ในปี  นีจะมีแนวโน้ม

ขยายตวัชะลอลงตามไปดว้ย โดยคาดว่าการส่งออกทชีะลอตวัลงนีจะเป็นไปในทศิทาง         ทสีอดคลอ้งกบั

ประเทศอืน ๆ ในภูมิภาค ในส่วนของภาคการท่องเทียวทยอยฟืนตัวต่อเนือง ทีขยายตัวดีในช่วง            



ครงึแรกของปี  ต้องสะดุดลงจากเหตุการณ์เรอืล่มทภีูเกต็ในเดอืนกรกฎาคม  ซงึส่งผลกระทบต่อ

ความเชอืมนัดา้นความปลอดภยัของนักท่องเทยีวจนีอย่างรุนแรง  
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 อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเทียวเริมมีส ัญญาณการฟืนตัวอย่างต่อเนือง หลังจากภาครฐับาลเร่ง

ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัดา้นการท่องเทยีว รวมถงึใชม้าตรการกระตุ้นต่าง ๆ ส่งผลใหน้ักท่องเทยีว

จีนเรมิมีสญัญาณปรับดีขึน นอกจากนี นักท่องเทียวกลุ่มประเทศอืนๆ ยังขยายตัวดีและน่าจะมีแรงส่ง

ต่อเนืองมา                      ในปี  อย่างไรก็ตาม ปัญหาการใชง้านเกนิศกัยภาพของสนามบนิต่าง ๆ 

ยงัเป็นขอ้จํากดัดา้นอุปทานทสีาํคญัต่อภาคการท่องเทยีวไทย การบรโิภคภาคเอกชนในภาพรวมยงัไปไดต้่อ 

ในปี  การบรโิภคภาคเอกชน                 ของไทยขยายตวัสูงเกนิความคาดหมาย ส่วนหนึงเป็นผล

จากยอดขายรถยนต์ขยายตวัสูง เพราะเงอืนไขผูกพนัในโครงการรถยนต์คนัแรกทยอยหมดลง นอกจากนี 

การจา้งงานทปีรบัดีขนึและกระจายตวัมากขนึ  ในหลายภาคเศรษฐกจิและหลายกลุ่มรายได้  ทําให้กําลงัซอื

นอกภาคเกษตรกรรมฟืนตวัต่อเนือง ผนวกกบัมาตรการภาครฐั ทใีนหลายโครงการมบีทบาทสําคญั ในการ

ช่วยสนับสนุนการบรโิภคโดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้มรีายได้น้อย สําหรบัในปี  คาดว่ายอดขายรถยนต์อาจ

ชะลอตวัลงจากฐานทสีูงในปีทผี่านมา ส่วนมาตรการภาครฐัคาดว่าจะยงัมผีลต่อมายงัปี  ขณะทรีายได้

เกษตรกร อาจมแีนวโน้มไมด่นีัก จากปัญหาราคาพชืผลทางการเกษตรตกตํา                              ทําให้

การบรโิภคในภาพรวมยงัไปต่อไดแ้ต่มทีศิทางชะลอตวัลง  

 การเลือกตังและความต่อเนืองของโครงการลงทุนภาครฐัยังคงเป็นสิงทีภาคเอกชนจับตามอง                

คงต้องยอมรบัว่าปัญหาความขดัแย้งทางการเมอืงทยีดืเยอืนันเป็นปัจจยัทบีนัทอนความน่าดงึดูดการลงทุน

ใน        ประเทศไทย หากการเลอืกตงัครงัใหม่ในปี  เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย และโครงการลงทุน

ขนาดใหญ่ทอียู่ 

ในแผนงานของรฐับาลเดิมมีความต่อเนือง ก็คาดว่าจะช่วยเสริมสร้างความเชือมันให้กับภาคเอกชน                   

ได้เป็นอย่างดีโดยปี  เป็นปีสําคญั ทีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครฐัจะมีความชดัเจนมากขึน           

ทังโครงการรถไฟทางคู่ห้าสาย และโครงสร้างพืนฐานของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก                

(Eastern Economic Corridor: EEC) อกีทงัปัญหาความไม่เขา้ใจใน พ.ร.บ. จดัซือจดัจา้งทเีป็นปัจจยัหนึงที

ทาํใหภ้าครฐั มบีทบาทขบัเคลอืนเศรษฐกจิไดไ้ม่เตม็ทใีนปีทผี่านมา กค็าดว่าจะทยอยคลคีลายลงในปีนี 

 การลงทุนภาคเอกชนเรมิจุดติด ในช่วงสองปีทีผ่านมาทีภาคการส่งออกของไทยสามารถฟืนตัว               

ไดอ้ย่างต่อเนือง และการบรโิภคภาคเอกชนขยายตวัดเีกนิความคาดหมาย รวมทงัโครงการลงทุนขนาดใหญ่      



หรอื Mega-project เรมิเป็นรูปธรรมมากขนึ ได้ช่วยจุดเครอืงยนต์การลงทุนภาคเอกชนให้ตดิขนึมาอกีครงั

หนงึ 

 นอกจากนี ในปี  อาจเกดิกระแสการยา้ยฐานการลงทุนของบรษิทัขา้มชาตจิากสงครามการค้า               

ทยีดืเยอื ซงึการทไีทยมคีวามชดัเจนในโครงการ EEC และการมนีโยบายส่งเสรมิการลงทุนเพมิเตมิน่าจะมี

ส่วนช่วยให้ไทยสามารถช่วงชงิความได้เปรยีบในการเป็นฐานการผลติในบางอุตสาหกรรมได ้เมอืเทยีบกบั

ประเทศตวัเลือกอนื ๆ ในภูมภิาค สําหรบัอตัราเงนิเฟ้อในระยะข้างหน้าคาดว่าจะยงัคงอยู่ในระดบัตํา แม้

อตัราเงนิเฟ้อพนืฐาน จะมทีศิทางเพมิขนึบ้างจากเศรษฐกจิทขียายตวัต่อเนือง แต่เป็นการปรบัขนึอย่างค่อย

เป็นค่อยไป จากปัจจยั                     เชงิโครงสรา้ง เช่น การแข่งขนัทางธุรกจิทสีูงขนึทําให้ผู้ประกอบการ

ไม่สามารถปรบัเพมิราคาไดม้ากนกั สาํหรบัอตัราเงนิเฟ้อทวัไป ถูกกดดนัเพมิเตมิจากแนวโน้มราคานํามนัทมีี

ทศิทางปรบัลดลงสอดคลอ้ง กบัแนวโน้มอุปทานนํามนัดบิทมีมีากขนึ 
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 กล่าวโดยสรุป ภาพรวมเศรษฐกจิไทยปี  นีคาดว่าเศรษฐกจิไทยยงัเตบิโตประมาณร้อยละ  ซงึ

เป็นอัตราทีใกล้เคียงกับระดับศักยภาพ แม้จะมีทิศทางชะลอลงบ้างจากปีก่อนจากปัจจัยด้านอุปสงค์

ต่างประเทศ                โดยในปีนีคาดว่าอุปสงค์ในประเทศ ทงัการบรโิภคและการลงทุนภาคเอกชนจะมี

บทบาทสําคัญ สําหรบัการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ส่วนอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ภายในกรอบ

เป้าหมาย อย่างไรกด็ภีายใต้เงอืนไขต่าง ๆ                  นีเศรษฐกจิไทยจะยงัคงเผชญิกบัความเสยีงทงัจาก

ปัจจยัภายในและต่างประเทศ รวมถงึเสถยีรภาพของระบบการเงนิ ทแีม้จะยงัอยู่ในเกณฑด์แีต่ยงัคงมบีางจุด

ทเีปราะบาง เช่น ภาคอสงัหารมิทรพัย์และพฤตกิรรมแสวงหาผลตอบแทนทมีาพรอ้มกบัการประเมนิความ

เสยีงทีตํากว่าควร (underpricing of risks) ทีสืบเนืองมาจากภาวะอัตราดอกเบียตําเป็นเวลานาน จึงอาจ

กล่าวได้ว่า ปี   สําหรบัเศรษฐกิจการเงนิไทย และหน่วยงานต่าง ๆ              ทีเกยีวข้องกบัการทํา

นโยบายทางเศรษฐกจิรวมไปถงึผูป้ระกอบการต่างๆ ทคีงต้องเตรยีมพรอ้มเพอืรบัมอืกบัทงัโอกาสและความ

เสยีงทอีาจมาถงึ 

 สถานการณ์ทางการเมอืงการเมอืง  

 จากผลการเลอืกตงัใน ๒๔ มนีาคม ๒๕๖๒ ทผี่านมา มพีรรคการเมอืงทไีดเ้สยีงสนับสนุนเป็นแกนนํา                 

ในการจดัตงัรฐับาล โดยผลการเลอืกตงัอย่างไม่เป็นทางการนันมสีองพรรคการเมอืงใหญ่  ไดแ้ก่ พรรคเพอื

ไทย        และพรรคพลังประชารัฐ ต่างพยายามรวบรวมเสียงสนับสนุนในการจดัตังรฐับาล โดยอ้าง

หลักเกณฑ์ ความชอบธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ โดย พรรคเพือไทยได้จํานวน สส.แบบแบ่งเขต จํานวน

มากกว่า ส่วนพรรคพลงัประชารฐั ไดจ้าํนวนเสยีงรวมทงัหมดมากกว่า (popular vote)  ซงึจะทําให้ไม่ว่าฝ่าย

ใดได้จดัตงัรฐับาลนันจะต้องรวบรวมจํานวน สส.จากพรรคต่างๆใหไ้ดม้ากทสีุด ซึงจะต้องมกีารต่อรองเจรจา



เพอืให้เป็นทพีอใจของทุกฝ่าย ซงึจะส่งผลให้รฐับาลทจีดัตงัขนึมานันขาดเสถียรภาพในการบรหิารราชการ

แผ่นดนิ เพราะเป็นรฐับาลผสม อกีทงัยงัมกีลุ่มทมี ี

การเคลือนไหวทางการเมืองต่างๆออกมาแสดงความคิดเห็นทีหลากหลาย ซึงในบางครงัมีการกล่าวถึง

ประเดน็ทมีคีวามอ่อนไหวของสงัคมไทย ซึงอาจจะทําให้เกดิความวุ่นวายหรอืความแตกแยกของสงัคมไทย 

ซงึอาจจะสง่ผลต่อความเชอืมนัของนักลงทนุ   

ซงึผลจากการวเิคราะห ์สรุปไดด้งันี 

 ๓. โอกาส (Opportunity) 

  ๓.๑ โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก EEC ส่งผลให้เกิดโอกาสในการขนส่ง

สนิคา้       ทางเรอืและการท่องเทยีวเพมิขนึ 

  ๓.๒ การขยายตวัของอุตสาหกรรมด้านพลังงาน เช่น นํามนั และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

สง่ผล                  ต่อการเพมิการใหบ้รกิาร 

 ๔. อุปสรรค (Threat) 

  ๔.๑ ความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก ประกอบกบัการแขง่ขนัทรุีนแรงของท่าเรอื และโลจสิตกิส ์ 

สง่ผลใหก้ารนําเขา้และสง่ออกมคีวามไม่แน่นอน 

  ๔.๒ การเปลยีนแปลงนโยบายของรฐับาล อาจสง่ผลกระทบดา้นงบประมาณในการพฒันา               

โครงสรา้งพนืฐาน 
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. สรปุผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส(opportunity) อปุสรรค(threat) 

 

O1 โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออก EEC สง่ผลใหเ้กดิโอกาสในการขนส่ง

สนิคา้ทางเรอืและการท่องเทยีวเพมิขนึ 

 

O2 การขยายตวัของอุตสาหกรรมดา้นพลงังาน 

เช่น นํามนั และก๊าซธรรมชาต ิเป็นต้น สง่ผลต่อ

การเพมิการให้บรกิาร 

 

O3 ขยายท่าเทยีบเรอื เพอืรองรบัเรอืสนิคา้เพมิ               

 

T1 ความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก ประกอบกบั

การแขง่ขนัทรุีนแรงของท่าเรอื และโลจสิตกิส ์

สง่ผลใหก้ารนําเขา้และสง่ออกมคีวามไม่แน่นอน 

 

T2 การเปลยีนแปลงนโยบายของรฐับาล อาจส่งผล

กระทบดา้นงบประมาณในการพฒันา โครงสรา้ง

พนืฐาน 

 



มากขนึ 

 

O4 จดัหาไฟแสงสว่าง (เสาไฮแมส) เพอืเพมิ

ความสว่างบรเิวณ ลานอนกประสงค ์หน้า 

บก.กทสฯ 

 

   

 จะเหน็ได้ว่าจากการวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมทงัภายในและภายนอกดงัทกีล่าวนัน ปัจจยัต่าง ๆ ที

กล่าวมามแีนวโน้มทจีะเปลยีนแปลงอย่างรวดเรว็ มพีลวตัสูง และมคีวามซบัซ้อนหลากหลายมติ ิซงึจะส่งผล

กระทบต่อการดําเนินการของ ทพส.-ทร. เป็นอย่างมาก จงึมคีวามจําเป็นทจีะต้องมกีารทบทวนยุทธศาสตร์

การดําเนินงาน                 ของ ทพส.-ทร. ให้ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านของการพฒันาทีเกียวข้อง 

เนืองจากทุกมติิการพฒันานันมคีวามเกยีวข้องซงึกนัและกนั โดย ทพส.-ทร. จะต้องมทีรพัยากรมนุษย์ทีมี

คุณภาพ มคีวามรู้ สมรรถนะ ทกัษะ มรีะบบเทคโนโลย ีทสีอดคล้องต่อการเปลยีนแปลงในด้านต่างๆอย่าง

เทา่ทนั โดยเฉพาะในระบบโลกทมีกีารเปลยีนแปลงอย่างรวดเรว็ (Globalization)  

. ด้านการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 รฐัธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ได้กําหนดหลักในการบริหารราชการแผ่นดินว่าต้องเป็นไปเพือ

ประโยชน์สุข              ของประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชน และพระราชกฤษฎกีาว่า

ดว้ยหลกัเกณฑ ์และ                  การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทดี ีพ.ศ.๒๕๔๖มาตรา ๘ (๓) (๔) และ (๕) ที

ต้อ งก ารปร ับ เปลียนทิศ ทาง        และวฒันธรรมการทํางานของระบบราชการให้ยึดประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง และก่อให้เกิดผลการทบในทางทีดีต่อการพฒันาชีวติของประชาชนการดําเนินโครงการหลาย

โครงการของภาครฐั จงึต้องนําหลกัการมาบูรณาการ 
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ให้บริการประชาชนอย่างทัวถึงและเป็นธรรม ในการดําเนินงานบางครงัก็จะเกิดผลกระทบทังเชิงบวก                   

และเชงิลบโดยตรงกบัประชาชนและผูม้สีว่นไดส้่วนเสยี 

  อีกทงักระทรวงการคลังได้กําหนดกรอบหลกัเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวยีน                

ประจําปีบญัช๒ี๕๖๒ โดยเพมิเตมิตวัชีวดัร่วม : การจดัทํารายงานวเิคราะห์ผู้ใช้บรกิารหลักและผู้มสี่วนได ้              



ส่วนเสยีทงัทางตรงและทางออ้มของทุนหมุนเวยีนโดยกําหนดประเมนิทุกทุนหมุนเวยีนเพอืให้ทุนหมุนเวยีน

เกดิการทบทวนและระบุได้ถึงกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทงัทางตรงและทางอ้อมทีเกยีวข้องกบัทุนหมุนเวยีน

อย่างแท้จรงิสําหรบัใช้ในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์การดําเนินการการตอบสนองความต้องการและ

วเิคราะหผ์ลสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคจ์ดัตงัจากความสามารถในการตอบสนองต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มได้

อย่าง                    ครบถ้วนสมบูรณ์ 

กระบวนการสาํรวจความคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การระบุกลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี คอื ผูท้ไีดร้บั “ผลกระทบทงัทางตรง และทางออ้ม”         

จากองคก์ร โดย ทพส.-ทร. จาํแนกกลุ่มผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีออกเป็น  กลุ่ม ดงันี 

ที กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริบท ผลกระทบ 

 

1. 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทางตรง 

1.1 ผูบ้รหิารทุนหมุนเวยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  เจา้หน้าททีุนหมนุเวยีน 

พนักงาน ลูกจา้ง 

 

 

 

 

- มีหน้าที บริหารทุนหมุนเวียนที

ไม่มสีถานะเป็นนิตบุิคคลใหเ้ป็นไป

ตามวตัถุประสงคข์องทุนหมุนเวยีน 

โด ย ให้ คํ า นึ งถึ ง ลั ก ษ ณ ะก า ร

ดํ า เนิ น งาน ของทุ น หมุ น เวีย น 

ความรับผิดชอบ ความประหยัด 

แ ล ะ ค ว า ม คุ้ ม ค่ า  ทั ง นี  ต า ม

มาตรฐานทีคณะกรรมการกําหนด

ตามมาตรา ๑๑ (๘) 

 

 

 

- มหีน้าทรีบัผดิชอบภาระงานตาม

คํ าสั ง  ห รือ  สัญ ญ าจ้ าง  ที ทุ น

หมุนเวยีนกําหนด 

 

 

 

ผู้ บ ริห ารทุ นห มุ น เวียน 

พึ งพ าก ารทํ าง าน จาก 

ผู้ บ ริห ารทุ นห มุ น เวียน

เจ้าห น้าทีทุนหมุนเวียน 

พนักงาน ลูกจา้ง 

 

 

 

 

 

 

เจ้าห น้าทีทุนหมุนเวียน 

พนักงาน ลูกจา้ง 

พึงพารายได้จาก ทพส.-

ทร. 
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ที กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริบท ผลกระทบ 

  

1.3 เรอืรบกองทพัเรอืและเรอื

รบมติรประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  ลูกคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  คู่คา้ 

 

 

 

 

 

- ฐานทพัเรอืสตัหบีกําหนดทจีอดให้กบั

เรอืรบไวด้งันี ท่าหมายเลข ๑ ร.ล.สมิลินั

ท่าหมายเลข ๒ ร.ล.จกัรนีฤเบศร และ

ท่าหมายเลข ๓ ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช 

สําหรับ       ท่าหมายเลข ๔ และ ๕ 

เตรยีมไว้ให้กบัเรอืรบมติรประเทศจอด

ตามท ี     ทร.จะสงัการ 

 

 

 

- ประกอบดว้ย ๔ กลุ่มหลกัคอื  

๑) กลุ่มผู้ให้บรกิารผลิตโครงสร้างและ

ประกอบชินงานขนาดใหญ่  (STEEL 

FABRICATION&MODULARIZATION) 

๒ ) กลุ่มผู้ ให้บริการปฏิบัติงานนอก

ชายฝังทะเล  ต่ อกลุ่มอุ ตสาหกรรม

สํารวจและผลติปิโตรเลยีมต่างๆ ในอ่าว

ไทย(Off Shore) 

๓) กลุ่มธุรกจิจดัเก็บและจําหน่ายก๊าชปิ

โตเลียมเหลว (LPG) และกลุ่มธุรกิจ

นําเขา้ผลติภณัฑนํ์ามนัปาล์ม 

๔) กลุ่มตวัแทนเรอื(SHIP AGENT) 

 

 

 

หมายถงึ ผู้ขายสนิคา้ ผูร้บัจ้างและ/หรอื

ใหบ้รกิาร กบั ทพส.-ทร. 

 

 

เรอืรบกองทพัเรอืและ

เรอืรบมติรประเทศ 

พึงพาทีจอดเรือและสิง

อํานวยความสะดวกจาก 

ทพส.-ทร. 

 

 

 

 

 

ลูกค้า พงึพาพนืทใีนการ

ประกอบธุ รกิจ  และที

จอ ด เรือ ต ล อ ด จ น สิ ง

อํานวยความสะดวกจาก                  

ทพส.-ทร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่คา้ พงึพาการจา้งงาน

หรอืบรกิารจาก ทพส.-

ทร. 
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.  นําร่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 ด่ าน ค วบ คุ ม โรค ติดต่ อ

ระหว่างประเทศ 

 

 

- การนําร่อง คือ การเดินเรือใน

พืนทีคับแคบ พืนทีอันตรายใน

ช่องทางเดินเรอืจําพํา เช่น ในร่อง

นําหรอืช่องทางแคบๆมกีารเดนิเรอื

หนาแน่นแออัด  มีอุปสรรคและ

อันตรายในการเดินเรือมาก ใน

พนืทดีงักล่าว นายเรอืผู้ซึงมคีวาม

ชํานาญในการเดนิเรอืในทะเลกวา้ง

ไม่สามารถใชแ้ผนท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เตรยีมความพร้อม และประสาน

สนับสนุนการดําเนินงานป้องกัน

ควบคุมโรค และภัย สุขภาพใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัต ิ

ตามความต้องการของพนืทแีละได้

มาตรฐานสากล 

 

 

 

นํ า ร่ อ ง   เ รื อ สิ น ค้ า ที

เดินทางมาถึงปากร่องนํา

หรอืทอดสมออยู่แล้ว เมือ

ได้เวลาทีจะเดินทางเข้าสู่

ท่าเรือ ตามทีเจ้าของเรือ

หรือตัวแทนเจ้าของเรือ

แจ้งขอให้บริการนําร่อง 

ผู้นําร่องจะนงัเรอืยนต์รบั - 

สง่จากฝังหรอืจากสถานีนํา

ร่องไปขึนเรือสินค้า แล้ว

นําร่องเรือเดินทางเข้ามา

เทียบท่าผูกทุ่นหรือหลัก

หรอืทอดสมอตามตําบลที

กําหนด 

 

 

 

 

ด่ านค วบ คุ ม โรคติดต่ อ

ระหว่างประเทศ  ติดตาม

สถานการณ์ การระบาด

ของโรคติดต่อในประเทศ

ต่างๆ อย่างสมาํเสมอ 
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2. 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทางอ้อม 

.  คณะกรรมการบรหิาร 

ทพส.-ทร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  กองทพัเรอื 

 

 

 

- มหีน้าท ี

๑) กําหนดนโยบาย กํากบัดูแลการ

บริหารจัดการ และติดตามการ

ดํ า เ นิ น ง า น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม

วตัถุประสงคข์องทุนหมุนเวยีน 

๒) กําหนดข้อบังคับว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล การเงิน การ

พั ส ดุ  ต ล อ ด จ น ก า ร กํ า ห น ด

ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือ

สวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารทุน

หมุนเวยีน พนักงาน และลูกจา้งให้

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น ที

คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 

๑๑ (๘) 

๓ ) พิ จ ารณ าอ นุ มัติ แ ผ น ก า ร

ดาํเนินงานประจาํปี 

๔) แต่งตงัผูบ้รหิารทุนหมุนเวยีน  

 

- เป็นหน่วยงานของรฐัทีจดัตงัทุน

ห มุ น เวีย น  โดย ก อ งทัพ เรือ มี

 

 

ค ณ ะกรรม ก ารบ ริห าร 

ทพส.-ทร. 

พึ งพ าก ารทํ าง าน จาก 

ผู้ บ ริห ารทุ นห มุ น เวียน

เจ้าห น้าทีทุนหมุนเวียน 

พนักงาน ลูกจา้งและพงึพา

รายได้จากลูกค้าเพือเป็น

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร

บรหิารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทพัเรอื  

พึงพารายได้จาก ทพส.-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น โย บ าย ก า รดํ า เนิ น ง าน เชิ ง

พาณิชย ์ดงันี 

 

)  ท พ ส .-ท ร . จ ะดํ า เ นิ น ง าน

สนับสนุนภารกิจของการท่าเรือ

แห่ งประเทศไทยในกรณี ภาวะ

ฉุ ก เฉิ น  ส นั บ ส นุ น เรือ รบ ข อง

กองทพัเรอืและเรอืรบต่างประเทศ

ตามคําขอของรฐับาลต่างประเทศ

แ ล ะ ภ า ร กิ จ             ข อ ง

สหประชาชาติ  โดยการใช้ท่าเรือ

จุกเสม็ดนัน ทพส.-ทร. ต้องดํารง

ไว้ซึงวตัถุประสงค์ทางทหารเป็น

สาํคญั 

ทร. ในก ารบํ า รุงรัก ษ า

ท่าเรอืและเครอืงมอืเครอืง

ทุ่นแรงต่างๆ 
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ที กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริบท ผลกระทบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) ทพส.-ทร. จะดําเนินงานเชิง

พ าณิ ช ย์ ใน ก าร ให้ บ ริก า รแ ก่

ผู้ป ระกอบการ โดยสินค้าทีจะ

ให้บริการต้องเป็นสินค้าในการ

พัฒ นาประเท ศ เท่ านั น  ซึ งข้อ

ผูกพันทีจะพึงมีกับผู้ประกอบการ

ต่างๆ จะมีอายุสญัญาไม่เกินห้วง

เวล าทีก องทัพ เรือ อ นุญ าต ให้

ดําเนินการเชิงพาณิชย์เท่านัน ใน

ส่ ว น ข อ ง ก า ร ใช้ จ่ า ย เงิน ทุ น

ห มุ น เวียน ฯ  นั น  จะใช้จ่ าย ได้

เฉพาะกิจการตามวัตถุประสงค์ที

กํ าหนดไว้ตามรายการภายใน

วงเงนิตามประมาณการรายรบั – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

.  กรมบญัชกีลาง 

 

ราย จ่ายป ระจํ า ปี ที อ นุ มัติ จาก

กระทรวงการคลงั 

 

- มีหน้าทีในการควบคุมดูแลการใช้

จ่ายเงนิของ ทพส.-ทร. ให้เป็นไปโดย

ถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้ และให้บริการ

คํ าแนะนํ าปรึกษาด้ านการเงิน            

การคลัง การบัญชี การตรวจสอบ

ภ าย ใน  ก ารบ ริ ห าร เงิ น น อ ก

งบประมาณ และการพสัดุภาครฐั การ

ดําเนินการเกยีวกบัการบรหิารเงนิคง

คลังให้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอ และ

การเสนอข้อมูลในเชิงนโยบายการ

คลงัแก่ฝ่ายบรหิาร รวมทงัดําเนินการ

เกี ย วกั บ ก ารป ระเมิ น ผ ล ก าร

ดําเนินงาน การกํากับดูแลนโยบาย

และมาตรฐานค่าตอบแทน สวสัดกิาร

และสทิธปิระโยชน์ของบคุลากร 

 

 

กรมบญัชกีลาง 

พึ งพ า ค ณ ะก รรม ก า ร

บริห าร ทพ ส .-ท ร .แล ะ

ผู้บริหารทุนหมุนเวียนใน

การบริห ารเงินทุ น ให้ มี

ประสิทธิภาพเป็นไปตาม

เกณฑท์รีฐับาลกําหนด  
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ที กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริบท ผลกระทบ 

  

.  สํานักงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- มีหน้าทีในการเสนอแนะและให้

คํ า ป รึ ก ษ า แ น ะ นํ า ใ น ด้ า น

การงบประมาณแก่คณะกรรมการ

บริหาร ทพส.-ทร. โดยเสนอแนะ

การบริหารจัดการงบประมาณ 

เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ

คุ้ ม ค่ า  ใ ห้ บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย 

ผลสัมฤทธิของงานตามแผนที

 

สาํนักงบประมาณ 

พึ งพ า ค ณ ะก รรม ก า ร

บริห าร ทพ ส .-ท ร .แล ะ

ผู้บริหารทุนหมุนเวียนใน

การบริหารงบประมาณ 

เพอืให้การเบิกจ่ายเป็นไป

ตามเป้ าหมายทีรัฐบาล

กํ า ห น ด  แ ล ะ ก ร ะ ตุ้ น



 

 

 

.  หน่วย ทร.ทีมีพืนทีติดกับ 

ทพส.-ทร. 

 

 

 

 

 

.  ชุมชนทอ้งถนิ 

 

กําหนดไว้และติดตามประเมินผล

การดําเนินงานจากการใช้จ่ าย

งบประมาณของ ทพส.-ทร. 

 

- จํานวน ๔ หน่วย ประกอบด้วย                 

อู่ราชนาวีมหิดล กรมอู่ทหารเรือ, 

กองเรอืบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กอง

เรอืยุทธการ, หน่วยสงครามพเิศษ

ทางเรือ  กองเรือยุทธการ และ 

หน่วยบญัชาการนาวกิโยธนิ 

 

- ตําบลแสมสารเป็น ๑ใน ๕ ตําบล

ในเขตอําเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ี  

มอีาณาเขตพนืทใีกลก้บั ทพส.-ทร.

รศัม ี๕ กม. พนืทปีระมาณ 20,000 

ไร่มีจํานวนหมู่บ้านอยู่ในเขตการ

ปกครองจํานวน  4  หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

หมู่ที ๑ บ้านช่องแสมสาร หมู่ท ี๒ 

บ้ า น ห น อ ง นํ า เ ค็ ม  ห มู่ ที ๓          

บา้นหวัแหลม  หมู่ท ี๔ บ้านหนอง

กระจงจํานวนประชากรในชุมชน 

6,422 คน เนืองจากภูมิประเทศ      

ตดิเทศส่วนใหญ่จงึประกอบอาชีพ

การประมง คา้ขาย และรบัจา้ง 

 

เศรษฐกิจในภาพรวมของ

ประเทศ 

 

 

หน่วย ทร.ทีมีพืนทีติดกับ 

ทพส.-ทร. 

พึ งพ าก ารบ ริก า รจ าก    

ทพส.-ทร.  

 

 

 

ชุมชนทอ้งถนิ  

พึ ง พ า ด้ า น เศ ร ษ ฐ กิ จ                

(ก ารจับ จ่ าย ใช้ ส อ ย ใน

บ ริ เ ว ณ ชุ ม ช น ) จ า ก 

เจ้าห น้าทีทุนหมุนเวียน 

พ นั ก ง าน  ลู ก จ้ า งแ ล ะ

พ นั ก ง า น บ ริษั ท ที ม า

ทาํงานท ีทพส.-ทร.  
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การจดัลําดบัความสําคญัของผูม้สี่วนไดเ้สยีจงึแตกต่างกนัในมุมมองเชงิความมนัคงและเชงิพาณิชย ์ดงันี 

 

ลาํดบัความสาํคญั 

 

มุมมองเชิงความมนัคง มุมมองเชิงพาณิชย ์

๑. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีได้ร ับ - เรือรบกองทัพเรือและเรือรบ - ลูกคา้ 



ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญอัน

เนืองมาจากการดําเนินงานของ 

ทพส.-ทร. และมีอิทธิพลอย่าง

ม ากต่ อก ารดํ า เนิ น งาน ขอ ง 

ทพส.-ทร. 

 

มติรประเทศ 

- คณะกรรมการบรหิาร ทพส.-

ทร. 

- ผูบ้รหิารทุนหมุนเวยีน 

- คู่คา้ 

- ผูบ้รหิารทุนหมุนเวยีน 

 

๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีได้รับ

ผลกระทบอย่างไม่มนีัยสําคญัอนั

เนืองมาจากการดําเนินงานของ 

ทพส.-ทร. แต่มอีทิธพิลอย่างมาก

ต่อการดาํเนินงานของ ทพส.-ทร. 

 

- กองทพัเรอื 

- ห น่วย ทร.ทีมีพืนทีติดกับ 

ทพส.-ทร. 

 

- คณะกรรมการบรหิาร ทพส.-

ทร. 

- เรือรบกองทัพเรอืและเรอืรบ

มติรประเทศ 

 

๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีได้รับ

ผ ล ก ร ะ ท บ มี นั ย สํ า คั ญ อั น

เนืองมาจากการดําเนินงานของ 

ทพส.-ทร. แต่มีอิทธิพลน้อยต่อ

การดาํเนินงานของ ทพส.-ทร. 

 

- เจ้ า ห น้ าที ทุ น ห มุ น เวี ย น 

พนักงาน ลูกจา้ง 

 

- เจ้ าห น้ าที ทุ น ห มุ น เวีย น 

พนักงาน ลูกจา้ง 

- นําร่อง 

- ด่ า น ค ว บ คุ ม โ ร ค ติ ด ต่ อ

ระหว่างประเทศ 

๔. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีได้รับ

ผลกระทบอย่างไม่มนีัยสําคญัอนั

เนืองมาจากการดําเนินงานของ 

ทพส.-ทร. และมอีทิธพิลน้อยต่อ

การดาํเนินงานของ ทพส.-ทร. 

- ลูกคา้ 

- คู่คา้ 

- กรมบญัชกีลาง 

- สาํนักงบประมาณ 

- ชุมชนทอ้งถนิ 

 

- กองทพัเรอื 

- กรมบญัชกีลาง 

- สาํนักงบประมาณ 

- ชุมชนทอ้งถนิ 

- นําร่อง 

- ด่ า น ค ว บ คุ ม โ ร ค ติ ด ต่ อ

ระหว่างประเทศ 
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สรุปประเดน็ผลกระทบ ความกงัวล / ความต้องการ / ความคาดหวงัของผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี ต่อการ

ดําเนินงานของเงินทุน ฯ จากกระบวนการสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้ได้ทราบ

ผลกระทบ ความกังวล / ความต้องการ / ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องการให้เงินทุน ฯ 

ตอบสนองในดา้นต่าง ๆ ดงันี 

. กลุ่มลูกค้าต้องการให้มกีารพฒันาโครงสร้างพนืฐานให้มคีวามมนัคง รองรบัการดําเนินงาน เช่น                 

ความลกึของร่องนํา, ความยาวหน้าท่า, สงิอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค 

 . ด้านกําลงัพล มคีวามต้องการ ความคาดหวงั ในเรอืง สวสัดิการ, ความมนัคงในการปฏบิตัิงาน

และค่าตอบแทนทเีหมาะสม 

 . หน่วยงานภายนอก มคีวามคาดหวงัให้ เงนิทุน ฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงิแวดลอ้ม และสนับสนุน             

ภาคเศรษฐกจิของชุมชนทอ้งถนิ 

จากแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังกล่าว ซึงได้ทําการเก็บข้อมูลเพือนํามา

วเิคราะห์ และกําหนดลําดบัความสําคญัในมุมมองเชิงความมนัคง และมุมมองเชิงพาณิชย์ เพอืนํามาเป็น

องคป์ระกอบในการกําหนดยุทธศาสตรใ์ห้ครอบคลุม และตอบสนองผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีได้อย่างตรงประเดน็ 

ซงึจะช่วยใหยุ้ทธศาสตร ์            มคีวามเหมาะสม ครบถ้วน ในทุกมุมมอง อนัจะส่งผลใหต้อบสนองความ

ตอ้งการทแีทจ้รงิของผูม้ารบับรกิาร               และกําลงัพลทปีฏบิตังิานไดเ้ป็นอย่างด ี

. ด้านบริหารความเสียง 

ความเสยีงในแผนยุทธศาสตรข์องเงนิทุนหมุนเวยีนเพอีการบรหิารท่าเรอืพาณิชยส์ตัหบี – กองทพัเรอื 

คอื เหตุการณ์ใด ๆ ทอีาจเกดิภายใต้สถาน การทไีม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรอืสรา้งความเสยี (ทเีป็นตวั

เงนิ  และไม่เป็นตวัเงนิ) หรอืความล้มเหลว หรอื ลดโอกาสทีจะบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ตามแผน

ยุทธศาสตร ์

ปัจจัยเสียง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสียงทีจะทําให้ไม◌่บรรลุวตัถุประสงค์ตาม

ขนัตอน    การดาํเนินงานหลกัทกีําหนดไว ้ทงัทเีป็นปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร 

๑. ปัจจยัภายใน เช่น ปัจจยัเสยีงด้านเทคโนโลย ีปัจจยัเสยีงด้านการดําเนินงาน ปัจจยัเสยีงด้าน

กําลงัพล ปัจจยัเสยีงดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นตน้ 

๒. ปัจจยัภายนอก เช่น ปัจจยัเสยีงทางด้านการเมอืงและสงัคม ปัจจยัเสยีงทางด้านการเงนิ  และ

เศรษฐกจิ ปัจจยัเสยีงทางดา้นกฎหมาย และปัจจยัเสยีงทางดา้นสงิแวดลอ้มและภยัธรรมชาต ิ
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กลยุทธ์การจดัการความเสยีง แบง่ได ้  วธิดีงันี 

การยอมรบัความเสียง หมายถึง ยอมรบัความ

เสยีงทีเกิดจาการปฏิบตัิงานและภายใต้ระดบัความ

เสยีงทอีงคก์รสามารถยอมรบัได ้

 

 

การล ดค วามเสียงหรือค วบคุม ความเสียง 

หมายถงึ การดําเนินการเพมิเตมิเพอืลดหรอืควบคุม

โอกาสเกิดหรือผลกระทบของความเสียงให้อยู่ใน

ระดบัทยีอมรบัได ้

การหลีกเลียงความเสียง หมายถงึ การดําเนินการ

เพอืยกเลิกหรอืหลกีเลยีงกิจกรรมทกี่อให้เกิดความ

เสยีง ทงันีหากทําการใช้กลยุทธ์นี อาจต้อบงทําการ

พจิารณาวตัถุประสงคว์่าสามารถบรรลุไดห้รอืไม่เพอื

ทาํการปรบัเปลยีนต่อไป 

 

การถ่ายโอนความเสียง หมายถึง การรวมจดัการ

โดยแบ่ง หรอืถ่ายโอนความเสยีงบางส่วนกบับุคคล

หรอืองคก์รอนื 

การประเมินความเสยีง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสียงและการวเิคราะห์เพือ

จดัลําดบัความเสยีงทจีะมผีลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององคก์รโดยการประเมนิจากโอกาสทีจะเกิด

เหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

๑. โอกาสทจีะเกดิเหตุการณ์ หมายถงึ ความถหีรอืโอกาสทจีะเกดิเหตุการณ์ความเสยีง 

๒. ผลกระทบ หมายถงึ ขนาดของความรุนแรง ความเสยีหายทจีะเกดิขนึ หากเกดิเหตุการณ์ความเสยีง 

๓. ระดบัของความเสยีง หมายถงึ สถานะของความเสยีงทไีด้จากการประเมนิโอกาส และผลกระทบ

ของ แต่ละปัจจยัเสยีง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คอื ความเสยีงสูงมาก ความเสยีงสูง ความเสียงปานกลางและ

ความเสยีงตํา 

ประเมนิความเสยีงและจดัลําดบัความเสยีง 

กองทุนฯ ได้นําเกณฑ์การประเมนิผลกระทบ โอกาส ระดบัความเสยีง และ Acceptable line มาเพอื

ประเมนิความเสยีง และผลการทบทวนการบรหิารความเสยีงปี  โดยพจิารณาคดัเลอืกไปเป็นความเสยีง

ระดบัองคก์รทจีะตอ้งนําไปจดัทาํแผนบรหิารความเสยีงปี  จาํนวน  ความเสยีง ไดแ้ก่ 

 - ความเสยีงสูงมาก  จาํนวน    ความเสยีง 



 - ความเสยีงระดบัสงู  จาํนวน    ความเสยีง 

 - ความเสยีงระดบัปานกลาง จาํนวน    ความเสยีง  
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สรุปประเด็นความเสียงทีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของเงินทุน ฯ โดยสรุปได้ดัง นี                                   

มจีาํนวน  ความเสยีง ซงึเป็นความเสยีงระดบัสงู  ความเสยีง ไดแ้ก่ 

. บุคลากรและผูป้ฏบิตังิานไม่ทราบ หรอืเขา้ใจนโยบาย/กฎระเบยีบ/ขอ้บงัคบัของเงนิทุนฯ 

. บุคลากรขาดความตระหนักในความสําคญัของการดําเนินงาน และโครงการตามแผนปฏบิตักิาร

ประจาํปี 

. ขาดบุคลากรทมีคีวามรู ้ความเชยีวชาญเฉพาะดา้น 

. การปฏบิตังิานตดิขดัมปัีญหา ไม่สามารถดาํเนินไดจ้นแลว้เสรจ็ หรอืดาํเนินงาน 

และมคีวามเสยีงระดบักลาง  ความเสยีง ไดแ้ก่ 

. การจดัเกบ็รายไดไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

. การเบกิจ่ายงบประมาณเงนิลงทุนไมเ่ป็นไปตามแผนฯ 

. นโยบายทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และสงิแวดลอ้มมผีลกระทบต่อเงนิทุนฯ 

. บุคลากรขาดความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นแผนยุทธศาสตร์ 

. เงนิทุนฯ ยงัไม่มกีารสอืสารกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

. เงนิทุนฯ ยงัไม่มกีารจดัทาํแผนบรหิาร แผนความเสยีงใหค้รอบคลุมทุกดา้น 

 จากการวเิคราะห์ความเสยีงของกองทุน ซงึไดนํ้าจุดอ่อน และอุปสรรค จากปัจจยัภายนอกทใีชจ้าก  

SWOT Models มาพจิารณาในการจดัทําแผนบรหิารความเสยีง เพอืให้สอดคลอ้งในการกําหนดยุทธศาสตร ์

ครอบคลุมในทุกมติคิวามเสยีง ซึงจะช่วยให้การกําหนดกลยุทธ์ในการเตรยีมแผนรองรบัความเสยีงในด้าน

ต่าง ๆ             มคีวามสอดคล้องเหมาะสม กบัสภาพแวดลอ้มภายนอกทเีปลยีนแปลงไป ในส่วนของแผน

บรหิารความเสยีง                ของเงนิทนุ ฯ ไดนํ้าเสนอไวใ้น ผนวก (ข) 
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. การวิเคราะห์ TOWS Analysis ระดบัยุทธศาสตรข์องเงินทุนฯ 

 จากผลการวเิคราะห์ SWOT Analysis ของเงนิทุนฯ ทําให้สามารถสรุปภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ ที

ดําเนินการทบทวน ปรบัปรุงเพอืให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทเีปลยีนแปลงไปเพอืใหม้คีวามเหมาะสม เท่า

ทนัต่อการเปลยีนแปลง ซึงประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชงิป้องกนั 

(ST)                     และกลยุทธเ์ชงิรบั (WT) ดงันี 

กลยุทธ์เชิงรกุ (SO) กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST) 

 

S1 + S2 + S3 + O1 

S1 + S2 + S3 + O2 

 

1. พฒันาท่าเรอืใหม้คีวามเป็นสากลรองรบัการขนส่ง

ผูโ้ดยสาร อุตสาหกรรมการท่องเทยีว ทกีําลงัมกีาร

ขยายตวัอย่างรวดเรว็ 

 

. พฒันาระบบการขนส่งหลายรูปแบบ (Multi Modal 

Transport) ใหค้รบทงัระบบทางเรอื, ระบบถนน, 

ระบบราง และระบบการขนส่งทางอากาศ ใหส้ามารถ

เชอืมโยงกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

 

 

S1 + T1 +T2 

S2 + S3 +T1 +T2 

 

. เฝ้าระวงั, ตดิตาม, วเิคราะหปั์จจยัดา้นการเมอืง, 

เศรษฐกจิ, การแขง่ขนัทางโลจสิตกิส ์เพอืเป็นขอ้มูลใน

การจดัทําแผนความเสยีงในดา้นต่างๆ 

 

. พฒันา ซ่อมแซม บํารุงรกัษา ระบบโครงสรา้ง

พนืฐานใหม้คีวามพรอ้มอยู่เสมอ เพอืรองรบัการ

ขยายตวั และการเปลยีนแปลงในดา้นต่าง ๆ 

 

 



. การทาํการตลาดเชงิรุกเพอืประชาสมัพนัธ ์และหา

ผูป้ระกอบการในการร่วมลงทุนในโครงการ

อุตสาหกรรมทเีกยีวขอ้ง เช่น อุตสาหกรรมดา้น

พลงังาน, แท่นขดุเจาะนํามนั, การขนสง่ทางทะเล 
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กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรบั (WT) 



 

W1  + O1  +O2  พฒันา ปรบัปรุงการใหบ้รกิาร การ

สร้างความสมัพนัธก์บักลุ่มนักลงทุน, ลูกคา้ เพอืสรา้ง

ความเขา้ใจทตีรงกนั 

 

W2 + O1 + O2  พฒันาโครงสรา้งพนืฐาน เช่น ขุด

ลอกร่องนํา ใหม้คีวามทนัสมยั เหมาะสมตาม

มาตรฐานสากล เพอืสรา้งความเชอืมนั และการ

ขยายตวัของอุตสาหกรรม และการท่องเทยีว 

 

W3 + W5 + O1 + O2)  บรหิารงบประมาณ         

เพมิรายได ้นําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาเพมิ

ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการใหม้คีวามเท่าทนัต่อ

การเปลยีนแปลง 

 

(W4 + O1 + O2   พฒันากําลงัพลใหม้คีวาม

เชยีวชาญตามสาขาปฏบิตังิาน และจดัการอบรม

ศกึษาเพมิเตมิ เพอืเพมิศกัยภาพ ต่อยอดในการ

ปฏบิตังิานใหเ้กดิความต่อเนือง 

 

 

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

 

. จดัทําแผนบรหิาร,แผนความเสยีงให้ครอบคลุม              

ทุกมติ ิ

. รกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบาย และปัจจยัสงิแวดล้อมทางการเมอืง, 

เศรษฐกจิ, สงัคมทเีปลยีนแปลงไป 

๓. จดักจิกรรม ประชาสมัพนัธ ์สรา้งความเขา้ใจกบั

กลุ่มลูกคา้เพอืสรา้งความเชอืมนัและสรา้งภาพลกัษณ์

ทดีใีหก้บัเงนิทุนฯ 

. ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕  – ๒๕๖๑ 

 . องค์ประกอบของคณะกรรมการของกองทุนฯ ควรมกีําหนดเกณฑ์การคดัเลือกให้เหมาะสมกบั

บรบิทของกองทุนฯ โดยพจิารณาความเหมาะสมจาก Skills Matrix ทคีรบถ้วนในทุกดา้นทมีคีวามสําคญัต่อ

การบรหิารจดัการกองทุนฯ รวมถงึกองทุนทมีกีารบรหิารกองทุนในดา้นการลงทุนรปูแบบต่างๆ ควรทจีะต้อง

มคีณะกรรมการทมีคีวามรูค้วามเชยีวชาญดา้นการลงทุน เพอืให้การบรหิาร และการลงทุนเกดิประสทิธภิาพ

สูงสุด อกีทงัคณะกรรมการกองทุนฯ ควรมกีารกําหนดแผนการประชุมประจําปีตงัแต่เรมิปีบญัช ีรวมทงัการ

กําหนดจํานวนครงัในการจดัประชุมคณะกรรมการทุนหมุนเวยีนทชีดัเจน เพอืเป็นกรอบแนวทางการกํากบั

ดแูล และตดิตามการดําเนินงานของทุนหมุนเวยีนได้อย่างเป็นระบบ และสมําเสมอตลอกทงัปี และควรมกีาร

นําเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาอย่างต่อเนือง เพอืใหเ้กดิการพฒันา/ปรบัปรุง การดําเนินงานอย่างแทจ้รงิ 
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 . การกําหนดตวัชวีดัทแีสดงประสทิธผิลของการดําเนินงานทุนหมุนเวยีน ควรกําหนดให้สอดคลอ้ง

กบัยุทธศาสตรข์องกระทรวงตน้สงักดั เพอืแสดงใหเ้หน็ถงึการถ่ายทอดยุทธศาสตรจ์ากกระทรวงต้นสงักดัมา

สู่ทุนหมุนเวียนทีชัดเจน รวมถึงควรมีการติดตามการประเมินผลการดําเนินงานทีมีความสอดคล้องกัน

ระหว่างภารกจิของทุนหมุนเวยีนทสีนบัสนุนต่อการบรรลุยุทธศาสตรข์องกระทรวงตน้สงักดั 

 . ทุนหมุนเวยีนควรใหค้วามสําคญัในการพฒันากระบวนการประชาสมัพนัธ์การดําเนินงานของทุน

หมุนเวยีนให้กลุ่มเป้าหมายได้รบัทราบ และเหน็ถงึความสําคญัของทุนหมุนเวยีน เพอืให้การดําเนินงานเพอื

สนับสนุน สง่เสรมิตามวตัถุประสงคก์ารจดัตงัทุนหมุนเวยีนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 . ทุนหมุนเวียนทีมีความจําเป็นต้องบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีความเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย                           

ในการสนับสนุนโครงการ และการบรหิารงานของทุนหมุนเวยีน ผู้บรหิารต้องให้ความสําคญั และเจา้หน้าที

ต้องมคีวามรู้ ทกัษะ และประสบการณ์เพือการบรหิารการลงทุนของเงนิทุนได้ให้ผลตอบแทน และมคีวาม

เสยีงในระดบั               ทเีหมาะสม 

 . ทุนหมุนเวียนควรให้ความสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เช่น ระบบ

สารสนเทศในการติดตาม หรอืการเปรยีบเทียบผลการดําเนินงานตามเป้าหมายของทุนหมุนเวยีน เพอืให้

สามารถตดิตาม                     ความคบืหน้า ปัญหา อุปสรรค เพอืสามารถปรบัปรุงผลการดําเนินงานได้

อย่างทนักาล โดยเฉพาะกลุ่ม                        ทุนหมุนเวยีนเพอืสนับสนุน/ส่งเสรมิ รวมถงึทุนหมุนเวยีนที

มเีงนิกองทุนจํานวนมาก เพอืให้เกิดการติดตามประสทิธิภาพการใช้กองทุนในแต่ละพนืทอีย่างเป็นระบบ 

และสามารถสะทอ้นถงึความสําเรจ็ และผลลพัธท์เีกดิขนึตามวตัถุประสงค ์การจดัตงัของกองทุน ฯ ได ้

 . ทุนหมุนเวยีนควรมกีารกําหนดผลลพัธ์ของโครงการแต่ละโครงการ โดยเฉพาะโครงการทใีห้การ

สนับสนุนเงนิกบัหน่วยงาน โดยต้องมกีารกําหนดผลลพัธ์ และผลกระทบทีชดัเจน ในเชงิเป้าหมาย ทงัเชิง

ปรมิาณ และคุณภาพ ใหป้รากฏตงัแต่แผนงานโครงการ เพอืใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงาน และเป็น

กลไกสําหรบัตดิตาม และกํากบัดูแลใหทุ้นหมุนเวยีนปฏบิตัิงานได้ตามแผนทกีําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

เช่น โครงการสนับสนุนเพือเพิมศักยภาพของชุมชนต้องมีการกําหนดผลลัพธ์ทีชัดเจนว่าศักยภาพดัง

กล่าวคอือะไร และรอบระยะเวลาในการติดตาม และประเมนิผลลพัธ์ ทีแสดงถึง ศักยภาพชุมชนได้อย่าง

แท้จรงิ หรอืโครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศต้องการกําหนดตวัชีวดัเชงิผลลพัธ์ทีชดัเจน และวธิีการ

จดัเก็บข้อมูลทีเป็นปัจจุบัน เป็นต้น และควรผลักดันให้ผลลัพธ์มีแนวโน้มทีดีอย่างต่อเนือง โดยอาจนํา

ขอ้สงัเกตทไีดจ้ากการประเมนิผลลพัธใ์นแต่ละปี มาใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงอย่างต่อเนือง 

 . การสํารวจความพงึพอใจของทุนหมุนเวยีน ควรกําหนดจํานวนกลุ่มตวัอย่างทีครอบคลุมผู้มสี่วน

ได้ส่วนเสยีทีจะดําเนินการสํารวจทสีอดคล้องกบัศกัยภาพ และความเป็นไปได้ในการจดัเก็บข้อมูลของทุน



หมุนเวยีน โดยจํานวนกลุ่มตวัอย่างควรมจํีานวนทีเป็นไปตามหลกัเพอืให้ผลสํารวจมคีวามน่าเชือถอื และ

สามารถนํามาใชป้ระกอบการพฒันา และปรบัปรุงการดาํเนินงานของทุนหมุนเวยีนไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
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 . ทุนหมุนเวยีนทมีผีลการดาํเนินงานดา้นการบรหิารพฒันาทุนหมุนเวยีนตํากว่าเป้าหมายทกีําหนด

ไวค้วรมกีารปรบัปรุง และพฒันาการดําเนินงานให้ดยีงิขนึ โดยการหารอืกบัทปีรกึษาในส่วนช่องว่างในการ

ปรบัปรุงต้องปรบัปรุง และพัฒนาด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนของทุนหมุนเวียนเพือให้ผลการ

ดาํเนินงานดา้นการบรหิารพฒันาทุนหมุนเวยีนไดต้ามเป้าหมายทกีําหนดไว ้

 . กรมบญัชกีลาง และทุนหมุนเวยีน ควรมกีารพจิารณาความจําเป็นของการดําเนินงานให้สะท้อน

บรบิทในปัจจุบนั เพอืพจิารณาการปรบัแก้ไขระเบยีบ ให้สอดคล้องและทนักบัสถานการณ์ในปัจจุบนั หรอื

การพจิารณายุบเลกิ หรอืยุบรวมการดาํเนินงาน 

. การประเมินผลการดาํเนินงานของเงินทุนในปีงบประมาณ ๒๕๕  – ๒๕๖๑ 

 การประเมนิผลการดําเนินงานทุนหมนุเวยีน ตามหลกั BSC ใน  ปีทผี่านมา พบว่า กองทุนฯ มผีล

การดําเนินงานดขีนึตามลําดบั ดงัตารางผลการดําเนินงานทุนหมุนเวยีน ปีงบประมาณ  -  

ผลประเมนิ  ดา้นตามหลกั BSC ปี  ปี  ปี  ปี  ปี  

ดา้นการเงนิ 2.9029 3.0000 3.9800 1.2467 4.5133 

ดา้นการสนองประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี 

3.2017 2.3510 3.8630 5.0000 5.0000 

ดา้นการปฏบิตักิาร 2.0000 2.7000 2.6617 2.7586 4.3156 

ดา้นการบรหิารพฒันาทุนหมุนเวยีน 3.2167 4.0583 3.4528 2.5980 3.6500 

คะแนนการประเมนิเฉลยี 2.9061 3.1326 3.2828 2.6322 4.2239 
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โดยมผีลประเมนิภาพรวมปีบญัช ี  ในแต่ละดา้นสรุปไดด้งันี 

 ด้านการเงิน (ร้อยละ ๒๐) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ ๔.๓๑๕๖ ซึงดีกว่าเป้าหมายมาก                        

โดยในปีบัญชี ๒๕๖๑ เงนิทุนฯ มอีัตราผลตอบแทนจากการบรหิารเงนิฝากเท่ากบัร้อยละ ๑๐.๑๗ ปัจจยั

สาํคญัทสีง่ผลใหก้ารดาํเนินงานดกีว่าเป้าหมาย เนืองจากมรีายไดเ้พมิขนึจากการเกบ็ค่าสนิคา้ผ่านท่า (ท่อส่ง
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําปีงบประมาณ 2557 - 2561

ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ด้านการปฏิบติัการ

ด้านการบริหารพฒันาทนุหมนุเวียน คะแนนการประเมินเฉลยี



แก๊ส และใบกังหันลม เพือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า)  และรายจ่ายค่าสาธารณูปโภคลดลงเนืองจากมี

มาตรการประหยดัพลงังานและมกีารใชพ้ลงังานทางเลอืกและพลงังานทดแทน 

 ดา้นการสนองประโยชน์ต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี (ร้อยละ ๒๐) ระดบัคะแนนอยู่ในเกณฑร์ะดบั ๕.๐๐๐              

ซงึดีกว่าเป้าหมายมาก  โดยผลสํารวจความพงึพอใจของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี  อยู่ทรี้อยละ ๘๕.๖๙ และการ

ดาํเนินงานตามแผนการปรบัปรุงการใหบ้รกิาร  สามารถดําเนินการตามแผนงานคดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ รวมถงึ

จดัทํารายงานสรุปการดําเนินงานตามแผนฯ รายงานให้ผู้จดัการกองทุนฯ ได้รบัทราบ อีกทงั มผีลสํารวจ

ความพงึพอใจฯ มากกว่าร้อยละ ๘๕ นอกจากนีในส่วนของความสําเรจ็ในการบรหิารจดัการขอ้รอ้งเรยีน มี

การจดัการบรหิารข้อร้องเรยีนตามมาตรฐานในการบรหิารจดัการขอ้ร้องเรยีน (SLA) ทีกําหนดไว้ คดิเป็น

รอ้ยละความสําเรจ็เท่ากบั                 รอ้ยละ ๑๐๐ 
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 ดา้นการปฏบิตัิการ (ร้อยละ ๔๐) ระดบัคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดบั ๔.๓๑๕๖ ซงึดกีว่าเป้าหมาย โดย

ตัวชีว ัดทีมีผลการดําเนินงานดีกว่าเป้ าหมาย คือ จํานวนตันรวมของเรือสินค้า ดําเนินการได ้

๒,๘๕๘,๒๑๙.๑๗  กรอสตนั และปรมิาณสนิค้าผ่านท่า จํานวน ๑,๔๔๒,๑๐๖.๙๕ ตนั สูงขนึจากปีทผี่านมา 

เนืองจากมเีรอืสนิคา้ขนส่งท่อ                   ส่งแก๊สและกงัหนัลม เพอืผลติไฟฟ้า (wind turbine) ใชบ้รกิาร

ท่าเรอืพาณิชยส์ตัหบีเป็นสถานทขีนถ่ายสนิคา้ 

ดงักล่าวเพมิขนึ 

 ด้านการบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๓๐) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ ๓.๖๕๐๐ ใน

ภาพรวมระดบัคะแนนดีกว่าเป้าหมาย โดยมปีระเด็นทสีามารถพฒันาและปรบัปรุงได้อกี ได้แก่ การบรหิาร

ทรพัยากรบุคคล โดยใหม้กีารวเิคราะหส์ภาวะปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตของการบรหิารทรพัยากรบุคคล

ของทุนหมุนเวยีน มกีารนําปัจจยัสําเรจ็จากการดําเนินงานในอดตีมาใช้เป็นปัจจยันําเขา้หนึงในการจดัทํา/

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล แสดงให้เห็นถึงความเชอืมโยงและการสนับสนุน

ยุทธศาสตร์หลกัของทุนหมุนเวยีนทถีูกต้อง จดัให้มยุีทธศาสตรด์า้นบรหิารทรพัยากรบคุคล เช่น ยุทธศาสตร์

ดา้นการวดัและประเมนิผลการดําเนินงานของทุนหมุดเป้าหมายทสีามารถวดัและตดิตามประเมนิผลของแต่

ละยุทธศาสตร์ทชีดัเจน และมีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรพัยากรบุคคล

ประจาํปีทชีดัเจน 

 

 

 

 



บทที  

ยทุธศาสตรเ์งินทุนหมุนเวียนเพือการบริหารท่าเรือพาณิชยส์ตัหีบ – กองทพัเรือ (๒๕๖๓ – 

๒๕๖๕) 

 จากการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทงัปัจจยัภายในและภายนอกเงนิทุนฯ ซึงมเีงอืนไขต่างๆทีมกีาร

เปลยีนแปลงซงึส่งผลกระทบทงัทางตรงและทางอ้อมต่อการดําเนินงานของทุน ส่งผลให้มแีผนการพฒันาที

รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรกต็าม บางประเดน็เป็นเรอืงทตี้องใชร้ะยะเวลาในการดําเนินงานเพอืให้เกิด

การพฒันาอย่างมนัคง และยงัยนื จึงจําเป็นต้องกําหนดวสิยัทศัน์ในระยะยาวทีต้องบรรลุภารกิจ พร้อมทงั

แนวทางยุทธศาสตร์ เพือเป็นกรอบในการขบัเคลือนการพฒันาอย่างบูรณาการ เพอืยกระดบัจุดแขง็ของ

เงนิทุน และปรบัปรุงแก้ไขจุดอ่อนอย่างเป็นระบบ เพอืใหเ้กดิการพฒันาเงนิทุนฯ สามารถดําเนินการไดอ้ย่าง 

มนัคง มงัคงั และยงัยนื 

๑. วิสยัทศัน์ (Vision) 

 “ มุ่งพฒันาท่าเรอืพาณิชยส์ตัหบี – กองทพัเรอืสูก่ารเป็นท่าเรอืทมีสีมรรถนะสงู ”  

 ในหลกัการองคก์รทมีสีมรรถนะสูงนัน ต้องเป็นองคก์รทมีกีารกําหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ                

มแีผนปฏิบัติงานทชีดัเจน การบรหิารจดัการทีมคีวามยืดหยุ่นและมคีุณภาพ มกีารประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการปรบัปรุงและพฒันาองคก์รอย่างต่อเนือง ผู้ปฏบิตังิานมคีุณภาพและเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือง 

การเปิดกว้าง                 และมุ่งเน้นการดําเนินการ  การตอบสนองต่อการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

รวมทังสร้างเครือข่ายความร่วมมือ     ทําให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ตรงตามเวลาและคุณภาพของผลงาน              ดเียยีมเป็นทยีอมรบั 

 วสิยัทศัน์ของ ทพส.-ทร.ดงักล่าวมคีวามชดัเจนโดยสอดรบักบัภารกิจ หน้าทหีลักของกองทพัเรือ                    

ซงึมภีารกจิหลกัในด้านความมนัคง การปกป้องอธปิไตยของชาติ และยงัมภีารกจิทีตอบสนองกบันโยบาย

ของรฐั       ในการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ซงึทําให้ภารกจิของเงนิทุนฯมภีารกจิที

ตอ้งดําเนินการทงัดา้นการพฒันา การลงทุน และภารกจิดา้นความมนัคง (One Port Two Missions) ซงึทาง

เงนิทุนฯ เป็นหนึงในกลไกทีสําคญัทจีะช่วยขบัเคลอืนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มคีวามมนัคง มงัคงั 

ยงัยนื                          ตามยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี ทกีําหนดไว้และยงัต้องคงไว้ซึงพนัธกจิหลกัในดา้น

ความมนัคงซึงเป็นเสาหลกัสําคญัในดุลย์อํานาจของชาติซึงสะท้อนภาพเชงิบวกทแีสดงถงึ เป็นเลศิในด้าน

ความมนัคง และพาณิชย์นาวดีเียยีม                    ในอนาคต ซงึต้องใชศ้กัยภาพของทรพัยากรทีมอียู่ใน

ปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆด้าน และเตรียมการทีจะรองรบัการขยายตัวของการลงทุน การ



ท่องเทยีว การคมนาคมขนส่งในอนาคตอนัใกลน้ี ซงึท้าทายขดีความสามารถของคณะกรรมการบรหิาร กําลงั

พลและผูท้เีกยีวขอ้งทุกคน 
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๒. ค่านิยม (Value)  

  การที ทพส.-ทร.จะสามารถก้าวข้ามจากองค์กรทมีีประสทิธิผล ไปสู่องค์กรทีมกีารบรหิารจดัการ

อย่างเป็นเลิศทีสร้างความสําเร็จอย่างยงัยนืได้ จะต้องมีองค์ประกอบพนืฐานทสีําคญัทีครอบคลุมในทุกๆ 

ด้านขององค์กร ซึงเป็นหลักการและพฤติกรรมชีนําทีสอืถึงความคาดหวงัให้องค์กรและกําลงัพลปฏิบัต ิ

ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมทีพึงประสงค์ สนับสนุนและชีนําการตัดสินใจ และช่วยให้การ

ปฏบิตัิงานขององค์กรบรรลุวสิยัทศัน์และพนัธกิจด้วยวธิกีารทีเหมาะสม หรอืรวมเรยีกว่าค่านิยมหลกั โดย 

ทพส.-ทร. กําหนดไว ้๗ ประการ ดงันี 

 ๔.๑ การยดึมนัในความถูกตอ้งชอบธรรม (Integrity) 

 การมีมาตรฐานด้านจรยิธรรมสูง การยดึมนัในสงิทีถูกต้องชอบธรรม ผสมผสานกบัการประพฤติ

ปฏบิตัทิซีอืสตัย ์ตรงไปตรงมา โปร่งใสและยุตธิรรมจะนําไปสู่การเป็นทยีอมรบั และความเชอืถอืของทุกภาค

สว่น ซงึจาํเป็นต่อความสาํเรจ็ของ ทพส. - ทร. 

 ๔.๒ การทํางานร่วมกนัเป็นทมี (Team Work) 

  ความสาํเรจ็ของ ทพส.-ทร. ขนึอยู่กบัทมีงานทมีคีุณภาพ การอุทศิตนและความยดืหยุ่น ดว้ยการใช้

ทกัษะ ความรูแ้ละประสบการณ์ การสง่เสรมิความหลากหลายในเชงิความคดิและการปฏบิตั ิระเบยีบวนิยั 

การยอมรบั การมสีว่นร่วม และการแสวงหาความร่วมมอืในการทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ๔.๓ การมุ่งเน้นลูกคา้ (Customer Focus) 

 การให้ความสําคญักับลูกค้าอย่างต่อเนือง และมุ่งมนัทีจะให้บริการทีมีคุณค่าสูงมีประสิทธิภาพ                    

และประสทิธผิล โดยจะมกีารตดิตาม ประเมนิผล  ทบทวนและปรบัปรุงการปฏบิตังิานและการบรกิารใหอ้ยู่ใน

ระดบัมาตรฐานอย่างต่อเนือง เพือให้มนัใจว่าจะสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการหรอืเกินกว่า                          

ความคาดหวงัของลูกคา้ 



 ๔.๔ การพฒันาอย่างยงัยนื (Sustainability) 

  มุ่งเน้นการสร้างรายได้เพอืความมนัคงทางด้านการเงนิในระยะยาว สนับสนุนและส่งเสริมความ

มนัคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างสภาพแวดล้อมทีดีในการเป็นท่าเรอืทีใช้ในการสนับสนุน

ภารกจิทางทหารและการใหบ้รกิารเชงิพาณิชยอ์ย่างต่อเนืองและยงัยนื  

 ๔.๕ สุขภาพและความปลอดภยั (Healthy and Safety) 

 การปกป้องความปลอดภัยและสุขภาพทดีีของกําลงัพล หน่วยงานและผู้ประกอบการทีขอรบัการ

สนับสนุนการบริหาร และผู้ทีเยยีมชมกิจการ ถือว่าเป็นหลักการพืนฐานของการปฏิบตัิงาน ทพส. - ทร. 

มุ่งมนัทจีะสง่เสรมิวฒันธรรมของความปลอดภยั ทมีคีวามยดืหยุ่นและความน่าเชอืถอืสูง โดยมุ่งเน้นไปทกีาร

ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ และการเจบ็ป่วย 
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 ๔.๖ การเป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม (ECO Friendly) 

  สงิแวดล้อมเป็นปัจจยัทีมคีวามเกยีวข้องกบัการดํารงชีวติ มผีลกระทบต่อคุณภาพชีวติของมนุษย ์                     

ทงัทางบวกและทางลบ ทพส.-ทร. ตระหนักถงึความรบัผดิชอบทมีตี่อสงัคมและชุมชน จงึใหค้วามสําคญัต่อ

การจาํกดัหรอืลดผลกระทบทางสงิแวดลอ้มจากการดาํเนินงานใหเ้หลอืน้อยทสีุด และพยายามรณรงคส์่งเสรมิ

ความคดิ 

รเิรมิทสีนบัสนุนการรกัษาสงิแวดลอ้มมากขนึ เพอืมุ่งสูก่ารเป็นท่าเรอืสเีขยีวทมีเีทคโนโลยทีทีนัสมยัและใสใ่จ

สงิแวดลอ้ม 

  ๔.๗ การสอืสาร (Communication) 

 การสอืสารทีมคีุณภาพสูง เปิดกว้างและตรงไปตรงมาเป็นการสร้างสรรค์และเป็นการให้ความรู้ที

จําเป็น แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ได้แก่ หน่วยงานภาครฐั  ผู้ประกอบการ กําลงัพลผู้ปฏิบัติงาน และชุมชน

บรเิวณใกล้เคยีง ซงึจะนําไปสู่การมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี สร้างเสรมิความไว้วางใจซึงกนัและกนั 

ตลอดจนส่งเสรมิใหเ้กดิสภาพแวดล้อมการทํางานเป็นทมี ททีําใหเ้กิดนวตักรรมและความคดิสรา้งสรรค์ทมีี

ความคบืหน้าไปสูค่วามสาํเรจ็ของเป้าหมายร่วมกนั รวมทงัผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีสามารถแสดงความคดิเหน็และ

ขอ้เสนอแนะทเีป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงการปฏบิตังิานทจีําเป็นในอนาคต  

๓. พนัธกิจ (Mission) 

 ๑. ใหก้ารสนับสนุนเรอืรบของกองทพัเรอื  และเรอืรบต่างชาตติามทกีองทพัเรอืจะสงัการ 



 ๒. ใหก้ารบรกิารแก่เรอืสนิคา้ของเอกชน ตลอดจนใหบ้รกิารพนืทหีลงัท่าและเครอืงมอืเครอืงทุ่นแรง                  

ในเชิงพาณิชย์ โดยจะต้องดํารงไว้ซึงวัตถุประสงค์ทางทหารเป็นสําคัญ และข้อผูกพันทีจะพึงมีกับ

ผู้ประกอบการ               จะมอีายุสญัญาไม่เกินห้วงเวลาทกีองทพัเรอือนุญาตให้ดําเนินการเชิงพาณิชย์

เทา่นัน 

 ๓. สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก                            

(Eastern Economic Corridor Development - EEC) 

 

๔. เป้าหมาย (Goal) 

 . เป็นท่าเรอืทสีามารถใหบ้รกิารดา้นความมนัคงและดา้นพาณชิยไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และยงัยนื 

 . เป็นองค์กรทีมีสมรรถนะสูง ทีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือการบริหารจดัการทีมีคุณภาพ 

โปร่งใสและตรวจสอบได ้

 จากการวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน ภายนอก ทําให้ทราบถงึจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

ในการดําเนินงานของเงนิทุน ฯ เพอืให้การดําเนินงานบรรลุวสิยัทศัน์ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล ตอบสนองต่อผู้มี

ส่วนได้                ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนบริหารความเสียงทีสอดคล้องในการ

ดาํเนินงาน การกําหนด                     ประเดน็ยุทธศาสตร ์ดงันี 
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๕. ประเดน็ยุทธศาสตร ์(Strategic Issue)  

 ยุทธศาสตรท์ ี๑ ยกระดบัขดีความสามารถในการใหบ้รกิารเรอืรบและเรอืพาณิชย์ 

  เป้าประสงค ์

  1. ปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการของท่าเรอืฯ ใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

. พฒันาระบบการใหบ้รกิารใหร้องรบั multimodal transportation 

ในยุทธศาสตรน์ีมุ่งเน้นการพฒันาปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการ โครงสร้างพนืฐาน(infrastructure) 

การปรบัปรุงพืนท ีสร้างท่าเรอืเพมิเติม พฒันาพนืทใีห้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กําหนดเขตพืนทใีห้มี

ความเหมาะสมกบัสภาวะแวดล้อมดา้นความมนัคง เพอืให้การพฒันาเป็นไปอย่างคู่ขนานไม่กระทบต่อพนัธ

กจิหลกัของกองทพัเรอื อกีทงัรองรบัการพฒันาโครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกซึงมกีาร

เชอืมโยงเครอืข่ายคมนาคมหลายรูปแบบ ทงัอากาศยาน ระบบราง และการขนส่งทางนํา ซึงประเทศไทยมี

ขอ้ไดเ้ปรยีบทางดา้นภูมริฐัศาสตรท์เีป็นศูนยก์ลางของอาเซียนส่งผลใหเ้ออือํานวยต่อการคมนาคมขนส่งการ



พาณิชย์นาว ีซึงทางเงนิทุนฯได้เตรยีมแผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาตใินการพฒันาขีด

ความสามารถทงัด้านองค์บุคคล องค์วตัถุ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้มีความเหมาะสม ทนัสมยั 

ตอบสนองผู้มารบับรกิารได้อย่างสมบูรณ์ แต่ใน              พนัธกจิหลกักย็งัคงไว้ในดา้นความมนัคงซงึเป็น

เสาหลักในด้านการรกัษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ                ทางทะเล ซึงได้มีแผนงาน 

โครงการ รองรบัไว ้เช่นเดยีวกนั เพอืใหเ้กดิการพฒันาควบคู่กนัไปอย่าง มนัคง                       มงัคงั และ

ยงัยนื 

 ยุทธศาสตรท์ ี๒ พฒันาศกัยภาพเงนิทุนหมุนเวยีน ไปสูอ่งคก์รทมีกีารกํากบัดูแลกจิการทดี ี

เป้าประสงค ์

. กระบวนการปฏบิตังิานและการบรหิารจดัการภายในองคก์รมคีวามรวดเรว็และม ี

ประสทิธภิาพ 

. บุคลากรของเงนิทุนฯ มศีกัยภาพเพยีงพอสําหรบัการปฏบิตังิานตามภารกจิของเงนิทุนฯ  

. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมสามารถรองรบัการปฏบิตัิงานและตอบสนอง

ความ 

ตอ้งการของผูร้บับรกิารและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

ในยุทธศาสตรนี์มุ่งเน้นพฒันากระบวนการปฏิบตังิานของเงนิทุนฯใหต้อบสนองต่อการทปีระเทศจะ

กา้วไปสู่การใชเ้ทคโนโลย ี(Thailand ๔.๐) โดยนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ นวตักรรม ทมีคีวามเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัเงนิทุนฯมาใช ้โดยมแีผนงาน โครงการ ปรบัปรุงพฒันาระบบขอ้มลูพนืฐาน (data base) ในทุก

ด้าน เช่น ระบบการเบิก-จ่าย ระบบฐานข้อมูลผู้มารบับริการให้มีความทนัสมยั ปลอดภัย เชือมโยงเพือ

ตอบสนอง อํานวยความสะดวก สรา้งความพงึพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (one stop service)  

 ด้านบุคลากรนันถือเป็นสิงทีสําคัญทีสุดทีต้องมีการ “สรรหา พัฒนา รกัษาไว้” โดยมีแผนงาน 

โครงการ              ในการทจีะดําเนินการตามกระบวนการ โดยการกําหนดกรอบอตัราใหม้คีวามเหมาะสม

กบัสภาพแวดล้อมปัจจุบนัของเงนิทุนฯ อกีทงัมโีครงการในการพฒันา ศกึษา ดูงานเพอืเพมิศกัยภาพใหก้บั

บุคลากรเพอืทจีะนํามาประยุกต์ใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุด 
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. แผนทียุทธศาสตร ์(Strategy Map) เงินทุนเพือการบริหารท่าเรือพาณิชยส์ตัหีบ – กองทพัเรือ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที  

การนําแผนยทุธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบติั 

 เพอืให้การนําแผนยุทธศาสตรเ์งนิทุนหมุนเวยีนเพอืการบรหิารท่าเรอืพาณิชย์สตัหีบ - กองทพัเรอื                

พ.ศ.๒๕๖  – ๒๕๖๕ ไปสู่การปฏบิตั ิประสบผลสําเรจ็ตามเป้าหมายทกีําหนดไว ้จําเป็นต้องมกีารขบัเคลอืน

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ มีการติดตามและประเมนิเป็นระยะ เพือการปรบัปรุงการดําเนินงานอย่าง

สมําเสมอ ซึงเป็นไปตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการ

บา้นเมอืงทดี ีพ.ศ. ๒๕๔๖ ดงันนั จงึไดก้ําหนดวธิกีารขบัเคลอืนแผนยุทธศาสตรเ์งนิทุนหมนุเวยีนฯ ไปสูก่าร

ปฏบิตั ิการตดิตามประเมนิผล และการปรบัปรุงและทบทวนแผนฯ ไวเ้ป็นหลกัการ ดงันี 

๑. การขับเคลือนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพือการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - 

กองทพัเรือ                  พ.ศ.๒๕๖  – ๒๕๖๕ ไปสู่การปฏิบติั 

 ๑.๑. การนําองคก์รของผูบ้รหิาร 

 คณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีนเพอืการบรหิารท่าเรอืพาณิชย์สตัหบี-กองทพัเรอื เป็นผู้บรหิาร

เป็น                   ผู้ชนํีาองค์กร ดงันนั เมอืคณะกรรมการบรหิารฯไดก้ําหนดหรอืไดเ้หน็ชอบในการกําหนด

ทศิทางขององค์กรแล้ว              ก็จะต้องมกีารขบัเคลอืนไปสู่การปฏิบตัดิ้วยการถ่ายทอดให้บุคลากรใน

องคก์รนําไปสูก่ารปฏบิตัติามแผนฯ                         ทกีําหนดไว ้

 ๑.๒. การสรา้งความเขา้ใจ 

 ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน ฯ หมายความว่า ผู้มีส่วนเกียวข้องทุกฝ่าย                   

ตงัแต่ผู้บรหิาร จนถึงผู้ปฏิบตัิจะต้องมคีวามเขา้ในทิศทางของแผนฯ ว่า อะไร คือ เป้าหมาย และจะบรรลุ

เป้าหมายได้อย่างไร ดงันัน จะต้องสรา้งความเขา้ใจด้วยการจดัทําสอืต่างๆ การสอืสารด้วยการประชุมชแีจง 

โดยเฉพาะอย่างยงิผูบ้รหิารจะต้องสรา้งความเขา้ใจก่อน หลงัจากนันจะต้องถ่ายทอดหรอืสอืสารใหบุ้คลากร

ในหน่วยงานไดเ้ขา้ใจและนําไปแปลงสูก่ารปฏบิตัใิหไ้ด ้

 ๑.๓. การตงังบประมาณ 

 การกําหนดกรอบในการพิจารณาขอตงังบประมาณรายจ่ายประจําปีในแต่ละปี จะต้องคํานึงถึง

กิจกรรม/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ และ/หรอืกิจกรรม/โครงการทีสนับสนุนยุทธศาสตร์ทีมีการทบทวน                      

ในแต่ละปีแลว้ดว้ย  

 ๑.๔. แต่งตงัคณะทาํงานขบัเคลอืน ตดิตามและประเมนิผล 

 การนําแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพือการบริหารท่าเรือพาณิชย์ส ัตหีบ - กองทัพเรือ                           

พ.ศ.๒๕๖ -๒๕๖๕ ไปสู่การปฏิบัติ คณะทํางานประกอบด้วยผู้แทนของทุกหน่วยงาน เพือทําหน้าที



ขบัเคลอืน             แผน ฯ ไปสู่การปฏบิตักิารตดิตามและประเมนิผลการนําแผนกลยุทธ์ ฯ ไปสู่การปฏบิตั ิ

และการทบทวน                     ปรบัปรุงแผนฯ  
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๒. การติดตาม ประเมินผลและการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์

 จะต้องดําเนินการเป็นประจําทุกปี โดยคณะทํางานขบัเคลือน ติดตามและประเมินผลการนําแผน

ยุทธศาสตรเ์งนิทุนหมุนเวยีนเพอืการบรหิารท่าเรอืพาณิชยส์ตัหบี-กองทพัเรอื พ.ศ.๒๕๖ -๒๕๖๕ ไปสู่การ

ปฏบิตั ิเพอืจะได้ทราบสถานการณ์ของการนําแผนฯ ไปสู่การปฏบิตั ิและนําผลการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

มาประกอบการปรบัปรุง/ทบทวนแผนฯในแต่ละปี ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทเีปลยีนแปลง แลว้รายงานให้

คณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีนเพอืการบรหิารท่าเรอืพาณิชย์สตัหบี-กองทพัเรอื รบัทราบและเหน็ชอบ                  

ซงึจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนกนัยายนของทุกปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที   

กรอบเป้าหมายการดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตรเ์งินทุนหมุนเวียนเพือการ

บริหารท่าเรือพาณิชยส์ตัหีบ - กองทพัเรือ พ.ศ.๒๕๖  – ๒๕๖๕ (ฉบบัทบทวน)   

 

 กรอบเป้าหมายการดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตรเ์งินทุนหมุนเวียนเพือการ

บริหาร                    ท่าเรือพาณิชยส์ตัหีบ - กองทพัเรือ (๒๕๖ -๒๕๖๕) 

 ๑. เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์/ ตวัชีวดัยุทธศาสตร ์/ ค่าเป้าหมาย / ผู้รบัผิดชอบ 

   ๒. กลยทุธ์ / กิจกรรม แผนงาน โครงการ / ผลทีคาดวา่จะได้รบั 

 


