
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธ ์
กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ 

ประจ าปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ทบทวน ปี ๕๙) 



แผนกลยุทธ์กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ 
 ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ทบทวนปี ๕๙) 

 
๑. ความเป็นมาและข้อมูลทั่วไป  
 ปี ๒๕๓๙ ทร. ได้อนุมัติให้ด าเนินการจัดสร้างฌาปนสถาน ทร. พ้ืนที่สัตหีบ ในที่ดิน ทร. ทางด้าน
ทิศตะวันตกของวัดสัตหีบ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นสถานที่สงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพให้กับ  
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ข้าราชการ และครอบครัว  ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยมีค่าใช้จ่าย
วงเงิน ๑๗,๕๙๙,๐๕๕.-บาท ประกอบด้วยอาคารศาลาหน้าเมรุ จ านวน ๑ หลัง ศาลาสวดพระอภิธรรมศพ 
จ านวน ๔  หลัง อาคารเมรุเผาศพ จ านวน ๑ หลัง  พร้อมเตาเผาศพแบบใช้น้ ามันดีเซลพร้อมอุปกรณ์   
จ านวน ๒ เตา โดยมอบให้ ฐท.สส. เป็นหน่วยรับผิดชอบด าเนินการบริหารกิจการฌาปนสถาน ทร. พ้ืนที่สัตหีบ 
ซึ่งได้จัดให้เป็นกิจการหนึ่งในสวัสดิการภายใน ฐท.สส.  ต่อมาในปี ๒๕๔๓ ทร. ได้อนุมัติให้จัดตั้งกิจการ 
ฌาปนสถาน ทร.  ซึ่งเป็นสวัสดิการภายใน ทร. ระดับ ทร. โดยประกอบด้วย ๒ กิจการ ได้แก่  กิจการ    
ฌาปนสถาน ทร. พ้ืนที่กรุงเทพ (วัดเครือวัลย์) และกิจการ ฌาปนสถาน ทร. พ้ืนที่สัตหีบ โดยมี ผช.เสธ.ทร. ฝกพ. 
เป็นประธานกรรมการกิจการฌาปนสถาน ทร. และในปี ๒๕๕๐ ฐท.สส. ได้อนุมัติให้ กกพศ.ฐท.สส. รับโอน
กิจการฌาปนสถาน ทร.  พ้ืนที่สัตหีบจากกิจการพิเศษ  สวัสดิการภายใน ฐท.สส.  ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการภายใน ฐท.สส. เมื่อ ๒๓ ม.ค.๕๐  
๒. วัตถุประสงค์ ( Objective)  
  ฌาปนสถาน ทร. พ้ืนที่สัตหีบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสวัสดิการให้การสงเคราะห์ในการจัดการ
ศพ และประกอบพิธีทางศาสนาให้แก่ก าลังพลของ ทร. และครอบครัว ตลอดจนบุคคลทั่วไป 
๓. วิสัยทัศน์ ( Vision) 
  ฌาปนสถาน ทร. จะเป็นหน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์ด้านการจัดการพิธีศพ และพิธีกรรมทาง
ศาสนา ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และสมเกียรติ 
๔. ภารกิจ  (Mission) 
  ๔.๑ บริหารจัดการ และจัดการพิธีศพ และพิธีกรรมทางศาสนาแก่ก าลังพลของ ทร. และ
ครอบครัว ตลอดจนบุคคลทั่วไป  
  ๔.๒ พัฒนา ปรับปรุง ก าลังพลและสถานที่บริเวณฌาปนสถาน ทร. พ้ืนที่สัตหีบ ให้มีความ
พร้อมในการบริการด้านการสงเคราะห์ศพอย่างมีคุณภาพ 
๕. วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก  
  ๕.๑ สภาพแวดล้อมทั่วไป  
   ๕.๑.๑ ด้านการเมือง สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย อยู่ในภาวะที่มีความ
แตกต่างทางความคิด อันเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และบาง
จังหวัดซึ่งภาวะความไม่สงบนี้จะเกิดข้ึนในห้วงเวลาหนึ่งและสงบลงไปจนกว่าจะมีภาวะความไม่สงบขึ้น
ใหม่ วนเวียนสลับกัน ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาวะทางจิตใจ ความเป็นอยู่และรายได้ของ
ประชาชน หน่วยงานราชการและกองทัพถูกจับตามองในเรื่องการวางตัว และบทบาทในสถานการณ์ความ
แตกต่างทางความคิด แต่อย่างไรก็ตามสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ยังถือได้ว่ายังไม่รุนแรงจนผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการและการด าเนินงานของ ณาปนสถาน ทร. อย่างมีนัยส าคัญ   
   ๕.๑.๒ ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในประเทศมีความเจริญเติบโตขึ้นอย่างช้าๆ สลับกับ
ภาวะชะงักงัน เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ และปัจจัยเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ียังคงมี
ปัญหาเกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทั่งถึงจะท าให้เกิดผลกระทบ
ในวงกว้างประชาชนทั่วไปรวมทั้งก าลังพลของ ทร. ถึงแม้จะยังมีการอุปโภคและบริโภคสินค้าในประมาณเพ่ิม 
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มากขึ้น แต่ก็ได้ตระหนักถึงความประหยัดอดออมมากข้ึนด้วย ส่งผลต่อการจัดพิธีกรรมและพิธีศพเมื่อเสียชีวิต
ที่ยังคงมุ่งเน้นความสมเกียรติของผู้วายชนม์ แต่มีความประหยัดคุ้มค่าใช้จ่าย รวมทั้ง มีความต้องการ
บริการที่สะดวก ง่าย แบบครบวงจรมากยิ่งข้ึน   
   ๕.๑.๓ ด้านสังคม ภาพรวมโดยทั่วไปยังมีความสงบสุขถึงแม้มีความขัดแย้งอยู่บ้างรัฐบาล
ตลอดจนหน่วยงานราชการและกองทัพยังคงพยายามรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม
ประชาชนรวมทั้งก าลังพลของกองทัพได้ให้ความสนใจ และมุ่งเน้นในเรื่องของสวัสดิการและการสงเคราะห์
เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น เพื่อชดเชยความเชื่อมั่นในสถานการณ์ทางการเมือง และเศรษฐกิจที่ยัง
ไม่มีเสถียรภาพเป็นที่น่าพอใจ การเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมของคนรุ่นใหม่ที่ชอบความสะดวกสบาย นิยม
วัตถุและวัฒนธรรมของคนต่างชาติ ถึงแม้ยังไม่เกิดผลกระทบและเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณี
ดั้งเดิมของไทยแต่ความคิดสมัยใหม่ ท าให้มีค่านิยมการจัดพิธีศพในลักษณะกระชับ ง่าย สะดวก ประหยัด 
ครบวงจร แต่ยังคงความเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี และความสมเกียรติ   
   ๕.๑.๔ ด้านเทคโนโลยี เครือข่ายระบบสารสนเทศที่มีหลากหลาย ส่งผลดีต่อการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินงานของกิจการณาปนสถาน ทร. ท าให้ก าลังพล ทร. ครอบครัว และบุคคล
ทั่วไปรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และทั่วถึง  
  ๕.๒ สภาพการแข่งขัน ( Competitive Analysis)   
   ๕.๒.๑ คู่แข่งรายใหม่ท่ีมีศักยภาพ ( Potentil Entrants) ในสภาวะปัจจุบัน วัดต่าง ๆ 
มุ่งเน้นแข่งขันและแสวงหากลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการให้บริการจัดการศพ เน้นคุณภาพด้านบริการที่สูง โดยผู้
มาใช้บริการก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงตามไปด้วย ส่วนฌาปนสถานของเหล่าทัพอ่ืนที่ด าเนินกิจการในลักษณะ
การสวัสดิการและการสงเคราะห์เช่นเดียวกัน ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการ การบริการ และที่เห็น
เด่นชัดคือสถานที่ด าเนินกิจการฌาปนสถาน ที่ได้ปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาก ซึ่งเรื่องดังกล่าวอาจท าให้ผู้มาใช้
บริการกิจการฌาปนสถาน ทร. โดยเฉพาะอย่างยิ่งก าลังพลของ ทร. และครอบครัวเกิดข้อเปรียบเทียบใน
ด้านความสง่างามสมเกียรติ ค่าใช้จ่าย และบริการ เป็นต้น   
   ๕.๒.๒ อ านาจการต่อรองของ Suppliers (Bargaining Power of Suppliers) กิจการฌาปนสถาน 
ทร.    มีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บริหารที่สังกัดหน่วยงานต่าง 
ๆ ของ ทร. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเก้ือกูลการด าเนินงานของกิจการเป็นกิจการสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่
ก าลังพลและครอบครัว จึงท าให้ไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบ ในเรื่องอ านาจต่อรองของ Suppliers  
   ๕.๒.๓ อ านาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Buyers) ก าลังพลของ ทร. 
และครอบครัว มีอ านาจการต่อรอง เนื่องจากเป็นสวัสดิการและการสงเคราะห์ ท าให้ต้องพัฒนาปรับปรุง
ด้านบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ   
   ๕.๒.๔ สินค้าหรือบริการทดแทน ( Threats of Substitute Products) ฌาปนสถาน วัด
สัตหีบ เป็นหนึ่งปัจจัยส าคัญในการเป็นคู่แข่งขันที่สามารถเป็นหนทางเลือกให้กับเลือกใช้สถานที่ในการ
สงเคราะห์ศพในพ้ืนที่สัตหีบ   
   ๕.๒.๕ การต่อสู้ของคู่แข่งปัจจุบัน (Rivalry Among Existing Firms) สืบเนื่องจาก
กิจการ ฌาปนสถาน ทร. เป็นสวัสดิการที่ให้การสงเคราะห์ในด้านจัดการศพแก่ก าลังพล ทร. และ
ครอบครัวตลอดจนบุคคลทั่วไปในราคาท่ีประหยัด บริหารจัดการอย่างสมเกียรติ ครบวงจรตั้งแต่จัดการศพ 
จนถึง พิธีลอยอังคาร ไม่มุ่งเน้นผลก าไรหรือรายได้ จึงท าให้ไม่เกิดความเสียเปรียบคู่แข่งในส่วนที่เป็นวัดใน
บริเวณใกล้เคียงแต่อย่างไรก็ตามในส่วนกิจการฌาปนสถานของเหล่าทัพอ่ืน ซึ่งเป็นกิจการสวัสดิการที่ให้
การสงเคราะห์แบบเดียวกัน อยู่ในระนาบเดียวกันได้มีการพัฒนารุดหน้าไปมาก 
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๖. จุดแข็งและจุดอ่อน   
  ๖.๑ จุดแข็ง ( Strength)   
   ๖.๑.๑ โครงสร้างบทบาทและภารกิจของฌาปนสถาน ทร. มีความชัดเจน ตอบสนองผู้
มาขอใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
   ๖.๑.๒  มีหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาส่งเสริม   
   ๖.๑.๓ มีการให้บริการอย่างประหยัดและสมเกียรติ   
   ๖.๑.๔ มีการให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การแนะน าจนถึงพิธีการลอยอังคาร  
  ๖.๒ จุดอ่อน ( Weakness)   
   ๖.๒.๑ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   
   ๖.๒.๒ อุปกรณ์และอาคารสวดพระอภิธรรมมีระยะเวลาการใช้งานมานาน ขาดการ
ซ่อมบ ารุงอย่างต่อเนื่อง 
๗. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน   
  ๗.๑ การจัดองค์กรภายใน เป็นสวัสดิการและการสงเคราะห์ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ให้บริการโดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการรูปแบบของการบริการ มุ่งเน้นคุณภาพ ประหยัด
และสมเกียรติตามควรแก่ฐานะแบบครบวงจร รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ สามารถสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริการ  
  ๗.๒ ขีดความสามารถของบุคลากร ได้รับการอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
๘. โอกาสและอุปสรรค ( Opportunity and Threats)  
  ๘.๑ โอกาส ( Opportunity)   
   ๘.๑.๑  ได้รับการช่วยเหลือในด้านปัจจัยต่าง ๆ จากหน่วยงานใน ทร. รวมทั้ง
บุคคลภายนอก  ท าให้ฌาปนสถาน ทร. พ้ืนที่สัตหีบ สามารถปรับปรุงพัฒนาได้   
   ๘.๑.๒  เป็นสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ก าลังพลของ ทร. และครอบครัว  
   ๘.๑.๓ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ ทร. ในการให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้บริการได้อย่าง
ประหยัด มีคุณภาพ และสมเกียรติ 
  ๘.๒ อุปสรรค ( Threats)   
   ๘.๒.๑ การบริหารงานในรูปของกรรมการ ท าให้มีข้อจ ากัดในด้านการตัดสินใจ 
   ๘.๒.๒ งบประมาณในการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์และสถานที่ไม่เป็นตามท่ีต้องการ  
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๙. การวิเคราะห์  
ปัจจัยภายใน ปัจจัย
ภายนอก 

จุดแข็ง (Strength) 
๑. โครงสร้างบทบาทและภารกิจ
ของฌาปนสถาน ทร. มีความ
ชัดเจน ตอบสนองผู้มาขอใช้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. มีหน่วยงานและผู้บังคับบัญชา
ส่งเสริม 
๓. มีการให้บริการอย่างประหยัด
และสมเกียรติ 
๔. มีการให้บริการแบบครบวงจร 
ตั้งแต่การแนะน าจนถึงพิธีการลอย
อังคาร 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
๒. อุปกรณ์และอาคารสวดพระ
อภิธรรมมีระยะเวลาการใช้งานมา
นาน ขาดการซ่อมบ ารุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

โอกาส (Opportunity) 
๑. ได้รับการช่วยเหลือใน
ด้านปัจจัยต่าง ๆ จาก
หน่วยงานใน ทร. รวมทั้ง
บุคคลภายนอก ท าให้ฌา
ปนสถาน ทร. พ้ืนที่สัตหีบ 
สามารถปรับปรุงพัฒนาได้ 
๒. เป็นสวัสดิการและการ
สงเคราะห์แก่ก าลังพลของ 
ทร. และครอบครัว 
๓. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ 
ทร. ในการให้บุคคลทั่วไป
สามารถใช้บริการได้อย่าง
ประหยัด มีคุณภาพ และ
สมเกียรติ 

SO Strategy 
น าเสนอผู้บังคับบัญชาให้การ
สนับสนุน รวมทั้งได้รับการ
ช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก ใน
ด้านการพัฒนาปรับปรุงจนมีความ
พร้อมจะให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
สมเกียรติ และประหยัด ในระดับ
หนึ่ง ภายใต้ข้อจ ากัดที่มีอยู่  

WO Strategy 
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
พัฒนาก าลังพลให้เป็นมืออาชีพด้าน
การสงเคราะห์ศพอย่างถูกต้องตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
สมเกียรติ 
 

อุปสรรค (Threat) 
๑. การบริหารงานในรูปของ
กรรมการ ท าให้มีข้อจ ากัด
ในด้านการตัดสินใจ 
๒. งบประมาณในการซ่อม
บ ารุงรักษาอุปกรณ์และ
สถานที่ไม่เป็นตามท่ี
ต้องการ 

ST Strategy 
- พัฒนาปรับปรุงฌาปนสถาน ทร. 
พ้ืนที่สัตหีบ ให้มีความพร้อมที่จะ
ให้บริการก าลังพล ทร. ครอบครัว 
และประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
ประหยัด และสมเกียรติ ทั้งด้าน
องค์บุคคล และองค์วัตถุ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ขอใช้
บริการ 
- พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ
ให้มีความคล่องตัว และลดขั้นตอน
ที่ไม่จ าเป็น 

WT Strategy 
พิจารณาเสนอขอปรับปรุงสถานที่
และอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการ อันเนื่องมาจากอุปกรณ์
และสถานที่มีระยะเวลาการใช้งาน
มานาน ขาดการซ่อมท าอย่าง
ต่อเนื่อง 
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๑๐. สรุปประเด็นกลยุทธ์ แบบ ( SO , ST , WO , WT ) 
  ๑๐.๑ น าเสนอผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุน รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก ใน
ด้านการพัฒนาปรับปรุงจนมีความพร้อมจะให้บริการอย่างมีคุณภาพ สมเกียรติ และประหยัด ในระดับ
หนึ่ง ภายใต้ข้อจ ากัดที่มีอยู่  
  ๑๐.๒ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาก าลังพลให้เป็นมืออาชีพด้านการสงเคราะห์ศพ
อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี ประหยัด และสมเกียรติ  
  ๑๐.๓ พัฒนาปรับปรุงฌาปนสถาน ทร. พ้ืนที่สัตหีบ ให้มีความพร้อมที่จะให้บริการก าลังพล ทร. 
ครอบครัว และประชาชนอย่างมีคุณภาพ ประหยัด และสมเกียรติ ทั้งด้านองค์บุคคล และองค์วัตถุ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ขอใช้บริการ  
  ๑๐.๔ พิจารณาเสนอขอปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการให้บริการ                   
อันเนื่องมาจากอุปกรณ์และสถานที่มีระยะเวลาการใช้งานมานาน ขาดการซ่อมท าอย่างต่อเนื่อง  
  ๑๐.๕ พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว และลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น 
๑๑. กลยุทธ ์
      ๑๑.๑  ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว และลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น 
      ๑๑.๒  ปรับปรุงฌาปนสถาน ทร. พ้ืนที่สัตหีบ ให้มีความพร้อมที่จะให้บริการก าลังพล ทร. ครอบครัว 
และประชาชนอย่างมีคุณภาพ ประหยัด และสมเกียรติ ทั้งด้านองค์บุคคล และองค์วัตถุ 
 
๑๒. งาน / โครงการที่ใช้เงินกองทุนสวัสดิการ ทร.(ทบทวนปี ๕๙) 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

งบประมาณรวม 
ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ 

๑ ซ่อมท าเตาเผาศพแบบไร้มลภาวะ ๑,๙๕๔,๑๓๐ - - - ๑,๙๕๔,๑๓๐ 
๒ ซ่อมท าศาลาเมรุ ๒๕๐,๐๐๐ - - - ๒๕๐,๐๐๐ 
๓ ซ่อมท าห้องน้ าผู้สูงอายุและผู้พิการ ๕๐,๐๐๐ - - - ๕๐,๐๐๐ 
๔ ทาสีรั้วฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
๕ ซ่อมท าอาคารสวดพระอภิธรรมหน้า

เมรุเผาศพ 
- - - ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๑,๒๓๐,๐๐๐ 

๖ ซ่อมท าอาคารสวดพระอภิธรรมศาลา ๓ - ๑,๐๙๖,๐๐๐ - - ๑,๐๙๖,๐๐๐ 
๗ ซ่อมท าอาคารสวดพระอภิธรรมศาลา ๔ - - ๑,๐๙๖,๐๐๐ - ๑,๐๙๖,๐๐๐ 
๘ ซ่อมท าพื้นที่ถนนบริเวณรอบเมรุเผาศพ - ๔๕๐,๕๐๐ - - ๔๕๐,๕๐๐ 
๙ ซ่อมท าอาคารสถานที่ท างาน 

บก.ฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ 
- - ๖๕๐,๐๐๐ - ๖๕๐,๐๐๐ 

รวม ๒,๒๗๔,๑๓๐ ๑,๕๔๖,๕๐๐ ๑,๗๔๖,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๖,๘๑๖,๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓. งาน/โครงการ ที่ใช้เงินในแผนการด าเนินงานฯ ของกิจการ (เงิน ปดจ. ทบทวน ปี ๕๙)  

ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

งบประมาณรวม 
ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ 

๑ ทาสีอาคารเมรุเผาศพ - - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
๒ ทาสีอาคารสวดพระอภิธรรมศพศาลา 

๑ – ๒ 
- - ๖๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ 

3 ทาสีอาคารสวดพระอภิธรรมศพศาลา
หน้าเมรุ 

- ๓๕,๐๐๐ - - ๓๕,๐๐๐ 

4 ทาสีอาคารสถานที่ท างาน บก.ฌาปน
สถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ 

- - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

รวม - ๓๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ 
 
๑๔. งาน/โครงการที่ใช้เงินกองทุนหมุนเวียนของกิจการ (ทบทวนปี ๕๙)  

ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

งบประมาณรวม 
ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ 

- - - - - - - 
รวม - - - - - 
 
๑๕. งาน/โครงการที่ใช้เงินดอกผลจากเงินกองทุนประกันการใช้ไฟฟ้า (ทบทวนปี ๕๙)  

ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

งบประมาณรวม 
ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ 

- - - - - - - 
รวม  - - - - 
 
๑๖. สรุปงบประมาณตามแผนกลยุทธ์ (ทบทวนปี ๕๙) 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

งบประมาณรวม 
ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ 

๑ เงินกองทุนสวัสดิการ ทร. ๒,๒๗๔,๑๓๐ ๑,๕๔๖,๕๐๐ ๑,๗๔๖,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๖,๘๑๖,๖๓๐ 
๒ แผนการด าเนินงานฯ ของฌาปนสถานฯ 

(ปดจ.) 
- ๓๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ 

๓ เงินทุนหมุนเวียนของฌาปนสถาน - - - - - 
๔ เงินดอกผลจากเงินกองทุนประกันการ

ใช้ไฟฟ้า 
- - - - - 

รวม ๒,๒๗๔,๑๓๐ ๑,๕๘๑,๕๐๐ ๑,๘๐๖,๐๐๐ ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๖,๙๗๑,๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 

- ๖ - 



- ๗ - 
๑๗. รายละเอียดของ งาน / โครงการ ที่ใช้เงินกองทุนสวัสดิการ 
 

โครงการ ซ่อมท าศาลาสวดพระอภิธรรม ๓ 
๑. หลักการและเหตุผล 
    อาคารสวดพระอภิธรรมศพ ศาลา ๓ ได้ด าเนินการซ่อมท าครั้งสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗  
ปัจจุบันมีสภาพช ารุดทรุดโทรม ไม่สามรถรองรับการด าเนินการสวดพระอภิธรรมศพได้  อีกท้ังปริมาณผู้ขอ
ใช้บริการสงเคราะห์มีปริมาณขอใช้พร้อมกัน จ านวน ๓ ศพ จึงไม่สามารถรองรับการขอใช้บริการได้ ดังนั้น 
เพ่ือให้สามารถรองรับการจัดสวดพระอภิธรรมศพได้พร้อมกัน  จึงมีความจ าเป็นต้องซ่อมท าอาคารศาลา
สวดพระอภิธรรม ๓ ให้พร้อมใช้งาน 
 

๓. เป้าหมาย 
     เพ่ือซ่อมท าให้สามารถใช้เป็นอาคารสวดพระอภิธรรมศพให้กับก าลังพล ทร. และครอบครัว 
ตลอดจนบุคคลทั่วไป  
 

๔. แผนการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
 จ้างบริษัทเอกชนมาเป็นผู้ด าเนินงาน ขั้นตอนในการด าเนินงาน จัดซื้อจ้างโดยวิธีสอบราคา 
๕. ระยะเวลาความต้องการงบประมาณ 
 ปี ๒๕๕๙ จ านวน  ๑,๐๙๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
๖. รายละเอียดแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน ม.ค. - ก.พ. มี.ค - เม.ย. พ.ค. - ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑. ออกเรื่องว่าจ้าง หาผู้ประกอบการ 
 

    ๒. เสนอท าสัญญาว่าจ้าง 
 

 

   ๓. ด าเนินการซ่อมท า 
  

 

  ๔. ตรวจรับ 
  

 

   
 
๗. การวิเคราะห์ 
 สิ่งที่ได้รับ  
  ๑. กิจการสวัสดิการฌาปนสถาน ทร. พ้ืนที่สัตหีบ มีความพร้อมในการรองรับการ
สงเคราะห์ศพ ได้พร้อมกัน ๓ ศาลา   
  ๒. ท าให้รายได้เพ่ิมสูงขึ้น  
    ผลกระทบ  
  จะมีค่าเสื่อมราคาเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕% เป็นเงิน ๕๔,๘๐๐ บาท  
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๘.๑ กิจการสวัสดิการฌาปนสถาน ทร. พ้ืนที่สัตหีบ มีความพร้อมในการรองรับการ
สงเคราะห์ศพ ได้พร้อมกัน ๓ ศาลา 
  ๘.๒ ท าให้รายได้เพ่ิมสูงขึ้น  
 
 



- ๘ - 
๙. การวิเคราะห์ผลตอบแทน   

  ปีท่ี  ค่าลงทุน งบซ่อม
บ ารุง 

งบปฏิบัติการ รวม
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ก าไร 
(บาท) 

ปัจจัยส่วนลด
(8%) 

ค่าปัจจุบันของ
ค่าใช้จ่าย  

ค่าปัจจุบัน
ของก าไร 

ค่าปัจจุบัน
ของ

ค่าใช้จ่าย
สะสม 

ค่าปัจจุบัน
ของก าไร
สะสม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5)x(7) (9) = (6)x(7) (10) (11) 

1 1,096,000              -      1,096,000    20,000  0.9259  1,014,786       18,518  1,014,786         18,518  

2                         24,000  0.8573 
 

     20,575  1,014,786         39,093  

3                             24,000  0.7938 
 

     19,051  1,014,786         58,144  

4           24,000  0.735 
 

     17,640  1,014,786         75,784  

5           24,000  0.6806 
 

     16,334  1,014,786         92,119  

6           24,000  0.6301 
 

     15,122  1,014,786       107,241  

7          24,000  0.5835 
 

     14,004  1,014,786       121,245  

8          24,000  0.5311 
 

     12,746  1,014,786       133,992  

9          24,000  0.4806 
 

     11,534  1,014,786       145,526  

10          24,000  0.4179 
 

     10,030  1,014,786       155,556  

11           24,000  0.3634 
 

       8,722  1,014,786       164,277  

12           24,000  0.309 
 

       7,416  1,014,786       171,693  

13           24,000  0.2545 
 

       6,108  1,014,786       177,801  

14           24,000  0.2001 
 

       4,802  1,014,786       182,604  

15          24,000  0.1456 
 

       3,494  1,014,786       186,098  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
๑๘. รายละเอียดของ งาน / โครงการ ที่ใช้เงินกองทุนสวัสดิการ 
 

โครงการ ซ่อมท าศาลาสวดพระอภิธรรม ๔ 
๑. หลักการและเหตุผล 
    อาคารสวดพระอภิธรรมศพ ศาลา ๔ ได้ด าเนินการซ่อมท าครั้งสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗  
ปัจจุบันมีสภาพช ารุดทรุดโทรม ไม่สามรถรองรับการด าเนินการสวดพระอภิธรรมศพได้  อีกท้ังปริมาณผู้ขอ
ใช้บริการสงเคราะห์มีปริมาณขอใช้พร้อมกัน จ านวน ๔ ศพ จึงไม่สามารถรองรับการขอใช้บริการได้ ดังนั้น 
เพ่ือให้สามารถรองรับการจัดสวดพระอภิธรรมศพได้พร้อมกัน  จึงมีความจ าเป็นต้องซ่อมท าอาคารศาลา
สวดพระอภิธรรม ๔ ให้พร้อมใช้งาน 
 

๓. เป้าหมาย 
     เพ่ือซ่อมท าให้สามารถใช้เป็นอาคารสวดพระอภิธรรมศพให้กับก าลังพล ทร. และครอบครัว 
ตลอดจนบุคคลทั่วไป  
 

๔. แผนการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
 จ้างบริษัทเอกชนมาเป็นผู้ด าเนินงาน ขั้นตอนในการด าเนินงาน จัดซื้อจ้างโดยวิธีสอบราคา 
๕. ระยะเวลาความต้องการงบประมาณ 
 ปี ๒๕๖๐ จ านวน  ๑,๐๙๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
๖. รายละเอียดแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน ม.ค. - ก.พ. มี.ค - เม.ย. พ.ค. - ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑. ออกเรื่องว่าจ้าง หาผู้ประกอบการ 
 

    ๒. เสนอท าสัญญาว่าจ้าง 
 

 

   ๓. ด าเนินการซ่อมท า 
  

 

  ๔. ตรวจรับ 
  

 

   
 
๗. การวิเคราะห์ 
 สิ่งที่ได้รับ  
  ๑. กิจการสวัสดิการฌาปนสถาน ทร. พ้ืนที่สัตหีบ มีความพร้อมในการรองรับการ
สงเคราะห์ศพ ได้พร้อมกัน ๓ ศาลา   
  ๒. ท าให้รายได้เพ่ิมสูงขึ้น  
    ผลกระทบ  
  จะมีค่าเสื่อมราคาเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕% เป็นเงิน ๕๔,๘๐๐ บาท  
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๘.๑ กิจการสวัสดิการฌาปนสถาน ทร. พ้ืนที่สัตหีบ มีความพร้อมในการรองรับการ
สงเคราะห์ศพ ได้พร้อมกัน ๓ ศาลา 
  ๘.๒ ท าให้รายได้เพ่ิมสูงขึ้น  
 
 



- ๑๑ - 
๙. การวิเคราะห์ผลตอบแทน   

  ปีท่ี  ค่าลงทุน งบซ่อม
บ ารุง 

งบปฏิบัติการ รวม
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ก าไร 
(บาท) 

ปัจจัยส่วนลด
(8%) 

ค่าปัจจุบันของ
ค่าใช้จ่าย  

ค่าปัจจุบัน
ของก าไร 

ค่าปัจจุบัน
ของ

ค่าใช้จ่าย
สะสม 

ค่าปัจจุบัน
ของก าไร
สะสม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5)x(7) (9) = (6)x(7) (10) (11) 

1 1,096,000              -      1,096,000    20,000  0.9259  1,014,786       18,518  1,014,786         18,518  

2                         24,000  0.8573 
 

     20,575  1,014,786         39,093  

3                             24,000  0.7938 
 

     19,051  1,014,786         58,144  

4           24,000  0.735 
 

     17,640  1,014,786         75,784  

5           24,000  0.6806 
 

     16,334  1,014,786         92,119  

6           24,000  0.6301 
 

     15,122  1,014,786       107,241  

7          24,000  0.5835 
 

     14,004  1,014,786       121,245  

8          24,000  0.5311 
 

     12,746  1,014,786       133,992  

9          24,000  0.4806 
 

     11,534  1,014,786       145,526  

10          24,000  0.4179 
 

     10,030  1,014,786       155,556  

11           24,000  0.3634 
 

       8,722  1,014,786       164,277  

12           24,000  0.309 
 

       7,416  1,014,786       171,693  

13           24,000  0.2545 
 

       6,108  1,014,786       177,801  

14           24,000  0.2001 
 

       4,802  1,014,786       182,604  

15          24,000  0.1456 
 

       3,494  1,014,786       186,098  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 

 
 
 
         ตรวจถูกตอ้ง  

        น.อ.  
         ( สุวัจ  ดอนสกุล) 
                ผจก.กิจการฌาปนสถาน ทร. พ้ืนที่สัตหีบ 
                ก.ค.๕๘  
 
 


