คํานํา
กทท. ไดจัดทํา “แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กทท. ฉบับที่ 2 ” ซึ่งมีรอบ
ระยะเวลาสําหรับดําเนินงานในป พ.ศ. 2550-2552 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนเครื่องมือสําหรับกําหนด
ทิศทางและเปนกรอบสําหรับควบคุมการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กทท.
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามา
ประยุกตใชในพันธกิจของการใหบริการเกี่ยวกับเรือ สินคาและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องตาง ๆ ซึ่งจะกอใหเกิดความ
เจริญกาวหนาและทันสมัยแกกิจการทาเรือ ตามนโยบายและเปาหมายสําคัญของผูบริหารระดับสูงที่มุงหวังให
การทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.) กาวไปสูการเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบในอนาคต ซึ่งจะชวย
เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถสําหรับการแขงขันทางดานการขนสงทางน้ําและนํามาซึ่งความเขมแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจและการคาของประเทศ
เนื่องจากการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นจะมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะชวย
สนับสนุนและขับเคลื่อนพันธกิจของ กทท. เพื่อบรรลุสูความสําเร็จตามความมุงหมาย ซึ่งการที่จะกาวไปสู
จุดหมายอยางเปนรูปธรรมไดตามที่กําหนดไวนั้น ปจจัยหลักที่สําคัญก็คือการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไวใชในองคกรและดําเนินการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดความเปนปจจุบัน
ทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายแหงรัฐและผูบริหารระดับสูง ตลอดจนสภาพแวดลอมตาง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกองคกร อันไดแก โครงสรางองคกร นโยบายการดําเนินงาน
ดังนั้น กทท. จึงไดดําเนินการปรับปรุงแผนแมบทฯ ฉบับที่ 2 โดยเนนการบูรณาการใหเกิดความ
สอดคลองและสนับสนุนตอแผนงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับกรม โดยพิจารณา
จากสาระสําคัญในรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ
่ สารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 รางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550-2552และแผนวิสาหกิจของ กทท. (ปงบประมาณ 2548-2552) เปน
สําคัญ เพื่อใหการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กทท. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การทาเรือแหงประเทศไทย
กันยายน 2551 …….
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สวนที่ 1
บททัว
่ ไป

-------------------1.1 วิสัยทัศน
1.1.1 วิสัยทัศนของการทาเรือแหงประเทศไทย

การทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.) เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการทาเรือทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาค โดยจะเปนทาเรือที่ทันสมัยระดับโลก (World Class) มีกิจการตอเนื่อง เปนประตูการคาของประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ( Greater Mekong Sub-region - GMS) และเปนศูนยกลางการขนสงทางทะเลแหงหนึ่งของ
เอเชีย (Hub Port of Asia)

1.1.2 วิสัยทัศนดาน ICT

“เปนหนวยงานที่มุงเนนการนํา ICT มาเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกรใหกาว
สูการเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกส (e-Port) อยางสมบูรณ โดยสามารถเชื่อมโยงเครือขายขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันดานการขนสง ตลอดจนเสริมสรางความมั่นคงแกระบบเศรษฐกิจ
และการคาของประเทศ”

1.2 พันธกิจ
1.2.1

บริหารและพัฒนาทาเรือใหเปนโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ที่สําคัญเพื่อเปนปจจัยเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางยั่งยืน (Sustainable Competitiveness)

1.2.2

รวมทุนกับภาครัฐ ภาคเอกชนในกิจการทาเรือและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบการขนสงและ
การขนถายสินคา ใหมีโครงขายเชื่อมโยง (Logistics Chain) ระหวางทาเรือ และสงเสริมการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ

1.2.3

เตรียมความพรอมการเขาสูธุรกิจแบบเอกชนตามนโยบายรัฐบาล

1.3 นโยบายโดยรวม
1.3.1

มุงเนนการบริหารจัดการในเชิงรุก เพื่อใหสนองตอความตองการที่เพิ่มขึ้น

1.3.2

ใหทาเรือแหลมฉบังเปนทาเรือหลัก (Main Port) เพื่อรองรับการขนสงสินคาระหวางประเทศ และการ
ขนสงสินคาจากประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง

1.3.3

ใหทาเรือกรุงเทพเปนทาเรือหลักในแมน้ําเพื่อรองรับเรือ Feeder เรือทองเที่ยว และการขนสงตอเนื่อง
ภายในประเทศทัง้ ทางบกและทางน้าํ

1.3.4

จัดตั้งบริษัทบริหารทาเรือภูมิภาคจํากัด บริษัท กทท.บริหารทรัพยสินจํากัด บริษัท กทท.โลจิสติกส
จํากัด และบริษัทในเครืออื่นๆ

1.3.5

บริหารจัดการทรัพยสินที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด

1.3.6

นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
ประสิทธิภาพในการใหบริการและการบริหารกิจการ

1.3.7

เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในงานที่สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดตนทุน

1.3.8

ใหมีกําไรสุทธิ 5,500 ลานบาท โดยมีรายไดจากบริษัทในเครืออื่นๆ ไมนอยกวา 500 ลานบาท ภายใน
ปงบประมาณ 2552

1.3.9

ลดบุคลากรใหเหลือไมเกิน 2,500 คน (ไมรวมทาเรือแหลมฉบัง) ภายในปงบประมาณ 2552 พรอม
พัฒนาบุคลากรใหไดปละไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

(ICT) มาใชในการพัฒนาธุรกิจและเสริมสราง

1.3.10 ประหยัดการใชพลังงาน จัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยใหอยูในระดับมาตรฐานที่กําหนด
1.3.11 วางแผนและพัฒนาทาเรือใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
1.3.12 ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมขนสงมาสูทาเรือ
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สวนที่ 2
การวิเคราะหสถานภาพดาน ICT

-------------------2.1. บทวิเคราะหสถานภาพดาน ICT โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมภายใน กทท.
2.1.1. ปจจัยดานอุปกรณ ซอฟตแวรและโครงขายไอซีที
กทท. นํา ICT เขามาประยุกตใชงานในกิจการดานตางๆ เปนระยะเวลานานแลว โดยไดจัดเตรียม
โครงสรางพื้นฐานดานซอฟทแวร ฮารดแวร และระบบเครือขายหลัก ที่พรอมตอการใชงานและไดทําการพัฒนาปรับปรุง
มาอยางตอเนื่อง มีการนํา ICT มาใชครอบคลุมทุกหนวยงาน หลัก ใน กทท. และมีการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบ
เครือขายภายใน กทท. ดวยเทคโนโลยี Gigabit Ethernet ผานสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic Cable) รวมทัง้ ระบบ
Wireless LAN ตลอดจนมีการเชื่อมโยงเครือขายการสื่อสารระยะไกลกับหนวยงานในตางภูมิภาค
มีระบบงาน
สารสนเทศทั้งดานการใหบริการ การปฏิบัติการและการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการดําเนินพันธกิจในทุกดานของ
องคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งใหสามารถรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานหลักแบบ online ไดตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง
มีการใหบริการธุรกรรมที่ทันสมัย เชน ระบบการชําระเงินแบบ e-Payment ระบบงาน One-Stop Service ระบบการรับสงขอมูล EDI การใหบริการตางๆ ผานระบบ Internet เปนตน
แตทั้งนี้การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณยังไมสอดคลองตอจํานวนผูใชงานที่เพิ่มขึ้น
ตลอดเวลา ฮารดแวร ซอฟทแวรที่สรรหามาไดมีความหลากหลาย กอใหเกิดปญหา ทั้ง ในการดูแล บํารุงรักษา การ
เชื่อมโยงขอมูล การพัฒนาระบบงานสารสนเทศที่เหมาะสม รวมไปถึงการฝกอบรมทักษะพนักงานในการใชงานใหเกิด
ประโยชนตามเปาหมาย ซึ่งระบบงานสารสนเทศ ณ ปจจุบน
ั นี้ยังไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกันได
ทั้งหมด ทําใหการนําขอมูลไปใชในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเกิดความลาชา สงผลใหไมสามารถสนับสนุน
ศักยภาพการบริหารจัดการโดยรวมไดอยางสมบูรณ และยังไมสามารถใหบริการขอมูลขาวสาร เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการและประชาชนแบบทันทีทันใดไดครบถวน รวมถึงการใหบริการระบบ intranet/Internet ที่ยังไม
เต็มประสิทธิภาพ
2.1.2. ปจจัยดานบุคลากร
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กทท. สวนใหญมค
ี วามรู ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอ
ในการใหคําปรึกษา แกไขปญหา และปฏิบัติงานในหนาที่เปนอยางดี เพราะมีการจัดสรรบุคลากรที่มีความชํานาญดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดานซอฟทแวร ดานฮารดแวร และดานระบบเครือขาย เปนการเฉพาะดาน อีกทั้ง ได มีการสั่ง
สมประสบการณในกระบวนงานทางธุรกิจของสวนงานตางๆ ใน กทท. มาเปนระยะเวลายาวนาน ทั้งนี้บุคลากรผูพัฒนา
และดูแลระบบ ICT ยังมีความพรอมและใสใจที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ เกี่ยวกับ
ICT และเทคโนโลยี
สมัยใหมอยูเสมอ อีกทั้งบุคลากรผูใชงานบางสวนยังมีความรูและทักษะการใชงาน ICT อยูในระดับกาวหนาที่สามารถ
ดูแลแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดวยตนเอง อีกทั้งมีความพรอมที่จะไดรับการพัฒนาไปสูการเปนผูใชงานระดับเชี่ยวชาญ
ที่สามารถเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําการใชงานแกเพื่อนรวมงานในหนวยงานไดในอนาคต
แตทั้งนี้บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทําหนาที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร และที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาระบบโปรแกรมและการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศ ยังมีจํานวนไมเพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ความตองการใชงานของผูใชบริการ และยังมีจํานวนบุคลากรไมครบตามกรอบอัตรากําลังที่ไดกําหนดไว
อีก ทั้ง
บุคลากรที่มีอยูนั้นตองรับผิดชอบหลายงานพรอมกัน ทําใหเกิดความลาชาในการใหบริการและการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ บุคลากรที่เปน End-User สวนใหญมีความรูพื้นฐานและประสบการณดาน
ICT ไมเพียงพอที่จะสามารถใชงาน ICT ไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมสามารถแกไขปญหาพื้นฐานเกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอรไดดวยตัวเอง การคัดเลือกบุคลากรที่เปน End-user เพื่อเขารับการอบรม พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในแตละหลักสูตรยังไมตรงกับความจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานจริง ทําใหผลที่ไดจากการอบรมดังกลาว
ไมตรงตามเปาหมาย หรือไมเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ บุคลากรในสวนงานตางๆ ยัง มีโอกาสในการเขาถึง ICT
แตกตางกัน ซึ่ง บุคลากรจํานวนมากที่มีโอกาสในการเขาถึง ICT อยูในระดับต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ทํางานที่
เกี่ยวของกับงานดานปฏิบัติการนั้นจะมีโอกาสไดเรียนรูหรือเสริมสรางประสบการณดาน ICT
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บุคลากรหรือเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง ทั้งที่เปน End-user หรือที่มีความรอบรูในการให
ขอมูลที่จําเปนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ยังมีสวนรวมไมเต็มที่ในการพัฒนาระบบงาน เนื่องจากใหความสําคัญตอ
การปฏิบัติงานประจํามากกวาการพัฒนาระบบงาน ใหม ตลอดจนยังขาดความเขาใจถึงความสําคัญของการพัฒนา
ระบบงาน อีกทั้งมีการโยกยาย โอนยาย ปรับ เปลี่ยน ตําแหนงบุคลากร เจาหนาที่หนวยงานหรือผูมีสวนเกี่ยวของใน
ระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาระบบงาน ทําใหโครงการขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน
นอกจากนี้ หนวยงานใหบริการ ICT ไมไดจัดแบงสวนงานและจัดสรรอัตรากําลังสําหรับทําหนาที่
วางแผน ประเมินผลและควบคุมคุณภาพการใหบริการดาน ICT เปนการเฉพาะ ดานการตรวจสอบและควบคุมภายใน
ยังไมไดจัดตั้งหนวยงานและบุคลากรสําหรับรับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบระบบงานดาน ICT เพื่อทําหนาที่ Computer
Audit / ICT Audit
2.1.3. ปจจัยดานงบประมาณ
กทท. เปนรัฐวิสาหกิจที่สามารถสรางผลกําไรจากการประกอบการไดตามเปาหมาย จึงมีความพรอม
ทางดานการเงิน ซึ่งกอใหเกิดความไดเปรียบดานการจัดสรรงบประมาณการลงทุน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ดาน ICT ใหเกิดความทันสมัย ทั้งในดานการใหบริการ การปฏิบัติการ และการบริหารจัดการภายใน โดยมีการจัดสรร
งบประมาณในการลงทุนเพื่อพัฒนา ICT แยกเปนประเภทตางๆ อยางชัดเจน เชน การจัดซื้ออุปกรณทั้งฮารดแวร
ซอฟทแวรเพื่อติดตั้งหรือทดแทนของเดิมที่ลาสมัย การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับยุทธศาสตร
ตางๆ ขององคกร การจัดจางบุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญ การฝกอบรม/พัฒนาทักษะบุคลากรดาน ICT โดยจัดการอบรม
สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก กทท. แกบุคลากรผูใชงาน ผูพัฒนาและผูดูแลระบบ ICT ไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะดาน ICT เปนการเฉพาะ เปนตน
แตทั้งนี้การขอใชงบประมาณตองผานขั้นตอนการพิจารณาขออนุมัติและดําเนินการหลายขั้นตอน จาก
หลายหนวยงานทั้งภายในและภายนอก กทท. ทําใหเกิดความลาชา ซึ่งสงผลตอการพัฒนาและการจัดหาทรัพยากรที่
ไมเปนไปตามเปาหมาย
บางกรณีที่มีโครงการหลายโครงการที่ตองเกี่ยวของและสอดรับกัน แตไดรับการจัดสรร
งบประมาณในชวงเวลาที่ไมสอดคลองกันหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณไมครบถวนในบางโครงการ ทําใหโครงการ
สวนที่ไดดําเนินการจนแลวเสร็จไมสามารถบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการไดตามที่กําหนดไว อีกทั้ง
การจัดการดานงบประมาณในองคกรที่ยังไมมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งระเบียบวิธีทางดานงบประมาณและ
กระบวนการจัดหาตามระเบียบพัสดุยังไมมีความเหมาะสมตอสภาวการณดานเทคโนโลยีในปจจุบัน
ทําใหการจัดหา
ทรัพยากร ICT ลาชากวากรอบเวลาที่กําหนดไว ทรัพยากรที่จัดหามาไดจึงลาสมัย ประสิทธิภาพต่ํากวาเทคโนโลยีที่มี
อยูในทองตลาด ณ ขณะที่นํามาใชงาน ทั้งนี้เพราะ ICT มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและมีพัฒนาการที่รวดเร็ว
บอยครั้งที่ไมมีงบประมาณรองรับสําหรับกรณีที่ตองจัดทําโครงการตามนโยบายเรงดวนในระหวางปงบประมาณ ทําให
ไมสามารถดําเนินโครงการไดทันตามกําหนดเวลา
นอกจากนี้การใชนโยบายการประหยัดงบประมาณดาน ICT ที่ใหหนวยงานใกลเคียงกันใชงานอุปกรณ
ICT บางอยางรวมกัน เชน Scanner เครื่องพิมพ เปนตน กอใหเกิดการบั่นทอนประสิทธิภาพในการทํางานเนื่องจากไม
สะดวกในการใชงาน และอาจเปนเหตุใหโครงการตางๆ หยุดชะงักได
2.1.4. ปจจัยดานการบริหารจัดการ
ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในการนํา ICT เขามาใชพัฒนาการดําเนินกิจการของ กทท. มีการ
แตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) และคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศของ กทท. ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของ กทท. และผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก อยางเปน
ทางการ พรอมทั้งจัดตั้งหนวยงานหลักดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับรับผิดชอบดูแลงานดาน ICT โดยเฉพาะ เพื่อ
จัดทําแผนการดําเนินงาน/โครงการในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และดูแล ใหความชวยเหลือเมื่อระบบ
คอมพิวเตอรเกิดปญหา พรอมทั้งจัดแบงโครงสรางหนวยงานยอยเพื่อทําหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดาน
ซอฟทแวร ดานฮารดแวร และดานระบบเครือขาย เปนการเฉพาะดานอยางครบถวน พรอมทั้งนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของ กทท. เชน ระบบเงินเดือน ระบบบุคลากร ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบการปฏิบัติการตางๆ เปนระยะเวลายาวนาน โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
อยางตอเนื่องตามลักษณะธุรกรรม ภารกิจและความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของหนวยงาน และการปรับเปลี่ยนตาม
พัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ พรอมทั้งจัดใหมีกระบวนการสนับสนุนการใหบริการ ICT อยางสม่ําเสมอ โดยจัด
ใหดําเนินการบํารุงรักษา แกไขและซอมแซมอุปกรณ ICT อยางเปนระบบ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการควบคุมภายในที่
กําหนดใหหนวยงานตางๆ ตองจัดทําขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานเปน
Work Flow อยางชัดเจน ซึ่งจะชวย
สนับสนุนใหกระบวนการใชงาน ICTและการพัฒนาระบบงานบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
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แตทั้งนี้ยังมีปญหาตางๆ ที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการดาน ICT ของ กทท. เชน การกําหนด
ยุทธศาสตรและการจัดทําแผนวิสาหกิจขององคกร ที่มิไดพิจารณาใหความสําคัญถึงความสอดคลองกับการกําหนด
ยุทธศาสตรดาน ICT ที่ตองรองรับและสนับสนุนระหวางกันเทาที่ควร ทั้งยังไมมีขอกําหนด ระเบียบวิธี หรือขั้นตอนที่
ชัดเจนและเปนมาตรฐานในการขอใช/ใหบริการ ICT และขาดการประชาสัมพันธขอมูล / รายละเอียดในการใหบริการ
ICT เพื่อใหพนักงานไดมีโอกาสรับทราบถึงโครงการพัฒนาตางๆ ดาน
ICT ขอกําหนดหรือระเบียบวิธีการจัดหา
ทรัพยากร ICT การบํารุงรักษาและซอมแซมอุปกรณ ICT เพื่อกระตุนใหพนักงานไดตระหนักถึงความจําเปนในการ
พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานและใชงาน ICT รวมถึงการที่หนวยงานผูใชบริการขาดการวางแผนระยะยาวสําหรับการขอใช
บริการ ICT ทําใหผูใหบริการไมสามารถตอบสนองความตองการอยางทันทีทันใดของผูใชบริการไดทันเวลา ทั้งนี้
เพราะดําเนินงานใหบริการตางๆ ทางดาน
ICT ตองจัดทําเปนแผนงาน/โครงการที่ตองรองรับและสนับสนุนตอ
ยุทธศาสตรที่กําหนดไวตามแผนแมบท ICT ที่ไดจัดทําไวลวงหนาเปนแผนระยะ 3 ป ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาและ
อนุมัติความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลดาน ICT เปนสําคัญ ทําให
การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณไมสอดคลองตอจํานวนผูใชงานและปริมาณงานดาน
ICT ณ ปจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไปของแตละหนวยงาน ทั้งยังขาดการวางแผนบริหารการใชบริการขอมูล ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานบางหนวยงานยังอยูในรูปเอกสาร (Hardcopy) อีกทั้งผูบริหารหนวยงานตางๆ
ยังขาดความรูค
 วามเขาใจและละเลยการใหความสําคัญตอกระบวนการควบคุมภายในดาน ICT ของตนเอง รวมถึงการ
จัดทํา Work Flow แสดงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ซึ่ง ไมไดลงรายละเอียดที่เพียงพอ
และไมเปนปจจุบันตามขั้นตอนและกระบวนการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรูปแบบกระบวนการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการหลายอยางของหนวยงานใน กทท. มีคุณลักษณะเฉพาะตัว เชน การปฏิบัติงานในลานตูสินคา การปฏิบัติงาน
เรือ ฯลฯ ซึ่งซอฟทแวรสําเร็จรูปที่ใชสําหรับงานดังกลาวนั้นมีราคาสูงและไดพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานและรูปแบบ
กระบวนการทํางานของตางประเทศ จึงสงผลกระทบตอการพัฒนาระบบงานเนื่องจากไมสามารถแกไขใหสอดคลองตรง
กับกระบวนการทํางานเฉพาะดานของ กทท. ไดทั้งหมด อีกทั้งการจัดซื้อหรือจัดจางปรับปรุงซอฟทแวรใหสามารถ
รองรับความเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นนั้นไมสามารถกระทําไดอยางทันทวงที
นอกจากนี้ยังมีปญหาสําคัญจากการขาดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสําหรับชวยในการบริหาร
จัดการฮารดแวร ซอฟทแวร ที่มีใชอยูใน กทท. ความไมมีมาตรฐานในขั้นตอนหรือระเบียบวิธีที่ชัดเจนในการขอใช/
ใหบริการ ICT ไมมีระเบียบวิธีที่ชัดเจนสําหรับปฏิบัติงานดวยระบบคอมพิวเตอร รวมทั้งไมมีการปรับปรุงเอกสาร
ระบบงาน (Application Manual) ใหทันสมัยสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทํางาน
และการ
ประเมินผลที่ยังไมสามารถชี้วัดประสิทธิผลที่แทจริงของการใช ICT สงผลใหเกิดการใช ICT ที่ไมเต็มประสิทธิภาพ
สรุปสภาพแวดลอมภายในตามลําดับนัยสําคัญ
จุดแข็ง / ขอไดเปรียบ
1. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในการนํา ICT เขามาใชพัฒนาการดําเนินกิจการของ กทท. มีการแตงตั้ง
ผูบ
 ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ( Chief Information Officer : CIO) และคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศของ กทท. ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของ กทท. และผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก
อยางเปนทางการ
2. บุคลากรดาน ICT ของ กทท. สวนใหญมีความรู ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอในการใหคําปรึกษา
แกไขปญหา และปฏิบัติงานในหนาที่เปนอยางดี เพราะมีการจัดสรรบุคลากรที่มีความชํานาญดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัง้ ดานซอฟทแวร ดานฮารดแวร และดานระบบเครือขาย เปนการเฉพาะดาน อีกทั้งมีประสบการณ
ในกระบวนงานทางธุรกิจของสวนงานตางๆ ใน กทท. เปนระยะเวลายาวนาน ทั้งนี้บุคลากรผูพัฒนาและดูแล
ระบบ ICT ยังมีความพรอมและใสใจที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ เกี่ยวกับ
ICT และเทคโนโลยี
สมัยใหมอยูเสมอ
3. มีโครงสรางพื้นฐานดานซอฟทแวร ฮารดแวร และระบบเครือขายหลัก ที่พรอมตอการใชงานและมีการพัฒนา
ปรับปรุงมาอยางตอเนื่อง มีการนํา ICT มาใชครอบคลุมทุกหนวยงานใน กทท. และมีการพัฒนาการเชื่อมโยง
ระบบเครือขายภายใน กทท. ดวยเทคโนโลยี Gigabit Ethernet ผานสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic Cable)
รวมทัง้ ระบบ Wireless LAN ตลอดจนมีการเชื่อมโยงเครือขายการสื่อสารระยะไกลกับหนวยงานในตาง
ภูมภ
ิ าค
4. มีกระบวนการสนับสนุนการใหบริการ ICT อยางสม่ําเสมอ โดยจัดใหดําเนินการบํารุงรักษา แกไขและซอมแซม
อุปกรณ ICT อยางเปนระบบ
5. กทท. เปนรัฐวิสาหกิจที่สามารถสรางผลกําไรจากการประกอบการไดตามเปาหมาย จึงมีความพรอมทางดาน
การเงิน ซึ่งกอใหเกิดความไดเปรียบดานการจัดสรรงบประมาณการลงทุน
เพือ
่ พัฒนาและปรับปรุง
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ประสิทธิภาพดาน ICT ใหเกิดความทันสมัย ทั้งในดานการใหบริการ
ภายใน

การปฏิบัติการ และการบริหารจัดการ

จุดออน / ปญหา
1. ฮารดแวร ซอฟทแวรที่สรรหามาไดมีความหลากหลาย กอใหเกิดปญหาในการดูแล บํารุงรักษา การเชื่อมโยง
ขอมูล การพัฒนาระบบงานสารสนเทศที่เหมาะสม รวมไปถึงการฝกอบรมทักษะพนักงานในการใชงานใหเกิด
ประโยชนตามเปาหมาย
2. การจัดการดานงบประมาณในองคกรยังไมมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งระเบียบวิธีทางดานงบประมาณ
และกระบวนการจัดหาตามระเบียบพัสดุยังไมมีความเหมาะสมตอสภาวการณดานเทคโนโลยีในปจจุบัน ทําให
การจัดหาทรัพยากร ICT ลาชากวากรอบเวลาที่กําหนดไว ทรัพยากรที่จัดหามาไดจึงลาสมัย ประสิทธิภาพต่ํา
กวาเทคโนโลยีที่มีอยูในทองตลาด ณ ขณะที่นํามาใชงาน ทั้งนี้เพราะ ICT มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
และมีพัฒนาการที่รวดเร็ว
3. บุคลากรที่เปน End-User สวนใหญมีความรูพื้นฐานและประสบการณดาน ICT ไมเพียงพอที่จะสามารถใชงาน
ICT ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไมสามารถแกไขปญหาพื้นฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรไดดวยตัวเอง
การคัดเลือกบุคลากรที่เปน End-user เพื่อเขารับการอบรม พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละ
หลักสูตรยังไมตรงกับความจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานจริง ทําใหประสิทธิภาพในการอบรมดังกลาว ไมตรง
ตามเปาหมาย หรือไมเกิดประโยชนสูงสุด
4. การขอใชงบประมาณตองผานขั้นตอนการพิจารณาขออนุมัติและดําเนินการหลายขั้นตอน จากหลายหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอก กทท. ทําใหเกิดความลาชา
ซึ่งสงผลตอการพัฒนาและการจัดหาทรัพยากรที่ไม
เปนไปตามเปาหมาย บางกรณีที่มีโครงการหลายโครงการที่ตองเกี่ยวของและสอดรับกัน แตไดรับการจัดสรร
งบประมาณในชวงเวลาที่ไมสอดคลองกันหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณไมครบถวนในบางโครงการ ทําให
โครงการสวนที่ไดดําเนินการจนแลวเสร็จไมสามารถบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการไดตามที่
กําหนดไว
5. ระบบงานสารสนเทศ ณ ปจจุบันยังไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกันไดทั้งหมด ทําใหการนํา
ขอมูลไปใชในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเกิดความลาชา
สงผลใหไมสามารถสนับสนุนศักยภาพการ
บริหารจัดการโดยรวมไดอยางสมบูรณ
และยังไมสามารถใหบริการขอมูลขาวสาร เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการและประชาชนแบบทันทีทันใดไดครบถวน
รวมถึงความไมสมบูรณของระบบ
intranet/Internet

2.2. บทวิเคราะหสถานภาพดาน ICT โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมภายนอก กทท. (หนวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของ ตลอดจนปจจัยหรืออิทธิพลจากภายนอกที่มีผลกระทบตอสถานภาพICT ของ
กทท.)
2.2.1. หนวยงานและผูเกี่ยวของจากภายนอก
การเรงรัดนโยบายการพัฒนาทาเรือกรุงเทพและทาเรือแหลมฉบังใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกส (e-Port)
และแผนงานพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือขายขอมูลบริการภาครัฐและภาคการขนสง เพื่อการนําเขา การสงออก และโลจิ
สติกส (Integrated Single-Window e-Logistics) ของรัฐบาล ซึ่งมีกรอบและแนวทางที่ชัดเจนชวยให กทท. สามารถ
กําหนดเปาหมาย ทิศทางในการพัฒนา ICT ไดตรงตามความตองการและมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยไดรับแรงผลักดัน
จากความกาวหนาในระบบการขนสงสินคาสมัยใหม อันประกอบดวย ระบบ Logistics การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
(Multi-modal Transportation) และการขนสงสินคาในระบบตูสินคา สงผลให กทท. ตองใชบทบาทเชิงรุกในการ
ใหบริการ เพื่อใหสามารถรองรับความหลากหลายในความตองการของผูใชบริการ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง เพื่อบริหารจัดการขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานและขอมูลดาน
ธุรกรรมสําหรับการใหบริการไดทันเวลาและความตองการ ทั้งนี้ไดมีการสงเสริมใหเกิดการติดตอทําธุรกรรมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะสงผลดีตอ กทท. ที่จะเพิ่มโอกาสในการสรางรายได ลดเวลาและคาใชจายในการดําเนินงาน
พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางความทันสมัยในการใหบริการ ทั้งนี้การขยายตัวของการขนสงสินคาทางทะเล
ในภูมิภาคอาเซียนที่ยังอยูในอัตราสูง สงผลใหเกิดการแขงขันอยางสูงระหวางทาเรือตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการ
สรรหาทรัพยากร ICT เขามาชวยในการบริหารจัดการและใหบริการ โดยมีการจัดตั้งศูนยกลางขอมูลทาเรือ (Port Data
Center) ที่ทันสมัย สงผลกระทบให กทท. ตองสรรหาเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อเสริมสรางศักยภาพทางดาน
ICT อยู
ตลอดเวลา เพื่อใหสามารถแขงขันกับทาเรืออื่นๆ ได
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นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลที่เนนการใชศักยภาพและประโยชนจาก ICT ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมของประเทศไทย สงผลใหเกิดการแผขยายและตื่นตัวของภาคอุตสาหกรรมและเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศขึ้นภายในประเทศ ทําใหอุปกรณฮารดแวร ซอฟทแวรมีราคาถูกลง อีกทั้งในทองตลาดมีหนวยงานหรือ
องคกรผูรับจางใหบริการ ICT ที่มีความชํานาญเฉพาะดานและมีความนาเชื่อถือตามมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปน
โอกาสดีที่ กทท. จะสามารถจัดหาอุปกรณที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม มาใชในการพัฒนาศักยภาพการใหบริการให
สูงขึ้น
รวมถึงการที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได มีบทบาทที่สําคัญสําหรับ
การเปนสื่อกลางในการติดตอแลกเปลี่ยนความรูและผลักดันใหเกิดความรวมมือระหวางกันของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม และกับ หนวยงานภายนอกตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
ใหบริการและพัฒนาระบบ ICT ตลอดจนหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานที่ไดนํารองการพัฒนาระบบ ICT ใหม ๆ เชน
ระบบภูมิสารสนเทศ ฯลฯ และพรอมที่จะใหความชวยเหลือและสนับสนุนองคความรูดาน ICT แกหนวยงานตางๆ จึงเปน
โอกาสดีท่ี กทท. จะขอรับการสนับสนุนความชวยเหลือในการพัฒนา ICT ไดเปนอยางดี

แตทั้งนี้ความกาวหนาในการคิดคนเทคโนโลยี ICT ใหม ๆ เฉพาะดานนั้น ยังอาจทําใหเกิดความยุงยาก
ในการเรียนรูและสรางความชํานาญในการนํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูรับจางดาน ICT ในปจจุบันมักเปน
ผูมีความชํานาญสูงเฉพาะดานซึ่งอาจไมสามารถใหบริการแกกิจกรรมที่หลากหลายของ กทท. ใหเกิดประสิทธิภาพได
อยางครบถวนดวยผูใหบริการเพียงรายหนึ่งรายใดเพียงรายเดียว และการใชบริการจากผูรับจางหลายรายในงานเฉพาะ
ดานที่ตองมีความเกี่ยวเนื่องกันนั้นก็อาจกอใหเกิดปญหาในการแบงแยกความรับผิดชอบของผูรับจางแตละรายไดอยาง
ชัดเจนอีกดวย นอกจากนี้ยังพบวาผูใชบริการและผูเกี่ยวของกับ กทท. บางสวนไมนิยมการติดตอดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากตองมีภาระคาใชจายในการลงทุนจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรและซอฟทแวร อีกทั้งตองมี
คาใชจายเพิ่มเติมในการรับ-สงขอมูล ตลอดจนถึงความไมพรอมดานองคความรูและความชํานาญของบุคลากรทางดาน
ICT จึงสงผลกระทบใหการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการของ กทท. ยังไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวเทาที่ควร
นโยบายการลดอัตรากําลังของรัฐสงผลทําใหพนักงาน กทท. ที่เหลืออยูตองทํางานที่หลากหลายขึ้น
รวมทั้งตองเรงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชงาน ในขณะที่บุคลากรยังไมมีความพรอมที่จะใชงาน ICT
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การที่หนวยงานภาครัฐ / สวนราชการภายนอกบางหนวยงานนํามติหรือระเบียบมาสั่งการ
ตอ กทท. โดยขาดการประสานงานเพือ
่ ทบทวนความเขาใจและเตรียมความพรอมในการดําเนินงานเชื่อมโยงระบบการ
สื่อสารขอมูลระหวางกันไวลวงหนา จึงกอใหเกิดปญหาในการใชระบบงานรวมกันใหมีประสิทธิภาพในระยะยาว
2.2.2. ยุทธศาสตร เปาหมาย และขอกําหนดในแผนแมบท ICT ของประเทศไทย
แผนแมบท ICT ของประเทศไทย มีวัตถุประสงคใหมีการประยุกตใช ICT “เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ...” จึงเปนโอกาสสําคัญที่ กทท. จะไดรับความสนับสนุนตอการนํา ICT เขามา
ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจและเสริมสรางแนวทางการดําเนินงานใหม ๆ ขององคกรที่เปรียบเสมือนเปนประตูสู
ระบบเศรษฐกิจของโลกและเปนชองทางสําคัญในการสรางรายไดเขาประเทศ ดังนั้นจึงเปนการยกระดับศักยภาพการ
ดําเนินงานขององคกรและการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศไปพรอมกัน ดังจะเห็นไดวาหลายยุทธศาสตรในแผน
แมบท ICT ของประเทศไทย สงผลดีตอการดําเนินงานของ กทท. เนือ
่ งจากสามารถนําความชํานาญดานการขนสง
สินคาทางน้ํา การจัดการสินคา / ตูสินคา มาผนวกกับการความรูและการประยุกตใช
ICT ในการใหบริการดานตางๆ
เชน การใชระบบ e-Logistics การเชื่อมโยงในระบบ supply chain การแลกเปลี่ยนขอมูลดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส การ
ทําธุรกรรมดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยเสริมสรางกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
สามารถเพิ่มชองทางการหารายไดใหมๆ ที่ไมตองยึดติดอยูแตเพียงจํานวนตูสินคาผานทา ทั้งยังสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการไดหลากหลายมากยิ่งขึ้นอีกดวย
แตทั้งนี้จากนโยบายดังกลาวที่มีขอกําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐตองจัดทํา
Web site ในการ
ใหบริการ ขาวสาร เพื่อสนับสนุน e-Government โดยมิไดคํานึงถึงการสนับสนุนความรูและงบประมาณในการระวัง
รักษาความปลอดภัยของระบบ ICT อยางเพียงพอ จึงมีความเปนไปไดที่จะสงผลใหการใชเครือขายขอมูลในการ
สื่อสาร ติดตองาน เกิดอุปสรรคในดานการระวังรักษาความปลอดภัยของขอมูลภายใน กทท. โดยมีอาจสาเหตุจากผูไม
หวังดีจากภายนอกที่เขามาโจรกรรม ทําลาย ละเมิดความเปนสวนตัวของขอมูล (Data privacy) หรือกอกวนระบบ ICT
รวมถึงการแพรกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร นอกจากนี้การกําหนดใหนํายุทธศาสตรในแผนแมบท ICT ของประเทศ
ไปใชในกิจกรรมดานตางๆ สงผลให กทท.จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพึ่งพาศักยภาพดาน ICT ที่เพียงพอของบุคลากรใน
สวนตางๆ เพื่อใหสามารถดําเนินงานใหไดผลเปนรูปธรรมอยางรวดเร็วและสอดคลองกับแผนงานระดับประเทศดังกลาว
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2.2.3. มาตรฐาน ขอกําหนด กฎ ระเบียบ และกฎหมาย
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal Transportation) จําเปนตองใช ICT ในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลใหเกิดความถูกตอง เชื่อถือได (sufficient and high quality data) ซึ่งตองอาศัยมาตรฐานและขั้นตอนที่ชัดเจน
และจากขอกําหนดของกระทรวงคมนาคมที่ตองการใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถ
เชื่อมโยงเครือขายการสื่อสารขอมูลกับหนวยงานอื่นๆ แทนการใชเอกสารนั้น จะชวยสงผลดีตอการบริหารจัดการของ
กทท. ทําใหสามารถลดขั้นตอนและคาใชจายในการดําเนินงานตางๆ โดย กทท. สามารถนํามาประยุกตใชในการ
ใหบริการไดอยางหลากหลาย ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนขอมูลดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน ไดมีการกําหนดและควบคุม
ใหเกิดเปนมาตรฐานที่เชื่อถือไดมากขึ้น ปจจุบันมีการตรากฎหมายเพื่อบังคับใชในเรื่องนี้เปนการเฉพาะ จึงเปนปจจัย
สําคัญในการเสริมสรางความเขมแข็งแกระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ซึ่งในปจจุบัน กทท. ก็เริ่มมีการ
ใหบริการในสวนดังกลาวอยูบางแลว จึงเปนโอกาสอันดีที่ทําให กทท. จะไดใชโอกาสนี้ในการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการใหดียิ่งขึ้นตอไปในอนาคต โดยที่มาตรฐานสากลและขอบังคับตางๆ ในกระบวนการควบคุม
มาตรฐานดาน ICT นั้น จะชวยใหสามารถใชเปนกรอบสําหรับคัดเลือกและควบคุมงานของผูรับจางใหมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้นอีกดวย
กฎระเบียบตางๆ ของรัฐบาลทําใหเกิดความยุงยากในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางดาน
ICT เชน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22
ตุลาคม 2544 อีกทั้งระเบียบการจัดซื้อจัดจางในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ ทําใหไม
สามารถจัดซื้อสิ่งที่ตรงตอความตองการใชงานที่แทจริงไดในบางกรณี
การจัดซื้อและขอใชงบประมาณดาน ICT ของ กทท. ตองเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ซึ่งมีขั้นตอน
และกระบวนการทํางานที่ซับซอนในการขออนุมัติ กอใหเกิดความลาชาและสงผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนา
ICT
ภายในองคกร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดานราคา พัฒนาการดานเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของ
ฮารดแวร ซอฟทแวร อีกทั้งการนํามาตรฐานสากลและขอบังคับตาง ๆ ในกระบวนการควบคุมมาตรฐาน ICT เขามาใช
กับ กทท. ยังอาจทําใหเกิดภาระแก กทท. ในการสรรหาและพัฒนาผูบุคลากรใหมีองคความรูและหลักวิชาเฉพาะดาน
เพิ่มเติมขึ้นจากที่มีอยูเดิมอีกดวย

สรุปสภาพแวดลอมภายนอกตามลําดับนัยสําคัญ
โอกาส
1. นโยบายการพัฒนาทาเรือกรุงเทพและทาเรือแหลมฉบังใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกส
(e-Port) และ
แผนงานพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือขายขอมูลบริการภาครัฐและภาคการขนสง เพื่อการนําเขา การสงออก
และโลจิสติกส (Integrated Single-Window e-Logistics) ของรัฐบาลที่มีกรอบและแนวทางที่ชัดเจน
ชวยให กทท. สามารถกําหนดเปาหมาย ทิศทางในการพัฒนา
ICT ไดตรงตามความตองการและมี
ประสิทธิผลมากขึ้น
2. ความกาวหนาในระบบการขนสงสินคาสมัยใหม อันประกอบดวย ระบบ Logistics การขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบ ( Multi-modal Transportation) และการขนสงสินคาในระบบตูสินคา สงผลให กทท. ตองใช
บทบาทเชิงรุกในการใหบริการ เพื่อใหสามารถรองรับความหลากหลายในความตองการของผูใชบริการ
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง เพื่อบริหารจัดการขอมูล
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานและขอมูลดานธุรกรรมสําหรับการใหบริการไดทันเวลาและความ
ตองการ ทั้งนี้ไดมีการสงเสริมใหเกิดการติดตอทําธุรกรรมผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะสงผลดีตอ กทท.
ที่จะเพิ่มโอกาสในการสรางรายได ลดเวลาและคาใชจา ยในการดําเนินงาน พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
และเสริมสรางความทันสมัยในการใหบริการ
3. การขยายตัวของการขนสงสินคาทางทะเลในภูมิภาคอาเซียนที่ยังอยูในอัตราสูง สงผลใหเกิดการแขงขัน
อยางสูงระหวางทาเรือตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการสรรหาทรัพยากร ICT เขามาชวยในการบริหาร
จัดการและใหบริการ โดยมีการจัดตั้งศูนยกลางขอมูลทาเรือ
(Port Data Center) ที่ทันสมัย สงผล
กระทบให กทท. ตองสรรหาเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อเสริมสรางศักยภาพทางดาน ICT อยูตลอดเวลา
เพื่อใหสามารถแขงขันกับทาเรืออื่นๆ ได
4. นโยบายของรัฐบาลที่เนนการใชศักยภาพและประโยชนจาก
ICT ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวมของประเทศไทย สงผลใหเกิดการแผขยายและตื่นตัวของภาคอุตสาหกรรมและเกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศขึน
้ ภายในประเทศ ทําใหอุปกรณฮารดแวร ซอฟทแวรมีราคาถูกลง ซึ่งเปนโอกาสดี
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ที่ กทท. จะสามารถจัดหาอุปกรณที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม มาใชในการพัฒนาศักยภาพการใหบริการ
ใหสูงขึ้น
5. การแลกเปลี่ยนขอมูลดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน ไดมีการกําหนดและควบคุมใหเกิดเปนมาตรฐานที่
เชื่อถือไดมากขึ้น ปจจุบันมีการตรากฎหมายเพื่อบังคับใชในเรื่องนี้เปนการเฉพาะ จึงเปนปจจัยสําคัญใน
การเสริมสรางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ซึ่ง กทท. มีการใหบริการในสวนดังกลาวอยู
แลว จึงเปนโอกาสอันดีที่ทําให กทท. นํามาปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการไดดียิ่งขึ้นตอไปใน
อนาคต

อุปสรรค
1. ผูใชบริการและผูเกี่ยวของบางสวนไมนิยมการติดตอดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
เนื่องจากตองมีภาระ
คาใชจายในการลงทุนจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรและซอฟทแวร อีกทั้งตองมีคาใชจายเพิ่มเติมในการรับสงขอมูล ตลอดจนถึงความไมพรอมดานองคความรูและความชํานาญของบุคลากรทางดาน
ICT จึง
สงผลกระทบใหการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการของ กทท.
ยังไมบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว
2. การจัดซื้อและขอใชงบประมาณดาน ICT ของ กทท. ตองเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ซึ่งมีขั้นตอนและ
กระบวนการทํางานที่ซับซอนในการขออนุมัติ กอใหเกิดความลาชาและสงผลกระทบโดยตรงตอการ
พัฒนา ICT ภายในองคกร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดานราคา
พัฒนาการดาน
เทคโนโลยีและประสิทธิภาพของฮารดแวร ซอฟทแวร
3. นโยบายการลดอัตรากําลังของรัฐสงผลทําใหพนักงาน กทท. ที่เหลืออยูตองทํางานที่หลากหลายขึ้น
รวมทั้งตองรูจักการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชงาน ในขณะที่บุคลากรยังไมมีความพรอมที่
จะใชงาน ICT ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. กฎระเบียบตางๆ ของรัฐบาลทําใหเกิดความยุงยากในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางดาน ICT เชน ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2544 อีกทั้งระเบียบการจัดซื้อจัดจางในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ ทําใหไมสามารถจัดซื้อสิ่งที่ตรงตอความตองการใชงานที่แทจริงไดในบางกรณี
5. ผูรับจางดาน ICT ในปจจุบันมักเปนผูมีความชํานาญสูงเฉพาะดานซึ่งอาจไมสามารถใหบริการแกกิจกรรม
ที่หลากหลายของ กทท. ใหเกิดประสิทธิภาพไดอยางครบถวนดวยผูใหบริการเพียงรายหนึ่งรายใดเพียง
รายเดียว และการใชบริการจากผูรับจางหลายรายในงานเฉพาะดานที่ตองมีความเกี่ยวเนื่องกันนั้นก็อาจ
กอใหเกิดปญหาในการแบงแยกความรับผิดชอบของผูรับจางแตละรายไดอยางชัดเจนอีกดวย
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สวนที่ 3
เปาหมายโดยรวมและยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบ ICT

-------------------3.1 เปาหมายโดยรวมของการพัฒนาระบบ ICT ของ กทท.
• พัฒนาทาเรือกรุงเทพ และทาเรือแหลมฉบัง ใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกส (e-Port)
• พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือขายขอมูล บริการภาครัฐและภาคการขนสงเพื่อการนําเขา การสงออก และ
โลจิสติกส (Integrated Single-window e-Logistics)
• ใช ICT เปนเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาสมรรถนะการบริหารและการจัดการทั้งในงานหลักและงานสนับสนุน
• สรางรูปแบบใหมของการใหบริการในระบบอิเล็กทรอนิกส เปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล สามารถแขงขัน
ไดในระดับภูมิภาค
• พัฒนาบุคลากรของ กทท. ใหมีความสามารถเพียงพอตอการใช

ICT สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค
• สงเสริมความสําคัญตอการใชICT ใหเกิดประโยชนในการบริหารงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

3.2

ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ดาน ICT
3.2.1 เปาหมาย
ให กทท. มีโครงสรางพื้นฐาน ICT ที่สามารถสรางความเชื่อมั่นในการใหบริการ

0

และการบริหารงาน

สนองนโยบายของรัฐและ กทท. โดยมีสถานภาพที่พรอมตอการรองรับความตองการของผูใชบริการไดอยาง
หลากหลาย เพือ
่ ขยายขีดความสามารถในการดําเนินการ

3.2.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่สามารถบรรลุยุทธศาสตรที่ 1
แผนงานที่ 1 แผนงานเสริมสรางความพรอมดานอุปกรณคอมพิวเตอร
1) โครงการซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ(ทดแทน)
2) โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่อง Server, Software และอุปกรณเครือขายเพื่อ
ทดแทนสําหรับระบบอินเตอรเน็ต
3) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร Server พรอมอุปกรณ
4) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสําหรับการใหบริการและบริหาร
ระบบทาเรือ e-Port
5) โครงการติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครื่องพิม(ทดแทนและเพิ
พ
่มเติมป
2550)
6) โครงการซื้อพรอมติดตั้ง PC Server, Software และอุปกรณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
7) โครงการซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ และอุปกรณสําหรับทาเรือระนอง
8) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรServer และอุปกรณสําหรับระบบงานERP
9) โครงการจัดตั้งระบบศูนยขอมูลกลางและระบบเครือขายเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล
ของ ทลฉ.
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10) โครงการปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอรServer และอุปกรณสําหรับระบบงานERP
11) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเพื่อจัดทําศูนยสํารองBackup
(
Site) สําหรับระบบงาน ERP และระบบการใหบริการ
12) โครงการซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
13) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อจัดทําระบบCorporate Portal Web
แผนงานที่ 2 แผนงานเสริมสรางความพรอมดานโปรแกรมระบบ
14) จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร
15) จัดซื้อโปรแกรมสําหรับชวยในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
แผนงานที่ 3 แผนงานเสริมสรางความพรอมดานระบบเครือขาย
16) โครงการติดตั้งระบบการแจงขอมูลเรืออัตโนมัติ

(Automatic

Identification

System - AIS)
17) โครงการปรับปรุงเครือขาย UHF Link และติดตั้งเครือขายวิทยุ
18) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขาย
19) โครงการติดตั้งระบบเครือขายและระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือขายภายใน
ทาเรือกรุงเทพ
20) โครงการจัดซื้อเครื่องทําบันทึกขอมูลมือถือ

(Hand Held Terminal) และ

เครื่องพิมพ Barcode สําหรับระบบงานดานการใหบริการ
แผนงานที่ 4 แผนงานเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ICT
21) โครงการปรับปรุงหองควบคุมระบบคอมพิวเตอร
22) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือขายสําหรับทาเรือภูมิภาค
23) โครงการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซ
24) โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ
25) โครงการจัดทํานโยบายความมั่นคงปลอดภัยและเอกสารสนับสนุนตางๆ
26) โครงการจัดทําระบบบันทึกขอมูลล็อก และระบบสําหรับการเทียบเวลา
27) โครงการจัดแบงเครือขายใหเปนไปตามนโยบายควบคุมการเขาถึงระบบงาน
28) โครงการจัดทําและทดสอบแผนกูคืนระบบงานสําคัญขององคกร
29) โครงการพัฒนากระบวนการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สาร
ตามมาตรฐานความมัน
่ คงปลอดภัย ISO/IEC 27001
30) โครงการบริหารจัดการเหตุการณและจุดออนที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยตอ
ระบบสารสนเทศขององคกร
31) โครงการจัดซื้อ

System

Management

Software

สําหรับเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร
32) โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการขอมูลการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(Centralized Log)
แผนงานที่ 5 แผนงาน การรองรับการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอก
33) โครงการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบ e-Customs ของกรมศุลกากร
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3.3

ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพดาน ICT ของบุคลากร
3.3.1 เปาหมาย
พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการใช ICT ยกระดับการทํางานเขาสูรูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริม

ใหมีการใช ICT เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรความรู ขาวสาร แกพนักงานใหเกิดประโยชนสูงสุด

3.3.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่สามารถบรรลุยุทธศาสตรที่ 3
แผนงานที่ 1 แผนงานเสริมสรางแนวคิดและทัศนคติดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร
1) โครงการเสริมสรางแนวคิดและทัศนคติดาน ICT แกผูบริหาร
2) โครงการเสริมสรางแนวคิดและทัศนคติดาน ICT แกบุคลากรในระดับตาง ๆ
แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนาความรูและทักษะบุคลากรในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) โครงการพัฒนาความรูและทักษะดาน ICT สําหรับบุคลากรผูใชงานในระดับตาง ๆ
4) โครงการพัฒนาความรูและทักษะดาน

ICT สําหรับบุคลากรผูพัฒนา ดูแลและ

ใหบริการดาน ICT
แผนงานที่ 3 แผนงานการสนับสนุนการศึกษาคนควาโดยใช ICT
5) โครงการพัฒนาระบบเผยแพรความรูบ
 น Intranet
6) โครงการพัฒนาระบบ e-Learning
7) โครงการพัฒนาฐานขอมูลความรูของ กทท.

3.4

ยุทธศาสตรท3
ี่ : การใชICT เพื่อยกระดับการเปนทาเรืออิเล็กทรอนิก(e-Port)
ส
และสนับสนุน
นโยบายe-Logistics
3.4.1 เปาหมาย
นําระบบ ICT มาประยุกตใชในกิจการทาเรือ โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการและใหบริการขอมูลและ

สารสนเทศที่ทันสมัย ทั้งในสวนของผูใชบริการ สวนงานใหบริการของ กทท. และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งแกระบบการขนสงสินคาทางน้ําและเสริมสรางศักยภาพการแขงขันทางดานเศรษฐกิจการคาของประเทศ
รวมทั้งสงเสริมการใหบริการแกผูใชบริการรายยอย

3.4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่สามารถบรรลุยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาการแลกเปลี่ยนขอมูลระบบอิเล็กทรอนิกส
1) โครงการปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสดานบัญชีสินคาขาเขา
และบัญชีตูสินคาขาเขา
2) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสระหวางทาเรือกรุงเทพและ
กรมศุลกากรดานสินคานําเขา
3) โครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสดานขอมูลบัญชีตูสินคา
ขาออก (bayplan) ผานเครือขายอินเตอรเน็ต
4) โครงการปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสดานขอมูลตูสินคาผาน
เขา-ออก (CODECO) และขอมูลตูสินคาบรรทุก-ขนถาย (COARRI) ผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต
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แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนาระบบงานปฏิบต
ั ก
ิ าร (การขนถายสินคาและบริการทาเทียบเรือ)
5) โครงการพัฒนาระบบงานใหบริการดานเรือ สินคา คลังสินคา เครื่องมือทุนแรง และ
บิลคาภาระตางๆ
6) โครงการจัดหาระบบการใหบริการทาเทียบเรือตูสินคาทดแทนระบบเดิม
7) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บคายานพาหนะผานทา

(e-Toll Collection System)

ของ ทลฉ.
8) โครงการติดตั้งระบบควบคุมผานเขา– ออกประตูตรวจสอบโดยอัตโนมัติ (e – Gate )

3.5

ยุทธศาสตรที่ 4 : การนํา ICT มาพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
3.5.1 เปาหมาย
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยนํา ICT มาประยุกตใช เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในดานตาง ๆ

ของ กทท.

3.5.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่สามารถบรรลุยุทธศาสตรที่ 4
แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานบริหารจัดการ

สําหรับ

e-

Management
1) โครงการติดตั้งระบบบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร และระบบวางแผนทรัพยากรองคกร
เพื่อรองรับธุรกิจใหม
2) โครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรสําหรับสํานักแพทยและอนามัยของ กทท.
3) โครงการจางพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและอาคารใหเชาพรอมติดตั้งเครื่องแม
ขายและอุปกรณ
แผนงานที่ 2 แผนงานการสงเสริมการใช ICT
4) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ Intranet ประจําหนวยงาน
5) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง Web Site ของ กทท.

3.6

ยุทธศาสตรที่ 5 : การนํา ICT มาสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย
่ ง
3.6.1 เปาหมาย
สามารถสนับสนุนเครื่องมือ ขอมูล และสารสนเทศเพื่อควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานภายใน กทท.

ใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม ทั้งแกหนวยงานผูรับบริการ และผูเกี่ยวของ รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการวิเคราะห
ระดับความรุนแรงและประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณซึ่งจะเกิดผลกระทบรุนแรงตอองคกร (Early Warning System)

3.6.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่สามารถบรรลุยุทธศาสตรที่ 5
แผนงานที่ 1 แผนงานการนํา

ICT มาสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง
1) โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลกลางเพื่อสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในของ กทท.
2) โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลกลางเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ กทท.
3) โครงการจัดหาเครื่องมือเพื่อชวยในกระบวนการตรวจสอบ
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สวนที่ 4
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแมบท ICT

-------------------4.1 การบริหารจัดการ
กทท. ดําเนินการบริหารจัดการ ICT ขององคกรในแนวทางระบบรวม (Centralized Approach) โดยมี
การจัดตั้งหนวยงานปฏิบัติการดาน ICT เปนการเฉพาะ สําหรับทําหนาที่ในการบริหารจัดการ ICT ของ กทท.
เพื่อมุงบรรลุผลในการควบคุมมาตรฐานการจัดเก็บขอมูล ลดปญหาการจัดเก็บขอมูลซ้ําซอน เกิดความคลองตัว
ในการบริหารระบบ ประหยัดงบประมาณดานการจัดซื้ออุปกรณ และรองรับตอจํานวนบุคลากรดาน ICT ที่มีอยู
อยางจํากัด
ทั้งนี้ในสวนของทาเรือกรุงเทพ (ทกท.) ไดกําหนดให
“ฝาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ” ซึ่งเปน
หนวยงานหนึ่งในสังกัดของสายงานการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสถานภาพเปนศูนยคอมพิวเตอรหลัก
ขององคกรในสวนของ ทกท. เพื่อดูแลและรับผิดชอบภารกิจการ ดําเนิน งาน ดานสถิติตางๆ ดาน ระบบงาน
คอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูล การพัฒนาระบบงาน รวบรวมและจัดเตรียมระบบขอมูลเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการภายในและใหบริการแกผูใชบริการภายนอก
ใหสว นงานในสังกัดฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่ ดังนี้
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
วางแผนและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ควบคุมดูแลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ กทท.
1

. แผนกธุรการ
ดําเนินงานธุรการและงานสารบรรณทั่วไปของฝาย เปนสื่อกลางประสานงานระหวางสวนงาน

2

. กองพัฒนาระบบงาน
รวบรวมจัดเก็บรายงานขอมูล เพื่อการบริหารและเผยแพร วางแผนพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
2.1 แผนกระบบงานสารสนเทศ
รวบรวมออกแบบ การจัดเก็บขอมูลในคลังขอมูล จัดทํารายงานขอมูลในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อการบริหารและเผยแพร จัดทําคูมือวิธีการใชระบบสารสนเทศ
2.2 แผนกพัฒนาระบบงานดานบริหาร
ออกแบบ พัฒนาปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอรดานบริหาร ( Administration) จัดทํา
คูมือวิธีการใชระบบงานและฝกอบรมการใชใหแกพนักงาน
2.3 แผนกพัฒนาระบบงานดานปฏิบัติการ
ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร ดานปฏิบัติการ จัดทําคูมือวิธีการใช
ระบบงานและฝกอบรมการใชใหแกพนักงาน
3. กองปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร

รวมจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กทท.
และแผนงานที่ เกี่ยวของ
กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานดานอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย กํากับดูแลการดําเนินงานให
เปนไปตามแผนงานและมาตรฐานทีก
่ าํ หนด
3.1 แผนกระบบคอมพิวเตอรแมขาย
จัดหา ติดตั้ง ซอมบํารุงระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย อุปกรณตอพวง
ระบบปฏิบัติการและระบบจัดการฐานขอมูล ปรับปรุงการทํางานของระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
และระบบจัดการฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ จัดทําระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครื่อง
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คอมพิวเตอรแมขายและระบบจัดการฐานขอมูล จัดทํารายละเอียด ประวัติ และรายงานสถิติในการใช
งาน ปญหาและการแกไขของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณตอพวง
3.2 แผนกระบบเครือขาย
จัดหา ติดตั้ง ซอมบํารุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล ปรับปรุงการ
ทํางานของระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูลใหมีประสิทธิภาพ จัดทําระบบรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล จัดทํารายละเอียด ประวัติ และ
รายงานสถิติการใชงาน ปญหา การแกไขของระบบเครือขายคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง
3.3 แผนกสนับสนุนและบริการผูใช
จัดหา ติดตั้ง ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย และอุปกรณตอพวง ระบบปฏิบัติการ
ระบบโปรแกรมใชงานพื้นฐาน รับ ติดตาม แกไขปญหาใหแกผูใชงาน
จัดทํารายละเอียด ประวัติ
และรายงานสถิติในการใชงาน ปญหา การแกไขของเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและอุปกรณตอพวง
สําหรับทาเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) กําหนดให “แผนกคอมพิวเตอร ” ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดกอง
แผนงาน มีสถานภาพเปนศูนยคอมพิวเตอรหลักขององคกร ทําหนาที่ดูแลและรับผิดชอบภารกิจ
การพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกตใหสอดคลองกับความตองการ ดําเนิน การ
พัฒนาโปรแกรม เตรียมขอมูลและปอนขอมูล ใหทันตามกําหนดเวลา ควบคุมดูแลระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของเครื่องจักร อุปกรณคอมพิวเตอร ตลอดจนสื่อขอมูลตาง ๆ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการ
ใชงานของทุกหนวยงาน รวมทั้งในสวนงานที่วาจางเอกชนเขามาประกอบการ

คณะกรรมการ ICT ของ กทท.

ทาเรือกรุงเทพ

ทาเรือแหลมฉบัง

กองแผนงาน

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองพัฒนา
ระบบงาน

กองปฏิบัติการ
ดานคอมพิวเตอร
แผนกธุรการ

แผนกระบบงาน
สารสนเทศ

แผนกพัฒนาระบบงาน
ดานบริหาร

แผนกพัฒนาระบบงาน
ดานบริหาร

แผนกพัฒนาระบบงาน
ดานบริหาร

แผนกพัฒนาระบบงาน
ดานปฏิบัติการ

แผนกพัฒนาระบบงาน
ดานบริหาร

ภาพแสดง : ผังโครงสรางการบริหารจัดการ ICT ของ กทท.

แผนกสารสนเทศ

15
4.2 การติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ดาน ICT
ตัวชี้วัดการใช ICT ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 1 ของ กทท.
1. สัดสวนจํานวนคอมพิวเตอรและอุปกรณ ICT ตอจํานวนพนักงาน
2. ความตอเนื่องของการใหบริการขอมูล หรือ ระยะเวลาและความถี่ในการหยุดชะงักการทํางานของ
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
3. สัดสวนของผูใชงานผานระบบเครือขาย
4. ปริมาณงาน / จํานวนผูใชงานที่สามารถรองรับไดในชวงเวลาเดียวกัน
5. ปริมาณขอมูลที่สงผานเครือขาย
6. ความถูกตอง แมนยํา เชื่อถือไดของขอมูล
7. คาใชจายดานการซอมแซมแกไขเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพดาน ICT ของบุคลากร
ตัวชี้วัดการใช ICT ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 2 ของ กทท.
1. จํานวนครั้ง หรือจํานวนหลักสูตร การอบรม ดูงาน สัมมนาดานคอมพิวเตอรที่จัดใหแกบุคลากร
2. ปริมาณการใชบริการการศึกษาคนควาโดยใช ICT
ยุทธศาสตรที่ 3 การใช ICT เพื่อยกระดับการเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกส (e-Port) และสนับสนุน
นโยบาย e-Logistics
ตัวชี้วัดการใช ICT ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 3 ของ กทท.
1. ความสามารถในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายนอกและผูใชบริการ
2. ความสามารถในการเรียกใชขอมูลตางๆ จากระบบ EIS
3. ความสะดวกรวดเร็วของการใหบริการ
4. ความสามารถรองรับนโยบายของรัฐในเรื่อง Single Window Entry
ยุทธศาสตรที่ 4 การนํา ICT มาพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดการใช ICT ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 4 ของ กทท.
1. ความสามารถในการเรียกใชขอมูลตางๆ จากระบบ EIS
2. ระยะเวลาทีใ่ ชในกระบวนการทํางาน
3. จํานวนผูเขาชม Web Site
4. การปรับปรุงความทันสมัยของขอมูลและเทคนิคการนําเสนอ
ยุทธศาสตรที่ 5 การนํา ICT มาสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัดการใช ICT ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 5 ของ กทท.
1. ระยะเวลาที่ใชในกระบวนการวิเคราะหและสรุปผล
2. ปริมาณความสูญเสียที่ลดลง
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สวนที่ 5
สรุปยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

-------------------สรุปยุทธศาสตร แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลักทางดาน ICT ที่มีความสอดคลองหรือสนับสนุนตอนโยบาย
ของแผนวิสาหกิจของการทาเรือฯ พ.ศ.2548 – 2552
ยุทธศาสตรตามแผนแมบท ICT
ของ กทท.
พ.ศ. 2550 - 2552

นโยบายตามแผนวิสาหกิจ
ของ กทท.
พ.ศ. 2548 - 2552

1. การเสริมสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
(Infrastructure) ดาน ICT

1. มุงเนนการบริหารจัดการในเชิงรุก เพื่อใหสนองตอความ
ตองการที่เพิ่มขึ้น

เปาหมาย ให กทท. มีโครงสรางพื้นฐาน ICT ทีส
่ ามารถ
สรางความเชื่อมั่นในการใหบริการ และการบริหารงาน
สนองนโยบายของรัฐและ กทท. โดยมีสถานภาพที่พรอม
ตอการรองรับความตองการของผูใชบริการไดอยาง
หลากหลาย เพือ
่ ขยายขีดความสามารถในการดําเนินการ

6. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
(ICT) มาใชในการพัฒนาธุรกิจและเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การใหบริการและการบริหารกิจการ

2. การพัฒนาศักยภาพดาน ICT ของบุคลากร

1. มุงเนนการบริหารจัดการในเชิงรุก เพื่อใหสนองตอความ
ตองการที่เพิ่มขึ้น

0

ICT
เปาหมาย พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการใช
ยกระดับการทํางานเขาสูรูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้ง
สงเสริมใหมีการใช ICT เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรความรู
ขาวสาร แกพนักงานใหเกิดประโยชนสูงสุด

12. ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเชื่อมโยง
โครงขายคมนาคมขนสงมาสูทาเรือ

6. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
(ICT) มาใชในการพัฒนาธุรกิจและเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การใหบริการและการบริหารกิจการ
9. ลดบุคลากรใหเหลือไมเกิน 2,500 คน (ไมรวมทาเรือ
แหลมฉบัง) ภายในปงบประมาณ 2552 พรอมพัฒนาบุคลากร
ใหไดปละไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวนบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน

3. การใช ICT เพื่อยกระดับการเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกส
(e-Port) และสนับสนุนนโยบาย e-Logictics

1. มุงเนนการบริหารจัดการในเชิงรุก เพื่อใหสนองตอความ
ตองการที่เพิ่มขึ้น

เปาหมาย นําระบบ ICT มาประยุกตใชในกิจการทาเรือ
เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน ในดานการใหบริการ
ขอมูล สารสนเทศที่ทันสมัย เอื้ออํานวยตอการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจการขนสงสินคาทางน้ํา ทั้งตอ
ผูใชบริการ หนวยงานที่เกี่ยวของและ กทท. รวมทัง้
สงเสริมการใหบริการแกผูใชบริการรายยอย

2. ใหทาเรือแหลมฉบังเปนทาเรือหลัก (Main Port) เพื่อ
รองรับการขนสงสินคาระหวางประเทศ และการขนสงสินคา
จากประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
3. ใหทาเรือกรุงเทพเปนทาเรือหลักในแมน้ําเพื่อรองรับเรือ
Feeder เรือทองเที่ยว และการขนสงตอเนื่องภายในประเทศ
ทั้งทางบกและทางน้ํา
6. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
(ICT) มาใชในการพัฒนาธุรกิจและเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การใหบริการและการบริหารกิจการ
11. วางแผนและพัฒนาทาเรือใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด
12. ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเชื่อมโยง
โครงขายคมนาคมขนสงมาสูทาเรือ
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ยุทธศาสตรตามแผนแมบท ICT
ของ กทท.
พ.ศ. 2550 - 2552

นโยบายตามแผนวิสาหกิจ
ของ กทท.
พ.ศ. 2548 - 2552

4. การนํา ICT มาพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการ

1. มุงเนนการบริหารจัดการในเชิงรุก เพื่อใหสนองตอความ
ตองการที่เพิ่มขึ้น

เปาหมาย พัฒนาการบริหารจัดการ โดยการประยุกตใช
ICT เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในดานตาง ๆ แบบบูรณา
การเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพแกการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการ ของ กทท. มากยิ่งขึ้น

5. บริหารจัดการทรัพยสินที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด

5. การนํา ICT มาสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสีย
่ ง

1. มุงเนนการบริหารจัดการในเชิงรุก เพื่อใหสนองตอความ
ตองการที่เพิ่มขึ้น

สามารถสนับสนุนขอมูล สารสนเทศเพื่อ
เปาหมาย
ตรวจสอบการดําเนินงานภายใน กทท. ใหเกิดความ
โปรงใส เปนธรรมทั้งแกหนวยงานและผูรับบริการ รวมทั้ง
การวิเคราะหระดับความรุนแรงและประเมินโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณซึ่งจะเกิดผลกระทบรุนแรงตอองคกร ( Early
Warning System)

6. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
(ICT) มาใชในการพัฒนาธุรกิจและเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การใหบริการและการบริหารกิจการ

6. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
(ICT) มาใชในการพัฒนาธุรกิจและเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การใหบริการและการบริหารกิจการ

8. ใหมีกําไรสุทธิ 5,500 ลานบาท โดยมีรายไดจากบริษัทใน
เครืออื่นๆ ไมนอยกวา 500 ลานบาท ภายในปงบประมาณ
2552
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สรุปยุทธศาสตร แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลักทางดาน ICTที่มีความสอดคลองหรือสนับสนุนตอแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สารของกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2550– 2552 และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ
่ สารของประเทศไทย พ.ศ.2545 – 2549
ยุทธศาสตรตามแผนแมบท ICT
ของ กทท.
พ.ศ. 2550 - 2552

ยุทธศาสตรตามแผนแมบท ICT
ของ กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2550 - 2552

ยุทธศาสตรตามแผนแมบท ICT
ของ ประเทศไทย
พ.ศ. 2545 – 2549

1. การเสริมสรางและพัฒนาโครงสราง 1. การมุงใหเกิดการใหบริการแก
พื้นฐาน (Infrastructure) ดาน ICT
ประชาชนในลักษณะศูนยบริการรวม
อิเล็กทรอนิกสโดยเร็ว และมีบริการครบ
เปาหมาย ให กทท. มีโครงสราง
ทั้ง 3 ลักษณะ คือ ระบบบริการขอมูล
พื้นฐาน ICT ทีส
่ ามารถสรางความ
ขาวสาร ระบบบริการรับเรื่องสงตอ และ
และการ
เชื่อมั่นในการใหบริการ
ระบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
บริหารงาน สนองนโยบายของรัฐและ
กทท. โดยมีสถานภาพที่พรอมตอการ 5. การเนนใหการนําไอซีทีมาใชของ
รองรับความตองการของผูใชบริการ
หนวยงานในสังกัด เปนไปแบบมีการบูร
ไดอยางหลากหลาย เพื่อขยายขีด
ณาการอยางจริงจัง มีมาตรฐาน มีความ
ความสามารถในการดําเนินการ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได เปนไป
โดยประหยัดคุมคา

4. การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของ
สังคมไทยเพื่อการแขงขันในอนาคต

2. การพัฒนาศักยภาพดาน ICT ของ
บุคลากร

3. การมุงใหบุคลากรทุกระดับของ
กระทรวงคมนาคม มีขีดสมรรถนะดาน
ไอซีทีสูงอยางเพียงพอ และไอซีที
สามารถสรางประโยชนสุขใหแกการ
ปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ

2. การใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยและสังคมไทย

4. การเนนใหมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
เครือขายขอมูลภาครัฐและโลจิสติกส
เพื่อการนําเขาสงออกในสวนการขนสง
(Transport Single Window eLogistics) รวมทั้งการศึกษาวิจัยและ
สงเสริมใหมีการนําไอซีทีมาประยุกตใช
ในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส เชน
RFID Intelligent Packaging และกึ่ง
พวงแบบพิเศษ B-Double เปนตน

2. การใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยและสังคมไทย

7. การนํา ICT มาใชประโยชนในการ
บริหารและการใหบริการของภาครัฐ

0

เปาหมาย พัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพในการใช ICT ยกระดับการ
ทํางานเขาสูรูปแบบที่เหมาะสม
รวมทั้งสงเสริมใหมีการใช ICT เพื่อ
ประชาสัมพันธเผยแพรความรู ขาวสาร
แกพนักงานใหเกิดประโยชนสูงสุด

3. การใช ICT เพื่อยกระดับการเปน
ทาเรืออิเล็กทรอนิกส (e-Port) และ
สนับสนุนนโยบาย e-Logictics
เปาหมาย นําระบบ ICT มาประยุกต
ใชในกิจการทาเรือ เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพการแขงขัน ในดานการ
ใหบริการขอมูล สารสนเทศที่ทันสมัย
เอื้ออํานวยตอการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจการขนสงสินคาทางน้ํา ทั้งตอ
ผูใชบริการ หนวยงานที่เกี่ยวของและ
กทท. รวมทั้งสงเสริมการใหบริการแก
ผูใชบริการรายยอย

5. การเนนใหการนําไอซีทีมาใชของ
หนวยงานในสังกัด เปนไปแบบมีการบูร
ณาการอยางจริงจัง มีมาตรฐาน มีความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได เปนไป
โดยประหยัดคุมคา

4. การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของ
สังคมไทยเพื่อการแขงขันในอนาคต
7. การนํา ICT มาใชประโยชนในการ
บริหารและการใหบริการของภาครัฐ

5. พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ
เพื่อมุงขยายตลาดตางประเทศ
6. การสงเสริมผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอมใช ICT

0

7. การนํา ICT มาใชประโยชนในการ
บริหารและการใหบริการของภาครัฐ
** การสนับสนุนตอยุทธศาสตรการ
พัฒนา Logistics ของประเทศ ตาม
มติ ครม.เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547
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ยุทธศาสตรตามแผนแมบท ICT
ของ กทท.
พ.ศ. 2550 - 2552
4. การนํา ICT มาพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการ
เปาหมาย พัฒนาการบริหารจัดการ
โดยการประยุกตใช
ICT
เ พื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานในดานตาง ๆ
แบบบูรณาการเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพแกการดําเนินงานและ
การบริหารจัดการ ของ กทท. มาก
ยิ่งขึ้น

5. การนํา
ICT
มาสนับสนุน
กระบวนการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสีย
่ ง
เปาหมาย สามารถสนับสนุนขอมูล
สารสนเทศเพื่อตรวจสอบการ
ดําเนินงานภายใน กทท. ใหเกิดความ
โปรงใส เปนธรรมทั้งแกหนวยงานและ
ผูรับบริการ รวมทั้งการวิเคราะหระดับ
ความรุนแรงและประเมินโอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณซึ่งจะเกิดผลกระทบ
รุนแรงตอองคกร ( Early Warning
System)

ยุทธศาสตรตามแผนแมบท ICT
ของ กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2550 - 2552
1. การมุงใหเกิดการใหบริการแก
ประชาชนในลักษณะศูนยบริการรวม
อิเล็กทรอนิกสโดยเร็ว และมีบริการครบ
ทั้ง 3 ลักษณะ คือ ระบบบริการขอมูล
ขาวสาร ระบบบริการรับเรื่องสงตอ และ
ระบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

ยุทธศาสตรตามแผนแมบท ICT
ของ ประเทศไทย
พ.ศ. 2545 – 2549
4. การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของ
สังคมไทยเพื่อการแขงขันในอนาคต
7. การนํา ICT มาใชประโยชนในการ
บริหารและการใหบริการของภาครัฐ

2. การมุงใหทุกหนวยงานในสังกัด เรงนํา
ไอซีทีมาใชเปนปจจัยหลักชี้นําระบบการ
บริหารราชการยุคใหมอยางจริงจัง และ
ตอเนื่อง อาทิ ระบบการวัดผลการ
ดําเนินงานขององคกรแบบสมดุล
(Balanced Scored) ระบบการจัดการ
ความรู ( Knowledge
Management
System) การสรางระบบการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหารดวยระบบอัจฉริยะ
(Intelligence System) โดยใหมีการ
ตระหนักถึงความสําคัญของไอซีที ตั้งแต
ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
2. การมุงใหทุกหนวยงานในสังกัด เรงนํา
ไอซีทีมาใชเปนปจจัยหลักชี้นําระบบการ
บริหารราชการยุคใหมอยางจริงจัง และ
ตอเนื่อง อาทิ ระบบการวัดผลการ
ดําเนินงานขององคกรแบบสมดุล
(Balanced Scored) ระบบการจัดการ
ความรู ( Knowledge
Management
System) การสรางระบบการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหารดวยระบบอัจฉริยะ
(Intelligence System) โดยใหมีการ
ตระหนักถึงความสําคัญของไอซีที ตั้งแต
ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
5. การเนนใหการนําไอซีทีมาใชของ
หนวยงานในสังกัด เปนไปแบบมีการบูร
ณาการอยางจริงจัง มีมาตรฐาน มีความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได เปนไป
โดยประหยัดคุมคา

7. การนํา ICT มาใชประโยชนในการ
บริหารและการใหบริการของภาครัฐ

สวนที่ 6
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
การทาเรือแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
6.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ดาน ICT

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

52

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

53

แผนงานที่ 1 แผนงานเสริมสรางความพรอมดานอุปกรณคอมพิวเตอร
1) โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
และเครื่องพิมพ (ทดแทน)

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

สัดสวนจํานวน
คอมพิวเตอรตอจํานวน
บุคลากร /

งบประมาณ 21.70 ลานบาท

สัดสวนจํานวน
คอมพิวเตอรตอ
จํานวนบุคลากรไมนอย
กวา 1 : 3
2) โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่อง Server,
Software
และอุปกรณเครือขายเพื่อ
ทดแทนสําหรับระบบอินเตอรเน็ต

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

ประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการเครือขาย
Internet ของทาเรือ
กรุงเทพ/

งบประมาณ 5.70 ลานบาท

-ระยะเวลาทีร่ ะบบ
เครือขาย Internet ของ
ทาเรือกรุงเทพขัดของ
ไมสามารถใชงานได
ครั้งละไมเกิน 30 นาที
-ความถี่ที่ระบบ
เครือขาย Internet ของ
ทาเรือกรุงเทพขัดของ
ไมสามารถใชงานได ไม
เกินปละ 2 ครัง้
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

3) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร Server
พรอมอุปกรณ

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

4) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณสําหรับการใหบริการและบริหาร
ระบบทาเรือ e-Port

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

51

52

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

53
ประสิทธิภาพของระบบ
งบประมาณ 20.00 ลานบาท
เครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายและอุปกรณสําหรับ
ใชกบ
ั ระบบงาน
ใหบริการเรือ สินคา
คลังสินคา เครื่องมือทุน
แรง และบิลคาภาระ
ตาง ๆ /
-ระยะเวลาทีร่ ะบบ
เครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายและอุปกรณ
ขัดของไมสามารถใช
งานในระบบงานบริการ
เรือ สินคา คลังสินคา
เครื่องมือทุนแรง และ
บิลคาภาระตาง ๆ ครั้ง
ละไมเกิน 30 นาที
-ความถี่ที่ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
และอุปกรณขัดของไม
สามารถใชงานใน
ระบบงานบริการเรือ
สินคา คลังสินคา
เครื่องมือทุนแรง และ
บิลคาภาระตาง ๆไม
เกินปละ 2 ครัง้
ประสิทธิภาพของระบบ
งบประมาณ 7.30 ลานบาท
บริหารจัดการเครือขาย
Internet ของทาเรือ
กรุงเทพ/
-ระยะเวลาทีร่ ะบบ
เครือขาย
Internet
ของทาเรือกรุงเทพ
ขัดของไมสามารถใช
งานได ครั้งละไมเกิน
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

52

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

53
30 นาที
-ความถี่ที่ระบบ
เครือขาย
Internet
ของทาเรือกรุงเทพ
ขัดของไมสามารถใช
งานได ไมเกินปละ 2
ครั้ง

5) โครงการติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
และเครื่องพิมพ (ทดแทนและเพิ่มเติมป
2550)

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

สัดสวนจํานวน
คอมพิวเตอรตอจํานวน
บุคลากร /

งบประมาณ 22.00 ลานบาท

สัดสวนจํานวน
คอมพิวเตอรตอ

6) โครงการซื้อพรอมติดตั้ง PC Server ,
Software
และอุปกรณ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบสํานักงานอัตโนมัติ

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

7) โครงการซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องพิมพ และอุปกรณสําหรับทาเรือระนอง
- ทาเรือระนอง

//

//

จํานวนบุคลากรไมนอย
กวา 1 : 3
ประสิทธิภาพของระบบ
เครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายและอุปกรณสําหรับ
ใชกบ
ั ระบบงาน
สํานักงานอัตโนมัติ /
-ระยะเวลาทีร่ ะบบ
เครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายและอุปกรณ
ขัดของไมสามารถใช
งานในระบบ OA ครั้งละ
ไมเกิน 30 นาที
-ความถี่ที่ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
และอุปกรณขัดของไม
สามารถใชงานในระบบ
OA ไมเกินปละ 2 ครัง้
ประสิทธิภาพของระบบ
เครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายและอุปกรณสําหรับ

งบประมาณ 5.50 ลานบาท

งบประมาณ 3.00 ลานบาท

22

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

52

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

53
ใชกับการใหบริการของ
ทาเรือระนอง/
-ระยะเวลาทีร่ ะบบ
เครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายและอุปกรณสําหรับ
ใชกับการใหบริการของ
ทาเรือระนองขัดของ
ครั้งละไมเกิน 24
ชั่วโมง
-ความถี่ที่ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
และอุปกรณสําหรับใช
กับการใหบริการของ
ทาเรือระนองขัดของ
ไมเกินปละ 2 ครั้ง

8) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร Server
และอุปกรณสําหรับระบบงาน ERP

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

/

ประสิทธิภาพของระบบ
เครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายและอุปกรณสําหรับ
ใชกบ
ั ระบบงาน
Enterprise Resource
Planning /

งบประมาณ 10.00 ลานบาท

-ระยะเวลาที่ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณขัดของไม
สามารถใชงานในระบบ
Enterprise Resource
Planning ครัง้ ละไม
เกิน 4 ชั่วโมง
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-ความถี่ที่ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณขัดของไม
สามารถใชงานในระบบ
Enterprise Resource

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

52

หมายเหตุ / งบประมาณ

53
Planning ไมเกินเดือน
ละ 6 ครัง้

9) โครงการจัดตั้งระบบศูนยขอมูลกลางและ
ระบบเครือขายเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล
ของ ทลฉ.

- แผนกสารสนเทศ กองแผนงาน ทลฉ.

10) โครงการปรับปรุงระบบเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร Server และอุปกรณสําหรับ
ระบบงาน ERP

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

/

//

//

/

การมีศูนยขอมูลกลาง
ของทาเรือแหลมฉบัง /

งบประมาณ 122.60 ลานบาท

ไดรับขอมูลที่ครบถวน
ถูกตองเปน Real –
time
//

ประสิทธิภาพของระบบ
เครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายและอุปกรณสําหรับ
ใชกบ
ั ระบบงาน
Enterprise Resource
Planning /

//

งบประมาณ 11.00 ลานบาท

-ระยะเวลาที่ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณขัดของไม
สามารถใชงานในระบบ
Enterprise Resource
Planning ครัง้ ละไม
เกิน 30 นาที
-ความถี่ที่ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณขัดของไม
สามารถใชงานในระบบ
Enterprise Resource
Planning ไมเกินเดือน
ละ 2 ครัง้
11) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
และอุปกรณเพื่อจัดทําศูนยสํารอง
(Backup Site) สําหรับระบบงาน ERP
และระบบการใหบริการ

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

ประสิทธิภาพของระบบ
เครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายและอุปกรณสําหรับ
ใชกบ
ั ระบบงาน ERP
และระบบงานใหบริการ

งบประมาณ 36.00 ลานบาท
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

52

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

53
เรือ สินคา คลังสินคา
เครื่องมือทุนแรง และ
บิลคาภาระตาง ๆ/
-ระยะเวลาทีร่ ะบบ
เครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายและอุปกรณ
ขัดของไมสามารถใช
งานในระบบงาน ERP
และระบบงานบริการเรือ
สินคา คลังสินคา
เครื่องมือทุนแรง และ
บิลคาภาระตาง ๆ ครั้ง
ละไมเกิน 30 นาที
-ความถี่ที่ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
และอุปกรณขัดของไม
สามารถใชงานใน
ระบบงาน ERP และ
ระบบงานบริการเรือ
สินคา คลังสินคา
เครื่องมือทุนแรง และ
บิลคาภาระตาง ๆไม
เกินปละ 2 ครัง้

12) โครงการซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
และเครื่องพิมพ

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

สัดสวนจํานวน
คอมพิวเตอรตอจํานวน
บุคลากร /

งบประมาณ 13.50 ลานบาท

สัดสวนจํานวน
คอมพิวเตอรตอ
จํานวนบุคลากรไมนอย
กวา 1 : 3
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

13) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เพื่อจัดทําระบบ Corporate Portal Web

51

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

52
//

//

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

ประสิทธิภาพของระบบ
เครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายและอุปกรณสําหรับ
ใชกับระบบ Web
Portal /
-ระยะเวลาที่ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณขัดของไม
สามารถใชงานในระบบ
Web Portal ครั้งละไม
เกิน 30 นาที

งบประมาณ 14.00 ลานบาท

53

-ความถี่ที่ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณขัดของไม
สามารถใชงานในระบบ
Web Portal ไมเกินปละ
2 ครัง้
แผนงานที่ 2 แผนงานเสริมสรางความพรอมดานโปรแกรมระบบ
14) จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

/

//

จํานวนพนักงานที่

งบประมาณ 11.30 ลานบาท

สามารถใชระบบงาน
ERP และ DOC /
- จํานวนพนักงานที่
สามารถใชงานใน
ระบบ ERP เพิ่มขึ้นไม
นอยกวา 50 คน
- จํานวนพนักงานที่
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

52

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

53
สามารถใชงานใน
ระบบ DOC เพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา 25 คน

15) จัดซื้อโปรแกรมสําหรับชวยในการพัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอร

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

/

//

จํานวนระบบงานที่

งบประมาณ 5.60 ลานบาท

พัฒนาขึ้นดวยโปรแกรม
ดังกลาว /
สามารถชวยพัฒนา
ระบบงานไดอยางนอย
ปละ 2 ระบบ

แผนงานที่ 3 แผนงานเสริมสรางความพรอมดานระบบเครือขาย
16) โครงการติดตั้งระบบการแจงขอมูลเรือ
อัตโนมัติ (Automatic
Identification
System - AIS)

- ฝายบริการทา

//

//

การมีมาตรฐานตาม
ขอกําหนดของ IMO
(International
Maritime
Organization) /

งบประมาณ 6.00 ลานบาท

สถานีสื่อสารทางบก
ติดตามตําแหนงเรือที่
อยูในอาณาบริเวณของ
ทาเรือกรุงเทพได

17) โครงการปรับปรุงเครือขาย
และติดตั้งเครือขายวิทยุ

UHF Link

- ฝายบริการทา

//

//

ความสามารถในการ
เชื่อมโยงขอมูลและ
เครือขายสื่อสารระหวาง
กรุงเทพ – สถานีสื่อสาร
ปากน้ํา /

งบประมาณ 7.00 ลานบาท
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

52

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

53
สามารถเชื่อมโยงขอมูล
และเครือขายสื่อสาร
ระหวางกรุงเทพ –
สถานีสื่อสารปากน้ําได

18) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
เครือขาย

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

ประสิทธิภาพของระบบ
เครือขายชนิดใชสาย ณ
ทาเรือกรุงเทพ/

งบประมาณ 21.00 ลานบาท

-ระยะเวลาทีร่ ะบบ
เครือขายชนิดใชสาย
ขัดของไมสามารถใช
งานได ครั้งละไมเกิน
30 นาที
-ความถี่ที่ระบบ
เครือขายชนิดใชสาย
ขัดของไมสามารถใช
งานได ไมเกินปละ 2
ครั้ง
19) โครงการติดตั้งระบบเครือขายและระบบ
รักษาความปลอดภัยบนเครือขายภายใน
ทาเรือกรุงเทพ

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

ประสิทธิภาพของระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
ณ ทาเรือกรุงเทพ/

งบประมาณ 36.00 ลานบาท

-ระยะเวลาทีร่ ะบบ
เครือขายขัดของไม
สามารถใชงานได ครั้ง
ละไมเกิน 30 นาที
-ความถี่ที่ระบบ
เครือขายขัดของไม
สามารถใชงานได ไม
เกินปละ 2 ครั้ง
20) โครงการจัดซื้อเครื่องทําบันทึกขอมูลมือ
ถือ (Hand Held Terminal) และ
เครื่องพิมพ Barcode สําหรับระบบงาน

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตรวจสอบสินคาของ
โรงพักสินคาและ

งบประมาณ 24.85 ลานบาท
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

ดานการใหบริการ

52

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

53
คลังสินคา/
-ระยะเวลาดําเนินการ
ตรวจสอบสินคาของ
โรงพักสินคาและ
คลังสินคาจากระบบ ตอ
ครั้ง ไมเกิน 15 วินาที

แผนงานที่ 4 แผนงานเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบICT
21) โครงการปรับปรุงหองควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรการทาง
อิเล็กทรอนิกส /

/

- ฝายการชาง

งบประมาณ 0.45 ลานบาท

เปนไปตามมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
22) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
บนเครือขายสําหรับทาเรือภูมิภาค

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรการทาง
อิเล็กทรอนิกส /

งบประมาณ 5.60 ลานบาท

เปนไปตามมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
23) โครงการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ดวยกาซ

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

/

การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรการทาง
อิเล็กทรอนิกส /

งบประมาณ 1.20 ลานบาท

เปนไปตามมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคง
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

52

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

53
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส

24) โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัด
ลมระบายอากาศ

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

/

การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรการทาง
อิเล็กทรอนิกส /

งบประมาณ

2.861 ลานบาท

งบประมาณ

0.65 ลานบาท

งบประมาณ

1.50 ลานบาท

เปนไปตามมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
25) โครงการจัดทํานโยบายความมัน
่ คง
ปลอดภัยและเอกสารสนับสนุนตางๆ

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรการทาง
อิเล็กทรอนิกส /
เปนไปตามมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส

26) โครงการจัดทําระบบบันทึกขอมูลล็อก
และระบบสําหรับการเทียบเวลา

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรการทาง
อิเล็กทรอนิกส /
เปนไปตามมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

27) โครงการจัดแบงเครือขายใหเปนไปตาม
นโยบายควบคุมการเขาถึงระบบงาน

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

51

52

//

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

53
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรการทาง
อิเล็กทรอนิกส /

งบประมาณ

1.00 ลานบาท

เปนไปตามมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
28) โครงการจัดทําและทดสอบแผนกูคืน
ระบบงานสําคัญขององคกร

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรการทาง
อิเล็กทรอนิกส /

งบประมาณ 0.95 ลานบาท

เปนไปตามมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
29) โครงการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
ISO/IEC 27001

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรการทาง
อิเล็กทรอนิกส /

งบประมาณ

2.00 ลานบาท

งบประมาณ

1.00 ลานบาท

เปนไปตามมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
30) โครงการบริหารจัดการเหตุการณและ
จุดออนที่เกี่ยวของกับความมั่นคง
ปลอดภัยตอระบบสารสนเทศขององคกร

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรการทาง
อิเล็กทรอนิกส /
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

52

หมายเหตุ / งบประมาณ

53
เปนไปตามมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส

31) โครงการจัดซื้อ System Management
Software
สําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

ประสิทธิภาพการนํา
โปรแกรมไปใชกับ
เครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร
ของ กทท./

//

งบประมาณ

1.60 ลานบาท

งบประมาณ

12.00 ลานบาท

งบประมาณ

22.194 ลานบาท

จัดทํารายงานจากระบบ
โปรแกรมที่จัดซื้อไดไม
นอยกวา 5 รายงาน
32) โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการขอมูล
การใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(Centralized Log)

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

ระยะเวลาในการจัดเก็บ
บันทึกเหตุการณที่
เกี่ยวของกับการใชงาน
สารสนเทศ/
จัดเก็บขอมูลการจราจร
เครือขาย (Log) จาก
อุปกรณเครือขายและ
คอมพิวเตอรแมขายได
ครบถวน100%

แผนงานที่ 5 แผนงาน

การรองรับการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอก

33) โครง การเชื่อมโยงขอมูล
กับ ระบบ
e-Customs ของกรมศุลกากร

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

/

//

//

//

ประสิทธิภาพของระบบ
เครื่องแมขายที่ใชใน
การเชื่อมโยงขอมูลกับ
ระบบ e-Customs ของ
กรมศุลกากร/
ระยะเวลาที่ระบบเครื่อง
แมขายที่ใชในการ
เชื่อมโยงขอมูลกับระบบ
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

52

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

53
e-Customs ของกรม
ศุลกากรขัดของไม
สามารถใชงานได ครั้ง
ละไมเกิน 30 นาที

33

6.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพดาน ICT ของบุคลากร

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

52

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

จํานวนหลักสูตรที่เขารับ

ปละ 0.5 ลานบาท

53

แผนงานที่ 1 แผนงานเสริมสรางแนวคิดและทัศนคติดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร
1) โครงการเสริมสรางแนวคิดและทัศนคติดาน
ICT แกผูบริหาร

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

//

//

- ศูนยพัฒนาบุคคล

การฝกอบรม /
CEO,CFO,CIO เขารับ
การอบรม,สัมนมา,ดูงาน
ดาน ICT ไมนอยกวาป
ละ 2 หลักสูตร

2) โครงการเสริมสรางแนวคิดและทัศนคติดาน
ICT แกบุคลากรในระดับตางๆ

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

//

//

- ศูนยพัฒนาบุคคล

จํานวนหลักสูตรการ

ปละ 0.5 ลานบาท

ฝกอบรมดาน ICT /
จัดฝกอบรมหลักสูตร
ดาน ICT ใหแก
พนักงานในระดับตางๆ
ไมนอยกวาปละ 2
หลักสูตร

แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนาความรูและทักษะบุคลากรในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) โครงการพัฒนาความรูและทักษะดาน ICT
สําหรับบุคลากรผูใชงานในระดับตาง ๆ

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนยพัฒนาบุคคล

//

//

//

//

//

//

จํานวนหลักสูตรการ

ปละ 0.5 ลานบาท

ฝกอบรมดาน ICT /
จัดฝกอบรมหลักสูตร
ดาน ICT ใหแก
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

52

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

53
พนักงานผูใชงานไม
นอยกวาปละ 2
หลักสูตร

4) โครงการพัฒนาความรูและทักษะดาน ICT
สําหรับบุคลากรผูพัฒนา ดูแลและใหบริการ
ดาน ICT

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

//

//

//

//

- ศูนยพัฒนาบุคคล

จํานวนหลักสูตรการ

ปละ 0.5 ลานบาท

ฝกอบรมดาน ICT /
จัดฝกอบรมหลักสูตร
ดาน ICT ใหแก
พนักงานผูพัฒนา ดูแล
และใหบริการดาน ICT
ไมนอยกวาปละ 2
หลักสูตร

แผนงานที่ 3 แผนงานการสนับสนุนการศึกษาคนควา โดยใช ICT
5) โครงการพัฒนาระบบเผยแพรความรูบ
 น
Intranet

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

//

//

//

//

- ศูนยพัฒนาบุคคล

ปริมาณการเขาใช
Intranet /จํานวนการ

ดําเนินการเอง

เขาใช Intranet ปละไม

เปนประจําทุกป

นอยกวา 3,000 ครั้ง
6) โครงการพัฒนาระบบ e-Learning

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนยพัฒนาบุคคล

//

//

ปริมาณการเขาใช ระบบ

ดําเนินการเอง

e-Learning /จํานวน

เปนประจําทุกป

การเขาใช ระบบ
e-Learning ปละไม
นอยกวา 3,000 ครั้ง
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6.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การใช ICT เพื่อยกระดับการเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกส (e-Port) และสนับสนุนนโยบาย e-Logistics

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

52

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

53

แผนงานที่ 1 พัฒนาการแลกเปลี่ยนขอมูลระบบอิเล็กทรอนิกส
1) โครงการปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกสดานบัญชีสินคาขาเขา
และบัญชีตูสินคาขาเขา

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

จํานวนลูกคาที่ใชบริการ

- ผูประกอบการ

งบประมาณ 0.12 ลานบาท

/ จํานวนลูกคาที่ใช
บริการไมนอยกวาปละ
200 ราย

2) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสระหวางทาเรือกรุงเทพและ
กรมศุลกากรดานสินคานําเขา

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

จํานวนการใชบริการ/

- กรมศุลกากร

งบประมาณ 0.70 ลานบาท

จํานวนครั้งในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลปละ
ไมนอยกวา 5,000 ครั้ง

3) โครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสดานขอมูลบัญชีตูสินคาขา
ออก (bayplan) ผานเครือขายอินเตอรเน็ต

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

- ผูประกอบการ

จํานวนการใชบริการ/

งบประมาณ 0.20 ลานบาท

จํานวนครั้งในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลปละ
ไมนอยกวา 2,000 ครั้ง

4) โครงการปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกสดานขอมูลตูสินคาผาน
เขา-ออก (CODECO) และขอมูลตูสินคา
บรรทุก-ขนถาย (COARRI) ผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผูประกอบการ

//

//

จํานวนลูกคาที่ใชบริการ

งบประมาณ 0.40 ลานบาท

/ จํานวนลูกคาที่ใช
บริการไมนอยกวาปละ
20 ราย
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

52

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

53

แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนาระบบงานปฏิบต
ั ก
ิ าร (การขนถายสินคาและบริการทาเทียบเรือ)
5) โครงการพัฒนาระบบบริการดานเรือ สินคา
คลังสินคา เครื่องมือทุนแรงและบิลคาภาระ
ตางๆ

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

//

//

ระยะเวลาสงมอบสินคา

- ฝายบริการทา

จากโรงพักสินคาใหกับ

- ฝายสินคา

เจาของสินคาหรือ

- ฝายการเงิน

ตัวแทน

งบประมาณ 35.00 ลานบาท

/ระยะเวลาเฉลีย
่ ในการ
สงมอบสินคาจาก
โรงพักสินคาใหกับ
เจาของสินคาหรือ
ตัวแทน ไมเกิน 25 นาที
6) โครงการจัดหาระบบการใหบริการทาเทียบ
เรือตูสินคาทดแทนระบบเดิม

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

//

//

- ฝายบริการทา
- ฝายสินคา
- ฝายการเงิน

7) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บคายานพาหนะ
ผานทา (e-Toll Collection System) ของ
ทลฉ.

- แผนกสารสนเทศ กองแผนงาน ทลฉ.

ระยะเวลารับมอบ-สง
มอบตูสินคา/
-ระยะเวลารับมอบตู
สินคาขาออก เฉลี่ย 37
นาที/ตู

งบประมาณ 130.00 ลานบาท

-ระยะเวลาสงมอบตู
สินคาขาเขา เฉลี่ย 37
นาที/ตู
/

//

//

ระยะเวลายานพาหนะ
ผานประตูตรวจสอบ
สินคาที่ ทลฉ

งบประมาณ 84.70 ลานบาท

/
- ระยะเวลายานพาหนะ
ผานประตูตรวจสอบ
สินคาของ ทลฉ. ใน
เวลา 15 วินาทีตอคัน
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

8) โครงการจางเหมาพรอมติดตั้งระบบควบคุม
การผานเขา-ออกประตูตรวจสอบโดย
อัตโนมัติ (e- Gate )

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝายสินคา
- ฝายบริการทา
- ฝายการเงิน

51
/

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

52
//

//

หมายเหตุ / งบประมาณ

53
/

ระยะเวลาในการดําเนิน
กิจกรรม ณ ประตูเขาออก
/
- ระยะเวลาดําเนิน
กิจกรรม ณ ประตูเขาออกดานตรวจสอบ
สินคาเขื่อนตะวันออก
ตอครั้ง ไมเกิน 30
วินาที
- ระยะเวลาดําเนิน
กิจกรรม ณ ประตูเขาออกดานตรวจสอบ
สินคาเขื่อนตะวันตกตอ
ครั้ง ไมเกิน 20 วินาที
- ระยะเวลาดําเนิน
กิจกรรม ณ ประตูเขาออกทาบริการตูสินคา 1
และ 2 ตอครั้ง ไมเกิน 1
นาที

งบประมาณ 232.30 ลานบาท

- ระยะเวลาดําเนิน
กิจกรรม ณ ประตูเขาออกลานบรรจุตูสินคา
บริเวณทางเขาถนนอาจ
ณรงค ลานวางตูสินคา
เปลา และลานบรรจุตู
สินคา ตอครั้ง ไมเกิน
20 วินาที
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6.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การนํา ICT มาพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและการบริหารจัดการ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

52

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

53

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานบริหารและจัดการสําหรับ e-Management
1) โครงการติดตั้งระบบบัญชีการเงิน บัญชี
บริหาร และระบบวางแผนทรัพยากรองคกร
เพื่อรองรับธุรกิจใหม

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) โครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรสําหรับ
สํานักแพทยและอนามัยของการทาเรือแหง
ประเทศไทย

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

//

- หนวยงานตางๆ ของ กทท.

การปดบัญชีของ กทท.
/

งบประมาณ 69.69 ลานบาท

ระยะเวลาการปดบัญชี
รายไตรมาส ไมเกิน 30
วันนับถัดจากวันสิ้นไตร
มาส

//

//

- กองการแพทย

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ 4.158 ลานบาท

ตรวจสอบพัสดุคงคลัง
ของสํานักแพทยและ
อนามัย /
ระยะเวลาดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุคงคลัง
ของสํานักแพทยและ
อนามัยจากระบบ ตอ
ครั้ง ไมเกิน 15 วินาที

3) โครงการจางพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน
และอาคารใหเชาพรอมติดตั้งเครื่องแมขาย
และอุปกรณ

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กองจัดการทรัพยสิน

//

//

ระยะเวลาทีห
่ นวยงานที่

งบประมาณ 8.575 ลานบาท

เกี่ยวของสามารถนํา
ขอมูลการเชาไปใช

39

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

52

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

53
สําหรับออกใบแจงหนี้ /
ภายหลังผูเชาลงนามใน
สัญญาเชาแลวหนวย
งานที่เกี่ยวของสามารถ
นําขอมูลการเชาไปใช
สําหรับออกใบแจงหนี้
ไดภายใน 1 วัน

แผนงานที่ 2 แผนงานการสงเสริมการใช ICT
4) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
ประจําหนวยงาน

Intranet

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

//

//

//

//

จํานวนครั้งของผูเขา
เยีย
่ มชม/
จํานวนครั้งของผูเขา
เยี่ยมชมไมนอยกวา 20

ดําเนินการเอง
เปนประจําทุกป

ครั้ง/วัน
5) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง Web Site ของ
กทท.

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หนวยงานตางๆ ของ กทท.

//

//

//

//

//

//

จํานวนครั้งของผูเขา
เยีย
่ มชม/
จํานวนครั้งของผูเขา
เยี่ยมชมไมนอยกวา 20

ดําเนินการเอง
เปนประจําทุกป

ครั้ง/วัน
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6.5 ยุทธศาสตรที่ 5 การนํา ICT มาสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย
่ ง

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

52

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

53

แผนงานการนํา ICT มาสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
1) โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลกลางเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในของ
กทท.

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

//

//

- สํานักบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน

ระยะเวลาการ

ดําเนินการเอง

ดําเนินงาน/
สามารถลดระยะเวลา
การสืบคนและรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในตาม
ประเด็นที่ตองการไดไม
นอยกวา 60%

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลกลางเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
- สํานักบริหารความเสี่ยงและควบคุม
กทท.
ภายใน

//

//

ระยะเวลาการ

ดําเนินการเอง

ดําเนินงาน/
สามารถลดระยะเวลา
การสืบคนและรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการ
บริหารความเสีย
่ งตาม
ประเด็นที่ตองการไดไม
นอยกวา 60%

3) โครงการจัดหาเครื่องมือเพื่อชวยใน
กระบวนการตรวจสอบ

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝายตรวจสอบและประเมินผล

//

//

ระยะเวลาการ

ดําเนินการเอง

ดําเนินงาน/
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
50

51

52

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

หมายเหตุ / งบประมาณ

53
สามารถลดระยะเวลา
การสืบคนและรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการการ
ตรวจสอบตามประเด็นที่
ตองการไดไมนอยกวา
60%
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