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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บทที่ 1. บททั่วไป  

1.1  ความเป็นมา 
1.2  วิสัยทัศน์พันธกิจ และยทุธศาสตร์ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน   

บทที่ 2. การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.1 สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน 
 2.2 สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายนอก 
 2.3การประเมินสภาวะแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 

2.3.4.1 บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะภายในองค์กร 
2.3.4.2 บทวิเคราะห์สถานภาพด้านไอซีที ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งปัจจัยหรือ 
อิทธิพลจากภายนอก ที่มีผลกระทบต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

 2.4  สรุปผลการวิเคราะห์ 
บทที่ 3. เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตรใ์นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1 เป้าหมายโดยรวม 
3.2 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการตาม นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของบริษัทฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3พัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4การบํารุงรักษาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายและสารสนเทศใหม้ปีระสิทธิภาพ 

บทที่ 4. นโยบายด้านสารสนเทศ 
4.1.  นโยบาย ด้านการจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
4.2.  นโยบาย ด้านการจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  

1)  เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สําหรับ การทํางานทั่วไป 
2)  เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สําหรับ การทํางานเชิงธุรกิจ   

4.3.  นโยบาย การจัดหา เครื่องพิมพ์ และเคร่ือง Multi-Function  
4.4  นโยบาย ด้านบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
4.5.  นโยบาย ด้านซอร์ฟแวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
4.6.  นโยบาย ด้านซอร์ฟแวร์ระบบ และชุดเคร่ืองมือสําเร็จรูป (System Tools,  
and Collaboration Tools)   
4.7.  นโยบาย ด้าน ซอร์ฟแวร์ อรรถประโยชน์ (Software Utility) 
4.8.  นโยบาย ด้าน ระบบป้องกันไวรัส (AntiVirus) และระบบรักษาความปลอดภัย (System  
Security) 
4.9.  นโยบาย ด้าน ศูนย์ข้อมูลหลัก และ ศูนย์ข้อมูลสํารอง 
4.10. นโยบาย ด้านการสํารองข้อมูล และการเรียกคืนข้อมูล  
4.11. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  
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บทที่ 5. การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  การบริหารจัดการ 
5.2  การติดตามประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1ตัวช้ีวัดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ตัวช้ีวัดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 
ของบริษัทฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3ตัวช้ีวัดพัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4ตัวช้ีวัดการบํารุงรักษาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 
ให้มีประสทิธิภาพ          

บทที่ 6. ตารางสรุปแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก  
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ความเป็นมา 
บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด เป็นรัฐวิสาหกิจตามนโยบายพิเศษของรัฐ จัดอยู่ในประเภทยุทธปัจจัย สาขา

อุตสาหกรรมอยู่ในความควบคุมของกองทัพเรือสังกัดกระทรวงกลาโหม ก่อต้ังขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2500 และโดยที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการ
ดําเนินงานภายในองค์กรตามกรอบนโยบายสารสนเทศของประเทศ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่     11 
พฤษภาคม2542 ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้เป็นผลสําเร็จต้ังแต่   
ปีงบประมาณ2547 เป็นต้นไป รวมทั้งรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในทุกกระทรวงอีกด้วยนั้น บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด ได้เล็งเห็น
ถึงความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินการภายในบริษัทฯ โดยได้จัดทําแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2551 – 2553 ซึ่งได้ครบวาระไปแล้ว ต่อมาได้จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 
2554 – 2556 เพ่ือให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ และเพ่ือให้หน่วยต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ไปแล้วน้ัน บัดน้ี บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด เห็นว่าควรมีการปรับปรุงแผนแม่บทดังกล่าวให้มีความเหมาะสมข้ึนอีกตาม
เจตนารมณ์ของการประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ นโยบายของรัฐบาล และ
กฎหมายที่ เ ก่ียวข้อง เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารบ้านเมืองที่ ดี พ .ศ . 2546 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นต้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของ
บริษัท จึงได้จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด ปี 2554 – 2556 (ฉบับปรับปรุง) ขึ้น
เพ่ือให้บริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้ต่อไป 

สําหรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด พ.ศ. 2554 – 2556 ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้อง และต่อเน่ืองกับแผนแม่บทสารสนเทศ บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด พ.ศ. 2551 – 2553 และเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ประจําปี 2555 รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
เตรียมการจัดทําคําของบประมาณในปี 2555 ทั้งน้ียังคงยึดแนวทางในการจัดทํา รูปแบบ รายละเอียด หัวข้อและ
เน้ือหา ตาม คู่มือการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระดับหน่วยงานตามที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทําขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน
หลักการ และมีจุดมุ่งหมายให้การจัดทําแผนแม่บทฯ เป็นแผนที่มีความกระชับ ชัดเจน และทันการณ์ กําหนดเฉพาะ
ประเด็นที่สําคัญ พร้อมที่จะนําไปใช้งานในเวลาที่รวดเร็ว ทั้งสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของบริษัทฯ ให้มีความสัมฤทธ์ิผล ซึ่งผลลัพธ์คือ การพัฒนาระบบบริหาร
ภายในหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม 
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1.2 วิสัยทศัน์  
  ก.วิสัยทัศนข์อง บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 
  “ เป็นศูนย์กลางจัดหา และ บริหารจัดการยุทธภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนกองทัพไทย และ เป็นหน่ึงในผู้นํา    
    อุตสาหกรรมอู่เรือในภูมิภาค” 

     ข.วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 
     “ บริษัท อู่กรุงเทพ จาํกัด จะนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของบริษัท เพ่ือให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ารวมทั้งผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมุง่ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ” 
 

1.3 พันธกิจ 
  ก. พันธกิจของ บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 
         ประกอบกิจการอู่เรือ สร้างและซ่อมเรือ ตลอดจนเคร่ืองจักรและอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับพาณิชยนาวี  
         ทุกประเภทของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
     ข. พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 

 1. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนภารกิจหลักของบริษัทฯ และนโยบายรัฐบาล 
  2. พัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้มคีวามทันสมัย สามารถเช่ือมโยง แลกเปลี่ยน 

ข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย 
 3. พัฒนาระบบงานและระบบฐานข้อมูล 

  4. พัฒนาบุคลากร จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ให้มคีวามรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลย 
สารสนเทศ 

1.4 ยุทธศาสตร์ 
   ก. ยุทธศาสตร์ของ บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 

  1.พัฒนาอู่เรือให้มีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน เน้นคุณภาพและมาตรฐานในการซ่อม สร้างเรือ และ
บุคลากรให้มคีวามพร้อมในทกุๆด้าน โดยเฉพาะด้านการต่อเรือ 

  2.สนับสนุนกิจการอู่เรือ ซ่อมสร้างเรือกับลูกค้าในทุกระดับ รวมทั้งการทําตลาดเชิงรุก 
  3.ร่วมมือกับภาคเอกชนในการประกอบกิจการอู่เรือ และกิจการที่เก่ียวเน่ืองกับกิจการพาณิชยนาวี เพ่ือ

เพ่ิมการพัฒนาบริหารให้แข็งแกร่ง และเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอู่เรอืภายในประเทศด้วย 
   ข. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบายรัฐบาล 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของบริษัทฯ 
3. พัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและอุปกรณ์เพ่ือการจัดการข้อมูล 
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีรปูแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
6. พัฒนาระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลเพ่ือการบูรณาการ 
7. พัฒนาระบบเครือข่าย และระบบความปลอดภัยเครือข่าย อย่างมีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมทั่วถึง 
8. บํารุงรักษาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
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1.5 วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัท อู่กรงุเทพ จํากัด (2551-2553) สอดคล้องกับแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที ่2 ของประเทศไทย (พ.ศ.2552-2556) 

1. เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ซึ่งได้กําหนดให้ทุกกระทรวง และ
รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานจัดทําและ/หรือ ปรบัแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงานตน ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ระดับประเทศ ทั้งในด้านสาระและกรอบระยะเวลาการ
ดําเนินงาน (พ.ศ.2554-2556) 

2. เพ่ือให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ารวมทั้งผูใ้ช้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ” 

3. เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบสําคัญในการพิจารณาของบประมาณประจําปี จากสํานักงบประมาณ 
4. เพ่ือให้การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของบริษทัฯ  เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 

และเกิดประโยชน์สูงสุด 
5. เพ่ือลดปัญหาต่างๆ ของโครงการที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารงานในรูปแบบใหม่ๆในอนาคต 

 
 วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1. เพ่ือวิเคราะห์ระบบงานและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมมาช่วยในการบริหารจัดการ 
2. เพ่ือจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบร่วม ที่มสีมรรถนะเหมาะสมกับงานของบริษัทฯ 
3. พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเช่ือมโยงงานระดับฝ่าย ส่วน กอง 

หรือหน่วยงาน ของบริษัทฯ  
4. เช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและขอ้มูลกับระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง  
5. เพ่ือพัฒนาการนําฐานข้อมูลช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 
6. พัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบ ให้สามารถดูแลระบบ ออกแบบระบบและพัฒนาระบบในการ

ควบคุมดูแล 
7. พัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้ระบบ และเครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสร้างรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการใช้งานต่อไป 
8. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ (KM) ให้กับบุคลากรภายในองค์กรได้ 
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บทที่ 2 
การวิเคราะหส์ถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1 สถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน 
 บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด มีหน่วยงานภายในแบ่งออกเป็น 4 กอง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองทรัพยากรบุคคลและ
บริหาร กองการเงินและบัญชีงบประมาณ กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด กองปฏิบัติการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานประกันคุณภาพ และแผนกความปลอดภัยในการทํางาน มีรองผู้จัดการฝ่ายเทคนิครับผิดชอบดูแลงานใน
กองธุรกิจและการตลาดและกองปฏิบัติการรองผู้จัดการฝ่ายบริหารดูแลกองทรัพยากรบุคคลและกองแผนงานการเงิน
และงบประมาณ ส่วนหน่วยงานน้ันขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ ปัจจุบันแต่ละกองมีคอมพิวเตอร์ใช้งานอยู่แล้วเป็น
ส่วนมาก มีระบบเครือข่ายที่ใช้งานระบบบัญชีและงานจัดซื้อได้แก่ ระบบ Forma อยู่ในกองการเงินฯ แผนกพัสดุและ
จัดซื้อ กองทรัพยากรบุคคล และกองพัฒนาธุรกิจและการตลาด นอกจากน้ันยังมีระบบออกใบสั่งงานที่เป็นระบบ
เครือข่ายอยู่อีกในกองพัฒนาธุรกิจและการตลาด ระบบงานที่กล่าวมาน้ีถือได้ว่ายังทํางานได้ไม่เต็มศักยภาพเน่ืองจาก
ปัญหาด้านบุคลากรผู้ใช้งานในบางหน่วยงานท่ียังขาดความเข้าใจในระบบงาน อาจเน่ืองมาจากความซับซ้อนของ
ระบบที่มีรากฐานมาจากงานระบบบัญชี ส่วนงานระบบออกใบสั่งงานน้ันก็เช่นกันแต่มีปัญหามาจากการขาดบุคลากร
แม้ว่าระบบจะไม่มีความซับซ้อนมากนัก และยังมีระบบโปรแกรมรูดบัตรด้วยบาร์โค๊ด ระบบบัญชีเงินเดือน ระบบสรุป
การทํางานล่วงเวลาใช้อยู่ในแผนกทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคลและบริหาร ซึ่งเป็นระบบแยกอีกด้วย 
 บริษัทฯ มี Website ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ด้วยคือ www.Bangkokdock.co.thซึ่งได้มีการปรับปรุงให้มี
ความละเอียดและทันสมัยมากขึ้น แต่ปัจจุบันยังขาดการดูแลและยังต้องพ่ึงพาผู้ออกแบบจากภายนอกอีกด้วย ในส่วน
การติดต่องาน ขณะนี้บริษัทได้ติดต้ังระบบ Internetให้กับหน่วยงานต่างๆ เกือบครบถ้วน เหลือเพียงแผนกจัดการ
ความปลอดภัยในการทํางานเท่าน้ัน แต่ก็สามารถใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับแผนกกํากับการซ่อมสร้างซึ่งมีที่ทํางาน
อยู่ในที่เดียวกันได้ อย่างไรก็ตามการติดต่อสื่อสารด้วย Internet ภายในน้ันยังใช้ไม่มากนัก เน่ืองจากสถานที่ทํางานอยู่
ใกล้เคียงกัน สามารถใช้โทรศัพท์ภายในได้ สําหรับการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกน้ัน สามารถใช้ได้หลายวิธี 
เช่น โทรศัพท์ โทรสาร Internet จดหมาย เป็นต้น 
 สําหรับระบบสารสนเทศท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงเป็นสรุปหรือรายงานที่ได้จากการพิมพ์ออกมาจากโปรแกรม
ต่างๆ เช่น รายงานทางบัญชี สรุปต้นทุนงานแยกตามโครงการ รายงานการทํางานล่วงเวลา รายงานการปิดเปิดงาน
ของการซ่อมเรือแต่ละลํา สถานะกําลังพลแยกตามกอง แผนการทํางานย่อยของโครงการซ่อมเรือ ฯลฯ นอกจากน้ัน
เป็นสารสนเทศที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้จัดทําขึ้นเป็นงานๆ โดยใช้โปรแกรมสํานักงาน เช่น Word หรือ Excel เป็นต้น เพ่ือ
เสนอให้ผู้บริหารรับทราบและใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ส่วนระบบฐานข้อมูลที่สําคัญเช่น ฐานข้อมูลประวัติ
พนักงาน การบันทึกประวัติการอบรม การบันทึกวันลาของพนักงาน ยังคงใช้ระบบ Manual แต่ยังมีความพอเพียงต่อ
การใช้งานของผู้บริหารในระดับหน่ึง 
 การใช้ระบบการบริหารสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานอ่ืน เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน การบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ MIS/EIS ระบบ Early Warning System ยังคงได้รับการพัฒนา
ในระดับตํ่า เน่ืองจากขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ พ.ร.บ. เก่ียวกับคอมพิวเตอร์น้ัน บริษัทยังคงมีอุปสรรคในเรื่องค่าใช้จ่าย
หรืองบประมาณอยู่ โปรแกรมลิขสิทธ์ิต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงใช้วิธีคัดลอกมาจากของจริง ซึ่งจะทําให้มีปัญหา
เกิดขึ้นในอนาคต เช่น การเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพงาน ISO 2001 : 2008 และการเป็นตัวอย่างที่ดีในการ
บริหารงานภาครัฐ ปัญหาเหล่าน้ีจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไปด้วย 
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2.2สถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานภายนอก 
 ดังที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2.1 สถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวกับหน่วยงานภายนอก บริษัทมีWebsite 
ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและผู้ที่สนใจเข้าชมได้ แต่ยังขาดการดูแลและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Update) 
เน่ืองจากขาดผู้ดูแลรับผิดชอบอย่างเป็นจริงเป็นจัง อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าวตามกลยุทธ์การตลาดที่กําหนดไว้ในแผนธุรกิจ ส่วนการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Internet น้ันยังคง
มีความกระจัดกระจายของ User Name Address อยู่คือ ต่างคนต่างใช้ ยกเว้น อี-เมล์ ที่เป็นของบริษัทเท่าน้ันซึ่งใช้
อยู่ในแผนกธุรการ กองทรัพยากรบุคคลและบริหาร แต่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วสามารถ
สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร ได้ผ่านทางช่องทางดังกล่าวสารสนเทศอีกประเภทหน่ึงที่บริษัทใช้อยู่ได้แก่ ระบบ GFMIS – 
SOE ซึ่งกําหนดโดยกระทรวงการคลัง 
 
2.3 การประเมินสภาวะแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 

     2.3.1ด้านฮาร์ดแวร์ 
 หน่วยงานภายในของบริษัทมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่จําเป็นใช้อยู่ทุกหน่วยงานซึ่งแตกต่างกันด้วย
ความเก่าใหม่ของรุ่น และชนิดของเคร่ืองเช่น PC หรือNotebook , LAN – Server , Scanner ,Printer Laser หรือ 
Inkjet หรือ Dot –Matrix แล้วแต่ความเหมาะสมของงานและโปรแกรมท่ีใช้การป้องกันความปลอดภัยของเครื่องหรือ 
การบํารุงรักษายังอยู่ในระดับตํ่านอกจากน้ียังมีอุปกรณ์สื่อสารทั่วไป เช่นโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรสาร ซึ่งใน
อนาคตต้องมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ดูแลการใช้งาน การบํารุงรักษา การจัดหาทดแทน โดยตรง 
 2.3.2 ด้านซอร์ฟแวร์ 
 โปรแกรมที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมสํานักงานเช่น Word,Excel,Power point ฯลฯ ซึ่งขณะน้ีมีปัญหาเรื่อง
ลิขสิทธ์ิ อีกส่วนหน่ึงเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในส่วนงานเช่นโปรแกรมระบบบัญชี – พัสดุ โปรแกรมออกใบสั่ง
งาน โปรแกรมรูดบัตรบันทึกเวลาทํางาน โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมการออกแบบเรือ ซึ่งว่าจ้างพัฒนาขึ้นมาและยัง
ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ การป้องกันความปลอดภัยของโปรแกรมและข้อมูลยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร 
 2.3.3 ด้านบุคคลากร 
 บริษัทยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ยังคงใช้บุคคลากรที่มีความรู้อยู่
บ้างมาดูแล สําหรับบางโปรแกรมผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลเอง ทําให้ขาดการวางแผนการใช้งาน การบํารุงรักษา การ
พัฒนาระบบ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนท่ีจะจัดต้ังหน่วยงานหรือจัดหาบุคคลกร ด้านน้ีเข้าเพ่ิมเติมตามแผนแม่บท ปี 
2555  
 2.3.4 ด้านผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงาน 
 โดยส่วนใหญ่ของหน่วยงานท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้อยู่ ผู้ใช้งานมีความรู้ความสามารถในการใช้งานได้ดีใน
ส่วนที่ตัวเองปฏิบัติงานอยู่ แต่ยังขาดความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม และการบํารุงรักษา และการป้องกัน
ความปลอดภัย จึงมีความจําเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมเติม ในแต่ละระดับของผู้ปฏิบัติงาน และแต่ละหน่วยงาน
ต่อไป โดยมีเป้าหมายลงไปถึงพนักงานท่ัวไปให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้
ต่างๆ ที่จําเป็นได้ นอกจากน้ันผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการอบรมเก่ียวกับการจัดทําสารสนเทศด้านต่างๆ เช่น งาน
บริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและควบคุมภายใน การจัดทําสารสนเทศเพ่ืองาน MIS/EIS ฯลฯ เพ่ิมเติมอีกด้วย 
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2.3.4.1บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะภายในองค์กร 
 

องค์ประกอบหลัก/  ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 
ปัจจัยด้านอุปกรณ ์
ซอฟต์แวร์ และโครง 
ข่ายเทคโนโลยีสาร 
สนเทศ 

1.ระบบเครือข่ายทั่วถึง 1. ต้องพงึพาเทคโนโลยีจากภายนอก 
 
 

ปัจจัยด้านบุคคล  1. ผู้ใช้ไม่มีความรู้เพียงพอ ขาดทักษะ 
ไม่อยากใช ้

2. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี
จํากัด 

3. ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบเฉพาะด้าน
สารสนเทศระดบักองโดยตรง(ตาม
แผนกต่างๆ) 

ปัจจัยด้านงบประมาณ  1. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่
เพียงพอ 

 
ปัจจัยด้านบริหารจัดการ 1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. องค์กรมีความนา่เชื่อถือ เป็นทีรู่จ้ัก 
3. มีคณะทํางานและผู้รับผิดชอบทุก

ระดับ 

 
 

 
2.3.4.2 บทวิเคราะห์สถานภาพด้านไอซีที ที่เก่ียวขอ้งกับหน่วยงานภายนอก รวมท้ังปัจจัยหรืออิทธิพลจาก

ภายนอก ที่มีผลกระทบต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
 

องค์ประกอบหลัก/  ตัวแปร โอกาส ผลกระทบ 
หน่วยงานภายนอกที่
เก่ียวข้อง 

1. มีหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสาร 
สนเทศรองรับที่ชัดเจน 

 

ปัจจัยและข้อกําหนดในแผน
แม่บทไอซทีีของประเทศ 

1. มีหน่วยงานรับผิดชอบด้าน
เทคโนโลยีสารสเทศที่ชัดเจน 

มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของประเทศท่ีชัดเจน 

 

มาตรฐานข้อกําหนด กฏ
ระเบียบ กฏหมาย 

 1. กฏหมายและระเบียบออกมาไม่
ทันเทคโนโลยี 

2. นโยบายการบริหารไม่ต่อเน่ืองมี
การเปลี่ยนแปลงในเชิงข้อมูล 

ปัจจัยอ่ืนๆ 1. ผู้นําประเทศมวิีสัยทัศน์และให้
ความสําคัญของเทคโนโลยี

4. พ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอก 
5. งบประมาณสนับสนุน 
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สารสนเทศ 
2. ประชาชนมีความรู้ด้าน

คอมพิวเตอร์มากขึ้น 
3. ทรัพยากรด้านสารสนเทศมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
2.4 สรุปผลการวิเคราะห์ 
 เมื่อพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัดแล้ว
สามารถนํามากําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทได้ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการ
ดําเนินการในเชิงรุก และการแก้ไขจุดอ่อน อุปสรรค เพ่ือให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เป็นไปอย่างมี
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังน้ี 

1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการตาม นโยบายรัฐบาล 
2.พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของบริษัทฯ 
3.พัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. การบํารุงรักษาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายและสารสนเทศใหม้ปีระสิทธิภาพ 
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บทที่ 3  
เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3.3 เป้าหมายโดยรวม 

เป้าหมายโดยรวมของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 
1.  มีการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผูใ้ห้และผูใ้ช้บริการ สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและ   
    มีประสทิธิภาพ 
2.  บุคลากรทกุระดับ มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า 
    สูงสุด 
3.  มีคลังข้อมลูและระบบงานที่สนับสนุนภารกิจของบริษัทฯ ที่ถูกต้องและทนัสมัยเป็นปัจจุบัน 
4.  มีเครือข่ายที่เช่ือมโยงอย่างสมบูรณ์และครอบคลุมทุกหน่วยงานของบริษัทฯ 

 
3.4 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการตาม นโยบายรัฐบาล 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 1  
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ทีส่ามารถบรรลุยุทธศาสตร์ที่ 1   
ประกอบด้วยแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารตามนโยบายรัฐบาล 
1. โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2554-2556 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ Back 

Office/Document/Management Information System (MIS) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของบริษัทฯ 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 2  

1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้มีฐานขอ้มูลสามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมลูเพ่ือให้บริการแก่กลุม่เป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ทีส่ามารถบรรลุยุทธศาสตร์ที่ 2  ประกอบด้วย 
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกลไกการบริหารจัดการ 

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานบริหารงานบุคคล (HR) 
2. โครงการพัฒนาระบบการตลาด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3พัฒนาองคค์วามรู้ และสมรรถนะบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 3  

1. บุคลากรทุกระดับในของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาด้านสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง 
2. บุคลากรในบริษัทฯ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ทีส่ามารถบรรลุยุทธศาสตร์ที่ 3  ประกอบด้วย 
แผนงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. โครงการศึกษา/ดูงาน/ประชุม/สัมมนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

แผนงานสร้างกลไกการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Knowledge Management) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4การบํารุงรักษาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 4 

1. เพ่ือบํารุงรักษา และบริหารจัดการระบบเครือข่ายและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และ
เสถียรภาพ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ทีส่ามารถบรรลุยุทธศาสตร์ที่ 4ประกอบด้วย 
 

แผนงานบํารุงรักษาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 
1. โครงการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ ของบริษัทฯ 
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บทที่ 4 
นโยบายด้านสารสนเทศ 

4.1.  นโยบาย ด้านการจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
 ตามที่ทางแผนกสารสนเทศ ได้พิจารณาเปรียบเทียบเครื่องแม่ข่ายจากหลายตราอักษรพบว่า มีตราอักษรที่
ได้รับความน่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพสูง ในระดับใกล้เคียงกัน และเห็นควรพิจารณา ใน 3 ตราอักษร คือ IBM,HP, 
และ DELLโดยที่ คุณลักษณะของเครื่องแม่ข่าย IBM ตรงกับความต้องการ และมีคุณสมบัติดีกว่า ตราอักษรอ่ืน ทาง
แผนกสารสนเทศ จึงพิจารณา และ ยึดถือ ตราอักษร IBM ประเภท RACK SERVER มาตรฐาน เป็นเคร่ืองแม่ข่ายหลัก
, เครื่องแม่ข่ายสํารอง และเคร่ืองบริหารข้อมูลกลาง   
 
4.2.  นโยบาย ด้านการจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  
 ตามที่ทางแผนกสารสนเทศ ได้พิจารณา เปรียบเทียบ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ในท้องตลาด สามารถจัด
กลุ่มได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ เครื่องประกอบทั่วไป (ไม่มีตราอักษร) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน      (มีตรา
อักษร) เช่น IBM, HP, DELL, Compaq, ACER เป็นต้น จากการพิจารณาจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเดิมที่ทาง
บริษัทฯ ใช้อยู่ พบว่าเป็นเครื่องประกอบทั่วไปทั้งหมด โดยประสบปัญหาในการซ่อมบํารุงเป็นอย่างมาก เช่น 1. มี
ความหลากหลายของอุปกรณ์ต่างๆภายในมากเกินไป 2. ไม่มีคุณลักษณะเฉพาะ 3. ไม่มีมาตรฐาน4. ไม่สามารถหา
แหล่งที่มาและบริษัทผู้รับผิดชอบได้จากปัญหาดังกล่าวจึงเลือกพิจารณาเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบ
มาตรฐาน (มีตราอักษร) โดยมีข้อพิจารณาคุณลักษณะทางเทคนิค ความเสถียร และความน่าเช่ือถือของสินค้า การ
รับประกันการบริการหลังการขาย ราคา และค่าบริการซ่อม/เปลี่ยน หลังจากสินค้าหมดประกัน โดยมีรายละเอียด
ตามกลุ่มการใช้งานดังน้ี  
 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สําหรับ การทํางานทั่วไป 
สินค้าสําหรับใช้งานทั่วไป มีคุณลักษณะเชิงเทคนิคที่สูง อยู่ระดับเดียวกับตลาด ในราคาที่เหมาะสม แต่

เน่ืองจากสินค้าดังกล่าวไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือใช้งานเชิงธุรกิจ การทํางานติดต่อกันเป็นเวลานานจะทําให้เกิด
ข้อผิดพลาด และมีค่าความเสถียรที่ตํ่า 
2)  เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สําหรับ การทํางานเชิงธุรกิจ  

สินค้าเชิงธุรกิจ แม้จะมีคุณลักษณะที่ไม่สูงเทียบเท่าสินค้าในตลาด แต่มีความเสถียรที่สูงมาก ซึ่งมีการ
รับประกันสินค้า และบริการหลังการขายที่ดี ซึ่งตรงและเหมาะสมกับความต้องการ ของบริษัทฯ แต่เน่ืองจาก 
ราคาสินค้าเชิงธุรกิจมีราคาสูง ทําให้ต้องพิจารณา ความเหมาะสมระหว่าง คุณลักษณะทางเทคนิค และ ราคา 
ทางแผนกสารสนเทศ จึงพิจารณาตามคุณลักษณะเด่นของตราสินค้าดังน้ี  
 
ตราอักษร คุณลักษณะทางเทคนิค ความเสถียร งานด้านบริการ ราคา 

IBM สูง สูง สูง สูง 
HP ค่อนขา้งสูง ค่อนขา้งสูง ปานกลาง ปานกลาง 

DELL ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง 
ACER สูง ตํ่า ตํ่า ปานกลาง 
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 เน่ืองจาก บุคคลากรด้านสารสนเทศ มีจํานวนจํากัด การพิจารณาทางด้านงานบริการ จึงถือเป็นปัจจัยที่
สําคัญในการพิจารณาเลือก สินค้าดังกล่าว ซึ่งการเปรียบเทียบคุณลักษณะเด่นของตราสินค้าต่าง ๆ พบว่า มีเพียง ตรา
อักษร IBM และ HP เท่าน้ัน ที่สามารถให้บริการ ในระดับที่ยอมรับได้ และเมื่อเทียบด้านงบประมาณ ที่จํากัด ของ
บริษัทฯ จึงพิจารณายึดถือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตราอักษร HP เป็นหลัก เพ่ือง่ายในการบริหารจัดการ ต่อไป  
 
4.3.  นโยบาย การจัดหา เครื่องพิมพ์ และเครื่อง Multi-Function  

การท่ีมีความหลากหลายของเคร่ืองพิมพ์ และเคร่ือง Multi-Function ทําให้เกิดความยุ่งยากในการบริหาร
จัดการ จึงได้มีการกําหนดตราอักษร และระบุรุ่นเฉพาะที่เหมาะสมเพียง 2 รุ่น โดยมุ่งเน้นการทํางานผ่านระบบ
เครือข่ายหลักของบริษัทฯ  
 
4.4  นโยบายด้านบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงพ้ืนฐานทั้งหมด โดยการ
ตรวจสอบอาการชํารุดเบ้ืองต้น และติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการซ่อมบํารุงต่อไป  

 
4.5.  นโยบาย ด้านซอร์ฟแวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 

 อยู่ระหว่างการพิจารณา ระหว่าง Microsoft Windows + Microsoft Office โดยจะทําให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เมื่อใช้ร่วมกับระบบ Microsoft SharePoint แต่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ซึ่งอาจจะยังไม่ถึงจุดที่เหมาะสมที่จะ
ลงทุน จึงได้พิจารณาซอร์ฟแวร์ระบบปฏิบัติการแบบ Open Source ถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพเพียง 35% ของ 
Microsoft Suites ก็ยังคงเป็นระบบที่น่าสนใจเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายทั้งองค์กร เพียง 10-15% ของค่าลิขสิทธ์ิจากค่าย 
ไมโครซอร์ฟ 

 
4.6.  นโยบาย ด้านซอร์ฟแวร์ระบบ และชุดเครื่องมือสําเร็จรูป (System Tools, and Collaboration Tools) 
 เพ่ือให้การใช้งานมีมาตรฐานในการทํางานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้ จึงพิจารณาระบบ 
Microsoft SharePoint และ Dundas/หรือ Microsoft Performance Points โดยมุ่งเน้นการทํางานผ่าน Browser 
มาตรฐาน เช่น IE, Chrome เป็นต้น  
 
4.7.  นโยบาย ด้าน ซอร์ฟแวร์ อรรถประโยชน์ (Software Utility) 

มีการกําหนด ซอร์ฟแวร์มาตรฐานของบริษัทฯ และไม่อนุญาตให้ใช้ซอร์ฟแวร์อ่ืน เพ่ือให้การบริหารจัดการด้าน
ซอร์ฟแวร์เป็นไปได้ง่าย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

 
4.8.  นโยบาย ด้าน ระบบป้องกันไวรัส (AntiVirus) และระบบรักษาความปลอดภัย (System Security) 

กําหนดให้มีการใช้ AntiVirusเดียวกันทั้งบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นซอร์ฟแวร์ฟรี ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพท่ี
ยอมรับได้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระบบรักษาความปลอดภัยในระดับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้กําหนดใช้
คุณสมบัติภายในซอร์ฟแวร์ระบบปฏิบัติการเอง ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยในระดับเครือข่ายมีการจัดหาอุปกรณ์
เฉพาะ และซอร์ฟแวร์ระบบรักษาความปลอดภัยในระดับเครือข่าย (Enterprise Edition) เพ่ือป้องกันการโจมตีจาก
ทั้งภายในบริษัทเอง และจากภายนอก เพ่ือป้องกัน SEVER ZONE 
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4.9.  นโยบาย ด้าน ศูนย์ข้อมูลหลัก และ ศูนย์ข้อมูลสํารอง 
การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหลักโดยการยึดถือมาตรฐาน ISO:27001 เป็นแนวทาง และมีการใช้ศูนย์

ข้อมูลสํารองของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ถึงแม้จะมีความเสี่ยงในการพิจารณาศูนย์ข้อมูลสํารองดังกล่าว เน่ืองจาก
มีระยะที่ใกล้กับศูนย์ข้อมูลหลักเกินไป แต่เน่ืองจากงบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณที่เหมาะสม และยอมรับได้  

 
4.10.  นโยบาย ด้านการสํารองข้อมูล และการเรียกคืนข้อมูล 

มีการกําหนดกระบวนการ ในการสํารองข้อมูล และกระบวนการเรียกคืนข้อมูล โดยรวมถึงกระบวนการ
ทดสอบ และตรวจสอบด้วยการกําหนดแนวทางการสํารองข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลระบบ และ 
ฐานข้อมูล ซึ่งกําหนดกระบวนการออกเป็น 5 ช่วงเวลา ตามตารางที่กําหนดไว้ดังน้ี  

 
 System Non-System
Daily NO YES 
Weekly YES YES 
Monthly YES YES 
Yearly YES YES 
Data Archiving (Older Than 48 Months) YES YES 
 

4.11.  นโยบายด้านการพัฒนาบคุลากร  
- ระดับคณะกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง  
- ระดับหัวหน้าหน่วยงาน  
- ระดับปฏิบัติการ  
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บทที่ 5  
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
การวัดผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศประสบความสําเร็จดังเป้าหมายที่ต้ังไว้หรือไม่น้ัน 

จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารแผนฯ และการ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยตัวช้ีวัดความสําเร็จในหลายระดับ 

 
5.1 การบริหารจัดการ 

การบริหารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการสร้างความเข้าใจ การยอมรับ ความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วม ในการการจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ตลอดจนการนําแผนแม่บทฯ ไปเป็นแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และสร้างกลไก เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างแผนงาน แผนงบประมาณ และแผน
บุคลากร โดยยึดกรอบและหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงาน/โครงการของบริษัทฯ และแผนแม่บทของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงบประมาณ เพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทฯ มีความคล้องกับแผน
แม่บทฯ กระทรวง และของประเทศ รวมท้ังมีการสร้างระบบติดตามประเมินผลและสร้างตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ รับผิดชอบในการบริหารแผน โดยมีผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO : Chief Information Officer) เป็นประธานคณะกรรม การฯ และมีหัวหน้า
หน่วยงาน ในการบริหารระบบข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าว จะมีการประชุม 
และรับทราบสรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนออย่างต่อเน่ือง 
 
5.2 การติดตามประเมินผล 
 การติดตาม และการประเมินผลแผนฯ ซึ่งได้มีการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงาน
ปฏิบัติสอดคล้องและครอบคลุมเป้าหมายและยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาที่กําหนดในแผนแม่บทฯ สําหรับตัวช้ีวัดที่จะ
ใช้วัดผลสําเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา ได้กําหนดไว้ดังน้ี  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนระบบงานที่พัฒนาตามนโยบายรัฐบาล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของบริษัทฯ 

ตัวชี้วัด 
1.   จํานวนระบบงานที่พัฒนาตามภารกิจหลักของบริษัทฯ 
2.   จํานวนหน่วยงานที่ใช้ระบบงานตามภารกิจหลักของบริษัทฯ 
3.   ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบงาน 

 4.   จํานวนฐานข้อมูลที่มีบนระบบ 
5.   ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองคค์วามรู้ และสมรรถนะบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด 
1.   จํานวนองค์ความรู้ที่พัฒนา 
2.   จํานวนบุคลากรที่รับการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.   จํานวนบุคลากรที่รับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบํารงุรักษาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ          

ตัวชี้วัด 
1.   จํานวนงานที่บํารุงรักษา 
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แผนปฏบิัติการของแผนกสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 – 30 กย. 55) 

ชื่อโครงการ :  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานบุคคลและงานด้านการตลาด 

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาต่อยอดระบบสนับสนุนงานสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล และ
ยกระดับการบริหารงานบุคคลขององค์กรจากระบบเดิม (Manual) ไปสู่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิการเลื่อนขั้นเงินเดือน การย้าย 
การโอน และการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากแผนกทรัพยากรบุคคลรวมทั้งการ
สืบค้นข้อมูลของบุคลากร เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล เป็นต้น และให้
ถูกต้องตามแนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศ ของคณะกรรมการควบคุม
ภาครัฐ 

หลักการและเหตุผล :  การบริหารจัดการบุคคล มีความจําเป็นที่จะต้องทราบถึงข้อมูลหลายด้านของ
บุคลากร เพ่ือทําสรุปรายงานด้านบุคลากร และเพ่ือประโยชน์ทั้งแก่บุคลากรและ
องค์กรเอง  

เป้าหมาย :  พัฒนาระบบงานสารสนเทศ ที่สามารถ พัฒนาและปรับแต่ง กระบวนการทํางาน
ของบริษัทฯ ได้ และ รวมถึง การมีระบบ ระบบ HR & Business + Marking (2 
Sub-System)เ พ่ือใช้ เ ป็นเค ร่ืองมือ  ช่วยในการบริหารงานบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

แนวทางดําเนนิการ :  1. รวบรวม ความต้องการของกองทรัพยากร 
2. พัฒนา ต่อยอด ระบบ HR & Business + Marking (2 Sub-System) 
3. พัฒนา ปรับปรุง การเช่ือมโยงข้อมูล จากทุก ระบบงาน บนโครงสร้าง

ของ Microsoft SharePoint พร้อมทั้งปรับปรุงวิเคราะห์ ให้มีความ
ถูกต้องของข้อมูล และ รวดเร็วย่ิงขึ้น  

ระยะเวลา :  ตลอดปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 – 30 กย. 55) 

งบประมาณ :  800,000.00 บาท 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ :  แผนกสารสนเทศ และ แผนกทรัพยากรบุคคล 
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6.1 ขั้นตอนในการดําเนนิงาน 

ชื่อโครงการ :ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานบุคคลและงานด้านการตลาด 

 

ลําดับ 

งาน 

                       ปีงบประมาณ     

 

 กิจกรรม 

น้ํา

หนัก

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค. ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 
 

2 

 
3 

 

 
4 

กําหนดให้มีการนําเสนอ ตัวอย่าง HR 
& Business + Marking 

ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง รูปแบบ HR 
& Business + Markingตามความ
ต้องการ 

ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง และ 
เช่ือมต่อข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และ
กลั่นกรองข้อมูลให้มคีวามถูกต้อง และ
รวดเร็วย่ิงขึ้น   

ประเมินผล และ รายงานการ
ดําเนินการ  

60 
 

20 
 

 
15 

 

 
 

5 
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