แผนวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562-2566

แผนวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562-2566
การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ดาเนินการทบทวนและจัดทาแผนวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ 2562-2566 ซึ่งการท่าเรือฯ ได้พิจารณาจัดทาแผนวิสาหกิจขององค์กรให้มี เนื้อหาที่ครอบคลุมและ
รองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม แผนยุทธศาสตร์รั ฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง รวมถึงรองรับกรอบแนวทาง
การบริหารงานท่าเรือรูปแบบใหม่ตามนโยบายคณะกรรมการการท่าเรือฯ และโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ตามนโยบายรัฐบาล การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือชั้นนา
ของโลกและสนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือและเชื่อมโยงการขนส่งจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังการขนส่ง
รูปแบบอื่นในลักษณะ Seamless Transport ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการท่าเรือฯ ได้ปรับกรอบเวลาของแผนวิสาหกิจ
การท่าเรือฯ ให้มีทิศทางในการพัฒนาระยะยาว 12 ปี (ปี พ.ศ. 2562-2573) เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับแผนต่างๆ
ดังกล่าว โดยแบ่งเป็นการพัฒนาในระยะสั้น Quick Win (Stage 1 : ปี พ.ศ. 2562-2563) ระยะกลาง (Stage 2 :
ปี พ.ศ. 2564-2568) และระยะยาว (Stage 3 : ปี พ.ศ. 2569-2573) เพื่อมองภาพทิศทางการพัฒนาองค์กรให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น และใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานของการท่าเรือฯ ในอนาคตต่อไป
จากกรอบระยะเวลาการวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ระยะยาว 12 ปี (พ.ศ. 2562-2573) การท่าเรือฯ จะกาหนด
แนวทางในการดาเนินงานขององค์กรที่ลงรายละเอียดในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก เพื่อนามาจัดทาแผนวิสาหกิจการท่าเรือฯ
ปีงบประมาณ 2562-2566 ทั้งนี้ ในกระบวนการทบทวนและจัดทาแผนวิสาหกิจการท่าเรือฯ ได้ ทาการทบทวน
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายขององค์กร และภาพรวม
ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562-2566 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินกิจการ การปฏิบัติงาน
การประเมินผลในภาพรวมขององค์กร และสามารถตอบสนองหรือเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุน เศรษฐกิจในฐานะ
การเป็นประตูการค้าหลัก และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญของแผนวิสาหกิจ
การท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2562-2566 ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“To be World Class Port with Excellent Logistics Services for Sustainable Growth in 2030”
มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนาระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573
 ตาแหน่งเชิงกลยุทธ์ของท่าเรือภายใต้ความรับผิดชอบของการท่าเรือฯ

ท่าเรือกรุงเทพ

เป็นท่าเรือแม่น้าที่ได้มาตรฐานสากล บริการที่เป็นเลิศ สร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนการค้าของประเทศ

ท่าเรือแหลมฉบัง

เป็นท่าเรือชั้นนาระดับโลก เชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์ สู่การค้าโลกแบบไร้รอยต่อ

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน/ท่าเรือเชียงของ
เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้าในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น้าโขงที่ได้มาตรฐาน

ท่าเรือระนอง

เป็นประตูการขนส่งหลักทางฝั่งทะเลอันดามันที่ได้มาตรฐาน
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ภารกิจ (Mission) ที่ได้รับการทบทวน
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือให้มีมาตรฐานระดับโลก (World Class Port) เพื่อสนับสนุนและ
เป็นกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2) พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง (Intermodal Transport) ที่เชื่อมโยง
โครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยง
เศรษฐกิจโลก
3) พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้รับผลตอบแทนใน
อัตราที่เหมาะสม และเป็นส่วนสนับสนุนการเติบโตขององค์กร
4) พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนการบริการและการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
5) สร้างความนิยมและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนโดยรอบต่อการดาเนินกิจการท่าเรือ
และบทบาทความสาคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตและความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ค่านิยม (Core Value)
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการด้วยใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมมือเพื่อองค์กร”
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) ในส่วนของจุดอ่อน
(Weakness) และอุปสรรค (Threat) เพื่อกาหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ จุดแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity)
เพื่อกาหนดความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ นาไปสู่การกาหนดความสามารถพิเศษ (Core Competency) ขององค์กรใน
ปัจจุบันและที่จาเป็นในอนาคต ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1) พัฒนาและบริหารจัดการท่าเรือให้มีมาตรฐานในระดับโลก (World Class Port)
2) พัฒนาสู่การเป็นประตูการค้าหลักและศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง (Gateway and
Intermodal Transport)
3) พัฒนาสินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Assets Management)
4) พัฒนาการให้บริการและกระบวนการทางานสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Best in Class of Services
and Operations)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1) เป็นท่าเรือที่มีมาตรฐานในระดับโลก ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกท่าเรือที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
2) พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง (Intermodal Transport) ที่เชื่อมโยง
โครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (Transit & Transshipment) โดยมุ่งลด
ต้นทุนโลจิ สติกส์ ในองค์รวมและเพิ่มประสิ ทธิภาพด้านการนาเข้าส่ งออก เพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิส ติกส์ที่เชื่อมโยง
เศรษฐกิจโลก
3) เพิ่มผลตอบแทนและรายได้จากสินทรัพย์ต่างๆ ของการท่าเรือฯ ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ พร้อมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายและลงทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานขององค์กร
4) พัฒนาการดาเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานการจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้
สามารถแข่งขันทางธุรกิจในทุกด้าน
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Vision : To be World Class Port with Excellent Logistics Services for Sustainable Growth in 2030
“มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนาระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573”
ค่านิยม : ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการด้วยใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมมือเพื่อองค์กร
ภารกิจที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือให้มีมาตรฐานระดับโลก
(World Class Port) เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจ ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ภารกิ จ ที่ 2 : พั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางการเปลี่ ย นถ่ า ยรู ป แบบการขนส่ ง
(Intermodal Transport) ที่เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก

ภารกิจที่ 3 : พัฒนาการใช้ป ระโยชน์สิ นทรั พย์ใ นเชิง ธุ ร กิจ เพื่อให้ ส ามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม และสนับสนุนการเติบโต
ขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบริหารจัดการท่าเรือให้มีมาตรฐาน
ในระดับโลก (World Class Port)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาสู่การเป็นประตูการค้าหลักและ ศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่าย
รูปแบบการขนส่ง (Gateway & Intermodal Transport)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาสินทรัพย์ในเชิงธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
(Assets Management)

วั ตถุ ประสงค์ เชิ งยุ ทธศาสตร์ : เป็ นท่ าเรื อที่ มี มาตรฐานในระดั บโลก
ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกท่ าเรื อที่ ทั นสมั ยและมี
ประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ
หลักให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและบริหารจัดการท่าเรือให้มี
มาตรฐานในระดับโลก สนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักให้มี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเปลี่ ยนถ่ายรู ปแบบ
การขนส่ง (Intermodal Transport) ที่เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้า และระบบ
โลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (Transit & Transshipment) โดยมุ่งลดต้นทุน
โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นองค์ ร วม และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการน าเข้ า ส่ ง ออก เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก
 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและขยายบริการธุรกิจหลักและธุรกิจเกีย่ วเนื่องที่
เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนกิจการ
ท่าเรือและพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพิ่มผลตอบแทนและรายได้จากสิ นทรั พย์ต่างๆ
ของการท่าเรือฯ ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
จ่ายและลงทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานขององค์กร
 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาสินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ โดยจัดตั้งบริษัทลูก
เพื่อช่วยดาเนินการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทน

ภารกิจที่ 4 : พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนการบริการและการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
ภารกิจที่ 5 : สร้างความนิยมและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนโดยรอบต่อการดาเนินกิจการท่าเรือและบทบาทความสาคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่ อสร้างการเติบโตและความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการให้บริการและกระบวนการทางานสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Best in Class of Services and Operations)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาการดาเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานการจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจในทุกด้าน อาทิ
- การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการเชื่อมโยงการขนส่งสู่พื้นที่หลังท่า พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพบริการ และทาการตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย
ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการในระบบโลจิสติกส์
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การบริหารจัดการทางการเงินที่มปี ระสิทธิภาพ
- การกากับดูแลกิจการทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล
- การสร้างความนิยมและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดาเนินกิจการท่าเรือและบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 กลยุทธ์ที่ 4 : มุ่งเน้นการทาตลาดเชิงรุก และ  กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาและปรับปรุง  กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาและบริหาร
 กลยุทธ์ที่ 7 : บริหารจัดการทางการเงิน
 กลยุทธ์ที่ 8 : ยกระดับการดาเนินงาน การให้บริการให้
การให้บริการที่ครบวงจร ตอบสนองความ
กระบวนการปฏิบตั ิงานโดยใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับภารกิจและ ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
ทัดเทียมมาตรฐานสากล เสริมสร้างนวัตกรรม การบริหาร
ต้องการของลูกค้า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ตอบสนองการพัฒนาองค์กร
ที่มีธรรมาภิบาล สร้างความนิยมและการยอมรับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจการท่าเรือ
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แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภายใต้ระบบ Balanced Scorecard (BSC)
F1 : เพิ่มกาไร (EP)

มุมมองด้านการเงิน
เป้าหมายองค์กร หรือ
เชิงเศรษฐศาสตร์
(F/E : Finance/Economic)

มุมมองด้านลูกค้า
หรือผู้มีส่วนได้เสีย
(C/S : Customer/Stakeholder)

มุมมองด้านกระบวนการ
ระบบงานภายใน
(P : Internal Process)

เพิ่มรายได้จากธุรกิจหลัก
และเกี่ยวนื่อง

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความพึงพอใจ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกท่าเรือที่ได้มาตรฐาน

พัฒนาและบริหารสินทรัพย์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

มุมมองด้านการเรียนรู้
และทรัพยากรบุคคล
(L : Learning & Growth)

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
สนับสนุนการดาเนินงานขององค์กร

เพิ่มรายได้จากอสังหาริมทรัพย์

ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อการเป็น
ท่าเรือที่มีมาตรฐานระดับโลก

เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
และส่งเสริมการตลาดเชิงรุก

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ศักยภาพและขีดความสามารถที่สูงขึ้น

บริหารประสิทธิภาพด้าน
การใช้จ่ายและการลงทุน

ได้รับการยอมรับเป็นประตูการค้าหลัก
ของประเทศ และเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์
ของภูมิภาคอาเซียนและจีนตอนใต้

พัฒนากระบวนการและระบบงาน และการเงินให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

สื่อสารทาความเข้าใจกับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดาเนินกิจการท่าเรือ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรม กระบวนงาน
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง
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งบประมาณภายใต้แผนวิสาหกิจฯ
เพื่อให้การดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ในแผนวิสาหกิจการท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2562-2566
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด อันจะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร การท่าเรือฯ ได้แปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ในรูปของแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งได้กาหนดแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับกลยุทธ์การดาเนินงาน โดยการพัฒนาและ
การบริหารจัดการของการท่าเรือฯ เมื่อพิจารณาตามกลยุทธ์ของแผนวิสาหกิจการท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2562-2566
มีงบประมาณเบื้องต้นรวมทั้งสิ้น 5,543.479 ล้านบาท พบว่าการกระจายตัวของงบประมาณในช่วง 5 ปีของแผน
วิสาหกิจฉบับนี้ ส่วนใหญ่จะกระจายตัวสูงอยู่ในกลยุทธ์ที่ 1-3 เนื่องจากเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาขยายธุรกิจหลักและเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์
สนับสนุนกิจการท่าเรือและพัฒนาประเทศ จึงจาเป็นต้องใช้เงินงบประมาณจานวนมากที่รองรับ รวมทั้ง แผนปฏิบัติ
การภายใต้กลยุทธ์ที่ 1-3 ยังมีหลายโครงการที่อยู่ร ะหว่า งรอผลการศึกษาจึงยังไม่สามารถระบุงบประมาณที่
ชัดเจนได้ อาทิ โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรืออัตโนมัติ (Terminal Automation) โครงการ
พัฒนาท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตก (Bangkok Port Distribution Park) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3
โครงการเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพ-ทางพิเศษบูรพาวิถี (Express Way) โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port)
และแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อให้เป็น Smart Community ดังนั้นมูลค่างบประมาณแต่ละโครงการที่ระบุใน
แผนวิสาหกิจฯ จึงเป็นการประมาณการในเบื้องต้น โดยสามารถจัดลาดับวงเงินงบประมาณจากลาดับสูงสุดได้ ดังนี้
ลาดับที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและขยายบริการธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและ
ระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนกิจการท่าเรือและพัฒนาประเทศ มูลค่าการลงทุนเท่ากับ 2,641.100 ล้านบาท หรือคิดเป็น
47.64% ของงบประมาณรวมทั้งหมด ลาดับที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการท่าเรือให้มีมาตรฐานในระดับ
โลก สนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มูลค่าการลงทุนเท่ากับ 1,165.665 ล้านบาท
หรือคิดเป็น 21.03% ของงบประมาณรวมทั้งหมด และลาดับที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสินทรัพย์ในเชิงธุรกิจโดยจัดตั้ง
บริษัทลูกเพื่อช่วยดาเนินการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทน มูลค่าการลงทุนเท่ากับ 1,129.417 ล้านบาท
หรือคิดเป็น 20.37% ของงบประมาณรวมทั้งหมด
สาหรับในส่วนของงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานปกติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร จะมี
มูลค่าวงเงินงบประมาณลงทุนไม่มากนัก ซึ่งจะเน้นการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงาน
และการให้บริการ โดยกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มูลค่าการ
ลงทุนเท่ากับ 304.593 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.49% ของงบประมาณรวมทั้งหมด เพื่อช่วยสนับสนุนการดาเนินงาน
และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังจาเป็นต้องดาเนินงานในลักษณะบูรณาการ
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร อาทิ โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วยระบบ Port Community
System และโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการบริการแบบบูรณาการโดยใช้สถาปัตยกรรม ServiceOriented Architecture (SOA) และกลยุทธ์ที่ 8 มูลค่าการลงทุนเท่ากับ 251.154 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.53%
ของงบประมาณรวมทั้งหมด ในการยกระดับการดาเนินงาน การให้บริการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เสริมสร้าง
นวัตกรรม การบริหารที่มีธรรมาภิบาล สร้างความนิยมและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจการท่าเรือ อาทิ
แผนดาเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship
and Port Facility Security : ISPS Code) แผนการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety, Health and Environmental Management System : PSHEMS) โครงการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรระดับคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) และโครงการศึกษาวิจัยกลยุทธ์เชิงยุทธศาสตร์ของ
การท่าเรือฯ สนับสนุนการเป็นท่าเรือมาตรฐานระดับโลก (World Class Port) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเทศชาติ โดยสรุปงบประมาณตามกรอบ
ระยะเวลาของแผนวิสาหกิจการท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2562-2566 ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6
กลยุทธ์ที่ 7
กลยุทธ์ที่ 8
รวม
%

แผนงาน/
มาตรการ

กลยุทธ์

โครงการ

ตารางแสดงงบประมาณตามกรอบระยะเวลาของแผนวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562-2566

5
5
1
8
5
3
11
38

1
1
2
1
1
5
11

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

100.000 110.000 382.312 341.137
796.045 771.275 160.000 456.890
65.000
0.000 491.973 551.502
0.500
0.500
119.093 155.000
30.500
7.650
8.500
6.750
5.500
15.200
0.200
0.200
0.200
56.267
45.465
77.676
53.796
1,159.755 1,090.940 1,149.411 1,409.025
20.92% 19.68% 20.73% 25.42%

ปี 2566
232.216
456.890
20.942
6.150
0.200
17.950
734.348
13.25%

รวม

%

1,165.665 21.03%
2,641.100 47.64%
1,129.417 20.37%
1.000 0.02%
304.593 5.49%
34.550 0.62%
16.000 0.29%
251.154 4.53%
5,543.479 100.00%

งบประมาณแยกตามสายงาน (ล้านบาท)
ท่าเรือ
ท่าเรือ
สายงาน
กรุงเทพ แหลมฉบัง สนับสนุนฯ*
690.665
475.000
1,357.320 1,233.780
50.000
1,064.417
65.000
1.000
65.500
239.093
34.550
16.000
8.750
91.449
150.955
1,366.070 3,145.811 1,031.598
24.64% 56.75%
18.61%

หมายเหตุ * : สายงานสนับสนุนของการท่าเรือฯ ประกอบด้วย สานักเลขานุการคณะกรรมการการท่าเรือฯ สานักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายอานวยการ สายบริหารทรัพยากรบุคคล
และบรรษัทภิบาล สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ และสายวิศวกรรม

รวม
1,165.665
2,641.100
1,129.417
1.000
304.593
34.550
16.000
251.154
5,543.479
100%

