แผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การสะพานปลา
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

คำนำ
องค์ ก ารสะพานปลา จั ด ทำแผนแม่ บ ทบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗
(ทบทวนปี ๒๕๖๔) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สนับสนุนการดำเนินงานตาม
ยุ ท ธศาสตรขององค์ ก ารสะพานปลาให้ บ รรลุ ผ ลสำเร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ก ำหนดไว้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสะพานปลา ดำเนินการได้อย่างเป็นระบบโดย
แผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ประกอบของแผนที่สมบูรณ์ รองรับการเปลี่ยนแปลง และ
ทัน ต่อการสถานการณ์ ที่มีการปรับ เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว บุคลากรถือว่าเป็นหั วใจหลั ก ขององค์กร
จึ ง ต้ อ งมี ก ระบวนการวิ ธี ก าร เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลอย่ า งเป็ น ระบบ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพให้กับบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลงานและประสิทธิภาพของบุคลากร ให้
สอดคล้องกับการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ เริ่มใช้ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก และเป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
อนึ่ง ฝ่ายยุทธศาสตร์ การพัฒ นา ได้ดำเนินการจัด เวทีสำหรับ ผู้บริหาร เพื่อระดมความคิด
แนวคิด และกระบวนการในการปรับปรุงและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เพื่อนำมากำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ สำคัญ ขององค์ การสะพานปลา และวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นำมาซึ่งการปฏิบัติตามทิศทางยุทธศาสตร์ และกลยุทธกำหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ
องค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ อันส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาบุคลากร เกิดความชัดเจนตามทิศทางที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝ่ายบริหารบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การสะพานปลา ได้ดำเนินการจัดทำ
แผนแม่บ ทบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสะพานปลา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ (ทบทวนปี ๒๕๖๔)
มุ่งสู่ ก ารพั ฒ นาบุ ค คลากร และดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ด้ านการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขั บ เคลื่ อ นตามแผนยุ ท ธศาสตร์ด้ านทรัพ ยากรบุ ค คลที่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ให้ประสบความสำเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้
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บทที่ ๑
ภาพรวมขององค์กร
ประวัติความเป็นมา / วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
องค์ ก ารสะพานปลาเป็ น หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่เดิมการขนถ่ายจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำเค็มของจังหวัดพระนคร หรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
มีศูน ย์รวมอยู่ที่ถนนทรงวาด อําเภอสัมพันธวงศ์ การจำหน่ายสั ตว์น้ำจืดมีศูนย์รวมอยู่ที่หัวลำโพง
ริมคลองผดุงกรุงเกษม สถานที่ทั้งสองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรกทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างไม่สะดวกและคล่องตัว ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
ได้ ส่ ง คณะผู้ เชี่ ย วชาญมาศึ ก ษาภาวการณ์ ป ระมงของประเทศไทยตามคำร้ อ งขอของรั ฐ บาล
คณะผู้ เชี่ ย วชาญได้ เสนอว่าระบบตลาดปลาที่ มี อ ยู่เดิม ขาดหลั ก การดำเนิ น งานทางวิช าการและ
ขาดการสงเคราะห์ ในด้ านสั งคมและเศรษฐกิ จ สมควรที่ รัฐ บาลจะเข้าดำเนิ น การแก้ ไขปรับ ปรุง
ในด้านต่าง ๆ ๖ ประการ ดังนี้
๑. บริการเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์น้ำไปสู่ตลาด (การขนส่ง)
๒. บริการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสัตว์น้ำที่สะพานปลาห้องเย็น (ห้องเย็น)
๓. การจัดระบบประมูลสินค้าสัตว์น้ำ (ตลาดกลางหรือสะพานปลา)
๔. จัดองค์การให้ชาวประมงกู้ยืมเงินทุนและออมสิน (สินเชื่อการเกษตร)
๕. บริการเกี่ยวกับให้สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์การประมง (เครื่องมือและอุปกรณ์
การประมง)
๖. บริการเกี่ยวกับการส่งเสริมการประมง แนะนำทางวิชาการและอื่น ๆ ตลอดจน
บริการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย (วิชาการและสวัสดิการ)
เพื่ อ ดำเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การประมงด้ า นการตลาด กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการเสนอรัฐบาล เมื่อรัฐบาลรับหลักการและเห็นชอบ
ให้ ด ำเนิ น การแล้ ว กรมประมงจึ งได้ เริ่ ม งานในการก่ อ สร้างสะพานปลาของรัฐ ขึ้ น ที่ ริ ม ฝั่ งแม่ น้ ำ
เจ้ า พระยา ตำบลยานนาวา อำเภอยานนาวา จั ง หวั ด พระนคร ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ต่ อ มาได้ มี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๙๖
อันเป็นกฎหมายในการจัดตั้งองค์การสะพานปลา โดยจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรรม

๒

วัตถุประสงค์
ตามพระราชบั ญ ญั ติจั ดระเบี ยบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ กำหนดให้ จัดตั้ง “องค์การ
สะพานปลา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
๑. จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและ
อุตสาหกรรมการประมง
๒. จัดดำเนิน การ หรือควบคุม และอำนวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง
และกิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา
๓. จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการ
ประมง
๔. จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง
วิสัยทัศน์ (Vision)
“องค์การสะพานปลายกระดับธุรกิจประมงไทย ด้วยแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำที่ถูก
สุขอนามัยและได้มาตรฐานโลก”
พันธกิจ (Mission)
- พัฒนาและบริหารจัดการสะพานปลาท่าเทียบเรือ (ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ำ) อย่างมีมาตรฐานสุขอนามัย และเป็นธรรม
- จัดเก็บค่าใช้บริการสะพานปลาท่าเทียบเรือและการใช้ทรัพย์สินสะพานปลาท่าเทียบเรือ
- สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง
- พัฒนาระบบการบริหารองค์กร และฐานะการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์องค์กร
๑. เพื่อเป็นตลาดค้าขายสินค้าสัตว์น้ำ แหล่งขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำของประเทศ และ
แหล่งท่องเที่ยว อย่างครบวงจร มีมาตรฐานสากล และถูกสุขอนามัย
๒. เพื่อเพิ่มรายได้จากธุรกิจหลักและขยายโอกาสไปยังธุรกิจใหม่ให้มีความยั่งยืนทางการเงิน
ในระยะยาว
๓. เพือ่ พัฒนาอาชีพและ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสวัสดิการให้กับชาวประมงแล
ผู้ประกอบการ
๔.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความทันสมัยและธรรมาภิบาล

๓

โครงสร้างการบริหารองค์การสะพานปลา
แผนผังโครงสร้างการบริหารองค์การสะพานปลา (Fish Market Organization Chart)

๔

โครงสร้างการบริหารขององค์การสะพานปลาเป็นไปตามข้อบังคับองค์การสะพานปลาว่าด้วย
ระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดผังแบ่งส่วนงานดังนี้
ผู้อำนวยการ (ระดับ ๑๑) จำนวน ๑ ตำแหน่ง (สรรหาวาระ ๔ ปี)
รองผู้อำนวยการ (ระดับ ๑๐) จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้
- ด้านบริหาร
- ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
- ด้านพัฒนากิจการประมง
การแบ่งส่วนงานองค์การสะพานปลา ดังนี้
๑. สายงานบริหาร ขึ้นตรงรองผู้อำนวยการด้าน บริหาร ประกอบด้วย ๓ ฝ่าย
๑.๑ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร (ระดับ ๙)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล งานระเบียบวินัย
งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ งานฝึกอบรม การดำเนินงานเกี่ยวกับงานกฎหมายทุกประเภท งาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ
พัฒนาองค์กรเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร แบ่งออกเป็น ๓ สำนักงาน
ดังนี้
๑.๑.๑ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑.๑.๒ สำนักงานกฎหมาย
๑.๑.๓ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ ฝ่ายบัญชีการเงิน (ระดับ ๙)
มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารการเงิน วางแผนและควบคุ ม ดู แ ล
ด้านบัญชีการเงิน การงบประมาณ การบริหารเจ้าหนี้และลูกหนี้ การเร่งรัดติดตามหนี้ทุกประเภทของ
องค์การสะพานปลา การจั ดซื้อจัดหา การควบคุมพั สดุและยานพาหนะ รวมถึงการจัดเก็บรักษา
ต้นฉบั บเอกสารสำคัญและสัญญาต่างๆ ขององค์การสะพานปลาทั้งหมด รวมทั้งการรายงานการ
บริหารงานและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินเป็นผู้บังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อรองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร แบ่งออกเป็น ๔ สำนักงาน ดังนี้
๑.๒.๑ สำนักงานบัญชี
๑.๒.๒ สำนักงานการเงิน
๑.๒.๓ สำนักงานบริหารหนี้
๑.๒.๔ สำนักงานบริหารการพัสดุ

๕

๑.๓ ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา (ระดับ ๙)
มี ห น้ าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบในการกำหนดนโยบาย เป้ าหมาย การจัด ทำแผน
การดำเนินงานประจำปี แผนรัฐวิสาหกิจหรือแผนระยะยาวขององค์การสะพานปลา การประสาน
จั ด ทำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการดำเนิ น งานขององค์ ก ารสะพานปลา กำกั บ ดู แ ลระบบงานสถิ ติ
ขององค์การสะพานปลา รับผิดชอบการออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง ออกแบบการใช้ที่ดินและอาคาร
สถานที่ ควบคุมงานก่อสร้าง รับผิดชอบบริหารจัดการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายมีผู้อำนวยการฝ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อรองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร มีหน่วยงานที่กำกับ
ดูแล ประกอบด้วย ๒ สำนักงาน ดังนี้
๑.๓.๑ สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
๑.๓.๒ สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
๒. สายงานพัฒนากิจการประมง ขึ้นตรงรองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง
ประกอบด้วย ๒ ฝ่าย
๒.๑ ฝ่ายสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ (ระดับ ๙)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านสินเชื่อการประมง การเร่งรัด
และติดตามเงินกู้ การหารายได้จากการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง กับทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้มีประสิทธิภาพ การสร้างช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์ และ
การบริหารด้านธุรกิจสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง เพื่อก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งประสานการปฏิบัติงาน
ของหน่ วยงานในสั งกั ดให้ เป็ นไปตามระเบี ยบ ข้อบั งคับขององค์ การสะพานปลา บริหารจั ดการให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อก่อให้เกิดรายได้และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ
และบริ ห ารการตลาด เป็ น ผู้ บั งคับบัญ ชา ขึ้น ตรงต่อรองผู้ อำนวยการ ด้านพัฒ นากิจการประมง
หน่วยงานในการกำกับดูแล ๒ สำนักงาน ดังนี้
๒.๑.๑ สำนักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ
๒.๑.๒ สำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม
๒.๒ ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการประมง การส่งเสริมฐานะและ
สวัส ดิการ การส่ งเสริม อาชีพ การบู รณาการหมู่บ้ านชาวประมง การส่ งเสริมการดำเนิ น งานของ
สหกรณ์ประมง กลุ่มเกษตรกรทำประมง สมาคมการประมงและสถาบันประมงอื่นๆ และควบคุมดูแล
งานที่รับ ผิดชอบให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติ กำกับ เร่งรัด
ติดตามและประเมินผล รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์โครงการพัฒนาด้านสินทรัพย์ กำหนด
แผนงาน โครงการ เพื่อส่งเสริม เพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่ในบริเวณสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง

๖

ต่างๆ ที่มีอยู่ สร้างมูล ค่าเพิ่มก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด และรายได้ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การสะพานปลา จากการพัฒ นาโครงการขององค์การสะพานปลาเพื่อให้ เกิดความเป็นธรรม
โปร่งใส และปฏิ บั ติ งานอื่น ที่ ได้ รับ มอบหมาย มี ผู้ อำนวยการฝ่ ายส่ งเสริมและโครงการพิ เศษเป็ น
ผู้ บั งคั บบั ญชา ขึ้ นตรงต่ อรองผู้ อำนวยการ ด้ านพั ฒนากิ จการประมง มี หน่ วยงานในการกำกับดู แล ๓
สำนักงาน ดังนี้
๒.๒.๑ สำนักงานส่งเสริมการประมง
๒.๒.๒ สำนักงานบริหารโครงการพิเศษ
๒.๒.๓ สำนักงานวิจัยและพัฒนา
๓. สายงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขึ้นตรง รองผู้อำนวยการด้าน สะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมงประกอบด้วย ๒ ฝ่าย
๓.๑ ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ (ระดับ ๙)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับ
ดู แ ล ตรวจสอบ และรายงานการบริห ารงานของสำนั ก งานสะพานปลาและสำนั ก งานท่ าเที ย บ
เรื อ ประมง ให้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความถู ก ต้ อ งตามคำสั่ ง ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และนโยบายของ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการประมงมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงาน
ด้านสุขอนามัยและส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัด ให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามระเบียบและกฎหมาย ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานอื่นๆ ทำนองเดียวกับงานในฝ่ายบริหารและ
พัฒนาองค์กร ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายยุทธศาสตร์ การพัฒนา ฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด และ
ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษและปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการฝ่ายสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมงมีหน่วยงานในการกำกับดูแล ๙ สำนักงาน ดังนี้
๑.๗.๑ สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ
๑.๗.๒ สำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร
๑.๗.๓ สำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ
๑.๗.๔ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงตราด
๑.๗.๕ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา
๑.๗.๖ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี
๑.๗.๗ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหลังสวน
๑.๗.๘ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๑.๗.๙ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี

๗

๓.๒ ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ (ระดับ ๙)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับ
ดูแล ตรวจสอบ และรายงานการบริหารงานของสำนักงานสะพานปลา และสำนักงานท่าเทียบเรือประมง
ในสังกัดให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามคำสั่ ง ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของคณะกรรมการ
องค์ ก ารสะพานปลา เพื่ อ ให้ บ รรลุ วัตถุ ป ระสงค์ต ามนโยบายและเป้ าหมายที่ ก ำหนด รับ ผิ ดชอบ
เกี่ยวกับงานส่งเสริม การประมง มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงานด้าน
สุขอนามัยและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัด ให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมาย ให้ มีห น้ าที่ความรับ ผิ ดชอบงานอื่นๆ ทำนองเดียวกับงานในฝ่ ายบริห ารและพัฒ นา
องค์กร ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายยุทธศาสตร์ การพัฒนา ฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด ฝ่ายส่งเสริม
และโครงการพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่า
เทีย บเรือประมง ๒ เป็ น ผู้ บั งคับ บั ญ ชาขึ้น ตรงต่ อรองผู้ อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่ าเที ยบ
เรือประมง มีหน่วยงานในการกำกับดูแล ๗ สำนักงาน ดังนี้
๑.๘.๑ สำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช
๑.๘.๒ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา
๑.๘.๓ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
๑.๘.๔ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส
๑.๘.๕ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล
๑.๘.๖ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
๑.๘.๗ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง
๓.๓ สำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณของ ฝ่ายสะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมง ๑ และฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ ร่างโต้ตอบหนังสือ จัดเก็บ
รักษาเอกสารหลักฐานสำคัญ ทำหน้าที่ในการประสานการปฏิบัติงานระหว่างฝ่ายสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง ๑ และฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ กับสำนักงานสะพานปลาและ
สำนักงานท่าเทียบเรือประมงในสังกัด และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลาง ตรวจสอบ
ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ และฝ่ายสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ ให้ถูกต้องตามคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา รวมทั้งตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบายที่กำหนด รับผิดชอบในการวิเคราะห์ กลั่นกรองงาน ดูแลงานเอกสาร หลักฐาน สัญญาเช่า
ทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญาอื่นๆ เบื้องต้น รวมทั้งรับผิดชอบปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับหมอบหมาย

๘

มีหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองผู้อำนวยการ
ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๔. ส่วนงานอื่นที่ขึ้นตรงผู้อำนวยการ ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน ได้แก่
๔.๑ ฝ่ายตรวจสอบภายใน (ระดับ ๙)
มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมด้ านการประเมิ น ผลอย่ างมี อิ ส ระ
ที่กำหนดให้มีขึ้นภายในองค์การสะพานปลา ทำการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้ตรวจสอบ โดยการ
ตรวจบัญชี การเงิน การพัสดุ ตรวจการปฏิบัติงาน ตลอดจนงานด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
มติคณะกรรมการองค์การสะพานปลา มติ คณะรัฐมนตรี ให้คำแนะนำ
วิธีปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชี การเงิน การพัสดุ และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ซึ่งไม่ถูกต้อง ไม่รัดกุม
พอ ในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สืบสวนสอบสวนการกระทำผิดอันเกี่ยวกับการเงิน การ
บั ญ ชี การพั ส ดุ และการปฏิ บั ติ ง าน มี ห น้ า ที่ ในการตรวจสอบและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผ ลของระบบการบริห ารความเสี่ยง ทำหน้าที่ประสานงานจัดการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยรวบรวมหรือจัดทำระเบียบวาระของเรื่องที่จะนำเข้าที่ประชุม นัดหมายการประชุม
และจดบันทึกรายงานการประชุม โดยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบขององค์การสะพานปลา รวมทั้ งการรายงานการบริห ารงาน และปฏิ บัติงานอื่นตามที่
ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลามอบหมาย มีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้บังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา
๔.๒ สำนักงานอำนวยการ (ระดับ ๘)
๔.๓ สำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ (ระดับ ๘)
๔.๔ ศูนย์ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ (ระดับ ๘)
บทบาทและภารกิจองค์กร ตามแผนดำเนินการประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
การดำเนินงานภายใต้แผนการดำเนินงาน องค์การสะพานปลายึดหลักการดำเนินงานร่วมกัน
หรือการบู รณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น ชุมชน ในการจัดหา
จำหน่าย ที่มีผลผลิตคุณภาพ การสร้างองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกรทำประมง
ในพื้นที่ที่เหมาะสมและสามารถดำเนินการได้ เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการและเพิ่มผลผลิตให้กับ
ผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกรในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าด้วยผลผลิตที่มีคุณภาพตามบทบาทที่
กำหนดไว้ขององค์กร ดังนี้

๙

ภารกิจเชิงสังคม เป็นงานในเชิงรัฐสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง ซึ่งเป็น
การเกษตรสาขาหนึ่งที่มักจะถูกมองข้าม และไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การ
พัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐาน เพื่อรองรับอาชีพประมงมีค่อนข้างจำกัด ในขณะที่สินค้าประมง จัดเป็น
สินค้าส่งออกที่สำคัญ ทำรายได้ ให้กับประเทศปีละกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นอาหาร
หลักที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเคียงคู่กับกับข้าวซึ่งได้รับการ
ดู แลจากภาครั ฐ ในอั น ดั บ ต้ น ๆ องค์ ก ารสะพานปลาในฐานะที่ เป็ น รัฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ งมี ลั กษณะงาน
เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชาวประมงโดยตรง และมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องค์ ก รเพื่ อ สนั บ สนุ น การประกอบอาชี พ ประมง จึ งได้ เปิ ด ดำเนิ น งานสะพานปลาและท่ าเที ย บ
เรือประมงรวม ๑๖ แห่ง ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั้งในภาคใต้ ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพื่อให้บริก ารแก่ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีสถานที่ในการ
ประกอบอาชีพรายละเอียดดังนี้
(๑) การจัดบริการพื้นฐานทางการประมง
จัดให้มีบริการพื้นฐานเพื่อรองรับอาชีพประมง โดยเฉพาะท่าเทียบเรือประมงและ
ตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ จำเป็น โดยคิดค่าบริการในอัตราต่ำ
และให้บริการแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค ป้องกันการผูกขาด รักษาระดับราคาสัตว์น้ำให้เป็นธรรมแก่
ผู้ซื้อและผู้ขาย ตลอดจนส่งเสริมอาชีพประมง ปัจจุบันองค์การสะพานปลาได้เปิดดำเนินงานสะพาน
ปลา ๔ แห่ง และท่าเทียบเรือประมง ๑๒ แห่ง
(๒) การพัฒนาการประมง
ได้แก่ภ ารกิจในการพัฒ นาอาชีพการทำประมงตลอดจนนำมาซึ่งความเจริญ ของ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมประมง โดยการพัฒนา
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ซึ่งเป็นสถานที่ขนถ่ายและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมง
ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ นับเป็นขั้นตอนสำคัญในการควบคุมคุณภาพสัตว์น้ำ ความเป็นธรรมในการ
ซื้อขายสัตว์น้ำ ความสะอาดถูกสุขอนามัยตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการให้บริการ
สิ่ งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นั บ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งที่ จะช่ ว ยในการรักษาคุณ ภาพและทำให้ มี ก ารใช้
ประโยชน์สัตว์น้ำอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำของไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดโลก องค์การสะพานปลาจึงมีโครงการที่จะพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งให้
ได้มาตรฐานสุขอนามัยทั้งในเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการขนถ่าย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ
การให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๐

(๓) การส่งเสริมการประมง
เป็นภารกิจสำคัญอีกส่วนหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการ
แพปลา โดยการช่วยเหลือส่งเสริมฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพให้แก่ชาวประมง รวมถึง
สนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานให้แก่สมาคมประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรทำประมง
ต่าง ๆ เงินทุนที่นำมาช่วยเหลือดังกล่าวเรียกว่าเงินทุนส่งเสริมการประมง ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ กำหนดให้องค์การสะพานปลาแบ่งเงินค่าบริการที่เรียกเก็บ
จากผู้ป ระกอบกิจ การแพปลา ร้อยละ ๒๕ ของค่าบริการที่เก็บได้นำมาใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
ประมงภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการส่งเสริมการประมง
ภารกิจเชิงธุรกิจ เป็นการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากทรัพยากร
ที่ อ งค์ ก ารมี อ ยู่ ทั้ งในด้ านของที่ ดิ น ทรัพ ย์ สิ น บุ ค ลากร ประสบการณ์ และองค์ ค วามรู้ รวมถึ ง
ความเชื่อถือในฐานะองค์กรของรัฐ เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากภาคประมงทะเล เช่น ที่เป็นมาในอดีต
และเป็นการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินในระยะยาว สำหรับการดำเนินงานในเชิงธุรกิจ ได้แก่
(๑) การบริหารทรัพย์สิน
ได้แก่การจัดหาประโยชน์จากที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างในสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมงต่างๆ ทั้งในรูปของการให้เช่าและการให้สิทธิในการเข้าทำธุรกิจจัดเป็นส่วนหนึ่งของ
การให้ บ ริก าร และเป็ น แหล่ งรายได้ ที่ ส ำคั ญ เนื่ อ งจากสะพานปลา และท่ าเที ยบเรือ ประมงของ
องค์การสะพานปลาจัดเป็นศูนย์รวมธุรกิจประมง ซึ่งจำเป็นต้องมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน
เช่น โรงน้ำแข็ง ห้องเย็น โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ อู่เรือ-คานเรือ เป็นต้น ไม่นับรวมอาคารสำนักงานของ
ผู้ประกอบการแพปลา การให้เช่าพื้นที่เพื่อแปรรูปเบื้องต้น บรรจุหี บห่อ หรือแม้แต่จำหน่ายเครื่องมือ
อุปกรณ์ ต่างๆ การวางแผนบริห ารทรัพย์สิ นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจซึ่งสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการประมงแล้ว ยังมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่
และช่วยสร้างรายได้
(๒) การดำเนินงานเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้
เป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบภารกิจเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ปัจจุบันองค์การสะพานปลาดำเนินงานในเชิงพาณิชย์โดยการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการประมง และ
เกษตรกรผู้ เพาะเลี้ ย งสั ตว์น้ ำ ในการจัด หาปั จจัยการผลิ ต เช่น เครื่องมื ออุป กรณ์ ท ำประมง การ
ปรับปรุงเรือประมง อาหารสัตว์น้ำ เป็นต้น นอกจากนี้องค์การสะพานปลายังมีแผนขยายงานด้านการ
จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงภายใต้เครื่องหมายการค้าขององค์การสะพานปลา

๑๑

SWOT องค์การสะพานปลา

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ องค์การสะพานปลา
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูก
สุขอนามัย
- กลยุทธ์ที่ ๑.๑ เร่งรัดการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ถูกสุขอนามัย
- กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาสะพานปลากรุงเทพสู่ระดับสากล
- กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาระบบการให้บริการตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อย่าง
ทันสมัย
- กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนาระบบขนส่งและระบบ supply chain ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างศักยภาพการจัดหารายได้ และพัฒนาสะพานปลาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการตลาดองค์กร(Marketing)
- กลยุท ธ์ที่ ๒.๒ พัฒ นาประสิ ท ธิภ าพการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้
เพิ่มขึ้น
- กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนาและขยายโอกาสหารายได้จากทรัพย์สินให้มากขึ้น
- กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาสะพานปลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มีความเติบโตและ
ยั่งยืนในอาชีพประมง
- กลยุทธ์ที่ ๓.๑ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจประมงและพันธมิตรธุรกิจ
- กลยุทธที่ ๓.๒ ขยายและส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจประมงและพัฒนาอาชีพ
- กลยุทธที่ ๓.๓ พัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการแพปลาให้มีมาตรฐานถูก
สุขอนามัยและทันสมัย
- กลยุทธที่ ๓.๔ ส่งเสริมสวัสดิการชาวประมงพื้นบ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล
- กลยุทธที่ ๔.๑ ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
- กลยุทธที่ ๔.๒ เพิ่ มประสิทธิภ าพการบริห ารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้ ง
ระบบอย่างครบวงจร (Digital Transformation)
- กลยุ ท ธที่ ๔.๓ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร Core Business
Enablers
- กลยุทธที่ ๔.๔ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง

๑๖

สถานการณ์และผลการดำเนินการที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)
ผลการดำเนิ น งานองค์ การสะพานปลา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
ฉบั บ สำนั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น รับ รอง และผลการดำเนิ น งานเบื้ อ งต้ น ยอดสะสม
๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ต.ค.๖๑ - มี.ค. ๖๒) ข้อมูลจากแผนกงบประมาณ สำนักงาน
การเงิน ฝ่ายบัญชีการเงิน รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
๑. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต.ค.๕๘ - ก.ย.๕๙)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต.ค.๕๘ - ก.ย.๕๙)
หน่วยงาน

รวมรายได้

สะพานปลาและท่า ๑๗๔,๔๐๐,๔๒๖.๓๙

รวมรายจ่าย

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

๑๒๐,๒๐๓,๘๓๐.๙๙ ๕๔,๑๙๖,๕๙๕.๔๐

เทียบเรือประมง
รวม ๑๘ แห่ง

ส่วนกลาง

๖,๑๘๗,๕๓๘.๓๖

๕๗,๗๔๑,๕๖๓.๘๑

(๕๑,๕๕๔,๐๒๕.๔๕)

สินเชื่อ

๓,๒๙๕,๐๗๓.๓๔

๖,๔๒๒,๗๘๔.๐๗

(๓,๑๒๗,๗๑๐.๗๓)

ซื้อขายสัตว์น้ำ และ ๗,๐๔๖,๙๓๑.๙๕
อื่นๆ

๙,๘๐๑,๔๒๔.๑๘

(๒,๗๕๔,๔๙๒.๒๓)

รวมทั้งสิ้น

๑๙๐,๙๒๙,๙๗๐.๐๔ ๑๙๔,๑๖๙,๖๐๓.๐๕ (๓,๒๓๙,๖๓๓.๐๑)

กองทุนสวัสดิการ

๑,๗๕๕,๘๑๑,๙๓

๙๘๑,๕๐๙.๓๓

๗๗๔,๓๐๒.๖๐
(๒,๔๖๕,๓๓๐.๔๑)

ค่าเสื่อมสวัดิการ

๑๙๔,๓๙๕.๐๐

๑๗

๒. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐)
หน่วยงาน

รวมรายได้

สะพานปลาและท่า ๑๙๒,๑๘๒,๙๕๙.๔๖

รวมรายจ่าย

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

๑๓๔,๓๑๑,๔๑๘.๘๘ ๕๗,๘๗๑,๕๔๐.๕๘

เทียบเรือประมง
รวม ๑๘ แห่ง

ส่วนกลาง

๑,๕๙๘,๒๖๗.๓๑

๕๗,๗๑๗,๗๕๘.๙๘

(๕๖,๑๑๙,๔๙๑.๖๗)

สินเชื่อ

๓,๘๑๙,๙๐๐.๓๕

๑,๙๗๒,๐๓๖.๘๗

๑,๘๔๗,๘๖๓.๔๘

ซื้อขายสัตว์น้ำ และ ๓,๖๑๕,๖๗๔.๔๓

๖,๑๕๔,๗๔๖.๐๙

(๒,๕๓๙,๐๗๑.๖๖)

อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

๒๐๑,๒๑๖,๘๐๑.๕๕ ๒๐๐,๑๕๕,๙๖๐.๘๒ ๑,๐๖๐,๘๔๐.๗๓

กองทุนสวัสดิการ

๑,๗๙๙,๓๔๕.๙๕

๑,๐๒๘,๑๒๔.๓๐

๗๗๑,๒๒๑.๖๕
๑,๘๓๒,๐๖๒.๓๘

ค่าเสื่อมสวัดิการ

๑๙๖,๖๓๖.๒๑

๑๘

๓. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑)
หน่วยงาน

รวมรายได้

สะพานปลาและท่า ๑๙๙,๐๘๖,๑๙๗.๕๔

รวมรายจ่าย

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

๑๔๑,๐๑๘,๐๘๖.๙๓ ๕๘,๐๖๘,๑๑๐.๖๑

เทียบเรือประมง
รวม ๑๘ แห่ง

ส่วนกลาง

๓,๖๓๙,๙๓๐.๘๘

๕๗,๒๙๑,๖๓๗.๒๑

(๕๓,๖๕๑,๗๐๖.๓๓)

สินเชื่อ

๓,๐๗๑,๖๑๐.๔๖

๒,๔๙๕,๘๓๖.๐๕

๕๗๕,๗๗๔.๔๑

ซื้อขายสัตว์น้ำ และ ๒,๖๓๗,๕๑๔.๕๗

๕,๖๑๓,๐๘๑.๘๖

(๒,๙๗๕,๕๖๗.๒๙)

อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

๒๐๘,๔๓๕,๒๕๓.๔๕ ๒๐๖,๔๑๘,๖๔๒.๐๕ ๒,๐๑๖,๖๑๑.๔๐

กองทุนสวัสดิการ

๑,๘๑๒,๓๕๔.๘๔

๑,๓๕๓,๓๐๙.๒๙

๔๕๙,๐๔๕.๕๕
๒,๔๗๕,๖๕๖.๙๕

ค่าเสื่อมสวัดิการ

๑๙๖,๘๔๘.๐๐

๑๙

๔. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ต.ค.๖๑ - มี.ค.๖๒) (ยอดสะสม ๖ เดือน)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ต.ค.๖๑ -มี.ค.๖๒)
หน่วยงาน

รวมรายได้

สะพานปลาและท่า ๙๘,๖๘๖,๘๑๗.๓๙

รวมรายจ่าย

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

๗๒,๕๒๔,๘๖๑.๒๙

๒๖,๑๖๑,๙๕๖.๑๐

เทียบเรือประมง
รวม ๑๘ แห่ง
ส่วนกลาง

๑,๒๙๓,๑๐๗.๘๒

๓๒,๒๕๒,๘๑๑.๔๔

(๓๐,๙๕๙,๗๐๓.๖๒)

สินเชื่อ

๑,๓๐๔,๐๐๒.๙๔

๘๐๗,๔๔๗.๘๑

๔๙๖,๕๕๕.๑๓

บริหารการตลาด

๕๘๔,๔๒๑.๘๑

๑,๔๒๑,๖๙๒.๒๙

(๘๓๗,๒๗๐.๔๘)

รวมทั้งสิ้น

๑๐๑,๘๖๘,๓๔๙.๙๖ ๑๐๗,๐๐๖,๘๑๒.๘๓ (๕,๑๓๘,๔๖๒.๘๗)

กองทุนสวัสดิการ

๙๓๒,๕๘๓.๗๔

๑,๑๐๓,๐๑๘.๕๙

(๑๗๐,๔๓๔.๘๕)
(๕,๓๐๘,๘๙๗.๗๒)

ค่าเสื่อมสวัดิการ

๙๘,๔๑๙.๙๘

จากตารางผลการดำเนินงานองค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ –
๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้
๑.ผลการดำเนิน งานองค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ : ขาดทุน
๒,๔๖๕,๓๓๐.๔๑ บาท
๒.ผลการดำเนิ น งานองค์ การสะพานปลา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ : กำไร
๑,๘๓๒,๐๖๒.๓๘ บาท
๓.ผลการดำเนิ น งานองค์ การสะพานปลา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ : กำไร
๒,๔๗๕,๖๕๖.๙๕ บาท

๒๐

จะเห็ น ได้ว่า ผลการดำเนิ นงานองค์การสะพานปลาตั้ งแต่ปี ป ระจำปีงบประมาณ
๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ มีทิศทางเพิ่มขึ้น (กำไร) อย่า งต่อเนื่องโดยเริ่มมีกำไรตั้งแต่ปีงบประมาณ
๒๕๖๐ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขององค์ กร เมื่อนำข้อมูลในแต่ละปีงบประมาณนำมา
วิเคราะห์ เห็ นว่าหน่ วยงานหรือส่วนงานที่ทำรายได้ให้ กับองค์การสะพานปลามากที่สุดคือ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง ๑๘ แห่ง มีกำไรเพิ่มขึ้นทุกปีงบประมาณ (๒๕๕๙ –
๒๕๖๒) หน่วยงานที่ขาดทุนสะสมมากที่สุด คือ ส่วนกลาง ขาดทุนต่อเนื่อง ๓ ปี เนื่องจาก
ส่วนกลางเป็นส่วนงานด้านธุรการงานเป็นหลัก ไม่ใช้ส่วนหารายได้ขององค์กร และส่วนงานที่
เดิมอยู่ในภาวะขาดทุน (๒๕๕๙) สามารถทำรายได้ให้องค์การฯ เพิ่มขึ้นและมีกำไรคือ สินเชื่อ
โดยเริ่มมีกำไรตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๙ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๓.๒ ปรับตัวดีขึ้นจาก
การขยายตัวร้อยละ ๒.๙ ในปี ๒๕๕๘ สาขาเกษตรกรรม รวมทั้งปี ๒๕๕๙ การผลิตสาขา
เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๖ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรและดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ
๔.๐ และร้อยละ ๒.๘ ตามลำดับ
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๖๐ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๓.๙ ปรับตัวดีขึ้นจาก
การขยายตัวร้อยละ ๓.๒-๓.๓ ในปี ๒๕๕๙ สาขาเกษตรกรรม รวมทั้งปี ๒๕๖๐ การผลิตภาค
เกษตรขยายตัวร้อยละ ๖.๒ ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ ๒.๕ ในปี ๒๕๕๙
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๖๑ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๔.๑ เร่งขึ้นจากการ
ขยายตัวร้อยละ ๔.๐ ในปี ๒๕๖๐ และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ ๖ ปี สาขาเกษตรกรรม
รวมทั้งปี ๒๕๖๑ การผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๐ ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อย
ละ ๓.๗ ในปี ๒๕๖๐ โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๕ ในขณะที่ดัชนีราคา
สินค้าเกษตรลดลงร้อยละ ๕.๗ ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมลดลงร้อยละ ๐.๔
รายงาน ภาวะเศรษฐกิ จไทย จากสำนัก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติ ระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จะเห็นว่าผลการดำเนินงานองค์การสะพานปลาตั้งแต่
ปีป ระจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ เพิ่มขึ้นมี ทิศทางเดียวกันกับ ภาวะเศรษฐกิจไทย
ในภาพรวมและ ภาวะเศรษฐกิ จ ไทยสาขาเกษตรกรรม ( ข้ อ มู ล จาก : รายงาน ภาวะ
เศรษฐกิจไทย จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บทที่ ๒
ภาพรวมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล
ในปั จ จุ บั น การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลคื อ เป็ น กลไกที่ ส ำคั ญ มากสำหรั บ ทุ ก องค์ ก ร
ในการที่จะดำเนินภารกิจหรือธุรกิจตามกลยุทธ์ในทุกด้านขององค์กรให้สัมฤทธิ์ผล จำเป็นต้องอาศัย
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในการนำกลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามเป้ า หมาย
องค์กรส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับการวางแผนระยะยาว เพื่อให้ มั่นใจว่าบุคลากรขององค์กรจะ
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน สามารถดำเนินภารกิจได้ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ เป็นทิศทางหรือ
แนวทางปฏิ บั ติ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) ตามพั น ธกิ จ (Mission) ให้ สั ม ฤทธิ์ ผ ลและเป้ า ประสงค์
ขององค์กร
องค์การสะพานปลาเป็ น รัฐวิส าหกิจที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการประมง บุ คลากรในองค์กร
จึงต้องมีศักยภาพทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี และประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายทางด้านวิชาการ
ในการพัฒนาองค์ความรู้ มีนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีคุณภาพและนำไปสู่
การพัฒนาผลงานโดยรวมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล และสอดรับกับ
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบให้ ไว้กับองค์การสะพานปลา ตาม พรบ. จัดระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖ บุคลากรเป็ นจุดเริ่มต้นในภารกิจขององค์กร และเป็นจุดสุดท้ายเช่นกันที่
จะทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายในอนาคต
การดำเนิ น การจั ด ทำแผนแม่ บ ทบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล พ.ศ. ๒๕๖ ๓-๒๕๖๗ และ
แผนปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานการพัฒนาเครื่องมือ
ระบบ และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการบุคลากรในแต่ละปีภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
บุคคล ซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการกำหนดทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การสะพาน
ปลาอย่ างเป็ น ระบบ สนั บ สนุ น นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอื้อต่อภารกิจขององค์การ
สะพานปลาในระยะยาวและต่อเนื่องเพื่อสร้างความก้าวหน้า ความยั่งยืน ในภาพรวมเพื่อ “ศูนย์กลาง
การขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล”
วัตถุประสงค์หลักในการจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล
๑. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพั ฒนาเครื่องมือ และขั้นตอนกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานขององค์กรสะพาน
ปลา

๒๒

๒. เพื่อให้มีแผนแม่บทระยะสั้น ระยะยาว และระบบพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การสะพานปลาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกั บนโยบายรัฐบาล (ประเทศไทย ๔.๐) นโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบหมายให้ องค์การสะพานปลารับผิ ดชอบ การดำเนินงานของ
ผู้อำนวยการประจำปี ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ องค์การสะพานปลา
๓. ยกระดั บ ศั ก ยภาพการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล ให้ เกิ ด แนวทางปฏิ บั ติ ในการพั ฒ น า
บุคลากรทั้งองค์กร สนับสนุนการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่ยั่งยืนและมีประสิทธิผล
ขอบเขตของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
๑. ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา เพื่อทบทวนและ
กำหนดทิศทางในการทำแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เพื่อสนอง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การสะพานปลาประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
๒. ศึ ก ษาตำแหน่ ง งาน ช่ อ งว่ า ง ศั ก ยภาพ และสมรรถนะของบุ ค คบลากรที่ มี อ ยู่ แ ละ
แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เสนอแนวทางและวิธีการพัฒนาบุคลากรที่จ ำเป็นตามสมรรถนะที่มี เพื่อตอบสนองการ
พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งขององค์การสะพานปลา
๔. กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน รวมถึงเสนอการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของบุ ค ลากรที่ ได้ รั บ จากผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ างาน และตำแหน่ งงาน เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามแนวทางในการประเมินผลสัมฤทธิ์ขององค์การสะพานปลาโดยรวม
๕. จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)

๑.ชาวประมง

๔.ผู้พัฒนาทรัพย์
ของ อสป.

๒.ผู้ประกอบการ
แพปลา

๕.ประชาชน
ทั่วไป

๓.ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกี่ยวข้อง

๖.หน่วยงานรัฐ

๒๓

วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล
“มุ่งมั่น พัฒนาบุคลากร บริหารธรรมาภิบาล”
- มุ่งมั่น (Determination) คือความตั้งใจที่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- พั ฒ น าบุ ค ลากร (Human Resource Development : HRD) การพั ฒ นา
กำลังคนหรือการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้
บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ความสามารถ ความเข้ าใจ มี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ งาน ตลอดจนมี ทั ศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- บริหารด้วยธรรมาภิบาล (Human Resource Management (HRM) & Good
Governance) คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรได้บุคลากร
ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ เข้ า มาปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ สร้ า งความเจริ ญ เติ บ โตก้ า วหน้ า ให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
โดยมีความพร้อมในการบริหาร การปกครอง การจัดการการควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองครองธรรม อันรวมถึงการบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล
สรรหา พัฒ นา รักษาไว้และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การสะพานปลา ถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งที่จะนำมา
ซึ่งความเจริญเติบโต ความสำเร็จ และความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงกำหนดนโยบายด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของทุกส่วนงาน ดังนี้
๑. บริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นผลงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
๒. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
๓. บริห ารทรั พยากรบุ คคล โดยมุ่งเน้น ให้ บุ ค ลากรมี ความสุ ขในการทำงานและ
ผูกพันองค์กร
๔. บริหารทรัพยากรบุคคลด้วยธรรมาภิบาล
๕. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานด้ ว ย Key Performance Indicator (KPI) และ
สมรรถนะ (Competency) มาใช้เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน

๒๔

กระบวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗
๑. ศึกษานโยบายรัฐบาล (ประเทศไทย ๔.๐) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ องค์การสะพานปลา
๒.วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ กำหนดกลยุ ท ธ์ ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล โดยใช้ SWOT Analysis
ในการวิเคราะห์ และ TOWS Matrix มาเป็นเครื่องมือในการกำหนดกลยุทธด้านทรัพยากรบุคคล
๓. จัดทำแผนงานโดยใช้หลัก HR Scorecard/Strategy Map
๔. กำหนดเป้ าประสงค์เชิงกลยุทธ์ และกำหนดตัว ชี้ วัดผลการปฏิ บัติงานด้านการบริห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คล (Key Performance Indicators :KPI) โดยเชื่ อ มโยงอย่ า งเป็ น เหตุ เป็ น ผลกั บ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์แต่ละตัว
๕. จัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี
๑.
ศึกษาและทบทวนข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์

๒.
สัมภาษณ์หัวหน้างาน
กำหนดกลยุทธ SWOT
และ TOR Matrix

๓.
จัดทำแผนโดยใช้
HR Scorecard

๕.
จัดทำแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการประจำปี
๔.
กำหนดเป้าประสงค์เชิง
กลยุทธ์และ KPI

บทบาทขององค์การสะพานปลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง
ในโครงสร้ า งของอุ ต สาหกรรมประมงของไทย จุ ด อ่ อ นที่ สุ ด ก็ คื อ การตลาดสั ต ว์ น้ ำ
ซึ่ งหากการตลาดสั ต ว์ น้ ำ ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น กว่ า ในปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมประมงของไทย
จะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้จะได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรม ที่สำคัญที่สุด
ทรัพยากรประมงที่มีอยู่จำกัดจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การสะพานปลามีวัตถุประสงค์หลายประการในการดำเนินงาน แต่วัตถุประสงค์หลัก คือ
การพัฒนาการตลาดสัตว์น้ำของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อให้ชาวประมง
มีฐานะ ทางเศรษฐกิจ และสั งคมที่ดีขึ้น กว่าในปั จจุบัน และทำให้ ป ระชาชนไทยได้บ ริโภคสั ต ว์น้ ำ

๒๕

ที่มีคุณภาพตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ในราคาที่เป็นธรรม
ตลอดจนยกระดับฐานะของประเทศเป็นครัวโลกในอนาคต
การดำเนินงานขององค์การสะพานปลาในปัจจุบัน ทั้งภารกิจเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ทั้งใน
ล้วนมีส่วนช่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของไทย อาทิเช่น
(๑) จั ดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน (Basic Infrastructure) ตามมาตรฐาน
สุ ข อนามั ย สะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมง สำหรับ การขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ ำ การซื้ อ ขายสั ต ว์ น้ ำ
ตลอดจนพัฒนาระบบการซื้อขายด้วยวิธีการประมูล ซึ่งเป็นวิธีที่ยุติธรรมที่สุดสาหรับผู้ซื้อและผู้ขาย
สัตว์น้ำ
(๒) ส่ งเสริ ม การรวมตั ว ของชาวประมง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งชาวประมงพื้ น บ้ า น
เพื่อให้ชาวประมงมีอำนาจต่อรองมากขึ้น องค์การสะพานปลาได้จัดงบประมาณสำหรับสนับสนุนการ
ดำเนินงานของกลุ่มชาวประมงทั้งในรูปของการให้เปล่าและการให้กู้โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำและมี
ระยะเวลาใช้เงินต้นคืนในระยะยาว
(๓) จั ด สรรเงิ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ในสาขาวิ ช าการประมงแก่ นั ก วิ จั ย ใน
สถาบันการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเรือและเครื่องมือทาการประมง
(๔) ให้เงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงที่มีฐานะยากจน
(๕) ให้เงินกู้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจการประมง
(๖) จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒ นาชุมชนประมง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่ง
อำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น จัดหาแหล่งน้ำสะอาด สร้างถนน ทางเดินสำหรับชุมชนประมง
(๗) ปรับ ปรุงคุณ ภาพบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้บริการได้แก่
ชาวประมงแพปลา สถาบั น ชาวประมงและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการเป็นพันธมิตร
ร่วมกันในการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมง

๒๖

ประเด็นสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์
องค์การฯ

เป้าประสงค์

ประเด็นสำคัญต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ HR

๑.เพิ่มประสิทธิภาพ เ พื่ อ เ ป็ น ต ล า ด ๑. มีท่าเทียบเรือประมงที่

๑.การมีอัตรากำลังที่เหมาะสม

๑. เพิ่มประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑

- การวิเคราะห์และวางแผน

การบริหารจัดการ

ค้าขายสินค้าสัตว์น้ำ ได้รับการพัฒนาโครงสร้าง

และเพียงพอต่อการดำเนินงาน

การพัฒนาด้านบริหาร

การปรับปรุงโครงสร้าง

อัตรากำลัง

สะพานปลาและท่า

แหล่ งขนถ่ า ยสิ น ค้ า พื้นฐาน

๒.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ทรัพยากรบุคคล

ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อน

- ทบทวนสมรรถนะตาม

เทียบเรือประมงให้
ถูกสุขอนามัย

สัตว์น้ำของประเทศ ๒.มีมาตรการกลไกและ
และแหล่งท่องเที่ยว ระบบคูม่ ือที่ถูกพัฒนาและ

ให้มีความรู้ความชำนาญในงาน ๒. การพัฒนาบุคลากร
และมีความรูเ้ รื่องมาตรฐานและ

ยุทธศาสตร์องค์กร
กลยุทธ์ที่ ๒

สายงาน
- การจัดทำและทบทวน

อ ย่ า ง ค ร บ ว ง จ ร สามารถนำมาใช้ได้

สุขอนามัยสะพานปลาและ

การวางแผนและบริหาร แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี

มี ม าตรฐานสากล

ท่าเทียบเรือประมง

กำลังคนให้สอดคล้องกับ

และถูกสุขอนามัย

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

กลยุทธ์

การดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ ๔
การพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะของ
บุคลากรตามสมรรถนะ

แผนงาน

๒๗

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

องค์การฯ

ประเด็นสำคัญต่อ

ยุทธศาสตร์ HR

กลยุทธ์

แผนงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล

๒.สร้างศักยภาพ

เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ จ าก ๑.มีรายได้เพิ่มขึ้น

๑.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

๑. เพิ่มประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๒

การจัดหารายได้

ธุรกิจหลักและขยาย ๒.มีโครงการทีไ่ ด้รับการ

เพื่อรองรับงานด้านการเพิ่ม

การพัฒนาด้านบริหาร

การวางแผนและบริหาร อัตรากำลัง

และพัฒนาสะพาน
ปลาเป็นแหล่ง

โอกาสไปยั ง ธุ ร กิ จ พัฒนาเชิงธุรกิจร่วมกับ
ใหม่ให้มีความยั่งยืน ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

รายได้ให้กับองค์การสะพานปลา ทรัพยากรบุคคล
อย่างยั่งยืน
๒. การพัฒนาบุคลากร

กำลังคนให้สอดคล้องกับ - การจัดทำและทบทวน
การดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี

ท่องเที่ยว

ทางการเงินในระยะ

๒.การบริหารและพัฒนา

ยุทธศาสตร์

ยาว

กำลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจ

กลยุทธ์ที่ ๔

แผนธุรกิจหลักขององค์กร
๓.มีอัตรากำลังที่เหมาะสมและ

การพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับอย่างเป็นระบบ

เพียงพอต่อการดำเนินงาน

และต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะของ
บุคลากรตามสมรรถนะ

- การวิเคราะห์และวางแผน

๒๘

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

องค์การฯ

ประเด็นสำคัญต่อ

ยุทธศาสตร์ HR

กลยุทธ์

แผนงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.ขยายเครือข่าย

เพื่ อพั ฒ นาอาชี พ ช า ว ป ร ะ ม ง แ ล ะ ๑.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

๒. การพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ที่ ๔

- การจัดทำและทบทวน

และส่งเสริมธุรกิจ

แ ล ะ ธุ ร กิ จ ที่

๓. การพัฒนาระบบ

การพัฒนาบุคลากรทุก

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
- จัดทำระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล

ผู้ ป ระกอบการ ให้ มี ค วาม เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ

ชาวประมงและ
เกี่ ย วข้ อง ตลอดจน เติบโตและยั่งยืนในอาชีพ
ผู้ประกอบการ ให้มี ส วั ส ดิ ก า ร ให้ กั บ

ชาวประมง
๒.การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนระบบการ

ระดับอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพื่อพัฒนา

ความเติบโตและ

ชาวป ระม งแล ะ

สนับสนุนการให้บริการที่ดีแก่

บริหารทรัพยากรบุคคล

ความรู้และทักษะของ

ยั่งยืนในอาชีพ

ผู้ประกอบการ

ประชาชนในพื้นที่

ประมง

บุคลากรตามสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ ๗
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ

๒๙

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

องค์การฯ
๔.พัฒนาและ

ประเด็นสำคัญต่อ

ยุทธศาสตร์ HR

กลยุทธ์

แผนงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อเพิม่

มีแผน มาตรการ ระเบียบ

๑. การปรับปรุง กฎระเบียบ/

๒. การพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ที่ ๔

- การจัดทำและทบทวน

ข้อบังคับที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ข้อบังคับ

๓. การพัฒนาระบบ

การพัฒนาบุคลากรทุก

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี

ที่เป็นข้อจำกัดในการปฏิบตั ิงาน
๒.การบริหารและพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนระบบการ

ระดับอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพื่อพัฒนา

- การจัดการความรู้ (KM)
ของพนักงานองค์การสะพาน

ทันสมัยและธรรมาภิ

กำลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจ

บริหารทรัพยากรบุคคล

ความรู้และทักษะของ

ปลา

บาล

ตามโครงสร้างอย่างเหมาะสม

บุคลากรตามสมรรถนะ

๓.พัฒนา Digital skill

กลยุทธ์ที่ ๘
การจัดการองค์ความรู้

ปรับปรุงการบริหาร ประสิทธิภาพการ
จัดการสู่องค์กร
บริหารจัดการ
อย่างมีธรรมาภิบาล องค์กรให้มีความ

เพื่อการพัฒนาบุคลากร

๓๐

ความเชื่อมโยงแผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ องค์การสะพานปลา
นโยบาย
คณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา
นโยบายและ
แผนปฏิบัติ
ผู้อำนวยการอสป.

ยุทธศาสตร์
องค์การสะพานปลา

แผนแม่บทบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

๑.ด้านการพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

Growth Green :
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูก
สุขอนามัย

๑.เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

๒. ด้านธุรกิจ

๔. ด้านบริหารจัดการองค์กร

๓. ด้านส่งเสริมการประมง

Innovation : สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้

Financial Management :

Transform :

Special Project :

ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์

การบริหารการเงิน

การเปลี่ยนแปลง

โครงการพิเศษ

๒.สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และ
พัฒนาสะพานปลาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

๒.การพัฒนาบุคลากร

๓. ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจ
ชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มี
ความเติบโตและยั่งยืนในอาชีพประมง

๔. พัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการสู่องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

๓.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

๓๑

การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคล
สถานการณ์ด้านบุคลากรขององค์การสะพานปลาในปัจจุบัน (๑๑ กันยายน ๒๕๖๓)
- กรอบอัตราพนักงานขององค์การสะพานปลามีทั้งสิ้น ๓๕๙ อัตรา
- พนักงานปฏิบัติงานจริงรวมทั้งสิ้น ๒๔๘ อัตรา
- อัตราว่าง ๑๑๑ อัตรา

จากข้อมูลจะพบว่า องค์การสะพานปลามีอัตรากำลังทั้งสิ้น ๓๕๙ อัตรา ถือครองตำแหน่ง
จริง ๒๔๘ อัตรา คิดเป็น ๖๙ เปอร์เซ็น ต์ อัตราว่าง ๑๑๑ อัตรา คิดเป็น ๓๑ เปอร์เซ็น ต์ เนื่องจาก
ฐานะขององค์การสะพานปลายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงทำให้ผู้ บริห ารมีน โยบายในการชะลอ
การสรรหาบุคลากรเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลง และให้บูรณาการในการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิด
ช่องว่างในการเติบโตของบุคลากร
ในสภาพปัจจุบัน เศรษฐกิจและสังคม และสิ่งที่คนรุ่นใหม่ยุค ๔.๐ ใช้พิจารณาในการเข้าร่วม
ทำงานกับองค์กรเป็ นอัน ดับ แรก คือ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ๗๒% รองลงมาคือ ลักษณะงาน
๕๗% ตามมาด้วยชื่อเสียงองค์กรและความมั่นคง ๕๖% เช่น หน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งองค์กรที่คน
รุ่นใหม่ ยุค ๔.๐ ต้องการร่วมงานมากที่สุด คือ บริษัท ปตท. จำกัด ๒๒.๑% รองลงมาคือ เอสซีจี หรือ
บริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย จำกั ด ๑๖.๕% และเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ หรื อ ซี พี กรุ๊ ป ๑๔.๘%
(ข้อมูล : สถานการณ์ตลาดแรงงานไทย บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด ) ทำให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ขาดแคลนบุ ค ลากร และมี อั ต ราการลาออกสู ง ทำให้ ห น่ ว ยงานต้ อ งสรรหา บรรจุ บุ ค ลากรบ่ อ ย
จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจต้องคำนึงถึงและหาแนวทางแก้ไข เพื่อทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิ
ประโยชน์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรทั้งเก่าและใหม่

๓๒

จำนวนบุคลากร (ณ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓)
ณ วันที่
๓๐ ก.ย. ๕๖

ณ วันที่
๓๐ ก.ย. ๕๗

ณ วันที่
๓๐ ก.ย. ๕๘

ณ วันที่
๓๐ ก.ย. ๕๙

ณ วันที่
๓๐ ก.ย. ๖๐

ประเภท

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

พนักงาน

(คน)
๒๗๐

(คน)
๑๖๑

(คน)
๒๔๙

(คน)
๒๔๔

(คน)
๒๔๒

รวมทั้งหมด

๒๗๐

๑๖๑

๒๔๙

๒๔๔

๒๔๒

ณ วันที่
๓๐ ก.ย. ๖๑
จำนวน

ณ วันที่
๓๐ ก.ย. ๖๒
จำนวน

ณ วันที่
๓๐ ก.ย. ๖๓
จำนวน

(คน)
๒๔๘
๒๔๘

(คน)
๒๔๔
๒๔๔

(คน)
๒๔๘
๒๔๘

๓๓

ในปี ๒๕๖๓ องค์ ก รได้ ด ำเนิ น การทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ซึ่ งมี
การปรั บ ปรุ งให้ ส อดรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค ธุ รกิ จ Digital และสอดคล้ อ งกั บ วัต ถุ ป ระสงค์
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาตลาดสั ต ว์ น้ ำ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระมงไทยมาตรฐานสากลกั บ
การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กรให้มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ Digital Service รวมทั้ง
การสร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ให้กับองค์กร
การวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓
๑. การเปรียบเทียบอัตรากำลังตามโครงสร้างของงานกับพนักงานที่ปฏิบัติงานจริง
หน่วยงาน
อัตรากำลังตาม
พนักงานที่ปฏิบัติงานจริง
โครงสร้าง
(คน)
สป.ทร. ๑
๑๑๒
๗๐
สป.ทร. ๒
๙๒
๗๘
รวม
๒๐๔
๑๔๘
อัตราส่วนบุคลากร เทียบอัตรากำลังแยกตามท่าเรือ
สะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมง อัตรากำลังที่ตั้งไว้ อัตรากำลังจริง (%)
สะพานปลากรุงเทพ
สะพานปลาสมุทรปราการ
สะพานปลาสมุทรสาคร
สะพานปลานครศรีธรรมราช
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร
ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน
ท่าเทียบเรือประมงสุราษฏ์ธานี
ท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี
ท่าเทียบเรือประมงตราด
ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา
ท่าเทียบเรือประมงระนอง
ท่าเทียบเรือประมงสตูล
ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

๔๐
๑๘
๑๔
๑๑
๑๑
๔
๗
๘
๒
๔
๒๕
๑๖
๑๙
๑๘
๘
๕

๒๐ (๕๐%)
๑๐ (๕๕.๖%)
๑๑ (๗๘.๖%)
๓ (๒๗.๓%)
๘ (๗๒.๗%)
๑ (๒๕%)
๓ (๔๒.๙%)
๔ (๕๐%)
๑ (๕๐.๐๐%)
๒ (๕๐%)
๒๔ (๙๖%)
๑๓ (๘๑.๓%)
๑๒ (๖๓.๒%)
๑๕ (๘๓.๓%)
๖ (๗๕.๐๐%)
๒ (๔๐.๐๐%)

๓๔

๒. จากตารางข้างต้น การวิเคราะห์ปริมาณงานในปัจจุบันเปรียบเทียบกับอัตราบุคลากรในส่วนงาน
เป็นดังนี้
๒.๑ การดำเนินงานของสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงตามรายละเอียดของงาน
ที่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้ายการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน ได้กำหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงดังนี้
- การให้บริการการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำให้กับชาวประมง
- การดำเนินงานด้านการเงิน ประกอบด้วยการจัดเก็บรายได้
(ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า และอื่นๆ) และการ เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ (เงินเดือนและค่าใช้จ่าย
ดำเนินงาน)
- การจัดทำบัญชี รายงานการเงิน
- การบริหารจัดการด้านสุขอนามัยของสถานที่
- งานธุรการทั่วไป ได้แก่ งานสถิติ งานเอกสารทั่วไป งานพัสดุ
- งานสินเชื่อการประมงตามที่ได้รับมอบหมาย
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งจะต้องครอบคลุมการปฏิ บัติงานดังกล่าว
ทั้ งหมด ซึ่ งในการกำหนดจำนวนอั ต รากำลั งที่ ป ฏิ บั ติ งานในแต่ ล ะแห่ งจะขึ้ น อยู่ กั บ ปริม าณงาน
ของเรือประมงและปริม าณสัตว์น้ำที่เข้ามาขนถ่ายและจำหน่ายผ่านหน่วยงานนั้น ซึ่งเป็นที่มาของ
การจั ดเก็บ รายได้จ ากค่าธรรมเนี ยมและการใช้ประโยชน์ของสถานที่ ดังนั้นหน่วยงานที่มีจำนวน
เรื อ ประมงมากและมี ร ายได้ ม ากก็จ ะมี การกำหนดจำนวนอั ต รากำลั งไว้ม าก ในส่ ว นของจำนวน
พนักงานที่ปฏิบัติงานจริงจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้านการประมงในแต่ละพื้นที่และในแต่ละช่วงเวลา

๓๕

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามสถานการณ์ด้านการประมง และแผนการดำเนินงานของแต่ละแห่ง
รวมทั้งนโยบายที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลากำหนด เช่น แผนการแก้ไขปัญหาการขาดทุนของ
บางหน่วยงานโดยการลดจำนวนพนักงานลง หรือนโยบายการควบคุมจำนวนพนักงานที่ป ฏิบัติงาน
เป็นต้น
๒.๒ ในปั จจุบั นองค์การสะพานปลายังไม่ได้พิจารณาอัตรากำลังและจำนวนที่
พนักงานปฏิบัติงานจริงให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทและหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีประเด็น
สรุปดังนี้
๒.๑.๑ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาทุกแห่ง
จะต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่
(๑) การจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๔ ซึ่งจะต้อง
ปฏิ บั ติ งาน ตามมาตรการอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ การบั น ทึ ก
ข้อมูลปริมาณสั ตว์น้ำที่ผ่ านท่าเทียบเรือประมงด้วยระบบ Thai
Flagged Certificate System (ประกอบด้ ว ยการตรวจสอบ
เรือประมงก่อนเข้าเทียบท่าซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์ PIPO
การเปิดใช้งานระบบด้วย Web Application ที่จะต้องดำเนินการ
รับ รองน้ ำหนั ก ชั่งจริงเพื่ อให้ ผู้ ป ระกอบการนำไปจัด ทำหนั งสื อ
กำกั บ การซื้ อ ขายสั ต ว์ น้ ำ หรื อ MCPD รวมถึ ง การรายงาน
เรือประมงเข้าเทียบท่าทุก ๑๕ วัน)
(๒) การดำเนินงานตามมาตรา ๙๗ และ ๙๘ ที่ จะต้องดูแลงาน
ด้านสุขอนามัยที่มีความเข้มงวดมากขึ้น เพราะหากไม่สามารถผ่าน
การารับรองมาตรฐานสุ ขอนามัยของกรมประมงจะมีผ ลต่อการ
ยกเลิกการจดทะเบียนตามมาตรา ๘๔ และมีผลให้ต้องหยุดการ
ให้บริการการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำ
๒.๑.๒ ในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นตามพระราชกำหนดการประมงดังกล่าว
สะพานปลาและท่าเทีย บเรือประมงจะต้องปฏิบัติให้ ถูกต้อง ทั้งบทบาทของท่าเทียบเรือประมงที่
จะต้ อ งดำเนิ น การตาม Thai Flagged Certificate System ดั ง ได้ ก ล่ า วแล้ ว ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า ใน
ภาระหน้าที่บางเรื่องมีการกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการไว้ชัดเจน และหากไม่ปฏิบัติตามนั้นจะถือว่า
ดำเนิ น การผิ ด กฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง มี ผ ลต่ อ การโดนปรั บ ตามบทลงโทษ
และการหยุดกิจการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

๓๖

ช่วงอายุบุคลากร แบ่งตาม Generations
ช่วงอายุ
(ปี)
๕๐-๖๐
๓๕-๔๙
๒๕-๓๔
ต่ำกว่า ๒๕

Generations

จำนวน (คน)

ร้อยละ

Gen-BB
Gen-X
Gen-y
Gen-Z
รวม

๕๕
๑๐๕
๗๗
๑๑
๒๔๘

๒๒.๒
๔๒.๓
๓๑
๔.๔

จาก Generations แล้วพบว่า Gen-X (ช่วงอายุ ๓๕-๔๙) มีจำนวน ๑๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๔๒.๓ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุด และรองลง Gen-y (ช่วงอายุ ๒๕-๓๔) มีจำนวน ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๑ และ Gen-BB (ช่วงอายุ ๕๐ ขึ้นไป) มี ๕๕ คน คือเป็นร้อยละ ๒๒.๒
อธิบายความแตกต่างในแต่ละ Gen
Gen หลัก ได้แก่ Gen-B หรือ Baby Boomer (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๕๐๕) Gen-X
(เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๖–๒๕๒๐) Gen-Y (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๘) และกลุ่มที่ ๔ คือ
Gen-Z (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้นมา) ดังนั้น ในการทำงานร่วมกัน จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงภาวะ
ความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง เป็นเรื่องธรรมดา

๓๗

Gen-B ใครที่ได้ทำงานกับคนวัยนี้ มักจะอดรู้สึกไม่ได้ว่า คนในนิยาม Gen B หรือ Baby
boomer เป็ น พวกอนุ รั ก ษนิ ย ม เป็ น กลุ่ ม ที่ เริ่ม เข้ าสู่ วัย ผู้ สู งอายุ เพราะพวกเขาจะมีค วามจริงจั ง
เคร่งครัดเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี มีความอดทนสูง ประหยัด อดออม
Gen-X คนวั ย นี้ จ ะเริ่ ม เปิ ด รับ เทคโนโลยี เข้ ามาใช้ ในการทำงานและในการใช้ ชี วิต เช่ น
คอมพิวเตอร์ วิดีโอเกม วอล์กแมน ลักษณะนิสัยที่เด่นชัดคือ ชอบอะไรง่ายๆ ไม่เป็นทางการ มีแนวคิด
สร้างความสมดุลในเรื่องงานกับครอบครัว และจากการสำรวจล่าสุดพบว่า คน Gen-X สมัยนี้ ไม่เชื่อ
เรื่องศาสนา ไม่ได้ยึ ดขนบธรรมเนี ยมประเพณี มากนัก เป็นคนที่ มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว กับ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปได้ดี
Gen-Y คนวั ย นี้ คื อ คนรุ่ น ใหม่ ที่ เพิ่ งเริ่ ม ชี วิ ต ในวั ย ทำงาน พวกเขาเติ บ โตมาพร้ อ มกั บ
เทคโนโลยี คน Gen-Y คาดหวังที่จะได้รับเงินเดือนสูง ต้องการคำชมและการยอมรับ จะไม่ทนกับงาน
ที่ไม่ชอบ และมักจะวางแผนสร้างสมดุลชีวิตของตนเอง ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการทำงานเพียงอย่าง
เดียว นอกเวลางานคนรุ่นนี้ มักจะไปทำกิจกรรมที่ชอบ ทำแล้วมีความสุ ข ทำให้ ชีวิตมีความหมาย
อย่างการเล่นกีฬา พบปะเพื่อนฝูง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือทำกิจกรรมเพื่อสังคม
Gen-Z มีทัศนคติต่อเรื่องการใช้เงินแบบอนุรักษนิยมที่สุด การมีเสถียรภาพทางการเงิน คือ
เสาหลักของชีวิต เงินเดือนและสวัสดิการจึงเป็นแรงบันดาลใจหลักของ Gen-Z และคน Gen นี้จะเน้น
สร้ างความมั่ น คงตั้ งแต่อ ายุ ยั งน้ อ ย ชื่ น ชอบการคิด นอกกรอบ เกิด มาพร้อ มจิ ต วิญ ญาณการเป็ น
ผู้ประกอบการและนวัตกร ชอบแก้ปัญหาซับซ้อนด้วยวิธีที่สร้างสรรค์
(*อ้ า งอิ ง ปี เ กิ ด ในแต่ ล ะ Gen จากรายงานเรื่ อ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ต่ า งวั ย ของผู้ มี ง านทำ
โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)

๓๘

อัตรากำลังจำแนกตามเพศ
ประเภท
พนักงาน
รวม

ชาย (คน)
๑๕๒

หญิง (คน)
๙๖
๒๔๘

อัตรากำลังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ประเภท
พนักงาน
รวม

ส่วนกลาง (คน)
๑๐๐

ส่วนภูมิภาค (คน)
๑๔๘
๒๔๘

จากตารางบุคลากรอยู่ส่วนกลางจำนวน ๑๐๐ คน ส่วนภูมิภาค ๑๔๘ คน

๓๙

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรในแต่ละระดับ
ระดับ

กรอบ(๓๕๙)

เฉลี่ย(%)

บรรจุ(๒๔๙)

เฉลี่ย(%)

ว่าง(๑๒๐)

เฉลี่ย(%)

ระดับ ๑๑

๑

๐.๒๘

๑

๐.๔๐

๐

๐

ระดับ๑๐

๓

๐.๘๔

๒

๐.๘๐

๑

๐.๙๑

ระดับ ๙

๘

๒.๒๓

๖

๒.๔๑

๒

๑.๘๒

ระดับ ๘

๒๖

๗.๒๔

๑๕

๖.๐๒

๑๑

๑๐.๐๐

ระดับ ๗

๓๙

๑๐.๘๖

๑๖

๖.๔๓

๒๓

๒๐.๙๑

ระดับ ๔-๖

๑๕๙

๔๔.๒๙

๙๘

๓๙.๓๖

๖๑

๕๕.๔๕

ระดับ ๑-๓

๑๒๓

๓๔.๒๖

๑๑๑

๔๔.๕๘

๑๒

๑๐.๙๑

รวม

๓๕๙

๑๐๐

๒๔๙

๑๐๐

๑๑๐

๑๐๐

จากตารางพบว่าองค์การสะพานปลามีอัตราทั้ งสิ้ น ๓๕๙ ถือครองตำแหน่งจริง
๒๔๙ อัตรา ยังมีอัตราว่าง ๑๑๐ อัตรา พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ๑-๓ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๘
และระดับ ๔-๖ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๖ เนื่องจากอสป.มีโครงสร้างเงินเดือนอยู่ที่ ๔๗ ขั้น และยังไม่
สามารถที่จะขยายขั้นเงินเดือนสูงสุดได้ เนื่องจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ขาดทุน)
จึงมีนโยบายให้บูรณาการบุคลากรที่มีอยู่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรมากที่สุด

๔๐

วุฒิการศึกษาของบุคลากรในองค์การสะพานปลา
วุฒิการศึกษา

จำนวน(คน)

ปริญญาโท

๑๖

ปริญญาตรี

๑๓๐

อนุปริญญา

๒

ปวส.

๑๙

ปวช.

๕๖

มัธยมปลาย

๑๘

มัธยมต้น

๖

ประถม

๒

รวม

๒๔๙

จากตารางและรูปพบว่า องค์การสะพานปลา มีบุคลากรส่วนใหญ่จบการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี มาก
ที่สุ ดร้ อยละ ๕๒ จำนวน ๑๓๐ คน และบุ คลากรที่ จบการศึก ษาวุฒิ ป ริญ ญาโท จำนวน ๑๖ คน
จากข้อมูลเห็นได้ว่า จากพนักงานที่มีทั้งสิ้น ๒๔๙ อัตรา ที่ปฏิบัติงานจริง มีพนักงานที่มีศักยภาพสูง
ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันได้

๔๑

โครงสร้างตำแหน่งงานพนักงานองค์การสะพานปลา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าทีน่ โยบายและแผน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นิติกร
บุคลากร
นักบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วิศวกรโยธา
สถาปนิก
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ช่างก่อสร้าง

จำนวนบุคลากร (คน)
๑๔
๓๘
๔
๘
๑๒
๔๐
๒
๓
๕
๓
๑
๘๓
๒
๑

๔๒

ข้อมูลผู้เกษียณอายุ (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) องค์การสะพานปลา
ปี
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗

จำนวนผู้เกษียณอายุ (คน)
๒
๔
๒
๔
๒

ในปี ๒๕๖๓ จะเห็นว่ามีพนักงานที่เกษียณอายุจำนวน ๒ คน แยกเป็น
- รองผู้อำนวยการ ๑ คน
- ผู้อำนวยการฝ่าย ๑ คน
ในปี ๒๕๖๔ จะเห็นว่ามีพนักงานที่เกษียณอายุจำนวน ๔ คน แยกเป็น
- สำนัก ๓ คน
- ปฏิบัติ จำนวน ๑ คน
ในปี ๒๕๖๕ จะเห็นว่ามีพนักงานที่เกษียณอายุจำนวน ๒ คน แยกเป็น
- รองผู้อำนวยการ ๑ คน
- ปฏิบัติ ๑ คน
ในปี ๒๕๖๖ จะเห็นว่ามีพนักงานที่เกษียณอายุจำนวน ๔ คน แยกเป็น
- ปฏิบัติ ๔ คน
ในปี ๒๕๖๗ จะเห็นว่ามีพนักงานที่เกษียณอายุจำนวน ๒ คน แยกเป็น
- ปฏิบัติ ๒ คน

๔๓

อัตราการลาออกของพนักงาน
ปี
๒๕๖๐ (๒๔๒ คน)
๒๕๖๑ (๒๔๙ คน)
๒๕๖๒ (๒๔๒ คน)
๒๕๖๓ (๒๔๘ คน)

จำนวนผู้ลาออก (คน)
๖
๗
๘
๒๗

คิดเป็น %
๒.๔๒
๒.๘๒
๓.๒๓
๑๐.๘๙

จำนวนบุคลากรที่ได้ Certificate
ประเภทใบ Certificate
วิศวกรรม
นิติกร
จป

จำนวนบุคลากร (คน)
๓
๓
๒

๔๔

การวิเคราะห์เปรีบเทียบการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Benchmarking)
ปัจจัย

องค์การสะพานปลา

องค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร

บริษัท อุ่กรุงเทพ
จำกัด

จำนวนบุคลากร

๒๔๔ คน

๑,๐๔๓ คน

-

อัตราการลาออก

๖ คน

๕ คน

-

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ปริญญาเอก

-

จำนวนพนักงาน HR

๙ คน

๓๒ คน

๘ คน

๓.๒๕๑๕ คะแนน

-

ผลการประเมิ น การ ๒.๖๗๓๓ คะแนน
ดำเนินงาน (ทรีส)
การเปรียบทียบผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์/
องค์การสะพานปลา
สวัสดิการ

องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย

องค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร

รถสวัสดิการ

พนักงานสามารถยืมรถ ไม่มี (มีเฉพาะงานพิธี)
สวัสดิการได้

ตรวจสุขภาพประจำปี

ปีละ ๑ ครั้ง

✓

✓

ค่าเช่าบ้าน

เมื่ อ มี ค ำสั่ ง ไปประจำ
สำนักงานต่างท้องที่

✓

✓

กองทุนสวัสดิการ

ส า ม า ร ถ กู้ เงิ น เพื่ อ ไม่มี ( มีเฉพาะสหกรณ์ ไม่มี ( มีเฉพาะสหกรณ์
บรรเทาความเดือดร้อน ออมทรัพย์)
ออมทรัพย์)

ค่ารักษาพยาบาล

ใช้ อั ต ราการเบิ ก ของ ใช้ อั ต ราการเบิ ก ของ ใช้ อั ต ราการเบิ ก ของ
ก ร ะ ท ร ว งก า ร ค ลั ง กระทรวงการคลั งไม่มี กระทรวงการคลัง
ยกเว้น
สิทธิเบิกบิดา มารดาได้
มีสิทธิเบิกบิดา มารดา
ได้

✓

๔๕

สิทธิประโยชน์/
สวัสดิการ

องค์การสะพานปลา

๑. การครอบฟัน ไม่
สามารถเบิกได้
๒.ฟันเทียม ไม่สามารถ
เบิกได้
๓.อัตราค่ารักษาของ
โรงพยาบาลเอกชน
ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่
เกิน ๓,๐๐๐.-บาท
( พนักงานที่บรรจุหลัง
วันที่ ๒๑ มิ.ย.๕๔ ไม่มี
สิทธิเบิกบิดา มารดาได้
เงินช่วยเหลือบุตร
ได้ สิ ท ธิ์ เบิ ก บุ ต รคนละ
๑๐๐ บาท /คน (ไม่
เกิน ๓ คน) อายุไม่เกิน
๑ ๘ ปี บริ บู ร ณ์ และ
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
ค่าช่วยเหลือการศึกษา ใช้ อั ต ราการเบิ ก ของ
บุตร
กรมบัญชีกลาง
การช่วยเหลือ กรณีถึง ๓ เท่ า ของเงิ น เดื อ น
แก่กรรม
เดือนสุดท้าย
การสันทนาการ
ปีละ ๓,๐๐๐.-บาท
เงินกองทุนสงเคราะห์ อสป.จ่ า ยเงิ น สมทบ
ให้ แ ก่ พนง.ตามอายุ
งาน และจ่ า ยให้ เมื่ อ
ออกจากงาน

องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย

องค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร

คนละ ๒๐๐ บาท/คน
(ไม่เกิน ๓ คน) อายุไม่
เกิ น ๑ ๘ ปี บ ริ บู รณ์
และไม่รวมถึ งบุ ตรบุ ญ
ธรรม
✓

คนละ ๑๕๐ บาท/คน
(ไม่เกิน ๓ คน) อายุไม่
เกิ น ๑ ๘ ปี บ ริ บู รณ์
และไม่รวมถึงบุ ตรบุ ญ
ธรรม
✓

✓

✓

ค่ารักษาพยาบาล

ไม่มี
ไม่มี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

๔๖

การวิเคราะห์ SWOT
ฝ่ายบริหารบุคคล นำข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สภาพแวดล้อมปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และผลการประเมินความ
ต้องการของแต่ละฝ่ายงานมาสนับสนุนในการทบทวน SWOT ความท้าทาย (Strategic Challenge)
และความได้เปรียบ (Strategic Advantage) เพื่อนำมาสู่การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมีรายละเอียด ดังนี้
การวิเคราะห์ SWOT ด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยใช้ TOWs
Strength
Weakness
S๑ : บุคลากรขององค์การสะพานปลาส่วนใหญ่จบ W๑ : บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ด้านสายงาน
การศึกษาปริญญาตรี ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็น
และยังยึดติดค่านิยม วัฒนธรรมแบบเดิม
พนักงานที่มีศักยภาพได้
W๒ : การทำงานบูรณาการข้ามสายงานยังไม่
S๒ : บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ มีความรู้มี เข้มแข็งพอที่จะนำไปสู่เป้าหมายองค์กรร่วมกัน
ความสามารถ และมีความตั้งใจทุ่มเทในการทำงาน W๓ : โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อ
S๓ : บุคลากรส่วนใหญ่มีการพัฒนาตนเองและ
การบูรณาการงาน และการหารายได้ของ
ได้รับความฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทั้งอบรมและดูงาน องค์กร
S๔ : มีวัฒนธรรมและค่านิยมเอื้อต่อการเรียนรู้ มี W๔ : กระบวนการสรรหาบุคลากรมีความ
การถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและประสบการณ์
ล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ
ทำงาน
W๕ : ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
S๕ : บุคลากรรับความกดดันได้สูง
บริหารโครงการ
S๖ : บุคลากรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านสมรรถนะ W๖ : บุคลากรส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้สูงวัย
(Competency) เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง
(gen x) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการ
S๗ : มีการทำงานเป็นทีมและความสัมพันธ์ที่ดี
บริหารหากไม่เตรียมความพร้อมการทดแทน
ระหว่างหัวหน้างานและบุคลากร
บุคลากร
W๗ : บุคลากรขาดระเบียบวินัย ไม่ตรงต่อเวลา
Opportunity
Threat
O๑ : นโยบายรัฐบาลส่งเสริมองค์ความรู้และการใช้ T๑ : การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล อาจมีการปรับ
เทคโนโลยีในการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น
นโยบายของผู้บริหาร
O๒ : กลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร) T๒ : ปัจจุบันองค์กรมีบุคลากรรุ่นใหม่ Gen Y
และหน่วยงานภายในองค์กรพร้อมสนับสนุนข้อมูล มีลักษณะการทำงานที่รู้จักเทคโนโลยี ซึ่ง
ที่ใช้ในการทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
แตกต่างจากการทำงาน การเรียนรู้ และความ
O๓ : นโยบายของรัฐที่มุ่งพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ร่วมมือในการทำงานของบุคลากรเดิม (Baby

๔๗

รองรับการดูแลเกษตรกรและประชาชนที่มารับ
บริการ
O๔ : มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาบุคลากร มีการจัดประชุม สัมมนา
อบรม และดูงาน มากขึ้น
O๕ : งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
เครื่องมือช่วยหลากหลายความสำคัญในองค์กร
ยุค ๔.๐
Q๖ : นโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตร ให้การ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

boom/Gen x) ที่แตกต่างกัน
T๓ : เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้การปฏิสัมพันธ์
ของคนลดน้อยลง
T๔ : ค่านิยม และทัศนคติในการทำงาน
เปลี่ยนไป

๔๘
ปั จจัยภายใน
การกำหนดประเด็นกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาวะภายใน
และภายนอก (SWOT ANALYSIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗
ปั จจัย
ภายนอก
โอกาส (Opportunity)
O๑ : นโยบายรัฐบาลส่งเสริมองค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
บุคลากรมากขึ้น
O๒ : กลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร) และหน่วยงานภายในองค์กรพร้อม
สนับสนุนข้อมูลที่ใช้ในการทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
O๓ : นโยบายของรัฐที่มุ่งพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดูแลเกษตรกรและประชาชน
ที่มารับบริการ
O๔ : มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร มีการจัด
ประชุม สัมมนา อบรม และดูงาน มากขึน้
O๕ : งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญในองค์กรยุค ๔.๐
Q๖ : นโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตร ให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

อุปสรรค (Threat)
T๑ : การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล อาจมีการปรับนโยบายของผู้บริหาร
T๒ : ปัจจุบันองค์กรมีบุคลากรรุ่นใหม่ Gen Y มีลกั ษณะการทำงานที่รู้จักเทคโนโลยี ซึ่ง
แตกต่างจากการทำงาน การเรียนรู้ และความร่วมมือในการทำงานของบุคลากรเดิม
(Baby boom/Gen x) ที่แตกต่างกัน
T๓ : เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้การปฏิสมั พันธ์ของคนลดน้อยลง
T๔ : ค่านิยม และทัศนคติในการทำงานเปลี่ยนไป

จุดแข็ง (Strengths)
S๑ : บุคลากรขององค์การสะพานปลาส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญา
ตรี ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นพนักงานทีม่ ีศักยภาพได้
S๒ : บุคลากรส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ มีความรู้มีความสามารถ และมี
ความตั้งใจทุ่เทในการทำงาน
S๓ : บุคลากรส่วนใหญ่มกี ารพัฒนาตนเองและได้รับความฝึกฝนอย่าง
ต่อเนื่องทั้งอบรมและดูงาน
S๔ : มีวัฒนธรรมและค่านิยมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการถ่ายทอดความรู้
เทคนิคและประสบการณ์ทำงาน
S๕ : บุคลากรรับความกดดันได้สูง
S๖ : บุคลากรส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมด้านสมรรถนะ (Competency)
เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง
S๗ : มีการทำงานเป็นทีมและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานและ
บุคลากร
กลยุทธ์ SO
๑. การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
(S๑,S๒,S๓,S๔,S๕,S๖,S๗,O๑,O๒,O๓,O๔,O๕,O๖)
๒. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ (S๑,S๒,S๓,S๔,S๕,S
๖,S๗,O๑,O๒,O๓,O๔,O๕,O๖)
กลยุทธ ST
๑.การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
(S๑,S๒,S๓,S๔,S๕,S๖,S๗,T๑,T๒)
๒. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ (S๑,S๒,S๓,S๔,
S๕,S๖,S๗,O๑,O๒,O๓,O๔,T๑,T๒,T๓,T๔)

จุดอ่อน (weakness)
W๑ : บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ด้านสายงาน และยังยึดติดค่านิยม วัฒนา
ธรรมแบบเดิม
W๒ : การทำงานบูรณาการข้ามสายงานยังไม่เข้มแข็งพอที่จะนำไปสู่เป้าหมาย
องค์กรร่วมกัน
W๓ : โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันยังไม่อื้อต่อการบูรณาการงาน และการหา
รายได้ขององค์กร
W๔ : กระบวนการสรรหาบุคลากรมีความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ
W๕ : ขาดบุคลากรที่มีความเชีย่ วชาญด้านการบริหารโครงการ
W๖ : บุคลากรส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผูส้ ูงวัย แบะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการ
บริหารหากไม่เตรียมความพร้อมการทดแทนบุคลากร
W๗ : บุคลากรขาดระเบียบวินัย ไม่ตรงต่อเวลา ทำให้การขับเคลื่อนองค์กรไม่
บรรลุ
W๘ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรยังไม่เสถียร
กลยุทธ์ WO
พอต่อการรองรับการใช้งานโดยรวม
๑. การปรับปรุงโครงสร้างที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
(W๑,W๓,O๑,O๕,O๖)
๒. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ (W๑,W๒,W๕,W๖,W๗,
O๑,O๒,O๓.O๔,O๕,O๖)
๓. การจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร (W๑,W๒,W๕,W๖
W๗,O๑,O๒,O๓,O๔,O๕,O๖)
๔.การวางแผนและบริหารกำลังคนให้สอดคลองกับการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์องค์กร (W๑,W๒,W๓,W๔,W๕,W๖,O๑,O๒,O๓,O๔,O๕,O๖)

กลยุทธ์ WT
๑. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (W๔,W๗,W๘,T๓)
๒.เสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล (W๗,T๑,T๒,T๓,T๔)
๓. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานและผูกพันองค์กร (W๑,W๒,w๕,w๗,T๑,T๒,T๔)

บทที่ ๓
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
การกำหนดยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล
จากการกำหนดประเด็ น กลยุ ท ธ์ ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ส อดคล้ อ งกั บ SWOT
สามารถนำมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (S๕, O๒, W๒)
กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับปรุงโครงสร้างให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
กลยุทธ์ที่ ๒ การวางแผนและบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์องค์กร
กลยุ ท ธ์ที่ ๓ การเสริม สร้างความเข้ม แข็งด้านการบริห ารทรัพ ยากรบุ คคลเพื่ อ
ตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาบุคลากร (S๓, O๒, W๕)
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะของบุคลากรตามสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (O๑, W๓, T๒)
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ ๗ เสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ ๘ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานและผูกพันรักองค์กร

๕๐

เป้าประสงค์ตามกลยุทธ์
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๑.การปรับปรุงโครงสร้างให้เอื้อต่อการ
ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์องค์กร
๒.มีการวางแผนและบริหารกำลังคนให้
สอดคล้องกับ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
องค์กร
๓.การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร
ทรัพยากร บุคคลเพื่อตอบสนองการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์องค์กร
๔.พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพื่อ พัฒนาความรู้และทักษะของ
บุคลากรตามสมรรถนะ
๕.การจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
บุคลากร
๖.พัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากร บุคคลให้มีประสิทธิภาพ
๗.พัฒนาเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
๘.พัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน
และผูกพันรักองค์กร

เป้าประสงค์
ปรับโครงสร้าง กำหนดอัตรากำลัง และ
ทบทวนสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน
มีอัตรากำลังคนที่สอดคล้องกับการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ องค์กร
มีการสื่อสารแนวทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างทั่วถึง
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ด้วยการ
พัฒนาศักยภาพ ความรู้ทักษะ ที่จำเป็นใน
การทำงาน และตอบสนองภารกิจ และ
ความก้าวหน้าในองค์กร
สร้างกระบวนการจัดการความรู้ และสร้าง
บุคลากรทดแทน
มีระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและมีสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ การทำงาน

๕๑

แผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource
Management)
กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับปรุงโครงสร้างให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
- ทบทวนแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลประจำปี
- ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Job Specification)
- แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan)
กลยุทธ์ที่ ๒ การวางแผนและบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
- ทบทวนสมรรถนะตามสายงาน (Competency)
- การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง
กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
- การถ่ายทอดและสื่อสารงานด้านทรัพยากรบุคคล
- การติดตามผลการประเมินรายบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development)
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะของบุคลากรตามสมรรถนะ
- การพัฒนาบุคลากร
- การจัดทำความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
- การบริหารจัดการคนเก่ง
กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดการองค์ความรู้
- การจัดการความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
- จัดทำระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ ๗ เสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
- การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในหน่วยงาน
- การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน
กลยุทธ์ที่ ๘ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานและผูกพันรักองค์กร

๕๒

- โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานและความผู้พันรักองค์กรของบุคลากร อสป.
- การส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
กรอบแนวคิดแผนการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗
ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรนั้น สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารบุคคล
ได้พัฒนากรอบแนวความคิดบนพื้นฐานของบริบทองค์กร ด้วยการคำนึงถึงเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรขององค์กรต้องเพิ่มศักยภาพทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยี และประสาน
เชื่อมโยงเครือข่ายทางด้านวิชาการ ในการพัฒนาองค์ความรู้ มีนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร ให้มีคุณภาพและนำไปสู่ การพัฒนาผลงานโดยรวมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิผ ล สอดคล้ องกับ นโยบายในทุ กด้านที่ องค์กร รับผิ ดชอบ คือ การสร้างมูล ค่าเพิ่ มสิ นค้ า
ประมง และการดำเนิ น งานด้ า นการหารายได้ การพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก รนั้ น ต้ อ งมี พั ฒ นา
ปรับ ปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพของบุคคลากรในทุกมิติ เพื่อเป็นหลักสำคัญในการจัดทำแผนทรัพยากร
บุคคลขององค์การสะพานปลา และสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่งคือ การวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายใน
หรือจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพหรือพลังที่มีอยู่ให้แข็งแรงมากขึ้น
ค้น หาแนวทางป้ องกันหรือลดจุดอ่อนให้ ห มดไปจากองค์กร การวิเคราะห์ ถึงปัจจัยภายนอก หรือ
โอกาสและอุปสรรค เพื่อเปิดรับ โอกาสที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร และ
หลบเลี่ ย งสิ่ งที่ อ งค์ ก รไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซึ่ งมี ผ ลกระทบหรื อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ เป้ า หมายและการ
ดำเนินงานขององค์การสะพานปลา
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ องค์การสะพานปลา
เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล
พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

๕๓

การจัดทำแผนกลยุทธ์ Strategy Map
จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เกี่ยวกับการประเมิน
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศประกอบกั บแนว
ทางการประยุ ก ต์ใช้ ในส่ ว นราชการ (สานั ก งาน ก.พ.) และบุ ค ลากรของรัฐ จึ งกำหนดมาตรฐาน
ความสำเร็จของระบบบริห ารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) หมายถึง ผลการบริห าร
ราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของส่วนงานต้องบรรลุ สำเร็จได้ ซึ่งมี
อยู่ด้วยกัน ๕ มิติ คือ
มิ ติ ที่ ๑ ความสอดคล้ อ งเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เป็ น มิ ติ ที่ จ ะทำให้ ห น่ ว ยงานทราบว่ า
มีแนวทาง และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับมาตรฐานดังต่อไปนี้หรือไม่
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational
Efficiency) หมายถึ ง กิ จ กรรมและกระบวน การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของหน่ ว ยงาน
(HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่
มิ ติ ที่ ๓ ป ระสิ ท ธิ ผ ล ขอ งก ารบ ริ ห ารท รั พ ย าก รบุ ค ค ล (HRM Program
Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ หรือไม่ เพียงใด
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนงาน
ขององค์ ก ร มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การตั ด สิ น ใจ โดยคำนึ ง ถึ ง หลั ก ความ สามารถและ ผลงาน
หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักธรรมมาภิบาลหรือไม่
มิ ติ ที่ ๕ คุ ณ ภาพชี วิ ต และความสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต กั บ การทำงาน หมายถึ ง
การที่ อ งค์ ก รมี น โยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่ งจะนำไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของบุคลากรหรือไม่
จากมิติของการประเมินในการบริห ารทรัพ ยากรบุคคลทั้ง ๕ มิติ เป็นเครื่องมือที่
จะช่วยทำให้องค์กรใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงาน
ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลสอดคล้ อ งกั บ มิ ติ ในการประเมิ น ดั งกล่ า วอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผ ลหรือไม่ องค์กรจะต้องมีการพัฒ นาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ ส อดคล้ องกับ
มิติ ก ารประเมิ น ดั งกล่ าว และเป็ น การยกระดั บ ประสิ ท ธิภ าพและคุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ งานด้ าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความสำเร็จทั้ง ๕ มิติ
จากแนวทางการจัดทำแผนที่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและ
สนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั งภาพต่ อ ไปนี้
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แผนที่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗
วิสัยทัศน์ อสป. :
“ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล”

ยุทธศาสตร์
องค์การสะพานปลา

นโยบายการบริหาร
ด้านทรัพยากร
บุคคล

ยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรบุคคล

ความสอดคล้อง
ทางยุทธศาสตร์

ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล
ความพร้อมรับผิดด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล
คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตการทำงาน

ยกระดับธุรกิจสะพานปลา
ท่าเทียบเรือประมงสู่ตลาด
สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อย่างมี
มาตรฐาน

มุ่งเน้นผลงาน
เพิ่มประสิทธิภาพของ
องค์กร

เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนา
ด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล

การปรับปรุง
โครงสร้างที่เอื้อต่อ
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ฯ

พันธกิจ อสป. :
- บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมาย
ได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม
- เพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ และบริหารฐานการเงินที่มั่นคงขององค์กร
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง

พัฒนาและเพิ่มช่องทางการ
หารายได้

โปร่งใส
ตรวจสอบได้

ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

การพัฒนาบุคลากร

KP I / COMPETENCY

เสริมสร้างระบบการบริหาร
จัดการองค์การให้ทันสมัย

บุคลากรมีความสุขในการ
ทำงาน มีขวัญกำลังใจดี
และรักองค์กร

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

การวางแผนบริหาร
กำลังคนให้สอดคล้อง
กับการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์องค์กร

การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนอง
การขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์องค์กร

บริหารอัตรากำลัง
ให้เหมาะสม

ขยายการส่งเสริมอาชีพ
ความเป็นอยูช่ าวประมง

พัฒนาบุคลากรทุก
ระดับอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง

พัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ
การจัดองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนา
บุคลากร

เสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมมาภิบาล
สร้างคุณภาพชีวติ ที่ดีในการทำงานและ
ผูกพันองค์กร

ส่งเสริมระบบธรร
มาภิบาลที่ดีของ
องค์กร

๕๕

การกำหนดแผนงาน / โครงการด้านทรัพยากรบุคคลรองรับแผนงานขององค์กร (๒๕๖๓ - ๒๕๖๗)
ยุทธศาสตร์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
พัฒนาด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ประเด็นกลยุทธ์

เป้าประสงค์

๑. การปรับปรุง
โครงสร้างให้เอื้อต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
องค์กร

ปรับโครงสร้าง กำหนดอัตรา
กาลัง และทบทวนสมรรถนะ
ประจำตำแหน่งงาน

๒. การวางแผนและ
บริหารกำลังคนให้
สอดคล้องกับการ
ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์องค์กร

มีอัตรากำลังคนที่สอดคล้อง
กับการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ องค์กร

๓.การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ตอบสนองการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์องค์กร

มีการสื่อสารแนวทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง
ทั่วถึง

แผนงาน/โครงการ
๑. ทบทวนแผนแม่บทด้าน
ทรัพยากรบุคคลประจำทุกปี
๒. แผนสืบทอดตำแหน่ง
(Succession plan)
๓. ทบทวนสมรรถนะตามสาย
งาน (competency)
๔.การวิเคราะห์และวางแผน
อัตรากำลัง

๕. การถ่ายทอดและสื่อสารงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล
๖. การติดตามผลประเมิน
รายบุคคล (KPI)

ตัวชีวัด
ร้อยละความสำเร็จในการ
จัดทำแผนแม่บทด้าน
ทรัพยากรบุคคล
ร้อยละความสำเร็จในการ
แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งที่
สำคัญ
ร้อยละความสำเร็จในการ
ทบทวนสมรรถนะตาม
สายงาน
ร้อยละความสำเร็จในการ
ปรับเปลี่ยน โยกย้ายและ
บริหารอัตรากำลังให้
เพียงพอต่อการทำงาน
จำนวนหรือช่องทางในการ
ถ่ายทอด สื่อสาร ด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละความสำเร็จในการ
ประเมินผลรายบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการ
๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

- ฝ่ายบริหารบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

✓

✓

✓

✓

✓

- ฝ่ายบริหารบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

✓

✓

- ฝ่ายบริหารบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

✓

✓

✓

✓

✓

- ฝ่ายบริหารบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

✓

✓

- ฝ่ายบริหารบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

✓

✓

✓

✓

✓

- ฝ่ายบริหารบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

✓

✓

✓

✓

✓

๕๖

การกำหนดแผนงาน / โครงการด้านทรัพยากรบุคคลรองรับแผนงานขององค์กร (๒๕๖๓ - ๒๕๖๗)
ยุทธศาสตร์
๒. การพัฒนาบุคคลากร

ประเด็นกลยุทธ์
๔. พัฒนาบุคลากรทุก
ระดับอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพื่อ พัฒนา
ความรู้และทักษะของ
บุคลากรตามสมรรถนะ

๕.การจัดการองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาบุคลากร

เป้าประสงค์
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ ด้วยการพัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ ทักษะ ที่
จำเป็นในการทำงานและ
ตอบสนองภารกิจขององค์กร

สร้างกระบวนการจัดการ
ความรู้ และสร้างบุคลากร
ทดแทน

แผนงาน/โครงการ
๗.แผนพัฒนาบุคลากร

ตัวชีวัด

-ร้อยละความสำเร็จในการ
จัดทำแผนพัฒนาด้าน
พัฒนาบุคลากรในแต่ละปี
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร
- ระดับความพึงพอใจ
ในการพัฒนาบุคลากร
- ระดับความสำเร็จในการ
จัดอบรมเป็นไปตามแผน
๘.การจัดทำความก้าวหน้า
ร้อยละความสำเร็จของการ
ในสายอาชีพ
จัดความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ
๙.การบริหารจัดการคนเก่ง
ความสำเร็จในการจัดทำ
การบริหารจัดการคนเก่ง
๑๐.การจัดการความรู้ (KM) ของ - จำนวนความรู้ที่สรุปและ
พนักงานองค์การสะพานปลา
รวบรวมขึ้นระบบ (OC)
- จำนวนคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการ
๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

- ฝ่ายบริหารบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

✓

✓

✓

✓

✓

- ฝ่ายบริหารบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

✓

✓

- ฝ่ายบริหารบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
- ฝ่ายบริหารบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

๕๗

การกำหนดแผนงาน / โครงการด้านทรัพยากรบุคคบรองรับแผนงานขององค์กร (๒๕๖๓ - ๒๕๖๗)
ยุทธศาสตร์

ประเด็นกลยุทธ

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชีวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการ
๒๕๖๓

๓.การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

๖. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ
๗.เสริมสร้างจิตสำนึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล

๘.สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการทำงานและผูกพัน
รักองค์กร

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

✓

✓

✓

✓

มีระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

๑๑.จัดทำระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล

- ร้อยละความสำเร็จในการ - ฝ่ายบริหารบุคคล และ
จัดทำระบบสารสนเทศ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ด้านทรัพยากรบุคคล

มีการส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล

๑๒. การเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในหน่วยงาน
๑๓.การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในการทำงาน

- ฝ่ายบริหารบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

✓

✓

✓

✓

✓

- ฝ่ายบริหารบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

✓

✓

✓

✓

✓

- ฝ่ายบริหารบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

✓

✓

✓

✓

✓

- ฝ่ายบริหารบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

✓

✓

✓

✓

✓

คณะกรรมการชีวอนามัย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

✓

✓

✓

✓

✓

บุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์กรและมีสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการทำงาน

- ระดับความพึงพอใจ
ในการพัฒนาบุคลากร
- ระดับความสำเร็จในการ
จัดอบรมเป็นไปตามแผน
- ร้อยละของคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น
๑๔.โครงการตรวจสุขภาพ
ระดับความพึงพอใจ
พนักงานประจำปี
ในการพัฒนาบุคลากร
- ระดับความสำเร็จในการ
จัดอบรมเป็นไปตามแผน
๑๕. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการ ร้อยละของคะแนนความ
ทำงานและความผูกพันรักองค์กร ผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากร อสป.
ในการทำงาน
(Engagement)
๑๖. การส่งเสริมความปลอดภัย จำนวนอุบัติเหตุในการ
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ทำงานไม่เกินครั้วง/ปี
ในการทำงาน

๕๘

แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๓
๑. แผนกการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑.๑ โครงการ : ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ : เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นกลยุทธ์ : การปรับปรุงโครงสร้างให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
เป้าประสงค์ : มีเกณฑ์การประเมินผลที่เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน (ระดับ ๗-๘)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารบุคคล และผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย : มีเกณฑ์การประเมินผลที่เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน (ระดับ ๗-๘)
๒๕๖๒
ลำดับ

กิจกรรม
ตค.

๑

ประชุมคณะกรรมการฯ
(หมายเหตุ : กำหนดการประชุม
สามารถดำเนินการได้ตลอด
ปีงบประมาณ)

๒

กำหนดเกณฑ์คะแนน/น้ำหนักการ
ประเมินของพนักงานแต่ละระดับ

๓

สรุปงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบพร้อมทั้ง
กำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล (ได้มีการรวบรวม
งานในหน้าที่ไว้แล้วในปี 2562)

๔

เสนอตัวชี้วัด พร้อมเกณฑ์คะแนน/
น้ำหนักการประเมินของพนักงานแต่
ละระดับ ให้ ผออ. ทราบ

๕

๖

๒๕๖๓

ชี้แจงทำความเข้าใจกับพนักงาน
พร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลง
ประชาสัมพันธ์และนำไปใช้ใน
ปีงบประมาณ 2564 - 2565

พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย. กค. สค.

กย.

๕๙

๑.๒ โครงการ : การทบทวนคู่มือการกำหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ
ที่จำเป็นต่องาน (Competency) ขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ : เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นกลยุทธ์ : การวางแผนและบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร
เป้าประสงค์ : มีอัตรากำลังคนที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ องค์กร
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารบุคคล และผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย : ปรับปรุงให้คู่มือการกำหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่องาน
(Competency) ขององค์การสะพานปลา ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ลำดับ
๑
๒

กิจกรรม
แต่งตั้งคณะทำงาน
ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนด
แนวทางการดำเนินงาน
ปรับปรุง Competency

๓

ขององค์การสะพานปลา และ
นำเสนอต่อคณะทำงานฯ
ดำเนินการประเมินช่องว่าง

๔

ความสามารถ (Competency
Gap)
จัดส่งผลการประเมินช่องว่าง
ความสามารถ และนำผลการ

๕

ประเมินที่ได้จัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร พร้อมนำเสนอ
ผู้บริหารเห็นชอบ คู่มือ
Competency
ผอร. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

๖

พร้อมนำเสนอแผนพัฒนาต่อที่
ประชุม คกอ.

๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย.

๒๕๖๓
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๖๐

๒. แผนกฝึกอบรม ๒ แผน
แผนงาน : แผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาบุคคลากร
ประเด็นกลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
ของบุคลากรตามสมรรถนะ
เป้าประสงค์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ด้วยการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะ ที่จำเป็นในการทำงาน
และตอบสนองภารกิจขององค์กร
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารบุคคล และผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย : บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการ
เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้ถูกประเมิน
๒๕๖๒
ลำดับ

กิจกรรม

ไตรมาส ๑

๒๕๖๓
ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาฯ
๑

กำหนดองค์ประกอบในการวิเคราะห์แผนพัฒนารายบุคคล และแผนการ
ติดตามผลการอบรม

๒

เตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ

งบประมาณจัดฝึกอบรมภายในของหน่วยงาน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท
๑

โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขององค์การสะพานปลา

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ

๒

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ

๓

โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการ

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ

ทำงาน
๔

การบริหารจัดการระบบสุขอนามัย ตามมาตรฐานสุขอนามัยที่ดี (บุคลากรใน
สายงาน)

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ

๖๑
ลำดับ

กิจกรรม

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
๕

การสัมมนา “Workshop การกำหนดทิศทางการดำเนินงานและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม SWOT” (ระดับ CEO)

๖

การสัมมนาการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าในการ
วางแผนยุทธศาสตร์และการวิเคราะห์ SWOT

๗

การสัมมนาหลักเกณฑ์ประเมินด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๘

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมคุณธรรม
ในหน่วยงาน

๙

หลักสูตร การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา

๑๐

การสัมมนาจัดทำร่างแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๔

๑๑

เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม/สัมมนา (Non Training) เช่น
(๑.๑) การสอนงาน (Coaching)
(๑.๒) การฝึกอบรมในขณะทำงาน (On the Job Training : OJT)

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ
(กำหนดรูปแบบการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย)

(๑.๔) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Learning)
(๑.๕) การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
(๑.๖) อบรมตามหลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ
(๑.๗) แผนเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ที่อุทิศให้องค์กร
(ร่างหลักเกณฑ์)
๑๒

โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสายงานที่จำเป็นเร่งด่วน ในการปฏิบัติงานใน

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ

องค์กรที่บุคลากรทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องต้องรับรู้
งบประมาณส่งอบรมภายนอกหน่วยงาน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๑

จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ (อบรม

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ

ภายนอก)
ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๑

ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันเกษตราธิการกำหนด วัน/เวลา/สถานที่

๖๒

๑.๒ โครงการ : การจัดการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาบุคคลากร
ประเด็นกลยุทธ์ : การจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์ : สร้างกระบวนการจัดการความรู้ และสร้างบุคลากรทดแทน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารบุคคล และผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย : ผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการจัดการความรู้ที่องค์กรดำเนินการ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของผลลัพธ์ ของการจัดการความรู้ และสามาร
ต่อยอดหรือขยายผลไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร
ลำดับ
๑
๒

กิจกรรม
จัดเตรียมข้อมูล/ศึกษา/เรียนรู้
จัดทำคู่มือการใช้ระบบการ
จัดการความรู้ออนไลน์ KMs
ประชาสัมพันธ์ระบบการจัดการ

๓

ความรู้ออนไลน์ KMs เผยแพร่
คู่มือและวิธีการใช้ระบบ KMs

๔
๕

กำหนด Cop (ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้) ตามกระบวนการทำงาน
เริ่มเผยแพร่องค์ความรู้ KMs

๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย.

๒๕๖๓
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๖๓

๓. แผนกระเบียบวินัย จำนวน ๑ โครงการ
โครงการ : การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นกลยุทธ์ : เสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ นำความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนและหน่วยงาน และหน่วยงานมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการส่งเสริมธรรมาภิบาลผ่านช่องทางต่าง ๆ การอบรมสัมมนาหรือผ่านกิจกรรมต่าง ๆใน
หน่วยงาน
ลำดับ

กิจกรรม

๒๕๖๒
ต.ค.

๑

๒๕๖๓

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ศึกษาข้อมูลในการ
ดำเนินงาน

๒.

นำเสนอผู้บริหารขออนุมัติ
เพื่อดำเนินการจัดอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

๓.

จัดอบรบให้ความรู้
แก่ผู้ปฏิบัติงาน
- ติดต่อและประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานวิทยากร
ผู้บรรยาย
- จัดหาสถานที่
- จัดอบรมพนักงาน

๔.

รายงานผลต่อผู้บริหาร
หลังการอบรมแล้วเสร็จ

๕.

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และ
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

ดำเนินการในปีงบประมาณ- เผยแพร่ข้อมูลอินทราเน็ต
- จัดทำบันทึกเวียนแจ้งพนักงานเพื่อทราบการดำเนินงานด้านความขัดแย้งที่เกี่ยวข้อง

๖๔

๔. แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน ๕ โครงการ
โครงการ : แผนปฏิบัติงานของแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นกลยุทธ์ : สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานและผูกพันรักองค์กร
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและมีสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย : ดำเนินการจัดการประชุมได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
ลำดับ
๑

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ฯ

๒

การประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ

๓

โครงการตรวจสุขภาพ

๔

โครงการอบรมความปลอดภัยฯ
หลักสูตร “อาชีวอนามัย แนวทาง
ป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยใน
การทำงาน”

๕

โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ

๕.๑

กิจกรรมวันปีใหม่

๕.๒

กิจกรรมงานกีฬาประเพณี อสป.

๕.๓

กิจกรรมงานครบรอบวันคล้ายวัน
สถาปนา อสป.

๕.๔

กิจกรรมงานรดน้ำขอพรเนื่องใน
เทศกาลวันสงกรานต์

๕.๕

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

๕.๖

กิจกรรมงานเกษียณอายุพนักงาน
องค์การสะพานปลา

๖

การดำเนินงานตามนโยบายของ
ผู้บริหารงองค์การสะพานปลา

๖๕

แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔
แผนกการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการ อัตรากำลังระยะยาว ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
๑. หลักการและเหตุผล : การวางแผนอัตรากำลังเป็นเทคนิคหนึ่งที่สอดรับกับการบริหารงานด้วยบุคคลเป็น
อย่างดี เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคล และยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะ
เป็นในระยะสั้นหรือระยะยาว รวมถึงทำให้เพื่อให้องค์การสะพานปลา มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหารายได้และบริหารฐานการเงินที่มั่นคง องค์การสะพาน
ปลาจึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดแผนอัตรากำลัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการขาดกำลังคนหรือ
สูญเสียกำลังคนเนื่องจากจะทำให้องค์การสะพานปลาขาดกำลังในด้านกำลังคน
๒. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ส่วนงานให้ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานและยังเป็นวางกรอบอัตรากำลังในระยะเวลาข้างหน้า องค์การ
สะพานปลาต้องใช่คนเท่าไร ระดับ เป็นการวางแผนอัตรากำลังคนภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้ยุค
ดิจิทัลและสามารถรองรับกับการดำเนินงานในอนาคต
๓. เป้าหมายของโครงการ : เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทั้งจำนวนและทักษะและสามารถปรับตัวที่มี
ศักยภาพ มีความเป็นมือาชีพ และพร้อมที่จะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
๔. ระยะเวลาการดำเนินงาน : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๕. งบประมาณ : - ไม่มี ๖. สถานที่ดำเนินงาน : องค์การสะพานปลา
๗. รายละเอียดโครงการ
๑. การกำหนดโครงสร้างและกลุ่มงาน (Job family) และโครงสร้างอัตรากำลังที่มีความสอดคล้องกับ
โครงสร้าง และกระบวนการหลักในการดำเนินงาน
๒. กระบวนการประมาณการอัตรากำลังที่พิจารณาจากอุปสงค์ อุปทานของอัตรากำลังขององค์การ
สะพานปลา
๓. วิเคราะห์อัตรากำลังส่วนขาด และส่วนเกิน
๘. ผลผลิต : แผนอัตรากำลังระยะยาว ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การวางแผนทรัพยากรบุคคลที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากการวางแผนเป็นการกาหนดสิ่งที่ควรปฏิบัติ วิธีปฏิบัติตลอดจนการใช้ทรัพยากรขององค์กรไว้
ล่วงหน้าการวางแผนจึงเป็นเครื่องช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการ
ประหยัดทั้งกำลังเงินกำลังคน และเวลา ช่วยลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน

๖๖

๑๐. การบริหารจัดการ : แผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๑. ความเสี่ยงของโครงการ : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
๑๒. แผนการดำเนินงาน
ลำดับ

กิจกรรม

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑.

กำหนดโครงสร้างงานและกลุ่ม
งาน (Job family)

๒.

ป ร ะ ม า ณ ก า ร อั ต ร า ก ำ ลั งที่
พิจารณาจากอุปสงค์ อุปทานของ
อัตรากำลัง

๓.

วิเคราะห์อัตรากำลังส่วนขาด และ
ส่วนเกิน

๖๗

๒.โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. หลักการและเหตุผล : เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ
(Enablers) ของรัฐวิสาหกิจแผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
จึงได้จัดทำโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยนำการประเมินผลในรูปแบบใหม่ (การนำตัวชี้วัดผลงาน
หลัก KPI มาใช้เป็นเครื่องมือ) มาเริ่มใช้กับพนักงานทุกระดับต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ : เพื่อนำการประเมินผลในรูปแบบใหม่โดยการนำตัวชี้วัดผลงานหลัก KPI มาใช้เป็น
เครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓. เป้าหมายของโครงการ : เพื่อสอดคล้องกับงานตามภารกิจตำแหน่ง หรืองานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
และยังต้องสอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร
๔. ระยะเวลาการดำเนินงาน : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๕. งบประมาณ : - ไม่มี ๖. สถานที่ดำเนินงาน : องค์การสะพานปลา
๗. รายละเอียดโครงการ : จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล และร่วมกันกำหนด
หลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันและนำมา
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๘. ผลผลิต : พนักงานองค์การสะพานปลามีความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมากขึ้น
และสามารถนำไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจำปี
๙. ผลลัพธ์ : มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือผลการปฏิบัติงานหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เป็นเครื่องมือช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑๑. การบริหารจัดการ : แผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๒. ความเสี่ยงของโครงการ : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๖๘

๑๓. แผนการดำเนินงาน :
ลำดับ

กิจกรรม

๒๕๖๓
ต.ค

๑.

จัดประชุมแผนการดำเนินงาน

๒.

อบรมทำความเข้าใจกับพนักงาน
เกี่ยวกับตัวชี้วัด (KPI)
จัดทำบันทึกข้อตกลง

๓.

แจ้งเวียนให้ดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี

๔.

ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑

๕.

สรุปผลการดำเนินงาน

พ.ย. ธ.ค.

๒๕๖๔
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๖๙

แผนกฝึกอบรม จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑.แผนพัฒนาบุคลากร องค์การสะพานปลา
หลักการและเหตุผล
องค์การสะพานปลาได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีการ
ประเมินความสำเร็จของงานของตนเอง ด้วยวิธีที่องค์กรกำหนดตามมาตรฐานผลงานการปฏิบัติงานที่ได้กำหนด
ร่วมกัน ไว้ตั้งแต่ต้น และนำไปจั ดทำแผนพัฒ นาตัว ผู้ ปฏิบั ติงานแต่ล ะรายบุคคล โดยการจัดทำแผนพั ฒ นา
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) แผนพัฒ นาบุคลากรประจำปี และแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะยาว
การจั ดทำแผนพั ฒ นานี้ มี จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพั ฒ นารายบุ คคล
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรประจำปี และแผนพั ฒ นาบุ คลากรระยะยาว ให้ มีรูป แบบที่ชัดเจนและเป็น มาตรฐาน
เดีย วกัน เพื่ อพั ฒ นาบุ คลากรให้ มีความรู้ ทั กษะ และสมรรถภาพ มีความเหมาะสมในการปฏิ บั ติงานตาม
สายงาน ในการบริหารผลงานให้ได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร เป็ น กรอบหรือ แนวทางที่ จ ะช่ ว ยให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในสายอาชีพของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness)
และเสริมจุดแข็ง (strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน แผนพัฒนาบุคลกรจึงเป็นแผนสำหรับพัฒนาบุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการทำงานสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้น
ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
(๒) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามยุทธศาสตร์องค์กร
(๓) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการตาม Competency gap
กระบวนการเรียนรู้
- กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์องค์กร
- จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้รับการประเมินเป็นรายบุคคล มาเทียบกับความคาดหวังใน
การหาช่องว่างความสามารถ (gap) มาพัฒนาในส่วนที่ขาด
- ความต้องการฝึกอบรม (Training Need)
- ตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (TRIS)

๗๐
ช่องว่างความสามารถ
(Competency gap)

กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์องค์กร

กระบวนการเรียนรู้

ความต้องการฝึกอบรม
(Training Need)

ตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการ
ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (TRIS)

ขั้นตอนที่ ๑ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์องค์กร
รวบรวมและวิเคราะห์กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์องค์กรที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน เพื่อให้เกิด
การจัดทำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินตนเอง
จั ดทำสมรรถนะหลั ก (Core Competency) และสมรรถนะการบริ ห ารจั ดการ (Managerial
Competency) ของพนั กงานทุ กระดั บตำแหน่งและสายงาน ของบุ คลากรรายบุ คคล (Competency
gap) โดยการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้างานจะต้อง
หารื อร่ วมกั น ถึ งแผนพั ฒ นาตนเองที่ ได้ จั ดทำขึ้ นในการประเมิ นตนเอง เพื่ อหาช่ องว่ างความสามารถ
นอกจากนี้จะต้องประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะของตนเองด้วย รวมทั้งเป้าหมายและระยะเวลาใน
การปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ขั้นตอนที่ ๓ ความต้องการฝึกอบรม (Training Need)
จากผลการประเมิ น ช่ อ งว่ า งความสามารถ Competency gap เพื่ อ นำมากำหนด
แบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรม/สัมมนา (Training Needs) ของพนักงาน เพื่อให้ได้ผล
จากความต้องการในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่แท้จริง
ขั้นตอนที่ ๔ ตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (TRIS)
ตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (TRIS) ตามข้อประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้องค์การสะพานปลาปรับปรุงและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ในการกำหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

๗๑

การกำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
จากการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์องค์กรที่
เชื่อ มโยงกั บ หน่ ว ยงานภายใน เพื่ อให้ เกิ ดการจัดทำข้อมู ล ที่ เป็ น ปั จจุบั น สอดคล้ องกับ การวางแผน พั ฒ นา
บุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา/ปรับปรุง/ทบทวนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ
 ทบทวนและจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
 โครงการสร้างความต่อเนื่องของตำแหน่งงานองค์การสะพานปลา(Succession
Plan)
 วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมของพนักงาน (Training Needs)
 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การสะพานปลา โดยแบ่งเป็น แผนระยะสั้น
และระยะยาว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับบุคลากร
 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
 วิเคราะห์ จัดทำเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร (Training Road Map)
 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้และหน่วยการเรียนรู้ (Knowledge Management)
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานและรักองค์กร
 สร้าง/ ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความผูกพันระหว่างบุคลากรและองค์กร อาทิ การ
จัดโครงการตรวจสุภาพพนักงานประจำปี
 การสร้างความสุขในการทำงาน อาทิ การทัศนคติที่ดีในการทำงานและความ
ผูกพันรักองค์กร การส่งเสริมความปลอดภัยด้านชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 เสริมสร้าง และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
รูปแบบการพัฒนาบุคลากร (Development model)
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร มี วิ ธี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรการเลื อ กเครื่ อ งมื อ ตามความจำเป็ น และ
เหมาะสม เพื่อนำไปใช้เป็นหลักในการกำหนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานและตัวบุคคล
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้ าหมายองค์กรเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งในการพัฒ นาสามารถเลือกใช้
วิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลและหน่วยงานได้ ดังนี้
๑. การฝึกอบรม (Training) กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมจากยุทธศาสตร์องค์กรและผล
การประเมินช่องว่าความสามารถ Competency gap
๒. เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Training) เช่น
- การสอนงาน (Coaching)
- การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
- การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
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- การประชุม/สัมมนา (meeting/Seminar)
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)
- การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
๓. การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง
- โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน
รูปแบบการประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้ (Development assessment model)
อสป.มีการกำหนดรูปแบบการประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้ ดังนี้
๑. แบบทดสอบก่อน และแบบทดสอบหลัง การฝึกอบรม
๒.การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการพัฒนา (ROI in employee development) โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

หมายเหตุ : ROI มากกว่า ๐ หรือ ๑๐๐% คือ การลงทุนที่มีกำไร (กำไรมากกว่า 0 หรือกำไรเป็นบวก) ยิ่งค่า
ROI

สูงยิ่งดี หมายความว่าเป็นการลงทุนที่มีกำไรสูง

ROI น้อยกว่า ๐ หรือ ๑๐๐% คือ การลงทุนที่ขาดทุน (กำไรน้อยกว่า 0 หรือ กำไรเป็นลบ) ยิ่งค่า
ROI ต่ำยิ่งหมายความว่ายิ่งขาดทุนมาก
และในกรณีสุดท้าย คือ กรณีที่ค่า Return on Investment หรือ ROI เท่ากับ 0 หรือ ๑๐๐%
หมายความว่าเป็นการลงทุนที่เท่าทุน (ไม่มีกำไร) เป็นการลงทุนที่ไม่ได้กำไรและไม่ขาดทุน
ยกตัวอย่างเช่น อสป.ได้ล งทุน ในการจัดโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริห ารจัดการและ
การให้ บ ริ การของหั ว หน้ าสะพานปลาและท่ าเที ยบเรือ ประมง หลั ก สู ต ร นั กบริห ารจัด การและให้ บ ริก าร
สำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง จำนวนเงิน ๓๒๐ ,๐๐๐.-บาท หลังจากการฝึกอบรมนั้น ทำให้
สำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงมีผลประกอบการกว่า ๑๘,๓๙๐,๒๘๓. บาท

สรุป จะเห็นว่าจากข้อมูลทั้งหมด ทำให้คำนวณค่าออกมาได้สูง เท่ากับ ๕,๖๔๖.๙๖ % แสดงให้เห็นว่าการ
ลงทุนในการอบรมครั้งนี้ โครงการอบรมดังกล่าวมีความคุ้มค่าในการจัดอบรม
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. หัวหน้างานนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนเพื่อจัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน
๒. บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่
ต้องการ
เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้ถูกประเมิน
๓. บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญมากขึ้นในการพัฒนาตนเอง
แผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan : IDP)
แผนพั ฒ นารายบุ คคล (Individual Development Plan : IDP) เป็ นกรอบแนวทาง /
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) รายบุคคล เพื่อพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ จากจุดที่อยู่ไปสู่
จุดที่ต้องการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ขีด
ความสามารถปฏิบัติงานในปั จจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อพัฒ นาสมรรถนะของบุคคล ให้ มีสมรรถนะ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ตามแนวทางความก้าวหน้าในสายงาน
การจั ดทำแผนพั ฒ นารายบุ คคลนี้ มี จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อกำหนดแนวทางการจั ดทำแผนพั ฒ นา
รายบุ คคลให้ มี รู ป แบบที่ ชั ด เจนและเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และ
สมรรถภาพ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามสายงาน ในการบริหารผลงานให้ได้ตรงตามเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เป็นกรอบหรือ
แนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในสายอาชีพของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน
แผนพัฒนาบุคลกรจึงเป็นแผนสำหรับพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ
ทักษะ และศักยภาพในการทำงานสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
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แผนพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔
๑.หลักการและเหตุผล
องค์การสะพานปลา ได้มีการจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า
“สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสัตว์น้ำของประเทศ ด้วยการบริหารจัดการสะพานปลาอย่างมีมาตรฐาน” ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๔
“การปรั บ ปรุงและพั ฒ นาการบริ ห ารจั ดการสู่ อ งค์กรที่ทั นสมั ยอย่างมี ธรรมาภิบ าล” ประกอบด้วยกลยุทธ์การ
ยกระดับและพัฒ นาบุ คลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มีเป้าประสงค์เพื่อให้ ได้บุคลากรที่มีศักยภาพสู ง
สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานการณ์ เอื้อต่อการพัฒนาในอนาคต
ดั งนั้ น เพื่ อ ตอบสนองเป้ าประสงค์ ข องแผนยุ ท ธศาสตร์ ดั งกล่ าว จึ งมี ค วามจำเป็ น ต้ อ งจั ด ทำ
แผนพัฒ นาพนักงานขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการพัฒ นาบุคลากรให้
สอดคล้องกับแผนวิสหากิจองค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามยุทธศาสตร์องค์กร
๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการตาม Competency gap
๓.เป้าหมาย
พนักงานในสังกัดองค์การสะพานปลาได้รับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
๔.ระยะเวลาดำเนินงาน : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๕.งบประมาณ
๑. จัดฝึกอบรมภายในของหน่วยงาน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท
- การฝึกอบรม (Training)
- เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Training)
- ตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (TRIS)
๒. จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ จำนวน
๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๖.สถานที่ดำเนินงาน หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สถาบันต่าง ๆ /หน่วยงานเอกชน/โรงแรม
๗.รายละเอียดของโครงการ
วิธีการพัฒนาบุคลากรการโดยเลือกเครื่องมือตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อนำไปใช้เป็นหลักใน
การกำหนดแนวทางการพั ฒ นาให้ เหมาะสมกับสภาพการทำงานและผู้ ปฏิ บั ติงาน เพื่ อให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ข องงานตาม
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เป้าหมายองค์กรเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งในการพัฒนาสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละ
บุคคลและหน่วยงานได้ โดยใช้เครื่องมือการพัฒนา ดังนี้
๑.การฝึกอบรม/สัมมนา ตาม Competency และข้อกำหนดขององค์กรในการกำหนดหลักสูตร
โดยการฝึกอบรมจากยุทธศาสตร์องค์กร และจากผลการประเมินช่องว่าความสามารถ Competency gap และจาก
ความต้องการฝึกอบรม/สัมมนา (Training Needs)
๑.๑. การฝึกอบรม/สัมมนา ตาม Competency
๑.๑.๑ สมรรถนะหลัก (Core Competency: CC)
- หลักสูตร ความเข้าใจพื้นฐานและยุทธศาสตร์องค์กร
- หลักสูตร ใฝ่เรียนรู้ความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม
- หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล
- หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตร การสร้างความตระหนักมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน
๑.๑.๒ สมรรถนะการบริหารจัดการ (Management Competency: MC)
- หลั ก สู ต ร การประเมิ น ผล นำเสนอ บริ ห าร จั ด การ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล
โครงการและงานวิจัย
- หลักสูตร ทักษะในการเจรจาต่อรองและนำเสนองาน
- หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ
- หลักสูตร การประสานงานและสื่อสารองค์กร
- หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง
๑.๑.๓ สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency: FC)
๑.๒. การฝึกอบรม/สัมมนา ตามข้อกำหนดขององค์กร
๑.๒.๑ โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขององค์การสะพานปลา
๑.๒.๒ โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน
๒. เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม/สัมมนา (Non Training) เช่น
๒.๑ การสอนงาน (Coaching)
๒.๒ การฝึกอบรมในขณะทำงาน (On the Job Training : OJT)
๒.๓ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Learning)
๒.๔ การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
๒.๕ อบรมตามหลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ
๒.๖ แผนเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ที่อุทิศให้องค์กร (ร่างหลักเกณฑ์)
๘.ผลผลิต
พนักงานในสังกัดองค์การสะพานปลามีความรู ้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม

๙.ผลลัพธ์
พนักงานสามารถนำความรู้ และทักษะมาประยุกต์ในการปฏิบัติงาน

๗๖

๑๐.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. บุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามยุทธศาสตร์องค์กร
๒. บุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามสมรรถนะขององค์กร
๑๑.การบริหารจัดการ
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
๑๒.ความเสี่ยงของโครงการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเกิดจาก
๑. พนักงานไม่สามารถนำองค์ความรู้จากอบรม สัมมนา ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
๒. แผนการดำเนินงานอาจจะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้

๗๗
ลำดับ

กิจกรรม

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

วิธีการพัฒนา
ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณจัดฝึกอบรมภายในของหน่วยงาน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (แผนฝึกอบรม จำนวน ๑๐ หลักสูตร)
๑

เตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ

๒

โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขององค์การสะพานปลา

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ

ฝึกอบรม/สัมมนา

๓

โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและ

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ

ฝึกอบรม/สัมมนา

ความปลอดภัยในการทำงาน
๔

หลักสูตร ความเข้าใจพื้นฐานและยุทธศาสตร์องค์กร

ฝึกอบรม/สัมมนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง

๕

หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล

ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning)

๖

หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ฝึกอบรม/สัมมนา

๗

หลักสูตร การสร้างความตระหนักมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning)

๘

หลักสูตร การประเมินผล นำเสนอ บริหารจัดการ

ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning)

ติดตาม ประเมินผลโครงการและงานวิจัยการเขียน
การนำเสนอ และการสื่อสาร
๙

หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ

ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning)

๑๐

หลักสูตร การประสานงานและสื่อสารองค์กร

ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning)

๑๑

เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม/สัมมนา
(Non Training) เช่น (๑.๑) การสอนงาน (Coaching)
(๑.๒) การฝึกอบรมในขณะทำงาน (On the Job Training
: OJT) (๑.๔) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Learning)

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ

(๑.๕) การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) (๑.๖) อบรม

(กำหนดรูปแบบการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย)

ตามหลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ (๑.๗) แผนเชิดชูเกียรติ
เจ้าหน้าที่ที่อุทิศให้องค์กร

๗๘
ลำดับ

กิจกรรม

๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย.

๑๒

โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสายงานที่จำเป็นเร่งด่วน

๒๕๖๔
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

วิธีการพัฒนา
มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ

ในการปฏิบัติงานในองค์กรที่บุคลากรทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้องต้องรับรู้
งบประมาณส่งอบรมภายนอกหน่วยงาน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๑๓

จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับหน่วยงาน

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ

หรือสถาบันต่างๆ (อบรมภายนอก)
พนักงานอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๗

ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการ

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ

เกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ : การดำเนินงานใน หลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา วิธกี ารพัฒนา และระยะเวลาในการดำเนินการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามสถานการณ์

๗๙

แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
ปีงบประมาณ
ลำดับ

วิธีการพัฒนา

กิจกรรม
๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๑

เตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ

๒

โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขององค์การสะพานปลา

√

√

√

√

ฝึกอบรม/สัมมนา

๓

โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและ

√

√

√

√

ฝึกอบรม/สัมมนา

√

√

√

√

ฝึกอบรม/สัมมนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง

√

√

√

√

ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning)

√

√

√

√

ฝึกอบรม/สัมมนา

√

√

√

√

ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning)

√

√

√

√

ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning)

หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ

√

√

√

√

ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning)

หลักสูตร การประสานงานและสื่อสารองค์กร

√

√

√

√

ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning)

ความปลอดภัยในการทำงาน
๔

การฝึกอบรม/สัมมนา ตาม Competency
หลักสูตร ความเข้าใจพื้นฐานและยุทธศาสตร์องค์กร
หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล
หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตร การสร้างความตระหนักมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน
หลักสูตร การประเมินผล นำเสนอ บริหารจัดการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการและงานวิจัยการเขียน
การนำเสนอ และการสื่อสาร

หมายเหตุ : หลักสูตรเปลี่ยนแปลงตาม Competency
Gap ในแต่ละปีงบประมาณ

๘๐

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
การวางแผนสื บ ทอดตำแหน่ ง งาน (Succession Plan) ไม่ ใ ช่ สั ญ ญ าที่ อ งค์ ก รจะเลื่ อ นระดั บ พนั ก งาน
ที่เป็นผู้สืบทอด (Successor) แต่เป็นกระบวนการวางแผน เพื่อเตรียมกำลังคนที่มีความสามารถโดดเด่นและผลงาน เป็น
ที่ ป ระจั ก ษ์ ให้ มี ค วามพร้ อ มสำหรั บ การดำรงตำแหน่ ง ในระดั บ สู ง /ระดั บ ผู้ น ำองค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ( Leadership
Continuity) เพื่ อ ทดแทนในตำแหน่ ง เดิ ม และรองรั บ ตำแหน่ งที่ จ ะต้ อ งกำหนดขึ้ น ใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทาง
ขององค์กรในอนาคต
ขั้นตอนหลักของการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) อย่างเป็นระบบ
ประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายของแผนการสืบทอดตำแหน่ง คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ ผลลัพธ์ที่
คาดหวังที่จ ะได้รั บ ตลอดจนเป้ าหมายของแผนการสืบ ทอดตำแหน่ งที่ ต้องการบรรลุ เพื่อให้ ผู้บ ริห ารและผู้ เกี่ยวข้อง
มีกรอบทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน
ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดตำแหน่งงานหลัก (Critical Jobs) หรือตำแหน่งงานที่เป็นเป้าหมาย (KeyPosition) เป็นการ
กำหนดตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ซึ่งจะช่วยให้ ส่วน
ราชการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินการกำหนดตำแหน่งนี้ต้องทำควบคู่กับการ
สำรวจข้อมูลบุคลารที่เกษียณอายุในตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อเป็นข้อมูล สำหรับการวางแผนในการเตรียมและพัฒนาบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูงให้มีความสามารถและมีความพร้อมมาสืบทอด ตำแหน่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรที่จะ
เกิดขึ้น
ขั้ น ตอนที่ ๓ กำหนดคุ ณ สมบั ติ และสมรรถนะที่ จ ำเป็ น ต่ อ ตำแหน่ งงาน เป็ น การกำหนดองค์ ป ระกอบและ
คุณสมบัติในเชิงความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะ ของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่ง (Success Profile) ที่จะทำให้งานใน
ความรับผิดชอบเกิดเป็นผลสำเร็จสูงสุด ประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
นั้น ๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการแต่งตั้งตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้ (Promotion)
นอกจากการกำหนด Success Profile แล้ว องค์กรควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ผู้สืบทอดตำแหน่งงาน
หลัก (Critical Jobs) หรือตำแหน่งงานเป้าหมาย (Key Positions) ที่เหมาะสมโดยยึดหลักดังนี้
การคัดสรรเพื่อคัดเลือก “คนดี” คุณสมบัติของบุคลากรที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเสนอชื่อเพื่อพิจ ารณาเป็นว่าที่
ผู้สืบทอดตำแหน่งงาน เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ในการคัดเลือก เช่น อายุ ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งเดิม อายุงาน
วุฒิการศึกษา ผลงาน รวมทั้งความประพฤติและการลงโทษทางวินัยที่ผ่านมา เป็นต้น
การกรองเพื่ อคัดเลื อกคนดีที่ เป็ น “คนเก่ง” เป็ นการพิจ ารณาคุณ สมบัติผู้สื บทอดตำแหน่ง (Successor list)
โดยยึดเอาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ตามตำแหน่งที่ต้องการหาผู้สืบทอดตำแหน่งมาเป็นเกณฑ์ เช่น ภาวะผู้นำ
ความสามารถ ในการวางแผนกลยุทธ์ การกล้าตัดสินใจ ความสามารถทำงานร่วมกับคนอื่น

๘๑

การกรองคนดีและคนเก่งที่ “เหมาะสม” ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนที่มุ่งเน้นการพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง
ที่เป็นบุคลากรดี และบุคลากรเก่งที่มีความ “เหมาะสม” กับตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นไป
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความสามารถและศักยภาพบุคคล การประเมินความสามารถและศักยภาพของบุคคล
คื อ การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ ผลงาน หรื อ สมรรถนะของบุ ค คล เพื่ อ เตรีย มความพร้ อ มของบุ ค คล
ต่อความเปลี่ ย นแปลงทั้ งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่ อให้ มั่น ใจว่ าองค์ กรสามารถคัดเลื อกผู้ สื บ ทอดตำแหน่ งที่ มี
ศักยภาพอย่างเพียงพอ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น เหมาะสมและพร้อมที่จะเลื่อนไปสู่ตำแหน่งงานหลัก
(Critical Jobs) ขององค์ กรต่ อไป โดยการประเมิน ความสามารถและศั กยภาพของบุ คคลสามารถพิ จ ารณา ได้ใน ๒
องค์ประกอบหลัก คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน / ผลสัมฤทธิ์ของงานและด้านสมรรถนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
องค์ ป ระกอบที่ ๑ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน / ผลสั ม ฤทธิ์ข องงาน เป็ น การวัด ผลการปฏิ บั ติ ง านจริ ง
ที่เกิดขึ้นว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย ที่ผู้บังคับบัญชาและองค์กรต้องการหรือไม่ ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผล
งานจะต้องเฉพาะเจาะจง เหมาะสมกับหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย การที่องค์กรยึดเกณฑ์จากแบบฟอร์มประเมินเพียงแค่
ชุดเดีย วที่มีปัจ จัยวัดผลงาน นั้ นไม่ได้ถูกแยกแยะออกมาให้ชัดเจนนั้น เกณฑ์ดังกล่ าวนี้ถือว่ าไม่ใช่เกณฑ์ที่ดีที่ส ามารถ
นำมาใช้ระบุหาผู้สืบทอดตำแหน่งได้ การคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งนั้น องค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงปัจจัยที่ใช้
วัด และประเมินผลงานของขั้นพนักงานก่อน ควรมีการกำหนดตัววัดที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจง ตัววัดนั้นจะต้องวัดผลงานได้
ในเชิงของรูปธรรม ซึ่งองค์กรหลายๆ แห่งได้นำแนวคิดของการประเมินผลงานบนพื้นฐานของ Mixed Model โดยวัดผล
งานจากตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators – KPIs) ที่สามารถวัดผลลัพธ์ ออกมาเป็นตัวเลขได้ รวมถึง
การนำขีดความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) มาใช้วัดผลงานที่เกิดขึ้น ในเชิงของพฤติกรรมที่แสดงออกว่ ามี
ความถี่บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใดและอยู่ที่ระดับใด ซึ่งการวัดผลงานด้วยแนวคิดจาก Mixed Model นั้นจะมีการกำหนด
น้ำหนักของปัจจัยการวัดผลงานจากตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) และสมรรถนะ (Competency) ที่แตกต่างกันไปตามนโยบายที่
กำหนดขึ้น บางองค์ก รให้ น้ ำหนั กตั ว ชี้วัดผลงาน (KPIs) มากกว่าสมรรถนะ (Competency) ในขณะที่ บ างองค์ กรให้
น้ำหนักตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) น้อยกว่าหรือ เท่ากับสมรรถนะ (Competency) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ผลการประเมินของขั้น
พนักงานแต่ละคนจะถูกนำมาพิจารณาว่าใคร เป็นบุคคลที่ปฏิบัติดี ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผลงานนั้นควรพิจารณาจากผล
การปฏิบัติงานย้อนหลังของขั้นพนักงาน โดยเฉลี่ยประมาณ ๒ – ๓ ปี หรือมากกว่า ๓ ปี ได้ยิ่งดี เพราะข้อมูลที่มากขึ้น
ย่อมจะทำให้เกิดความเที่ยงตรงในการพิจารณาหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือดีเลิศ
องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินศักยภาพ / สมรรถนะ สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุผู้สืบทอดขององค์กรเป็นใครได้
บ้ า งนั้ น หนึ่ ง ในเกณ ฑ์ ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณ าก็ คื อ ผลงานย้ อ นหลั ง ในอดี ต (Past Performance) อย่ า งไรก็ ต าม
การพิ จ ารณาเพี ย งแค่ผ ลงานย้ อนหลั งในอดีต อย่ างเดียวอาจไม่ เป็ นเกณฑ์ ที่มี น้ำหนักเพี ยงพอที่ จะสามารถระบุ ได้ ว่ า
ขัน้ พนักงานคนใดจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งได้ การประเมินศักยภาพ (Potential) / สมรรถนะ (Competency) จึงเป็นอีก
หนึ่ ง เกณฑ์ ที่ จ ะต้ อ งถู ก นำมาพิ จ ารณาเพื่ อ หาว่ า ขั้ น พนั ก งานคนใดมี ศั ก ยภาพเหมาะสมและเพี ย งพอที่ จ ะเป็ น
ผู้สื บ ทอด ตำแหน่ งที่ควรได้รับ การดูแลเอาใจใส่อย่ างเป็นพิเศษจากองค์กร ผู้บังคับบัญ ชาของแต่ละสายงาน รวมทั้ ง
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จากหน่ ว ยงานด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล การประเมิ น ศั ก ยภาพ / สมรรถนะนั้ น จะเป็ น การประเมิ น ถึ ง ขี ด
ความสามารถที่ แ อบแฝง หรื อ ซ่ อ นเร้ น อยู่ ขี ด ความสามารถหรื อ สมรรถนะจึ ง ถู ก นำมาใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส ำคั ญ
ในการประเมิน ซึ่งการประเมินศักยภาพ / สมรรถนะของขั้นพนักงานนั้นจะพิจารณาจากระดับศักยภาพ / สมรรถนะของ
ขั้นพนั กงานที่สามารถแสดงได้จริง เทียบกับระดับที่ค าดหวังของตำแหน่งงาน รูปแบบการประเมินสมรรถนะสามารถ
แบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง ได้แก่
แนวทางที่ ๑ การประเมินแบบทดสอบ เป็นกระบวนการประเมินสมรรถนะที่ผสมผสานวิธีการและเทคนิคการ
ประเมิน ในหลากหลายรูปแบบรวมเข้ าด้วยกัน ในแต่ละการประเมินผ่ าน “ศูนย์การประเมินสมรรถนะ” ผลลัพธ์ที่ได้
จะเป็นผลการประเมินโดยรวม ที่ได้มาจากการตกลงร่วมกันของผู้ประเมินทั้งหมดเพื่อให้มีความเที่ยงตรง
แนวทางที่ ๒ การประเมิ น แบบสั งเกต เป็นกระบวนการประเมิ นสมรรถนะที่ใช้วิธีก ารสั งเกตพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะที่แสดง ในการปฏิบัติงานผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นผลการประเมินที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกประเมินมีการแสดงพฤติกรรม
หรือ สมรรถนะตั ว ไหนอย่ างไร แสดงมากน้ อ ยเพี ย งใด รวมทั้ ง ถ้ าแสดงสมรรถนะนั้ น ๆ มี พ ฤติก รรมหรือ สมรรถนะ
อยู่ที่ระดับใด โดยใช้วิธีการประเมินแบบ Rating Scale เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปเปรียบเทียบความถี่ ความเข้มข้น หรือ
เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นๆ ซึ่งผู้สืบทอดตำแหน่งจะต้องผ่ าน เกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนดไว้
การประเมินผลงานโดยผู้บังคับบัญชาตามระดับที่องค์กรกำหนดไว้ การประเมินสมรรถนะตามระดับเป้าหมายที่องค์กร
กำหนดไว้ เพื่อคัดกรองจำนวนให้เหลือเฉพาะพนักงานผู้มี “ศักยภาพ” เพื่อนำไปเข้ าสู่กระบวนการ พัฒ นาผู้ สืบทอด
ตำแหน่งต่อไป
ขั้ น ตอนที่ ๕ พั ฒ นาผู้ สื บ ทอด การพั ฒ นาและการฝึ ก อบรมผู้ สื บ ทอดตำแหน่ ง เป็ น การเสริ ม สร้ า งจุ ด แข็ ง
(Strength) ของผู้ สื บ ทอดตำแหน่ งให้ มี ป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้ น รวมถึงการพั ฒ นาจุด อ่อน (Area of Improvement)
ที่ควรปรั บ ปรุ งของผู้ สื บ ทอดตำแหน่ งแต่ ล ะคน โดยการพั ฒ นาและการฝึ กอบรม มีห ลายรูป แบบ เช่น การฝึ กอบรม
(Training) การสอนงาน (Coaching) การเป็ น พี่ เลี้ ยง (Mentoring) การมอบหมายงานหรือ โครงการพิ เศษ (Special
Project) การให้ ค ำปรึ ก ษาแนะนำ (Consulting) เป็ น ต้ น มาประกอบการพั ฒ นา ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
ซึง่ การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งควรจะเป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ของผู้บริหารในแต่ละสายงานหรือ ตำแหน่ง
งานหลัก (Critical Jobs) มากกว่าจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานฝึกอบรมและนักทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนที่ ๖ การเข้าสู่ตำแหน่งและประเมินความต่อเนื่อง เมื่อได้ผู้สืบทอดตำแหน่งแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย
ของการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ ง คือ การนำผู้สืบทอดเข้ าตำแหน่ง และประเมินประสิทธิผลและความสำเร็จของ
แผนงานทั้งหมดอย่างต่อเนื่องนอกจากการกำหนด Success Profile แล้ว องค์กรควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้สืบทอดตำแหน่งงานหลัก (Critical Jobs) หรือตำแหน่งงานเป้าหมาย (Key Positions) ที่เหมาะสม
โดยยึดหลักดังนี้
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การคัดสรรเพื่ อคัดเลือก “คนดี” คุณสมบัติของบุคลากรที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเสนอเชื่อเพื่อพิจารณาเป็นว่าที่
ผู้สืบทอด ตำแหน่งงานเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ในกำรคัดเลือก เช่น อายุ ประสบการณ์ทำงานใน ตำแหน่งเดิม อายุงาน
วุฒิการศึกษา ผลงาน รวมทั้งความประพฤติและการลงโทษทางวินัยที่ผ่านมา เป็นต้น
การกรองเพื่ อคัดเลื อกคนดีที่ เป็ น “คนเก่ง” เป็ นการพิจ ารณาคุณ สมบัติผู้สื บทอดตำแหน่ง (Successor list)
โดยยึดเอาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ตามตำแหน่งที่ต้องการหาผู้สืบทอดตำแหน่งมาเป็นเกณฑ์ เช่น ภาวะผู้นำ
ความสามารถ ในการวางแผนกลยุทธ์ การกล้าตัดสินใจ ความสามารถทำงานร่วมกับคนอื่น
การกรองคนดีและคนเก่งที่ “เหมาะสม” ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนที่มุ่งเน้นการพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง
ที่เป็นบุคลากรดี และบุคลากรเก่งที่มีความ “เหมาะสม” กับตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นไป
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แผนบริหารจัดการคนเก่ง (Talent management plan)
การบริหารคนเก่ง (Talent Management) หมายถึง การบริหารบุคคลที่มุ่งเน้นการให้คนเก่ง หรือคนที่มีความรู้
ความสามารถ มาทาหน้าที่เป็นผู้นาของกลุ่ม และพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อนร่วมงาน ให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นได้เหมือ น
ตนเอง ตอบสนองความต้องการขององค์กรทั้งในปัจจุบัน และอนาคต การบริหารคนเก่งจะทาให้องค์กรมีคนเก่งมากขึ้น
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
วิวัฒนาการของการบริหารคนเก่ง
การบริหารคนเก่งมีวิวัฒนาการมาตามลาดับขั้นตอนตั้งแต่การบริหารระดับส่วนบุคคล ที่มุ่งเน้นการบริหารในเชิงบทบาท
โดยการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ แก่บุคลากร จากนั้นได้พัฒนาการมาเป็นการบริหารในเชิงกลยุทธ์ที่มี
มุ่งเน้น มิติการเป็ น หุ้ นส่ วนมากขึ้น ให้ ความสำคัญ กับการสรรหาบุคลากร การจัดระบบองค์กร การให้ เงินเดือนและ
สวัสดิการในรูปแบบต่างๆ และในปัจจุบันได้พัฒ นามาเป็นการบริหารคนเก่ง ที่มุ่งเน้นการบริหารเชิงบูรณาการ มีการ
บริหารสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวางแผนคนเก่งที่จะมาสืบทอตำแหน่งสำคัญใน
องค์กร ดังแผนภาพต่อไปนี้

การบริหารส่วนบุคคล
- การจ่ายเงินเดือน
- การให้ผลตอบแทนต่างๆ
มุ่งเน้น
การบริหารเชิงบทบาท

การบริหารเชิงกลยุทธ์
- การสรรหาบุคลากร
- การจัดระบบองค์กร
- การให้สวัสดิการต่างๆ
มุ่งเน้น
การบริหารเชิงหุ้นส่วน

การบริหารคนเก่ง
- การบริหารสมรรถนะ
- การบริหารศักยภาพ
- การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง
มุ่งเน้น
การบริหารเชิงบูรณาการ

ความสำคัญของการบริหารคนเก่ง
การบริหารคนเก่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลดังนี้
ประโยชน์ในระดับองค์กร
๑. องค์กรสามารถขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นผลจากการที่มีคนเก่งอยู่ในองค์กร และ
คนเก่งเหล่านี้ได้สร้างคนเก่งเพิ่มมากขึ้นภายในองค์กร
๒. องค์กรจะมีความรู้และนวัตกรรมเป็นของตนเอง จากการที่คนเก่งได้สร้างสรรค์ผลผลิตของงานอย่างต่อเนื่อง
๓. องค์กรมีคนเก่งมากยิ่งขึ้น จากการที่คนเก่งได้พัฒนาบุคคลรอบข้างในสายงานเดียวกันผ่านกระบวนการ
ปฏิบัติงานร่วมกันจนทาให้เกิดการเรียนรู้ในที่ทางาน (learning at the workplace) ส่งผลให้มีคนเก่งมากขึ้น
๔. องค์กรมีการสืบสานวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงามผ่านกระบวนการสืบทอดตำแหน่ง และจากผู้นาไปยัง
ผู้บริหารในระดับรองลงมาจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน
ประโยชน์ในระดับบุคคล
๑. ได้รับโอกาสและภารกิจที่ท้าทายความสามารถมากขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนศักยภาพและ
ความก้าวหน้าในระยะยาว
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๒. เรีย นรู้ที่จะบริห ารตนเองให้ ป ระสบผลสำเร็จ ภายใต้การสนับสนุนขององค์กร ผู้บังคับบัญชา พี่เลี้ยง รวมถึง
ทีมงาน
๓. เกิดความพึงพอใจในการทางาน เนื่องจากตระหนักถึงคุณค่าและการดูแลเอาใจใส่จากองค์การและ ผู้บังคับบัญชา
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งทราบความก้าวหน้าในอาชีพอย่างชัดเจน
๔.
ระบบการบริหารคนเก่ง
ระบบการบริห ารคนเก่ง คือ กระบวนการค้นหา พัฒ นา ให้ ผลตอบแทน และรักษาคนที่มีความสามารถและ
ศักยภาพไว้กับองค์กร ดังนี้
๑. การระบุคนเก่ง (Identification) หมายถึง การค้นหาคนเก่งด้านต่างๆ ที่อยู่ในองค์กร ด้วยกระบวนการที่เป็น
ระบบ เพื่อให้ทราบว่าในองค์กรใครคือคนเก่ง และเก่งในด้านใด ทาให้สามารถบริหารความเก่งรวมทั้งการกำหนดนโยบาย
สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร โดยการกาหนดเป้าหมายสูงสุดขององค์กร แล้วแปลงเป้าหมายของ
องค์กรมาสู่เป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน แล้วกาหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของคนเก่งที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงาน จากนั้น จึงประเมินบุคลากรในหน่วยงานเพื่อค้นหาคนเก่งที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะสอดคล้องกับที่
หน่วยงานต้องการ
๒. การจัดบุคลากร (staffing) หมายถึง การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประกอบด้วยการ สรรหา
บุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การเปลี่ยนสายงาน การวางแผนบุคลากร การจัดการความหลากหลายของบุคลากร
๓. การจัดระบบงาน (organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้างองค์กร การกาหนดภารกิจ ของแต่ละหน่วยงานใน
ภาพรวมไปสู่งานย่ อยและกิจ กรรม รวมทั้งการจัดรูปแบบหน่วยงาน ความเชื่อมโยงของแต่ละหน่วยงาน การกาหนด
ทีมงาน การออกแบบงานและการสื่อสาร
๔. การฝึกอบรมและพัฒนาคนเก่ง (Training and Development) หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถ การวางแผนพั ฒ นาส่ ว นบุ ค คล (Individual Development Planning) การฝึ ก อบรมควบคู่ กั บ การ
ปฏิบัติงาน (On the job training) การประเมินความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ทราบ
ว่าใครคื อคนเก่งขององค์ กรแล้ ว ดาเนิ น การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาเติม เต็มให้ มีค วามสมบูรณ์ ทั้ งด้านความรู้ ทั กษะการ
ปฏิบัติงาน ความชานาญ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามที่องค์กรคาดหวัง ไว้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนเก่ง
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสอนงาน (Coaching) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การ
มอบหมายงานเร่ ง ด่ ว นหรื อ งานพิ เศษ (Interim and Emergency Assignment) การมอบหมายงาน (Task Force
Assignment) การฝึกอบรมนอกสถานที่ (Off – site training)การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - learning) การให้การศึกษา
ในสถานที่ ท างาน การฝึ ก อบรมภายนอก (Executive Programs and External Course Work) การเรี ย นรู้ ผ่ า น
อินเตอร์เน็ต (E - learning)
๕. การบริหารผลการปฏิบัติ (Performing) หมายถึง การบริ ห ารจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
องค์กร ได้แก่ การตั้งเป้าหมายขององค์กรและมอบหมายให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ กาหนดทีมงานและบุคคล การกา
หนดวิธีการปฏิบัติงาน บทบาทหน้ าที่ รวมทั้งความคาดหวังในผลสำเร็จ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
สะท้อนผลการปฏิบัติงาน (feedback)
๖. การจ่ายค่าตอบแทนและให้รางวัล (Compensation and Rewarding) หมายถึง การให้เงินเดือน เงินโบนัส
หรือค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งสวัสดิการ ซึ่งมีการออกแบบการจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
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(Equity and Fairness) ทั้งต่อคนเก่งและบุคลากรทั่วไป มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตการทางาน
และชีวิตส่วนตัวของคนเก่งนอกเหนือจากการมอบสิ่งจูงใจในรูปตัวเงิน
๗. การรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร (Retention) หมายถึง การปฏิบัติต่อคนเก่งด้วยความเคารพและให้เกียรติ
เพื่อให้คนเก่งมีความจงรักภักดีและยึดมั่นต่อองค์กร รักองค์กร พร้อมที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาปฏิบัติงานให้
องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า เช่น การสร้างโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) การกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง
(Succession Planning) การให้โอกาสในการพัฒนา เช่น การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สร้างสรรค์ การให้รางวัล
และการตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การปรับเป้าหมายของพนักงานให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์การ กลยุทธ์การเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน การวัดความพึงพอใจของพนักงาน การวางแผนสาย
อาชี พ กลยุ ท ธ์ ค วามสมดุ ล ระหว่ า งงานและชี วิ ต ส่ ว นตั ว การสร้ าง ข้ อ ผู ก มั ด ในการจ้ างงาน กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารขี ด
ความสามารถ คำนึงถึงความต้องการของพนักงานการพัฒนาพนักงานด้วยระบบพี่เลี้ยง กำหนดวัฒนธรรมองค์การ ระบบ
สอนงานเพื่อการพัฒนา สายอาชีพ กลยุทธ์การสร้างให้พนักงานเจริญเติบโตและจงรักภักดีต่อองค์การ

แผนการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
พนักงานระดับ ๑ จะเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงาน ระดับ ๒ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
-

ดำรงตำแหน่งระดับ ๑ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยเกินกว่าโทษภาคทัณฑ์ ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน
มีวันลากิจ ลาป่วย รวมกันไม่เกิน ๑๕ วัน และสายไม่เกิน ๑๐ ครั้ง ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน
มีอัตราเงินเดือน ณ ๓๐ มิถุนายนของปีที่ทำการคัดเลือกและประเมินผลไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๒

พนักงานระดับ ๒ จะเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงาน ระดับ ๓ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
-

ดำรงตำแหน่งระดับ ๒ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
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- เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยเกินกว่าโทษภาคทัณฑ์ ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน
- มีวนั ลากิจ ลาป่วย รวมกันไม่เกิน ๑๕ วัน และสายไม่เกิน ๑๐ ครั้ง ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน
- มีอตั ราเงินเดือน ณ ๓๐ มิถุนายนของปีที่ทำการคัดเลือกและประเมินผลไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๓
พนักงานระดับ ๓ จะเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงาน ระดับ ๔ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ดำรงตำแหน่งระดับ ๓ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยเกินกว่าโทษภาคทัณฑ์ ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน
- มีวนั ลากิจ ลาป่วย รวมกันไม่เกิน ๑๕ วัน และสายไม่เกิน ๑๐ ครั้ง ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน
- มีอตั ราเงินเดือน ณ ๓๐ มิถุนายนของปีที่ทำการคัดเลือกและประเมินผลไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๔
พนักงานระดับ ๔ จะเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงาน ระดับ ๕ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
- เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยเกินกว่าโทษภาคทัณฑ์ ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน
- มีวนั ลากิจ ลาป่วย รวมกันไม่เกิน ๑๕ วัน และสายไม่เกิน ๑๐ ครั้ง ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน
- มีอตั ราเงินเดือน ณ ๓๐ มิถุนายนของปีที่ทำการคัดเลือกและประเมินผลไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๕
พนักงานระดับ ๕ จะเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงาน ระดับ ๖ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (สอบคัดเลือก)
- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยเกินกว่าโทษภาคทัณฑ์ ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน
- มีวันลากิจ ลาป่วย รวมกันไม่เกิน ๑๕ วัน และสายไม่เกิน ๑๐ ครั้ง ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน
- มีอัตราเงินเดือน ณ ๓๐ มิถุนายนของปีที่ทำการคัดเลือกและประเมินผลไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๖
พนักงานระดับ ๖ จะเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงาน ระดับ ๗ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (การแต่งตั้ง)
- ดำรงตำแหน่งระดับ ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการแทนตำแหน่งหัวหน้า
แผนก/ หัวหน้าสำนักงาน (ระดับ ๗) มาแล้วในระยะเวลาอันสมควร
- เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยเกินกว่าโทษภาคทัณฑ์ ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน
- มีวันลากิจ ลาป่วย รวมกันไม่เกิน ๑๕ วัน และสายไม่เกิน ๑๐ ครั้ง ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน
- มีอัตราเงินเดือน ณ ๓๐ มิถุนายนของปีที่ทำการคัดเลือกและประเมินผลไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๗
พนักงานระดับ ๗ จะเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงาน ระดับ ๘ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (การแต่งตั้ง)
- ตำแหน่งในระดับ ๘ มี ๒ สายงาน ได้แก่สายงานบริหารงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘) และสาย
งานตรวจสอบภายใน (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๘) ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือได้รับ
การแต่งตั้งให้รักษาการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานมาแล้วในระยะเวลาอันสมควร
- มีอัตราเงินเดือน ณ ๓๐ มิถุนายนของปีที่ทำการคัดเลือกและประเมินผลไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๘
พนักงานระดับ ๘ จะเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงาน ระดับ ๙ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (การแต่งตั้ง)

๘๘

- ดำรงตำแหน่งในระดับ ๘ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการแทนตำแหน่งหัวหน้า
สำนักงานมาแล้วในระยะเวลาอันสมควร
- มีอัตราเงินเดือน ณ ๓๐ มิถุนายนของปีที่ทำการคัดเลือกและประเมินผลไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๙
พนักงานระดับ ๙ จะเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับ ๑๐ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (การแต่งตั้ง)
- ดำรงตำแหน่งในระดับ ๙ มาแล้วเป็นระยะเวลาอันสมควร / ของสายงานใด ๆ
- เป็นอำนาจผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา
หมายเหตุ ทั้งนี้ พนักงานระดับ ๙ - ๑๐ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
โดยคำนึงถึงลักษณะงานหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานเป็นสำคัญ

๒.โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔
๑.หลักการและเหตุผล
ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM) เป็นการนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์การให้
ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการเพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ไปยังบุคลากรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อพัฒนางานให้มี
คุณภาพและสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น พัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงานตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร จากเหตุผลดังกล่าว องค์การ
สะพานปลาจึงเล็งเห็นความสำคัญของการนำระบบบริหารจัดการองค์ความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาความรู้ภายในหน่วยงาน
๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยสร้าง
แรงจูงใจ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านจัดการความรู้
๓.เป้าหมายของโครงการ

๘๙

จำนวนองค์ความรู้ของหน่วยงานต่างๆ
๔.ระยะเวลาดำเนินการ
๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔
๕.งบประมาณ
ไม่มี (ดำเนินการภายในหน่วยงาน)
๖.สถานที่ดำเนินการ
องค์การสะพานปลา
๗.รายละเอียดโครงการ
๑. ดำเนินการศึกษาแนวทาง และจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการองค์ความรู้
๒. ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการองค์ความรู้
๓. ติดตามผล และสรุปผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้
๘.ผลผลิต
องค์ความรู้ของหน่วยงานต่างๆ
๙.ผลลัพธ์
การนำองค์ความรู้มาใช้พัฒนาองค์กร
๑๐.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ขององค์การสะพานปลา และบุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนางานในองค์การต่อไป
๑๑.การบริหารจัดการ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
๑๒.ความเสี่ยงของโครงการ ไม่สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน
๑๓.แผนการดำเนินงาน
ลำดับ
๑

กิจกรรม
ดำเนินการศึกษาแนวทาง และ
จัดทำแนวทางการขับเคลื่อน
การจัดการองค์ความรู้

๒

ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการ
องค์ความรู้

๓

ติดตามผล และสรุปผลการดำเนินงาน
การจัดการองค์ความรู้

๒๕๖๓
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค. พ.ย.

๒๕๖๔
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๙๐

แผนกการระเบียบวินัย จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้มีการกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
เป็นปั ญหาที่สั งคมเริ่มให้ความสนใจ และให้ ความสำคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงมีความคาดหวังในกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานเป็นกลไกที่สำคัญของกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต องค์การสะพานปลา ในฐานะรัฐวิสาหกิจจึงตระหนักถึงอันตรายของปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นที่จะเกิ ดขึ้นใน
หน่วยงาน จึงได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน รวมทั้งพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรม
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล ตลอดจนปลุกจิต สำนึกในการป้องกันการทุจริต ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานขององค์การ
สะพานปลา ซึ่งเป็นการดำเนินการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลสำเร็จและก่อให้ เกิดผลต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งยังสามารถปลูกฝัง
จิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานขององค์การสะพานปลา
ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่
บุคลากรของหน่วยงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่หน่วยงาน ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาล หน่วยงานจึงจำเป็นที่จะต้องจั ดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงาน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความ เข้าใจในความหมายและความสำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์สว่ น ตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๒) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์ แยกแยะ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
๒.๓) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีเจตคติที่ดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
๒.๔) เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
๓. เป้าหมายโครงการ
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

๙๑

ส่วนรวมได้ นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนและหน่วยงาน และปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๔. ตัวชี้วัดโครงการ
ผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา มีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ แยกแยะเรื่องการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์สว่ นตน หรือประโยชน์สว่ นรวมได้
๕. ระยะเวลาดำเนินงาน : ระยะเวลาการดำเนินงาน จำนวน ๑ วัน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๔
๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ใช้งบประมาณการฝึกอบรมขององค์การสะพานปลา ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าที่พัก
ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๓๕,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๗. สถานที่ดำเนินการ : จัดฝึกอบรม ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา หรือ/และหน่วยงานภายนอก
๘. รายละเอียดโครงการ
๘.๑ ศึกษาข้อมูลในการดำเนินงาน และขออนุมัติโครงการฯ
๘.๒ จัดอบรบให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
๘.๓ รายงานผลต่อผู้บริหารหลังการอบรมแล้วเสร็จ
๙. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑) ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ แยกแยะการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ ส่ ว นรวม สามารถนำความรู้ ที่ ได้ รั บ มาประยุ กต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน ตลอดจนเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๙.๒) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความตื่นตัวในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญในการคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๑๐. การบริหารจัดการ : ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

๙๒

๑๑. แผนการดำเนินงาน
ลำดับ

กิจกรรม

๒๕๖๓
ต.ค.

๑

พ.ย.

๒๕๖๔
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ศึกษาข้อมูลในการ
ดำเนินงาน และ
ขออนุมัติโครงการฯ

๒.

จัดอบรบให้ความรู้
แก่ผู้ปฏิบัติงาน
- ติดต่อและ
ประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานวิทยากร
ผู้บรรยาย
- จัดหาสถานที่
- จัดอบรมพนักงาน

๓.

รายงานผลต่อ
ผู้บริหารหลังการ
อบรมแล้วเสร็จ

หมายเหตุ รายละเอียดกิจกรรม และช่วงเวลาการดำเนินการสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะ

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๙๓

แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑. การบริหารการเปลี่ยนแปลง องค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๔
หลักการและเหตุผล
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) หรือการบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ
กระบวนการ เครื่องมือ และ เทคนิค ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้องค์กรได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการจาก
การเปลี่ยนแปลง เช่นการจัดระเบียบการทำงาน และ อบรมพนักงานเรื่องวิธีการทำงานแบบใหม่
สาเหตุ
๑.สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดการปรับตัวขององค์กร
๒.การเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติขององค์กรที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานองค์การสะพานปลา ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัว และปรับวิธีการทำงาน
เป้าหมาย
เพื่อให้องค์การสะพานปลา มีศักยภาพพร้อมที่จะมีการแข่งขัน ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้เกิดการปรับตัวและพนักงานตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้งมีการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวกับองค์การสะพานปลา
สถานที่ดำเนินการ องค์การสะพานปลา
ความเสี่ยง การต่อต้านจากผู้ปฏิบัติที่ไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงองค์การอาจแยกวิเคราะห์ได้ ๓ แบบ ดังนี้
๑.การเปลี่ย นแปลงตัวบุ คคลในองค์การ องค์การที่ก่อตั้งขึ้นแล้วย่อมเจริญเติบโตขึ้น หรือ
บางครั้ งอาจประสบปั ญ หาเป็ น ครั้ งคราว และอาจเสื่ อ มไปในที่ สุ ด ดั งนั้ น จึงควรหาทางปรับ ปรุงองค์ ก าร
เพื่อรักษาองค์การให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป นั่นคือการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงหรือเปลี่ยนผู้บริหารระดับ
รองลงไป หรืออาจเปลี่ยนแปลงบุคคลระดับปฏิบัติการเพื่อให้องค์การดำเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งขององค์ ก าร การจั ด รู ป แบบองค์ ก ารใหม่ ถื อ ว่ า เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญขององค์การทางธุรกิจ ซึ่งมักจะทำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ขององค์การ เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงิน เช่น ยอดขายตกต่ำ บริษัทประสบ
ปัญหาขาดทุนติดต่อกันมาหลายปี เป็นต้น
๓.การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานหรือเทคโนโลยี เช่น การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย การนำ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในองค์การ จึงเป็นเหตุให้มีการปรับปรุงองค์การเพื่อรับกับเทคโนโลยีใหม่นั้น

๙๔

แผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงประจำปี ๒๕๖๔
หน่วยงาน องค์การสะพานปลา
ลำดับ
๑

๒

เรื่อง
กิจกรรม ๕ ส.

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. , มี.ค. ,พ.ค.

แบบฟอร์มการ พนักงานใน

พนักงานในสังกัด

ก.ค., ก.ย., พ.ย.

ประเมินผล

สังกัดองค์การ

องค์การสะพานปลา กิจกรรม ทาง FMO

๒๕๖๔

พื้นที่การ

สะพานปลา

เวียนแจ้งการจัด

หลักฐานอ้างอิง
ภาพถ่ายพื้นที่

ผลการดำเนินงาน
เสริมสร้างความเป็น

การดำเนินการ ระเบียบ เรียบร้อย

e-documents

ในการทำงาน เพื่อการ

ดำเนินการ

ปรับเปลี่ยนการทำงาน

กิจกรรม ๕ ส.

ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

ระบบ FMO e - ม.ค. - ธ.ค.

ผลการ

documents

ปฏิบัติงานของ สังกัดองค์การ

๒๕๖๔

เครื่องมือสื่อสาร

ผู้ใช้งานระบบ

พนักงานใน
สะพานปลา

พนักงานในสังกัด
องค์การสะพานปลา

FMO e-documents ข้อมูลที่บันทึก

ระบบสามารถตรวจสอบ

ในระบบ FMO ที่มาที่ไปของเอกสาร
edocuments ต่าง ๆ ที่นำเข้าระบบ
รับ - ส่ง สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้
และทราบถึงปริมาณ
งานในแต่ละสำนักงาน
ว่ามีสถิติการ รับ - ส่ง
เอกสารไปแล้วเท่าใด

๙๕

๒. แผนงานระยะยาวความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๖๓ -๖๗
บทนำ ตามแผนระยะยาวด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน พ.ศ.
๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ขององค์การสะพานปลาได้กำหนดกรอบและทิศทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้การเสริมสร้างและการคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านควาปลอดภัยอาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ๓ ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างการคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานพระราชบั ญ ญั ติ ความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามสถานการณ์ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งราชการและเอกชนไม่ว่าประเภทหรือขนาดใด ๆได้กำหนดให้มี
การกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาใช้ในการบริห าร
จั ด การองค์ ก ร เพื่ อ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความมั่ น ใจในความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ต่ า งๆเพื่ อ จะช่ ว ย
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุภายในองค์กร ซึ่งเป็นการแสดงออกถึง
ความห่วงใยที่องค์กรมีต่อผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจในการทำงานซึ่งจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพ
ของระดับองค์กร อันก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบความตระหนั กถึง
ความมุ่งสามัคคี ความร่วมมือ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามกฎกติกา เพื่อให้บรรลุถึง “ความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย” จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนในหน่วยงานนับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจแน่วแน่นในการนำ
ระบบมาใช้และให้ การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อ เนื่องผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีความเข้าใจให้ความสำคัญมี
ส่ ว นร่ ว มและให้ ค วามร่ ว มมื อ อย่ า งจริ งจั งเพื่ อให้ เรื่อ งของความปลอดภั ยในการทำงานการป้ องกั น อั น ตราย
อยู่ในจิตสำนึกและหยั่งลึกไปถึงพฤติกรรมจนเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานองค์การสะพานปลา

๙๖

องค์การสะพานปลาได้จัดทำแผนระยะยาวพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ขององค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ประสบผลความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.
๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ขององค์การสะพานปลา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลามีความปลอดภัยในการ
ทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเริ่มต้น จากการพิจารณาทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัย และ ความ
ปลอดภัยที่มีอยู่ เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบันขององค์กร มีการกำหนดนโยบายและการมอบหมาย ให้มีการ
ดำเนินการตามนโยบายได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม และมีความสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้ง
ส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดการผ่านกระบวนการจัด ทำแผนระยะยาวที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ถูกต้องทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรรวมทั้งการ
แปลงแผนงานสู่การปฏิบัติและการตรวจติดตามประเมินผล
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย
๒. เพื่อป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงานประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเจ็บป่วย จาการทำงาน
๓. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
๔. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
๕. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
๖. เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
๑. การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็น
ทีน่ ่าได้ยอมรับและถือปฏิบัติร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน
๒. สร้างความเข้าใจในกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
๓. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
สภาพแวดล้อมในการทำงาน

๙๗

วิสัยทัศน์ใหม่
“เป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี”
แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
องค์การสะพานปลาเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสังคม
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี มีความมั่นคงในชีวิต
เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ไม่มีอุบัติเหตุและโรคภัยจากการทำงาน
พนักงานมีจิตสำนึกปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
กฎความปลอดภัย

พนักงานองค์การสะพานปลามีองค์ความรู้ด้านความความปลอดภัยฯ
องค์การสะพานปลาจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ
ขั้นตอนการจัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗
๑. ศึกษา พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ของ อ.อ.ป. และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
๒. รวบรวมข้อมูลผู้ประสบอันตรายจากการทางาน ย้อนหลัง ๓ ปี และข้อมูลจากบริษัท ทริสคอร์
เปอร์เรชั่น จำกัด
๓. วิเคราะห์ข้อมูลผู้ประสบอันตราย
๔. จั ด ทำแผนความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทำงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ –
๒๕๖๗ และจัดทำแผนระยะยาวด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี
๒๕๖๓
๕. เสนอแผนความปลอดภัยฯ ต่อ คณะกรรมการ คปอ. เพื่อขอความเห็นชอบ
๖. เสนอแผนความปลอดภัยฯ ต่อ คปอ. เพื่อขอความเห็นชอบ
๗. เวีย นแผนระยะยาวความปลอดภั ย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการทำงาน ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ /แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ประจาปี ๒๕๖๓ ให้ทุก
หน่วยงานทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ
๘. ดำเนินการตามแผนพัฒนาด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗
๙. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัยฯ
๑๐. สรุปผลการดำเนินการตามแผนเสนอ คปอ. เพื่อทราบ

๙๘

ข้อมูลสถิติผู้ประสบอันตราย หรือ ได้รับบาดเจ็บเนื่องจาการทางาน ย้อนหลัง ๓ ปี จากการรวบรวมข้อมูลสถิติ
ผู้ประสบอันตราย หรือ ได้รับบาดเจ็บจากการทางานของหน่วยงานองค์การสะพานปลา ๓ ปี ย้อนหลัง พบว่า
ข้อมูลตั้งแต่ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ หน่วยงาน องค์การสะพานปลาไม่มี ผู้ประสบการอันตราย หรือ ได้รับบาดเจ็บ
จากการทำงาน จึงเห็นว่า องค์การสะพานปลา ในส่วนของสำนักงานกลางมีแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีความเเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานแล้ว
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
องค์การสะพานปลา (อสป.) ตระหนักและถือเป็นภารกิจในการ บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย รวมทั้งเป็ นแนวทางควบคุมความ ปลอดภัยในการทำงานและป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้าน
สุขภาพและอุบั ติเหตุ ต่างๆโดยให้ ความสำคัญ กับการดูแลบุคลากรในองค์กร ผู้ รับจ้างและผู้ รับสั มปทานให้ มี
สภาพแวดล้ อมใน การทำงาน มีความปลอดภัยและมี สุขภาพอนามัยที่ดี นอกจากจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่ อ
บุคลากรขององค์กรแล้ว สังคมและชุมชนโดยรอบก็จะได้รั บการคุ้มครองความปลอดภัย พร้อมกันไปด้วยซึ่งทำให้
เกิ ด สั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า งกั น ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด การดำเนิ น งานด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ใน
การทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
๑. ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่ไปกับ
การดำเนินกิจกรรมอื่นขององค์กร โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากร ทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การสะพานปลา
๒. ปฏิ บั ติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทำงาน
รวมถึงข้อกำหนดขององค์กรและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นบรรทัดฐานขั้นต้นในการดำเนินงาน
๓. ดำเนินการป้องกัน การประสบอันตราย การเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ อันเนื่องจากการ
ทำงาน การลดและควบคุมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
๔. บูรณาการ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสร้างเสริมวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักและส่งเสริมให้การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยื

๙๙

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS/ มอก.18001
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ก ำหนดมาตรฐานระบบการจัดการ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (มอก.18001) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานหรือสถานประกอบการ นำไปปฏิบัติเพื่อ
แก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งเป็นแนวทางควบคุมความปลอดภัยและป้องกัน
มิให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและอุบัติเหตุต่างๆต่อบุคลากรทั้งภายในองค์กร สังคมและชุมชนรอบข้าง

แผนระยะยาวการปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน องค์การสะพานปลา
ปี ๖๓ -๖๗ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการ (ท่าเรือสะพานเทียบเรือ)พ.ศ. ๒๕๔๙
ลำดับ
๑.

กระบวนการที่ต้องดำเนินการ
ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

พ.ศ.
๒๕๖๖

พ.ศ.
๒๕๖๗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน องค์การสะพาน
ปลา
๒.

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๓.

ติดตามรวบรวมพร้อมทั้งสรุปผลรายงานการประสบอันตรายจาก
การทำงานของพนักงานองค์การสะพานปลา

๔.

อบรมและซ้อมการหนีไฟดับเพลิงเบื้องต้นแก่พนักงานส่วนกลาง
และสป.ทร.

๕.

สรุปภาพรวมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัย

๑๐๐

๓. โครงการแผนปฏิบัติงานของแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑. หลัการและเหตุผล
สำหรับ ปี งบประมาณ ๒๕๖๔ แผนกสวัส ดิการและแรงงานสั มพันธ์ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานไว้
๔ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การจัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา
ส่วนที่ ๒ การจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ส่วนที่ ๓ การจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ส่วนที่ ๔ การดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การสะพานปลา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลาเป็นไปตามพระราช บัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายลูกจ้าง
๒.๒ เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
๒.๓ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามโครงการและกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้เป็นไปตามเป้าประสงค์
๓. เป้าหมายของโครงการ
๓.๑ ดำเนินการจัดการประชุมได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
๓.๒ ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้
๓.๓ ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์การสะพานปลา
๔. ระยะเวลาการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๕. งบประมาณ
งบประมาณ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕.๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด
๕.๒ งบประมาณองค์การสะพานปลาที่ตั้งไว้
๖. สถานที่ดำเนินการ
๖.๑ องค์การสะพานปลา
๖.๒ หน่วยงานราชการ/ เอกชน การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
๗. รายละเอียดของโครงการ
๗.๑ การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง
๗.๒ การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดให้มี
การประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้

๑๐๑

- จัดให้มีการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นแก่พนักงาน ประจำปี ๒๕๖๔
- ซักซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ๒๕๖๔ ของพนักงานองค์การสะพานปลา
- ซักซ้อมอพยพหนีไฟแฟลตพนักงานองค์การสะพานปลา
- ตรวจความปลอดภัยในภาพรวม
๗.๓ การจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
ดำเนินการปีละ ๑ ครั้ง
๗.๔ โครงการต่าง ๆ ที่ ดำเนิ น การโดยสาธารณสุข ๑๔ แก้วสี บุ ญ เรือง จะดำเนิน การจ่ายยาแก้โรค
เท้าช้างให้กับแรงงานพม่า บริเวณสะพานปลากรุงเทพ เป็นระยะ ๆ ทุก ๖ เดือน
๓.๕ การดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การสะพานปลา จะดำเนินการตามนโยบาย ต่าง ๆ
ที่ผู้บริหารองค์การสะพานปลาสั่งการ
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา
๘.๑.๑ ลูกจ้างมีตัวแทนของตนที่จะเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการ
ทำงาน หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง รวมถึงเสนอแนะ
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และองค์การสะพานปลา
๘.๑.๒ ลูกจ้างมีตัวแทนในการนำเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเข้าหารือกับ
ฝ่ายนายจ้าง โดยผ่านกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง อันเป็นกระบวนการปรับปรุงสภาพการจ้างตามกฎหมายอีกทางหนึ่ง โดย
ไม่ต้องยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐวิสาหกิจ
๘.๑.๓ เป็ น การลดการเผชิ ญ หน้ ากั น ในกระบวนการเจรจาต่ อ รองเมื่ อ มี ก ารยื่ น ข้ อ เรีย กร้อ ง
เนื่องจากมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาก่อน หรือมีการปรึกษาหารือกันมาก่อนในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
๘.๑.๔ เป็นการคลี่คลายและแก้ไขปัญหาที่เกี่ย วกับแรงงานสัมพันธ์ และการคุ้มครองแรงงานใน
รัฐวิสาหกิจ
๘.๑.๕ เป็ น การสร้างระบบการสื่ อข้อ ความสองทาง ระหว่างนายจ้ างและลู กจ้ าง โดยมี คณะ
กรรมการฯ เป็นศูนย์กลางและมีกรรมการผู้แทนเป็นสื่อกลาง
๘.๑.๖ ฝ่ายนายจ้างได้รับทราบข้อมูล ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะรวมถึงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์จากทุกฝ่าย
๘.๑.๗ ลู ก จ้ า งและฝ่ า ยนายจ้ า งได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั น ในประเด็ น ต่ า ง ๆ
๘.๑.๘ เป็ น การเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพการดำเนิ น งานรัฐวิส าหกิจโดยตรงและต่ อเนื่อ งในการบริการธุรกิจ อุตสาหกรรม
ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์การสะพานปลา
๘.๒ การประชุมคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
๘.๒.๑ เพื่อพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัย
นอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอัน
เนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อที่ประชุม

๑๐๒

๘.๒.๒ รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน
และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในองค์การสะพานปลา
๘.๒.๓ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
๘.๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานในรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสม โดยเฉพาะให้องค์การสะพานปลามีการจัดระบบการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้มาตรฐานสากลและต่อเนื่อง
๘.๓ การดำเนินโครงการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
๘.๓.๑ โครงการ “ตรวจสุขภาพพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔” เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลย
เดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๙ พรรษา
๑) พนักงานองค์การสะพานปลา มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
๒) พนักงานองค์การสะพานปลาสามารถหาแนวทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ทันท่วงที หาก
พบความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ
๓) พนั กงานองค์การสะพานปลาตื่นตัว ตระหนักและให้ ความสำคัญ กับการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเองมากขึ้น และรู้จักการสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
๔) พนักงานองค์การสะพานปลา สามารถดำเนินชีวิตประจำวั นได้ถูกสุขลักษณะอนามัย
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ โดยรู้จักการเสริมสร้างวินัยตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายทั้งด้านโภชนาการ
และการออกกำลังกาย
๕) พนั กงานองค์การสะพานปลา ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหา กษัตริย์
และร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษาครบ ๘๗
พรรษาในปี ๒๕๖๑
๘.๓.๒ โครงการฝึ กอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานองค์การ
สะพานปลา หลักสูตร “อาชีวอนามัยแนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน”
๙. การบริหารจัดการ
แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
๑. การขาดความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการที่ต้องการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ
๒. การเตรียมการและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของบุคคล
๓. แผนการดำเนินงานอาจจะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้

๑๐๓

ลำดับ

กิจกรรม/ โครงการ

๑

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ
งบส่วนกลาง ( ๘๑๐,๐๐๐ )

๒

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
งบเบ็ดเตล็ด ( ๑๐๐,๐๐๐ )

๓

โครงการอบรมความปลอดภัยฯ หลักสูตร
“อาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและ
ความปลอดภัยในการทำงาน”

๔

พ.ศ. ๒๕๖๓
ตค.

พย.

ธค.

พ.ศ. ๒๕๖๔
มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

ประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง
ประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี
งบส่วนกลาง ( ๕๐,๐๐๐ )

๕

การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ
- กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
งบเบ็ดเตล็ด ( ๑๐,๐๐๐ )
- กิจกรรมวันปีใหม่
งบเบ็ดเตล็ด ( ๒๐,๐๐๐ )
-

กิจกรรมงานครบรอบวันคล้าย
วันสถาปนา อสป.
งบส่วนกลาง ( ๕๐,๐๐๐ )
- กิจกรรมงานกีฬาประเพณี อสป.
งบกองทุนสวัสดิการ ( ๔๐๐,๐๐๐ )
-

กิจกรรมงานรดน้ำขอพร
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
งบเบ็ดเตล็ด ( ๑๐,๐๐๐ )
-

กิจกรรมงานเกษียณอายุพนักงาน
องค์การสะพานปลา
งบกองทุนสวัสดิการ ( ๒๐๐,๐๐๐ )
-

๖

การดำเนินงานตามนโยบายของ
ผู้บริหารองค์การสะพานปลา
โครงการของสาธารณสุข ๑๔ แก้วสีบุญเรือง
การจ่ายยาป้องกันโรคเท้าช้างให้กบั แรงงาน
พม่า ๖ เดือนครั้ง

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ

กค.

สค.

กย.

