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ส่วนที ่๑ ความเป็นมา 

สืบเนื่องจากนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐบาล ที่ต้องการให้หน่วยงาน
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงาน การบริการ 
และการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ สามารถบูรณาการใช้และ
เชื่อมโยงการสร้างระบบฐานข้อมูลด้านสารสนเทศ ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม ส่งผล
ต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในภาพรวม และปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่
จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต 
การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง  

 องค์การสะพานปลา ตระหนักถึงความจำเป็นของการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อสนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
การบริหารงานภายในองค์กร การอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การสะพานปลา เพ่ือให้มีแนวทาง
ที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในกรอบระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) ที่สามารถนำไปสู่
การวางแผนงบประมาณ ตลอดจนการจัดหา พัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับและใช้ประโยชน์จากการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเต็มศักยภาพ  

กรอบโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การสะพานปลา 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การสะพานปลา ฉบับนี้เป็นการดำเนินการขยายต่อแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและตอบสนองต่อการขับเคลื่อน
การพัฒนารายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐), แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕), ยุทธศาสาตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ โดยมีกรอบแนวคิดสำคัญ
ที่มุ ่งเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ที ่กลุ่มผู้ร ับบริการทั ้งภายในและภายนอกควรจะได้รับจากการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร จำแนกกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการที่ชัดเจน พร้อมกำหนดกรอบ
เวลาและตัวชี้วัดที่เป็นกลไกในการประเมินความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหน่วยงานตามแผนฯ เพ่ือนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอด้านโครงการพัฒนาทางด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการจัดลำดับความสำคัญพร้อมนำเสนอกรอบงบประมาณโครงการ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถนำไปสู่การจัดเตรียม
งบประมาณได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแผนแม่ปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้อง 
และสามารถสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบริหาร
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การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดกับหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 

แผนปฏิบัติการและแผนงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

สรุปประเด็นแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐  

การกำหนดแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ 
นี้ได้ดำเนินการโดยยึดถือหลักการพื้นฐาน คือ ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การใช้ประโยชน์
สูงสุดจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล การประกันการเข้าถึงของคนทุกกลุ ่ม การวางแผนจากข้อมูลความพร้อม
ของประเทศและการรวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ ตามแนวทางประชารัฐ 
โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมาย และภูมิทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

มุ ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องในระยะยาวอย่างยั ่งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แต่เพ่ือให้นโยบายและแผนระดับชาติฯ สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้
กำหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์ดิจิทัลออกเป็น ๔ ระยะ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ 
ตามท่ีกำหนดวิสัยทัศน์คือ ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 

ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ยุคที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์
และทรัพยากรอื่นใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ซึ่งมเีป้าหมาย ๔ ประการ คือ 

๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การผลิต การบริการ   

๒) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม  ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ยุทธศาสาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะปี ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙

แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการ 

ดิจิทัล 

องค์การสะพานปลา 

พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 
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๓) พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม  มีความรู้  
และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและ การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล   

๔) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ 
ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาตาม
แผนภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย ๔ ระยะ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๖ ยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริม
ซึ่งกันและกันมีการกำหนดเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และมีแผนงาน
เพ่ือดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ  

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความทันสมัย  
มีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการการใช้งานของทุกภาคส่วน ด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือสร้าง
โอกาสการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วย แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ  

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความทันสมัย 
มีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วน  ในราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม   

๒. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของอาเซียน 
โดยเป็น เส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลในภูมิภาค และเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการเนื้อหารายใหญ่ของโลก     
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๓. จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คลื่นความถี่ และการหลอมรวม
ของเทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรของ ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

๔. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับ สถานการณ์และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
ดิจิทัล เพ่ือให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป็นการเร่งส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Acceleration) โดยมุ่งเน้น
การสร้างระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Ecosystem) ควบคู่กับการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจและกระตุ้นให้ภาคเอกชนเกิดความตระหนัก
ถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และปรับปรุงแนวทางการทำธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโสยีดิจิทัล
อย่างมีศักยภาพ โดยเวพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMES) รวมถึงธุรกิจใหม่ (Startup) ในด้านเศรษฐกิจ
ซุมชน เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเชื่อมโยงท้องถิ่นกับตลาดโลก สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าชุมชน โดยยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ  

๑. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปฏิรูปการทำธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า  

๒. เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยดำเนินการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน   

๓. เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology startup) ให้เป็นฟันเฟืองสำคัญ
ในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจดิจิทัล  พัฒนาอุตสาหกรรม 

๔. เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในอนาคต  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

เป็นการสร้างสังคมดิจิทัสที่มีคุณภาพ (Digital Society) มุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาส
ของประชาชนที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ
การไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยังมีราคาแพงเกินไป และให้ความสำคัญกับการพัฒนา
พลเมืองที่วลาด รู้เท่าทันข้อมูล และมีความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ โดยสุดท้าย 
เมื่อโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลพร้อม และพลเมืองดิจิทัลพร้อมแล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มผ่านบริการดิจิทัลต่าง ๆ โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน คือ  

๑. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ 
ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีห่างไกล   

๒. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี  
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๓. สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ประชาชนเข้าถึง
ได้อย่างสะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม  

๔. เพิ ่มโอกาสในการเรียนรู ้ และได้รับบริการการศึกษาที ่มีมาตรฐานของนักเรียนและ
ประชาชนแบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เพิ่มโอกาสการได้รับการบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึง และเท่าเทียม 
รองรับการเข้าสู่สังคมวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบ ดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มี
ข้อจำกัดทางกายภาพ พื้นที่  และภาษานำไปสู่การหลอมรวม การทำงานของภาครัฐเสมือน เป็นองค์กรเดียว 
นอกจากนี้ รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะ เปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการกำหนด แนวทางการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจ การบริหาร บ้านเมือง  และเสนอความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานของภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ  

๑. จัดให้มีบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน 
หรือผู้ใช้บริการ (Citizen Driven)   

๒. ปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล  
๓. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในกระบวนการทำงานของรัฐ (Open Govrnment) เพ่ือนำไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ 
๔. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (government service platform) เพื่อรองรับ

การพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพ้ืนฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  

มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) ขึ้นมารองรับการทำงานในระบบศรษฐกิจ
ดิจิทัล โดยเน้นทั้งกลุ่มคนทำงานที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างผลิตภาพการลิต (Poductity)ในระบบ
เศรษฐกิจ และกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล อย่างไรก็ตามการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทั่วไป
ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญอย่างทัดเทียมกัน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน คือ 

๑. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ทั้งบุคลากรภาครัฐ
และเอกชนทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรวัยทำงาน และวัยเกษียณให้มีความสามารถ
สร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้รูปแบบใหม่ นำไปสู่การสร้าง
คุณค่าสินค้าและบริการได้เท่าทันความต้องการของผู้รับประโยชน์   

๒. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีในอนาคต ให้กับ
บุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน 
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๓. พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐ (CEO) ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กร สร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหาร
ด้านข้อมูลดิจิทัลระดับสูงของรัฐ และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ให้สามารถ
วางแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา ภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้กับผู้ประกอบการ ผู้ทำงาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และเป็นบทบาทหน้าที่หลักของภาครัฐในการอำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน โดยภารกิจสำคัญ
ยิ่งยวดของยุทธศาสตร์นี้ จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูล
ส่วนบุคคล (Privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity) โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงาน
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน คือ  

๑. กำหนดมาตรฐาน กฎระเบียบ และกติกา ด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ืออำนวยความสะดวกด้านการค้า และการใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสังคม  

๒. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
ต่อพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม  

๓. สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทำธุรกรรมออนไลน์ 

สรุปประเด็นแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  

วิสัยทัศน์ : “รัฐบาลดิจิทัลเปิดเผย เชื่อมโยงและร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน” 
ในการดำเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ได้มีการกำหนดกรอบแนวทางของการพัฒนาตามสถาปัตยกรรมรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นกรอบโครงสร้าง
ระบบนิเวศการพัฒนารัฐบาลดิจิตัลของประเทศไทย (Digital Government Ecosystem) โดยมีองค์ประกอบ
ที่เชื่อมโยงกัน ๗ องค์ประกอบ ซึ่งเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. การพัฒนาที่เป็นพื้นฐาน (Foundation) 
๒. การพัฒนานวัตกรรมรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation) 
๓. การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
๔. การให้บรการประชาชนผ่านแพลตฟอร์มกลางบริการภาครัฐแลลเบ็ดเสร็จ (Customer 

Experience via End – to – End Services) 
๕. การปรับกระบวนการให้บริการภาครัฐ (Core Service Processes) 
๖. การวิเคราะห์ข้อมูล (Dato Analytics) 
๗. ภาคีร่วมดำเนินการ (Partmers/Owners) 
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แผนภาพสถาปัตยกรรรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
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แผนภาพระบบนิเวศการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
๒) เพ่ือให้มีกรอบการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจนมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน 
๓) เพื่อกำหนดกรอบการขับเคลื่อนการบูรณาการ รัฐบาลดิจิทัลที่สำคัญ สำหรับกำหนด

ประเด็นแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ 
๔) เพื่อกำหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อม

กรอบงบประมาณในการดำเนินงาน 
๕) เพื ่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ ๑ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน 
ตัวชี้วัด อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Govrnment Development Index (EGDI)) 

โดยองค์การสหประชาชาติ ดีขึ้น ๑๐ อันดับ* (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยอยู่อันที่ ๕๗ และปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่
อันดับที่ ๗๓) 

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของไทย ด้วยการบูรณาการกลไกภาครัฐในการสนับสนุนให้เกิดการอำนวยความสะดวกแก่การ
ประกอบธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัล 

ตัวชี้วัด อันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business (EoDB)) จัดทำ
โดยธนาคารโลก ดีขึ้น ๑๐ อันดับ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยอยู่อันที่ ๒๑ และปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่อันดับที่ ๒๗) 

เป้าหมายที่ ๓ การทำงานของภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ด้วยการปรับปรุงข้อมูลตาม
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และเปิดเผยแก่ประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัล 

ตัวชี้วัด อันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์ปรัปชัน (Corruption Perception Index (CPI)) โดย
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ดีขึ้น ๓ อันดับ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยอยู่อันที่ ๑๐๑ และปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ อยู่อันดับที่ ๙๙) 

เป้าหมายที่ ๔ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาบริการของภาครัฐ และกำหนด
นโยบายสำคัญของประเทศ ด้วยการเสนอความคิดเห็นด้านนโยบาย หรือประเด็นการพัฒนาประเทศผ่านช่องทาง
ดิจิทัล 

ตัวชี้วัด อันดับดัชนีชี้วัดการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Participation Index (EPI)) ดีขี้น 
๑๐ อันดับ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยอยู่อันที่ ๕๑ และปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่อันดับที่ ๘๒) 

ยุทธศาสตร์หลักและเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ "รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน"
และได้มกีารกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายใต้ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ฉบับนี้ จำนวน ๔ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพ
การให้บริการแก่ประชาชนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

• ความสะดวกรวดเร็วในการใช้
บริการหน่วยงานภาครัฐ 

• การแลกเปล ี ่ ยนระหว ่ า ง
หน่วยงานของรัฐ 

• บริการในรูปแบบเบ็ดเสร็จ 

▪ ความพ ึ งพอในในค ุณภาพการ
ให้บริการ 
▪ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานกลางได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ 
▪ จำนวนการบร ิการด ิ จ ิท ั ลแบบ
เบ็ดเสร็จ ๕๐ บริการ 
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ยุทธศาสตร ์ท ี ่  ๒ อำนวยความ
ส ะ ด ว ก ภ า ค ธ ุ ร ก ิ จ ไ ท ย ด ้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

• ภาคธุรกิจได้รับความสะดวก
ในการทำธุรกิจ 

• เพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพในการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
ให้สามารถแข่งขันได้ 

▪ มีระบบรับคำขออนุญาตเพื่ออำนวย
ความสะดวกให้ภาคธุรกิจ 

▪ ลดระยะเวลากระบวนการในการ
เริ่มต้นประกอบธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลักดันให้เกิดธรร
มาภ ิบาลข ้ อม ู ลภาคร ั ฐ ในทุ ก
กระบวนการทำงานของภาครัฐ 

• ภาครัฐมีกลไก การเปิดเผย 
แลกเปลี ่ยนตามกรอบธรรมาภิ
บาล 

• สามารถตรวจสอบงบประมาณ
ความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ได ้

• เกิดศูนย์กลางสำหรับเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงานในรูปแบบ
ดิจิทัล 

▪ ภาครัฐมีการจัดทำชุดข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล 
▪ เกิดการเชื่อมโยงใน ๓ ระบบ (ระบบ 
e-Buggeting ระบบ e-GP และระบบ 
GFMIS) 
▪ จำนวนชุดข้อมูลที ่ม ีการเปิดเผย
ข ้อม ูลผ ่านศ ูนย ์ข ้อม ูลเป ิดภาครัฐ
ครอบคล ุมอย ่างน ้อย ๑๕ กล ุ ่มชุด 
ข้อมูลตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนากลไกการมี
ส ่วนร ่วมของท ุกภาคส่วน ร ่วม
ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

• ลดปัญหา อุปสรรคในการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการ
ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ต ัดส ินใจเช ิงนโยบายและให้
ข้อเสนอแนะผ่านระบบดิจิทัล 

▪ มีการปร ับปร ุงหร ือแก ้ไขกฎหมาย 
กฎระเบียบ ที ่เป็นอุปสรรคต่อการมี
ส่วนร่วม ทุกประเด็น ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๓๐ 
▪ มีระบบสร้างการมีส ่วนร่วม ในเชิง
นโยบาย อย่างทั่วถึงและเทียมกัน 
 
 
 

 
สรุปประเด็นแผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระยะ ๒๐ ปี นั้น เป็นการ
กำหนดทิศทางของการพัฒนาองค์กรตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อให้สอดคล้องจากทิศทางการพัฒนาเดิมที่เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะมุ่งเน้น
ไปที่การพัฒนาเกษตรกรของประเทศ โดยทิศทางการพััฒนาได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ร่วมด้วย และได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เกษตรกรมั่นคง การเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน”พร้อมทั้ง
มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ต่อหัวมากกว่า๑๓ ,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ (ประมาณ ๓๙๐,๐๐๐บาท ต่อคน 
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ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๙) ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรมีทั้งทักษะและความสามารถในอาชีพของตนให้เพ่ิมมากขึ้น 
และให้การดำเนินงานของสถาบันการเกษตรมีศักยภาพและประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยที่ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตรกรนั้นต้องการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในส่วนของการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพของการผลิต
ประกอบกับต้องการให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรมีความกินดีอยู่ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้
ตลอดจนเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายให้ใหญ่ขึ้นนำไปสู่
ความเชื่อมโยงจากอำเภอไปสู่ระดับจังหวัดและไปสู่ระดับภูมิภาคต่อไป โดยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ 
ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันการเกษตร โดยเน้นให้
เกษตรกรมีทักษะที่เพ่ิมขึ้น และสามารถเลี้ยงตนเองได้รวมทั้งสร้างคุณค่าให้เกษตรกรเชื่อมั่นกับการทำการเกษตร 
เป็นการสร้างรากฐานให้เกษตรกรไทยเข้มแข็งขึ้นและวางรากฐานการเกษตรในระยะยาวพร้อมทั้งการน ำเอา
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงานเนื่องจากสังคมไทยมีเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่สังคมผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับการพัฒนาคุณภาพสินค้า
ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก รวมถึงการวิจัยเรื่องปริมาณความต้องการของตลาดให้สอดคล้อง
กับการผลิตไม่ให้เกิดสินค้าล้นตลาดเพราะจะทำให้เกิดภาวะราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และแนวทางการพัฒนา
ฟาร์มของไทยให้เป็นฟาร์มอัจฉริยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตรให้สอดคล้องไปกับทิศทางของนโยบาย Thailand ๔.๐ และนโยบายการเกษตร ๔.๐ 
ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ และการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั่วโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มุ่งจัดการและบริหารทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล
และยั่งยืนด้วยการนำแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) มาเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกได้ว่าแนวทางการพัฒนาจะคำนึงถึง
การมีอยู่ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพ่ือไม่ให้ทรัพยากรหมดไป และสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย รวมทั้ง
การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มุ่งพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ โดยการพัฒนานักวิจัยและบุคลากรของ
ทางการเกษตรให้มีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เป็น Smart officers และ Smart researchers ที่มีความ
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการบูรณาการความเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนโดยใช้กลไกประชารัฐ และการปรับปรุง
และพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ 
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นโยบายฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดนโยบายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วย ๕ ยุทธศาสตร์และ ๑๕ แนวทางนโยบายหลัก เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเกษตรกร
ไทยและประเทศชาติ ได้แก่ 

๑. ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตเป็นยุทธศาสตร์หลักเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรทั้งในรูปแบบ 
ตลาดออนไลน์ (แพลตฟอร์มรายสินค้าเพื่อรองรับ New Normal) ตลาดออฟไลน์ Modern Trade รถโมบาย 
ตลาดสด คาราวานสินค้า เกษตรพันธสัญญา และเคาน์เตอร์เทรด จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ซื้อกับผู้ขาย เพ่ือสร้าง
เครือข่ายธุรกิจ 

๒. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร ๔.๐ เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินการบริการประชาชน
และการพัฒนาภาคเกษตรกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่อุปทานและมูลค่า (Supply-Value Chain) 
ตั้งแต่การผลิตการแปรรูปจนถึงการตลาด 

๓. ยุทธศาสตร์ “๓’s” (Safety - Security - Sustainability - เกษตรปลอดภัย เกษตรมั ่นคง 
และเกษตรยั่งยืน) 

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะโมเดล “เกษตร - 
พาณิชย์ทันสมัย” 

๕. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
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โดยมีแนวทางนโยบาย ๑๕ ด้าน 
๑. นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” เป็นนโยบายหลักโดยเพิ่มช่องทางตลาดให้หลากหลาย ทั้งใน

รูปแบบ ตลาดออนไลน์ (แพลตฟอร์มรายสินค้าเพื่อรองรับ New Normal) ตลาดออฟไลน์ โมเดิร์นเทรด 
(Modern Trade) รถโมบาย ตลาดสด ตลาดชุมชน คาราวานสินค้า เกษตรพันธะสัญญา และเคาน์เตอร์เทรด 
จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ โดยร่วมมืออย่างเข้มข้นกับกระทรวงพาณิชย์
ภายใต้โมเดล “เกษตร - พาณิชย์ทันสมัย” 

 ๒. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก  โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถเชื่อมโยง เครือข่ายเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีอำนาจต่อรอง ในการซื้อขายผลผลิต ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน เชื่อมโยงกับตลาดชุมชน/ตลาดเกษตรกร ตลาดสีเขียว (Green Market) และ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ สามารถ 
ช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกร เอื ้อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที ่ ทั ้งสังคม ชุมชน วัฒนธรรม สิ ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

 ๓. การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start up เป็นหน่วยธุรกิจ ให้บริการ
ทางการเกษตร (Agricultural Service Providers: ASP) เพื่อยกระดับสู่การ ให้บริการทางการเกษตร เช่น 
เทคโนโลยีในการดูแลรักษา รถจักรกลในการเตรียมดินและ การเก็บเกี่ยว สำหรับให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกร
แบบครบวงจร 

 ๔. การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เพ่ือสร้างความไว้วางใจและ ความร่วมมือ
ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตอย่างยั่งยืน ระหว่างเกษตรกรกับ ผู้ประกอบการ และร่วมกันยกระดับคุณภาพ
ผลผลิต และแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด 

 ๕. การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์ นวัตกรรม รวมทั้ง
เครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด โดยเชื่อมโยง การทำงานกับ ศพก. เพื่อยกระดับสู่
การทำเกษตรสมัยใหม่ และเกษตรแบบแม่นยํา (Precision Agriculture) 

 ๖. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อโซ่อุปทาน ที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะการค้าสินค้าเกษตรออนไลน์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง เพื่อรักษา คุณภาพสินค้าเกษตรให้มีความสดใหม่ 
และถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาระบบ เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออํ านวยความสะดวก
ในการส่งออกและนําเข้าสินค้าเกษตร 

 ๗. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ มีการกระจายน้ำอย่างเหมาะสมและทั่วถึง รวมทั้ง
พัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาของเกษตรกรและชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร ตลอดจนป้องกันและบรรเทาปัญหา อุทกภัย 
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 ๘. การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ จากที่ดินได้ตรง
ตามศักยภาพของที่ดิน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากที่สุด โดยกำหนดเขตความเหมาะสม
ในการทำการเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ในการผลิตสูงสุดผ่านข้อมูล Agri-Map 

 ๙. การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อบ่มเพาะ 
เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร 
รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ โดยมี เกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
และเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของ หน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตรในระดับ
พ้ืนที ่

 ๑๐. การประกันภัยพืชผลให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียต่อพืชผลที่เอา
ประกันภัย ซึ่งเกิดจากภัยต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ลมพายุ ลูกเห็บตก เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพ
ทางรายได้และความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรกร รวมถึง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัย
พิบัติทางธรรมชาติอย่างทันท่วงที 

 ๑๑. การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน และสร้างความมั่นคงแก่ เกษตรกร 
ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร ด้วยการลด ละ เลิก 
การใช้สารเคมี ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้เกี่ยวกับ การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และมีการพัฒนาอาหารของไทย
ให้เป็นรูปแบบอาหารที่ ปลอดภัยและมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 
สินค้าเกษตรปลอดภัยใน ๕ ร อันได้แก่ โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล เรือนจำ และ ร้านอาหาร 

 ๑๒. การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มี เอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น สร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น สมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่มี ศักยภาพทางด้านการตลาดในอนาคต ทั้งสินค้า
อาหารอนาคต (Future Food) และสินค้า เกษตรที่ตอบสนองผู ้บริโภคเฉพาะกลุ ่ม (Functional Food) 
รวมทั้งสินค้าเกษตรเพ่ือพลังงานและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

 ๑๓. การวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย บนพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและ
ผู้บริโภค 

 ๑๔. การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ในการใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อการบริหารและช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลที่ดีและเพียงพอต่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม
เพ่ือการผลิตและการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

 ๑๕. การประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมันและ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ | หน้าที่   ๑๘ / ๖๓ 

  

 

สรุปประเด็นแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗  

วิสัยทัศน์ : “องค์การสะพานปลา เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการแหล่งขนถ่าย
และซื้อขายสัตว์น้ำที่ถูกสุขอนามัยทันสมัยและได้มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ : “บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งขนถ่าย ซื้อขายสัตว์น้ำ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและระบบอุตสาหกรรมการประมง” 

ภารกิจหลัก :  
๑. จัดดำเนินการและนำมาซึ ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าส ัตว ์น ้ำ และ

อุตสาหกรรมการประมง 
๒. จัดดำเนินการ หรือควบคุม และอำนวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการอ่ืน ๆ 

อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา  
๓. จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง 
๔. จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 

ค่านิยม : 
มีองค์ประกอบค่านิยม ๑๐ ข้อ ดังต่อไปนี้ 
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การดำเนินงานขององค์การสะพานปลา  

ภารกิจเชิงสังคม เป็นงานในเชิงรัฐสวัสดิการ เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง ซึ่งเป็น
การเกษตรสาขาหนึ่งที่มักจะถูกมองข้าม และไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับอาชีพประมงมีค่อนข้างจำกัด ในขณะที่สินค้าประมง จัดเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ 
ทำรายได้ให้กับประเทศปีละกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นอาหารหลักที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเคียงคู่กับกับข้าวซึ่งได้รับการดูแลจากภาครัฐในอันดับต้น  ๆ องค์การ
สะพานปลา ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชาวประมงโดยตรง และมีวัตถุประสงค์
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง จึงได้เปิดดำเนินงาน
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงรวม ๑๘ แห่ง ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั้งในภาคใต้ ภาคตะวันออก รวมทั้ง
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้บริการแก่ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีสถานที่
ในการประกอบอาชีพ รายละเอียดดังนี้ 

(๑) การจัดบริการพื้นฐานทางการประมง  
จัดให้มีบริการพื้นฐานเพื่อรองรับอาชีพประมง โดยเฉพาะท่าเทียบเรือประมงและตลาดสินค้า

สัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น โดยคิดค่าบริการในอัตราต่ำ และให้บริการ
แก่ทุกคนอย่างเสมอภาค ป้องกันการผูกขาด รักษาระดับราคาสัตว์น้ำให้เป็นธรรมแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ตลอดจน
ส่งเสริมอาชีพประมง ปัจจุบันองค์การสะพานปลาได้เปิดดำเนินงานสะพานปลา ๔ แห่ง และท่าเทียบเรือประมง 
๑๔ แห่ง ดังนี้ 

๑. สะพานปลากรุงเทพ 
๒. สะพานปลาสมุทรสาคร 
๓. สะพานปลาสมุทรปราการ 
๔. สะพานปลานครศรีธรรมราช 
๕. ท่าเทียบเรือประมงตราด 
๖. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  
๗. ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน 
๘. ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี 
๙. ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 
๑๐. ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน 
๑๑. ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 
๑๒. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๑ 
๑๓. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๒ (ท่าสะอ้าน) 
๑๔. ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  
๑๕. ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 
๑๖. ท่าเทียบเรือประมงสตูล 
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๑๗. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
๑๘. ท่าเทียบเรือประมงระนอง 
(๒) การพัฒนาการประมง   
 ได้แก่ภารกิจในการพัฒนาอาชีพการทำประมงตลอดจนนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา

และท่าเทียบเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมประมง โดยการพัฒนาสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมง ซึ่งเป็นสถานที่ขนถ่ายและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ 
นับเป็นขั้นตอนสำคัญในการควบคุมคุณภาพสัตว์น้ำ ความเป็นธรรมในการซื้อขายสัตว์น้ำ ความสะอาดถูกสุขอนามัย 
ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
ในการรักษาคุณภาพและทำให้มีการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำของไทยให้มี
มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก องค์การสะพานปลาจึงมี โครงการที่จะพัฒนาสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งให้ได้มาตรฐานสุขอนามัยทั้งในเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการขนถ่าย การดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (๓) การส่งเสริมการประมง 
เป็นภารกิจสำคัญอีกส่วนหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา  

โดยการช่วยเหลือส่งเสริมฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพให้แก่ชาวประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุน
ในการดำเนินงานให้แก่สมาคมประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรทำประมงต่าง ๆ เงินทุนที่นำมา
ช่วยเหลือดังกล่าวเรียกว่าเงินทุนส่งเสริมการประมง ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 
๒๔๙๖ ได้กำหนดให้องค์การสะพานปลาแบ่งเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบกิจการแพปลาร้อยละ ๒๕ 
ของค่าบริการที่เก็บได้นำมาใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงภายใต้การควบคุ มของคณะกรรมการส่งเสริม
การประมง 

ภารกิจเชิงธุรกิจ เป็นการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากทรัพยากร  
ที่องค์การสะพานปลามีอยู่ ทั้งในด้านของที่ดิน ทรัพย์สิน บุคลากร ประสบการณ์ และองค์ความรู้ รวมถึง
ความเชื่อถือในฐานะองค์กรของรัฐ เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากภาคประมงทะเลเช่นที่เป็นมาในอดีต และเป็นการ
แก้ไขปัญหาฐานะการเงินในระยะยาว สำหรับการดำเนินงานในเชิงธุรกิจ ได้แก่ 
  (๑) การบริหารทรัพย์สิน    
  ได้แก่การจัดหาประโยชน์จากที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างในสะพานปลาและท่าเทียบเรือ 
ประมงต่าง ๆ ทั้งในรูปของการให้เช่าและการให้สิทธิในการเข้าทำธุรกิจจัดเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการและ 
เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ เนื่องจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาจัดเป็นศูนย์รวม
ธุรกิจประมง ซึ่งจำเป็นต้องมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน เช่น โรงน้ำแข็ง ห้องเย็น โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ 
อู่เรือ - คานเรือ เป็นต้น ไม่นับรวมอาคารสำนักงานของผู้ประกอบการแพปลา การให้เช่าพื้นที่เพื่อแปรรูป
เบื้องต้น บรรจุหีบห่อ หรือแม้แต่จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง  ๆ การวางแผนบริหารทรัพย์สินอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจซึ่งสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการประมงแล้ว 
ยังมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่และช่วยสร้างรายได้ 
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  (๒) การดำเนินงานเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้ 
  เป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบภารกิจเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปัจจุบัน
องค์การสะพานปลาดำเนินงานในเชิงพาณิชย์โดยการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการประมง และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ ในการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ทำประมง การปรับปรุงเรือประมง อาหารสัตว์น้ำ  
เป็นต้น นอกจากนี้องค์การสะพานปลายังมีแผนขยายงานด้านการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงภายใต้
เครื่องหมายการค้าขององค์การสะพานปลา  
บทบาทขององค์การสะพานปลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง 

ในโครงสร้างของอุตสาหกรรมประมงของไทย จุดอ่อนที่สุดก็คือการตลาดสัตว์น้ำ ซึ่งหาก
การตลาดสัตว์น้ำได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน อุตสาหกรรมประมงของไทยจะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
และผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้จะได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรม ที่สำคัญที่สุดทรัพยากรประมงที่มีอยู่จำกัด
จะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์การสะพานปลามีวัตถุประสงค์หลายประการในการดำเนินงาน แต่วัตถุประสงค์หลัก  
คือ การพัฒนาการตลาดสัตว์น้ำของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อให้ชาวประมงมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน และทำให้ประชาชนไทยได้บริโภคสัตว์น้ำที่มีคุณภาพตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลในด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ในราคาที่เป็นธรรมตลอดจนยกระดับฐานะของประเทศ
เป็นครัวโลกในอนาคต การดำเนินงานขององค์การสะพานปลาในปัจจุบัน ทั้งภารกิจเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ 
ทั้งในล้วนมีส่วนช่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของไทย อาทิ 

(๑) จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน(Basic Infrastructure) ตามมาตรฐานสุขอนามัย 
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง สำหรับการขนถ่ายสัตว์น้ำ การซื้อขายสัตว์น้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบการซื้อ
ขายด้วยวิธีการประมูล ซึ่งเป็นวิธีที่ยุติธรรมที่สุดสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายสัตว์น้ำ 

(๒) ส่งเสริมการรวมตัวของชาวประมง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งชาวประมงพื้นบ้าน เพื ่อให้
ชาวประมงมีอำนาจต่อรองมากขึ้น องค์การสะพานปลาได้จัดงบประมาณสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน
ของกลุ่มชาวประมง ทั้งในรูปของการให้เปล่าและการให้กู้โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำและมีระยะเวลาใช้เงินต้น
คืนในระยะยาว 

(๓) จัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาการประมงแก่นักวิจัยในสถาบันการศึกษาเพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเรือและเครื่องมือทำการประมง 

(๔) ให้เงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงที่มีฐานะยากจน 
(๕) ให้เงินกู้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจการประมง 
(๖) จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาชุมชนประมง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก

ขั้นพ้ืนฐาน เช่น จัดหาแหล่งน้ำสะอาด สร้างถนน ทางเดินสำหรับชุมชนประมง 
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(๗) ปรับปรุงคุณภาพบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้บริการ ได้แก่ ชาวประมง 
แพปลา สถาบันชาวประมง และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการเป็นพันธมิตรร่วมกันในการพัฒนา
อาชีพที่เก่ียวกับการประมง 
ตารางการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงแผนงานที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นกลยุทธ์และ 
มาตรการที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการพัฒนา ICT ของ 
องค์การสะพานปลา 

ให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 

ย ุ ทธศาสตร์ ที่  ๕  พ ัฒนา
กำล ังคนให ้พร ้อมเข ้าส ู ่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ประเทศไทยจะสามารถผลิตกำลังคน
ทางด้านดิจิทัลที่เพียงพอและเหมาะสม
กับบริบททางเศรษฐกิจ และสังคมในยุค
เศรษฐกิจและสังคมท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน ผลจาก
การ เปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล 
(disruptive technology) และระบบ
น ิ เวศของส ื ่ อ ใหม ่  (new med ia 
ecology) ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยส าคัญ
ที ่ทำให้บริบทความต้องการกำลังคน 
ล ักษณะของการจ ้างงาน ตลอดจน 
สภาพแวดล้อมของการพัฒนาก าลังคน
ดิจิทัลเปลี ่ยนไปจากเดิม การพัฒนาก 
าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และ
สังคมดิจิทัลจึงมุ ่งเน้นที ่จะพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางก าลังคน
ทางด ้านด ิจ ิท ัลของภูม ิภาค พ ัฒนา 
ระบบนิเวศของการทำงานรูปแบบใหม่ที่
อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นแกนกลาง
สำค ัญในการข ับเคล ื ่อนก ิจกรรมที่  
ม ุ ่งเน ้นการสร ้างค ุณค่าให ้กับระบบ
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นศูนย์
รวมธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่

ร ่วมมือกับทรัพยากรบุคคลอบรม
ความร ู ้และสร ้างความตระหนัก 
ทางด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลตั ้งแต่
ระดับผู้ใช้งาน(User) ระดับบุคลากร
แผนกงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ต้องมีการอบรมเฉพาะทาง และ
ระดับผู้บริหารให้เห็นความสาคัญ
และปรับเปลี่ยนมุมมองไปสู่ การนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับการดำเนิน
ภารกิจของหน่วยงานได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเป็นการอบรมทั้ง
ภายนอกและภายใน รวมถึงการ
ปรับโครงสร้างหน้าที่ตำแหน่งของ
สายงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้
ชัดเจนมีความเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นกลยุทธ์และ 
มาตรการที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการพัฒนา ICT ของ 
องค์การสะพานปลา 

ให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป ็นพ ื ้นฐานสำค ัญของการพ ัฒนา
กำลังคนดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความ
เชื ่อมั ่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่น
ในการทำธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็ม
รูปแบบ โดยมีระบบรองรับ ที่ปลอดภัย
จากภ ัยค ุกคามไซเบอร ์  ด ู แลและ
ค ุ ้มครองข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลให ้ม ีการ
นำไปใช ้ประโยชน ์อย ่ าง เหมาะสม 
ภายในขอบเขตที่ได้รับความยินยอม มี
มาตรการเย ียวยาความเส ียหายแก่
ผ ู ้บร ิ โภคอย ่างครบวงจรท ี ่ สะดวก 
รวดเร็ว เมื ่อเกิดกรณีไม่พึงประสงค์ 
กำหนดมาตรฐานข้อมูลที ่ เป ็นสากล 
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที ่ได้ร ับการ 
ยอมรับเป็นการทั่วไป ระบบและข้อมูลมี
ความพร้อมต่อการเช ื ่อมโยงและใช้
ประโยชน์ในการทำธุรกรรมระหว่าง รัฐ 
เอกชน และข้ามหน่วยงาน ภาครัฐจัดท 
าชุดกฎหมาย กฎระเบียบที ่ท ันสมัย 
ชัดเจน เพื่อรองรับการพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคม  

จัดหาระบบเฝ้าระวังและป้องกันภัย
ค ุกคามทางไซเบอร ์ท ี ่ ท ั นสมัย
สามารถตรวจสอบ ป ้องก ันภัย
คุกคาม และสามารถกู้คืนได้อย่าง
รวดเร็ว 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ : ยกระดับ
ค ุณภาพการให ้บร ิ การแก่
ประชาชนด ้ วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

๑. ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ
หน่วยงานภาครัฐ 
๒. การแลกเปลี ่ยนระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐบริการในรูปแบบเบ็ดเสร็จ 

จัดทำโครงการบริหารข้อมูลให้เป็น
มาตรฐาน  Data Governance 
เพื่อการบูรณาการข้อมูลผ่านระบบ
เช ื ่ อมโยงข ้อม ูลกลางระหว ่ าง
หน่วยงานภาครัฐ เช่น ผ่านระบบ
กลางโดยใช้เลข ๑๓ หลัก เพื ่อให้
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ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นกลยุทธ์และ 
มาตรการที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการพัฒนา ICT ของ 
องค์การสะพานปลา 

ให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของทุก
หน่วยงานได้ในวงกว้าง รวมทั้งมี
มาตรการในการควบค ุมความ
ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูล 

แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความ
ประทับใจแก ่ล ูกค ้า ขยาย
เครือข่ายความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและอุตสาหกรรม
การประมง 
 

๑. พัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
เ พ ื ่ อ ส ร ้ า ง ค ว าม ร ั บ ร ู ้ ท ั ้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศต่อองค์กรผ่านช่องทางที่
หลากหลาย 
๒. พัฒนาความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่สำคัญ 
๓. สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร
ระหว่างประเทศ (Asia Fish Market 
Organization)๒.แบบสำรวจความพึง
พอใจและการรับรู้ข่าวสารของพนักงาน 

จัดเตรียมระบบโครงสร้างพื้นด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียม
ความพร้อมการให้บริการ แก่ผู้เข้า
มาใช้บริการภายใน สะพานปลา
และท ่ า เท ี ยบเร ื อ  เช ่น  ระบบ 
Network Wifi เพื ่อรองรับระบบ
การให้บริการใหม่ๆ ที ่จะเกิดขึ้น 
เช ่น ให้การสนับสนุนการสำรวจ
ออนไลน์ผ่านเวปไซต์หรือช่องทาง
ออนไลน์ต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างเป็นระบบสู่ความ
เป็นเลิศ 
 

๑. พัฒนาคุณภาพชีว ิตในการทำงาน 
(Quality of Work Life) ของพนักงาน 
๒. พัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆให้กับ
บุคลากรในทุกระดับ 
๓.  พ ัฒนาองค ์ความร ู ้ ด ้ าน  Core 
Business Enablers ให้กับกับบุคลากร
อย่างทั่วถึง 
๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานและนำไปสู่
การเป็นองค์กรดิจิทัล 

พัฒนาระบบงานภายในต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เช่น 
ระบบสารสนเทศสน ับสน ุนการ
บร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล  KP I , 
Competency,  ระบบสารสนเทศ
ส น ั บ ส น ุ น ก า ร พ ั ส ด ุ  ร ะ บ บ
สารสนเทศสนับสนุนการเงินและ
การบัญชี, E-learning, KM ,การ
พัฒนาBig Data รวมถึงปรับปรุง
โครงสร้างพื ้นฐานด้านเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นกลยุทธ์และ 
มาตรการที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการพัฒนา ICT ของ 
องค์การสะพานปลา 

ให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๕. พัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้  
(KM )  ส ู ่ ก า รจ ั ดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในระดับสากล 
๖. พัฒนาการบริหารจัดการนวัตกรรม 
(IM) เพ่ือสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และ
พัฒนาองค์กร 
๗. ปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีหน้าที่
และภารก ิจ ในการจ ัดหารายได ้ที่
หลากหลายช่องทาง 
๘. สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในด้านต่างๆ จาก
ภายนอก 
๙. พัฒนาระบบการบริหารจัดการหนี้ 

สารสนเทศ ให้มีความพร้อมในการ
ใช้งาน  

 
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลช่วยให้มีภาพรวมของระบบสารสนเทศสนับสนุนและสอดคล้อง
กับแผนและการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและเป็นกรอบหรือแนวทางในการดำเนินการ รวมถึง
การพิจารณาต้นทุนการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยเนื่องจากแผนปฎิบัติการดิจิทัล มีการวางแผน
ครอบคลุมการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านอุปกรณ์  ฮาร์ดแวร์ ซองซอฟต์แวร์ งบประมาณ 
และบุคลากร 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลจะช่วยให้มีการใช้สารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการต่าง ๆ 
ภายในหน่วยงานอย่างเหมาะสมลดความซ้ำซ้อนซึ่งเป็นส่วนก่อให้เกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการขาดแผนการ
ดำเนินงานที่ดีโดยแผนปฏิบัติการดิจิทัลจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ดังนี้ 

๑. เพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรค์ ที่เกิดขึ้นในระบบที่ใช้งานหรือปรับปรุงระบบงานเดิมที่ใช้งานอยู่
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

๒. เพื่อให้การออกแบบสำหรับระบบใหม่สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงโดยให้
สามารถนำระบบสารสนเทศไปช่วยในการปฏิบัติงานได้จริงคำนึงถึงความเกี่ยวข้องในเรื่องของการกำหนด
สถาปัตยกรรมในระบบต่างๆ เช่น 
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• การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือระบุความต้องการทรัพยากรต่าง ๆ 

• การออกแบบโครงสร้างระบบงานและสารสนเทศ 

• การออกแบบโครงสร้างระบบงานเครือข่าย ทั้งภายในหรือเครือข่ายภายนอก 

• การจัดลำดับความสำคัญของระบบงานย่อยต่าง ๆ 

• การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
๓.  เพื่อวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่ายระบบงานประกอบด้วยการวางแผนสำหรับค่าใช้จ่าย

ในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ทั้งปรับเปลี่ยนระบบเดิมและสร้างระบบใหม่หากจำเป็นการเชื่อมโยง
สื่อสารข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์การพัฒนาระบบงาน การฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาควบคุมดูแลการดำเนินงานของโครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมข้อมูล
และวิเคราะห์ช่วงเวลาการทำงานว่าตรงตามกำหนดหรือไม่เพ่ือที่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ 

ขอบเขตการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

  การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและการสื่อสารฉบับนี้ ครอบคลุมการกำหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้ครอบคลุมการถึงแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถรองรับการปฏิบัติราชการ
ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อ้างอิงจากแผนรัฐวิสากิจองค์การ
สะพานปลา พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๗ รวมถึงภายในองค์การสะพานปลาทั ้งที ่อยู ่ในส่วนกลางและภูมิภาค
ประกอบด้วย 

o หน่วยงานราชการ/ต้นสังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร / กรมประมง   

o หน่วยงานเอกชน 
ผู้ประกอบกิจการการแพปลา/อุตสาหกรรมประมง/กลุ่มประมง ชมรม สมาคม และสหกรณ์

ประมง / สถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไป 
o หน่วยงานภายในองค์การสะพานปลา 
สะพานปลาและท่าเทียบเรือทั้ง ๑๘ แห่ง / ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร / ฝ่ายบัญชีการเงิน 

/ ฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนา / ฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด / ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ / ฝ่าย
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง/ ฝ่ายตรวจสอบภายใน / สำนักงานอำนวยการ /สำนักงานเลขานุการ
ผู้อำนวยการ/ ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ 

ทั้งนี้ สามารถสรุปพันธกิจของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เพ่ือเป็นกรอบชี้นำการวิเคราะห์
และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแสดงกระบวนการหลักภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กร
ดังต่อไปนี้ 
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 - กระบวนการหลักในเชิงบริหาร (Managerial Process) ซึ่งครอบคลุมการกำหนดนโยบาย
และแผนงาน การบริหารงบประมาณ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล  

 - กระบวนการหลักในเชิงปฏิบัติการภายใน (Operational Process) ซึ่งครอบคลุมงาน
บุคลากร งานกฎหมาย/นิติกร งานพัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานพัสดุ 
โดยกระบวนการเหล่านี ้จะเป็นการแปลงแผนงานและงบประมาณจากกระบวนการในเชิงบริหารให้เป็น
ทรัพยากรด้านต่างๆ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในกระบวนการหลักกลุ่มถัดไป 

 - กระบวนการหลักในเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการด้านอุปสงค์ (Demand) และจัดการ
ด้านอุปทาน (Supply) ครอบคลุมงานด้านการจัดสร้าง จัดหา ดูแลรักษาและพัฒนามาตรฐานของสะพานปลา
ท่าเทียบเรือประมง และอุปกรณ์สนับสนุนให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการ  
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ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

  
องค์การสะพานปลาได้พิจารณาปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผลการดำเนินงาน

ขององค์กรที่ผ่านมา โดยพิจารณาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่สำคัญซึ่งถือเป็นปัจจัยขับเคลื ่อน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ตลอดจนประเด็นที่องค์กรต้องตอบสนอง ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการ พัฒนา
ประเทศที่มีคนเป็นจุดศูนย์กลาง คำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและประเทศ รวมทั้งกรอบนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทย นำมาวิเคราะห์ กำหนดทิศทางและปรับบทบาทขององค์การสะพานปลา เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมทั้งบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ทันสมัย สอดรับกับกระแสโลกและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่ม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานองค์การสะพานปลา ในอนาคตสามารถจำแนกเป็น
ปัจจัยในระดับโลกและระดับประเทศได้ ดังนี้ 
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การเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ราคาอุปกรณ์สื่อสารและค่าบริการอินเตอร์เน็ต

ถูกลง ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลามากขึ้น สังคมจึงเข้าสู่
ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่เห็นได้ชัดเจน คือ การใช้ Social Media ได้รับ
ความนิยมมากขึ้น มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data/Data Sharing) การเติบโต
ของ Digital Native เป็นต้น ส่งผลให้คนไทยต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการเข้าสู่
ยุคดิจิทัล 
โอกาสใหม่ของโลกแห่งความรู้ 

 การพัฒนาและความก้าวหน้าของโลกดิจิทัลเป็นการเปลี่ยนโฉมรูปแบบการเรียนรู้ โดยมีระบบ
เครือข่ายความรู ้ออนไลน์เป็นตัวขับเคลื ่อนอย่างชัดเจน บทบาทของอินเตอร์เน็ตมีความสำคัญมากขึ้น 
โดยเฉพาะเมื่อมีระบบ Outer-net ที่ทำการส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากอวกาศ ทำให้คนสามารถพัฒนาทักษะ
และขีดความสามารถได้ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องพ่ึงพาการศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียวการเปลี่ยนแปลง
เชิงประชากรและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

ด้วยมนุษย์มีอายุสูงขึ้นแต่อัตราการเจริญพันธุ์เฉลี่ยต่ำลง ทำให้นานาประเทศมีโครงสร้าง
ประชากรก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจากร้อยละ ๑๐ ในปี ๒๕๔๓ เป็นร้อยละ 
๒๑ ในปี ๒๕๙๓ สำหรับประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วด้วยสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรทั้งหมดและจะเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕.๑๒ ในปี ๒๕๗๓ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งเตรียมการ
หลายเรื่องและนำมาซึ่งโอกาสรวมถึงความท้าทายใหม่ ทั้งในแง่ การขายตลาดสินค้า การบริการเฉพาะกลุ่ม 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันการขยายและการเติบโตของเมืองทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้านความเจริญสาธารณูปโภค วิถีชีวิตของผู้คน รูปแบบการทำงานและโอกาสทางธุรกิจ 
ส่งผลให้ประชากรวัยทำงานย้ายถิ่นฐานมายังเมืองใหญ่เป็นจำนวนมาก แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร
จะมีส่วนช่วยเชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนเมืองก็ตาม แต่ทั้งหมดนี้ยังทำให้เกิดช่องว่าง ความไม่สมดุลระหว่างชุมชน
เมืองที่เพียบพร้อมด้วยแรงงานฝีมือผลิตคุณภาพสูงกับสังคมชนบทที่ยังขาดโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ที่จะเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเหตุนี้ การเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ในอนาคต จะต้องครอบคลุมประชาชนทุกช่วง
วัยและทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงทักษะองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
การเติบโตทางเศรษฐกจิแบ่งปัน 

 แอปพลิเคชั่น เช่น Uber , Airbnb เป็นเพียงตัวอย่างของแนวโน้มการรวมพลังและทรัพยากร
จากฝูงชน ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะในสาขาบริการ แต่รวมไปถึงการรวบรวมปัจจัยอื่นๆ ทั้งแรงงาน เงินทุน ข้อมูล และ
สติปัญญา หรือแม้แต่จิตวิญญาณความเป็นชุมชน ทำให้การเรียนรู้ในโลกปัจจุบันเปิดกว้างไปสู่นอกห้องเรียน 
เพราะทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง สามารถแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นได้
จากการเติบโตของหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดสำหรับมวลชน ที่เน้นการเชื่อมต่ อและการแลกเปลี่ยนความรู้  
และประสบการณ์ที่หลากหลาย หรือการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มอ่ืนๆ สำหรับการเรียนแบบแบ่งปันกันมากขึ้น 
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โครงสร้างการบริหารขององค์การสะพานปลา 

ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารขององค์การสะพานปลาเป็นไปตามข้อบังคับองค์การสะพานปลา
ว่าด้วยระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดผังแบ่งส่วนงาน ดังนี้ 

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ๑ ตำแหน่ง 
๑) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
๒) สำนักงานอำนวยการ ประกอบด้วย แผนกสารบรรณ/แผนกประชาสัมพันธ์/กลุ่มงาน

บริหารประชุม 
๓) สำนักงานเลขาผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ  จำนวน ๓ ตำแหน่ง  
๑) รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร 

• ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์การ 
o สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
▪ แผนกการเจ้าหน้าที่ 
▪ แผนกฝึกอบรม 
▪ แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 
▪ แผนกระเบียบวินัย 

o สำนักงานกฎหมาย 
o สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ฝ่ายบัญชีการเงิน 
o สำนักงานบัญชี 
▪ แผนกรับ-จ่ายเงิน 
▪ แผนกงบประมาณ 

o สำนักงานบริหารหนี้ 
o สำนักงานบริหารการพัสดุ 

• ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 
o สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
o สำนักงานติดตามและประเมินผล 
o สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 
▪ แผนกวิศวกรรมและพัฒนาสินทรัพย์ 
▪ แผนกออกแบบและสถาปัตยกรรม 

๒) รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง 

• ฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด 
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o สำนักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ 
▪ แผนกสินเชื่อการประมง 
▪ แผนกบริหารสินเชื่อ 

o สำนักงานบริหารการตลาดและกิจการสังคม 

• ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ 
o สำนักงานส่งเสริมการประมง 
o สำนักงานบริหารโครงการพิเศษ 
o สำนักงานวิจัยและพัฒนา 

๓) รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  

• ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ 
o กลุ่มงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
o สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ 
▪ แผนกบัญชีการเงิน 
▪ แผนกธุรการและสถานที ่

o สำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร 
o สำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ 
o สำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร 
o สำนักงานท่าเทียบรือประมงหลังสวน 
o สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 
o สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี 
o สำนักงานท่าเทียบเรือประมงตราด 
o สำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา 

• ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ 
o สำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช 
o สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 
o สำนักงานท่าเทียบเรือภูเก็ต 
o สำนักงานท่าเทียบเรือสงขลา 
o สำนักงานท่าเทียบเรือระนอง 
o สำนักงานท่าเทียบเรือสตูล 
o สำนักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส   
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths)  
ลำดับ สัดส่วนความสำคัญ ประเด็น Evidence-Based 

S๑ ๗.๔๔% อสป. มีท่าเทียบเรือประมงอ่าง

ศิลา ในจังหวัดชลบุรี ที ่มีจุด

ขายในการเป็นตลาดปลากลาง

ทะเลแห่งแรกของประเทศไทย 

ซึ ่งที ่ม ีโครงการสำคัญในการ

พัฒนาพื้นที ่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (EEC) อาทิเช่น 

รถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ

เชื่อม ๕ จังหวัดภาคตะวันออก 

เป็นต้น  

- จังหวัดชลบุรี มีรายได้จากการท่องเที่ยว 

๑๘๑,๕๙๘ ล้านบาท เป็นจังหวัดอันดับ ๓ ที่

มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดในปี ๒๕๖๒ 

 (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา : ชิล

ไปไหน ๑ ต.ค.๖๒) 

- ท ่าเท ียบเร ือประมงอ ่างศ ิลาเร ิ ่ มเปิด

ดำเนินการในวันที ่ ๑ มิ.ย.๖๔ ซึ ่งถือเป็น

ตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกของประเทศ

ไทย (ประชาชาต ิ ธ ุ ร ก ิ จ  ๑  ม ิ . ย . ๖๔ ) 

- โครงการรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ

เชื่อม ๕ จังหวัดภาคตะวันออก คาดว่าจะ

สร ้างเสร ็จพร ้อมเป ิดบร ิการป ี  ๒๕๖๙ 

(ประชาชาติธุรกิจ ๑๓ ต.ค. ๖๓) 

S๒ ๕.๓๓% อสป.มีสะพานปลากรุงเทพที่อยู่

ในพื้นที่ที ่มีศักยภาพสูงในการ

ดำเนินธุรกิจและมีเครือข ่าย

ระบบขนส่งสาธารณะที่อำนวย

ความสะดวกในการท่องเที่ยวใน

กรุงเทพฯที ่เป็นจุดหมายของ

นักท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลก 

- กร ุงเทพฯ มีรายได ้จากการท่องเที ่ยว 

๖๙๗,๙๖๘ ล้านบาท เป็นจังหวัดอันดับ ๑ ที่

มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดในปี ๒๕๖๒  

(กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา : ชิล

ไปไหน ๑ ต.ค.๖๒) 

-  จากรายการสำรวจในป ี  ๒๐๑๘  โดย 

Mastercard Global Destination Cities 

Index กรุงเทพฯ ครองแชมป์อันดับ ๑ ของ

เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่ ๔ 

( P o s t  T o d a y  ๔  ก . ย . ๖ ๒ ) 

- กรุงเทพฯ(Bangkok) ถูก Search หาใน

เว็บไซต์การจองที่พัก แม้ในช่วงเวลาที่ยังปิด
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ลำดับ สัดส่วนความสำคัญ ประเด็น Evidence-Based 

ประเทศ ที ่ต ิดอันดับท็อป ๑๐ จุดหมาย

ปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ไทยรัฐ

ออนไลน์ ๑๕ ส.ค.๖๓) 

S๓ ๔.๖๓% อสป. ม ีท ่าเท ียบเร ือประมง

ภูเก็ต ที่มีพื ้นที่ขนาดใหญ่กว่า 

๓๐๐ ไร่ ที่อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดที่มี

ศ ักยภาพในการท่องเที ่ยวสูง

ของประเทศไทยและเป็นที่รู ้จัก

ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ  

- จังหวัดภูเก็ต มีรายได้จากการท่องเที ่ยว 

๓๑๓,๑๘๖ ล้านบาท เป็นจังหวัดอันดับ ๒ ที่

มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดในปี ๒๕๖๒ 

(กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา : ชิล

ไปไหน ๑ ต.ค.๖๒) 

- ผลโหวตจากสื ่อต่างชาติระบุ “ภูเก็ต” 

ไข่ม ุกอันดามัน คว้าอันดับ ๑๐ สถานที่

ท่องเที่ยวที่ดีที ่สุดในโลกจากการโหวตของ

ผู ้ใช้งานบนเว็บไซต์ U.S.News & World 

Report โดยอ ิงป ัจจัยต ่างๆ ของแต ่ละ

สถานที่ อาทิ แหล่งท่องเที ่ยว วัฒนธรรม 

อาหาร ความสะดวกสบายในการเดินทาง 

ฯลฯ ภูเก็ตยังเป็นหนึ่งในที่หมายต้น ๆ ของ

นักท่องเที่ยวทั่วโลก(MGR ONLINE ๓ มิ.ย.

๖๔) 

S๔ ๔.๑๕% อสป. มีสะพานปลาสมุทรสาคร

ที ่อยู ่ในพื ้นที ่จังหวัดที ่เป็นจุด

ศูนย์กลางการขนถ่าย ซื ้อขาย

สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมแปร

รูปสินค้าประมงของประเทศ

ไทย 

โดยจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯเพียง ๒๖ กิโลเมตร ถือ

เป็นจังหวัดที่อยู่ติดแนวชายฝั่งที่อุดมไปด้วย

สัตว์น้ำนานาชนิด และเป็นแหล่งอาหาร

ทะเลที ่อยู ่ใกล้กรุงเทพฯมากที่สุด ซึ ่งเป็น

ปัจจัยหลักที่ทำให้พื้นที่นี ้เป็นแหล่งซื้อขาย

และจุดกระจายสินค้าสัตว์น้ำใหญ่ที ่ส ุดใน

ประเทศไทย (ไทยโพสต ์๒๒ ธ.ค.๖๐) 
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ลำดับ สัดส่วนความสำคัญ ประเด็น Evidence-Based 

S๕ ๕.๙๕% ทำเลที่ตั ้งของสะพานปลาและ

ท่าเทียบเรือประมง ทั้ง ๑๘ แห่ง

ของ  อสป.ท ี ่ กระจายต ั ว ใน

จังหวัดต่างๆตลอดแนวชายฝั่ง

ไทย 

สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทั้ง ๑๘ 

แห่งของ อสป.ประกอบด้วย สะพานปลา

กรุงเทพ, สะพานปลาสมุทรสาคร, สะพานปลา

สมุทรปราการ, สะพานปลานครศรีธรรมราช

,  ท ่าเท ียบเร ือประมงตราด ,  ท ่าเท ียบ

เรือประมงอ่างศิลา, ท่าเทียบเรือประมงหัว

หิน, ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี, ท่าเทียบ

เรือประมงชุมพร, ท่าเทียบเรือประมงหลัง

สวน, ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี, ท่า

เท ียบเร ือประมงสงขลา ๑ ,  ท ่า เท ี ยบ

เรือประมงสงขลา ๒ (ท่าสะอ้าน), ท่าเทียบ

เร ือประมงปัตตานี , ท่าเทียบเร ือประมง

นราธิวาส, ท่าเทียบเรือประมงสตูล, ท่าเทียบ

เรือประมงภูเก็ต, ท่าเทียบเรือประมงระนอง 

S๖ ๖.๒๒% สะพานปล าและท ่ า เ ท ี ยบ

เร ือประมงของ  อสป.ได ้ รับ

มาตรฐานสุขอนามัยของกรม

ประมง 

ปัจจุบัน(ปี พ.ศ.๒๕๖๔) สะพานปลาและท่า

เทียบเรือประมงของ อสป.ได้รับมาตรฐาน

ส ุขอนาม ัยของกรมประมง ๑๓  แห ่ง .

ประกอบด้วย สะพานปลาสม ุทรสาคร , 

สะพานปลาสมุทรปราการ , สะพานปลา

นครศรีธรรมราช, ท่าเทียบเรือประมงหวัหนิ, 

ท ่า เท ียบเร ื อประมงช ุมพร ,  ท ่า เท ี ยบ

เรือประมงหลังสวน, ท่าเทียบเรือประมงสุ

ราษฎร์ธานี, ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๒ 

(ท่าสะอ้าน), ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี, ท่า

เท ียบเร ือประมงนราธ ิวาส ,  ท ่า เท ียบ

เรือประมงสตูล, ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต, 

ท่าเทียบเรือประมงระนอง 
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ลำดับ สัดส่วนความสำคัญ ประเด็น Evidence-Based 

S๗ ๕.๘๐% อสป.เป็นตลาดซื ้อขายและขน

ถ่ายสัตว์น้ำที ่ เป็นที ่ร ู ้จ ักของ

ชาวประมง แพปลาและธุรกิจ

เก ี ่ยวเน ื ่องในพ ื ้นท ี ่ ต ั ้ งของ

ส ะพานปล าและท ่ า เ ท ี ยบ

เรือประมงมาเป็นเวลานาน 

อสป.จ ัดต ั ้ งข ึ ้นตามพระราชบ ัญญัต ิจัด

ระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ ถือเป็น

การดำเนินงานมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 

๖๘ ปี ที ่ ได ้ม ีสะพานปลาและท่าเท ียบ

เรือประมง ทั้ง ๑๘ แห่งของ อสป.ที่กระจาย

ตัวในจังหวัดต่างๆ ตลอดแนวชายฝั่งไทย ทั้ง

ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต ้

S๘ ๒.๕๕% บ ุ ค ล า ก ร ข อ ง  อ ส ป . มี

ประสบการณ์สูงในด้านสะพาน

ปลาและท่าเทียบเรือประมง 

อสป.จ ัดต ั ้ งข ึ ้นตามพระราชบ ัญญัต ิจัด

ระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ ถือเป็น

การดำเนินงานมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 

๖๘ ปี และปัจจุบัน(๑ ก.ค.๖๔) อสป. มี

ค่าเฉลี่ยอายุงานของพนักงานอยู่ที่ ๑๒.๖๐ 

ป ี  ซ ึ ่ ง ถ ื อ ว ่ า  บ ุ คล าก รขอ ง  อสป . มี

ประสบการณ์ค่อนข้างสูงในด้านสะพานปลา

และท่าเทียบเรือประมง 

S๙ ๒.๘๓% อสป.ม ีการขยายขอบเขตใน 

พรบ.ที่เอ้ือให้เกิดความคล่องตัว

ในการดำเนินธุรกิจ 

ในแผนปฏิบ ัต ิการประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค ์การสะพานปลาม ี โครงการพ ัฒนา

สะพานปลากรุงเทพ ที ่มีกิจกรรมการดำ

เนิงานส่วนหนึ่งของโครงการ คือการจัดทำ 

(ร่าง)กฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา 

พ.ศ. ๒๔๙๖ เพื ่อให้เกิดความคล่องตัวใน

การดำเนินธุรกิจมากขึ้น 

S๑๐ ๑.๘๗% อสป.เป็นหน่วยงานรัฐที่สามารถ

ดำเนินโครงการต่างๆในพื ้นที่

กรรมส ิทธ ิ ์ท ี ่ด ินของร ัฐหรือ

สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทั้ง ๑๘ 

แห ่งของ  อสป ม ีสถานที ่ต ั ้ งบนที ่ด ินที่

กรรมสิทธิ์และสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ไม่ว่า
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ลำดับ สัดส่วนความสำคัญ ประเด็น Evidence-Based 

ล่วงล้ำลำน้ำในฐานะหน่วยงาน

ราชการที่ให้บริการประชาชน 

จะเป็นกรมป่าไม้ กรมธนารักษ์ กรมเจ้าท่า 

องค์การส่วนท้องถิ่นและของ อสป.เอง 

 
จุดอ่อน (Weakness) 

ลำดับ สัดส่วนความสำคัญ ประเด็น Evidence-Based 

W๑ ๓.๘๐% อสป.ยังขาดระบบการบริหาร

หนี้ที ่มีระสิทธิภาพ จึงทำให้มี

หน ี ้ ค ้ างชำระท ี ่ ไม ่สามารถ

จัดเก็บได้เป็นจำนวนมาก 

ในเดือน เม.ย. พ.ศ.๒๕๖๔ อสป.มีลูกหนี้

ค้างชำระจำนวน ๑,๑๔๙ ราย  เป็นมูลค่า 

๕๘  ล้านบาท 

W๒ ๒.๔๐% สะพานปล าและท ่ า เ ท ี ยบ

เรือประมงของ อสป.บางแห่งมี

ภาวะการเน ินงานที ่ขาดทุน

อย่างต่อเนื่อง 

สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ 

อสป.ที่มีผลดำเนินงานขาดทุน ๓ ปีต่อเนื่อง

(ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ได้แก่ สะพานปลา

สมุทรสาคร, สะพานปลานครศรีธรรมราช, 

ท ่ า เท ี ยบ เร ื อประมงนราธ ิ ว าส  และ 

ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรีที่ไม่มีกิจกรรม

การดำเนินการใดๆ เป็นต้น 

W๓ ๒.๕๒% พน ักงานและผ ู ้บร ิหารของ 

อสป.ยังขาดความเข้าใจและไม่

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็น

ระบบตามกรอบแนวทางการ

ประเม ินผลการดำเน ินงาน

รัฐวิสาหกิจ ตามระบบ State 

Enterpr ise  Assessment 

Model (SE-AM) ด้าน Core 

Bus iness  Enablers  ของ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ อสป. ได้รับ

ก า รป ร ะ เ ม ิ น ผลคะแนนด ้ า น  Co r e 

Bus iness Enablers = ๒ .๗๑๒๔ ( มี  

Handicap)โดยมีคะแนนจริง = ๑.๕๙ (ไม่มี 

Handicap) 
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ลำดับ สัดส่วนความสำคัญ ประเด็น Evidence-Based 

สำนักงานณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

W๔ ๓.๗๐% พนักงานของ อสป.มีอัตราการ

ลาออกจากงาน(Turnover 

rate)สูง  

ปี ๒๕๖๓ มีอัตราการลาออกของพนักงาน

สูงถึง ๑๐.๘๙% ซึ่ง สูงกว่าข้อมูลในอดีต ๓ 

ปีย้อนหลัง ๓.๒๓%,๒.๘๒%และ๒.๔๒%

ตามลำดับและสูงกว่าอัตราการลาออกของ

พนักงานในประเทศไทย ที่มีค่าเฉลี่ยเพียง 

๘%(ผลการศึกษาของ Qualtrics เร ื ่อง 

แนวโน้มประสบการณ์ของพนักงานในปี 

๒ ๕ ๖ ๓  ห ร ื อ  ๒ ๐ ๒ ๐  e m p l o y e e 

experience trends : Smart SME ๓ ก.พ.

๖๓) 

W๕ ๓.๑๔% พนักงานของ อสป.ขาดแรงจูงใจ

ในการทำงานและพัฒนาตนเอง

เพื ่อให้เติบโตก้าวหน้าในสาย

งาน(Career Path)  

ผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา

(อสป.) Core Business Enablers ด้านการ

บร ิหารท ุนมน ุษย ์  อย ู ่ท ี ่ ระด ับคะแนน 

๒.๐๓๑๕ "การจัดการความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ แม้ว่าจะมีการจัดทำหลักเกณฑ์ใน

การเติบโตตามสายอาชีพ แต่ยังไม่พบกลไก

การสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพให้

เก่บุคลากร รวมถึงยังไม่มีแผนงานที่ชัดเจน

ในการดำเนินงานด้านการสืบทอดตำแหน่ง

และการบริหารจัดการคนเก่ง" 
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ลำดับ สัดส่วนความสำคัญ ประเด็น Evidence-Based 

W๖ ๒.๘๖% อสป.ยังขาดการจัดโครงสร้าง

องค์กรให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่

และภารกิจในการจัดหารายได้

(Profit Center)ที่หลากหลาย

ด้าน  

อสป.มีรายได้เฉลี ่ยย้อนหลัง  ๓ ปี(พ.ศ.

๒๕๖๐-๒๕๖๒) มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ 

โดยเป็นสัดส่วน ดังนี้ 

- ๕๔%เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำ

ผ่านท่าและอื่นๆ ของฝ่ายสะพานปลาและ

ท่าเทียบเรือประมง 

- ๔๒% เป็นรายได้จากค่าเช ่า ของฝ่าย

สะพานปลาและท ่ า เท ี ยบเร ื อประมง  

- ๒% เป็นรายได้จากดอกเบี้ยสินเชื่อประมง 

ของฝ ่ายส ินเช ื ่อและบร ิหารการตลาด 

- ๒% เป็นรายได้จากการขายสินค้า ของ

ฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด 

W๗ ๓.๖๐% พน ักงานของ อสป.ย ั งขาด

ค ว า ม ร ู ้  ค ว า ม เช ี ่ ย ว ช าญ 

ประสบการณ์ และศักยภาพที่

จะสามารถพัฒนาองค์กรได้ทัน

ต่อการเปลี ่ยนแปลงและการ

แข่งขันในปัจจุบัน 

จากแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ ตามระบบ State Enterprise 

Assessment Model (SE-AM) ด้าน Core 

Bus iness  Enablers  ของสำน ักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

ที ่นำมาพัฒนาระบบการดำเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ อสป. ได้รับ

ก า รป ร ะ เ ม ิ น ผลคะแนนด ้ า น  Co r e 

Bu s i n e s s  E n ab l e r s  =  ๒ . ๗๑๒๔  

(มี Handicap) โดยมีคะแนนจริง = ๑.๕๙ 

(ไม่ม ี Handicap) ก็สามารถสะท้อนถึง

ศ ักยภาพด้านต ่างๆของ  อสป.ท ี ่ย ั งไม่

สามารถพ ัฒนาองค ์กร ได ้ท ันต ่ อการ

เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในปัจจุบัน 
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ลำดับ สัดส่วนความสำคัญ ประเด็น Evidence-Based 

W๘ ๓.๖๐% โครงสร้างพื ้นฐานของสะพาน

ปลาและท่าเทียบเร ือประมง

ของ อสป.บางแห่งมีความชำรุด

ทรุดโทรม 

สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ 

อสป.อาทิเช่น ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี

ที่เหลือเพียงซากสะพานที่ไม่สามารถใช้งาน

หรือดำเนินการใดๆได้แล้ว  สะพานปลา

กรุงเทพที่อยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงแต่เป็น

ตลาดซื้อขายสัตว์น้ำใต้ถุนอาคารเก่าที่ทรุด

โทรม เป็นต้น 

W๙ ๑.๘๖% การประชาส ัมพ ันธ ์ท ี ่ย ั ง ไม่

สามารถสื่อสารให้องค์กรเป็นที่

รู้จัก   

ปัจจุบัน (ปี พ.ศ.๒๕๖๔) อสป.มีช่อง

ทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน 

www.fishmarket.co.th และ 

https://www.facebook.com/FMOont

hemove/  ซึ่งมีจำนวนผู้ติดตามเพียง 

๒,๓๐๙ คน และ

https://www.facebook.com/FMOPro

duct ซึ่งมีจำนวนผู้ติดตามเพียง ๒๖๕ คน 

และ 

https://twitter.com/fish_marketing ซ่ึง

มีจำนวนผู้ติดตามเพียง ๕๓ คน เท่านั้น 

W๑๐ ๔.๓๖% นโยบายของผู้บริหารระดับสูงที่มี

การปรับเปลี่ยนบ่อย  

อสป.เป ็นหน่วยงานร ัฐว ิสาหกิจ  สังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะมีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารระดับสูง

ท ั ้ งจาก  ผ ู ้บร ิหารส ูงส ุดภายในองค ์กร 

ผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยงานกำกับดูแล 

หรือ รัฐมนตรีที่มีหน้าที่กำกับดูแล ซึ่งส่งผล

ให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามวาระการ

ดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงอยู่เป็น

ประจำ 

https://www.facebook.com/
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โอกาส (Opportunities) 

ลำดับ สัดส่วนความสำคัญ ประเด็น Evidence-Based 

O๑ ๑.๖๔% การเปล ี ่ยนแปลงพฤต ิกรรม

ผู ้บริโภคแบบ New Normal 

ในการซื้อสินค้า Online 

“แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย” รายงาน

ผลสำรวจในหัวข้อ “วิถีชีวิตแบบใหม่หลังโค

วิดส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร”

อันด ับที ่หน ึ ่ง ๙๐ .๙๑% คือ พฤติกรรม

เกี ่ยวกับรูปแบบการช้อปปิ้งออนไลน์ ในปี 

๒๕๖๓  ธ ุรก ิจช ้อปออนไลน ์  ม ีม ูลค ่าที่  

๒๒๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือ คิดเป็น ๔-๕% 

ของค้าปลีกทั้งประเทศ จะเห็นได้ว่า ช้อปปิ้ง

ออนไลน์ในปี ๒๕๖๓ เติบโต ๓๕% จากปี 

๒๕๖๒ ที ่ม ีม ูลค ่า ๑๖๓ ,๓๐๐ ล้านบาท 

สัดส่วน ๓% ของค้าปลีกทั้งประเทศ (MGR 

ONLINE ๑๖ ก.ย.๖๓) 

O๒ ๐.๗๗% การพัฒนาระบบการคมนาคม

และโลจ ิสต ิกส ์ท ี ่ด ีข ึ ้นในทุก

ภูมิภาคของประเทศไทย 

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิ

สต ิกส ์ของประเทศไทยฉบับ ที่ ๓ (พ.ศ. 

๒๕๖๐  -๒๕๖๔ )  ของสำน ั ก ง านสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมี

ก า ร จ ั ด ส ร ร ง บ ป ร ะม า ณ เ พ ื ่ อ ร อ ง รั บ

ย ุทธศาสตร ์น ี ้อย ่างช ัดเจน อาทิ เช ่น ใน

ป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหน ่วยรับ

งบประมาณ ๘ กระทรวง ๒๑ หน่วยงาน 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๙,๐๒๓.๗๙๐๗ ล้าน

บาท ที่จะเกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโล

จิสติกส์ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยในทุก

ระบบอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
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ลำดับ สัดส่วนความสำคัญ ประเด็น Evidence-Based 

O๓ ๑.๔๙% การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

ด ิจ ิท ัลที ่ก ้าวหน้าและเข ้าถึง

ผู้บริโภคได้สะดวก 

ในปี ๒๕๖๓ ประเทศไทยม ีจำนวนผ ู ้ ใช้

อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้กว่า 

๕๓ ล้านคนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

ใช ้งานที ่ส ูงข ึ ้นอย่างต ่อเน ื ่อง  ส่งผลจาก

พฤติกรรม New Normal ในช่วงการแพร่

ระบาดของโรค COVID-๑๙  มีแนวโน้มที่จะ

เติบโตขึ้นเรื ่อย ๆ คาดการณ์ประมาณ ๖๒ 

ล้านคน ภายในปี ๒๕๖๘ ซึ่งแพลตฟอร์มที่

ได ้ร ับความนิยมสูงส ุดได ้แก่ Facebook 

(๙๔%), YouTube (๙๔%), LINE (๘๕%), 

FB Messenger (๗๖%) และ Instagram 

(๖๕%) ตามลำดับ การเติบโตของการใช้

อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบัน 

ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องตรวจสอบกลยุทธ์

และจัดการวางแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการ

ของผู้บริโภคในอนาคตได้ (Techhub ๖ ม.ค. 

๒๕๖๔) 

O๔ ๐.๓๒% นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการ

เปล ี ่ยนผ ่านทางด ิจ ิท ัลของ

องค ์กรภาคร ัฐเพ ื ่อยกระดับ

ความสามารถทางการแข่งขัน

ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย (Dig i ta l 

Transformation) 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจ ิท ัล  (องค์การ

มหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นหน่วยงาน

กลางของระบบรัฐบาลดิจ ิท ัล  ทำหน้าที่

ให ้บร ิ การส ่ ง เสร ิ มและสน ับสน ุนการ

ดำเน ินการของหน ่ วยงานของร ั ฐและ

หน่วยงานอื ่นเกี ่ยวกับการพัฒนารัฐบาล

ด ิจ ิท ัล  ซ ึ ่ งจะทำให ้องค ์กรภาคร ัฐต ่างๆ

สามารถขอการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆได้ 
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ลำดับ สัดส่วนความสำคัญ ประเด็น Evidence-Based 

O๕ ๑.๖๒% นโยบายภาครัฐที่จะฟื ้นฟูและ

สนับสนุนการท่องเที่ยวหลังจาก

ผ่านวิกฤตการการแพร่ระบาด

ของเช ื ้อไวร ัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-๑๙) 

กระทรวงท ่องเท ี ่ยวฯ  เตร ียมแผนฟื ้นฟู

ท่องเที่ยว รับรอง New normal เน้นสุขภาพ

ความปลอดภัย ท่องเที่ยวชุมชน เสริมแกร่ง

เศรษฐกิจฐานราก หลังโควิด-๑๙ คาดใช้งบ 

๑-๒ หมื่นล้านบาท จากวงเงินกู้ ๑ ล้านล้าน

บาท (Voice Online ๑๖ พ.ค.๒๕๖๓) 

O๖ ๐.๖๑% จังหวัดที่มีศักยภาพในภูมิภาค

ห่างไกลจากแนวชายฝั ่งทะเล 

ยังไม่มีตลาดซื้อขายสินค้าสัตว์

น้ำที่เป็นแหล่งกระจายสินค้าสู่

จังหวัดใกล้เคียง 

ปัจจุบัน(ปี พ.ศ.๒๕๖๔) ตลาดซื้อขายสัตวน์้ำ

จะมีในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและ

ภาคใต้ ที่กระจายตัวในจังหวัดต่างๆตลอด

แนวชายฝ ั ่ ง ไทย ซ ึ ่ ง ในภาคเหน ือ  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่พบการดำเนินงาน

ในลักษณะเดียวกันนี้ จะมีเพียงห้องเย็นของ

ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่จะเป็นที่เก็บและ

กระจายสินค้าสัตว์น้ำในพื้นท่ีจังหวัดใกล้เคียง

เท่านั้น 

O๗ ๐.๓๖% การขยายตัวของประชากรที่

กลับสู่ภูมิลำเนาในต่างจังหวัด

หลังการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-

๑๙) มีแนวโน้มสูงขึ้น 

ในภาพรวม แรงงานย้ายคืนถิ่นกลับภูมิลำเนา

ขนานใหญ่ทั่วประเทศ สะท้อนจากจำนวน

ประชากรทั้งย้ายเข้าสุทธิและย้ายออกสุทธิ 

ในช่วง ก.พ. - เม.ย. ๖๓ รวมกัน ๒.๐ ล้านคน 

(บทความ "แรงงานคืนถิ่นหลังโควิค ๑๙ จุด

เปลี่ยนภาคเกษตรไทยและเร่งกระจายความ

เจริญสู ่ภ ูม ิภาค ข้อมูลจาก Mobile Big 

Data"เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

O๘ ๐.๕๘% การว่างงานของบุคลากรที ่มี

ประสบการณ์สูงในภาคเอกชน

จากการปิดกิจการขององค์กรที่

เผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดของ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(สศช.)นำเสนอภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง 

ปี ๒๕๖๔ พบความเคลื่อนไหวสำคัญได้แก่ 

อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ ๑.๙๖% 
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ลำดับ สัดส่วนความสำคัญ ประเด็น Evidence-Based 

เช ื ้ อ ไ ว ร ั ส โ ค โรน า  ๒๐๑๙ 

(COVID-๑๙) 

คิดเป็นผู้ว่างงาน ๗.๖ แสนคน สูงกว่าไตรมาส

ก่อนที่การว่างงานอยู ่ที ่ ๑.๘๓% โดยการ

ว่างงานที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นผลกระทบจาก

โควิดอย่างต่อเนื่อง (กรุงเทพธุรกิจ ๒๖ พ.ค. ๖๔) 

O๙ ๐.๙๔% การพัฒนาของตลาดปลาใน

ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็น

ต ้นแบบและแนวทางในการ

พัฒนาอย่างเป็นระบบ 

ปัจจุบัน(ปี พ.ศ.๒๕๖๔) มีการพัฒนาตลาด

ปลาในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นต้นแบบ

และแนวทางในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ไม่

ว่าจะเป็น Sydney Fish Market ที่ประเทศ

ออสเตรเลีย หรือ Toyosu Market และอีก

หลายๆแห่งในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 

O๑๐ ๒.๑๔% การมีองค์กรและหน่วยงานที่

เกี่ยวกับการซื้อขายและขนถ่าย

สัตว์น้ำ  ในหลากหลายประเทศ

ที่พัฒนาแล้วทั่วโลกที่มีศักยภาพ

สูง อาทิเช่น การดำเนินงานด้าน

ธุรกิจที ่ครบวงจร และระบบ

สุขอนามัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

เป็นต้น 

Fish Marketing Organization(FMO) 

นอกจาก อสป.ในประเทศไทยแล้วยังมีที่

ฮ ่องกง และมีอ ีกหลายๆองค์กรที ่ม ีการ

ดำเนินงานในเฉพาะการซื้อขายและขนถ่าย

สัตว์น้ำ(ไม่รวมกิจกรรมในลักษณะของกรม

ประมง)ในนานาประเทศท่ัวโลกที่มีดินแดนใน

แนวชายฝั่งทะเล อาทิเช่น JF Zengyoren 

สหกรณ ์การประมงประ เทศญ ี ่ ป ุ ่ น  ที่

ประกอบด้วยสมาคมสหกรณ์การประมง

ประมาณ ๑ ,๖๐๐  แห ่งท ี ่ม ีส ่วนร ่วมใน

กิจกรรมการประมงชายฝั่งทั่วประเทศญี่ปุ่น 

ยังมีบริษัทย่อยที่มีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมการประมงและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

กับตลาดปลาทั่วประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 
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อุปสรรค(Threats) 

ลำดับ สัดส่วนความสำคัญ ประเด็น Evidence-Based 

T๑ ๒.๔๖% การแพร่ระบาดและการกลาย

พันธ ุ ์ของเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ยังไม่

สามารถจัดการได้และยังไม่มี

จุดสิ้นสุดที่ชัดเจน 

องค ์การอนาม ัยโลก(World Health 

Organization:WHO) ระบุว่า เคสผู้ติดเชื้อ

ใหม่ที่เพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งในยุโรป 

ทวีปอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ

แถบตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

จึงทำให้องค์การอนามัยโลกต้องเตือนทั่ว

โลกว่าไวรัสโควิด-๑๙ ยังไม่จบในปีนี้ อย่า

พ่ึงพิงแต่วัคซีน(MGR ONLINE ๒ มิ.ย.๖๔) 

T๒ ๑.๕๐% การหดตัวทางเศรษฐกิจ การ

บริโภคและการลงทุนต่างๆ

จากภาวะการแพร่ระบาดของ

เช ื ้ อ ไวร ัส โคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-๑๙) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโค

วิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

ตั้งแต่เดือน ธ.ค.๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน รวม

ระยะเวลากว่า ๑ ปี ๖ เดือนแล้ว โดยจุด

ต่ำสุดของเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นในช่วงไตร

มาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ เนื่องจากมีมาตรการล็

อกดาวน ์ เพ ื ่อควบค ุมการแพร ่ระบาด 

รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย จากการที่

หลายประเทศต้องประสบกับสถานการณ์

การแพร ่ระบาดเช ่นเด ียวก ันส ่งผลให้

เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ 

หดตัวสูงถึงร้อยละ -๑๒.๑ นับเป็นการหด

ตัวสูงที่สุดในรอบ ๒๒ ปี(กรุงเทพธุรกิจ ๑๖ 

พ.ค.๖๔) 

T๓ ๑.๖๖% ภาคร ัฐจำเป ็นต ้องจ ัดสรร

งบประมาณเพื่อเยียวยาและ

ฟื ้นฟูประเทศจากภาวะการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

ในช ่วงป ีงบประมาณ  ๒๕๖๓–๒๕๖๔ 

รัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณจากทั้งงบ

กลางกรณีฉุกเฉิน และพระราชกำหนด 

(พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
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นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำ

ให้ อสป.ไม่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณในการลงทุนอย่าง

ต่อเนื่อง 

เพ ื ่อแก ้ ไขป ัญหา เย ียวยา  และฟ ื ้น ฟู

เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับกระทบจากการ

ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไปแล้วจำนวน 

๘๗,๘๖๒ ล้านบาทตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินฯ ฉบับเพิม่เติม พ.ศ.

๒๕๖๔ (กรอบวงเงินกู ้ ๕๐๐ ,๐๐๐ ล้าน

บาท) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ 

พ.ค.ที่ผ่านมา อีกจำนวน ๓๐,๐๐๐ ล้าน

บาท เพื่อเตรียมพร้อมรับความไม่แน่นอน

ของการระบาดของโรคโควิด-๑๙ (เดลินิวส์ 

๕ มิ.ย.๖๔) 

T๔ ๑.๐๔% ผ ู ้ ป ร ะกอบกา ร ใน ธ ุ ร กิ จ

สะพานปลาและท ่า เท ี ยบ

เรือประมงของประเทศไทศที่

มีจำนวนมากในปัจจุบัน 

ปัจจุบัน(ปี พ.ศ.๒๕๖๔) มีสะพานปลาและ

ท่าเทียบเรือประมงที่ขึ ้นทะเบียนกับกรม

ประมงทั้งสิ้น ๖๕๔ แห่ง 

T๕ ๐.๘๔% พฤติกรรมของนักท่องเที ่ยวที่

เปลี ่ยนไปและยังไม่ม ีความ

แน่นอนหลังจากภาวะการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

จากการแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของ

เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ยัง

ไม่สามารถจัดการได้และยังไม่มีจุดสิ้นสุดที่

ชัดเจนทั่วโลก ทำให้ยังไม่มีความแน่นอนใน

ภาคการท่องเที่ยวที่คนยังมีความวิตกกังวล

ต่อความเสี่ยงและมาตรการการท่องเที่ยวที่

เข้มงวดมาก อาทิเช่น โครงการ"ภูเก็ตแซนด์

บ็อกซ์" นักท่องเที่ยวต่างชาติชุดแรกที่จอง

โรงแรมมาวันที ่ ๑ ก.ค. ต้องปฏิบัติตาม

มาตรการที ่ เข ้มงวดในการท่องเที ่ยวที่

ร ั ฐบาลไทยพยายามทำเป ็นโครงการ
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ต ้นแบบก ่อนจะเป ิดประเทศเพ ื ่ อรับ

นักท่องเที่ยวต่างชาต ิ

T๖ ๑.๕๒% สภาพร่องน้ำที ่ต ื ้นเขินและ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปใน

บางพื้นที่ทำให้ชาวประมงขึ้น

ใช้บริการสะพานปลาและท่า

เทียบเรือประมงอ่ืนที่สะดวก

กว่า 

อาทิเช่น สะพานปลานครศรีธรรมราช ,ท่า

เท ี ยบเร ื อประมงตราดและท ่ า เท ียบ

เรือประมงหัวหินที่มีร่องน้ำที่ตื ้นเขินจาก

จากเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติทางทะเล

และมีท่าเทียบเรือเอกชนที่มีทำเลที่สะดวก

กว่าในการให้บริการเรือประมง เป็นต้น 

T๗ ๐.๐๓% ภาวะการเกิดสงครามและ

ความไม่แน่นอนทางการเมือง

ของประเทศพม่าที ่ม ีผลต่อ

การซ ื ้อขายและการลงทุน

ระหว่างประเทศ 

- องค์การสะพานปลา เร ่งกระจายและ

ขยายตลาดสินค้าสัตว์น้ำเต็มกำลัง เล็ง ๓ 

ด่าน สิงขร พุน้ำร้อน แม่สอด ติดชายแดน

เมียนมา เป ็นเป ็นตลาดกลางซ ื ้อ -ขาย 

แลกเปลี่ยน และกระจายสินค้าสัตว์น้ำ ตาม

นโยบาย รมช.เกษตรและสหกรณ์  หวัง

สร้างรายได้ให้เกษตรกร(เดลินิวส์ ๑๐ มี.ค.

๖๔)- ความไม่แน่นอนของนโยบายซึ่งเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล อาจส่งผลต่อ

เงื่อนไข กฎ กติกาการค้า การลงทุน สัญญา

สัมปทานหรือ MOU ต่างๆ จากบทความ 

"ความไม่สงบทางการเมืองในเมียนมา กับ

เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทย" กอง

วิจ ัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

T๘ ๐.๕๐% ความ ไม ่ ส งบ ในพ ื ้ นท ี ่  ๓ 

จ ั งหว ัดชายแดนใต้  ย ั งมี

ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใน

จากสถ ิต ิ เหต ุการณ ์และผู้ ได ้ร ับความ

เสียหายจากสถานการณ์ความไม่สงบใน

จังหวัดชายแดนใต้ตั ้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗-

๒๕๖๔(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
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ระบบเศรษฐก ิ จแล ะการ

ท่องเที่ยวในพื้นที ่

มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๗ ราย(ความสูญเสีย

ทางด้านร่างกาย และ ทรัพย์สิน) ของศูนย์

อำนวยการบร ิหารจ ังหว ัดชายแดนใต้

(ศอ.บต.) ซึ่งมีแนวโน้มลดลงในช่วง ๕ ปีนี้ 

แต่ระบบเศรษฐกิจและการท่องเที ่ยวใน

พื้นที่ก็ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและ

ความมั่นคงที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการ

แก้ปัญหา 

T๙ ๑.๓๘% อำนาจการกำหนดราคาค่าเช่า

และการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

เจ้ากรรมสิทธิ์  มีผลต่อต้นทุน

การดำเนินงานและการพัฒนา

ของสะพานปลาและท่าเทียบ

เร ือประมงหลายแห ่งของ 

อสป. 

ที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ที่ อสป.เช่า

ใช้ประโยชน์ที ่ดิน อาทิเช่น สะพานปลา

กรุงเทพ,ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน , ท่า

เท ี ยบ เร ื อประมงสงขลา ,  ท ่ า เท ี ยบ

เรือประมงระนอง  และที่ดินของเทศบาล 

ที่ อสป.เช่าใช้ประโยชน์ที่ดิน อาทิเช่น ท่า

เทียบเรือประมงสงขลา๒(ท่าสะอ้าน), ท่า

เทียบเรือประมงนราธิวาส  

T๑๐ ๐.๒๓% มีตลาดซื ้อขายสัตว์น้ำแหล่ง

ใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง

เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นตลาด

ศูนย์กลางสัตว์น้ำทะเลที่ใหญ่

ที่สุดในประเทศไทย  

โดยจ ังหว ัดสม ุทรสาคร   เป ็นจ ังหวัด

ชายทะเลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง ๒๖ 

กิโลเมตร ถือเป็นจังหวัดที่อยู่ติดแนวชายฝั่ง

ที่อุดมไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด และเป็น

แหล่งอาหารทะเลที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯมาก

ที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้พื้นที่นี้เป็น

แหล่งซื้อขายและจุดกระจายสินค้าสัตว์น้ำ

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีตลาดทะเล

ไทย ซึ่งเป็นตลาดกลางสัตว์น้ำ ภายใต้การ

ส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวง

พาณิชย์ ดำเนินการซื้อขายอาหารทะเลสด
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รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปที่

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มียอดมูลค่าการ

ซื ้อขายสูงกว่า ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท ต่อปี 

(ไทยโพสต์ ๒๒ ธ.ค.๖๐) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ ในปัจจุบัน
Google

Ranking
1 (2.14%)O10.การมีองค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวกับการซ้ือขายและขนถ่ายสัตว์น้้า ในหลากหลายประเทศท่ีพัฒนาแล้วท่ัวโลกท่ีมีศักยภาพสูง อาทเิช่น การด้าเนินงานด้านธุรกิจทีค่รบวงจร และระบบสุขอนามัยทีเ่ป็นมาตรฐานสากล เป็นต้น201     
2 (1.64%)O1.การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคแบบ New Normal ในการซ้ือสินค้า Online154     

 3 (1.62%)O5.นโยบายภาครัฐท่ีจะฟ้ืนฟูและสนับสนุนการท่องเท่ียวหลังจากผ่านวิกฤตการการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)152     

 รวม 982      
รวม % 10.44   

1 (4.35%)W10.นโยบายของผู้บริหารระดับสูงท่ีมีการปรับเปล่ียนบ่อย 409     ชือ่: 1 (7.42%)S1.อสป.มีท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ในจังหวัดชลบุรี ท่ีมีจุดขายในการเป็นตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ซ่ึงทีม่ีโครงการส้าคัญในการพัฒนาพ้ืนทีร่ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อาทเิช่น รถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯเชือ่ม 5 จังหวัดภาคตะวันออก เป็นต้น 698      

2 (3.79%)W1.อสป.ยังขาดระบบการบริหารหนีท่ี้มีประสิทธิภาพ จึงท้าให้มีหนีค้้างช้าระท่ีไม่สามารถจัดเก็บได้เป็นจ้านวนมาก356     2 (6.20%)S6.สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ อสป.ได้รับมาตรฐานสุขอนามัยของกรมประมง583      
3 (3.69%)W4.พนักงานของ อสป.มีอัตราการลาออกจากงาน(Turnover rate)สูง 347     3 (5.93%)S5.ท้าเลท่ีต้ังของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทัง้ 18 แห่งของ อสป.ทีก่ระจายตัวในจังหวัดต่างๆตลอดแนวชายฝ่ังไทย558      

รวม 2,986 จ ำนวนผู้ประเมิน= 125    รวม 4,385
รวม % 31.76  รวม % 46.64   

 1 (2.46%)T1.การแพร่ระบาดและการกลายพันธ์ุของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทียั่งไม่สามารถจัดการได้และยังไม่มีจุดส้ินสุดท่ีชัดเจน231     

2 (1.66%)T3.ภาครัฐจ้าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูประเทศจากภาวะการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้าให้ อสป.ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการลงทนุอย่างต่อเนือ่ง156     ลั
 3 (1.52%)T6.สภาพร่องน้้าท่ีต้ืนเขินและสภาพแวดล้อมทีเ่ปล่ียนไปในบางพ้ืนท่ีท้าให้ชาวประมงข้ึนใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงอ่ืนทีส่ะดวกกว่า143      

รวม 1,049

รวม % 11.16   

24/6/2021, 6:30:51

แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ประจ้าปี 2564-2567 (ฉบับทบทวนประจ้าปี พ.ศ. 2564)

SO  :  WT
1.37         : 1.00

           

        

   

               

          

           

                

ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ ท่ีท้ำทำยสู่อนำคต

1 ช้อน-->O10.การมีองค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวกับการซ้ือขายและขนถ่ายสัตว์น้้า ในหลากหลายประเทศท่ีพัฒนาแล้วทัว่โลกท่ีมีศักยภาพสูง อาทเิช่น การด้าเนินงานด้านธุรกิจทีค่รบวงจร และระบบสุขอนามัยทีเ่ป็นมาตรฐานสากล เป็นต้น1.47%

2 ช้อน-->O1.การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคแบบ New Normal ในการซ้ือสินค้า Online1.00%

 3 ช้อน-->O5.นโยบายภาครัฐทีจ่ะฟ้ืนฟูและสนับสนุนการท่องเท่ียวหลังจากผ่านวิกฤตการการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)0.30%  
 รวม ลั

รวม

1 แก้ไข-->W10.นโยบายของผู้บริหารระดับสูงท่ีมีการปรับเปล่ียนบ่อย 0.87% แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ประจ้าปี 2564-2567 (ฉบับทบทวนประจ้าปี พ.ศ. 2564)1 ใช-้->S1.อสป.มีท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ในจังหวัดชลบุรี ท่ีมีจุดขายในการเป็นตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ซ่ึงทีม่ีโครงการส้าคัญในการพัฒนาพ้ืนทีร่ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อาทเิช่น รถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯเชือ่ม 5 จังหวัดภาคตะวันออก เป็นต้น 6.57%

2 แก้ไข-->W1.อสป.ยังขาดระบบการบริหารหนีท้ีม่ีประสิทธิภาพ จึงท้าให้มีหนีค้้างช้าระท่ีไม่สามารถจัดเก็บได้เป็นจ้านวนมาก2.27% 2 ใช-้->S6.สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ อสป.ได้รับมาตรฐานสุขอนามัยของกรมประมง5.55%

3 แก้ไข-->W4.พนักงานของ อสป.มีอัตราการลาออกจากงาน(Turnover rate)สูง 2.21% 3 ใช-้->S5.ท้าเลท่ีต้ังของสะพานปลาและท่าเทยีบเรือประมง ท้ัง 18 แห่งของ อสป.ท่ีกระจายตัวในจังหวัดต่างๆตลอดแนวชายฝ่ังไทย4.32%

รวม จ ำนวนผู้ประเมิน= 125    รวม
รวม รวม

 1 พลิก-->T1.การแพร่ระบาดและการกลายพันธ์ุของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ียังไม่สามารถจัดการได้และยังไม่มีจุดส้ินสุดทีช่ัดเจน1.47%

2 พลิก-->T3.ภาครัฐจ้าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูประเทศจากภาวะการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้าให้ อสป.ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการลงทนุอย่างต่อเนือ่ง1.00%  

 3 พลิก-->T6.สภาพร่องน้้าทีต้ื่นเขินและสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปในบางพ้ืนท่ีท้าให้ชาวประมงข้ึนใช้บริการสะพานปลาและทา่เทียบเรือประมงอ่ืนท่ีสะดวกกว่า0.30%  
รวม

รวม

4,877
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51.87

5.58
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การสำรวจวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 

จากการสำรวจพบว่าปัจจุบันองค์การสะพานปลามีการวางระบบสารสนเทศใช้งานแบบรวม
ศูนย์กลาง แต่ยังมี Business Process บางส่วนที่ไม่มีระบบสารสนเทศให้บริการ ทำให้การเชื่อมโยงเข้าหากัน 
ยังไม่ครบถ้วน ข้อมูลบางส่วนยังกระจัดกระจาย องค์การสะพานปลามีท่ีตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง ๑๔๙  กรุงเทพฯ
มีสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงอีก ๑๘ แห่ง มีจำนวนผู้ใช้งานระบบเครือข่ายประมาณ ๑๐๐ คน ใน
สำนักงานส่วนกลาง  บุคลากรด้าน ICT ยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการงานด้านไอที ที่มีหลากหลาย
ทั้งด้าน Hardware และ Software ทำให้บุคลากรต้องทำงานในหลายด้าน และยังต้องให้บริการกับผู้ใช้งาน
ภายในองค์การ ทำให้ไม่สามารถมีเวลาในการพัฒนางานได้อย่างต่อเนื ่อง การใช้งานในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์การสะพานปลามีลักษณะการใช้งานคือ เพื่อทำงานประมวลผล พิมพ์รายงาน/นำเสนอ
รายงาน / เพ่ือค้นหาข้อมูล / เพ่ือการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เมื่อพิจารณาในด้านบุคลากร
พบว่าหน่วยงานยังขาดแคลนบุคลากรที่มีองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีชั้นสูงในการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ ยังพบว่าบุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถเล็งเห็นถึงความสามารถของการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนงานทางด้านต่างๆ การปฏิบัติงานในระดับภูมิภาคยังขาดแคลนอุปกรณ์
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การจัดเก็บ
ข้อมูล การรายงานข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการ   

สรุปกรอบแนวคิดสำคัญการพัฒนาแผนปฎิบัติการดิจิทัล 

นโยบายการนำระบบเทคโนโลยีดิจ ิทัลเข้ามาใช้สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการ
กระบวนการทำงานขององค์กร สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดสำคัญ เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ได้ดังนี ้

 

ผังแสดงกรอบแนวคิด เพ่ือการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 
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ส่วนที่  ๓ แผนปฎิบัติการดิจิทัลองค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

 
เป้าประสงค์หลักในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ขององค์การสะพานปลา 

๑. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มั่นคงปลอดภัย 
มีประสิทธิภาพในการใช้งานมีมาตรฐาน 

๒. เพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึง
สามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้บริการแก่ชาวประมง ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป 

๓. เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้ความสามารถในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการปฏิบัติและพัฒนากระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๔. เพื่อสนองตอบนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนของราชการและ
รัฐวิสาหกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อมภายในและภายนอกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถสรุปเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสะพานปลา 
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ :  
“มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ยกระดับ

การพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ : 
๑) เพื่อให้องค์กรมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมเพียงพอพร้อมใช้งานภายในและสามารถ

ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาคประชาชน และภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
๓) เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ได้ตลอดเวลา 
๔) เพื่อสนับสนุนให้องค์กรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการให้บริการ ต่อยอดองค์ความรู้

ด้านประมง ขยายความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรภาคประมงให้สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การสะพานปลา 

จากวิสัยทัศน์ และพันธกิจข้างต้น ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การสะพานปลาเป็น ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย
และมาตรฐาน 
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• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินการ และบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับทักษะบุคคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ใช้งานทุกระดับ 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาล  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและมาตรฐาน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
เพ ื ่ อให ้องค ์การสะพานปลามี
โครงสร้างพื ้นฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
ระหว่างบุคลากรภายในและรองรับ
การเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก 
ที่เหมาะสม เพียงพอ พร้อมใช้งาน 
มีมาตรฐานและความปลอดภัย 

- ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านความมั ่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

- ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านระบบบริหารจัดการ 

 
 

- พ ัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐานด ้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความพร้อมใช้
ง านและต ่ อ เ น ื ่ อ ง  ปลอดภั ย
น่าเชื่อถือ  

- พ ัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐานด ้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีจัดให้มีระบบ
บร ิหารจ ัดการ  ควบค ุม  และ
สามารถป้องกันการเข้าถึงได้อย่าง
มีมาตรฐาน 

-  พัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐานโดย
พิจารณาการใช้เทคโนโลยีมีความ
ยืดหยุ ่น รองร ับต ่อการเปลี ่ยน 
แปลงได ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินการและบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  กลยุทธ์ 
เพื่อการบูรณาการระบบฐานข้อมูล
ของทั ้งองค์กรให้สามารถทํางาน
ร่วมก ันได้อย่างเป็นเอกภาพ มี
ภาพรวมในการพัฒนาร่วมกัน ลด
ความซ ้ ำซ ้ อน ในกระบวนการ
ดำเนินงาน มีความสะดวกในการ
สืบค้นฐานข้อ มูลสามารถนำมา
ว ิ เคราะห ์  คาดการณ ์  เพ ื ่ อให้
สามารถนำไปบริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละความสำเร็จของระบบที่มี
การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน 

- ร้อยละความสำเร็จของระบบที่
ให้บริการประชาชน 

 

-จัดทำมาตรฐานกระบวนการทำงาน
ขององค์การสะพานปลา 

-พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
ทดแทนกระบวนการดำเนินงาน
ภ า ย ใ น แ ล ะ ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร
ประชาชน 

-จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อให้ 
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ | หน้าที่   ๕๒ / ๖๓ 

  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ใช้งานทุกระดับ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มี
ความร ู ้ความสามารถในการนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
กับองค์กร 

 

-  จำนวนหล ั กส ู ตรอบรมด ้ าน
เทคโนโลยีด ิจิทัลที ่อบรมจากทุก
ระดับ 
-  จำนวนองค ์ความร ู ้ ทางด ้ าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบ 
- จำนวนบุคคลกรที่ได้รับการอบรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 -จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีดิจทิัล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะ
ของบุคคลากรทุกระดับ  

-จ ัดการถ่ายทอดองค์ความรู ้ด ้าน
เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลด ้วยการใช้
เทคโนโลยีการเรียนรู้ต่าง ๆ 

-การปรับปรุงโครงสร้างและตำแหน่ง 
ของบุคลากรทางด้านดิจิทัลให้มี
ความชัดเจน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

เปิดเผยข้อมูลขององค์กรภายใต้
ขอบเขต ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข ้อบ ังค ับท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง เพ ื ่ อให้
ประชาชนสามารถนำข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้ประโยชน์ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาลและความโปร่งใส บริหารระบบ
เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลให ้ม ีมาตรฐาน 
สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

-  ปร ิมาณข ้อม ูลข ่าวสารท ี ่ทาง
องค์กรสามารถเผยแพร่ออกสู่
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-  จำนวนช่องทางการบริการข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางอีเล็คทรอ
นิกส์หลากหลายรูปแบบ 

- มีแนวทางการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน 
เพื ่อจ ัดทำมาตรฐานการบริหาร
หรือดำเนินการ 

-  จ ัดทำมาตรฐานข ้อม ูล  Data 
Governance 

 
โครงการสนับสนุนแผนปฏิบตัิการดิจิทัลองค์การสะพานปลาและการจัดลำดับ (Project Prioritization) 

เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การสะพานปลา 
จึงวางแผนจะดำเนินโครงการต่าง ๆ ไว้ตามระยะเวลาต่างๆ โดยการจัดลำดับความคัญของโครงการ (Project 
Prioritization) จะประกอบด้วยมุมมองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องคือ  

๑. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ 
๒. ความพร้อมในการจัดทำโครงการ ความเป็นไปได้ที่จะดำเนินโครงการทันที 
๓. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดของโครงการ 
๔. ความคุ้มค่าการลงทุน 
๕. ความสัมพันธ์กับโครงการอื่น 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ประกอบด้วยโครงการต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ปีงบประมาณ 

ปี๖๔ ปี๖๕ ปี๖๖ ปี๖๗ รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและมาตรฐาน (Infrastructure) 
เป้าประสงค์  เพ่ือให้องค์การสะพานปลามีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสื่อสารข้อมูลระหว่างบุคลากรภายในและรองรับการเชื่อมต่อกับหน่วยงาน 
ภายนอก ที่เหมาะสม เพียงพอ พร้อมใช้งาน มีมาตรฐานและความปลอดภัย 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความพร้อม
ใช้งานและต่อเนื่อง ปลอดภัย
น่าเชื่อถือ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีจัดให้มี
ระบบบริหารจัดการ ควบคุมและ
สามารถป้องกันการเข้าถึงได้อย่าง
มีมาตรฐาน 

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

๑. โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Infrastructure) ระยะที่ ๒ 

- ๖ ๖ ๓ ๑๕ 

๒. โครงการจัดหาและติดตั้งระบบการ
ประชุมทางไกล (Video Conference) 

- - ๒.๕ .๒๕ ๒.๗๕ 

๓. โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ
โทรศัพท์ (PABX) 

- - ๒๐ ๒ ๒๒ 

๔. โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่องค์การ
สะพานปลา (สำนักงานใหญ่) สะพาน
ปลา ๔ แห่ง และท่าเทียบเรือประมง 
๑๔ แห่ง 

- - ๕ ๕ ๑๐ 

๕. โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ
ประกาศสาธารณะ (Public 
Announcement) ที่องค์การสะพาน

- - - ๖ ๖ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ปีงบประมาณ 

ปี๖๔ ปี๖๕ ปี๖๖ ปี๖๗ รวม 
ปลา (สำนักงานใหญ่) สะพานปลา ๔ 
แห่ง และท่าเทียบเรือประมง ๑๔ แห่ง 
๖. โครงการจัดทำระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

- - - .๕ .๕ 

๗. โครงการจ้างบำรุงรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร 

- - - .๕ .๕ 

๘. โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

- - - .๕ .๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินการและบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์  เพ่ือการบูรณาการระบบฐานข้อมูลของทั้งองค์กรให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ มีภาพรวมในการพัฒนาร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการ 
ดำเนินงาน มีความสะดวกในการสืบค้นฐานข้อ มูลสามารถนำมาวิเคราะห์ คาดการณ์ เพื่อให้สามารถนำไปบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทบทวน ปรับปรุง กระบวน การ
ทางทำงานขององค์การสะพานปลา
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือทดแทนกระบวนการ
ดำเนินงานภายในและการ
ให้บริการประชาชน 

- ร้อยละความสำเร็จของระบบที่มี
การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน 

๑. โครงการนำร่อง Digital 
Transformation ระยะที่ ๑ (Module 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและบัญชี) 

๖.๑ ๑ - - ๗.๑ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ปีงบประมาณ 

ปี๖๔ ปี๖๕ ปี๖๖ ปี๖๗ รวม 

  ๒. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหาร
สัญญาค่าเช่าใช้สถานที่ของสะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมง 

- .๑๒ .๑๒ .๑๒ .๓๖ 

๓. โครงการพัฒนาระบบ Enterprise 
Resource Planning (ERP) 

- - ๕ ๑๐ ๑๕ 

๔. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องพิมพ์สำนักงาน พร้อม
โปรแกรมประกอบ 

- - ๔.๕ .๕ ๕ 

๕. โครงการพัฒนาระบบ Intranet - - ๓ ๓ ๖ 
๖. โครงการระบบสารสนเทศสนับสนุน
สมรรถนะในการบริหารจัดการหนี้ 

- - - .๕ .๕ 

๗. โครงการระบบสารสนเทศสนับสนุน
สมรรถนะในการทำงาน
(Competency/KM) และการประเมิณ
ผลประสิทธิภาพการทำงานรายบุคคล 
(KPI) 

- - - .๕ .๕ 

๘.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
KM & e-learning 

- - .๑ .๑ .๒ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ปีงบประมาณ 

ปี๖๔ ปี๖๕ ปี๖๖ ปี๖๗ รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ใช้งานทุกระดับ 
เป้าประสงค์  พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์กับองค์กร 
-จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ทักษะของบุคคลากรทุกระดับ  
-จัดการถ่ายทอดองค์คความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการใช้
เทคโนโลยีการเรียนรู้ต่าง ๆ 

- จำนวนหลักสูตรอบรมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่อบรมจากทุก
ระดับ 
- จำนวนองค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบ 

๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (IT for 
Executive) 

- - - .๓ .๓ 

๒. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและภูมิภาค (IT for 
User) 

- - - .๑ .๑ 

๓. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ด้านการดูแลรักษาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ขององค์การสะพานปลา (IT for IT) 

- - - .๑ .๑ 

๔.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
KM & e-learning 
 
 

- - .๑ .๑ .๒ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ปีงบประมาณ 

ปี๖๔ ปี๖๕ ปี๖๖ ปี๖๗ รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์  เปิดเผยข้อมูลขององค์กรภายใต้ขอบเขต ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส บริหารระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีมาตรฐาน สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
-ปร ิมาณข้อมูลข ่าวสารที ่ทาง
องค์กรสามารถเผยแพร่ออกสู่
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
-จำนวนช่องทางการบริการข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์
หลากหลายรูปแบบ 
- มีแนวทางการบริหารจัดการที่
ได้มาตรฐาน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ / 
คณะทำงาน เพ่ือจัดทำมาตรฐานการ
บริหารหรือดำเนินการโครงการต่าง ๆ 
เช่น มาตรฐานข้อมูล Data 
Governance 
 

๑. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์องค์การ
สะพานปลา(www.fishmarket.co.th) 

- - ๒.๓ .๒๓ ๒.๕๓ 

๒. โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) 

- - - ๖ ๖ 

๓. โครงการพัฒนาระบบ พรบ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data 
Protection Act 

- - - .๕ .๕ 

๔.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
บริการ ประชาชน บริการข้อมูล Open 
Data 

- - - ๑ ๑ 

๕. โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูล Data 
Governance 

- - - ๑ ๑ 
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แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การสะพานปลา 
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พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความ
ปลอดภัยและมาตรฐาน (Infrastructure) 
เป้าประสงค์  เพื่อให้องค์การสะพานปลามี
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลระหว่างบุคลากร
ภายในและรองรับการเชื่อมต่อกับหน่วยงาน
ภายนอก ที่เหมาะสม เพียงพอ พร้อมใช้งาน 
มีมาตรฐานและความปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการดำเนินการและบริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์  เพื่อการบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลของทั้งองค์กรให้สามารถทํางาน
ร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ มีภาพรวมใน
การพัฒนาร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยกระดับทักษะบุคลากร

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ใช้งานทุกระดับ 

เป้าประสงค์  พัฒนาบุคลากรภายในองค์กร

ให้มีความรู้ความสามารถในการนำระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน

ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ บริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์  เปิดเผยข้อมูลขององค์กร
ภายใต้ขอบเขต ของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชน
สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

แผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการแกป่ระชาชนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
ประเด็นกลยทุธ์ การบูรณาการและ 
ยกระดับประสิทธิ ภาพการดำเนินงาน 
ภาครัฐ ผ่านการเชื่อมโยงระบบจาก
หลายหนว่ยงาน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถเชิงในการบริหารจัดการ 
ด้านการเงินและการใช้จา่ย ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหาร
สินทรัพย์ และดา้นทรัพยากรมนุษย์
ดิจิทัลภาครัฐ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ประเด็นกลยทุธ์ สามารถผลิตกำลังคน
ทางด้านดิจิทัลที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
บริบททางเศรษฐกิจ และสังคมในยุค
เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นปัจจัยหลกัในการขบัเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สรา้งความเชื่อมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ประเด็นกลยทุธ์ ประชาชนและภาคธุรกิจ
มีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์
อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีระบบรองรับ ที่
ปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร ์

แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา  
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความประทับใจแก่
ลูกค้า ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียและอุตสาหกรรมประมง 
ประเด็นกลยทุธ์  
๑. พัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความรับรู้ทั้งในและต่างประเทศ
ต่อองค์กรผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
๒. พัฒนาความรว่มมือกบัผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่สำคัญ 
๓. สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร
ระหว่างประเทศ (Asia Fish Market 
Organization)๒.แบบสำรวจความพึง
พอใจและการรับรู้ข่าวสารของพนกังาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบสู่
ความเป็นเลิศวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นกลยทุธ์  
๑. พัฒนาคุณภาพชวีิตในการทำงาน 
(Quality of Work Life) ของพนกังาน 
๒. พัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆใหก้ับ
บุคลากรในทุกระดับ 
๓. พัฒนาองค์ความรู้ด้าน Core Business 
Enablers ให้กับกับบุคลากรอย่างทั่วถึง 
๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานและนำไปสู่ 
การเป็นองค์กรดิจิทัล 
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ส่วนที่ ๔ การนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติ 

   
องค์การสะพานปลาได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล  เพื่อให้มีกระบวนการวิเคราะห์ ทบทวน 

และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
องค์การสะพานปลา ซึ่งนำไปสู่การกำหนดกรอบทิศทาง เป้าประสงค์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง เชื่อมโยง สามารถ
ประสานการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสนองความต้องการของหน่วยงาน ผู้ใช้บริการ 
และประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดขึ้นทั้ง ๔ ด้านจะนำไปสู่การกำหนดทิศทาง โครงการ และแผนการ
ดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแต่ละปี โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อการนำ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

การจัดกระบวนการมอบหมายภาระงาน     

  องค์การสะพานปลาควรจัดให้มีการมอบหมายภาระและความรับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่กำหนดขึ้นทั้ง ๔ ด้าน ให้กับหน่วยงานรวมทั้งบุคลากรภายใน ได้ทราบอย่างชัดเจน และควรให้
กิจกรรมการมอบหมายภาระงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำปี ในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกับ
การจัดทำแผนงบประมาณ โดยจะจัดให้มีกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจูงใจบุคลากรที่สอดคล้อง
กับระดับความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก ตลอดจนมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมสำคัญ
ที่รับผิดชอบทั้งนี้  

การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

  องค์การสะพานปลา ควรจัดให้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็น 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมสำคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์หลัก
ต่างๆ ที่ได้จัดลำดับความสำคัญไว้ในตอนต้น เพ่ือให้มั่นใจว่าภาระงานที่ต้องดำเนินการนั้น มีทรัพยากรที่จำเป็น
มาสนับสนุนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) 

  ในมุมมองของภาครัฐ การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) หมายถึง “การกำหนดสิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการข้อมูลทุกข้ันตอน เพ่ือให้การได้มา และ
การนำไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถ 
เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการขับเคลื่อนประเทศ เช่น การใช้
ข้อมูลในการวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดิน การเพ่ิมประสิทธิภาพใน การบริการ
ประชาชน การเสริมสร้างและผลักดันธุรกิจที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมข้อมูล ” ทั้งนี้ Intragovernmental 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ | หน้าที่   ๖๐ / ๖๓ 

  

 

Group on Geographic Information (IGGI, ๒๐๐๕) ให้องค์ประกอบหลักของการกำกับดูแล ข้อมูลที่ดี 
ประกอบไปด้วย  

๑) มีความม่ันคงปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนบุคคล โดยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคล ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลและการ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

๒) มีมาตรการควบคุมและจัดการวงจรชีวิตของข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การประเมินธุรกิจ การกำหนด
ประเภทและแนวทางการแบ่งประเภทของชุดข้อมูล มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเก็บข้อมูลและการทำลาย
ข้อมูล  

๓) มีนโยบายการใช้ข้อมูลที่ชัดเจน โดยกำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ของข้อมูลเป็นกรอบ สำหรับ
การบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูล   

๔) มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล โดยกำหนดวิธีการที่ผู้ดูแลข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูล 
สามารถจัดการ เปลี่ยนแปลง หรือส่งผ่านข้อมูลให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีที่ชุดข้อมูล หรือฐานข้อมูล
บางแหล่งอาจจะมีผู้ดูแล ผู้ใช้งาน หรือเจ้าของข้อมูลหลายคนหรือหลายหน่วยงาน  

๕) ข้อมูลมีเมทาดาตา โดยเมทาดาตาจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าข้อมูลชุดนี้คือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับ อะไร สามารถนำไปใช้งานอย่างไร และมีข้อจำกัดอะไร โดยมีมาตรฐานของเมทาดาตาที่เหมาะสม กับการใช้งาน  

๖) ข้อมูลมีคุณภาพ โดยมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพของข้อมูลให้มีคุณภาพสูง ซึ่งจะสนับสนุน 
ให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

มาตรฐานกลางในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ขององค์กร ควรที่จะมีการนำมาตรฐานกลางในการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศภายในสำนักงานเอง ตลอดจนสามารถรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้ด้วย 

ทั้งนี้ เมื่อพิจาณาในภาพรวมจะพบว่า ประเทศไทยเองได้จัดให้มีโครงการในการจัดทำกรอบ
แนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ดังนั้นมาตรฐานกลางในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน ข้อมูล
ของระบบสารสนเทศขององค์กร จึงควรเป็นไปตามแนวทางการเชื่อมโยงตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยง
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพ่ือ 

- นำไปใช้เป็นนโยบายสำหรับจัดทำมาตรฐานการเชื ่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใน และ
ระหว่างหน่วยงาน 

- นำไปใช้เป็นข้อกำหนดทางเทคนิคในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 

- นำไปเป็นแนวทางในการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการพัฒนาระบบข้อมูลที่มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างระบบ 
โดยการวัดระดับความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะแบ่งเป็น๔ระดับดังต่อไปนี้ 
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ระดับท่ี ๑ มีระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน 
ระดับท่ี ๒ มีระบบที่ประชาชนสามารถใช้ธุรกรรมเว็บออนไลน์ 
ระดับท่ี ๓ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและบริการอัตโนมัติกับระบบอื่น 
ระดับท่ี ๔ มีระบบที่รวมบริการของระบบงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกและให้บริการ
เบ็ดเสร็จจากจุดเดียว 

  โดยขั้นตอนในการพัฒนาระบบให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างระบบสารสนเทศได้นั้น จะแบ่งเป็น ๕ ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การเลือกใช้มาตรฐานทางเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน 

๒. การสร้างเว็บเซอร์วิสและประกาศในทะเบียนเซอร์วิสขององค์การสะพานปลา 
๓. การกำหนดมาตรฐานข้อมูล XML และประกาศในทะเบียนมาตรฐานข้อมูลขององค์การ

สะพานปลา 
๔. การหาข้อสรุป และสร้างมาตรฐานรายการข้อมูลร่วมของกรมฯ เป็นมาตรฐานกลางในการ

เชื่อมโยงข้อมูล 
๕. จัดทำมาตรฐานขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติการร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์  (Business Process 

Flow) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงแนวทางการจัดทำมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
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แผนภาพแสดงตัวอย่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศผ่านเว็บเซอร์วิส 

โดยมาตรฐานทางเทคนิคขั้นพื้นฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ควรใช้มาตรฐานกลางในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

- หมวดมาตรฐานการเชื่อมโยง (Interconnection specification) 
- หมวดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data exchange specification) 
- หมวดมาตรฐานรูปแบบการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล (Storage & Presentation 

specification)  
- หมวดมาตรฐานความมั่นคงและปลอดภัย (Security specification) 
- หมวดมาตรฐานเปิดอื่นๆ (Open standard specification) 
อนึ่งเมื่อมีการจัดทำมาตรฐานกลางแล้วเสร็จยังควรจัดให้มีการบริหารจัดการการปรับปรุง

และการกำกับการใช้มาตรฐานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนโดยกลไกการบริหารควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
- มีความยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 
- สามารถบริหารจัดการ ประสาน และติดตามมาตรฐานที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
- มีกลไกในการให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระบบเครือข่าย การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อให้ระบบเครือข่าย เครื่องมืออุปกรณ์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขององค์การสะพานปลา มีเพียงพอ มีความสมบูรณ์ พร้อมใช้งานในการให้บริการระบบสารสนเทศแก่ผู้ใช้งาน
กลุ่มต่างๆ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับจำนวนระบบงาน จำนวนผู้ใช้งาน และขนาด
ของข้อมูลที่จะเกิดขึ้นและการจัดเก็บในระบบ จึงควรมีโครงการในส่วนของการปรับปรุงประสิทธิภาพ และโครงการ
ในส่วนของการดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
อยู่เป็นประจำในทุกปี เพื่อพัฒนา ปรับปรุงให้สามารถรองรับระบบสารสนเทศตามแผนแม่บทฉบับนี้ จึงจำเป็น 
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ต้องมีการขยายช่องทางการสื่อสาร (Bandwidth) เพิ่มเติม โดยเฉพาะในเบื้องต้น ควรจัดให้มีการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายขององค์การสะพานปลาให้ได้มาตรฐานเพียงพอสำหรับ
การรองรับการทำงานในระดับผู้ใช้งานจำนวน ๑๐๐ คน ขึ้นไป ในส่วนสำนักงานส่วนกลาง พร้อมพัฒนาเพ่ือรองรับ
การเชื่อมโยงต่อไปยังสาขาต่างจังหวัดต่อไป  

นอกจากนี้ ยังควรจัดให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ระบบเครือข่าย 
และระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง ระบบข้อมูลภายในสำนักงาน และโครงการจัดหา
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับงานในส่วนภู มิภาค 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดำเนินการทุกปีตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔ 

อนึ ่ง สำหรับการวางระบบบริหารความเสี ่ยงและระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือป้องกันเหตุฉุกเฉินอันเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ หรือ เหตุวินาศกรรมต่างๆ จึงควรมี
การดำเนินการวางระบบสำรองข้อมูลเพ่ือรองรับเหตุดังกล่าว โดยในแผนแม่บทฉบับนี้ได้มีการกำหนดโครงการ
วางระบบสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพื่อทำการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์และสถานที่ในการติดตั้งระบบดังกล่าว  

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการใช้งานระบบสารสนเทศแบบเต็มรูปแบบนั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ภายในหน่วยงานตั้งแต่ระดับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ท่ัวไป และเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยต้องมีการพัฒนาศักยภาพที่เกี ่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย การใช้ การบำรุงรักษา และการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายในหน่วยงาน 
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