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ค ำน ำ 

องค์การสะพานปลา จัดท าแผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล  พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔  
เพ่ือเป็นเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
สะพานปลาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์การสะพานปลา ด าเนินการได้อย่างเป็นระบบโดยแผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่มีองค์ประกอบของแผนที่สมบูรณ์  รองรับการเปลี่ยนแปลง และทันต่อการสถานการณ์ที่มี 
การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  บุคลากรถือว่าเป็นหัวใจหลักขององค์กร จึงต้องมีกระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพให้กับ
บุคลากร โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลงานและประสิทธิภาพของบุคลากร ให้สอดคล้องกับการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ (ทรีส) ด้านการบริหารทรัพยากรบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก และเป็นกลไกขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ   
 อนึ่ง ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  ได้ด าเนินการจัดเวทีส าหรับผู้บริหาร เพ่ือระดมความคิด 
แนวคิด และกระบวนการในการปรับปรุงและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เพ่ือน ามาก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญขององค์การสะพานปลา และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
ที่ เกิ ดขึ้ น ในปั จจุบั น  น ามาซึ่ งการปฏิ บั ติ ตามทิศทางยุทธศาสตร์  และกลยุทธก าหนดไว้ 
ในแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ อันส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลและพัฒนาบุคลากร เกิดความชัดเจนตามทิศทางที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
         ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การสะพานปลา 
ได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสะพานปลา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔   
มุ่งสู่การพัฒนาบุคคลากร และด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการพัฒนาบุคคลกร
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของ 
แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้ประสบความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์
ที่ได้ตั้งไว้ 
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บทท่ี ๑ 

ภำพรวมขององค์กร 

ประวัติควำมเป็นมำ / วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง 

องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
แต่เดิมการขนถ่ายจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าเค็มของจังหวัดพระนคร หรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน  
มีศูนย์รวมอยู่ที่ถนนทรงวาด อ าเภอสัมพันธวงศ์ การจ าหน่ายสัตว์น้ าจืดมีศูนย์รวมอยู่ที่หัวล าโพง  
ริมคลองผดุงกรุงเกษม สถานที่ทั้งสองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรกท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างไม่สะดวกและคล่องตัว ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
ได้ส่งคณะผู้ เชี่ยวชาญมาศึกษาภาวการณ์ประมงของประ เทศไทยตามค าร้องขอของรัฐบาล  
คณะผู้เชี่ยวชาญได้เสนอว่าระบบตลาดปลาที่มีอยู่เดิมขาดหลักการด าเนินงานทางวิชาการแล ะ 
ขาดการสงเคราะห์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ สมควรที่รัฐบาลจะเข้าด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 
ในด้านต่าง ๆ ๖ ประการ ดังนี้ 

 ๑. บริการเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์น้ าไปสู่ตลาด (การขนส่ง) 
 ๒. บริการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสัตว์น้ าที่สะพานปลาห้องเย็น (ห้องเย็น) 
 ๓. การจัดระบบประมูลสินค้าสัตว์น้ า (ตลาดกลางหรือสะพานปลา) 
 ๔. จัดองค์การให้ชาวประมงกู้ยืมเงินทุนและออมสิน (สินเชื่อการเกษตร) 
 ๕. บริการเกี่ยวกับให้สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์การประมง (เครื่องมือและอุปกรณ์ 

การประมง) 
 ๖. บริการเกี่ยวกับการส่งเสริมการประมง แนะน าทางวิชาการและอ่ืน ๆ ตลอดจน

บริการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย (วิชาการและสวัสดิการ) 
เพ่ื อด าเนิ นงานตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจการประมงด้านการตลาด กรมประมง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดท าโครงการเสนอรัฐบาล เมื่อรัฐบาลรับหลักการและเห็นชอบ 
ให้ด าเนินการแล้ว กรมประมงจึงได้เริ่มงานในการก่อสร้างสะพานปลาของรัฐขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยา ต าบลยานนาวา อ าเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ต่อมาได้มี 
การประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๙๖ 
อันเป็นกฎหมายในการจัดตั้งองค์การสะพานปลา โดยจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรรม 

 
 
 
 

 



๒ 

 

วัตถุประสงค์ 

 ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ ก าหนดให้จัดตั้ง “องค์การ
สะพานปลา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 

 ๑. จัดด าเนินการและน ามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา  ตลาดสินค้าสัตว์น้ าและ
อุตสาหกรรมการประมง 

 ๒. จัดด าเนินการ  หรือควบคุม  และอ านวยบริการซึ่งกิจการแพปลา  การขนส่ง 
และกิจการอ่ืน ๆ  อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา 

 ๓. จัดส่งเสริมฐานะ  สวัสดิการ  หรืออาชีพของชาวประมง  และบูรณะหมู่บ้านการ
ประมง 

 ๔. จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 

วิสัยทัศน์  (Vision)    

 “ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ าที่ได้มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ (Mission)   

 - บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ถูกกฎหมายได้
มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 

 - เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหารายได้ และบริหารฐานการเงินที่มั่นคงขององค์กร 

 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 

 - สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง  

ค่ำนิยมของ อ.ส.ป. (Core Values) 

 - ความเข้าใจองค์กร 
 - ความใฝ่รู้ 
 - การให้บริการด้วยใจ 
 - ความรับผิดชอบในงาน 
 - จิตธรรมาภิบาล 
 - จิตภักดีและผูกพันองค์กร 
 

 



๓ 

 

เป้ำประสงค์องค์กร 

 ๑. เพ่ือเป็นแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ าของประเทศท่ีมีการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน
และถูกสุขอนามัย 

 ๒. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับองค์การสะพานปลาอย่างยั่งยืน 

 ๓. เพ่ือน าความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวประมงมาท าการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ชาวประมง 

 ๔. เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการองค์การสะพานปลาด้วยเทคโนโลยี ให้มีขีดความสามารถที่
แข่งขันได้ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กำรสะพำนปลำ ณ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 

แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กำรสะพำนปลำ (Fish Market Organization Chart) 
 
 
 
 

 

 

 



๕ 

 

 โครงสร้างการบริหารขององค์การสะพานปลาเป็นไปตามข้อบังคับองค์การสะพานปลาว่าด้วย
ระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดผังแบ่งส่วนงานดังนี้ 
               ผู้อ ำนวยกำร (ระดับ ๑๑)  จ ำนวน ๑ ต ำแหน่ง (สรรหำวำระ ๔  ปี) 

     รองผู้อ ำนวยกำร (ระดับ ๑๐)  จ ำนวน ๓ ต ำแหน่ง ดังนี้ 
     - ด้านบริหาร 
     - ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  
     - ด้านพัฒนากิจการประมง  

หน่วยงำนที่ข้ึนตรงผู้อ ำนวยกำร ประกอบด้วย ๓ หน่วยงำน ได้แก่ 
         ๑.๑ ฝ่ายตรวจสอบภายใน (ระดับ ๙) 
     ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการ

ประเมินผลอย่างมีอิสระที่ก าหนดให้มีขึ้นภายในองค์การสะพานปลา เพ่ือท าการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและค าปรึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
งานที่ได้ตรวจสอบ โดยการตรวจบัญชีการเงิน การพัสดุ ตรวจการปฏิบัติงาน ตลอดจนงานด้านอ่ืนๆ 
ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ ง มติ   คณะกรรมการองค์การสะพานปลา  
มติคณะรัฐมนตรี ให้ค าแนะน าวิธีปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชี การเงิน การพัสดุ และการปฏิบัติงานด้าน
อ่ืนๆ ซึ่งไม่ถูกต้อง ไม่รัดกุมพอ ในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สืบสวน สอบสวนการกระท า
ผิดอันเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ประสานงานจัดการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวบรวมหรือจัดท าระเบียบวาระของเรื่องที่จะน าเข้าที่ประชุม นัดหมาย
การประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม โดยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในขององค์การสะพานปลา รวมทั้งการรายงานการบริหารงานและ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลามอบหมาย มีผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา 

         ๑.๒ ส านักงานอ านวยการ  (ระดับ ๘) 
       ส านักงานอ านวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ  

งานประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการ งานบริหารการประชุม รับผิดชอบงานสารบรรณขององค์การ
สะพานปลา เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน จัดส่งเอกสารและหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น  
ดูแลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์การสะพานปลา จัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์ จัดท าวารสาร ผลิตสื่อต่างๆ เพ่ือเผยแพร่งานขององค์การสะพานปลา รับผิดชอบการ
ด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา คณะกรรมการกลั่นกรองงานองค์การ
สะพานปลา การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารภายในองค์การสะพานปลาและการประชุมอ่ืนๆ  
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหน้าที่จัดรวบรวมระเบียบวาระเรื่องที่จะน าเข้าประชุม นัดหมายการประชุม 
จัดบันทึกรายงานการประชุม จัดท ามติที่ประชุมและเร่งรัดติดตามเรื่องให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม 
รวบรวมสาระบบ เก็บรักษารายงานการประชุม เอกสารและหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการประชุม 
รับผิดชอบงานเลขานุการและงานธุรการของผู้อ านวยการ ท าหน้าที่วิเคราะห์กลั่นกรองงานและ
เอกสาร เสนอความเห็นก่อนน าเสนอผู้อ านวยการ ท าหน้าที่ติดต่อนัดหมาย ประสานงาน จดบันทึก 



๖ 

 

เรียบเรียง จัดท าค าขวัญ ค าแถลง แถลงการณ์ ค ากล่าวเปิด -ปิด ฯลฯ ของงานพิธีการต่างๆ ของ 
องค์การะสะพานปลา เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการสั่งการที่มีก าหนดระยะเวลา
รวมทั้งการรายงานการบริหารงานและปฏิบัติงานอ่ืน ตามที่ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา
มอบหมาย มีหัวหน้าส านักงานอ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการองค์การสะพาน
ปลา มีหน่วยงานที่ก ากับดูแล ประกอบด้วย  ๒ แผนก ๒ กลุ่มงาน ดังนี้ 

      ๑.๒.๑ แผนกสารบรรณ 
      ๑.๒.๒ แผนกประชาสัมพันธ์ 
           ๑.๒.๓ กลุ่มงานเลขานุการ 
      ๑.๒.๔ กลุ่มงานบริหารการประชุม 

          ๑.๓ ศูนย์ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ า  (ระดับ ๘) 
                 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ บันทึกข้อมูลและจัดท า
เอกสารการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ า ตลอดจนงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการขนถ่าย 
และจ าหน่ายสัตว์น้ าจากแหล่งที่มาของสัตว์น้ าไปยังผู้บริโภคในทุกขั้นตอน เพ่ือให้สามารถสืบหา
แหล่งที่มาของสัตว์น้ าทุกประเภทได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ขององค์การสะพานปลา    ให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการประมง และกิจกรรมอ่ืน     ที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงทั้งในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก รับผิดชอบด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมงทั้งระบบ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติด้านการประมงของประเทศ และแผน
ปฏิบัติงานด้านการประมงในระดับสากล ตลอดถึงการติดต่อประสานงาน ในการด าเนินงานตาม
มาตรการดั งกล่าวกับหน่ วยงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง มีหน้ าที่ รับผิดชอบงานด้านสุขอนามัย     
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าสัตว์น้ า สถานที่ในการ
ให้บริการการขนถ่ายและจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าขององค์การสะพานปลา ตลอดจนรับผิดชอบ
ปฏิบัติ งาน อ่ืนตามที่ ได้ รับมอบหมาย มีหั วหน้าศูนย์ปฏิบั ติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ า 
เป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา  
 

หน่วยงำนขึ้นตรงรองผู้อ ำนวยกำรด้ำน บริหำร ประกอบด้วย  ๓ ฝ่ำย 
 ๑.๔ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร (ระดับ ๙)  

 ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานระเบียบวินัย งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ งานฝึกอบรม การด าเนินงาน
เกี่ยวกับงานกฎหมายทุกประเภท งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย มีผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กรเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อรองผู้อ านวยการ 
ด้านบริหาร มีหน่วยงานที่ก ากับดูแล ประกอบด้วย ๓ ส านักงาน ดังนี้ 

    ๑.๔.๑ ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
    ๑.๔.๒ ส านักงานกฎหมาย  

              ๑.๔.๓ ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๗ 

 

๑.๕ ฝ่ายบัญชีการเงิน (ระดับ ๙)  
  หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารการเงิน วางแผนและควบคุมดูแล  
ด้านบัญชีการเงิน การงบประมาณ การบริหารเจ้าหนี้และลูกหนี้ การเร่งรัดติดตามหนี้ทุกประเภทของ
องค์การสะพานปลา การจัดซื้อจัดหา การควบคุมพัสดุและยานพาหนะ รวมถึงการจัดเก็บรักษา
ต้นฉบับเอกสารส าคัญและสัญญาต่างๆ ขององค์การสะพานปลาทั้งหมด  รวมทั้งการรายงานการ
บริหารงานและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย มีผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีการเงินเป็นผู้บังคับบัญชา 
ขึ้นตรงต่อรองผู้อ านวยการ ด้านบริหาร มีหน่วยงานที่ก ากับดูแล ประกอบด้วย ๔ ส านักงาน ดังนี้ 

              ๑.๕.๑ ส านักงานบัญชี  
                        ๑.๕.๒ ส านักงานการเงิน  

             ๑.๕.๓ ส านักงานบริหารหนี้  
             ๑.๕.๔ ส านักงานบริหารการพัสดุ 
๑.๖ ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา (ระดับ ๙)  

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดท าแผน 
การด าเนินงานประจ าปี แผนรัฐวิสาหกิจหรือแผนระยะยาวขององค์การสะพานปลา การประสาน
จัดท าบันทึกข้อตกลงการด าเนินงานขององค์การสะพานปลา ก ากับดู แลระบบงานสถิติ 
ขององค์การสะพานปลา การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และบันทึก
ข้อตกลงฯ และงานบริหารความเสี่ยง ตลอดจนควบคุมดูแล งานระบบการควบคุมภายใน รับผิดชอบ
การออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง ออกแบบการใช้ที่ดินและอาคารสถานที่ ควบคุมงานก่อสร้าง 
รับผิดชอบบริหารจัดการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงต่างๆ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายมีผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
เป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อรองผู้อ านวยการ ด้านบริหาร มีหน่วยงานที่ก ากับดูแล ประกอบด้วย ๓ 
ส านักงาน ดังนี้ 

   ๑.๖.๑ ส านักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน  
   ๑.๖.๒ ส านักงานติดตามและประเมินผล  
   ๑.๖.๓ ส านักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  

 

หน่วยงำนที่ขึ้นตรง รองผู้อ ำนวยกำรด้ำน สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงประกอบด้วย ๒ ฝ่ำย  
 ๑.๗ ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑  (ระดับ ๙)  
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับ 
ดูแล ตรวจสอบ และรายงานการบริหารงานของส านักงานสะพานปลาและส านักงานท่าเทียบ
เรือประมง ให้ปฏิบัติ งานด้วยความถูกต้องตามค าสั่ ง ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด 
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการประมงมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงาน
ด้านสุขอนามัยและส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัด ให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามระเบียบและกฎหมาย ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานอื่นๆ ท านองเดียวกับงานในฝ่ายบริหารและ
พัฒนาองค์กร ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายยุทธศาสตร์  การพัฒนา ฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด และ
ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษและปฏิบัติงานอ่ืน ตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อ านวยการฝ่ายสะพาน



๘ 

 

ปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองผู้อ านวยการ ด้านสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมงมีหน่วยงานในการก ากับดูแล  ๙ ส านักงาน ดังนี้ 

๑.๗.๑ ส านักงานสะพานปลากรุงเทพ  
๑.๗.๒ ส านักงานสะพานปลาสมุทรสาคร  
๑.๗.๓ ส านักงานสะพานปลาสมุทรปราการ  
๑.๗.๔ ส านักงานท่าเทียบเรือประมงตราด 
๑.๗.๕ ส านักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  
๑.๗.๖ ส านักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี  
๑.๗.๗ ส านักงานท่าเทียบเรือประมงหลังสวน 
๑.๗.๘ ส านักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร  
๑.๗.๙ ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 

๑.๘ ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ (ระดับ ๙)  
           มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุมก ากับ 
ดูแล ตรวจสอบ และรายงานการบริหารงานของส านักงานสะพานปลา และส านักงานท่าเทียบเรือประมง      
ในสังกัดให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานส่งเสริม   การประมง  มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ก ากับ ดูแลการด าเนินงานด้าน
สุขอนามัยและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัด ให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมาย ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานอ่ืนๆ ท านองเดียวกับงานในฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายยุทธศาสตร์  การพัฒนา ฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด ฝ่ายส่งเสริม
และโครงการพิเศษ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อ านวยการฝ่ายสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง ๒ เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองผู้อ านวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง มีหน่วยงานในการก ากับดูแล  ๗ ส านักงาน ดังนี้ 

๑.๘.๑ ส านักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช  
๑.๘.๒ ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  
๑.๘.๓ ส านักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  
๑.๘.๔ ส านักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส  
๑.๘.๕ ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล  
๑.๘.๖ ส านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  
๑.๘.๗ ส านักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง 

๑.๙ ส านักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณของ ฝ่ายสะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมง ๑ และฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ ร่างโต้ตอบหนังสือ  จัดเก็บ
รักษาเอกสารหลักฐานส าคัญ ท าหน้าที่ในการประสานการปฏิบัติงานระหว่างฝ่ายสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง ๑ และฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ กับส านักงานสะพานปลาและ
ส านักงานท่าเทียบเรือประมงในสังกัด และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลาง ตรวจสอบ 



๙ 

 

ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ และฝ่ายสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ ให้ถูกต้องตามค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา รวมทั้งตรวจสอบ  ติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบายที่ก าหนด รับผิดชอบในการวิเคราะห์ กลั่นกรองงาน ดูแลงานเอกสาร หลักฐาน สัญญาเช่า
ทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญาอ่ืนๆ เบื้องต้น รวมทั้งรับผิดชอบปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับหมอบหมาย มี
หัวหน้าส านักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองผู้อ านวยการ 
ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
 

หน่วยงำนที่ข้ึนตรง  รองผู้อ ำนวยกำร ด้ำนพัฒนำกิจกำรประมงประกอบด้วย ๒ ฝ่ำย  
                  ๑.๑๐ ฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด (ระดับ ๙)  
                 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านสินเชื่อการประมง การเร่งรัด  
และติดตามเงินกู้ การหารายได้จากการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง กับทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้มีประสิทธิภาพ การสร้างช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ จัดท ายุทธศาสตร์ และ
การบริหารด้านธุรกิจสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งประสานการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์การสะพานปลา บริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือก่อให้เกิดรายได้และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อ านวยการฝ่ายสินเชื่อ
และบริหารการตลาด  เป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อรองผู้อ านวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง 
หน่วยงานในการก ากับดูแล  ๒ ส านักงาน ดังนี้ 

๑.๑๐.๑ ส านักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ  
๑.๑๐.๒ ส านักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม 

       ๑.๑๑ ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ  
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการประมง การส่งเสริมฐานะและ
สวัสดิการ การส่งเสริมอาชีพ การบูรณาการหมู่บ้านชาวประมง การส่งเสริมการด าเนินงานของ
สหกรณ์ประมง กลุ่มเกษตรกรท าประมง สมาคมการประมงและสถาบันประมงอ่ืนๆ และควบคุมดูแล
งานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติ ก ากับ เร่งรัด 
ติดตามและประเมินผล รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์โครงการพัฒนาด้านสินทรัพย์ ก าหนด
แผนงาน โครงการ เพ่ือส่งเสริม เพ่ิมศักยภาพการใช้พ้ืนที่ในบริเวณสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง
ต่างๆ ที่มีอยู่ สร้างมูลค่าเพ่ิมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรายได้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การสะพานปลา จากการพัฒนาโครงการขององค์การสะพานปลาเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม 
โปร่งใส และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษเป็น
ผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อรองผู้อ านวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง มีหน่วยงานในการก ากับดูแล ๓ 
ส านักงาน ดังนี้ 

          ๑.๑๑.๑ ส านักงานส่งเสริมการประมง 
          ๑.๑๑.๒ ส านักงานบริหารโครงการพิเศษ 
          ๑.๑๑.๓ ส านักงานวิจัยและพัฒนา 



๑๐ 

 

บทบำทและภำรกิจองค์กร ตำมแผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 การด าเนินงานภายใต้แผนการด าเนินงาน องค์การสะพานปลายึดหลักการด าเนินงานร่วมกัน 
หรือการบรูณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น ชุมชน ในการจัดหา  
จ าหน่าย ที่มีผลผลิตคุณภาพ การสร้างองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกรท าประมง
ในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและสามารถด าเนินการได้ เพ่ือลดต้นทุนในการด าเนินการและเพ่ิมผลผลิตให้กับ
ผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกรในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าด้วยผลผลิตที่มีคุณภาพตามบทบาทที่
ก าหนดไว้ขององค์กร ดังนี้ 

 ภำรกิจเชิงสังคม เป็นงานในเชิงรัฐสวัสดิการ เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง ซึ่งเป็น
การเกษตรสาขาหนึ่งที่มักจะถูกมองข้าม และไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ท าให้การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับอาชีพประมงมีค่อนข้างจ ากัด ในขณะที่สินค้าประมง จัดเป็น
สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ท ารายได้ ให้กับประเทศปีละกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นอาหาร
หลักที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเคียงคู่กับกับข้าวซึ่งได้รับการ
ดูแลจากภาครัฐในอันดับต้นๆ องค์การสะพานปลาในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะงาน
เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชาวประมงโดยตรง และมีวัตถุประสงค์การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องค์กรเพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง จึงได้เปิดด าเนินงานสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงรวม ๑๖ แห่ง ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั้งในภาคใต้ ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล เพ่ือให้บริการแก่ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีสถานที่ในการ
ประกอบอาชีพรายละเอียดดังนี้ 

(๑) กำรจัดบริกำรพื้นฐำนทำงกำรประมง 

  จัดให้มีบริการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับอาชีพประมง โดยเฉพาะท่าเทียบเรือประมงและ
ตลาดสินค้าสัตว์น้ าที่ได้มาตรฐาน พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น โดยคิดค่าบริการในอัตราต่ า 
และให้บริการแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค ป้องกันการผูกขาด รักษาระดับราคาสัตว์น้ าให้เป็นธรรมแก่  
ผู้ซื้อและผู้ขาย ตลอดจนส่งเสริมอาชีพประมง ปัจจุบันองค์การสะพานปลาได้เปิดด าเนินงานสะพาน
ปลา ๔ แห่ง และท่าเทียบเรือประมง ๑๒ แห่ง 

(๒) กำรพัฒนำกำรประมง 

  ได้แก่ภารกิจในการพัฒนาอาชีพการท าประมงตลอดจนน ามาซึ่งความเจริญของ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมประมง โดยการพัฒนา
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ซึ่งเป็นสถานที่ขนถ่ายและจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าจากเรือประมง 
ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ า นับเป็นขั้นตอนส าคัญในการควบคุมคุณภาพสัตว์น้ า ความเป็นธรรมในการ
ซื้อขายสัตว์น้ า ความสะอาดถูกสุขอนามัยตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการให้บริการ  



๑๑ 

 

สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการรักษาคุณภาพและท าให้มีการใช้
ประโยชน์สัตว์น้ าอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมคุณภาพสินค้าสัตว์น้ าของไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดโลก องค์การสะพานปลาจึงมีโครงการที่จะพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งให้
ได้มาตรฐานสุขอนามัยทั้งในเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการขนถ่าย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ
การให้บริการตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(๓) กำรส่งเสริมกำรประมง 
  เป็นภารกิจส าคัญอีกส่วนหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการ
แพปลา โดยการช่วยเหลือส่งเสริมฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพให้แก่ชาวประมง รวมถึง
สนับสนุนเงินทุนในการด าเนินงานให้แก่สมาคมประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรท าประมง
ต่าง ๆ เงินทุนที่น ามาช่วยเหลือดังกล่าวเรียกว่าเงินทุนส่งเสริมการประมง ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ ก าหนดให้องค์การสะพานปลาแบ่งเงินค่าบริการที่เรียกเก็บ
จากผู้ประกอบกิจการแพปลา ร้อยละ ๒๕ ของค่าบริการที่เก็บได้น ามาใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
ประมงภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการส่งเสริมการประมง 

ภำรกิจเชิงธุรกิจ เป็นการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการหารายได้จากทรัพยากร 
ที่องค์การมีอยู่  ทั้งในด้านของที่ดิน ทรัพย์สิน บุคลากร ประสบการณ์ และองค์ความรู้ รวมถึง  
ความเชื่อถือในฐานะองค์กรของรัฐ เพ่ือลดการพึ่งพารายได้จากภาคประมงทะเล เช่น ที่เป็นมาในอดีต 
และเป็นการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินในระยะยาว สาหรับการด าเนินงานในเชิงธุรกิจ ได้แก่ 

(๑) กำรบริหำรทรัพย์สิน 
 ได้แก่การจัดหาประโยชน์จากที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างในสะพานปลาและท่า

เทียบเรือประมงต่างๆ ทั้งในรูปของการให้เช่าและการให้สิทธิในการเข้าท าธุรกิจจัดเป็นส่วนหนึ่งของ
การให้บริการ และเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญ เนื่องจากสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมงของ
องค์การสะพานปลาจัดเป็นศูนย์รวมธุรกิจประมง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน 
เช่น โรงน้ าแข็ง ห้องเย็น โรงงานแปรรูปสัตว์น้ า อู่เรือ-คานเรือ เป็นต้น ไม่นับรวมอาคารสานักงานของ
ผู้ประกอบการแพปลา การให้เช่าพ้ืนที่เพ่ือแปรรูปเบื้องต้น บรรจุหีบห่อ หรือแม้แต่จ าหน่ายเครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ การวางแผนบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจซึ่งสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการประมงแล้ว ยังมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่
และช่วยสร้างรายได้ 

(๒) กำรด ำเนินงำนเชิงพำณิชย์เพื่อหำรำยได้ 
 เป็นการด าเนินงานภายใต้กรอบภารกิจเพ่ือหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ปัจจุบันองค์การสะพานปลาด าเนินงานในเชิงพาณิชย์โดยการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการประมง และ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ท าประมง การ
ปรับปรุงเรือประมง อาหารสัตว์น้ า เป็นต้น นอกจากนี้องค์การสะพานปลายังมีแผนขยายงานด้านการ
จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงภายใต้เครื่องหมายการค้าขององค์การสะพานปลา 



๑๒ 

 

บทบำทขององค์กำรสะพำนปลำในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมประมง 

 ในโครงสร้างของอุตสาหกรรมประมงของไทย จุดอ่อนที่ สุดก็คือการตลาดสัตว์น้ า  
ซึ่งหากการตลาดสัตว์น้ าได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน อุตสาหกรรมประมงของไทย  
จะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้จะได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรม ที่ส าคัญที่สุด
ทรัพยากรประมงที่มีอยู่จ ากัดจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์การสะพานปลามีวัตถุประสงค์หลายประการในการด าเนินงาน แต่วัตถุประสงค์หลัก คือ 
การพัฒนาการตลาดสัตว์น้ าของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เพื่อให้ชาวประมง 
มีฐานะ ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน และท าให้ประชาชนไทยได้บริโภคสัตว์น้ า  
ที่มีคุณภาพตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ในราคาที่เป็นธรรม
ตลอดจนยกระดับฐานะของประเทศเป็นครัวโลกในอนาคต 

การด าเนินงานขององค์การสะพานปลาในปัจจุบัน ทั้งภารกิจเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ทั้งใน
ล้วนมีส่วนช่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของไทย อาทิเช่น 

  (๑) จัดสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน (Basic Infrastructure) ตามมาตรฐาน
สุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ส าหรับการขนถ่ายสัตว์น้ า การซื้อขายสัตว์น้ า 
ตลอดจนพัฒนาระบบการซื้อขายด้วยวิธีการประมูล ซึ่งเป็นวิธีที่ยุติธรรมที่สุดสาหรับผู้ซื้อและผู้ขาย
สัตว์น้ า 

 (๒) ส่งเสริมการรวมตัวของชาวประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงพ้ืนบ้าน 
เพ่ือให้ชาวประมงมีอ านาจต่อรองมากขึ้น องค์การสะพานปลาได้จัดงบประมาณส าหรับสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่มชาวประมงทั้งในรูปของการให้เปล่าและการให้กู้โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ าและมี
ระยะเวลาใช้เงินต้นคืนในระยะยาว 

  (๓ ) จั ดสรรเงินสนั บสนุ นการวิจัย ในสาขาวิช าการประมงแก่นั กวิจั ย ใน
สถาบันการศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเรือและเครื่องมือทาการประมง 

  (๔) ให้เงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงที่มีฐานะยากจน 
  (๕) ให้เงินกู้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจการประมง 

            (๖) จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาชุมชนประมง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน เช่น จัดหาแหล่งน้ าสะอาด สร้างถนน ทางเดินสาหรับชุมชนประมง 

  (๗) ปรับปรุงคุณภาพบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้บริการได้แก่
ชาวประมงแพปลา สถาบันชาวประมงและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการเป็น พันธมิตร
ร่วมกันในการพัฒนาอาชีพที่เก่ียวกับการประมง 

แนวคิดในกำรจัดท ำแผนแม่บทด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

 ในปัจจุบันการบริหารทรัพยากรบุคคลคือเป็นกลไกที่ส าคัญมากส าหรับทุกองค์กร 
ในการที่จะด าเนินภารกิจหรือธุรกิจตามกลยุทธ์ในทุกด้านขององค์กรให้สัมฤทธิ์ผล จ าเป็นต้องอาศัย
บุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามเป้าหมาย   
องค์กรส่วนใหญ่จึงให้ความส าคัญกับการวางแผนระยะยาว เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรขององค์กรจะ  



๑๓ 

 

มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน สามารถด าเนินภารกิจได้ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ เป็นทิศทางหรือ
แนวทางปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (Vision) ตามพันธกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลและเป้าประสงค์ 
ขององค์กร  
 องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการประมง บุคลากรในองค์กร 
จึงต้องมีศักยภาพทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี และประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายทางด้านวิชาการ
ในการพัฒนาองค์ความรู้ มีนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีคุณภาพและน าไปสู่
การพัฒนาผลงานโดยรวมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล และสอดรับกับ
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบให้ไว้กับองค์การสะพานปลา ตาม พรบ. จัดระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖  บุคคลากรเป็นจุดเริ่มต้นในต้นใยภารกิจขององค์กร และเป็นจุดสุดท้าย
เช่นกันที่จะท าให้องค์กรไปสู่เป้าหมายในอนาคต  
 การด าเนินการจัดท าแผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานการพัฒนาเครื่องมือ 
ระบบ และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการบุคลากรในแต่ละปีภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร ซึ่งถือเป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งในการก าหนดทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
องค์การสะพานปลาอย่างเป็นระบบ สนับสนุนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอ้ือต่อภารกิจ
ขององค์การสะพานปลาในระยะยาวและต่อเนื่องเพ่ือสร้างความก้าวหน้า ความยั่งยืน ในภาพรวมเพ่ือ
“ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ าที่ได้มาตรฐานสากล” 

วัตถุประสงค์หลักในกำรจัดท ำแผนแม่บทด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

 ๑. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือ และขั้นตอนกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการด าเนินงานขององค์กรสะพาน
ปลา  
 ๒. เพ่ือให้มีแผนแม่บทระยะสั้น ระยะยาว และระบบพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การสะพานปลาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (ประเทศไทย ๔.๐) นโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบหมายให้องค์การสะพานปลารับผิดชอบ การด าเนินงานของ
ผู้อ านวยการประจ าปี ๒๕๖๑ และแผนการด าเนินงานขององค์การสะพานปลา ประจ าปี ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ 
 ๓. ยกระดับศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เกิดแนวทางปฏิบัติ ในการพัฒนา
บุคลากรทั้งองค์กร สนับสนุนการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่ยั่งยืนและมีประสิทธิผล 

ขอบเขตของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

 ๑. ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการด าเนินงานขององค์การสะพานปลา เพ่ือทบทวนและ
ก าหนดทิศทางในการท าแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ประจ าปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพ่ือสนอง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การสะพานปลาประจ าปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 ๒. ศึกษาต าแหน่งงาน ช่องว่าง ศักยภาพ และสมรรถนะของบุคคบลากรที่มีอยู่และ 
แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๔ 

 

 ๓. เสนอแนวทางและวิธีการพัฒนาบุคลากรที่จ าเป็นตามสมรรถนะที่มี เพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งขององค์การสะพานปลา 
 ๔. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามแผนงาน รวมถึงเสนอการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของบุคคลากรที่ได้รับจากผู้บริหาร หัวหน้างาน และต าแหน่งงาน เพ่ือให้การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามแนวทางในการประเมินผลสัมฤทธิ์ขององค์การสะพานปลาโดยรวม 
 ๕. จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ผู้มีส่วนได้เสีย (Stadeholder) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ชาวประมง 2.ผูป้ระกอบการ 

   แพปลา 
 

3.ผูป้ระกอบการ 
  ธุรกจิเกีย่วขอ้ง 
 

4.ผูพ้ฒันาทรพัย ์

   ของ อสป. 

๕.ประชาชน 

    ทัว่ไป 

6.หน่วยงานรฐั 
 



๑๕ 

 

SWOT องค์กำรสะพำนปลำ 

Strengths: จุดแข็ง  (S) 
     ๑. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจเป็นส่วน
ส าคัญของวงจรธุรกิจการค้าสัตว์น้ า เป็นที่รู้จัก
ของชาวประมงและผู้ประกอบการด้านการ
ประมงมาอย่างยาวนาน ได้รับการสนับสนุนด้าน
การเงิน และองค์ความรู้ จากหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้อง และยังมีสถานภาพเป็นท่าเทียบ
เรือประมงขององค์การ เป็น Port state ที่ได้รับ
การยอมรับจาก EU สามารถท าช่องทาง
การตลาดระหว่างรัฐต่อรัฐได้ มีความส าคัญของ
วงจรธุรกิจการค้าสัตว์น้ าของประเทศ (ชื่อเสียง) 
     ๒. ท่าเทียบเรือส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในท าเลที่
เหมาะสมกับระบบขนถ่ายสัตว์น้ าสู่พ้ืนที่ตลาด
ส าคัญทั่วทั้งประเทศอย่างสะดวกและรวดเร็ว ที่มี
ศักยภาพด้านธุรกิจ มีความพร้อมในการพัฒนา
ทุกด้าน (สถานที่) 
     ๓. มีสถานภาพเป็นตลาดการค้าสัตว์น้ าเสรี 
โดยมีการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ า ที่มีราคาเป็นไป
ตามกลไกตลาด (กลไกการตลาด) 
     ๔.มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการ
ให้บริการด้านขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าและช่วยเหลือ
ชาวประมงในการให้ความรู้และประกอบอาชีพ
ด้านการประมง 
     ๕. ท่าเทียบเรือประมงมีความพร้อมในด้าน
สิ่งปลูกสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น
ต่อการให้บริการขนถ่ายและจ าหน่ายสินค้าสัตว์
น้ าที่ครบถ้วน และมีระบบสุขอนามัยที่ผ่าน
มาตรฐานของกรมประมง (โครงสร้างพ้ืนฐาน) 
    ๖. มีสัมพันธภาพที่ดีกับชาวประมงและผู้
ประกอบกิจการการประมงเป็นอย่างดี (องค์กร) 
    ๗. มีการเตรียมการที่จะน าเทคโนโลยีการชั่ง
น้ าหนักอัตโนมัติเพ่ือโปร่งใสและยุติธรรมต่อ
ชาวประมง และผู้ประกอบการแพปลา และมี
ระบบเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับมาใช้เพื่อ
สร้างความม่ันใจต่อผู้บริโภค (เทคโนโลยี) 

Weaknesses: จุดอ่อน  (W) 
     ๑. องค์การสะพานปลา เป็นหน่วยงานที่มี
การน ารายได้มาใช้ในการบริหารจัดการในแต่ละปี 
และมีผลขาดทุนสะสม เป็นผลให้ในบางโอกาส มี
รายรับที่สามารถหาได้อาจไม่สมดุลต่อรายจ่ายที่
เกิดข้ึน ท าให้องค์กรขาดสภาพคล่อง ส่งผลต่อ
การประกอบการธุรกิจขององค์การสะพานปลา 
     ๒. บุคลากรขาดประสิทธิภาพในการท างาน
ต่อการบริหารจัดการองค์กรในทุกๆด้านและการ
เปลี่ยนแปลง ของสภาวะธุรกิจองค์การสะพาน
ปลา โดยมีสาเหตุมาจาก มีการพัฒนาองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องน้อย การบูรณาการ
การท างานยังไม่ทั่วทั้งองค์กร ในบางงานยังขาด
การสืบทอดต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง และพนักงาน
บางส่วนยังมีทัศนคติท่ีไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
และไม่กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆที่
เกิดข้ึน 
     ๓. ที่ดินของส่วนใหญ่ขององค์การสะพาน
ปลา เป็นที่เช่า การใช้ประโยชน์จากการใช้พ้ืนที่
ยังขาดความชัดเจนและการใช้ประโยชน์ผู้มีส่วน
ไดส้่วนเสียในพื้นท่ียังไม่มีประสิทธิผลมากพอ 
เจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์ในการเข้าไป
บริหารจัดการและระเบียบข้อบังคับเก่ียวข้องยัง
ไม่เอ้ือต่อการด าเนินการ ท าให้การพัฒนาพ้ืนที่มี
ความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนและขาด
ประสิทธิผลในการด าเนินการ 
    ๔. เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือประมงที่มีอายุ
ยาวนาน ท าให้โครงสร้างพื้นฐานบางท่าเทียบ
เรือประมงขาดการปรับปรุง มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน มีสภาพทรุดโทรม ท าให้ไม่สามารถน า
ระบบการบริหารจัดการสุขอนามัยได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงบางแห่ง ยังขาดความเหมาะสมกับการ
ใช้งานจริง/ผู้ใช้บริการ  
 



๑๖ 

 

     ๕. องค์การสะพานปลาขาดการ
ประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียง บทบาท ภารกิจ ที่สร้าง
ภาพลักษณ์ต่อชาวประมง แพปลา และเครือข่าย
ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
     ๖. องค์การสะพานปลายังไม่ทันสมัยในด้าน
เทคโนโลยีที่จะด าเนินการในอนาคต ทั้งในเรื่อง
ของอุปกรณ์ ระบบ องค์ความรู้ของพนักงาน 
ตลอดจนความพร้อมของพนักงานในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 
     ๗. มีองค์ความรู้ที่สะสมอยู่มากแต่ยังขาดการ
รวบรวมและน ามาใช้อย่างเป็นระบบ 

Opportunity: โอกำส  (O) 
     ๑ ท าเลที่ตั้งของท่าเทียบเรือส่วนมาก ยังเป็น
จุดยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีกระจายตัวอยู่ตลอดแนว
ชายฝั่งทะเล ในการ ขนถ่ายสัตว์น้ า และเป็น
โอกาสให้องค์การสะพานปลาผนวกกับกลุ่ม
จังหวัดได้ 
     ๒. กฎหมายประมง เอ้ือให้องค์การสะพาน
ปลาได้มีโอกาสพัฒนาและปรับปรุงท่าเทียบ
เรือประมง โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยให้เป็นท่า
เทียบเรือประมงต้นแบบของประเทศและสร้าง
ศักยภาพในการเพ่ิมรายได้จากค่าบริการให้กับ
องค์การสะพานปลา 
     ๓. องค์การสะพานปลาเป็นต้นทางของการ
ขนถ่ายและจ าหน่ายสัตว์น้ าจากการท าประมง
และการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย 
     ๔.นโยบายของรัฐ ในการยกระดับมาตรฐาน
สินค้าและสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่ม
ประสิทธิภาพการแข่งขันสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ า 
    ๕. ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เป็น
โอกาสขององค์การสะพานปลา สามารถ
ให้บริการชาวประมงในการกระจายสินค้าสัตว์น้ า
ได้มากและเร็วขึ้น 
 
 

Threats: อุปสรรค (T) 
     ๑. กฎหมายประมง ส่งผลกระทบให้ ผลจับ
สัตว์น้ าของไทยทั้งในน่านน้ าและนอกน่านน้ า
ลดลง ส่งผลต่อการใช้บริการของชาวประมงท่ีมา
ใช้บริการองค์การสะพานปลา 
     ๒. กฎหมายประมงมีความซับซ้อนในด้าน
ความเข้าใจและการปฏิบัติของชาวประมง ท าให้
ในบางครั้งเกิดอุปสรรคในการท างานระหว่าง
ชาวประมงกับองค์การสะพานปลา 
     ๓. ปัจจุบันมีคู่แข่งที่มีการพัฒนาท่าเทียบ
เรือประมงและแพปลาที่ทันสมัยและมีมาตรการ
จูงใจให้ชาวประมงมาใช้บริการมากข้ึน ท าให้บาง
ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลามี
ชาวประมงมาใช้บริการลดลง 
     ๔. ชาวประมงและผู้ประกอบการประมงบาง
รายไม่ให้ความส าคัญในด้านการจัดการ การดูแล
รักษาคุณภาพสัตว์น้ าหลังการจับและทัศนคติด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากร ท าให้การปฏิบัติด้าน
สุขอนามัยยากข้ึน 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

     ๖. การสนับสนุนนวัตกรรมและการใช้
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ประเทศไทย ๔.๐ และแผนDE เปิด
โอกาสให้องค์การสะพานปลาได้พัฒนาองค์กรทั้ง
ในเรื่องการหารายได้ ฐานข้อมูล และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์ 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์องค์กำรสะพำนปลำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศำสตร์  
๑๐ กลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับธุรกิจสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงสู่ตลาดสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์อย่างมี
มาตรฐาน                 
  - กลยุทธ์ที่ ๑  เร่งรัดการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นมาตรฐาน 
      - กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาระบบการให้บริการตลาด สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมช่องทางและประสิทธิภาพการแสวงหารายได้ 
  - กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดภายในและภายนอก
องค์กการ 
  - กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้เพ่ิมข้ึน 
  - กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาและขยายโอกาสการรายได้จากทรัพย์สินให้มากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขยายการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ชาวประมง 
      - กลยุทธ์ที่ ๖ ขยายและส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจสะพานปลา 
  - กลยุทธที่ ๗ ขยายการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาอาชีพชาวประมงและค
ครอบครัว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี 
  - กลยุทธที่ ๘ ยกระดับบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน 
  - กลยุทธที่ ๙ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  - กลยุทธที่ ๑๐ ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบฐานข้อมูลดิจิทัล 
 

 



 

บทท่ี ๒ 

ภำพรวมด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

วิสัยทัศน์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

“มุ่งม่ัน พัฒนำบุคลำกร บริหำรธรรมำภิบำล” 
 

          - มุ่งม่ัน (Determination) คือความตั้งใจที่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
         - พั ฒ นำบุ คลำกร  (Human Resource Development : HRD) การพัฒ นา
ก าลังคนหรือการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้
บุคคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ดี เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีข้ึน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
          - บริหำรด้วยธรรมำภิบำล (Human Resource Management (HRM)  &  Good 
Governance) คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรได้บุคลากร 
ที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์กร  
โดยมีความพร้อมในการบริหาร การปกครอง การจัดการการควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองครองธรรม อันรวมถึงการบริหารจัดการที่ดี 

พันธกิจกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

สรรหา พัฒนา รักษาไว้และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการผลักดันให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

นโยบำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

  องค์การสะพานปลา  ถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งที่จะน ามา
ซึ่งความเจริญเติบโต ความส าเร็จ และความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงก าหนดนโยบายด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของทุกส่วนงาน ดังนี้ 
  ๑. บริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นผลงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 
  ๒. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๓. บริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความสุขในการท างานและ
ผูกพันองค์กร 
  ๔. บริหารทรัพยากรบุคคลด้วยธรรมภิบาล 
  ๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วย Key Performance Indicator (KPI) และ 
สมรรถนะ (Competency) มาใช้เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน 



๑๙ 

 

กระบวนจัดท ำแผนยุทธศำสตร์บริหำรทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 ๑. ศึกษานโยบายรัฐบาล (ประเทศไทย ๔.๐) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนการด าเนินงานองค์การสะพานปลา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

  ๒.วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกลยุทธด้านทรัพยากรบุคคล โดยใช้ SWOT Analysis  
ในการวิเคราะห์  และ TOWS Matrix มาเป็นเครื่องมือในการก าหนดกลยุทธด้านทรัพยากรบุคคล 

 ๓. จัดท าแผนงานโดยใช้หลัก HR Scorecard/Srtategy Map 

 ๔. ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธและก าหนดตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Key Performance Indicators :KPI) โดยเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์แต่ละตัว 

 ๕. จัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

 

 

 

   

   

๑. 
ศึกษาและทบทวนข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห ์

๒. 
สัมภาษณ์หัวหน้างาน
ก าหนดกลยุทธ SWOT 

และ TOR Matrix 

๓. 
จัดท าแผนโดยใช้ 
HR Scorecard 

๕. 
จัดท าแผนแม่บทและ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

๔. 
ก าหนดเป้าประสงค์เชิง 

กลยุทธและ KPI 



๒๐ 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนบุคคล 

สถานการณ์ด้านบุคลากรขององค์การสะพานปลาในปัจจุบัน 
 - กรอบอัตราพนักงานขององค์การสะพานปลามีทั้งสิ้น  ๓๕๙ อัตรา   

- พนักงานปฏิบัติงานจริงรวมทั้งสิ้น ๒๔๕ อัตรา 
   - อัตราว่าง ๑๑๔ อัตรา  

 

 
 
 จากกราฟจะพบว่า องค์การสะพานปลามีอัตราก าลังทั้งสิ้น ๓๕๙ อัตรา ถือครองต าแหน่งจริง
๒๔๕ อัตรา อัตราว่าง ๑๑๔ อัตรา เนื่องจากฐานะขององค์การสะพานปลายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
จึงท าให้ผู้บริหารมีนโนยบายในการชะลอการสรรหาบุคลากรเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลง  และ 
ให้บูรณาการในการท างานร่วมกัน ท าให้เกิดช่องว่างในการเติบโตของบุคลากร 
 ในสภาพปัจจุบัน  เศษฐกิจและสังคม บัณฑิตที่ จบใหม่ส่วนมากไม่มองความมั่ งคง 
ในการประกอบอาชีพ แต่จะมองด้านปัจจัยค่าตอบแทนที่สูงมากกว่าความมั่นคง เช่นหน่วยงาน
ภาคเอกชน ท าให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจขาดแคลนบุคลากร และมีอัตราการลาออกสูง ท าให้หน่วยงาน
ต้องสรรหา บรรจุบุคลากรบ่อย  จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจต้องค านึงถึงและหาแนวทางแก้ไ ข  
เพ่ือทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรทั้งเก่าและใหม่



๒๑ 

 

จ ำนวนบุคลำกร (ณ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐) 
 

ประเภท 
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๖ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๗ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๘ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๙ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๐ 
จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

พนักงำน ๒๗๐ ๑๐๐ ๑๖๑ ๑๐๐ ๒๔๙ ๑๐๐ ๒๔๔ ๑๐๐ ๒๔๒ ๑๐๐ 
พนักงำนสัญญำจ้ำง - - - - - - - - - - 

รวมพนักงำน + พนักงำนสัญญำจ้ำง - - - - - - - - - - 
ลูกจ้ำงองค์กร - - - - - - - - - - 

ลูกจ้ำง Contract Out - - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมด ๒๗๐ ๑๐๐ ๑๖๑ ๑๐๐ ๒๔๙ ๑๐๐ ๒๔๔ ๑๐๐ ๒๔๒ ๑๐๐ 



๒๒ 

 

 ในปี  ๒๕๖๑ องค์กรได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งมี 
การปรับปรุงให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคธุรกิจ Digital และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาตลาดสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากลกับ  
การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กรให้มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับ Digital Service รวมทั้ง
การสร้ างความ เชี่ ยวชาญ ให้ กั บบุ คลากรเพ่ื อ เพ่ิ มผลิ ตภาพ  (Productivity) ให้ กั บองค์กร 
 
กำรวิเครำะห์กำรปฏิบัติงำนด้ำนสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง ณ เดือนสิงหำคม ๒๕๖๑ 
๑. การเปรียบเทียบอัตราก าลังตามโครงสร้างของงานกับพนักงานที่ปฏิบัติงานจริง 

หน่วยงาน อัตราก าลังตาม
โครงสร้าง 

พนักงานที่ปฏิบัติงาน
จริง 

ความต้องการจริง 

ฝปก. ๑ ๑๑๒ ๗๔  
ฝปก. ๒ ๙๒ ๗๔  

รวม ๒๐๔ ๑๔๘  
อัตรำส่วนบุคลำกร เทียบอัตรำก ำลังแยกตำมท่ำเรือ 

สะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมง 
อัตราก าลังที่ตั้ง

ไว้ 
อัตราก าลังจริง (%) หมายเหตุ 

สะพานปลากรุงเทพ ๔๐ ๒๕ (๖๒.๕๐%)  
สะพานปลาสมุทรปราการ ๑๘ ๑๔ (๗๗.๗๘%)  
สะพานปลาสมุทรสาคร ๑๔ ๑๒ (๘๕.๗๑%)  

สะพานปลานครศรีธรรมราช ๑๑ ๓ (๒๗.๒๗%)  
ท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน ๑๑ ๙ (๘๑.๘๑%)  

ท่าเทียบเรือประมงสรุาษฏ์ธาน ี ๗ ๔ (๗๑.๔๓%)  
ท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุร ี ๘ ๕ (๖๒.๕๐%)  
ท่าเทียบเรือประมงตราดและอ่างศิลา ๒ ๑ (๕๐.๐๐%)  

ท่าเทียบเรือประมงปัตตาน ี ๒๕ ๒๕ (๑๐๐%)  
ท่าเทียบเรือประมงภเูก็ต ๑๖ ๑๔ (๘๗.๕๐%)  
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๑๙ ๑๓ (๖๘.๐๐%)  
ท่าเทียบเรือประมงระนอง ๑๘ ๑๔ (๗๗.๗๘%)  
ท่าเทียบเรือประมงสตูล ๘ ๖ (๗๕.๐๐%)  

ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ๕ ๒ (๔๐.๐๐%)  
 

 
 
 
 
 



๒๓ 

 

  ๒. จากตารางข้างต้น การวิเคราะห์ปริมาณงานในปัจจุบันเปรียบเทียบกับอัตรา
บุคลากรในส่วนงาน เป็นดังนี้ 
      ๒.๑ การด าเนินงานของสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงตามรายละเอียดของงาน
ที่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้ายการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน ได้ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงดังนี้ 
   - การให้บริการการขนถ่ายและจ าหน่ายสัตว์น้ าให้กับชาวประมง 
   - การด าเนินงานด้านการเงิน ประกอบด้วยการจัดเก็บรายได้ 
(ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า และอ่ืนๆ) และการ เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ (เงินเดือนและค่าใช้จ่าย 
ด าเนินงาน) 
   - การจัดท าบัญชี รายงานการเงิน 
   - การบริหารจัดการด้านสุขอนามัยของสถานที่ 
   - งานธุรการทั่วไป ได้แก่ งานสถิติ งานเอกสารทัวไป งานพัสดุ 
   - งานสินเชื่อการประมงตามที่ได้รับมอบหมาย 
  สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งจะต้องครอบคลุมการปฏิบัติงานดังกล่าว
ทั้งหมด ซึ่งในการก าหนดจ านวนอัตราก าลังที่ปฏิบัติงานในแต่ละแห่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณงาน 
ของเรือประมงและปริมาณสัตว์น้ าที่เข้ามาขนถ่ายและจ าหน่ายผ่านหน่วยงานนั้น ซึ่งเป็นที่มาของ  
การจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมและการใช้ประโยชน์ของสถานที่ ดังนั้นหน่วยงานที่มีจ านวน
เรือประมงมากและมีรายได้มากก็จะมีการก าหนดจ านวนอัตราก าลังไว้มาก  ในส่วนของจ านวน
พนักงานที่ปฏิบัติงานจริงจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้านการประมงในแต่ละพ้ืนที่และในแต่ละช่วงเวลา
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามสถานการณ์ด้านการประมง และแผนการด าเนินงานของแต่ละแห่ง
รวมทั้งนโยบายที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลาก าหนด เช่น แผนการแก้ไขปัญหาการขาดทุนของ
บางหน่วยงานโดยการลดจ านวนพนักงานลง หรือนโยบายการควบคุมจ านวนพนักงานที่ปฏฺบัติงาน 
เป็นต้น 
     ๒.๒ ในปัจจุบันองค์การสะพานปลายังไม่ได้พิจารณาอัตราก าลังและจ านวนที่
พนักงานปฏิบัติงานจริงให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทและหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีประเด็น
สรุปดังนี้ 
         ๒.๑.๑ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาทุกแห่ง
จะต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ 

(๑) การจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๔ ซึ่งจะต้อง
ปฏิบัติงาน    ตามมาตรการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบันทึก
ข้อมูลปริมาณสัตว์น้ าที่ผ่านท่าเทียบเรือประมงด้วยระบบ Thai 
Flagged Certificate System (ประกอบด้ วยการตรวจสอบ
เรือประมงก่อนเข้าเทียบท่าซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์ PIPO 
การเปิดใช้งานระบบด้วย Web Application ที่จะต้องด าเนินการ
รับรองน้ าหนักชั่งจริงเพ่ือให้ผู้ประกอบการน าไปจัดท าหนังสือ



๒๔ 

 

ก ากับการซื้ อขายสัตว์น้ า หรือ MCPD รวมถึ งการรายงาน
เรือประมงเข้าเทียบท่าทุก ๑๕ วัน) 
(๒) การด าเนินงานตามมาตรา ๙๗ และ ๙๘ ที่จะต้องดูแลงาน
ด้านสุขอนามัยที่มีความเข้มงวดมากขึ้น เพราะหากไม่สามารถผ่าน
การารับรองมาตรฐานสุขอนามัยของกรมประมงจะมีผลต่อการ
ยกเลิกการจดทะเบียนตามมาตรา ๘๔ และมีผลให้ต้องหยุดการ
ให้บริการการขนถ่ายและจ าหน่ายสัตว์น้ า 

         ๒.๑.๒ ในการปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้นตามพระราชก าหนดการประมงดังกล่าว 
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ทั้งบทบาทของท่าเทียบเรือประมงที่
จะต้องด าเนินการตาม Thai Flagged Certificate System ดังได้กล่าวแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน
ภาระหน้าที่บางเรื่องมีการก าหนดระยะเวลาให้ด าเนินการไว้ชัดเจน และหากไม่ปฏิบัติตามนั้นจะถือว่า
ด าเนินการผิดกฎหมายตามพระราชก าหนดการประมง มีผลต่อการโดนปรับตามบทลงโทษ  
และการหยุดกิจการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
 

ช่วงอำยุบุคลำกร แบ่งตำม Generations 
 

ช่วงอำยุ  (ปี) Generations จ ำนวน (คน) เฉลี่ย (%) 
๕๔-๖๐ Gen-BB ๓๘ ๑๕.๕๑ 
๓๙-๕๓ Gen-X ๙๓ ๓๗.๙๖ 
๒๑-๓๘ Gen-y ๑๑๔ ๔๖.๕๓ 

 รวม ๒๔๕ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จาก Generations แล้วพบว่า Gen-Y (ช่วงอายุ ๒๑-๓๘) มีจ านวน ๑๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ 

๔๖.๕๓ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับ Gen-x (ช่วงอายุ ๓๙-๕๓) มีจ านวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ 



๒๕ 

 

๓๗.๙๖ และ Gen-BB (ช่วงอายุ ๕๔-๖๐) มี ๓๘ คน คือเป็นร้อยละ ๑๕.๕๑ และไม่เกิน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รุ่น Gen-BB จะไม่มีอยู่ในองค์กร ดังนั้น การสรรหาบุคลากรจึงต้องมีการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการ
ด าเนินงานในปี ๕ ปี ข้างหน้า โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ หรือให้เป็นไปตาม
สมรรถนะของบุคลากร เพ่ือท าการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 

 

อัตรำก ำลังจ ำแนกตำมเพศ 
 

ประเภท ชำย (คน) หญิง (คน) 
พนักงาน ๑๔๙ ๙๖ 

รวม ๒๔๕ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตรำก ำลังในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
 

ประเภท ส่วนกลำง (คน) ส่วนภูมิภำค (คน) 
พนักงาน ๑๒๓ ๑๒๒ 

รวม ๒๔๕ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

จากตารางบุคลากรอยู่ส่วนกลางจ านวน ๑๒๓ คน ส่วนภูมิภาค ๑๒๒ คน ส่วนมากเป็นเพศ
ชาย ๑๔๙ คน เพศหญิง ๙๖ คน 

 

ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรในแต่ละระดับ 

ระดับ 
กรอบ
(๓๕๙) เฉลี่ย(%) บรรจุ(๒๓๙) เฉลี่ย(%) ว่ำง(๑๒๐) เฉลี่ย(%) 

ระดับ ๑๑ ๑ ๐.๒๘ ๑ ๐.๔๒ ๐ ๐ 

ระดับ๑๐ ๓ ๐.๘๔ ๓ ๑.๒๖ ๐ ๐ 

ระดับ ๙ ๘ ๒.๒๓ ๔ ๑.๖๗ ๔ ๓.๓๖ 

ระดับ ๘ ๒๖ ๗.๒๔ ๒๑ ๘.๗๙ ๕ ๔.๑๗ 

ระดับ ๗ ๓๙ ๑๐.๘๖ ๑๙ ๗.๙๕ ๒๐ ๑๖.๖๗ 

ระดับ ๔-๖ ๑๕๙ ๔๔.๒๙ ๙๗ ๔๐.๕๙ ๖๓ ๕๑.๖๗ 

ระดับ ๑-๓ ๑๒๓ ๓๔.๒๖ ๙๔ ๓๙.๓๓ ๒๒ ๒๔.๑๗ 

รวม ๓๕๙ ๑๐๐ ๒๓๙ ๑๐๐ ๑๑๔ ๑๐๐ 

 

 

   

 
 
   

 
 
จากตารางพบว่าองค์การสะพานปลามีอัตราทั้งสิ้น  ๓๕๙ ถือครองต าแหน่งจริง 

๒๔๕ อัตรา ยังมีอัตราว่าง ๑๑๔ อัตรา พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ๔-๖  คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๙ 
และระดับ ๑-๓  คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๓ เนื่องจากองค์การสะพานปลาอยู่ในช่วงการฟ้ืนฟูกิจการ 
ประกอบกับผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บริหารจึงมีนโยบายไม่เพ่ิมบุคลากร เพ่ือไม่ให้
เกิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร ประกอบกับองค์การสะพานปลาไม่สามารถบริหารจัดการ
เงินเดือนได้เอง คงใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือนที่รัฐเป็นผู้ก าหนด ซึ่งองค์การสะพานปลามีโครงสร้าง
เงินเดือนอยู่ที่ ๔๗ ขั้น และยังไม่สามารถที่จะขยายขั้นเงินเดือนสูงสุดได้ เนื่องจากผลประกอบการไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย (ขาดทุน) จึงมีนโยบายให้บูรณาการบุคลากรที่มีอยู่  อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อองค์กรมากท่ีสุด 



๒๗ 

 

  ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม  บัณฑิตที่จบใหม่ส่วนมากจะมองหางานที่มั่นคงมี
ค่าตอบแทนสูง เช่นภาคเอกชน และข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ ท าให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจบางแห่งขาด
แคลนบุคลากร มีอัตราการลาออกของพนักงานใหม่ เพ่ือไปบรรจุเป็นข้าราชการ ท าให้หน่วยงานต้อง
สรรหา และมีการบรรจุพนักงานใหม่บ่อยขึ้น ปัญหาดังกล่าวหน่วยงานได้ตระหนัก และหาแนว
ทางแก้ไข เช่น ปรับโครงสร้างเงินเดือนตามมติ ครม. ในหลายครั้งที่ผ่านมา  
 
อำยุเฉลี่ยของบุคลำกรตำมระดับ ขององค์กำรสะพำนปลำ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ต าแหน่ง (ระดับ) อายุเฉลี่ย (ปี) 
๑ ๒๘ 
๒ ๔๑ 
๓ ๓๔ 
๔ ๓๗ 
๕ ๔๔ 
๖ ๔๘ 
๗ ๕๑ 
๘ ๕๓ 
๙ ๕๘ 

๑๐ ๕๘ 



๒๘ 

 

วุฒิกำรศึกษำของบุคลำกรในองค์กำรสะพำนปลำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
  จากตารางและรูปพบว่า องค์การสะพานปลา มีบุคลากรส่วนใหญ่จบการศึกษาวุฒิ
ปริญญาตรี จ านวน ๑๒๔ คน และบุคลากรที่จบการศึกษาวุฒิปริญญาโท จ านวน ๑๐ คน จากข้อมูล
เห็นได้ว่า จากพนักงานที่มีทั้งสิ้น ๒๔๕ อัตรา ที่ปฏิบัติงานจริง มีพนักงานที่มีศักยภาพสูงถึง ๑๓๔ คน 
ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสภาวณ์การปัจจุบันได้ 

 

วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน(คน)  

ปริญญาโท ๑๐ 

ปริญญาตรี ๑๒๔ 

ปวส./อนุปริญญา ๒๒ 

ปวช. ๖๓ 

มัธยม ๖ ๑๘ 

มัธยมต้น ๖ 

ประถม ๒ 



๒๙ 

 

โครงสร้ำงต ำแหน่งงำนพนักงำนองค์กำรสะพำนปลำ 
 

ต ำแหน่ง จ ำนวนบุคลำกร (คน) 
เจ้าหน้าทีน่โยบายและแผน ๑๘ 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ๒๐ 
นิติกร ๕ 
บุคลากร ๖ 
นักบัญชี  ๑๓ 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๔๒ 
เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี ๒ 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๑ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๔ 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานพัสดุ ๑ 
วิศวกรโยธา ๒ 
สถาปนิก ๑ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๙๑ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ข้อมูลผู้เกษียณอำย ุ(ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กำรสะพำนปลำ 
 

ปี จ ำนวนผู้เกษียณอำยุ (คน)  
๒๕๖๐ ๙ 
๒๕๖๑ ๖ 
๒๕๖๒ ๖ 
๒๕๖๓ ๓ 
๒๕๖๔ ๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี ๒๕๖๑  จะเห็นว่ำมีพนักงำนที่เกษียณอำยุจ ำนวน ๖ คน แยกเป็น 
- ผู้อ านวยการฝ่าย ๒ คน  
- ส านัก ๑ คน 
- ปฏิบัติ ๓  คน 
ในปี ๒๕๖๒  จะเห็นว่ำมีพนักงำนที่เกษียณอำยุจ ำนวน ๖ คน แยกเป็น 
- ผู้อ านวยการฝ่าย ๑ คน  
- ส านัก ๓ คน 
- หัวหน้าแผนก ๑ คน  
- ปฏิบัติ จ านวน  ๑  คน 
ในปี ๒๕๖๓  จะเห็นว่ำมีพนักงำนที่เกษียณอำยุจ ำนวน ๓ คน แยกเป็น 
- รองผู้อ านวยการ ด้านปฏิบัติการ ๑ คน 
- ส านัก ๑ คน 
- ปฏิบัติ   ๑  คน 
ในปี ๒๕๖๔  จะเห็นว่ำมีพนักงำนที่เกษียณอำยุจ ำนวน ๖ คน แยกเป็น 
- รองผู้อ านวยการ ด้านบริหาร ๑ คน 
- ส านัก ๔ คน 
- ปฏิบัติ   ๑  คน 

 



๓๑ 

 

อัตรำกำรลำออกของพนักงำน 
 

ปี จ ำนวนผู้ลำออก (คน)  คิดเป็น % 
๒๕๕๖ (๒๗๐ คน) ๑๑  ๔.๐๗ 
๒๕๕๗ (๒๖๒ คน) ๓  ๑.๑๔ 
๒๕๕๘ (๒๔๙ คน) ๗  ๒.๘๑ 
๒๕๕๙ (๒๔๔ คน) ๖  ๒.๔๕ 
๒๕๖๐ (๒๔๒ คน) ๖  ๒.๔๗ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลชั่วโมงอบรม ต่อคน ต่อปี (ส่งพนักงำนอบรมภำยนอก) ๑ วัน / ๖ ชม. 
 

ปีงบประมำณ จ ำนวนคน จ ำนวนชั่วโมง (๑ วัน/๖ ชม.) เฉลี่ยนต่อ
คน (ชม.) 

๒๕๕๗ ๑๖๖ ๒๕๓ ๑.๕๒ 
๒๕๕๘ ๒๗๒ ๑,๖๓๒ ๖ 
๒๕๕๙ ๓๐๕ ๑,๘๓๐ ๖ 

 
 
 

  
 
 
 
 



๓๒ 

 

ข้อมูลชั่วโมงอบรม ต่อคน ต่อปี (จัดอบรมพนักงำนภำยใน) ๑ วัน / ๖ ชม. 
 

ปีงบประมำณ จ ำนวน
คน 

จ ำนวนชั่วโมง (๑ วัน/
๖ ชม.) 

เฉลี่ยนต่อคน 
(ชม.) 

๒๕๕๘ ๒๔๔ ๒,๐๗๐ ๘.๕ 
๒๕๕๙ ๒๗๒ ๒,๗๔๖ ๑๐.๑ 

 

 
 

    อัตรำว่ำงของผู้น ำระดับสูงเทียบกรอบต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง (%) ณ สิงหำคม ๒๕๖๑ 
 

ต ำแหน่ง จ ำนวนทั้งหมด  จ ำนวนจริง (%) 
รองผู้อ านวยการ ๓ ๓ (๑๐๐.๐๐ %) 
ผู้อ านวยการฝ่าย ๘ ๔ (๕๐.๐๐ %) 

ส านัก (๘) ๑๙ ๑๙ (๑๐๐.๐๐ %) 
หัวหน้าแผนก (๗) ๖ ๔ (๖๖.๖๗%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๓๓ 

 

จ ำนวนบุคลำกรที่ได้ Certificate 
 

ประเภทใบ Certificate จ ำนวนบุคลำกร (คน)  
วิศวกรรม ๓ 

นิติกร ๓ 
จป ๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประเมินควำมต้องกำรของแต่ละฝ่ำยงำนเพื่อจัดท ำแผนสนับสนุน 
ในด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

  ๑. ความต้องการให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสนับสนุนงานในฝ่าย/ส านัก 
             - ความพร้อมด้านอัตราก าลังเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน  
                        - การเตรียมความพร้อมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
                  - ความรอบรู้ในด้านธุรกิจขององค์กร  
                  - สร้าง passion และทัศนคติที่ดีในการให้บริการ 

๒. ความคาดหวังกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
       - น าเทคโนโลยีมาช่วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานกระบวนงานในรูปแบบ 
Digital  
       - ปรับปรุงกระบวนการในการสรรหา (Recruit)  การรักษา (Retain)  
 
 
 
 



๓๔ 

 

กำรวิเครำะห์ SWOT ควำมท้ำทำย (Strategic Challenge) และควำมได้เปรียบ (Strategic 
Advantage) 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล น าข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล  สภาพแวดล้อมปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  และ 
ผลการประเมินความต้องการของแต่ละฝ่ายงานมาสนับสนุนในการทบทวน SWOT ความท้าทาย 
(Strategic Challenge) และความได้เปรียบ (Strategic Advantage) เพ่ือน ามาสู่การเตรียมความ
พร้อมในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีรายละเอียด ดังนี้ 

กำรวิเครำะห์ SWOT ด้ำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลโดยใช้ TOWs 
Strength 
S๑ : มีโครงสร้างองค์กรที่จ าแนกตามกลุ่มงาน และมี
การก าหนดต าแหน่งงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ชัดเจน 
S๒ : ผู้บริหารระดบัสูงมีวสิัยทัศน์ และความมุ่งมั่น 
รวมทั้งมีขีดความสามารถที่จ าเป็นในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในระยะ
ยาว 
S๓ : บุคลากรขององค์การเป็นผู้มีประสบการณ์ การ
ให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตวน์้ า และมีขีดความสามารถ
เพียงพอในการให้ความช่วยเหลือชาวประมงในการให้
ความรู้และการประกอบอาชีพดา้นการประมง 
S๔ : กระบวนการอบรม และการพัฒนาบุคลากร
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจขององค์การ 
S๕ : มีการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
ที่แบ่งเป็นแผนระยะสัน้ และระยะยาวทีช่ัดเจน 
S๖ : มีเครื่องมือที่มีมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
และพัฒนาบุคลากร 
S๗ : มีการจัดสรรบุคลากรที่ปฏบิัติงานในแต่ละพื้นที่
ท่าเทียบเรือให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของ
องค์การ 
S๘ : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สินเชื่อ
เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมง ท าให้มีความเสี่ยงต่ า
ในการให้สินเชื่อ 
 
S๙ : มีการอบรมด้านจริยธรรม ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ และการประพฤตปิฏิบัตติามกฎระเบียบ
ข้อบังคับตามหลักสุขอนามัย และมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 

Weakness 
W๑ : ยังไม่มีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกันตั้งแต่ยุทธศาสตรล์งมาจนถึงระดับ
บุคคล จึงอาจส่งผลต่อการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ 
W๒ : กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานยงัไม่
มีความชัดเจน ตลอดจนยงัไม่มกีารก าหนด KPI 
รายบุคคล ทีป่ระกอบด้วยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการประเมนิสมรรถนะ 
W๓ : ยังไม่มีการก าหนดสารสนเทศที่ส าคัญดา้น
ทรัพยากรบุคคล (HR Dashboard) และก าหนด
วงรอบการติดตาม และวิเคราะห์อย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้ผู้บริหารใช้สารสนเทศเปน็ข้อมูลในการ
ตัดสินใจปรบัปรุง และพัฒนาผลการด าเนนิงาน 
W๔ : ระบบการสรรหาบุคลากรล่าชา้ และยงัขาด
แนวทาง และการประเมินประสทิธิผลทีช่ัดเจน 
เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการสรรหาจะได้คนเก่ง
และคนดี  
W๕ : ยังขาดกระบวนการที่มปีระสิทธิภาพในการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันต่อการทดแทนต าแหนง่
ที่เกษียณในอีก ๕ ปีข้างหน้าซึ่งมีจ านวนมาก  
W๖ : โครงสร้างเงินเดือนไมส่ามารถดึงดูดผู้มี
ศักยภาพเข้ามาท างานในองค์การ 
W๗ : ระบบสวัสดิการยังไมด่ึงดดูคนรุ่นใหม่ให้เข้า
มาท างานในองค์การ 
W๘ : บุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาพื้นที่เชา่ ให้มีประสิทธิภาพ 
 



๓๕ 

 

Opportunity 
O๑ : รัฐบาลมนีโยบายพัฒนาศกัยภาพบุคลากร
รัฐวิสาหกิจ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน Digital ท า
ให้ต้องพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ  
O๒ : ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจท าให้เกิดการ
ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
O๓ : นโยบายรัฐในการยกระดบัมาตรฐานสนิค้าและ
สินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
สินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตวน์้ าท าให้ ต้องทบทวน
โครงสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
O๔ : รัฐบาลมนีโยบายส่งเสริมการป้องกัน IUU ท าให้
ต้องเตรียมจ านวนบุคลากร และพัฒนาขีด
ความสามารถ เพื่อรองรับมาตรการ และแผนงาน
ดังกล่าว 

Threat 
T๑ : สภาวะการแข่งขันของตลาดแรงงาน ท าให้
เกิดรูปแบบการจ้างใหม่ๆ ท าให้มีความเสี่ยงต่อการ
ลาออกของบุคลากรไปท างานทีอ่ื่นที่สามารถให้
ผลตอบแทนที่สูงกวา่ หรือมีงานที่ท้าทายกว่าของผู้
มีศักยภาพสูง 
T๒ : คนใน Generation Y/Z เป็นคนรุน่ใหม่ที่มี
แนวคิดแตกต่างจากคนในรุ่นก่อน ท าให้องค์กร
ต้องเตรียมวิธีการบริหารจัดการ หรือ วัฒนธรรมใน
องค์กรเพื่อให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบนั 
T๓ : กฎหมายแรงงาน.....(มีผลมั้ย?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี ๓ 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

กำรก ำหนดยุทธศำสตร์บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

จากการก าหนดประเด็นกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ SWOT 
สามารถน ามาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : เพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล (S๕, O๒, W๒)  
  กลยุทธ์ที่ ๑  การปรับปรุงโครงสร้างให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
  กลยุทธ์ที่ ๒  การวางแผนและบริหารอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์องค์กร 
  กลยุทธ์ที่ ๓  การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
ตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร  
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำบุคลำกร (S๓, O๒, W๕)  
  กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะของบุคลากรตามสมรรถนะ  
  กลยุทธ์ที่ ๕  การจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร  
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล (O๑, W๓, T๒) 
  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธที่ ๗ เสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
  กลยุทธที่ ๘ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานและผูกพันนักองค์กร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

เป้ำประสงค์ตำมกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล          เป้ำประสงค์ 

๑. การปรับปรุงโครงสร้างให้เอ้ือต่อการ
ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์องค์กร  

ปรับโครงสร้าง ก าหนดอัตรากาลัง และ
ทบทวนสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน 

๒. มีการวางแผนและบริหารก าลังคนให้
สอดคล้องกับ การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
องค์กร  

มีอัตรากำลังคนท่ีสอดคล้องกับการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ องค์กร 

๓.การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร
ทรัพยากรทรัพยากร บุคคลเพื่อตอบสนองการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร  

มีการสื่อสารแนวทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างทั่วถึง 

๔. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพ่ือ พัฒนาความรู้และทักษะของ
บุคลากรตามสมรรถนะ  

พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ด้วยการ
พัฒนาศักยภาพ ความรู้ทักษะ ที่จ าเป็นใน
การท างาน และตอบสนองภารกิจ และ
ความก้าวหน้าในองค์กร 

๕.พัฒนาเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

๖. พัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน
และผูกพันรักองค์กร  

บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและมีสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ การท างาน 

๗. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากร บุคคลให้มีประสิทธิภาพ  

มีระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๘. การจัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา
บุคลากร  

สร้างกระบวนการจัดการความรู้ และสร้าง
บุคลากรทดแทน 



๓๘ 

 

โครงกำร / กิจกรรมในปีงบประมำณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Human Resource 
Management)   
 กลยุทธ์ที่ ๑  การปรับปรุงโครงสร้างให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร  
  - ทบทวนแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลประจ าปี    
  - การปรับโครงสร้างองค์กร  
  - แผนสืบทอดต าแหน่งที่ส าคัญขององค์กร  
 กลยุทธ์ที่ ๒ การวางแผนและบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
  - การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
  - การจัดท าและถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI) สู่ต าแหน่งงาน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร  
  - การถ่ายทอดและสื่อสารงานด้านทรัพยากรบุคคล  
  - การติดตามผลการประเมินรายบุคคล 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำบุคลำกร (Human Resource Development) 
 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะของบุคลากรตามสมรรถนะ  
  - การจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  
  - ทบทวนสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency: FC) 
  - ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคคล  
  - การจัดท าความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career path)  
 กลยุทธ์ที่ ๕  เสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
  - การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน  
  - รวมพลังคน อสป. ต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพ่ือสร้างจุดเปลี่ยนที่ยั่งยืน  
 กลยุทธ์ที่ ๖  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานและผูกพันรักองค์กร  
  - โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและประสาน สัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้บริหารกับ
พนักงาน  
  - เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการท างานและความผูกพันรักองค์กรของบุคลากรอสป. 
(Engagement)  
  - การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อสนับสนุนระบบกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล  
 กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  
  - จัดท าระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล  
 กลยุทธ์ที่ ๘  การจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร 
  - การจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) และการท าคู่มือปฏิบัติงาน   



๓๙ 

 

                                     

 

 

    
    
 
 
 

 

  
 

 
 

กรอบแนวคิดกำรบริหำรงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรนั้น ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและ
พัฒนาองค์กร ได้พัฒนากรอบแนวความคิดบนพ้ืนฐานของบริบทองค์กร ด้วยการค านึงถึงเป้าหมาย
สูงสุดขององค์กรที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรขององค์กรต้องเพ่ิมศักยภาพทั้งด้านวิชาการ 
เทคโนโลยี และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายทางด้านวิชาการ ในการพัฒนาองค์ความรู้ มีนโยบาย  
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ให้มีคุณภาพและน าไปสู่  การพัฒนาผลงานโดยรวม 
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายในทุกด้านที่องค์กร รับผิดชอบ 
คือ การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าประมง และการด าเนินงานด้านการหารายได้ การพัฒนาบุคลากร 
ขององค์กรนั้นต้องมีพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น 
ต้องน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพของบุคคลากรในทุกมิติ เพ่ือเป็นหลักส าคัญ 
ในการจัดท าแผนทรัพยากรบุคคลขององค์การสะพานปลา และสิ่งที่ควรค านึงถึงเป็นอย่างยิ่งคือ  
การวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายใน หรือจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมศักยภาพหรือ
พลังที่มีอยู่ ให้แข็งแรงมากขึ้น ค้นหาแนวทางป้องกันหรือลดจุดอ่อนให้หมดไปจากองค์กร  
การวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายนอก หรือโอกาสและอุปสรรค เพ่ือเปิดรับ โอกาสที่เป็นประโยชน์และเอ้ือ
ต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร และหลบเลี่ยงสิ่งที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งมีผลกระทบหรือ  
มีอิทธิพลต่อเป้าหมายและการด าเนินงานขององค์การสะพานปลา  

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์   Strategy Map 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เกี่ยวกับการประเมิน
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศประกอบกับแนว
ทางการประยุกต์ใช้ในส่วนราชการ (สานักงาน ก.พ.) และบุคลากรของรัฐ จึงก าห นดมาตรฐาน
ความส าเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) หมายถึง ผลการบริหาร
ราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของส่วนงานต้องบรรลุ ส าเร็จได้ ซึ่งมี
อยู่ด้วยกัน ๕ มิติ คือ 

มิติที่  ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ เป็นมิติที่จะท าให้หน่วยงานทราบว่า 
มีแนวทาง และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับมาตรฐานดังต่อไปนี้หรือไม่  

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational 
Efficiency) หมายถึง กิ จกรรมและกระบวน การบริหารทรัพยากรบุ คคลของหน่ วยงาน   
(HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม ่

มิ ติ ที่  ๓  ป ระสิ ท ธิ ผ ล ขอ งก ารบ ริ ห ารท รัพ ย าก รบุ คคล  (HRM Program 
Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ หรือไม่ เพียงใด 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนงาน
ขององค์กร มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ โดยค านึงถึงหลักความ สามารถและผลงาน  
หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักธรรมมาภิบาลหรือไม่ 

มิติที่  ๕  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง  
การที่องค์กรมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของบุคลากรหรือไม ่

จากมิติของการประเมินในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง ๕ มิติ เป็นเครื่องมือที่ 
จะช่วยท าให้องค์กรใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงาน  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือไม่ องค์กรจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ 
มิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้าน  
การบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความส าเร็จทั้ง ๕ มิติ  

จากแนวทางการจัดทาแผนที่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพต่อไปนี้ 
       

 
 



๔๑ 

 

แผนที่กลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Strategy Map) 

 
 
 



๔๒ 

 

กำรก ำหนดแผนงำน / โครงกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคบรองรับแผนงำนขององค์กร (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ ประเด็นกลยุทธ ์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ ตัวชีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ งบประมาณ 

๒๕๖
๑ 

๒๕๖
๒ 

๒๕๖
๓ 

๒๕๖
๔ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
พัฒนาด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑. การปรับปรุง
โครงสร้างให้เอื้อต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
องค์กร 

ปรับโครงสร้าง ก าหนดอัตรา
กาลัง และทบทวนสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งงาน 

๑. ทบทวนแผนแมบ่ทด้าน
ทรัพยากรบุคคลประจ าทุกป ี

ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าแผนแม่บทดา้น
ทรัพยากรบุคคล 

- ฝ่ายยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
- ฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร  

     

๒. การปรับโครงสร้างองค์กร ร้อยละความส าเร็จในการ
ปรับโครงสร้าง 

คณะท างานปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

     

๓. แผนสืบทอดต าแหน่งที่ส าคัญ 
   ระดับ ๙-๑๐  

ร้อยละความส าเร็จในการ
แต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งที่
ส าคัญ 

- ผู้บริหารสงูสุดและ
นโยบายผู้บริหารองค์กร
ด้านการสรรหา 

    ทุกปีที่มีการสรรหา
ผู้บริหารในต าแหน่ง
ที่ส าคัญ 

  ๔.ทบทวนมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง  JD 

- ความส าเร็จในการจัดท า
และทบทวนคุณสมบัติ
ต าแหน่ง 

- คณะท างาน  
- ฝ่ายบริหาและพัฒนา
องค์กร และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

    (เพิ่ม) 

๒. การวางแผนและ
บริหารก าลังคนให้
สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์องค์กร    
 

มีอัตรากำลังคนที่สอดคล้อง
กับการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ องค์กร 

๕.การวิเคราะห์และวางแผน
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละความส าเร็จในการ
ปรับเปลี่ยน โยกย้ายแล
บริหารอัตราก าลังให้
เพียงพอต่อการท างาน 

ฝ่ายริหารและพัฒนา
องค์กร  
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

     

๖. ทบทวนสมรรถนะตามสาย
งาน (competency) 

- ร้อยละความส าเร็จในการ
ทบทวนสมรรถนะตามสาย
งาน 

- ฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร และ 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

     

๓.การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ตอบสนองการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์องค์กร 

มีการสื่อสารแนวทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง
ทั่วถึง 

๗.การถ่ายทอดและสื่อสารงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล 

จ านวนหรอืช่องทางในการ
ถ่ายทอด สื่อสาร ดา้น
บริหารทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง      

๘..การติดตามผลประเมิน
รายบุคคล 

ร้อยละความส าเร็จในการ
ประเมินผลรายบุคคล 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง      



๔๓ 

 

การก าหนดแผนงาน / โครงการด้านทรัพยากรบุคคลรองรับแผนงานขององค์กร (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ ประเด็นกลยุทธ ์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ ตัวชีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ งบประมาณ 

๒๕๖
๑ 

๒๕๖
๒ 

๒๕๖
๓ 

๒๕๖
๔ 

๒. การพัฒนาบุคคลากร ๑. พัฒนาบุคลากรทกุ
ระดับอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพื่อ พัฒนา
ความรู้และทักษะของ
บุคลากรตามสมรรถนะ 

พัฒนาบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ ดว้ยการพัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ ทักษะ ที่
จ าเป็นในการท างานและ
ตอบสนองภารกจิขององค์กร 

๙. ทบทวนแผนพัฒนาและ
สมรรถนะด้านบุคคลกรประจ า
ทุกป ี

- ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าแผนพัฒนาดา้น
พัฒนาบุคคลกรในแต่ละปี
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร 
- ระดับคสามพึงพอใจใน
การพัฒนาบุคลากร 
- ระดับความส าเร็จในการ
จัดอบรมเป็นไปตามแผน 

- ฝ่ายยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
- ฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร และ 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  

     

๑๐..การจัดท าและถ่ายทอด
ตัวชี้วัด (KPI) สู่ต าแหน่งงาน 

ร้อยล่ะความส าเร็จของการ
ถ่ายทอดตวัชีวัดลง
ต าแหน่งงาน 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง      

๑๑..ทบทวนการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ในแต่ละ
ต าแหน่งงาน 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง      

๒.การจัดการองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาบุคลากร 
 

สร้างกระบวนการจัดการ
ความรู้ และสร้างบุคลากร
ทดแทน 

๑๒.การจัดการความรู้มุ่งสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(KM&OC)และการท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน   

- จ านวนความรู้ที่สรุปและ
รวบรวมขึ้นระบบ (OC) 
- จ านวนคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน  

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 
 
 
 

     

 
 
 
 



๔๔ 

 

 
การก าหนดแผนงาน / โครงการด้านทรัพยากรบุคคบรองรับแผนงานขององค์กร (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นกลยุทธ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ ตัวชีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ งบประมาณ 
๒๕๖
๑ 

๒๕๖
๒ 

๒๕๖
๓ 

๒๕๖
๔ 

๓.การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ 

มีระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๑๓.จัดท าระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

- ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าระบบสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล 

- ฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร และ 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  

     

๒.เสริมสร้างจิตส านึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภบิาล 

มีการส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล 

๑๔..การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน 

- ร้อยละของคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น 

- ฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร และ 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

     

๑๕..รวมพลังคน อสป. ต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างจุด
เปลี่ยนที่ยั่งยืน) 

ร้อยละในความเข้าใจเรื่อง
การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง      

๓.สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการท างานและผกูพัน
รักองค์กร  

บุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์กรและมีสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน 

๑๖..โครงการเสริมสร้างความ
สามัคคีและประสาน สัมพันธ์ที่ดี 
ระหว่างผู้บริหารกับพนกังาน 

- จ านวนกจิกรรมที่
ผู้บริหารและพนกังานท
ร่วมกัน 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อ 
 
 
 

     

๑๗. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการ
ท างานและความผกูพันรักองค์กร
ของบุคลากร อสป. 
(Engagement)  

ร้อยละของคะแนนความ
ผูกพันและความพึงพอใจ
ในการท างาน 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง      

๑๘. การส่งเสริมความปลอดภยั 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

จ านวนอบุัติเหตุในการ
ท างานไม่เกินคร้ัวง/ปี 

คณะกรรมการชีวอนามยั
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     



๔๕ 

 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

๑. โครงกำร  : ทบทวนแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลประจ าปี ๒๕๖๑  
ยุทธศำสตร์  : เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประเด็นกลยุทธ์  : การปรับปรุงโครงสร้างให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร  
เป้ำประสงค์  : ปรับโครงสร้าง ก าหนดอัตราก าลังทีเ่หมาะสม  
ผู้รับผิดชอบ  : ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และผูเ้กี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัด   : ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ ๑๐๐)  
เป้ำหมำย  : แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

ล ำดับ ขั้นตอน/วิธกีำรด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ทบทวนแผนแม่บทในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 

            โครงการพี่
เลี้ยง 

๒ จัดท าข้อมูลด้านบุคลากร
ประกอบการด าเนินงาน 

             

๓ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลและข้อมูลด้าน
สารสนเทศในการด าเนินงาน 

             

๔ เสนอขอความเห็นชอบผู้บริหาร             ด าเนินการ
ต่อในปี 
๒๕๖๒ 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัด ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 

ระดับคะแนน ค่ำเป้ำหมำยของผลงำน (KPI) 
๑ ทบทวนกระบวนการขจัดท าแผนยทุธศาสตรด์้านทรัพยากรบุคคล (๒๐%) 
๒ วิเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์องค์กร และข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร (๔๐%) 
๓ ได้ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (HR strategy) และ กลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT TOWs (๖๐%) 
๔ ได้รางยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบคุคล และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจ าปี (๘๐%) 
๕ น าเสนอขอความเห็นชอบผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

๒. โครงกำร  :  การปรับโครงสร้างองค์กร 
ยุทธศำสตร์  :  เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประเด็นกลยุทธ์  :  การปรับปรุงโครงสรา้งให้เอื้อตอ่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
เป้ำประสงค์  :  ปรับโครงสร้าง ก าหนดอัตราก าลังที่เหมาะสม  
ผู้รับผิดชอบ  :  แผนการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และผู้เกีย่วข้อง 
ตัวชี้วัด   :  ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
เป้ำหมำย  :  ๑.  โครงสร้างองค์กรใหม่ และการโยกย้าย แต่งตั้งบุคลากรในโครงสร้างใหม่  
              ๒.  ข้องบังคับว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ความรบัผิดชอบของส่วนงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

ล ำดับ ขั้นตอน/วิธกีำรด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงโครงสร้าง              
๒ ด าเนินการศึกษาและประชุม

ผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงโครงสรา้ง 
             

๓ น าเสนอคณะท างานด้านบุคคล ท่ี
แต่งตั้งตามนโยบายคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องอัตราก าลัง 

             

๔ เสนอร่างข้อบังคับ ว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนงานและหนา้ที่ความรับผิดชอบ
ของส่วนงานฯ ให้คณะกรรมการ
พิจารณา 

             

๕ ประกาศใช้ข้อบังคับฯ ลงในระบบ IT              
๖ จัดท าค าสั่ง โยกย้ายหรือแต่งตั้ง

พนักงานตามโครงสร้างใหม่ให้
เหมาะสม 

             

 
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัด ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 

ระดับคะแนน ค่ำเป้ำหมำยของผลงำน (KPI) 
๑ มีการแต่งตั้งคณะท างานปรบัปรุงโครงสร้าง (๒๐%) 
๒ มีการประชุมคณะท างานฯ  (๖๐%) 
๓ มีการศึกษาและหารือผู้เกีย่วข้องในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรร่วมกัน (๖๐%) 
๔ มีข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งส่วนงานละหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ (๘๐%) 
๕ มีค าสั่งโยกย้ายหรือแต่งตั้งพนักงานในโครงสร้างใหม่ (๑๐๐%) 

 
 
 

 

 
 



๔๗ 

 

๓. โครงกำร  :  การจัดท าการสบืทอดต าแหน่ง ๙-๑๐ 
ยุทธศำสตร์  :  เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประเด็นกลยุทธ ์ : การปรับปรุงโครงสร้างให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร    
เป้ำประสงค์  :  ปรับปรุงโครงสร้าง ก าหนดอัตรา และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างเหมาะสม 
ผู้รับผิดชอบ  :  แผนการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้ที่เกีย่วข้อง 
ตัวชี้วัด   :  ร้อยละความส าเร็จในการแต่งตัง้ผู้อ ารงต าแหน่ง ระดับ ๙-๑๐  
เป้ำหมำย  :  มีการแต่งตั้งบุคลากรด ารงต าแหน่ง ระดับ ๙-๑๐ 
        

ล ำดับ ขั้นตอน/วิธกีำรด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ มีบันทึกเสนอผูบ้ริหารในการพิจารณา
สรรหาผูม้ีคุณสมบตัิ  

            ตาม
นโยบาย
ผู้บริหาร 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประชุม ก าหนด
คุณสมบัติ และก าหนดวันรับสมัคร 

             

๓ ประกาศรับสมคัรบุคลากร              
๔ คณะกรรมการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์              
๕ เสนอคณะกรรมการองค์การสะพาน

ปลาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
             

๖ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับการสรรหา      ๑     ๒     
 
หมำยเหตุ     สรรหำ ๒ คน ระดับ ๑๐   ๑. รองผู้อ านวยการด้าน บริหาร  เริ่มปฏิบตัิหน้าที่ เมื่อวันท่ี ๑ กพ.๖๑ 
      ๒. รองผู้อ านวยการด้าน ด้านพัฒนากิจการประมง เมื่อวันที่ ๑ มิย. ๒๕๖๑ 
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัด ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 

ระดับคะแนน ค่ำเป้ำหมำยของผลงำน (KPI) 
๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา   
๒ คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุม    
๓ ประกาศรับสมคัร   
๔ เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาให้ความเห็นชอบ   
๕ ค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหารระดับ ๙-๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

๔. โครงกำร  :  การวิเคราะห์อัตราก าลังและวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง  
ยุทธศำสตร์  :  เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นกลยุทธ ์ :   การวางแผนและบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร 
เป้ำประสงค์  :   มีอัตราก าลังคนท่ีสอดคล้องกันการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร 
ผู้รับผิดชอบ  :   แผนการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และผู้เกีย่วข้อง  
ตัวชี้วัด   :   ความส าเร็จในการด าเนินงานพิจารณาอตัราก าลังของส่วนงาน 
เป้ำหมำย  :   เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรและสอดคลอ้งกับการด าเนินงาน 
 
(กรณีการแต่งตั้งคณะท างานจากคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แต่งตั้งคณะท างาน เมื่อ ๓๐ ธค ๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) 

ล ำดับ ขั้นตอน/วิธกีำรด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ แต่งตั้งคณะท างานฯ               
๒ ประชุมคณะท างานฯ  ๑ ๒  ๓    ๔,๕     
๓ ผลการพิจารณาอัตราก าลัง              
๔ เสนอผู้บริหารใหความเห็นชอบ              
๕ ค าสั่งปรับเปลี่ยนอัตราก าลังของส่วน

งาน  
             

๖ มีค าสั่งปรับเปลีย่น/โยกย้ายตาม
อัตราก าลังใหม ่

             

 
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัด ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 

ระดับคะแนน ค่ำเป้ำหมำยของผลงำน (KPI) 
๑ แต่งตั้งคณะท างานฯ  
๒ ศึกษาและหารือผูเ้กี่ยวข้องในการพิจารณาปรับอัตราก าลัง   
๓ ประชุมคณะท างานฯ 
๔ ผลการปรับอัตราก าลัง เสนอผู้บรหิารเห็นชอบ 
๕ ออกค าสั่งปรับเปลี่ยนอัตราก าลัง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

๕.โครงกำร  :  .ทบทวนมาตรฐานก าหนดต าแหน่งคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  JD 
ยุทธศำสตร์  :  เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นกลยุทธ์   :  การปรับปรุงโครงสรา้งให้เอื้อตอ่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
เป้ำประสงค์  :  มีอัตราก าลังคนท่ีสอดคล้องกันการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร 
ผู้รับผิดชอบ  :  แผนกการเจ้าหน้าที่ ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝา่ยบริหารและพัฒนาองค์กร และผู้เกี่ยวขอ้ง 
ตัวชี้วัด   :  ความส าเร็จในการจัดท าและทบทวนคุณสมบัติต าแหน่ง สายงานด้านพัฒนากิจการประมง 
เป้ำหมำย  :  ก าหนดคุณสมบัตติ าแหน่ง สายงานด้านพัฒนากิจการประมง ท่ีชัดเจน 

ล ำดับ ขั้นตอน/วิธกีำรด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ              
๒ ประชุมคณะกรรมการฯ              
๓ แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ              
๔ ประชุมคณะกรรมการฯ               
๕ น าเสนอผู้บริหารเห็นชอบ              
๖ จัดท าระเบียบ ว่าด้วยการก าหนด

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของส่วน
งาน พศ.๒๕๖๑ ให้ผูบ้ริหารลงนาม 

             

๗ ประกาศประชาสมัพันธ์ลงระบบ              
 
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัด ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 

ระดับคะแนน ค่ำเป้ำหมำยของผลงำน (KPI) 
๑ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
๒ ศึกษาข้อมูลหารือผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน  
๓ จัดท าบันทึกแจ้งส่วนงานท่ีเกี่ยวขอ้ง สายงานด้านพัฒนากิจการประมง 
๔ เสนอผู้บริหารพจิารณาให้ความเหน็ชอบ ระเบียบว่าด้วย การก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสว่น

งาน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงนาม 
๕ ประกาศประชาสมัพันธ์ลงระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

๖. โครงกำร  :  การทบทวนสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency : FC) ด้านพัฒนากิจการประมง 
ยุทธศำสตร์  :  เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นกลยุทธ์  :  พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรตามสมรรถนะ  
เป้ำประสงค์ :   พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ด้วยการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ทักษะ ท่ีจ าเป็นในการท างานและตอบสนองภารกิจองค์กร 
ผู้รับผิดชอบ  :   แผนกการเจ้าหน้าที่ ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝา่ยบริหารและพัฒนาองค์กร และผู้เกี่ยวขอ้ง 
ตัวชี้วัด   :   ความส าเร็จในการทบทวนสมรรถนะประจ าสายงานด้านพัฒนากจิการประมง 
เป้ำหมำย  :   สมรรถนะประจ าสายงานดา้นพัฒนากิจการประมง 
(เปน็การด าเนินงานควบคู่กับส านกังานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ในการจดัท าระบบประเมินผลโดยใช้ดิจิทลั) 

ล ำดับ ขั้นตอน/วิธกีำรด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ              
๒ ประชุมคณะกรรมการฯ      ครั้ง

ที่ 
๑ 

ครั้ง
ที่ ๒ 

  ครั้ง
ที่ 
๓ 

   

๓ แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ              
๔ จัดท าข้อมูลร่างสมรรถนะประจ าสาย

งานเกี่ยวข้องรองรับ FC 
             

๓ ประชุมคณะกรรมการฯ              
๕ จัดท าแบบสอบถามความรูเ้บื้องตน้ 

Competency ลงระบบ OC ให้
พนักงานทดสอบ 

             

๗ จัดท าคู่มือสมรรถนะประจ าต าแหน่ง              
๙  เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ               

๑๐  จัดท าการเวียนแบบประเมิน 
Competency Gap พนักงานทุก
ระดับ 

            ด าเนินการ
ในปี 
๒๕๖๒ 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัด ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 

ระดับคะแนน ค่ำเป้ำหมำยของผลงำน (KPI) 
๑ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
๒ ศึกษาข้อมูลหารือผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าสมรรถนะ 
๓ จัดท าร่างทบทวนสมรรถนะในสายงานด้านพัฒนากิจการประมง 
๔ เสนอผู้บริหารพจิารณาให้ความเหน็ชอบ 
๕ ได้สมรรถนะในสายด้านพัฒนากิจการประมง 

 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

 
๗. โครงกำร  :  การทบทวนแผนพัฒนาสรรถนะบุคลากรประจ าปี ๒๕๖๒ 
ยุทธศำสตร์  :  การพัฒนาบุคลากร  
ประเด็นกลยุทธ์  :  พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรตามสมรรถนะ  
เป้ำประสงค์ :   พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ด้วยการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ทักษะ ท่ีจ าเป็นในการท างานและตอบสนองภารกิจองค์กร 
ผู้รับผิดชอบ  :   แผนกฝึกอบรม ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และผู้เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัด  :   ๑. ร้อยละความส าเร็จในการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร 
     ๒. ระดับความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 
                ๓. ร้อยละความส าเรจ็ในการจัดิบรมตามแผนท่ีก าหนด 
เป้ำหมำย :   แผนพัฒนาบุคลากรประจ าป ี

ล ำดับ ขั้นตอน/วิธกีำรด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ส ารวจและวิเคราะห์ความจ าเป็นใน
การฝึกอบรมเพื่อจัดท าแผน
ฝึกอบรมประจ าป ี

             

๒ จัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าป ี

             

๓ เสนอผู้บริหารพจิารณาอนุมัต ิ              
๔ ด าเนินการจัดอบรม  / พัฒนา

บุคลากร ตามแผนพัฒนาบคุลากร 
            ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

๕ ประเมินผลการฝึกอบรม พร้อม
รายงานผลหลังการฝึกอบรม 

            ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัด ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 

ระดับคะแนน ค่ำเป้ำหมำยของผลงำน (KPI) 
๑ ส ารวจและวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพื่อจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปี (๒๐%) 
๒ จัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี (๔๐%) 
๓ น าเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมตัิ (๖๐%) 
๔ ด าเนินการจัดอบรม/พัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี (๘๐%) 
๕ ประเมินผลการฝึกอบรม พร้อมรายงานผลหลังการฝึกอบม (๑๐๐%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

๘. โครงกำร  :  การด าเนินการจดัท าตัวชีวัด (KPI)  (ระดับ ๘-๑๐) 
ยุทธศำสตร์  :  พัฒนาบุคลากร 
ประเด็นกลยุทธ ์ :  พัฒนาบุคลากรทุกระดับอ่างเปน็ระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรตามสมรรถนะ 
เป้ำประสงค์  :  พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ด้วยการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน 
ผู้รับผิดชอบ  :  แผนกการเจ้าหน้าที่ ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝา่ยบริหารและพัฒนาองค์กร และผู้เกี่ยวขอ้ง 
ตัวชี้วัด   :  ความส าเร็จในการถ่ายทอดตัวชีวัด ลงระบบในการประมงดิจิทัล 
เป้ำหมำย  :  มีบุคลากรที่คณุภาพ ส่งผลให้องค์กรเป็นองค์กรที่ยั่งยืน   
(เป็นการด าเนินงานควบคู่กับส านกังานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ในการจดัท าระบบประเมินผลโดยใช้ดิจิทลั) 

ล ำดับ ขั้นตอน/วิธกีำรด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ แต่งตั้งคณะท างาน              
๒ ด าเนินการปรับปรุงแบบประเมิน

พฤติกรรม 
            ด าเนินงาน

โครงการพี่
เลี้ยง 

๓ ประชุมข้อมูลด้านบุคลากรกับ สทส              
๔ ประชุมกับบริษัทผู้จัดท าระบบ KPI              
๕ บริษัทส่งแผนการด าเนินงาน  

งวดที่ ๑ พร้อมช้ีแจงการด าเนินงาน 
             

๖ บริษัทส่งงาน งวดที่ ๒              
๗ อบรมผูเ้กี่ยวข้อง รวม ๕ ครั้ง              
๘ ส่งมอบ ระบบ KPI             เดือนตุลำคม 

๒๕๖๑ 
๙ ออกประกาศใช้การประเมินผลฯ

ระบบ KPI 
            ปีงบประมำณ 

๒๕๖๒ 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัด ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 

ระดับคะแนน ค่ำเป้ำหมำยของผลงำน (KPI) 
๑ แต่งตั้งคณะท างาน  
๒ ประชุมคณะท างานฯ ศึกษาและหารือผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาหลกัเกณฑ์ประเมิน 
๓ ร่างแผนการด าเนินงานและเกณฑก์ารประเมิน 
๔ อบรมผูเ้กี่ยวข้องในการด าเนินงานจัดท าการประเมิน 
๕ มีระบบในการพัฒนาการประเมินผลโดยใช้ดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

๙. โครงกำร  :  การจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงาน 
ยุทธศำสตร์  :  การพัฒนาบุคลากร  
ประเด็นกลยุทธ ์ : การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานและผูกพันองค์กร    
เป้ำประสงค์  :  บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและมีสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
ผู้รับผิดชอบ  :  แผนกสวัสดิการแรงงานสมัพันธ์ ส านักงานบริหารทรัพยากรบคุคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัด   :  ร้อยละความผูกพันและความพงึพอใจในการท างาน  
เป้ำหมำย  :  บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างานและผูกพันรักองค์กรเพิ่มมากข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา 
        

ล ำดับ ขั้นตอน/วิธกีำรด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
และความผูกพันองค์กร  

              

๒ จัดท าบันทึกเวียนแจ้งกรอบ
แบบสอบถามประจ าป ี

             

๓ วิเคราะห์และรายงานการส ารวจของ
พนักงาน 

             

๔ น าขอเสนอแนะมาก าหนดแผนการ
ด าเนินงานในปี ๒๕๖๒ 

             

๕ เสนอผู้บริหารใหค้วามเห็นชอบ              
 
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัด ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 

ระดับคะแนน ค่ำเป้ำหมำยของผลงำน (KPI) 
๑ คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐   
๒ คะแนนความพึงพอใจอยุ่ในระดับ ร้อยละ ๕๐ 
๓ คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ ร้อยละ ๖๐ 
๔ คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ ร้อยละ ๗๐    
๕ ระดับคะแนนความพึงพอใจเพพ่ิมมากขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

๑๐.โครงกำร  : การจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแหง่การเรียนรู้ และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ยุทธศำสตร์  : การพัฒนาบุคคล  
ประเด็นกลยุทธ ์ : การจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร  
เป้ำประสงค์  : สร้างกระบวนการจัดการความรู้ และสร้างบุคลากรทดแทน  
ผู้รับผิดชอบ  : แผนกการเจ้าหนา้ที่/แผนกฝึกอบรม ส านักงานบริหารทรัพยากรบคุล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 
ตัวชี้วัด   : ๑. จ านวนความรู้ที่น าเข้าระบบ OC 
    ๒. จ านวนคู่มือในการปฏิบตัิงาน 
เป้ำหมำย  : ช่องทางการจัดการความรู้ และการมีคู่มือปฏิบัติงาน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน/วิธกีำรด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ เสนอโครงกำรจัดกำรควำมรู้ต่อ
ผู้บริหำร 

             

๒ บันทึกเวียนแจ้งส่วนงำนในกำร
ด ำเนินกำร 

             

๓ รวมรวมข้อมูล /คู่มือปฏิบัติ่งำน              
๔ เสนอผู้บริหำรเห็นชอบ              
๕ เผยแพร่ข้อมูลเข้ำระบบ OC              

 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ประจ าปี ๒๕๖๑ 
จ านวนความรู้ KM ที่น าเข้าระบบ OC 

ระดับคะแนน ค่ำเป้ำหมำยของผลงำน (KPI) 
๑ ความรู้ที่สรุปลงสู่ระบบ OC ๒ เรือ่ง/ปี 
๒ ความรู้ที่สรุปลงสู่ระบบ OC ๓ เรือ่ง/ปี 
๓ ความรู้ที่สรุปลงสู่ระบบ OC ๔ เรือ่ง/ปี 
๔ ความรู้ที่สรุปลงสู่ระบบ OC ๕ เรือ่ง/ปี 
๕ ความรู้ที่สรุปลงสู่ระบบ OC ไม่น้อยกว่า ๖ เรื่อง/ป ี

 
จ านวนคู่มือในการปฏิบัติงาน 

ระดับคะแนน ค่ำเป้ำหมำยของผลงำน (KPI) 
๑ คู่มือการปฏิบตัิงาน ๑ เรื่อง 
๒ คู่มือการปฏิบตัิงาน ๒ เรื่อง 
๓ คู่มือการปฏิบตัิงาน ๓ เรื่อง 
๔ คู่มือการปฏิบตัิงาน ๔ เรื่อง 
๕ คู่มือการปฏิบตัิงาน ๕ เรื่อง 

 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

๑๑. โครงกำร  :  ทบทวนแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ๒๕๖๑  
ยุทธศำสตร์  :  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารทรพัยากรบุคคล 
ประเด็นกลยุทธ์    :  เสริมสร้างจติส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
เป้ำประสงค์  :  มีการส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาล   
ผู้รับผิดชอบ  :  แผนกระเบียบวินยั ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และผู้เกีย่วข้อง 
ตัวชี้วัด   :  ร้อยละความส าเร็จในการจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ๒๕๖๑   
เป้ำหมำย  :  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ๒๕๖๑   
                           (มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรเมื่อ  ๙ มิย.๖๐) 

ล ำดับ ขั้นตอน/วิธกีำรด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ แต่งตั้งคณะท างานฯ ๙ มิย.๖๐           
๒ ศึกษาข้อมูลและหารือผู้เกี่ยวข้อง              
๓ จัดท าโครงการฯ              
๔ เสนอผู้บริหารใหค้วามเห็นชอบ              
๕ อบรมพัฒนา ส่งเสริมให้ความรู ้   ตลอดทั้งปี ท้ังภายใน และภายนอก  
๕ สื่อสารท าความเข้าใจ ให้ความรู้

พนักงาน ลงระบบ IT 
             

 
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัด ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 

ระดับคะแนน ค่ำเป้ำหมำยของผลงำน (KPI) 
๑ แต่งตั้งคณะท างาน ปฏิบตัิการต่อต้านทุจริต ประชุมคณะท างาน 
๒ ประชุมคณะท างาน 
๓ จัดท าร่างแผนปฏิบัติการปฏิบตัิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าป ี

๒๕๖๑ 
๔ เสนอผู้บริหารใหค้วามเห็นชอบ 
๕ ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจริต  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



๕๖ 

 

๑๒. โครงกำร  :  เสริมสร้างทัศนคติทีด่ีในการท างานและความผูกพันองค์กรของบุคลากร 
ยุทธศำสตร์  :  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารทรพัยากรบุคคล 
ประเด็นกลยุทธ์     : สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานและผูกพันองค์กร    
เป้ำประสงค์  :  บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและมีสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
ผู้รับผิดชอบ  :  แผนกสวัสดิการแรงงานสมัพันธ์ ส านักงานบริหารทรัพยากรบคุคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัด   :  ร้อยละความผูกพันและความพงึพอใจในการท างาน  
เป้ำหมำย  :  บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างานและผูกพันรักองค์กรเพิ่มมากข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา 
        

ล ำดับ ขั้นตอน/วิธกีำรด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
และความผูกพันองค์กร  

              

๒ จัดท าบันทึกเวียนแจ้งกรอบ
แบบสอบถามประจ าป ี

             

๓ วิเคราะห์และรายงานการส ารวจของ
พนักงาน 

             

๔ น าขอเสนอแนะมาก าหนดแผนการ
ด าเนินงานในปี ๒๕๖๒ 

             

๕ เสนอผู้บริหารใหค้วามเห็นชอบ              
 
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัด ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 

ระดับคะแนน ค่ำเป้ำหมำยของผลงำน (KPI) 
๑ คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐   
๒ คะแนนความพึงพอใจอยุ่ในระดับ ร้อยละ ๕๐ 
๓ คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ ร้อยละ ๖๐ 
๔ คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ ร้อยละ ๗๐    
๕ ระดับคะแนนความพึงพอใจเพพ่ิมมากขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

๑๓. โครงกำร  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน   
ยุทธศำสตร์  :  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารทรพัยากรบุคคล 
ประเด็นกลยุทธ ์ :   สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานแผละผูกพันองค์กร 
เป้ำประสงค์  :   บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและมีสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
ผู้รับผิดชอบ  :   แผนกสวัสดิการและแรงงานสมัพันธ์ ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัด   :   จ านวนกิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานท าร่วมกัน 
เป้ำหมำย  :   ผู้บริหารและพนักงานท ากิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกดิสัมพันธภาพและสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานร่วมก้น 
 

ล ำดับ ขั้นตอน/วิธกีำรด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ กิจกรรมส่งเสริมคณุภาพชีวิตของ
พนักงาน   
- การออกก าลังกาย  
- การบริจาคเลือด  
- การตรวจสุขภาพประจ าปี  
- การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ท่ีเกิดขี้น
ในหน่วยงานและเข้าร่วมกัน
รัฐวิสาหกิจอื่น 

             

๒ กิจกรรมส่งเสริมคณุะรรม และ
ความจงรักภักด ี
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ฯ 
- กิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ  

             

๓ กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารกบัพนักงาน 
- งานสงกรานต์ / งานปีใหม่ / งาน
เกษียณอายุพนักงาน 

             

 
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัด ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 

ระดับคะแนน ค่ำเป้ำหมำยของผลงำน (KPI) 
๑ ๒ กิจกรรม 
๒ ๓ กิจกรรม 
๓ ๔ กิจกรรม 
๔ ๕ กิจกรรม 
๕ มากว่า ๕ กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

๑๔.โครงกำร  : กำรจัดท ำระบบสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
ยุทธศำสตร์  : การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประเด็นกลยุทธ ์ : การพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ  
เป้ำประสงค์  : มีระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ผู้รับผิดชอบ  : แผนกกำรเจ้ำหน้ำที / แผนกฝึกอบรม ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำรและพัฒนำองค์กร 
ตัวชี้วดั   : ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
เป้ำหมำย  : ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
 

ล ำดับ ขั้นตอน/วิธกีำรด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ทดสอบระบบทรัพยากรบุคคล              
๒ แต่งตั้งคณะท างานระบบประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคคลและข้อมลู
พนักงานในระบบคอมพิวเตอร ์

             

๓ จัดเตรียมข้อมลูบุคลากรเขา้ระบบ              
๔ จัดท ารายงานสรุปการด าเนินงาน

เสนอผู้บริหารรับทราบ 
             

๕ เผยแพร/อบรมการใช้ระบบ
ทรัพยากรบุคคล 

             

 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

ระดับคะแนน ค่ำเป้ำหมำยของผลงำน (KPI) 
๑ แต่งตั้งคณะท างานฯ 
๒ จัดเตรียมข้อมลูให้เป็นปัจจุบัน 
๓ ประชุมหารือคณะท างานและผู้เกีย่วข้อง 
๔ เสนอผู้บริหารใหค้วามเห็นชอบ 
๕ มีการสอนการใช้ระบบทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

แผนการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency 

Development) 
    

๒ โครงการพัฒนาสมรรถนะสายงานหลัก (Functional 
Competency Development) 

    

๓ โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะหลักการบริหารงานของ
บุคลากร (Managerial Competency Development) 

    

๔. โครงการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร (Successors 
Development) 

    

๕. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลประจ าปี     
๖ การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี     
๗ การพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน      

 
 
 
 



๖๐ 

 

แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
- งบประมาณจัดอบรมพนักงานภายใน  ๔๕๐,๐๐๐.-  บาท 
- งบประมาณจัดส่งพนักงานอบรมภายนอก ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท 
                                       รวม        ๖๐๐,๐๐๐.-  บาท 
- อบรมภายใน – ก าหนดการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกฎหมายที่องค์กรต้องด าเนินการ และตามบันทึกข้อตกลงของ Tris  
        และการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรในหลักสูตรที่จ าเป็น เนื่องจากมีงบประมาณการด าเนินงานที่จ ากัด 

๕. การจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในหน่วยงาน 

สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาล 
เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานราชการ 
 

พนักงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ระดับปฏบิัติ  

- บรรยาย /ฝกึปฏบิัติ / 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / ดู
งาน ณ ส านักงาน ป.ป.ช. 

๒๕,๐๐๐.- บาท ระดับคะแนน ๔.๖๒ 
(ดีมากที่สุด) 

๖. สัมมนาเชิงปฏิบัติเร่ืองการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ืยง 

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเขา้ใจแนวทาง วิธีการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายในขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้บุคลากรเข้าใจแนวทางและกระบวนการในการ
จัดการความเส่ียงด้านความต่อเนื่องของการด าเนินงาน
องค์กร 

พนักงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ระดับปฏบิัติ  และระดับ
บริหาร 

- บรรยาย /ฝกึปฏบิัติ / 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 ๕๐,๐๐๐.-บาท ระดับคะแนน ๔.๑๐ 
(ดีมาก) 

หลักสูตร/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการประเมินการฝึกอบรม 

๑. อบรมด้านความปลอดภยัอาชวีอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน พนักงานองค์การสะพานปลาใน
ส่วนกลางและสว่นภูมภิาค ทุก
ระดับ 

- บรรยาย / ฝึกปฏิบัต ิ ๒๕,๐๐๐- บาท ระดับคะแนน ๔.๑๓ 
(ดีมาก) 

๒.การบรบริหารจัดการระบบสุขอนามยั ตาม
สุขอนามัยมาตรฐานที่ดี 

พัฒนาระบบสุขอนามัยการดูแลรักษาสนิค้าสัตว์น้ า 
สถานที่ขนถ่ายสินค้าสัตว์ให้ได้มาตรฐานที่กรมประมง
ก าหนดไว ้

พนักงานส่วนภูมิภาค - บรรยาย / ฝึกปฏิบัต ิ ๗๐,๐๐๐-บาท ระดับคะแนน ๔.๑๔  
(ดีมาก) 

๓. การสัมมนาอบรมการทบทวนแผนปฏิบัติ
การประจ าปี การบริหารความเส่ียง และคามรู้
เกี่ยวกบัการจัดท าการควบคุมภายใน 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและเรียนรู้การการจัดท า
แผนและบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 

พนักงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ระดับบริหาร 

- บรรยาย /ฝกึปฏบิัติ / 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๑๖๐,๐๐๐.- ระดับคะแนน ๓.๙๘ 
(ดีมาก) 

๔. การพัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้ด้าน ICT กับ
การบริหารงาน ๓๖๐ องศา  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
การปฏิบัตกิารและการบริหารงานในยุคดิจิทัล  

พนักงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ระดับปฏบิัติและระดับ
บริหาร 

- บรรยาย /ฝกึปฏบิัติ / 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๕๐,๐๐๐.- บาท ระดับคะแนน ๓.๖๒ 
(ดีมาก) 



๖๑ 

 

๗. อบรมแนวทางการพจิารณาปรับปรุง
ค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการ
ต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม/ ปฐมนิเทศ
พนักงานใหม ่

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ด้านแรงงานสัมพันธ์ รับรู้กฎหมาย อันเกี่ยวข้องเพื่อเป็น
ข้อมูลในการบริหารงานบรหิารตน ให้เกดิประโยชน์ต่อ
ตนเองและองค์กรมากที่สุด 

พนักงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ระดับปฏบิัติ  และระดับ
บริหาร 

- บรรยาย /ฝกึปฏบิัติ / 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๓๐,๐๐๐.- บาท ระดับคะแนน ๔.๐๑ 
(ดีมาก) 

๘. อบรมพนักงานการพัฒนาบุคลากรดา้น
บริการเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต ฯ   

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาตนเองเพื่อสร้างมูลค่า
ในการบริหารงานในด้านบริการที่ดีอยา่งมีคุณภาพ ส่งผล
ให้องค์กรบบรรลุเป้าหมาย 

พนักงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ระดับบริหาร 

- บรรยาย /ฝกึปฏบิัติ / 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๓๐,๐๐๐.- บาท ระดับคะแนน ๓.๙๘ 
(ดีมาก) 

๙. การอบรมการสร้างความสุขในการท างาน 
(Happy work place) โดยยึดหลกัธรรมะ  

เพื่อให้พนักงานได้ฝึกสมาธิ เพื่อก่อให้เกดิการตั้งมั่น ยึด
มั่นในการบริหารงาน บรหิารคน ด้วยจติที่ไม่มีอคติ อัน
น ามาซ่ึงผลการท างานที่มีประสิทธภิาพ 

ผู้บริหาร - บรรยาย /ฝกึปฏบิัติ / 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๔๐,๐๐๐.- บาท อยู่ระหว่างด าเนินการใน 
เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

๙. ส่งอบรมภายนอก ตามความจ าเป็นและ
หลักสูตรที่ส าคัญของหน่วยงานที่ต้องถอื
ปฏิบัติ เช่น งานดา้นกฎหมาย งานด้านบัญชี
การเงิน งานด้านพัสดุ ฯลฯ 

เพื่อให้ผู้อบรมได้เพิ่มพูนความรู้ เพื่อน ามาประกอบการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พนักงานทุกระดับ ตามหนา้ที่และ
ภารกิจของส่วนงาน 

ส่งเข้าร่วมอบรมกับหนว่ยงาน ๑๕๐,๐๐๐.- 
บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

                          -  การด าเนินงานใน หลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และระยะเวลาในการด าเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์ 
 

ล ำดับ รำยชื่อหลักสูตร 
 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย
. 

พค. มิย. กค. สค. กย. 

๑ เตรียมความพร้อมด าเนินการฝึกอบรม 
 

             

๒ น าเสนอแผนการฝึกอบรมต่อคณะคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
(ฝยศ. น าเสนอ) 
 

             

๓ 
 
 

โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขององค์การสะพานปลา  ประจ าปี ๒๕๖๑ 
หลักสตูร “ปรับทัศนคติ...มุ่งสู่เป้าหมายองค์กร” 

            รวมกับการอบรมประจ าปีของ
สหภาพฯ เพื่อเป็นการประหยัด
งบประมาณ 

๔ อบรมหลักสูตร “การปรับเปลีย่นทัศนคติสู่ภาวะผู้น า ๓๖๐ องศา” 
 

            อบรม ดิจทิัล : ๓๖๐ องศำ 

๕ 
** 

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาการท างานอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง 
(Happy workplace )”  
 

 
       อาจด าเนนิการจัดอบรมได้มากกวา่ ๑ ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของ
หน่วยงาน 
        การด าเนินงานโดยการ  :  
        ๑. ศึกษาดูงานโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหนว่ยงานตา่ง ๆ   
        ๒. เผยแพร่ข้อมูลที่เกีย่วข้องในเวปไชต์ของหน่วยงาน 
        ๓. ประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศ 

  

๖ 
*** 

อบรมหลักสูตร “ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม  
ธรรมาภิบาล ป้องปรามการทุจริต” 
 
 
 

 
               ด าเนินการอาจจะด าเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ  
        ด าเนินการตลอดปี โดยการ  
        ๑. การอบรมภายใน 
        ๒. ส่งอบรมภายนอก 
        ๓. การจัดท าข้อมูลให้ความรู้ เผยแพร่ทาง เวป็ไซด์ของหน่วยงาน 

 อบรมเมื่อวันที่ ๒ มีค.๖๑ 



๖๓ 

 

ล ำดับ รำยชื่อหลักสูตร 
 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย
. 

พค. มิย. กค. สค. กย. 

๗ 
*** 

อบรมอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภยัในการท างาน 
หลักสตูร “การป้องกันอัคคีภยั และการหนไีฟ อย่างถูกวิธี” 
 

            อบรมเมื่อวันที่ ๑๕ 
ธันวำคม ๒๕๖๐ 

๘ อบรมหลักสูตร “การบรหิารจดัการระบบสุขอนามัย ตามมาตรฐานสขุอนามัยที่
ด”ี 
หมายเหตุ : ด าเนินการปีละ ๑-๒ ครั้ง  
พร้อมกับการด าเนินการจัดท าโครงการ  CSR “สะพานปลา สะพานธรรม” 
 

            จัดอบรม ณ จังหวัดชุมพร 
เดือนพฤษภำคม ๒๕๖๑ 

๙ 
*** 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การก าหนดบทบาทสะพานปลาทา่เทียบ
เรือประมงท้ังระบบ แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน” ประจ าปี 
๒๕๖๒ 

            เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๐เพียง ๑ 
หัวข้อ คือกำรควบคุม
ภำยใน 

๑๐ อบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านบริการเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต 
(Human Resource Development  & Performance Next to  Future)”  

            รวมกับการอบรม EVM ของ 
สตป 
อบรมในวันท่ี ๓ เมษายน 
๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

การก าหนดประเด็นกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการ
วิเคราะหส์ภาพวะภายในและภายนอก  

(SWOT ANALYSIS) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

 

 

 

โอกาส (Opportunity) 
O๑ : นโยบายรัฐบาลส่งเสริมองค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา 
บุคลากรมากขึ้น 
O๒ :  กลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร) และหน่วยงานภายในองค์กรพร้อม
สนับสนุนข้อมูลที่ใช้ในการท างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
O๓ : นโยบายของรัฐที่มุ่งพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดูแลเกษตรกรและประชาชน
ที่มารับบริการ 
O๔ : มีหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร มกีารจัด
ประชุม สัมมนา อบรม และดูงาน มากขึน้ 
O๕ : งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความส าคัญในองค์กรยุค  ๔.๐ 
Q๖ : นโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตร ให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

อุปสรรค (Threat) 
T๑ : การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล อาจมีการปรับนโยบายของผู้บริหาร 
T๒ : ปัจจุบันองค์กรมีบุคลากรรุ่นใหม่ Gen Y มีลกัษณะการท างานที่รู้จักเทคโนโลยี ซ่ึง
แตกต่างจากการท างาน การเรียนรู้ และความร่วมมือในการท างานของบุคลากรเดิม 
(Baby boom/Gen x) ที่แตกตา่งกัน 
T๓ : เทคโนโลยีสมยัใหม่ท าใหก้ารปฏิสมัพันธ์ของคนลดน้อยลง 
T๔ : ค่านิยม และทัศนคติในการท างานเปลี่ยนไป 

จุดอ่อน (weakness) 
W๑ : บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ด้านสายงาน และยังยึดติดค่านยิม วัฒนา
ธรรมแบบเดิม  
W๒ : การท างานบูรณาการข้ามสายงานยังไม่เข้มแข็งพอที่จะน าไปสู่เป้าหมาย
องค์กรร่วมกัน 
W๓ : โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันยังไม่อื้อต่อการบูรณาการงาน และการหา
รายได้ขององค์กร 
W๔ : กระบวนการสรรหาบุคลากรมีความล่าช้าไม่ทันต่อความตอ้งการ 
W๕ : ขาดบุคลากรที่มีความเชีย่วชาญด้านการบริหารโครงการ 
W๖ : บุคลากรสว่นใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผูสู้งวัย แบะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการ
บริหารหากไม่เตรียมความพร้อมการทดแทนบุคลากร 
W๗ : บุคลากรขาดระเบียบวินัย ไม่ตรงต่อเวลา ท าให้การขบัเคลื่อนองค์กรไม่
บรรลุ 
W๘ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรยังไม่เสถียร
พอต่อการรองรับการใช้งานโดยรวม 

จุดแข็ง  (Strengths) 
S๑ : บุคลากรขององค์การสะพานปลาส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญา
ตรี ซ่ึงสามารถพัฒนาให้เป็นพนักงานทีม่ีศักยภาพได้ 
S๒ : บุคลากรส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ มีความรู้มีความสามารถ และมี
ความตั้งใจทุ่เทในการท างาน 
S๓ : บุคลากรส่วนใหญ่มกีารพัฒนาตนเองและได้รับความฝึกฝนอยา่ง
ต่อเนื่องทั้งอบรมและดูงาน 
S๔ : มีวัฒนธรรมและค่านยิมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการถ่ายทอดความรู ้
เทคนิคและประสบการณ์ท างาน 
S๕ : บุคลากรรับความกดดันได้สูง 
S๖ : บุคลากรส่วนใหญ่มพีฤติกรรมด้านสมรรถนะ (Competency) 
เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง 
S๗ : มีการท างานเป็นทีมและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานและ
บุคลากร 
 
 

กลยุทธ์ SO 
๑. การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ตอบเสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
(S๑,S๒,S๓,S๔,S๕,S๖,S๗,O๑,O๒,O๓,O๔,O๕,O๖) 
๒. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยา่งเป็นระบบ (S๑,S๒,S๓,S๔,S๕,S
๖,S๗,O๑,O๒,O๓,O๔,O๕,O๖) 
 
 กลยุทธ ST 
๑.การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบ
เสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
(S๑,S๒,S๓,S๔,S๕,S๖,S๗,T๑,T๒) 
๒. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยา่งเป็นระบบ (S๑,S๒,S๓,S๔, 
S๕,S๖,S๗,O๑,O๒,O๓,O๔,T๑,T๒,T๓,T๔) 

กลยุทธ์ WO 
๑. การปรับปรุงโครงสรา้งที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
(W๑,W๓,O๑,O๕,O๖) 
๒. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ (W๑,W๒,W๕,W๖,W๗, 
O๑,O๒,O๓.O๔,O๕,O๖) 
๓. การจดัการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร (W๑,W๒,W๕,W๖ 
W๗,O๑,O๒,O๓,O๔,O๕,O๖) 
๔.การวางแผนและบริหารก าลังคนให้สอดคลองกับการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์องค์กร (W๑,W๒,W๓,W๔,W๕,W๖,O๑,O๒,O๓,O๔,O๕,O๖) 
 

ปัจจัยภายใน 

 

ปัจจยั

ภายนอก 

 

กลยุทธ์ WT 
๑. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (W๔,W๗,W๘,T๓) 
๒.เสริมสร้างจิตส านกึด้านคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล (W๗,T๑,T๒,T๓,T๔) 
๓. สร้างคุณภาพชวีิตที่ดีในการท างานและผูก้พันองค์กร (W๑,W๒,w๕,w๗,T๑,T๒,T๔) 
  
 



๖๕ 

 

แผนที่กลยุทธ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล องค์กำรสะพำนปลำ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  อสป. :  
 

“ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ าที่ได้มาตรฐานสากล” 
 

พันธกิจ  อสป. : 
- บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑส์ัตว์น้ าที่ถูกกฎหมาย 
  ได้มาตรฐานสุขอนามยัและเป็นธรรม    
- เพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ และบริหารฐานการเงนิที่มั่นคงขององค์กร 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคก์รด้วยเทคโนโลยีให้มปีระสิทธิภาพ 
- สนบัสนุนสง่เสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 
 

 
ยุทธศำสตร์ 

องค์กำรสะพำนปลำ 
 

ยกระดับธรุกจิสะพานปลา
ท่าเทียบเรือประมงสู่ตลาด
สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์อย่าง

มีมาตรฐาน 
 

 
พัฒนาและเพิ่มชอ่งทางการ

หารายได้ 
 

 
ขยายการส่งเสริมอาชีพ
ความเป็นอยู่ชาวประมง 

 

เสริมสร้างระบบการบริหาร
จัดการองคก์ารให้ทันสมัย 

 นโยบำยกำรบริหำร 
ด้ำนทรัพยำกร 

บุคคล 
 

มุ่งเนน้ผลงาน  
เพิ่มประสทิธิภาพของ

องค์กร 
 

โปร่งใส
ตรวจสอบได้  
 

ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

บุคลากรมีความสุขในการ
ท างาน มีขวญัก าลังใจดี 

และรกัษ์องคก์ร 
 

ยุทธศำสตร์ 
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

เพิ่มประสทิธิภาพพฒันา
ด้านบริหารทรัพยากร

บุคคล 
 

 
การพัฒนาบุคลากร 

 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ประสิทธิภำพ 
ของกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

 

การเสริมสร้างความเขม้แข็งด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนอง

การขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์องคก์ร 
 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล

ให้มีประสิทธภิาพ 
 

ควำมพร้อมรับผิดด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคล 

 
เสริมสร้างจิตส านกึด้านคณุธรรม 

จริยธรรมและธรรมมาภิบาล 
 

คุณภำพชีวิตและ
ควำมสมดุลระหว่ำง

ชีวิตกำรท ำงำน 
 

สร้างคุณภาพชีวติที่ดีในการท างานและ
ผูกพันองค์กร 

ควำมสอดคล้อง 
ทำงยุทธศำสตร์ 

การปรับปรุง
โครงสร้างที่เอื้อต่อ

การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ฯ 

 

การวางแผนบริหาร
ก าลังคนให้สอดคล้อง
กับการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรอ์งค์กร 
 

ประสิทธิผลของกำร
บริหำรทรัพยำกร

บุคคล 
 

พัฒนาบุคลากรทกุ
ระดับอย่างเปน็

ระบบและตอ่เนื่อง 
 

การจดัองคก์ร
ความรู้เพื่อการ
พัฒนาบุคลากร 

 

 

KP I / COMPETENCY 
 

 



๖๖ 

 

เส้นทำงกำรก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career Path) องค์กำรสะพำนปลำ 
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