คำนำ
การจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ องค์การสะพานปลา ได้ดำเนินการภายใต้พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามมาตรา ๔ ได้กำหนดให้
ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทฯภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้ อง และมาตรา ๙ ได้กำหนดให้การจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในระยะแรก ให้จัดทำเป็นแผนสี่ ปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การสะพานปลาได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์การสะพานปลา ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง นโยบายแนวทางคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
นโยบายและแผนปฏิบัติงานผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์การสะพานปลาได้มีการทบทวนรายละเอียดของยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)
ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร

สารบัญ
บทนำ

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

การจัดตั้งองค์การสะพานปลา (องค์การสะพานปลา)
ความเป็นมาและพัฒนาการ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
การดำเนินงานขององค์การสะพานปลา
บทบาทขององค์การสะพานปลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง
โครงสร้างการบริหารขององค์การสะพานปลา
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
ภารกิจของ องค์การสะพานปลา ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
๑.๑ กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สำหรับปี ๒๕๖๓
๑.๒ ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
๑.๓ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๑.๔ หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑.๕ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
๑.๖ นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(Digital Economy ) นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
๑.๗ แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๑.๘ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
สภาพแวดล้อมขององค์กร
๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดทิศทางของ
องค์การสะพานปลา
๒.๒ บริบทภายในประเทศ
๒.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
๒.๔ การวิเคราะห์ส่วนการตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์การสะพานปลา
๒.๕ การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT)
๒.๖ การวิเคราะห์ TOWS Matrix
สาระสำคัญของแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา
๓.๑ นโยบาย
๓.๒ วิสัยทัศน์ (Vision)
๓.๓ พันธกิจ (Mission)
๓.๔ ค่านิยม (Value)
๓.๕ ความสามารถหลัก (Core Competency)
๓.๖ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
๓.๖.๑ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge)
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สารบัญ
๓.๖.๒ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage)
๓.๗ ทิศทางและตำแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
๓.๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
๓.๘.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๘.๒ เป้าประสงค์ (Golas)
๓.๘.๓ กลยุทธ์
๓.๘.๔ ภาพรวมของแผนรัฐวิสาหกิจ
๓.๙ กระบวนการจัดสรรทรัพยากร
๓.๙.๑ ขั้นตอนการจัดสรรทรัพยากร
บทที่ ๔ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ เครื่องมือ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๔.๑ เป้าประสงค์ที่ ๑
๔.๒ เป้าประสงค์ที่ ๒
๔.๓ เป้าประสงค์ที่ ๓
๔.๔ เป้าประสงค์ที่ ๔
๔.๕ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ
๔.๕.๑ วัตถุประสงค์ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๔.๕.๒ หลักการและเหตุผล
๔.๖ เกณฑ์การประเมินการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ปีบัญชี ๒๕๖๓
๔.๗ กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๔.๘ ประเภคความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
บทที่ ๕ การแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่แผนปฏิบัติการ
๕.๑ กระบวนการแปลงแผนวิสาหกิจสู่แผนปฏิบัติการ
๕.๑.๑ กระบวนการแปลงแผนการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ
๕.๑.๒ กลไกการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ
๕.๑.๓ การแปลงยุทธศาสตร์จากแผนวิสาหกิจ สู่การปฏิบัติผ่าน Balance
Scorecard (BSC)
๕.๒ การติดตามและประเมินผล
๕.๒.๑ การติดตามและประเมินผลแผนวิสาหกิจ
๕.๒.๒ กลไกการบริหารการติดตามและประเมินผลแผนวิสาหกิจของ องค์การ
สะพานปลา
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บทนำ
การจัดตั้งองค์การสะพานปลา (องค์การสะพานปลา)
๑. ความเป็นมาและพัฒนาการ
แต่เดิมการขนถ่ายและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำเค็มของจังหวัดพระนครหรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
มีศูนย์รวมอยู่ที่ถนนทรงวาด อำเภอสัมพันธวงศ์ การจำหน่ายสัตว์น้ำจืดมีศูนย์รวมอยู่ที่หัวลำโพง ริมคลองผดุงกรุง
เกษม สถานที่ทั้งสองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรกทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่สะดวก ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาภาวการณ์ประมงของประเทศ
ไทยตามคำร้องขอของรัฐบาล คณะผู้เชี่ยวชาญได้เสนอว่าระบบตลาดปลาที่มีอยู่เดิมขาดหลักการดำเนินงานทาง
วิชาการและขาดการสงเคราะห์ในด้า นสังคมและเศรษฐกิจสมควรที่รัฐบาลจะเข้าดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในด้าน
ต่าง ๆ ๖ ประการ ดังนี้
๑. บริการเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์น้ำไปสู่ตลาด(การขนส่ง)
๒. บริการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสัตว์น้ำที่สะพานปลา(ห้องเย็น)
๓. การจัดระบบประมูลสินค้าสัตว์น้ำ(ตลาดกลางหรือสะพานปลา)
๔. จัดองค์การให้ชาวประมงกู้ยืมเงินทุนและออมสิน(สินเชื่อการเกษตร)
๕. บริการเกี่ยวกับให้สินเชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์การประมง(เครื่องมือและอุปกรณ์การประมง)
๖. บริการเกี่ย วกับ การส่งเสริ ม การประมง แนะนำทางวิช าการและอื่น ๆ ตลอดจนบริการเกี่ ย วกั บ
การเจ็บป่วย (วิชาการและสวัสดิการ)
เพื ่ อ ดำเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การประมงด้ า นการตลาด กรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการเสนอรัฐบาล เมื่อรัฐบาลรับหลักการและเห็นชอบให้ดำเนินการแล้ว กรมประมงจึงได้
เริ ่ มงานในการก่ อ สร้ า งสะพานปลาของรั ฐ ขึ ้ นที ่ ร ิ มฝั ่ ง แม่ น ้ ำเจ้ า พระยา ตำบลยานนาวา อำเภอยานนาวา
จังหวัดพระนคร ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเป็นกฎหมายในการจัดตั้งองค์การสะพานปลา โดยจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรรม
๒. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ กำหนดให้จัดตั้ง “องค์การสะพานปลา” ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์
๑. จั ด ดำเนิ น การและนำมาซึ ่ ง ความเจริ ญ ของสะพานปลา ตลาดสิ น ค้ า สั ต ว์ น ้ ำ และอุ ต สาหกรรม
การประมง
๒. จั ด ดำเนิ น การ หรื อ ควบคุ ม และอำนวยบริ ก ารซึ ่ง กิ จการแพปลา การขนส่ ง และกิ จ การ อื ่ น ๆ
อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา
๓. จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง
๔. จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง
๓. การดำเนินงานขององค์การสะพานปลา
ภารกิจเชิงสังคม เป็นงานในเชิงรัฐสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง ซึ่งเป็นการเกษตร
สาขาหนึ่งที่มักจะถูกมองข้าม และไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับอาชีพประมงมีค่อนข้างจำกัด ในขณะที่สินค้าประมง จัดเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ทำรายได้ให้กับประเทศ
แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
Fish Marketing Organization
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ปีละกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท อีกทั้งยั งเป็นอาหารหลักที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเคียงคู่กับกับข้าวซึ่งได้รับการดูแลจากภาครัฐในอันดับต้นๆ องค์การสะพานปลาในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชาวประมงโดยตรง และมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามพระราชบั ญญัติจัดตั้ง
องค์กรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง จึงได้เปิดดำเนินงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงรวม ๑๘
แห่ง ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั้งในภาคใต้ ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้บริการแก่
ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีสถานที่ในการประกอบอาชีพ รายละเอียดดังนี้
(๑) การจัดบริการพื้นฐานทางการประมง
จัดให้มีบริการพื้นฐานเพื่อรองรับอาชีพประมง โดยเฉพาะท่าเทียบเรือประมงและตลาดสินค้าสัตว์
น้ำที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น โดยคิดค่าบริการในอัตราต่ำ และให้บริการแก่ทุกคน
อย่างเสมอภาค ป้องกันการผูกขาด รักษาระดับราคาสัตว์น้ำให้เป็นธรรมแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ตลอดจนส่งเสริม อาชีพ
ประมง ปัจจุบันองค์การสะพานปลาได้เปิดดำเนินงานสะพานปลา ๔ แห่ง และท่าเทียบเรือประมง ๑๔ แห่ง ดังนี้
๑. สะพานปลากรุงเทพ
๒. สะพานปลาสมุทรสาคร
๓. สะพานปลาสมุทรปราการ
๔. สะพานปลานครศรีธรรมราช
๕. ท่าเทียบเรือประมงตราด
๖. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา (ปัจจุบันให้กลุ่มเกษตรกรทำประมงอ่างศิลาดำเนินการ)
๗. ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน
๘. ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี
๙. ท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๑๐. ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน
๑๑. ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี
๑๒. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๑
๑๓. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๒ (ท่าสะอ้าน)
๑๔. ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
๑๕. ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส
๑๖. ท่าเทียบเรือประมงสตูล
๑๗. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
๑๘. ท่าเทียบเรือประมงระนอง
(๒) การพัฒนาการประมง
ได้แก่ภ ารกิจ ในการพัฒ นาอาชีพการทำประมงตลอดจนนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา
และท่าเทีย บเรื อประมง ตลาดกลางสิน ค้ าสั ตว์ น้ ำและอุตสาหกรรมประมง โดยการพัฒ นาสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมง ซึ่งเป็นสถานที่ขนถ่ายและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ
นับเป็นขั้นตอนสำคัญในการควบคุมคุณภาพสัตว์น้ำ ความเป็นธรรมในการซื้อขายสัตว์น้ำ ความสะอาดถูกสุขอนามัย
ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยใน
การรักษาคุณภาพและทำให้มีการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำของไทยให้ มี
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มาตรฐานสากลเป็ น ที่ ย อมรั บ ของตลาดโลก องค์ ก ารสะพานปลาจึ ง มี โ ครงการที ่จ ะพั ฒ นาสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งให้ได้มาตรฐานสุขอนามัยทั้งในเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการขนถ่าย การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) การส่งเสริมการประมง
เป็น ภารกิจ สำคัญอีกส่ว นหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญั ติจัดระเบียบกิจการแพปลา
โดยการช่วยเหลือส่งเสริมฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพให้แก่ชาวประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนใน
การดำเนินงานให้แก่สมาคมประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรทำประมงต่าง ๆ เงินทุนที่นำมาช่วยเหลือ
ดังกล่าวเรีย กว่า เงิ น ทุน ส่ง เสริ ม การประมง ซึ่งตามพระราชบั ญญัต ิจั ดระเบีย บกิจ การแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖
ได้ ก ำหนดให้ อ งค์ ก ารสะพานปลาแบ่ ง เงิ น ค่ า บริ ก ารที ่ เ รี ย กเก็ บ จากผู ้ ป ระกอบกิ จ การแพปลาร้ อ ยละ ๒๕
ของค่าบริการที่เก็บได้นำมาใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการส่งเสริมการประมง
ภารกิ จ เชิ ง ธุ ร กิ จ เป็ น การดำเนิ น งานเพื ่ อ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการหารายได้ จ ากทรั พ ยากร
ที่องค์การสะพานปลามีอยู่ ทั้งในด้านของที่ดิน ทรัพย์สิน บุคลากร ประสบการณ์ และองค์ความรู้ รวมถึงความ
เชื่อถือในฐานะองค์กรของรัฐ เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากภาคประมงทะเลเช่นที่เป็นมาในอดีต และเป็นการแก้ไข
ปัญหาฐานะการเงินในระยะยาว สำหรับการดำเนินงานในเชิงธุรกิจ ได้แก่
(๑) การบริหารทรัพย์สิน
ได้แก่การจัดหาประโยชน์จากที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างในสะพานปลาและท่าเทียบเรื อ
ประมงต่าง ๆ ทั้งในรูปของการให้เช่าและการให้สิทธิในการเข้าทำธุรกิจจัดเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการและ
เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ เนื่องจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาจัดเป็นศูนย์รวมธุรกิจ
ประมง ซึ่งจำเป็น ต้องมี การประกอบธุ ร กิจที่เ กี่ยวข้ องกั น เช่น โรงน้ำแข็ง ห้องเย็น โรงงานแปรรูปสัต ว์ น้ ำ
อู่เรือ - คานเรือ เป็นต้น ไม่นับรวมอาคารสำนักงานของผู้ประกอบการแพปลา การให้เช่าพื้นที่เพื่อแปรรูปเบื้องต้น
บรรจุหีบห่อ หรือแม้แต่จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ การวางแผนบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภ าพ
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจซึ่งสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการประมงแล้ว ยังมีส่วนในการพัฒนา
ศักยภาพของพื้นที่และช่วยสร้างรายได้
(๒) การดำเนินงานเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้
เป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบภารกิจเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปัจจุบัน
องค์การสะพานปลาดำเนินงานในเชิงพาณิชย์โดยการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการประมง และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ ในการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ทำประมง การปรับปรุงเรือประมง อาหารสัตว์น้ำ
เป็นต้น นอกจากนี้องค์การสะพานปลายังมีแผนขยายงานด้านการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงภายใต้
เครื่องหมายการค้าขององค์การสะพานปลา
๔. บทบาทขององค์การสะพานปลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง
ในโครงสร้างของอุตสาหกรรมประมงของไทย จุดอ่อนที่สุดก็คือการตลาดสัตว์น้ำ ซึ่งหากการตลาดสัตว์น้ำ
ได้ ร ั บ การพั ฒ นาให้ ด ี ข ึ ้ น กว่ า ในปั จ จุ บ ั น อุ ต สาหกรรมประมงของไทยจะเจริ ญ ก้ า วหน้ า ยิ ่ ง ขึ ้ น และ
ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้จะได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรม ที่สำคัญที่สุดทรัพยากรประมงที่มีอยู่จำกัดจะถูกใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
องค์ ก ารสะพานปลามี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลายประ การในการดำเนิ น งาน แต่ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก
คือ การพัฒ นาการตลาดสัตว์น ้ำของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศที่ พัฒ นาแล้ว เพื่อให้ช าวประมง
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มีฐ านะทางเศรษฐกิจ และสังคมที่ดีขึ้น กว่าในปัจจุบัน และทำให้ประชาชนไทยได้บริโภคสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ในราคาที่เป็นธรรมตลอดจนยกระดับฐานะของ
ประเทศเป็นครัวโลกในอนาคต
การดำเนินงานขององค์การสะพานปลาในปัจจุบัน ทั้งภารกิจเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ทั้งในล้วนมีส่วนช่วย
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของไทย อาทิ
(๑) จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน(Basic Infrastructure) ตามมาตรฐานสุขอนามัย สะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมง สำหรับการขนถ่ายสัตว์น้ำ การซื้อขายสัตว์น้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบการซื้อขายด้วยวิธีการ
ประมูล ซึ่งเป็นวิธีที่ยุติธรรมที่สุดสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายสัตว์น้ำ
(๒) ส่งเสริมการรวมตัวของชาวประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อให้ชาวประมงมีอำนาจ
ต่อรองมากขึ้น องค์การสะพานปลาได้จัดงบประมาณสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มชาวประมง ทั้งในรูป
ของการให้เปล่าและการให้กู้โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำและมีระยะเวลาใช้เงินต้นคืนในระยะยาว
(๓) จัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาการประมงแก่นักวิจัยในสถาบันการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเรือและเครื่องมือทำการประมง
(๔) ให้เงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงที่มีฐานะยากจน
(๕) ให้เงินกู้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจการประมง
(๖) จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาชุมชนประมง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้น
พื้นฐาน เช่น จัดหาแหล่งน้ำสะอาด สร้างถนน ทางเดินสำหรับชุมชนประมง
(๗) ปรับปรุงคุณภาพบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้บริการ ได้แก่ ชาวประมง แพปลา สถาบัน
ชาวประมง และผู ้ ป ระกอบการที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งในรู ป แบบการเป็ น พั น ธมิ ต รร่ ว มกั น ในการพั ฒ นาอาชี พ
ที่เกี่ยวกับการประมง
การค้าสินค้าประมงของไทย
มูลค่าการค้าสินค้าประมง เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ มีปริมาณ ๓๐๔,๕๓๘.๙๖ ตัน มูลค่า ๒๔,๔๔๕.๒๙ ล้าน
บาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๓.๕๕ มูลค่าลดลงร้อยละ ๑๕.๐๒ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ ที่มีปริมาณ
๓๑๕,๗๓๔.๑๔ ตัน มูล ค่า ๒๘,๗๖๗.๐๙ ล้านบาท และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่มีปริม าณ
๓๑๐,๕๗๙.๓๑ ตัน มูลค่า ๒๗,๓๔๘.๙๐ ล้านบาท ซึ่งมีปริมาณลดลงร้อยละ ๑.๙๔ มูลค่าลดลงร้อยละ ๑๐.๖๒
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การส่งออก ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ปริมาณ ๑๒๑,๖๗๔.๒๓ ตัน มูลค่า ๑๔,๗๐๒.๗๕ ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันในปี ๒๕๖๑ ปริมาณลดลงร้อยละ ๕.๓๓ มูลค่าลดลงร้อยละ ๑๖.๖๙ และเมื่อเทียบกับ เดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๒ ปริมาณ ๑๓๒,๔๐๕.๙๑ ตัน มูลค่า ๑๗,๑๖๓.๑๕ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๘.๑๑ มูลค่าลดลงร้อยละ
๑๔.๓๔
การส่งออกสินค้าประมงของไทย มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๒

รายการสินค้าที่มีการส่งออกที่สำคัญ
๑. ทูน่ากระป๋อง ปริมาณ ๔๑,๔๓๒.๓๒ ตัน มูลค่า ๔,๙๐๗.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๘ ของมูลค่า การ
ส่งออกสินค้าประมงทั้งหมด ปริมาณลดลงร้อยละ ๓.๗๙ มูลค่าลดลงร้อยละ ๑๙.๓๖ เมื่อเทียบกับ การส่งออกทูน่า
กระป๋องในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๔๖,๑๑๗.๙๒ ตัน มูลค่า
๕,๗๑๕.๑๙ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๑๐.๑๖ มูลค่าลดลงร้อยละ ๑๔.๑๓
ส่งออกไปมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา ปริมาณ ๘,๓๙๑.๒๙ ตัน มูลค่า ๑,๑๔๓.๐๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ
๒๓.๒๙ ของมูลค่าการส่งออกทูน่ากระป๋องทั้งหมด รองลงมา คือ กลุ่มตะวันออกกลาง ๗,๔๐๔.๓๔ ตัน มูลค่า
๘๓๒.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๗
๒. กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ปริมาณ ๘,๔๔๖.๑๕ ตัน มูลค่า ๒,๐๙๐.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๒ ของมูลค่า
การส่งออกสินค้าประมงทั้งหมด ปริมาณลดลงร้อยละ ๑๔.๒๐ มูลค่าลดลงร้อยละ ๒๔.๕๘ เมื่อเทียบกับการส่งออก
กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๑๐,๐๒๓.๔๗
ตัน มูลค่า ๒,๕๙๔.๑๘ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๑๕.๗๔ มูลค่าลดลงร้อยละ ๑๙.๔๑
ส่งออกไปมากที่สุด คือ จีน ปริมาณ ๓,๓๒๐.๕๔ ตัน มูลค่า ๘๘๓.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๕ ของมูลค่า
การส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา ปริมาณ ๘๕๓.๔๔ ตัน มูลค่า ๓๑๐.๙๗ ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ ๑๔.๘๗ ของมูลค่าการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง
๓. กุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย ปริมาณ ๔,๕๒๑.๓๗ ตัน มูลค่า ๑,๔๓๕.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๖ ของ
มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงทั้งหมด ปริมาณลดลงร้อยละ ๑๒.๗๒ มูลค่าลดลงร้อยละ ๑๙.๕๓ เมื่อเทียบกับการ
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ส่งออกกุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
ปริมาณ ๖,๕๖๘.๐๒ ตัน มูลค่า ๒,๑๑๖.๘๖ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๓๑.๑๖ มูลค่าลดลงร้อยละ ๓๒.๑๙
ส่งออกไปมากที่สุด คือ ญี่ปุ่น ปริมาณ ๑,๖๕๓.๙๔ ตัน มูลค่า ๕๔๒.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๘ ของมูลค่า
การส่งออกกุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา ปริมาณ ๑,๖๙๒.๙๔ ตัน มูลค่า ๕๒๓.๒๕
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๕ ของมูลค่าการส่งออกกุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย
การส่งออกสินค้าประมงของไทย ธันวาคม (๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)
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ตลาดการส่งออกที่สำคัญ
๑. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ ๑๗,๕๕๖.๗๕ ตัน มูลค่า ๒,๘๐๔.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๗ ของมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าประมงทั้งหมด ปริมาณลดลงร้อยละ ๖.๔๑ มูลค่าลดลงร้อยละ ๒๑.๔๑ เมื่อเทียบกับ การส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกาในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๒๑,๒๑๓.๒๘ ตัน
มูลค่า ๓,๖๗๒.๓๙ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๑๗.๒๔ มูลค่าลดลงร้อยละ ๒๓.๖๔ สินค้าที่มี การส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกาสำคัญๆ คือ
๑.๑ ทูน่ากระป๋อง ปริมาณ ๘,๓๙๑.๒๙ ตัน มูลค่า ๑,๑๔๓.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๖ ของมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าประมงไปยังสหรัฐอเมริกา ปริมาณลดลงร้อยละ ๐.๓๔ มูลค่าลดลงร้อยละ ๑๘.๘๘ เมื่อเทียบกับการ
ส่งออกทูน่ากระป๋องในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๑๑,๑๗๒.๕๓
ตัน มูลค่า ๑,๕๔๒.๘๑ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๒๔.๘๙ มูลค่าลดลงร้อยละ ๒๕.๙๑
๑.๒ กุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย ปริมาณ ๑,๖๙๒.๙๔ ตัน มูลค่า ๕๒๓.๒๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๖๖
ของมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงไปยังสหรัฐอเมริกา ปริมาณลดลงร้อยละ ๒๒.๗๒ มูลค่าลดลงร้อยละ ๒๗.๙๕
เมื่อเทีย บกับ การส่งออกกุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๒,๓๘๙.๗๕ ตัน มูลค่า ๗๕๖.๐๗ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๒๙.๑๖ มูลค่าลดลง
ร้อยละ ๓๐.๗๙
๑.๓ กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ปริมาณ ๘๕๓.๔๔ ตัน มูลค่า ๓๑๐.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๙ ของมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าประมงไปยังสหรัฐอเมริกา ปริมาณลดลงร้อยละ ๔๑.๔๗ มูลค่าลดลงร้อยละ ๔๒.๘๘ เมื่อเทียบกับการ
ส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๑,๔๖๑
ตัน มูลค่า ๕๓๖.๑๕ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๔๑.๕๙ มูลค่าลดลงร้อยละ ๔๒
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงไปสหรัฐอเมริกา ธันวาคม ๒๕๖๒
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๒. ญี่ปุ่น ปริมาณ ๑๓,๕๗๓.๗๖ ตัน มูลค่า ๒,๔๓๗.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๘ ของมูลค่า การส่งออก
สินค้าประมงทั้งหมด ปริมาณลดลงร้อยละ ๑๓.๑๓ มูลค่าลดลงร้อยละ ๑๙.๔๗ เมื่อเทียบกับ การส่งออกไปยังญี่ปุ่น
ในเดือนเดีย วกัน ในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิก ายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๑๙,๖๘๔.๒๙ ตัน มูล ค่า
๓,๖๐๘.๗๐ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๓๑.๐๔ มูลค่าลดลงร้อยละ ๓๒.๔๕ สินค้าที่มีการส่งออกไปยังญี่ปุ่นที่
สำคัญๆ คือ
๒.๑ กุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย ปริมาณ ๑,๖๕๓.๙๔ ตัน มูลค่า ๕๔๒.๒๘ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๒.๒๕
ของมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงไปยังญี่ปุ่น ปริมาณลดลงร้อยละ ๖.๒๑ มูลค่าลดลงร้อยละ ๑๓.๒๐ เมื่อเทียบกับ
การส่งออกกุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
ปริมาณ ๒,๖๒๖.๔๓ ตัน มูลค่า ๘๕๗.๕๖ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๓๗.๐๓ มูลค่าลดลงร้อยละ ๓๖.๗๗
๒.๒ เนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง ปริมาณ ๒,๔๒๙.๒๒ ตัน มูลค่า ๔๐๔.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๐ ของ
มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงไปยังญี่ปุ่น ปริมาณลดลงร้อยละ ๗.๕๕ มูลค่าลดลงร้อยละ ๕.๔๐ เมื่อเทียบกับการ
ส่งออกเนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็งในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ
ปริมาณ ๓,๔๓๘.๗๐ ตัน มูลค่า ๕๔๗.๖๗ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๒๙.๓๖ มูลค่าลดลงร้อยละ ๒๖.๑๐
๒.๓ ทูน่ากระป๋อง ปริมาณ ๒,๔๙๖.๒๒ ตัน มูลค่า ๓๗๒.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๘ ของมูลค่าการส่งออก
สินค้าประมงไปยังญี่ปุ่น ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๔๑ มูลค่าลดลงร้อยละ ๑๕.๐๗ เมื่อเทียบกับการส่งออกทูน่า
กระป๋อง ในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๓,๓๓๐.๖๕ ตัน มูลค่า
๕๑๖.๑๔ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๒๕.๐๕ มูลค่าลดลงร้อยละ ๒๗.๘๑
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงไปญี่ปุ่น ธันวาคม ๒๕๖๒
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๓. จีน ปริมาณ ๑๓,๐๑๔.๙๗ ตัน มูลค่า ๑,๖๖๖.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๓ ของมูลค่า การส่งออกสินค้า
ประมงทั้งหมด ปริมาณลดลงร้อยละ ๐.๖๔ มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๖๔ เมื่อเทียบกับ การส่งออกไปยังจีนในเดือน
เดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๑๕,๐๔๖.๙๓ ตัน มูลค่า ๑,๙๕๒.๕๑ ล้าน
บาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๑๓.๕๐ มูลค่าลดลงร้อยละ ๑๔.๖๕ สินค้าที่มีการส่งออก ไปยังจีนที่สำคัญๆ คือ
๓.๑ กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ปริมาณ ๓,๓๒๐.๕๔ ตัน มูลค่า ๘๘๓.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๑ ของมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าประมงไปยังจีน ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐.๘๕ มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐.๔๙ เมื่อเทียบกับการส่งออก
กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๔,๑๕๑.๔๐
ตัน มูลค่า ๑,๐๓๗.๖๒ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๒๐.๐๑ มูลค่าลดลงร้อยละ ๑๔.๘๗
๓.๒ กุ้งต้มหรือนึ่ง ปริมาณ ๗๔๗.๘๗ ตัน มูลค่า ๑๗๖.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๑ ของมูลค่าการส่งออก
สินค้าประมงไปยังจีน ปริมาณลดลงร้อยละ ๒๒.๐๖ มูลค่าลดลงร้อยละ ๓๖.๗๐ เมื่อเทียบกับการส่งออกกุ้งต้มหรือนึ่ง
ในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๘๑๗.๐๒ ตัน มูลค่า ๑๙๕.๔๗
ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๘.๔๖ มูลค่าลดลงร้อยละ ๙.๕๔
๓.๓ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป ปริมาณ ๑,๑๘๓.๗๘ ตัน มูลค่า ๑๓๖.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๘ ของ
มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงไปยังจีน ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๐.๓๑ มูลค่า เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๖.๔๑ เมื่อเทียบกับ
การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
ปริมาณ ๑,๑๕๔.๐๙ ตัน มูลค่า ๑๓๓.๖๒ ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๕๗ มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๐๒
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงไปจีน ธันวาคม ๒๕๖๒
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ตลาดการส่งออกสินค้าประมง ธันวาคม ๒๕๖๑ และ พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๒

การนำเข้า
มูลค่าการนำเข้าในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ปริมาณ ๑๘๒,๘๖๔.๗๓ ตัน มูลค่า ๙,๗๔๒.๕๕ ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
เดือนเดีย วกัน ในปี ๒๕๖๑ ปริมาณลดลงร้อยละ ๒.๓๒ มูล ค่าลดลงร้อยละ ๑๒.๓๘ และเมื่อเทียบกับเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๑๗๘,๑๗๓.๔๐ ตัน มูลค่า ๑๐,๑๘๕.๗๕ ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๖๓
มูลค่าลดลงร้อยละ ๔.๓๕
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การนำเข้าสินค้าประมงของไทย มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

รายการสินค้าที่มีการนำเข้าที่สำคัญ
๑. ทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็ง ปริมาณ ๗๑,๙๓๙.๙๑ ตัน มูลค่า ๓,๒๒๙.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๕ ของมูลค่า
การนำเข้าสินค้าประมงทั้งหมด ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๔.๑๖ มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๒๐ เมื่อเทียบกับการนำเข้า
ทู น ่ า สดแช่ เ ย็ น แช่ แ ข็ ง ในเดื อ นเดี ย วกั น ในปี ๒๕๖๑ และเมื ่ อ เที ย บกั บ เดื อ นพฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒ ปริ ม าณ
๔๕,๔๒๒.๔๓ ตัน มูลค่า ๒,๒๘๕.๓๕ ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๘.๓๘ มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๑.๓๒
ประเทศไทยมีการนำเข้าทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งจากเกาหลีใต้มากที่สุด ปริมาณ ๑๕,๖๙๘.๓๘ ตัน มูลค่า ๕๖๖.๗๐
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๕ ของมูลค่าการนำเข้าทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็ง รองลงมา คือ ไต้หวัน ปริม าณ
๘,๒๔๒.๑๕ ตัน มูลค่า ๔๖๒.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๑ ของมูลค่าการนำเข้าทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็ง
๒. ปลาสดแช่เย็นแช่แข็งรวมตับและไข่ ปริมาณ ๕๓,๕๗๙.๑๐ ตัน มูลค่า ๒,๕๔๓.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๒๖.๑๑ ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าประมงทั้งหมด ปริมาณลดลงร้อยละ ๓๔.๘๙ มูลค่าลดลงร้อยละ ๓๔.๗๕ เมื่อ
เทียบกับการนำเข้าปลาสดแช่เย็นแช่แข็งรวมตับและไข่ในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อ เทียบกับเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๖๙,๒๙๗.๖๓ ตัน มูลค่า ๒,๙๕๒.๔๙ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๒๒.๖๘ มูลค่า
ลดลงร้อยละ ๑๓.๘๕
ประเทศไทยมีการนำเข้าปลาสดแช่เย็นแช่แข็งรวมตับและไข่จากกลุ่มเอฟต้ามากที่สุด ปริมาณ ๒,๘๓๖.๖๑ ตัน
มูลค่า ๖๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๗ ของมูลค่าการนำเข้าปลาสดแช่เย็นแช่แข็งรวมตับและไข่ รองลงมา
คือ กลุ่มอาเซียน ปริมาณ ๒๘,๑๓๑.๙๓ ตัน มูลค่า ๕๕๓.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๗ ของมูลค่าการนำเข้า
ปลาสดแช่เย็นแช่แข็งรวมตับและไข่
๓. หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง ปริมาณ ๑๔,๖๐๓.๒๕ ตัน มูลค่า ๑,๐๖๗.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๖ ของมูลค่า
การนำเข้าสินค้าประมงทั้งหมด ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๔.๑๓ มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๖๐ เมื่อเทียบกับการ
นำเข้าหมึกสดแช่เย็นแช่แข็งในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ
๒๒,๙๙๓.๓๑ ตัน มูลค่า ๑,๘๙๐.๓๗ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๓๖.๔๙ มูลค่าลดลงร้อยละ ๔๓.๕๔
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ประเทศไทยมีการนำเข้าหมึกสดแช่เย็นแช่แข็งจากอินเดียมากที่ส ุด ปริมาณ ๒,๔๒๕.๖๖ ตัน มูล ค่า
๒๕๕.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๒ ของมูลค่าการนำเข้าหมึกสดแช่เย็นแช่แข็งรองลงมา คือ จีน ปริมาณ
๕,๖๔๑.๓๑ ตัน มูลค่า ๒๕๐.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๑
การนำเข้าสินค้าประมงของไทย ธันวาคม (๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)

ตลาดการนำเข้าที่สำคัญ
๑. กลุ่มอาเซียน ปริมาณ ๖๗,๔๘๕.๗๔ ตัน มูลค่า ๒,๔๗๑.๔๒ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๗ ของมูลค่าการ
นำเข้าสินค้าประมงทั้งหมด ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๖๑ มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๙๑ เมื่อเทียบกับการนำเข้าจากกลุ่ม
อาเซียนในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๖๖,๒๔๖.๔๑ ตัน มูลค่า
๒,๓๕๓.๒๑ ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๘๗ มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๐๒ สินค้าที่มีการนำเข้า จากกลุ่ม
อาเซียน สำคัญๆ คือ
๑.๑ ปลาสดแช่ เ ย็ น แช่ แ ข็ ง รวมตั บ และไข่ ปริ ม าณ ๒๘,๑๓๑.๙๓ ตั น มู ล ค่ า ๕๕๓.๖๐ ล้ า นบาท
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คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๐ ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าประมงจากกลุ่มอาเซียน ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๑๑ มูลค่าเพิ่ม
ขึ้น ร้อยละ ๑๕.๘๔ เมื่อเทียบกับการนำเข้าปลาสดแช่เย็นแช่แข็งรวมตับและไข่ ในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และ
เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๒๙,๖๙๘.๑๐ ตัน มูลค่า ๕๑๖.๙๐ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๕.๒๗
มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๑๐
๑.๒ เนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง ปริมาณ ๗,๕๙๗.๐๒ ตัน มูลค่า ๔๘๔.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๐ ของ
มูลค่าการนำเข้าสินค้าประมงจากกลุ่มอาเซียน ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๖๑ มูลค่าลดลงร้อยละ ๙.๕๘ เมื่อเทียบ
กับการนำเข้า เนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็งในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
ปริมาณ ๖,๗๘๕.๕๒ ตัน มูลค่า ๔๔๔.๐๘ ล้านบาท สินค้าประมงจากกลุ่มอาเซียน ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๙๖
มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๐๗
ในกลุ่มอาเซียนมีการนำเข้าจาก เวียดนาม มากที่สุด ปริมาณ ๑๐,๖๙๔.๒๑ ตัน มูลค่า ๘๒๙.๗๔ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓๓.๕๗ ของมูลค่าการนำเข้าของกลุ่มอาเซียน รองลงมา คือ พม่า ปริมาณ ๓๙,๒๗๙.๘๘ ตัน มูลค่า
๘๒๗.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๙
สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าสินค้าประมงจากกลุ่มอาเซียน ธันวาคม ๒๕๖๒

๒. จีน ปริมาณ ๒๐,๙๖๕.๐๑ ตัน มูลค่า ๑,๖๒๒.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๔ ของมูลค่าการนำเข้าสินค้า
ประมงทั้งหมด ปริมาณลดลงร้อยละ ๔๘.๒๙ มูลค่าลดลงร้อยละ ๓๓.๒๙ เมื่อเทียบกับการนำเข้าจากจีน ในเดือน
เดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๒๐,๙๖๕.๐๑ ตัน มูลค่า ๑,๖๒๒.๙๙
ปริมาณลดลงร้อยละ ๓๐.๗๓ มูลค่าลดลงร้อยละ ๒๗.๑๓ ล้านบาท สินค้าที่มีการนำเข้าจากจีน สำคัญๆ คือ
๒.๑ ทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็ง ปริมาณ ๔,๔๘๒.๕๗ ตัน มูลค่า ๓๙๗.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๑ ของมูลค่า
การนำเข้าสินค้าประมงจากจีน ปริมาณลดลงร้อยละ ๔๙.๐๑ มูลค่าลดลงร้อยละ ๒๑.๕๒ เมื่อเทียบกับการนำเข้าทู
น่าสดแช่เย็นแช่แข็งในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๔,๔๘๒.๕๗
ตัน มูลค่า ๓๙๗.๒๘ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๓๑.๘๖ มูลค่าลดลงร้อยละ ๑๘.๙๙
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๒.๒ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป ปริมาณ ๒,๐๓๕.๑๕ ตัน มูลค่า ๒๐๔.๕๘ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๗.๓๐
ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าประมงจากจีน ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๒๐ มูลค่าลดลงร้อยละ ๑๓.๖๐ เมื่อเทียบกับ
การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
ปริมาณ ๑,๒๓๓.๑๘ ตัน มูลค่า ๑๑๒.๘๔ ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๕.๐๓ มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๑.๓๑
สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าสินค้าประมงจากจีน ธันวาคม ๒๕๖๒

๓. กลุ่มเอฟต้า ปริมาณ ๓,๐๙๗.๐๖ ตัน มูลค่า ๖๗๙.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๗ ของมูลค่าการนำเข้าสินค้า
ประมงทั้งหมด ปริมาณลดลงร้อยละ ๒๗.๓๘ มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๒๗ เมื่อเทียบกับการนำเข้าจากกลุ่มเอฟต้าใน
เดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๓,๒๙๘.๖๕ ตัน มูลค่า ๖๐๐.๘๒
ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๖.๑๑ มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๐๗ สินค้าที่มีการนำเข้าจากกลุ่มเอฟต้าที่สำคัญๆ
คือ
๓.๑ ปลาสดแช่เย็นแช่แข็งรวมตับและไข่ ปริมาณ ๒,๘๓๖.๖๑ ตัน มูลค่า ๖๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของ
มูลค่าการนำเข้าสินค้าประมงจากกลุ่มเอฟต้า ปริมาณลดลงร้อยละ ๒๗.๘๕ มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๘๖ เมื่อเทียบ
กับการนำเข้าปลาสดแช่เย็นแช่แข็งรวมตับและไข่ในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๒ ปริมาณ ๒,๘๙๘.๖๗ ตัน มูลค่า ๕๓๙.๒๘ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๒.๑๔ มูลค่า เพิ่มขึ้นร้อยละ
๑๕.๙๐
๓.๒ เนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง รวมตับและไข่ ปริมาณ ๑๑๙.๕๙ ตัน มูลค่า ๔๕.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๓
ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าประมงจากกลุ่มเอฟต้า ปริมาณลดลงร้อยละ ๓๕.๒๔ มูลค่าลดลงร้อยละ ๗.๕๕ เมื่อเทียบ
กับการนำเข้าเนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็งในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๑ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
ปริมาณ ๑๕๕.๐๖ ตัน มูลค่า ๔๔.๖๓ ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ ๒๒.๘๘ มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๙๕
ในกลุ่มเอฟต้ามีการนำเข้าจาก นอร์เวย์ มากที่สุด ปริมาณ ๒,๙๔๖.๗๓ ตัน มูลค่า ๖๖๓.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ ๙๗.๖๓ ของมูลค่าการนำเข้าของกลุ่มเอฟต้า รองลงมา คือ ไอซ์แลนด์ ปริมาณ ๑๔๙.๓๒ ตัน มูลค่า ๑๕.๕๐
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๘
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สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าสินค้าประมงจากกลุ่มเอฟต้า ธันวาคม ๒๕๖๒

ตลาดการนำเข้าสินค้าประมง ธันวาคม ๒๕๖๑ และ พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๒
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๕. โครงสร้างการบริหารขององค์การสะพานปลา

ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารขององค์การสะพานปลาเป็นไปตามข้อบังคับองค์การสะพานปลาว่าด้วย
ระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดผังแบ่งส่วนงานดังนี้
ผู้อำนวยการ ๑ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ ๑. ด้านบริหาร ๒. ด้านสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมง ๓. ด้านพัฒนากิจการประมง ฝ่าย จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
สำนักงาน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ ๑. สำนักงานอำนวยการ และศูนย์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ
ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย ๓ สำนักงาน ได้แก่ ๑. สำนักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๒. สำนักงานกฎหมาย ๓. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายบัญชีการเงิน ประกอบด้วย ๔ สำนักงาน ได้แก่ ๑.สำนักงานบัญชี ๒.สำนักงานการเงิน ๓. สำนักงาน
บริหารหนี้ ๔. สำนักงานบริหารการพัสดุ
ฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด ประกอบด้วย ๒ สำนักงาน ได้แก่ ๑.สำนักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ
๒.สำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม
ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ ประกอบด้ว ย ๓ สำนักงาน ได้แก่ ๑.สำนักงานส่งเสริมการประมง
๒.สำนักงานบริหารโครงการพิเศษ ๓.สำนักงานวิจัยและพัฒนา
ฝ่ ายยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนา ประกอบด้ วย ๓ สำนั กงาน ได้ แก่ ๑. สำนั กงานยุ ทธศาสตร์ และแผนงาน
๒. สำนักงานติดตามและประเมินผล ๓. สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ า ยสะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมง ๑ ประกอบด้ ว ย ๙ สำนั ก งาน ได้ แ ก่ กลุ ่ ม งานสป.ทร.
๑. สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ ๒. สำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร ๓. สำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ
๔. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงตราด ๕.สำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ๖.สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัว

แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
Fish Marketing Organization

16

หินและปราณบุรี ๗. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร ๘. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหลังสวน ๙. สำนักงานท่า
เทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ ประกอบด้วย ๗ สำนักงาน ได้แก่ ๑.สำนักงานสะพานปลา
นครศรีธรรมราช ๒. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๓. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ๔. สำนักงาน
ท่าเทีย บเรือประมงนราธิวาส ๕. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ๖. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
๗.สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง
๖. ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
๖.๑ การให้บริการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา
มีเรือประมง และรถส่งสัตว์น้ำเข้าใช้บริการ คิดเป็นปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำ รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ ๒.๑ ปริมาณมูลค่าและการขนส่งสัตว์น้ำผ่านหน่วยงานขององค์การสะพานปลา
สินค้าสัตว์น้ำ
ยานพาหนะนำเข้า (เที่ยว)
ปีงบประมาณ
ปริมาณ (ตัน)
มูลค่า (ล้านบาท)
เรือประมง
รถยนต์
๒๕๕๗
๓๙๕,๑๓๘
๑๖,๖๗๙
๓๓,๕๕๕
๓๑,๙๖๕
๒๕๕๘
๓๓๘,๓๑๓
๑๗,๘๓๗
๓๑,๒๓๕
๒๑,๙๙๔
๒๕๕๙
๒๙๓,๘๔๗
๑๖,๓๖๖
๓๓,๔๑๘
๑๕,๒๓๗
๒๕๖๐
๒๕๗,๐๓๔
๑๕,๗๗๐
๓๖,๒๔๒
๑๕,๗๓๐
๒๕๖๑
๒๗๙,๒๐๘
๑๑,๘๕๐
๓๘,๙๙๔
๑๒,๓๙๒
๒๕๖๒
๒๗๘,๕๖๙
๑๐,๙๙๘
๓๕,๑๙๕
๒๒,๒๓๘
ผลการดำเนินงานในการให้บริการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีปริมาณสินค้าสัตว์น้ำ ๓๙๕,๑๓๘ ตัน ลดลงเหลื อ
๒๗๘,๕๙๖ ตัน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพระราชกำหนดประมงพ.ศ.๒๕๖๐ และ
ราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวประมงไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นจนต้องหยุดออกทำ
การประมงเป็นจำนวนมาก ซึ่งปรากฏตามสถิติเรือประมงและรถยนต์นำเข้าในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๓๓,๕๕๕
เที่ยว และ ๓๑,๙๖๕ เที่ยว ลดลงเหลือในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓๕,๑๙๕ เที่ยว และ ๒๒,๒๓๘ เที่ยว
ตามลำดับ
ตารางที่ ๒.๒ ตารางสถิติปริมาณ มูลค่าการ และการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำขององค์การสะพานปลา
ปี ๒๕๖๒ จำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน
สป.กรุงเทพฯ
สป.สมุทรปราการ
สป.สมุทรสาคร
สป.นครศรีธรรมราช
ทร.หัวหิน
ทร.ชุมพร
ทร.สุราษฏร์ธานี

ปริมาณ
กก.
๑๖,๘๙๖,๙๑๒
๑๒,๗๑๗,๓๔๘
๓๙,๖๐๓,๗๐๐
๖,๑๔๖,๐๐๐
๒๑,๙๕๘,๖๕๐
๒,๒๖๑,๗๗๑

มูลค่า
บาท
๙๗๙,๖๓๔,๒๙๔
๔๙๒,๑๔๙,๓๐๖
๖๖๘,๔๑๓,๙๓๘
๒๙๐,๕๐๓,๐๑๗
๕๕๙,๔๐๐,๓๔๗
๔๘,๘๓๕,๗๑๔

ยานพาหนะนำเข้า
เรือ
รถ
๑๘,๖๕๖
๘๐๗
๓,๙๗๗
๖๐๑
๑๕
๔,๖๔๔
๒๕๑
๕๐๙
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๒๑๙,๐๕๙
๑,๕๖๒
๑๔,๙๒๖
๑,๐๑๕
๔,๓๘๓
๕๐๙
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หน่วยงาน
ทร.ปัตตานี
ทร.สตูล
ทร.ภูเก็ต
ทร.ระนอง
ทร.สงขลา
ทร.สงขลา(ท่าสะอ้าน)
ทร.หลังสวน
ทร.นราธิวาส
รวมทั้งสิน

ปริมาณ
มูลค่า
กก.
บาท
๑๐๘,๖๔๓,๖๒๘ ๔,๙๑๕,๐๑๗,๓๙๗
๓,๓๘๙,๖๒๘
๗๑,๑๑๘,๔๕๒
๓๑,๙๒๖,๔๕๖ ๑,๕๑๒,๒๕๕,๓๔๙
๑๒,๔๙๐,๑๕๑
๘๓๓,๕๖๓,๓๕๒
๒๐,๓๑๗,๘๘๙
๕๓๖,๕๙๕,๘๐๕
๑,๑๑๑,๕๒๒
๕๒,๗๗๙,๘๓๘
๑,๑๐๕,๙๒๕
๓๘,๗๐๗,๓๗๕
๒๗๘,๕๖๙,๗๓๘ ๑๐,๙๙๘,๙๗๔,๑๘๔

ยานพาหนะนำเข้า
เรือ
รถ
๘,๑๘๔
๒,๔๘๑
๒๐๓
๐
๖,๙๗๖
๒๘๐
๑,๘๒๑
๖,๐๘๓
๒๙๗
๑,๑๑๗
๕๓๑
๓๕,๑๙๕
๒๒,๒๓๘

ยานพาหนะนำออก
รถ
๒,๕๔๖
๓๔๒
๑๗,๒๙๘
๓,๙๗๒
๖๕,๐๖๗
๙๖๑
๓๘๐
๓๓๒,๐๒๐

หมายเหตุ : ๑.ท่าเทียบเรือประมงหัวหินปิดปรับปรุงตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ (ได้ทำการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
แต่ในขณะนี้ยังไม่มีกิจกรรม)
๒. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๑ ไม่มีกิจกรรมเนื่องจากให้บริษัทเอกชนเช่าพื้นที่

๖.๒ ฐานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ค่อนข้างผันผวน สาเหตุ
สำคัญเกิดจากรายได้จากการดำเนินงานมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากภาวการณ์ประมงซบเซาจากปัญหาการควบคุม
การทำประมงผิดกฎหมาย IUU Fishing และน้ำมันดีเซลมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนการทำประมงสูงขึ้น
ชาวประมงบางส่วนหยุดทำการประมง ทำให้มีผู้เข้าใช้บริการน้อยลง ในขณะที่รายจ่ายขององค์การสะพานปลามี
แนวโน้มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ส่งผลให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลามีผลการ
ดำเนินงานขาดทุน ๐.๘๓ ล้านบาท ฐานะทางการเงินขององค์การสะพานปลา (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) และการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินขององค์การสะพานปลา ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ เป็นดังนี้
รายงานการเงินขององค์การสะพานปลาปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒
งบดุล
รายการ
สินทรัพย์
- สินทรัพย์หมุนเวียน
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร
- ลูกหนี้เงินกูโ้ ครงการพัฒนาการประมงสุทธิ
- ลูกหนี้ค่าจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสุทธิ
- ลูกหนี้โครงการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ – กรม
ราชทัณฑ์
- ลูกหนี้เงินกู้กองทุนสวัสดิการ
- สินค้าคงเหลือ
- วัสดุคงเหลือ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

หน่วย:ล้านบาท
๒๕๖๑
๒๕๖๒

๓๐๑.๘๘
๑๕.๔๑
๐
๐.๘๔

๓๐๐.๙๖
๖.๗๕
๐
๐.๙๑

๒๑๗.๒๘
๑๓.๐๑
๐.๓๗
๐.๐๐

๑๘๔.๙๕
๒๐.๖๑
๐.๒๗
๐.๐๐

๑๒๗.๐๕
๒๐.๑๒
๐.๒๐
๐.๐๐

๒๘.๖๒
๐.๐๗
๐.๔๗
๒๕.๗๖

๓๐.๕๒
๐.๑๖
๐.๓๑
๑๕.๗๓

๓๑.๙๐
๐.๐๖
๐.๓๐
๑๕.๖๔

๓๓.๗๘
๐.๐๒
๐.๒๙
๒๓.๒๖

๓๓.๘๐
๐.๐๑
๐.๓๗
๒๕.๕๕
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รายการ
- รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- เงินมัดจำและเงินประกัน
- รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนทุน
- หนี้สินหมุนเวียน
- เจ้าหนี้การค้า
- รายได้รับล่วงหน้า
- เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - กองทุนส่งเสริม
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- เงินรับฝาก
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- รวมหนี้สินหมุนเวียน
- หนี้สินไม่หมุนเวียน
- รายได้รอการรับรู้
- รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้
- ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
- กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบตั ิงาน

๒๕๕๘
๓๗๓.๐๕

๒๕๕๙
๓๕๕.๓๕

๒๕๖๐
๒๗๘.๕๗

๒๕๖๑
๒๖๓.๑๘

๒๕๖๒
๒๐๗.๑๐

๕๒๕.๘๙ ๖๕๑.๓๑ ๗๙๗.๖๗ ๘๘๒.๓๔ ๑,๐๑๘.๑๘
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๓๒
๐.๓๒
๕๒๖.๑๔ ๖๕๑.๕๖ ๗๙๗.๙๒ ๘๘๒.๖๕ ๑,๐๑๘.๕๐
๘๙๙.๑๙ ๑,๐๐๖.๙๑ ๑,๐๗๖.๔๙ ๑,๑๔๕.๘๓ ๑,๒๒๕.๖๐

๐.๗๒
๒.๐๐
๒๓.๑๗
๘
๒๕.๐๐
๕๙.๘๙

๐.๙๘
๒๕.๓๒
๗.๐๘
๒๕.๘๑
๕๙.๑๙

๐.๑๐
๒.๕๑
๒๔.๘๕
๕.๒๘
๒๗.๙๖
๖๐.๗๑

๐.๐๙
๒.๕๑

๐.๑๓
๑.๔๐

๒๔.๘๕
๕.๒๘
๑.๗๖
๕๘.๓๙

๒๒.๗๕
๗.๘๖
๑.๕๗
๕๖.๓๔

๙๐.๑๙
๔๐๖.๘๐
๔๐.๐๕

๘๗.๐๑
๕๓๒.๓๔
๔๑.๘๘

๘๘.๔๓
๖๐๗.๘๗
๓๙.๙๐

๖๐.๓๔
๗๐๐.๔๔
๔๐.๑๕

๑๙.๐๘
๘๓๘.๑๖
๕๔.๒๒

๑๔๙.๒๘

๑๓๗.๗๔

๑๒๖.๘๒

๑๑๘.๗๑

๑๑๖.๓๖

- รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

๖๘๖.๓๒

๗๘๙.๙๗

๘๖๓.๐๒

๙๑๙.๖๔ ๑,๐๒๗.๘๑

รวมหนี้สิน

๕๓๓.๘๒

๘๕๘.๑๖

๙๒๓.๗๓

๙๗๘.๐๒ ๑,๐๘๔.๑๕

ส่วนของทุน
- ทุน
- กองทุนสวัสดิการ
- กำไรสะสม
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

๑๖.๗๖
๑๖.๗๖
๑๖.๗๖
๑๖.๗๖
๑๖.๗๖
๔๔.๑๑
๔๕.๐๕
๔๖.๖๐
๔๙.๐๙
๔๙.๗๐
๙๓.๑๒
๘๖.๙๔
๘๙.๔๑ ๑๐๑.๙๖
๗๔.๙๙
๑๕๓.๙๙ ๑๔๘.๗๕ ๑๕๒.๗๖ ๑๗๖.๘๑ ๑๔๑.๔๕
๘๙๙.๑๙ ๑,๐๐๖.๙๑ ๑,๐๗๖.๔๙ ๑,๑๔๕.๘๓ ๑๒๒๕.๖๐

หมายเหตุ : งบการเงินปีบัญชี ๒๕๖๒ ผ่านการรับรองจาก สตง เรียบร้อยแล้ว
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งบกำไรขาดทุน
รายการ

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

หน่วย:ล้านบาท
๒๕๖๑
๒๕๖๒

รายได้
- รายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำ
- รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันลดราคาช่วยเหลือชาวประมง
- รายได้จากการจำหน่ายเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิง LPG
- รายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ FMO
- รายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป
- รายได้จากสำนักงานรวบรวมกระจายสินค้าสัตว์น้ำ
- รายได้จากค่าบริการและค่าธรรมเนียม
- รายได้กองทุนสวัสดิการ
- รายได้อื่น
รวมรายได้

๐.๙๘
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๔.๐๖
๖.๙๗
๓.๔๘
๒.๕๙
๐.๙๗
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๗๕.๕๕ ๗๖.๐๙ ๗๔.๖๒ ๘๒.๒๔ ๘๖.๒๖
๑.๗๔
๑.๗๖
๑.๘๐
๑.๘๑
๑.๘๔
๑๑๓.๒๔ ๑๐๗.๙๓ ๑๒๕.๖๖ ๑๒๓.๗๑ ๑๑๒.๔๕
๑๙๕.๕๖ ๑๙๒.๗๕ ๒๐๕.๖๖ ๒๑๐.๓๕ ๒๐๑.๕๑

ค่าใช้จ่าย
- ต้นทุนจำหน่ายสัตว์น้ำ
- ต้นทุนจำหน่ายน้ำมันลดราคาช่วยเหลือชาวประมง
- ต้นทุนจำหน่ายเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิง LPG
- ต้นทุนจำหน่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ FMO
- ต้นทุนจำหน่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป
- ต้นทุนสำนักงานรวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร
- เงินโอนเป็นทุนส่งเสริมการประมง
- ค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการ
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ค่าเสื่อมราคา
- ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

๐.๙๗
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๓.๓๓
๐.๐๐
๑๖๓.๐๐
๒.๔๒
๑.๐๔
๐.๐๖
๒๒.๔๐
๓.๑๘
๑๙๖.๔๐
(๐.๘๓)

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๖.๒๒
๐.๐๐
๑๕๘.๒๒
๒.๒๙
๐.๗๙
๐.๐๔
๒๓.๔๐
๔.๑๘
๑๙๕.๑๕
(๒.๔๐)

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๓.๑๑
๐.๐๐
๑๕๗.๘๙
๒.๓๓
๐.๘๓
๐.๐๐
๒๗.๒๕
๙.๗๗
๒๐๑.๑๘
๔.๓๗

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒.๒๘
๐.๗๗
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๖๗.๘๓ ๑๘๐.๓๖
๐.๖๘
๐.๕๓
๑.๑๖
๑.๑๓
๐.๐๐
๐.๐๐
๓๒.๓๐ ๓๖.๑๙
๓.๘๐
๘.๗๘
๒๐๘.๐๔ ๒๒๗.๗๖
๒.๓๑ (๒๖.๒๕)

หมายเหตุ งบการเงินปีบัญชี ๒๕๖๒ ผ่านการรับรองจาก สตง. เรียบร้อยแล้ว
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วัตถุประสงค์และทิศทางการจัดทำแผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗)
แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) ขององค์การสะพานปลา (อสป.) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนหลักของ
องค์การสะพานปลา ในการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคน รวมทั้ง สร้างความตระหนักให้กับประชาชน เพื่อ
การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งเพื่อให้ภารกิจการดำเนินงานของ
องค์การสะพานปลา ในระยะ ๕ ปี มีความสอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศที่มีคนเป็ นจุดศูนย์กลาง โดย
คำนึงถึงกรอบนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศที่เกี่ยวข้อง และนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาระดับประเทศ รวมทั้ง
ยังมีการวิเคราะห์และคำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนแปลงทางสังคม/การ
มีโอกาสเข้าไปลดความเลื่อมล้ำทางสังคม/ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป/การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เพื่อให้มี
ความทั น สมั ย และสอดคล้อ งกั บ สภาพแวดล้อ มทั ้ ง ภายนอกและภายในองค์ ก ร โดยน ำหลั ก การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ Balanced Scorecard/Key Performance Indicators (BSC/KPIs) มาประยุกต์ใช้ซึ่งมีการพิจารณา
ถึงวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) การบริหารจัดการองค์กร (Direction) และสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายในต่างๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของ องค์การสะพานปลา ในการกำหนดและแปลงประเด็นยุทธศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมด้วยการกำหนด วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลการดำเนินการ
และกลยุทธ์ เพื่อนำมา กำหนดทิศทางและปรับบทบาทขององค์กร เป็นกลไกหลักที่จะบริหารจัดการองค์ความรู้ด้าน
การประมง เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ที่ทันสมัย สอดรับกับกระแสโลกและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุก
กลุ่ม อันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของคนทุกช่วงวัยผ่านแหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ
เสริมสร้างขีด ความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมกันทางสังคม

กระบวนการการจัดทำแผนวิสาหกิจ (๒๕๖๔ - ๒๕๖๗)
การจัดทำแผนวิสาหกิจ
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การสะพานปลา (องค์การสะพานปลา) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปในแนวเดียวกัน ซึ่งจัดทำเป็นแผนระยะยาว ๒๐ ปี ได้บูรณาการแผนแม่บทที่
เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อให้องค์การสะพานปลา
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บทที่ ๑
ภารกิจขององค์การสะพานปลาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ได้รวบรวมหลักการยุทธศาสตร์และนโยบายที่มี
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การสะพานปลา และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ(Enablers) หมวด ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
๑.๑ กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ป(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สำหรับปี ๒๕๖๓
ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ และมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ เป็นแนวทาง
ในการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยแผนยุทธศาสตร์ รัฐวิสาหกิจจะต้องเป็นการน้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักการสำคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
๑๒ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไทยแลนด์ ๔.๐ แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
และนำสภาพแวดล้อมที่เกี่ย วข้องกับ การดำเนินงานมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ พัฒ นายุทธศาสตร์ดังนั้ น
กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังภาพที่ ๒.๑

๑.๒ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยแนวคิดนี้ได้เริ่มต้นจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้ พระราชทาน
แนวคิดที่สำคัญสำหรับประชาชนชาวไทย ซึ่งเป็นพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในเรื่อง การดำเนินชีวิตอย่างผาสุก
เริ่มต้นจากในระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค จนไปถึงระดับประเทศ โดยในแนวคิดดังกล่าว
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มุ่งให้เกิดการพัฒนาภายในประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้พร้อมรับกับการ เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในกระแส
โลกปัจจุบัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความรู้ในด้านเทคโนโลยี และให้มี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดย
ยึดหลักแนวทางของพุทธศาสนาใน “หลักทางสายกลาง” พร้อมด้วย การดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท มีเหตุมี
ผลกับการกระทำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้อื่น หรือคนรอบข้าง และเพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีความมั่นคงใน
อนาคตต่อไป โดยอยู่ภายใต้ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ดังนี้
ห่วงที่ ๑ ความพอประมาณ หมายถึง การดำเนินชีวิตแบบพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป เหมาะสมกับฐานะ
ของตน และจะต้องไม่มีผลกระทบต่อตนเอง ผู้อื่น รวมถึงสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น นั้นๆ ด้วย
ห่วงที่ ๒ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจจะดำเนินการอะไร จะต้องมีเหตุมีผลตามหลักกฎหมาย
หลักจริยธรรม จารีตประเพณี ประกอบกัน มิใช่ตัดสินใจไปด้วยอารมณ์ หรือเพียงแค่ความคิดของตน
ห่วงที่ ๓ การมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงไป
หรือในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เป็นต้น
เงื่อนไขที่ ๑ ความรู้ โดยเป็นการอาศัยความรอบรู้ในแขนงวิชาต่างๆ มาประกอบกันเพื่อเป็นแนวทาง ใน
การวางแผนเพื่อปฏิบัติ หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด และเพื่อให้เกิดความรอบครอบในการกระทำนั้นๆ
เงื่อนไขที่ ๒ คุณธรรม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจให้กับประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความสามัคคีของคนในชาติ การร่วมมือร่วมใจกันฟันฝ่ าอุปสรรคต่างๆ ไม่กอบโกยผลประโยชน์ แห่ง
ตน และใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
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โดยแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็น ๑๐ ประการดังนี้ (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.)
๑) มองการณ์ไกลในการบริหารจัดการและตัด สินใจในเชิงนโยบาย ไม่มุ่งหวังกำไรในระยะสั้นแต่คิดถึง
ผลกระทบในระยะยาว
๒) ให้คุณค่าแก่พนักงานอย่างจริงใจและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง (รวมถึงพัฒนาให้เป็นผู้บริห าร)
หลีกเลี่ยงการให้พนักงานออก ในยามทุกข์ยากทางเศรษฐกิจ เพราะพนักงานคือสินทรัพย์ (ที่พัฒนาได้) ขององค์กร
๓) จริงใจและหวังดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจทั้งหมด รวมถึงประชากรและสังคมในอนาคต
๔) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมทั่วทั้งองค์กรทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ให้บริการ
หรือกระบวนการผลิต
๕) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖) ใช้และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพแต่ราคาไม่สูงโดยเฉพาะเทคโนโลยี แบบไทยๆ หรือ
พื้นบ้าน
๗) ขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อพร้อมทุกด้านเท่านั้น
๘) ลดความเสี่ยงโดยการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตลาดที่หลากหลาย และการลงทุนที่หลากหลาย โดยอยู่
บนพื้นฐานของความรู้จริง
๙) แบ่งปันรวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ที่มีกับคู่แข่งขัน เพื่อพัฒนาตลาด เพื่อประโยชน์จะตกแก่ผู้บริโภค
และสังคม
๑๐) มีวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร เป็นค่านิยมพื้นฐาน
จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้การเดินหน้ามีความสมดุลใน
ทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการผลิตที่เหมาะสมกับปริมาณความต้องการของตลาด
การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับบริบทประเทศ และคำนึงถึงสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ และปัจจัยเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งด้านการ พัฒนา
องค์กรและวิชาการในองค์กรควรจะบูร ณาการองค์ความรู้จากหลายศาสตร์หลายสาขาร่วมกัน เนื่องจากความคิด
สร้างสรรค์ภายในองค์กรจากการบูรณาการองค์ความรู้ อาจนำไปสู่นวัตกรรมขององค์กรซึ่งช่วย ส่งเสริมปริมาณการ
ผลิตและคุณภาพให้ดีมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ลด
ระบบอุปถัมภ์เพิ่มให้เกิดการแข่งขัน และการพัฒนาภายในองค์กรให้มากขึ้น พร้อมทั้ง การดำเนินงานต่างๆ จะต้อง
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การสะพานปลา
องค์การสะพานปลาเป็นองค์กรที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและยุทธศาสตร์องค์กร ภายใต้หลักการ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข มาใช้
ใน การปฏิบัติงานและเพื่อมุ่งยกระดับให้อาชีพการประมงเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง ยั่งยืน ดังนี้
• การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศขององค์การสะพานปลา
- ส่งเสริมให้ชุมชนมีการร่วมมือและช่วยกันพัฒนา ทั้งในชุมชนตนเองและชุมชนอื่นๆ อย่างสมดุล
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนจากหลากหลายภูมิสังคม หลากหลายอาชีพ ฯลฯ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเกิดความสามัคคี
- ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่อย่างพอกิน และพึ่งตนเองได้
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– ส่งเสริมความรู้และทักษะในการดำรงชีวิต ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจและดำเนินชีวิต
- มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
• การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา
- มองการณ์ไกลในเรื่องการบริหารจัดการ
- ให้ความสำคัญแก่พนักงานอย่างจริงใจและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- จริงใจและหวังดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจทั้งหมด
– ให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมทั้งองค์กร
- ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ใช้ และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพแต่ราคาไม่สูง โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเมื่อมีความพร้อม
- บริ ห ารความเสี ่ ย ง โดยมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ห ลากหลาย ตลาดที ่ ห ลากหลายและการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที ่ มี
ความชำนาญ
- แบ่งปัน รวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ที่มีเพื่อพัฒนาตลาด
- ยึดถือจริยธรรม มีความอดทนและขยันหมั่นเพียร
นอกจากนี้องค์การสะพานปลายังคงมุ่งสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช กับการน้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าด้วย “๓ ห่วง” (ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
ภูมิคุ้มกัน) “๒ เงื่อนไข”(ความรู้ – คุณธรรม) มาใช้ในการบริหารองค์กร ควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียของ องค์การสะพานปลา ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยนโยบาย ๕ ส. กล่าวคือ
ส.ที่ ๑ เสริมความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร กับ องค์การสะพานปลา ให้ยั่งยืน
ส.ที่ ๒ สนับสนุนการทำธุรกิจแบบโปร่งใส เป็นธรรมตามเป้าหมาย
ส.ที่ ๓ สร้างอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ส.ที่ ๔ ส่งเสริมคุณภาพการทำงาน (Quality of Working Life) และคุณภาพชีว ิต บุคลากรทุกระดั บ
(Happy Work Place)
ส.ที่ ๕ สู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ องค์การสะพานปลา เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับ
สังคมและประเทศในที่สุด
๑.๓ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนในการดำเนินชีวิตของประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อ พฤติกรรม
ความเป็นอยู่และยังรวมไปถึงเรื่องอื่นๆ อีกหลายด้าน ที่จะต้องพร้อมตอบสนองกับความรวดเร็ว ดังนั้นประเทศไทย
จึงได้วางกรอบในการพัฒนาประเทศระยะยาวที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งใน ด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งได้เกิดเป็น “แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี” ขึ้นมา รวมไปถึงการ
รวมกลุ่มทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหลายๆ ประเทศพยายามหาโอกาสในสร้างเศรษฐกิจ ของประเทศตนเอง และ
จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตลอดจนประเทศไทยกำลัง ผลักดันให้ประเทศมีบทบาทในเวที
การค้าโลกและในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น และต้องการให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางทางการค้าและการขนส่งของ
อาเซียน ซึ่งมีกรอบการพัฒนา ๖ ด้าน
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กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทย คือ
“ประเทศมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังกล่าวข้างต้น นับว่าเป็นโอกาสกับ องค์การสะพานปลา ดังนี้

• ด้านความมั่นคง สนับสนุนความมั่นคงด้านอาหาร น้ำและพลังงาน
• ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓ ต่อ
ปี โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ยกระดับสู่การเป็น เกษตรกร ชาวประมงสมัยใหม่
เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและมีการเชื่อมต่อกับตลาดสินค้าและ บริการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นให้สามารถ พึ่งตนเอง ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
• ด้านการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ความเข้าใจใน อุตสาหกรรมประมง
• ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ
• ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) การลดก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
• ด้านการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานให้มีความเหมาะสม มีการบริหารงานแบบบูรณาการ รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น
จากกรอบการพัฒนา และวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ในข้างต้น ที่มุ่งหวังให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมถึงการมุ่งเน้นให้ประเทศ
มีบทบาทในเวทีการค้าโลกและในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น มีการรวมกลุ่มทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น และประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการค้าและการขนส่งของอาเซียน ด้วยการกำหนดกรอบการพัฒนาไว้ทั้ง ๖ ด้าน ดังกล่าวนั้น องค์การ
สะพานปลา (อสป.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖ ด้วย วัตถุประสงค์หลักขององค์กร ๒ ด้าน คือ จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ

แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
Fish Marketing Organization

๑-5

หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง นับได้ว่าองค์การสะพานปลา เป็นองค์กรที่มีความสำคัญ
อย่างมากและสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเกษตรกร ชาวประมง องค์กรหนึ่งของภาคเกษตรกรรมประเทศไทย
ดังนั้นการขับเคลื่อนและทิศทางการพัฒนาขององค์กร จึงมีนัยสำคัญต่อการบรรลุกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปีที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะตามกรอบการพัฒนาด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันภายในสังคม และ ด้านการ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง องค์การสะพาน
ปลา ทั้ง ๒ ด้านอย่างชัดเจน รวมถึงสอดคล้องกับพันธกิจการส่งเสริมการทำประมงให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกร
ชาวประมง ไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน การพัฒ นาธุรกิจอุตสาหกรรมประมงให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม และการ
สร้างแหล่ง ความรู้ด้านอุตสาหกรรมประมง ซึ่งองค์การสะพานปลา ควรกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของ
องค์กรให้ เป็นไปในลักษณะของการสร้างอาชีพการประมง ทั้งกับเกษตรกร ชาวประมง กลุ่มธุรกิจ และอุตสาหกรรม
นมแบบครบวงจรตามห่วงโซ่อุปทาน ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ได้มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ควรสนับสนุนด้านการพัฒนาวิจัย เทคโนโลยี ทั้งในเชิงของการสร้างสรรค์ ผลงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อ
สนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาส และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับประเทศ นอกจากนี้เพื่อการขับเคลื่อนองค์การสะพานปลาอย่างต่อเนื่องและการบริหารจัดการองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทางองค์การสะพานปลาควรพัฒนาทุนมนุษย์ภายใน และเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรอย่าง
ครอบคลุมในทุกมิติ ร่วมกับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างสมดุล
๑.๔ หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
การพัฒนาประเทศตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) นั้น ได้มุ่งเน้นการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาโดย เน้น
คนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องมาจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นต้นมา โดยการวางแผนการพัฒนา
ประเทศในช่วงนี้ ประเทศไทยเกิดการปฏิรู ปและเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน จึงทำให้เกิดเป็น แผนพัฒนาและแผน
ปฏิรูปหลายแผนที่มีความสอดคล้องกันเพื่อเป็นการสร้างรากฐานให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริง เช่น ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นต้น และเพื่อมุ่งให้การพัฒนาประเทศ มีแนวทางในการพัฒนาที่
ชัดเจนและมั่นคง โดยการพัฒนาดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยการก้าว
ไปสู่การหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในที่สุด
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์มีเป้า หมายเพื่อต้องการพัฒนาประชาชนที่
เป็นฐานรากของสังคมให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และสามารถสร้างสถาบันต่างๆ
ภายในสั ง คมให้ ม ี ค วามเข้ ม แข็ ง เพิ ่ ม มากขึ ้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น สถาบั น ครอบครั ว สถา บั น ชุ ม ชน สถาบั น ศาสนา
สถาบันการศึกษา โดยมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีและเป็นบรรทัดฐานเดียวกันภายในสังคม ตลอดจนการ พัฒนาใน
เรื่องของการศึกษาให้ประชาชนมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ตลอดชีวิต รวมถึง
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ความคิ ดสร้างสรรค์ และทักษะการทำงานทั้งจากวัยเด็กและวัยทำงาน โดย
จะเป็นการส่งเสริมให้มีทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของตลาดงาน ตลอดจนการพัฒนาระบบการ
ดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหา ความ
ยากจน และความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของกลุ่มคนในสังคมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน รวมทั้ง การเข้าถึง
บริการพื้นฐานจากทางรัฐเพิ่มมากขึ้น เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็ก การรักษาพยาบาล และสวัสดิการต่างๆ
ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพชุมชนและการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย
การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและพื้นที่ทำกิน ซึ่งจะเน้นการกระจายโอกาสให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และการแบ่งปันผลประโยชน์ภายในชุมชนจากธุรกิจหรือโครงการที่สร้างร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนมีเป้า หมายเพื่อให้การ
จัดการเศรษฐกิจโดยรวมของรัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยจะเป็น การ
ขยายฐานการเก็บภาษีให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจด้านปริม าณการส่งออกให้เพิ่มสู ง ขึ้น
ประกอบกับการดึงเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ
รายสาขา ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้มีการขยายตัวที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีเป้า หมายเพื่อรักษาและ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ และพื้นที่ป่า ชายเลนให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกและลดความสูญเสียทางธรรมชาติที่จะเพิ่มขึ้น โดยจะครอบคลุมในเรื่อง
การจัดสรรทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงทั่วถึงทุกชุมชนทั่วประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาปัญหาและการ
จัดการด้านมลพิษทั้งทางดิน น้ำ และอากาศ ซึ่งในปัจจุบันการควบคุมมลพิษ ดังกล่าวยังมีความหละหลวม
ค่อนข้างมาก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมต่างๆ มีมลพิษเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและน้ ำเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการดำรงชีวิตของประชาชนจากการใช้ รถยนต์และการปล่อยน้ำเสียของครัวเรือน
โดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ดังนั้นรัฐจึงออกมาตรการในการควบคุมมลพิษต่างๆ ให้ครอบคลุมและเข้มงวดมาก
ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมและประเทศที่ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงธรรมชาติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน มี
เป้าหมายในภาพรวม คือ ผลประโยชน์ของประเทศว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเป้าหมายแรกเป็น การ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ รวมทั้งลดความขัดแย้ง และสร้างความ
สมานฉันท์ให้กับประชาชนภายในประเทศ ตลอดจนการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และเตรียม
ความพร้อมจากภัยคุกคามต่างๆ เช่น การก่อการร้าย หรือภัยคุกคามในรูปแบบอื่นๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชนไป
จนถึงระดับจังหวัดให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
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การตัดสินใจในโครงการต่างๆ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างบริการสาธารณะในพื้นที่ที่ ตนเองรับผิดชอบ
ให้ครอบคลุมทั้งหมด ตลอดจนการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
หลักสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงเส้นทาง การค้า
และการท่องเที่ยวภายในประเทศให้ทั่วถึงกันอย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งจากตัวเมืองสู่ชนบทและจาก จังหวัดสู่
จังหวัด ตลอดจนการมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับสินค้าและประชากรจากภายนอกประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้
ประเทศกลายเป็นศูนย์การทางการขนส่งสินค้า และการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งด้านอากาศ ถนน ระบบราง และทาง
น้ำ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานเพื่อใช้กับระบบโลจิสติกส์ที่จะเกิดขึ้ น และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมทั้งระบบสายและไร้สาย เคเบิลใต้น้ำและภาคพื้นดิน เพื่อให้ประเทศมี ความพร้อมกับเศรษฐกิจ
แบบดิจิทัล และวางแนวทางพัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการ ลงทุน
วิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เทคโนโลยีภายในประเทศมีความก้าวหน้าและ
สามารถแข่งขันกับภายนอกประเทศได้ และถ่ายทอดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว ไปสู่วิสาหกิจชุมชนทั้ง
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเพิ่มคุณภาพของการผลิตและคุณภาพสินค้า พร้อมทั้ง เพื่อให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการกระจายสินค้า ตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ โดยเฉพาะสาขา STAM รวมทั้งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทาง CONFIDENTIAL วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มีมาตรฐานและคุณภาพเทียบเท่าสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีเป้ าหมายเพื่อลดช่องว่างทางรายได้ระหว่าง
ภาค ควบคู่ไปกับการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณ
ชายแดน และการเพิ่มเมืองที่เป็นแหล่งดึงดูดของแต่ละจังหวัดเพื่อพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป โดยคงความเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด และการพัฒนาดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของ ภูมิภาค
ให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น ในเรื่องของระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ทั้งทางถนน ระบบราง ทางน้ำ และทาง
อากาศ โดยเป็นการเชื่อมโยงและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นการบูรณาการ แผนการพัฒนาที่
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นแผนที่มุ่งหวังให้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การ ปฏิบัติ ด้วยการยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนา” และยึดหลักการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำ และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรม เป็นหลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะของแผนฯ นี้ ด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์สำคัญที่
ครอบคลุมในทุกมิติ
องค์การสะพานปลา(อสป.) ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้แผนการพัฒนา ประเทศฉบับนี้ และมุ่งหวังผลของ
การพัฒนาและการขับเคลื่อนองค์กรด้านการส่งเสริม การประมงและด้านธุรกิจอุตสาหกรรมประมงภายใต้บทบาท
การเป็น รัฐ วิส าหกิจ ของประเทศไทยนั้น จะเห็นได้ว ่า ทิศทางการพัฒ นา ของแผนฯ ฉบับที่ ๑๒ นี้ มีห ลาย
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบทบาทตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง และพันธกิจ หลักของทาง องค์การสะพานปลาที่
ถูกกำหนดไว้ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศั กยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความ
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เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ ำในสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ ๘
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ซึ่ง องค์การสะพานปลาสามารถตอบรับแนวทางการพัฒนา
ของแผนฯ ฉบับที่ ๑๒ ตามยุทธศาสตร์เหล่านี้ได้ ในลักษณะของการ เชื่อมโยงมาสู่การส่งเสริมการประมง และธุรกิจ
อุตสาหกรรมประมงด้วยการ พัฒนาทุนมนุษย์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ การประมงให้มีความ
พร้อมทั้งองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและในเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมศักยภาพในภาคการประมงได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจับสัตว์น้ำไป จนถึง
การผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรมให้แข็งแรงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็น
ส่วนหนึ่งในการผลักดันการแก้ปัญหาความยากจน การกระจายรายได้ในประเทศได้ด้วยบทบาท ส่งเสริมการประมง
ขององค์การสะพานปลาในลักษณะของการเข้าไปสร้างอาชีพทางการเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร สหกรณ์ ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ เข้มแข็ง การ
เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร ภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้าง
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพื่อยกระดับ ศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ ยกระดับการผลิตสินค้า สัตว์น้ำ และอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานเชื่อมโยง ตลอดห่วงโซ่สินค้าสัตว์น้ำ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น
๑.๕ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เป็นกำหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (post-๒๐๑๕ development agenda) ตาม กระบวน
ทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยอาศัยกรอบความคิดการพัฒนาที่สมดุลเชื่อมโยงร่วมกันใน ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประชาคมโลกตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการพัฒ นาด้ว ย
เป้าหมาย ๑๗ ข้อ (SCGs: ๑๗ Goals) เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๗๓

เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจน ทุกรูปแบบทุกสถานที่ โดยมีแนวทางในการระดมทรัพยากรจากแหล่งที่
หลากหลาย ยกระดับความร่วมมือ สร้างกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนคนยากจนและเร่งการลงทุน
เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน โดยมี
แนวทางในการเพิ่มการลงทุน ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนใน โครงสร้าง
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พื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่
และกำลังการผลิ ตของเกษตรกรรมขนาดเล็ก แก้ไขและป้ องกันการกีดกันและการบิดเบือน ทางการค้าในตลาด
เกษตรโลก อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาดและข้อมูลสำรองอาหารได้อย่างทันการณ์ เพื่อจำกัด
ความผันผวนของราคาอาหารอย่างรุนแรง
เป้าหมายที่ ๓ มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนใน ทุก
ช่วงอายุ โดยมีแนวทางในการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การเข้าถึงยาและวัคซีนอย่างปลอดภัยและ มี
ประสิทธิภาพสำหรับทุกคน การเข้าถึงยาในราคาที่เหมาะสม การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน และ การ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก
เป้าหมายที่ ๔ การศึกษาที่เท่าเทียม รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิต
แก่ทกุ คน โดยมีแนวทางให้เยาวชนทุกคนได้รับการสำเร็จการศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษาจนถึง มัธยมศึกษา และ
จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพในราคาที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน ขจัดความไม่เสมอภาคทางเพศและความเหลื่อมล้ำ
เพิ่มจำนวนทุนการศึกษาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ และยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครู
เป้าหมายที่ ๕ ความเท่าเทียมทางเพศ บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง
โดยมีแนวทางยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในทุกที่ ปฏิรูปให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียม ในทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ และส่งเสริมการให้อำนาจแก่ผู้หญิง
เป้าหมายที่ ๖ การจัดการน้ำและสุขาภิบาล รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน โดยมี
แนวทางที่ทำให้มีน้ำ ดื่มที่ปลอดภัยและราคาเหมาะสม จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย และส่งเสริม
สุขอนามัยในทุกระดับ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น ป่าไม้ ภูเขาและแม่น้ ำ พื้นที่ชุ่มน้ำเป็น
สิ่งจำเป็นที่ต้องดูแล ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนเทคโนโลยีการบำบัดน้ำในประเทศที่กำลังพัฒนา
เป้าหมายที่ ๗ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืน
ทันสมัย โดยมีแนวทางการลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความ
ร้อน การขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มีแหล่งที่มาของพลังงานสะอาดในประเทศที่กำลัง
พัฒนา และยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยี
พลังงานที่สะอาด
เป้าหมายที่ ๘ การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า โดยมีแนวทางส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ ยั่งยืนโดย
บรรลุเป้าหมายการผลิตในระดับที่สูงขึ้นและผลิตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ส่งเสริม ผู้ประกอบการและการสร้าง
งาน ตลอดจนกำจัดการบังคับใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์
เป้าหมายที่ ๙ อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม โดยมีแนวทาง
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและการลงทุนในการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม
เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยมีแนวทาง
ในการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบของตลาดการเงินและสถาบันด้านการเงิน การส่งเสริมการ

แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
Fish Marketing Organization

๑ - 10

ช่วยเหลือด้านการพัฒนา และการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติไปยังภูมิภาคที่มีความจำเป็นมากที่สุด การอำนวย
ความสะดวกในการอพยพย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและการเคลื่อนย้ายของผู้คน
เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการการกระจุกตัว
ของประชากรในเมือง รองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย และเหมาะสม
พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแออัด การลงทุนเรื่องการให้บริการสาธารณะต่ างๆ เช่น การขนส่งสาธารณะ การ
สร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียว การปรับปรุงการวางผังเมืองและการจัดการในลักษณะแบบมีส่วนร่วม
เป้าหมายที่ ๑๒ แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมี
แนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบการผลิต และการ
บริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้มีการรีไซเคิล
และลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ธุรกิจและผู้บริโภค เป็นต้น
เป้าหมายที่ ๑๓ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ โดยมีแนวทางในการเพิ่มความสามารถในการปรับตัวของภูมิภาคที่มี
ความเสี่ยง สร้างความตระหนักรู้และบูรณาการมาตรการเข้าไปในนโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติ
เป้าหมายที่ ๑๔ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จาก
มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการปกป้ องระบบนิเวศทาง ชายฝั่ง
และทางทะเลจากภาวะมลพิษทางบก ตลอดจนจัดการปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดของมหาสมุทร เสริมสร้าง
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรทะเลผ่านกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึง เพิ่มความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล
เป้าหมายที่ ๑๕ การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ทางบก ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศน์ทางบกอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการส่งเสริมการจัดการป่ าอย่างยั่งยืนและแก้ไขการตัดไม้
ทำลายป่า การลดการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายที่ ๑๖ สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการลดความรุนแรงทุกรูปแบบ หาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และความ
ไม่มั่นคงอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการปกครองด้วยกฎหมาย การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การลดอาวุธผิดกฎหมาย และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาในสถาบันการปกครองทั่วโลก
เป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับ
สากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางในการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้ วกับประเทศ กำลัง
พัฒนา (North-South) และความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (South-South) โดยการสนับ สนุนแผน
ระดับชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและช่วยเหลือประเทศกำลัง พัฒนาเพิ่มอัตราการ
ส่งออก รวมทั้งส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มีกติกาเปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค ภายใต้
องค์การการค้าโลก
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ ข้อนั้น เป็นการเชื่อมโยงร่วมกันในหลายประเด็น เช่น
เป้าหมายที่ ๑ – ๕ เป้าหมายที่ ๑๐ – ๑๒ และเป้าหมายที่ ๑๖ จะมุ่งการพัฒ นาในมิติทางสังคมร่ว มกัน ใน
ขณะเดียวกันเป้าหมายที่ ๑ ก็มุ่งพัฒนามิติของเกียรติภูมิ ความภาคภูมิ (Dignity) ร่วมกันกับเป้าหมายที่ ๒ เป็นต้น
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เป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สมดุลเชื่อมโยงร่วมกันใน ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ด้วยเป้าหมาย ๑๗ ข้อ (SCGs: ๑๗ Goals) ที่ครอบคลุมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ ซึ่ง เมื่อ
พิจารณาทิศทางของเป้าหมายที่ปรากฎกับบทบาทขององค์การสะพานปลา(อสป.) แล้วจะพบว่ามีความสอดคล้อง
กันในหลายประเด็น และองค์การสะพานปลาสามารถร่วมเป็นส่ว นหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไปกั บ
ประชาคมโลกได้ ตั้งแต่เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจน ในลักษณะของบทบาทการส่งเสริมและสร้างความมั่นคงใน
อาชีพชาวประมงในการจับ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหยในลักษณะของการกำหนด
แนวทางพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน รวมถึงเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวประมง ด้วยการสร้างและส่งเสริมอาชีพ ชาวประมงในการจับ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้มีความมั่นคงยั่งยืน
โดยเฉพาะในกลุ่มขนาดเล็ก ส่วนเป้าหมายที่ ๔ การศึกษาที่เท่าเทียมนั้น ทางองค์การสะพานปลาควรส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคนในลักษณะของการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้แก่ ชาวประมง หน่วยธุรกิจ ผู้ที่
เกี่ย วข้องกับ กิจ การประมง ตลอดจนผู้ที่ส นใจในกิจการประมง นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่ ๙ อุตสาหกรรม
นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ทางองค์การสะพานปลาจะสามารถ
ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมประมงในประเทศ ให้สามารถปรับตัวเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนได้ รวมไปถึง เป้าหมายที่
๑๒ แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็ นการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
การส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ธุรกิจและผู้บริโภค เป็นต้นนั้น ทางองค์การสะพานปลา
ควรมุ่งขับเคลื่อนในลักษณะของการตระหนักถึงการผลิตที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากล และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นับว่าเป็นโอกาสกับ องค์การสะพานปลา ในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ขจัดความอดอยาก สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ การเพิ่ม
ศักยภาพของเกษตรกร สหกรณ์ ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกษตรกร สหกรณ์ และ
ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น เสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการ
ขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเติบโตของเกษตรกร สหกรณ์ ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น
ส่งเสริมใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจ สีเขียว มีการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสะพานปลา (อสป.) นั้นสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) อย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นความมุ่งมั่นและแนวทางปฏิบัติที่
องค์การสะพานปลาดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนานนับทศวรรษนับแต่เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. ๒๔๙๖ องค์การสะพานปลา
จึงมุ่งยกระดับให้อาชีพด้านการประมงเป็นอาชีพที่มีความ มั่นคง ยั่งยืน องค์การสะพานปลาได้น้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระองค์ ท ่ า นมาใช้ ใ นการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ควบคู ่ ก ั บ การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Triple CG : From Community Grass –To
Consumer Glass-By Corporate Governance เพื่อทะยานสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม ในยุค
๔.๐(Corporate Social Responsibility ๔.๐)
ด้วยเป้าหมายที่ องค์การสะพานปลาต้องมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ ภายในปี ๒๕๖๔ อีกทั้งมุ่งเป็น “องค์กรแห่ง
ความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ” ดังนั้น องค์การสะพานปลาจึงต้องสร้างความ
ตระหนักรู้ต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร พร้อมๆ กับการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้ ควบคู่กับการสร้าง องค์การสะพานปลาให้เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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(Corporate Good Governance : CG) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ ่ ง แวดล้ อ ม ( Corporate Social
Responsibility : CSR) โดยเฉพาะเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย CSR ๔.๐ ด้วยรูปธรรมที่ชัดเจนและ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การพัฒนา CSR ๔.๐ ต้องมุ่งเน้นความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์ (Total Value
Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ From CG TO CG (Community Glass to Consumer Glass) จะต้องมีมาตรฐาน
ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลตลอด กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
(Corporate Governance) และใน CSR ๔.๐ นั้น จะต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อสร้างประสิทธิภาพของการ
ดำเนินการ อาทิ Smart Farmer และมีความคิด สร้างสรรค์ พยายามสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่างๆ ตลอดกระบวนการ นอกจากการพัฒนา CSR ให้เป็นระดับ ๔.๐ แล้ว ยังคงต้องพัฒนาการบริหารด้วยหลักธรร
มาธิบาล (Good Governance) ให้เกิดความโปร่งใส่ สุจริต ยุติธรรม อันเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของ องค์การ
สะพานปลา ที่สำคัญ คือ ต้องเป็นคุณค่าของการดำเนินการทางด้าน “CG/CSR ที่ได้ผล” มิใช่เป็นเพียง“CG/CSR
ที่ได้ทำ”
ความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability)
องค์การสะพานปลายึดมั่นในการดำเนินงานที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ อาชีพชาวประมง องค์กร/
พนักงานและลูกค้าองค์การสะพานปลา ตั้งแต่ต้นน้ำด้วยนโยบาย ๕ ส. กล่าวคือ ส. ที่ ๑ เสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
เกษตรกร สหกรณ์กับ องค์การสะพานปลา ให้ยั่งยืน ส. ที่ ๒ สนับสนุนการทำธุรกิจแบบโปร่งใส เป็นธรรมตาม
เป้าหมาย ส. ที่ ๓ สร้างอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ส. ที่ ๔ ส่งเสริมคุณภาพการทำงาน (Quality of Working Life) และคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ (Happy Work
Place) ส.ที่ ๕ สู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ องค์การสะพานปลา เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับ
สังคมและประเทศในที่สุดเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยทั้งหมดเกิดขึ้นจากการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการการพัฒนาและบริหารจัดการ อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงการดำเนินงานตามหลักธรรมา
ภิบาล การบริหารความเสี่ยงและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals) ซึง่
สามารถสรุปนิยามความยั่งยืนและแบบจำลองความยั่งยืนของ องค์การสะพานปลา ได้นิยามดังต่อไปนี้
๑. การสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพ ด้านการประมงด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่มีอาชีพ
ด้านการประมงได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างเสถียรภาพให้กับสินค้าสัตว์น้ำ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจรวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการประมงอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
๒. การสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร/พนักงาน องค์กรมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ยั่งยืนชื่อเสียงดี พนักงาน
มีความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์คุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม พนักงานทุกระดับมีคุณภาพ
การทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. การสร้างความยั่งยืนให้แก่ลูกค้า การทำธุรกิจแบบโปร่งใส เป็นธรรม ตามเป้าหมายอาชีพมั่นคง
๑.๖ นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
นโยบาย Thailand ๔.๐ เป็นโมเดลการพัฒนาประเทศที่มุ่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสสู่“การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” (Value-Based Economy) ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในด้วยการนำความ
หลากหลายเชิงชีวภาพและเชิงวัฒนธรรมมาเป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขัน และปรับเปลี่ยนวิธีการจากทำมากได้น้อย
ไปสู่การทำน้อยได้มากนั่นคือเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (Value Added) ไปสู่การสร้าง
มูลค่า (High Value) ด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
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เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งจะช่วยยกระดับให้ประเทศมีรายได้สูงขึ้น ด้วยอาศัยกลไก
ขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และปัญญาอย่าง
แท้จริง ตลอดจนอาศัยแนวทางให้ประเทศเติบโตในลักษณะกระจายตัว รวมทั้งอาศัยกลไกขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อันหมายถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเสมอภาคกัน และอาศัย
กลไกการขับเคลื่อนที่เน้นความตระหนักและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแนวทางการพัฒนา Thailand ๔.๐
จะเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
การบริการ และการปฏิบัติง งานของภาครัฐให้มีความรวดเร็ว และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันให้ประเทศไทย
หลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางที่ประสบอยู่ในขณะนี้ และเป็นแนวทางลดความเหลื่อมล้ำ ทางรายได้ใน
สังคมไทย รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของประชาชนที่ยังไม่ทั่วถึง ตลอดจนยกระดับประเทศให้เป็นประเทศที่
มีรายได้สูง และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วลำดับต่อไป ทั้งนี้ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ
“ทำมาก ได้น้อย” จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อย ได้มาก” ก็ต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า“โภคภัณฑ์” ไปสู่
สินค้าเชิง“นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับ เคลื่อน
ด้ว ยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การเกษตรก็ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องร่ำ รวยขึ้น
และเป็ น เกษตรกรแบบเป็น ผู้ป ระกอบการเปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ
Startups ที่มีศักยภาพสูงเปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง
และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง เป็นต้น โมเดล Thailand ๔.๐ เป็นกรอบแห่ง
การพัฒนาเพื่อตอบวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้ง ๖
ด้าน มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ๑) เพิ่มขีดความสามาถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก ๒) สร้างโอกาสและ
ความเท่าเทียมทางสังคม ๓) พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทลั และ ๔) ปฏิรูปภาครัฐ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นับเป็นโอกาสกับองค์การสะพานปลา เนื่องจากประเทศไทยจะ
มีบ ริการอิน เทอร์เน็ตความเร็ว สูงสาธารณะเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านทั่ว ประเทศ การบริห ารจัดการของรัฐจะถูก
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการข้อมูลและระบบงาน และอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน ส่งเสริมการใช้ข้อมูลในกระบวนการบริการ การสนับสนุนประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะเกษตรกรให้เข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรในองค์กรให้
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานรวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้การทำ
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ธุรกรรมออนไลน์มีประสิทธิภ าพและปลอดภัย เป็นแผนที่มีเป้ าหมายหลักในการพัฒ นาหรืออาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนแนวคิดของทุกภาคส่วน ปฏิรูปกระบวนการทาง
ธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนในภาคราชการ โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
ให้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นหนึ่งในแผนการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศตามภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Landscape) ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์
ภายใต้การกำหนดแผนการพัฒนาไว้ ๔ ระยะ ภายใน ๒๐ ปี คือ ระยะที่ ๑: Digital Foundation ระยะที่
๒: Digital Thailand I: Inclusion ระยะที่ ๓: Digital Thailand Transformation และระยะที่ ๔: Global Digital
Leadership

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ใน ๒๖ ขีดความสามารถ และมุ่งหมายในการจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒ นาของ
ประเทศให้มีความชัดเจน สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงานรัฐ และมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา
และแผนการดำเนินงาน (Roadmap) ของประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยทั้งใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
สำหรับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง ๒๖ ด้านดังกล่าวนั้น ได้แก่(๑)
สวั ส ดิ ก ารประชาชน (๒) การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพแรงงาน (๓) การศึ ก ษา (๔) การสาธารณสุ ข (๕) การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพภาคการเกษตร (๖) การท่องเที่ยว (๗) การลงทุน (๘) การค้า (นำเข้า ส่งออก) (๙) วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (๑๐) ภาษีและรายได้ (๑๑) การคมนาคม (๑๒) สาธารณูปโภค (๑๓) ความปลอดภัยสาธารณะ (๑๔)
การบริหารจัดการชายแดน (๑๕) การป้องกันภัยธรรมชาติ (๑๖) การจัดการในภาวะวิกฤติ (๑๗) การเงินและการใช้
จ่าย (๑๘) การจัดซื้อจัดจ้าง (๑๙) การบริหารสินทรัพย์ (๒๐) ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน (๒๑) การบูร
ณาการข้อมูลภาครัฐ (๒๒) การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ (๒๓) การให้ข้อมูล (๒๔) การรับฟังความคิดเห็น
(๒๕) โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล และ (๒๖) การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย คือ “ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อน
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ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง ” ภายใต้การขับเคลื่อนที่อยู่บนพื้นฐานของการดำเนินการ ๔ ประการ
ได้ แ ก่ การบู ร ณาการภาครัฐ (Government Integration) การดำเนิ น งานแบบอั จ ฉริ ย ะ (Smart Operation)
การให้บริการโดยมีประชาชนเป็น ศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) และการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน
ไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) โดยมีเป้าหมายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ๔
เป้าหมายหลัก ได้แก่
๑) ยกระดับตัวชี้วัดสากลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
๒) บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็วแม่นยำ โดยไม่
ต้องใช้สำเนาเอกสาร
๓) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการส่วนร่วมของ
ประชาชน
๔) มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการไม่ซ้ำซ้อนสามารถรองรับ
การเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้แผนการดำเนินงาน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมีแนวทางในการให้บริการความช่วยเหลือ
แบบบูรณาการในเชิงรุก การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และการ
ยกระดับการบริการด้านการศึกษา รวมถึงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานของผู้ให้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ โดยมีแนวทางในการ
พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน การบูรณาการการนำเข้าส่งออกแบบครบวงจร การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต การพัฒนาระบบภาษี
บูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร การพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลคมนาคมขนส่งส่วนกลาง โดยยกระดับไปสู่
การให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณูปโภค
และการยกระดับการบริการด้านสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน โดยมีแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การประเมิน
ความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัย
ธรรมชาติ และการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ โดยมีแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
บริ ห ารการเงิ น และการใช้ จ ่ า ยภาครั ฐ ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบรวมศู น ย์ เพื ่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส
และเกิดประโยชน์สูงสุดพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
สะดวกและทั่วถึงอย่างเท่าเทียม เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารสินทรัพย์กลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อความมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล ะการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่
เชื่อมโยงและได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา
การบูรณาการข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง การยืนยันตัวตนโดยใช้ Smart Card หรือ ผ่านบัญชีผู้ใช้
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อิเล็กทรอนิกส์กลาง การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง การแก้ไขเรื่องร้องเรียน
และการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานรัฐด้วยการสนับสนุนการ
ทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานกลาง และการเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญเชิงดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐนโยบายไทยแลนด์
๔.๐ เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการจากทำมากได้น้อย ไปสู่การทำน้อยได้มาก นั่นคือเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (Value Added) ไปสู่การสร้างมูลค่า (High Value) ด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการ
พัฒนาประเทศ ทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการและการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีความรวดเร็วและ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาและช่วยยกระดับให้ประเทศมีรายได้สูงขึ้น ด้วยการยกระดับผลิตภาพการผลิต และ
การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเสมอภาคกัน ภายใต้ความตระหนักและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ในขณะที่แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นแผนที่เป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนแนวคิดของทุกภาคส่วน ที่มุ่งหวัง
ในการปฏิรูปและปรับ ปรุงประสิทธิภ าพการทำงานของภาครัฐ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยการขับเคลื่อนด้วย ๖ ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และในส่วน
ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ นั้นมุ่งหมายกำหนดทิศทางการยกระดับขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความ
ชัดเจน ดังนั้น เพื่อความสอดรับกับนโยบายและความมุ่งหมายของรัฐบาลในการพัฒนาและยกระดับประเทศด้วย
ดิจิทัล องค์การสะพานปลา (อสป.) ควรมีทิศทางในการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมประมงทั้งในเชิงของการสร้างสรรค์ เผยแพร่ วิจัย พัฒนาต่อยอด และถ่ายทอดองค์ความรู้
นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมประมง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อผลิต
ภาพการผลิตในอุตสาหกรร ตลอดจน องค์การสะพานปลา ควรพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับการปฏิบัติงานด้วย
วิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา เพื่อยกระดับโครงสร้าง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประมงไปสู่การสร้างมูลค่า (High Value) ซึ่งสนับสนุนการยกระดับรายได้ของประเทศให้
หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง และผลักดันการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วร่วมกับภาครัฐอีกทางหนึ่ง

๑.๗ แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจระยะ ๕ ปี เพื่อให้ใช้เป็น Roadmapใน
การกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนารัฐวิสาหกิจ ภายใต้ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมด้วย
โดยทิศทางและแนวทางพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ ๒๐ ปี ได้มุ่งเน้นบทบาทและทิศทางการดำเนินงานที่
เหมาะสมกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป และมีรูปแบบองค์กรที่เหมาะสมกับบทบาทอย่างมีธรรมาภิบาล และ
ทิศทางและแนวทางพัฒ นาวิส าหกิจ ระยะ ๕ ปี น ั ้ น ได้เชื่อมโยง ๕ ด้ า น คือ (๑) ด้านบทบาทและทิศทางการ
ดำเนินงาน (๒) ด้านการลงทุน (๓) ด้านการเงิน (๔) ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา และ(๕) ด้านธรร
มาภิบาลและการบริหารจัดการ ภายใต้กรอบแนวคิด “รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
สามารถเร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และมีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยเน้นการนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและมี คุณธรรม และการน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้”
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แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีเป้าประสงค์
เพื่อให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีบทบาท และทิศทางการดำเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเพื่อให้
รัฐวิสาหกิจดำเนินงานตามบทบาท และทิศทางที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารแผนการลงทุนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้ภาครัฐมี
แผนการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจระยะ ๕ ปี และเพื่อให้โครงการลงทุนมีแหล่งเงินลงทุนที่
เหมาะสมครบถ้วนทุกโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้รัฐวิสาหกิจ
มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งในระยะกลางและระยะยาว และเพื่อให้รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาทางการเงินได้รับการ
แก้ไขจนแล้วเสร็จ รวมถึงเพื่อให้ภาครัฐมีกลไกในการสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจในการดำเนินการตาม
บทบาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐ และแผน
ED ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนางานและการให้บริการแก่ประชาชน
และเพื่อให้รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้รัฐวิสาหกิจมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม ให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในด้านที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้รัฐวิสาหกิจ
ทุกแห่งมีระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรคุณธรรม และเพื่อให้ระบบกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่มี
ความชัดเจนสอดคล้องกับรูปแบบและบทบาทของรัฐวิสาหกิจ และเพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีบุคลากรที่มีศักยภาพ
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๑.๘ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระยะ ๒๐ ปีนั้น เป็นการกำหนด
ทิศทางของการพัฒนาองค์กรตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อให้สอดคล้องจากทิศทางการพัฒนาเดิมที่เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ ฉบับนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา
เกษตรกรของประเทศ โดยทิศทางการพััฒนาได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย และได้
กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เกษตรกรมั่นคง การเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน ”พร้อมทั้งมีเป้าหมายเพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้ต่อหัวมากกว่า ๑๓,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ (ประมาณ ๓๙๐,๐๐๐บาท ต่อคน ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๙)
ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรมีทั้งทักษะและความสามารถในอาชีพของตนให้เพิ่มมากขึ้น และให้การดำเนินงานของ
สถาบันการเกษตรมีศักยภาพและประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรนั้น ต้องการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในส่วนของการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพของการผลิตประกอบกับต้องการให้
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรมีความกินดีอยู่ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ตลอดจนเพื่อให้เกิดการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีความเข้ม แข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายให้ ใหญ่ขึ้นนำไปสู่ความเชื่อมโยงจากอำเภอไปสู่
ระดับจังหวัดและไปสู่ระดับภูมิภาคต่อไป โดยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ดังต่อไปนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันการเกษตร โดยเน้นให้เกษตรกรมีทักษะ
ที่เพิ่มขึ้น และสามารถเลี้ยงตนเองได้ รวมทั้งสร้างคุณค่าให้เกษตรกรเชื่อมั่นกับการทำการเกษตร เป็นการสร้าง
รากฐานให้เกษตรกรไทยเข้มแข็งขึ้น และวางรากฐานการเกษตรในระยะยาวพร้อมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามา
สนับสนุนการทำงานเนื่องจากสังคมไทยมีเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่สังคมผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ด้วย
การใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ มีมาตรฐานที่
สูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก รวมถึงการวิจัยเรื่องปริมาณความต้องการของตลาดให้สอดคล้องกับการผลิต
ไม่ให้เกิดสินค้าล้นตลาดเพราะจะทำให้เกิดภาวะราคาสินค้าเกษตรตกต่ ำ และแนวทางการพัฒนาฟาร์มของไทยให้
เป็นฟาร์มอัจฉริยะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตรให้สอดคล้องไปกับทิศทางของนโยบาย Thailand ๔.๐ และนโยบายการเกษตร ๔.๐ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง
ทางด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ และการด้านการประชาสัมพันธ์ให้
ครอบคลุมทั่วโลก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มุ่งจัดการและบริหารทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน ด้วย
การนำแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่ อให้เกิด
การพัฒนาไปพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกได้ว่าแนวทางการพัฒนาจะคำนึงถึงการมีอยู่ของทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพื่อไม่ให้ทรัพยากรหมดไป และสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย รวมทั้งการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มุ่งพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ โดยการพัฒนานักวิจัยและบุคลากรของทางการเกษตร
ให้ ม ี อ งค์ ค วามรู ้ เ พิ ่ ม มากขึ ้ น เพื ่ อ ให้ เ ป็ น Smart officers และ Smart researchers ที ่ ม ี ค วามพร้ อ มกั บ การ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการบูรณาการความเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนโดยใช้กลไกประชารัฐ และการปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ
๒.๑๐ นโยบายรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• “ต่อ” คือ การสานต่อนโยบายเดิมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดีอยู่แล้ว ให้มีการขยายผลต่อเนื่อง
• “เติม” คือ การเพิ่มรายละเอียดให้โครงการเดิมที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มจำนวนคน
และเพิ่มงบประมาณ เป็นต้น และ
• “แต่ง”คือ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในโครงการเดิมที่ไปต่อไม่ได้ หรือควรจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมมากขึ้น
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ทั้งนี้ ในการดำเนินงานจะผนึกกำลังในระดับจังหวัด โดยส่งเสริมการปฏิบัติงานของข้าราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่ ทั้งในระดับอำเภอ และจังหวัด โดยปรับโครงสร้างการทำงานให้สามารถบูรณา
การทำงานร่วมกัน ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายการทำงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติทางราชการลง เพื่อให้การทำงานเกิดความคล่องตัวและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเน้นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ สำหรับเป้าหมายการทำงานในช่วงระยะ ๓ เดือนแรกจะดำเนินการใน ๒ เรื่องสำคัญ คือ
๑. มาตรการใดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่มแล้วได้ผล ก็จะ
ขยายผลต่อเนื่องให้เพิ่มมากขึ้น
๒. พิจารณาดูว่ามาตรการใดที่ยังมีจุดอ่อนก็จะเร่งปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ ได้หารือร่วมกับปลัดกระทรวงเกษตรฯ
และอธิบดีของทุกกรม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะ ๓ เดือนแรก เกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง เนื่องจากสหกรณ์ถือว่า
เป็นองค์กรหลักของเกษตรกรและประชาชน ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรมาขายได้
ทำให้เกษตรกรอยู่ได้ “เป้าหมายหลักในการเข้ามาทำงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ การดูแลเกษตรกรให้มี
ความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การทำงานจะคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก เมื่อราชการไปแนะนำให้
เกษตรกรปลูกหรือทำอะไรแล้วพืชที่ไปแนะนำให้เกษตรปลูกต้องขายได้ มีคนซื้อ มีตลาดรองรับ เกษตรกรต้องมี
ต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าราคาที่ขายออกสู่ตลาด ทำอย่างไรที่จะไม่ให้เกษตรกรขาดทุนและไม่เดือดร้อน”
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บทที่ ๒
สภาพแวดล้อมขององค์กร
๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดทิศทางขององค์การสะพานปลา
องค์การสะพานปลาได้พิจารณาปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผลการดำเนินงานขององค์กร
ที่ผ่านมา โดยพิจาณาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่สำคัญซึ่งถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ตลอดจนประเด็นที่องค์กรต้องตอบสนอง ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่มีคนเป็นจุดศูนย์กลาง
คำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและประเทศ รวมทั้งกรอบนโยบายยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทย
นำมาวิเคราะห์ กำหนดทิศทางและปรับบทบาทขององค์การสะพานปลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งบริหารจัดการ
องค์ความรู้ที่ทันสมัย สอดรับกับกระแสโลกและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกองค์กร
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานองค์การสะพานปลา ในอนาคตสามารถจำแนกเป็นปัจจัยในระดับ
โลกและระดับประเทศได้ ดังนี้
รูปภาพที่ ๒ – ๑ แนวโน้มโลก (Global Trends)
Five Global Trends

Technological breakthrough

Rapid urbanization

Demographic & social change

Shift in Economic Power

Climate change and resource scarcity
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แนวโน้มโลก (Global Trends)
๒.๑.๑ การเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ราคาอุปกรณ์สื่อสารและค่าบริการอินเตอร์เน็ตถูกลง ผู้ คน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลามากขึ้น สังคมจึงเข้าสู่ยุคดิจิทัล
อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่เห็นได้ชัดเจน คือ การใช้ Social Media ได้รับความนิยมมาก
ขึ้น มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data/Data Sharing) การเติบโตของ Digital
Native เป็นต้น ส่งผลให้คนไทยต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการเข้าสู้ยุคดิจิทัล
๒.๑.๒ โอกาสใหม่ของโลกแห่งความรู้
การพัฒนาและความก้าวหน้าของโลกดิจิทัลเป็นการเปลี่ย นโฉมรูปแบบการเรียนรู้ โดยมีระบบเครือข่าย
ความรู้ออนไลน์เป็นตัวขับเคลื่อนอย่างชัดเจน บทบาทของอินเตอร์เน็ตมีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีระบบ
Outer-net ที่ทำการส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากอวกาศ ทำให้คนสามารถพัฒนาทักษะและขีดความสามารถได้ด้วย
ตนเอง ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียว
๒.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ด้วยมนุษย์มีอายุสูงขึ้นแต่อัตราการเจริญพันธุ์เฉลี่ยต่ำลง ทำให้นานาประเทศมีโครงสร้างประชากรก้าวสู่
สังคมผู้สูงอายุ สัดส่วนผู้สูงอายุจะพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจากร้อยละ ๑๐ ในปี ๒๕๔๓ เป็นร้อยละ ๒๑ ในปี ๒๕๙๓
สำหรับประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วด้วยสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งหมดและ
จะเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕.๑๒ ในปี ๒๕๗๓ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งเตรียมการหลายเรื่องและนำมาซึ่งโอกาสรวมถึง
ความท้าทายใหม่ ทั้งในแง่ การขายตลาดสินค้า การบริการเฉพาะกลุ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้สูงอายุ
ขณะเดียวกันการขยายและการเติบโตของเมืองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเจริญสาธารณูปโภค วิถีชีวิต
ของผู้คน รูปแบบการทำงานและโอกาสทางธุรกิจ ส่งผลให้ประชากรวัยทำงานย้ายถิ่นฐานมายังเมืองใหญ่เป็น
จำนวนมาก แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารจะมีส่วนช่วยเชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนเมืองก็ตาม แต่ทั้งหมดนี้ยัง
ทำให้เกิดช่องว่าง ความไม่สมดุลระหว่างชุมชนเมืองที่เพียบพร้อมด้วยแรงงานฝีมือผลิตคุณภาพสูงกับสังคมชนบทที่
ยังขาดโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ที่จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเหตุนี้ การเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์
ในอนาคต จะต้องครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงทักษะองค์
ความรู้ใหม่ๆ
๒.๒.๔ การเติบโตทางเศรษฐกิจแบ่งปัน
แอปพลิเคชั่น เช่น Uber , Airbnb เป็นเพียงตัวอย่างของแนวโน้มการรวมพลังและทรัพยากรจากฝูงชน ซึ่ง
ไม่จำกัดเฉพาะในสาขาบริการ แต่รวมไปถึงการรวบรวมปัจจัยอื่นๆ ทั้งแรงงาน เงินทุน ข้อมูลและสติปัญญา หรือ
แม้แต่จิตวิญญาณความเป็นชุมชน ทำให้การเรียนรู้ในโลกปัจจุบันเปิดกว้างไปสู่นอกห้องเรียน เพราะทั้งผู้ เรียน
ผู้สอน และผู้ปกครอง สามารถแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นได้จากการเติบโตของ
หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดสำหรับ มวลชน ที่เน้นการเชื่อมต่อและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ที่
หลากหลาย หรือการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มอื่นๆ สำหรับการเรียนแบบแบ่งปันกันมากขึ้น
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รูปภาพที่ ๒ – ๒ ๘ ความท้าทายระดับโลก (Sustainable Development Goals)

๒.๒ บริบทภายในประเทศ
๒.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนไทย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเข้ามา
ช่วยส่งเสริมงานค้นคว้าและต่อยอดนวัตกรรมมากขึ้น การค้นคว้าและแชร์ข้อมูลระหว่างกันมีมากขึ้น รูปแบบการ
ค้นหาข้อมูล และความรู้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้น รวมถึง
รูปแบบการใช้ชีวิตและความต้องการสารสนเทศในชีวิตประจำวันเพิ่มสูงขึ้น ทำให้การเรียนรู้นอกระบบหรือการ
เรียนรู้สาธารณะจะมีบทบาทมากขึ้น เพราะช่วยแก้ปัญหาความไม่คล่องตัวของการศึกษาในระบบช่วยให้ผลิต
กำลังคนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของประเทศ ในทักษะพื้นฐานต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ความใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ
๒.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกำลังแรงงาน
ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างกำลังคน และกำลังแรงงานในประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการโดยการทดแทนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพมากกว่าในทักษะบางประเภท รวมถึงความต้องการแรงงานในรูปแบบใหม่ที่ต้องใช้ความรู้และทักษะ
สูงเกิดขึ้น อาทิ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล นักธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น
รูปภาพที่ ๒ – ๓ ความไม่แน่นอนของประเทศไทย
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๒.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
๒.๓.๑ การวิเคราะห์ PESTEL
๑. ปัจจัยด้านการเมือง (Politics)
๑.๑ สถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันถือว่ามีความร้อนแรงมากขึ้นตามลำดับ โดยประเด็นที่เป็นปัจจัย
เร่งความร้อนแรงมี ๒ ส่วนหลัก เรื่องแรกเป็น การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา ซึ่งนัดหมายชุมนุมใหญ่ในวันเสาร์ที่ ๑๙
ก.ย. ๒๕๖๓ เบื้องต้นฝ่ายวิจัยยังเชื่อว่าจะไม่มีความรุนแรง แต่ในอีกทางหนึ่งก็คาดหมายได้ว่าน่าจะเห็นการจัดการ
ชุมนุมที่ถี่มากขึ้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลในมุมของ Sentiment การลงทุน อีกประเด็นหนึ่งเป็น
เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งปัจจุบันมีการยื่นร่างแก้ไขเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเป็น ๔ ญัตติ โดย
หากจะแยกเป็นแนวคิดในการแก้ไข ก็อาจแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีแนวคิดจะแก้ไขเป็นรายมาตรา และกลุ่มที่
มีแนวคิดให้ตั้ง ส.ส.ร. ขึ้นมาร่าง รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเมืองภายในของพรร คร่วม
รัฐ บาล ที่มีผ ลทำให้ย ังไม่ส ามารถสรรหาตัว บุ คคลที่จ ะเข้า มารั บตำแหน่ง รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงการคลั ง
สถานการณ์การเมืองดังกล่าวหากเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจไม่มีปัญหา ก็คงไม่น่ากังวลมากนัก แต่ภายใต้สถานการณ์
ปัจจุบัน ที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอยรุนแรง และต้องการการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจน และตรงเป้าหมาย
สภาพแวดล้อมการเมืองที่เป็นอยู่ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หลุดพ้น
จากภาวะถดถอย
๑.๒ ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ
การประกอบอาชีพประมง และธุรกิจต่อเนื่องทั้งในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะจังหวัด
ปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจประมงในเขตภาคใต้ตอนล่าง และเป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือประมงปัตตานีของ
องค์การสะพานปลาซึ่งในอดีตเคยมีปริมาณสินค้าสัตว์น้ำเป็นอันดับต้น ๆ แต่ปัจจุบันปริมาณสินค้าลดลงเกือบ ๕๐%
๒. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economics)
๒.๑ ภาวการณ์ประมงซบเซา จากปัจจัยด้านลบหลายประการ ได้แก่ ปัญหาราคาน้ำมันในตลาดโลกที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่น้ำมันจัดเป็นต้นทุนหลักคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ ๕๐ ของต้นทุนการทำประมง
โดยรวม ทำให้ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง เรือประมงบางส่วนต้องหยุดเป็นการชั่วคราว หรือเลิกกิจการ ส่งผล
กระทบถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งในด้านปัจจัยการทำประมง และด้านที่ใช้วัตถุดิบจากการประมง นอกจากนี้
ปั ญ หาทรั พ ยากรประมงลดลงในทุ ก ภู ม ิ ภ าคของโลก ก็ ท ำให้ ต ้ อ งใช้ เ วลาในการทำประมงนานขึ้ น
แต่ผลผลิตประมงลดลง ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องไปถึงการที่ประเทศต่าง ๆ พยายามสร้างเงื่อนไขในการอนุญาตให้
เรือประมงจากประเทศอื่นเข้าทำประมง
๒.๒ ภาวะเศรษฐกิจโลก จากปัญหาด้านการเมือง การลงทุนในหลายๆ ประเทศทำให้อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจต่ำกว่าที่แต่ละประเทศประมาณการไว้ในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่กระทบต้นทุนในทุก
อุตสาหกรรม มีผลต่อเนื่องถึงอัตราเงินเฟ้อซึ่งสูงขึ้นตามลำดับ
๒.๓ การส่งออก สถานการณ์การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำมีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะจากประเทศในภูมิภาค
เดียวกัน ได้แก่ จีนและเวียดนาม ประกอบกับประเทศผู้นำเข้า สำคัญ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
ญี่ปุ่น มีกฎระเบียบที่เข้มงวดทำให้ต้องอาศัยการเจรจาทางการค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
๒.๔ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคการประมงของไทย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY : AEC)
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ตามที่ประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาเซบู
ว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้ง ASEAN ECONOMIC COMMUITY (ACE) ให้เร็วขึ้นอีก ๕ ปี จากเดิมปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเป้าหมาย เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกันโดยสามารถเคลื่อนย้ายสินค้า
บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อองค์การสะพานปลาในภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าประมงของประเทศไทยจากมาตรการใน AEC ที่เกี่ยวข้องได้แก่ มาตรการปรับประสานมาตรฐาน
และกฎระเบียบด้านเทคนิค มาตรการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและการค้าบริ การภายใต้แผนงานการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในสาขานำร่อง ๑๒ สาขา ซึ่งมีสินค้าประมงเป็นส่วนหนึ่งของสาขานำร่อง มาตรการปรับประสานด้าน
คุณภาพและมาตรฐาน การรับรองความปลอดภัยของอาหารและมาตรการจัดทำระบบการรับรองคุณภาพสินค้าให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนมาตรการเสริมสร้างควารมมั่นคงด้านอาหารภายในภูมิภาคอาเซียน
๑ การผลิตสินค้าด้านการประมงจะต้องถูกควบคุมมาตรฐานสากลและเทคนิคการผลิตอย่างเข้มงวดมากขึ้น ทำ
ให้ต้องมีการพัฒนาเทคนิควิธีในการผลิตและการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่อาเซียนกำหนด
๒. ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้ามากขึ้น ทำให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องต้องแสวงหา
ความร่ว มมือและสร้า งเครื อข่ ายการผลิ ตระหว่างประเทศสมาชิก อาเซี ยนตลอดจนเป็น ปัจจัยสนับสนุ น การ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้อย่างเหมาะสม
๓. การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารภายในภูมิภาคอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารในระยะยาว และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในอาเซียน รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจะมีบทบาทเป็น
กลไกสำคัญของภาครัฐในการสนับสนุนให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่อาเซียนกำหนด
๓. ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Technology)
๓.๑ การให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลาประเภทต่าง ๆ ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรค
หลายอย่างที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ทำให้อาหารที่ใช้ปลาเป็นวัตถุดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ได้รับความนิยม
ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ
๓.๒ มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลสัตว์น้ำ จากการที่สินค้าสัตว์น้ำเป็นสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย และมี
โอกาสได้รับการปนเปื้อนสูง ประกอบกับประเทศผู้นำเข้ามีมาตรการด้านสุขอนามัยการดูแลรักษาสัตว์น้ำที่เข้มงวด
ทำให้มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลรักษาสินค้าสัตว์น้ำมีความสำคัญ และเข้มงวดมากขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐจะต้อง
เล็งเห็นความสำคัญและยอมทุ่มเทงบประมาณเพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยทั้งระบบ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องใช้
งบประมาณลงทุนสูง โดยเฉพาะในส่วนของระบบโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๓ ปัญหาอุณหภูมิสูงขึ้นของโลก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
อุณหภูมิของน้ำทะเล ส่งผลต่อการดำรงชีว ิตของสัตว์น้ำทะเล ทำให้แหล่งการทำประมงและปริมาณสั ตว์น้ำ
เปลี่ยนแปลงไป
๓.๔ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมจัดเป็นเรื่องที่ประชาคมโลกในปัจจุบันให้ความสำคัญ
เป็นอย่างมาก ในขณะที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงและการซื้อขายสัตว์น้ำ เป็นสาเหตุให้เกิดมลภาวะ
หลายอย่างกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องกลิ่น และน้ำเสีย การดูแลในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจำเป็น แม้ว่าจะทำให้มี
ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
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๒.๓.๒ การวิเคราะห์ Five Force Model

๑ ข้อจำกัดในการเข้าสู่ธุรกิจ
๑.๑ ข้อจำกัดทางกฎหมาย ตามมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖
กำหนดให้การจัดตั้งสะพานปลาและการดำเนินงานสะพานปลาอยู่ในความดูแลขององค์การสะพานปลาทำให้การที่
เอกชนจะเข้าสู่ธุรกิจด้านตลาดกลางสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงในลักษณะที่องค์การสะพานปลาดำเนินการอยู่ดู
เสมือนจะมีข้อจำกัดทางกฎหมาย แต่ ในทางปฏิบัติ ข้อจำกัดดังกล่าวไม่มีผลมากนัก เนื่องจากการใช้อำนาจตาม
พระราชบัญญัติเป็นของอธิบดีกรมประมง และไม่ได้มีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน ประกอบกับมีการกำหนด
ข้อยกเว้นกรณีที่เป็นสหกรณ์ประมง
๑.๒ ข้อจำกัดด้านการลงทุน เนื่องจากลักษณะของธุรกิจ เป็นการให้บริการสถานที่ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐาน ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเบื้องต้ นด้านสิ่งปลูกสร้าง เช่น ท่าเทียบเรือ โรงคลุม โรงประมูล
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งระบบสุขอนามัยฯลฯ ค่อนข้างสูง ในขณะที่ผลตอบแทนที่จัดเก็บจากการให้บริการไม่คุ้ม
กับการลงทุนทำให้มีผู้ทำธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกับองค์การสะพานปลาน้อยราย
๒. ความรุนแรงของการแข่งขัน
การแข่งขันในธุรกิจสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลางสัตว์น้ำ ในลักษณะที่องค์การสะพานปลา
ดำเนินการอยู่จัดว่าค่อนข้างต่ำ เนื่องจากลักษณะของการให้บริการมีที่มาจากนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบด้าน
สถานที่ และสุขอนามัยของตลาดสัตว์น้ ำ ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การสะพานปลาในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่
ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปค่อนข้างชัดเจน สร้างความมั่นใจให้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจว่าเป็นบริการที่มี
ความเป็นสาธารณะอีกทั้งผลตอบแทนของธุรกิจไม่สูงมากและมีข้อกำหนดด้านมาตรฐานสุขอนามัยซึ่งมีต้นทุนสู งทำ
ให้ผู้ทำธุรกิจด้านนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในอาชีพประมง การค้าสัตว์น้ำหรือมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการประมง ซึ่งมี
เป้าหมายในการให้บริการลูกค้าในเครือข่ายของตน
๓. ความเสี่ยงจากธุรกิจที่ทดแทน
หากพิจารณาในแง่ของธุรกิจทดแทน อาจกล่าวได้ว่ามีอยู่หลายประเภท ทั้งในส่วนของท่าเทียบเรือและ
แพปลาเอกชน ตลาดสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ตั้งกระจายอยู่ตามแหล่งเพาะเลี้ยงหรือชุมชนประมง รวมถึงท่าเทียบเรือ
ขององค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้รวบรวมสัตว์น้ำจากแหล่งผลิตส่งตรงสู่ห้องเย็นและโรงงานแปรรูป
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๔. อำนาจต่อรองของลูกค้า
ผู้เข้าใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาประกอบด้วย ๓ กลุ่ม ใหญ่ๆ
กลุ่มแรกได้แก่ เจ้าของสัตว์น้ำซึ่งอาจเป็นชาวประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออาจเป็นผู้รวบรวมสัตว์น้ำจาก
แหล่งประมงเพื่อส่งจำหน่าย กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ แพปลา ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายสัตว์น้ำและกลุ่มที่สาม ได้แก่ ผู้ซื้อ
ซึ่งมีทั้งเพื่อนำไปจำหน่ายตลาดย่อยในพื้นที่ ส่งไปจำหน่ายจังหวัดอื่นๆ หรือส่งเข้าห้องเย็นและ โรงงานแปรรูป
ในลูกค้าหลัก ๓ กลุ่ม กลุ่มที่องค์การสะพานปลาให้ความสำคัญมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชาวประมง และ
เจ้าของสัตว์น้ำหรือเกษตรกร ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการประกอบอาชีพตามภารกิจหลักของ
องค์การสะพานปลา ทำให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ อยู่ในอัตราค่อนข้างต่ำ เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบด้านต้นทุนดำเนินการ ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบกิจการแพปลาจัดเป็นกลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุด เนื่องจาก
เป็นกลไกสำคัญในการซื้อขายสัตว์น้ำ ทั้งนี้ราคาสัตว์น้ำจะขึ้นอยู่กับคุณภาพ ขนาดอุปสงค์ และอุปทาน เป็นสำคัญ
นอกจากนี้ การที่แพปลาส่วนใหญ่มีข้อตกลงผูกพันกับเจ้าของสัตว์น้ำ ทั้งในเรื่องของการออกทุนสำรองในการทำ
ประมง การจ่ายค่าสัตว์น้ำให้ก่อนได้รับชำระจากผู้ซื้อ ทำให้เกิดระบบกลุ่มเรือในสังกัด สามารถเจรจาต่อรอง สร้าง
เงื่อนไขทั้งกับชาวประมง และกับองค์การสะพานปลา
สำหรับกลุ่มผู้ซื้อ จัดเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างอิสระและมีอำนาจต่อรองมากพอสมควร โดยเฉพาะในสินค้า
สัตว์น้ำประเภทที่เป็นวัตถุดิบ ทั้งในกลุ่มโรงงานแปรรูป และกลุ่มโรงงานปลาป่น ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดราคาวัตถุดิบ
อย่างไรก็ดี ในส่วนของผู้ซื้อรายย่อยอำนาจต่อรองมีไม่มากนักอาจมีข้อผูกพันกับแพปลาเนื่องจากมีการซื้อขายใน
ระบบเครดิต แต่ในระยะหลังเมื่อแพปลาประสบปัญหาไม่ได้รับชำระค่าสัตว์น้ำและต้องรับผิดชอบชำระให้กับ
เจ้าของสัตว์น้ำเป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูง ทำให้มีก ารซื้อขายในรูปเงินสดมากขึ้นและผู้ซื้อจะให้ความสำคัญกับชนิด
ขนาด คุณภาพและราคาของสัตว์น้ำที่ต้องการ
๕. อำนาจต่อรองของกลุ่มผู้ให้บริการในพื้นที่
กลุ่มผู้ให้บริการในพื้นที่ ได้แก่ ผู้จำหน่ายน้ำแข็ง ลูกจ้างคัดเลือก และขนถ่ายสัตว์น้ำ ผู้ให้บริการ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น จัดเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของต้นทุนใน
ขั้นตอนการซื้อขายสัตว์น้ำ แต่กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในการควบคุม กำกับ ดูแลขององค์การสะพานปลา
ซึ่งมีการกำหนดราคา หรืออัตราค่าบริการมาตรฐานไว้ทำให้ไม่มีอำนาจต่อรองมากนัก
๒.๓.๓ การวิเคราะห์คู่เทียบ Benchmarking Analysis
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด (ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม) สำนักงาน ๒๐๐-๒๐๑ หมู่
๕ ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดปลา เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสัตว์น้ำของสมาชิก
และชาวประมงทั่วไป โดยดำเนินธุรกิจจากการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก เพื่อลดปัญหาในการนำปลาไปขาย
ต่างจังหวัดและไม่สามารถกำหนดราคาได้ สหกรณ์ได้อนุญาตสมาชิกที่มีความสนใจเข้ามาทำหน้าที่แพปลาเพื่อเป็น
ผู้จัดการขายปลาของสมาชิก โดยสหกรณ์จัดการอำนวยความสะดวก ด้านที่จอดรถ ภาชนะ สถานที่เก็บของ น้ำแข็ง
สุขา โดยระบบการประมูล อีกทั้งยังมีระบบกล้องวงจรปิด ระบบสุขอนามัย ระบบการสุ่มตรวจเครื่องชั่ง การสุ่ม
ตรวจสารฟอร์มาลีน และมีการปรับปรุงตลาดเพื่อรองรับ IUU Fishing ปี ๒๕๓๘ กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ตลาดปลาเป็น “ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม” โดยมีเนื้อที่อาคาร
๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ลานจอดรถคอนกรีตกว่า ๑๓ ไร่ สามารถรองรับปริมาณปลาวันละกว่า ๘๐ ตู้เย็น เป็น
ปริมาณปลาวันละกว่า ๖๐๐ ตัน
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ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำกรุงเทพบางบอน

ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำกรุงเทพ-บางบอน ตั้งที่ ถนนบางบอน ๓ แขวงบองบอนเหนือ เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร จำหน่ายอาหารทะเลสด สัตว์น้ำเค็ม สัตว์น้ำจืดทุกชนิด ในราคาปลีก -ส่ง สินค้าสดใหม่สะอาดทุก
วัน ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากสำนักงานกรุงเทพมหานครฯ เวลาเปิดขาย อาหารทะเล รอบเวลา
๒๓.๐๐-๐๒.๐๐ น เปิดขายปลาน้ำจืด กุ้งน้ำจืด สัตว์น้ำจืด รอบเวลา ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น. เปิดให้บริการทุกวัน
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามที่ตลาดฯประกาศหยุด

ตลาดทะเลไทย
ตลาดทะเลไทย ตั้งที่ ๑/๒ หมู่๑ ถนนพระราม ๒ ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
เกิดการรวมตัวของผู้มีอาชีพประมง และผู้ประกอบการธุรกิจต่อเนื่อง อันได้แก่ นักธุรกิจชั้นนำของจังหวัด โดยการ
ร่วมมือของพ่อค้า ประชาชน ชาวประมง ได้ระดมเงินทุนถึง ๔๐๐ ล้านบาท ซื้อที่ดินซึ่งมีพื้นที่กว่า ๑๕๐ ไร่
สร้างสรรค์ให้เป็นศูนย์กลางค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปครบวงจรที่ใหญ่ที่ดสุดในประเทศไทย และ
เป็นศูนย์ส่งเสริมพาณิชยกรรมของจังหวัดสมุทรสาครภายใต้ชื่อโครงการ “ตลาดทะเลไทย” การบริหารจัดการตลาด
กลางทะเลไทยนั้น ได้แบ่งเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ตลาดขายปลีกและตลาดขายส่ง โดยตลาดขายส่งจะแยกเป็น ๒
ประเภท คือ แพกุ้งประมาณ ๑๓๖ แพ และแพปลา ๑๒๐ แพ ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมแพกุ้งและแพปลาที่ใหญ่ที่สุดใน
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ประเทศ ส่วนตลาดค้าปลีก จะเป็นแหล่งรวมผู้ซื้อผู้ขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปทุกประเภท เช่น หอยจ้อ
ลูกชิ้น ปูอัด รวมถึงอาหารแห้ง เช่น ปลาแห้ง กุ้งแห้ง ปลาเค็ม เป็นต้น นอกจากนี้ทางตลาดทะเลไทยยังสามารถรับ
ผู้ประกอบการได้ทั้งหมด ๒๐๐ ราย โดยมีผู้ซื้อมากถึง ๒,๐๐๐ รายต่อวัน มีปริมาณการซื้อขายสูงถึง ๓๐๐ ตันต่อวัน
คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายต่อวันประมาณ ๖๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมต่อปีประมาณ ๒๓,๗๒๕ ล้านบาท (ณ
๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐)
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๒.๔ การวิเคราะห์ส่วนการตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การสะพานปลา
๒.๔.๑ การวิเคราะห์องค์กรด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑) นโยบายองค์กรด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การกำหนดนโยบายการกำกับดู แลที่ดี ด้านการบริห ารจัด การผู ้มีส ่ว นได้ส ่ว นเสียและลู ก ค้ า
(Stakeholder & Customer Management ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการขององค์การ สะพานปลา
ดังต่อไปนี้
๑. มุ่งมั่นสนับสนุน และสร้างบรรยากาศด้านการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าให้เกิด
การมีส่วนร่วม กระบวนการทำงาน รูปแบบธุรกิจใหม่ ซึ่งสามารถสร้าง คุณค่าใหม่ (Value) ให้แก่องค์กร
ได้อย่างเป็นธรรม
๒. ส่งเสริมการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าให้มีการร่วมมือในกระบว นการทำงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต (Productivity) และเพิ่มโอกาสในการดำเนินงานขององค์กรสู่ความ
ยั่งยืน
๓. กำหนดให้มีการเสริมสร้าง วิสัยทัศน์ และทัศนคติของพนักงาน รวมถึงการส่งเสริมค่านิยม และ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
๔. กำหนดให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานขององค์การสะพานปลา มีการดำเนินงาน
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
๕. กำหนดให้ผู้บริหารต้องมีส่ วนร่วมในการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าดังกล่าว และ
มีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งนโยบายนี้
๒) การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารและ
ดำเนินงานขององค์กร แต่ได้รับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ได้แก่
๑.เจ้าของ หมายถึง กระทรวงการคลัง คณะกรรมการองค์การสะพานปลา พนักงานองค์การ
สะพานปลา
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๒. หน่วยงานกำกับดูแล หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
๓. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หมายถึง กรมประมง กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
กรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ กรมเจ้าท่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
๔. ประชาชน สังคม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการทำงาน หมายถึง ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ที่องค์การสะพานปลาตั้งอยู่
๕. คู่สัญญารับจ้างและผู้ส่งมอบ หมายถึง ผู้รับจ้าง และ ผู้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามสัญญา
ขององค์การสะพานปลา
๖. คู่ความร่วมมือและผู้พัฒนาโครงการ หมายถึง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเครือข่าย
พันธมิตร ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
๗. สื่อมวลชน หมายถึง สื่อที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารทุกช่องทาง
๓) วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้น/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้น/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความสำคัญกับ
ความต้องการที่สำคัญที่สุดของห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) คือ การได้รับส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตรงเวลาเป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยนำเข้าสู่กระบวนการหลักของ องค์การสะพานปลา สามารถ
ระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร ได้ดังนี้

แผนภาพ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขององค์การสะพานปลา
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๔) การจัดระดับความสำคัญและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
องค์การสะพานปลามีการวิเคราะห์เพื่อจัดระดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมิติข อง
ผลกระทบ (Impact) และอิทธิพล (Influence) ซึ่งการจัดระดับความสำคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย เป็นขั้นตอนที่
สำคัญเพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของแต่
ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสมดุล โดยได้พิจารณาจากระดับผลกระทบ และการมีอิทธิพลต่อองค์กร โดย
สามารถแบ่งระดับความสำคัญตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ดังนี้

แผนภาพที่ ๒.๒ การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ตารางระดับ
ความสำคัญและ
รูปแบบการสร้าง
ความสัมพันธ์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

เจ้าของ

หน่วยงานกำกับดูแล

หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง

ระดับ
ความสาคัญ

- มีผลกระทบต่อ
องค์กรสูง
- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรสูง

- มีผลกระทบต่อ
องค์กรสูง
- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรสูง

- มีผลกระทบต่อ
องค์กรสูง
- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรต่ำ

- มีผลกระทบต่อ
องค์กรสูง
ประชาชน/สังคม/ชุมชน
- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรต่ำ

ประเด็นความต้องการ รูปแบบการสร้าง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสัมพันธ์

วิธีการสื่อสาร

- การกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
- สภาพคล่องทางการเงินใน
- การเข้าพบแต่ละ
- ตอบสนองประเด็น
การดำเนินงาน
หน่วยงานโดยตรง
ทีก่ ังวลและคาดหวัง
- ปฏิบัติตามนโยบาย และ
- การประชุมหารือ
รายงานผลการดำเนินงาน
ตามที่กำหนด
- ปฏิบัติตามนโยบาย และ
รายงานผลการดำเนินงาน
ตามที่กำหนด
- การสนับสนุน ส่งเสริม
สหกรณ์, สมาคม, กิจการแพ
ปลา, อุตสาหกรรมและ
ชาวประมง ตามภารกิจหลัก

- การเข้าพบแต่ละ
- ตอบสนองประเด็น
หน่วยงานโดยตรง
ที่กังวลและคาดหวัง
- การประชุมหารือ

- การเข้าพบแต่ละ
หน่วยงานโดยตรง
ร่วมเพื่อเข้าใจ และ - กลไกและเครือข่าย
- คำนึงถึงผลประโยชน์ที่
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับ ตอบสนองประเด็นที่ การทำงานร่วมกัน
กังวลและคาดหวัง ระหว่างหน่วยงาน
ตามประเด็นความร่วมมือ
ต่างๆ
อย่างเท่าเทียม
- การประชุมหารือ
- การประชุมหารือ
- สร้างการมีส่วน
- การโทรศัพท์
- ดูแลเฝ้าระวังผลกระทบต่อสังคม ร่วมในประเด็นที่
- การส่งข้อมูลข่าวสาร
และสิ่งแวดล้อมที่อาจมีต่อชุมชน กังวลและตอบสนอง ผ่านช่องทางต่างๆ
ละแวกข้างเคียง
ความต้องการเพื่อให้ เช่น จดหมาย,อีเมล์,
เกิดความพึงพอใจ Line, Facebook

- ปฏิบตั ิต่อกันอย่างเป็ นธรรม - สร้างการมีส่วน
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ตารางระดับ
ความสำคัญและ
รูปแบบการสร้าง
ความสัมพันธ์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับ
ความสาคัญ

คู่สัญญารับจ้าง
และผู้ส่งมอบ

- มีผลกระทบต่อ
องค์กรสูง
- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรต่ำ

คู่ความร่วมมือและ
ผู้พัฒนาโครงการ

- มีผลกระทบต่อ
องค์กรต่ำ
- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรสูง

สื่อมวลชน

- มีผลกระทบต่อ
องค์กรสูง
- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรต่ำ

ประเด็นความต้องการ รูปแบบการสร้าง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสัมพันธ์

วิธีการสื่อสาร

- การประชุมหารือ
- การโทรศัพท์
- การส่งข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น จดหมาย,อีเมล์,
Line
- การเข้าพบแต่ละ
- ปฏิบตั ิต่อกันอย่างเป็ นธรรม
หน่วยงานโดยตรง
- สร้างการมีส่วน
- กลไกและเครือข่าย
- คำนึงถึงผลประโยชน์ที่
ร่วมเพื่อเข้าใจ และ
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับ ตอบสนองประเด็นที่ การทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ตามประเด็นความร่วมมือ
กังวลและคาดหวัง
ต่างๆ
อย่างเท่าเทียม
- การประชุมหารือ
- การเข้าพบแต่ละ
- การสื่อสารและ
หน่วยงานโดยตรง
ประสานงานที่รวดเร็ว
- สื่อสารในประเด็น - การโทรศัพท์
ที่กังวล และ
- การส่งข้อมูลข่าวสาร
ครบถ้วน
- คานึงถึงประโยชน์สาธารณะที่ ตอบสนองประเด็นที่ ผ่านช่องทางต่างๆ
กังวลและคาดหวัง เช่น จดหมาย,อีเมล์,
เกิดจากการเผยแพร่ขอ้ มูล
Line, Facebook
ข่าวสาร ต่างๆ
- การประชุมหารือ
- ปฏิบัติต่อคู่ค้าสัญญา และ
เงื่อนไขต่างๆ ตามที่ตกลงไว้
อย่างเคร่งครัด
- กระบวนการดำเนินงานที่
เป็นระบบและมีมาตรฐาน

- สื่อสารในประเด็น
ที่กังวล และปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลง
ข้อบังคับ หรือ
นโยบาย

หมายเหตุ:
- ความมีผลกระทบต่อองค์กร หมายถึง การมีผลต่อภาพลักษณ์ หรือผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ
- ความมีอิทธิพลต่อองค์กร หมายถึง การมีอิทธิพลต่อทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หรือการได้มาซึ่ง
งบประมาณองค์กร
๕) การระบุประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์การสะพานปลาได้วิเคราะห์ประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส ่ว นเสียที่บูรณาการกับ
ยุทธศาสตร์/ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร จากการสำรวจความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามประเด็น
ความต้องการและความคาดหวัง ดังนี้
๑. องค์การสะพานปลามีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (นิ ติธรรม คุณธรรม
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า)
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๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

องค์การสะพานปลามีสถานะและสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินกิจการ
องค์การสะพานปลามีนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจนและครอบคลุมในทุกภารกิจ
องค์การสะพานปลามีกระบวนการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน
องค์การสะพานปลามีการให้บริการและประสานงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
องค์การสะพานปลามีการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ และ
บริการ รวมถึงรูปแบบธุรกิจใหม่
๗. องค์การสะพานปลามีการสื่อสารที่มีรูปแบบ ช่องทาง และข้อมูลเผยแพร่ที่เป็นประโยชน์
อย่างทั่วถึง
๘. องค์การสะพานปลา มีการดำเนินงาน ผู้ปฏิบัติงาน สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ที่มีมาตรฐาน
สุขอนามัยและความปลอดภัยตามหลักสากล
๙. องค์ ก ารสะพานปลา มี ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ สมาคม กิ จ การแพปลา
อุตสาหกรรม และชาวประมง
๑๐. องค์การสะพานปลา มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการรวบรวมเสียงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามรายละเอียดการ
สำรวจดูใน ภาคผนวก ก : รายงานการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร
ประจำปี ๒๕๖๓
๒.๕ การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)

๒.๕.๑ จุดแข็ง (Strength)
๑) หน่วยงานรัฐที่ได้รับการยอมรับ
เป็นหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจในการให้บริการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำของประเทศไทย ที่เป็นที่
ยอมรับของชาวประมง ผู้ประกอบการแพปลาและผู้ซื้อขายสัตว์น้ำมาอย่างยาวนาน มีค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าที่
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ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับสะพานปลาเอกชน และชาวประมงสามารถนำสัตว์น้ำมาขนถ่ายได้อย่ างอิสระโดยไม่มี
การกีดกัน นอกจากนี้ยังมีสถานภาพเป็นท่าเทียบเรือประมงขององค์การ เป็น Port state เป็นที่ยอมรับจาก EU
๒) สุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง
มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขด้านสุขอนามัยของกรมประมง และได้รับใบรับรองด้านสุขอนามัยจาก
กรมประมงทุกปี
๓) ทำเลที่ตั้งที่กระจายตัวอย่างเหมาะสม
มีความเหมาะสมในการดำเนินการด้านขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำไปยังแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งบริโภค
ได้อย่างทั่วถึงทั่วประเทศ และทำเลที่ตั้งยังมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพในการเป็นจุดศูนย์กลางการกระจาย
ขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำของประเทศไทย
๔) ตลาดเสรีและเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสัตว์น้ำ
เป็นศูนย์กลางที่มีผู้ซื้อผู้ขายเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก มีการให้บริการและบริหารแหล่งซื้อขายสัตว์น้ำ
ด้วยการส่งเสริมการซื้อขายของผู้ซื้อผู้ขายให้มีสถานภาพเป็นตลาดการค้าสัตว์น้ำเสรี โดยมีการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ
ที่มีราคาเป็นไปตามกลไกตลาด (กลไกการตลาด)
๕) มีศักยภาพของพื้นที่
มีทำเลที่เหมาะสม เหมาะแก่การเป็นจุดขนถ่ายและตลาดซื้อขายสัตว์น้ำแล้ว ในทุกพื้นที่ยัง มีที่ดินที่ว่าง
และสิ่งปลูกสร้างที่มีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจสะพานปลา ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจอื่น ๆ อีก
มาก ทั้งในรูปแบบการขยายการให้บริการ การพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง การร่วมทุน และการให้เช่าพื้นที่
๖) มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมติดกับทะเล มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการให้บริการ ในการ
ขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำ รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน ลานจอดรถ ระบบบำบัดน้ำเสีย และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การพัฒนาของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงมีต้นทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานต่ำกว่า
๗) สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงบางแห่งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่น อ่างศิลา หัวหิน กรุงเทพ
ปราณบุรี
มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นตลาดซื้อขายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งส่งเสริม
ประมงพื้นบ้าน เพื่อการท่องเทีย่ ว
๘) ได้รับความเห็นชอบในหลักการ ครม. ให้มีการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพใหม่
องค์การสะพานปลาขยายโอกาสและเพิ่มศักยภาพในการเป็น สะพานปลาท่าเทียบเรือประมงที่ทันสมัยได้
อีกทั้งยังมีทำเลที่ตั้ง อยู่ใจกลางกรุงเทพติดแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถพัฒนาให้เป็นสะพานปลาและควบคู่ไปกับแหล่ง
ท่องเที่ยวได้
๙) บุคลากรมีประสบการณ์ด้านสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง
บุคลากรมีประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือ ประมงเป็น
อย่างดี
๑๐) มี พระราชบัญญัติใหม่ ที่เอื้อให้เกิดความคล่องตัวเพิ่มขึ้น
เพิ่มเติมวัตถุป ระสงค์การจัดตั้งองค์กร ให้ส ามารถดำเนินงานได้ห ลากหลายและสอดคล้องกั บ การ
ดำเนินงานและส่งเสริมให้เกิดความเจริญของอุตสาหกรรมประมง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องมากขึ้น
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๒.๕.๒ จุดอ่อน (Weakness)
๑) องค์กรพัฒนาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
องค์การสะพานปลาได้มีการก่อตั้งและดำเนินงานมากว่า ๖๖ ปี ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
การทำธุรกิจ และการทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบกับ
นโยบายของรัฐที่กำหนดให้ทุก ๆ หน่วยงานของรัฐ จะต้องมีการปรับตัว เข้าสู่ระบบการทำงานแบบดิจิทัลมากขึ้น
แต่โครงสร้างองค์กร กฎหมาย และพนักงานยังไม่สามารถจะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้ทัน
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๒) นโยบายมีการปรับเปลี่ยนบ่อย
องค์การสะพานปลาอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนนโยบาย และทิศทางการบริหาร รวมถึงการปรับแก้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่รัฐบาลมอบหมายจึงทำให้มีนโยบายอยู่หลายนโยบายทำให้เกิดความไม่
เข้าใจ และสับสนต่อการดำเนินงานของพนักงาน
๓) เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าลงทุนสูง
การดำเนินการด้านสะพานปลาจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ตามชายฝั่งซึ่งจะต้องคำนึงถึงการ
ก่อสร้างสิ่งที่ล่วงล้ำลำน้ำ การรองรับเรือเข้าเทียบ รถบรรทุกเข้าไปขนถ่ายรวมถึงการคำนึงถึงสภาวะสิ่งแวดล้อม ทำ
ให้ทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการให้บริการขององค์การสะพานปลา มีการลงทุนสูง ประกอบกับ
ต้องให้บริการชาวประมงและผู้ประกอบการแพปลา ในค่าธรรมเนียมที่ไม่แพง จึงทำให้โครงการส่วนมากที่ลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานไม่คุ้มค่ากับรายได้ที่ได้รับ แต่มีความจำเป็นที่ต้องทำเพื่อให้บริการสังคม
๔) พนักงานปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การที่เป็นองค์กรที่มีระยะเวลาการให้บริการมายาวนาน ทำให้เกิดช่องว่างของพนักงาน ซึ่งมีทั้งพนักงานรุ่น
ใหม่ รุ่นเก่า อยู่ร่วมกัน อีกทั้งมีสำนักงานที่กระจายตัวกันอยู่ถึง ๑๘ แห่ง ทั่วประเทศจึงเกิดปัญหาด้านการสื่อสารที่
ขาดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และยังมีวัฒนธรรมการทำงานอย่างดั้งเดิมที่ยังมีการปรับเปลี่ยนไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมการทำงานใหม่ ๆ ยังมีการใช้ระบบดิจิทัลมาช่วยในการทำงานน้อย
๕) สินทรัพย์ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้น้อย
ถึงแม้ว่าองค์การสะพานปลาจะมีสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงถึง ๑๘ แห่ง มีโครงสร้างพื้นฐานที่
พร้อม แต่องค์การสะพานปลา มีการดำเนินงานเป็นระยะเวลานาน ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนมากมีอายุ
การใช้งานมากหรือมีอายุการใช้งานมามาก
๖) ประชาสัมพันธ์ไม่มีประสิทธิผล
องค์การสะพานปลายังเป็นที่รู้จักของประชาชนต่ำ ยังมีข่าวสารที่สื่อสารออกไปยังสื่อต่างๆ น้อย จึงทำให้ไม่
เป็นที่รู้จักของสังคม และประชาชนในการเผยแพร่ให้ทราบถึง ภารกิจ และการดำเนินงานในวงกว้าง
๗) ช่องทางหารายได้น้อย
ผลิตภาพจากการให้บริการขนถ่า ยสินค้าสัตว์น้ำ ยังมีมูลค่าทางการเงินไม่สูงพอทำให้ องค์การสะพานปลา
มีความสามารถในการหารายได้ยังไม่เพียงพอ
๘) บุคลากรขาดแรงจูงใจ
บุคลากรยังมีแรงจูงใจในความก้าวหน้ายังไม่มากพอ มีการจัดการความรู้ยังไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้
ประโยชน์ ผลการประเมินทางด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณ ยังไม่ดีพอ
๙) สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงทรุดโทรม
สะพานปลาท่าเทียบเรือประมงส่วนใหญ่ มีสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีอายุการใช้งานนาน
ทำให้มีความเสื่อมโทรมและล้าสมัย
๑๐) ระเบียบข้อบังคับล้าสมัย
องค์การสะพานปลาจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ทำให้ระเบียบข้อบังคับในการดำเนินงานยังมีความ
ล้าสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนกับบริบทใหม่ ๆ ของธุรกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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๑๑) ตัวชี้วัด สคร. มีผลประกอบการยังไม่ดี
การถูกกำหนดให้มีการประเมินจากหน่วยงานภายนอก ทำให้องค์การสะพานปลา มีภารกิจเพิ่มขึ้น และยัง
ได้รับคะแนนประเมินต่ำ
๑๒) ความเข้าใจพื้นฐานและยุทธศาสตร์องค์กร
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ภารกิจหน้าที่ โครงสร้างองค์กร และกลยุทธ์ การดำเนินงานขององค์กร
๑๓). ใฝ่เรียนรู้ความรับผิดชอบ และจริยธรรม
เป็นสมรรถนะในเชิงคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่มีความกระตือรือร้นขวนขวาย เพื่อแสวงหาความรู้ จากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงการมีจริยธรรม
๑๔) ความรู้ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถในการชี้แจงและอธิบายได้ถึงระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดขึ้น ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
หน่วยงาน
๑๕) การสร้างความตระหนักมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ความตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย และมาตรฐานที่องค์กรกำหนดไว้ ความมุ่งมั่นในการ
ปรับปรุงพัฒนาผลงานกระบวนการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพสูงสุดอยู่เสมอ
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๒.๕.๓ โอกาส (Opportunity)
๑) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค
ประเทศไทยในทศวรรษหน้า จะเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยการเปลี่ยนแปลงของโลกและแผนพัฒนา
ประเทศ โดยมีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์การสะพานปลา คือ วัฒนธรรมของการดำรงชีวิต ทั้งในเรื่องการเข้าสู่
ระบบดิจิทัล ในการซื้อและขายสินค้ารวมถึง สินค้าสัตว์น้ำ พฤติกรรมในการบริโภคหันมาสู่การดูแลและความ
ปลอดภัยมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคต้องการความสดสะอาดปลอดภัย วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงจะนำมาสู่การใช้ระบบ
ดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ในธุรกิจการซื้อขายสัตว์น้ำโดยระบบดิจิทัล
๒) ระบบขนส่งที่ดีขึ้น
ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และโลจิติกส์ทำให้เป็นโอกาสของที่มสี ะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมงกระจายในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยอยู่ทั่วประเทศ สามารถกระจายสินค้าสัตว์น้ำได้
รวดเร็ว คงความสดและสะอาดไว้ได้ อีกทั้งระบบคมนาคม ยังเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีสินค้าสัตว์น้ำจำนวน
มาก และราคาไม่แพง เข้ามาผ่านประเทศไทย
๓) เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งซอฟแวร์และฮาร์แวร์ รวมถึงระบบการกระจายสัญญาณใน
การสื่อสาร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของประเทศ BIG DATA ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI อีกทั้งนโยบายภาครัฐที่จะ
ให้หน่วยงานของรัฐ ปรับรูปแบบไปยังระบบดิจิทัล เปิดโอกาสให้ องค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ
สามารถปรับเปลี่ยนการนำระบบดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนาองค์กร ทั้งในระบบ ฐานข้อมูล ระบบการให้บริการ
ระบบการบริหารองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
๔) มูลค่าสินค้าสัตว์น้ำที่เพิ่มขึ้น
พฤติกรรมผู้บริโภค ของคนทั้งโลกมีความเข้าใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นทำให้ มีความนิยมในการบริโภคสัตว์น้ำ
ประกอบกับ ระดับ ค่าครองชีพของคนปัจ จุบันมีรายได้ที่ส ูงขึ้น อีกทั้งความนิยมในการบริโ ภคของสดและถูก
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สุขอนามัย ทำให้ราคาสินค้าสัตว์น้ำในภาพรวม มีความนิยมและมีมูลค่าในตลาดสูงขึ้น การที่มูลค่าสินค้าสัตว์น้ำ
สูงขึ้นจะส่งผลให้รายได้ ค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจองค์การสะพานปลาสูงขึ้นตามไปด้วย
๕) นโยบายรัฐเอื้อในด้าน Digital Transformation
รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้รัฐวิสาหกิจมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร และทุกส่วน
ของธุรกิจ ทั้งในส่วนของกระบวนการทำงาน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กร และการกำหนด
เป้าหมายการเติบโตในอนาคต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว รวมถึงในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ รูปแบบบริการใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น
๖) การแพร่ระบาดของเชื้อCOVID ๑๙
ทำให้เกิดการบริหารการจัดการตลาดใหม่ New normal อันเนืองมาจากมาตรการของภาครัฐส่งผลให้เป็น
โอกาสขององค์การสะพานปลา ในการเข้าไปบริหารจัดการผู้ซื้อและผู้ขาย ในสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง
ให้มีระบบการรักษาความสะอาดที่ดีขึ้น และได้รับความร่วมมือจากผู้ซื้อผู้ขายมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้ องค์การ
สะพานปลา สามารถนำวิธีการใหม่ๆ ในการซื้อขายสัตว์น้ำเข้ามาใช้ได้มากขึ้น
๗) ภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลง
ลดลงไปในระยะ ๑ ถึง ๒ ปีข้างหน้า ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงบวก ธุรกิจด้านอาหารสัตว์น้ำที่มีความต้องการ
ไม่ ล ดลงตามสภาวะเศรษฐกิ จ โดยที ่ ส ิ น ค้ าสัต ว์ น้ ำเป็น กลุ ่ม สิ นค้ าที ่จ ำเป็น ต่ อ ชี ว ิ ตจึง ไม่ผ ัน ผวนมากนัก ใน
ขณะเดียวกันมีความต้องการจากตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
COVID และยังไม่สามารถดำเนินธุรกิจด้านสัตว์น้ำตามปกติได้
๘) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงที่ออกมาบังคับใช้มากขึ้น
ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยถูกกดดันจาก ระบบการค้าระหว่างประเทศ และข้อตกลงร่วมใน
ด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน ทำให้ประเทศไทย ต้องปรับตัวและมีการออกกฎหมายบังคับใหม่ ๆ จำนวนมาก
ประกอบกับ กฎหมายตรวจสอบย้อนกลับ ทำให้เป็นโอกาสให้สะพานปลาที่เป็นหน่วยงานของรัฐแบ่งแห่งเดียวที่มี
ภารกิจสะพานปลาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามทุกข้อจึงเป็นโอกาสให้ สะพานปลาสามารถเป็นที่พึ่งให้กับธุรกิจ
ประมงของไทย เมื่อถูกบังคับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกข้อ
๙) นโยบายรัฐบาลพัฒนาภาคใต้ตอนบน(Thailand Riviera)
นโยบายของรัฐบาลในเรื่องการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวและระบบขนส่ งในภาพรวมของภูมิภาคและกลุ่ม
จังหวัด เช่นการพัฒนารถไฟความเร็วสูงควบคู่กับการขยายถนนเลียบชายฝั่งทะเลตามโครงการ Thailand Riviera
ส่งผลให้สะพานปลาท่าเทียบเรือ ประมงกลุ่มจังหวัดเหล่านี้ พัฒนาเป็นท่าเทียบเรือ ประมงและตลาดปลาเชิ ง
ท่องเที่ยว รวมถึงโอกาสในการพัฒนาทรัพย์สินสะพานปลาท่าเทียบเรือ
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๒.๕.๔ อุปสรรค (Threat)
๑) คู่แข่งด้านธุรกิจสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงเพิ่มขึ้น
ความนิยมของผู้บริโภคในการบริโภคสินค้าสัตว์น้ำ ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำมีการเติบโตมากขึ้น ทั้งผู้ค้าส่ง
สัตว์น้ำและผู้ประกอบการแพปลา รวมถึงท่าเทียบเรือสะพานปลาของเอกชน เข้ามาสู่ธุรกิจนี้มากขึ้นประกอบกับ
ภาคเอกชน มีความเป็นอิสระในการดำเนินการทางธุรกิจ และมีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภาคเอกชน ให้
มีความทันสมัยและคล่องตัว ทำให้ธุรกิจขององค์การสะพานปลา มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นส่งผลให้ผู้มาใช้บริการ
องค์การสะพานปลาลดลง
๒) ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ผู้ประกอบการแพปลาส่วนมากเป็นผู้ประกอบการเดิมที่คุ้นชินกับการทำธุรกิจแบบเดิมๆ ทำให้เป็นอุปสรรค
ต่อการนำวิธีการรูปแบบใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะในระบบดิจิทัลมาใช้ นอกจากนี้การขาดความ
ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย เนื่องจากเห็นว่าเป็นภาระและต้นทุนในการทำธุรกิจ ทำให้การให้ความร่วมมือ
ของผู้ประกอบการในการพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือเป็นไปอย่างล่าช้า และมีทัศนคติว่าองค์การสะพานปลาเป็น
หน่วยงานเพื่อสังคมที่ไม่หวังผลกำไร ทำให้การเพิ่มค่าบริการและค่าเช่าจะส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุน ของ
ผู้ประกอบการ เมื่อมีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ จะดำเนินการร้องเรียนต่อรัฐบาลและไม่ให้ความร่วมมือต่อการ
พัฒนา
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๓) แนวโน้มการจับปลาในทะเลไทยลดลง
การเกิดภาวะโลกร้อนและความรุนแรงของมลภาวะทางทะเล รวมถึงเครื่องมือจับปลาที่ทันสมัย ตลอดจน
การลักลอกจับปลานอกฤดูกาล ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำในทะเลไทย มีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อปริมาณสัตว์น้ำผ่าน
ท่าและรายได้ค่าธรรมเนียม
๔) ภัยพิบัติส่งผลต่อการขนถ่ายสัตว์น้ำและการซื้อขาย
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงมีทำเลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ/ทะเล ทำให้เกิดความอ่อนไหวต่อภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ที่ส่งผลต่อการขนถ่ายสัตว์น้ำ และการซื้อขายสัตว์น้ำ
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๒.๖ การวิเคราะห์ TOWS Matrix
๒.๖.๑ การกำหนดยุทธศาสตร์ TOWS Matrix เมื่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมขององค์ การสะพานปลาที่เกิดขึ้น
และคาดว่าจะเกิดขึ้น จากการวิเคราะห์ SOWT Analysis ซึ่งมีการวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดล้ อ มภายใน ประกอบด้ ว ยการวิ เ คราะห์ จ ุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) โอกาส
(Opportunities) และข้อจำกัด (Threats) ขององค์การสะพานปลา โดยจะได้ประมวลผลสรุปและสังเคราะห์ให้เกิด
แนวทางการตัดสินใจดำเนินการที่ชั ดเจน ตามสภาพแวดล้อมภายนอกภายในที่เกิดขึ้น และสามารถนำมากำหนด
ยุทธศาสตร์ TOWS Matrix จากการวิเคราะห์ SWOT ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพ S+O (Strategy to increase potential) คือ ยุทธศาสตร์ที่ผสานระหว่าง
โอกาสกับจุดแข็งที่องค์การสะพานปลามีอยู่และจะต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วนในทุกๆ ด้าน ให้มากขึ้น
เพื่อฉกฉวยความได้เปรียบในการทำงานขององค์การสะพานปลาให้มากที่สุด เนื่องจากองค์การสะพานปลามีโอกาส
สูงตามภารกิจที่กำหนดไว้ และมีจุดแข็งในการดำเนินงาน
๒. ยุ ท ธศาสตร์ เ ร่ ง พั ฒ นา W+O (Strategy to accelerate development) คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ ผ สาน
ระหว่างโอกาสในการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการทำงาน แต่
องค์การสะพานปลายังมีจุดอ่อนในสภาพแวดล้อมภายในที่ต้องปรับปรุงซึ่งองค์การสะพานปลาก็ต้องเร่งรัดในการ
แก้ไขจุดอ่อนที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดในเวลาอันจำกัดอย่างรวดเร็ว
๓. ยุทธศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกัน S+T (Strategy to build security) คือ ยุทธศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างจุด
แข็งที่เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในขององค์การสะพานปลากับข้อจำกัดอันเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่งองค์การ
สะพานปลามีขีดความสามารถและจุดเด่น แต่สิ่งแวดล้อมบางปัจจัยไม่เอื้ออำนวยและยังมีภัยที่ยังคุกคามการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ จึงต้องปรับตั วและพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพพร้อมในการทำงาน หรือตั้งรับสถานการณ์
ต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์และอาจเกิดขึ้นได้
๔. ยุทธศาสตร์แก้วิกฤติ W+T (Strategy to solve the crisis) คือ ยุทธศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างจุดอ่อน
อันเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในขององค์การสะพานปลา และข้อจำกัดภัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ส่วน
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ยุทธศาสตร์นี้องค์การสะพานปลาจะไม่เลือกใช้ในการปฏิบัติงานโดยเลื่อนโครงการออกไป และจะดำเนินการเมื่อมี
วิกฤติเท่านั้น

๒.๖.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดกลยุทธ์ ในแผนวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา
พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๗ ให้บรรลุเป้าหมายการทำงานตามภารกิจหลักและวิสัยทัศน์ ซึ่งประกอบด้วย ๑๖ กลยุทธ์
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ ๑. เร่งรัดการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ถูกสุขอนามัย
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสะพานปลากรุงเทพสู่ระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการให้บริการตลาดสัตว์น้ำและ
ผลิตภัณฑ์อย่างทันสมัย กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบขนส่งและระบบ supply chain ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กลยุทธ์
ที ่ ๕ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการตลาดองค์ ก ร(Marketing) กลยุ ท ธ์ ท ี ่ ๖ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการเก็ บ รายได้
ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาและขยายโอกาสหารายได้จากทรัพย์สินให้มากขึ้น กลยุทธ์ที่
๘ พัฒนาสะพานปลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกของประเทศ กลยุทธ์ที่ ๙ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจ
ประมงและพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธ์ที่ ๑๐ ขยายและส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจประมงและพัฒนาอาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการแพปลาให้มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยและทันสมัย กลยุทธ์ที่ ๑๒
ส่งเสริมสวัสดิการชาวประมงพื้นบ้าน กลยุทธ์ที่ ๑๓ ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๑๔เพิ่มประสิทธิภ าพการบริห ารจัดการด้ว ยเทคโนโลยีส มัย ใหม่ ทั้งระบบอย่างครบวงจร ( Digital
Transformation) กลยุทธ์ที่ ๑๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร Core Business Enablers กลยุทธ์ที่
๑๖ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง จากนั้นเมื่อทำการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์แผนวิสาหกิจแล้ว สามารถกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างยุ ทธศาสตร์กับกลยุทธ์แผนวิสาหกิจ
ได้ ดังนี้
๒.๖.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพ เป็นยุทธศาสตร์ที่องค์การสะพานปลา จะต้องเร่งรัด
เป็นแนวทางในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นการนำสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นกับ องค์การสะพานปลา
ที่ดีที่สุดมากำหนดเป็ น กลยุทธ์ เพื่อฉกฉวยความได้เปรียบในการทำงานขององค์การสะพานปลาให้มากที่สุ ด
การปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์นี้ องค์การสะพานปลามีโอกาสสูงตามภารกิจ และมีจุดแข็งในการดำเนินงาน โดย
กลยุทธ์ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพ ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์ที่ ๑. เร่งรัดการปรับปรุง
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พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ถูกสุขอนามัย กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสะพานปลากรุงเทพสู่ระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนา
ระบบการให้บริการตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อย่างทันสมัย กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบขนส่งและระบบ supply
chain ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กลยุทธ์ที่ ๙ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจประมงและพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธ์
ที่ ๑๐ ขยายและส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจประมงและพัฒนาอาชีพ กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาเพื่อยกระดับ
ธุรกิจผู้ประกอบการแพปลาให้มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยและทันสมัย กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริมสวัสดิการชาวประมง
พื้นบ้าน
๒.๖.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์ เ ร่งพั ฒนาเป็น ยุทธศาสตร์ ที่โ อกาสในการดำเนินงานจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการทำงาน องค์การสะพานปลา แต่ องค์การสะพานปลา เองยังมีจุดอ่อนใน
สภาพแวดล้อมภายในที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไม่มีกลยุทธ์ใดอยู่ในยุทธศาสตร์นี้
๒.๖.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์สร้า งภูมิค ุ้มกัน เป็นยุทธศาสตร์ที่ส ิ่งแวดล้อมภายนอกไม่
เอื้ออำนวยต่อการทำงาน คือ มีข้อจำกัดในการทำงานของ องค์การสะพานปลา แต่ขณะเดียวกัน องค์การสะพานปลา
มีขีดความสามารถและจุดเด่นที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ ซึ่งเป็นจุดแข็งกับข้อจำกัดมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ คือ
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการตลาดองค์กร(Marketing) กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการเก็บรายได้
ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาและขยายโอกาสหารายได้จากทรัพย์สินให้มากขึ้น กลยุทธ์ที่
๘ พัฒนาสะพานปลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกของประเทศ
๒.๖.๒.๔ ยุทธศาสตร์ ๔ : ยุทธศาสตร์แก้วิกฤต เป็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในไม่
เอื้อต่อการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา เพราะจะมีทั้งข้อจำกัดและจุดอ่อน ซึ่งในประเด็นนี้กลยุทธ์ที่เผชิญอยู่
ในข้อจำกัดและยังคงมีจุดอ่อนอยู่บางประการ คือ กลยุทธ์ที่ ๑๓ ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้นกลยุทธ์ที่ ๑๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร (Digital
Transformation) กลยุ ท ธ์ ท ี ่ ๑๕ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร Core Business Enablers
กลยุทธ์ที่ ๑๖ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ ๓
สาระสำคัญของแผนวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา
ในการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ถูกกำหนดโดยแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวสำหรับแผนระยะสั้น
คือแผนปฏิบัติการประจำปี แผนระยะยาวคือแผนวิสาหกิจ ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
โดยองค์การสะพานปลา (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๗) ซึ่งสิ้นสุดในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์องค์กร
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๓.๑ นโยบาย
องค์ ก ารสะพานปลา (มี ฐ านะเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ตาม
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑. จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำ
๒. จัดดำเนินการ/ควบคุม/อำนวยบริการซึ่งกิจการแพปลา กิจกรรมอื่น ๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา
๓. จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง
๔. จัดส่งเสริมสหกรณ์ หรือสมาคมการประมง

ในระยะ ๖๗ ปีที่ผ่านมาองค์การสะพานปลา ได้จัดทำแผนวิสาหกิจขึ้นใช้แล้ว จำนวน ๕ ฉบับ โดยเริ่ม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง ๒๕๖๓ โดยแต่ละฉบับจะมีระยะเวลา ๕ ปี เพื่อแปลงวัตถุประสงค์ในพระราชบัญญัติให้
มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ สำหรับให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนใน องค์การสะพานปลา ดำเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อให้องค์การสะพานปลา ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้ องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนวิสาหกิจฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้ในระยะปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
การทบทวนแผนวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา ฉบับนี้ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) องค์การสะพานปลา ได้
ทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น
หลักการและข้ อมูล สำคั ญที่ ใช้ ในการวางแผนประกอบด้ว ย หลักการบริห ารจัด การเชิ งยุ ทธศาสตร์
(Strategic Management) การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรอย่างสมดุลด้วย Balanced Scorecard
(BSC) และระบบตัวชี้วัดประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาข้อมูลจุดมุ่งหมายขององค์กรในระดับต่ าง ๆ นับตั้งแต่
หน้าที่และความรับผิดชอบที่องค์กรได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติ และแนวนโยบายของคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นที่มาของวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และทิศทางการบริหารจัดการองค์กร
(Direction)

แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
Fish Marketing Organization

๓-2

แผนวิสาหกิจฉบับ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ องค์การสะพานปลาได้ทบทวนกระบวนการ โดยได้มีการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญงานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มาร่วมเป็นที่ปรึกษา รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของฝ่ า ยบริ ห ารและพนั ก งานในทุ ก ขั ้ น ตอน ได้ จ ั ด ให้ ม ี ก ารสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร เพื ่ อ วิ เ คราะห์ ป ระเมิ น
สภาพแวดล้อมร่วมกันซึ่งได้ข้อสรุปเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ประมวลผลกับปัจจัย
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและทบทวนการกำหนดทิศทางของ
องค์กรที่เหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ องค์การสะพานปลา ได้กำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถ
ใช้ทรัพยากรทุกด้านในการขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และให้
แนวทางในการกำหนดทิศทางขององค์กรจากการทบทวนผลการดำเนินงานและสภาพแวดล้อม ผ่านการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ องค์การสะพานปลา ผู้บริหาร พนักงาน ดังต่อไปนี้
องค์การสะพานปลา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการด้านการขนถ่ายสัตว์น้ำ นำมาซึ่งความเจริญของ
สะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำ ตลอดจน ส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และผู้ประกอบการ
กิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้อุตสาหกรรมประมงของประเทศ

๓.๒ วิสัยทัศน์ (Vision)
“องค์การสะพานปลาผู้นำในการบริหารจัดการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำที่ถูกสุขอนามัย ทันสมัย
และได้มาตรฐานสากล ”
๓.๓ พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนาและบริหารจัดการสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง (ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ) อย่าง
มีมาตรฐานสุขอนามัย และเป็นธรรม
๒. จัดเก็บค่าใช้บริการสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงและการใช้ทรัพย์สินสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง
๓. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง
๔. พัฒนาระบบการบริหารองค์กร และฐานะการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ
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๓.๔ ค่านิยม (Value)

Strategies Values คุณค่าของยุทธศาสตร์
๑. การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล Smart and governance
๒. พัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล Standard and green
๓. สร้างศักยภาพการจัดหารายได้ และพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงให้ทันสมัย Sustainble and
business
๔. ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มีความเติบโตและยั่งยืนในอาชีพ
ประมง Succession and career
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๓.๕ ความสามารถหลัก (Core Competency)
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัย

๓.๖ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
๓.๖.๑ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge)
- สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงให้ทันสมัย
- พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล
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๓.๖.๒ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage)
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัย
- ขยายเครือข่ายและส่งเสริมชาวประมงและผู้ประกอบการให้มีความเติบโตและยั่งยืนในอาชีพประมง
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๓.๗ ทิศทางและตำแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
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๓.๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์
๓.๘.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูก
สุขอนามัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงให้
ทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มีความเติบโต
และยั่งยืนในอาชีพประมง
๓.๘.๒ เป้าประสงค์ (Purpose)
เป้าประสงค์ที่ ๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความทันสมัยและธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ ๒ เพื่อเป็นตลาดค้าขายสินค้าสัตว์น้ำ แหล่งขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำของประเทศ และแหล่ง
ท่องเที่ยว อย่างครบวงจร มีมาตรฐานสากลและถูกสุขอนามัย
เป้าประสงค์ที่ ๓ เพื่อเพิ่มรายได้จากธุรกิจหลักและขยายโอกาสไปยังธุรกิจใหม่ให้มีความยั่งยืนทางการเงิน
ในระยะยาว
เป้ าประสงค์ ท ี ่ ๔ เพื ่ อ พั ฒ นาอาชี พ และ ธุ ร กิ จ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ตลอดจนสวั ส ดิ ก ารให้ ช าวประมงแล ะ
ผู้ประกอบการ
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๓.๘.๓ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบ
อย่างครบวงจร (Digital Transformation)
กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร Core Business Enablers
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูก
สุขอนามัย
กลยุทธ์ที่ ๑ เร่งรัดการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ถูกสุขอนามัย
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสะพานปลากรุงเทพสู่ระดับสากล
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการให้บริการตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อย่างทันสมัย
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบขนส่งและระบบ supply chain ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ท ี่ ๓ สร้ า งศั ก ยภาพการจัด หารายได้ และพั ฒ นาสะพานปลาท่ าเทียบ
เรือประมงให้ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการตลาดองค์กร(Marketing)
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและขยายโอกาสหารายได้จากทรัพย์สินให้มากขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาสะพานปลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกของประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มีความเติบโต
และยั่งยืนในอาชีพประมง
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจประมงและพันธมิตรธุรกิจ
กลยุทธ์ที่ ๒ ขยายและส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจประมงและพัฒนาอาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการแพปลาให้มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยและทันสมัย
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสวัสดิการชาวประมงพื้นบ้าน

จากแผนวิส าหกิจ องค์การสะพานปลา ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ จะเห็นว่าองค์การสะพานปลา
(องค์ ก ารสะพานปลา) ได้ ก ำหนดนโยบายและจั ด เตรี ย มแผนการดำเนิ น งานต่ า งๆ ที ่ จ ะตอบสนองมติ ข อง
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงมีแนว คิดในการเตรียมความ
พร้อมในการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร ทั้งนี้เพื่อเตรียมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๓.๘.๔ ภาพรวมของแผนรัฐวิสาหกิจ
แผนรัฐวิสาหกิจนี้ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) และกลยุทธ์ ไว้เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สร้างผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ และพันธกิจ เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
(Strategy Issues)
๑.พัฒนาและปรับปรุง การบริหาร เป้าประสงค์ที่ ๑
จั ด การสู ่อ งค์ ก รที ่ ทั นสมัย อย่างมี เพื่อเพิ่มประสิท ธิภ าพการบริ ห าร
ธรรมาภิบาล
จัดการองค์กรให้มีความทันสมัยและ
ธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีขดี
ความสามารถเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร
(Digital Transformation)
กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร Core Business Enablers

๒.เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร เป้าประสงค์ที่ ๒
จั ด การสะพานปลาและท่ า เที ย บ เพื่อเป็นตลาดค้าขายสินค้าสัตว์น้ำ
เรือประมงให้ถูกสุขอนามัย
แหล่ ง ขนถ่ า ยสิ น ค้ า สั ต ว์ น ้ ำ ของ
ประเทศ และแหล่งท่องเที่ยว อย่าง
ครบวงจร มีมาตรฐานสากลและถูก
สุขอนามัย

๓. สร้างศักยภาพการจัดหารายได้ เป้าประสงค์ที่ ๓
และพั ฒ นาสะพานปลาท่ า เที ย บ เพื่อเพิ่มรายได้จากธุรกิจหลักและ
เรือประมงให้ทันสมัย
ขยายโอกาสไปยั ง ธุ ร กิ จ ใหม่ ใ ห้ มี
ความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว

๔ ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจ
ชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มี
ความเติ บ โตและยั ่ ง ยื น ในอาชี พ
ประมง

เป้าประสงค์ที่ ๔ เพื่อพัฒนาอาชีพ
และ ธุ ร กิ จ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ตลอดจน
สวั ส ดิ ก ารให้ ช าวประมงแล ะ
ผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ ๑ เร่งรัดการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ถูกสุขอนามัย
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสะพานปลากรุงเทพสู ่ ร ะดั บ
สากล
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการให้บริการตลาดสัตว์
น้ำและผลิตภัณฑ์อย่างทันสมัย
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบขนส่งและระบบ supply
chain ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการตลาดองค์กร
(Marketing)
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพการเก็บรายได้
ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและขยายโอกาสหารายได้จาก
ทรัพย์สินให้มากขึ้น
กลยุ ท ธ์ ท ี ่ ๔ พั ฒ นาสะพานปลาให้ เ ป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางเลือกของประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจ
ประมงและพันธมิตรธุรกิจ
กลยุทธ์ที่ ๒ ขยายและส่งเสริมการใช้องค์ค วามรู้
ด้านธุรกิจประมงและพัฒนาอาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการ
แพปลาให้มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยและทันสมัย
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสวัสดิการชาวประมงพื้นบ้าน

แต่ล ะประเด็น ยุทธศาสตร์ จะถูกถ่ายทอด ไปสู่การปฏิบัติงานของทุ กหน่ว ยงานภายในองค์ กรผ่ า น
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน กลยุทธ์ที่จัดวางไว้จะถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติงาน
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ผ่านแผนงาน ซึ่งแต่ละแผนงานจะประกอบไปด้วยโครงการ และ/หรืองานที่เป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญ ภายใต้
แผนงานนั้นๆ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติกำหนดแผนงาน โครงการและ/หรืองาน โครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
แผนวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา ฉบับนี้ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๗) เป็นเอกสารรวบรวมวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ถึงกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ งานที่สำคัญตลอด ๕
ปี ข้างหน้า เพื่อช่วยในการกำกับ ตรวจสอบ เป็นทิศทางในการบริหารจัดการและประเมินความสำเร็จ และ
ดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ องค์การสะพานปลา ผู้บริหาร และ
พนักงาน ตลอดจนเป็นข้อมูลมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ทราบถึงความตั้งใจในประเด็นที่มุ่งเน้น และแนวทางการ
ดำเนินการของ องค์การสะพานปลา ภายใต้สภพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
การบริหารแผนวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ เป็นการบริหารแผนไปสู่การ
ปฏิบัติประกอบด้วย (๑) กระบวนการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ (๒) กลไกการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู่
การปฏิบัติมี ๓ ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับผลักดันแผน และระดับปฏิบัติการ (๓) กระบวนการติดตามและ
ประเมินผลแผนรัฐวิสาหกิจ (๔) กลไกการบริหารการติดตามและประเมินผลรัฐวิสาหกิจของ องค์การสะพานปลา
(๕) การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๖) การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ของแผน
(๗)การประเมินผลแผนวิสาหกิจของ องค์การสะพานปลา
ทั้งนี้ ภายหลังการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล ดังกล่าวข้างต้น โดยสรุปผลสำเร็จของโครงการ/
กิจกรรม และสัมฤทธิ์ผลตามตัวชี้วัด ตลอดจนข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ แล้ว จะมีการนำเสนอรายงานผลการ
ประเมิน เพื่อเป็นข้อมู ลย้อนกลับให้หน่วยงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อที่จะนำมาเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการจัดทำแผนและการปฏิบัติงานในทุกระดับต่อไป
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ตัวอย่างโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มีความเติบโต
และยั่งยืนในอาชีพประมง
เป้ า ประสงค์ ท ี ่ ๔ เพื ่ อ พั ฒ นาอาชี พ และ ธุ ร กิ จ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ตลอดจนสวั ส ดิ ก ารให้ ช าวประมงและ
ผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ ๒ ขยายและส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจประมงและพัฒนาอาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการแพปลาให้มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยและทันสมัย
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสวัสดิการชาวประมงพื้นบ้าน
องค์การสะพานปลา (องค์การสะพานปลา) ให้ความสำคัญกับการอบรม พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน
ชาวประมง ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับประมง เพื่อเป็นการส่งเสริมฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพ
ให้แก่ชาวประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานให้แก่สมาคมประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกร
ทำประมงต่าง ๆ องค์การสะพานปลาจึงมีโครงการที่จะอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน
อบรมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพาน
ปลา โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย และโครงการตรวจสอบฟอร์มาลีนในอาหาร
ทะเลสดของเรือประมงพื้นบ้านและอาหาทะเลสดขนส่งทางบก ณ ตลาดอ่างศิลา ซึ่งจะเป็นพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ
ชาวประมงและผู้ประกอบการให้มีความเติบโต และยั่งยืน เพื่อให้ชาวประมง มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น
อันจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
๓.๙ กระบวนการจัดสรรทรัพยากร
องค์การสะพานปลา มีการพิจารณาความเหมาะสม ความจำเป็น ในทุกโครงการ ทุกกิจกรรม เพื่อนำมา
วิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้โครงการ /กิจกรรมดังกล่าว บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด รวมทั้งวิเคราะห์
ลำดับความสำคัญของแต่ละแผนงาน/โครงการที่จะมาสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร
๓.๙.๑ ขั้นตอนการจัดสรรทรัพยากร
องค์การสะพานปลา กำหนดขั้นตอนที่สำคัญของการวิเคราะห์ และจัดสรรทรัพยากร รวมถึง
กรอบเวลาในการดำเนินการทุกโครงการ/กิจกรรม และความต้องการใช้ทรัพยากรตามแบบฟอร์ม ดังนี้
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นอกจากนี้ องค์การสะพานปลายังได้นำยุทธศาสตร์ของการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจของ สคร. มาประกอบการ
ปรับปรุงแผน โดยเฉพาะในระดับโครงการ และกิจกรรม เพื่อให้สามารถสร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนการ
ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้
๑.ปรับภารกิจขององค์กรให้มีความชัดเจนและสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
๒.เน้นการเสริมสร้างและจัดการองค์ความรู้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กรให้นำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน
๓.ปรับแผนการลงทุนและจัดหารายได้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๔.เร่งการพัฒนาธุรกิจและหารายได้สนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม
๕.นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
๖.นำกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับ Core Business Enables ทั้ง ๘ ด้าน มาปรับเข้ากับกระบวนการ
ทำงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ ความมีธรรมาภิบาล ความต่อเนื่องของธุรกิจ
และการเติบโตอย่างยั่งยืน
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บทที่ ๔
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ เครือ่ งมือ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๔.๑ เป้าประสงค์ที่ ๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความทันสมัยและธรรมาภิบาล
๔.๑.๑ ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ท ี ่ ๑ พั ฒนาและปรั บปรุ งการบริ หารจั ดการสู ่ องค์ กรที ่ ท ั นสมั ยอย่ า งมี
ธรรมาภิบาล
๔.๑.๒ กลยุทธ์เป้าประสงค์ที่ ๑
๑) กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
๒) กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบอย่างครบ
วงจร (Digital Transformation)
๓) กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร Core Business Enablers
๔) กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
๔.๑.๓ เครื่องมือกลยุทธ์
๑) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
๒) ระเบียบข้อบังคับและโครงสร้างการบริหารจัดการองค์การ
๓) กลไกและมาตรการในการบริหารจัดการองค์ความรู้
๔) แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๕) ระบบตัวชี้วัดองค์การและตัวชี้วัดรายบุคคล
๖) แผนพัฒนาระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการ
๗) การจัดตั้งคณะทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ
๔.๑.๔ หน่วยงาน
๑) ฝ่ายตรวจสอบภายใน
๒) สำนักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔) สำนักงานส่งเสริมการประมง
๕) สำนักงานบริหารโครงการพิเศษ
๖) สำนักงานวิจัยและพัฒนา
๗) สำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม
๘) สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
๙) สำนักงานติดตามและประเมินผล
๑๐) สำนักงานอำนวยการ
๔.๑.๕ แผนงาน
๑) แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๒) แผนงานการสืบทอดตำแหน่งงาน
๓) แผนงานบริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์กรและนวัตกรรม
๔) แผนงานการสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการของพนักงาน

แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
Fish Marketing Organization

๔-1

๕) แผนงานพัฒนาระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการที่พัฒนา
๖) แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ๘ Enablers
๗) แผนงานปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและโครงสร้างองค์กร
๘) แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการองค์กร
๙) แผนการพัฒนาคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๑๐) จัดทำแผนงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
๑๑) แผนงานการตรวจสอบภายใน

๔.๒ เป้า ประสงค์ที่ ๒ เพื่อเป็น ตลาดค้า ขายสิน ค้า สัตว์น ้ำ แหล่งขนถ่า ยสิน ค้า สัตว์น ้ำ ของประเทศ และ
แหล่งท่องเที่ยว อย่างครบวงจร มีมาตรฐานสากล และถูกสุขอนามัย
๔.๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ให้ถูกสุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล
๔.๒.๒ กลยุทธ์เป้าประสงค์ที่ ๒
๑) กลยุทธ์ที่ ๑ เร่งรัดการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ถูกสุขอนามัย
๒) กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสะพานปลากรุงเทพสู่ระดับสากล
๓) กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการให้บริการตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อย่างทันสมัย
๔) กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบขนส่งและระบบ supply chain ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๔.๒.๓ เครื่องมือกลยุทธ์
๑) แผนพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง
๒) ระบบ/คู่มือการให้บริการเรือเทียบท่า ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
๓) ระบบ/คู่มือพัฒนาสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง
๔) ระบบ/คู่มือตรวจสอบสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ปลอดภัย
๕) ระบบ/คู่มือตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ
๖) คู่มือการบริหาร ผู้ประกอบการแพปลาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น
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๔.๒.๔ หน่วยงาน
๑) ฝ่ายสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง ๑
๒) ฝ่ายสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง ๒
๓) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔) สำนักงานสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง
๕) สำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม
๖) สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
๗) สำนักงานติดตามและประเมินผล
๘) สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
๔.๒.๕ แผนงาน
๑) แผนงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง
๒) แผนงานพัฒนาระบบสุขอนามัยในสะพานปลา
๓) แผนงานพัฒนาระบบการให้บริการตลาด
๔) แผนงานพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง
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๔.๓ เป้าประสงค์ที่ ๓ เพื่อเพิ่มรายได้จากธุรกิจหลักและขยายโอกาสไปยังธุรกิจใหม่ให้มีความยั่งยืนทางการเงิน
ในระยะยาว
๔.๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือปลา
ให้ทันสมัย
๔.๓.๒ กลยุทธ์เป้าประสงค์ที่ ๒
๑) กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการตลาดองค์กร (Marketing)
๒) กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้เพิ่มขึ้น
๓) กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและขยายโอกาสหารายได้จากทรัพย์สินให้มากขึ้น
๔) กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาสะพานปลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกของประเทศ
๔.๓.๓ เครื่องมือกลยุทธ์
๑) แผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์
๒) แบบสำรวจความพึงพอใจและการรับรู้ข่าวสารของพนักงาน
๓) มาตรการ/กลไก และ ระบบ/คู่มือการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
๔) มาตรการ/กลไก และ ระบบ/คู่มือการจัดเก็บค่าเช่า
๕) แผนงานโครงการที่ส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุนทรัพย์
๖) ระบบการบริหารจัดการธุรกิจแบบออนไลน์อย่างครบวงจร
๔.๓.๔ หน่วยงาน
๑) ฝ่ายสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง ๑
๒) ฝ่ายสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง ๒
๓) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔) สำนักงานสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง
๕) สำนักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ
๖) สำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม
๗) สำนักงานส่งเสริมการประมง
๘) สำนักงานบริหารโครงการพิเศษ
๙) สำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม
๑๐) สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
๑๑) สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
๔.๓.๕ แผนงาน
๑) แผนงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
๒) แผนงานการสื่อสารภายในองค์กร
๓) แผนงานความร่วมมือกับพันธมิตร
๔) แผนงานการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและระบบการจัดการหน้าท่าเรือ
๕) แผนงานการบริหารจัดการผู้เช่าและสัญญาเช่า
๖) แผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สิน
๗) แผนงานพัฒนาตลาดแบบออนไลน์
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๔.๔ เป้ าประสงค์ ท ี ่ ๔ เพื ่ อพั ฒนาอาชี พและ ธุ รกิ จที ่ เกี ่ ยวข้ อง ตลอดจนสวั สดิ การให้ ก ั บชาวประมงและ
ผู้ประกอบการ
๔.๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มี
ความเติบโตและยั่งยืนในอาชีพประมง
๔.๔.๒ กลยุทธ์เป้าประสงค์ที่ ๔
๑) กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจประมงและพันธมิตรธุรกิจ
๒) กลยุทธ์ที่ ๒ ขยายและส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจประมงและพัฒนาอาชีพ
๓) กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการแพปลาให้มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยและทันสมัย
๔) กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสวัสดิการชาวประมงพื้นบ้าน
๔.๔.๓ เครื่องมือกลยุทธ์
๑) แผนการอบรมและให้ความรู้เทคโนโลยีด้านประมง
๒) มาตรการ/กลไก และ ระบบ/คู่มือการสินเชื่อชาวประมง
๓) แผนงาน/กิจกรรม CSR เพื่อชาวประมง
๔) แผนงานสวัสดิการประมง
๕) แผนงานการยกระดับอาชีพประมง
๔.๔.๔ หน่วยงาน
๑) ฝ่ายสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง ๑
๒) ฝ่ายสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง ๒
๓) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔) สำนักงานสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง
๕) สำนักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ
๖) สำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม
๗) สำนักงานส่งเสริมการประมง
๘.สำนักงานบริหารโครงการพิเศษ
๙) สำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม
๑๐) สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
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๔.๓.๕ แผนงาน
๑) แผนงานอบรมเทคโนโลยีและกฎหมายให้กับชาวประมง
๒) แผนงานการให้บริการสินเชื่อเพื่อชาวประมง
๓) แผนงาน/กิจกรรม CSR เพื่อชาวประมง
๔) แผนงานการพัฒนาการตลาดสหกรณ์การประมง
๕) แผนงานให้สวัสดิการชาวประมง

๔.๕ กลยุทธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ปัจจัยการขับเคลื่อนหลักของ องค์การสะพานปลา
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๔.๕ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ
องค์การสะพานปลา (อสป.) มีการบริหารความเสี่ยงตามความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินระบบใหม่ใช้
พื้นฐานตามกรอบแนวคิดของ COSO ๒๐๑๗ และตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) กระทรวงการคลังกำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์การสะพานปลาจะสามารถดำเนินงานได้ตามพันธกิจที่
ได้รับมอบหมาย
๔.๕.๑ วัตถุป ระสงค์แนวทางการบริห ารความเสี่ยง เป้าประสงค์ของแผนบริห ารความเสี่ยง
องค์การสะพานปลา เป็นดังนี้
๑) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
๒).ควบคุมและบริห ารความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ได้ภายในขีดความสามารถที่ องค์การสะพานปลา
และนำไปใช้ในการบริหารงานภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ องค์การ
สะพานปลา
๓ ) เพื่อให้พนักงานองค์การสะพานปลา เกิดความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
๔) เพื่อหาโอกาสเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ใช้บริการและองค์การสะพานปลาจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
๕) ระดับคะแนนการบริหารความเสี่ยงตามระบบประเมินของ สคร. มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น
๔.๕.๒ หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้หน่วยงานต่างๆสามารถดำเนินไปอยู่
มีทิศทางที่ช ัดเจนบรรลุเป้าหมายและบรรลุว ัตถุประสงค์ในการดำเนินงานหน่วยงานได้ องค์การสะพานปลา
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะเป็นองค์กรที่สร้างความตระหนักการส่งเสริมด้านประมงแก่สังคมไทยให้สามารถ
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในระดับประเทศที่จะพัฒ นาสังคมไทยให้ไปสู่เศรษฐกิจรากหญ้ า
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา และผู้บริหารองค์การสะพานปลา ซึ่งผลลัพธ์ในการทำงานขององค์การสะพานปลา
ส่วนในการส่งเสริมด้านประมงของประเทศจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศไทย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงานให้บรรลุพันธกิจหลักขององค์การสะพานปลา จึงได้กำหนดให้
มีการนำการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารงานองค์การสะพานปลาเพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกที่จะทำให้
องค์การสะพานปลา สามารถบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์องค์การสะพานปลาได้กำหนดไว้ จึงมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ
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๔.๖ เกณฑ์การประเมินการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ปีบัญชี ๒๕๖๓
จากบันทึกข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำหรับการ
ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาและการบริหารความเสี่ยงเป็นหลักปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน
ระบบใหม่โดยมี ๕ หลักเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๔.๗ กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
การควบคุมภายในหมายถึง“กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดให้มีขึ้นในองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่าง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ”
การบริ ห ารองค์ ก รที ่ ด ี เ ป็ น การติ ด ตามกำกั บ และดู แ ลให้ ม ี ก ารจั ด กระบวนการเพื ่ อ ใช้ ท รั พ ยากรให้
มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่าง ๆ
แม้ ว ่ า องค์ ก รจะมี ร ะบบงาน ระบบโครงสร้ า ง หรื อ วั ฒ นธรรมองค์ ก รที ่ ด ีเ อื้ อ ต่ อ การทำงานเพี ยงอย่ า งเดียว
อาจจะไม่เพียงพอ ซึ่งการควบคุมภายในนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานของทุกองค์กรใน
ปัจจุบัน โดยมีหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบขององค์กรเข้าไปดำเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดให้มีกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยงในงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ จึงจำเป็นต้องทำให้เกิดระบบการประเมินผลการทำงานในทุกส่วนงาน
และทุกกิจกรรม
องค์การสะพานปลามีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุ ม ภายใน เสนอการดำเนิ น การบริ ห ารความเสี ่ ย งและควบคุ ม ภายในต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะกรรมการองค์การสะพานปลา โดยมีแผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี ดำเนินงานภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน องค์การสะพานปลา โดยทุกส่วนงานจะร่วมกันระดมสมองและความคิดเห็นร่วมกันด้วยการคิด อย่าง
เป็นระบบเพื่อค้นหาและประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบให้ องค์การสะพานปลา ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
(วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์)รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การสะพานปลาโดยผล
ที่ได้จากกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้แก่สรุปผลการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา แบบสอบถามสำรวจความ
ตระหนักด้านบริหารความเสี่ยง องค์การสะพานปลา สถานะความเสี่ยงในปัจจุบันขององค์กร ประเด็นสำคัญจาก
การบริหารความเสี่ยง ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในรวมทั้งความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนงานหลักขององค์กรจะถูกนำไปใช้ปัจจัยนำเข้าหนึ่งในการ
ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผน ปฏิบัติการ
เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการฯ
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๔.๘ ประเภทความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
องค์การสะพานปลาแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๔ ประเภทและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
Risk Appetite) ของความเสี่ยงแต่ละประเภทไว้ ดังนี้
ประเภทความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite)

ช่วงเบี่ยงเบนของ ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite)
๑.ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk:SR)
สอดคล้องตามเป้าประสงค์ในแผน
ระดับค่า ๓
ยุทธศาสตร์
ตามบันทึกข้อตกลงประจำปี
องค์การสะพานปลา กับ
สคร.
๒.ด้านกลยุทธ์ (Financial Risk:SR)
สามารถรักษาระดับความสามารถใน ระดับค่า ๓
สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะ ตามบันทึกข้อตกลงประจำปี
เวลา
องค์การสะพานปลา กับ
สคร.
๓.ด้ า นการดำเนิ น งาน(Operation การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน/ ระดับค่า ๓
Risk:OR)
คุ ณ ภาพ/ปริ ม าณที ่ ก ำหนดไว้ ใ น ตามบันทึกข้อตกลงประจำปี
แผนงาน
องค์การสะพานปลา กับ
สคร.
๔.ด้านกฏหมายและข้อกำหนดผูกพัน องค์การสะพานปลาจะดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และ
องค์กร
นโยบายของรัฐบาล
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บทที่ ๕
การแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่แผนปฏิบัติการ
การบริหารแผนวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ประกอบด้วยการบริหารแผนไปสู่การ
ปฏิบ ัติซึ่งมีความสำคัญและจำเป็น ต้องอาศัยกลไกและเครื่องมือในการบริห ารจัดการ การวางแผน ผลักดัน
สนับสนุนติดตามและประเมินผลเพื่อเป็นนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
๕.๑ กระบวนการแปลงแผนวิสาหกิจสู่แผนปฏิบัติการ
องค์การสะพานปลา มีการแปลงยุทธศาสตร์จากแผนวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา สู่การปฏิบัติ
๕.๑.๑ กระบวนการแปลงแผนการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ กระบวนการจัดการ
เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ตามเป้าหมายของแผนมีแนวทางสนับสนุนซึ่งกันละกันกระบวนการบริหารแผนวิส าหกิจ
มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารและดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับการบริห ารแผนอื่น ๆ โดยการถ่ายทอดแผน
ไปสู่ทุกหน่วยงาน โดยผ่านการประชุมและผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น หนังสือ เว็บไซต์ เป็นต้น
แผนภาพ ๕-๑ แนวทางการแปลงแผนวิสาหกิจสู่การปฏิบัติการ
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๕.๑.๒ กลไกการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ
เป็นการเชื่อมโยง ๓ ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับผลักดันแผน และระดับปฏิบัติการ
1. ระดับนโยบาย
คณะกรรมการองค์การสะพานปลามีอำนาจหน้าที่ในการวางนโยบายและกำกับดูแล
การดำเนินงานทั่วไปของ องค์การสะพานปลา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและนโยบายที่ชัดเจนของ
องค์การสะพานปลาแล้วนำเสนอแผนดำเนินงานและโครงการรายปีต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขออนุมัติ
กรอบงบประมาณจากสำนักงบประมาณ
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2. ระดับผลักดันแผน
คณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลา รองผู้อำนวยการ องค์การ
สะพานปลา ผู้อำนวยการสำนัก /องค์การสะพานปลารวมถึงคณะกรรมการและคณะทำงานที่ผู้อำนวยการแต่งตั้ง
ต่างๆมีหน้าที่ ในการผลักดันแผนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ถ่ายทอดจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีนำเสนอขอ
ความเห็นจากผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาและคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพื่อดำเนินงานตามแผนต่อไป
ในกรณีที่แผนงานหรือโครงการที่ไม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณผู้บริหารจะนำเสนอแผนงานและกรอบงบประมาณ
เสนอผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาใช้รายได้นอกงบประมาณตามกรอบที่คณะกรรมการที่ได้อนุมัติให้ใช้ในแต่ละปี
3. ระดับปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการฝ่ายและหัวหน้าสำนักงานหรือหัวหน้าโครงการ ทุกโครงการที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณแล้ว ต้องกำหนดเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจนเพื่อนำแผนงานไปสู่การปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
โดยใช้แผนวิส าหกิจ การบริห ารความเสี่ย ง การควบคุ มภายในและการตรวจสอบภายใน การบริห ารจัดการ
สารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล มาใช้ประกอบในการผลักดันแผนให้บรรลุตามเป้าหมาย
แผนภาพ ๕-๒ กลกการบริหารแผนวิสาหกิจสู่การปฏิบัติการ

๕.๑.๓ การแปลงยุทธศาสตร์จากแผนวิสาหกิจ สู่การปฏิบัติผ่าน Balance Scorecard(BSC)
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๕.๑.๓ การแปลงยุทธศาสตร์จากแผนวิสาหกิจ สู่การปฏิบัติผ่าน Balance Scorecard (BSC)
การวิเคราะห์เป้าประสงค์ของ องค์การสะพานปลา ตามหลัก Balance Scorecard องค์การ
สะพานปลา มีการวิเคราะห์เป้าประสงค์ตามหลักการ Balance Scorecard (BSC) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการการ
บริหารอีกรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบันโดยเป็นกระบวนการในการ
วัดผลการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ องค์การสะพานปลาในระยะ
ยาว โดยพิจารณาการวัดผลการดำเนินงานใน ๔ มุมมอง ๔ Perspective ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal) ด้านลูกค้า
(Customer) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)และด้านการเรียนรู้และพัฒนา(learning&Growth)
ภายใต้ความเชื่อมโยงและสอดคล้องตามแผนวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๗)

๕.๒ การติดตามประเมินผล
๕.๒.๑ กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนวิสาหกิจ
การติดตามประเมินผล จะดำเนินการคู่ขนานไปกับกระบวนการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินงานแผน แล้วนำมาศึกษาและวิเคราะห์ผล
การดำเนิ น งาน ซึ ่ ง จะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความก้ า วหน้ า ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการดำเนิ น งาน
โดยจะนำไปสู่การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือกระบวนการดำเนินงานที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดการตื่นตัว พร้อมที่จะผลักดันแผนให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยรวบรวมข้อมูล
และให้ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วั ดและแผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละขั้นตอนของ
แผนปฏิบัติการ
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๕.๒.๒ กลไกการบริหารการติดตามและประเมินผลแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา
กลไกการติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้ดำเนินงานตามแผน
วิสาหกิจบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของการ
ดำเนินงาน
๑) การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (Monitoring)
การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (Monitoring) ของโครงการ/กิจกรรมสำคัญซึ่งมีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแผนงานในแต่ละช่วง จนการดำเนินงานเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม
โดยหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้นเป็นผู้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานพร้อมปัญหาและ
อุป สรรคไปยังสำนักงานติดตามและประเมินผล สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการดำเนินของโครงการ/กิจกรรมและนำเสนอผู้บริหาร / ที่ประชุมต่อไป
ในระดับการดำเนินงาน องค์การสะพานปลา จัดให้มีการประชุมผู้บริหาร องค์การสะพานปลาเป็น
ประจำทุกเดือนเพื่อติดตามผลของแผนปฏิบัติการรับทราบปัญหาการทำงานต่างๆที่เกิดขึ้นและร่วมกันนำเสนอ
ทางเลือกในการแก้ปัญหา นำผลการดำเนินงานเข้ารายงานให้กับคณะกรรมการบริหารทราบทุกเดือนถึงความคืบ
หน้าต่างๆของงาน และทุกไตรมาส โดยทางบัญชีการเงินและตัวชี้วัดต่างๆ ที่สำคัญ
๒) การวัดผลการดำเนินงาน (Monitoring)
ผลเบื้องต้นที่ได้จัดโครงการ/กิจกรรม(Outcome)ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด ที่เชื่อมโยงกับการร่วมนำส่งการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ตามแผนวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา โดยหน่วยงานในผู้รายงาน
ผลลัพธ์แต่ละตัวชี้วัดที่ร่วมรับผิดชอบทุกไตรมาส ไปยังส่วนงานการติดตามตัวชี้วัด สำนักงานติดตามและประเมินผล
สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงานทราบความคืบหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการวิเคราะห์ ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของแผน ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับทบทวนแผน
การวัดผล องค์การสะพานปลา ได้มีการวัดผลการดำเนินงานรายปี ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ องค์การสะพานปลาร่วมกันกำหนด
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๕.๒.๓ การประเมินผลแผนวิสาหกิจของ องค์การสะพานปลา
การประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของแผน กำหนดการ
ประเมินไว้ ๒ ระยะ คือ ในระยะครึ่งแผนและระยะสิ้นสุดแผน ซึ่งจะนำไปสู่ทบทวนปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแนว
ทางการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันต่อสถานการณ์ จนสามารถบรรลุผลสำเร็จ ตาม
เป้าหมายได้ และหากกิจกรรมหรือดำเนินงานได้บรรลุต่อวัตถุประสงค์ดีแล้ว ก็ควรแก่การเป็ นแนวทางที่จะพัฒนา
ต่อไป
ทั้งนี้ ภายหลังการจัดรายงานการติดตามประเมินผล ดังกล่าวข้างต้น โดยสรุปผลสำเร็จของ
โครงการกิจกรรมและสัมฤทธิ์ผลตามตัวชี้วัด ข้อผิดพลาด ตลอดจนข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ แล้ว จะมีการนำเสนอ
รายงานผลการประเมินเพื่อเป็นสารสนเทศย้อนกลับ Feedback Information ให้หน่วยงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดทั้งนี้เพื่อที่จะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทำแผนและปฏิบัติงานกับทุกระดับ ต่อไป
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