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สรุปผลการทบทวนแผนวิสาหกจิ พ.ศ. 2563-2567 

องคก์ารสะพานปลา

สาคร  ชนะไพฑูรย์
ท่ีปรึกษา รมว.อว. 

คณะกรรมการ กนอ. 
ท่ีปรึกษาส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ NIA. 

วันจันทรท์ี ่29 มิถุนายน 2563
หอ้งประชุมองคก์ารสะพานปลา 



บนัทกึขอ้ตกลงประเมนิผลการด าเนนิงานของ อสป. ประจ าปีบญัช ี2563

3. Core Business 
Enablers

น ้าหนัก 
%

3.1 การก ากบัดแูลท่ีดีและ
การน าองคก์ร

3.2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์
3.3 การบริหารความเส่ียงและ 

การควบคมุภายใน
3.4 การมุ่งเน้นลกูค้าและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.5 การพฒันาเทคโยโลยีดิจิทลั
3.6 การบริหารทนุมนุษย์
3.7 การจดัการความรู้และ

นวตักรรม
3.8 การตรวจสอบภายใน
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รวม 8 ตวัช้ีวดั 40

1. การด าเนนิการตามนโยบาย น า้หนกั %

1.1 การบรหิารแผนลงทนุ
1.1.1 การเบกิจา่ยจรงิ
1.1.2 การเบกิจา่ยตามแผน

1.2 การสง่ขอ้มลูเขา้ระบบGFMIS

2
1
1
1

รวม 2 ตวัชีว้ดั 3

2. ผลการด าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ น า้หนกั
%

2.1 ก าไร(ขาดทนุ)EBITDA
2.2 คา่ใชจ้า่ยบคุลากรตอ่รายได้
2.3 การด าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์
2.4 การด าเนนิงานตามนโยบายป้องกนั   
การท าประมงทีผ่ดิกฎหมาย(IUUFishing)

2.5 สขุอนามยัและคณุภาพน า้ทิง้ของ
สะพานปลาทา่เทยีบเรอืประมง

2.6 ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการ
ผูใ้ชบ้รกิารสะพานปลาและทา่เทยีบ
เรอืประมง
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รวม 7 ตวัชีว้ดั 57 2

Core Business 

Enablers 4 %

การด าเนนิการ
ตามนโยบาย 3%

ผลการด าเนนิงาน
ของรฐัวสิาหกจิ 57%



1 2 3 4

ข ัน้ตอนการทบทวนและจดัท าแผนวสิาหกจิ

พ.ย. 62 - ม.ิย. 63

ประชุมผูบ้รหิาร 
ทบทวน SWOT,

Strategic Advantage,
Strategic Challenge,
Core Competency,
Vision,  Strategic 
Positioning และ 
New Initiative,
ปจัจยัความย ัง่ยนื

28 พ.ย.62และ13 ก.พ. 63

ประชุมผูบ้รหิาร 
ทบทวนวตัถปุระสงค์
เชงิยทุธศาสตร ์(SO) 
เป้าประสงค์ SO,ประเด็น
ยทุธศาสตร ์กลยทุธ์

11 ม.ิย.63

น าเสนอรา่ง
แผนวสิาหกจิฯ 
ใหค้ณะอนฯุ 
ขบัเคลือ่น

1 -2  ม.ิย.63

อสป. ทบทวน
แผนวสิาหกจิฯ 

ตามขอ้สงัเกตของ
คณะอนฯุขบัเคลือ่น

5

29 ม.ิย.63

สมัมนาแผน
วสิาหกจิฯ และ 
จดัท าแผนปฏบิตั ิ

การปี 64

6

1-5ก.ค.63

หนว่ยงานจดัสง่
โครงการตาม
แผนปฏบิตักิาร 

ปี 64 

8

15 ก.ค. 63

จดัสง่ (รา่ง)แผน
วสิาหกจิฯ และ
แผนปฏบิตักิาร 

ปี 64 
ตอ่ สคร.

9

15 ส.ค. 63

ประชุมอนฯุ
ขบัเคลือ่น 
ใหข้อ้สงัเกต

แผนวสิาหกจิฯ/
แผนปฏบิตักิาร 

ปี 64

1 

24 ส.ค. 63

น าเสนอแผน
วสิาหกจิฯ และ
แผนปฏบิตักิาร    
ปี 64 ตอ่ Board

เห็นชอบ

เสนอ (รา่ง) แผนวสิาหกจิฯ ตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงู

เสนอ (รา่ง) แผน
วสิาหกจิฯ ตอ่อนฯุ

และ Board
สง่แผน
วสิาหกจิฯ 
ตอ่ สคร.

11

3  ส.ค. 63

น าเสนอแผน
วสิาหกจิฯ และ
แผนปฏบิตักิาร 
ปี 64 ตอ่ สคร.

3

1-1 ก.ค.63

จดัท า(รา่ง)แผน
วสิาหกจิฯ และ
แผนปฏบิตักิาร 

ปี 64 
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SWOT

SA
SC
CC

Positioning

Vision

New
Initiative

วตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์
(Strategic Objective : SO)

เป้าประสงค์
คา่เป้าหมาย SO (2563-2567)

ยทุธศาสตร์

กลยทุธ์

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์

คา่เป้าหมายระดบักลยทุธ์
(2563-2567)

แผนงานโครงการส าคญั

ประชุมชีแ้จงรา่งแผน
วสิาหกจิฯ เพือ่จดัท า
แผนปฏบิตักิาร

Workshop
แผนปฏบิตักิาร

ผูบ้รหิารระดบัสงู
ใหข้อ้คดิเห็นตอ่
แผนปฏบิตักิาร

รา่งแผนปฏบิตักิาร

4
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FMO SWOT Analysis



FMO SWOT Analysis
St

re
ng

th
Description Evidence - Based

S1 หน่วยงานรัฐทีไ่ด้รับการยอมรับ 

S2

S3

S4

สุขอนามัยสะพานปลา
ทา่เทยีบเรือประมง

ท าเลทีต่ัง้ทีก่ระจาย
ตัวอย่างเหมาะสม 

ตลาดเสรีและเป็นศูนยก์ลาง
การขนถ่ายสัตวน์ า้

•เป็นหน่วยงานของรฐั มีภารกิจในการใหบ้ริการแหล่งขนถ่ายและซือ้ขายสตัวน์ า้ของประเทศไทย ท่ี เป็นท่ียอมรบั
ของชาวประมง ผูป้ระกอบการแพปลาและผูซ้ือ้ขายสตัวน์ า้มาอย่างยาวนาน มีค่าธรรมเนียมสตัวน์ า้ ผ่านท่าท่ีไม่
แพงเม่ือเปรียบเทียบกบัสะพานปลาเอกชน และชาวประมงสามารถน าสตัวน์ า้มาขนถ่ายไดอ้ย่างอิสระโดยไม่มี
การกีดกนั นอกจากนีย้งัมีสถานภาพเป็นท่าเทียบเรอืประมงขององคก์าร เป็น Port state เป็นท่ียอมรบัจาก EU

•เป็นศนูยก์ลางท่ีมีผูซ้ือ้ผูข้ายเขา้มาใชบ้รกิารจ านวนมาก มีการใหบ้รกิารและบรหิารแหลง่ซือ้
ขายสตัวน์  า้ดว้ยการสง่เสรมิการซือ้ขายของผูซ้ือ้ผูข้ายใหมี้สถานภาพเป็นตลาดการคา้สตัว์
น า้เสรี โดยมีการซือ้ขายสนิคา้สตัวน์  า้ ท่ีมีราคาเป็นไปตามกลไกตลาด (กลไกการตลาด) 

• มีการปฏิบตัิอย่างถกูตอ้งตามเง่ือนไขดา้นสขุอนามยัของกรมประมง และไดร้บัใบรบัรองดา้น
สขุอนามยัจากกรมประมงทกุปี
• มีความเหมาะสมในการด าเนินการดา้นขนถ่ายและซือ้ขายสตัวน์  า้ไปยงัแหลง่อตุสาหกรรม
และแหลง่บรโิภค ไดอ้ย่างทั่วถึงทั่วประเทศ และท าเลท่ีตัง้ยงัมีความพรอ้มในการพฒันา
ศกัยภาพในการเป็นจดุศนูยก์ลางการกระจายขนถ่ายและซือ้ขายสตัวน์  า้ของประเทศไทย

S5 มีศักยภาพของพืน้ที่ • มีท าเลท่ีเหมาะสม เหมาะแก่การเป็นจดุขนถ่ายและตลาดซือ้ขายสตัวน์ า้แลว้ ในทกุพืน้ท่ียงัมีท่ีดินท่ีวา่ง และ
ส่ิงปลกูสรา้งท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาธุรกิจสะพานปลา ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ธุรกิจท่องเท่ียว และธุรกิจอื่น ๆ อีก
มาก ทัง้ในรูปแบบการขยายการใหบ้รกิาร การพฒันาสิ่งปลกูสรา้ง การรว่มทนุ และการใหเ้ช่าพืน้ท่ี



FMO SWOT Analysis
St

re
ng

th
Description Evidence - Based

S6

S7

S8

มีความพร้อมของโครงสร้าง
พืน้ฐาน

สะพานปลาและท่าเทยีบเรือบางแห่ง
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่วเช่น อ่างศิลา 
หัวหนิ สป.กท. ปราณบุรี

ได้รับความเหน็ชอบในหลักการ ครม. 
ใหม้ีการพฒันาสะพานปลากรุงเทพใหม่

• มีโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีเชื่อมติดกับทะเล มีการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีเหมาะสมต่อการ
ใหบ้ริการ ในการขนถ่ายและซือ้ขายสตัวน์  า้ รวมถึงการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานด้านถนน ลาน
จอดรถ ระบบบ าบดัน า้เสีย และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหก้ารพฒันาของสะพานปลาและท่าเทียบ
เรอืมีตน้ทนุในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานต ่ากวา่

•อสป.ขยายโอกาสและเพิ่มศักยภาพในการเป็น สป.ทร. ที่ทนัสมยัไดอี้กทัง้ยังมีท  าเล
ที่ตั้ง อยู่ใจกลาง กทม. ติดแม่น า้เจา้พระยา สามารถพัฒนาใหเ้ป็นสะพานปลาและ
ควบคู่ไปกบัแหลง่ทอ่งเท่ียวได้

• มีศกัยภาพที่สามารถพฒันาเป็นตลาดซือ้ขายสตัวน์  า้และผลติภณัฑจ์ากสตัวน์  า้ และ
เป็นแหลง่สง่เสรมิประมงพืน้บา้น เพ่ือการทอ่งเท่ียว 

บุคลากรมีประสบการณ์
ด้านสะพานปลาทา่เทยีบเรือ

S9

มี พรบ. ใหม่ ทีเ่อือ้ใหเ้กิด
ความคล่องตัวเพิม่ขึน้

S10

• บคุลากรมีประสบการณค์วามรูค้วามเช่ียวชาญในการบรหิารงานสะพานปลาและ
ทา่เทียบเรือเป็นอย่างดี  
• เพ่ิมเติมวตัถปุระสงคก์ารจดัตัง้องคก์ร  ใหส้ามารถด าเนินงานไดห้ลากหลายและสอดคลอ้งกบัการ
ด าเนินงานและสง่เสรมิใหเ้กิดความเจรญิของอตุสาหกรรมประมง และอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองมากขึน้  
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FMO SWOT Analysis
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Description Evidence - Based

W1 องคก์รพัฒนาไม่ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ี

นโยบายมีการปรับเปล่ียนบ่อย

เป็นธุรกิจทีม่ีมูลค่าลงทนุสูง 

พนักงานปรับตัวไม่ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลง

W4

W3

W2

องคก์ารสะพานปลาไดมี้การก่อตัง้และด าเนินงานมากวา่ ๖๖ ปี ในขณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมของการ
ท าธุรกิจ และการท างานอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปล่ียนแปลงในดา้นเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบ
กบั นโยบายของรฐัท่ีก าหนดใหท้กุ ๆ หน่วยงานของรฐั จะตอ้งมีการปรบัตวั เขา้สูร่ะบบการท างานแบบดิจิทลั
มากขึน้ แต่โครงสรา้งองคก์ร กฎหมาย และพนกังานยงัไมส่ามารถจะปรบัตวัตามการเปล่ียนแปลงไดท้นั

องคก์ารสะพานปลาอยูใ่นชว่งของการปรบัเปลี่ยนนโยบาย และทิศทางการบรหิาร รวมถึงการ
ปรบัแกก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีรฐับาลมอบหมายจึงท าให้มีนโยบายอยู่
หลายนโยบายท าใหเ้กิดความไมเ่ขา้ใจ และสบัสนตอ่การด าเนินงานของพนกังาน

การด าเนินการดา้นสะพานปลาจะเกี่ยวขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีอยู่ตามชายฝ่ั งซึ่งจะตอ้ง
ค านงึถงึการก่อสรา้งสิ่งท่ีล่วงล า้ล าน า้ การรองรบัเรอืเขา้เทียบ รถบรรทกุเขา้ไปขนถ่ายรวมถึงการ
ค านึงถึงสภาวะสิ่งแวดลอ้ม ท าใหทุ้กโครงการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาศักยภาพการใหบ้ริการ
ขององคก์ารสะพานปลา มีการลงทนุสงู ประกอบกบัตอ้งใหบ้รกิารชาวประมงและผูป้ระกอบการ
แพปลา ในค่าธรรมเนียมท่ีไม่แพง จึงท าใหโ้ครงการส่วนมากท่ีลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานไม่คุม้ค่า
กบัรายไดท่ี้ไดร้บั แต่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งท าเพ่ือใหบ้รกิารสงัคม

การที่เป็นองคก์รที่มีระยะเวลาการใหบ้รกิารมายาวนาน ท าใหเ้กิดชอ่งวา่งของพนักงาน ซึง่มีทัง้
พนักงานรุ่นใหม่ รุ่นเก่า อยู่ร่วมกัน อีกทั้งมีส  านักงานท่ีกระจายตัวกันอยู่ถึง ๑๘ แห่ง ทั่ว
ประเทศจงึเกิดปัญหาดา้นการสื่อสารท่ีขาดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และยงัมีวัฒนธรรมการ
ท างานอยา่งดัง้เดิมท่ียงัมีการปรบัเปลี่ยนไมท่นัตอ่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอ้มการท างาน
ใหม ่ๆ ยงัมีการใชร้ะบบดิจิทลัมาชว่ยในการท างานนอ้ย
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FMO SWOT Analysis
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Description Evidence - Based

สินทรัพยท์ีน่ ามาใช้ประโยชนไ์ด้น้อยW5

ประชาสัมพันธไ์ม่มีประสิทธิผลW6

ถึงแมน้ว่าองคก์ารสะพานปลาจะมีสะพานปลาและทา่เทียบเรือถงึ ๑๘ แหง่ มีโครงสรา้ง
พืน้ฐานท่ีพรอ้ม แต่องคก์ารสะพานปลา มีการด าเนินงานเป็นระยะเวลานาน ทรพัยส์นิท่ี
เป็นโครงสรา้งพืน้ฐานสว่นมากมีอายกุารใชง้านมากหรือมีอายกุารใชง้านมามาก

องคก์ารสะพานปลายงัเป็นท่ีรูจ้กัของประชาชนต ่า ยงัมีข่าวสารท่ีสื่อสารออกไปยงั
สื่อต่างๆ นอ้ย จงึท าใหไ้ม่เป็นท่ีรูจ้กัของสงัคม และประชาชนในการเผยแพรใ่หท้ราบ
ถึง ภารกิจ และการด าเนินงานในวงกวา้ง 

ช่องทางหารายได้น้อย

บุคลากรขาดแรงจูงใจ

สาธารณูปโภค+โครงสร้างพืน้ฐาน
สะพานปลาทา่เทยีบเรือทรุดโทรม 

W7

W9

W8

• ผลติภาพจากการใหบ้รกิารดา้นแหลง่เรียนรู ้อนรุกัษ ์วิจยั ยงัมีมลูค่าทางการเงินไม่สงู
พอท าให ้อสส. มีความสามารถในการหารายไดย้งัไม่เพียงพอ

• บคุลากรยงัมีแรงจงูใจในความกา้วหนา้ยงัไม่มากพอ มีการจดัการความรูย้งัไมเ่พียงพอต่อการน ามา
ใชป้ระโยชน ์ผลการประเมินทางดา้นจรยิธรรม/จรรยาบรรณ ยงัไมดี่พอ

• ความหลากหลายของพืน้ท่ีในสวนสตัวต์่าง ๆ และสวนสตัวบ์างแห่ง มีอายกุารใชง้านนาน  
ท าใหมี้ความเส่ือมโทรมและลา้สมยั เม่ือเปรยีบเทียบกบัแนวทางการบรหิารสวนสตัวแ์บบใหม่
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FMO SWOT Analysis
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Description Evidence - Based

W10
ระเบยีบข้อบังคับล้าสมัย 

ตัวชีวั้ด สคร. มีผลประกอบ
การยังไม่ดี

W11

อสป. จดัตัง้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2496 ท าใหร้ะเบียบขอ้บงัคบัในการด าเนินงาน
ยงัมีความลา้สมยั ไม่ทนัต่อการเปลี่ยนกบับรบิทใหม่ ๆ ของธรุกิจ สงัคม 
วฒันธรรม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็

• การถกูก าหนดใหมี้การประเมินจากหน่วยงานภายนอก ท าให ้อสป. มี
ภารกิจเพิ่มขึน้ และยงัไดร้บัคะแนนประเมินต ่า

W12 ความเข้าใจพืน้ฐานและ
ยุทธศาสตรอ์งคก์ร 

ความเขา้ใจเก่ียวกับวตัถุประสงค ์ภารกิจหนา้ท่ี โครงสรา้งองคก์ร และกลยุทธ์ การด าเนินงาน
ขององคก์ร

ใฝ่เรียนรู้ความรับผิดชอบ 
และจริยธรรม

W13
เป็นสมรรถนะในเชิงคุณลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีมีความกระตือรือรน้ขวานขวาย เพ่ือแสวงหา
ความรูจ้ากแหลง่ความรูต้่าง ๆ รวมถงึการมีจรยิธรรม

ความรู้ด้านระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง
W14 ความสามารถในการชีแ้จงและอธิบายไดถ้ึงระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีก าหนดขึน้ ทัง้ ในระดบัองคก์ร

และระดบัหน่วยงาน

การสร้างความตระหนัก
มุ่งสู่ผลสัมฤทธิข์องงาน

W15 ความตั้งใจปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย และมาตรฐานท่ีองค์กรก าหนดไว ้ความ
มุง่มั่นในการปรบัปรุงพฒันาผลงานกระบวนการปฏิบติังาน ใหมี้คณุภาพสงูสดุอยู่เสมอ
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SWOT Analysis
OP
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Description Evidence - Based

O1 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ผู้บริโภค

ระบบขนส่งทีด่ขึีน้

เทคโนโลยทีีเ่ปลี่ยนแปลงO3

O2

ประเทศไทยในทศวรรษหน้า จะเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยการเปล่ียนแปลงของโลกและแผนพัฒนา
ประเทศ โดยมีนัยส าคัญท่ีเก่ียวขอ้งกับ อสป. คือ วฒันธรรมของการด ารงชีวิต ทัง้ในเรื่องการเขา้สู่ระบบ
ดิจิทัล ในการซือ้และขายสินคา้รวมถึง สินคา้สตัวน์ า้ พฤติกรรมในการบริโภคหันมาสู่การดูแลและความ
ปลอดภยัมากขึน้ ท าใหผู้บ้รโิภคตอ้งการความสดสะอาดปลอดภยั วฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงจะน ามาสู่การ
ใชร้ะบบดิจิทลั เขา้มาประยกุตใ์นธุรกิจการซือ้ขายสตัวน์ า้โดยระบบดิจิทลั

ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคม และโลจิติกสท์ าใหเ้ป็นโอกาสของ  ท่ี มี
สะพานปลาและท่าเทียบเรือกระจายในแต่ละพืน้ท่ีของประเทศไทยอยู่ทั่วประเทศ สามารถกระจาย
สินคา้สตัวน์ า้ไดร้วดเร็ว คงความสดและสะอาดไวไ้ด ้อีกทัง้ระบบคมนาคม ยงัเชื่อมต่อประเทศเพื่อน
บา้นท่ีมีสินคา้สตัวน์ า้จ านวนมาก และราคาไม่แพง เขา้มาผ่านประเทศไทย

ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งซอฟแวรแ์ละฮารแ์วร ์รวมถึงระบบการกระจาย
สัญญาณในการสื่อสาร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของประเทศ BIG DATA ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ AI อีกทัง้นโยบายภาครฐัท่ีจะใหห้น่วยงานของรฐั ปรบัรูปแบบไปยังระบบดิจิทลั 
เปิดโอกาสให ้อสป. ซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐั สามารถปรบัเปลี่ยนการน าระบบดิจิทลั มาใชใ้นการ
พัฒนาองค์กร ทั้งในระบบ ฐานข้อมูล ระบบการให้บริการ ระบบการบริหารองค์กร ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ 
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SWOT Analysis
OP

PO
RT
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O5

O4

O6

มูลค่าสินค้าสัตวน์ า้ทีเ่พิม่ขึน้

นโยบายรัฐเอือ้ในด้าน 
Digital Transformation

การแพร่ระบาดของเชือ้
COVID 19

•พฤติกรรมผูบ้รโิภค ของคนทัง้โลกมีความเขา้ใจเรื่องสขุภาพมากขึน้ท าให้ มีความนิยมในการ
บรโิภคสตัวน์ า้ ประกอบกบัระดบัค่าครองชีพของคนปัจจบุนัมีรายไดท่ี้สงูขึน้ อีกทัง้ความนิยมใน
การบรโิภคของสดและถกูสขุอนามยั ท าใหร้าคาสินคา้สตัวน์ า้ในภาพรวม มีความนิยมและมี
มลูค่าในตลาดสงูขึน้ การท่ีมลูค่าสินคา้สตัวน์ า้สงูขึน้จะสง่ผลใหร้ายได้ คา่ธรรมเนียม ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจ อสป. สงูขึน้ตามไปดว้ย

•รฐับาลมีนโยบายท่ีจะใหร้ฐัวิสาหกิจมีการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรบัใชก้ับทกุสว่นของ
องคก์ร และทกุสว่นของธุรกิจ ทัง้ในสว่นของกระบวนการท างาน การสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑ ์
การตลาด วฒันธรรมองคก์ร และการก าหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคต เพ่ือใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจและสามารถรองรบัการเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างรวดเรว็ รวมถงึ
ในการสรา้งธุรกิจใหม ่ๆ รูปแบบบรกิารใหม ่ๆ ใหเ้กิดขึน้

•ท าใหเ้กิดการบรหิารการจดัการตลาดใหม่ New normal อนัเนืองมาจากมาตรการของ
ภาครฐัสง่ผลใหเ้ป็นโอกาสของ อสป. ในการเขา้ไปบรหิารจดัการผูซ้ือ้และผูข้าย
ในสป.ทร ทกุแห่งใหมี้ระบบการรกัษาความสะอากท่ีดีขึน้ และไดร้บัความรว่มมือจากผู้
ซือ้ผูข้ายมากขึน้ อีกทัง้ยงัท าให้ อสป. สามารถน าวิธีการใหม่ๆ ในการซือ้ขายสตัวน์ า้เขา้
มาใชไ้ดม้ากขึน้
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SWOT Analysis
OP
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O7 ภาวะเศรษฐกิจทีค่าดว่า
จะมีแนวโน้มลดลง

ลดลงไปในระยะ 1 ถึง 2 ปีขา้งหนา้ ซึง่สง่ผลกระทบในเชิงบวก ธรุกิจดา้นอาหาร
สตัวน์  า้ที่มีความตอ้งการไม่ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยที่สนิคา้สตัวน์  า้เป็น
กลุม่สนิคา้ที่จ  าเป็นต่อชีวิตจงึไม่ผนัผวนมากนกั ในขณะเดียวกนัมีความตอ้งการ
จากตลาดต่างประเทศมากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ประเทศที่มีการแพรร่ะบาดของโรค
ไวรสั COVID และยงัไม่สามารถด าเนินธรุกิจดา้นสตัวน์  า้ตามปกติได้



SWOT Analysis
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Description Evidence - Based

T1

T2

T3

คู่แข่งด้านธุรกิจสะพานปลา
ทา่เทยีบเรือเพิม่ขึน้

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการประมง
ทีอ่อกมาบังคับใช้มากขึน้

ผู้ประกอบการไม่ใหค้วามร่วมมือ
ในการพัฒนา

ความนิยมของผูบ้รโิภคในการบรโิภคสินคา้สตัวน์ า้ ท าใหธุ้รกิจท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสตัวน์ า้มีการเติบโตมาขึน้ ทัง้
ผูค้า้ส่ง สตัวน์  า้และผูป้ระกอบการแพปลา รวมถึงท่าเทียบเรือสะพานปลาของเอกชน เขา้มาสู่ ธุรกิจนีม้าก
ขึน้ ประกอบกับภาคเอกชน มีความเป็นอิสระในการด าเนินการทางธุรกิจ และมีการน าระบบเทคโน โลยี
ดิจิทลัมาใชใ้นภาคเอกชน ใหม้ีความทนัสมยัและคล่องตวั ท าใหธุ้รกิจของ อสป . มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้
ส่งผลใหผู้ม้าใชบ้รกิาร อสป. ลดลง

ในระยะเวลาไม่กี่ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยถกูกดดนัจาก ระบบการคา้ระหว่างประเทศ และขอ้ตกลงรว่มใน
ดา้นสิ่งแวดลอ้มและแรงงาน ท าใหป้ระเทศไทย ตอ้งปรบัตวัและมีการออกกฎหมายบงัคบัใหม่ ๆ จ านวน
มาก ท าใหเ้ป็นอปุสรรคต่อผูป้ระกอบการ และชาวประมง การจบัสตัวน์ า้ ฯ ส่งผลใหป้รมิาณการจบัปลา
นอ้ยลง ประกอบกบั กฎหมายตรวจสอบยอ้นกลบั ท าใหป้รมิาณปลาท่ีผ่าน อสป. ลดลงส่งผลใหป้รมิาณ
ปลาท่ีผ่าน สป.ทร. ลดลง อีกทัง้ยงัส่งผลใหช้าวประมงพืน้บา้นลดลง เนื่องจากความไม่เขา้ใจและไม่
รว่มมือในการปฎิบตัิตามกฎหมายท่ีออกมาใหม่ๆ

ผูป้ระกอบการแพปลาสว่นมากเป็นผูป้ระกอบการเดิมท่ีคุน้ชินกบัการท าธุรกิจแบบเดิมๆท าใหเ้ป็นอปุสรรคต่อ
การน าวิธีการรูปแบบใหม่ๆ ในการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะในระบบดิจิทลัมาใช ้นอกจากนีก้ารขาดความ
ตระหนกัในเรื่องส่ิงแวดลอ้มและสขุอนามยั เน่ืองจากเห็นวา่เป็นภาระและตน้ทนุในการท าธุรกิจ ท าใหก้ารให้
ความรว่มมือของผูป้ระกอบการในการพฒันาสะพานปลาท่าเทียบเรอืเป็นไปอย่างลา่ชา้ และมีทศันคติวา่
อสป.เป็นหน่วยงานเพ่ือสงัคมท่ีไมห่วงัผลก าไร ท าใหก้ารเพ่ิมค่าบรกิารและค่าเช่าจะสง่ผลกระทบต่อก าไร
ขาดทนุของผูป้ระกอบการ เม่ือมีการพฒันาโครงการใหม่ๆ  จะด าเนินการรอ้งเรยีนต่อรฐับาลและไม่ใหค้วาม
รว่มมือต่อการพฒันา
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T4 แนวโน้มการจับปลา
ในทะเลไทยลดลง

การเกิดภาวะโลกรอ้นและความรุนแรงของมลภาวะทางทะเล รวมถึงเครื่องมือจบัปลาที่
ทนัสมยั ตลอดจนการลกัลอกจบัปลานอกฤดกูาล สง่ผลใหป้รมิาณสตัวน์  า้ในทะเลไทย  มี
แนวโนม้ลดลง สง่ผลต่อปรมิาณสตัวน์  า้ผ่านทา่และรายไดค้่าธรรมเนียม

ภัยพบิัตส่ิงผลต่อการขนถ่าย
สัตวน์ า้และการซือ้ขาย 

T5 สะพานปลาและท่าเทียบเรอืมีท  าเลท่ีตัง้อยู่รมิแม่น า้/ทะเล  ท  าใหเ้กิดความอ่อนไหวต่อภยั
พิบตัิทางธรรมชาติ เช่น วาตภยั อทุกภยั ท่ีสง่ผลต่อการขนถ่ายสตัวน์  า้ และกาใหบ้รกิาร
ของผูเ้ขา้ชม รวมถึงภยัแลง้ท่ีสง่ผลต่อการขาดแคลนน า้ในสวนสตัวบ์างแหง่ 
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การทบทวนวสิยัทศัน ์อสป.



FMO: Vision Timeline

ชว่งระยะปี Vision

พ.ศ. 
2552-256 เป็นองคก์รหลกัดา้นตลาดสตัวน์ า้ และสง่เสรมิธุรกจิประมง

พ.ศ. 
256  –

(ณ ปจัจบุนั)

ศนูยก์ลางการขนถา่ยและตลาดสตัวน์ า้ทีไ่ดม้าตรฐานสากล

17
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วิสยัทศัน์ อสป. 
2564 - 2567



วสิยัทศัน ์อสป. ปี 2564 - 2567

สร้างมูลค่าเพิม่สินค้าสัตวน์ า้ของประเทศ ด้วย
การบริหารจัดการสะพานปลาอย่างมมีาตรฐาน

19

Create Thai Fishery value added Thru Standard Fishmarket Management



สร้างมูลค่าเพิม่สินค้าสัตวน์ า้ของประเทศ ด้วยการบริหารจัดการสะพานปลาอย่างมีมาตรฐาน

มูลค่าเพิม่ 

สินค้าสัตวน์ า้ 

สะพานปลา   หมายถึง

20

Vision

หมายถึง การเพิม่มูลค่าการซือ้ขายสัตวน์ า้ตัง้แต่มูลค่าสัตวน์ า้ ความสด (รวดเร็วในการขนถ่าย) สะอาดถูกสุขอนามัย 
(ปลอดภัย) ความมีมาตรฐานในน า้หนัก (ราคาเหมาะสม)

หมายถึงสัตวน์ า้จากธรรมชาตแิละการเพาะเลีย้ง ทัง้น า้ทะเลและน า้จดื รวมถึงผลิตภัณฑท์ีไ่ด้ 

1. แหล่งซือ้ขายสัตวน์ า้และผลิตภัณฑสั์ตวน์ า้ทัง้ปลีกและส่ง
2. แหล่งขนถ่ายสัตวน์ า้และผลิตภัณฑจ์ากสัตวน์ า้
3. การสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ และสวัสดกิาร ชาวประมง ผู้ประกอบการทีเ่กี่ยวข้อง

มาตรฐาน

1. การบริหารสะพานปลาใหถู้กสุขอนามัยตามข้อพรก.ประมง และกฎหมายส่ิงแวดล้อม
2. ข้อก าหนดการท าการประมงถูกกฎหมาย IUU Fishing
3. การใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการสร้างความเป็นธรรมในการซือ้ขาย
4. การรายงานข้อมูลราคาปริมาณการซือ้ขายสัตวน์ า้อย่างเป็นปัจจุบัน
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พนัธกจิ



1. พฒันาและบรหิารจดัการสะพานปลาทา่เทยีบเรอื (ตลาดสนิคา้
สตัวน์ า้และผลติภณัฑส์ตัวน์ า้) อยา่งมมีาตรฐานสขุอนามยั และ
เป็นธรรม   

2. จดัเก็บคา่ใชบ้รกิารสะพานปลาทา่เทยีบเรอืและการใชท้รพัยส์นิ
สะพานปลาทา่เทยีบเรอื

3. สนบัสนุนสง่เสรมิความรู ้เทคโนโลย ีและอาชพีใหแ้กช่าวประมง
4. พฒันาระบบการบรหิารองคก์ร และฐานะการเงนิดว้ยเทคโนโลยี
ดจิทิลัใหม้ปีระสทิธภิาพ 

22

พนัธกจิ



ision : วสัิยทศัน์V “สร้างมูลค่าเพิม่สินค้าสัตวน์ า้ของประเทศ ดว้ยการ

บริหารจดัการสะพานปลาอยา่งมมีาตรฐาน”
ission : พันธกิจM

1. พัฒนาและบริหารจัดการสะพานปลาทา่เทยีบเรือ (ตลาดสินค้าสัตวน์ า้และ 
ผลิตภัณฑสั์ตวน์ า้) อย่างมีมาตรฐานสุขอนามัย และเป็นธรรม   

2. จัดเกบ็ค่าใช้บริการสะพานปลาทา่เทยีบเรือและการใช้ทรัพยส์ินสะพานปลา
ทา่เทยีบเรือ

3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลย ีและอาชีพใหแ้ก่ชาวประมง
4. พัฒนาระบบการบริหารองคก์ร และฐานะการเงนิด้วยเทคโนโลยดีจิทิลัใหม้ี

ประสิทธิภาพ 
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อสป. 
2564 - 2567



1. ยกระดบัธุรกจิสะพานปลาสูศ่นูยก์ลางการ
ขนถา่ยและตลาดกลางผลติภณัฑส์ตัวน์ า้
อยา่งครบวงจรทีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้น
ระดบัสากล

2. เพิม่ชอ่งทางและประสทิธภิาพการแสวงหา
รายได ้

3. ขยายการสง่เสรมิอาชพีและความเป็นอยู่
ชาวประมง

4. เสรมิสรา้งระบบการบรหิารจดัการองคก์ร
ดว้ยเทคโนโลยี

5. สง่เสรมิระบบธรรมาภบิาลทีด่แีกอ่งคก์ร

ยทุธศาสตร ์2562 - ปจัจบุนั



S1 หน่วยงานรัฐทีไ่ดรั้บการยอมรับ 
S2 สุขอนามัยสะพานปลาทา่เทยีบเรือประมง
S3 ท าเลทีต่ัง้ทีก่ระจายตวัอยา่งเหมาะสม 
S4 ตลาดเสรีและเป็นศูนยก์ลางการขนถ่ายสัตวน์ ้า
S5 มีศักยภาพของพืน้ที่
S6 มีความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐาน
S7 สะพานปลาและทา่เทยีบเรือบางแหง่

พฒันาเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว 
S8 ไดรั้บความเหน็ชอบในหลักการ ครม. 

ใหมี้การพฒันาสะพานปลากรุงเทพใหม่
S9 บุคลากรมีประสบการณด์า้น

สะพานปลาทา่เทยีบเรือ
S10 มี พรบ. ใหม่ ทีเ่อือ้ใหเ้กิดความคล่องตวั

เพิม่ขึน้

T1 คู่แขง่ดา้นธุรกิจสะพานปลาทา่เทยีบเรือเพิม่ขึน้
T2 กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกับการประมงทีอ่อกมาบังคับใช้
มากขึน้
T3 ผู้ประกอบการไม่ใหค้วามร่วมมือในการพฒันา 
T4 แนวโน้มการจบัปลาในทะเลไทยลดลง
T5 ภยัพบิัตส่ิงผลตอ่การขนถ่ายสัตวน์ ้าและการซือ้ขาย 

O1 การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมผู้บริโภค
O2 ระบบขนส่งทีด่ขีึน้
O3 เทคโนโลยทีีเ่ปล่ียนแปลง
O4 มูลค่าสินค้าสัตวน์ ้าทีเ่พิม่ขึน้
O5 นโยบายรัฐเอือ้ในดา้น Digital Transformation
O6 การแพร่ระบาดของเชือ้COVID 19
O7 ภาวะเศรษฐกิจทีค่าดว่าจะมีแนวโน้มลดลง
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S

SO WO

ST WT

ยุทธศาสตรท์ี ่1
พฒันาสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงใหถู้กสุขอนามัยได้รับ
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรท์ี ่2
เพิม่ประสิทธิภาพการจดัหารายได้และ
ขยายช่องทางในธุรกิจใหม่ ๆ

ยุทธศาสตรท์ี ่3
ยกระดับชาวประมงและผู้ประกอบการ
ใหม้ีความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้

ยุทธศาสตรท์ี ่4
การปรับปรุงและพฒันาการบริหารจัดการ
สู่องคก์รทีท่นัสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล

W1 องคก์รพัฒนาไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
W2 นโยบายมีการปรับเปล่ียนบ่อย
W3 เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าลงทุนสูง 
W4 พนักงานปรับตัวไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลง
W5 สินทรัพยท์ี่น ามาใช้ประโยชนไ์ด้น้อย
W6 ประชาสัมพันธไ์ม่มีประสิทธิผล
W7 ช่องทางหารายได้น้อย
W8 บุคลากรขาดแรงจูงใจ 
W9 สาธารณูปโภค+โครงสร้างพืน้ฐานสะพานปลา

ท่าเทียบเรือทรุดโทรม 
W10 ระเบียบข้อบังคับล้าสมัย  
W11 ความเข้าใจของพนักงานในเร่ืองดิจิทัลน้อย
W12 ตัวชี้วัด สคร. มีผลประกอบการยังไม่ดี
W13 ความเข้าใจพืน้ฐานและยุทธศาสตรอ์งคก์ร 
W14 ใฝ่เรียนรู้ความรับผิดชอบและจริยธรรม
W15 ความรู้ด้านระเบียบที่เก่ียวข้อง
W16 การสร้างความตระหนักมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน

WFMO TOWS Matrix
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บรบิทของ
ยทุธศาสตร์



• Strategic Advantage SA

• Strategic Challenge SC

SC1 เพิม่ประสิทธิภาพการจัดหารายได้และขยายช่องทางในธุรกิจใหม่ ๆ

SC2 พัฒนาสะพานปลาและทา่เทยีบเรือประมงใหถู้กสุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล

SC3 การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสู่องคก์รทีท่นัสมัยอย่างมีธรรมาภบิาล

• Core Competency

SA ยกระดับชาวประมงและผู้ประกอบการ ใหม้ีความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้
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การบรหิารจดัการสะพานปลาทา่เทยีบเรอื
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กลยทุธ์
ตาม 4 ยทุธศาสตร์
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S

SO WO

ST WT30

WFMO TOWS Matrix

กลยทุธท์ ี ่1.1 เรง่รดัการปรบัปรงุพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ป็นมาตรฐานสากล

กลยทุธท์ ี ่1.3 พฒันาระบบการใหบ้รกิารตลาดสตัวน์ า้และผลติภณัฑอ์ยา่งมมีาตรฐานสากล

กลยทุธท์ ี ่1.4 พฒันาระบบขนสง่และระบบ supply chain ดว้ยเทคโนโลยที ีท่นัสมยัตามมาตรฐานสากล 

S1 หน่วยงานรัฐทีไ่ดรั้บการยอมรับ 
S2 สุขอนามัยสะพานปลาทา่เทยีบเรือประมง
S3 ท าเลทีต่ัง้ทีก่ระจายตวัอยา่งเหมาะสม 
S4 ตลาดเสรีและเป็นศูนยก์ลางการขนถ่ายสัตวน์ ้า
S5 มีศักยภาพของพืน้ที่
S6 มีความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐาน
S7 สะพานปลาและทา่เทยีบเรือบางแหง่

พฒันาเป็นแหล่งททอ่งเทีย่ว
S8 ไดร้ับความเหน็ชอบในหลักการ ครม. 

ใหมี้การพฒันาสะพานปลากรุงเทพใหม่
S9 บุคลากรมีประสบการณด์า้น

สะพานปลาทา่เทยีบเรือ
S10 มี พรบ. ใหม่ ทีเ่อือ้ใหเ้กิดความคล่องตวั

เพิม่ขึน้
ยทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาสะพานปลาและทา่เทยีบเรอืประมงใหถ้กูสขุอนามยัไดร้บั
มาตรฐานสากล

O1 การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมผู้บริโภค
O2 ระบบขนส่งทีด่ขีึน้
O3 เทคโนโลยทีีเ่ปล่ียนแปลง
O4 มูลค่าสินค้าสัตวน์ ้าทีเ่พิม่ขึน้
O5 นโยบายรัฐเอือ้ในดา้น Digital Transformation
O6 การแพร่ระบาดของเชือ้COVID 19
O7 ภาวะเศรษฐกิจทีค่าดว่าจะมีแนวโน้มลดลง

T1 คู่แขง่ดา้นธุรกิจสะพานปลาทา่เทยีบเรือเพิม่ขึน้
T2 กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกับการประมงทีอ่อกมาบังคับใช้
มากขึน้
T3 ผู้ประกอบการไม่ใหค้วามร่วมมือในการพฒันา 
T4 แนวโน้มการจบัปลาในทะเลไทยลดลง
T5 ภยัพบิัตส่ิงผลตอ่การขนถ่ายสัตวน์ ้าและการซือ้ขาย 

W1 องคก์รพัฒนาไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
W2 นโยบายมีการปรับเปล่ียนบ่อย
W3 เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าลงทุนสูง 
W4 พนักงานปรับตัวไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลง
W5 สินทรัพยท์ี่น ามาใช้ประโยชนไ์ด้น้อย
W6 ประชาสัมพันธไ์ม่มีประสิทธิผล
W7 ช่องทางหารายได้น้อย
W8 บุคลากรขาดแรงจูงใจ 
W9 สาธารณูปโภค+โครงสร้างพืน้ฐานสะพานปลา

ท่าเทียบเรือทรุดโทรม 
W10 ระเบียบข้อบังคับล้าสมัย  
W11 ตัวชี้วัด สคร. มีผลประกอบการยังไม่ดี
W12 ความเข้าใจพืน้ฐานและยุทธศาสตรอ์งคก์ร 
W13 ใฝ่เรียนรู้ความรับผิดชอบและจริยธรรม
W14 ความรู้ด้านระเบียบที่เก่ียวข้อง
W15 การสร้างความตระหนักมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน

S W

กลยทุธท์ ี ่1.2 พฒันาสะพานปลากรงุเทพสูร่ะดบัสากล



W1 องคก์รพัฒนาไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
W2 นโยบายมีการปรับเปล่ียนบ่อย
W3 เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าลงทุนสูง 
W4 พนักงานปรับตัวไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลง
W5 สินทรัพยท์ี่น ามาใช้ประโยชนไ์ด้น้อย
W6 ประชาสัมพันธไ์ม่มีประสิทธิผล
W7 ช่องทางหารายได้น้อย
W8 บุคลากรขาดแรงจูงใจ 
W9 สาธารณูปโภค+โครงสร้างพืน้ฐานสะพานปลา

ท่าเทียบเรือทรุดโทรม 
W10 ระเบียบข้อบังคับล้าสมัย  
W11 ตัวชี้วัด สคร. มีผลประกอบการยังไม่ดี
W12 ความเข้าใจพืน้ฐานและยุทธศาสตรอ์งคก์ร 
W13 ใฝ่เรียนรู้ความรับผิดชอบและจริยธรรม
W14 ความรู้ด้านระเบียบที่เก่ียวข้อง
W15 การสร้างความตระหนักมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน

O1 การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมผู้บริโภค
O2 ระบบขนส่งทีด่ขีึน้
O3 เทคโนโลยทีีเ่ปล่ียนแปลง
O4 มูลค่าสินค้าสัตวน์ ้าทีเ่พิม่ขึน้
O5 นโยบายรัฐเอือ้ในดา้น Digital Transformation
O6 การแพร่ระบาดของเชือ้COVID 19
O7 ภาวะเศรษฐกิจทีค่าดว่าจะมีแนวโน้มลดลง

S
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ST WT

WFMO TOWS Matrix

กลยทุธท์ี ่2.2 พฒันาประสทิธภิาพการเก็บรายไดค้า่ธรรมเนยีมและคา่เชา่ใหเ้พิม่ข ึน้

กลยทุธท์ี ่2.3 พฒันาและขยายโอกาสหารายไดจ้ากทรพัยส์นิใหม้ากขึน้

S1 หน่วยงานรัฐทีไ่ดรั้บการยอมรับ 
S2 สุขอนามัยสะพานปลาทา่เทยีบเรือประมง
S3 ท าเลทีต่ัง้ทีก่ระจายตวัอยา่งเหมาะสม 
S4 ตลาดเสรีและเป็นศูนยก์ลางการขนถ่ายสัตวน์ ้า
S5 มีศักยภาพของพืน้ที่
S6 มีความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐาน
S7 สะพานปลาและทา่เทยีบเรือบางแหง่ 

พฒันาเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว
S8 ไดรั้บความเหน็ชอบในหลักการ ครม. 

ใหมี้การพฒันาสะพานปลากรุงเทพใหม่
S9 บุคลากรมีประสบการณด์า้น

สะพานปลาทา่เทยีบเรือ
S10 มี พรบ. ใหม่ ทีเ่อือ้ใหเ้กิดความคล่องตวั

เพิม่ขึน้

T1 คู่แขง่ดา้นธุรกิจสะพานปลาทา่เทยีบเรือเพิม่ขึน้
T2 กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกับการประมงทีอ่อกมาบังคับใช้
มากขึน้
T3 ผู้ประกอบการไม่ใหค้วามร่วมมือในการพฒันา 
T4 แนวโน้มการจบัปลาในทะเลไทยลดลง
T5 ภยัพบิัตส่ิงผลตอ่การขนถ่ายสัตวน์ ้าและการซือ้ขาย 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 เพิม่ประสทิธภิาพการจดัหารายไดแ้ละขยายชอ่งทางใน
ธุรกจิใหม่ๆ

กลยทุธท์ี ่2.1 พฒันาประสทิธภิาพการตลาดองคก์ร(Marketing)

S



W1 องคก์รพัฒนาไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
W2 นโยบายมีการปรับเปล่ียนบ่อย
W3 เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าลงทุนสูง 
W4 พนักงานปรับตัวไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลง
W5 สินทรัพยท์ี่น ามาใช้ประโยชนไ์ด้น้อย
W6 ประชาสัมพันธไ์ม่มีประสิทธิผล
W7 ช่องทางหารายได้น้อย
W8 บุคลากรขาดแรงจูงใจ 
W9 สาธารณูปโภค+โครงสร้างพืน้ฐานสะพานปลา

ท่าเทียบเรือทรุดโทรม 
W10 ระเบียบข้อบังคับล้าสมัย  
W11 ตัวชี้วัด สคร. มีผลประกอบการยังไม่ดี
W12 ความเข้าใจพืน้ฐานและยุทธศาสตรอ์งคก์ร 
W13 ใฝ่เรียนรู้ความรับผิดชอบและจริยธรรม
W14 ความรู้ด้านระเบียบที่เก่ียวข้อง
W15 การสร้างความตระหนักมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน
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กลยทุธท์ี ่3.1 ขยายและสง่เสรมิการใชอ้งคค์วามรูด้า้นธรุกจิประมง 

กลยทุธท์ี ่3.3 พฒันาเครอืขา่ยชาวประมง

กลยทุธท์ี ่3.2 ขยายการสง่เสรมิและยกระดบัการพฒันาอาชพีชาวประมงและธรุกจิทีเ่ก ีย่วเนือ่ง

T1 คู่แขง่ดา้นธุรกิจสะพานปลาทา่เทยีบเรือเพิม่ขึน้
T2 กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกับการประมงทีอ่อกมาบังคับใช้
มากขึน้
T3 ผู้ประกอบการไม่ใหค้วามร่วมมือในการพฒันา 
T4 แนวโน้มการจบัปลาในทะเลไทยลดลง
T5 ภยัพบิัตส่ิงผลตอ่การขนถ่ายสัตวน์ ้าและการซือ้ขาย 

O1 การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมผู้บริโภค
O2 ระบบขนส่งทีด่ขีึน้
O3 เทคโนโลยทีีเ่ปล่ียนแปลง
O4 มูลค่าสินค้าสัตวน์ ้าทีเ่พิม่ขึน้
O5 นโยบายรัฐเอือ้ในดา้น Digital Transformation
O6 การแพร่ระบาดของเชือ้COVID 19
O7 ภาวะเศรษฐกิจทีค่าดว่าจะมีแนวโน้มลดลง

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยกระดบัชาวประมงและผูป้ระกอบการใหม้คีวามเป้นอยูท่ ีด่ขี ึน้

S1 หน่วยงานรัฐทีไ่ดรั้บการยอมรับ 
S2 สุขอนามัยสะพานปลาทา่เทยีบเรือประมง
S3 ท าเลทีต่ัง้ทีก่ระจายตวัอยา่งเหมาะสม 
S4 ตลาดเสรีและเป็นศูนยก์ลางการขนถ่ายสัตวน์ ้า
S5 มีศักยภาพของพืน้ที่
S6 มีความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐาน
S7 สะพานปลาและทา่เทยีบเรือบางแหง่ 

พฒันาเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว
S8 ไดร้ับความเหน็ชอบในหลักการ ครม. 

ใหมี้การพฒันาสะพานปลากรุงเทพใหม่
S9 บุคลากรมีประสบการณด์า้น

สะพานปลาทา่เทยีบเรือ
S10 มี พรบ. ใหม่ ทีเ่อือ้ใหเ้กิดความคล่องตวั

เพิม่ขึน้

S



W1 องคก์รพัฒนาไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
W2 นโยบายมีการปรับเปล่ียนบ่อย
W3 เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าลงทุนสูง 
W4 พนักงานปรับตัวไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลง
W5 สินทรัพยท์ี่น ามาใช้ประโยชนไ์ด้น้อย
W6 ประชาสัมพันธไ์ม่มีประสิทธิผล
W7 ช่องทางหารายได้น้อย
W8 บุคลากรขาดแรงจูงใจ 
W9 สาธารณูปโภค+โครงสร้างพืน้ฐานสะพานปลา

ท่าเทียบเรือทรุดโทรม 
W10 ระเบียบข้อบังคับล้าสมัย  
W11 ตัวชี้วัด สคร. มีผลประกอบการยังไม่ดี
W12 ความเข้าใจพืน้ฐานและยุทธศาสตรอ์งคก์ร 
W13 ใฝ่เรียนรู้ความรับผิดชอบและจริยธรรม
W14 ความรู้ด้านระเบียบที่เก่ียวข้อง
W15 การสร้างความตระหนักมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน
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T1 คู่แขง่ดา้นธุรกิจสะพานปลาทา่เทยีบเรือเพิม่ขึน้
T2 กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกับการประมงทีอ่อกมาบังคับใช้
มากขึน้
T3 ผู้ประกอบการไม่ใหค้วามร่วมมือในการพฒันา 
T4 แนวโน้มการจบัปลาในทะเลไทยลดลง
T5 ภยัพบิัตส่ิงผลตอ่การขนถ่ายสัตวน์ ้าและการซือ้ขาย 

O1 การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมผู้บริโภค
O2 ระบบขนส่งทีด่ขีึน้
O3 เทคโนโลยทีีเ่ปล่ียนแปลง
O4 มูลค่าสินค้าสัตวน์ ้าทีเ่พิม่ขึน้
O5 นโยบายรัฐเอือ้ในดา้น Digital Transformation
O6 การแพร่ระบาดของเชือ้COVID 19
O7 ภาวะเศรษฐกิจทีค่าดว่าจะมีแนวโน้มลดลง

S1 หน่วยงานรัฐทีไ่ดรั้บการยอมรับ 
S2 สุขอนามัยสะพานปลาทา่เทยีบเรือประมง
S3 ท าเลทีต่ัง้ทีก่ระจายตวัอยา่งเหมาะสม 
S4 ตลาดเสรีและเป็นศูนยก์ลางการขนถ่ายสัตวน์ ้า
S5 มีศักยภาพของพืน้ที่
S6 มีความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐาน
S7 สะพานปลาและทา่เทยีบเรือบางแหง่ 

พฒันาเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว
S8 ไดร้ับความเหน็ชอบในหลักการ ครม. 

ใหมี้การพฒันาสะพานปลากรุงเทพใหม่
S9 บุคลากรมีประสบการณด์า้น

สะพานปลาทา่เทยีบเรือ
S10 มี พรบ. ใหม่ ทีเ่อือ้ใหเ้กิดความคล่องตวั

เพิม่ขึน้

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การปรบัปรงุและพมันาการบรหิาร
จดัการสูอ่งคก์รทีท่นัสมยัอยา่งมธีรรมาภบิาล

กลยทุธท์ี ่4.1 ยกระดับและพัฒนาบคุลากรใหม้ขีดีความสามารถเพิม่ขึน้

กลยทุธท์ี ่4.2 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการดว้ยเทคโนโลยสีมัยใหมท่ัง้ระบบ

อยา่งครบวงจร (Digital Transformation)

กลยทุธท์ี ่4.4 พัฒนาคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน

ST

S
กลยทุธท์ี ่4.3 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการองคก์ร Core Business Enablers
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กลยทุธ ์



trategy: 
ยุทธศาสตร์

S
ยุทธศาสตรท์ี ่2 เพิม่ประสทิธิภาพการจดัหารายได้และขยายช่องทางในธุรกจิใหม่ๆ

ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาสะพานปลาและทา่เทยีบเรือประมงใหถู้กสุขอนามยัได้รับ
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยกระดับชาวประมงและผู้ประกอบการ ใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจดัการสู่องคก์รทีท่นัสมัยอย่างมี
ธรรมาภบิาล



urpose: 
เป้าประสงค์

P
เป้าประสงคท์ี ่2 เพือ่เพิม่รายได้จากกจิกรรมหลักและธุรกจิทีเ่กีย่วข้องอย่างย่ังยนื

เป้าประสงคท์ี ่1 เพือ่เป็นตลาดค้าขายสนิค้าสัตวน์ า้ แหล่งขนถ่ายสนิค้าสัตวน์ า้ของ
ประเทศ และแหล่งทอ่งเทีย่ว อย่างครบวงจร มมีาตรฐานสากล 
และถูกสุขอนามัย

เป้าประสงคท์ี ่3 เพือ่พัฒนาอาชีพและ ธุรกจิทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนสวัสดกิารใหก้ับ
ชาวประมงและผู้ประกอบการ

เป้าประสงคท์ี ่4 เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจดัการองคก์รใหม้คีวามทนัสมัย
และธรรมาภบิาล
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ยทุธศาสตรท์ ี ่1 พฒันาสะพานปลาและทา่เทยีบเรอืประมงใหถ้กู
สขุอนามยัไดร้บัมาตรฐานสากล

กลยทุธท์ ี ่1.1 เรง่รดัการปรบัปรงุพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานให้

เป็นมาตรฐานสากล

กลยทุธท์ ี ่1.3 พฒันาระบบการใหบ้รกิารตลาดสตัวน์ า้และ
ผลติภณัฑอ์ยา่งมมีาตรฐานสากล

กลยทุธท์ ี ่1.4 พฒันาระบบขนสง่และระบบ supply chain ดว้ย
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัตามมาตรฐานสากล 

กลยทุธท์ ี ่1.2 พฒันาสะพานปลากรงุเทพสูร่ะดบัสากล
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ยทุธศาสตรท์ ี ่2 เพิม่ประสทิธภิาพการจดัหารายไดแ้ละขยาย
ชอ่งทางในธรุกจิใหม ่ๆ

กลยทุธท์ ี ่2.1 พฒันาประสทิธภิาพการตลาดองคก์ร(Marketing)

กลยทุธท์ ี ่2.2 พฒันาประสทิธภิาพการเก็บรายไดค้า่ธรรมเนยีมและ

คา่เชา่ใหเ้พิม่ข ึน้

กลยทุธท์ ี ่2.3 พฒันาและขยายโอกาสหารายไดจ้ากทรพัยส์นิให้

มากขึน้
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ยทุธศาสตรท์ ี ่3 ยกระดบัชาวประมงและผูป้ระกอบการ ใหม้คีวาม
เป็นอยูท่ ีด่ขี ึน้

กลยทุธท์ ี ่3.1 ขยายและสง่เสรมิการใชอ้งคค์วามรูด้า้นธุรกจิ
ประมง

กลยทุธท์ ี ่3.2 ขยายการสง่เสรมิและยกระดบัการพฒันาอาชพี

ชาวประมงและธุรกจิทีเ่ก ีย่วเนือ่ง

กลยทุธท์ ี ่3.3 พฒันาเครอืขา่ยชาวประมง
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ยทุธศาสตรท์ ี ่4 การปรบัปรงุและพฒันาการบรหิารจดัการสู่

องคก์รทีท่นัสมยัอยา่งมธีรรมาภบิาล

กลยทุธท์ ี ่4.1 ยกระดบัและพฒันาบคุลากรใหม้ขีดีความสามารถเพิม่ข ึน้

กลยทุธท์ ี ่4.2 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหมท่ ัง้ระบบ

อยา่งครบวงจร (Digital Transformation)

กลยทุธท์ ี ่4.4พฒันาคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงาน

กลยทุธท์ ี ่4.3 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองคก์ร Core Business Enablers
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Strategies Values
คุณคา่ของยุทธศาสตร ์
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Standard and 
green

Succession 
and career

Smart and 
governance

Sustainble
and business 5E+

Strategy
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1. พัฒนาสะพานปลาและท่าเทยีบเรือประมงใหถู้กสุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล 

Standard and green
2. เพิม่ประสิทธิภาพการจัดหารายได้และขยายช่องทางในธุรกิจใหม่ ๆ

Sustainble and business
3. ยกระดับชาวประมงและผู้ประกอบการ ใหมี้ความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้

Succession and career
4. การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสู่องคก์รทีท่นัสมัยอย่างมีธรรมาภบิาล

Smart and governance

Strategies Values คุณค่าของยุทธศาสตร์



ความเชื่อมโยงแผนวสิาหกจิพ.ศ.2564 – 2567 องคก์ารสะพานปลา 

ยุทธศาสตร์
องคก์ารสะพานปลา

ยุทธศาสตรช์าติ

ประเด็นแผน
แม่บท

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจด้านการเกษตร

ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

เขตเศรษฐกิจพเิศษ

แผนการ
ปฏิรูป
ประเทศ 

เศรษฐกิจ

นโยบายและ
แผนปฏบิัติ
ผู้อ านวยการ

อสป.

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหา
รายได้และขยายช่องทางใน
ธุรกิจใหม่ ๆ

Innovation : ส่ิงใหม่ทีเ่กิดขึน้จาก
การใช้ความรู้ และความคิด

สร้างสรรค์

Financial Management : 
การบริหารการเงนิ

Transform : 
การเปล่ียนแปลง

นโยบาย
คณะกรรมการ
องคก์ารสะพาน

ปลา

2. ด้านธุรกิจ 3. ด้านส่งเสริมการประมง 4. ด้านบริหารจดัการองคก์ร

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

สร้างความเข้มแขง็ใหกั้บ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

แผน
ยุทธศาสตร์
กระทรวง
เกษตร

เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรตลอดหว่งโซ่อปทาน ฐานะการเงินที่ม่ันคง

การบริหารจัดการทรัพยากร
เกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยนื

Growth Green 
: การเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไดอ้ย่างยั่งยืน

1.ด้านการพฒันาสะพาน
ปลาและทา่เทยีบเรือประมง

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ยกระดับชาวประมงและ
ผู้ประกอบการ ให้มีความ
เป็นอยู่ทีด่ขึีน้

Special Project : 
โครงการพเิศษ

พัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงให้ถูกสุขอนามัยได้รับ
มาตรฐานสากล

การปรับปรุงและพัฒนาการ
บ ริห า ร จั ด ก า ร สู่ อ ง ค์ก ร ที่
ทนัสมัยอย่างมีธรรมาภบิาล

การบริหารจัดการทรัพยากร
ภาคกเกษตรและส่ิงแวดล้อม
อย่างสมดุล

ยุทธศาสตรด์้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน



สร้างมูลค่าเพิม่สินค้าสัตวน์ า้ของประเทศ ด้วยการบริหารจัดการสะพานปลาอย่างมีมาตรฐาน”วสัิยทศัน์

พันธกจิ       

เป้าหมายประสงค์ เ พื่ อ เ พื่ อ เ พิ่ ม ร า ย ไ ด้ จ า ก
กิจกรรมห ลักและ ธุ รกิ จที่
เกีย่วข้องอย่างย่ังยนื

1. พฒันาและบริหารจัดการสะพานปลาทา่เทยีบเรือ(ตลาดสินค้าสัตวน์ า้และผลิตภณัฑสั์ตวน์ า้)อย่างมีมาตรฐานสุขอนามัย และเป็นธรรม   
2. จัดเก็บค่าใช้บริการสะพานปลาทา่เทยีบเรือและการใช้ทรัพยส์ินสะพานปลาทา่เทยีบเรือ
3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพใหแ้ก่ชาวประมง
4. พฒันาระบบการบริหารองคก์ร และฐานะการเงนิดว้ยเทคโนโลยดีจิิทลัใหม้ีประสิทธิภาพ 

เพือ่พัฒนาอาชพีและธุรกจิที่
เกีย่วข้องตลอดจนสวัสดกิาร
ให้กับชาวประมงและ
ผู้ประกอบการ

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองคก์รให้มคีวาม
ทันสมัยและธรรมาภบิาล

เพือ่เป็นตลาดค้าขายสินค้า
สัตวน์ ้า แหล่งขนถ่ายสินค้า
สัตวน์ ้าของประเทศ และ
แหล่งท่องเทีย่ว อย่างครบ
วงจร มีมาตรฐานสากล 

กลุ่มเป้าหมาย 1.ผู้ประกอบการประมง 2.ผู้ประกอบการแพปลา 3.ผู้ประกอบการธุรกจิ 4.ผู้พัฒนาทรัพยส์ินของอสป. 5.ประชาชนทั่วไป 6.หน่วยงานรัฐ

ยุทธศาสตร์ 2.เพิ่ มป ระ สิท ธิภาพกา ร
จั ด ห า ร า ย ไ ด้ แ ล ะ ขย า ย
ช่องทางในธุรกิจใหม่ ๆ

3.ยกระดับชาวประมงและ
ผู้ประกอบการ ใหมี้ความ
เป็นอยู่ทีด่ีขึน้

4.การปรับปรุงและพฒันาการ
บริหารจดัการสู่องคก์รที่
ทนัสมัยอย่างมีธรรมาภบิาล

1.พฒันาสะพานปลาและ
ทา่เทยีบเรือประมงใหถู้ก
สุขอนามัยได้รับ
มาตรฐานสากล

แผนวสิาหกจิ พ.ศ.2564 – 2567 องคก์ารสะพานปลา 



การน าแผนแม่บทสู่การปฏบิตัิ

1.การจัดท าโครงการ

โดยการคัดเลือกโครงการที่เสนอไว้หรือก าหนดเป็นโครงการขึ้นใหม่ 
และพัฒนาในรายละเอยีดของเป้าหมาย ขั้นตอนวิธีด าเนินงาน เสนอขอ
อนุมัติ  จัดงบประมาณ ก าหนด ผู้ รับผิดชอบ ระบุ ช่วงเวลาที่จะ
ด าเนินงานจนแล้วเสร็จ ก าหนดตัวชี้วัดผลความส าเร็จของงานที่จะ
ด าเนินการ เป็นต้น จากน้ัน ด าเนินงานตามโครงการทีก่ าหนด จนส าเร็จ
เป็นผลงานทีต้่องการ

2.การแปลงแผนแม่บทสู่
แผนปฏบิัตกิารประจ าปี

งานประจ า งานอ านวยการ งานสนับสนุน มีรูปแบบเป็นกิจกรรม หรือ 
งานอืน่ ๆ โดยการก าหนดรายละเอยีดเป็น กลุ่มงาน (หรือแผนงาน)
งาน ขั้นตอน แนวทางด าเนินงาน และรายละเอยีดอืน่ ทีค่าดหมายว่าจะ
สามารถปฏบิัตกิารได้ภายในกรอบระยะเวลา 1 ปี รวบรวมจัดท าเป็น
แผนปฏบิัตกิารประจ าปีขึน้ และด าเนินการ



แผนวสิาหกิจองคก์ารสะพานปลา พ.ศ.2564-2567
ยุทธศาสตร์

1.2พฒันาสะพานปลากรุงเทพสู่ระดบั
สากล

กลยุทธ์ 1.1เร่งรัดการปรับปรุงพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานใหเ้ป็นมาตรฐาน

2.1พฒันาประสิทธิภาพการตลาด
องคก์ร(Marketing)

2.2 พฒันาประสิทธิภาพการเก็บ
รายไดค้่าธรรมเนียมและคา่เช่าให้
เพิม่ขึน้

2.3 พฒันาและขยายโอกาสการ
รายไดจ้ากทรัพยสิ์นใหม้ากขึน้

3.1ขยายและสง่เสริมการอบรม
เทคโนโลยีและกฎหมายใหก้บั
ชาวประมง

3.2 ขยายการส่งเสริมและยกระดบั
การพฒันาอาชีพชาวประมงและ
ครอบครัว

4.1ยกระดบัและพฒันาบุคลากร
ใหม้ีขีดความสามารถเพิม่ขึน้
4.2เพิม่ประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยสีมัยใหม่ทัง้
ระบบอย่างครบวงจร (Digital 
Transformation)

เคร่ืองมือของ
กลยุทธ์

1.1 แผนพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือ
1.2 ระบบ/คู่มือการให้บริการเรือเทียบท่า 
ตลาดสัตวน์ ้าและผลิตภณัฑ์
1.3ระบบ/คู่มือพัฒนาสุขอนามัยสะพานปลา
ท่าเทียบเรือ
1.4ระบบ/คู่มือตรวจสอบสัตวน์ ้าและ
ผลิตภณัฑป์ลอดภยั
1.5 ระบบ/คู่มือตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์
น ้า

3.1 แผนการอบรมและให้ความรู้
เทคโนโลยีด้านประมง
3.2 มาตรการ/กลไก และ ระบบ/คู่มือการ
สินเช่ือชาวประมง
3.3 แผนงาน/กิจกรรม CSR เพื่อชาวประมง
3.5 แผนงานสวัสดิการประมง
3.6 แผนงานการยกระดับอาชีพประมง

2.1 แผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์
2.2 แบบส ารวจความพึงพอใจและการรับรู้ข่าวสาร
ของพนักงาน
2.3 มาตรการ/กลไก และ ระบบ/คู่มือการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
2.4 มาตรการ/กลไก และ ระบบ/คู่มือการจัดเก็บค่าเช่า
2.5 แผนงานโครงการที่ส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุน
ทรัพย์

4.1 แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องคก์ร
4.2 ระเบียบข้อบังคับและโครงสร้างการบริหาร
จัดการองคก์าร
4.3 กลไกและมาตรการในการบริหารจัดการองค์
ความรู้
4.3 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4.6 ระบบตัวชี้วัดองคก์ารและตัวชี้วัดรายบุคคล
4.7 แผนพัฒนาระบบดิจิตอลในการบริหารจัดการ

4.4 พฒันาคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน

2.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหา
รายได้และขยายช่องทางในธุรกิจ
ใหม่ ๆ

3 .ยกระดับชาวประมงและ
ผู้ป ร ะ กอบกา ร  ให้ มี ค ว า ม
เป็นอยู่ทีด่ขีึน้

4.การปรับปรุงและพัฒนาการ
บริ ห า ร จั ด ก า ร สู่ อ ง ค์ก รที่
ทันสมัยอย่างมธีรรมาภบิาล

1.พัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงให้ถูกสุขอนามัยได้รับ
มาตรฐานสากล

1.3พฒันาระบบการใหบ้ริการตลาด
สัตวน์ า้และผลิตภณัฑอ์ยา่งมี
มาตรฐานสากล

1.4พฒันาระบบขนส่งและระบบ 
supply chain ดว้ยเทคโนโลยีที่
ทนัสมัยตามมาตรฐานสากล 

3.2 พฒันาเครือข่ายชาวประมง
4.3เพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจัดการ
องคก์ร Core Business Enablers



แผนวิสาหกจิองคก์ารสะพานปลา พ.ศ.2564-2567

1.2พัฒนาสะพานปลากรุงเทพสู่ระดับสากล

1.1เร่งรัดการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานให้เป็นมาตรฐาน

2.1พัฒนาประสทิธิภาพการตลาดองคก์ร
(Marketing)

2.2 พัฒนาประสทิธิภาพการเกบ็รายได้
ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้เพิม่ขึน้

2.3 พัฒนาและขยายโอกาสการรายได้
จากทรัพยส์นิให้มากขึน้

3.1ขยายและส่งเสริมการอบรม
เทคโนโลยแีละกฎหมายให้กับ
ชาวประมง

3.2 ขยายการส่งเสริมและยกระดับการ
พัฒนาอาชพีชาวประมงและครอบครัว

2.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้และ
ขยายช่องทางในธุรกจิใหม่ ๆ

3 . ย ก ร ะ ดั บ ช า ว ป ร ะ ม ง แ ล ะ
ผู้ประกอบการ ให้มีความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้

4.การปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการสู่องคก์รที่ทันสมัยอย่างมีธรร
มาภบิาล

1.พั ฒ น า ส ะ พ า น ป ล า แ ล ะ ท่ า เ ที ย บ
เ รื อ ป ร ะ ม ง ใ ห้ ถู ก สุ ข อน า มั ย ไ ด้ รั บ
มาตรฐานสากล

1.3พัฒนาระบบการให้บริการตลาดสัตวน์ ้า
และผลติภัณฑอ์ย่างมีมาตรฐานสากล

1.4พัฒนาระบบขนส่งและระบบ supply 
chain ด้วยเทคโนโลยทีีท่ันสมัยตาม
มาตรฐานสากล 

3.2 พัฒนาเครือข่ายชาวประมง

แผนงาน 1.1.1 แผนงานปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน
สะพานปลาท่าเทียบเรือ
1.1.2 แผนงานพัฒนาระบบสุขอนามัยใน
สะพานปลา
1.2.1 แผนงานพัฒนาระบบการให้บริการตลาด
1.2.2 แผนงานพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการ
บริหารจัดการสะพานปลาท่าเทียบเรือ

2.1.1 แผนงานการตลาดและประชาสัมพนัธ์
2.1.2 แผนงานการสื่อสารภายในองคก์ร
2.1.3 แผนงานความร่วมมือกับพนัธมิตร
2.2.1 แผนงานการปรับปรุงระบบการจดัเก็บ
คา่ธรรมเนียมและระบบการจดัการหน้าทา่เรือ
2.2.2 แผนงานการบริหารจดัการผู้เช่าและ
สัญญาเช่า
2.3.1 แผนงานการใช้ประโยชนท์ีด่นิและ
ทรัพยส์ิน

4.1.1 แผนงานพัฒนาทรัพยากมนุษย์
4.1.2 แผนงานการสืบทอดต าแหน่งงาน
4.1.3 แผนงานบริหารจัดการองคค์วามรู้ขององคก์ร
4.1.4 แผนงานการสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการของ
พนักงาน
4.2.1 แผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องคก์ร
4.2.2 แผนงานปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและ
โครงสร้างองคก์ร
4.3.1 แผนงานพัฒนาระบบดจิิตอลในการบริหาร
จัดการที่พัฒนา
4.3.2 แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหาร
จัดการองคก์ร

3.1.1 แผนงานอบรมเทคโนโลยีและ
กฎหมายให้กับชาวประมง
3.2.1 แผนงานการให้บริการสินเช่ือเพื่อ
ชาวประมง
3.2.2 แผนงาน/กิจกรรม CSR เพื่อ
ชาวประมง
3.2.3 แผนงานการพัฒนาการตลาด
สหกรณก์ารประมง
3.2.4 แผนงานให้สวัสดิการชาวประมง

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ 4.1ยกระดบัและพฒันาบุคลากร
ใหม้ีขีดความสามารถเพิม่ขึน้
4.2เพิม่ประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยสีมัยใหม่ทัง้
ระบบอย่างครบวงจร (Digital 
Transformation)

4.4 พฒันาคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน

4.3เพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจัดการ
องคก์ร Core Business Enablers



ยุทธศาสตร์

โครงการปี 
2564-2567

1.1 โครงการพฒันาสะพานปลากรุงเทพ

1.2 โครงการปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน
สขุอนามยัสะพานปลาท่าเทียบเรอืประมง

1.4 โครงการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์
ขนถ่ายสนิคา้สตัวน์ า้

2.4 โครงการประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้ง
ภาพลกัษณอ์งคก์ารสะพานปลา

3.5 โครงการสนิเชื่อเพื่อสง่เสรมิอาชีพ
การประมงอย่างถกูกฎหมาย(โครงการ
16)

2.3 โครงการสง่เสรมิธุรกิจ 
e-commerce และnew normal

3.1 โครงการอบรมสง่เสรมิความรูก้าร
ท าประมงถกูกฎหมายอย่างยั่งยืน

3.2 โครงการรกัษส์ิ่งแวดลอ้มกบั
องคก์ารสะพานปลา

4.1 แผนพฒันาบคุลากร (Individual 
Development Plan : IDP) 

4.2 โครงการทบทวนการก าหนด
ทกัษะ ความรู ้ความสามารถและ
คณุลกัษณะท่ีจ าเป็นตอ่งาน
4.3 โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู
และการบรหิารจดัการองคก์ร(KM)

4.4 โครงการปรับปรุงกระบวนการ
ประเมินผลการปฏบิัตงิาน (KPI)

4.6 โครงการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบั
ผลประโยชนท์บัซอ้นและการสง่เสรมิ
คณุธรรมจรยิธรรมของหน่วยงาน

4.5 โครงการสง่เสรมิเพิ่มพนูความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ
อสป.

2.2 โครงการพฒันาธุรกิจท่าเทียบ
เรอืประมงอ่างศลิา

แผนวิสาหกจิองคก์ารสะพานปลา พ.ศ.2564-2567
2.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้และ
ขยายช่องทางในธุรกจิใหม่ ๆ

3 . ย ก ร ะ ดั บ ช า ว ป ร ะ ม ง แ ล ะ
ผู้ประกอบการ ให้มีความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้

4.การปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรร
มาภบิาล

1.พั ฒ น า ส ะ พ า น ป ล า แ ล ะ ท่ า เ ที ย บ
เ รื อ ป ร ะ ม ง ใ ห้ ถู ก สุ ข อน า มั ย ไ ด้ รั บ
มาตรฐานสากล

3.3 โครงการอบรมสง่เสรมิความรู้
มาตรฐานสขุอนามยัสป.ทร.

2.1 โครงการพฒันาท่ีดนิสะพานปลา   
ท่าเทียบเรอืประมงแตล่ะแห่ง

1.3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บรหิารจดัการระบบสขุอนามยั

3.4 โครงการสนิคา้ประมงถกูกฎหมาย
ตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ปลอดภยัจาก
สารฟอรม์าลนิ2.5 โครงการศนูยก์ระจายสนิคา้สตัวน์ า้

ในพืน้ท่ีตา่งๆ(ท่าบก)
1.5 โครงการพฒันาระบบขนส่งและระบบ 
supply chain ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั


