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 สารบัญ  

 เรื่อง หน้า 

บทที่ ๑  บทนำ               

    ๑.๑  หลักการและเหตุผล              ๑   

    ๑.๒  วัตถุประสงค์               ๑ 

    ๑.๓  กรอบแนวคิด               ๑ 

    ๑.๔  วิธีการดำเนินงาน              ๒ 

บทที่ ๒  การวิเคราะห์องค์กรด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        
    ๒.๑  นโยบายองค์กรด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            ๓ 
    ๒.๒  การวิเคราะห์สถานภาพด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย (SWOT Analysis)       ๓ 
    ๒.๓  การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร            ๔ 
    ๒.๔  วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้น/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        ๕ 
    ๒.๕  การจัดระดับความสำคัญและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร      ๗ 
    ๒.๖  การระบุประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       ๑๐ 
    ๒.๗  การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     ๑๐ 

บทที่ ๓  แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗        
    ๓.๑  วิสัยทัศน์และพันธกิจ             ๑๒ 

    ๓.๒  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์             ๑๒ 

    ๓.๓  แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗         ๑๓ 

    ๓.๔  แผนการสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓      ๑๕ 

บทที่ ๔  การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การปฏิบัติ      
    ๔.๑  แนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การปฏิบัติ         ๑๘ 

    ๔.๒  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            ๑๙ 

    ๔.๓  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกระบวนการขององค์กร       ๑๙ 

    ๔.๔  แนวทางการจัดสรรและบริหารทรัพยากร           ๑๙     

    ๔.๕  การรายงานผลการดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการผู้มีส่วนส่วนเสีย      ๑๙ 

    ๔.๖  โอกาสและความเส่ียงด้านการบริหารจัดการและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     ๒๐ 

    ๔.๗  แนวทางในการการเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     ๒๒ 

ภาคผนวก ก : Stakeholder Profile          
ภาคผนวก ข : รายงานการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อองค์กร 
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 บทท่ี ๑ 
บทนำ 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 องค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั ้งโดย

พระราชบัญญัติกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

๑. จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมประมง 

๒. จัดดำเนินการหรือควบคุม และอำนวยบริการซึ ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการอื ่นๆ           

อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา 

๓. จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง 

๔. จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง   

อสป. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีความสำคัญอย่าง

ยิ่งต่อการดำเนินงานขององค์กร และเป็นเสียงสะท้อนสำคัญท่ีใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการดำเนินงาน 

และแนวทางในการพัฒนาองค์กร 

ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความพึงพอใจ 

และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงองค์กร อสป. จึงได้จัดทำได้ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฉบับนี้ขึ้ น        

โดยมุ่งหวังให้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ เพื่อลดช่องว่างความคาดหวัง  และ

ความพึงพอใจของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ลดลง อันนำไปสู ่การพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ           

เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เพิ่มขึ้น 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อวิเคราะห์การรับรู้ ความต้องการ และความคาดหวังในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง  

ทัศนคติท่ีมีต่อการบริการ ของ อสป. ท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต 

๒. เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อสป. 

๓. เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักในการดำเนินการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อสป. 

๔. เพื ่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ และแผนการสร้าง

ความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งใช้เป็นกรอบทิศ

ทางการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจ ตอบสนองความต้องการ และความ

คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑.๓ กรอบแนวคิด 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำ โดยอ้างอิงให้

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้าน (Core Business Enablers) เกณฑ์ประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคู่มือ 

“ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM” ดังแสดงในภาพท่ี ๑.๑   
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ภาพท่ี ๑.๑ เกณฑ์ประเมินผลการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศให้ทุกรัฐวิสาหกิจดำเนินการตาม

เกณฑ์ประเมินตั้งแต่ปีบัญชี ๒๕๖๓ เป็นหลัก เนื่องจากเกณฑ์ดังกล่าวอ้างอิงหลักการแนวคิดที่เป็นสากลของ

กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ AA๑๐๐๐ Stakeholder Engagement Standard 

(AA๑๐๐๐SES) ระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) และ

เกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เพื่อมุ ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจนำไป

ประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้รัฐวิสาหกิจมีเป้าหมายในการจัดการความสัมพันธ์

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑.๔ วิธีการดำเนินงาน 
 

๑. ระบผูุ้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

๒. สำรวจและวิเคราะห์ระดับการรับรู้ ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจำนวนตัวอย่าง

เพียงพอและครอบคลุมกลุ ่มผู ้ม ีส่วนได้ส ่วนเสียตามที ่จำแนกไว้ โดยต้องครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อาทิ             

ระดับการรับรู ้และความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ การบริการ และการปฏิบั ติการขององค์กร รวมถึงวิเคราะห์

กระบวนการทำงานเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

๓. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ และแผนการสร้างความสัมพันธ์

และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อปรับปรุงกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องในการลดช่องว่าง

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้น้อยลง 

                ๔. เผยแพร่สื่อสารยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ และแผนการสร้าง

ความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียรับรู้ 
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บทท่ี ๒ 

การวิเคราะห์องค์กรด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒.๑  นโยบายองค์กรด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลที ่ดีด้านการบริหารจัดการผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 

(Stakeholder & Customer Management ) เพื ่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการขององค์การสะพานปลา 

ดังต่อไปนี้  

๑. มุ่งมั่นสนับสนุน และสร้างบรรยากาศด้านการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าให้เกิดการ 

 มีส่วนร่วม กระบวนการทำงาน รูปแบบธุรกิจใหม่ ซึ่งสามารถสร้าง คุณค่าใหม่ (Value) ให้แก่องค์กรได้

อย่างเป็นธรรม 

 ๒. ส่งเสริมการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าให้มีการร่วมมือในกระบวนการทำงานท่ี

เกี ่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต (Productivity) และเพิ่มโอกาสในการดำเนินงานขององค์กร         

สู่ความยั่งยืน 

 ๓. กำหนดให้มีการเสริมสร้าง วิสัยทัศน์ และทัศนคติของพนักงาน รวมถึงการส่งเสริมค่านิยม และ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 

 ๔. กำหนดให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานขององค์การสะพานปลา มีการดำเนินงาน

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 ๕. กำหนดให้ผู ้บริหารต้องมีส่วนร่วมในการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าดังกล่าว และ        

มีหน้าท่ีในการสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งนโยบายนี้  

 
การวิเคราะห์สถานภาพด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือ (SWOT 

Analysis) โดยนำผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การสะพานปลา  มาทำการวิเคราะห์
เพื ่อจำแนกถึงผลที ่มีต่อการดำเนินงานใน ๔ ด้าน ซึ ่งประกอบด้วย  จุดแข็ง (S : Strengths) จุดอ่อน (W : 
Weaknesses) โอกาส (O : Opportunities) และ อุปสรรค (T : Threats) โดยแสดงผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

จุดแข็ง (S : Strengths) 
๑. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจเป็นส่วนสำคัญของวงจรธุรกิจการค้าสัตว์น้ำ เป็นท่ีรู้จักของ 

ชาวประมงและผู้ประกอบการด้านการประมงมาอย่างยาวนาน ได้รับการสนับสนุนด้าน
การเงิน และองค์ความรู้ จากหน่วยงานรัฐที่เกี ่ยวข้อง และยังมีสถานภาพเป็นท่าเทียบ
เรือประมงขององค์การ เป็น Port state ที่ได้รับ การยอมรับจาก EU สามารถทำช่องทาง
การตลาดระหว่างรัฐต่อรัฐได้ มีความสำคัญของวงจรธุรกิจการค้าสัตว์น้ำ ของประเทศผู้บริหาร
ให้ความสำคัญกับการนำการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการดำเนินงาน    
ขององค์กร 

๒.๒  การวิเคราะห์สถาน า ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย (SWOT Analysis) 
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๒. มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำและช่วยเหลือ
ชาวประมงในการให้ความรู้และประกอบอาชีพด้านการประมง 

๓. มีสัมพันธภาพท่ีดีกับชาวประมงและผู้ประกอบกิจการการประมงเป็นอย่างดี 

จุดอ่อน (W : Weaknesses) 
๑. พนักงานขาดความเข้าใจการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. การขาดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เนื่องจากกฎระเบียบ และข้อบังคับ

บางส่วนยังคงเป็นข้อจำกัดในการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. องค์การสะพานปลาขาดการประชาสัมพันธ์ ชื ่อเสียง บทบาท ภารกิจ ที่สร้างภาพลักษณ์         

ต่อชาวประมง แพปลา และเครือข่ายทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

โอกาส (O : Opportunities) 
๑. ยุทธศาสตร์ประเทศ ให้ความสำคัญการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมประเทศด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจ
สีเขียว เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) และการแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ำและ
ยากจน โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เปิดโอกาสในการเชื ่อมต่อเกษตรกร, 
ชาวประมง, SMEs, OTOP และประชาชน 

๒. ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นโอกาสขององค์การสะพานปลา สามารถให้บริการ
ชาวประมงในการกระจายสินค้าสัตว์น้ำได้มากและเร็วขึ้น 

๓. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบออนไลน์ (social media) ดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 

อุปสรรค  (T : Threats) 
๑. ปัจจุบันมีคู่แข่งที่มีการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงและแพปลาที่ทันสมัยและมีมาตรการจูงใจ        

ให้ชาวประมงมาใช้บริการมากขึ้น ทำให้บางท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลามี
ชาวประมงมาใช้บริการลดลง 

๒. ชาวประมงและผู้ประกอบการประมงบางรายไม่ให้ความสำคัญในด้านการจัดการ การดูแล
รักษาคุณภาพสัตว์น้ำหลังการจับและทัศนคติด้านอนุรักษ์ทรัพยากร ทำให้การปฏิบัติด้าน
สุขอนามัยยากขึ้น 

๓. กฎหมายประมง ส่งผลกระทบให้ ผลจับสัตว์น้ำของไทยทั้งในน่านน้ำและนอกน่านน้ำลดลง 
ส่งผลต่อการใช้บริการของชาวประมงท่ีมาใช้บริการองค์การสะพานปลา 

๒.๓  การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
  

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารและ

ดำเนินงานขององค์กร แต่ได้รับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ได้แก่  

๑. เจ้าของ หมายถึง กระทรวงการคลัง คณะกรรมการองค์การสะพานปลา พนักงานองค์การ 

สะพานปลา 
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๒. หน่วยงานกำกับดูแล หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกระทรวง  

เกษตรและสหกรณ ์

๓. หน่วยงานราชการที่เกี ่ยวข้อง หมายถึง กรมประมง กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

กรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ กรมเจ้าท่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

๔. ประชาชน สังคม และชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการทำงาน  หมายถึง ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ี

องค์การสะพานปลาต้ังอยู่  

๕. คู่สัญญารับจ้างและผู้ส่งมอบ หมายถึง ผู้รับจ้าง และ ผู้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามสัญญา 

ขององค์การสะพานปลา 

๖. คู่ความร่วมมือและผู้พัฒนาโครงการ หมายถึง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเครือข่าย

พันธมิตร ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

๗. ส่ือมวลชน หมายถึง ส่ือท่ีทำหน้าท่ีเผยแพร่ข่าวสารทุกช่องทาง 

๒.๔  วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้น/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้น/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความสำคัญกับ
ความต้องการที่สำคัญที่สุดของห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) คือ การได้รับส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคณุภาพ 
มาตรฐานตรงเวลาเป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยนำเข้าสู่กระบวนการหลักของ อสป. สามารถระบุประเด็น
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร ได้ดังนี้ 

 

 

 

 
 

 แผน า ที่ ๒.๑  ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขององค์การสะ านปลา 
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ตารางที ่๒.๑  วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้น/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างรายชื่อหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้น/ 

บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เจ้าของ 
- กระทรวงการคลัง คณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา พนักงาน
องค์การสะพานปลา 

- กำกับดูแลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน 

หน่วยงานกำกับดูแล 

- สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

- ถ่ายทอดนโยบายของประเทศมาสู่กลยุทธ์ขององค์กร  

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
- กำกับดูแลและขับเคลื่อนกระบวนการทางงบประมาณ
ประจำป ี

หน่วยงานราชการที่
เก่ียวข้อง 

- กรมประมง 
- ให้การสนับสนนุในการอบรมวิชาการด้านการประมง 
- ตรวจสุขอนามัยท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา 
- ตรวจสอบการเข้าออกของเรือประมง 

- กรมการท่องเท่ียว 
- กรมธนารักษ์ 
- กรมป่าไม้ 
- กรมเจ้าท่า 
- องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- ให้การสนับสนนุในภารกิจท่ีเกี่ยวพันกับการท่องเท่ียว 
- ให้เช่าท่ีดินของสะพานปลาท่าเทียบเรือ 
- ให้สิทธิก่อสร้างเพิ่มเติมสิ่งรุกล้ำลำน้ำ 
- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของท่าเทียบเรือและ
องค์การสะพานปลา 

ประชาชน/สังคม/
ชุมชน  

- ชุมชนในละแวกพืน้ท่ี อสป. 
- ร่วมรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมละแวกพื้นท่ี อสป. 
ร่วมกัน  

คู่สัญญารับจ้าง 
และผู้ส่งมอบ 

- บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 

- บริษัทผู้รับจ้างบริการด้านต่างๆ - ให้บริการด้านต่างๆ 

- บริษัทผู้จัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ 

- จัดหาและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

คู่ความร่วมมือและ
ผู้ ัฒนาโครงการ 

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
- ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

- สนับสนนุและแนะนำการดำเนินการต่างๆตามตัวชี้วดั 
- ให้สินเชื่อเงินกู้ดอกเบ้ียต่ำกับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ
และตลาดประมงอ่างศิลา 

สื่อมวลชน 
- ช่องสถานีโทรทัศน์ต่างๆ 
- หนังสือพิมพ์ต่างๆ 
- ออนไลน์ต่างๆ 

- สื่อสารข่าวสาร กิจกรรม และภารกิจต่าง 

 



ห น้ า  | ๗ 

 

  แผนยุทธศาสตร์ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗  

 

  

อสป. มีการวิเคราะห์เพื่อจัดระดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมิติของผลกระทบ (Impact) 
และอิทธิพล (Influence) ซึ่งการจัดระดับความสำคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นขั้นตอนท่ีสำคัญเพื่อใช้ในการวาง
กลยุทธ์ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้สว่น
เสียได้อย่างสมดุล โดยได้พิจารณาจากระดับผลกระทบ และการมีอิทธิพลต่อองค์กร โดยสามารถแบ่งระดับ
ความสำคัญตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๕  การจัดระดับความสำคัญและรูปแบบการสร้างความสัม ันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

แผน า ที่ ๒.๒  การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ตารางที ่๒.๒  ระดับความสำคัญและรูปแบบการสร้างความสัม ันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับ
ความสำคัญ 

ประเด็นความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รูปแบบการสร้าง
ความสัม ันธ์ 

 
วิธีการสื่อสาร  

 

เจ้าของ 

- มีผลกระทบต่อ
องค์กรสูง 

- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรสูง 

- การกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- สภาพคล่องทางการเงินใน
การดำเนินงาน 

- ปฏิบัติตามนโยบาย และ
รายงานผลการดำเนินงาน
ตามท่ีกำหนด 

- ตอบสนองประเด็น
ที่กังวลและคาดหวัง 

- การเข้าพบแต่ละ
หน่วยงานโดยตรง 

- การประชุมหารือ 

หน่วยงานกำกับดูแล 

- มีผลกระทบต่อ
องค์กรสูง 

- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรสูง 

- ปฏิบัติตามนโยบาย และ
รายงานผลการดำเนินงาน
ตามท่ีกำหนด 

- การสนับสนุน ส่งเสริม 
สหกรณ์, สมาคม, กิจการแพ
ปลา, อุตสาหกรรมและ
ชาวประมง ตามภารกิจหลัก 

- ตอบสนองประเด็น
ที่กังวลและคาดหวัง 

- การเข้าพบแต่ละ
หน่วยงานโดยตรง 

- การประชุมหารือ 

หน่วยงานราชการที่
เก่ียวข้อง 

- มีผลกระทบต่อ
องค์กรสูง 

- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรต่ำ 

- ปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม  

- คำนึงถึงผลประโยชน์ที่
หน่วยงานและผู้เก่ียวข้องได้รับ
ตามประเด็นความร่วมมือ
อย่างเท่าเทียม  

- สร้างการมสี่วน
ร่วมเพ่ือเข้าใจ และ
ตอบสนองประเด็นที่
กังวลและคาดหวัง 

 

- การเข้าพบแต่ละ
หน่วยงานโดยตรง 

- กลไกและเครือข่าย
การทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ 

- การประชุมหารือ 

ประชาชน/สังคม/ชุมชน 

- มีผลกระทบต่อ
องค์กรสูง 

- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรต่ำ 

- ดูแลเฝ้าระวังผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่อาจมีต่อชุมชน
ละแวกข้างเคียง 

- สร้างการมสี่วน
ร่วมในประเด็นที่
กังวลและตอบสนอง
ความต้องการเพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจ 

- การประชุมหารือ 

- การโทรศัพท ์

- การส่งข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น จดหมาย,อีเมล์, 
Line, Facebook 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับ
ความสำคัญ 

ประเด็นความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รูปแบบการสร้าง
ความสัม ันธ์ 

 
วิธีการสื่อสาร  

 

คู่สัญญารับจ้าง 
และผู้ส่งมอบ 

- มีผลกระทบต่อ
องค์กรสูง 

- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรต่ำ 

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าสัญญา และ
เงื่อนไขต่างๆ ตามที่ตกลงไว้
อย่างเคร่งครัด 

- กระบวนการดำเนินงานที่
เป็นระบบและมีมาตรฐาน 

- สื่อสารในประเด็น
ที่กังวล และปฏิบัติ
ตามข้อตกลง 
ข้อบังคับ หรือ 
นโยบาย 

- การประชุมหารือ 

- การโทรศัพท ์

- การส่งข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น จดหมาย,อีเมล์, 
Line 

คูค่วามร่วมมือและ
ผู้ ัฒนาโครงการ 

- มีผลกระทบต่อ
องค์กรต่ำ 

- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรสูง 

- ปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม  
- คำนึงถึงผลประโยชน์ที่
หน่วยงานและผู้เก่ียวข้องได้รับ
ตามประเด็นความร่วมมือ
อย่างเท่าเทียม  

- สร้างการมสี่วน
ร่วมเพ่ือเข้าใจ และ
ตอบสนองประเด็นที่
กังวลและคาดหวัง 

- การเข้าพบแต่ละ
หน่วยงานโดยตรง 

- กลไกและเครือข่าย
การทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ 

- การประชุมหารือ 

สื่อมวลชน 

- มีผลกระทบต่อ
องค์กรสูง 

- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรต่ำ 

- การสื่อสารและประสานงาน

ที่รวดเร็วครบถ้วน   
- คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะที่เกิด

จากการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
ต่างๆ  

- สื่อสารในประเด็น
ที่กังวล และ
ตอบสนองประเด็นที่
กังวลและคาดหวัง 

- การเข้าพบแต่ละ
หน่วยงานโดยตรง 

- การโทรศัพท ์

- การส่งข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น จดหมาย,อีเมล์, 
Line, Facebook 

- การประชุมหารือ 

 

หมายเหตุ: 
 - ความมีผลกระทบต่อองค์กร หมายถึง การมีผลต่อภาพลักษณ์ หรือผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 

- ความมีอิทธิพลต่อองค์กร หมายถึง การมีอิทธิพลต่อทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หรือการได้มาซึ่ง   
  งบประมาณองค์กร 
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อสป. ได้ว ิเคราะห์ประเด็นความต้องการของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่บูรณาการกับยุทธศาสตร์ /          
ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร จากการสำรวจความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามประเด็นความต้องการและ
ความคาดหวัง ดังนี้ 

๑. อสป. มีการกำกับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล (นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส 
การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า) 

๒. อสป. มีสถานะและสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินกิจการ 
๓. อสป. มนีโยบายการดำเนินงานท่ีชัดเจนและครอบคลุมในทุกภารกิจ 
๔. อสป. มกีระบวนการดำเนินงานท่ีเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
๕. อสป. มกีารให้บริการและประสานงานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๖. อสป. มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึง

รูปแบบธุรกิจใหม่ 
๗. อสป. มกีารส่ือสารท่ีมีรูปแบบ ช่องทาง และข้อมูลเผยแพร่ท่ีเป็นประโยชน์อย่างท่ัวถึง 
๘. อสป. มกีารดำเนินงาน ผู้ปฏิบัติงาน สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ ท่ีมีมาตรฐานสุขอนามัยและ

ความปลอดภัยตามหลักสากล 
๙. อสป. มีการสนับสนุน ส่งเสริม สหกรณ์ สมาคม กิจการแพปลา อุตสาหกรรม และ

ชาวประมง 
๑๐. อสป. มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

โดยใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการรวบรวมเสียงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามรายละเอียดการ
สำรวจดูใน ภาคผนวก ก : รายงานการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองคก์ร        
ประจำป ี๒๕๖๓ 

๒.๗  การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ระดับความคาดหวังและความ ึง อใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีต่อองค์กร สามารถแยกได้เป็นของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยใช้ผลจากการวิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีช่องว่าง (Gap) 
ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

 

๒.๖  การระบุประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ความ

คาดหวัง

ความ

พึงพอใจ

ช่องว่าง

 (Gap)

ความ

คาดหวัง

ความ

พึงพอใจ

ช่องว่าง

(Gap)

ความ

คาดหวัง

ความ

พึงพอใจ

ช่องว่าง

(Gap)

ความ

คาดหวัง

ความ

พึงพอใจ

ช่องว่าง

(Gap)

ความ

คาดหวัง

ความ

พึงพอใจ

ช่องว่าง

(Gap)

ความ

คาดหวัง

ความ

พึงพอใจ

ช่องว่าง

(Gap)

ความ

คาดหวัง

ความ

พึงพอใจ

ช่องว่าง

(Gap)

ความ

คาดหวัง

ความ

พึงพอใจ

ช่องว่าง

(Gap)

๑

อสป. มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

 (นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 

ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า)

4 4 0 4 4 0 4.6 4.4 -0.2 3.6 3.4 -0.2 3.6 4 0.4 4.25 2.88 -1.38 2.67 2.67 0 3.82 3.62 -0.2

๒
อสป. มีสถานะและสภาพคล่องทางการเงินในการ

ด าเนินกิจการ
3.5 3.5 0 4 4 0 4.4 3.8 -0.6 3.2 3.2 0 3.8 4 0.2 4.13 2.13 -2 2 2.67 0.67 3.58 3.33 -0.25

๓
อสป. มีนโยบายการด าเนินงานท่ีชัดเจนและ

ครอบคลุมในทุกภารกิจ
4 4 0 3.5 4 0.5 4.6 4 -0.6 3.4 3.4 0 3.8 4.2 0.4 3.63 2.88 -0.75 2.33 2.67 0.33 3.61 3.59 -0.02

๔
อสป. มีกระบวนการด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมี

มาตรฐาน
3.5 3.5 0 3.5 4 0.5 4.8 4.2 -0.6 3.4 3.2 -0.2 4 3.6 -0.4 4.13 2 -2.13 2.33 3 0.67 3.67 3.36 -0.31

๕
อสป. มีการให้บริการและประสานงานท่ีรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ
4 4 0 4 4 0 4.6 4.2 -0.4 3.6 3.6 0 3.8 3.6 -0.2 4.13 2.63 -1.5 2.33 2.67 0.33 3.78 3.53 -0.25

๖
อสป. มีการน านวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการท างาน

ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงรูปแบบธุรกิจใหม่
4 4 0 4 4 0 4.4 4 -0.4 3.2 3.2 0 3.8 3.4 -0.4 3.25 1.88 -1.38 2 2.67 0.67 3.52 3.31 -0.22

๗
อสป. มีการส่ือสารท่ีมีรูปแบบ,ช่องทางและข้อมูล

เผยแพร่ท่ีเป็นประโยชน์อย่างท่ัวถึง
4 4 0 4 4 0 4.6 4 -0.6 3.6 3.6 0 4 3.6 -0.4 4.5 3 -1.5 3.33 3.67 0.33 4 3.7 -0.31

๘

อสป. มีการด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติงาน สถานท่ี และ

วัสดุอุปกรณ์ ท่ีมีมาตรฐานสุขอนามัยและความ

ปลอดภัยตามหลักสากล

4 4 0 4 4 0 4.6 4.6 0 3.6 3.6 0 3.8 3.4 -0.4 4.38 3 -1.38 2.67 3 0.33 3.86 3.66 -0.21

๙
อสป.มีการสนับสนุน ส่งเสริม สหกรณ์, สมาคม 

กิจการแพปลา อุตสาหกรรมและชาวประมง
4 4 0 4 4 0 4.6 4.2 -0.4 3.2 3.2 0 4.2 3.8 -0.4 4 3.5 -0.5 3 2.67 -0.33 3.86 3.62 -0.23

๑๐
อสป. มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม
4 4 0 4 4 0 4.6 4 -0.6 3.2 3.2 0 4 3.8 -0.2 4.5 3 -1.5 3 3 0 3.9 3.57 -0.33

3.9 3.9 0 3.9 4 0.1 4.58 4.14 -0.44 3.4 3.36 -0.04 3.88 3.74 -0.14 4.09 2.69 -1.4 2.57 2.87 0.3 3.76 3.53 -0.23

ข้อ เฉล่ีย

เฉล่ีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยงานก ากับดูแล
หน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวข้อง
ค าถาม เจ้าของ ส่ือมวลชน

คู่ความร่วมมือและ

ผู้พัฒนาโครงการ

ประชาชน/สังคม/

ชุมชน

คู่สัญญารับจ้าง

และผู้ส่งมอบ

    ตารางที่ ๒.๓  ตารางแสดงรายละเอียดช่องว่าง (Gap) ความ ึง อใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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บทท่ี ๓ 

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ปี  .ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 

จากการวิเคราะห์สถานภาพด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย SWOT Analysis และผลจาก
การวิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีช่องว่าง (Gap) ระดับความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า อสป. มีความจำเป็นต้องตระหนักถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
ในปัจจุบันที่มีอิทธิพลมากขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กร จึงให้ความสำคัญในการสร้างความผูกพันกับผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียอย่างครอบคลุม โดยคำนึงถึงการสร้างและส่งมอบคุณค่าในการบริการที ่สอดคล้องกับกฎระเบียบ          
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีแตกต่างกัน อีกท้ังการรับมือต่อความท้าทาย
ที่มีความซับซ้อน การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งล้วนต้องอาศัยกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่อให้กระบวนการในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของ อสป. มีการพิจารณาประเด็นท่ีมีความสำคัญ
ต่อการตัดสินใจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มและการบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการตรวจสอบและ
ประเมินผลของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนำไปบูรณา
การเข้ากับการกำกับดูแลขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรและการบริหารจัดการในทุกระดับของ อสป. 
เพื่อให้การเกิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จึงนำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรบรรลุสู่การเป็น “ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของ อสป.    
ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์วิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) อันเป็นแผนหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร       
อันนำมาสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ดังนี้ 

๓.๑ วิสัยทัศน์และ ันธกิจ 

 วิสัยทัศน์  
“ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำท่ีได้มาตรฐานสากล”  

  ันธกิจ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒. สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคล่ือนองค์กร 

๓.๒ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

 เพื่อให้มีการบริหารจัดการในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 เพื่อสร้างการยอมรับในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของ อสป. 
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๓.๓ แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี  .ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗    

(ระยะ ๕ ปี) ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของหลักเกณฑ์ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำมากำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงานต่างๆ สรุปได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  สร้างและ ัฒนาความผูก ันและระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 

Engagement and Management System) 

มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน โดยการ

กำหนดผู้มีส่วนได้เสียและวิธีการมีส่วนร่วมตามระดับความสำคัญและผลกระทบท่ีมีต่อกัน ซึ่งมีกระบวนการเริ่มต้น

ในการบริหารจัดการโดยอ้างอิงจากกระบวนการตามมาตรฐาน (ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕) เพื่อให้มีกระบวนการ

ดำเนินงานท่ีเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบ 

   เป้าประสงค ์:   

๑. เพื่อเพิ่มความความพึงพอใจและความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒. เพื่อสร้างฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   โครงการ : 

๑. พัฒนาความร่วมมือ (Stakeholder Collaboration) กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสำคัญ 

๒. พัฒนาระบบทางการส่ือสาร (Communication) กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสำคัญ 

๓. พัฒนาฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ตารางที่ ๓.๑ แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การสะ านปลา  .ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗  

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑. สร้างและ ฒันา
ความผูก ันและ
ระบบบริหารจัดการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder 
Engagement 
and 
Management 
System) 

 
 
 
 

๑. เพ่ือเพ่ิมความ
ความพึงพอใจและ
ความผูกพันกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
๒.เพ่ือสร้าง
ฐานข้อมูลผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 

๑. พัฒนาความร่วมมือ 

(Stakeholder 

Collaboration) กับกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ 

สบตส. 
 

 

จำนวนกิจกรรม
หรือผลงานที่เกิด
จากความร่วมมือ

กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

๑ 
ผลงาน 

 
 

๑ 
ผลงาน 

 

๑ 
ผลงาน 

 

๑ 
ผลงาน 

 
 
 

๑ 

ผลงาน 

 

๒. พัฒนาระบบทางการ

สื่อสาร (Communication) 

กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

สำคัญ 

สบตส. 
 

ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย  

- >= 
๗๐% 

>= 
๗๕% 

>= 
 ๘๐% 

>= 
๘๕% 

๓. พัฒนาฐานข้อมูลผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

สบตส. 
 
 
 
 
 

ฐานข้อมูล
Stakeholder 

Profile 

>= 
๘๐% 

>= 
๘๕% 

>= 
๙๐% 

>= 
๙๕% 

๑๐๐

% 
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อสป. กำหนดแผนการสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีการระบุกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง รวมท้ั งกำหนด
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดของผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

ตารางที่ ๓.๒  แผนการสร้างความสัม ันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี ๒๕๖๓ 

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ไตรมาส ๑ 
การดำเนินงาน 

ไตรมาส ๒ 

การดำเนินงาน 
ไตรมาส ๓ 

การดำเนินงาน 
ไตรมาส ๔ 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาความผูกพันและระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement and Management System) 

๑.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาความร่วมมือ 
(Stakeholder 
Collaboration) กับกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม 

• จำนวนกิจกรรมหรือ

ผลงานที่เกิดจากความ

ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย : เป้าหมาย ๑ 

ผลงาน 

• จัดทำ Profile ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ระบุเครือข่าย
ความร่วมมือ 
• กำหนดระดับและวิธีการ
เชื่อมโยงเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการเชื่อมโยงที่
กำหนดไว้ 
• ปรับปรุงข้ันตอนการ
ตอบสนองให้รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

• กำหนดและสื่อสาร
ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• สร้างความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานพันธมิตร/
คู่ความร่วมมือทบทวน
กระบวนการทำงานด้าน
พัสดุ/หรือที่เกี่ยวเน่ืองที่
ส่งผลต่อคูค่้า/ผูส้่งมอบ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์/
นโยบาย 
• รับฟังความคิดเห็นของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• สื่อสารข้อมูลการ

เชื่อมโยงไปยังผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียให้หน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

• สื่อสารแนวทางการ

ปฏิบัติงานตาม

สถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง 

• เข้าติดตามประเมินผล

ความพึงพอใจของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

• การทบทวนและ

ปรับปรุง (Act, Review 

and Improve) 

กระบวนการ 

 

๓.๔  แผนการสร้างความสัม ันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี  .ศ. ๒๕๖๓ 
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ตารางที่ ๓.๓  แผนการสร้างความสัม ันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี ๒๕๖๓  

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ไตรมาส ๑ 
การดำเนินงาน 

ไตรมาส ๒ 

การดำเนินงาน 
ไตรมาส ๓ 

การดำเนินงาน 
ไตรมาส ๔ 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาความผูกพันและระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement and Management System) 

๑.๒ 
 
 
 
 
 
 

แผนงานพัฒนาระบบ
ทางการสื่อสาร 
(Communication) กับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม 

• ความพึงพอใจและ

ความผูกพันของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย : เป้าหมาย 

> =๘๐% 

 

 

 

• เผยแพร่ข้อมูลการ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์/
นโยบาย 
 

 

 

• ทบทวนกระบวนการ
ทำงานด้านพัสดุ/หรือที่
เก่ียวเน่ืองที่ส่งผลกระทบ
ต่อคู่ค้า/ผู้สง่มอบ 
 

• พัฒนาระบบ IT เข้ามา

สนับสนุนการสื่อสาร

และรับฟังเสียงสะท้อน

จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกกลุ่ม 

• สื่อสารข้อมูลให้กับ

ผู้เก่ียวข้องเพ่ือนำสู่การ

ปรับปรุงการทำงาน 

• ติดตามผลการประเมิน 
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ตารางที่ ๓.๔  แผนการสร้างความสัม ันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี ๒๕๖๓  

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ไตรมาส ๑ 
การดำเนินงาน 

ไตรมาส ๒ 

การดำเนินงาน 
ไตรมาส ๓ 

การดำเนินงาน 
ไตรมาส ๔ 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาความผูกพันและระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement and Management System) 

๑.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานพัฒนา
ฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

• ฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย : เป้าหมาย มี

ข้อมูลStakeholder 

Profile สำเร็จ ๑๐๐% 

• วิเคราะห์ supply chain 

และ SE-AM กำหนดกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

• จัดทำ Stakeholder 
Profile 
 

 

 

• พัฒนาระบบ IT จัดทำ

เป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

• รองรับเชื่อมโยง

ฐานข้อมูลกับฐานข้อมูล

ลูกค้า 
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บทท่ี ๔ 
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การปฏิบัติ 

๔.๑  แนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การปฏิบัติ 
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ติดตาม ประเมินผลของแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. 

๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ยึดหลักการมีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ โดยท่ีสำนักวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ประสาน รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปในภาพรวมของแผนเสนอต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการให้ข้อคิดเห็น
และกำหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้แก่หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง โดยสามารถกำหนดขอบเขตของการถ่ายทอด 
ติดตาม และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ดังนี้ 

 การถ่ายทอด  โดยกำหนดให้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๗ แก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้รับรู ้และเข้าใจ เพื่อให้สามารถผลักดันผลการ
ดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการสำรวจการรับรู้ และเข้าใจแผนฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

 การติดตาม  เป็นกระบวนการและวิธีการในการกำกับการปฏิบัติงานโครงการ/แผนงาน ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ อสป. ให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และ
งบประมาณ โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
กระบวนการทำงานของแต่ละแผนงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ท่ีกำหนดไว้ 

 การประเม ินผล (ตามแนวทาง PDCA : Plan Do Check Act)  เป็นกระบวนการในการ
เปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงานกับแผนที่กำหนด การกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาท่ี
เกิดขึ้น ในทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการประเมินผล
กระทบทั้งทางตรง/ทางอ้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

ท้ังนี้จะได้มีการทบทวนกระบวนการถ่ายทอด ติดตาม และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
นวัตกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

รอบเวลาการติดตามและประเมินผล  สำหรับระยะเวลาท่ีจะใช้ในการติดตามผล เป็นดังต่อไปนี้  
๑. ระยะเวลาตามไตรมาส เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานรายโครงการ  
๒. ระยะส้ินสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทบทวนปรับแผนงานโครงการสาหรับการพัฒนาเพื่อให้บรรลุ

เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ท่ีกำหนด  
๓. ระยะส้ินสุดปีของแผนฯ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อประเมินผลการดาเนินงานเมื่อส้ินสุดระยะเวลาของ

แผนฯ และเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำนโยบายเพื่อการจัดทำแผนฉบับต่อไปเสนอต่อผู้บริหาร
ระดับสูง  
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อสป. ได้กำหนดแนวทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นปัจจัยนำเข้า 

(Input)  ในการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

รับทราบรายละเอียดสำคัญของแผนและโครงการสำคัญต่างๆ ผ่านการให้ข้อคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิเช่น 

ช่องทางการติดต่อองค์กร ผ่านเว็บไซต์ www.fishmarket.co.th  และกล่องข้อความ (Inbox) ของ Facebook  

หลักของ อสป. และมีการกำหนดทีมงานโดยมีผู้รับผิดชอบหลัก คือ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผล

ความต้องการผู้มีส่วนได้เสียและวิเคราะห์เพื่อปรับเปล่ียนแผนงานท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีจำเป็น อาทิเช่น 

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม กระบวนการส่ือสาร เป็นต้น 

อสป. มีการนำเสียงของผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานและกำกับกิจการท่ีดี (Good 

Governance) และกระบวนการทำงานท่ีสำคัญ (Key Work System) โดยพิจารณาจากเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ท่ีเข้ามาจากช่องทางต่างๆท่ีองค์กรเปิดไว้ ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน หรือข้อร้องเรียน ท้ังในเรื่องความ ไม่พึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน หรือ ความไม่โปรงใสในการทำงาน จะกำหนดให้มีการหารือร่วมกันในการประชุมผู้บริหารระดับสูง และ

สายงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาท้ังในระดับ     เฉพาะหน้า รวมถึงทบทวนยุทธศาสตร์

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีถ่ายทอดลงในแต่ละสำนัก รวมทั้งกำหนดแนวทางการ

ประเมินผลการดำเนินงานท้ังระดับองค์กรและระดับสำนักท่ีเกี่ยวข้อง  ในกรณีท่ีจำเป็นผู้บริหารระดับสูงจะเข้าไปมี

ส่วนร่วมในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นใน

ประเด็นท่ีกังวล 

อสป. มีการจัดสรรทรัพยากรด้านผู้มีส่วนได้เสียไว้โดยกำหนดไว้ในงบประมาณที่กระจายลงสู่สำนัก    

ท่ีเกี่ยวข้องบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด ท้ังนี้ขึ้นกับประเด็นท่ีจะส่ือสารในแต่ละปี พร้อม

กำหนดผู้รับผิดชอบและผลลัพธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน อาทิเช่น จำนวนสื่อที่จะเผยแพร่ จำนวนกิจกรรม

ความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนผลงานวิจัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รายได้ที่จะเพิ่มขึ้นจากการสร้างความสัมพันธ์รอบ

ระยะเวลาเฉล่ียในแต่ละกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

ในกรณีท่ีจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อสป. มีรายได้นอก

งบประมาณอื่นๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนเพื่อลดช่องว่าง (Gap) ของการจัดหาทรัพยากร 

อสป. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนส่วนเสียทั ้งใน

ระดับองค์กร ระดับสำนักต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook YouTube และ 

๔.๒  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๔.๓  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกระบวนการขององค์กร 

๔.๔  แนวทางการจัดสรรและบริหารทรั ยากร 

๔.๕  การรายงานผลการดำเนินงานการสร้างความสัม ันธ์/บริหารจัดการผู้มีส่วนส่วนเสีย 
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Website เป็นประจำอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง รวมถึงมีการรายงานไว้ในรายงานประจำปี โดยมีสำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรวบรวมเนื้อหาประเด็นความต้องการความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของกลุ่มงานต่างๆ ตลอดจนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม เพื่อนำมาสื่อสาร ทั้งนี้กำหนดให้มีการสำรวจความพึง

พอใจเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมด้านการรายงานผลการสร้างความสัมพันธ์/บริหาร

จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3 

 

อสป. มีการระบุและเตรียมความพร้อมการจัดการความเส่ียงในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย โดยกำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยมีการนำแผนความเสี่ยงนำเป็นวาระเข้าเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบ โดยประเด็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการบริหาร จัดการและการสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีดังนี้ 

ตารางที่ ๔.๑  แผนการบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๖๓ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการและการสร้างความสัม ันธ์  
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ความเสี่ยงที่การ
ดำเนินงานไม่ตอบสนอง
ตามความต้องการของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โครงการ เป้าหมาย 
 

การดำเนินงาน  
  

เจ้าของ 

การดำเนินงานที่อาจจะไม่
สำเร็จตามยุทธศาสตร์และ
นโยบายที่กำหนดไว้ 

 

 

จำนวนโครงการสำคัญ 

 
 

 

• วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์/
นโยบาย 

 
 

• เผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/
นโยบาย 

• จัดทำ/ทบทวน ยุทธศาสตร์/นโยบาย 

• ดำเนินงานตามโครงการและยุทธศาสตร์ที่
กำหนดไว้ 

• ติดตามผลกระทบของงาน/โครงการที่ระบ ุ

• ประเมินผล 

หน่วยงาน
กำกับดูแล 

 

 

การดำเนินงานที่อาจจะไม่
สำเร็จตามยุทธศาสตร์และ
นโยบายที่กำหนดไว้ 

 

 

จำนวนโครงการสำคัญ 
• วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์/
นโยบาย 

• เผยแพร่ข้อมูลการว ิเคราะห์ยุทธศาสตร์/
นโยบาย 

• จัดทำ/ทบทวน ยุทธศาสตร์/นโยบาย 

• ดำเนินงานตามโครงการและยุทธศาสตร์ที่
กำหนดไว้ 

• ติดตามผลกระทบของงาน/โครงการที่ระบุ 

• ประเมินผล 

๔.๖  โอกาสและความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการสร้างความสัม ันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ความเสี่ยงที่การ
ดำเนินงานไม่ตอบสนอง
ตามความต้องการของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โครงการ เป้าหมาย 
 

การดำเนินงาน 
 

หน่วยงาน
ราชการท่ี
เก่ียวข้อง 

รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงของ
การจัดสรรงบประมาณซึ่ง
อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ของ อสป. 

บูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานเครือข่าย
เพ่ือดำเนินงานที่
สอดคล้องกับ
งบประมาณ 

จำนวน
โครงการความ
ร่วมมือ 

• ระบุหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ 

• กำหนดแผนงาน 

• สร้างความร่วมมือตามแผน 

ประชาชน/
สังคม/ชุมชน 

การดำเนินงานที่อาจส่งผล
กระทบเชิงลบต่อชุมชนและ
ภาพลักษณ์ของ อสป. 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชนและสังคม 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน / ไม่มี
ข่าวเชิงลบ 

• กำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน 

• ระบุงาน/โครงการ ที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบ 

• สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมตามแผน 

• ติดตามผลกระทบของงาน/โครงการที่ระบ ุ

• ประเมินผล 

คู่สัญญา
รับจ้างและผู้

ส่งมอบ 

 

การขาดความเข้าใจที่ชัดเจน
ใ นกฎ ห มา ย  ข ้ อบ ั ง คั บ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของ อสป. ซึ่ง
อาจทำให้เกิดความผิดพลาด
ในกาปฏิบัติงาน 

 

สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และทัศนคติต่อกาการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ 

ไม่พบกรณีที่
การปฏิบัติงาน
ไม่สอดคล้องกับ
กฎหมาย 
ข้อบังคับ 
ระเบียบ 

• จัดทำบัญชีของกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบ        
ที่สำคัญ 

• สรุปเน้ือหาสำคัญที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

• จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน 

• จัดทำ/ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

• จัดอบรม/สัมมนาใหค้วามรู ้

• ประเมินผล 

คู่ความร่วมมือ
และผู้ ัฒนา

โครงการ 

รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงของ
การจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ของ อสป. 

บูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานเครือข่าย
เพ่ือดำเนินงานที่
สอดคล้องกับ
งบประมาณ 

จำนวน
โครงการความ
ร่วมมือ 

• ระบุหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ 

• กำหนดแผนงาน 

• สร้างความร่วมมือตามแผน 

สื่อมวลชน 
การดำเนินงานที่อาจส่งผล
กระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์
ของ อสป. 

สร้างความสัมพันธ์ที ่ ดี
กับสื่อมวลชน 

ไม่มีข่าวเชิงลบ 

• กำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน 

• ระบุงาน/โครงการ ที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบ 

• สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมตามแผน 

• ติดตามผลกระทบของงาน/โครงการที่ระบุ 

• ประเมินผล 
 

 

 

 

 



ห น้ า  | ๒๒ 

 

  แผนยุทธศาสตร์ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗  

 

แนวทางเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมขององค์กรเพื่อพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์/บริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีดังนี้ 

๑. การดำเนินการทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการดำเนินงานและเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อระบุจุดอ่อนหรือข้อจำกัดของระบบ
การดำเนินงาน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งในมิติ กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์และ
ผลกระทบในระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร สำหรับการใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงระบบงานต่อไป 

๒. การดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย โดยดำเนินการ
แก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนหรือข้อจำกัดของระบบการดำเนินงาน หรือการใช้ระบบดิจิทัลในการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดียิ่งขึ้น 

๓. การประยุกต์การบริหารความเส่ียงมาใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 
โดยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อพิจารณาถึงปัจจัยเส่ียงท่ีส่งผล
กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงาน และกำหนดมาตรการหรือขั้นตอนดำเนินงานท่ีเหมาะสม
เพื่อลดโอกาสและระดับผลกระทบจากปัจจัยเส่ียงนั้น ๆ 

จากการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การปฏิบัติข้างต้น หากมีการดำเนินการและ
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและบุคลากร อสป. ในทุกระดับจะช่วยขับเคล่ือนให้แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ เกิดผลที่เป็นรูปธรรม สามารถสร้างความสัมพันธ์ที ่ดีและยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสีย เพื่อเป็นแรงขับเคล่ือนให้ อสป. และประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนต่อไป 

................................................................. 

๔.๗  แนวทางในการเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการสร้างความสัม ันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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1 กระทรวงการคลัง หน่วยงานรัฐ

คณะกรรมการองค์การสะพานปลา

2 นายชวลิต  ชูขจร ประธานกรรมการ

3 นายฆนัท  ครุธกูล กรรมการ

4 นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์ กรรมการ

5 นางสาวจูอะดี  พงศ์มณีรัตน์ กรรมการ

6 นางสาวชุติมา  ศรีปราชญ์ กรรมการ

7 นายภัทระ  ค าพิทักษ์ กรรมการ

8 นายประยูร  ด ารงชิตานนท์ กรรมการ

พนักงานองค์การสะพานปลา

9 นายมณเฑียร  อินทรน์อ้ย ผูอ้  านวยการองคก์ารสะพานปลา (11)

ชือ่หนว่ยงาน..  องคก์ารสะพานปลา

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มท่ี#1 : เจ้าของ

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
ประเภทการติดต่อ *



1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  02-281-5884 webmaster@opsmoac.go.th
เลขท่ี 3 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขต

พระนคร กรุงเทพฯ 10200
หน่วยงานรัฐ

2
ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ
02-298-5880-7 webmaster@sepo.go.th

310 อาคาร SME Bank ช้ัน 2 ถนนพหลโยธิน แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หน่วยงานรัฐ

ชือ่หนว่ยงาน..  องคก์ารสะพานปลา

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มท่ี#2 : หน่วยงานก ากับดูแล

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

tel:022815884
mailto:webmaster@opsmoac.go.th
mailto:webmaster@sepo.go.th


1 บริษัท ปตท. จ ากัด 02-537-1077 natcha.t@pttplc.com 555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กทม. 10900 ชมรมรัฐวิสาหกิจเพ่ือชุมชน

2 ส านักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ  02-173-9229 fposamutprakarn@gmail.com
666/1 ม.6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน    อ.

เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
หน่วยงานรัฐ

3
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือ 

ประมง จังหวัดสมุทรปราการ
 02-173-9141 pipo1boat@gmail.com

666 ม.6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน       อ.

เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
หน่วยงานรัฐ

4
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

02-579-7435 

(3613) (2208)
http://www.arda.or.th

61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร 

กทม. 10900

ภายใต้แนวคิดจุดเปล่ียน 2003 อนาคตไทย ด้วย

งานวิจัยเกษตร “Beyond Disruptive Technology”

5

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ส านักการเกษตร

ต่างประเทศ

02-281-9312  -

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 3 ถนนราชด าเนินนอก แขวง

บ้านพานถม เขตพระนคร กทม. 10200

ผู้เช่ียวชาญ FAO ขอเข้าพบหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

กับการด าเนินโครงการ  “Capacity Building to 

Reduce Avoidable Food Waste in Micro, Small 

and Medium Food Processing Enterprises”

6 ส านักงานวิจัยแห่งชาติ
02-561-2445 

(105,120,121)
khunchanok.ponrct.go.th

196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กทม.
ประชุมช้ีแจง "PMU พบประชาคมวิจัย"

7 ส านักงานเทศบาลอ่างศิลา 092-259-1516 angsila_sp@hotmail.com ถ.เสม็ด-อ่างศิลา จ.ชลบุรี 20000
ประสานงานเร่ืองการจัดสรรผู้ประกอบการ จ านวน 

283 ราย ตลาดประมงอ่างศิลา

8 ท่ีว่าการอ าเภอเมืองชลบุรี 085-714-6570  -
ถ.พระยาสัจจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง

ชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ปลัดอ าเภอ ประสานงานเร่ืองการจัดสรรพ้ืนท่ีและการ

พิจารณาสิทธิผู้ประกอบการ 283 ราย

9 กรมประมง 02-5620600 ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ให้การสนับสนุนในการอบรมวิชาการด้านการประมง   

 ตรวจสุขอนามัยท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา 

ตรวจสอบการเข้าออกของเรือประมง

ประเภทการติดต่อ *

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มท่ี#3 : หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง

ชือ่หนว่ยงาน..  องคก์ารสะพานปลา

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ

http://www.arda.or.th/


ชือ่หนว่ยงาน..  องคก์ารสะพานปลา

1 สมศักด์ิ ศักด์ิหริรักษ์ 08-1895-7039 - 104/52 ซ.เฉลิมพล ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

2 สุจะรัตน์ รังสิยานนท์ 08-3103-6330 - 2/59 ถ.ศรีสุทัศน์ หมู่ 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

3 สุรชัย เสียงไพเราะ 08-1895-6525 - 74/177 ม. 3 ถ.ร่วมพัฒนา ต.รัษฎา อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

4 ชนม์กานต์ ล้ิมสวัสด์ิ 08-9474-5345 - 2/95 ถ.ศรีสุทัศน์ ม. 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

5 สวาท นาคเชียร 08-9873-8919 - 25/71 ม. 1 ถ.เทพประทาน ต.รัษฎา อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

6 ธนวรรณ ไทรทอง 08-9292-8822 - 52/121 ม. 3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

7 กาญจนา หลิมพาณิชย์ 08-1891-6548 - 21/34 ถ.หลวงพ่อ  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

8 ดวงจันทร์ เอกคณะ 08-3103-6264 - 8/98 ม. 3 ถ.รัษฎานุสรณ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

9 เบญจวรรณ  กุนทีกาญจน์ 08-1698-0849 - 2/113 ม. 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

10 ประวัติ อ้ึงรังษี 08-1896-7953 - 2/113 ม. 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

11 ปริมล ไพรส าราญ 08-3104-4322 - 2/81 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

12 ชูเกียรติ เงินเอนก 08-1623-0326 - 2/13-15 ถ.ศรีสุทัศน์ ม. 1 ต.รัษฎา  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

13 สุนทร แกล้วทนงค์ 08-3648-6086 - 64/137 ถ.ศรีสุทัศน์ ม. 3 ต.รัษฎา อ.เมือง ต.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

14 ศุภโชค ใจดี 09-2351-5880 - 74/261 ม. 3 หมู่บ้านซิต้ีโฮม ซอย 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

15 สมพร จตุภุช 08-9816-6881 - 2/53-54 ถ.ศรีสุทัศน์ หมู่ 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

16 อมร แก้วสีเหลือง - - 68/239 ม. 7 ต.รัษฎา อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

17 บุญมา หร่ังสะอาด 08-1894-0163 - 33/47 ม. 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

18 วารี ทรายละเอียด 08-1979-0157 - 68/592 ม. 7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

19 วาณี ศรีสุภาวดี 08-1979-8115 - 98/24 ถ.สุรินทร์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

20 ศิธร แซ่ตัน 08-1979-8593 - 52/57 ซ.โหนทรายทอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (ประกอบกิจการ)

21 นิกร ต่อไมตรี - - บริษัท ซี แองเจิล ครุยซ์ จ ากัด 50/79 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (เช่าพ้ืนท่ี)

22 โดม พลายด้วง 076-614-236 - บริษัท พรานอันดามัน ทราเวล จ ากัด 63/107 ม. 4 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (เช่าพ้ืนท่ี)

23 ปณัฐศ์ษา ส่งเกียรติวงศ์ 076-224-084 - บริษัท เอเช่ียนภูเก็ตมารีนแอสด์ด๊อคยาด จ ากัด 2/120 ม. 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (เช่าพ้ืนท่ี)

24 MR.Lin, Chieh Hsien 076-614-200 - บริษัท ซ่วน หยิง จ ากัด 2/98 ม. 1 ถ.ศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (เช่าพ้ืนท่ี)

25 สมควร ตันนาภัย 076-211-382 , 076-212-402 - บริษัท สีกิจ จ ากัด 116/16 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (เช่าพ้ืนท่ี)

26 อนันต์ แต่บุญญานุภาพ - - บริษัท ภูเก็ตยูเน่ียนฟู้ดส์ จ ากัด 3/21 ม.1 ต.รัษฎา   อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ผู้รับบริการ (เช่าพ้ืนท่ี)

27 อุดม ชนะภัย - - 51/3 ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ผู้ซ้ือสัตว์น้ ารายย่อย

28 อุเทน ศิรินุพงศ์ - - 93/107 ม.5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ผู้ซ้ือสัตว์น้ ารายย่อย

29 บุญลือ ศิรินุพงศ์ - - 93/82 ม.5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ผู้ซ้ือสัตว์น้ ารายย่อย

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มท่ี#4 : ประชาชนท่ัวไป

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *



ชือ่หนว่ยงาน..  องคก์ารสะพานปลา

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มท่ี#4 : ประชาชนท่ัวไป

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

30 สุทัศน์ จ่ัวแจ่มใส - - 135 ถ.กระ อ.เมือง ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต 83000 ผู้ซ้ือสัตว์น้ ารายย่อย



1 นายสยาม  ชัยวิเชียร 085-8138027 siam.ch@hotmail.com 439/55 ม.4 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 คู่สัญญาจ้าง

2 บริษัท ปิติห้องเย็น จ ากัด  02-3892213 piticold@hotmail.com 333 , 333/1 ม.4 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 เอกชน

3 บริษัท สุรพลฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 02-3853038 sakchai@surspon.com 44/141 ซ.1 กาญจนาภิเษก  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 เอกชน

4 บานช่ืน  สวัสดี 095-9391978 - 340 ม.6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 คู่สัญญาจ้าง

5 อดิสร ปุ่ยพล 089-2893480 - 101/457 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  จัดจ้างซ่อมแซม

6 ชาตรี เพ็ชรยืนยง 082-7791779 - 44 ถ.อนุภาษภูเก็ต ซ.หัชนานิเวศน์ 1/1  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  จัดจ้างซ่อมแซม

7 โรงกลึงพรชัย - - 2/77-78 ถ.ศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  จัดจ้างซ่อมแซม

8
บริษัท คอนไฟด์ คอนสตร๊ัคช่ัน กรุ๊ป จ ากัด  

(นายบรรจง ป้ันทอง)
076-319513 , 081-0839505 - 121/29 ม. 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  จัดจ้างซ่อมแซม

9 ร้าน อ.เจริญกลการ (ณัฐชิต จิรสัจจะกุล) 089-8751899 - 32/5 ถ.ขวาง ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  จัดจ้างซ่อมแซม

10 บริษัท มาร์ซัน จ ากัด 090-9634915 mcladminz@marsh.th.com ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

11 สมหญิง  นุชปาณ 092-2591516 angsila_sp@hotmail.com ถ.เสม็ด-อ่างศิลา จ.ชลบุรี 20000 การจัดสรรผู้ประกอบการตลาดประมงอ่างศิลา

12 บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด 02-89342117  - 30,32 ซ.63 ถ.พระราม2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ จ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิง

ชือ่หนว่ยงาน..  องคก์ารสะพานปลา

                   ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มท่ี#5 : คู่สัญญารับจ้างและผู้ส่งมอบ

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

mailto:siam.ch@hotmail.com
mailto:piticold@hotmail.com
mailto:sakchai@surspon.com
mailto:mcladminz@marsh.th.com
mailto:angsila_sp@hotmail.com


1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ส านักงานใหญ่ 02-645-9000 crm@ghbankcontact.com 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โครงการพ่ีเล้ียง

2 ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 02-2653000 310 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม
ให้สินเช่ือดอกเบ้ียต่ าแก่ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ

และตลาดอ่างศิลา

ชือ่หนว่ยงาน..  องคก์ารสะพานปลา

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มท่ี#6 : คู่ความร่วมมือ

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *



1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 0-2272-1030 cs@thairath.co.th
บริษัท วัชรพล จ ากัด

เลขท่ี 1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2 เดลินิวส์ 0-2790-1111 editor@dailynews.co.th
บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด อาคารเดลินิวส์ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี 

กรุงเทพมหานคร 10210

3 มติชน ออนไลน์ 0-2589-0020-1 article@matichon.co.th
บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน)

12 ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900

4 ไทยโพสต์ ออนไลน์ 0-2240-2612 politicthaipost@hotmail.com เลขท่ี 1850-1862 ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

5 ประชาชาติ ออนไลน์ 0-2589-0020-1 prachachat.net@gmail.com

บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน)

12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศ 1

แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

6 มติชน 0-2589-0020-1 article@matichon.co.th

บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน)

12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศ 1

แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10901

7 ไทยรัฐ ออนไลน์ 0-2127-1222 cs@thairath.co.th 
บริษัท เทรนด์ วี จี 3 จ ากัด

เลขท่ี 1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

8 NEW18 online 0-2021-7777 contact@newtv.co.th
บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด 818 หมู่ 2  ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

9 นิตรสารเทคโนโลยีชาวบ้าน (ออนไลน์) 0-2589-0020-1 techno.matichon@gmail.co.th

บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน)

12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศ 1

แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10901

10 นิตรสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 0-2589-0020-1 techno.matichon@gmail.co.th

บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน)

12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศ 1

แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10902

11 LINE TODAY  -  -  - 

ประชาสัมพันธ์องค์กร

ชือ่หนว่ยงาน..  องคก์ารสะพานปลา

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มท่ี#7 : ส่ือมวลชน 

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

mailto:cs@thairath.co.th
mailto:editor@dailynews.co.th
mailto:article@matichon.co.th
mailto:politicthaipost@hotmail.com
mailto:prachachat.net@gmail.com
mailto:article@matichon.co.th
mailto:cs@thairath.co.th
mailto:contact@newtv.co.th
mailto:techno.matichon@gmail.co.th
mailto:techno.matichon@gmail.co.th


ชือ่หนว่ยงาน..  องคก์ารสะพานปลา

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มท่ี#7 : ส่ือมวลชน 

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

12 ฐานเศรษฐกิจ ออนไลน์ 0-2338-3751 thansettakij.nm@gmail.com

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด

1854 ช้ัน 8 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

13 เดลินิวส์ ออนไลน์ 0-2790-1111 editor@dailynews.co.th
บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด อาคารเดลินิวส์ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี 

กรุงเทพมหานคร 10210

14 สยามรัฐ ออนไลน์ 0-2435-2022-26 info@siamrath.co.th
บริษัท สยามรัฐ จ ากัด เลขท่ี 1589 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

10700

15 ส านักข่าวเดอะไทยเพรส (ออนไลน์) 08-9447-7817 thethaipressnews@gmail.com 159 ซอยอินทามระ 43 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

16 พิมพ์ไทย (ออนไลน์) 08-5567-4091 natshapol@gmail.com  -

17 เดอะ พัทยา นิวส์ (ออนไลน์) / FB 08-0604-3295 pattayanewseditor@gmail.com
เดอะพัทยานิวส์  205/12-13 ถนนพัทยาใต้ 2 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

18 ชลบุรีวันน้ี (ออนไลน์)  -  -  - 

19 ส านักงานประชาสัมพันธ์ จ.ชลบุรี 038-279448  - 

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี

ต าบลบางปลาสร้อย  อ าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี   20000

20 เว็ปไซด์นิวส์รีพอร์ต นครปฐมอินไซด์ 06-1539-7400 newsreport1421@gmail.com
บริษัท นิวส์รีพอร์ต นครปฐมอินไซด์

 34 ม.2 ต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150

21 NBT (ออนไลน์) 0-2275-2053 nbt.prd@gmail.com
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 236 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดิน

แดง กรุงเทพมหานคร 10400

22 NBT (เว็ปไซด์) 0-2275-2053 nbt.prd@gmail.com
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 236 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดิน

แดง กรุงเทพมหานคร 10400

23 NBT ทีวี 0-2275-2053 nbt.prd@gmail.com
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 236 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดิน

แดง กรุงเทพมหานคร 10400

24 เกษตรท ากินออนไลน์ 08-1554-6816 dolmanus14@gmail.com  - 

25 www.Onlinenewstime.com 08-9294-4914 chanit22@yahoo.com เดอะพลีโน่ พระราม 5 ป่ินเกล้า ต าบล บางสีทอง อ าเภอบางกรวย นนทบุรี

26 Cop Hero Thailand Magazine 035-921-126  -  - 

ประชาสัมพันธ์องค์กร

ประชาสัมพันธ์องค์กร
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ชือ่หนว่ยงาน..  องคก์ารสะพานปลา

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มท่ี#7 : ส่ือมวลชน 

ล าดับ
ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *

(ไม่ใส่ค าน าหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

27 บางแสนโพสต์ ทีวี (FB) 09-2251-4768  - 96/156 หมู่ 1 ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

28 Twitter ศูนย์ข่าวภาคกลาง ช่อง 9 0-2201-6088  -  - 

29 เว็ปไซด์ เวทีข่าวรายสัปดาห์  -  -  -

30 FB เพ่ือนข่าวเรารักกันชลบุรี  -  -  -

31 ข่าวเด่น ประเด็นดัง ยูทูป 08-9819-3573 suwitphakdee2558@gmail.com  -

32 www.Btripnews.com 08-1554-7272 kok.naritha@gmail.com 7/162 หมู่บ้านบูรพา 25 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

33 www.thainews.prd.go.th 0-2248-8600 nnt.thainews@gmail.com 
ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

90-91 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

34 ท้องถ่ินชล ออนไลน์  - thongtinchon@gmail.com  - 

35 หนังสือพิมพ์ ซี.เอช.โพสต์ ชลบุรี (ออนไลน์)  08-74798191 taiban_big@hotmail.com  -

36 หนังสือพิมพ์ชล (ออนไลน์) 038-386520 s.na.chon.168@gmail.com ส านักงานเลขท่ี 45 หมู่ท่ี 8 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130

37 ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. 0-2201-6509 contact@mcot.net บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

38 www.Tna.mcot.net 0-2201-6000 contact@mcot.net บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

39 ผู้จัดการออนไลน์ MGR ONLINE 0-2629-4488 astvnewmedia@gmail.com 98/5-10 98/5-10 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

40 www.thailandplus.tv 0-2954-5252 thailandplus.tv@gmail.com
บริษัท ทูเกทเตอร์ ครีเอช่ัน จ ากัด เลขท่ี 83/104 ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 

กรุงเทพฯ 10210

41 www.M2FNEWS.COM 0-2616-4442 nhakran@m2fnews.com อาคารบางกอกโพสต์ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

42
สวท.ชลบุรี สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (วิทยุ

ออนไลน์)
038-113-371-8 radiochon@gmail.com

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 119 หมู่ 1 ต าบลเสม็ด  อ าเภอเมือง  จังหวัด

ชลบุรี   20000

43 TNN16 ทีวี 08-8924-4942 tnnthailand@truecorp.co.th 118/1 อาคารทิปโก้ ช้ัน9 ถนนพระราม6 แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

44 บ้านเมือง (ออนไลน์) 0-2930-1600 onlinebanmuang@gmail.com
บริษัท นวกิจ บ้านเมือง จ ากัดเลขท่ี 1 ซอยปล้ืมมณี  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

45 SPRINGNEWS.CO.TH 09-7021-4518 anusorn.c@springnews.co.th
บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ช้ัน 11 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900

46 MarketPlus Online 08-1355-3636 info@marketplus.in.th
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ช้ัน 4

เลขท่ี 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ประชาสัมพันธ์องค์กร

ประชาสัมพันธ์องค์กร
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ภาคผนวก ข 
รายงานการสำรวจความต้องการและความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อองค์กร 
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