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ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา 

สืบเนื่องจากนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐบาล ที่ต้องการให้หน่วยงาน
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงาน การบริการ 
และการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ สามารถบูรณาการ ใช้และ
เชื่อมโยงการสร้างระบบฐานข้อมูลด้านสารสนเทศ ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม ส่งผลต่อ
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในภาพรวม และปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะ
หลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต 
การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง  

องค์การสะพานปลา ตระหนักถึงความจำเป็นของการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อสนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
การบริหารงานภายในองค์กร การอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนที ่เกี ่ยวข้อง จึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การสะพานปลาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ที่สามารถนำไปสู่การวางแผนงบประมาณ ตลอดจนการจัดหา พัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับและใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเต็มศักยภาพ 

นโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Governance) 

องค์การสะพานปลาต้องมีการกำกับดูแลบริหารจัดการ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และโครงสร้าง
ด้านพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานด้านธุรกิจขององค์การสะพานปลา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ขององค์กร ตลอดจนมีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และมีแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลที่ดีขององค์การสะพานปลา  

เป้าประสงค์หลักในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

๑.๓.๑ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มั่นคงปลอดภัย 
มีประสิทธิภาพในการใช้งานมีมาตรฐาน 

๑.๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงสามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้บริการแก่ชาวประมง ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป 

๑.๓.๓ เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้ความสามารถในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการปฏิบัติและพัฒนากระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๑.๓.๔ เพื่อสนองตอบนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนของราชการ
และรัฐวิสาหกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
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การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การที่เก่ียวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อมภายในและภายนอกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสรุปเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสะพานปลาได้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ :  

“มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ยกระดับ
การพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ : 

๑) เพื่อให้องค์กรมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมเพียงพอพร้อมใช้งานภายในและสามารถ

ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาคประชาชน และภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

๓) เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ได้ตลอดเวลา 

๔) เพื่อสนับสนุนให้องค์กรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการให้บริการ ต่อยอดองค์ความรู้

ด้านประมง ขยายความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรภาคประมงให้สูงขึ้น 
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ส่วนที่ ๒ หลักการและเหตุผล 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้เป็นการ
นำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐), แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕), ยุทธศาสาตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และ
แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗  มาเป็นกรอบแนวคิดสำคัญที่มุ ่งเน้น ให้เห็นถึง
ประโยชน์ที่กลุ่มผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกควรจะได้รับจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารขององค์กร  

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การสะพานปลา 

โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสะพานปลา
เป็น ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย
และมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินการ และบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับทักษะบุคคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ใช้งานทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาล  

เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การสะพานปลา 
จึงวางแผนจะดำเนินโครงการต่าง ๆ ไว้ตามระยะเวลาต่าง ๆ โดยการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ 
(Project Prioritization) จะประกอบด้วยมุมมองต่างท่ีเกี่ยวข้อง คือ  

๑. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ 
๒. ความพร้อมในการจัดทำโครงการ ความเป็นไปได้ที่จะดำเนินโครงการทันที 
๓. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตวัชี้วัดของโครงการ 
๔. ความคุ้มค่าการลงทุน 
๕. ความสัมพันธ์กับโครงการอ่ืน 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการสำคัญ 
งบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและมาตรฐาน (Infrastructure) 

เป้าประสงค์  เพ่ือให้องค์การสะพานปลามีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสื่อสารข้อมูลระหว่างบุคลากร
ภายใน และรองรับการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก ที่เหมาะสม เพียงพอ พร้อมใช้งาน มีมาตรฐานและความปลอดภัย 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความพร้อม
ใช้งานและต่อเนื่อง ปลอดภัย
น่าเชื่อถือ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีจัดให้มี
ระบบบริหารจัดการ ควบคุมและ
สามารถป้องกันการเข้าถึงได้อย่าง
มีมาตรฐาน 

-ร้อยละความสำเร็จของการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

๑. โครงการจัดหาและติดตั้ง
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Infrastructure) ระยะที่ ๒ 

๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินการและบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์  เพ่ือการบูรณาการระบบฐานข้อมูลของทั้งองค์กรให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ มีภาพรวมในการ
พัฒนาร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการ ดำเนินงาน มีความสะดวกในการสืบค้นฐานข้อ มูลสามารถนำมาวิเคราะห์ 
คาดการณ์ เพื่อให้สามารถนำไปบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทบทวน ปรับปรุง กระบวน การ
ทางทำงานขององค์การสะพานปลา
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือทดแทนกระบวนการ
ดำเนินงานภายในและการ
ให้บริการประชาชน 

- ร้อยละความสำเร็จของระบบที่
มีการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน 

๑. โครงการนำร่อง Digital 
Transformation ระยะที่ ๑ 
(Module ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและบัญชี) 

๑ 

๒. โครงการจ้างบำรุงรักษา
ระบบบริหารสัญญาค่าเช่าใช้
สถานที่ของสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมง 

.๑๒ 
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ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการทีด่ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการจัดหาและติดตั้งระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) ระยะที่ ๒ 

๑. ความเป็นมา 

องค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นหนึ่งในองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ที่มีการพัฒนาและประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการขับเคลื่อนและให้บริการด้านธุรกิจมาโดยตลอด 
โดยมีสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสำนักงานหลักในการดูแลและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในทุก ๆ ด้าน สามารถรองรับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในด้านต่าง ๆ 
รองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื ่อสารที ่ทันสมัย พร้อมให้บริการตลอดเวลา เพิ ่มขีดความสามารถ 
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารจัดการระบบ ซึ่งการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับขับเคลื่อนองค์การสะพานปลาเพ่ือนำไปสู่
การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ ตามพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างเป็นระบบสู่ความเป็นเลิศได้ ตลอดจนเพื่อให้สอดรับกับแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
๒.๒ เพ่ือให้บริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศขององค์กรในด้านต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา 
๒.๓ เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนและให้บริการด้านธุรกิจดิจิตอลในอนาคต 
๒.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารจัดการระบบ 

๓. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการขับเคลื ่อนองค์การ
สะพานปลาเพ่ือนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ 

๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

  ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 

๕. สถานที่ดำเนินโครงการ 

  องค์การสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

๖. วิธีการและข้ันตอนการดำเนินการ 

  ระบบจัดหาและติดตั้งระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) ระยะที่ ๒ 
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
  ๖.๑ ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ 

๖.๑.๑ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่าย (Firewall) 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๕ | หน้าที ่  ๑๒ / ๑๘ 

 

๖.๑.๒ อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาแบบไร้สาย (Access Point Controller) 
รองรับ ๓๒ Controller 

๖.๑.๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาแบบไร้สาย (Access Point) 
๖.๑.๔ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (L๓ Core Switch) 
๖.๑.๕ อุปกรณ์สำรองไฟขนาด ๑๐ kVA 

๖.๒ ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ 
๖.๒.๑ ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์เสมือน 
๖.๒.๒ ซอฟต์แวร์ระบบสำรองข้อมูล (Backup Software) 
๖.๒.๓ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศ (IT Infrastructure 

Management System) 
๖.๓ ระบบการแจ้งซ่อม 
๖.๔ งานติดตั้งและปรับปรุงระบบ Network 
๖.๕ งานบำรุงรักษาระบบเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และ การบำรุงรักษาแบบ

แก้ไข (Corrective Maintenance) 
๖.๖ การสนับสนุนการใช้งานและบริการหลังการขายในระหว่างการรับประกัน 

๗. แผนการดำเนินงาน 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ             

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ             

 
๒.๑ คณะกรรมการจัดทำร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 

            

 ๒.๒ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง             

 ๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ             

๓ 
นำเสนอ ผออ. ให้ความเหน็ชอบ
ร่างขอบเขตงาน (TOR) 

            

๔ ออกประกาศขอบเขตงาน (TOR)             

๕ ลงนามสัญญาจ้าง             

๖ ดำเนินโครงการ             

๗ รับมอบโครงการ             

๘ สรุปนำเสอนผู้บริหาร             
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๘. งบประมาณ 

งบประมาณ วงเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) 

๙. ผลผลิตของโครงการ 

องค์การสะพานปลา มีระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความปลอดภัยและ
ทันสมัย 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  รองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์การสะพานปลาเพื่อนำไปสู่
การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ 

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ 

  สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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โครงการนำร่อง Digital Transformation ระยะท่ี ๑ (Module ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและบัญชี) 

โครงการจัดซื้อซอร์ฟแวร์ระบบบริหารงานบุคคล 

๑. ความเป็นมา 

องค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นหนึ่งในองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปัจจุบันกระบวนการส่วนใหญ่ยังเป็น Physical Process ทำให้เกิดความล่าข้าต่อการดำเนินงานและการ
ให้บริการทางองค์การสะพานปลา จึงมีแนวคิดการจัดทำ Digital Transformation เพ่ือนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
เป็นแรงขับเคลื ่อนหลักขององค์การสะพานปลา ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการชับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวท์โลก 
และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ และเแผนพัฒนาดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไหย นำไปสู่การประยุกติใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วย
ในการปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายมาเปลี่ยนเป็นวิธีการ
ดำเนินธุรกิจ การดำเนินงานปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐ ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล
ต่าง ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในทุกรูปแบบ ให้ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล สามารถแสดงให้เห็นได้ทั้งในเชิงปริมาณ 
รูปแบบ ความชับซ้อน และความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้ข้อมูลในแต่ละส่วนจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 
สามารถนำมาวิเคราะห์ได้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒.๒ เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพ 
๒.๓ เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานภายในองค์กรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
๒.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารข่าวสารข้อมูลภายในองค์กร ให้สามารถจัดเก็บอยู่ใน

รูปแบบไฟล์งาน อิเล็กทรอนิกส์และง่ายต่อการนำมาใช้ 

๓. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล รองรับการขับเคลื่อนองค์การสะพานปลาเพ่ือนำไปสู่
การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ 

๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

  ตุลาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๕. สถานที่ดำเนินโครงการ 

  องค์การสะพานปลา 
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๖. วิธีการและข้ันตอนการดำเนินการ 

  ระบบบริหารงานบุคคล ผู้รับจ้างจะต้องปรับแต่ง แก้ไข ปรับปรุง และดำเนินการทำให้ระบบ
บริหารงานบุคคล สามารถนำมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้  

๖.๑ ระบบสามารถบริหารและจัดเก็บข้อมูลพนักงาน การนำเข้าข้อมูลและโครงสร้างองค์กร
จากระบบรายชื่อส่วนกลางขององค์การสะพานปลาได้ 

๖.๒ ระบบสามารถจัดการเวลาปฏิบัติงานของพนักงานได้ 
๖.๓ ระบบสามารถจัดการเงินเดือนและเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
๖.๔ ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน 
๖.๕ ระบบสามารถลาและอนุมัติแบบออนไลน์ได ้
๖.๖ ระบบสามารถออกรายงานสรุปการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายเดือนได้ โดยใช้ข้อมูล

ตารางเวลาปฏิบัติงาน การลา และการลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

๗. แผนการดำเนินงาน 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

๑ ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ      

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ      

 
๒.๑ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน 
(TOR) 

     

 ๒.๒ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง      

 ๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ      

๓ 
นำเสนอ ผออ. ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขต
งาน (TOR) 

     

๔ ออกประกาศขอบเขตงาน (TOR)      

๕ ลงนามสัญญาจ้าง      

๖ ดำเนินโครงการ      

๗ รับมอบโครงการ      

๘ สรุปนำเสอนผู้บริหาร      
 

 

๘. งบประมาณ 

งบประมาณ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
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๙. ผลผลิตของโครงการ 

องค์การสะพานปลา มีระบบบริหารงานบุคคล 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  องค์การสะพานปลา มีระบบสารสนเทศที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ข้อมูล
ข่าวสารภายในองค์กร สามารถนำไปใช้งานต่อได้ง่าย และจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบไฟล์งานอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ 

  สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ / สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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โครงการจัดซื้อซอร์ฟแวร์ระบบบัญชี 
๑. ความเป็นมา 

องค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นหนึ่งในองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปัจจุบันกระบวนการส่วนใหญ่ยังเป็น Physical Process ทำให้เกิดความล่าข้าต่อการดำเนินงานและการ
ให้บริการทางองค์การสะพานปลา จึงมีแนวคิดการจัดทำ Digital Transformation เพ่ือนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
เป็นแรงขับเคลื ่อนหลักขององค์การสะพานปลา ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการชับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวท์ โลก 
และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ และเแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไหย นำไปสู่การประยุกติใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วย
ในการปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายมาเปลี่ยนเป็นวิธีการ
ดำเนินธุรกิจ การดำเนินงานปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐ ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล
ต่าง ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในทุกรูปแบบ ให้ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล สามารถแสดงให้เห็นได้ทั้งในเชิงปริมาณ 
รูปแบบ ความชับซ้อน และความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้ข้อมูลในแต่ละส่วนจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 
สามารถนำมาวิเคราะห์ได้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้เกิดการบริหารและติดตามหนี้สินที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒.๒ เพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลของลูกหนี้ 
๒.๓ เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานภายในองค์กรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูลการติดตามหนี้ ให้สามารถจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ

ไฟล์งานอิเล็กทรอนิกส์และสะดวกต่อการนำมาใช้งาน 

๓. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

เพ่ือพัฒนาระบบบัญชี รองรับการขับเคลื่อนองค์การสะพานปลาเพ่ือนำไปสู่การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างเป็นระบบ 

๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

  ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 

๕. สถานที่ดำเนินโครงการ 

  องค์การสะพานปลา 
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๖. วิธีการและข้ันตอนการดำเนินการ 

  ระบบบัญชี (ระบบบริหารหนี้สิน) รายละเอียดประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้  
๖.๑ คุณลักษณะทั่วไป 

๖.๑.๑ ระบบมีลักษณะเป็น Web-based Application 
๖.๑.๒ ระบบสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ Mobile, Tablet, Desktop PC, Notebook 

๖.๒ ระบบสามารถรองรับการบริหารหนี้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมของสำนักงานของสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ แห่ง 

๖.๓ ระบบสามารถรองรับการแบ่งหมวดค่าเช่าและค่าธรรมเนียม จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๑ 
หมวด 

๖.๔ ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวของลูกหนี้ได้ เช่น ลูกหนี้ประเภทนิติบุคคล 
ลูกหนี้ประเภทบุคคลธรรมดา 

๖.๕ ระบบสามารถบริหารจัดการหนี้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมของแต่ละสำนักงานได้ 
๖.๖ ระบบสามารถแจ้งเตือนรายการหนี้ค้างชำระไปที่ลูกหนี้ผ่านทาง SMS ได้ โดยรองรับการ

แจ้งเตือนได้ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ข้อความต่อเดือน 
๖.๗ ระบบสามารถออกรายงานรายละเอียดลูกหนี้ได้ 

๗. แผนการดำเนินงาน 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๑ ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ       

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ       

 
๒.๑ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน 
(TOR) 

      

 ๒.๒ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง       

 ๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ       

๓ 
นำเสนอ ผออ. ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขต
งาน (TOR) 

      

๔ ออกประกาศขอบเขตงาน (TOR)       

๕ ลงนามสัญญาจ้าง       

๖ ดำเนินโครงการ       

๗ รับมอบโครงการ       

๘ สรุปนำเสอนผู้บริหาร       
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๘. งบประมาณ 

งบประมาณ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

๙. ผลผลิตของโครงการ 

องค์การสะพานปลา มีระบบบัญชีเพ่ือบริหารจัดการหนี้สิน 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  องค์การสะพานปลา มีระบบการบริหารและติดตามหนี้สินที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
สามารถนำไปใช้งานต่อได้ง่าย และจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบไฟล์งานอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ 

  สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ / สำนักงานบัญชี 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
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โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารสัญญาใช้บริการสถานที่ขององค์การสะพานปลา                      
และท่าเทียบเรือประมง 

๑. ความเป็นมา 

ด้วยองค์การสะพานปลา มีความประสงค์จะจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารสัญญาใช้
บริการสถานที่ขององค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ระบบงานฐานข้อมูลการ
บริหารสัญญาใช้บริการสถานที่ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

๒. วัตถุประสงค ์

  เพื่อบำรุงรักษาระบบบริหารสัญญาใช้บริการสถานที่ของขององค์การสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง ให้มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง และข้อมูลทางบัญชีที่จัดเก็บโดยโปรแกรมดังกล่าวไม่ให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งาน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดจ้างผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบบริหารสัญญาใช้บริการสถานที่ขององค์การสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

๓. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

เพื่อบำรุงรักษาระบบบริหารสัญญาใช้บริการสถานที่ขององค์การสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง ให้มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

  ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 

๕. สถานที่ดำเนินโครงการ 

  องค์การสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

๖. วิธีการและข้ันตอนการดำเนินการ 

  โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารสัญญาใช้บริการสถานที่ขององค์การสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
  ๖.๑ บำรุงรักษาระบบบริหารสัญญาใช้บริการสถานที่ของขององค์การสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง ให้มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการจ้างบำรุงรักษา 

๖.๒ การสนับสนุนการใช้งานและบริการหลังการขายในระหว่างการรับประกัน 
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๗. แผนการดำเนินงาน 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ             

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ             

 
๒.๑ คณะกรรมการจัดทำร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 

            

 
๒.๒ คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง 

            

 
๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

            

๓ 
นำเสนอ ผออ. ให้ความ
เห็นชอบร่างขอบเขตงาน 
(TOR) 

            

๔ 
ออกประกาศขอบเขตงาน 
(TOR) 

            

๕ ลงนามสัญญาจ้าง             

๖ ดำเนินโครงการ             

๗ รับมอบโครงการ             

๘ สรุปนำเสอนผู้บริหาร             
 

 

๘. งบประมาณ 

งบประมาณ วงเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

๙. ผลผลิตของโครงการ 

องค์การสะพานปลา มีระบบบริหารสัญญาใช้บริการสถานที่ขององค์การสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมงที่มปีระสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  มีระบบบริหารสัญญาใช้บริการสถานที่ขององค์การสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์การสะพานปลา เพ่ือนำไปสู่การบริหารจัดการสัญญาอย่างมีมาตรฐานและ
เป็นไปอย่างมีระบบ 
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๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
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