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ค าน า 
 

  องค์การสะพานปลาได้จัดท าแผนวิสาหกิจ  (แผนทบทวนบทบาทองค์กร)พ.ศ.2557-2561 
ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 5 ปี  โดยก าหนดทิศทางการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลังในการ
ปรับบทบาทองค์กร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยยังคงให้ความส าคัญกับการท าหน้าที่
ให้บริการสถานที่ขนถ่ายและจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ า เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังองค์กร ซึ่ง
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496  อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการแก้ปัญหา
รายได้จากการด าเนินงานมีแนวโน้มลดลงจากภาวะประมงซบเซา  องค์การสะพานปลาจึงได้ปรับเปลี่ยน
ทิศทางการด าเนินงานจากงานให้บริการเป็นหลัก มาเป็นการขยายงานด้านธุรกิจให้มากขึ้น และเพื่อให้
แผนวิสาหกิจฉบับนี้มีความเป็นปัจจุบัน จึงได้ก าหนดให้มีการทบทวนแผนเป็นประจ าทุกปี หลังจากสิ้นสุด
ไตรมาสที่ 2 โดยท าการปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลด้านสถานการณ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และปรับเปลี่ยน
ช่วงเวลาของแผนโดยตัดปีที่ผ่านมาออก และเพิ่มปีถัดจากแผนเดิมอีก 1 ปี ซึ่งจะท าให้กรอบระยะเวลาของ
แผนยังคงเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากปีที่ก าลังจะมาถึง เช่นนี้เรื่อยไป   
  ส าหรับเนื้อหาของแผนวิสาหกิจฉบับนี้ มีการก าหนดแผนงาน โครงการตามกรอบแนวคิด
ข้างต้น โดยแบ่งกลยุทธ์การด าเนินงานออกเป็น 4 กลยุทธ์ และได้มีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับความสอดคล้อง
ของแผนธุรกิจกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ให้กับ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการต่างๆ รวมถึง มีการจัดท าแผนการเงิน ประมาณการผลตอบแทน
ของโครงการต่างๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  เพื่อให้การด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร
บรรลุตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 
                  ส านักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 

         สิงหาคม 2556 
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บทที่ 1 
สภาวะเศรษฐกิจการประมงของไทย ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555 

 
1. ความส าคัญภาคการประมงกับเศรษฐกิจของประเทศ 
 ปี 2543-2552 ผลผลิตสัตว์น้ าของประเทศไทยที่ผลิตได้เฉลี่ยปีละ 3.2 – 4.1 ล้านตัน ซึ่งจัดว่าเป็น
ผู้น าในภาคการประมงประเทศหนึ่ง และประมาณการว่าผลผลิตสัตว์น้ าปี 2553 – 2556 เบื้องต้นเฉลี่ยปีละ 
3.0-3.1 ล้านตัน โดยสภาพภูมิประเทศที่มีความยาวชายฝั่ง 2,615 กิโลเมตร มีแหล่งท าประมงทะเลใน
น่านน้ าไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันมีพื้นที่รวมประมาณ 316,000 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่เป็น
แหล่งท าประมงน้ าจืดอีกประมาณ 3,750 ตามรางกิโลเมตร รวมทั้งมีบริเวณพื้นที่ชายฝั่งที่มีศักยภาพใน
การเพาะเลี้ยงชายฝั่งประมาณกว่า 6 ล้านไร่ นั้น จะมีความส าคัญต่อการผลิตทางด้านประมงของประเทศ 
แต่จากสถิติปริมาณผลผลิตสัตว์น้ าของประเทศนั้น หลังจากปี 2525 อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ผลผลิตประมงของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด จนกระทั่งถึงปี 2548 อัตราการเปลี่ยนแปลงเริ่มมี
แนวโน้มลดลง 
 ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของภาคประมงในปี 2553 มีมูลค่า 109,136 ล้านบาท ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 1.08 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ หรือร้อยละ 8.72 ของผลผลิต มวลรวมของภาค
การเกษตร ส าหรับปี 2554 ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ ( GDP) 3 ไตรมาสแรกของภาคประมงมีมูลค่า
76,290 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ส่งผลให้พื้นที่
บางส่วนในภาคการประมงได้รับความเสียหาย และสศช. ได้คาดการณ์ว่าในภาคประมงจะมีผลกระทบต่อ
รายได้ 1,756 ล้านบาท ผลกระทบต่อ GDP ราคาประจ าปี 913 ล้านบาท ผลกระทบต่อ GDP ราคาคงที่ 
476 ล้านบาท 
 อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับการประมง เช่นโรงน้ าแข็ง โรงงานแปรรูปสัตว์น้ า ห้องเย็น 
อู่ต่อเรือ ล้วนพัฒนาเพิ่มเติมมาจาคภาคประมง ประมาณว่ามีผู้ประกอบอาชีพในภาคประมงถึง 2 ล้านคน 
หรือร้อยละ 40 เป็นผู้ท าการประมงทุกชนิด ที่เหลือจ านวนร้อยละ 60 เป็นผู้ท างานในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 ผลผลิตสัตว์น้ าท่ีผลิตได้ ส่วนหนึ่งใช้บริโภคภายในประเทศ และส่งออก การบริโภคสัตว์น้ าของคน
ไทยต่อหัวต่อปีในช่วงปี 2551 ที่ผ่านมาเฉลี่ย 33.5 กิโลกรัม ส าหรับมูลค่าการส่งออกได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 
ในปี 2554 ไทยเกินดุลด้านการค้าสัตว์น้ าประมาณ 187,487 ล้านบาท มีการส่งออกภาคการประมง                 
(กุ้ง ปลาหมึก ทั้งสดและแปรรูปแช่เย็นแช่แข็ง) ทั้งปี 2554 มีปริมาณ 1,974,555 เมตริกตัน ลดลงจากปี 
2553 ร้อยละ 4.07% มูลค่า 272,401 ล้านบาท กลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98  
2. สถานการณ์การผลิตทางการประมงปี 2554 
 จากสถิติปริมาณผลผลิตสัตว์น้ ารวมของประเทศที่เริ่มมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงตั้งแต่ปี 
2548 นั้น พบว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2548-2553 ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 5.31 ต่อปี  
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 ส าหรับปี 2554 ประมาณการเบ้ืองต้นปริมาณผลผลิตรวม 2.99 ล้านตันลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 
3.89 โดยผลผลิตที่ได้จากการท าประมงทะเล 1.611 ล้านตันหรือร้อยละ 54 การท าประมงน้ าจืด 0.226 
ล้านตันหรือร้อยละ 7.58 จากการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 0.811 ล้านตัน หรือร้อยละ 27.17 จากการเลี้ยง              
สัตว์น้ าจืด 0.338 ล้านตันหรือร้อยละ 13.01 เนื่องจากการเกิดมหาอุทกภัยในรอบปี โดยมีน้ าท่วมใหญ่ถึง 
62 จังหวัด ท าให้ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับในปี 2554 ลดลง รวมทั้งผลผลิตด้านน้ าจืดและสัตว์น้ า
ชายฝั่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากมวลน้ าจืดท่ีมีปริมาณมากไหลลงสู่ทะเล ท าให้สัตว์น้ าชายฝั่งส่วนใหญ่
โดยเฉพาะหอยซึ่งหนีไม่ทันล้มตายได้ 
 2.1 การจับสัตว์น้ า 
 2.1.1 การประมงทะเล 
  การจับสัตว์น้ าจากธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ทะเลจากธรรมชาติเริ่มมีแนวโน้มลดลง              
มาตั้งแต่ปี 2548 โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตระหว่างปี 2548-2553 ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 8.82 
ต่อปี โดยพบว่าในระหว่างปี 2550-2551 มีอัตราการลดลงของผลผลิตมากที่สุดถึงร้อยละ 20.9 อย่างไร                 
ก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูทะเลไทย เช่น การสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ า การอนุรักษ์ 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกให้ท าการประมงอย่างมีความรับผิดชอบ และการจัดการประมงทะเลอย่างมี
ประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีส่วนร่วม เหล่านี้เป็นต้น 
  ประมาณการเบ้ืองต้นผลผลิตจากการท าประมงทะเลในปี 2554 มีปริมาณ 1.611 ล้านตัน 
หรือร้อยละ 53.92 ของผลผลิตรวม จากปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้านการประมงทะเลที่
ต้องการการฟื้นฟู จึงได้มีการจัดท าแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย(พ.ศ.2552-2556) เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบการด าเนินการต่อไป 
 2.1.2 การประมงน้ าจืด 
  แหล่งท าการประมงน้ าจืดหลัก ได้แก่ แม่น้ า ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ า ท่ีเหลือเป็นหนอง
บึงขนาดเล็ก การท าประมงน้ าจืดเป็นวิถีชีวิตไทยมาต้ังแต่ในอดีต และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของ
ประชาชนในชนบท ชาวประมงส่วนใหญ่เป็นชาวประมงพื้นบ้าน จะมีการท าเพื่อธุรกิจการค้าซึ่งมีขนาดเล็ก
เฉพาะในแหล่งน้ าใหญ่ ๆ ด้วยข้อจ ากัดของทรัพยากรและสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ ท าให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟู โดยการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าและได้ปล่อยลงแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ พบว่า
ระหว่างปี 2548-2553 อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตจากการจับสัตว์น้ าจืดจากแหล่งน้ าธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.26 ต่อปี  
  ประมาณการผลผลิตเบื้องต้นในปี 2554 ผลผลิตสัตว์น้ าจืดมีปริมาณ 226,500 ตัน หรือ
ร้อยละ 7.58 ของผลผลิตรวมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 7.96 ชนิดสัตว์น้ าท่ีจับได้
ส่วนใหญ่  ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาดุก ปลาไน ปลานิล และปลาเบญจพรรณอื่น ๆ 



 6 

 2.2 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามี 2 ประเภท ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืดในอดีตผลผลิตสัตว์น้ าได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเป็นส่วนใหญ่ แต่ต้ังแต่ปี 2531 เป็นต้นมา การ
เพาะเลี้ยง สัตว์น้ าชายฝั่งเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เมื่อพิจารณาอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยงระหว่างปี 2558-2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.42 ต่อปี จาก
ผลผลิตรวมของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในปี 2554 ซึ่งมีปริมาณทั้งสิ้น 1.150 ล้านตันลดลงจากปี 2553              
ร้อยละ 10.54 ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ านั้นพบว่าประมาณร้อยละ 70 ของผลผลิต เป็น
ผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
  2.2.1 การเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 
  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งบางชนิดสามารถเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ าท่ีอาจทดแทน สัตว์น้ า
ทะเลซึ่งมีแนวโน้มลดลง มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง เพระผลผลิตมีราคาและความ
ต้องการสูง ชนิดสัตว์น้ าที่เพาะเลี้ยงกัน ได้แก่ กุ้งทะเลโดยเฉพาะกุ้งขาวแวนนาไม ปลาทะเล และหอย 
  การเลี้ยงกุ้งเป็นธุรกิจที่มีผลผลิตมากที่สุดของการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง มีการส่งออกคิด
เป็นปริมาณกว่าร้อยละ 80 มีผู้น าเข้ากุ้งขาวแวนนาไมมาเลี้ยง มีอัตราการรอดตายสูง มีความทนทานกับ
สภาพแวดล้อมได้ดีกว่า แม้ว่าจะมีราคาต่ ากว่ากุ้งกุลาด าแต่ก็สามารถทดแทนกันได้ 
  ประมาณการผลผลิตเบื้องต้นในปี 2554 การเลี้ยงกุ้งทะเล 550,000 ตัน ลดลงจากปี 
2553 ร้อยละ 2.96 คิดเป็นกุ้งขาวแวนนาไม ร้อยละ 99 ของผลผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยง 
  ส าหรับการเลี้ยงหอยนั้น ปี 2554 ประมาณการเบ้ืองต้นว่าได้ผลผลิต 245,620 ตัน ลดลง
จากปี 2553 ร้อยละ 10  
  ส าหรับการเลี้ยงปลาทะเล ได้แก่ ปลากะพงขาวและปลากะรัง(ปลาเก๋า) ในปี 2554 ได้ 
ผลผลิตรวมประมาณ 16,090 ตัน ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 0.74 โดยกว่าร้อยละ 80 เป็นผลผลิตปลา
กะพงขาว ที่เหลือเป็นปลากะรัง 

2.2.2 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
  ประเภทการเลี้ยงอาจเป็นการเลี้ยงปลาชนิดเดียว ( monoculture) หรือเลี้ยงหลายชนิด
รวมกัน ( polyculture) ยังมีการเลี้ยงปลาน้ าจืดร่วมกับกิจกรรมเกษตรอย่างอื่น( Intregrated) เช่นร่วมกับ
การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช/ผลไม้ หรือร่วมกับการท านา ความนิยมการเพาะเลี้ยงเริ่มหลังจากปี 2506 เป็น
ต้นมาได้มีการขยายการเลี้ยงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการประสบความส าเร็จในการผสม
เที่ยมของสัตว์น้ าหลายชนิด แต่หลังจากปี 2548 เป็นต้นมา กลับพบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต
ระหว่างปี 2548-2553 ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.08 ต่อป ี
  ปี 2554 การเลี้ยงสัตว์น้ าจืดมีผลผลิต 338,800 ตัน ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 21.64 แยก
เป็นปลาเพาะเลี้ยงและสัตว์น้ าอ่ืน ๆ 319,450 ตัน ชนิดสัตว์น้ าที่ส าคัญซึ่งมีผลผลิตรวมกันคิดเป็นกว่า           
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ร้อยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาสลิด ปลาสวาย และปลาช่อน 
และกุ้งก้ามกรามมีผลผลิต 19,350 ตัน การที่ผลผลิตมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง ส่วนหนึ่งมาจากปัญหา
อุทกภัยของประเทศต้ังแต่ปี 2549 เป็นต้นมา 
  นอกจากสัตว์น้ าจืดที่เลี้ยงเพื่อการบริโภคแล้ว ยังมีการเลี้ยงปลาสวยงามเป็นที่นิยมกัน
อย่างแพร่หลายทั้งจ าหน่ายภายในประเทศและเพื่อการส่งออก เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูง แต่มีพื้นที่ฟาร์ม
เลี้ยงขนาดเล็ก 
3. การค้าระหว่างประเทศ 
 การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศมีการขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็นต้นมา 
ระหว่างปี 2544-2553 มูลค่าการส่งออกมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง เป็นไปตามสภาวะและเงื่อนไข ระเบียบ ของ
การค้าระหว่างประเทศ(ตารางที่ 1) ของประเทศคู่ค้า แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการค้า อัตราการ
เปลี่ยนแปลงเฉลี่ยยังคงเพิ่มขึ้นในรอบ 10 ปี  คิดเป็นร้อยละ 2.69 ต่อปี จากข้อมูลล่าสุดในปี 2554 
มูลค่าเพิ่มการส่งออก 272,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มีมูลค่า 236,902 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 14.98  
 ส าหรับการน าเข้าสินค้าประมง ในปี 2554 ไทยน าเข้าสินค้าประมงคิดเป็นมูลค่า 84,914 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2553 (69,241ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 22.64 ท าให้ไทยเกินดุลการค้าสินค้าประมง
ประมาณ 187,487 ล้านบาท 
4. สภาพปัญหา 
 1) การท าประมงแบบเกินศักย์คือสาเหตุ การเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรสัตว์น้ า และเกิดการแย่ง
ชิงทรัพยากรระหว่างกลุ่มการท าการประมง ตลอดจนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ มีราคาสูงขึ้น เช่น น้ ามันและ
แม้ว่าในช่วงปลายปี 2551 น้ ามันจะเริ่มมีราคาลดลงก็ตาม แต่การขาดแคลนทรัพยากรท าให้ชาวประมง
ประสบกับภาวการณ์ขาดทุน รวมทั้งการท่ีเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ท าให้มีการชะลอปริมาณการสั่งซื้อลด 
ส่งผลให้ราคาสัตว์น้ าท่ีจับได้ลดลง ซึ่งเป็นการซ้ าเติมชาวประมงเพิ่มขึ้น 
 2) ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน/แรงงานทาส ในภาคประมงก็ยังคงมีอยู่ ในระดับหนึ่ง เช่น การ
ประมงพาณิชย์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และส่วนหนึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน และ
รอการประกาศรับขึ้นทะเบียนจากภาครัฐ 
 3) การประมงนอกน่านน้ า  นอกจากปัญหาปัจจัยการผลิตมีราคาสูง และ ขาดแคลนแรงงานแล้ว 
ยังมีปัญหาเก่ียวกับสัญญาการท าประมงร่วมที่อาจเป็นสัญญาที่ปฏิบัติไม่ได้เพราะกระท าโดยเจ้าหน้าที่ไม่
มีความรู้ความช านาญด้านประมง และปรากฏว่าเรือไทยยังถูกทางกาต่างประเทศจับกุม เนื่องลักลอบการ
ท าประมงในเขตน่านน้ าประเทศเพื่อนบ้าน อาจโดยจงใจหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเขตพื้นที่ทับซ้อน 
 4) การท าประมงน้ าจืด มีปัญหาการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมและประมงเชิงพาณิชย์
ในแหล่งน้ าจืด และการขยายตัวของชุมชนเมืองมีส่วนท าให้แหล่งน้ าจากธรรมชาติเสื่อมโทรมและลดลง 
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 5) การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง ได้แก่ ปัญหาโรคระบาดกุ้ง สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม จากการขาดการจัดการฟาร์มที่เหมาะสม การขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่ดีและแข็งแรงรวมทั้ง
ผลกระทบจากการประกาศใช้นโยบายของรัฐ ตลอดจนปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะอาหารกุ้งมีราคาสูงขึ้นท า
ให้ต้นทุนสูง ไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาขายกับประเทศคู่แข่งอื่น ๆ ได้ 
 6) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ปัญหาการขาดแคลนเงินทุน ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนขาด
เทคโนโลยีการเลี้ยง เนื่องมาจากผู้เลี้ยงส่วนใหญ่เลี้ยงมาเพื่อยังชีพ และยังขาดก าลังการต่อรองด้านราคา
นอกจากน้ัน ยังประสบการแข่งขันสูง โดยเฉพาะปลาน้ าจืดที่น าเข้าจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน และ
ผลกระทบจากการท าเขตการค้าเสรี (FTA) ส าหรับการเลี้ยงปลาสวยงาม ปัญหาหลัก ได้แก่ โรค พันธุกรรม 
ต้นทุนอาหารสูง และคุณภาพน้ าที่ใช้เลี้ยง 
 7) ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศโลก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาคประมงมากมาย 
5. แนวโน้มเศรษฐกิจการประมง ปี2555 
 5.1 การผลิต  
 คาดการณ์ผลผลิตรวมปี 2555 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2554 ร้อยละ 1.24 เฉลี่ยมีผลผลิตรวม
ประมาณ 3.03 ล้านตัน แยกเป็นผลผลิตที่ได้จากการจับจากธรรมชาติทั้งจากการท าประมงทะเล 1.59 
ล้านตันคิดเป็นร้อยละ 52.59 ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 1.26 และการท าประมงน้ าจืด 0.211 ล้านตันคิด
เป็นร้อยละ 7 นั้น ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 6.8 เช่นกัน ซึ่งเกิดจากปัญหาของการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรประมง และปัญหาอุทกภัย ท าให้ปริมาณผลผลิตส่วนหนึ่งไม่ถูกบันทึกผ่านระบบตลาด แต่
ผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดประมาณการว่ามีผลผลิต 0.430 ล้านตัน ซึ่งมีสัดส่วนของผลผลิต
ประมาณร้อยละ 14.22 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 หากไม่มีปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นและจากการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
0.792 ล้านตันหรือร้อยละ 26.21 กลับลดลงเล็กน้อยจากปี 2554 ร้อยละ 2.33 อาจจะได้รับผลกระทบจาก
การใช้มาตรา 9 ในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
 5.2 การส่งออก 
 จากข้อมูลส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดโดยรวมว่า
แนวโน้มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโดยจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 4.5 – 5.5 ในปี 2555 
(เนื่องจากประเทศได้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในปลายปี 2554 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้ปรับลดการประมาณการเศรษฐกิจปี 2554 จากร้อยละ 3.5-4.0 เป็นร้อยละ 1.5 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2554) 
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ตารางท่ี 1 มูลค่าการส่งออก-น าเข้าสินค้าประมงของไทยปี 2544-2554 
การส่งออก การน าเข้า 

ปี มูลค่า             
(ล้านบาท) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ) 

ป ี มูลค่า             
(ล้านบาท) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ) 

2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 

190,901 
169,186 
175,102 
194,388 
194,086 
213,986 
205,867 
228,218 
224,513 
236,902 
272,401 

 
-11.38 
3.50 
11.01 
-0.16 
10.25 
-3.79 
10.86 
-1.62 
5.52 
14.98 

2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 

2554 

46,523 
46,397 
47,675 
51,330 
59,235 
60,465 
60,180 
81,129 
68,525 
69,241 
84,914 

 
-0.27 
2.75 
7.67 
15.40 
2.08 
-0.47 
34.81 
-15.54 
1.04 
22.64 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

เฉลี่ย            
2544-2553 

 
 

        2.69 

 
 
                                           5.27 
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บทที่ 2 
บทบาท และการด าเนินงานขององค์การสะพานปลา 

1. ความเป็นมาและพัฒนาการ 
  แต่เดิมการขนถ่ายและจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าเค็มของจังหวัดพระนครหรือ
กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน มีศูนย์รวมอยู่ที่ถนนทรงวาด อ าเภอสัมพันธวงศ์ การจ าหน่ายสัตว์น้ าจืดมีศูนย์
รวมอยู่ที่หัวล าโพง ริมคลองผดุงกรุงเกษม สถานที่ทั้งสองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรกท าให้การด าเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างไม่สะดวก ในปี พ.ศ. 2491 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ส่ง
คณะผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาภาวการณ์ประมงของประเทศไทยตามค าร้องขอของรัฐบาล คณะผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอว่าระบบตลาดปลาที่มีอยู่เดิมขาดหลักการด าเนินงานทางวิชาการและขาดการสงเคราะห์ในด้าน
สังคมและเศรษฐกิจสมควรที่รัฐบาลจะเข้าด าเนินการแก้ไขปรับปรุงในด้านต่าง ๆ 6 ประการ ดังนี้ 

1. บริการเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์น้ าไปสู่ตลาด (การขนส่ง)  
2. บริการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสัตว์น้ าท่ีสะพานปลา (ห้องเย็น)  
3. การจัดระบบประมูลสินค้าสัตว์น้ า (ตลาดกลางหรือสะพานปลา)  
4. จัดองค์การให้ชาวประมงกู้ยืมเงินทุนและออมสิน (สินเชื่อการเกษตร)  
5. บริการเกี่ยวกับให้สินเชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์การประมง (เครื่องมือและอุปกรณ์  

การประมง) 
6. บริการเกี่ยวกับการส่งเสริมการประมง แนะน าทางวิชาการและอื่น ๆ ตลอดจน

บริการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย (วิชาการและสวัสดิการ)  
เพื่อด าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจการประมงด้านการตลาด  กรมประมง กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดท าโครงการเสนอรัฐบาล เมื่อรัฐบาลรับหลักการและเห็นชอบให้ด าเนินการแล้ว     
กรมประมงจึงได้เริ่มงานในการก่อสร้างสะพานปลาของรัฐขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ต าบลยานนาวา 
อ าเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร ในปี พ.ศ. 2946 ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ. 2496 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496 อันเป็นกฎหมายในการจัดต้ังองค์การสะพานปลา 
โดยจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรรม 
2. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  
  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ ก าหนดให้จัดต้ัง  “องค์การ 
สะพานปลา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. จัดด าเนินการและน ามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ า และ
อุตสาหกรรมการประมง 

2. จัดด าเนินการ หรือควบคุม และอ านวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และ
กิจการ  อ่ืนๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา  
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3. จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง 
4. จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 

 

3. การด าเนินงานขององค์การสะพานปลา 
ภารกิจเชิงสังคม เป็นงานในเชิงรัฐสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง    

ซึ่งเป็นการเกษตรสาขาหนึ่งที่มักจะถูกมองข้าม และไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ท าให้การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับอาชีพประมงมีค่อนข้างจ ากัด ในขณะที่สินค้าประมง จัดเป็นสินค้า
ส่งออกที่ส าคัญ ท ารายได้ให้กับประเทศปีละกว่า 200,000 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นอาหารหลักที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเคียงคู่กับกับข้าวซึ่งได้รับการดูแลจากภาครัฐใน
อันดับต้นๆ องค์การสะพานปลาในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชาวประมง
โดยตรง และมีวัตถุประสงค์การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรเพื่อสนับสนุนการประกอบ
อาชีพประมง จึงได้เปิดด าเนินงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงรวม 18  แห่ง ตลอดแนวชายฝั่งทะเล
ทั้งในภาคใต้    ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้บริการแก่ชาวประมง และผู้
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีสถานที่ในการประกอบอาชีพ รายละเอียดดังนี้ 
  (1) การจัดบริการพ้ืนฐานทางการประมง   

จัดให้มีบริการพื้นฐานเพื่อรองรับอาชีพประมง โดยเฉพาะท่าเทียบเรือประมงและตลาด
สินค้าสัตว์น้ าที่ได้มาตรฐาน พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น โดยคิดค่าบริการในอัตราต่ า  และ
ให้บริการแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค  ป้องกันการผูกขาด  รักษาระดับราคาสัตว์น้ าให้เป็นธรรมแก่ผู้ซื้อและ
ผู้ขาย ตลอดจนส่งเสริมอาชีพประมง ปัจจุบันองค์การสะพานปลาได้เปิดด าเนินงานสะพานปลา 4 แห่ง 
และท่าเทียบเรือประมง 14 แห่ง ดังนี ้
  1. สะพานปลากรุงเทพ  
  2. สะพานปลาสมุทรสาคร 
  3. สะพานปลาสมุทรปราการ  
  4. สะพานปลานครศรีธรรมราช  
  5. ท่าเทียบเรือประมงตราด  
  6. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา (ปัจจุบันให้กลุ่มเกษตรกรท าประมงอ่างศิลาด าเนินการ)  
  7. ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน  
  8. ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี  
  9. ท่าเทียบเรือประมงชุมพร  
           10. ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน  
           11. ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี  
                  12. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา  1 
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           13.ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) 
           14. ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  
           15. ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส  
           16. ท่าเทียบเรือประมงสตูล  
           17. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  
           18. ท่าเทียบเรือประมงระนอง  

(2) การพัฒนาการประมง   
ได้แก่ภารกิจในการพัฒนาอาชีพการท าประมงตลอดจนน ามาซึ่งความเจริญของสะพาน

ปลา  และท่าเทียบเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมประมง โดยการพัฒนาสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมง ซึ่งเป็นสถานที่ขนถ่ายและจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าจากเรือประมง ตลาดกลาง
สินค้าสัตว์น้ า นับเป็นขั้นตอนส าคัญในการควบคุมคุณภาพสัตว์น้ า ความเป็นธรรมในการซื้อขายสัตว์น้ า 
ความสะอาดถูกสุขอนามัย ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ นับเป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยในการรักษาคุณภาพและท าให้มีการใช้ประโยชน์สัตว์น้ าอย่างคุ้มค่า 
ส่งเสริมคุณภาพสินค้าสัตว์น้ าของไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก องค์การสะพานปลาจึงมี
โครงการที่จะพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งให้ได้มาตรฐานสุขอนามัยทั้งในเรื่องความ
สะดวกรวดเร็วในการขนถ่าย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (3) การส่งเสริมการประมง 

เป็นภารกิจส าคัญอีกส่วนหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพ
ปลา  โดยการช่วยเหลือส่งเสริมฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพให้แก่ชาวประมง รวมถึง
สนับสนุนเงินทุนในการด าเนินงานให้แก่สมาคมประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรท าประมงต่าง ๆ 
เงินทุนที่น ามาช่วยเหลือดังกล่าวเรียกว่าเงินทุนส่งเสริมการประมง ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ได้ก าหนดให้องค์การสะพานปลาแบ่งเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบ
กิจการแพปลาร้อยละ 25 ของค่าบริการที่เก็บได้น ามาใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการส่งเสริมการประมง 
  ภารกิจเชิงธุรกิจ  เป็นการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จาก
ทรัพยากรที่องค์การมีอยู่ ทั้งในด้านของที่ดิน ทรัพย์สิน บุคลากร ประสบการณ์ และองค์ความรู้ รวมถึง
ความเชื่อถือในฐานะองค์กรของรัฐ เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากภาคประมงทะเลเช่นที่เป็นมาในอดีต และ
เป็นการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินในระยะยาว ส าหรับการด าเนินงานในเชิงธุรกิจ ได้แก่ 

(1) การบริหารทรัพย์สิน    
ได้แก่การจัดหาประโยชน์จากที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างในสะพานปลาและท่าเทียบ

เรือ ประมงต่างๆ ทั้งในรูปของการให้เช่าและการให้สิทธิในการเข้าท าธุรกิจจัดเป็นส่วนหนึ่งของการ
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ให้บริการ และเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญ เนื่องจากสะพานปลา และท่าเทียบเรือ ประมงขององค์การสะพาน
ปลาจัดเป็นศูนย์รวมธุรกิจประมง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน เช่น โรงน้ าแข็ง ห้องเย็น 
โรงงานแปรรูปสัตว์น้ า อู่เรือ-คานเรือ เป็นต้น ไม่นับรวมอาคารส านักงานของผู้ประกอบการแพปลา การให้
เช่าพื้นที่เพื่อแปรรูปเบื้องต้น บรรจุหีบห่อ หรือแม้แต่จ าหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ การวางแผนบริหาร
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจซึ่งสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับ
การประมงแล้ว ยังมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และช่วยสร้างรายได้ 

(2) การด าเนินงานเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้ 
 เป็นการด าเนินงานภายใต้กรอบภารกิจเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

ปัจจุบันองค์การสะพานปลาด าเนินงานในเชิงพาณิชย์โดยการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการประมง และ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ท าประมง การปรับปรุง
เรือประมง อาหารสัตว์น้ า  เป็นต้น  นอกจากน้ีองค์การสะพานปลายังมีแผนขยายงานด้านการจ าหน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงภายใต้เครื่องหมายการค้าขององค์การสะพานปลา  
4. บทบาทขององค์การสะพานปลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง 
  ในโครงสร้างของอุตสาหกรรมประมงของไทย จุดอ่อนที่สุดก็คือการตลาดสัตว์น้ า ซึ่งหาก
การตลาดสัตว์น้ าได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน อุตสาหกรรมประมงของไทยจะเจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น และผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้จะได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรม ที่ส าคัญที่สุดทรัพยากรประมงที่มีอยู่
จ ากัดจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  องค์การสะพานปลามีวัตถุประสงค์หลายประการในการด าเนินงาน แต่วัตถุประสงค์หลัก    
คือ การพัฒนาการตลาดสัตว์น้ าของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อให้ชาวประมง    
มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน และท าให้ประชาชนไทยได้บริโภคสัตว์น้ าท่ีมีคุณภาพ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้านอาหารปลอดภัย ( Food Safety) ในราคาที่เป็นธรรมตลอดจนยกระดับ
ฐานะของประเทศเป็นครัวโลกในอนาคต 
  การด าเนินงานขององค์การสะพานปลาในปัจจุบัน ทั้งภารกิจเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ทั้ง
ในล้วนมีส่วนช่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของไทย อาทิเช่น  

(1) จัดสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน (Basic Infrastructure) ตามมาตรฐาน
สุขอนามัย สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ส าหรับการขนถ่ายสัตว์น้ า การซื้อขายสัตว์น้ า ตลอดจน
พัฒนาระบบการซื้อขายด้วยวิธีการประมูล ซึ่งเป็นวิธีที่ยุติธรรมที่สุดส าหรับผู้ซื้อและผู้ขายสัตว์น้ า 

(2) ส่งเสริมการรวมตัวของชาวประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อให้
ชาวประมงมีอ านาจต่อรองมากขึ้น องค์การสะพานปลาได้จัดงบประมาณส าหรับสนับสนุนการด าเนินงาน
ของกลุ่มชาวประมง ทั้งในรูปของการให้เปล่าและการให้กู้โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ าและมีระยะเวลาใช้
เงินต้นคืนในระยะยาว 
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 (3) จัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาการประมงแก่นักวิจัยในสถาบันการศึกษา
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเรือและเครื่องมือท าการประมง 

 (4) ให้เงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงที่มีฐานะยากจน 
 (5) ให้เงินกู้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจการประมง 
 (6) จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาชุมชนประมง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอ านวย

ความ สะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น จัดหาแหล่งน้ าสะอาด สร้างถนน ทางเดินส าหรับชุมชนประมง 
 (7) ปรับปรุงคุณภาพบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้บริการได้แก่

ชาวประมงแพปลา สถาบันชาวประมงและผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบการเป็นพันธมิตรร่วมกันใน
การพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมง 
5. โครงสร้างการบริหารขององค์การสะพานปลา 
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ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารขององค์การสะพานปลาเป็นไปตามข้อบังคับองค์การสะพาน
ปลาว่าด้วยระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2540 รายละเอียดผังแบ่งส่วนงานดังนี้ 

ผู้อ านวยการ 1 ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการ   จ านวน  3 ต าแหน่ง  ได้แก่ 1. ด้านบริหาร       
2. ด้านปฏิบัติการ 3. ด้านธุรกิจ  ส านักงานตรวจสอบภายใน  ส านักงานอ านวยการ  

ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย 4 ส านักงาน ได้แก่ 1. ส านักงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 2. ส านักงานกฎหมาย 3. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ฝ่ายบัญชีการเงิน ประกอบด้วย 4  ส านักงาน ได้แก่  1.ส านักงานบัญชี   2.ส านักงาน
การเงิน 3. ส านักงานบริหารหนี ้4. ส านักงานบริหารการพัสดุ 
  ฝ่ายธุรกิจ  1 ประกอบด้วย 2 ส านักงาน ได้แก่  1.ส านักงานสินเชื่อการประมง  2.ส านักงาน
พัฒนาธุรกิจทั่วไป 

ฝ่ายธุรกิจ 2 ประกอบด้วย  2 ส านักงาน ได้แก่  1. ส านักงานซื้อขายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์
ประมง  2. ส านักงานรวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ า 

ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4  ส านักงาน ได้แก่  1. ส านักงานยุทธศาสตร์
และแผนงาน  2. ส านักงานติดตามและประเมินผล  3. ส านักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  4. ส านักงาน
ส่งเสริมการประมง 

ฝ่ายปฏิบัติการ 1 ประกอบด้วย 9  ส านักงาน ได้แก่  1. ส านักงานปฏิบัติการ 1 2 . 
ส านักงาน  สะพานปลากรุงเทพ  3. ส านักงานสะพานปลาสมุทรสาคร  4. ส านักงานสะพานปลา
สมุทรปราการ              5. ส านักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช  6. ส านักงานท่าเทียบเรือประมงตราด
และอ่างศิลา 7.ส านักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี 8. ส านักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร
และหลังสวน 9. ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 

ฝ่ายปฏิบัติการ 2 ประกอบด้วย 7 ส านักงาน ได้แก่ 1.ส านักงานปฏิบัติการ 2 2 . ส านักงาน
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 3. ส านักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 4. ส านักงานท่าเทียบเรือประมง
นราธิวาส  5. ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล 6. ส านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 7.ส านักงาน          
ท่าเทียบเรือประมงระนอง 
6. ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 
  6.1 การให้บริการขนถ่ายและจ าหน่ายสัตว์น้ า  สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ขององค์การสะพานปลามีเรือประมง และรถส่งสัตว์น้ าเข้าใช้บริการ คิดเป็นปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ า 
รายละเอียดดังนี้ 
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สถิติปริมาณ มูลค่าการ และการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าขององค์การสะพานปลา   
ปี 2551-2555 

ปีงบประมาณ 
สินค้าสัตว์น้ า ยานพาหนะน าเข้า (เที่ยว) 

ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) เรือประมง รถยนต์ 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 

481,756 
489,561 
 430,404 
457,484 
473,222 

16,256,024,350 
16,226,744,727 
14,007,626,664 
15,684,282,201  
17,261,949,771 

41,328 

39,023 

30,558 

34,032 
39,163 

94,621 
83,455 
70,114 
69,218 
69,168 

 ผลการด าเนินงานในการให้บริการขนถ่ายและจ าหน่ายสัตว์น้ าระหว่างปีงบประมาณ 2551-2555 
มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 466 ,485 ตัน เรือประมงและรถยนต์เข้าขนถ่ายสัตว์น้ า
เฉลี่ยปีละ 36,821 เที่ยว และ 77,315 เที่ยว ตามล าดับ 

สถิติปริมาณ มูลค่าและการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าขององค์การสะพานปลา                               
ปี 2555 จ าแนกตามสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมง 

หน่วยงาน ปริมาณ มูลค่า ยานพาหนะน าเข้า ยานพาหนะน าออก 
ตัน บาท เรือ รถ รถ 

สป.ปลากรุงเทพฯ 66,546 1,690,455,338 - 58,834 306,036 
สป.สมุทรปราการ 11,558 885,000,010 146 40 22,861 
สป.สมุทรสาคร 75,343 1,185,921,840 5,588 67 - 
สป.นครศรีธรรมราช 3,352 121,571,131 499 - 522 
ทร.หัวหิน 4,150 46,627,600 1,020 - 28,727 
ทร.ชุมพร 20,497 262,789,571 2,443 - 9,832 
ทร.สุราษฏร์ธานี 2,251 27,598,284 334 1,781 1,781 
ทร.ปัตตาน ี 111,651 5,914,151,040 10,487 5,564 13,291 
ทร.สตูล 12,139 419,711,816 1,525 2,032 1,508 
ทร.ภูเก็ต 28,362 1,860,551,329 9,778 463 15,185 
ทร.ระนอง 36,076 2,284,035,787 2,417 - 2,958 
ทร.สงขลา - - - - - 
ทร.สงขลา(ท่าสะอ้าน) 92,789 2,218,954,724 3,962 387 59,839 
ทร.หลังสวน 1,307 14,309,621 507 - 359 
ทร.นราธิวาส 7,201 330,271,680 457 - 1,586 

รวมทั้งสิ้น 473,222 17,261,949,771 39,163 69,168 464,485 

หมายเหตุ :  1. สะพานปลากรุงเทพ รวมปริมาณสินค้าสัตว์น้ าทะเลและน้ าจืด 
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 2. ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ท่าเทียบเรือประมงตราด 
           ไม่มีการขนถ่ายสัตว์น้ า 

3. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา มอบให้กลุ่มเกษตรกรท าประมงอ่างศิลาเช่าใช้ประโยชน์  
         6.2 ฐานะทางการเงิน  

 

  ผลการด าเนินงานขององค์การสะพานปลาระหว่างปีงบประมาณ 25 51-2555 ค่อนข้างผัน
ผวน สาเหตุส าคัญเกิดจากรายได้จากการด าเนินงานมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก ภาวการณ์ประมงซบเซา
จากปัญหาน้ ามันดีเซลมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ต้นทุนการท าประมงสูงขึ้น ชาวประมงบางส่วน
หยุดท าการประมง ท าให้มีผู้เข้าใช้บริการน้อยลง ในขณะที่รายจ่ายขององค์การสะพานปลามีแนวโน้ม
สูงขึ้นมาก โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2555 องค์การสะพานปลามีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนถึง 4.17 ล้านบาท 
  ฐานะทางการเงินขององค์การสะพานปลา (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) และการวิเคราะห์
ฐานะการเงินขององค์การสะพานปลา ระหว่างปี 2551-2555 เป็นดังนี้ 

รายงานการเงินขององค์การสะพานปลาปี 2551-2555 
งบดุล 

                                                                                            หน่วย:ล้านบาท 
รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 

สินทรัพย ์      
- สินทรัพย์หมุนเวียน      
   - เงินสดและเงินฝากธนาคาร 110.25 51.29 82.34 122.26 65.56 
   - ลูกหนี้เงินโครงการพัฒนาการประมงสุทธ ิ 3.71 6.54 8.91 5.39 15.34 
   - ลูกหนี้ค่าจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าสุทธิ 0.59 0.48 0.60 0.60 0.59 
   - ลูกหนี้โครงการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ าสุทธิ - - 93.18 48.86 14.00 

   - ลูกหนี้เงินกู้กองทุนสวัสดิการ 33.37 31.51 28.18 28.52 30.56 
   - เงินลงทุน 211.04 222.48 203.59 194.24 197.42 
   - สินค้าคงเหลือ 0.02 0.02 - - - 

   - วัสดุคงเหลือ 0.36 0.35 0.40 0.45 0.40 
   - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 15.38 16.54 26.79 24.84 31.38 

- รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 374.72 329.22 444.05 425.16 355.25 
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

   - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 478.00 462.53 440.38 421.55 403.83 

   - เงินมัดจ าและเงินประกัน 0.25 0.24 0.65 0.66 0.66 
- รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 478.24 462.78 441.03 422.21 404.49 
รวมสินทรัพย์ 852.96 792.00 885.08 847.37 759.74 
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หนี้สินและส่วนทุน      
- หน้ีสินหมุนเวียน      

  - เจ้าหน้ีการค้า 48.82 - 84.74 65.87 18.84 
  - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 16.99 18.50 23.97 27.66 27.55 
  - เงินรับฝาก 3.75 4.06 6.31 10.64 5.39 
  - หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 22.17 19.39 24.25 26.77 27.88 
- รวมหนี้สินหมุนเวียน 91.67 41.95 139.27 130.94 79.66 

- หน้ีสินไม่หมุนเวียน      

  - รายได้รอการรับรู้ 20.62 19.08 25.73 24.46 22.75 

  - รายได้จากการรับรู้บริจาค 332.69 318.24 303.85 289.69 275.16 

  - กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน 168.01 172.28 174.55 165.06 148.71 

- รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 521.32 509.60 504.13 479.21 446.62 

รวมหนี้สิน 612.98 551.55 643.40 610.15 526.28 

ส่วนของทุน      
  - ทุน 16.76 16.76 16.76 16.76 16.76 
  - กองทุนสวัสดิการ 38.27 40.52 40.65 42.12 42.50 
  - ก าไรสะสม 184.95 183.16 184.26 178.35 174.19 
รวมส่วนของทุน 239.98 240.45 241.68 237.23 233.45 
รวมหนี้สินและส่วนของทุน 852.96 792.00 885.08 847.38 759.74 
      

 
งบก าไรขาดทุน                     

                                   หน่วย:ล้านบาท 
รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 

รายได้ 
- รายได้จากการจ าหน่ายสัตว์น้ า 
- รายได้จากการจ าหน่ายเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิง LPG 
- รายได้จากการจ าหน่ายน้ ามันลดราคาช่วยเหลือชาวประมง 
- รายได้จากการจ าหน่ายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑแ์ปรรูป 
- รายได้จากค่าบริการและค่าธรรมเนียม 
- รายได้กองทุนสวัสดิการ 
- รายได้อื่น 

รวมรายได้ 

 
29.52 

- 
158.05 

- 
92.91 
1.81 

100.69 
382.98 

 
16.76 

- 
53.57 

- 
91.79 
1.76 
97.77 
261.65 

 
15.76 

- 
18.66 
92.12 
95.20 
1.57 
96.84 
320.16 

 
19.42 
0.18 
0.34 

148.40 
84.08 
1.43 
96.88 
350.73 

 
19.88 
0.12 

- 
41.45 
88.86 
1.63 
96.15 
248.09 
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ค่าใช้จ่าย 
- ต้นทุนจ าหน่ายสัตว์น้ า 
- ต้นทุนจ าหน่ายเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิง LPG 
- ต้นทุนจ าหน่ายน้ ามันลดราคาช่วยเหลือชาวประมง 
- รายได้จากการจ าหน่ายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑแ์ปรรูป 
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหาร 
- เงินโอนเป็นทุนส่งเสริมการประมง 
- ค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการ 
- ดอกเบี้ยจ่าย 
- ค่าเส่ือมราคา 
- ค่าใช้จ่ายอื่น 

รวมค่าใช้จ่าย 

 
29.33 

- 
155.45 

- 
167.94 
3.79 
0.62 

- 
23.16 
2.41 

382.70 

 
16.60 
52.19 

- 
- 

164.19 
3.67 
0.58 

- 
22.20 
2.59 

262.53 

 
15.61 

- 
18.33 
82.21 
174.87 
3.55 
0.93 
0.04 
21.84 
1.61 

318.98 

 
19.23 
0.17 
0.33 

135.74 
170.96 
3.59 
0.97 

- 
21.49 
2.15 

354.63 

 
19.69 
0.10 

- 
33.66 
171.27 
3.29 
0.95 

- 
21.32 
1.98 

252.26 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.28 (0.89) 1.18 (3.90) (4.17) 

หมายเหต ุงบการเงินปีบัญชี 2555 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก สตง. 

ในปีบัญชี 255 5 องค์การสะพานปลา มีสินทรัพย์รวม 759.74  ล้านบาท และหนี้สินรวม 
526.28 ล้านบาท โดยด้านสินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 355.25 ล้านบาท และสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน 404.49  ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปีบัญชี 2554 สินทรัพย์รวมลดลง 87.63 ล้านบาทเป็นผลมา
จากลูกหนี้โครงการซื้อขายสัตว์น้ าและที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ลดลง  ในขณะที่หนี้สินรวมประกอบด้วยหนี้สิน
หมุนเวียน เมื่อเทียบกับปีบัญชี 2554 ลดลง 51.28  ล้านบาท เป็นผลมาจาก เจ้าหนี้การค้า และ เงินรับฝาก
ลดลง ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน เมื่อเทียบกับปีบัญชี 255 4 ลดลง 32.59  ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้               
รอการรับรูร้ายได้จากการรับบริจาคและกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานลดลง 

 
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 
1. ความสามารถในการหาก าไร 
    ก าไร (ขาดทุน) สุทธ/ิรายได้ทั้งหมด(%) 
2. ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย ์
    ก าไร (ขาดทุน) สุทธ/ิสินทรัพย์รวม(%) 
3. สภาพคล่อง (Liquidity) 
 สินทรัพย์หมุนเวียน/หน้ีสินหมุนเวียน  
4. ความสามารถในการช าระหนี้ระยะยาว(Debt Ratio) 
หน้ีสินรวม/สินทรัพย์รวม 

 
0.07 

 
0.03 

 
4.09 

 
0.72 

 
0.01 

 
(0.01) 

 
7.85 

 
0.70 

 
0.34 

 
0.12 

 
3.19 

 
0.73 

 
(1.11) 

 
(0.46) 

 
3.25 

 
0.72 

 
(1.68) 

 
(0.55) 

 
4.46 

 
1.44 
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ความสามารถในการท าก าไร 
ในปีบัญชี 2555 องค์การสะพานปลา มีผ ลขาดทุนสุทธิ -4.17 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม 

248.09.15  ล้านบาท ลดลงจากปีบัญชี 255 4 จ านวน 102.64 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวม 252.26 ล้าน
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 102.37 ล้านบาท ความสามารถในการก าไร เท่ากับ ร้อยละ 1.68 

ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ 
ผลการด าเนินงานปีบัญชี 255 5 องค์การสะพานปลา มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์

จากสินทรัพย์ เพิ่มขึ้น โดยมีผล ขาดทุนสุทธิ  -4.17 ล้านบาท และสินทรัพย์รวม 759.74  ล้านบาท อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีอัตราร้อยละ 0.55  

สภาพคล่อง  
ในช่วงปีบัญชี 255 5 สภาพคล่องของ องค์การสะพานปลา มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น  จาก

ประมาณการเต็มปีบัญชี 255 5  มีสภาพคล่อง สูงกว่าปีผ่านมา โดยมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน( Current 
Ratio) เท่ากับ 4.46 เท่า จากสินทรัพย์หมุนเวียน 355.25 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียน 79.66 ล้านบาท 
  ความสามารถในการช าระหนี้ 
  ผลการด าเนินงานบัญชี 255 5 องค์การสะพานปลา มีหนี้สินรวม 526 .28  ล้านบาท 
ส าหรับ สินทรัพย์รวม 759.74 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อเงินทุนทั้งหมด ( Debt Ratio) เท่ากับ 1.44 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีบัญชี 2554  
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ 

 
1. การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก(PEST Analysis) 
          1.1 ปัจจัยด้านการเมือง(Politics)   
 1.1.1 สถานะทางการเมืองมีความมั่นคงมากขึ้นจากผลการเลือกต้ังในเดือน
กรกฎาคม 2554 ซึ่งท าให้สามารถจัดต้ังรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ท าให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่า
ในช่วงปีที่    ผ่านมา อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ทั้งในเรื่องการปรับค่าจ้าง 
แรงงาน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น   
 1.1.2 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท าให้เกิดผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมกับการประกอบอาชีพประมง และธุรกิจต่อเนื่องทั้งในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว และ
จังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจประมงในเขตภาคใต้ตอนล่าง  และ
เป็นที่ต้ังของท่าเทียบเรือประมงปัตตานีขององค์การสะพานปลาซึ่งในอดีตเคยมีปริมาณสินค้าสัตว์น้ าเป็น
อันดับต้นๆ แต่ปัจจุบันปริมาณสินค้าลดลงเกือบ 50% 

         1.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ(Economics) 
1.2.1 ภาวการณ์ประมงซบเซา จากปัจจัยด้านลบหลายประการ ได้แก่ ปัญหาราคา

น้ ามันในตลาดโลกท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่น้ ามันจัดเป็นต้นทุนหลักคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 50  
ของต้นทุนการท าประมงโดยรวม  ท าให้ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง เรือประมงบางส่วนต้องหยุดเป็น
การชั่วคราว หรือเลิกกิจการ ส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งในด้านปัจจัยการท าประมง และด้าน
ที่ใช้วัตถุดิบจากการประมง  นอกจากน้ีปัญหาทรัพยากรประมงลดลงในทุกภูมิภาคของโลก ก็ท าให้ต้องใช้
เวลาในการท าประมงนานขึ้น  แต่ผลผลิตประมงลดลง  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องไปถึงการที่ประเทศต่างๆ 
พยายามสร้างเงื่อนไขในการอนุญาตให้เรือประมงจากประเทศอ่ืนเข้าท าประมง   

1.2.2 ภาวะเศรษฐกิจโลก จากปัญหาด้านการเมือง การลงทุน ในหลายๆประเทศ
ท าให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ ากว่าที่แต่ละประเทศประมาณการไว้ในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นจาก
ราคาน้ ามันที่กระทบต้นทุนในทุกอุตสาหกรรม มีผลต่อเนื่องถึงอัตราเงินเฟ้อซึ่งสูงขึ้นตามล าดับ     

1.2.3 การส่งออก สถานการณ์การส่งออกสินค้าสัตว์น้ ามีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะ
จากประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ได้แก่ จีนและเวียดนาม  ประกอบกับประเทศผู้น าเข้าส าคัญ  ๆ เช่น 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น มีกฎระเบียบที่เข้มงวดท าให้ต้องอาศัยการเจรจาทางการค้าอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

1.2.4 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคการประมงของไทย ภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC)  
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ตามที่ประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนได้
ร่วมลงนามในปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดต้ัง ASEAN ECONOMIC COMMUITY (ACE) ให้เร็ว
ขึ้นอีก 5 ปี จากเดิมปี พ.ศ. 2563 เป็นภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมาย เป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวร่วมกันโดยสามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อองค์การสะพานปลาในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประมงของประเทศไทยจากมาตรการ        
ใน AEC ที่เกี่ยวข้องได้แก่ มาตรการปรับประสานมาตรฐานและกฎระเบียบด้านเทคนิค มาตรการเปิดเสรี
ด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการภายใต้แผนงานการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขาน าร่อง 12 สาขา         
ซึ่งมีสินค้าประมงเป็นส่วนหนึ่งของสาขาน าร่อง มาตรการปรับประสานด้านคุณภาพและมาตรฐาน การ
รับรองความปลอดภัยของอาหารและมาตรการจัดท าระบบการรับรองคุณภาพสินค้าให้เป็นมารฐาน
เดียวกัน ตลอดจนมาตรการเสริมสร้างควารมมั่นคงด้านอาหารภายในภูมิภาคอาเซียน 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทย โดยภาพรวมคือ 
 1. การผลิตสินค้าด้านการประมงจะต้องถูกควบคุมมาตรฐานและเทคนิคการผลิตอย่าง
เข้มงวดมากขึ้น ท าให้ต้องมีการพัฒนาเทคนิควิธีในการผลิตและการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่
อาเซียนก าหนด 
 2. ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้ามากขึ้น ท าให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องต้องแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนตลอดจน
เป็นปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 
 3. การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารภายในภูมิภาคอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระยะยาว และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในอาเซียน 
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจะมีบทบาทเป็นกลไกส าคัญของภาครัฐในการสนับสนุนให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่อาเซียนก าหนด 

1.3 ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Technology) 
1.3.1  การให้ความส าคัญกับการดูแล คุณภาพสินค้าสัตว์น้ า โดยเฉพาะปลา

ประเภทต่างๆ ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่ง
เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดโรคหลายอย่างที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ท าให้อาหารท่ีใช้ปลาเป็นวัตถุดิบ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพ 

1.3.2 มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลสัตว์น้ า  จากการที่สินค้าสัตว์น้ าเป็นสินค้า              
ที่เน่าเสียได้ง่าย และมีโอกาสได้รับการปนเปื้อนสูง ประกอบกับประเทศผู้น าเข้ามีมาตรการด้านสุขอนามัย
การดูแลรักษาสัตว์น้ าที่เข้มงวด ท าให้มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลรักษาสินค้าสัตว์น้ ามีความส าคัญ 
และเข้มงวดมากขึ้น ท้ังนี้ ภาครัฐจะต้องเล็งเห็นความส าคัญและยอมทุ่มเทงบประมาณเพื่อยกระดับ
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มาตรฐานสุขอนามัยทั้งระบบ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณลงทุนสูง โดยเฉพาะในส่วนของระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.3.3 ปัญหาอุณหภูมิสูงขึ้นของโลก  ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ อุณหภูมิของน้ าทะเล  ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าทะเล  ท าให้แหล่งการ
ท าประมง และปริมาณสัตว์น้ าเปลี่ยนแปลงไป  

1.3.4 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ปัญหาสิ่งแวดล้อมจัดเป็นเรื่องที่ประชาคมโลกใน
ปัจจุบันให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ในขณะที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าประมงและการซื้อขายสัตว์น้ า 
เป็นสาเหตุให้เกิดมลภาวะหลายอย่างกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องกลิ่น และน้ าเสียการดูแลในเรื่อง
ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ าเป็น แม้ว่าจะท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น  
2. การวิเคราะห์คู่แข่งและอุตสาหกรรม(Five Forces Analysis) 
 2.1 ข้อจ ากัดในการเข้าสู่ธุรกิจ   
   2.1.1  ข้อจ ากัดทางกฎหมาย ตามมาตรา 8 ของพรบ.จัดระเบียบกิจการแพปลา 
พ.ศ. 2496 ก าหนดให้การจัดต้ังสะพานปลาและการด าเนินงานสะพานปลาอยู่ในความดูแลขององค์การ       
สะพานปลา  ท าให้การที่เอกชนจะเข้าสู่ธุรกิจด้านตลาดกลางสัตว์น้ า และท่าเทียบเรือประมงในลักษณะ             
ที่องค์การสะพานปลาด าเนินการอยู่ดูเสมือนจะมีข้อจ ากัดทางกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติ ข้อจ ากัดดังกล่าว
ไม่มีผลมากนัก เนื่องจากการใช้อ านาจตามพรบ.เป็นของอธิบดีกรมประมง และไม่ได้มีการก าหนด
บทลงโทษที่ชัดเจน ประกอบกับมีการก าหนดข้อยกเว้นกรณีที่เป็นสหกรณ์ประมง   
   2.1.2 ข้อจ ากัดด้านการลงทุน เนื่องจากลักษณะของธุรกิจ เป็นการให้บริการ
สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนเบื้องต้นด้านสิ่งปลูกสร้าง เช่น 
ท่าเทียบเรือ โรงคลุม โรงประมูล โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งระบบสุขอนามัยฯลฯ ค่อนข้างสูง  ในขณะที่
ผลตอบแทนที่จัดเก็บจากการให้บริการไม่คุ้มกับการลงทุนท าให้มีผู้ท าธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกับ
องค์การสะพานปลาน้อยราย  
    2.2 ความรุนแรงของการแข่งขัน   
 การแข่งขันในธุรกิจสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลางสัตว์น้ า ใน
ลักษณะที่องค์การสะพานปลาด าเนินการอยู่จัดว่าค่อนข้างต่ า เนื่องจากลักษณะของการให้บริการมีที่มา
จากนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบด้านสถานที่ และสุขอนามัยของตลาดสัตว์น้ า ท าให้ภาพลักษณ์ของ
องค์การสะพานปลาในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปค่อนข้างชัดเจน สร้างความมั่นใจ
ให้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจว่าเป็นบริการที่มีความเป็นสาธารณะอีกทั้งผลตอบแทนของธุรกิจไม่
สูงมากและมีข้อก าหนดด้านมาตรฐานสุขอนามัยซึ่งมีต้นทุนสูงท าให้ผู้ท าธุรกิจด้านนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ใน
อาชีพประมง การค้าสัตว์น้ าหรือมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการประมง ซึ่งมีเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าใน
เครือข่ายของตน 
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2.3 ความเสี่ยงจากธุรกิจที่ทดแทน  
                               หากพิจารณาในแง่ของธุรกิจทดแทน อาจกล่าวได้ว่ามีอยู่หลายประเภท ทั้งในส่วน
ของท่าเทียบเรือและแพปลาเอกชน  ตลาดสัตว์น้ าขนาดเล็กที่ต้ังกระจายอยู่ตามแหล่งเพาะเลี้ยงหรือชุมชน
ประมง  รวมถึงท่าเทียบเรือขององค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้รวบรวมสัตว์น้ าจากแหล่งผลิตส่งตรงสู่ห้องเย็น
และโรงงานแปรรูป  

2.4 อ านาจต่อรองของลูกค้า 
ผู้เข้าใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ใหญ่ๆ  กลุ่มแรกได้แก่ เจ้าของสัตว์น้ าซึ่งอาจเป็นชาวประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าหรืออาจเป็นผู้รวบรวมสัตว์น้ าจากแหล่งประมงเพื่อส่งจ าหน่าย กลุ่มที่ 2 ได้แก่ แพปลา ซึ่งท าหน้าที่
เป็นผู้จ าหน่ายสัตว์น้ า และกลุ่มที่สาม ได้แก่ ผู้ซื้อ ซึ่งมีทั้งเพื่อน าไปจ าหน่ายตลาดย่อยในพื้นที่  ส่งไป
จ าหน่ายจังหวัดอ่ืนๆ หรือส่งเข้าห้องเย็นและ โรงงานแปรรูป   
          ในลกูค้าหลกั 3 กลุ่ม กลุ่มที่องค์การสะพานปลาให้ความส าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ 
กลุ่มชาวประมง และเจ้าของสัตว์น้ าหรือเกษตรกร ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการประกอบ
อาชีพตามภารกิจหลักขององค์การสะพานปลา  ท าให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ อยู่ใน
อัตราค่อนข้างต่ า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านต้นทุนด าเนินการ ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบกิจการแพปลา
จัดเป็นกลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญในการซื้อขายสัตว์น้ า ทั้งนี้ราคาสัตว์น้ าจะขึ้นอยู่
กับคุณภาพ  ขนาด  อุปสงค์ และอุปทาน เป็นส าคัญ นอกจากน้ี การที่แพปลาส่วนใหญ่มีข้อตกลงผูกพัน
กับเจ้าของสัตว์น้ า ทั้งในเรื่องของการออกทุนส ารองในการท าประมง การจ่ายค่าสัตว์น้ าให้ก่อนได้รับช าระ
จากผู้ซื้อ ท าให้เกิดระบบกลุ่มเรือในสังกัด สามารถเจรจาต่อรอง สร้างเงื่อนไขทั้งกับชาวประมง และกับ
องค์การสะพานปลา 
 ส าหรับกลุ่มผู้ซื้อ จัดเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างอิสระและมีอ านาจต่อรองมากพอสมควร 
โดยเฉพาะในสินค้าสัตว์น้ าประเภทที่เป็นวัตถุดิบ ทั้งในกลุ่มโรงงานแปรรูป และกลุ่มโรงงานปลาป่น ซึ่งจะ
เป็นผู้ก าหนดราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ดี ในส่วนของผู้ซื้อรายย่อยอ านาจต่อรองมีไม่มากนักอาจมีข้อผูกพัน
กับแพปลาเนื่องจากมีการซื้อขายในระบบเครดิต แต่ในระยะหลังเมื่อแพปลาประสบปัญหาไม่ได้รับช าระค่า
สัตว์น้ าและต้องรับผิดชอบช าระให้กับเจ้าของสัตว์น้ าเป็นจ านวนเงินค่อนข้างสูง ท าให้มีการซื้อขายในรูป
เงินสดมากขึ้น และผู้ซื้อจะให้ความส าคัญกับชนิด ขนาด คุณภาพและราคาของสัตว์น้ าท่ีต้องการ 

2.5 อ านาจต่อรองของกลุ่มผู้ให้บริการในพ้ืนท่ี 
 กลุ่มผู้ให้บริการในพื้นที่ ได้แก่ ผู้จ าหน่ายน้ าแข็งลูกจ้างคัดเลือก และขนถ่ายสัตว์น้ า       
ผู้ให้บริการเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  เป็นต้น จัดเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญเช่นกัน เนื่องจากเป็นองค์ประกอบ
ส่วนหนึ่งของต้นทุนในขั้นตอนการซื้อขายสัตว์น้ า แต่กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในการควบคุม 
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ก ากับ ดูแลขององค์การสะพานปลา ซึ่งมีการก าหนดราคา  หรืออัตราค่าบริการมาตรฐานไว้ท าให้ไม่มี
อ านาจต่อรองมากนัก 
3. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์กร(SWOT Analysis) 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กรเป็นขั้นตอนส าคัญในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม องค์การสะพานปลาได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมิน
สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายในระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อนตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่าง
โอกาสและอุปสรรคดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) 
1. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการด าเนินธุรกิจให้บริการสถานที่ขนถ่ายและซื้อขายสินค้าสัตว์น้ า

มาเป็นระยะเวลานาน  เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  และมีเครือข่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือครอบคลุม
แหล่งท าประมงทะเลทั่วประเทศ 

2. มีการจัดแบ่งโครงสร้างขององค์การเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 
3. มีสัมพันธภาพที่ดีกับชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจการประมง 
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การ 
5. มีพื้นที่รองรับการขยายตัวในการด าเนินธุรกิจการประมง 
6.มีสิ่งปลูกสร้างที่จ าเป็นต่อการให้บริการขนถ่ายและจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าท่ีครบถ้วน 
7.มีการจัดสรรรายได้ส่วนหน่ึงคืนสู่ชาวประมงรูปแบบการส่งเสริมการประมง 
จุดอ่อน (Weakness) 
1. อาคาร สิ่งปลูกสร้าง มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีสภาพทรุดโทรม  

สถานที่คับแคบไม่ถูกสุขอนามัย   
2. ที่ดินซึ่งเป็นที่ต้ังสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงส่วนใหญ่เป็นที่เช่า หรือขอใช้

ประโยชน์จากหน่วยราชการ  ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การสะพานปลาท าให้มีปัญหาเมื่อหน่วยงาน
เหล่านั้นเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือเงื่อนไขในการเช่า หรือการใช้ประโยชน์ 

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขาดความต่อเนื่อง ท าให้มีปัญหาในการบริหารงานบุคคล
หลายๆ ด้าน เช่น การท างานแบบบูรณาการ  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเพิ่มทักษะด้าน
ต่างๆ เพื่อรองรับการขยายงาน เป็นต้น 

4. ขาดสภาพคล่อง ท าให้ไม่มีเงินทุนในการขยายงาน  เนื่องจากต้นทุนการด าเนินงานของ
องค์การอยู่ในระดับสูง ในขณะที่รายได้มีแนวโน้มลดลง 

5. กฎระเบียบไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ  
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โอกาส (Opportunity) 
1.นโยบายรัฐบาลด้านอาหารปลอดภัย  และการสนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก  และปรับปรุง

การเพิ่มมูลค่าและมาตรฐานสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสอดคล้องกับภารกิจขององค์การ 
2.การขยายเส้นทางการคมนาคม  ท าให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือบางแห่งสามารถ

ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสัตว์น้ า อาหารทะเล และท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว 
3.ท าเลที่ต้ังกระจายอยู่ในจังหวัดชายทะเลที่ส าคัญ ใกล้แหล่งประมง ท าให้มีศักยภาพใน

การขนถ่ายสัตว์น้ าและมีศักยภาพในด้านโลจิสติกส์สูง 
4.นโยบายของจังหวัดในการจัดระเบียบสถานที่ประกอบการของชุมชนในจังหวัดที่

หน่วยงานขององค์การสะพานปลาต้ังอยู่ เป็นโอกาสที่องค์การสะพานปลาสามารถใช้พื้นที่และสิ่งปลูก
สร้างของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงที่มีอยู่เข้าร่วมด าเนินการเชิงบูรณาการกับจังหวัดเพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้และใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ 

5.องค์การสะพานปลาอยู่ในธุรกิจอาหาร เป็นธุรกิจที่จ าเป็นต่อประชากรโลก 

อุปสรรค (Threat) 
     1.  นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจไม่ชัดเจน 
   2.  ภาวะประมงซบเซาจากหลายปัจจัย เช่น ทรัพยากรและพื้นที่ในการท าประมง จ ากัดราคา
น้ ามันสูงขึ้น  การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและภูมิอากาศ ท าให้มีผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตประมง 
     3. ชาวประมงขาดความรู้และไม่ให้ความส าคัญในด้านการจัดการ การดูแลรักษาคุณภาพ 
สัตว์น้ าหลังการจับ และทัศนคติด้านอนุรักษ์ทรัพยากร  
     4. มีตลาดคู่แข่งเพิ่มขึ้น เช่น ตลาดเอกชน แพปลาเอกชน  
     5. กฎ ระเบียบ ที่เข้มงวดของประเทศที่ให้เข้าไปท าการประมง  

6. มีการท าธุรกิจโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ผลิต โดยไม่ผ่านองค์การสะพานปลา 
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บทที่ 4 
แผนวิสาหกิจปี 2557 – 2561 

(แผนปรับบทบาทการด าเนินงานองค์การสะพานปลา) 
  เพื่อให้องค์การสะพานปลาสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และคงความ
เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้องค์การสะพานปลา
จ าเป็นต้องทบทวนบทบาทการด าเนินงานเพื่อให้สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐตลอดจนปฏิบัติภารกิจ
ตามที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กร ซึ่ง ในปี 2555  ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจจึงได้ท าการปรับปรุงแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ  (Statement of Directions:SOD) จากการ
ก าหนดร่วมกันของหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลองค์การสะพานปลา ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง ดังนี้  

      
    41+  
  
 
 
 
  ภายใต้แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐข้างต้น ได้มีการก าหนดหลักการและแนวทางการ 
 
 
หลักการและแนวทางด าเนินงานขององค์การสะพานปลาตาม SOD ไว้ดังน้ี 
  แผนระยะสั้น 

1. ศึกษาบทบาทและทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. น าแผนฟื้นฟูองค์กรมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
3. ให้สถาบันการเงินมาบริหารงานด้านสินเชื่อขององค์กร 
4. จัดท าแผนการบริหาร พัฒนา ปรับปรุง ทรัพยากร ที่มีอยู่ในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ 

ได้มาตฐาน ซึ่งรวมถึงการให้บริการสะพานปลาที่ถูกสุขลักษณะ และการให้ความรู้ 
แก่ชาวประมง 

5. ศึกษาโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดจากการเปิดการค้าเสรีและ AEC ที่มีต่อองค์กร 
6. เร่งก าหนดรูปแบบ แนวทาง และวิธีด าเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้ชัดเจน 
 

ภาพรวมรัฐวิสาหกิจ: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ           
     บนพื้นฐานการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

สาขาเกษตร: เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

องค์การสะพานปลา: บริหารจัดการองค์กรอย่างประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการธุรกิจประมงและตลาดสัตว์น้ าของประเทศ 
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  แผนระยะยาว 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของเครือข่ายชาวประมง และผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจ

อาหารท้ังใน/ต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อ-ขายสินค้าประมง 
2. พัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้สามารถรองรับสภาวการณ์ต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ 

กฏระเบียบที่เข้มข้นของประเทศที่เข้าไปท าประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยองค์การสะพานปลาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจเพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานไว้
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรหลักด้านตลาดสัตว์น้ า และส่งเสริมธุรกิจประมง 

 พันธกิจ 
         1. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น้ าที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม    
โดยมีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง รวมถึงระบบตลาดที่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค 
  2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง
เป็นการช่วยเหลือโดยใช้เงินทุนส่งเสริมการประมง เพื่อส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และ
บูรณะหมู่บ้านประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการด าเนินงานให้กับสถาบันการประมงต่างๆ การ
สนับสนุนงานวิจัยด้านประมง  และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินท่ีมั่นคงขององค์กร  โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการหารายได้จากการด าเนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์   

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยการเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร  รวมถึงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากพันธกิจทั้ง  4 ประการ ได้มีการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานแยกเป็น 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ด้านปฏิบัติการ 
กลยุทธ์ที่  1    พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม 
กลยุทธ์ที่  2    เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ 

 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการประมงและบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ที่  3    เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 
  กลยุทธ์ที่  4    เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ  
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม   
 การพัฒนาการตลาดสัตว์น้ า จัดเป็นภารกิจหลักขององค์การสะพานปลา ซึ่งได้มีการ
ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา  
ท าให้องค์การสะพานปลาต้องปรับแผนการด าเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการพัฒนาอาจ
แยกได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ การพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ หรือด้าน 
hardware และการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ระบบตลาด ตลอดจนระบบข้อมูลข่าวสาร 

1.1  แผนงานพัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น้ า  เป็นการพัฒนาทั้งในส่วนของอาคารสิ่งปลูก
สร้าง สิ่งอ านวยความสะดวก และระบบการบริหารจัดการตลาด ให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน และ            
ถูกสุขอนามัย ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้ 
              1.1.1  โครงการ ศูนย์กลางค้าสัตว์น้ า กรุงเทพ  เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไข
ปัญหาการขอเลิกสัญญาเช่าที่ดินของส านักทรัพย์สินฯ บริเวณสะพานปลากรุงเทพ ซึ่งเป็นผลให้พื้นที่ของ
สะพานปลากรุงเทพ บริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา แขวงยานนาวา เขตสาทร อันเป็นที่ต้ังของส านักงาน
ใหญ่องค์การสะพานปลาด้วย ลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง จากเนื้อที่ 16 ไร่ เศษ เหลือเพียง 8 ไร่เศษ ในส่วนที่
เป็นที่เช่าจากกรมธนารักษ์ โดยมีแนวคิดจะพัฒนาพื้นที่ที่เหลืออยู่ให้เป็นตลาดกลางสัตว์น้ าคุณภาพ ที่
ทันสมัย มีรูปลักษณ์สวยงาม และมีมาตรฐานท้ังในด้านระบบการซื้อขาย สุขอนามัยของสถานที่ และการ
ดูแลรักษาสัตว์น้ า อีกทั้งเป็นศูนย์รวมของธุรกิจประมงครบวงจร เช่น Fish Market Q-Mart, Learning 
Center, Factory Outlet, และภัตตาคารอาหารทะเล เป็นต้น 
                               1.1.2  โครงการตลาดสินค้าสัตว์น้ าสะพานปลา กรุงเทพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
เชิงท่องเที่ยวตลาดสินค้าสัตว์น้ าคุณภาพ โดยจัดเป็นศูนย์กลางค้าส่งและค้าปลีกที่สะพานปลากรุงเทพ 
จัดเป็น Show room เพื่อจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ ามีชีวิต แปรรูป อาหารทะเลปรุงส าเร็จ ซีฟู้ดบาบีคิว ปลา
สวยงาม และจัดทัศนียภาพโดยรอบเพื่อรองรับการท่องเทียว ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวให้กับกรุงเทพมหานคร 
    1.1.3  โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  การ
ปรับปรุงสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้มีโครงสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกตามมาตรฐาน
สุขอนามัย  จัดเป็นโครงการส าคัญที่องค์การสะพานปลาด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งหวังให้             
สะพานปลาและท่าเทียบเรือ ประมงขององค์การสะพานปลาทุกแห่งเป็นที่ยอมรับของตลาดส่งออก 
ตลอดจนผู้บริโภคภายในประเทศ ท้ังนี้ได้มีการปรับปรุงไปแล้วรวม 5 แห่ง ได้แก่ สะพานปลาสมุทรปราการ 
สะพานปลานครศรีธรรมราช ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต และท่าเทียบเรือประมง
นราธิวาส  และตั้งเป้าหมายจะด าเนินการปรับปรุงอีกอย่างน้อย 3 แห่ง ในช่วงปี 2557-2561  

1.1.4 โครงการศูนย์กลางตลาดสัตว์น้ าฮาลาลที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี                 
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีได้รับการปรับปรุงสุขอนามัยแล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในส่วนพื้นที่                    
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ท่าเทียบเรือ และโรงคลุมบนตัวท่า รวมถึงระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบผลิตน้ าสะอาดเพื่อล้างสัตว์น้ า โดย
งบประมาณของกองทัพบกมาตั้งแต่ปี 2550 อย่างไรก็ดี ในส่วนของพื้นที่ธุรกิจ ได้แก่ บริเวณตลาดเช้า 
ตลาดช่วงสอง เป็นต้น ยังคงมีสภาพช ารุดทรุดโทรมไม่ได้สุขลักษณะและไม่สะดวกต่อการท าธุรกิจ ดังนั้น 
เพื่อเป็นการสนับสนุนการส่งออกและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารทะเลในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้
มาตรฐานและถูกสุขอนามัย องค์การสะพานปลาจึงมีแผนจะปรับปรุงพื้นที่ธุรกิจทั้งหมดของท่าเทียบ
เรือประมงปัตตาน ี

1.2 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการบริหารจัดการตลาด เพื่อพัฒนากระบวนการซื้อขายทุกขั้นตอน ต้ังแต่การขนส่งสินค้า                
มาสู่ตลาด  การขนถ่ายสินค้า การคัดเลือก การจ าหน่าย จนถึงการบรรจุหีบห่อ เพื่อส่งต่อไปยังตลาดย่อย
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว สะอาด ถูกสุขอนามัยและมีความโปร่งใส ยุติธรรม ทั้งในด้านน้ าหนักและราคา
สร้างความความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้ 

 1.2.1 โครงการพัฒนาการขนถ่ายสัตว์น้ า โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ  
และถูกสุขอนามัย  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับชาวประมงและผู้ประกอบการท าให้สามารถขนถ่ายสัตว์
น้ าได้รวดเร็วขึ้น ลดการปนเปื้อนในขั้นตอนการขนถ่าย ช่วยให้สินค้าสัตว์น้ ามีคุณภาพและจ าหน่ายได้
ราคาสูงขึ้น 
 1.2.2 โครงการผลิตน้ าสะอาดส าหรับล้างสัตว์น้ า  เพื่อลดการปนเปื้อนในขั้นตอน
การขนถ่ายและคัดเลือกสินค้าสัตว์น้ า ก่อนจ าหน่าย หรือขนส่งไปยังตลาดค้าปลีก โดยจัดให้มีระบบการ
ผลิตน้ าสะอาดจากแหล่งน้ าในบริเวณ ท้ังนี้น้ าที่ผลิตได้ยังมีความเค็มอยู่ ซึ่งเหมาะสมส าหรับล้างสัตว์น้ า  

1.3 แผนงานเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าสัตว์น้ า  เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่องค์การ
สะพานปลามุ่งหวังให้การจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าท้ังสดและแปรรูปสามารถด าเนินการได้ในหลายรูปแบบ 
เพื่อให้การจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าท าได้รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมง 
เกษตรกรและผู้ประกอบการ ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1.3.1 โครงการจัดต้ังศูนย์รวบรวมและกระจายสัตว์น้ า   เป็นการปรับโครงสร้างการ
ด าเนินงาน จากเดิมซึ่งองค์การสะพานปลาให้ความส าคัญกับการสร้างท่าเทียบเรือเพื่อรองรับสินค้าสัตว์
น้ าทะเลจากเรือประมงเป็นหลัก มาให้ความส าคัญกับสินค้าสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงมากขึ้น เนื่องจาก
สถานการณ์แวดล้อม ซึ่งสินค้าสัตว์น้ าทะเลลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยหลายประการ ท้ังในด้าน
ทรัพยากรประมง  และแหล่งประมงลดลง  ปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะน้ ามันมีราคาสูงขึ้น นอกจากน้ี ยังเป็น
การกระจายสินค้าสัตว์น้ าจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ห่างไกล 

1.3.2 โครงการจัดต้ังตลาดสัตว์น้ าคุณภาพ   เพื่อกระตุ้นให้เจ้าของสัตว์น้ าให้ความ
สนใจในการดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ าซึ่งจะมีผลในการยกระดับราคาสัตว์น้ า โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การจ าหน่ายสินค้าได้ราคาสูงขึ้นผ่านช่องทางตลาดสัตว์น้ าคุณภาพในพื้นที่ที่มีกลุ่มผู้ซื้อที่มีก าลังซื้อสูงโดย
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จัดพื้นที่ตลาดให้มีมาตรฐานสุขอนามัย และให้ความส าคัญกับการคัดเลือกคุณภาพเพื่อสร้างการยอมรับ
ให้กลุ่มผู้ซื้อ 

1.3.4 โครงการก่อสร้างโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ าท่าเทียบเรือประมงชุมพร  เป็นการ
ลดปัญหาความแออัดในการขนถ่ายสัตว์น้ าทะเลจากเรือประมง น ามากองสัตว์น้ าและการขนถ่ายสัตว์น้ า  
ท าให้สัตว์น้ าขาดความสดและสะอาด ซึ่งการก่อสร้างโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ า จะก่อให้ผู้ซื้อขายสัตว์น้ ามา
รวมในจุดเดียวกัน  และมีทางเลือกซื้อ สินค้าสัตว์น้ าที่มีคุณภาพสดและสะอาด  บริเวณท่าเทียบเรือประมง
ชุมพร 
กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้  
 จากการที่รายได้หลักจากการด าเนินงานด้านการให้บริการสถานที่ขนถ่ายและจ าหน่าย
สัตว์น้ ามีแนวโน้มลดลงตามภาวะประมง ท าให้องค์การสะพานปลาต้องก าหนดกลยุทธ์ในการหารายได้
เพิ่มจากกิจกรรมอื่น ๆ โดยก าหนดแผนงานภายใต้กลยุทธ์รายละเอียด ดังนี้  

2.1 แผนงานการบริหารสินทรัพย์ จัดเป็นนโยบายส าคัญเนื่องจากองค์การสะพานปลา  
มีทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างกระจายอยู่ในสะพานปลาปลาและท่าเทียบเรือประมงต่างๆ
มูลค่ารวมเกือบ 500 ล้านบาท แต่ยังมีการน ามาใช้ประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดรายได้อย่างจ ากัด ในขณะที่
ปัจจุบันผลการด าเนินงานขององค์การสะพานปลามีแนวโน้มลดลง การน าทรัพย์สินที่มีอยู่มาบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดรายได้ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ได้แก ่

                               2.1.1 โครงการพัฒนาที่ดินท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินที่เหลืออยู่ให้เต็มศักยภาพ  และรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดภูเก็ต  จึงมีโครงการพัฒนาที่ดินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ โดยให้เอกชน
ผู้สนใจเสนอโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อรองรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมธุรกิจประมง   
                               2.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  เป็นการหารายได้
จากการบริหารทรัพย์สินทั้งในส่วนของที่ดิน และอาคารสิ่งปลูกสร้าง โดยพิจารณาตามศักยภาพของ
หน่วยงานแต่ละแห่ง  ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์การสะพานปลา ด าเนินการ         
ทุกสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง 18 แห่ง 
                               2.1.3 โครงการพัฒนาที่ดินบ้านพักพนักงาน   เป็นการพัฒนาที่ดินบริเวณบ้านพัก
พนักงานซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธ์ขององค์การสะพานปลา ได้แก่ บ้านพักพนักงาน สะพานปลาสมุทรสาคร  
ท่าเทียบเรือ  ประมงหัวหิน ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ซึ่งปัจจุบันมีสภาพ
ช ารุดทรุดโทรมเพื่อเป็นอาคารที่พักของพนักงานและให้บริการบุคคลทั่วไป 
                               2.1.4 โครงการ ปรับปรุง สะพานปลาสมุทรปราการ เพื่อรองรับแพปลาสะพานปลา
กรุงเทพ  เป็นการใช้ประโยชน์สะพานปลาสมุทรปราการตามศักยภาพที่มีอยู่ น ามาปรับปรุงและพัฒนาทั้ง
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ในส่วนของสิ่งปลูกสร้าง และระบบการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท าประมง และการค้า
สัตว์น้ าทั้งภายในประเทศ และการส่งออก 

2.2 แผนงานบูรณาการธุรกิจใหม่  เพื่อเป็นการหาช่องทางใหม่  ๆ ในการหารายได้จาก
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง ประกอบด้วยโครงการต่างๆได้แก่ 
                               2.2.1 โครงการติดต้ังสื่อโฆษณาสินค้าในบริเวณสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง    
เป็นโครงการที่เพิ่มรายได้จากที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ซึ่งชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจเข้า
มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ประกอบกับธุรกิจประมงมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งสินค้า บริการ ค่อนข้าง
หลากหลาย ท าให้สามารถใช้เป็นสถานที่ติดต้ังสื่อโฆษณา เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง                          
มีประสิทธิภาพ 
                               2.2.2 โครงการท่องเที่ย วเชิงนิเวศน์ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง  เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์การสะพานปลา และเป็นการสร้างรายได้ รวมทั้งให้ความรู้กับ
ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบอาชีพประมง สัตว์น้ าเพื่อบริโภคชนิดต่างๆ เครื่องมือท าประมง การค้า
สัตว์น้ า  การบริโภคสัตว์น้ า และ การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ าอย่างถูกวิธี 

2.2.3 โครงการ สินค้าสัตว์น้ าทะเลคุณภาพดี ราคาประหยัด เพื่อสวัสดิการแก่
ข้าราชการและชุมชนทั่วไป  จัดเป็นโครงการใหม่ที่มุ่งเน้นการการเพิ่มช่องทางการตลาด โดยเป็นการจัด
จ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์แปรรูป  จากกลุ่มชาวประมงและโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้
เครื่องหมายการค้าขององค์การสะพานปลา เพื่อเป็นการสร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การ
สะพานปลาอีกทางหนึ่ง 

2.2.4 โครงการจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูปภายใต้
เครื่องหมายการค้า FMO จัดเป็นโครงการใหม่ที่มุ่งเน้นการการเพิ่มช่องทางการตลาด โดยเป็นการจัด
จ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์แปรรูป  จากกลุ่มชาวประมงและโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้
เครื่องหมายการค้าขององค์การสะพานปลา เพื่อเป็นการสร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การ
สะพานปลาอีกทางหนึ่ง 

2.3  แผนงานปรับปรุงพัฒนาธุรกิจเดิม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จาก
ธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย  
                               2.3.1 โครงการสนับสนุนและพัฒนาการประมง ได้แก่ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และรูปแบบของโครงการให้สินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ท าประมง  รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซม
เรือประมงและการจัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อให้มีประสิทธิภาพและและมีความ
คล่องตัวในการด าเนินงานมากขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 
 เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์การด าเนินงานตามที่ก าหนดได้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ.2496 ได้แก่ การจัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการหรืออาชีพของชาวประมง  จัดเป็นภารกิจ
เชิงสังคม ซึ่งองค์การสะพานปลาให้ความส าคัญและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 แผนงานสร้างเสริมความรู้ในชุมชนประมง ให้ชาวประมงมีความรู้ด้านอ่ืนๆ            
ที่สนับสนุนการประกอบอาชีพ สนับสนุนให้ครอบครัวชาวประมงมีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างรายได้ ตลอดจนการส่งเสริมสวัสดิการด้านต่างๆ ประกอบด้วยโครงการต่างๆได้แก่  

3.1.1 โครงการอบรม ฝึกฝนอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนประมง  เป็นส่วน
หนึ่งที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพประมงมีแหล่งรายได้อ่ืนลดความเสี่ยงจาก
รายได้ที่ไม่แน่นอนในการประกอบอาชีพประมง  

3.1.2 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยของลูกเรือประมง  เป็นการส่งเสริมสวัสดิการ
ให้กับลูกเรือประมง โดยการสร้างพฤติกรรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศ โรคเอดส์ และวัณโรคภายใต้ความ
ร่วมมือกับกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข 

3.2 แผนงานรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อลดปัญหามลภาวะเป็นพิษด้านต่างๆที่เกิดจาก
กิจกรรมในสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทั้งในด้านกลิ่น ขยะ และน้ าเสีย ประกอบด้วยโครงการ
ต่างๆ ได้แก ่

3.2.1 โครงการ รักษ์สิ่งแวดล้อม   เป็นการลงนามในปฏิญญาความร่วมมือระหว่าง
กันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าวิกฤต คือ เจ้าพระยา ท่าจีน บางปะกง 
ปราจีนบุรี นครนายก ล าตะคอง และทะเลสาบสงขลา เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือกันใน
การรักษาแหล่งน้ า รักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ าแหล่งน้ าหลักของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ 
  เป็นการด าเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
เป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงการคลังก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพภายในการ
ด าเนินงานทั้งในเรื่องของขั้นตอนปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนการน าแนวคิดในการบริหาร
จัดการสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในองค์กร ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ได้แก ่
                               4.1.1 โครงการ พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียม  จัดเป็นโครงการใหม่  เรื่องจาก ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บจะเกิดจาก เจ้าหน้าที่
ประเมินน้ าหนักไม่ตรงตามความเป็นจริง ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย  ผู้ประกอบการประมงบางส่วน
ไม่ให้ความร่วมมือ และระบบบริหารจัดการในการควบคุมการจัดเก็บในบางแห่งขาดประสิทธิภาพ  ดังนั้น
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เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ทั้งในส่วนของ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม  ค่าเช่า จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
และปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร  
                               4.1.2 โครงการน าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์  
(ECONOMI  VALUE  MANAGEMENT : EVM) มาบริหารจัดการองค์การสะพานปลา  เป็นการด าเนินงาน
ตามนโยบายของส านักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การลงทุนขององค์กรเป็นไปอย่าง
คุ้มค่า  
                               4.1.3 โครงการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ  เป็นการ
ด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังในการลดการลงทุนที่ซ้ าซ้อน ลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

4.2 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
  เพื่อช่วยให้การพัฒนาองค์กรสามารถด าเนินไปได้โดยไม่มีอุปสรรค บุคลากรในหน่วยงาน
จะต้องมีความพร้อมและพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ
เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความรู้ในด้านเฉพาะสาขาต่างๆ  
รายละเอียด ดังนี้ 
                               4.2.1 โครงการปรับปรุงการก าหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่
จ าเป็นต่องาน( competency) ในต าแหน่งต่าง  ๆ โดยการวิเคราะห์คุณสมบัติที่จ าเป็นในต าแหน่งต่างๆ 
เปรียบเทียบกับคุณสมบัติของบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งนั้น เพื่อวางแผนในการปรับ เปลี่ยน ฝึกอบรมให้
ความรู้เพิ่มเติม หรือสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   
                               4.2.3 โครงการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการก าหนด
ค่าตอบแทน (KPI)  เพื่อสร้างความขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ที่มีผลการปฏิบัตงานดีควร
ได้รับการประเมินและผลตอบแทนที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันผู้ที่มีปัญหาในการท างานหรือกระท าผิด
ระเบียบวินัยก็ควรได้รับการพิจารณาก าหนดโทษอย่างมีเหตุผล 
                               4.2.4 โครงการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา  โดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายใน
หน่วยงาน และการส่งไปศึกษา ฝึกอบรมในสถาบันต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในหน่วยงานให้กับพนักงาน และการเสริมสร้าง
ทักษะและวิชาความรู้ใหม่ๆ ในการท างาน เพื่อให้มีความก้าวหน้าในอาชีพตามขั้นตอน และช่วงเวลาที่
เหมาะสม 

4.3 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุก
ด้าน เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวทันไปกับการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ดังนี้ 
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 4.3.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ และศูนย์กลางการเรียนรู้  เป็น
การรวบรวม และจัดระเบียบองค์ความรู้ภายในองค์กรที่มีความส าคัญ และจ าเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อให้
บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
และเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ  ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
องค์กร 
                                4.3.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ องค์กร  ได้แก่ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารงาน จัดการองค์กร  ครอบคลุมการด าเนินงานในทุกระบบ ทั้งใน
ด้านการบริหารงาน ระบบบัญชีการเงิน การบริหารและพัฒนาบุคลากร ระบบสารบรรณ ระบบงานพัสดุ 
และระบบการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น 
                                4.3.3 โครงการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์   เป็นการบริหารจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ
เอกสารได้แก่ การจัดท า การเก็บรักษา การส่งข้อมูล การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร และยังเป็นการลด
ปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษ ลดพื้นที่และสถานที่ในการจัดเก็บ ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารผ่านทาง
จอคอมพิวเตอร์ท าให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว มีความถูกต้องมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรในระยะยาว 
ลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  รองรับเอกสารในปริมาณมาก เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 36 

แผนการด าเนินงานโครงการตาม 
แผนวิสาหกิจ 2557-2561 องค์การสะพานปลา 

โครงการตามแผนวิสาหกิจ 2557-2561 2557 2558 2559 2560 2561 
กลยุทธด์้านปฏิบัติการ      
1) พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม      
1.โครงการศูนย์กลางค้าสัตว์น้ าสะพานปลากรุงเทพ      

2.โครงการตลาดสินค้าสัตว์น้ าสะพานปลากรุงเทพเพื่อท่องเที่ยว      

3.โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง      

4.โครงการศูนย์กลางตลาดสัตว์น้ าฮาลาลท่าเทียบเรือประมงปัตตาน ี      

5.โครงการพัฒนาการขนถ่ายสัตว์น้ า โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ และถูกสุขอนามัย 

     

6.โครงการผลิตน้ าสะอาดส าหรับล้างสัตว์น้ า      

7.โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสัตว์น้ า      

8.โครงการจัดตั้งตลาดสัตว์น้ าคุณภาพ      

9.โครงการก่อสร้างโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ าท่าเทียบเรือประมงชุมพร      

2) เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได ้      

1.โครงการพัฒนาที่ดินท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต      

2.โครงการพัฒนาศักยภาพสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง      

3.โครงการพัฒนาที่ดินบ้านพักพนักงาน      

4.โครงการปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการเพื่อรองรับธุรกิจแพปลา
สะพานปลากรุงเทพ 

     

5.โครงการติดตั้งส่ือโฆษณาสินค้าในบริเวณสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง 

     

6.โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง      

7.โครงการสนับสนุนและพัฒนาการประมง      

8.โครงการสินค้าทะเลคุณภาพดี ราคาประหยัด เพื่อสวัสดิการแก่
ข้าราชการและชุมชนทั่วไป 

     

9.โครงการจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูป
คุณภาพ 

     

 
 
 

 
 
 



 37 

แผนการด าเนินงานโครงการตาม 
แผนวิสาหกิจ 2557-2561 องค์การสะพานปลา 

 
โครงการตามแผนวิสาหกิจ 2557-2561 2557 2558 2559 2560 2561 

กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการประมงและบริหารจัดการ      
3) เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง      
1.โครงการอบรม ฝึกฝนอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนประมง      

2.โครงการส่งเสริมสุขอนามัยของลูกเรือประมง      

3.โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา      

4) เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ      
1.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียม 

     

2.โครงการน าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐศาสตร ์

     

3.โครงการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ      

4.โครงการปรับปรุงการก าหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่องาน 

     

5.โครงการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน(KPI)      

6.โครงการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา      

7.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และศูนย์กลางการ
เรียนรู้ 

     

8.โครงการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์      

9.โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารต่อเนื่อง      
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ความเชื่อมโยงของแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐกับ 
แผนวิสาหกิจประจ าปี 2557-2561 องค์การสะพานปลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นท่ีมี แผนวิสาหกิจ2557-2561 กิจกรรมการด าเนินงาน

องค์การสะพานปลา แผนปฏิบัติการปี 2557

1.ศึกษาบทบาทและทิศทางการด าเนินงาน แผนวิสาหกิจ2557-2561 ด าเนินการภายในปี ก.ย.2556

ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและเหมาะ แผนปฏิบัติการปี 2557

สมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2.น าแผนฟ้ืนฟูองค์กรมาปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาการตลาดสินค้า 1.จ านวนโครงการท่ีด าเนินได้ส าเร็จ

สัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม ตามแผนปฏิบัติการปี 2557

กลยุทธ์ท่ี 2 เพิม่ประสิทธิภาพในการ 2.ระดับของการน าระบบบริหารจัด

หารายได้ การเพือ่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างสังคมประมง (EVM)ได้

ไทยให้เข้มแข็ง 3.ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน

กลยุทธ์ท่ี 4 เพิม่ขีดความสามารถ (EBITDA)

บริหารจัดการ 4.การสร้างค่า Economic Profit(EP)

เทียบกับเป้าหมาย

5.การบริหารจัดการองค์กร

3.ให้สถาบันการเงินมาบริหารงานสินเช่ือของ การบริหารหน้ีโดยหน่วยงานภายนอก

องค์กร

4.จัดท าแผนการบริหารพัฒนาปรับปรุงทรัพยากร กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาการตลาดสินค้า 1.จ านวนโครงการท่ีด าเนินได้ส าเร็จ

ท่ีมีอยูใ่นทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน สัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม ตามแผนปฏิบัติการปี 2557

ซึง่รวมถึงการให้บริการสะพานปลาท่ีถูกสุขลักษณะ กลยุทธ์ท่ี 4 เพิม่ขีดความสามารถ 2.การใช้ทรัพยากรและความร่วมมือ

และให้ความรู้แก่ชาวประมง บริหารจัดการ ระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ

3.การด าเนินงานปรับปรุงคุณภาพ

ด้านส่ิงแวดล้อม

4.การปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา

และท่าเทียบเรือประมง

5.ศึกษาโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดจากการเปิดการ กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาการตลาดสินค้า 1.การด าเนินงานปรับปรุงคุณภาพ

ค้าเสรีและAECท่ีมีต่อองค์กร สัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม ด้านส่ิงแวดล้อม

2.การปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา

และท่าเทียบเรือประมง

แผนระยะส้ัน

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นท่ีมี แผนวิสาหกิจ2557-2561 กิจกรรมการด าเนินงาน

องค์การสะพานปลา แผนปฏิบัติการปี 2557

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลของเครือข่ายชาวประมง กลยุทธ์ท่ี 4 เพิม่ขีดความสามารถ การบริหารจัดการสารสนเทศ

และผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอาหารท่ีใน/ต่าง บริหารจัดการ

ประเทศเพือ่เป็นตัวกลางในการซือ้-ขายสินค้าประมง

2.พัฒนาการบริหารความเส่ียงให้สามารถรองรับ การบริหารความเส่ียงกับแผนวิสาหกิจ 1.การปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา

สถานการณ์ต่างๆเช่น ภัยธรรมชาติ กฏระเบียบท่ีเข้ม กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาการตลาดสินค้า และท่าเทียบเรือประมง

ข้นของประเทศท่ีเข้าไปท าประมงได้อย่างมีประสิทธิ สัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม 2.การบริหารความเส่ียง

ภาพ

แผนระยะยาว
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บทที่ 5 
แผนบริหารความเสี่ยงกับแผนวิสาหกิจปี 2557-2561 

 
1. ประเด็นปัญหาขององค์การสะพานปลา 

1) รายได้จากการด าเนินงานมีแนวโน้มลดลง   รายได้หลักขององค์การสะพานปลา  
มาจากการจัดเก็บค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการให้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  
ซึ่งขึ้นอยู่กับ ภาวการณ์ ประมง เป็นหลัก ปัจจุบันรายได้ ดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากภาวะ
ประมงซบเซา ในขณะที่การหารายได้จากการบริหารทรัพย์สิน และการด าเนินธุรกิจยังขาดความชัดเจน  

2) ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology-IT) ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                               การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานยังมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด จาก
ปัญหาท้ังในเรื่อง Hardware ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และ Software ได้แก่ การพัฒนาระบบงาน
ต่างๆ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจ ากัด ท าให้ การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการเผยแพร่
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ขององค์การสะพานปลา ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ  

3) ปัญหาสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
                               การด าเนินงานของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม  และข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ าตลอดจน
สถานที่จ าหน่ายและขนถ่ายสัตว์น้ า ของประเทศผู้น าเข้าสินค้าสัตว์น้ า โดยเฉพาะสหภาพยุโรป เนื่องจาก
อาคารสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนาน และไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับระบบการ
ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม  และไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย  

4) ปัญหาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
                               กระบวนการด าเนินงานในองค์กรยังมีระบบการบริหารงานของส่วนงานที่แตกต่างกัน 
จึงท าให้มาตรฐานการด าเนินการ และการประเมินติดตามงานจึงแตกต่างกัน  บุคลากรบางส่วนยังขาด
ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน จึงท าให้การด าเนินงานขาด
ประสิทธิภาพเกิดความย่อหย่อนในการด าเนินงาน และปัญหาการเกิดช่องว่างในการด าเนินงาน  พบว่า
ในช่วง พ.ศ. 2553-2558 บุคลากรองค์การสะพานปลาได้หมดอายุราชการเป็นจ านวน 68 ท่าน จาก
พนักงานทั้งหมด 291 ท่าน (ในปีพ.ศ. 2554) คิดเป็น 23% ของจ านวนพนักงานทั้งหมด ซึ่งท าให้บุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถ ลดลงเป็นจ านวนมาก จึงท าให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การสะพานปลา
มีปัญหาได้ เนื่องจากการเกิดช่องว่างของบุคลากรที่เป็นระยะห่างทั้งด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ ย่อมส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานที่ลดลง 
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2. การระบุปัจจัยเสี่ยง 
จากปัญหาการด าเนินงานในภาพรวมที่ระบุข้างต้นสามารถระบุปัจจัยเสี่ยงได้ดังนี้ 
1) สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงส่วนใหญ่ต้องมีการพัฒนาให้เป็นไปตาม

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
รายละเอียดความเสียหายจากปัจจัยเสี่ยง  : 
                    ผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กรซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ แต่มีการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกลิ่นและคุณภาพน้ าทิ้งจากหน่วยงาน
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง สาเหตุหลักคือ ขาดงบประมาณจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งส่งผล
กระทบต่อปัจจัยเสี่ยงน้ าหนัก 100% และมีระดับความรุนแรงสูงมาก 

ประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง  : 
ระดับโอกาสเกิด   :  5  โอกาสเกิดระดับสูงมาก เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่

ตลอดเวลาเพราะหน่วยงานส่วนใหญ่ขององค์การสะพานปลายังไม่มีระบบน้ าเสียในปี 2553 กรมควบคุม
มลพิษเริ่มให้ความสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานองค์การสะพานปลา 

ระดับผลกระทบ   :  5  ผลกระทบระดับสูงมาก เนื่องจากมีผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กร
ในระยะยาว มากกว่า 1 ปีขึ้นไป 

2) สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงส่วนใหญ่ต้องมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
สุขอนามัย  
รายละเอียดความเสียหายจากปัจจัยเสี่ยง  : 
                    ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในทางลบ เนื่องจากมีภารกิจในการดูแลด้านสินค้า
สัตว์น้ าเพื่อบริโภค แต่มีการด าเนินการยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยตามหลักเกณฑ์ของกรม
ประมง และส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นต่อด้านคุณภาพสินค้าสัตว์น้ าท่ีมาจากหน่วยงานของ
องค์การสะพานปลา สาเหตุหลักประกอบด้วย 
                    1 . สิ่งปลูกสร้างมีอายุการใช้งานมานาน และมีสภาพทรุดโทรม มีผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง
เป็นน้ าหนัก 50% และสาเหตุมีระดับความรุนแรงสูงมาก 
                    2 . ขาดงบประมาณซ่อมแซม และลงทุน มีผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงเป็นน้ าหนัก 50% และ
สาเหตุมีระดับความรุนแรงสูงมาก 

ประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง  : 
ระดับโอกาสเกิด  :  4  โอกาสเกิดระดับสูง เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกเดือน 
ระดับผลกระทบ   :  5  ผลกระทบระดับสูงมาก เนื่องจากมีผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กร

ในระยะยาว มากกว่า 1 ปีขึ้นไป 
  3) ก าไร EBITDA ต่ ากว่าเป้าหมาย  
รายละเอียดความเสียหายจากปัจจัยเสี่ยง  : 
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                    การท่ีองค์การสะพานปลามีผลการด าเนินงานมีก าไร EBITDA ต่ ากว่าเป้าหมาย จะท าให้
องค์กรมีฐานะการเงินไม่เข้มแข็ง ไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอก ท าให้มีผลต่อการ                    
ขาดงบประมาณในการพัฒนาองค์กร และท าให้คะแนนประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจต่ ากว่ามาตรฐาน 
(ระดับ 3) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยสาเหตุส าคัญที่ท าให้ EBITDA ต่ ากว่าเป้าหมาย ได้แก่ 
                    1 . รายได้หลัก ได้แก่ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมสัตว์น้ าผ่านท่า ขึ้นอยู่กับภาวะการประมง
มีแนวโน้มลดลง มีระดับความรุนแรงของสาเหตุในระดับสูง น้ าหนักของสาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยงคิดเป็น 47%  
                    2 . ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นจากนโยบายรัฐบาล มีระดับความรุนแรงสูงมาก น้ าหนัก
ของสาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยงคิดเป็น 28% 
                    3 . โครงการบริหารทรัพย์สินใช้แหล่งเงินทุนภายนอกอาจไม่มีความแน่นอนในการลงทุน 
ท าให้มีผลกระทบต่อ EBITDA ลดลง (เป็นสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงอื่น) มีระดับความรุนแรงสูง และ
น้ าหนักของสาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยงคิดเป็น 16%    

                    4 . การด าเนินการทางธุรกิจใหม่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท าให้มีผลกระทบต่อ 
EBITDA ลดลง (เป็นสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงอื่น) มีระดับความรุนแรงสูง น้ าหนักของสาเหตุต่อปัจจัย
เสี่ยงคิดเป็น 9%                                                       

ประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง  : 
ระดับโอกาสเกิด   :  5  โอกาสเกิดระดับสูงมาก พิจารณาจากผลการด าเนินงานระยะ            

5 ปีย้อนหลัง องค์การสะพานปลามี EBITDA ต่ ากว่าเป้าหมายทุกปี โอกาสเกิดมากกว่า 70%  ขึ้นไป 
ระดับผลกระทบ  :  4  ผลกระทบระดับสูง พิจารณาจากในปี 2554 องค์การสะพานปลา

มีค่า EBITDA ต่ ากว่าเป้าหมาย 85% คาดว่าปี 2555 จะมีผลการด าเนินงานดีกว่าปี  2554  โดย EBITDA 
จะต่ ากว่าเป้าหมายประมาณ 50% 

4) โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการขอใช้ 
สถานที่กับกรมธนารักษ์ 
รายละเอียดความเสียหายจากปัจจัยเสี่ยง  : 
                    โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพยังไม่มีความชัดเจน สาเหตุเนื่องจากติดประเด็นที่
องค์การสะพานปลาต้องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ปี  พ.ศ. 2534 ที่ให้ย้ายสะพานปลากรุงเทพจากพื้นที่
ปัจจุบันซึ่งยังไม่มีข้อยุติอาจส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดท าโครงการฯ จนอาจต้องล้มเลิกการจัดท า
โครงการต่อไป น้ าหนักของสาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยงคิดเป็น 100% และระดับความรุนแรงของสาเหตุสูงมาก 
 ประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง  : 

ระดับโอกาสเกิด   :  3  โอกาสเกิดระดับปานกลาง เนื่องจากได้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
แล้ว โดยมติให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ ความเห็นก่อน 
คาดว่าโอกาสเกิดอยู่ในระดับปานกลาง ประมาณ 50%  
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ระดับผลกระทบ   :  5  ผลกระทบระดับสูงมาก ถ้าส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่เห็นชอบกับโครงการฯ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการฯ นี้ก็จะต้องล้มเลิก 

5) โครงการบริหารทรัพย์สินยังไม่มีความชัดเจนในการใช้แหล่งเงินลงทุนจากภายนอก  
รายละเอียดความเสียหายจากปัจจัยเสี่ยง : 
                    โครงการบริหารทรัพย์สินองค์การสะพานปลาใช้เงินลงทุนจากภายนอกท าให้ไม่มีความ
ชัดเจน บางโครงการไม่มีผู้สนใจลงทุนหรือมีความล่าช้าในการเกิดโครงการ ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ
ของโครงการ และรายได้ที่ต้ังเป้าหมายไว้ ตลอดจนส่งผลต่อผลการด าเนินงาน (EBITDA) ในภาพรวมของ
องค์กรด้วย  สาเหตุเกิดจากองค์การสะพานปลาไม่มีเงินลงทุนเองต้องให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน น้ าหนักของ
สาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยงคิดเป็น 100% และระดับความรุนแรงของสาเหตุสูง 

ประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง  : 
ระดับโอกาสเกิด   :  3  โอกาสเกิดระดับปานกลาง เนื่องจากคาดว่ามีโอกาสเกิดประมาณ                  

31 – 50%  
ระดับผลกระทบ   :  4  ผลกระทบระดับสูง เนื่องจากคาดว่าจะท าให้เกิดความส าเร็จของ

โครงการต่ ากว่าเป้าหมายประมาณ 50% 
6) การด าเนินการทางธุรกิจใหม่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

รายละเอียดความเสียหายจากปัจจัยเสี่ยง  : 
                    องค์การสะพานปลาได้มีนโยบายในการสร้างรายได้จากการด าเนินงานเชิงธุรกิจด้วยกล
ยุทธ์ใหม่ ๆ ซึ่งอาจไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากสาเหตุปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
                    1 . ไม่มีผู้สนใจลงทุนตามโครงการ น้ าหนักสาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยง 50% ระดับความรุนแรงสูง  
                    2 . มีผู้สนใจลงทุนแต่ภายหลังเกิดความไม่พร้อมในการด าเนินงาน ท าให้ส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของโครงการ และตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น EBITDA 
ประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง  : 

ประดับโอกาสเกิด   :  3  โอกาสเกิดระดับปานกลาง โดยคาดว่ามีโอกาสเกิดประมาณ 
31 – 50% 

ระดับผลกระทบ     :  4  ผลกระทบระดับสูง โดยคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อรายได้ตาม
เป้าหมายของโครงการฯ โดยรวมประมาณ 30% 
3. การก าหนดแผนงาน/โครงการ ในแผนวิสาหกิจปี 2557 – 2561 เพื่อควบคุมความเสี่ยง 
 ปัญหารายได้หลักมีแนวโน้มลดลง  

กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้  
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- แผนงานการบริหารสินทรัพย์   
โครงการพัฒนาที่ดินท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เหลืออยู่ให้เต็ม

ศักยภาพ และรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต จึงมีโครงการ
พัฒนาที่ดินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ โดยให้เอกชนผู้สนใจเสนอโครงการพัฒนา
ที่ดินเพื่อรองรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมธุรกิจประมง   

โครงการพัฒนาศักยภาพสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง   เป็นการหารายได้จากการบริหาร
ทรัพย์สินทั้งในส่วนของที่ดิน และอาคารสิ่งปลูกสร้าง โดยพิจารณาตามศักยภาพของหน่วยงานแต่ละแห่ง 
ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์การสะพานปลา ทั้งนี้ก าหนดเป้าหมายด าเนินการปีละ
อย่างน้อย 2 แห่ง  

โครงการพัฒนาที่ดินบ้านพักพนักงาน   เป็นการพัฒนาที่ดินบริเวณบ้านพักพนักงานซึ่งเป็นที่ดิน
กรรมสิทธ์ขององค์การสะพานปลา ได้แก่ บ้านพักพนักงาน สะพานปลาสมุทรสาคร ท่าเทียบเรือประมง            
หัวหิน  ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ซึ่งปัจจุบันมีสภาพช ารุดทรุดโทรม              
เพื่อเป็นอาคารที่พักของพนักงานและให้บริการบุคคลทั่วไป 

โครงการฟื้นฟูตลาดสะพานปลาสมุทรปราการ เป็นการใช้ประโยชน์สะพานปลาสมุทรปราการตาม
ศักยภาพที่มีอยู่ น ามาปรับปรุงและพัฒนาทั้งในส่วนของสิ่งปลูกสร้าง และระบบการบริหารจัดการ เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมการท าประมง และการค้าสัตว์น้ าท้ังภายในประเทศ และการส่งออก 

 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology-IT)ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม 

- แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลาด 
โครงการพัฒนาการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ าให้ไปสู่ระบบการประมูล  เป็นการต่อยอดจากโครงการ

สร้างมาตรฐานในระบบการซื้อขายสัตว์น้ า เพื่อให้การจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าเป็นไปตามกลไกของตลาด 
สะท้อนอุปสงค์ อุปทานอย่างแท้จริง โดยมีแผนจะน าระบบการประมูลด้วยคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในอนาคต 
กลยุทธ์ที ่4  เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ 

- แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินขององค์การสะพานปลา   เพื่อให้องค์การสะพานปลา                 

มีระบบงานสนับสนุนงานด้านบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์การสะพานปลา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ า ซึ่งเป็นฐาน
ในการจัดเก็บรายได้ ท าให้สามารถจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องได้ 
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โครงการพัฒนาโปรแกรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และจัดการงานด้านบุคลากร  เพื่อให้
องค์การสะพานปลามีระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และจัดการงานด้านบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

 ปัญหาสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม 

- แผนงานพัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น้ า   
โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขอเลิกสัญญา

เช่าที่ดินของส านักทรัพย์สินฯ บริเวณสะพานปลากรุงเทพ ซึ่งเป็นผลให้พื้นที่ของสะพานปลากรุงเทพ 
บริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา แขวงยานนาวา เขตสาทร อันเป็นที่ต้ังของส านักงานใหญ่องค์การสะพาน
ปลาด้วย ลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง จากเนื้อที่ 16 ไร่ เศษ เหลือเพียง 8 ไร่เศษ ในส่วนที่เป็นที่เช่าจาก
กรมธนารักษ์ โดยมีแนวคิดจะพัฒนาพื้นที่ที่เหลืออยู่ให้เป็นตลาดกลางสัตว์น้ าคุณภาพ ที่ทันสมัย                    
มีรูปลักษณ์สวยงาม และมีมาตรฐานท้ังในด้านระบบการซื้อขาย สุขอนามัยของสถานที่ และการดูแลรักษา
สัตว์น้ า อีกทั้งเป็นศูนย์รวมของธุรกิจประมงครบวงจร เช่น Fish Market Q-Mart, Learning Center, 
Factory Outlet, และภัตตาคารอาหารทะเล เป็นต้น 

โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  การปรับปรุงสะพานปลาและ              
ท่าเทียบเรือประมงให้มีโครงสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกตามมาตรฐานสุขอนามัย จัดเป็นโครงการ
ส าคัญที่องค์การสะพานปลาด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือ 
ประมงขององค์การสะพานปลาทุกแห่งเป็นที่ยอมรับของตลาดส่งออก ตลอดจนผู้บริโภคภายในประเทศ  
ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงไปแล้วรวม 5 แห่ง ได้แก่ สะพานปลาสมุทรปราการ สะพานปลานครศรีธรรมราช             
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต และท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส และตั้งเป้าหมายจะ
ด าเนินการปรับปรุงอีกอย่างน้อย 3 แห่ง ในช่วงปี 2557-2561  
การระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีแผนรับมือความเสี่ยง โดยการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการก าหนดทิศทาง และจัดสรรทรัพยากรในระยะยาว เพื่อการด าเนินงานที่
สามารถลด และควบคุมความเสี่ยงขององค์กร ในการด าเนินงานที่ มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร  โดยการวางแผนเข้าสู่การปฏิบัติงาน จึงก าหนดกิจกรรมซึ่งเป็นโครงการภายใต้กลยุทธ์ทั้ง 4 
เพื่อจัดการกับความเสี่ยงขององค์กรท่ีเกิดขึ้น 
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 
สายงาน  ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา    กิจกรรม  การด าเนินการด้านมาตรฐานส่ิงแวดล้อมของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
 

รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปัจจัยเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

กิจกรรมการจัดการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

สะพานปลาและท่า 
เทียบเรือประมงส่วน 
ใหญ่ต้องมีการพัฒนาให้
เป็นไปตาม 
กฎหมายเกี่ยวกับส่ิง 
แวดล้อม (CR1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กร 
ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ แต ่
มีการด าเนินงานท่ีไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐานส่ิงแวดล้อม ซึ่ง 
อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวด- 
ล้อมทั้งด้านกล่ินและคุณภาพ 
น้ าทิ้งจากหน่วยงานสะพาน- 
ปลาและท่าเทียบเรือประมง 

1. หาแหล่งเงินลงทุนจัด 
สร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 
โดยขอสนับสนุนด้านงบ 
ประมาณจากหน่วยงานภาค 
รัฐ เช่น จังหวัด และองค ์
การบริหารส่วนท้องถิ่นท่ี 
หน่วยงานตั้งอยู ่
 
 
 
 
 
2. ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับน้ าเสีย 
และกลิ่นในแผนระยะสั้น 

1.1 ของบประมาณแผ่นดิน 
การปรับปรุงสุขอนามัย ทร. 
สตูล และ ทร.ระนอง 
   - จัดท ารายละเอียดโครง 
การ 
   - เสนอของบประมาณ 
แผ่นดิน 
1.2 โครงการตลาดสัตว์น้ า 
คุณภาพ ทร.หัวหิน 
   - ประกาศ TOR  
   - คัดเลือกผู้ได้สิทธิ์ 
   - ด าเนินโครงการ    
2.1 จัดท าโครงการรณรงค ์
ระบบบ าบัดกลิ่นด้วยลูกบอล 
จุลินทรีย์ชีวภาพ 

 
 
 
 

ต.ค. – ธ.ค.55 
 

ม.ค. – เม.ย.56 
 
 
 

ก.ย.55 
ก.ย.55 

 
ต.ค.55 – ก.ย.56 

ส านักงาน 
ยุทธศาสตร ์
และแผนงาน 

 
 
 
 

ฝ่ายปฏิบัต ิ
การ 1 

 
 
 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายปฏิบัต ิ
การ 2 
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ปัจจัยเสี่ยง รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปัจจัยเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

กิจกรรมการจัดการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
 

      - ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 
มลภาวะของ สป./ทร. 
   - จัดท าแผน 
   - จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
   - จัดหางบประมาณ 
   - ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. – พ.ย.55 
 

ธ.ค.55 – ม.ค.56 
ก.พ. – เม.ย.56 
พ.ค. – เม.ย.56 
มิ.ย. – ก.ย.56 
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง  
สายงาน   ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา   กิจกรรม  การด าเนินการด้านมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

 

รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปัจจัยเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

กิจกรรมการจัดการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
สะพานปลาและท่า 
เทียบเรือประมงส่วน 
ใหญ่ต้องมีการพัฒนาให้
ได้มาตรฐาน 
สุขอนามัย (CR2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ 
องค์กรในทางลบ เนื่องจากม ี
ภารกิจในการดูแลด้านสินค้า 
สัตว์น้ าเพื่อบริโภค แต่มีการ 
ด าเนินการยังไม่เป็นไปตาม 
มาตรฐานสุขอนามัยตามหลัก 
เกณฑ์ของกรมประมง และ 
ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความ 
เชื่อมั่นต่อด้านคุณภาพสินค้า 
สัตว์น้ าที่มาจากหน่วยงาน 
ขององค์การสะพานปลา 

ด าเนินการจัดท าแผนการ 
ปรับปรุงสะพานปลาและท่า 
เทียบเรือประมงให้ม ี
มาตรฐานด้านสุขอนามัย 
สะพานปลาและท่าเทียบเรือ 
ประมง โดยทยอยด าเนิน 
การอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช ้
งบประมาณประจ าปีของ 
องค์การสะพานปลา และขอ 
รับงบประมาณสนับสนุนจาก 
กรมประมง และด าเนินการ 
ภายใต้คณะท างานท่ีแต่งตั้ง 
ขึ้นโดยเฉพาะ 

1. ปรับปรุงการด าเนินงาน 
ของสะพานปลากรุงเทพ 
   1.1 จัดตั้งคณะท างาน 
แก้ไขปรับปรุงการด าเนินงาน 
สะพานปลากรุงเทพ 
   1.2 ก าหนดแนวทางการ 
ด าเนินงานปรับปรุงการ 
ด าเนินงานของ สป.กท. 
   1.3 ด าเนินการตามแนว 
ทางของคณะท างาน และติด 
ตามประเมินผลการด าเนิน 
งาน 
2. จัดท าโครงการปรับปรุง 
สุขอนามัย ทร.สตูล และ ทร. 
ระนอง (เกี่ยวกับโครงสร้างพื้น 
ฐานต่าง ๆ) 

 
 
 
 

ต.ค. – ธ.ค.55 
 
 
 

ธ.ค.54 – ก.ย.56 

 
 
 
 
 

   ฝ่ายปฏิบัติ 
   การ 1 
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ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปัจจัยเสี่ยง 

 

รายละเอียด 
การจัดการ 

 
 

กิจกรรมการจัดการ 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2.1 จัดท ารายละเอียด 
โครงการ 
   2.2 เสนอของบประมาณ 
แผ่นดิน 
3. โครงการตลาดสัตว์น้ า 
คุณภาพ ทร.หัวหิน ด าเนิน 
การต่อจากปีงบประมาณ 
2554 
    - ปรับปรุงพื้นท่ี 
    - ด าเนินการธุรกิจ 
 
 
 
 
 

ต.ค. – ธ.ค.55 
 

ม.ค. – เม.ย.56 
 

 
 
 
 

ส.ค. – ก.ย.55 
ก.ย.56 

     ส านักงาน 
    ยุทธศาสตร์ 
  และแผนงาน 
 

 
 
 
 

ฝ่ายปฏิบัต ิ
การ 1 

 

 

 



 49 

แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 
สายงาน   ฝ่ายบัญชีการเงิน   กิจกรรม   ผลการด าเนินงานด้านการเงินขององค์การสะพานปลา 

ปัจจัยเสี่ยง รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปัจจัยเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

กิจกรรมการจัดการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ก าไร EBITDA ต่ ากว่า 
เป้าหมาย (FR1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท่ีองค์การสะพานปลามีผล
การด าเนินงานมีก าไร EBITDA 
ต่ ากว่าเป้าหมาย จะท าให้
องค์กรมีฐานะการเงินไม่เข้มแข็ง 
ไม่ได้รับความเชื่อมั่นจาก
หน่วยงานภาย 
นอก ท าให้มีผลต่อการขาด
งบประมาณในการพัฒนา
องค์กร และท าให้คะแนน
ประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจ
ต่ ากว่ามาตรฐาน (ระดับ 3) ตาม
นโยบายของรัฐบาล  
    

1. จัดท าโครงการหารายได้จาก
แนวทางใหม่ ๆ เพื่อทดแทน
รายได้หลักที่ลดลง  
โดยการจัดท าโครงการธุรกิจ 
ต่าง ๆ และการบริหาร 
ทรัพย์สิน 
 

1. โครงการด้านบริหาร 
ทรัพย์สิน 
    - โครงการพัฒนาที่ดินบ้าน 
พักพนักงาน 
    - โครงการก่อสร้างอาคาร 
พาณิชย์ยกกรรมสิทธิ์  
ทร.ชุมพร    
    - โครงการจัดตั้งภัตตาคาร 
อาหารทะเล ทร.สุราษฏร์ธาน ี
2. โครงการด้านธุรกิจ 
    - โครงการจัดตั้งศูนย์รวบ 
รวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ า 
    - โครงการจัดตั้งตลาด 
สัตว์น้ าคุณภาพ 
    - โครงการจ าหน่ายสินค้า 
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูป 

 
 
 

 
 
 
 

ต.ค.55 – ก.ย.56 

 
 
 
 
    ฝ่ายปฏิบัติ 
    การ 1 
 
 
 
 
ฝ่ายธุรกิจ 2 
 
ฝ่ายปฏิบัต ิ
การ 1 
ฝ่ายธุรกิจ 2 
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ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปัจจัยเสี่ยง 

 

รายละเอียด 
การจัดการ 

 
 

กิจกรรมการจัดการ 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
    

 
 
2. ทบทวนปรับลดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณปี 2555 

ภายใต้เครื่องหมายการค้า FMO 
   - จัดท าข้อมูลประกอบการ 
พิจารณาทบทวนปรับลดงบ 
ประมาณ 
   - สรุปแนวทางการปรับลด 
งบประมาณ และเสนอ ผออ. 
ให้ความเห็นชอบ 
   - เวียนแจ้งหน่วยงาน 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน               

 
 

ต.ค.55 
 
 

พ.ย.55 
 
 

ธ.ค.55 
ม.ค. – ก.ย.56 

 
 
 
 
 

ฝ่ายบัญช ี
การเงิน 
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 
สายงาน  ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา    กิจกรรม  โครงการศูนย์กลางค้าสัตว์น้ าสะพานปลากรุงเทพ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
 

รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปัจจัยเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

กิจกรรมการจัดการ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
 

โครงการพัฒนาสะพาน
ปลากรุงเทพยังไม่มี
ความชัดเจนในเรื่องของ
การขอใช้สถานท่ีกับ
กรมธนา-รักษ ์(OR1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาสะพานปลา
กรุงเทพยังไม่มีความชัดเจนใน
เรื่องของการขอใช้สถานท่ีกับ
กรมธนารักษ์ เนื่องจากติด
ประเด็นที่องค์การสะพานปลา
ต้องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 
ปี พ.ศ. 2534 ท่ีให้ย้ายสะพาน
ปลากรุงเทพจากพื้นท่ีปัจจุบันซึ่ง
ยังไม่มีข้อยุติอาจส่งผลต่อการ
ขอต่ออายุสัญญาเช่าระยะยาว 
จนอาจต้องล้มเลิกการจัดท า
โครงการต่อไป น้ าหนักของ
สาเหตุต่อปัจจัยเส่ียงคิดเป็น 
100% และระดับความรุนแรง
ของสาเหตุสูงมาก 

ด าเนินการขอทบทวนมต ิ
คณะรัฐมนตรี ปี 2534 ให้ย้าย
สะพานปลากรุงเทพ จากที่ตั้ง
ปัจจุบัน ให้มีข้อยุติโดยเร็วที่สุด 
 

1. ประสานงานกับ สศช. ใน 
การพิจารณาเอกสารศึกษา 
ความเหมาะสม และความ 
เป็นไปได้ของโครงการต่อ 
เนื่องจากปี 2554 
2. เตรียมเรื่องส าหรับการขอ 
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีปี 
2534 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ต.ค.55 – ก.ย.56 

     
 
 
     ส านักงาน 
   ยุทธศาสตร ์
  และแผนงาน 
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 
สายงาน  ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา    กิจกรรม  การด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพย์สินของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
 

รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปัจจัยเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

กิจกรรมการจัดการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
โครงการบริหารทรัพย์สิน
ยังไม่มีความชัดเจนใน
การใช้แหล่งเงินลงทุน
จากภายนอก (OR2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบริหารทรัพย์สิน
องค์การสะพานปลาใช้เงินลงทุน
จากภายนอกท าให้ไม่มีความ
ชัดเจนบางโครงการไม่มีผู้สนใจ
ลงทุนหรือมีความล่าช้าในการ
เกิดโครงการส่ง 
ผลกระทบต่อความส าเร็จของ
โครงการ และรายได้ที่ตั้ง 
เป้าหมายไว้ ตลอดจนส่งผลต่อ
ผลการด าเนินงาน (EBITDA) ใน
ภาพรวมขององค์กรด้วย 
 

ติดต่อหาผู้ลงทุนที่มีศักยภาพใน
ท้องถิ่นโดยตรงภายหลังส้ินสุด
ระยะเวลาที่ประกาศใน TOR 
แล้ว 
 

1. ติดตามผลการประกาศ 
เชิญชวนหาผู้สนใจลงทุน 
2. ติดต่อประสานงานหาผู้ 
ลงทุนที่มีศักยภาพในท้องถิ่น 
3. น าเสนออนุมัติตาม 
รายละเอียดและขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ต.ค.55 – ก.ย.56 

 
   หน่วยงาน 
   ผู้รับผิดชอบ 
   โครงการ 
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 
สายงาน  ฝ่ายธุรกิจ 1-2    กิจกรรม  การด าเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
 

รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปัจจัยเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

กิจกรรมการจัดการ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
 

การด าเนินการทางธุรกิจ
ใหม่อาจไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (SR1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การสะพานปลาได้มี
นโยบายในการสร้างรายได้จาก
การด าเนินงานเชิงธุรกิจด้วยกล
ยุทธ์ใหม่ ๆ ซึ่งอาจ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก
สาเหตุปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
การท่ีไม่มีผู้สนใจลงทุนโครง 
การ หรือมีผู้สนใจลงทุนแต่
ภายหลังเกิดความไม่พร้อม 
ในการด าเนินงาน ส่งผลเสียหาย
ต่อความส าเร็จของโครงการ 
และตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น 
EBITDA  
 

1. กรณีภายหลังประกาศ 
เชิญชวนผู้สนใจลงทุน (TOR)  
แล้วไม่มีผู้สนใจลงทุนองค ์
การสะพานปลาอาจด าเนิน 
การติดต่อหาผู้สนใจลงทุนที่มี
ศักยภาพเข้ามาลงทุนโดยตรง 
2. การคัดกรองผู้ได้สิทธิ์ลง 
ทุนในโครงการจะต้องก าหนด
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 
เพื่อคัดกรองให้ได้ผู้ได้สิทธิ์ 
ที่มีคุณภาพ 
 

1.1 ติดตามผลการประกาศ 
เชิญชวนหาผู้สนใจลงทุน 
1.2 ติดต่อประสานงานหาผู้ 
ลงทุนที่มีศักยภาพในท้องถิ่น 
กรณีที่ไม่มีผู้สนใจลงทุนตาม 
ประกาศ 
1.3 น าเสนออนุมัติตาม 
ระเบียบและขั้นตอน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได ้
สิทธิ์ลงทุนในโครงการเป็น 
กรณี ๆ ไป 

 
 
 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
 
 
 
 

ต.ค.55 – ก.ย.56 

 
 
   หน่วยงาน 
   ผู้รับผิดชอบ 
   โครงการ 
 
 
 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 
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บทที่ 6 
ความสัมพันธ์ของแผนวิสาหกิจกับ Balance Score Card 

  เมื่อพิจารณาแผนวิสาหกิจประจ าปี  2557-2561  ในมุมมองของ Balance Score Card 
พบว่ามีการให้ความส าคัญกับมุมมองด้านลูกค้ามากกว่าด้านอ่ืนๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามภารกิจในการจัดต้ัง
องค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496  

นอกจากน้ี  ในส่วนของมุมมองด้านการเงิน ก็มีการให้ความส าคัญกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการหารายได้ เพื่อแก้ไขปัญหาฐานะการเงิน โดยไม่ได้ละเลยในเรื่องของกระบวนการภายใน 
และการเรียนรู้และเติบโต ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ประสบความส าเร็จ 
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บทที่ 7 
รายละเอียดโครงการ 

ตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 – 2561 
 

กลยุทธ์ที่  1    พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม    
                    จ านวน 10 โครงการ 

  กลยุทธ์ที่  2    เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ 
           จ านวน 9 โครงการ 

กลยุทธ์ที่  3    เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 
           จ านวน 3 โครงการ 
  กลยุทธ์ที่  4    เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ  
                      จ านวน 8 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม 
1. แผนงานพัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น้ า 
1.1.1 โครงการศูนย์กลางสัตว์น้ าสะพานปลากรุงเทพ 
 

วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
 

วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

เพื่อพัฒนาสะพานปลา
กรุงเทพในท่ีตั้งปัจจุบัน 
บริเวณที่เช่าราชพัสดุ 
เนื้อท่ี 8  ไร่เศษ  ให้เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจการ
ประมงที่ได้มาตรฐานถูก
สุขอนามัยและทันสมัย
ที่สุดในกรุงเทพมหานคร 

1. ก่อสร้างอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง  
และส่ิงอ านวยความสะดวก  
เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
ตลาดกลางสัตว์น้ าทันสมัย  
อาคารส านักงาน  Factory 
Outlet,  Fish Market Q-Mart 
,ภัตตาคารอาหารทะเล   
2. พัฒนาระบบตลาด ให้เป็น
ตลาดสัตว์น้ าคุณภาพ 
จ าหน่ายโดยระบบประมูล      
มีการตรวจสอบคุณภาพ ขึ้น
ทะเบียนสมาชิก และจัดระบบ
ฐานข้อมูลราคาสัตว์น้ า 

การด าเนินโครงการดังนี้ 
1. ศึกษา ออกแบบ และท า EIA 
2. จัดเตรียมพื้นที่   
3.ประกวดราคาจ้างเหมา
ก่อสร้าง 
4. องค์การสะพานปลาบริหาร
จัดการในกิจกรรมด้านตลาด
กลางสัตว์น้ า   

บริเวณสะพานปลากรุงเทพ
เดิม ริมแม่น้ าเจ้าพระยา  
แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กทม.ในส่วนท่ีราชพัสด ุ

5 ปี (2557-2561) 950       
(งบประมาณ

ลงทุน) 

ฝ่ายยุทธศาสตร์การ
พัฒนา(ฝ่ายปฏิบัติการ 1) 
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1.1.2 โครงการตลาดสินค้าสัตว์น้ าสะพานปลากรุงเทพเพื่อการท่องเที่ยว 
 

วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
 

วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อพัฒนาสะพาน
ปลากรุงเทพ ให้เป็น
ตลาดสัตว์น้ า เพื่อเพิ่ม
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ของประเทศไทยริม
แม่น้ าเจ้าพระยา และ
กรุงเทพมหานคร 
2.เพื่อสร้างรายได้และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ด ี    
ของสะพานปลากรุงเทพ  
 

การเพิ่มจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ในรูปแบบตลาดสัตว์น้ าที่มี
ลักษณะทันสมัย เพื่อเป็น
ต้นแบบ ส าหรับการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตการซื้อ-ขายสินค้า
สัตว์น้ าประมงของไทย 

 

แบ่งงานปรับปรุงก่อสร้าง ดังนี ้
1. ตกแต่งหน้าอาคารพัก
พนักงาน ชั้นล่าง แบ่งเป็นพื้นที่
การค้าตามความเหมาะสมใน
การจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ า 
2.ปรับปรุงทางเท้า เพื่อสร้าง
ความสะดวกในการเดินทางใน
การเที่ยวชมและช้อปปิ้งในพ้ืนท่ี
ตลาดและปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบ และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
3.จัดสร้างซุ้มและ Show room 
เพื่อจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ ามี
ชีวิต แปรรูป อาหารทะเลปรุง
ส าเร็จ ซีฟู้ดบาบีคิว ปลา
สวยงาม ของที่ระลึก 
 

บริเวณสะพานปลากรุงเทพ
เดิม ริมแม่น้ าเจ้าพระยา  
แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กทม.ในส่วนท่ีราชพัสด ุ

2 ปี (2557-2558) งบประมาณ
กรมการ
ท่องเที่ยว 

2 ล้านบาท 

ฝ่ายยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

(ฝ่ายปฏิบัติการ 1) 

 
 



 59 

1.1.3 โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมง  
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อปรับปรุงสุขอนามัย
สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงขององค์การสะพาน
ปลาให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย 
มีระบบการขนถ่ายสัตว์น้ า      
ที่สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการบริหาร
จัดการสะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสุขลักษณะ    
การดูแลรักษาสัตว์น้ าฯของ
กรมประมง 
 
 
 
 

1.สะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมง
ได้รับการปรับปรุง
สุขอนามัย 2 แห่ง 
2.มีการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา ส่ิงปลูก
สร้าง และส่ิงอ านวย
ความสะดวกใน
สะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง
ต่างๆตามความ
จ าเป็น 
 
 

1. ส ารวจและออกแบบโดยองค์การ
สะพานปลา 
2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณ
และด าเนินการก่อสร้าง 
3. หัวหน้าส านักงานสะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมงต่างๆ 
ส ารวจเบื้องต้นและแจ้งความ
ประสงค์ในการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา 
4. ส านักงานวิศวกรรมและ
ส่ิงแวดล้อมส ารวจ ออกแบบ และ
ประมาณค่าใช้จ่าย 
3. จัดงบประมาณองค์การสะพาน
ปลาเพื่อบ ารุงรักษา ซ่อมแซมตาม
ความเหมาะสม 
 
 
 

1. ทร.ระนอง 
2. ทร.สตูล 
3. สะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมงของ
องค์การสะพานปลา 
 
     

 
 

ปี 2557-2561 
 
 

1. 294.52 
2. 302.22 
2. ตามก าลัง
งบประมาณใน  แต่
ละปี 
 
 

ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(ฝ่ายปฏิบัติการ 1 – 2) 
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1.1.4 โครงการศูนย์กลางตลาดสัตว์น้ าฮาลาลที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เป็นการสร้างงานและรายได้
ให้กับประชาชนในจังหวัด
ปัตตานีและเขตใกล้เคียง 
2. ปรับปรุงอาคารและส่ิง
อ านวยความสะดวกให้ได้
มาตรฐานสุขอนามัยเพื่อ
สอดคล้องกับนโยบายอาหาร
ปลอดภัย 
3. เป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
4. สนับสนุนและส่งเสริมการ
ส่งออกอาหารทะเลในตลาด
ต่างประเทศ 
 
 
 

มีผู้มาใช้บริการวันละ
3,000-5,000 คน 

1. ส ารวจพื้นที่โครงการและจัดท า
รายละเอียด ออกแบบ อาคารส่ิง
อ านวยความสะดวกงบประมาณ
โครงการ 
2. เสนอคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลาให้ความเห็นชอบ 
3. ประสานงานหน่วยงานในการให้
การสนับสนุนงบประมาณ ได้แก ่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จังหวัดปัตตานีและ ศอ.บต. 
4. ด าเนินการก่อสร้าง 
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ท่าเทียบเรือประมง
ปัตตาน ีต.บานา  
อ. เมืองฯ จังหวัด
ปัตตาน ี

3ปี(2558-2560) 403.50 ฝ่ายปฏิบัติการ 2 
(ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา) 



 61 

1.2  แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลาด 
 

1.2.1 โครงการพัฒนาการขนถ่ายสัตว์น้ าโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและถูกสุขอนามัย  
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อให้การขนถ่ายสัตว์น้ า   
มีความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
2. เพื่อรักษาคุณภาพสัตว์น้ า
ระหว่างการขนถ่าย 
 

จัดให้มีการให้บริการ
เครื่องทุ่นแรงในการ
ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า
ที่สะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมง 
11 แห่ง ได้แก่ เครน  
รอกไฟฟ้า ,  
คอนเวเยอร์ , โฟคลิฟ 
เครื่องล้างกระบะ , 
รางเหล็ก , โต๊ะ –
คัดเลือก ,  Pallet 
เป็นต้น 
 
 
 
 

1. ส ารวจข้อมูลความต้องการการ
ใช้เครื่องทุ่นแรงหรือส่ิงอ านวยความ
สะดวกที่เกี่ยวกับประเภทและ
จ านวน 
2. จัดล าดับความจ าเป็นและ
ศักยภาพของสะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมงแต่ละแห่ง 
3. องค์การสะพานปลาลงทุนเอง
หรือให้เอกชนลงทุน 
 

สะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมง
ขององค์การ
สะพานปลา
จ านวน 11 แห่ง 

 

2 ปี (2557-2558) 
 

วงเงิน 20 ล้านบาท 
(จากงบประมาณอสป. 
หรือให้เอกชนลงทุน) 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 1-2 
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1.2.2 โครงการผลิตน้ าสะอาดส าหรับล้างสัตว์น้ า 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

เพื่อลดการปนเปื้อนใน
กระบวนการขนถ่ายและ
คัดเลือกสินค้าสัตว์น้ า  ช่วย
ยกระดับมาตรฐานสินค้าสัตว์
น้ าให้เป็นท่ียอมรับในตลาด
ต่างประเทศ และสร้าง
สุขอนามัยที่ดีให้กับผู้บริโภค
ภายในประเทศ 
 

สะพานปลาและ ท่า
เทียบเรือประมงของ
องค์การสะพานปลา
อย่างน้อย 3 แห่งมี
ระบบผลิตน้ าสะอาด
ส าหรับล้างสัตว์น้ า 

1. ส ารวจแหล่งน้ าดิบในบริเวณ
ใกล้เคียง 
2. รวบรวมข้อมูลการใช้น้ าเพื่อ
ก าหนดก าลังการผลิตที่เหมาะสม 
3. ออกแบบ ประมาณราคา 
4. จัดหางบประมาณ 
5. จ้างเหมาก่อสร้าง 
6. ก าหนดมาตรการให้
ผู้ประกอบการใช้น้ าสะอาดในการ
ล้างสัตว์น้ า 
 

สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงขององค์การ
สะพานปลา 

1 ปี ( 2557 ) 
 

10.00 ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(ฝ่ายปฏิบัติการ 1-2) 
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1.2.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1.เพื่อให้การจัดเก็บค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ มี
มาตรฐานชัดเจนและมีการ
จัดเก็บรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.เป็นการสร้างรายได้เพิ่ม
ให้กับหน่วยงาน  
3.เป็นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลากรองค์กรในการ
ปฏิบัติงาน 
           

สะพานปลา และท่า
เทียบเรือประมงทุก
แห่งได้รับการ
ปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บรายได้
ค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน
ค่าธรรมเนียมแต่ละระบบและ 
วิธีการควบคุมตรวจสอบ 
2.จัดท าแผนผังการจัดเก็บ
ค่าบริการและค่าธรรมเนียมในแต่
ละประเภท 
3.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
4.เสนอรายงานปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข พร้อม
ข้อเสนอแนะ 
5. แต่งตั้งคณะท างานควบคุมระบบ
การจัดเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
6.จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนผังและคู่มือการปฏิบัติงาน
ทุกไตรมาส 
7.ฝ่ายปฏิบัติการ 1-2 ด าเนินการ
ติดตาม ประเมินผล และรายงาน  
 

สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงทุกแห่ง 

1 ปี (2557) 
 

NA 
 

ฝ่ายยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

(ฝ่ายปฎิบัติการ1-2) 
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1.3  แผนงานเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าสัตว์น้ า 
1.3.1  โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ า 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้าสัตวืน้ าให้กับ
เกษตรกร 
2. เพื่อให้เกิดตลาดกลางสินค้า
สัตว์น้ าที่สร้างความเป็นธรรม
แก่เกษตรกร ผู้ซื้อและผู้ขาย 
ตลอดจนผู้บริโภค 
3. เพื่อให้เกิดตลาดกลางซื้อ
ขายสินค้าสัตว์น้ าที่ได้
มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย 
4. เพื่อให้องค์การสะพานปลา 
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริหาร
จัดการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ า 
 

จัดตั้งศูนย์รวบรวม
และกระจายสินค้า
สัตว์น้ าอย่างน้อย 3 
แห่ง 

1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของแหล่ง
ผลิต ตลาดสินค้าสัตว์น้ าและ
ศักยภาพของพื้นที่เป้าหมาย 
2. ส ารวจสถานท่ี 
3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจและคัดเลือกสถานที ่
4. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องใน
การด าเนินโครงการ 
5. วางแผนการด าเนินงาน 
6. ด าเนินการและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

สะพานปลา
นครศรีธรรมราช    
สะพานปลาสมุทรปราการ
จังหวัดปทุมธาน ี 
 

 

3 ปี (2557-2559 ) หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องหรือ
เอกชนเป็นผู้
ลงทุนหรือแหล่ง
ทุนจาก
ภายนอก 

ฝ่ายธุรกิจ 
(ฝ่ายปฏิบัติการ 1 – 2) 
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1.3.2 โครงการจัดตั้งระบบตลาดสัตว์น้ าคุณภาพ 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อช่วยเหลือชาวประมง  
ในการยกระดับสินค้าสัตว์น้ า
ให้เป็นไปตามกลไกตลาด 
2. เพื่อเพิ่มช่องทางด้าน
การตลาดสินค้าประมงให้
ขยายเพิ่มขึ้น 
3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
องค์การสะพานปลา                   

1. จัดท าธุรกิจซื้อขาย
สัตว์น้ าและสัตว์น้ า
แปรรูปคุณภาพ
ภายใต้สัญลักษณ์
องค์การสะพานปลา 
2. ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค
ระดับกลางและ
ระดับสูง โดยมี
สถานท่ีจ าหน่าย
สินค้าประมาณ         
2 แห่ง 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้และ
ข้อมูลด้านการตลาด 
2. วางแผนรูปแบบธุรกิจและจัดท า
คู่มือการด าเนินงาน 
3.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดท าประชาสัมพันธ์ทางการ
ตลาด 
5. จัดเตรียมงานท้ังด้านสถานท่ี
บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ ์
6. ด าเนินงาน 
7. ประเมินผล 

กรุงเทพ ปริมณฑลและ
จังหวัดต่างๆที่มีศักยภาพ 

3 ปี (2557-2559) 
 

NA 
 

ฝ่ายยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

(ฝ่ายปฎิบัติการ1-2) 
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1.3.3 โครงการก่อสร้างโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ าท่าเทียบเรือประมงชุมพร 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1.ท าให้เวลาดองสัตว์น้ ามี
ความสด,สะอาดไม่โดนแดด
และฝน 
2.มีสัตว์น้ าที่หลากหลาย ผู้ซื้อ
และผู้ขายจ านวนมาก 
เรือประมงมีทางเลือก 
3.เมื่อมีแม่ค้าจ านวนมาก 
เรือประมงก็จะเข้ามาขนถ่าย
สัตว์น้ ามากขึ้น ท าให้องค์การ
สะพานปลามี รายได้มากขึ้น 
                   

ท าให้มีการแบ่งโซน
ขนถ่ายสัตว์น้ าได้
ชัดเจนโดยแยกจาก
เรือขนถ่ายในโรง
คลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประสานจังหวัดเพื่อขอหนังสือ
รับรอง 
2.ขออนุมัติเปิด TOR 
3.ด าเนินการประกาศ TOR 
พิจารณาผล 
4.ลงนามสัญญาก่อสร้าง 
5.ด าเนินการก่อสร้าง 

ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 1 ปี (2557) 
 

NA 
 

ฝ่ายยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

(ฝ่ายปฎิบัติการ1) 
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กลยุทธ์ที่  2 เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ 
2.1      แผนงานการบริหารสินทรัพย์  
2.1.1    โครงการพัฒนาที่ดินท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามศักยภาพของพื้นท่ี 
2. เพื่อสร้างก าลังซื้อสินค้า  
สัตว์น้ าทะเล จากจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เป็นการ
ช่วยยกระดับราคาสินค้า    
สัตว์น้ า 
3. ก่อให้เกิดการจ้างงานและ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ภาพรวม 
4. เพื่อขยายแหล่งท่องเที่ยว
ของภูเก็ต เป็นการกระจายและ
เพิ่มรายได้ให้แก่ราษฏรใน
ท้องถิ่น 
 
 

มีท่าเทียบเรือ
อเนกประสงค์ เพื่อ
ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป
พร้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่
จ าเป็น เช่น อู่จอดรถ 
คานเรือ โรงซ่อม
อุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 

1.ประกาศ TOR หาผู้สนใจเพื่อ
ลงทุนก่อสร้างท่าเทียบ
เอนกประสงค์ อาคารและส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
2.เปิดซอง/พิจารณาผล 
3.ประกาศ/แจ้งผล 
4.ยื่นแบบก่อสร้าง 
5.ตรวจ แบบโดย อสป. 
6.EIA/ใบอนุญาตอื่น 
7.ท าสัญญาก่อสร้าง 
8.ด าเนินการก่อสร้าง 
9.ท าสัญญาเช่า 
 
 
 
 
 

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
 

3 ปี ( 2557-2559 ) 
 

เอกชนเป็น       
ผู้ลงทุน 

ฝ่ายปฏิบัติการ  2 
(ฝ่ายยุทธศาสตร์การ

พัฒนา) 
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2.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมง 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน                 
รับผิดชอบหลัก 

(หน่วยงานสนับสนุน) 
1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่ท าธุรกิจ
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสุขอนามัย 
2. เพื่อให้มีพื้นที่ให้บริการแก่
ชาวประมงและผู้ประกอบการ
เพิ่มขึ้น 
3. เพื่อหารายได้เพิ่มจาก
ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชาวประมงและ
ผู้ประกอบการ
ได้รับความสะดวก
ในการประกอบ
อาชีพและมีพื้นที่
ในการซื้อขายสัตว์
น้ าที่ได้มาตรฐาน
สุขอนามัยเพิ่มขึ้น 
2. มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการพัฒนา
ทรัพย์สิน 

1. ศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
ทรัพย์สินของท่าเทียบเรือประมง
ระนองเพื่อจัดล าดับในการพัฒนา
ตามความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ 
2. ก าหนดรายละเอียดการพัฒนา
พื้นที่และเงื่อนไขการลงทุน 
3. ประกาศหาผู้สนใจลงทุนพัฒนา
พื้นที่ กรณีที่มีผู้ใช้ประโยชน์เดิม 
อาจให้สิทธิในการพัฒนาพื้นที่เป็น
ล าดับแรก 

สะพานปลา  4 แห่ง 
ท่าเทียบเรือประมง 14 แห่ง 

 

ปีงบประมาณ  
( 2557-2558 ) 

เอกชนลงทุน 
โดยก าหนด
เงื่อนไขและ
ผลตอบแทน
ตามศักยภาพ
ของพื้นที ่
 
 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ1-2 
(ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
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2.1.3 โครงการพัฒนาที่ดินบ้านพักพนักงาน 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานท่ีอยู่
อาศัยของพนักงาน 
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ที่อยู่อาศัยให้กับบุตรหลาน
ชาวประมงและผู้ประกอบ
ธุรกิจประมง 
3. เพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินตาม
ศักยภาพที่มีอยู ่
4. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
องค์การสะพานปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาที่ดินบ้านพัก
พนักงานท้ัง 4 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก าหนดเงื่อนไขการลงทุน
ตามลักษณะพื้นที ่
2. ออกประกาศเชิญชวน
เอกชนลงทุน 
3. พิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุน 
4. ด าเนินการก่อสร้าง 
5. จัดท าสัญญา 
6. เปิดด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ดินบ้านพักของหน่วยงานต่างๆ
ดังนี ้
1. สะพานปลาสมุทรสาคร 
2. ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน 
3. ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี  
4. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 

 

3 ปี         
 ( 2555-2557 ) 

 

เอกชนเป็น       
ผู้ลงทุน 

ฝ่ายปฏิบัติการ 1,2 
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2.1.4 โครงการปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการเพื่อรองรับธุรกิจแพปลาจากสะพานปลากรุงเทพ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ     
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์
สะพานปลาสมุทรปราการอย่าง
เต็มศักยภาพ 
2. เพื่อจัดวางระบบซื้อขายสัตว์น้ า
ที่มีประสิทธิภาพ มีการแข่งขันกัน
อย่างเสรี และราคาสินค้าเป็นไป
ตามกลไกตลาด 
3. เพื่อให้สะพานปลา
สมุทรปราการเป็นศูนย์กลาง
จ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าจาก
ภาคใต้ และภาคตะวันออกแทน
สะพานปลากรุงเทพ  
4. เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าคุณภาพ 
และเป็นสถานท่ีคัดและบรรจุ
สินค้าสัตว์น้ าคุณภาพเพื่อส่งเข้า
มาจ าหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพ 
5. เพื่อสนับสนุนการประกอบ
อาชีพประมง และธุรกิจซื้อขาย 
สัตว์น้ า 

1. สามารถใช้ 
ประโยชน์สะพาน
ปลาสมุทรปราการ
ตามศักยภาพสูงสุด 
2. ราคาสินค้าสัตว์
น้ ามีราคาสูงขึ้นจาก
ปริมาณธุรกิจที่
เพิ่มขึ้น 
3. รายได้ของสะพาน
ปลาสมุทรปราการ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปี
ละ 10% 

1. จัดตั้งคณะท างานฟ้ืนฟูตลาด
สะพานปลาสมุทรปราการ 
2. ก าหนดแผนแม่บทในการ
ด าเนินงาน และกรอบเวลาที่ชัดเจน 
โดยมีโครงการหลักๆ เช่น แผนงาน
จัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมแปรรูป  
แผนงานปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการตลาด   แผนงานขยาย/
จัดตั้งตลาดสัตว์น้ าประเภทต่างๆ 
เช่น ตลาดสัตว์น้ าจืด ตลาดกลางกุ้ง 
แผนงานส่งเสริมการขายและการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
3. จัดล าดับความส าคัญ และความ
จ าเป็นเร่งด่วนของแต่ละโครงการ 
4. ส ารวจข้อมูล 
5. จัดท ารายละเอียดของแต่ละ
แผนงาน 
6. ด าเนินการตามแผนงานต่างๆ 
 

สป. สมุทรปราการ 3 ปี ( 2557-2559 ) NA ฝ่ายปฏิบัติการ 1           
(ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
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2.2    แผนงานบูรณาการธุรกิจใหม่ 
2.2.1  โครงการติดตั้งสื่อโฆษณาสินค้าในบริเวณสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อจัดพื้นที่ให้โฆษณา
สินค้าทั่วไปในบริเวณสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมงทุก
แห่ง 
2.เพื่อพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.สร้างรายได้เพิ่มแก่องค์การ
สะพานปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดพื้นที่ให้โฆษณา
สินค้าทั่วไปใน
บริเวณสะพานปลา
และท่าเทียบ
เรือประมงทุกแห่ง 
2.ให้สิทธิบริษัท
ผู้แทนสินค้าเข้ามา
ด าเนินการติดตั้งป้าย
แผ่นโฆษณาสินค้า
ในพ้ืนท่ีที่ก าหนด 
3.ประเภทสินค้าเป็น
สินค้าทั่วไปที่
เกี่ยวข้องกับการ
ประมงและสินค้า
ทั่วไป 

1. ส ารวจจัดหาพื้นที่เพื่อโฆษณา
สินค้าสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงทุกแห่ง 
2.ก าหนดเกณฑ์ค่าเช่าพื้นที่เพื่อ
โฆษณาสินค้า 
3.ก าหนด TOR พื้นที่เพื่อโฆษณา
สินค้าสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง 
น าเสนอต่อคณะกรรมการองค์
สะพานปลา 
4.ออกประกาศ TOR เอกชนจัด
พื้นที่เพื่อโฆษณาสินค้าสะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมง 
5.พิจารณาเอกชนผู้สนใจลงทุน 
6.ด าเนินการจัดพื้นที่เพื่อโฆษณา
สินค้า 

สะพานปลาและ        
ท่าเทียบเรือประมง
ขององค์การสะพาน
ปลา 

2 ปี ( 2557-2558 ) 
 

เอกชนลงทุน ฝ่ายปฏิบัติการ 1-2 
 
 

  42  
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2.2.2 โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ท่ีสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์การสะพานปลา 
2.เพื่อสร้างรายได้ให้
ชาวประมงและท้องถิ่น 
3.เพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
4.เพื่อประชาสัมพันธ์องค์การ
สะพานปลาให้เป็นท่ีรู้จัก  
5. เพื่อเป็นทางเลือกในการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เสริม
ยุทธศาสตร์จังหวัด และการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ 
 

 
 
 
 
 

สามารถจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ที่สะพานปลา/
ท่าเทียบเรือประมง
ขององค์การสะพาน
ปลาอย่างน้อย        
1 แห่ง 

1. คัดเลือกสะพานปลา/ทาเทียบเรือ
ระมงเข้าร่วมโครงการ 
2.ประสานงานกับท้องถิ่น และ
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 
เพื่อก าหนดรายละเอียดกิจกรรม   
3. ปรับปรุงสถานท่ี ภูมิทัศน์ และส่ิง
อ านวยความสะดวกเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว 
4.ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ 
 

สะพานปลาและ        
ท่าเทียบเรือประมง
ขององค์การสะพาน
ปลา 

2 ปี ( 2557-2558 ) 
 

NA ฝ่ายธุรกิจ 1 
(ฝ่ายปฏิบัติการ 1-2) 

 
 

 

  42  
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2.2.3 โครงการจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูป 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อเพิ่มช่องทางในการหา
รายได้ 
2. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ชื่อเสียงองค์การสะพานปลา 
ให้เป็นท่ีรู้จัก 
3. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผุ้
บริโภค 
4. เพื่อเป็นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน สร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าสัตว์น้ า ให้แก่
ชาวประมง 
6. ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
พัฒนา องค์การสะพานปลา 
ให้เข้มแข็ง สู่ความยั่งยืน 
 

1. สร้าง Brand FMO ให้
เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับ
ว่าเป็นสินค้าสัตว์น้ าคุณภาพ 
2. มีสินค้า Brand FMO วาง
จ าหน่ายใน Modern Trade 
อย่างน้อย 1 บริษัท 
 
 
 

1. ประกาศจัดจ้างหาผู้ผลิต
สินค้าภายใต้เงื่อนไขที่
คณะท างานด าเนินการ
โครงการฯก าหนดจากแหล่ง
ต่างๆ 
2. ประชาสัมพันธ์ ทางส่ือต่างๆ 
ทั้งทางช่องทีวี 
วิทยุกระจายเสียง ปิดป้าย
โฆษณา และอื่นๆ 
3. จัดโปรโมชั่น ร่วมจัดรายการ
กับห้างสรรพสินค้า ตามความ
เหมาะสม 
4. จัดแสดงและออกร้าน
จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ตามงานต่าง  ๆ
 

กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปี 2557-2561 
 

NA ฝ่ายธุรกิจ 2 
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2.2.4 โครงการสินค้าทะเลคุณภาพดี ราคาประหยัด เพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและชุมชนทั่วไป 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

      1.เพื่อเพิ่มช่องทางด าเนิน                                     
กิจ  กิจกรรมทางธุรกิจที่สามารถ 
      สร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์การ                                      
สส สะพานปลาอย่างต่อเนื่อง 
      2.เพื่อกระจายสินค้าทะเลสด                                                                  
คุ    คุณภาพดี ราคาประหยัด ไปสู่
ผู้บ  บริโภคที่เป็นเครือข่ายพันธมิตร
โด   ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 

3.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ภาพลักษณ์องค์การสะพาน
ปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าสินค้าสัตว์น้ าทะเลสด 
และแปรรูปไปจ าหน่ายยัง
หน่วยงานเครือข่ายที่เป็น
พันธมิตร ยอดวันละ
ประมาณ 22,000 บาทถึง 
30,000 บาท รายได้สุทธิวัน
ละประมาณ 2,500 -3,000
บาท หรือ เฉล่ียเดือนละ
ประมาณ 60,000บาท หรือ 
ปีละประมาณ 720,000 
บาท 
 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการโดย
ความร่วมมือระหว่างส านักงาน
รวบรวมและกระจายสินค้า
สัตว์น้ าและสะพานปลาท่า
เทียบเรือประมงในส่วนภูมิภาค 
เพื่อจัดหาสินค้าทะเลสดจาก
สะพานปลาท่าเทียบเรือ
โดยตรง และจัดหาสินค้าแปร
รูป เพื่อน าไปจ าหน่ายยังกลุ่ม
ผู้บริโภคที่เป็นข้าราชการ
ลูกจ้างในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
รัฐวิสาหกิจอื่นที่เป็นเครือข่าย
ใหม่  

ศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้าสัตว์น้ า
กรุงเทพ ตั้งอยู่ใน
บริเวณสะพานปลา
กรุงเทพ 
 

ปี 2557-2558 
 

เงินยืมจาก
โครงการซื้อ
ขายสัตว์น้ า
และ
ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าแปร
รูป 
4,500,000
บาท โดยยืม
เพื่อหมุนเวียน
จ านวน 
300,000 
บาท 
 

ฝ่ายธุรกิจ 2 
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2.3     แผนงานปรับปรุงพัฒนาธุรกิจเดิม 
2.3.1   โครงการสนับสนุนและพัฒนาการประมง 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

เพื่อปรับปรุงการให้สินเชื่อตาม
โครงการพัฒนาการประมงให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังในด้าน
การให้บริการ การขยายประเภท
ของสินเชื่อการคัดเลือกลูกค้า 
ตลอดจนการจัดเก็บหน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มยอดการให้
สินเชื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ใน
แต่ละปี โดยมีอัตรา
การเกิดหน้ีเสียไม่
เกิน 5% 

1.  ส ารวจข้อมูลการให้สินเชื่อจาก
หน่วยงานสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงทุกแห่ง เพื่อรวบรวม
ประเด็นปัญหา  
2. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการให้สินเชื่อ โดยใช้การตลาด
เชิงรุก 
3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ 
โดยเน้นคุณภาพของผู้ขอกู้  
4. อบรม ให้ความรู้เจ้าหน้าที ่

สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงทุกแห่ง 

 2556 – 2559  
 

รายได ้
173.823 
ล้านบาท 
รายจ่าย 
171.195 
ล้านบาท 

ฝ่ายธุรกิจ 
( ฝ่ายปฏิบัติการ 1-2 ) 
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กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 
 3.1  แผนงานสร้างเสริมความรู้ในชุมชนประมง 
3.1.1 โครงการอบรม ฝึกฝนอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนประมง   

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัวประมง 
2. เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าประมง หรือเศษที่
เหลือจากสินค้าประมง 
 

ฝึกอบรมแม่บ้านใน
ชุมชนประมงปีละ 2 
รุ่น รุ่นละประมาณ 
20 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และวิชาชีพที่เหมาะสม 
2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีมี
องค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การ
ประดิษฐ์สิ่งของ  การแปรรูปสัตว์น้ า
เพื่อขอความร่วมมือด้านวิทยากร 
3. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และ
สถานท่ีฝึกอบรม 
4. ด าเนินการฝึกอบรม 
5. ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดที่มีชุมชนประมง
ทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2556-2558 0.25(ปีละ 
50,000 บาท) 

ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(ฝ่ายปฏิบัติการ 1 – 2) 
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3.1.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของลูกเรือประมง 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร เกี่ยวกับโรคติดต่อที่
ส าคัญ เช่นโรคเอดส์  และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ต่างๆ ให้กับกลุ่มลูกเรือประมง 
ซึ่งเป็นกลุ่มเส่ียง 
ให้รู้จักดูแล ป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อต่างๆ  
2. เพื่อลดปัญหาโรคติดต่อใน
ชุมชนประมง 
 

ชาวประมง และ
ลูกเรือประมงที่มาใช้
บริการท่าเทียบ
เรือประมงสงขลา  
คนในชุมชนรอบท่า
เทียบเรือประมง
สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดตั้งศูนย์สุขภาพลูกเรือใน
บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา
(ท่าสะอ้าน) 
2. ประสานงานกับส านักโรคเอดส์ 
วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค เพื่อ
จัดเจ้าหน้าที่มาประจ าที่ศูนย์ฯ  
เพื่อให้ความรู้และค าปรึกษา  
3. ท าการประชาสัมพันธ์ให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใช้บริการ 
 

ท่าเทียบเรือประมงสงขลา
(ท่าสะอ้าน) อ าเภอเมือง 
สงขลา จังหวัดสงขลา 

3 ปี ( 2556 – 2558 ) 0.50  (ปีละ 
100,000 บาท) 

ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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3.2 แผนงานรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3.2.1  โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่อง
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ าทิ้งในพ้ืนท่ีลุ่มน้ า
วิกฤติ   
2. เพื่อให้เข้าใจถึงการ
ด าเนินงานขององค์การสะพาน
ปลาภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือในการป้องกันและแก้ไข
คุณภาพน้ าในพ้ืนท่ีลุ่มน้ า
วิกฤติ ของกรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 

เข้าใจในเรื่องการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้ าทิ้ง
ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าวิกฤติ  
ได้แก่ ลุ่มน้ าท่าจีน 
ลุ่มน้ าปากพนัง และ
ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา  
 
 
 
 

1.ประสานงานกับกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
จัดเตรียมหลักสูตรการอบรม  
2.ก าหนดวันฝึกอบรม 
3.จัดหาวิทยากร 
4.องค์การสะพานปลาคัดเลือก
ชาวประมง ผู้ประกอบการ และ
พนักงานองค์การสะพานปลาเพื่อ
เข้ารับการฝึกอบรม 
5. ด าเนินการฝึกอบรม  
 
 
 
 
 
 

พื้นที่ลุ่มน้ าวิกฤต คือ 
เจ้าพระยา ท่าจีน        
บางปะกง ปราจีนบุรี 
นครนายก ล าตะคอง และ
ทะเลสาบสงขลา 

3 ปี ( 2556-2558 ) 
 
 

NA ฝ่ายยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

(ฝ่ายปฏิบัติการ 1 – 2) 
 
 

 



 79 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ 

4.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
4.1.1 โครงการน าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (ECONOMIC VALUE MANAGEMENT : EVM) มาบริหารจัดการ

องค์การสะพานปลา 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อให้รัฐวิสาหกิจค านึง 
ถึงการลงทุนที่คุ้มค่า 
2. เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีเป้า 
หมายและตัวชี้วัดทั้งระบบ 
ที่ชัดเจนสามารถสะท้อนถึง
ความสามารถในการเพิ่ม
มูลค่าให้กับกิจกรรมหรือธุรกิจ
ขององค์การ 
3.เพื่อให้มีการน าระบบ EVM 
มาใช้ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ 
 
 
 

1. การน าระบบ EVM 
เชื่อมโยงกับ
กระบวนการบริหาร
จัดการการด าเนิน
ธุรกิจ 
2. วัดความก้าวหน้า
ของผลการค่า EVM 
และเชื่อมโยงกับการ
ก าหนดผลตอบแทน
ส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง 
3. ด าเนินการให้เป็น 
ไปตามระยะเวลาที่ 
สคร.ก าหนด 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
ทิศทางฯและคณะท างาน  EVM 
2. ศึกษาแนวทางตามคู่มือที่ สคร. 
ก าหนด 
3. อบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
4. ด าเนินการตามขั้นตอนของ สคร. 
ให้ครบทุกระยะ 

1. ส่วนกลาง 
2. สะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง 

 ปี 2556-2560  
 

- ฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร(คณะกรรมการ
ก าหนดทิศทางฯและ
คณะท างานEVM  และทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง) 
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4.1.2 โครงการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่การด าเนินงานตามภารกิจ 
นโยบาย และกลยุทธ์ของ
องค์การสะพานปลา 
2. เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ าซ้อน 
เป็นการประหยัดงบประมาณ
ของรัฐและหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างน้อยปีละ 
1 แห่ง 
 

1. จัดท ารายละเอียดทรัพยากรที่มี
อยู่ และความต้องการใช้ทรัพยากร
เพื่อเป็นข้อมูลในการร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ 
2. เวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดเพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย 
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อด าเนินการ 

1. ส่วนกลาง 
2. สะพานปลา /  
ท่าเทียบเรือประมงต่าง  ๆ

 ปี 2556-2560 
 

NA ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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4.2     แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
4.2.1   โครงการปรับปรุงการก าหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีจ าเป็นต่องาน (Competency) ในต าแหน่งต่างๆ 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อให้มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความ
สอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2. เพื่อให้มีระบบการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.เพื่อให้มีระบบการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ที่น าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
เกิดความสมดุลระหว่าง 
คนกับงาน 
4. เพื่อให้มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีการด าเนินงานตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 

1. พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีความ
พร้อมทางด้านทักษะ
ความรู้ความสามารถ
และคุณลักษณะอื่นๆ
ที่จ าเป็นต่องาน  
(Competency) 
2. ปรับปรุงด้านการ
สรรหา / คัดเลือก
บุคลากร 
3. ปรับปรุงด้านการ
วิเคราะห์มอบหมาย
งาน 
4. ปรับปรุงด้านการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบ
ด าเนินการ 
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล ด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 
3. จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และแผนปฏิบัติ
การ 
4. ติดตามและประเมินผล 

1. ส่วนกลาง 
2. สะพานปลา/  
ท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง 

ปี 2556-2557  
 

1.00 ฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร 
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4.2.2 โครงการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและการก าหนดค่าตอบแทน(KPI) 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมี
ระบบ 
2. เพื่อให้กระบวนการ
ประเมินผลเป็นไปอย่าง
ยุติธรรม  โปร่งใส 
3. เพื่อก่อให้เกิดระบบ
คุณธรรม(Merit System)  ใน
การบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 

มีระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการ
ก าหนดค่าตอบแทน
ของบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดตั้งคณะท างาน 
2. ก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
ระบบการประเมินผลและการ
ก าหนดค่าตอบแทนของบุคลากร 
3. จัดท ารายงานและคู่มือการ
ประเมินผล และการก าหนด
ค่าตอบแทนเสนอผู้บริหารพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
4. ชี้แจงท าความเข้าใจกับบุคลากร 
5. ด าเนินการ 
6. ติดตามประเมินผล 

ทุกหน่วยงานขององค์การ
สะพานปลา 

ปี 2556 – 2557 - ฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร   
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4.2.3 โครงการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้
พนักงานพัฒนาตนเอง ให้มี
ความรู้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากร 
3. เพื่อสร้างทัศนคติและ
ปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม
และจริยธรรมในการท างาน 
4. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและ
ความสามารถในการ
บริหารงาน มีความทุ่มเทใน
การท างานในวิชาชีพเพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์กร 
 

1. จัดฝึกอบรม 
2. หลักสูตร 
   2.1 หลักสูตรมนุษย์
สัมพันธ์และจิตวิทยา 
ภาพในการท างาน 
   2.2 หลักสูตรความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย
และภาพแวดล้อมใน
การท างาน 
   2.3 หลักสูตโครงการ
น าร่องปรับปรุงการ
ก าหนดทักษะ ความรู้ 
ความสามารถและคุณ
ลักษณที่จ าเป็นต่องาน 
(Competency) ใน
ต าแหน่งต่างๆ(ส่วนของ
งานฝ่ายบริหารและ
พัฒนาองค์กร    

1. จัดท าแผนงาน/โครงการฝึกอบรม 
2. จัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาด าเนินการ
ฝึกอบรม 
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการ
ฝึกอบรม 

1. ส่วนกลาง 
2. สะพานปลา/ ท่าเทียบ
เรือประมงทุกแห่ง 

 ปี  2556-2560 
 

1.50 ฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร 
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4.3     แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.3.1   โครงการองค์ความรู้(KM)และศูนย์กลางการเรียนรู(้KM Center) 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1.เพื่อส่งเสริมให้องค์การ
สะพานปลาเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู ้
2.เพื่อให้พนักงานขององค์การ
สะพานปลามีความรู้ในด้านท่ี
เกี่ยวข้องกับการท างาน เพื่อให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การแบ่งปันความรู้/
ถ่ายทดความรู้และ
ประสบการณ์จาก
เจ้าของงาน ของ
กิจกรรม  ไม่น้อยกว่า
จ านวน  3 เรื่อง 
2.การรวบรวมความรู้
ส าหรับการปฏิบัติงาน 
(คู่มือการปฏิบัติงาน) 
โดยบุคลากรเจ้าของ
งาน ไม่น้อยกว่า ๒๐ 
เรื่อง  
 

เป็นโครงการต่อเนื่อง ส ารวจเนื้อหา
จากหน่วยงานต่างๆ องค์ความรู้ที่
กระจัดกระจายแปลงเป็นดิจิตอล
ส าหรับการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ
บริหารจัดการองค์ความรู้ โดย
ผู้ใช้งานสามารถเข้าได้จากหน้าเวบ
ไซต์ และจัดตั้งศูนย์ KM–center    
ที่เป็นสถานท่ีจริง ส าหรับเผยแพร่
เอกสาร หนังสือ สามารถให้
พนักงานสามารถเข้าไปใช้บริการ
พูดคุย ส่ือสารและพูดคุย
แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 

ส านักงานองค์การ  
สะพานปลา  

 
 

ปี 2558-2560 
 

- ฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร 
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4.3.2 โครงการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการ
เอกสารมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จัดการเอกสารสามารถ
ท าได้สะดวกรวดเร็ว เอกสารมี
ระบบระเบียบมากขึ้นเป็นไป
ตามมาตรฐานในการจัดการ
เอกสาร ช่วยให้การสืบค้น
ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว
สามารถติดตามและตรวจสอบ
สถานะเอกสารได้ทันที        
ลดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณ
กระดาษและลดพื้นที่การ
จัดเก็บเอกสาร 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารองค์การ
สะพานปลาสามารถมี
ข้อมูลท่ีจ าเป็นที่ส่งมา
ครบทุกแผนก 
 

เป็นการด าเนินโครงงานศึกษาความ
เป็นไปได้ ส ารวจ และวิเคราะห์ 
ความต้องการของการจัดเก็บระบบ
เอกสาร โดยน าเข้าเอกสารชนิด
ต่างๆ เข้ามาในระบบ โดยการ
สแกน หรือจากไฟล์เอกสารชนิด
ต่างๆ จากคอมพิวเตอร์ น ามา
จัดเก็บรักษาและท าสารบัญหรือ
ดัชนีการค้นหา สามารถน ากลับมา
ใช้ และสามารถป้องกันการคัดลอก
ปลอมแปลงหรือท าลายได ้
 

ส านักงานองค์การ  
สะพานปลา  

 
 

ปี 2557-2559 
 

- ฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร 
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4.3.3 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)ต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

เพื่อให้ผู้บริหารองค์การสะพาน
ปลา สามารถใช้รับข้อมูลจาก
ทุกฝ่ายที่มากขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางประกอบการตัดสินใจ
และการบริหารองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทันต่อสถานการณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารองค์การ
สะพานปลาสามารถมี
ข้อมูลท่ีจ าเป็นที่ส่งมา
ครบทุกหน่วยงาน และ
ผู้บริหารระดับรอง
ผู้อ านวยการและ
ผู้อ านวยการสามารถใช้
งานได้ครบทุกท่าน 

1. ศึกษาระบบงานด้านต่างๆ ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ  
2. หารือผู้ปฏิบัติงานในการ
ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนระบบงาน  
3. ทดลองด าเนินการและประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
4. น าระบบที่ได้รับการยอมรับมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

ส านักงานองค์การ  
สะพานปลา  

 
 

ปี 2558 
 

- ฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร 
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บทที่ 8 
แผนด้านการเงินขององค์การสะพานปลา 

พ.ศ. 2557 – 2561 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลแสดงฐานะการเงิน (ข้อมูลประกอบงบก าไรขาดทุน) 

 
1. บทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
  ในระยะหลายปีท่ีผ่านมาการด าเนินงานขององค์การสะพานปลาประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง  ท า
ให้ผลประกอบการมีแนวโน้มลดลง โดยมีสาเหตุส าคัญได้แก่ 
  1. รายได้จากการด าเนินงานหลักมีแนวโน้มลดลง  แม้ว่าองค์การสะพานปลาได้มีการขยาย
งานด้านธุรกิจเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่ม แต่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะที่รายได้
กว่าร้อยละ 80 ขององค์การสะพานปลามาจากการด าเนินงานของสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมงต่างๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่ ได้แก่ รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเช่า
อาคารและที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ของสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมงต่างๆ  เป็น
เหตุให้รายได้ส่วนใหญ่ขององค์การสะพานปลาขึ้นอยู่กับ ภาวการณ์ ประมงเป็นหลัก และมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจากภาวะประมงซบเซา ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ดังนี้ 
  1) ทรัพยากรสัตว์น้ าในประเทศเสื่อมโทรมจากการท าประมงมากเกินไป( Overfishing) 
  2) การท าประมงนอกน่านน้ า มีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและกฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่เอื้อต่อการ
ลงทุนของผู้ประกอบการของไทย 
  3) การส่งออกสินค้าสัตว์น้ าได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจซบเซาทั่วโลก  
  4) ราคาน้ ามันดีเซลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ชาวประมงประสบภาวะขาดทุน ต้องหยุดท าการ
ประมงจ านวนมาก 
  5) ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้ปริมาณธุรกิจในพื้นที่ลดลง  
  2.  ปัญหาพื้นท่ีธุรกิจลดลงของสะพานปลากรุงเทพ จากการที่สะพานปลากรุงเทพซึ่งเป็น
หน่วยสร้างรายได้ส าคัญ ต้องส่งคืนพื้นที่ใช้งานประมาณครึ่งหนึ่งให้กับส านักงานทรพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เจ้าของที่ดิน โดยพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ธุรกิจ ได้แก่ ส่วนที่เป็นโรงคลุมจ าหน่ายสัตว์น้ า และอาคารแพ
ปลา  ท าให้มีปัญหาในการจัดเก็บรายได้ มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การ
สะพานปลาโดยเฉพาะในปี 2555 เป็นต้นมา 
  3. ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจากการปรับขึ้นค่าจ้าง ค่าตอบแทนตาม
นโยบายรัฐบาล และการปรับเพิ่มค่าจ้างประจ าปี รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านการดูแลมาตรฐานสุขอนามัยสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมง  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ าสะอาดล้างสัตว์น้ า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบบ าบัดน้ า
เสีย ท าให้องค์การสะพานปลามีต้นทุนการด าเนินงานในส่วนนี้เพิ่มขึ้น ไม่นับรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 
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บ ารุงรักษาอาคาร สิ่งปลูกสร้างในหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ในขณะที่
การบ ารุงรักษาเป็นไปอย่างจ ากัด เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ 
  4. แผนการหารายได้เพิ่มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  แม้ว่าในปีท่ีผ่านมาองค์การสะพานปลาจะ
มีโครงการหารายได้เพิ่มจากการบริหารทรัพย์สินในสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมงต่างๆ หลายโครงการ 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนาที่ดินบ้านพักพนักงานทีท่าเทียบเรือประมงหัวหิน การการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ยก
กรรมสิทธิ์ที่ท่าเทียบเรือประมงชุมพร เป็นต้น แต่โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างรายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมี
อุปสรรคในการด าเนินโครงการ ในขณะที่การด าเนินงานด้านธุรกิจ โดยเฉพาะโครงการจัดส่งสินค้าสัตว์น้ าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูปให้กับกรมราชทัณฑ์ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกรม
ราชทัณฑ์ 
2. หลักเกณฑ์และสมมติฐานปีปัจจุบัน และปีล่วงหน้า 

องค์การสะพานปลา ใช้หลักเกณฑ์และสมมติฐานปีปัจจุบันและปีล่วงหน้า ในการจัดท า
งบประมาณปี 255 7 โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานปี 255 6  ที่ผ่านมา และประมาณการรายได้ตามแผนหา
รายได้เพิ่มของแต่ละหน่วยงาน และแผนงานโครงการที่ส าคัญ เช่น โครงการศูนย์กลางค้าสัตว์น้ ากรุงเทพ ,โครงการ
พัฒนาศักยภาพสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงต่างๆ ส่วนค่าใช้จ่ายใช้เกณฑ์ตามภาวะ ค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะหมวดเงินเดือน และหมวดสาธารณูปโภค   แต่ยังคงยึดหลักประหยัดตามความจ าเป็นในส่วนที่
ด าเนินการได้ ส าหรับประมาณการในปี 255 7 – 2561  ประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ประมาณ 5 %  
แต่ทั้งนี้จะพิจารณาความเป็นไปได้ในแต่ละรายการประกอบการพิจารณาด้วย 
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 ประมาณการงบก าไรขาดทุน 
            ปีงบประมาณ 2557-2561 

                     
                                   หน่วย:ล้านบาท 

รายการ 2557 2558 2559 2560 2561
รายได้

- แผนงานใหบ้ริการ 197.532 207.409 217.779 228.668 240.101

- แผนงานด าเนนิธุรกิจ/โครงการ 80.994 89.093 98.003 107.803 118.583

- กองทนุสงเคราะห์ 4.204 4.414 4.635 4.867 5.110

- กองทนุสวัสดิการ 1.708 1.793 1.883 1.977 2.076
รวมรายได้ 284.438 302.7096 322.29975 343.31487 365.87077

ค่าใช้จ่าย

- แผนงานใหบ้ริการ 202.633 212.765 223.403 234.573 246.302

- แผนงานด าเนนิธุรกิจ/โครงการ 75.007 82.508 90.758 99.834 109.818

- กองทนุสงเคราะห์ 4.204 4.414 4.635 4.867 5.110

- กองทนุสวัสดิการ 1.488 1.562 1.641 1.723 1.809
รวมค่าใช้จ่าย 283.332 301.249 320.437 340.997 363.038

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 1.106 1.461 1.863 2.318 2.833
 

 

หมายเหต ุ

1. ปี 2557 เป็นตัวเลขตามงบประมาณประจ าปี 2557 ที่ตั้งไว้เป็นปีฐาน 
2. รายได้ -รายจ่ายแผนงานให้บริการ เพิ่มขึ้น 5 %ทุกๆป ี

3. รายได้ –รายจ่ายแผนงานด าเนินธุรกิจ/โครงการ เพิ่มขึ้น 10 %ทุกๆป ี
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องค์การสะพานปลา 
211 เจริญกรุง 58 ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2212-4490 โทรสาร 0-2212-5899 

 
Fish Marketing Organization 

211 Charoen Krung Road 58, Yannawa, Sathorn District, Bangkok. 
Tel. (622) 212 - 4490 , Fax: (662) 212-5899  Internet: www.fishmarket.co.th 


