
 1 

  
  

  
  
  
  
  
  
 

 



 2 

คํานํา 
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บรรลุตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมาย 

 

                  สํานักงานยทุธศาสตรและแผนงาน 

         กันยายน  2557 

 

 

            

            

      

 

 
 



 3 

สารบัญ 
               หนา 

บทที่ 1 สถานการณและแนวโนมธุรกิจประมงของไทย      4 

บทที่ 2 บทบาทและการดําเนินงานขององคการสะพานปลา               14 

 1. ความเปนมาและพัฒนาการ                 14 

 2. วัตถุประสงคในการจัดตั้ง                 14 

 3. การดําเนนิงาน                  15 

 4. บทบาทขององคการสะพานปลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง            17 

 5. โครงสรางการบริหารองคการสะพานปลา               18 

 6. ผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิ                19 

บทที่ 3 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมของธุรกิจ ( Industry Analysis )             26 

 1. การวิเคราะหผลกระทบจากปจจยัภายนอก(PEST Analysis)              26 

 2. การวิเคราะหคูแขงและอุตสากรรม(Five Forces Analysis)             28 

 3. การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร(SWOT Analysis)             32 

บทที่ 4 แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2558 – 2562                35 

 - กลยทุธที ่1 พัฒนาการตลาดสินคาสัตวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม            37 

 - กลยทุธที ่2 เพิ่มประสทิธิภาพในการหารายได                          39 

 - กลยทุธที ่3 เสริมสรางสังคมประมงไทยใหเขมแข็ง              40 

 - กลยทุธที ่4 เพิ่มขีดความสามารถบรหิารจัดการ               41 

บทที่ 5 การบรหิารความเสี่ยงกับแผนวิสาหกจิ                47 

1. ประเด็นปญหาขององคการสะพานปลา                47 

2. ระบุปจจัยเสี่ยงและการกาํหนดแผนงาน/โครงการในแผนวิสาหกิจ 2558 – 2562            48 

    เพื่อควบคมุความเสีย่ง        

3. การระบุกิจกรรมในการจดัการความเสีย่ง               53 

บทที่ 6 ความสัมพันธของโครงสรางแผนวิสาหกิจกับ Balance Score Card ( BSC )           62 

บทที่ 7 รายละเอียดโครงการตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2558 – 2562           64 

บทที่ 8 แผนการพัฒนาสะพานปลากรงุเทพและปรบัปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ        94 
          เพื่อรองรับธุรกจิเดิมจากสะพานปลากรุงเทพ 
บทที่ 9 แผนดานการเงินขององคการสะพานปลา พ.ศ. 2558 – 2562          106 

 
 



 4 

บทที่ 1 
สภาวะเศรษฐกิจการประมงของไทย ป 2556 และแนวโนมป 2557 

 
1. ความสําคัญภาคการประมงกับเศรษฐกจิของประเทศ 
 

 ประเทศไทยนับวาเปนประเทศหนึ่งที่เปนผูนําในภาคการประมงของโลก โดยในชวงป 2543 - 

2553 ผลผลิตสัตวน้ําของประเทศไทยเฉลี่ยปละ 3.7 ลานตัน และประมาณการเบื้องตนสําหรับผลผลิตสัตว

น้ํา ป 2554-2557 เฉลี่ยปละ 3.0 ลานตัน โดยสภาพภูมิประเทศที่มีความยาวชายฝง 2,615 กิโลเมตร มี

แหลงทําประมงทะเลในนานน้ําไทยทั้งฝงอาวไทยและฝงทะเลอันดามันมีพื้นที่รวมประมาณ 316,000 

ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่เปนแหลงทําประมงน้ําจืดอีกประมาณ 3,750 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งมีบริเวณพื้นที่

ชายฝงที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงชายฝงประมาณกวา 6 ลานไร นั้น จะมีความสําคัญตอการผลิต

ทางดานประมงของประเทศ แตอยางไรก็ตามปริมาณผลผลิตสัตวน้ําในภาพรวมมีแนวโนมลดลง โดยเปน

การลดลงจากการจับสัตวน้ํา ในขณะที่ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น  

 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 1 ของภาคประมงในป 2554 มีมูลคา 110,598 ลาน

บาท  ซึ่งคิดเปนรอยละ 1.05 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ หรือรอยละ 7.86 ของผลผลิตมวลรวมของ

ภาคการเกษตร สําหรับในชวง 3 ไตรมาสแรก ป 2555 GDP ของภาคประมงมีมูลคา 74,796 ลานบาท 

ลดลงเล็กนอยจากป 2554 ในชวงเวลาเดียวกัน (-2.0%) ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากความเสียหายของ

ผลผลิตกุงทะเลจากการเกิดปญหาโรคระบาดในพื้นที่ลี้ยงกุงทะเลในภาคตะวันออก ผลผลิตสัตวน้ําที่ผลิต

ได สวนหนึ่งใชบริโภคภายในประเทศ ซึ่งในป 2551 การบริโภคสัตวน้ําของคนไทยตอหัวตอป เฉลี่ย 39.62 

กิโลกรัม และอีกสวนหนึ่งสงออกทํารายไดใหแกประเทศมากกวา 200,000 ลานบาท สําหรับการสงออก

ภาคการประมงในชวง 11 เดือนแรก ป 2555 ปริมาณ 1,751,533 ตัน และมูลคา 243,446 ลานบาท สวน

การนําเขามีปริมาณและมูลคา 1,573,284 ตัน และ 94,413 ลานบาท ตามลําดับ สงผลใหประเทศไทย

เกินดุลการคาสัตวน้ําประมาณ 149,033 ลานบาท 
2. สถานการณการผลิตทางการประมง 
 จากสถิติปริมาณผลผลิตสัตวน้าํรวมของประเทศที่เร่ิมมอัีตราการเปลีย่นแปลงที่ลดลงตั้งแตป 

2549 นั้น พบวามีอัตราการเปลี่ยนแปลงระหวางป 2548-2554 ลดลงเฉลี่ยรอยละ 5.55 ตอป สําหรับป 

2555 ประมาณการเบื้องตนปริมาณผลผลิตรวม 3.00 ลานตนั เพิ่มข้ึนจากป 2554 รอยละ 3.49 โดย

ผลผลิตที่ไดจากการทาํประมงทะเล 1.657 ลานตนั หรือคิดเปนรอยละ 55.2 จากการทําประมงน้าํจืด 

0.207 ลานตนั หรือรอยละ 6.9 จากการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 0.705 ลานตนั หรือรอยละ 23.5 และจากการ

เลี้ยงสัตวน้ําจดื 0.430 ลานตัน หรือรอยละ 14.4 
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 2.1 การจับสตัวน้ํา 
  2.1.1 การประมงทะเล 
  การจับสัตวน้ําจากธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตวทะเลจากธรรมชาติเร่ิมมีแนวโนมลดลงมา

ตั้งแตป 2549 โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตระหวางป 2548-2554 ลดลงเฉลี่ยรอยละ 7.1 ตอป   

โดยพบวาในระหวางป 2550-2551 มีอัตราการลดลงของผลผลิตมากที่สุดถึงรอยละ 20.9 อยางไรก็ตาม

หนวยงานที่เกี่ยวของเรงฟนฟูทะเลไทย เชน การสรางแหลงที่อยูอาศัยใหสัตวน้ํา การอนุรักษ ตลอดจนการ

สรางจิตสํานึกใหทําการประมงอยางมีความรับผิดชอบ และการจัดการประมงทะเลอยางมีประสิทธิภาพ

และใหประชาชนมีสวนรวม เหลานี้เปนตน ประมาณการเบื้องตนผลผลิตจากการทําประมงทะเลในป 2555        

มีปริมาณ 1.657 ลานตันหรือรอยละ 55.2 ของผลผลิตรวม จากปญหาดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมดาน

การประมงทะเลที่ตองการการฟนฟู จึงไดมีการจัดทําแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย ซึ่ง

คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย (พ.ศ. 2552-

2556) เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนกรอบการดําเนินการตอไป 

   2.1.2 การประมงน้ําจืด 
  แหลงทําการประมงน้ําจืดหลัก ไดแก แมน้ํา ทะเลสาบ และอางเก็บน้ํา ที่เหลือเปนหนอง

บึงขนาดเล็ก การทําประมงน้ําจืดเปนวิถีชีวิตไทยมาตั้งแตในอดีต และเปนแหลงอาหารโปรตีนของ

ประชาชนในชนบท ชาวประมงสวนใหญเปนชาวประมงพื้นบาน จะมีการทําเพื่อธุรกิจการคาซึ่งมีขนาดเล็ก

เฉพาะในแหลงน้ําใหญๆ ดวยขอจํากัดของทรัพยากรและสัตวน้ําจืดจากธรรมชาติ ทําใหหนวยงานที่

เกี่ยวของเรงฟนฟูโดยการเพาะพันธุสัตวน้ําและไดปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อแพรขยายพันธุ พบวา

ระหวางป 2548-2554 อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตจากการจับสัตวน้ําจืดจากแหลงน้ําธรรมชาติ

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป ประมาณการผลผลิตเบื้องตนในป 2555 ผลผลิตสัตวน้ําจืดมีปริมาณ 

207,500 ตัน หรือรอยละ 6.9 ของผลผลิตรวม อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงจากปกอน รอยละ 9.2 ชนิด

สัตวน้ําที่จับไดสวนใหญ ไดแก ปลาตะเพียน ปลาชอน ปลาดุก ปลาไน ปลานิล และปลาเบญจพรรณอื่นๆ 

 2.2 การเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 
 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแยกเปน 2 ประเภท ไดแก การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและการเพาะเลี้ยง     

สัตวน้ําจืด ในอดีตผลผลิตสัตวน้ําไดจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเปนสวนใหญ ซึ่งตั้งแตป 2531 เปนตนมา 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเริ่มไดรับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงกุงทะเล เมื่อพิจารณา

อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตที่ไดจากการเพาะเลี้ยงระหวางป 2548-2554 ลดลงเฉลี่ยรอยละ 3.4 ตอ

ป สําหรับผลผลิตรวมของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในป 2555 ประมาณการเบื้องตนมีปริมาณทั้งสิ้น 1.136 

ลานตัน เพิ่มข้ึนจากปกอน รอยละ9.5 ซึ่งผลผลิตที่ไดจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําน้ัน พบวาประมาณรอยละ 

62 ของผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เปนผลผลิตที่ไดจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
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2.2.1 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงอยางตอเนื่อง เพือ่ทดแทน 

สัตวน้ําทะเลที่ไดจากการจับซึ่งมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความตองการสูง ชนิดสัตวน้ําที่เพาะเลี้ยงกัน 

ไดแก กุงทะเล โดยเฉพาะกุงขาวแวนนาไม ปลาทะเล และหอย ประมาณการผลผลิตเบื้องตนป 2555 

ผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงชายฝง 705,500 ตัน สวนใหญเปนผลผลิตจากการเลี้ยงกุงทะเล 

513,300 ตัน ใกลเคียงกับปกอน โดยลดลงเพียงรอยละ 0.2 ซึ่งสวนใหญเปนผลผลิตจากการกุงขาวแวนนา

ไมกวารอยละ 90 ของผลผลิตกุงทะเลจากการเพาะเลี้ยง   

2.2.2 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด   
  ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดมีหลายรูปแบบ ไดแก การเลี้ยงปลาชนิดเดียว (Mono- 

Culture) การเลี้ยงหลายชนิดรวมกัน (Poly Culture) และการเลี้ยงปลาน้ําจืดรวมกับกิจกรรมเกษตรอยาง

อ่ืน (Integrated ) เชน รวมกับการเลี้ยงสัตว การปลูกพืช/ผลไม หรือรวมกับการทํานา โดยการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดไดมีการขยายอยางรวดเร็ว หลังจากป 2506 เปนตนมา ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการประสบ

ความสําเร็จในการผสมเทียมของสัตวน้ําหลายชนิด แตหลังจากป 2548 เปนตนมา พบวาอัตราการ

เปลี่ยนแปลงของผลผลิตระหวางป 2548 - 2554 ลดลงเฉลี่ยรอยละ 6.7 ตอป ในป 2555 ผลผลิตเบื้องตน

จากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดมีประมาณ 430,350 ตัน เพิ่มข้ึนจากป 2554 รอยละ 27.0 แยกเปนการ

เพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดและสัตวน้ําอ่ืนๆ 406,440 ตัน (94.4%) สวนอีก 23,910 ตัน (5.6%) เปนผลผลิตจาก

การเพาะเลี้ยงกุงกามกราม ซึ่งจากการที่ป 2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญในหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลางและภาคกลาง สงผลกระทบตอผลผลิตสัตวน้ําจืดจากการเพาะเลี้ยง นอกจากสัตวนํ้าจืดที่เล้ียง

เพื่อการบริโภคแลว ยังมีการเลี้ยงปลาสวยงามเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายทั้งจําหนายภายในประเทศ

และเพื่อการสงออก เนื่องจากใหผลตอบแทนสูง แตมีพื้นที่ฟารมเลี้ยงขนาดเล็ก 

ภาพที ่1.1: มลูคาสัตวน้าํเคม็และสัตวน้าํจืด จําแนกตามวิธทีําการประมง ป 2554 

21048, 13%

10636, 7%
81422, 50%

49630, 30%

น้ําเค็ม

น้ําจืด

เพาะเลี่ยงชายฝง

เพาะลี้ยงชายฝงน้ําจืด

 
ที่มา: ขอมูลสถิติการประมง กรมประมง ป 2554 
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3. การคาระหวางประเทศ  
  การคาสินคาประมงระหวางประเทศมีการขยายตัวอยางมากในชวงทศวรรษที่ผานมา โดยมีอัตรา

การ เพิ่มคิดเปนรอยละ 5.62 ตอป สําหรับการสงออกสินคาประมงของไทยในชวง 11 เดือนแรก ในป 2555 

มูลคาการสงออก 243,446 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอนในชวงเดียวกัน ซึ่งมีมูลคา 237,174 ลานบาท หรือ

เพิ่มข้ึนรอยละ 2.4 โดยผลิตภัณฑอาหารทะเลกระปองมีปริมาณและมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึน สวนกุงและ

ผลิตภัณฑมีการสงออกลดลง ทั้งนี้สินคากุงมีการแขงขันในตลาดโลกสูง ซึ่งจากการที่สินคาของไทยมี

ตนทุนการผลิตสูงกวาประเทศคูแขงจึงทําใหความสามารถในการแขงขันดานราคามีนอย และประเทศ

คูแขงมีการผลิตกุงขาวแวนนาไมเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหประเทศคูคามีทางเลือกในการซื้อสินคามากขึ้น      

สําหรับการนําเขาสินคาประมงของไทย ในชวง 11 เดือนแรกของป 2555 ไทยนําเขาสินคาประมงคิดเปน

มูลคา 94,413 ลานบาทเพิ่มข้ึนจากปกอนในชวงเดียวกัน คิดเปนรอยละ 22.6 สวนใหญเปนการนําเขา

วัตถุดิบทูนาสดแชเย็นแชแข็งเพื่อการผลิตเพื่อสงออก  
4. สภาพปญหา 
  1) ปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น เชน ราคาน้ํามัน แมวาในชวงป 2554-55 ราคาน้ํามัน

คอนขางเสถียร ไมมีความเคลื่อนไหวมากนัก และรัฐบาลมีการตรึงราคาน้ํามันก็ตาม แตก็นับวายังสูงกวา

ประเทศเพื่อนบาน นอกจากนี้การขาดแคลนทรัพยากรสัตวน้ําทําใหชาวประมงประสบปญหาการขาดทุน 

รวมทั้งสถานการณเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทําใหมีการชะลอปริมาณการสั่งซื้อลง สงผลใหราคาสัตวน้ําที่จบั

ไดลดลง 

   2) ปญหาการขาดแคลนแรงงาน และปญหาแรงงานตางดาวในภาคประมงยงัคงมีอยูใน

ปจจุบัน เชน การขึ้นทะเบียนของแรงงานตางดาว และการที่ประเทศไทยอยูในบัญชีระดับ 3 (Tier 3) ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน  

  3) การประมงนอกนานน้ํา นอกจากปญหาปจจัยการผลิตมีราคาสูง และการขาดแคลน

แรงงานแลว ยังมีปญหาเกี่ยวกับขอตกลงในการทําประมงรวมที่อาจเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ   

  4) การทําประมงน้ําจืด มีปญหาการพัฒนาอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมและประมงเชิง

พาณิชยในแหลงน้ําจืด และการขยายตัวของชุมชนเมืองมีสวนทําใหแหลงน้ําจากธรรมชาติเส่ือมโทรมและ

ลดลง  

  5) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง มีปญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงกุง เชน ปญหาโรคตายดวนใน

พื้นที่เล้ียงในภาคตะวันออก การขาดแคลนลูกพันธุคณุภาพ ปญหาราคากุงตกต่ําในชวงเดือน เม.ย.– มิ.ย. 

และปญหาการกีดกันทางการคา เชน ปญหาแรงงานในอุตสาหกรรมกุง การพิจารณาไมใหสิทธิพิเศษทาง

ภาษี (GSP) ของผลิตภัณฑกุงไทยในตลาดสหภาพยุโรปสาหรับป 2557 เปนตนไป และปญหาการสงออก

กุงกุลาดํามีชีวิตไปจีน เปนตน  
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  6) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ปญหาการขาดแคลนลูกพันธุคุณภาพของกุงกามกราม 

ปญหาตนทุนการผลิตสูงในการเพาะเลี้ยงปลานิลทําใหการสงออกไมสามารถแขงขันได และปญหาสภาพ

อากาศแปรปรวน สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตชา จึงใชเวลาในการเพาะเลี้ยงนานขึ้น นอกจากนี้จากการ

ที่เกษตรกรสวนใหญเปนรายยอยทําใหไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน และขาดกําลังการตอรองดานราคา  

  7) อุตสาหกรรมแปรรูปและการสงออกและการสินคาประมงระหวางประเทศ การขาด

แคลนวัตถุดิบทําใหโรงงานมีกําลังผลิตสวนเกิน และการขาดประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

เปนปญหาในอุตสาหกรรมแปรรูป สําหรับโรงงานขนาดเล็ก การพัฒนาสัตวน้ําและผลิตภัณฑชนิดใหมยัง

อยูในวงจํากัด เนื่องจากการขาดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมตลอดจนการขาดแหลงสินเชื่อ นอกจากนี้ 

การกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี เปนปญหาหลักที่เปนอุปสรรคตอการคาสินคาประมงระหวางประเทศ  

  8) ปญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเปนประจําในรอบ 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก สงผลกระทบตอผลผลิตภาคการประมง   
5. สถานการณเศรษฐกิจการประมง ป 2555 และ 2556 
  5.1  การผลติ 
  คาดการณผลผลิตรวมป 2555 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2554 รอยละ 1.24 เฉลี่ยมีผลผลิต

รวมประมาณ 3.03 ลานตัน แยกเปนผลผลิตที่ไดจากการจับจากธรรมชาติทั้งจากการทําประมงทะเล 1.59 

ลานตันคิดเปนรอยละ 52.59 ลดลงจากป 2554 รอยละ 1.26  และการทําประมงน้ําจืด 0.211 ลานตันคิด

เปนรอยละ 7 นั้น  ลดลงจากป 2554 รอยละ 6.8 เชนกัน  ซึ่งเกิดจากปญหาของการเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรประมง และปญหาอุทกภัย ทําใหปริมาณผลผลิตสวนหนึ่งไมถูกบันทึกผานระบบตลาด แต

ผลผลิตที่ไดจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประมาณการวามีผลผลิต 0.430 ลานตัน ซึ่งมีสัดสวนของผลผลิต

ประมาณรอยละ14.22 เพิ่มข้ึนรอยละ 27 หากไมมีปญหาอุทกภัยเกิดขึ้นและจากการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

0.792 ลานตัน หรือรอยละ 26.21     กลับลดลงเล็กนอยจากป 2554 รอยละ 2.33  อาจจะไดรับผลกระทบ

จากการใชมาตรา 9 ในการเพาะเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม 

  5.2  การสงออก 
  จากขอมูลสถิติการประมง กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง ศูนยสารสนเทศ กรม

ประมง โดยคาดวาแนวโนมมูลคาการสงออกสินคาประมงเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  ประเทศไทยมีสวนใหญพึง

พาวัตถุดิบภายในประเทศ จะเห็นไดจากแผนภูมิที่มีมูลคาการนําเขาต่ํากวามูลคาการสงออก ทําให

ประเทศไทยไดเปรียบในดุลการคาจากการสงออกสินคาประมง โดยแนวโนมในป 2556 การผลิตและ

สงออกขยายตัวตามความตองการของตลาดหลักที่มีตอเนื่อง ยกเวนกุงแชแข็ง แปรรูป และอาหารทะเล

กระปอง ที่ลดลงตามปริมาณวัตถุดิบและความตองการที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ 
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(ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ ไตรมาสที่ 2 และแนวโนม

ไตรมาสที่ 3 ป 2556) 

  อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปอง การผลิตและสงออกอาหารทะเลกระปองไตรมาสที่ 2 

ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับสูงขึ้น ประกอบกับความตองการของ

ตลาดตะวันออกกลาง ญี่ปุน และอเมริกา ลดลงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทําใหผูประกอบการบางรายตอง

ปรับตัวโดยการขยายตลาดในประเทศ และพัฒนาผลิตภัณฑใหหลากหลายโดยการใชวัตถุดิบ เชน ผักหรือ

แปง เปนองคประกอบเพิ่มข้ึนเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งการเพิ่มตราสินคาใหมเพื่อเจาะกลุมตลาดมุสลิม

มากข้ึน   สวนดานราคาขายปรับตัวเพิ่มข้ึนตามราคาวัตถุดิบ อุตสาหกรรมสัตวน้ําแชแข็ง แปรรูป การผลิต

และการสงออกอาหารทะเลแชแข็งและแปรรูป โดยเฉพาะกุงในไตรมาสที่ 2 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของ

ปกอน ตามปริมาณวัตถุดิบที่ลดลงจากปญหาโรคระบาด EMS ประกอบกับความตองการของตลาดหลัก 

(ญี่ปุน) ชะลอตัว เปนผลจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน ทําใหพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป โดย

เนนราคามากกวาคุณภาพของสินคา จึงทําใหความตองการบริโภคอาหารทะเลลดลง ดานราคาขาย

ปรับตัวเพิ่มข้ึนแตไมสามารถชดเชยกับตนทุนที่เพิ่มข้ึนได ทําให Margin ลดลงได 

 

ภาพที ่1.2: มลูคาการสงออก-นําเขาสินคาประมงของไทยป 2550 – 2555  

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2550 2551 2552 2553 2554 2555

การสงออก

การนําเขา
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ภาพที ่1.3: ปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาประมงของไทยป 2553 – 2556 (ม.ค.-มิ.ย.)  
 

 
 

6.  เศรษฐกิจไทยในป 2557 

 6.1 ดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจไทยในป 2557 คาดวาจะขยายตัวไดรอยละ 5.1 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 4.6 – 

5.6) โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการใชจายภาคเอกชนที่มีแนวโนมเรงขึ้น การสงออกที่ฟนตัว และแรง

กระตุนจากการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน  และการเบิกจายเม็ดเงนิตามแผนการลงทุนในโครงสราง

พื้นฐานของรัฐที่คาดวาจะเริ่มเบิกจายไดตั้งแตป 2557 เปนตนไป  ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนม

ขยายตัวในอัตราเรงขึ้นมาอยูที่รอยละ 3.4 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 2.9 – 3.9) ตามแนวโนมรายได

ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่อยูในระดับสูง สวนหนึ่งเปนผลของการปรับเพิ่มคาจางขั้นต่ําเปน 300 บาท 

และสถานการณการจางงานที่ยังอยูในเกณฑดี สะทอนจากอัตราการวางงานที่มีแนวโนมอยูในระดับต่ํา 

นอกจากนี้ ภาวะการเงินโดยรวมที่ผอนคลาย สะทอนจากอัตราดอกเบี้ยที่คาดวาจะยังอยูในระดับต่ําจะ

ยังคงเอื้อตอการใชจายของภาคเอกชน เชนเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่คาดวาจะกลับมาฟนตัวได

ชัดเจนขึ้นโดยจะขยายตัวรอยละ 9.5 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 8.5 – 10.5) จากปจจัยสนับสนุน

สําคัญ อาทิ ความจําเปนในการลงทุนปรับโครงสรางการผลิตเพื่อรองรับปญหาการขาดแคลนแรงงาน และ

มูลคาการขอรับและออกบัตรสงเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ที่ยัง

อยูในระดับสูงตอเนื่อง สําหรับการใชจายภาครัฐคาดวาจะยังคงเปนปจจัยสําคัญที่จะกระตุนเศรษฐกิจ

อยางตอเนื่อง โดยคาดวาการบริโภคภาครัฐจะขยายตัวรอยละ 4.8 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 4.3 – 

5.3) และการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวสูงถึงรอยละ 13.4 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 12.4 – 14.4) จาก

การใชจายนอกงบประมาณที่มีแนวโนมปรับเพิ่มข้ึนในปงบประมาณ 2557 โดยเฉพาะเม็ดเงินจากการ

เบิกจายเม็ดเงินตามแผนการบริหารจัดการน้ําที่คาดวาจะเพิ่มข้ึน และการเบิกจายเม็ดเงินตามแผนการ
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ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของรัฐที่คาดวาจะเริ่มเบิกจายไดตั้งแตป 2557 เปนตนไป สําหรับอุปสงค

ภายนอกประเทศนั้นคาดวา การสงออกสินคาและบริการจะเติบโตในอัตราเรงขึ้นจากปกอนมาขยายตัวที่

รอยละ 8.6 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 7.6 – 9.6) เนื่องจากคาดวาการสงออกสินคาจะไดรับอานิสงส

จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องตามการจางงานที่

เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจญ่ีปุนที่มีแนวโนมขยายตัวเรงขึ้นโดยไดรับอานิสงสจากโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐ 

แมวาเศรษฐกิจจีนจะยังอยูในชวงของการปรับตัวตอเสถียรภาพในระบบการเงินก็ตาม ขณะที่การสงออก

ดานบริการคาดวาจะขยายตัวตามจํานวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง สวน

ปริมาณการนําเขาสินคาและบริการคาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวเรงขึ้นมาอยูที่รอยละ 7.6 (โดยมีชวง

คาดการณที่รอยละ 6.6 – 8.6) สอดคลองกับแนวโนมการใชจายภาคเอกชนที่คาดวาจะเรงขึ้น และการฟน

ตัวของภาคการสงออก นอกจากนี้ จะยังไดรับแรงสนับสนุนจากโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐอีก

ดวย 
 6.2  ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
 เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ คาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2556 จะอยูที่รอยละ 3.0 

(โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 2.5 – 3.5) มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากปกอนหนา อันเปนผลจากการเรงขึ้นของ

อุปสงคภายในประเทศ และแรงกดดันดานตนทุนที่มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กนอย ตามราคาน้าํมนัดบิใน

ตลาดโลกที่คาดวาจะปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอย สอดคลองกับอุปสงคโลกที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ และญี่ปุนเปนสําคัญ ในสวนของอัตราการวางงาน คาดวาจะยังคงอยูในระดับตํ่าที่รอยละ 0.7 ของ

กําลังแรงงานรวม (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 0.6 – 0.8 ของกําลังแรงงานรวม) สําหรับเสถียรภาพ

ภายนอกประเทศ คาดวาดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลเพียงเล็กนอยที่ 0.1 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือคิด

เปนรอยละ 0.0 ของ GDP (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ -0.5 ถึง 0.5 ของ GDP) เนื่องจากดุลการคาที่

คาดวาจะเกินดุลลดลงมาอยูที่ 1.5 พันลานเหรียญสหรัฐ (โดยมีชวงคาดการณที่ 0.5 ถึง 2.5 พันลาน

เหรียญสหรัฐ) ตามมูลคาสินคานําเขาที่คาดวาจะขยายตัวในอัตราเรงกวามูลคาสินคาสงออก (ขอมูลมา

จากกลุมสารนิเทศการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง) 

 6.3 โอกาสและผลกระทบเปดธุรกิจเสรีอาเซียน 

 ภายใตแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซึ่งมีเปาหมายใหเปนต

ลาดเดียวและเปนฐานการผลิตเดียว (Single Market & Single Production Base) มีการเคลื่อนยายสินค

าบริการ    การลงทุน เงินทุนและแรงงานมีฝมืออยางเสรี สําหรับการคาบริการภายใตกรอบความตกลงวาด

วย บริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ซึ่งไดจัดทาํเปนแผนงาน

เปดเสรีการคาบริการที่กําหนดกรอบเวลาในการเปดเสรีตาม AEC Blueprint  
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  1. เกษตรกรในกลุมประมงมีศักยภาพในดานการผลิตคอนขางสูง เนื่องจากมีองคความรู

และความเขาใจในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการคาโลก  

  2. ความพยายามในการปรับเปลี่ยนดานการผลิตเปนไปเพื่อการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการคา โดยเฉพาะเกษตรกรผูเลี้ยงกุงเปนกลุมที่มีศักยภาพมากที่สุดในการเพิม่

ประสิทธิภาพการผลิตโดยเปรียบเทียบ แตยังขาดอํานาจในการตอรองดานราคาเนื่องจากการรวมกลุมของ

เกษตรกรยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรซึ่งเปนปญหาในการควบคุมปริมาณการผลิต ขณะที่เกษตรกรผู

เลี้ยงปลาน้ําจืดยังขาดองคความรูเนื่องจากระดับการศึกษานอย แตอาจไดรับผลกระทบดานบวกจาก

ความตองการในตลาดโลก เนื่องจากความนิยมบริโภคปลาน้ําจืดเขตรอนเพิ่มขึ้น เพราะราคาถูกกวาปลา

เขตหนาว  

  3. ความตองการสินคาประมงขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูบริโภคตางประเทศ และมาตรการ

ความปลอดภัย ดานอาหาร มากกวาปจจัยการเปดเสรีการคาซึ่งเปนการบรรเทาปญหาดานการผลิต และ

เกษตรกร  สวนใหญเห็นวา การเปดเสรีทางการคาไมสงผลกระทบตอการผลิตโดยตรง และหากผลิตได

ตามมาตรฐานการคาโลกก็จะสามารถขยายตลาดรองรับสินคาไดเพิ่มข้ึน  
ขอเสนอแนะ  

 ในสวนของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบในเชิงลบจากขอตกลงการคาเสรี รัฐบาลควรมีแนวทางการ 

ชวยเหลือโดยการกําหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนการผลิต การแนะนํารูปแบบการผลิต การจัดหาเครื่องมือ

และอุปกรณในการผลิตใหแกเกษตรกร เพื่อใชในการปรับเปล่ียนโครงสรางการผลิตใหสอดคลองกับ

มาตรฐานโลก สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรทั้งดานการผลิตและการตลาด สนับสนุนดานขอมูล

ขาวสารและทิศทางการคา รวมทั้งสรางความเขาใจเกี่ยวกับการคาเสรีอยางถูกตอง (ขอมูลจากกลุมวิ

เคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ  กรมประมง 15 สิงหาคม 2551) 
7. เศรษฐกิจสัตวน้ําโลก 

 OECD และ FAO คาดการณสถานการณสินคาเกษตรป 2556-2565 เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 

OECD และ FAO ไดเผยแพรเอกสารการคาดการณสถานการณสินคา เกษตร (Agricultural Outlook) 

รวมถึงสนิคาประมง ตั้งแตป 2556 – 2565 คาดวาปริมาณการจับสัตวน้ําป2565 จะเพิ่มขึ้นจากปจจุบันร

อยละ 5 การเพาะเลี้ยงจะเติบโตอยางตอเนื่องและเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 35 ในป 2565 แมวาตนทุนอาหาร

สัตวจะเพิ่มข้ึนและมีขอจํากัดในการเขาถึงที่ดินและแหลงน้ํามากขึ้น ซึ่งอัตราการเติบโตของการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํานาจะลดลงจากเมื่อ 10 ปที่ผานมา ราคาสัตวน้ําและเนื้อสัตว รวมถึงเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) 

คาดวาจะเพิ่มข้ึนมากกวาราคาสินคาเกษตรเบื้องตน สวนปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําคาดว

าจะมากกวาผลผลิตจากการจับ เนื่องจากการเพาะเลี้ยงจะกลายเปนแหลงผลิตสัตวน้ําสําหรับการบริโภค

ของมนุษยที่สําคัญในป 2558 
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8. การบริโภคสัตวน้ําของไทย 

 การบริโภคสินคาสัตวน้ํา จากการจัดเก็บสถิติการบริโภคสัตวน้ํา ตั้งแตป 2521 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่องดวยคุณคาทางโภชนาการของสัตวน้ําที่เปนแหลงโปรตีนที่สําคัญที่รางกายใชในการ

เจริญเติบโต และจากกระแสการดแูลสุขภาพ การบริโภคสัตวน้ําเฉลี่ยของคนไทย ป 2554 และป 2555 คือ 

28.38 กิโลกรัม/คน/ป และ30.30 กิโลกรัม/คน/ป ตามลําดับ การบริโภคสัตวน้ําของไทยป 2550 อยูใน

อันดับที่ 27 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย รองจากญี่ปุน มาเลเซีย และฟลิปปนส 

ตารางที่ 1.1: การบริโภคสตัวน้าํเฉลี่ยตอคนตอป 2554-2555 
ป ปริมาณสัตวนํ้า ปริมาณที่ใช                การคา ปริมาณรวมเพื่อ จํานวนประชากร การบริโภคตอหัว

รวมทั้งประเทศ ผลิตปลาปน นําเขา สงออก การบริโภคภายใน

(1,000 ตัน) (1,000 ตัน) (1,000 ตัน) (1,000 ตัน) (1,000 ตัน) (1,000,000 คน) กิโลกรัม/คน/ป

2554* 2,899 382 1,772 2,470 1,818.37 64.08 28.38

2555* 3,000 384 1,768 2,430 1,953.41 64.46 30.30  
ที่มา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กรมประมง 

หมายเหต ุ: การบริโภคเฉลี่ยอาจสูงกวานีป้ระมาณ 2-3 กกตอคนตอป ทัง้นี้เพราะผลผลิตจากแหลงน้าํจืด   

                   ธรรมชาติอาจสงูกวานี้ เนื่องจากในสวนของผูจับสัตวน้าํเพื่อการบริโภค หรือเปนรายไดเสริมที่  

                   ไมไดขายทีท่าขึน้ปลามเีปนจาํนวนมาก * ประมาณการ 
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บทที่ 2 
บทบาท และการดําเนินงานขององคการสะพานปลา 

1. ความเปนมาและพัฒนาการ 
  แต เดิมการขนถ ายและจํ าหน ายสินค าสัตวน้ํ า เค็มของจั งหวัดพระนครหรื อ

กรุงเทพมหานครในปจจุบัน มีศูนยรวมอยูที่ถนนทรงวาด อําเภอสัมพันธวงศ การจําหนายสัตวน้ําจืดมีศูนย

รวมอยูที่หัวลําโพง ริมคลองผดุงกรุงเกษม สถานที่ทั้งสองแหงดังกลาวคับแคบและสกปรกทําใหการดําเนิน

ธุรกิจเปนไปอยางไมสะดวก ในป พ.ศ. 2491 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดสง

คณะผูเชี่ยวชาญมาศึกษาภาวการณประมงของประเทศไทยตามคํารองขอของรัฐบาล คณะผูเชี่ยวชาญได

เสนอวาระบบตลาดปลาที่มีอยูเดิมขาดหลักการดําเนินงานทางวิชาการและขาดการสงเคราะหในดาน

สังคมและเศรษฐกิจสมควรที่รัฐบาลจะเขาดําเนินการแกไขปรับปรุงในดานตาง ๆ 6 ประการ ดังนี้ 

1. บริการเกี่ยวกบัการขนสงสตัวน้ําไปสูตลาด (การขนสง) 

2. บริการเกี่ยวกบัการเก็บสินคาสัตวน้าํที่สะพานปลา (หองเยน็) 

3. การจัดระบบประมูลสินคาสัตวน้ํา (ตลาดกลางหรือสะพานปลา) 

4. จัดองคการใหชาวประมงกูยมืเงนิทนุและออมสิน (สินเชือ่การเกษตร) 

5. บริการเกี่ยวกบัใหสินเชื่อเครื่องมือและอุปกรณการประมง (เครื่องมือและอุปกรณ 
การประมง) 

6. บริการเกี่ยวกบัการสงเสริมการประมง แนะนําทางวิชาการและอื่น ๆ ตลอดจน

บริการเกี่ยวกบัการเจ็บปวย (วิชาการและสวัสดิการ) 

เพื่อดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจการประมงดานการตลาด  กรมประมง กระทรวง 

เกษตรและสหกรณจึงไดจัดทําโครงการเสนอรัฐบาล เมื่อรัฐบาลรับหลักการและเห็นชอบใหดําเนินการแลว     

กรมประมงจึงไดเร่ิมงานในการกอสรางสะพานปลาของรัฐข้ึนที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยา ตําบลยานนาวา 

อําเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร ในป พ.ศ. 2946 ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

กิจการแพปลา พ.ศ. 2496 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496 อันเปนกฎหมายในการจัดตั้งองคการสะพานปลา 

โดยจัดอยูในกลุมเกษตรกรรม 
2. วัตถุประสงคในการจัดต้ัง  
  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ กําหนดใหจัดตั้ง  “องคการ 

สะพานปลา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค 

1. จัดดําเนินการและนํามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินคาสัตวน้ํา และ

อุตสาหกรรมการประมง 

2. จัดดําเนินการ หรือควบคุม และอํานวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนสง และ

กิจการ  อ่ืนๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา  
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3. จัดสงเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมูบานการประมง 

4. จัดสงเสริมสหกรณหรือสมาคมการประมง 
 

3. การดําเนินงานขององคการสะพานปลา 
ภารกิจเชิงสังคม เปนงานในเชิงรัฐสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง   

ซึ่งเปนการเกษตรสาขาหนึ่งที่มักจะถูกมองขาม และไมมีหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ทําใหการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับอาชีพประมงมีคอนขางจํากัด ในขณะที่สินคาประมง จัดเปนสินคา

สงออกที่สําคัญ ทํารายไดใหกับประเทศปละกวา 200,000 ลานบาท อีกทั้งยังเปนอาหารหลักที่มีคุณคา

ทางโภชนาการ และสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนเคียงคูกับกับขาวซึ่งไดรับการดูแลจากภาครัฐใน

อันดับตนๆ องคการสะพานปลาในฐานะที่เปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวของใกลชิดกับชาวประมง

โดยตรง และมีวัตถุประสงคการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรเพื่อสนับสนุนการประกอบ

อาชีพประมง จึงไดเปดดําเนินงานสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงรวม 18 แหง ตลอดแนวชายฝงทะเล

ทั้งในภาคใต    ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อใหบริการแกชาวประมง และผู

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีสถานที่ในการประกอบอาชีพ รายละเอียดดังนี้ 
  (1) การจัดบริการพื้นฐานทางการประมง  

จัดใหมีบริการพื้นฐานเพื่อรองรับอาชีพประมง โดยเฉพาะทาเทียบเรือประมงและตลาด

สินคาสัตวน้ําที่ไดมาตรฐาน พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปน โดยคิดคาบริการในอัตราต่ํา  และ

ใหบริการแกทุกคนอยางเสมอภาค  ปองกันการผูกขาด  รักษาระดับราคาสัตวน้ําใหเปนธรรมแกผูซื้อและ

ผูขาย ตลอดจนสงเสริมอาชีพประมง ปจจุบันองคการสะพานปลาไดเปดดําเนินงานสะพานปลา 4 แหง 

และทาเทียบเรือประมง 14 แหง ดังนี้ 

  1. สะพานปลากรุงเทพ 

  2. สะพานปลาสมุทรสาคร 

  3. สะพานปลาสมุทรปราการ 

  4. สะพานปลานครศรีธรรมราช 

  5. ทาเทียบเรือประมงตราด 

  6. ทาเทียบเรือประมงอางศิลา (ปจจุบันใหกลุมเกษตรกรทําประมงอางศิลาดําเนินการ) 

  7. ทาเทียบเรือประมงหัวหิน 

  8. ทาเทียบเรือประมงปราณบุรี 

  9. ทาเทียบเรือประมงชุมพร 

           10. ทาเทียบเรือประมงหลังสวน 

           11. ทาเทียบเรือประมงสุราษฎรธานี 

                  12. ทาเทียบเรือประมงสงขลา 1 
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           13.ทาเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ทาสะอาน) 

           14. ทาเทียบเรือประมงปตตานี 

           15. ทาเทียบเรือประมงนราธิวาส 

           16. ทาเทียบเรือประมงสตูล 

           17. ทาเทียบเรือประมงภูเก็ต 

           18. ทาเทียบเรือประมงระนอง 
(2) การพัฒนาการประมง   
ไดแกภารกิจในการพัฒนาอาชีพการทําประมงตลอดจนนํามาซึ่งความเจริญของสะพาน

ปลา  และทาเทียบเรือประมง ตลาดกลางสินคาสัตวน้ําและอุตสาหกรรมประมง โดยการพัฒนาสะพาน

ปลาและทาเทียบเรือประมง ซึ่งเปนสถานที่ขนถายและจําหนายสินคาสัตวน้ําจากเรือประมง ตลาดกลาง

สินคาสัตวน้ํา นับเปนขั้นตอนสําคัญในการควบคุมคุณภาพสัตวน้ํา ความเปนธรรมในการซื้อขายสัตวน้ํา 

ความสะอาดถูกสุขอนามัย ตลอดจนความเปนระเบียบเรียบรอย และการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก

ตาง ๆ นับเปนสวนหนึ่งที่จะชวยในการรักษาคุณภาพและทําใหมีการใชประโยชนสัตวน้ําอยางคุมคา 

สงเสริมคุณภาพสินคาสัตวน้ําของไทยใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของตลาดโลก องคการสะพานปลาจึงมี

โครงการที่จะพัฒนาสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงทุกแหงใหไดมาตรฐานสุขอนามัยทั้งในเรื่องความ

สะดวกรวดเร็วในการขนถาย การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการใหบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
  (3) การสงเสริมการประมง 

เปนภารกิจสําคัญอีกสวนหนึ่งตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพ

ปลา โดยการชวยเหลือสงเสริมฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพใหแกชาวประมง รวมถึง

สนับสนุนเงินทุนในการดําเนินงานใหแกสมาคมประมง สหกรณประมงและกลุมเกษตรกรทําประมงตาง ๆ 

เงินทุนที่นํามาชวยเหลือดังกลาวเรียกวาเงินทุนสงเสริมการประมง ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

กิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ไดกําหนดใหองคการสะพานปลาแบงเงินคาบริการที่เรียกเก็บจากผูประกอบ

กิจการแพปลารอยละ 25 ของคาบริการที่เก็บไดนํามาใชจายในการสงเสริมการประมงภายใตการควบคุม

ของคณะกรรมการสงเสริมการประมง 

  ภารกิจเชิงธุรกิจ เปนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายไดจาก

ทรัพยากรที่องคการมีอยู ทั้งในดานของที่ดิน ทรัพยสิน บุคลากร ประสบการณ และองคความรู รวมถึง

ความเชื่อถือในฐานะองคกรของรัฐ เพื่อลดการพึ่งพารายไดจากภาคประมงทะเลเชนที่เปนมาในอดีต และ

เปนการแกไขปญหาฐานะการเงินในระยะยาว สําหรับการดําเนินงานในเชิงธุรกิจ ไดแก 
(1) การบริหารทรัพยสิน    
ไดแกการจัดหาประโยชนจากที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสรางในสะพานปลาและทาเทียบ

เรือ ประมงตางๆ ทั้งในรูปของการใหเชาและการใหสิทธิในการเขาทําธุรกิจจัดเปนสวนหนึ่งของการ
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ใหบริการ และเปนแหลงรายไดที่สําคัญ เนื่องจากสะพานปลา และทาเทียบเรือ ประมงขององคการสะพาน

ปลาจัดเปนศูนยรวมธุรกิจประมง ซึ่งจําเปนตองมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกัน เชน โรงน้ําแข็ง หองเย็น 

โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา อูเรือ-คานเรือ เปนตน ไมนับรวมอาคารสํานักงานของผูประกอบการแพปลา การให

เชาพื้นที่เพื่อแปรรูปเบื้องตน บรรจุหีบหอ หรือแมแตจําหนายเครื่องมือ อุปกรณตางๆ การวางแผนบริหาร

ทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเปนการสงเสริมการประกอบธุรกิจซึ่งสนับสนุนและเกี่ยวของกับ

การประมงแลว ยงัมีสวนในการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และชวยสรางรายได 
(2) การดําเนินงานเชิงพาณิชยเพื่อหารายได 
 เปนการดําเนินงานภายใตกรอบภารกิจเพื่อหารายไดเปนคาใชจายในการดําเนินงาน  

ปจจุบันองคการสะพานปลาดําเนินงานในเชิงพาณิชยโดยการใหสินเชื่อแกผูประกอบการประมง และ

เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ในการจัดหาปจจัยการผลิต เชน เครื่องมืออุปกรณทําประมง การปรับปรุง

เรือประมง อาหารสัตวน้ํา เปนตน นอกจากนี้องคการสะพานปลายังมีแผนขยายงานดานการจําหนาย

สินคาและผลิตภัณฑประมงภายใตเครื่องหมายการคาขององคการสะพานปลา  

 

 
4. บทบาทขององคการสะพานปลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง 
  ในโครงสรางของอุตสาหกรรมประมงของไทย จุดออนที่สุดก็คือการตลาดสัตวน้ํา ซ่ึงหาก

การตลาดสัตวน้ําไดรับการพัฒนาใหดีข้ึนกวาในปจจุบัน อุตสาหกรรมประมงของไทยจะเจริญกาวหนา

ยิ่งขึ้น และผูที่อยูในอุตสาหกรรมนี้จะไดรับผลประโยชนอยางยุติธรรม ที่สําคัญที่สุดทรัพยากรประมงที่มีอยู

จํากัดจะถูกใชอยางมีประสิทธิภาพ 

  องคการสะพานปลามีวัตถุประสงคหลายประการในการดําเนินงาน แตวัตถุประสงคหลัก    

คือ การพัฒนาการตลาดสัตวน้ําของไทยใหเจริญกาวหนาทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแลว เพื่อใหชาวประมง    

มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีข้ึนกวาในปจจุบัน และทําใหประชาชนไทยไดบริโภคสัตวน้ําที่มีคุณภาพ

ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในดานอาหารปลอดภัย (Food Safety) ในราคาที่เปนธรรมตลอดจนยกระดับ

ฐานะของประเทศเปนครัวโลกในอนาคต 

  การดําเนินงานขององคการสะพานปลาในปจจุบนั ทั้งภารกิจเชิงสงัคมและเชิงพาณิชย ทัง้

ในลวนมีสวนชวยทั้งทางตรงและทางออมในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของไทย อาทิเชน 

(1) จัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน(Basic Infrastructure) ตามมาตรฐาน

สุขอนามัย สะพานปลาและทาเทียบเรือประมง สําหรับการขนถายสัตวน้ํา การซื้อขายสัตวน้ํา ตลอดจน

พัฒนาระบบการซื้อขายดวยวิธีการประมูล ซึ่งเปนวิธีที่ยุติธรรมที่สุดสําหรับผูซื้อและผูขายสัตวน้ํา 

(2) สงเสริมการรวมตัวของชาวประมง โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวประมงพื้นบาน เพื่อให

ชาวประมงมีอํานาจตอรองมากขึ้น องคการสะพานปลาไดจัดงบประมาณสําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน
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ของกลุมชาวประมง ทั้งในรูปของการใหเปลาและการใหกูโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ําและมีระยะเวลาใช

เงินตนคืนในระยะยาว 

 (3) จัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาการประมงแกนักวิจัยในสถาบันการศึกษา

เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเรือและเครื่องมือทําการประมง 

 (4) ใหเงินสนับสนุนเปนทุนการศึกษาแกบุตรชาวประมงที่มีฐานะยากจน 

 (5) ใหเงินกูแกชาวประมงและผูประกอบธุรกจิการประมง 

 (6) จัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาชุมชนประมง โดยมุงเนนการพัฒนาสิ่งอํานวย

ความ สะดวกขั้นพื้นฐาน เชน จัดหาแหลงน้ําสะอาด สรางถนน ทางเดินสําหรับชุมชนประมง 

 (7) ปรับปรุงคุณภาพบริการและสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูใชบริการไดแก

ชาวประมงแพปลา สถาบันชาวประมงและผูประกอบการที่เกี่ยวของในรูปแบบการเปนพันธมิตรรวมกันใน

การพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมง 

 

 

 
5. โครงสรางการบริหารขององคการสะพานปลา 
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ปจจุบันโครงสรางการบริหารขององคการสะพานปลาเปนไปตามขอบังคับองคการสะพาน

ปลาวาดวยระเบียบบริหารและแบงสวนงาน พ.ศ. 2540 รายละเอียดผังแบงสวนงานดังนี้ 

ผูอํานวยการ 1 ตําแหนง   รองผูอํานวยการ  จํานวน 3 ตําแหนง ไดแก 1. ดานบริหาร      

2. ดานปฏิบัติการ 3. ดานธุรกิจ  สํานักงานตรวจสอบภายใน  สํานักงานอํานวยการ  

ฝายบริหารและพัฒนาองคกร ประกอบดวย 4 สํานกังาน ไดแก 1. สํานกังานพัฒนา

ทรัพยากรมนษุย 2. สํานักงานกฎหมาย 3. สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ฝายบัญชีการเงิน ประกอบดวย 4 สํานักงาน ไดแก 1.สํานักงานบัญชี  2.สํานักงาน

การเงิน 3. สํานักงานบริหารหนี้ 4. สํานักงานบริหารการพัสดุ 

  ฝายธุรกิจ 1 ประกอบดวย 2 สํานักงาน ไดแก 1.สํานักงานสินเชื่อการประมง 2.สํานักงาน

พัฒนาธุรกิจทั่วไป 

ฝายธุรกิจ 2 ประกอบดวย  2 สํานักงาน ไดแก 1. สํานักงานซื้อขายสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

ประมง  2. สํานักงานรวบรวมและกระจายสินคาสัตวน้ํา 

ฝายยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย 4 สํานักงาน ไดแก 1. สํานกังานยุทธศาสตร

และแผนงาน  2. สํานักงานติดตามและประเมินผล 3. สํานักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม 4. สํานักงาน

สงเสริมการประมง 

ฝายปฏิบัติการ 1 ประกอบดวย 9 สํานักงาน ไดแก 1. สํานักงานปฏิบัติการ 1 2. 

สํานักงาน สะพานปลากรุงเทพ  3. สํานักงานสะพานปลาสมุทรสาคร  4. สํานักงานสะพานปลา

สมุทรปราการ 5. สํานักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช  6. สํานักงานทาเทียบเรือประมงตราดและอาง

ศิลา 7.สํานักงานทาเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี 8. สํานักงานทาเทียบเรือประมงชุมพรและหลัง

สวน 9. สํานักงานทาเทียบเรือประมงสุราษฎรธานี 

ฝายปฏิบัติการ 2 ประกอบดวย 7 สํานักงาน ไดแก 1.สํานักงานปฏิบัติการ 2 2. สํานักงาน

ทาเทียบเรือประมงสงขลา 3. สํานักงานทาเทียบเรือประมงปตตานี 4. สํานักงานทาเทียบเรือประมง

นราธิวาส  5. สํานักงานทาเทียบเรือประมงสตูล 6. สํานักงานทาเทียบเรือประมงภูเก็ต 7.สํานักงาน          

ทาเทียบเรือประมงระนอง 
6. ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 
  6.1 การใหบริการขนถายและจําหนายสัตวน้ํา สะพานปลาและทาเทียบเรือประมง

ขององคการสะพานปลามีเรือประมง และรถสงสัตวน้ําเขาใชบริการ คิดเปนปริมาณและมูลคาสัตวน้ํา 

รายละเอียดดังนี้ 

 
สถิติปริมาณ มูลคาการ และการขนถายสินคาสัตวน้ําขององคการสะพานปลา   
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ป 2552-2556 

สินคาสัตวน้ํา ยานพาหนะนาํเขา (เที่ยว) 
ปงบประมาณ 

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) เรือประมง รถยนต 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

489,561 

 430,404 

457,484 

473,222 

458,103 

16,226,744,727 

14,007,626,664 

15,684,282,201 

17,261,949,771 

17,074,757,664 

39,023 

30,558 

34,032 

39,163 

39,386 

83,455 

70,114 

69,218 

69,168 

33,803 

ผลการดําเนินงานในการใหบริการขนถายและจําหนายสัตวน้ําระหวางปงบประมาณ 2552-2556 

มีแนวโนมคอนขางคงที่โดยมีคาเฉลี่ยประมาณปละ 461,755 ตัน เรือประมงและรถยนตเขาขนถายสัตวน้ํา

เฉลี่ยปละ 36,432 เที่ยว และ 65,152 เที่ยว ตามลําดับ 
สถิติปริมาณ มูลคาการ และการขนถายสินคาสัตวน้ําขององคการสะพานปลา ป 2556 

ปริมาณและมูลคาสัตวน้ํา  การขนสง  ป 

ปริมาณ (กก.) มูลคา         

(บาท) 

นําเขา 

(เรือ/เที่ยว) 

นําเขา 

(รถ/เที่ยว) 

นําออก 

(รถ/เที่ยว) 

จํานวนผู

ซื้อปลา

เฉล่ียวันละ 

(ราย) 

จํานวนแพ

ปลาเฉล่ีย

วันละ 

(ราย) 

สป.กรุงเทพฯ 

สป.สมุทรปราการ 

สป.สมุทรสาคร 

28,732,229 

12,369,770 

85,495,800 

943,767,783 

990,150,855 

1,302,162,600 

- 

130 

5,291 

28,183 

40 

79 

190,134 

16,467 

- 

250 

30 

50 

22 

6 

18 

สป.นครศรีธรรมราช 2,177,012 71,081,538 277 - 378 10 5 

ทร.หัวหิน 4,447,590 45,112,640 873 - 32,789 50 3 

ทร.ชุมพร 18,159,320 221,414,385 2,061 - 3,607 150 18 

ทร.สุราษฎรธานี 3,058,087 38,861,066 397 1,713 1,713 10 12 

ทร.ปตตานี 137,444,527 7,350,223,182 6,838 6,579 12,379 1,000 25 

ทร.สตูล 11,681,991 414,060,785 1,528 1,692 1,652 50 7 

ทร.ภูเก็ต 36,481,032 1,873,588,988 9,312 732 19,352 35 13 
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ปริมาณและมูลคาสัตวน้ํา  การขนสง  ป 

ปริมาณ (กก.) มูลคา         

(บาท) 

นําเขา 

(เรือ/เที่ยว) 

นําเขา 

(รถ/เที่ยว) 

นําออก 

(รถ/เที่ยว) 

จํานวนผูซื้อ

ปลาเฉล่ีย

วันละ 

(ราย) 

จํานวนแพ

ปลาเฉล่ีย

วันละ 

(ราย) 

ทร.ระนอง 27,351,883 1,557,529,077 2,531 0 3,027 100 12 

ทร.สงขลา              

(ทาสะอาน) 
84,390,540 2,031,624,784 3,743 368 66,426 90 50 

ทร.หลังสวน 2,120,340 24,702,101 404 - 494 30 11 

ทร.นราธิวาส 4,193,792 210,474,880 418 - 1,308 10 1 

หมายเหตุ :   1. สะพานปลากรุงเทพ รวมปริมาณสินคาสัตวน้ําทะเลและน้ําจืด 

     2. ทาเทียบเรือประมงปราณบุรี ทาเทียบเรือประมงสงขลา (ยกเวนทาเทียบเรือทาสะอาน)  

    ทาเทียบเรือประมงตราด ไมมีการขนถายสัตวน้ํา 

      3. ทาเทียบเรือประมงอางศิลา มอบใหกลุมเกษตรกรทําประมงอางศิลาเชาใชประโยชน 

         6.2 ฐานะทางการเงิน 
 

  ผลการดําเนินงานขององคการสะพานปลาระหวางปงบประมาณ 2552-2556 คอนขางผนั

ผวน สาเหตุสําคัญเกิดจากรายไดจากการดําเนินงานมีแนวโนมลดลง เนื่องจากภาวการณประมงซบเซา

จากปญหาน้ํามันดีเซลมีราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหตนทุนการทําประมงสูงขึ้น ชาวประมงบางสวน

หยุดทําการประมง ทําใหมีผูเขาใชบริการนอยลง ในขณะที่รายจายขององคการสะพานปลามีแนวโนม

สูงขึ้นมาก โดยเฉพาะคาใชจายดานบุคลากร สงผลใหในปงบประมาณ 2556 องคการสะพานปลามีผลการ

ดําเนินงานขาดทุนถึง 18.65 ลานบาท 

  ฐานะทางการเงินขององคการสะพานปลา (งบดุลและงบกําไรขาดทนุ) และการวเิคราะห

ฐานะการเงินขององคการสะพานปลา ระหวางป 2552-2556 เปนดังนี ้
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รายงานการเงินขององคการสะพานปลาป 2552-2556 
งบดุล 

                                                                                            หนวย:ลานบาท 

รายการ 2552  2553 2554 2555 2556 
สินทรัพย      
- สินทรัพยหมุนเวียน      

   - เงินสดและเงินฝากธนาคาร 51.29 82.34 122.26 65.56 24.09 

   - ลูกหนี้เงินโครงการพัฒนาการประมงสุทธิ 6.54 8.91 5.39 15.34 25.46 

   - ลูกหนี้คาจําหนายสินคาสัตวน้ําสุทธิ 0.48 0.60 0.60 0.59 0.30 

   - ลูกหนี้โครงการซื้อขายสินคาสัตวน้ําสุทธิ - 93.18 48.86 14.00 2.39 

   - ลูกหนี้เงินกูกองทุนสวัสดิการ 31.51 28.18 28.52 30.56 31.57 

   - เงินลงทุน 222.48 203.59 194.24 197.42 77.86 

   - สินคาคงเหลือ 0.02 - - - 0.14 

   - วัสดุคงเหลือ 0.35 0.40 0.45 0.40 0.44 

   - สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 16.54 26.79 24.84 31.38 20.33 

- รวมสินทรัพยหมุนเวียน 329.22 444.05 425.16 355.25 182.58 

- สินทรัพยไมหมุนเวียน 
  - เงินลงทุนระยะยาว 

  - อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  

 

- 

 

- 

 

- 

 

138.85 

25.83 

 

138.17 

25.03 

   - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 462.53 440.38 421.55 378.00 358.65 

   - เงินมัดจําและเงินประกัน 0.24 0.65 0.66 0.66 0.24 

- รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 462.78 441.03 422.21 543.34 522.10 

รวมสินทรัพย 792.00 885.08 847.37 759.74 704.68 

หนี้สินและสวนทุน      

- หนี้สินหมุนเวียน      

  - เจาหนี้การคา 

  - รายไดรับลวงหนา 

- 

- 

84.74 

- 

65.87 

- 

18.84 

1.23 

2.33 

0.96 

  - คาใชจายคางจาย 18.50 23.97 27.66 27.55 21.78 

  - เงินรับฝาก 4.06 6.31 10.64 5.39 8.94 

  - หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19.39 24.25 26.77 27.88 30.23 

- รวมหนี้สินหมุนเวียน 41.95 139.27 130.94 79.66 64.23 

- หนี้สินไมหมุนเวียน      

  - รายไดรอการรับรู 19.08 25.73 24.46 22.75 23.33 
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  - รายไดจากการรับรูบริจาค 318.24 303.85 289.69 275.16 260.73 

  - กองทุนสงเคราะหผูปฏิบัติงาน 172.28 174.55 165.06 148.71 144.83 

- รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 509.60 504.13 479.21 446.62 469.60 

รวมหนี้สิน 551.55 643.40 610.15 526.28 533.82 

สวนของทุน      

  - ทุน 16.76 16.76 16.76 16.76 16.76 

  - กองทุนสวัสดิการ 40.52 40.65 42.12 42.50 42.70 

  - กําไรสะสม 183.16 184.26 178.35 174.19 111.41 

รวมสวนของทุน 240.45 241.68 237.23 233.45 170.86 
รวมหนี้สินและสวนของทุน 792.00 885.08 847.38 759.74 704.68 

 
งบกําไรขาดทุน                     

                                   หนวย:ลานบาท 

รายการ 2552  2553  2554  2555 2556 
รายได 
- รายไดจากการจําหนายสัตวน้ํา 

- รายไดจากการจําหนายเครื่องยนตใชเชื้อเพลิง LPG 

- รายไดจากการจําหนายน้ํามันลดราคาชวยเหลือชาวประมง 

- รายไดจากการจําหนายสัตวน้ําและผลิตภัณฑฯ 

- รายไดจากการจําหนายสัตวน้ําและผลิตภัณฑFMO 

- รายไดจากคาบริการและคาธรรมเนียม 

- รายไดกองทุนสวัสดิการ 

- รายไดอื่น 
รวมรายได 

 

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 

 
17.44 

- 

- 

1.01 

0.85 

79.59 

1.63 

96.15 
197.99 

คาใชจาย 
- ตนทุนจําหนายสัตวน้ํา 

- ตนทุนจําหนายเครื่องยนตใชเชื้อเพลิง LPG 

- ตนทุนจําหนายน้ํามันลดราคาชวยเหลือชาวประมง 

- รายไดจากการจําหนายสัตวน้ําและผลิตภัณฑแปรรูป 

- รายไดจากการจําหนายสัตวน้ําและผลิตภัณฑFMO 

- คาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร 

- เงินโอนเปนทุนสงเสริมการประมง 

- คาใชจายกองทุนสวัสดิการ 

- ดอกเบี้ยจาย 

- คาเสื่อมราคา 

 

16.60 

52.19 

- 

- 

- 

164.19 

3.67 

0.58 

- 

22.20 

 

 15.61 

- 

18.33 

82.21 

- 

174.87 

3.55 

0.93 

0.04 

21.84 

 

19.23 

0.17 

0.33 

135.74 

- 

170.96 

3.59 

0.97 

- 

21.49 

 

19.69 

0.11 

- 

33.66 

- 

171.27 

3.29 

0.95 

- 

21.32 

 

17.26 

- 

- 

0.49 

939.43 

167.43 

2.12 

0.88 

- 

21.40 
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- คาใชจายอื่น 
รวมคาใชจาย 

2.59 
262.53 

1.61 
318.98 

2.15 
354.63 

1.98 
252.26 

3.86 
216.64 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.89) 1.18 (3.90) (4.17) (18.65) 

หมายเหตุ งบการเงินปบัญชี 2556 ยังไมผานการรับรองจาก สตง. 

ในปบัญชี 2556 องคการสะพานปลา มีสินทรัพยรวม 704.68 ลานบาท และหนี้สินรวม 

533.82 ลานบาท โดยดานสินทรัพยรวมประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน 355.25 ลานบาท และสินทรัพย

ไมหมุนเวียน 404.49 ลานบาท เมื่อเทียบกับปบัญชี 2554 สินทรัพยรวมลดลง 87.63 ลานบาทเปนผลมา

จากลูกหนี้โครงการซื้อขายสัตวน้ําและที่ดิน อาคาร อุปกรณลดลง ในขณะที่หนี้สินรวมประกอบดวยหนี้สิน

หมุนเวียน เมื่อเทียบกับปบัญชี 2554 ลดลง 51.28 ลานบาท เปนผลมาจาก เจาหนี้การคา และเงินรับฝาก

ลดลง สวนหนี้สินไมหมุนเวียน เมื่อเทียบกับปบัญชี 2554 ลดลง 32.59 ลานบาท เปนผลมาจากรายได              

รอการรับรูรายไดจากการรับบริจาคและกองทุนสงเคราะหผูปฏิบัติงานลดลง 
การวิเคราะหฐานะการเงิน 

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 
1. ความสามารถในการหากําไร 
    กําไร (ขาดทุน) สุทธิ/รายไดทั้งหมด(%) 
2. ประสิทธิภาพในการใชประโยชนจากสินทรัพย 
    กําไร (ขาดทุน) สุทธิ/สินทรัพยรวม(%) 
3. สภาพคลอง (Liquidity) 
 สินทรัพยหมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน  
4. ความสามารถในการชําระหนี้ระยะยาว(Debt Ratio) 
หนี้สินรวม/สินทรัพยรวม 

 

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 

 

 

(0.09) 

 

(0.03) 

 

2.84 

 

0.76 

ความสามารถในการทํากําไร 
ในปบัญชี 2556 องคการสะพานปลา มีผลขาดทุนสุทธิ -18.65 ลานบาท โดยมีรายไดรวม 

197.99 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 102.64 ลานบาท และคาใชจายรวม 216.64 ลานบาท ซึ่ง

เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 32.62 ลานบาท ความสามารถในการกําไร เทากับ รอยละ 0.09 
ประสิทธิภาพในการใชประโยชนจากสินทรัพย 
ผลการดําเนินงานปบัญชี 2556 องคการสะพานปลา มีประสิทธิภาพในการใชประโยชน

จากสินทรัพย เพิ่มข้ึน โดยมีผลขาดทุนสุทธิ -18.65 ลานบาท และสินทรัพยรวม 704.68 ลานบาท อัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) มีอัตรารอยละ 0.03  
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สภาพคลอง  
ในชวงปบัญชี 2556 สภาพคลองของ องคการสะพานปลา มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจาก

ประมาณการเต็มปบัญชี 2556  มีสภาพคลองสูงกวาปผานมา โดยมีอัตราสวนทุนหมุนเวียน(Current 

Ratio) เทากับ 2.84 เทา จากสินทรัพยหมุนเวียน 182.58 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียน 64.23 ลานบาท 
  ความสามารถในการชําระหนี้ 
  ผลการดําเนินงานบัญชี 2556 องคการสะพานปลา มีหนี้สินรวม 533.82 ลานบาท 

สําหรับ สินทรัพยรวม 704.68 ลานบาท อัตราสวนหนี้สินตอเงินทุนทั้งหมด (Debt Ratio) เทากับ 0.76  
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  บทที่ 3  
การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางธุรกิจ 

 
1. การวิเคราะหผลกระทบจากปจจัยภายนอก(PEST Analysis) 
          1.1 ปจจัยดานการเมือง(Politics)   
 1.1.1 สถานการณทางการเมืองในปจจุบัน ภายใตการปกครองของคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ ซึ่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ทําใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกวา

ในชวงปที่ผานมา อยางไรก็ดี ภาคเอกชนยังมีขอกังวลเกี่ยวกับตนทุนการผลิต ทั้งในเรื่องการปรับคาจาง 

แรงงาน และแนวโนมอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น   

 1.1.2 ปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตทําใหเกิดผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางออมกับการประกอบอาชีพประมง และธุรกิจตอเนื่องทั้งในพื้นที่จังหวัดดังกลาว และ

จังหวัดใกลเคียง โดยเฉพาะจังหวัดปตตานี ซึ่งเปนศูนยกลางของธุรกิจประมงในเขตภาคใตตอนลาง  และ

เปนที่ตั้งของทาเทียบเรือประมงปตตานีขององคการสะพานปลาซึ่งในอดีตเคยมีปริมาณสินคาสัตวน้ําเปน

อันดับตนๆ แตปจจุบันปริมาณสินคาลดลงเกือบ 50% 
         1.2 ปจจัยดานเศรษฐกิจ(Economics) 

1.2.1 ภาวการณประมงซบเซา จากปจจัยดานลบหลายประการ ไดแก ปญหาราคา

นํ้ามันในตลาดโลกที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่น้ํามันจัดเปนตนทุนหลักคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 50 

ของตนทุนการทําประมงโดยรวม  ทําใหไดรับผลกระทบคอนขางรุนแรง เรือประมงบางสวนตองหยุดเปน

การชั่วคราว หรือเลิกกิจการ สงผลกระทบถึงอุตสาหกรรมตอเนื่อง ทั้งในดานปจจัยการทําประมง และดาน

ที่ใชวัตถุดิบจากการประมง นอกจากนี้ปญหาทรัพยากรประมงลดลงในทุกภูมิภาคของโลก ก็ทําใหตองใช

เวลาในการทําประมงนานขึ้น  แตผลผลิตประมงลดลง  ซึ่งเปนผลตอเนื่องไปถึงการที่ประเทศตางๆ 

พยายามสรางเงื่อนไขในการอนุญาตใหเรือประมงจากประเทศอื่นเขาทําประมง   

1.2.2 ภาวะเศรษฐกิจโลก จากปญหาดานการเมือง การลงทุน ในหลายๆประเทศ

ทําใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจตํ่ากวาที่แตละประเทศประมาณการไวในขณะที่คาครองชีพสูงขึ้นจาก

ราคาน้ํามันที่กระทบตนทุนในทุกอุตสาหกรรม มีผลตอเนื่องถึงอัตราเงินเฟอซ่ึงสูงขึ้นตามลําดับ     

1.2.3 การสงออก สถานการณการสงออกสินคาสัตวน้ํามีการแขงขันสูงโดยเฉพาะ

จากประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ไดแก จีนและเวียดนาม  ประกอบกับประเทศผูนําเขาสําคัญ ๆ เชน 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน มีกฎระเบียบที่เขมงวดทําใหตองอาศัยการเจรจาทางการคาอยาง

ตอเนื่องเพื่อลดปญหาที่อาจเกิดขึ้น 

1.2.4 ผลกระทบตออุตสาหกรรมภาคการประมงของไทย ภายใตประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC)  
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ตามที่ประเทศในสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียนได

รวมลงนามในปฏิญญาเซบูวาดวยการเรงรัดการจัดตั้ง ASEAN ECONOMIC COMMUITY (ACE) ใหเร็ว

ขึ้นอีก 5 ป จากเดิมป พ.ศ. 2563 เปนภายในป พ.ศ. 2558 โดยมีเปาหมาย เปนตลาดและฐานการผลิต

เดียวรวมกันโดยสามารถเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี ซึ่งจะมี

ผลกระทบตอองคการสะพานปลาในภาคสวนที่เกี่ยวของกับสินคาประมงของประเทศไทยจากมาตรการ        

ใน AEC ที่เกี่ยวของไดแก มาตรการปรับประสานมาตรฐานและกฎระเบียบดานเทคนิค มาตรการเปดเสรี

ดานการคาสินคาและการคาบริการภายใตแผนงานการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในสาขานํารอง 12 สาขา         

ซึ่งมีสินคาประมงเปนสวนหนึ่งของสาขานํารอง มาตรการปรับประสานดานคุณภาพและมาตรฐาน การ

รับรองความปลอดภัยของอาหารและมาตรการจัดทําระบบการรับรองคุณภาพสินคาใหเปนมาตรฐาน

เดียวกัน ตลอดจนมาตรการเสริมสรางควารมมั่นคงดานอาหารภายในภูมิภาคอาเซียน 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทย โดยภาพรวมคือ 
 1. การผลิตสินคาดานการประมงจะตองถูกควบคุมมาตรฐานและเทคนิคการผลิตอยาง

เขมงวดมากขึ้น ทําใหตองมีการพัฒนาเทคนิควิธีในการผลิตและการควบคุมคุณภาพใหไดมาตรฐานตามที่

อาเซียนกําหนด 

 2. ทําใหเกิดการเคลื่อนยายวัตถุดิบและสินคามากขึ้น ทําใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวของตองแสวงหาความรวมมือและสรางเครือขายการผลิตระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนตลอดจน

เปนปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรไดอยางเหมาะสม 

 3. การเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารภายในภูมิภาคอาเซียน มีวัตถุประสงคเพื่อ

เสริมสรางความมั่นคงดานอาหารในระยะยาว  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในอาเซียน 

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของจะมีบทบาทเปนกลไกสําคัญของภาครัฐในการสนับสนุนใหบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่อาเซียนกําหนด 
1.3 ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม (Social and Technology) 

1.3.1 การใหความสําคัญกับการดูแลคุณภาพสินคาสัตวน้ํา โดยเฉพาะปลา

ประเภทตางๆ ไดรับการยอมรับวาเปนอาหารที่ดีตอสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่ง

เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดโรคหลายอยางที่เปนอันตรายถึงชีวิต ทําใหอาหารที่ใชปลาเปนวัตถุดิบ รวมถงึ

ผลิตภัณฑแปรรูปตางๆ ไดรับความนิยมในหมูคนรุนใหมที่ใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ 

1.3.2 มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลสัตวน้ํา จากการที่สินคาสัตวน้ําเปนสินคา             

ที่เนาเสียไดงาย และมีโอกาสไดรับการปนเปอนสูง ประกอบกับประเทศผูนําเขามีมาตรการดานสุขอนามัย

การดูแลรักษาสัตวน้ําที่เขมงวด ทําใหมาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลรักษาสินคาสัตวน้ํามีความสําคัญ 

และเขมงวดมากขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐจะตองเล็งเห็นความสําคัญและยอมทุมเทงบประมาณเพื่อยกระดับ
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มาตรฐานสุขอนามัยทั้งระบบ เนื่องจากเปนเรื่องที่ตองใชงบประมาณลงทุนสูง โดยเฉพาะในสวนของระบบ

โครงสรางพื้นฐาน 

1.3.3 ปญหาอุณหภูมิสูงขึ้นของโลก  ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบทั้งในดานการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ อุณหภูมิของน้ําทะเล สงผลตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ําทะเล ทําใหแหลงการ

ทําประมง และปริมาณสตัวน้ําเปลี่ยนแปลงไป  

1.3.4 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมจัดเปนเรื่องที่ประชาคมโลกใน

ปจจุบันใหความสําคัญเปนอยางมาก ในขณะที่กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทําประมงและการซือ้ขายสตัวน้าํ 

เปนสาเหตุใหเกิดมลภาวะหลายอยางกับส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะเรื่องกลิ่น และน้ําเสียการดูแลในเรื่อง

ดังกลาวจึงเปนสิ่งจําเปน แมวาจะทําใหมีภาระคาใชจายเพิ่มมากขึ้น  
2. การวิเคราะหคูแขงและอุตสาหกรรม(Five Forces Analysis) 
 2.1 ขอจํากัดในการเขาสูธุรกิจ   
   2.1.1 ขอจํากัดทางกฎหมาย ตามมาตรา 8 ของพรบ.จัดระเบียบกิจการแพปลา 

พ.ศ. 2496 กําหนดใหการจัดตั้งสะพานปลาและการดําเนินงานสะพานปลาอยูในความดูแลขององคการ       

สะพานปลา  ทําใหการที่เอกชนจะเขาสูธุรกิจดานตลาดกลางสัตวน้ํา และทาเทียบเรือประมงในลักษณะ            

ที่องคการสะพานปลาดําเนินการอยูดูเสมือนจะมีขอจํากัดทางกฎหมาย แตในทางปฏิบัติ ขอจํากัดดังกลาว

ไมมีผลมากนัก เนื่องจากการใชอํานาจตามพรบ.เปนของอธิบดีกรมประมง และไมไดมีการกําหนด

บทลงโทษที่ชัดเจน ประกอบกับมีการกําหนดขอยกเวนกรณีที่เปนสหกรณประมง   

   2.1.2 ขอจํากัดดานการลงทุน เนื่องจากลักษณะของธุรกิจ เปนการใหบริการ

สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ซึ่งจําเปนตองใชเงินลงทุนเบื้องตนดานสิ่งปลูกสราง เชน 

ทาเทียบเรือ โรงคลุม โรงประมูล โครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งระบบสุขอนามัยฯลฯ คอนขางสูง ในขณะที่

ผลตอบแทนที่จัดเก็บจากการใหบริการไมคุมกับการลงทุนทําใหมีผูทําธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกับ

องคการสะพานปลานอยราย  
    2.2 ความรุนแรงของการแขงขัน   
 การแขงขันในธุรกิจสะพานปลาทาเทียบเรือประมงและตลาดกลางสัตวน้ํา ใน

ลักษณะที่องคการสะพานปลาดําเนินการอยูจัดวาคอนขางต่ํา เนื่องจากลักษณะของการใหบริการมีที่มา

จากนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบดานสถานที่ และสุขอนามัยของตลาดสัตวน้ํา ทําใหภาพลักษณของ

องคการสะพานปลาในฐานะหนวยงานของรัฐที่ใหบริการแกบุคคลทั่วไปคอนขางชัดเจน สรางความมั่นใจ

ใหแกชาวประมงและผูประกอบธุรกิจวาเปนบริการที่มีความเปนสาธารณะอีกทั้งผลตอบแทนของธุรกิจไม

สูงมากและมีขอกําหนดดานมาตรฐานสุขอนามัยซึ่งมีตนทุนสูงทําใหผูทําธุรกิจดานนี้สวนใหญเปนผูทีอ่ยูใน

อาชีพประมง การคาสัตวน้ําหรือมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการประมง ซึ่งมีเปาหมายในการใหบริการลูกคาใน

เครือขายของตน 
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2.3 ความเสี่ยงจากธุรกิจที่ทดแทน  
                               หากพิจารณาในแงของธุรกิจทดแทน อาจกลาวไดวามีอยูหลายประเภท ทั้งในสวน

ของทาเทียบเรือและแพปลาเอกชน  ตลาดสัตวน้ําขนาดเล็กที่ตั้งกระจายอยูตามแหลงเพาะเลี้ยงหรือชุมชน

ประมง  รวมถึงทาเทียบเรือขององคกรสวนทองถิ่นและผูรวบรวมสัตวน้ําจากแหลงผลิตสงตรงสูหองเย็น

และโรงงานแปรรูป  
2.4 อํานาจตอรองของลูกคา 

ผูเขาใชบริการสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลา

ประกอบดวย 3 กลุม ใหญๆ  กลุมแรกไดแก เจาของสัตวน้ําซึ่งอาจเปนชาวประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําหรืออาจเปนผูรวบรวมสัตวน้ําจากแหลงประมงเพื่อสงจําหนาย กลุมที่ 2 ไดแก แพปลา ซึ่งทําหนาที่

เปนผูจําหนายสัตวน้ํา และกลุมที่สาม ไดแก ผูซื้อ ซึ่งมีทั้งเพื่อนําไปจําหนายตลาดยอยในพื้นที่  สงไป

จําหนายจังหวัดอื่นๆ หรือสงเขาหองเย็นและ โรงงานแปรรูป   

          ในลูกคาหลัก 3 กลุม กลุมที่องคการสะพานปลาใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก 

กลุมชาวประมง และเจาของสัตวน้ําหรือเกษตรกร ซึ่งตองไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในการประกอบ

อาชีพตามภารกิจหลักขององคการสะพานปลา  ทําใหการจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการตางๆ อยูใน

อัตราคอนขางต่ํา เพื่อไมใหเกิดผลกระทบดานตนทุนดําเนินการ ในขณะที่กลุมผูประกอบกิจการแพปลา

จัดเปนกลุมที่มีบทบาทมากที่สุด เนื่องจากเปนกลไกสําคัญในการซื้อขายสัตวน้ํา ทั้งนี้ราคาสตัวน้าํจะขึน้อยู

กับคุณภาพ  ขนาด  อุปสงค และอุปทาน เปนสําคัญ นอกจากนี้ การที่แพปลาสวนใหญมีขอตกลงผูกพัน

กับเจาของสัตวน้ํา ทั้งในเรื่องของการออกทุนสํารองในการทําประมง การจายคาสัตวน้ําใหกอนไดรับชําระ

จากผูซื้อ ทําใหเกิดระบบกลุมเรือในสังกัด สามารถเจรจาตอรอง สรางเงื่อนไขทั้งกับชาวประมง และกับ

องคการสะพานปลา 

 สําหรับกลุมผูซื้อ จัดเปนกลุมที่คอนขางอิสระและมีอํานาจตอรองมากพอสมควร 

โดยเฉพาะในสินคาสัตวน้ําประเภทที่เปนวัตถุดิบ ทั้งในกลุมโรงงานแปรรูป และกลุมโรงงานปลาปน ซึ่งจะ

เปนผูกําหนดราคาวัตถุดิบ อยางไรก็ดี ในสวนของผูซื้อรายยอยอํานาจตอรองมีไมมากนักอาจมีขอผูกพัน

กับแพปลาเนื่องจากมีการซื้อขายในระบบเครดิต แตในระยะหลังเมื่อแพปลาประสบปญหาไมไดรับชําระคา

สัตวน้ําและตองรับผิดชอบชําระใหกับเจาของสัตวน้ําเปนจํานวนเงินคอนขางสูง ทําใหมีการซื้อขายในรูป

เงินสดมากขึ้น และผูซื้อจะใหความสําคัญกับชนิด ขนาด คุณภาพและราคาของสัตวน้ําที่ตองการ 
2.5 อํานาจตอรองของกลุมผูใหบริการในพื้นที่ 

 กลุมผูใหบริการในพื้นที่ ไดแก ผูจําหนายน้ําแข็งลูกจางคัดเลือก และขนถายสัตวน้ํา ผูใหบริการ

เครื่องมืออุปกรณตางๆ เปนตน จัดเปนกลุมที่มีความสําคัญเชนกัน เนื่องจากเปนองคประกอบสวนหนึง่ของ

ตนทุนในขั้นตอนการซื้อขายสัตวน้ํา แตกลุมผูประกอบการเหลานี้สวนใหญอยูในการควบคุม กํากับ ดูแล
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ขององคการสะพานปลา ซึ่งมีการกําหนดราคา หรืออัตราคาบริการมาตรฐานไวทําใหไมมีอํานาจตอรอง

มากนัก 
3. การสํารวจความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ไดแก ผูประกอบการและผูใชบริการขององคการ
สะพานปลา 
  3.1 องคการสะพานปลาไดจัดประชุมผูประกอบกิจการแพปลาในสะพานปลากรุงเทพ ใน

วันพฤหัสบดีที ่ 27 มนีาคม พ.ศ.2557 ณ หองประชุมองคการสะพานปลา โดยมีผูเขารวมประชมุ 

ประกอบดวย ผูบริหารองคการสะพานปลา และผูประกอบกิจการแพปลา จํานวน 16 คน โดยมกีารจัดทาํ

แบบสอบถามความคิดเหน็ผูประกอบธุรกจิและแพปลาสะพานปลากรุงเทพ โดยสรุปขอสอบถาม ดังนี ้
 

1) ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับนโยบายรฐับาลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ 
ตามที่นําเสนอในการประชุม จะมีความเปนไปไดหรือไม เพราะเหตุใด 
สรุปความคิดเห็น  โครงการพัฒนาพื้นที่ยานสะพานปลาเปนแหลงทองเที่ยวของกรมการทองเที่ยว เปน

โครงการที่ดี แตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเนื่องจากมีความไมแนนอนของรัฐบาล ทําใหอาจ

เกิดความลาชาของโครงการได 
2) จากนโยบายรฐับาลในการพัฒนาสะพานปลากรงุเทพ ทานคดิวาจะเกิดผลกระทบตอการ
ดําเนินธรุกิจของทาน หรอืไม อยางไรบาง 
สรุปความคิดเห็น  คงไมมีผลกระทบในการดําเนินธุรกิจ ถาไมมีการโยกยายพื้นที่จําหนายสัตวน้ําไปพื้นที่

อ่ืนจากสะพานปลากรุงเทพ จึงสมควรพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพโดยเร็ว 
3) หากจําเปนตองมีการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการเพื่อ
รองรับกิจกรรมคัดเลือกสัตวน้ําเดิมจากสะพานปลากรุงเทพ ซ่ึงตองมีการยายธุรกิจบางสวนไปยัง
สะพานปลาสมุทรปราการ โดยทานมีความเห็นอยางไรบางในเรื่องนี้ 
สรุปความคิดเห็น ผูประกอบการและผูซื้อผูสง คุนเคยในสะพานปลากรุงเทพ ถายายการดําเนินการไป

สะพานปลาสมุทรปราการ ผูประกอบการคงไมสนับสนุน เนื่องจากผูประกอบการยังไมพรอม และไมม

ความมั่นใจวา ถายานชยไปแลว จะสามารถขายสินคาไดหรือไม และจะมีผูซื้อตามไปดวยหรือไม    
4) ทานมีแนวคิดในการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพในปจจุบัน อยางไรบาง 
สรุปความคิดเห็น  ควรเรงดําเนินการสถานที่รับสงสินคาสัตวน้ํา ใหเปนระเบียบโดยเร็ว และดําเนินการ

เร่ืองความสะอาดในสะพานปลากรุงเทพ 

           3.2 ตามที่องคการสะพานปลาไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองบทบาทองคการสะพาน

ปลาในอนาคตและการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2558 องคการสะพานปลา ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 

2557 ณ หองบอลรูม เอ โรงแรมมารวยการเดน ถ.พหลโยธิน จ.กรุงเทพมหานคร  สรุปผลการสัมมนาได

ดังนี้ 
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  1. ประธานกรรมการองคการสะพานปลา (นายนิวัฒน สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง)            

ไดกลาวเปดการสัมมนา และมอบนโยบายใหองคการสะพานปลา โดยสรุปคือ องคการสะพานปลา                  

เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ. 2496 การดําเนินงานที่ผานมามีการปรับบทบาทคอนขางนอย          

การจัดเก็บรายไดหลักเปนการจัดเก็บจากคาธรรมเนียมตาง ๆ จากผูใชบริการสะพานปลาและทาเทียบ

เรือประมงขององคการสะพานปลา ซึ่งจากสภาพแวดลอมปจจุบันจะมีผลตอความอยูรอดขององคกร 

องคการสะพานปลาจึงตองมีการปรับตัวใหทันสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพนักงานองคการ

สะพานปลาตองมีความมุงมั่นในการทํางาน และองคการสะพานปลาตองมีเปาหมายองคกรที่ชัดเจนให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนมีการปรับเพิ่มบทบาทในการเปนเครือขาย การเปน 

Check Point ซึ่งเกี่ยวของกับการตรวจสอบการทําประมงที่ถูกตองตามกฎหมาย หรือในเรื่องของ IUU อัน

จะเปนบทบาทสําคัญตออุตสาหกรรมการประมงทั้งระบบ 

  2. การเสวนา เร่ือง แนวโนมสถานการณการประมง และบทบาทองคการสะพานปลา

ดําเนินการเสวนาโดย นายประมวล รักษใจ รองผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ ผูรวมเสวนาประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิ 4 ทานคือ 

   1) นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน  

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสมาคมการประมงแหงประเทศไทย 

   2) นายศราวุธ  โถวสกุล 

 กรรมการบริหารนายกสมาคมการประมงแหงประเทศไทย 

   3) นายอัชฎวัชญ  ลิ้มสมบัติอนันต 

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสมาคมการประมงนอกนานน้ําไทย 

   4) นายสองแสง  ปทะวานิช 

 ที่ปรึกษาสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย 

สรุปสาระสําคญัของการเสวนาไดดังนี ้

   (1) บทบาทขององคการสะพานปลาอยูคูกับการประมงของประเทศ องคการ

สะพานปลาจะตองพิจารณาจะมีบทบาทอยางไรบาง จากการพิจารณาในภาพรวมองคการสะพานปลา              

ยังคงตองเปนหลักหรือที่พึ่งพาของชาวประมงในการใหบริการดานสถานที่ขนถายสัตวน้ํา ทั้งนี้เนื่องจาก            

แมเอกชนจะสามารถดําเนินการเองไดแตมีนอยรายที่มีความสามารถลงทุนได ชาวประมงสวนใหญยังคง

ตองอาศัยองคการสะพานปลาในการใหบริการดานสถานที่ขนถายสัตวน้ําตอไปอีก 

   (2) องคการสะพานปลายังคงมีบทบาทสําคัญในการเปนสถานที่รวบรวมสินคา

สัตวน้ํา มีการซื้อขายของตลาดสัตวน้ํา สิ่งที่สําคัญคือองคการสะพานปลาจะตองคํานึงถึงคุณภาพของ

สินคาสัตวน้ําสุขอนามัยของสถานที่ประกอบการ ที่ไดตามมาตรฐานซึ่งผูกโยงไปถึงเรื่องของอาหาร

ปลอดภัยตลอดจนนําไปสูภาคการสงออกของสินคาประมง 
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   (3) สภาวะการประมงจากผลผลิตสัตวน้ําจากการจับ จะเริ่มมีการลดนอยถอยลง  

ทั้งจากดานทรัพยากรที่ลดลงตลอดจนขอจํากัดตางๆ ในการทําประมง สงผลใหการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเริ่มมี

บทบาทสูงขึ้น ตามลําดับ องคการสะพานปลา จึงตองปรับบทบาทใหมีสวนรวมในการสงเสริมและดูแล             

ตลาดสัตวน้ําจากผลผลิตที่มาจากการเพาะเลี้ยง 

   (4) องคการสะพานปลาควรพจิารณายุทธศาสตรการดําเนินงานของสะพานปลา

และทาเทียบเรือประมงแตละแหง เพื่อใหมีความชัดเจนในการบริหารจัดการ เชน การใหเชา การทํา

กิจกรรมอื่นแทนกิจกรรมเดิมที่หมดความจําเปน เปนตน สําหรับในสวนของสะพานปลากรุงเทพจัดเปน

พื้นที่               ที่มีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนตลาดสัตวน้ําคุณภาพและสามารถเชื่อมโยงกับการ

ทองเที่ยว เชนเดียวกับรูปแบบตลาดสัตวน้ําในตางประเทศ เชนที่ ตลาดสัตวน้ําซิดนีย เปนตน นอกจากนี้

ตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการโดยมีการวางรูปแบบที่คลองตัว และมีประสิทธิภาพ 

   (5) องคการสะพานปลามีหนวยงานสะพานปลาและทาเทียบเรืออยูในสวน

ภูมิภาค สามารถเพิ่มบทบาทในการเปน One Stop Service ใหแกผูประกอบการประมง เร่ืองตาง ๆ เชน 

แรงงานประมง IUU ใบอนุญาตการสงออก เปนตน ซึ่งจะอํานวยความสะดวกใหแกชาวประมงและ

ผูประกอบการได 
4. การวิเคราะหสภาวะแวดลอมขององคกร(SWOT Analysis) 
  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกรเปนขั้นตอนสําคัญในการ

กําหนดยุทธศาสตรใหเหมาะสม องคการสะพานปลาไดพิจารณาความสัมพันธระหวางการประเมิน

สถานภาพของสภาพแวดลอมภายในระหวางจุดแข็งและจุดออนตลอดจนสภาพแวดลอมภายนอกระหวาง

โอกาสและอุปสรรคดังนี้ 
จุดแข็ง (Strength) 
1. เปนรัฐวิสาหกิจที่มีการดําเนินธุรกิจใหบริการสถานที่ขนถายและซื้อขายสินคาสัตวน้ํา

มาเปนระยะเวลานาน เปนที่รูจักอยางแพรหลาย  และมีเครือขายสะพานปลาและทาเทียบเรือครอบคลุม

แหลงทําประมงทะเลทั่วประเทศ 

2. มีการจัดแบงโครงสรางขององคการเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 

3. มีสัมพันธภาพที่ดีกับชาวประมงและผูประกอบธุรกิจการประมง 

4. บุคลากรมีความรูความสามารถในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับภารกิจขององคการ 

5. มพีื้นที่รองรับการขยายตัวในการดําเนินธุรกิจการประมง 

6.มีสิ่งปลูกสรางที่จําเปนตอการใหบริการขนถายและจําหนายสินคาสัตวน้ําที่ครบถวน 

7.มีการจัดสรรรายไดสวนหนึ่งคืนสูชาวประมงรูปแบบการสงเสริมการประมง 
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จุดออน (Weakness) 
1. อาคาร สิ่งปลูกสราง มีอายุการใชงานมาเปนระยะเวลายาวนาน มีสภาพทรุดโทรม  

สถานที่คับแคบไมถูกสุขอนามัย   

2. ที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงสวนใหญเปนที่เชา หรือขอใช

ประโยชนจากหนวยราชการ  ไมไดเปนกรรมสิทธิ์ขององคการสะพานปลาทําใหมีปญหาเมื่อหนวยงาน

เหลานั้นเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือเงื่อนไขในการเชา หรือการใชประโยชน 

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขาดความตอเนื่อง ทําใหมีปญหาในการบริหารงานบุคคล

หลายๆ ดาน เชน การทํางานแบบบูรณาการ  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเพิ่มทักษะดาน

ตางๆ เพื่อรองรับการขยายงาน เปนตน 

4. ขาดสภาพคลอง ทําใหไมมีเงินทุนในการขยายงาน เนื่องจากตนทุนการดําเนินงานของ

องคการอยูในระดับสูง ในขณะที่รายไดมีแนวโนมลดลง 

5. กฎระเบียบไมเอ้ืออํานวยตอการทําธุรกจิ 

โอกาส (Opportunity) 
1.นโยบายรัฐบาลดานอาหารปลอดภัย และการสนับสนุนครัวไทยสูครัวโลก และปรับปรุง

การเพิ่มมูลคาและมาตรฐานสินคาเกษตรตลอดหวงโซการผลิตสอดคลองกับภารกิจขององคการ 

2.การขยายเสนทางการคมนาคม ทําใหสะพานปลาและทาเทียบเรือบางแหงสามารถ

ปรับเปลี่ยนเปนศูนยกลางในการซื้อขายสัตวน้ํา อาหารทะเล และทาเรือเพื่อการทองเที่ยว 

3.ทําเลที่ตั้งกระจายอยูในจังหวัดชายทะเลที่สําคัญ ใกลแหลงประมง ทําใหมีศักยภาพใน

การขนถายสัตวน้ําและมีศักยภาพในดานโลจิสติกสสูง 

4.นโยบายของจังหวัดในการจัดระเบียบสถานที่ประกอบการของชุมชนในจังหวัดที่

หนวยงานขององคการสะพานปลาตั้งอยู เปนโอกาสที่องคการสะพานปลาสามารถใชพื้นที่และส่ิงปลูก

สรางของสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงที่มีอยูเขารวมดําเนินการเชิงบูรณาการกับจังหวัดเพื่อ

กอใหเกิดรายไดและใชทรัพยสินที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพ 

5.องคการสะพานปลาอยูในธุรกิจอาหาร เปนธุรกิจที่จําเปนตอประชากรโลก 

อุปสรรค (Threat) 
     1. นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไมชัดเจน 

   2. ภาวะประมงซบเซาจากหลายปจจัย เชน ทรัพยากรและพื้นที่ในการทําประมง จํากัดราคา

น้ํามันสูงขึ้น  การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมและภูมิอากาศ ทําใหมีผลกระทบโดยตรงตอผลผลิตประมง 

     3. ชาวประมงขาดความรูและไมใหความสําคัญในดานการจัดการ การดูแลรักษาคุณภาพ 

สัตวน้ําหลังการจับ และทัศนคติดานอนุรักษทรัพยากร  

     4. มีตลาดคูแขงเพิ่มข้ึน เชน ตลาดเอกชน แพปลาเอกชน  
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     5. กฎ ระเบียบ ที่เขมงวดของประเทศที่ใหเขาไปทําการประมง  

6. มีการทําธุรกิจโดยตรงระหวางผูซื้อกับผูผลิต โดยไมผานองคการสะพานปลา 
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บทที่ 4 
แผนวิสาหกิจป 2558 – 2562 

(แผนปรับบทบาทการดําเนินงานองคการสะพานปลา) 
  เพื่อใหองคการสะพานปลาสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย และคงความ

เปนรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพ เปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหองคการสะพานปลา

จําเปนตองทบทวนบทบาทการดําเนินงานเพื่อใหสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐตลอดจนปฏิบัติภารกิจ

ตามที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกร ซึ่งในป 2556 สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจจึงไดทําการปรับปรุงแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ (Statement of Directions:SOD) จากการ

กําหนดรวมกันของหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลองคการสะพานปลา ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงการคลัง ดังนี้  

      
    41+  
  
 
 
 
  ภายใตแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐขางตน ไดมีการกําหนดหลักการและแนวทางการ 

 

 
หลักการและแนวทางดําเนินงานขององคการสะพานปลาตาม SOD ไวดังนี้ 
  แผนระยะสั้น 

1. ศึกษาบทบาทและทิศทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และ

เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

2. นําแผนฟนฟูองคกรมาปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

3. ใหสถาบันการเงินมาบริหารงานดานสินเชื่อขององคกร 
4. จัดทําแผนการบริหาร พัฒนา ปรับปรุง ทรัพยากร ที่มีอยูในทุกดานใหมีประสิทธิภาพ 

ไดมาตฐาน ซึ่งรวมถึงการใหบริการสะพานปลาที่ถูกสุขลักษณะ และการใหความรู 

แกชาวประมง 

5. ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปดการคาเสรีและ AEC ที่มีตอองคกร 

6. เรงกําหนดรูปแบบ แนวทาง และวิธีดําเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพใหชัดเจน 

 

ภาพรวมรฐัวสิาหกิจ: เปนกลไกขับเคลื่อนยทุธศาสตรทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ           

     บนพืน้ฐานการดําเนินงานที่มปีระสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล 

สาขาเกษตร: เปนเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

องคการสะพานปลา: บริหารจัดการองคกรอยางประสิทธิภาพ และสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ของผูประกอบการธุรกิจประมงและตลาดสัตวน้ําของประเทศ 



 36 

  แผนระยะยาว 
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลของเครือขายชาวประมง และผูประกอบการทางดานธุรกิจ

อาหารทั้งใน/ตางประเทศ เพื่อเปนตัวกลางในการซื้อ-ขายสินคาประมง 

2. พัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหสามารถรองรับสภาวการณตางๆ เชน ภัยธรรมชาติ 

กฏระเบียบที่เขมขนของประเทศที่เขาไปทําประมงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยองคการสะพานปลาไดกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจเพื่อเปนกรอบการดําเนินงานไว

ดังนี้ 
วิสัยทัศน 

เปนองคกรหลักดานตลาดสัตวน้ํา และสงเสริมธุรกิจประมง 
 พันธกิจ 
         1. ใหบริการตลาดสินคาสัตวน้ําที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเปนธรรม   
โดยมีการปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของสะพานปลาและทาเทียบ

เรือประมง รวมถึงระบบตลาดที่เปนธรรม เพื่อประโยชนของชาวประมง ผูประกอบการ และผูบริโภค 
  2. สงเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง
เปนการชวยเหลือโดยใชเงินทุนสงเสริมการประมง เพื่อสงเสริมฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และ

บูรณะหมูบานประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการดําเนินงานใหกับสถาบันการประมงตางๆ การ

สนับสนุนงานวิจัยดานประมง  และการใหทุนการศึกษาแกบุตรชาวประมง 

  3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององคกร โดยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการหารายไดจากการดําเนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพยสินที่มีอยูใหเกิด

ประโยชน   
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบ

ได โดยการเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร รวมถึงการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากพนัธกิจทั้ง  4 ประการ ไดมกีารกาํหนดกลยุทธการดําเนินงานแยกเปน 4 กลยุทธ ดังนี้ 

• กลยุทธดานปฏิบัติการ 
กลยุทธที่  1    พัฒนาการตลาดสินคาสัตวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม 

กลยุทธที่  2    เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได 

• กลยุทธดานสงเสริมการประมงและบริหารจัดการ 
  กลยุทธที่  3    เสริมสรางสังคมประมงไทยใหเขมแข็ง 

  กลยุทธที่  4    เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ 
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กลยุทธที่ 1  พัฒนาการตลาดสินคาสัตวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม   

 การพัฒนาการตลาดสัตวน้ํา จัดเปนภารกิจหลักขององคการสะพานปลา ซึ่งไดมีการ

ดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี ในปจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมอยูตลอดเวลา  

ทําใหองคการสะพานปลาตองปรับแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับสถานการณดงักลาว โดยการพัฒนาอาจ

แยกไดเปนสองสวนใหญๆ ไดแก การพัฒนาสิ่งปลูกสราง สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ หรือดาน 

hardware และการพัฒนาดานการบริหารจัดการ ระบบตลาด ตลอดจนระบบขอมูลขาวสาร 

1.1  แผนงานพัฒนาตลาดสินคาสัตวน้ํา เปนการพัฒนาทั้งในสวนของอาคารสิ่งปลูก

สราง ส่ิงอํานวยความสะดวก และระบบการบริหารจัดการตลาด ใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน และ           

ถูกสุขอนามัย ประกอบดวยโครงการตางๆ ดังนี้ 

                                 1.1.1 โครงการปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการเพื่อรองรับแพปลาสะพานปลา

กรุงเทพ  เปนการใชประโยชนสะพานปลาสมุทรปราการตามศักยภาพที่มีอยู นํามาปรับปรุงและพัฒนาทั้ง

ในสวนของสิ่งปลูกสราง และระบบการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการทําประมง และการคา

สัตวน้ําทั้งภายในประเทศ และการสงออก 

         1.1.2  โครงการศูนยกลางคาสัตวน้ํากรุงเทพ(Bangkok Fisheries Complex) 

องคการสะพานปลามีแนวคิดจะพัฒนาพื้นที่ที่เหลืออยูใหเปนตลาดกลางสัตวน้ําคุณภาพ ที่ทันสมัย มี

รูปลักษณสวยงาม และมีมาตรฐานทั้งในดานระบบการซื้อขาย สุขอนามัยของสถานที่ และการดูแลรักษา

สัตวน้ํา อีกทั้งเปนศูนยรวมของธุรกิจประมงครบวงจร เชน Fish Market Q-Mart, Factory Outlet, และ

ภัตตาคารอาหารทะเล เปนตน 

                               1.1.3  โครงการตลาดสินคาสัตวน้ําสะพานปลากรุงเทพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

เชิงทองเที่ยวตลาดสินคาสัตวน้ําคุณภาพ โดยจัดเปนศูนยกลางคาสงและคาปลีกที่สะพานปลากรุงเทพ 

จัดเปน Show room เพื่อจําหนายสินคาสัตวน้ํามีชีวิต แปรรูป อาหารทะเลปรุงสําเร็จ ซีฟูดบาบีคิว ปลา

สวยงาม และจัดทัศนียภาพโดยรอบเพื่อรองรับการทองเทียว ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะชวยกระตุนการ

ทองเที่ยวใหกับกรุงเทพมหานคร 

           1.1.4  โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง การปรับปรุง

สะพานปลาและทาเทียบเรือประมงใหมีโครงสรางและสิ่งอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานสุขอนามัย  

จัดเปนโครงการสําคัญที่องคการสะพานปลาดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยมุงหวังใหสะพานปลาและ  

ทาเทียบเรือ ประมงขององคการสะพานปลาทุกแหงเปนที่ยอมรับของตลาดสงออก ตลอดจนผูบริโภค

ภายในประเทศ  โดยแบงการดําเนินงานเปน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
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   1) กิจกรรมปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานสะพานปลา ทาเทียบเรือประมง 
ทั้งนี้ไดมีการปรับปรุงไปแลวรวม 5 แหง ไดแก สะพานปลาสมุทรปราการ สะพานปลานครศรีธรรมราช ทา

เทียบเรือประมงปตตานี ทาเทียบเรือประมงภูเก็ต และทาเทียบเรือประมงนราธิวาส  และต้ังเปาหมายจะ

ดําเนินการปรับปรุงอีกอยางนอย 3 แหง ในชวงป 2558-2562 ในป 2558 ดําเนินการปรับปรุงกอสรางที่ทา

เทียบเรือประมงระนอง 

  2) กิจกรรมพัฒนาการขนถายสัตวน้ํา โดยใชเครื่องมืออุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพ และถูกสุขอนามัย เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับชาวประมงและผูประกอบการทําให

สามารถขนถายสัตวน้ําไดรวดเร็วขึ้น ลดการปนเปอนในขั้นตอนการขนถาย ชวยใหสินคาสัตวน้ํามีคุณภาพ

และจําหนายไดราคาสูงขึ้น 

3) กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขอนามัย
สะพานปลาทาเทียบเรือประมง  ในปจจุบันสิ่งกอสรางเดิมลาสมัย ชํารุดทรุดโทรม ทําใหการบริหาร

จัดการทาเทียบเรือประมงและสะพานปลาขาดประสิทธิภาพ มีปญหาดานมาตรฐานการบริการ และ

สุขอนามัย เพื่อจัดใหมีการบริหารจัดการดานสุขอนามัย ในสะพานปลาทาเทียบเรือประมงเปนไปตาม

มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีของสะพานปลา แพปลา ทาเทียบเรือประมงและตลาดกลาง 

   1.1.5 โครงการปรับปรุงซอมแซมสะพานทาเทียบเรือประมงหัวหิน จากกรณีเกิด

เหตุการณวาตภัยคลื่นลมแรง ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผานมา บริเวณอาวไทย อําเภอหัวหิน          

จ.ประจวบคีรีขันธ ทําใหทาเทียบเรือประมงหัวหินไดรับความเสียหายอยางหนักบริเวณรอยตอระหวาง

สะพานทางวิ่งกับบริเวณทารูปตัวทีปลายสะพาน จนไมสามารถใหเรือประมงเขาเทียบทาเพื่อขนถายสัตว

น้ําได  ในสวนของกองทัพเรือไมสามารถดําเนินการขนสงและสับเปลี่ยนกําลังพล ในการดูแลรักษาความ

เรียบรอยและความปลอดภัยบริเวณนานน้ําโดยรอบพระราชวังไกลกังวล ไดเนื่องจากความเสียหายที่เกิด

ข้ึนกับตัวสะพานปลาของทาเทียบเรือประมงหัวหินในครั้งนี้  มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการ

ปรับปรุงซอมแซม ตัวทาเทียบเรือที่เสียหายใหสามารถใชดําเนินการอยางปกติตามภารกิจตางโดยเร็ว โดย

ในป 2557 ไดรับงบประมาณฉุกเฉินกลางปดําเนินการกอสรางคาดวาจะเสร็จสิ้นภายในป 2558 

1.2 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลาด มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับ

มาตรฐานการบริหารจัดการตลาด เพื่อพัฒนากระบวนการซื้อขายทุกขั้นตอน ตั้งแตการขนสงสินคา               

มาสูตลาด  การขนถายสินคา การคัดเลือก การจําหนาย จนถึงการบรรจุหีบหอ เพื่อสงตอไปยังตลาดยอย

เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว สะอาด ถูกสุขอนามัยและมีความโปรงใส ยุติธรรม ทั้งในดานน้ําหนักและราคา

สรางความความมั่นใจใหกับผูใชบริการ ประกอบดวยโครงการตางๆ ดังนี้  

 1.2.1. โครงการจัดตั้งจุดตรวจสอบดานการประมง ดําเนินการใหสะพานปลาและ

ทาเทียบเรือประมง เปนจุดตรวจสอบดานการประมง เพื่อเปนไปตามขอกําหนดของประเทศคูคาสินคา
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ประมง เชน การตรวจสอบขอมูลเรือประมงและสินคาประมง ,การตรวจสอบคุณภาพสินคาสัตวน้ํา และ

ตรวจสอบแรงงานประมง 

กลยทุธที ่2  เพิ่มประสิทธภิาพในการหารายได  

 จากการที่รายไดหลักจากการดําเนินงานดานการใหบริการสถานที่ขนถายและจาํหนาย

สัตวน้ํามีแนวโนมลดลงตามภาวะประมง ทําใหองคการสะพานปลาตองกําหนดกลยุทธในการหารายได

เพิ่มจากกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยกาํหนดแผนงานภายใตกลยทุธรายละเอียด ดังนี ้

2.1 แผนงานการบริหารสินทรัพย จัดเปนนโยบายสําคัญเนื่องจากองคการสะพานปลา  

มีทรัพยสินที่เปนที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสรางกระจายอยูในสะพานปลาปลาและทาเทียบเรือประมงตางๆ

มูลคารวมเกือบ 500 ลานบาท แตยังมีการนํามาใชประโยชนเพื่อกอใหเกิดรายไดอยางจํากัด ในขณะที่

ปจจุบันผลการดําเนินงานขององคการสะพานปลามีแนวโนมลดลง การนําทรัพยสินที่มีอยูมาบริหารจดัการ

เพื่อใหเกิดรายได จึงเปนทางเลือกหนึ่งในการแกไขปญหาดังกลาว ประกอบดวยโครงการตาง ๆ ไดแก 

                               2.1.1 โครงการพัฒนาที่ดินทาเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อใหมีการใชประโยชนจาก

ที่ดินที่เหลืออยูใหเต็มศักยภาพ  และรองรับการพัฒนาดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวตามยุทธศาสตรของ

จังหวัดภูเก็ต  จึงมีโครงการพัฒนาที่ดินสวนที่ยังไมไดใชประโยชน เนื้อที่ประมาณ 200 ไร โดยใหเอกชน

ผูสนใจเสนอโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อรองรับธุรกิจที่เกี่ยวของ และสงเสริมธุรกิจประมง   

                               2.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง เปนการหารายได

จากการบริหารทรัพยสินทั้งในสวนของที่ดิน และอาคารสิ่งปลูกสราง โดยพิจารณาตามศักยภาพของ

หนวยงานแตละแหง  ภายใตกรอบวัตถุประสงคการดําเนินงานขององคการสะพานปลา ดําเนินการ         

ทุกสะพานปลาทาเทียบเรือประมง 18 แหง 

                               2.1.3 โครงการพัฒนาที่ดินแปลงบานพักพนักงาน เปนการพัฒนาที่ดินบริเวณ

บานพักพนักงานซึ่งเปนที่ดินกรรมสิทธขององคการสะพานปลา ไดแก บานพักพนักงาน สะพานปลา

สมุทรสาคร  ทาเทียบเรือ  ประมงหัวหิน ทาเทียบเรือประมงสุราษฎรธานี ทาเทียบเรือประมงสงขลา ซึ่ง

ปจจุบันมีสภาพชํารุดทรุดโทรมเพื่อเปนอาคารที่พักของพนักงานและใหบริการบุคคลทั่วไป 

       2.1.4 โครงการกอสรางอาคารแพปลาทาเทียบเรือประมงชุมพร เนื่องจากทาเทียบ

เรือประมงชุมพรมีผูประกอบการแพปลาจํานวนมากขึ้น มีความคับค่ังของธุรกิจภายในทาเทียบเรือ ทําให

พื้นที่ในปจจุบันมีการใชงานเต็มพื้นที่ จึงมีบริหารจัดการสินทรัพยที่ดินภายในบริเวณทาเทียบเรือประมง

ชุมพร เปดใหเอกชนเขามาดําเนินการกอสรางอาคารแพปลาเพื่อเปนสํานักงานแพปลา 

       2.1.5 โครงการบริหารจัดการหองเก็บน้ําแข็งและเครื่องโมน้ําแข็งทาเทียบเรือประมง 

กลุมจังหวัดชายแดนใตไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
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๒๕๕๗ “โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของทาเทียบเรือประมงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล” 

สถานที่ดําเนินการ จํานวน ๓ แหง ไดแก ทาเทียบเรือประมงสงขลา,ปตตานี,สตูล โดยจะใหเอกชนเขามา

บริหารจัดการการใชงานเครื่องโมน้ําแข็ง อาคารหองเก็บน้ําแข็ง และเก็บรายไดคาดําเนินการ         

2.2 แผนงานบูรณาการธุรกิจใหม เพื่อเปนการหาชองทางใหมๆ ในการหารายไดจาก

ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการประมง ประกอบดวยโครงการตางๆไดแก 

2.2.1 โครงการจําหนายและจัดสงสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําเพื่อ

หนวยงานของรัฐ จัดเปนโครงการใหมที่มุงเนนการการเพิ่มชองทางการตลาด โดยเปนการจัดจําหนาย

สินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑแปรรูป จากกลุมชาวประมงและโรงงานอุตสาหกรรม ภายใตเครื่องหมาย

การคาขององคการสะพานปลา เพื่อเปนการสรางรายไดและสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการสะพานปลาอีก

ทางหนึ่ง 

2.2.2 โครงการจําหนายสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําแปรรูปคุณภาพ จัดเปน

โครงการใหมที่มุงเนนการการเพิ่มชองทางการตลาด โดยเปนการจัดจําหนายสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

แปรรูป จากกลุมชาวประมงและโรงงานอุตสาหกรรม ภายใตเครื่องหมายการคาขององคการสะพานปลา 

เพื่อเปนการสรางรายไดและสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการสะพานปลาอีกทางหนึ่ง 

          2.2.3 โครงการจัดตั้งรานคา FMO Shop องคการสะพานปลา เพื่อสรางแบรนดของ

องคการสะพานปลาเอง ตามเครื่องหมายการคา FMO  และคัดสรรสินคาสัตวน้ําแปรรูปจากสะพานปลา/

ทาเทียบเรือประมงที่มีชื่อเสียงจากทองถิ่น (Product  Champion)  ที่ผานเกณฑการรับรองมาตรฐาน อย. 

มาจัดจําหนายในรูปแบบบรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบอยางสวยงานภายใตแบรนด FMO กําหนดจัดตั้ง 

FMO Shop บริเวณพื้นที่สะพานปลาและทาเทียบเรือประมงที่เปนแหลงทองเที่ยว เชน สะพานปลากรงุเทพ 

ทาเทียบเรือประมงหัวหิน และทาเทียบเรือประมงภูเก็ต 

2.3  แผนงานปรับปรุงพฒันาธุรกิจเดมิ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายไดจาก

ธุรกิจที่ดําเนนิการอยูในปจจบุัน ประกอบดวย  

                               2.3.1 โครงการสนับสนุนและพัฒนาการประมง ไดแก การปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ 

และรูปแบบของโครงการใหสินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องมือ อุปกรณทําประมง รวมถึงการปรับปรุงซอมแซม

เรือประมงและการจัดหาปจจัยการผลิตเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อใหมีประสิทธิภาพและและมีความ

คลองตัวในการดําเนินงานมากขึ้น 
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กลยทุธที ่3  เสริมสรางสังคมประมงไทยใหเขมแข็ง 

 เปนหนึ่งในวัตถุประสงคการดําเนินงานตามที่กําหนดไดในพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

กิจการแพปลา พ.ศ.2496 ไดแก การจัดสงเสริมฐานะ สวัสดิการหรืออาชีพของชาวประมง จัดเปนภารกิจ

เชิงสังคม ซึ่งองคการสะพานปลาใหความสําคัญและดําเนินการมาอยางตอเนื่องรายละเอยีด ดังนี้ 

3.1 แผนงานสรางเสริมความรูในชุมชนประมง ใหชาวประมงมีความรูดานอื่นๆ            

ที่สนับสนุนการประกอบอาชีพ สนับสนุนใหครอบครัวชาวประมงมีความรูในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อ

สรางรายได ตลอดจนการสงเสริมสวัสดิการดานตางๆ ประกอบดวยโครงการตางๆไดแก  

3.1.1 โครงการอบรม ฝกฝนอาชีพเสริมใหกับกลุมแมบานในชุมชนประมง เปนสวน

หนึ่งที่จะชวยยกระดับความเปนอยู เพื่อใหผูประกอบอาชีพประมงมีแหลงรายไดอ่ืนลดความเสี่ยงจาก

รายไดที่ไมแนนอนในการประกอบอาชีพประมง  

3.1.2 โครงการสงเสริมสุขอนามัยของลูกเรือประมง เปนการสงเสริมสวัสดิการ

ใหกับลูกเรือประมง โดยการสรางพฤติกรรมปองกันโรคติดตอทางเพศ โรคเอดส และวัณโรคภายใตความ

รวมมือกับกรมควบคุมโรคติดตอกระทรวงสาธารณสุข 

3.2 แผนงานรักษสิ่งแวดลอม เพื่อลดปญหามลภาวะเปนพิษดานตางๆที่เกิดจาก

กิจกรรมในสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง ทั้งในดานกลิ่น ขยะ และน้ําเสีย ประกอบดวยโครงการ

ตางๆ ไดแก 

3.2.1 โครงการรักษส่ิงแวดลอม  เปนการลงนามในปฏิญญาความรวมมือระหวาง

กันในการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุมน้ําวิกฤต คือ เจาพระยา ทาจีน บางปะกง 

ปราจีนบุรี นครนายก ลําตะคอง และทะเลสาบสงขลา เพื่อเปนการประกาศเจตนารมณความรวมมือกันใน

การรักษาแหลงน้ํา รักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดลอมเพื่อฟนฟูคุณภาพน้ําแหลงน้ําหลักของประเทศ 

กลยทุธที ่4  เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ 

  เปนการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ

เปนไปตามนโยบายที่กระทรวงการคลังกําหนดรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพภายในการ

ดําเนินงานทั้งในเรื่องของขั้นตอนปฏิบัติงาน ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ตลอดจนการนําแนวคิดในการบริหาร

จัดการสมัยใหมเขามาปรับใชในองคกร ประกอบดวยโครงการตางๆ ไดแก              

                               4.1.1 โครงการนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตร 

(ECONOMI  VALUE  MANAGEMENT : EVM) มาบริหารจัดการองคการสะพานปลา เปนการดําเนินงาน
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ตามนโยบายของสํานักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงคใหการลงทุนขององคกรเปนไปอยาง

คุมคา  

4.2 แผนพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในองคกร 

  เพื่อชวยใหการพัฒนาองคกรสามารถดําเนินไปไดโดยไมมีอุปสรรค บุคลากรในหนวยงาน

จะตองมีความพรอมและพัฒนาความรูความสามารถ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ

เทคนิคการบริหารสมัยใหม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความรูในดานเฉพาะสาขาตางๆ 

รายละเอียด ดังนี้ 

                               4.2.1 โครงการปรับปรุงการกําหนดทักษะ ความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่

จําเปนตองาน(competency) ในตําแหนงตาง ๆ โดยการวิเคราะหคุณสมบัติที่จําเปนในตําแหนงตางๆ 

เปรียบเทียบกับคุณสมบัติของบุคลากรที่ดํารงตําแหนงนั้น เพื่อวางแผนในการปรับ เปลี่ยน ฝกอบรมให

ความรูเพิ่มเติม หรือสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   

                               4.2.2 โครงการฝกอบรมพนักงานองคการสะพานปลา โดยการจัดฝกอบรมทั้งภายใน

หนวยงาน และการสงไปศึกษา ฝกอบรมในสถาบันตาง ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการถายทอดองคความรูภายในหนวยงานใหกับพนักงาน และการเสรมิสราง

ทักษะและวิชาความรูใหมๆ ในการทํางาน เพื่อใหมีความกาวหนาในอาชีพตามขั้นตอน และชวงเวลาที่

เหมาะสม 

4.3 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุก

ดาน เพื่อใหองคกรสามารถกาวทันไปกับการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ดังนี้ 

          4.3.1 โครงการปรับปรุงระบบโครงการพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารขององคการสะพานปลา เพื่อใหองคการสะพานปลามีระบบโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถรองรับการทํางานระดับองคกรที่มีพนักงานจํานวนมาก และเปน

หนวยงานภาครัฐ ที่ตองสรางความมั่นใจ และความนาเชื่อถือได ในดานความปลอดภัยและรวดเร็วในการ

ใหบริการทั้งภายในและภายนอกองคการสะพานปลา 

                                4.3.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารความเสี่ยง เปนโครงการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการเพื่อการคาดการณผลที่อาจจะเกิดกับองคกรในอนาคตและแนวทางลดผลเสียและ

ผลกระทบจากความไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นกับองคกร ทั้งนี้เพื่อใหองคกรสามารถปฏิบัติงานบรรลุ

วัตถุประสงคไดโดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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                                4.3.3 โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  เปนการบริหารจัดการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสจึงเปนการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเกิดความคลองตัว สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการ

เอกสารไดแก การจัดทํา การเก็บรักษา การสงขอมูล การติดตอส่ือสารภายในองคกร และยังเปนการลด

ปริมาณการใชทรัพยากรกระดาษ ลดพื้นที่และสถานที่ในการจัดเก็บ ผูใชงานสามารถสื่อสารผานทาง

จอคอมพิวเตอรทําใหไดขอมูลที่รวดเร็ว มีความถูกตองมากขึ้น  

                                  4.3.5 โครงการปรับปรุงเว็บไซตใหเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ เพื่อใหการ

พัฒนาเว็บไซตขององคกรเปนไปตามทิศทางเดียวกันกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ตามนโยบายการยกระดับ

การพัฒนา e-Government ใหกาวหนาสูระดับมาตรฐานสากล และสําหรับเปนชองทางในการเปดเผยและ

แบงปนขอมูลขาวสาร และอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส 
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แผนการดําเนินงานโครงการตาม 

แผนวิสาหกจิ 2558-2562 องคการสะพานปลา 
  โครงการตามแผนวิสาหกิจ 2558-2562  2558 2559 2560 2561 2562 
กลยุทธดานปฏิบัติการ      
1) พัฒนาการตลาดสินคาสัตวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม      

1.โครงการปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการเพื่อรองรับธุรกิจแพปลา

สะพานปลากรุงเทพ * 

     

2.โครงการศูนยกลางคาสัตวน้ําสะพานปลากรุงเทพ(Bangkok 

Fisheries Complex) *  

     

3.โครงการตลาดสินคาสัตวน้ําสะพานปลากรุงเทพเพื่อทองเที่ยว *      

4.โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง *       

5.โครงการปรับปรุงซอมแซมสะพานทาเทียบเรือประมงหัวหิน **      

6. โครงการจัดตั้งจุดตรวจสอบดานการประมง **      

2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการหารายได       

1.โครงการพัฒนาที่ดินทาเทียบเรือประมงภูเก็ต *      

2.โครงการพัฒนาศักยภาพสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง *      

3.โครงการพัฒนาที่ดินแปลงบานพักพนักงาน *      

4.โครงการกอสรางอาคารแพปลาทาเทียบเรือประมงชุมพร **      

5.โครงการบริหารจัดการหองเก็บน้ําแข็งและเครื่องโมน้ําแข็งทาเทียบ

เรือประมง ** 

     

6.โครงการจําหนายและจัดสงสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําเพื่อ

หนวยงานของรัฐ * 

     

7.โครงการจําหนายสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําแปรรูป

คุณภาพ * 

     

8.โครงการจัดตั้งรานคา FMO Shop องคการสะพานปลา **      

9.โครงการสนับสนุนและพัฒนาการประมง *      

หมายเหตุ  
1. โครงการที่มีเครื่องหมาย * เปนโครงการที่ดําเนินการตอเนื่องจากป 2557 มาแลว 

2. โครงการที่มีเครื่องหมาย ** เปนโครงการที่ดําเนินการใหมเริ่มตั้งแตป 2558 เปนตนไป 
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แผนการดําเนินงานโครงการตาม 
แผนวิสาหกจิ 2558-2562 องคการสะพานปลา 

 
โครงการตามแผนวิสาหกิจ 2558-2562  2558 2559 2560 2561 2562 

กลยุทธดานสงเสริมการประมงและบริหารจัดการ      
3) เสริมสรางสังคมประมงไทยใหเขมแข็ง      

1.โครงการอบรม ฝกฝนอาชีพเสริมใหกับกลุมแมบานในชุมชนประมง*      

2.โครงการสงเสริมสุขอนามัยของลูกเรือประมง *      

3.โครงการรักษส่ิงแวดลอมกับองคการสะพานปลา *      

4) เพ่ิมขีดความสามารถบริหารจัดการ      

1.โครงการนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทาง

เศรษฐศาสตร * 

     

2.โครงการปรับปรุงการกําหนดทักษะ ความรู ความสามารถ และ

คุณลักษณะที่จําเปนตองาน * 

     

3.โครงการฝกอบรมพนักงานองคการสะพานปลา *      

4.โครงการปรับปรุงระบบโครงการพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารขององคการสะพานปลา * 

     

5.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารความเสี่ยง **      

6.โครงการระบบสารบรรณเอกสารอิเล็กทรอนิกส **      

7.โครงการปรับปรุงเว็บไซตใหเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ **      

หมายเหตุ  
1. โครงการที่มีเครื่องหมาย * เปนโครงการที่ดําเนินการตอเนื่องจากป 2557 มาแลว 

2. โครงการที่มีเครื่องหมาย ** เปนโครงการที่ดําเนินการใหมเริ่มตั้งแตป 2558 เปนตนไป 
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ความเชื่อมโยงของแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐกับ 
แผนวิสาหกจิประจําป 2558-2562 องคการสะพานปลา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.พัฒนาระบบฐานขอมูลของเครือขายชาวประมง กลยุทธที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถ การบริหารจัดการสารสนเทศ

และผูประกอบการทางดานธุรกิจอาหารที่ใน/ตาง บริหารจัดการ

ประเทศเพื่อเปนตัวกลางในการซื้อ-ขายสินคาประมง

2.พัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหสามารถรองรับ การบริหารความเสี่ยงกับแผนวิสาหกิจ 1.การปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา

สถานการณตางๆเชน ภัยธรรมชาติ กฏระเบียบที่เขม กลยุทธที่ 1 พัฒนาการตลาดสินคา และทาเทียบเรือประมง

ขนของประเทศที่เขาไปทําประมงไดอยางมีประสิทธิ สัตวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม 2.การบริหารความเสี่ยง

ภาพ

แผนระยะยาว

 

แนวนโยบายผูถือหุนที่มี แผนวิสาหกิจ2558-2562 กิจกรรมการดําเนินงาน

องคการสะพานปลา แผนปฏิบัติการป 2558

1.ศึกษาบทบาทและทิศทางการดําเนินงาน แผนวิสาหกิจ2558-2562 ดําเนินการภายในป ก.ย.2557

ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและเหมาะ แผนปฏิบัติการป 2558

สมกับสถานการณปจจุบัน

2.นําแผนฟนฟูองคกรมาปฏิบัติใหเกิดรูปธรรม กลยุทธที่ 1 พัฒนาการตลาดสินคา 1.จํานวนโครงการที่ดําเนินไดสําเร็จ

สัตวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม ตามแผนปฏิบัติการป 2558

กลยุทธที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการ 2.ระดับของการนําระบบบริหารจัด

หารายได การเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร

กลยุทธที่ 3 เสริมสรางสังคมประมง (EVM)ได

ไทยใหเขมแข็ง 3.กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน

กลยุทธที่ 4 เพ่ิมขีดความสามารถ (EBITDA)

บริหารจัดการ 4.การสรางคา Economic Profit(EP)

เทียบกับเปาหมาย

5.การบริหารจัดการองคกร

3.ใหสถาบันการเงินมาบริหารงานสินเช่ือของ การบริหารหนี้โดยหนวยงานภายนอก

องคกร

4.จัดทําแผนการบริหารพัฒนาปรับปรุงทรัพยากร กลยุทธที่ 1 พัฒนาการตลาดสินคา 1.จํานวนโครงการที่ดําเนินไดสําเร็จ

ที่มีอยูในทุกดาน ใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน สัตวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม ตามแผนปฏิบัติการป 2558

ซึ่งรวมถึงการใหบริการสะพานปลาที่ถูกสุขลักษณะ กลยุทธที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถ 2.การดําเนินงานปรับปรุงคุณภาพ

และใหความรูแกชาวประมง บริหารจัดการ ดานส่ิงแวดลอม

3.การปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา

และทาเทียบเรือประมง

5.ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปดการ กลยุทธที่ 1 พัฒนาการตลาดสินคา 1.การดําเนินงานปรับปรุงคุณภาพ

คาเสรีและAECที่มีตอองคกร สัตวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม ดานส่ิงแวดลอม

2.การปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา

และทาเทียบเรือประมง

แผนระยะสั้น
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บทที่ 5 
แผนบริหารความเสี่ยงกับแผนวิสาหกิจป 2558-2562 

 
1. ประเด็นปญหาขององคการสะพานปลา 

1) รายไดจากการดําเนินงานมีแนวโนมลดลง  รายไดหลักขององคการสะพานปลา  

มาจากการจัดเก็บคาบริการ และคาธรรมเนียมตางๆ จากการใหบริการสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง 

ซึ่งขึ้นอยูกับภาวการณประมง เปนหลัก ปจจุบันรายไดดังกลาวมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจากภาวะ

ประมงซบเซา ในขณะที่การหารายไดจากการบริหารทรัพยสิน และการดําเนินธุรกิจยังขาดความชัดเจน  
2) ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology-IT) ในการ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                               การใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานยังมีอยูคอนขางจํากัด จาก

ปญหาทั้งในเรื่อง Hardware ไดแก เครื่องมือ อุปกรณตางๆ และ Software ไดแก การพัฒนาระบบงาน

ตางๆ ยังไมเพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจํากัด ทําใหการจัดเก็บขอมูล การประมวลผล และการเผยแพร

สารสนเทศในรูปแบบตางๆ ขององคการสะพานปลา ยังไมเต็มประสิทธิภาพ  
3) ปญหาสุขอนามัยของสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงยังไมเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 
                               การดําเนินงานของสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงยังมีจุดออนเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอม และขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยสินคาสัตวน้ําตลอดจน

สถานที่จําหนายและขนถายสัตวน้ํา ของประเทศผูนําเขาสินคาสัตวน้ํา โดยเฉพาะสหภาพยุโรป เนื่องจาก

อาคารสิ่งปลูกสรางสวนใหญมีอายุการใชงานคอนขางยาวนาน และไมไดออกแบบเพื่อรองรับระบบการ

ดูแลดานสิ่งแวดลอม  และไมเปนไปตามมาตรฐานสุขอนามัย  
4) ปญหาดานการบริหารจัดการองคกร 

                               กระบวนการดําเนินงานในองคกรยังมีระบบการบริหารงานของสวนงานที่แตกตางกัน 

จึงทําใหมาตรฐานการดําเนินการ และการประเมินติดตามงานจึงแตกตางกัน  บุคลากรบางสวนยังขาด

ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน จึงทําใหการดําเนินงานขาด

ประสิทธิภาพเกิดความยอหยอนในการดําเนินงาน และปญหาการเกิดชองวางในการดําเนินงาน พบวา

ในชวง พ.ศ.2553-2558 บุคลากรองคการสะพานปลาไดหมดอายุราชการเปนจํานวน 68 ทาน จาก

พนักงานทั้งหมด 291 ทาน (ในปพ.ศ. 2554) คิดเปน 23% ของจํานวนพนักงานทั้งหมด ซึ่งทําใหบุคลากรที่

มีความรู ความสามารถ ลดลงเปนจํานวนมาก จึงทําใหการดาํเนินงานตามภารกิจขององคการสะพานปลา

มีปญหาได เนื่องจากการเกิดชองวางของบุคลากรที่เปนระยะหางทั้งดานวัยวุฒิและคุณวุฒิ ยอมสงผลตอ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ลดลง 
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2. การระบุปจจัยเสี่ยง 
จากปญหาการดําเนินงานในภาพรวมที่ระบุขางตนสามารถระบุปจจัยเสี่ยงไดดังนี้ 
1) สะพานปลาและทาเทียบเรือประมงสวนใหญตองมีการพัฒนาใหเปนไปตาม

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  
รายละเอียดความเสียหายจากปจจัยเสี่ยง  : 
                    ผลกระทบตอชื่อเสียงองคกรซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐ แตมีการดําเนินงานที่ไมเปนไปตาม

มาตรฐานสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทั้งดานกลิ่นและคุณภาพน้ําทิ้งจากหนวยงาน

สะพานปลาและทาเทียบเรือประมง สาเหตุหลักคือ ขาดงบประมาณจัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งสงผล

กระทบตอปจจัยเสี่ยงน้ําหนัก 100% และมีระดับความรุนแรงสูงมาก 

ประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง  : 

ระดับโอกาสเกิด  :  5  โอกาสเกิดระดับสูงมาก เนื่องจากเปนสถานการณที่เกิดขึ้นอยู

ตลอดเวลาเพราะหนวยงานสวนใหญขององคการสะพานปลายังไมมีระบบน้ําเสียในป 2553 กรมควบคุม

มลพิษเร่ิมใหความสนใจปญหาสิ่งแวดลอมของหนวยงานองคการสะพานปลา 

ระดับผลกระทบ  :  5  ผลกระทบระดับสูงมาก เนื่องจากมีผลกระทบตอชื่อเสียงองคกร

ในระยะยาว มากกวา 1 ปข้ึนไป 
2) สะพานปลาและทาเทียบเรือประมงสวนใหญตองมีการพัฒนาใหไดมาตรฐาน 

สุขอนามัย  
รายละเอียดความเสียหายจากปจจัยเสี่ยง  : 
                    ผลกระทบตอภาพลักษณขององคกรในทางลบ เนื่องจากมีภารกิจในการดูแลดานสินคา

สัตวน้ําเพื่อบริโภค แตมีการดําเนินการยังไมเปนไปตามมาตรฐานสุขอนามัยตามหลักเกณฑของกรม

ประมง และสงผลใหผูบริโภคขาดความเชื่อมั่นตอดานคุณภาพสินคาสัตวน้ําที่มาจากหนวยงานของ

องคการสะพานปลา สาเหตุหลักประกอบดวย 

                    1. สิ่งปลูกสรางมีอายุการใชงานมานาน และมีสภาพทรุดโทรม มีผลกระทบตอปจจัยเสี่ยง

เปนน้ําหนัก 50% และสาเหตุมีระดับความรุนแรงสูงมาก 

                    2. ขาดงบประมาณซอมแซม และลงทุน มีผลกระทบตอปจจัยเสี่ยงเปนน้ําหนัก 50% และ

สาเหตุมีระดับความรุนแรงสูงมาก 

ประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง  : 

ระดับโอกาสเกิด  :  4  โอกาสเกิดระดับสูง เนื่องจากเปนสถานการณที่เกิดขึ้นไดทุกเดือน 

ระดับผลกระทบ  :  5  ผลกระทบระดับสูงมาก เนื่องจากมีผลกระทบตอชื่อเสียงองคกร

ในระยะยาว มากกวา 1 ปข้ึนไป 
  3) กําไร EBITDA ตํ่ากวาเปาหมาย  
รายละเอียดความเสียหายจากปจจัยเสี่ยง  : 
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                    การที่องคการสะพานปลามีผลการดําเนินงานมีกําไร EBITDA ต่ํากวาเปาหมาย จะทําให

องคกรมีฐานะการเงินไมเขมแข็ง ไมไดรับความเชื่อมั่นจากหนวยงานภายนอก ทําใหมีผลตอการ                   

ขาดงบประมาณในการพัฒนาองคกร และทําใหคะแนนประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจตํ่ากวามาตรฐาน 

(ระดับ 3) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยสาเหตุสําคัญที่ทําให EBITDA ต่ํากวาเปาหมาย ไดแก 

                    1. รายไดหลัก ไดแก คาบริการ และคาธรรมเนียมสัตวน้ําผานทา ขึ้นอยูกับภาวะการประมง

มีแนวโนมลดลง มีระดับความรุนแรงของสาเหตุในระดับสูง น้ําหนักของสาเหตุตอปจจัยเสี่ยงคิดเปน 47%  

                    2. คาใชจายดานบุคลากรเพิ่มข้ึนจากนโยบายรัฐบาล มีระดับความรุนแรงสูงมาก น้ําหนัก

ของสาเหตุตอปจจัยเสี่ยงคิดเปน 28% 

                    3. โครงการบริหารทรัพยสินใชแหลงเงินทุนภายนอกอาจไมมีความแนนอนในการลงทุน 

ทําใหมีผลกระทบตอ EBITDA ลดลง (เปนสาเหตุที่เกิดจากปจจัยเสี่ยงอื่น) มีระดับความรุนแรงสูง และ

น้ําหนักของสาเหตุตอปจจัยเสี่ยงคิดเปน 16%    

                    4. การดําเนินการทางธุรกิจใหมอาจไมเปนไปตามเปาหมาย ทําใหมีผลกระทบตอ 

EBITDA ลดลง (เปนสาเหตุที่เกิดจากปจจัยเสี่ยงอื่น) มีระดับความรุนแรงสูง น้ําหนักของสาเหตุตอปจจัย

เสี่ยงคิดเปน 9%                                                       

ประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง  : 

ระดับโอกาสเกิด  :  5  โอกาสเกิดระดับสูงมาก พิจารณาจากผลการดําเนินงานระยะ            

5 ปยอนหลัง องคการสะพานปลามี EBITDA ต่ํากวาเปาหมายทุกป โอกาสเกิดมากกวา 70%  ข้ึนไป 

ระดับผลกระทบ  :  4  ผลกระทบระดับสูง พิจารณาจากในป 2554 องคการสะพานปลา

มีคา EBITDA ต่ํากวาเปาหมาย 85% คาดวาป 2555 จะมีผลการดําเนินงานดีกวาป 2554 โดย EBITDA 

จะต่ํากวาเปาหมายประมาณ 50% 
4) โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพยังไมมีความชัดเจนในเรื่องของการขอใช 

สถานที่กับกรมธนารักษ 
รายละเอียดความเสียหายจากปจจัยเสี่ยง  : 
                    โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพยังไมมีความชัดเจน สาเหตุเนื่องจากติดประเด็นที่

องคการสะพานปลาตองขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2534 ที่ใหยายสะพานปลากรุงเทพจากพื้นที่

ปจจุบันซึ่งยังไมมีขอยุติอาจสงผลตอความสําเร็จในการจัดทําโครงการฯ จนอาจตองลมเลิกการจัดทํา

โครงการตอไป น้ําหนักของสาเหตุตอปจจัยเสี่ยงคิดเปน 100% และระดับความรุนแรงของสาเหตุสูงมาก 

 ประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง  : 

ระดับโอกาสเกิด  :  3  โอกาสเกิดระดับปานกลาง เนื่องจากไดนําเสนอคณะรัฐมนตรี

แลว โดยมติใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาให ความเห็นกอน 

คาดวาโอกาสเกิดอยูในระดับปานกลาง ประมาณ 50%  
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ระดับผลกระทบ  :  5  ผลกระทบระดับสูงมาก ถาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไมเห็นชอบกับโครงการฯ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงการฯ นี้ก็จะตองลมเลิก 
5) โครงการบริหารทรัพยสนิยังไมมีความชัดเจนในการใชแหลงเงินลงทุนจากภายนอก  

รายละเอียดความเสียหายจากปจจยัเสี่ยง : 
                    โครงการบริหารทรัพยสินองคการสะพานปลาใชเงินลงทุนจากภายนอกทําใหไมมีความ

ชัดเจน บางโครงการไมมีผูสนใจลงทุนหรือมีความลาชาในการเกิดโครงการ สงผลกระทบตอความสําเร็จ

ของโครงการ และรายไดที่ตั้งเปาหมายไว ตลอดจนสงผลตอผลการดําเนินงาน (EBITDA) ในภาพรวมของ

องคกรดวย สาเหตุเกิดจากองคการสะพานปลาไมมีเงินลงทุนเองตองใหเอกชนเปนผูลงทุน นํ้าหนักของ

สาเหตุตอปจจัยเสี่ยงคิดเปน 100% และระดับความรุนแรงของสาเหตุสูง 

ประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง  : 

ระดับโอกาสเกิด  :  3  โอกาสเกิดระดับปานกลาง เนื่องจากคาดวามีโอกาสเกิดประมาณ          

31 – 50%  

ระดับผลกระทบ  :  4  ผลกระทบระดับสูง เนื่องจากคาดวาจะทําใหเกิดความสําเร็จของ

โครงการต่ํากวาเปาหมายประมาณ 50% 
6) การดําเนินการทางธุรกิจใหมอาจไมเปนไปตามเปาหมาย  

รายละเอียดความเสียหายจากปจจัยเสี่ยง  : 
                    องคการสะพานปลาไดมีนโยบายในการสรางรายไดจากการดําเนินงานเชิงธุรกิจดวยกล

ยุทธใหม ๆ ซึ่งอาจไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากสาเหตุปจจัยภายนอก ไดแก 

                    1. ไมมีผูสนใจลงทุนตามโครงการ น้ําหนักสาเหตุตอปจจัยเสี่ยง 50% ระดับความรุนแรงสูง  

                    2. มีผูสนใจลงทุนแตภายหลังเกิดความไมพรอมในการดําเนินงาน ทําใหสงผลกระทบตอ

ความสําเร็จของโครงการ และตัวชี้วัดทางการเงิน เชน EBITDA 

ประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง  : 

ประดับโอกาสเกิด  :  3  โอกาสเกิดระดับปานกลาง โดยคาดวามีโอกาสเกิดประมาณ 

31 – 50% 

ระดับผลกระทบ    :  4  ผลกระทบระดับสูง โดยคาดวาจะเกิดผลกระทบตอรายไดตาม

เปาหมายของโครงการฯ โดยรวมประมาณ 30% 
3. การกําหนดแผนงาน/โครงการ ในแผนวิสาหกิจป 2558 – 2562 เพื่อควบคุมความเสี่ยง 

• ปญหารายไดหลักมีแนวโนมลดลง  
กลยุทธที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได  
- แผนงานการบริหารสินทรัพย   
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โครงการพัฒนาที่ดินทาเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อใหมีการใชประโยชนจากที่ดินที่เหลืออยูใหเต็ม

ศักยภาพ และรองรับการพัฒนาดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวตามยุทธศาสตรของจังหวัดภูเก็ต จึงมีโครงการ

พัฒนาที่ดินสวนที่ยังไมไดใชประโยชน เนื้อที่ประมาณ 200 ไร โดยใหเอกชนผูสนใจเสนอโครงการพัฒนา

ที่ดินเพื่อรองรับธุรกิจที่เกี่ยวของ และสงเสริมธุรกิจประมง   

โครงการพัฒนาศักยภาพสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง  เปนการหารายไดจากการบริหาร

ทรัพยสินทั้งในสวนของที่ดิน และอาคารสิ่งปลูกสราง โดยพิจารณาตามศักยภาพของหนวยงานแตละแหง 

ภายใตกรอบวัตถุประสงคการดําเนินงานขององคการสะพานปลา ทั้งนี้กําหนดเปาหมายดําเนินการปละ

อยางนอย 2 แหง  

โครงการพัฒนาที่ดินบานพักพนักงาน  เปนการพัฒนาที่ดินบริเวณบานพักพนักงานซึ่งเปนที่ดิน

กรรมสิทธขององคการสะพานปลา ไดแก บานพักพนักงาน สะพานปลาสมุทรสาคร ทาเทียบเรือประมง           

หัวหิน ทาเทียบเรือประมงสุราษฎรธานี ทาเทียบเรือประมงสงขลา ซึ่งปจจุบันมีสภาพชํารุดทรุดโทรม             

เพื่อเปนอาคารที่พักของพนักงานและใหบริการบุคคลทั่วไป 

โครงการฟนฟูตลาดสะพานปลาสมุทรปราการ เปนการใชประโยชนสะพานปลาสมุทรปราการตาม

ศักยภาพที่มีอยู นํามาปรับปรุงและพัฒนาทั้งในสวนของสิ่งปลูกสราง และระบบการบริหารจัดการ เพื่อ

สนับสนุนและสงเสริมการทําประมง และการคาสัตวน้ําทั้งภายในประเทศ และการสงออก 

• ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology-IT)ยังไมเต็มประสิทธิภาพ 
กลยุทธที่ 1  พัฒนาการตลาดสินคาสัตวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม 

- แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลาด 
โครงการพัฒนาการซื้อขายสินคาสัตวน้ําใหไปสูระบบการประมูล เปนการตอยอดจากโครงการ

สรางมาตรฐานในระบบการซื้อขายสัตวน้ํา เพื่อใหการจําหนายสินคาสัตวน้ําเปนไปตามกลไกของตลาด 

สะทอนอุปสงค อุปทานอยางแทจริง โดยมีแผนจะนําระบบการประมูลดวยคอมพิวเตอรเขามาใชในอนาคต 
กลยุทธที่ 4  เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ 

- แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินขององคการสะพานปลา  เพื่อใหองคการสะพานปลา                

มีระบบงานสนับสนุนงานดานบริหารการเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดขององคการสะพานปลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดเก็บขอมูลปริมาณ มูลคาสัตวน้ํา ซึ่งเปนฐาน

ในการจัดเก็บรายได ทําใหสามารถจัดเก็บรายไดอยางครบถวน และตรวจสอบความถูกตองได 

โครงการพัฒนาโปรแกรมดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และจัดการงานดานบุคลากร เพื่อให

องคการสะพานปลามีระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และจัดการงานดานบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพ 
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• ปญหาสุขอนามัยของสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงยังไมเปนไปตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธที่ 1  พัฒนาการตลาดสินคาสัตวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม 

- แผนงานพัฒนาตลาดสินคาสัตวน้ํา   
โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ เปนโครงการที่มีเปาหมายเพื่อแกไขปญหาการขอเลิกสัญญา

เชาที่ดินของสํานักทรัพยสินฯ บริเวณสะพานปลากรุงเทพ ซึ่งเปนผลใหพื้นที่ของสะพานปลากรุงเทพ 

บริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยา แขวงยานนาวา เขตสาทร อันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญองคการสะพาน

ปลาดวย ลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง จากเนื้อที่ 16 ไร เศษ เหลือเพียง 8 ไรเศษ ในสวนที่เปนที่เชาจาก

กรมธนารักษ โดยมีแนวคิดจะพัฒนาพื้นที่ที่ เหลืออยูใหเปนตลาดกลางสัตวน้ําคุณภาพ ที่ทันสมัย                   

มีรูปลักษณสวยงาม และมีมาตรฐานทั้งในดานระบบการซื้อขาย สุขอนามัยของสถานที่ และการดูแลรักษา

สัตวน้ํา อีกทั้งเปนศูนยรวมของธุรกิจประมงครบวงจร เชน Fish Market Q-Mart, Learning Center, 

Factory Outlet, และภัตตาคารอาหารทะเล เปนตน 

โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง การปรับปรุงสะพานปลาและ             

ทาเทียบเรือประมงใหมีโครงสรางและสิ่งอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานสุขอนามัย จัดเปนโครงการ

สําคัญที่องคการสะพานปลาดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยมุงหวังใหสะพานปลาและทาเทียบเรือ 

ประมงขององคการสะพานปลาทุกแหงเปนที่ยอมรับของตลาดสงออก ตลอดจนผูบริโภคภายในประเทศ  

ทั้งนี้ไดมีการปรับปรุงไปแลวรวม 5 แหง ไดแก สะพานปลาสมุทรปราการ สะพานปลานครศรีธรรมราช             

ทาเทียบเรือประมงปตตานี ทาเทียบเรือประมงภูเก็ต และทาเทียบเรือประมงนราธิวาส และตั้งเปาหมายจะ

ดําเนินการปรับปรุงอีกอยางนอย 3 แหง ในชวงป 2558-2562  
การระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีแผนรับมือความเสี่ยง โดยการ

วางแผนเชิงกลยุทธ เปนการกําหนดทิศทาง และจัดสรรทรัพยากรในระยะยาว เพื่อการดําเนินงานที่

สามารถลด และควบคุมความเสี่ยงขององคกร ในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค

ขององคกร โดยการวางแผนเขาสูการปฏิบัติงาน จึงกําหนดกิจกรรมซึ่งเปนโครงการภายใตกลยุทธทั้ง 4 

เพื่อจัดการกับความเสี่ยงขององคกรที่เกิดขึ้น 
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 
สายงาน  ฝายยุทธศาสตรการพัฒนา    กิจกรรม  การดําเนินการดานมาตรฐานสิ่งแวดลอมของสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง 

 

ปจจัยเสี่ยง 
 

 

รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปจจัยเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

กิจกรรมการจดัการ ระยะเวลาดําเนินการ 
ของกิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

สะพานปลาและทา 

เทียบเรือประมงสวน 

ใหญตองมีการพัฒนาให

เปนไปตาม 

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่ง 

แวดลอม (CR1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบตอชื่อเสียงองคกร 

ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐ แต 

มีการดําเนินงานที่ไมเปนไป 

ตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม ซึ่ง 

อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวด- 

ลอมทั้งดานกลิ่นและคุณภาพ 

น้ําทิ้งจากหนวยงานสะพาน- 

ปลาและทาเทียบเรือประมง 

1. หาแหลงเงินลงทุนจัด 

สรางระบบบําบัดน้ําเสีย 

โดยขอสนับสนุนดานงบ 

ประมาณจากหนวยงานภาค 

รัฐ เชน จังหวัด และองค 

การบริหารสวนทองถิ่นที่ 

หนวยงานตั้งอยู 

 

 

 

 

 

 

2. ดําเนินการแกไขปญหา 

สิ่งแวดลอมเกี่ยวกับน้ําเสีย 

และกลิ่นในแผนระยะสั้น 

1.1 ของบประมาณแผนดิน 

การปรับปรุงสุขอนามัย ทร. 

สตูล  

   - จัดทํารายละเอียดโครง 

การ 

   - เสนอของบประมาณ 

แผนดิน 

1.2 โครงการตลาดสัตวน้ํา 

คุณภาพ ทร.หัวหิน 

   - ดําเนินการกอสราง 

   - ดําเนินโครงการ    

2.1 จัดทําโครงการรณรงค 

ระบบบําบัดกลิ่นดวยลูกบอล 

จุลินทรียชีวภาพ 

 

 

 

 

ต.ค. – ธ.ค.57 

 

ม.ค. – เม.ย.58 

 

 

ก.ย.57 

เม.ย.58 

 

ต.ค.57 – ก.ย.58 

สํานักงาน 

ยุทธศาสตร 

และแผนงาน 

 

 

 

 

ฝายปฏิบัติ 

การ 1 

 

 

 

ผูอํานวยการ 

ฝายปฏิบัติ 

การ 2 
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ปจจัยเสี่ยง รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปจจัยเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

กิจกรรมการจดัการ ระยะเวลาดําเนินการ 
ของกิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 
 

      - ศึกษาวิเคราะหปญหา 

มลภาวะของ สป./ทร. 

   - จัดทําแผน 

   - จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 

   - จัดหางบประมาณ 

   - ดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. – พ.ย.57 

 

ธ.ค.57 – ม.ค.58 

ก.พ. – เม.ย.58 

พ.ค. – เม.ย.58 

มิ.ย. – ก.ย.58 
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง  
สายงาน   ฝายยุทธศาสตรการพัฒนา   กิจกรรม  การดําเนินการดานมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง 

ปจจัยเสี่ยง 
 

 

รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปจจัยเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

กิจกรรมการจดัการ ระยะเวลาดําเนินการ 
ของกิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 
 

 

สะพานปลาและทา 

เทียบเรือประมงสวน 

ใหญตองมีการพัฒนาให

ไดมาตรฐาน 

สุขอนามัย (CR2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบตอภาพลักษณของ 

องคกรในทางลบ เนื่องจากมี 

ภารกิจในการดูแลดานสินคา 

สัตวน้ําเพื่อบริโภค แตมีการ 

ดําเนินการยังไมเปนไปตาม 

มาตรฐานสุขอนามัยตามหลัก 

เกณฑของกรมประมง และ 

สงผลใหผูบริโภคขาดความ 

เชื่อมั่นตอดานคุณภาพสินคา 

สัตวน้ําที่มาจากหนวยงาน 

ขององคการสะพานปลา 

ดําเนินการจัดทําแผนการ 

ปรับปรุงสะพานปลาและทา 

เทียบเรือประมงใหมี 

มาตรฐานดานสุขอนามัย 

สะพานปลาและทาเทียบเรือ 

ประมง โดยทยอยดําเนิน 

การอยางเปนขั้นตอน โดยใช 

งบประมาณประจําปของ 

องคการสะพานปลา และขอ 

รับงบประมาณสนับสนุนจาก 

กรมประมง และดําเนินการ 

ภายใตคณะทํางานที่แตงตั้ง 

ขึ้นโดยเฉพาะ 

1. ปรับปรุงการดําเนินงาน 

ของสะพานปลากรุงเทพ 

   1.1 จัดตั้งคณะทํางาน 

แกไขปรับปรุงการดําเนนิงาน 

สะพานปลากรุงเทพ 

   1.2 กําหนดแนวทางการ 

ดําเนินงานปรับปรุงการ 

ดําเนินงานของ สป.กท. 

   1.3 ดําเนินการตามแนว 

ทางของคณะทํางาน และติด 

ตามประเมินผลการดําเนิน 

งาน 

2. จัดทําโครงการปรับปรุง 

สุขอนามัย ทร.สตูล และ ทร. 

ระนอง (เกี่ยวกับโครงสรางพื้น 

ฐานตาง ๆ) 

 

 

 

 

ต.ค. – ธ.ค.57 

 

 

 

ธ.ค.54 – ก.ย.57 

 

 

 

 

 

   ฝายปฏิบัติ 

   การ 1 
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ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 

รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปจจัยเสี่ยง 

 

รายละเอียด 
การจัดการ 

 
 

กิจกรรมการจดัการ 
 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ของกิจกรรม 

 
 

ผูรับผิดชอบ 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.1 จัดทํารายละเอียด 

โครงการ 

   2.2 เสนอของบประมาณ 

แผนดิน 

3. โครงการตลาดสัตวน้ํา 

คุณภาพ ทร.หัวหิน ดําเนิน 

การตอจากปงบประมาณ 

2554 

    - ปรับปรุงพื้นที่ 

    - ดําเนินการธุรกิจ 

 

 

 

 

 

ต.ค. – ธ.ค.57 

 

ม.ค. – เม.ย.58 

 

 

 

 

 

ส.ค. – ก.ย.57 

ก.ย.57 

     สํานักงาน 

    ยุทธศาสตร 

  และแผนงาน 

 

 

 

 

 

ฝายปฏิบัติ 

การ 1 
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 
สายงาน   ฝายบัญชีการเงิน   กิจกรรม   ผลการดําเนินงานดานการเงินขององคการสะพานปลา 

ปจจัยเสี่ยง รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปจจัยเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

กิจกรรมการจดัการ ระยะเวลาดําเนินการ 
ของกิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 
 

 

กําไร EBITDA ต่ํากวา 

เปาหมาย (FR1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การที่องคการสะพานปลามีผล

การดําเนินงานมีกําไร EBITDA 

ต่ํากวาเปาหมาย จะทําให

องคกรมีฐานะการเงินไมเขมแข็ง 

ไมไดรับความเชื่อมั่นจาก

หนวยงานภาย 

นอก ทําใหมีผลตอการขาด

งบประมาณในการพัฒนา

องคกร และทําใหคะแนน

ประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจ

ต่ํากวามาตรฐาน (ระดับ 3) ตาม

นโยบายของรัฐบาล  

    

1. จัดทําโครงการหารายไดจาก

แนวทางใหม ๆ เพื่อทดแทน

รายไดหลักที่ลดลง  

โดยการจัดทําโครงการธุรกิจ 

ตาง ๆ และการบริหาร 

ทรัพยสิน 

 

1. โครงการดานบริหาร 

ทรัพยสิน 

    - โครงการพัฒนาที่ดินบาน 

พักพนักงาน 

    - โครงการกอสรางอาคาร 

พาณิชยยกกรรมสิทธิ์  

ทร.ชุมพร    

    - โครงการจัดตั้งภัตตาคาร 

อาหารทะเล ทร.สุราษฏรธานี 

2. โครงการดานธุรกิจ 

    - โครงการจัดตั้งศูนยรวบ 

รวมและกระจายสินคาสัตวน้ํา 

    - โครงการจัดตั้งตลาด 

สัตวน้ําคุณภาพ 

    - โครงการจําหนายสินคา 

และผลิตภัณฑสัตวน้ําแปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.57 – ก.ย.58 

 

 

 

 

    ฝายปฏิบัติ 

    การ 1 

 

 

 

 

ฝายธุรกิจ 2 

 

ฝายปฏิบัติ 

การ 1 

ฝายธุรกิจ 2 

 

 



 58 

ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 

รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปจจัยเสี่ยง 

 

รายละเอียด 
การจัดการ 

 
 

กิจกรรมการจดัการ 
 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ของกิจกรรม 

 
 

ผูรับผิดชอบ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

2. ทบทวนปรับลดคาใชจาย 

งบประมาณป 2558 

ภายใตเครื่องหมายการคา FMO 

   - จัดทําขอมูลประกอบการ 

พิจารณาทบทวนปรับลดงบ 

ประมาณ 

   - สรุปแนวทางการปรับลด 

งบประมาณ และเสนอ ผออ. 

ใหความเห็นชอบ 

   - เวียนแจงหนวยงาน 

   - ติดตามผลการดําเนินงาน         

 

 

ต.ค.57 

 

 

พ.ย.57 

 

 

ธ.ค.57 

ม.ค. – ก.ย.58 

 

 

 

 

 

ฝายบัญชี 

การเงิน 
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 
สายงาน  ฝายยุทธศาสตรการพัฒนา    กิจกรรม  โครงการศูนยกลางคาสัตวน้ําสะพานปลากรุงเทพ 

 

ปจจัยเสี่ยง 
 

 

รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปจจัยเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

กิจกรรมการจดัการ 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ของกิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 
 

โครงการพัฒนาสะพาน

ปลากรุงเทพยังไมมี

ความชัดเจนในเรื่องของ

การขอใชสถานที่กับ

กรมธนา-รักษ (OR1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาสะพานปลา

กรุงเทพยังไมมีความชัดเจนใน

เรื่องของการขอใชสถานที่กับ

กรมธนารักษ เนื่องจากติด

ประเด็นที่องคการสะพานปลา

ตองขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 

ป พ.ศ. 2534 ที่ใหยายสะพาน

ปลากรุงเทพจากพื้นที่ปจจุบันซึ่ง

ยังไมมีขอยุติอาจสงผลตอการ

ขอตออายุสัญญาเชาระยะยาว 

จนอาจตองลมเลิกการจัดทํา

โครงการตอไป น้ําหนักของ

สาเหตุตอปจจัยเสี่ยงคิดเปน 

100% และระดับความรุนแรง

ของสาเหตุสูงมาก 

ดําเนินการขอทบทวนมติ 

คณะรัฐมนตรี ป 2534 ใหยาย

สะพานปลากรุงเทพ จากที่ตั้ง

ปจจุบัน ใหมีขอยุติโดยเร็วที่สุด 

 

1. ประสานงานกับ สศช. ใน 

การพิจารณาเอกสารศึกษา 

ความเหมาะสม และความ 

เปนไปไดของโครงการตอ 

เนื่องจากป 2554 

2. เตรียมเรื่องสําหรับการขอ 

ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีป 

2534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.57 – ก.ย.58 

     

 

 

     สํานักงาน 

   ยุทธศาสตร 

  และแผนงาน 
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 
สายงาน  ฝายยุทธศาสตรการพัฒนา    กิจกรรม  การดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยสินของสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง 

 

ปจจัยเสี่ยง 
 

 

รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปจจัยเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

กิจกรรมการจดัการ ระยะเวลาดําเนินการ 
ของกิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 
 

 

โครงการบริหารทรัพยสิน

ยังไมมีความชัดเจนใน

การใชแหลงเงินลงทุน

จากภายนอก (OR2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการบริหารทรัพยสิน

องคการสะพานปลาใชเงินลงทุน

จากภายนอกทําใหไมมีความ

ชัดเจนบางโครงการไมมีผูสนใจ

ลงทุนหรือมีความลาชาในการ

เกิดโครงการสง 

ผลกระทบตอความสําเร็จของ

โครงการ และรายไดที่ตั้ง 

เปาหมายไว ตลอดจนสงผลตอ

ผลการดําเนินงาน (EBITDA) ใน

ภาพรวมขององคกรดวย 

 

ติดตอหาผูลงทุนที่มีศักยภาพใน

ทองถิ่นโดยตรงภายหลังสิ้นสุด

ระยะเวลาที่ประกาศใน TOR 

แลว 

 

1. ติดตามผลการประกาศ 

เชิญชวนหาผูสนใจลงทุน 

2. ติดตอประสานงานหาผู 

ลงทุนที่มีศักยภาพในทองถิ่น 

3. นําเสนออนุมัติตาม 

รายละเอียดและขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.57 – ก.ย.58 

 

   หนวยงาน 

   ผูรับผิดชอบ 

   โครงการ 
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 
สายงาน  ฝายธุรกิจ 1-2    กิจกรรม  การดําเนินงานตามกลยุทธทางธุรกิจ 

 

ปจจัยเสี่ยง 
 

 

รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปจจัยเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

กิจกรรมการจดัการ 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ของกิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 
 

การดําเนินการทางธุรกิจ

ใหมอาจไมเปนไปตาม

เปาหมาย (SR1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการสะพานปลาไดมี

นโยบายในการสรางรายไดจาก

การดําเนินงานเชิงธุรกิจดวยกล

ยุทธใหม ๆ ซึ่งอาจ 

ไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจาก

สาเหตุปจจัยภายนอก ไดแก 

การที่ไมมีผูสนใจลงทุนโครง 

การ หรือมีผูสนใจลงทุนแต

ภายหลังเกิดความไมพรอม 

ในการดําเนินงาน สงผลเสียหาย

ตอความสําเร็จของโครงการ 

และตัวชี้วัดทางการเงิน เชน 

EBITDA  

 

1. กรณีภายหลังประกาศ 

เชิญชวนผูสนใจลงทุน (TOR)  

แลวไมมีผูสนใจลงทุนองค 

การสะพานปลาอาจดําเนิน 

การติดตอหาผูสนใจลงทุนที่มี

ศักยภาพเขามาลงทุนโดยตรง 

2. การคัดกรองผูไดสิทธิ์ลง 

ทุนในโครงการจะตองกําหนด

หลักเกณฑที่ชัดเจน 

เพื่อคัดกรองใหไดผูไดสิทธิ์ 

ที่มีคุณภาพ 

 

1.1 ติดตามผลการประกาศ 

เชิญชวนหาผูสนใจลงทุน 

1.2 ติดตอประสานงานหาผู 

ลงทุนที่มีศักยภาพในทองถิ่น 

กรณีที่ไมมีผูสนใจลงทุนตาม 

ประกาศ 

1.3 นําเสนออนุมัติตาม 

ระเบียบและขั้นตอน 

2. แตงตั้งคณะกรรมการ 

พิจารณาคุณสมบัติของผูได 

สิทธิ์ลงทุนในโครงการเปน 

กรณี ๆ ไป 

 

 

 

ต.ค.57 – ก.ย.58 

 

 

 

 

ต.ค.57 – ก.ย.58 

 

 

   หนวยงาน 

   ผูรับผิดชอบ 

   โครงการ 

 

 

 

หนวยงาน 

ผูรับผิดชอบ 

โครงการ 
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บทที่ 6 
ความสัมพันธของแผนวิสาหกิจกับ Balance Score Card 

  เมื่อพิจารณาแผนวิสาหกิจประจําป 2558-2562  ในมุมมองของ Balance Score Card 

พบวามีการใหความสําคัญกับมุมมองดานลูกคามากกวาดานอื่นๆ ทั้งนี้ เปนไปตามภารกิจในการจัดตั้ง

องคกรซึ่งมีวัตถุประสงคที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496  

นอกจากนี้   ในสวนของมุมมองดานการเงิน  ก็มีการใหความสําคัญกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการหารายได เพื่อแกไขปญหาฐานะการเงิน โดยไมไดละเลยในเรื่องของกระบวนการภายใน 

และการเรียนรูและเติบโต ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานตามแผนที่วางไวประสบความสําเร็จ 
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บทที่ 7 
รายละเอียดโครงการ 

ตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2558 – 2562 
 

กลยุทธที่  1    พัฒนาการตลาดสินคาสัตวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม    

                    จํานวน 9 โครงการ 

  กลยุทธที่  2    เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได 

           จํานวน 8 โครงการ 

กลยุทธที่  3    เสริมสรางสังคมประมงไทยใหเขมแข็ง 

           จํานวน 3 โครงการ 

  กลยุทธที่  4    เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ 

                      จํานวน 9 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

 กลยุทธที่ 1 พัฒนาการตลาดสนิคาสตัวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม 
1. แผนงานพฒันาตลาดสนิคาสัตวน้ํา 
1.1.1 โครงการปรบัปรุงสะพานปลาสมุทรปราการเพื่อรองรับธุรกิจแพปลาจากสะพานปลากรุงเทพ 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ     

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อใหมีการใชประโยชน

สะพานปลาสมุทรปราการอยาง

เต็มศักยภาพ 

2. เพื่อจัดวางระบบซื้อขายสัตวน้ํา

ที่มีประสิทธิภาพ มีการแขงขันกัน

อยางเสรี และราคาสินคาเปนไป

ตามกลไกตลาด 

3. เพื่อใหสะพานปลา

สมุทรปราการเปนศูนยกลาง

จําหนายสินคาสัตวน้ําจาก

ภาคใต และภาคตะวันออกแทน

สะพานปลากรุงเทพ  
4. เพื่อเพิ่มชองทางในการ

จําหนายสินคาสัตวน้ําคุณภาพ 

และเปนสถานที่คัดและบรรจุ

สินคาสัตวน้ําคุณภาพเพื่อสงเขา

มาจําหนายที่สะพานปลากรุงเทพ 

1. สามารถใช 

ประโยชนสะพาน

ปลาสมุทรปราการ

ตามศักยภาพสูงสุด 

2. ราคาสินคาสัตว

น้ํามีราคาสูงขึ้นจาก

ปริมาณธุรกิจที่

เพิ่มขึ้น 

3. รายไดของสะพาน

ปลาสมุทรปราการ

เพิ่มขึ้นอยางนอยป

ละ 10% 

1. จัดตั้งคณะทํางานฟนฟูตลาด

สะพานปลาสมุทรปราการ 

2. กําหนดแผนแมบทในการ

ดําเนินงาน และกรอบเวลาที่ชัดเจน 

โดยมีโครงการหลักๆ เชน แผนงาน

จัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมแปรรูป  

แผนงานปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการตลาด   แผนงานขยาย/

จัดตั้งตลาดสัตวน้ําประเภทตางๆ 

เชน ตลาดสัตวน้ําจืด ตลาดกลางกุง 

แผนงานสงเสริมการขายและการ

ประชาสัมพันธ เปนตน 

3. จัดลําดับความสําคัญ และความ

จําเปนเรงดวนของแตละโครงการ 

4. สํารวจขอมูล 

5. จัดทํารายละเอียดของแตละ

แผนงาน 

6. ดําเนินการตามแผนตางๆ 

สป. สมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

2559-2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA ฝายปฏิบัติการ 1           

(ฝายยุทธศาสตรการพัฒนา) 
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1.1.2 โครงการศูนยกลางสัตวน้าํสะพานปลากรุงเทพ(Bangkok Fisheries Complex) 
 

วัตถุประสงค 
 

เปาหมาย 
 

วิธีการดําเนินการ 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

เพื่อพัฒนาสะพานปลา

กรุงเทพในที่ตั้งปจจุบัน 

บริเวณที่เชาราชพัสดุ 

เนื้อที่ 8  ไรเศษ  ใหเปน

ศูนยกลางธุรกิจการ

ประมงที่ไดมาตรฐานถูก

สุขอนามัยและทันสมัย

ที่สุดในกรุงเทพมหานคร 

1. กอสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง  

และสิ่งอํานวยความสะดวก  

เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดแก 

ตลาดกลางสัตวน้ําทันสมัย  

อาคารสํานักงาน  Factory 

Outlet,  Fish Market Q-Mart 

,ภัตตาคารอาหารทะเล   

2. พัฒนาระบบตลาด ใหเปน

ตลาดสัตวน้ําคุณภาพ 

จําหนายโดยระบบประมูล      

มีการตรวจสอบคุณภาพ ขึ้น

ทะเบียนสมาชิก และจัดระบบ

ฐานขอมูลราคาสัตวน้ํา 

การดําเนินโครงการดังนี้ 

1. ศึกษา ออกแบบ และทํา EIA 

2. จัดเตรียมพื้นที่   

3.ประกวดราคาจางเหมา

กอสราง 

4. องคการสะพานปลาบริหาร

จัดการในกิจกรรมดานตลาด

กลางสัตวน้ํา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณสะพานปลากรุงเทพ

เดิม ริมแมน้ําเจาพระยา  

แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กทม.ในสวนที่ราชพัสดุ 

2558-2561 950       

(งบประมาณ

ลงทุน) 

ฝายยุทธศาสตรการ

พัฒนา(ฝายปฏิบัติการ 1) 
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1.1.3 โครงการตลาดสินคาสัตวน้ําสะพานปลากรงุเทพเพื่อการทองเที่ยว 
 

วัตถุประสงค 
 

เปาหมาย 
 

วิธีการดําเนินการ 
 

พื้นที่ดําเนินการ 
 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อพัฒนาสะพาน

ปลากรุงเทพ ใหเปน

ตลาดสัตวน้ํา เพื่อเพิ่ม

แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ

ของประเทศไทยริม

แมน้ําเจาพระยา และ

กรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อสรางรายไดและ

สงเสริมภาพลักษณที่ดี     

ของสะพานปลากรุงเทพ  

 

การเพิ่มจุดดึงดูดนักทองเที่ยว 

ในรูปแบบตลาดสัตวน้ําที่มี

ลักษณะทันสมัย เพื่อเปน

ตนแบบ สําหรับการพัฒนาเปน

แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตการซื้อ-ขายสินคา

สัตวน้ําประมงของไทย 

 

แบงงานปรับปรุงกอสราง ดังนี้ 

1. ตกแตงหนาอาคารพัก

พนักงาน ชั้นลาง แบงเปนพื้นที่

การคาตามความเหมาะสมใน

การจําหนายสินคาสัตวน้ํา 

2.ปรับปรุงทางเทา เพื่อสราง

ความสะดวกในการเดินทางใน

การเที่ยวชมและชอปปงในพื้นที่

ตลาดและปรับปรุงภูมิทัศน

โดยรอบ และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

3.จัดสรางซุมและ Show room 

เพื่อจําหนายสินคาสัตวน้ํามี

ชีวิต แปรรูป อาหารทะเลปรุง

สําเร็จ ซีฟูดบาบีคิว ปลา

สวยงาม ของที่ระลึก 

 

บริเวณสะพานปลากรุงเทพ

เดิม ริมแมน้ําเจาพระยา  

แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กทม.ในสวนที่ราชพัสดุ 

2559-2560 งบประมาณ

กรมการ

ทองเที่ยว 

 

ฝายยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

(ฝายปฏิบัติการ 1) 
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1.1.4 โครงการปรับปรงุสขุอนามัยสะพานปลา/ทาเทียบเรือประมง  
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อปรับปรุงสุขอนามัย

สะพานปลาและทาเทียบ

เรือประมงขององคการสะพาน

ปลาใหไดมาตรฐานสุขอนามัย 

มีระบบการขนถายสัตวน้ํา      

ที่สะดวกและรวดเร็ว 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานและการบริหาร

จัดการสะพานปลาและ 

ทาเทียบเรือประมงใหเปนไป

ตามมาตรฐานสุขลักษณะ    

การดูแลรักษาสัตวน้ําฯของ

กรมประมง 

 

 

 

 

1.สะพานปลาและ 

ทาเทียบเรือประมง

ไดรับการปรับปรุง

สุขอนามัย 2 แหง 

2.มีการซอมแซม 

บํารุงรักษา สิ่งปลูก

สราง และสิ่งอํานวย

ความสะดวกใน

สะพานปลาและทา

เทียบเรือประมง

ตางๆตามความ

จําเปน 

 

 

ดําเนินงานกิจกรรมปรับปรุง

สุขอนามัยสะพานปลาทาเทียบ

เรือประมง ดังนี้ 

1.กิจกรรมปรับปรุงโครงสราง

พื้นฐานสะพานปลา ทาเทียบ

เรือประมง 

2.กิจกรรมพัฒนาการขนถายสัตว

น้ํา โดยใชเครื่องมืออุปกรณที่มี

ประสิทธิภาพ และถูกสุขอนามัย 

3.กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการระบบสุขอนามัย

สะพานปลาทาเทียบเรือประมง 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทร.ระนอง 

2. ทร.สตูล  

3. สะพานปลาและ 

ทาเทียบเรือประมงของ

องคการสะพานปลา 

 

     

 

 

2558-2562 

 

 

1. 294.52 

2. 302.22 

2. ตามกําลัง

งบประมาณใน  แต

ละป 

 

 

ฝายยุทธศาสตรการพัฒนา 

(ฝายปฏิบัติการ 1 – 2) 
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1.1.5 โครงการปรับปรงุซอมแซมสะพานทาเทียบเรือประมงหัวหิน 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. ปรับปรุง ซอมแซมทาเทียบ

เรือประมงหัวหินในสวนของตัว

สะพานและโครงสรางพื้นฐาน

เพื่อรองรับการประกอบอาชีพ

ประมงของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซมทา

เทียบเรือรองรับภารกิจของ

กองทัพเรือ ในระหวางที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เสด็จพระราชดําเนินแปร

พระราชฐาน ณ พระราชวังไกล

กังวล 

 

 

 

 

 

 

1. ซอมแซมและ

ปรับปรุงสะพานทา

เทียบเรือประมงหัว

หินใหมีความมั่นคง 

สามารถใชงานได

ตามปกติ 

2. ปรับปรุง

สาธารณูปโภคของ

ทาเทียบเรือประมง

หัวหินเพื่อรองรับ

อาชีพประมงของ

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 

 

1.จัดทํารายงานความเสียหายทา

เทียบเรือประมงหัวหินที่เกิดจากภัย

พิบัติ 

2.นําเรื่องเสนอคณะรักษาความ

สงบแหงชาติ 

3.จัดทําแบบกอสรางและประมาณ

ราคากลาง 

4. จัดทําขอกําหนดเงื่อนไขการจัด

จางเหมากอสรางโครงการ 

5.ดําเนินการกอสรางภายในป2558 

ทาเทียบเรือประมงหัว

หิน อ.หัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 

2558 115 ฝายปฏิบัติการ 1 

(ฝายยุทธศาสตรการพัฒนา) 
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1.1.6 โครงการจัดตั้งจุดตรวจสอบดานการประมง 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

ดําเนินการใหสะพานปลาและ

ทาเทียบเรือประมง เปนจุด

ตรวจสอบดานการประมง เพื่อ

เปนไปตามขอกําหนดของ

ประเทศคูคาสินคาประมง เชน 

การตรวจสอบขอมูลเรือประมง

และสินคาประมง ,การ

ตรวจสอบคุณภาพสินคาสัตว

น้ํา และตรวจสอบแรงงาน

ประมง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดใหสะพาน

ปลาและทาเทียบ

เรือประมง เปนจุด

ตรวจสอบดานการ

ประมง 

1.ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของใน

การกําหนดจัดตั้งจุดตรวจสอบดาน

การประมง 

2.กําหนดผังขั้นตอนและคูมือการ

ปฏิบัติงาน 

3.จัดเตรียมสถานที่เพื่อเปนจุด

ตรวจสอบดานการประมง 

4.ทดสอบการปฏิบัติงานในสะพาน

ปลาทาเทียบเรือประมงตัวอยาง 

5.เริ่มดําเนินการในสะพานปลาทา

เทียบเรือประมงที่เปนจุดตรวจสอบ

ดานการประมง 

 

1.สะพานปลา

สมุทรปราการ 

2.ทาเทียบเรือประมง

ระนอง 

3.ทาเทียบเรือประมง

สงขลา 

2558-2559 - ฝายปฏิบัติการ 1-2 

(ฝายยุทธศาสตรการพัฒนา) 
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กลยทุธที ่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพในการหารายได 
2.1      แผนงานการบริหารสินทรัพย  
2.1.1    โครงการพัฒนาทีด่ินทาเทียบเรือประมงภูเก็ต 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อใหมีการใชประโยชน

ที่ดินตามศักยภาพของพื้นที่ 

2. เพื่อสรางกําลังซื้อสินคา  

สัตวน้ําทะเล จากจํานวน

นักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เปนการ

ชวยยกระดับราคาสินคา    

สัตวน้ํา 

3. กอใหเกิดการจางงานและ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจใน

ภาพรวม 

4. เพื่อขยายแหลงทองเที่ยว

ของภูเก็ต เปนการกระจายและ

เพิ่มรายไดใหแกราษฏรใน

ทองถิ่น 

 

 

มีทาเทียบเรือ

อเนกประสงค เพื่อ

ใหบริการแก

นักทองเที่ยวและ

ประชาชนทั่วไป

พรอมสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่

จําเปน เชน อูจอดรถ 

คานเรือ โรงซอม

อุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

1.ประกาศ TOR หาผูสนใจเพื่อ

ลงทุนกอสรางทาเทียบ

เอนกประสงค อาคารและสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

2.เปดซอง/พิจารณาผล 

3.ประกาศ/แจงผล 

4.ยื่นแบบกอสราง 

5.ตรวจ แบบโดย อสป. 

6.EIA/ใบอนุญาตอื่น 

7.ทําสัญญากอสราง 

8.ดําเนินการกอสราง 

9.ทําสัญญาเชา 

 

 

 

 
 

ทาเทียบเรือประมงภูเก็ต 

 

 2558-2559  

 

เอกชนเปน       

ผูลงทุน 

ฝายปฏิบัติการ  2 

(ฝายยุทธศาสตรการ

พัฒนา) 
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2.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพสะพานปลา/ทาเทยีบเรือประมง 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงาน                

รับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่ทําธุรกิจ

ใหสามารถใชประโยชนได

อยางมีประสิทธิภาพและได

มาตรฐานสุขอนามัย 

2. เพื่อใหมีพื้นที่ใหบริการแก

ชาวประมงและผูประกอบการ

เพิ่มขึ้น 

3. เพื่อหารายไดเพิ่มจาก

ทรัพยสินที่มีอยู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชาวประมงและ

ผูประกอบการ

ไดรับความสะดวก

ในการประกอบ

อาชีพและมีพื้นที่

ในการซื้อขายสัตว

น้ําที่ไดมาตรฐาน

สุขอนามัยเพิ่มขึ้น 

2. มีรายไดเพิ่มขึ้น

จากการพัฒนา

ทรัพยสิน 

1. ศึกษาการใชประโยชนที่ดินและ

ทรัพยสินของทาเทียบเรือประมง

ระนองเพื่อจัดลําดับในการพัฒนา

ตามความเหมาะสมและความ

เปนไปได 

2. กําหนดรายละเอียดการพัฒนา

พื้นที่และเงื่อนไขการลงทุน 

3. ประกาศหาผูสนใจลงทุนพัฒนา

พื้นที่ กรณีที่มีผูใชประโยชนเดิม 

อาจใหสิทธิในการพัฒนาพื้นที่เปน

ลําดับแรก 

สะพานปลา  4 แหง 

ทาเทียบเรือประมง 14 แหง 

 

2558-2560  เอกชนลงทุน 

โดยกําหนด

เงื่อนไขและ

ผลตอบแทน

ตามศักยภาพ

ของพื้นที่ 

 

 

 

ฝายปฏิบัติการ1-2 

(ฝายยุทธศาสตรการพัฒนา) 
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2.1.3 โครงการพัฒนาที่ดินบานพกัพนกังาน 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานที่อยู

อาศัยของพนักงาน 

2. เพื่อบรรเทาความเดือดรอน

ที่อยูอาศัยใหกับบุตรหลาน

ชาวประมงและผูประกอบ

ธุรกิจประมง 

3. เพื่อใชประโยชนที่ดินตาม

ศักยภาพที่มีอยู 

4. เพื่อเพิ่มรายไดใหกับ

องคการสะพานปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาที่ดินบานพัก

พนักงานทั้ง 4 แหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กําหนดเงื่อนไขการลงทุน

ตามลักษณะพื้นที่ 

2. ออกประกาศเชิญชวน

เอกชนลงทุน 

3. พิจารณาคัดเลือกผูลงทุน 

4. ดําเนินการกอสราง 

5. จัดทําสัญญา 

6. เปดดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่ดินบานพักของหนวยงานตางๆ

ดังนี้ 

1. สะพานปลาสมุทรสาคร 

2. ทาเทียบเรือประมงหัวหิน 

3. ทาเทียบเรือประมงสุราษฎรธานี  

4. ทาเทียบเรือประมงสงขลา 

 

2559-2562 

 

เอกชนเปน       

ผูลงทุน 

ฝายปฏิบัติการ 1,2 

 

                

 

 



 74 

2.1.4 โครงการกอสรางอาคารแพปลาทาเทียบเรือประมงชุมพร 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1.ทําใหเวลาดองสัตวน้ํามี

ความสด,สะอาดไมโดนแดด

และฝน 

2.มีสัตวน้ําที่หลากหลาย ผูซื้อ

และผูขายจํานวนมาก 

เรือประมงมีทางเลือก 

3.เมื่อมีแมคาจํานวนมาก 

เรือประมงก็จะเขามาขนถาย

สัตวน้ํามากขึ้น ทําใหองคการ

สะพานปลามี รายไดมากขึ้น 

                   

กอสรางอาคารแพ

ปลา จํานวน 1 หลัง 

2 ชั้น 12  คูหา(คูหา

ละ 4.50x10 ม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กําหนดเงื่อนไขและขอกําหนด 

TOR 

2.ขออนุมัติเปด TOR 

3.ดําเนินการประกาศ TOR 

พิจารณาผล 

4.ลงนามสัญญากอสราง 

5.ดําเนินการกอสราง 

ทาเทียบเรือประมงชุมพร 2558 
 

NA 

 

ฝายปฎิบัติการ1 

(ฝายยุทธศาสตรการ

พัฒนา) 
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2.1.5 โครงการบริหารจัดการหองเก็บน้ําแข็งและเครื่องโมน้ําแข็งทาเทียบเรือประมง 

 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. ทาเทียบเรือประมงมีเครื่อง

โมน้ําแข็งพรอมอุปกรณที่ถูก

สุขลักษณะตามมาตรฐานกรม

ประมง และ EU 

2. เปนหนวยงานตนแบบใหผู

ประกอบกิจการโมน้ําแข็งราย

อื่นสามารถใชเปนตัวอยาง 

3. เปนที่ยอมรับของหนวยงาน

ภายนอกทั้งภาคการประมง

และอื่นๆ 

๔. จัดหารายไดจากการบริหาร

จัดการหองเก็บน้ําแข็งและ

เครื่องโมน้ําแข็ง 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายโครงการ

ทั้ง 3 แหง กําหนด

รายไดเพิ่มขึ้นการให

เชาเครื่องโมน้ําแข็ง 

ป 2558 รวมยอดเงิน

530,000.-บาท 

สํานักงานทาเทียบเรือประมงเปด

ประมูลหาผูสนใจเขาบริหารจัดการ 

โดยกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดดังนี้ 

1. การกําหนดระยะเวลาในดูแล

บํารุงรักษาการใชประโยชน มี        

ผูควบคุมงานและผูใหบริการตลอด 

24 ชั่วโมง 

2. การกําหนดระยะเวลาในการเชา/

ครั้ง/ชวงละ 3 ป เพื่อใหเปนตาม

เงื่อนไขการซอมแซมบํารุงรักษา 

3. การกําหนดเงื่อนไขตองทํา

ประกันอัคคีภัยอาคารและทรัพยสิน

ระยะเวลา 3 ป/ตามชวงสัญญา 

4. เงื่อนไขอื่นๆเปนตามสัญญาเชา

ทรัพยสินองคการสะพานปลา

กําหนด 

 

ทาเทียบเรือประมงสงขลา 

ทาเทียบเรือประมง

ปตตานี 

ทาเทียบเรือประมงสตูล 

 

2558 
 

NA 

 

ฝายปฎิบัติการ1 

(ฝายยุทธศาสตรการ

พัฒนา) 
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2.2    แผนงานบูรณาการธุรกิจใหม 
2.2.1 โครงการจําหนายสนิคาสัตวน้ําและผลิตภณัฑสัตวน้าํแปรรปูคุณภาพ 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อเพิ่มชองทางในการหา

รายได 

2. เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ

ชื่อเสียงองคการสะพานปลา 

ใหเปนที่รูจัก 

3. เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผุ

บริโภค 

4. เพื่อเปนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและทรัพยสิน

อยางมีประสิทธิภาพ 

5. สงเสริม สนับสนุน สราง

มูลคาเพิ่มสินคาสัตวน้ํา ใหแก

ชาวประมง 

6. ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

พัฒนา องคการสะพานปลา 

ใหเขมแข็ง สูความยั่งยืน 

 

1. สราง Brand FMO ให

เปนที่รูจัก และเปนที่ยอมรับ

วาเปนสินคาสัตวน้ําคุณภาพ 

2. มีสินคา Brand FMO วาง

จําหนายใน Modern Trade 

อยางนอย 1 บริษัท 

 

 

 

1. ประกาศจัดจางหาผูผลิต

สินคาภายใตเงื่อนไขที่

คณะทํางานดําเนินการ

โครงการฯกําหนดจากแหลง

ตางๆ 

2. ประชาสัมพันธ ทางสื่อตางๆ 

ทั้งทางชองทีวี 

วิทยุกระจายเสียง ปดปาย

โฆษณา และอื่นๆ 

3. จัดโปรโมชั่น รวมจัดรายการ

กับหางสรรพสินคา ตามความ

เหมาะสม 

4. จัดแสดงและออกราน

จําหนายสินคาและผลิตภัณฑ

ตามงานตางๆ 

 

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2558-2562 

 

NA ฝายธุรกิจ 2 
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2.2.2 โครงการจําหนายและจัดสงสินคาสัตวน้าํและผลิตภัณฑสตัวน้ําเพื่อหนวยงานของรัฐ 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

 1.เพื่อเพิ่มชองทางดําเนิน            

 กิจกรรมทางธุรกิจที่สามารถ 

 สรางรายไดเพิ่มใหกับองคการ     

 สะพานปลาอยางตอเนื่อง 

 2.เพื่อกระจายสินคาทะเลสด       

 คุณภาพดี ราคาประหยัด ไปสู

  บริโภคที่เปนเครือขายพันธมิตร

  ไมผานพอคาคนกลาง 

3.เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอ

ภาพลักษณองคการสะพาน

ปลา 

 

 

 

 

 

 

 

นําสินคาสัตวน้ําทะเลสด 

และแปรรูปไปจําหนายยัง

หนวยงานเครือขายที่เปน

พันธมิตร ยอดวันละ

ประมาณ 22,000 บาทถึง 

30,000 บาท รายไดสุทธิวัน

ละประมาณ 2,500 -3,000

บาท หรือ เฉลี่ยเดือนละ

ประมาณ 60,000บาท หรือ 

ปละประมาณ 720,000 

บาท 

 

เปนโครงการที่ดําเนินการโดย

ความรวมมือระหวางสํานักงาน

รวบรวมและกระจายสินคาสัตวน้ํา

และสะพานปลาทาเทียบ

เรือประมงในสวนภูมิภาค เพื่อ

จัดหาสินคาทะเลสดจากสะพาน

ปลาทาเทียบเรือโดยตรง และ

จัดหาสินคาแปรรูป เพื่อนําไป

จําหนายยังกลุมผูบริโภคที่เปน

ขาราชการลูกจางในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

รัฐวิสาหกิจอื่นที่เปนเครือขายใหม  
 

 

 

 

 

 

ศูนยรวบรวมและ

กระจายสินคาสัตวน้ํา

กรุงเทพ ตั้งอยูใน

บริเวณสะพานปลา

กรุงเทพ 

 

2558-2562 

 

เงินยืมจาก

โครงการซื้อ

ขายสัตวน้ํา

และ

ผลิตภัณฑ

สัตวน้ําแปร

รูป 

4,500,000

บาท โดยยืม

เพื่อหมุนเวียน

จํานวน 

300,000 

บาท 

 

ฝายธุรกิจ 2 
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2.2.3 โครงการจัดตั้งรานคา FMO Shop องคการสะพานปลา 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อเพิ่มรายไดใหกับ

องคการสะพานปลา 

 2. เพื่อเปนจุดแสดงสินคาและ

ศูนยกลางในการจําหนาย

สินคาสัตวน้ําแปรรูป สัตวน้ํา

แชแข็งคุณภาพจากผูผลิต

โดยตรง 

3.เพื่อสงเสริมอาชีพและ

สนับสนุนกลุมประมงพื้นบาน

และวิสาหกิจชุมชน 

๔. เปนการประชาสัมพันธ

ชื่อเสียงขององคการสะพาน

ปลา 

๕. ตอบสนองนโยบายรัฐบาล

ในการจําหนายสินคาราคาถูก     

 

 

 

 

มีรายไดจากการดําเนินงาน

โครงการจัดตั้งรานคา FMO 

Shop โดย องคการสะพา

ปลา ประมาณรายไดตลอด

ป จํานวน 1,821,000 บาท 

และตนทุนจํานวน 

1,457,300 บาท กําไร

เบื้องตน 363,700 บาท 

1.สินคาที่นํามาจําหนายใน 

FMO Shop ตองเปนสินคาสด

และผลิตภัณฑแปรรูปที่คัดสรร

แลวผานเกณฑการรับรอง

มาตรฐาน อย. มาจัดจําหนาย 

เปนสินคาสัตวน้ําแปรรูปจาก

สะพานปลา/ทาเทียบเรือที่มี

ชื่อเสียงจากทองถิ่น (Product  

Champion)   

2.เวลาเปด-ปดในชวงระยะแรก 

เปด 08.30 – 16.30 หรือเวลาที่

เหมาะสม  

3.FMO Shop เปนจุดจําหนาย

ทั้งคาปลีกและคาสง 

4.ดําเนินการประชาสัมพันธ

โครงการฯ ใหรานเปนที่รูจักกับ

ผูบริโภคทั่วไป 

 

สถานที่ตั้ง FMO Shop 

สะพานปลาและทา

เทียบเรือประมงที่เปน

แหลงทองเที่ยว เชน 

สะพานปลากรุงเทพ ทา

เทียบเรือประมงหัวหิน 

และทาเทียบเรือประมง

ภูเก็ต 

2558-2562 

 

เงินทุน

หมุนเวียน

องคการ

สะพานปลา 

ฝายธุรกิจ 2 
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2.3     แผนงานปรับปรงุพัฒนาธรุกิจเดิม 
2.3.1   โครงการสนับสนนุและพัฒนาการประมง 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

เพื่อปรับปรุงการใหสินเชื่อตาม

โครงการพัฒนาการประมงใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในดาน

การใหบริการ การขยายประเภท

ของสินเชื่อการคัดเลือกลูกคา 

ตลอดจนการจัดเก็บหนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มยอดการให

สินเชื่อใหเปนไปตาม

เปาหมายที่วางไวใน

แตละป โดยมีอัตรา

การเกิดหนี้เสียไม

เกิน 5% 

1.  สํารวจขอมูลการใหสินเชื่อจาก

หนวยงานสะพานปลาและทาเทียบ

เรือประมงทุกแหง เพื่อรวบรวม

ประเด็นปญหา  

2. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อวาง

แผนการใหสินเชื่อ โดยใชการตลาด

เชิงรุก 

3. ปรับปรุงหลักเกณฑการใหสินเชื่อ 

โดยเนนคุณภาพของผูขอกู  

4. อบรม ใหความรูเจาหนาที่ 

สะพานปลาและทาเทียบ

เรือประมงทุกแหง 

 2558 – 2562  

 

รายได 

173.823 

ลานบาท 

รายจาย 

171.195 

ลานบาท 

ฝายธุรกิจ  1 

( ฝายปฏิบัติการ 1-2 ) 
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กลยทุธที ่3  เสริมสรางสังคมประมงไทยใหเขมแข็ง 
 3.1  แผนงานสรางเสรมิความรูในชุมชนประมง 
3.1.1 โครงการอบรม ฝกฝนอาชีพเสริมใหกับกลุมแมบานในชมุชนประมง   

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อเปนการเพิ่มรายได

ใหกับครอบครัวประมง 

2. เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับสินคาประมง หรือเศษที่

เหลือจากสินคาประมง 

 

ฝกอบรมแมบานใน

ชุมชนประมงปละ 2 

รุน รุนละประมาณ 

20 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม

และวิชาชีพที่เหมาะสม 

2. ประสานงานกับหนวยงานที่มี

องคความรูดานตางๆ เชน การ

ประดิษฐสิ่งของ  การแปรรูปสัตวน้ํา

เพื่อขอความรวมมือดานวิทยากร 

3. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณและ

สถานที่ฝกอบรม 

4. ดําเนินการฝกอบรม 

5. ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 
 

จังหวัดที่มีชุมชนประมง

ทั่วประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2558-2562 0.25(ปละ 

50,000 บาท) 

ฝายยุทธศาสตรการพัฒนา 

(ฝายปฏิบัติการ 1 – 2) 
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3.1.2 โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยของลูกเรือประมง 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อสรางความรู ความ

เขาใจ และเผยแพรขอมูล

ขาวสาร เกี่ยวกับโรคติดตอที่

สําคัญ เชนโรคเอดส  และ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ตางๆ ใหกับกลุมลูกเรือประมง 

ซึ่งเปนกลุมเสี่ยง 

ใหรูจักดูแล ปองกันตนเองจาก

โรคติดตอตางๆ  

2. เพื่อลดปญหาโรคติดตอใน

ชุมชนประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาวประมง และ

ลูกเรือประมงที่มาใช

บริการทาเทียบ

เรือประมงสงขลา  

คนในชุมชนรอบทา

เทียบเรือประมง

สงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดตั้งศูนยสุขภาพลูกเรือใน

บริเวณทาเทียบเรือประมงสงขลา

(ทาสะอาน) 

2. ประสานงานกับสํานักโรคเอดส 

วัณโรค และโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค เพื่อ

จัดเจาหนาที่มาประจําที่ศูนยฯ  

เพื่อใหความรูและคําปรึกษา  

3. ทําการประชาสัมพันธให

กลุมเปาหมายเขาใชบริการ 
 

ทาเทียบเรือประมงสงขลา

(ทาสะอาน) อําเภอเมือง 

สงขลา จังหวัดสงขลา 

2558 – 2562  0.50  (ปละ 

100,000 บาท) 

ฝายยุทธศาสตรการพัฒนา 
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3.2 แผนงานรักษสิง่แวดลอม 
3.2.1  โครงการรักษสิ่งแวดลอมกับองคการสะพานปลา 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในเรื่อง

การปองกันและแกไขปญหา

คุณภาพน้ําทิ้งในพื้นที่ ลุมน้ํา

วิกฤติ   

2 .  เ พื่ อ ใ ห เ ข า ใ จ ถึ ง ก า ร

ดําเนินงานขององคการสะพาน

ปลาภายใตขอตกลงความ

รวมมือในการปองกันและแกไข

คุณภาพน้ํ า ใ นพื้ นที่ ลุ ม น้ํ า

วิกฤติ ของกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

เขาใจในเรื่องการ

ปองกันและแกไข

ปญหาคุณภาพน้ําทิ้ง

ในพื้นที่ลุมน้ําวิกฤติ  

ไดแก ลุมน้ําทาจีน 

ลุมน้ําปากพนัง และ

ลุมน้ําทะเลสาบ

สงขลา  

 

 

 

 

1.ประสานงานกับกรมควบคุม

มลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จัดเตรียมหลักสูตรการอบรม  

2.กําหนดวันฝกอบรม 

3.จัดหาวิทยากร 

4.องคการสะพานปลาคัดเลือก

ชาวประมง ผูประกอบการ และ

พนักงานองคการสะพานปลาเพื่อ

เขารับการฝกอบรม 

5. ดําเนินการฝกอบรม  
 

 

 

 

 
 

พื้นที่ลุมน้ําวิกฤต คือ 

เจาพระยา ทาจีน        

บางปะกง ปราจีนบุรี 

นครนายก ลําตะคอง และ

ทะเลสาบสงขลา 

 2558-2562  

 

 

NA ฝายยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

(ฝายปฏิบัติการ 1 – 2) 
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กลยทุธที ่4 เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ 

4.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
4.1.1 โครงการนําระบบการบริหารจัดการเพือ่สรางมลูคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตร (ECONOMIC VALUE MANAGEMENT : EVM) มาบรหิารจัดการ

องคการสะพานปลา 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อใหรัฐวิสาหกิจคํานึง 

ถึงการลงทุนที่คุมคา 

2. เพื่อใหรัฐวิสาหกิจมีเปา 

หมายและตัวชี้วัดทั้งระบบ 

ที่ชัดเจนสามารถสะทอนถึง

ความสามารถในการเพิ่ม

มูลคาใหกับกิจกรรมหรือธุรกิจ

ขององคการ 

3.เพื่อใหมีการนําระบบ EVM 

มาใชตามเกณฑการ

ประเมินผลการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

1. การนําระบบ EVM 

เชื่อมโยงกับ

กระบวนการบริหาร

จัดการการดําเนิน

ธุรกิจ 

2. วัดความกาวหนา

ของผลการคา EVM 

และเชื่อมโยงกับการ

กําหนดผลตอบแทน

สําหรับผูบริหาร

ระดับสูง 

3. ดําเนินการใหเปน 

ไปตามระยะเวลาที่ 

สคร.กําหนด 

1. แตงตั้งคณะกรรมการกําหนด

ทิศทางฯและคณะทํางาน  EVM 

2. ศึกษาแนวทางตามคูมือที่ สคร. 

กําหนด 

3. อบรมใหความรูแกผูเกี่ยวของ 

4. ดําเนินการตามขั้นตอนของ สคร. 

ใหครบทุกระยะ 

1. สวนกลาง 

2. สะพานปลาและ 

ทาเทียบเรือประมงทุกแหง 

  2558-2562  

 

- ฝายบริหารและพัฒนา

องคกร(คณะกรรมการ

กําหนดทิศทางฯและ

คณะทํางานEVM  และทุก

ฝายที่เกี่ยวของ) 
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4.2     แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร 
4.2.1   โครงการปรับปรุงการกาํหนดทักษะ ความรู ความสามารถ และคณุลักษณะที่จาํเปนตองาน (Competency) ในตําแหนงตางๆ 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อใหมีระบบการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยที่มีความ

สอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

2. เพื่อใหมีระบบการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย ที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.เพื่อใหมีระบบการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยที่นําไปสูการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

เกิดความสมดุลระหวาง 

คนกับงาน 

4. เพื่อใหมีระบบการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยที่มีความเปน

ธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 

และมีการดําเนินงานตามหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม 

1. พัฒนาทรัพยากร

มนุษยใหมีความ

พรอมทางดานทักษะ

ความรูความสามารถ

และคุณลักษณะอื่นๆ

ที่จําเปนตองาน  

(Competency) 

2. ปรับปรุงดานการ

สรรหา / คัดเลือก

บุคลากร 

3. ปรับปรุงดานการ

วิเคราะหมอบหมาย

งาน 

4. ปรับปรุงดานการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

1. แตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

2. ศึกษา รวบรวมขอมูล ดานการ

บริหารทรัพยากรมนุษยที่มีอยูใน

ปจจบุัน 

3. จัดทําแผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยและแผนปฏิบัติ

การ 

4. ติดตามและประเมินผล 

1. สวนกลาง 

2. สะพานปลา/  

ทาเทียบเรือประมงทุกแหง 

2558-2559  

 

1.00 ฝายบริหารและพัฒนา

องคกร 
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4.2.2 โครงการฝกอบรมพนักงานองคการสะพานปลา 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อสนับสนุน สงเสริมให

พนักงานพัฒนาตนเอง ใหมี

ความรูทันตอการเปลี่ยนแปลง 

2. เพื่อปลูกฝงคานิยมในการ

เรียนรูตลอดชีวิตของบุคลากร 

3. เพื่อสรางทัศนคติและ

ปลูกฝงคานิยมดานคุณธรรม

และจริยธรรมในการทํางาน 

4. เพื่อใหบุคลากรมีทักษะและ

ความสามารถในการ

บริหารงาน มีความทุมเทใน

การทํางานในวิชาชีพเพื่อให

เปนไปตามเปาหมายของ

องคกร 

 

1. จัดฝกอบรม 

2. หลักสูตร 

   2.1 หลักสูตรมนุษย

สัมพันธและจิตวิทยา 

ภาพในการทํางาน 

   2.2 หลักสูตรความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัย

และภาพแวดลอมใน

การทํางาน 

   2.3 หลักสูตโครงการ

นํารองปรับปรุงการ

กําหนดทักษะ ความรู 

ความสามารถและคุณ

ลักษณที่จําเปนตองาน 

(Competency) ใน

ตําแหนงตางๆ(สวนของ

งานฝายบริหารและ

พัฒนาองคกร    

1. จัดทําแผนงาน/โครงการฝกอบรม 

2. จัดจางบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการ

ฝกอบรม 

3. ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการ

ฝกอบรม 

1. สวนกลาง 

2. สะพานปลา/ ทาเทียบ

เรือประมงทุกแหง 

  2556-2560 

 

1.50 ฝายบริหารและพัฒนา

องคกร 
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4.3     แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.3.1   โครงการปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการสะพานปลา 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อใหองคการสะพานปลา

มีระบบโครงสรางพื้นฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ที่สามารถรองรับการ

ทํางานระดับองคกรที่มี

พนักงานจํานวนมาก และเปน

หนวยงานภาครัฐ ที่ตองสราง

ความมั่นใจ และความ

นาเชื่อถือได ในดานความ

ปลอดภัยและรวดเร็วในการ

ใหบริการทั้งภายในและ

ภายนอกองคการสะพานปลา 

2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศขององคการสะพาน

ปลาใหสามารถเชื่อมโยงขอมูล

สารสนเทศจากหนวยงานตางๆ 

ทั้งจากสวนกลางและสวน

ภูมิภาคใหสามารถเรียกดูไดใน

จุดเดียว 

สามารถปรับปรุงระบบ

โครงสรางพื้นฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

ขององคการสะพาน

ป ล า ต า ม ที่ กํ า ห น ด 

เพื่อใหมีประสิทธิภาพ

พรอมทํางานไดตลอด 

24 ชม. 

 

เปนโครงการตอเนื่อง สํารวจเนื้อหา

จากหนวยงานตางๆ องคความรูที่

กระจัดกระจายแปลงเปนดิจิตอล

สําหรับการนําขอมูลเขาสูระบบ

บริหารจัดการองคความรู โดย

ผูใชงานสามารถเขาไดจากหนาเวบ

ไซต และจัดตั้งศูนย KM–center    

ที่เปนสถานที่จริง สําหรับเผยแพร

เอกสาร หนังสือ สามารถให

พนักงานสามารถเขาไปใชบริการ

พูดคุย สื่อสารและพูดคุย

แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 

 

สํานักงานองคการ  

สะพานปลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2558-2562 

 

6.20 สํานักงานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

ฝายบริหารและพัฒนา

องคกร 
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4.3.3   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารความเสี่ยง 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

เพื่อใหองคการสะพานปลามี

โปรแกรมที่สามารถประเมิน

ความเสี่ยง นําไปใชในการ

จัดการขอมูล ชี้บงอันตราย 

และประเมินความเสี่ยงได

อยางมีประสิทธิภาพ 

มีโปรแกรมที่ทํางานบน

เทคโนโลยี Web base 

Application ให 

สามารถปอน/นําเขา/

ปรับปรุงแกไขขอมูล  

และบันทึกขอมูลไดงาย 

สะดวก ประหยัดเวลา 

และมีระบบเตือนภัย 

ขอมูลความเสี่ยง ออก

รายงานที่กําหนดได มี

สวนผูดูแลระบบเพื่อ

การจัดการความ

ปลอดภัยในการใชงาน 

 

 

 

 

จัดทําการรวบรวมขอมูลการ

ประเมินความเสี่ยง ศึกษา

โครงสรางของฐานขอมูลนํามา

วิเคราะห ออกแบบฐานขอมูล เพื่อ

นําพัฒนาระบบการบริหารความ

พัฒนาโปรแกรมที่ทํางานบน

เทคโนโลยี Web base Application 

ให สามารถปอน/นําเขา/ปรับปรุง

แกไขขอมูล  และบันทึกขอมูลได

งาย สะดวก ประหยัดเวลา และมี

ระบบเตือนภัยขอมูลความเสี่ยง 

ออกรายงานที่กําหนดได และมีสวน

ผูดูแลระบบเพื่อการจัดการความ

ปลอดภัยในการใชงาน 

สํานักงานองคการ  

สะพานปลา  

 

 

ป 2558-2559 

 

0.200 สํานักงานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

ฝายบริหารและพัฒนา

องคกร 
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4.3.4 โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

เพื่อชวยใหการบริหารจัดการ

เอกสารมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น จัดการเอกสารสามารถ

ทําไดสะดวกรวดเร็ว เอกสารมี

ระบบระเบียบมากขึ้นเปนไป

ตามมาตรฐานในการจัดการ

เอกสาร ชวยใหการสืบคน

ขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว

สามารถติดตามและตรวจสอบ

สถานะเอกสารไดทันที        

ลดคาใชจาย ลดปริมาณ

กระดาษและลดพื้นที่การ

จัดเก็บเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

ผูบริหารองคการ

สะพานปลาสามารถมี

ขอมูลที่จําเปนที่สงมา

ครบทุกแผนก 

 

เปนการดําเนินโครงงานศึกษาความ

เปนไปได สํารวจ และวิเคราะห 

ความตองการของการจัดเก็บระบบ

เอกสาร โดยนําเขาเอกสารชนิด

ตางๆ เขามาในระบบ โดยการ

สแกน หรือจากไฟลเอกสารชนิด

ตางๆ จากคอมพิวเตอร นํามา

จัดเก็บรักษาและทําสารบัญหรือ

ดัชนีการคนหา สามารถนํากลับมา

ใช และสามารถปองกันการคัดลอก

ปลอมแปลงหรือทําลายได 
 

สํานักงานองคการ  

สะพานปลา  

 

 

ป 2558-2560 

 

0.020 สํานักงานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

ฝายบริหารและพัฒนา

องคกร 
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4.3.5 โครงการปรับปรุงเว็บไซตใหเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

การพัฒนาเว็บไซตของ

หนวยงานภาครัฐเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน และยกระดับ

ความสามารถของการ

ใหบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน

ภาครัฐกาวไปสูระดับ

ความสามารถในเรื่องการบูร

ณาการ และเพิ่มประสิทธิภาพ

การใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซตจะตองมีเนื้อหา

เว็บไซตภาครัฐ

(Government 

Website Contents) ที่

เผยแพรเพื่อใหบริการ

ประชาชน ธุรกิจเอกชน 

ตลอดจนหนวยงาน

ภาครัฐ และมี

คุณลักษณะของ

เว็บไซตภาครัฐที่ควรมี

(Recommended 

Features) 

ปรับปรุงเว็บไซตใหเปนไปตาม

มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ เพื่อให

การพัฒนาเว็บไซตขององคกร

เปนไปตามทิศทางเดียวกันกับ

หนวยงานภาครัฐอื่นๆ ตามนโยบาย

การยกระดับการพัฒนา                

e-Government ใหกาวหนาสูระดับ

มาตรฐานสากล และสําหรับเปน

ชองทางในการเปดเผยและแบงปน

ขอมูลขาวสาร และอํานวยความ

สะดวกในการบริการประชาชนทาง

อิเล็กทรอนิกส 

สํานักงานองคการ  

สะพานปลา  

 

 

2558-2560 

 

0.100 ฝายบริหารและพัฒนา

องคกร 
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บทที่ 8 
แผนการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ 

เพื่อรองรับธุรกิจเดิมจากสะพานปลากรุงเทพ 
1. ความเปนมาของโครงการ 

การดําเนินงานสะพานปลากรุงเทพในปจจุบัน 

• ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
สะพานปลากรุงเทพจัดเปนตลาดกลางสัตวน้ําที่ใหญที่สุดในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูริมแมน้ํา

เจาพระยา บนถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร บริหารจัดการโดยองคการสะพานปลา ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ 

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดดําเนินงานมาตั้งแตจัดตั้งองคการสะพานปลา ในป 2496 เดิมมีเนื้อที่ 17 ไร 

2 งาน 23.14 ตารางวา เปนพื้นที่เชาจาก 2 หนวยงาน ไดแก กรมธนารักษ และสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย โดยปจจุบันสํานักงานทรัพยสินฯ ไดบอกเลิกสัญญาทําใหมีพื้นที่คงเหลือเฉพาะในสวนของที่ราช

พัสดุเนื้อที่ 8 ไร 29 ตารางวา  

อาคารและสิ่งปลูกสรางในบริเวณสะพานปลากรุงเทพ ประกอบดวย 3 สวนใหญ ๆ ดังนี ้

(1) อาคารสํานักงาน ไดแก สํานักงานองคการสะพานปลา สํานักงานสะพานปลากรุงเทพและ

สํานักงานแพปลา 

(2) พื้นที่ประมูล หรือสถานที่ซื้อขายสัตวน้ํา ไดแก พื้นที่ใตอาคารสํานักงานองคการสะพานปลา 

ใตอาคารสํานักงานสะพานปลากรุงเทพ และสวนตอเนื่อง มีลักษณะเปนอาคารโลง หลังคาสูง จัดแบงเปนพื้นที่

จําหนายสัตวน้ําสําหรับแพปลาตาง ๆ ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาจากกรมประมงและไดรับสิทธิจาก

องคการสะพานปลาใหจําหนายสัตวน้ําที่สะพานปลากรุงเทพ 

(3) อาคาร ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของ ไดแก หองเย็น อาคารพาณิชย โรงเก็บ/ลางกระบะ 

โรงจําหนายน้ําแข็ง ถนน ลานจอดรถ อาคารที่พักพนักงาน เปนตน 
สภาพธุรกิจ 
สะพานปลากรุงเทพจัดเปนตลาดกลางสัตวน้ําที่ใหญที่สุดในเขตกรุงเทพมหานคร สินคาสัตวน้ําที่

นําเขามาจําหนายมีทั้งสินคาสัตวน้ําทะเลและสินคาสัตวน้ําจืด โดยชาวประมงเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและผู

รวบรวมสัตวน้ํา จะทําการขนสงสัตวน้ําจากทาขึ้นปลาในจังหวัดชายทะเลในภาคใตและภาคตะวันออก หรือแหลง

เพาะเลี้ยงในจังหวัดตาง ๆ มาทางรถบรรทุก รถตูเย็นหรือรถกระบะซึ่งมีจํานวนเฉลี่ยประมาณ 200 เทีย่ว/วนั คดิเปน

ปริมาณสัตวน้ําเฉลี่ยวันละประมาณ 300 ตัน หรือ ปละเกือบ 100,000 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 2,000 ลานบาท

ตอป  

สินคาสัตวน้ําที่ซื้อขายภายในสะพานปลากรุงเทพ มีอยูหลายประเภท ไดแก ปลาทะเลชนิดตาง ๆ 

เชน ปลาเกา ปลาจาระเม็ด ปลาสําลี ปลากะพง และปลาทะเลชนิดอื่น ๆ อีกมากกวาสิบชนิด รวมทั้ง สัตวน้ําทะเล
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ประเภทอื่น ๆ ไดแก กุง กั้ง หมึก หอย ปู นอกจากนี้ยังมีปลาน้ําจืด ซึ่งมีทั้งปลามีชีวิต เชน ปลาชอน ปลาดุก และ

ปลาน้ําจืดอื่น ๆ เชน ปลานิล ปลาทับทิม ปลาสวาย ปลาจีน เปนตน 

การซื้อขายสัตวน้ําในสะพานปลากรุงเทพตองดําเนินการโดยแพปลา (Fish Agents) ที่ไดรับ

อนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งจะทําหนาที่เปนตัวแทนในการจําหนายสัตวน้ําใหกับชาวประมงหรือเจาของ สัตวน้ํา และ

เรียกเก็บคานายหนาจากเจาของสัตวน้ําไดในอัตราไมเกินรอยละ 6 ตามที่กฎหมายกําหนด ในปจจบุันมีผูประกอบ

กิจการแพปลาทะเลจํานวน 15 แพ แพปลา น้ําจืด 2 แพ ในขณะที่ผูซื้อ สัตวน้ําซึ่งมีจํานวนกวาหารอยรายในแตละ

วันประกอบดวย พอคาขายปลีก ผูสงสินคาใหกับรานอาหาร ภัตตาคาร อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา และหองเย็น 

เปนตน  
  เวลาซ้ือขายสัตวน้ํา แบงเปน 2 ชวงเวลา ดังนี้  

  ( 24.00 – 08.00 น.) ซื้อ – ขาย สัตวน้ําทะเล 

  ( 10.00 – 14.00 น.) ซื้อ – ขาย สัตวน้ําจืด 

ในปจจุบันเจาของสินคาสัตวน้ําสวนใหญที่ขนสงมาจําหนายที่สะพานปลากรุงเทพ   จะแจงใหแพ

ปลาที่ทําหนาที่จําหนายสัตวน้ําทราบลวงหนา โดยสินคาสัตวน้ําจะถูกสงไปยังพื้นที่จําหนายของแพปลานั้น ๆ ใน

บริเวณโรงประมูล เพื่อใหเจาหนาที่ของแพ ทําการตรวจสอบ คัดเลือก แยกประเภท ชนิด คุณภาพ และขนาดเพื่อ

เตรียมการจําหนายใหกับผูซื้อ ซึ่งอาจมีการตกลงซื้อขายไวลวงหนา หรือทําการซื้อขายในชวงเวลาตลาดที่กําหนดไว 

หลังจากนั้นจะทําการรวบรวมเงินคาสัตวน้ําจัดสงใหกับเจาของโดยหักคานายหนาในอัตราที่มีการตกลงกันไว ใน

อัตรารอยละ 3 - 5 ของมูลคาการซื้อขายขึ้นอยูกับชนิดของสัตวน้ํา และขอตกลงของทั้งสองฝาย วิธีการซื้อขายสัตว

น้ําในสะพานปลากรุงเทพอาจใชวิธีการตอรองราคาหรือการประมูล โดยสินคาสัตวน้ําจากสะพานปลากรุงเทพ

ประมาณ 70% จะถูกสงไปจําหนายในตลาดสดทั้งในกรุงเทพ และตางจังหวัดสําหรับการบริโภคในประเทศ สวนที่

เหลือเปนการสงเขาโรงงาน   แปรรูป และการสงออก 
การบริหารจัดการ 
สะพานปลากรุงเทพเปนหนวยงานระดับสํานักงาน(กอง)ขององคการสะพานปลา โดยมีหัวหนา

สํานักงานสะพานปลากรุงเทพเปนผูดูแลรับผิดชอบ ขึ้นตรงตอผูอํานวยฝายปฏิบัติการ 1 ภายใตการกํากับดูแลของ

รองผูอํานวยการองคการสะพานปลา ดานปฏิบัติการ โครงสรางการบริหารและแบงสวนงานสะพานปลากรุงเทพ 
ภาพรวมการดําเนินงาน ภารกจิ และหนาที่ความรบัผิดชอบ ดังนี ้
(1) หนาที่และความรับผิดชอบ ภารกิจหลักของสะพานปลากรุงเทพ ไดแก การใหบริการสถานที่

จําหนายสัตวน้ํา โดยรวมถึงหนาที่ ความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ดังนี้ 

(1.1) จัดระเบียบ อํานวยบริการ การซื้อขายสัตวน้ําในสะพานปลากรุงเทพทั้งในสวนของผู

ประกอบกิจการแพปลา ผูสงสัตวน้ํา ผูซื้อสัตวน้ํา ตลอดจนผูประกอบการที่เกี่ยวของ ทั้งนี้รวมถึง

การใหบริการสถานที่จําหนายสัตวน้ํา สถานที่จอดรถ รับ-สง สัตวน้ํา สถานที่ประกอบกิจกรรมตาง 

ๆ ที่เกี่ยวของ จัดใหมีสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจําหนายสัตวน้ํา การรักษา
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ความปลอดภัย การควบคุมการจราจร การรักษาความสะอาดสถานที่ตลอดจนการรักษา

สภาพแวดลอมและสุขอนามัยของสถานที่ 

(1.2) ควบคุม และกํากับดูแลการซื้อขายสัตวน้ําใหเปนไปตามกฎหมาย โปรงใส ไมมีการ

เอารัดเอาเปรียบ ผูประกอบการแพปลาจัดเก็บคานายหนาไมเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด ไมมีการ

โกงน้ําหนัก การใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน นํ้าแข็ง ภาชนะใสสัตวน้ํา มีเพียงพอ

และคิดคาใชจายอยางเหมาะสม รวมถึงการดูแลสุขอนามัยในการขนถายสัตวน้ํา เพื่อลดการ

ปนเปอนในขั้นตอนการซื้อขายสัตวน้ํา 

(1.3) จัดเก็บรายได ประกอบดวย  

  - คาบริการ จัดเก็บจากผูประกอบกิจการแพปลา หรือตัวแทนจําหนายสัตวน้ําใน

อัตรารอยละ 1 ของมูลคาสินคาสัตวน้ํา เปนการจัดเก็บรายไดตามมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติ

จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 ที่กําหนดวา “ ใหองคการสะพานปลา มีอํานาจเรียกเก็บเงิน

คาบริการจากผูประกอบกิจการแพปลาไดไมเกินรอยละ 3 ของราคาซื้อขายสัตวน้ํากันที่สะพาน

ปลาหรือราคาที่พนักงานประเมินราคาตลาดในวันนั้น”   

โดยในมาตรา 20 ยังกําหนดใหแบงรายไดจากคาบริการที่องคการสะพานปลาเรียกเก็บ

ตามมาตรา 19 ไวรอยละ 25 ของคาบริการที่เก็บไดทั้งหมด เพื่อใชจายในการสงเสริมการประมง 

- รายไดอ่ืน ๆ ไดแก คาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาผานประตู คาเชาอาคารสถานที่ เปน

ตน  

(1.4) รวบรวมขอมูลสถิติ ปริมาณ ราคา ของสินคาสัตวน้ําที่จําหนายใน     สะพานปลา

กรุงเทพ จากผูประกอบการแพปลา จัดทําเปนรายงานเบื้องตน เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดเก็บ

คาบริการ และจัดสงใหองคการสะพานปลาทําการรวบรวมจัดทําเปนรายงานเผยแพรตอไป 

(1.5) ตรวจสอบสารปนเปอนในสินคาสัตวน้ํา ซึ่งปจจุบันทําการสุมตรวจเฉพาะสาร

ฟอรมาลิน โดยใชชุดทดสอบสําเร็จรูปของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

 
  รูปที่ 4.3 กิจกรรมซื้อขายสัตวน้ํา สะพานปลากรุงเทพ 
1.  การซ้ือ – ขาย สัตวน้ําทะเลของสะพานปลากรุงเทพ 
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2. การซ้ือ – ขายสัตวน้าํจดืของสะพานปลากรุงเทพ 
 

 

 

 

 

 

 

 
3. หองเย็น 

 

 

 

 

 

 

(2) ผลการดําเนินงาน 

สะพานปลากรุงเทพ เปนหนวยงานหลักที่ทํารายไดใหกับองคการสะพานปลา โดยมีรายได

ประมาณปละ 50 ลานบาท หรือ กวารอยละ 25 ของรายไดรวมจากการดําเนินงานสะพานปลาและทาเทียบ

เรือประมง อยางไรก็ดี ในชวง 5 ป ที่ผานมา ตัวเลขรายไดของสะพานปลากรุงเทพ มีความไมแนนอนจากปญหา

เร่ืองสถานที่ และคาดวาจะไดรับผลกระทบมากขึ้นในป 2554 เปนตนไป ซึ่งจะมีผลใหฐานะการเงิน โดยรวมของ

องคการสะพานปลาประสบปญหาไปดวย หากไมมีมาตรการแกไขที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม เพื่อชดเชยรายไดที่ขาด

หายไป 
สินคาสัตวน้ํา การขนสง(เที่ยว) 

ป               
งบประมาณ 

ปริมาณ(ตัน) มูลคา(บาท) รถสง 

สัตวน้ํา 

รถรับ 

สัตวน้ํา 

รายได 

(บาท) 

รายจาย 

(บาท) 

กําไรสุทธิ 

(บาท) 

2549 101,939,334 2,149,112,704 101,643 254,535 47,688,283.48 32,759,987.91 14,928,295.57 

2550 106,669,631 2,265,589,561 100,220 258,057 51,655,579.21 27,222,021.31 24,433,557.90 

2551 91,517,395 2,151,959,086 86,428 190,361 49,676,208.52 25,496,083.15 24,180,125.37 

2552 77,473,054 2,077,848,663 78,087 232,363 55,715,030.47 23,675,226.04 32,039,804.43 

2553 76,352,965 1,936,721,783 74,746 243,430 52,786,279.38 24,289,164.83 28,497,114.55 
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(3) ปญหาการดําเนินงาน ปญหาของสะพานปลากรุงเทพสวนใหญเปนปญหาดานอาคารสถานที่ 

สรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ 

(3.1) ความแออัด คับแคบ สถานที่ใหบริการไมเพียงพอ สะพานปลากรุงเทพ   เปด

ใหบริการมากวา 50 ป ปริมาณธุรกิจเติบโตขึ้นหลายเทานับจากวันที่เร่ิมเปดดําเนนิการ แมวาจะได

มีการเตรียมพื้นที่รองรับไวอยางเพียงพอในระยะแรก แตเนื่องจากขาดความเขมงวดในการจัด

ระเบียบการใชสถานที่ ประกอบกับลักษณะการขนสงสินคา   มีการพัฒนาจากการใชรถยนต หรือ

รถบรรทุกขนาดใหญ 6-10 ลอ เปนรถบรรทุกเล็ก 4 ลอ ทําใหตองใชพื้นที่ในการขนสง และจอดรถ

มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการพัฒนากิจกรรม        ท่ีเกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาสัตวน้ํา เชน การ

แปรรูปเบื้องตน(ขอดเกล็ดปลา ลอกหมึก แกะกุง เปนตน) หองเย็น การใหบริการน้ําแข็งดองสัตว

น้ํา ภาชนะสําหรับใสสัตวน้ํา      เปนตน ทําใหพื้นที่ที่มีอยูเร่ิมแออัด คับแคบ สภาพแวดลอมไม

นาดู มีกลิ่นจากการสะสมของเศษสัตวน้ํา อีกทั้งการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก และซอมแซม

โครงสรางไมมีความตอเนื่องทําอยางคอยเปน คอยไป ตามกําลังงบประมาณ และขาดการวางแผน

ระยะยาวเพื่อรองรับ ทําใหมีปญหาในเรื่องระบบโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ระบบระบายน้ํา ระบบ

บําบัดน้ําทิ้ง ถนน ลานจอดรถ เปนตน 

(3.2) อาคาร สิ่งปลูกสราง มีสภาพชํารุด สถานที่ไมถูกสุขลักษณะ ไมไดมาตรฐาน

สุขอนามัยจากลักษณะของอาคาร ส่ิงปลูกสรางที่ออกแบบเพื่อการใชงานในลักษณะของตลาด

โดยทั่วไปในระยะแรก ประกอบกับอาคารสวนใหญมีอายุการใชงานมาเปนเวลานานและไมไดรับ

การซอมแซมบํารุงรักษาเทาที่ควร ทําใหการปรับปรุงเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสุขอนามัยของ

ตลาดสัตวน้ําซึ่งมีการกําหนดขึ้นในระยะหลังโดยประเทศผูนําเขาสินคาสัตวน้ํา ทําไดโดยยาก 

โดยเฉพาะขอกําหนดของสหภาพยุโรปที่ใหความสําคัญกับการดูแลรักษาคุณภาพสัตวน้ําทุก

ขั้นตอน และกําหนดใหโครงสรางของตลาด ตองไมทําใหเกิดการปนเปอนในสินคาสัตวน้ําไดงาย มี

ระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะที่ไดมาตรฐาน  

รายละเอียดขอกําหนดของสหภาพยุโรปตาม 

(3.3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

ฝายเศรษฐกิจ เร่ืองการพิจารณาโครงการยายองคการสะพานปลา องคการอุตสาหกรรมหองเย็น 

และกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กองประมงทะเล กรมประมง โดยมีสาระสําคัญในสวนที่

เกี่ยวของกับองคการสะพานปลาสรุปไดดังนี้ 

(1) ใหองคการสะพานปลายายไปตั้งทางทิศตะวันตกเฉียงใตของกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากสัตวน้ําสวนใหญมาจากทางใต 

  (2) คาใชจายในการยาย ใหเอกชนที่ไดรับสิทธิเขาพัฒนาที่ดินบริเวณพื้นที่เดิมเปนผู

รับภาระจัดหาพื้นที่ และกอสรางสถานที่ทําการแหงใหม 
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  (3) การชดเชยใหแกหนวยงาน สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย         จะชดเชย

ใหแกผูครอบครองเดิม 50% ของผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับ สวนกรมธนารักษสามารถชดเชยได

ถึง 90% ของผลประโยชนที่ไดรับ 

• การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 9 ธ.ค. 34 
นับจากมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 9 ธันวาคม 2534 กระทรวงเกษตรและสหกรณและองคการสะพาน

ปลาไดพยายามดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวโดยมีการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณมีคําสั่งที่ 65/2535 ลงวันที่ 29 มกราคม 2535 แตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนเขารวมโครงการฯ มีอธิบดีกรมประมงเปนประธาน และผูอํานวยการองคการ

สะพานปลาเปนเลขานุการ โดยคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาวไดมอบหมายใหทั้งสามหนวยงานที่อยูในพื้นที่ ไดแก 

องคการสะพานปลา องคการอุตสาหกรรมหองเย็น และกรมประมง จัดทํารายละเอียดความตองการของแตละ

หนวยงาน เพื่อจัดทําประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมโครงการ 

2. ในป 2536 องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดมีหนังสือแสดงความประสงคขอใชพื้นที่ เพื่อ

ขยายงานขององคการโทรศัพท โดยยินดีจายคาชดเชยการใชที่ดินใหกับทั้งสามหนวยงาน              คณะกรรมการ ฯ 

จึงมีมติใหชะลอการออกประกาศเชิญชวนฯ  

3. หนวยงานทั้งสามไดประมาณคาใชจายโครงการยายสถานที่ราชการเพื่อเสนอขอคาชดเชยจาก

องคการโทรศัพทในวงเงินประมาณ 1,000 ลานบาท แบงเปนขององคการสะพานปลา 501.60 ลานบาท องคการ

อุตสาหกรรมหองเย็น 296.50 ลานบาท และกรมประมงประมาณ 200 ลานบาท 

4. ในป 2540 องคการโทรศัพทแจงยกเลิกการขอใชพื้นที่ คณะกรรมการองคการสะพานปลาจึงมี

มติใหดําเนินการออกประกาศเชิญชวนเอกชนเสนอโครงการสะพานปลาแหงใหม  

5. บริษัทแพรขาว จํากัด เมื่อ 20 มกราคม 2542 และเปดซองเมื่อ 22 กุมภาพันธ 2542  โดยมีผู

เสนอโครงการเพียงรายเดียว ไดแก บริษัทแพรขาว จํากัด ซึ่งภายหลังองคการสะพานปลาประกาศยกเลิกเนื่องจาก

รายละเอียดโครงการที่ทางบริษัทฯ เสนอไมสอดคลองกับเง่ือนไขที่วางไว ทําใหการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

ดังกลาวไมสามารถกระทําได สะพานปลากรุงเทพจึงยังคงตั้งอยูในสถานที่เดิม        มาจนถึงปจจุบัน ในขณะที่

หนวยงานของกรมประมง ไดแก กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา และกองประมงทะเล ไดยายไปอยูในบริเวณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยไดรับการสนับสนนุงบประมาณจากทางรัฐบาล ขณะที่องคการอุตสาหกรรมหองเย็น

ถูกยุบเลิกตั้งแต 1 มกราคม 2542 อยางไรก็ดี มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมีผลใหกรมธนารักษไมตอสัญญาเชาระยะ

ยาวใหองคการสะพานปลามาตั้งแตป 2538 
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โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรงุสะพานปลาสมุทรปราการ 

เพื่อรองรับธรุกิจเดิมจากสะพานปลากรุงเทพ 

หลักการและเหตุผล 

1. สะพานปลากรุงเทพจัดเปนตลาดกลางสัตวน้ําที่ใหญที่สุดในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา บน

ถนนเจริญกรุง  แขวงยานนาวา เขตสาทร บริหารจัดการโดยองคการสะพานปลา  ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ สังกดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ เปดดําเนินงานมาตั้งแตจดัตั้งองคการสะพานปลาในป 2496 เดิมมีเนื้อที่ 17 ไร 2 งาน 23.14 

ตารางวา เปนพื้นที่เชาจาก 2 หนวยงาน ไดแก กรมธนารักษ และสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ตอมาใน

ป 2555 ไดสงคืนพื้นที่เชาในสวนของสํานักงานทรัพยสินฯ ทําใหมีพื้นที่คงเหลือเฉพาะในสวนของที่ราชพัสดุเนื้อที่

ประมาณ 8 ไร 29 ตารางวา  

2. สินคาสัตวน้ําที่นําเขามาจําหนายที่สะพานปลากรุงเทพมีทั้งสินคาสัตวน้ําทะเล และสินคาสัตวน้ําจืด โดย

ชาวประมง เกษตรกร   ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และผูรวบรวมสัตวน้ํา จะทําการขนสงสัตวน้ําจากทาขึ้นปลาในจังหวัด

ชายทะเลในภาคใตและภาคตะวันออก หรือแหลงเพาะเลี้ยงในจังหวัดตางๆ มาทางรถบรรทุก รถตูเย็นหรอืรถกระบะ  

ซึ่งมีจํานวนเฉลี่ยประมาณ 200 เที่ยว/วัน คิดเปนปริมาณสัตวน้ําเฉล่ียวันละประมาณ 300 ตัน หรือ ปละเกือบ 

100,000 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 2,000 ลานบาทตอป 

3. ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ 9 ธันวาคม 2534 เร่ือง การพิจารณาโครงการยายองคการสะพานปลาฯ เพื่อให อสป.สามารถพัฒนาสะพาน

ปลากรุงเทพตามแผนงานที่วางไว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับ

ความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา

ดําเนินการ ทั้งนี้ใหดําเนินการตามขอกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ และมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และตองนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่จะดําเนินโครงการดวย 

4. ผลจากการประชุมคณะทํางาน ๙ กระทรวงเพื่อติดตามวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปครั้งท่ี 7/2555  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 

2555 โดยมี นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ใหกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกันศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ

บริเวณถนนเจริญกรุง ใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญตอไป 

5. จากการประชมุหารือกับสคร.ในระหวางเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2556 ไดขอสรุปในเบื้องตนวา องคการสะพาน

ปลาควรมีสํานักงานใหญตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

กิจการแพปลา พ.ศ. 2496 สวนที่เหลือใหยายไปสะพานปลาสมุทรปราการ และใหคงกิจกรรมบางสวนซ่ึงเปน

ภารกิจขององคการสะพานปลา โดยจัดทําเปนตลาดกลางสัตวน้ําคุณภาพที่ทันสมัย(Modern Wholesale Fish 

Market) โดยกระทรวงการคลังจะนําเสนอคณะกรรมการกํากับนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา และขอจัดสรร
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งบประมาณรายจายประจําป 2556 ประมาณ 200 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายในการยายกิจกรรมสะพานปลา

กรุงเทพไปสะพานปลาสมุทรปราการ 

6. ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ เร่ือง ผลการประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไข

ปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค คร้ังที่ 2/2556 ในประเด็นขอเสนอของกกร.ขอใหเรงรัดโครงการยายตลาดสะพาน

ปลากรุงเทพ (ยานนาวา) ไปต้ังที่ปากน้ําสมุทรปราการภายในป 2556 เพื่อลดความแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

และพื้นที่ใกลเคียง โดยมติที่ประชุมมอบหมายใหกระทรวงการคลัง รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใหรอง

นายกรัฐมนตรี(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เปนที่ปรึกษาทําการศึกษาความเหมาะสมความจําเปน และความเปนไป

ไดในการพัฒนาสะพานปลาในภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการยายหรือพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ และพิจารณาใช

ประโยชนจากสะพานปลาสมุทรปราการทั้งระบบเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

รายละเอียดโครงการ 

จากแนวนโยบายรัฐในหลายภาคสวน องคการสะพานปลาจึงไดจัดทําแผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพเพื่อสนับสนุน

การทองเที่ยว  ภายใตหลักการ 3 ประการ ไดแก 

1. จัดใหมีสํานักงานใหญในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

กิจการแพปลา พ.ศ. 2469 “มาตรา 7 ใหองคการสะพานปลาตั้งสํานักงานใหญในจังหวัดพระนคร” 

2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบตลาดกลางสัตวน้ําใหทันสมัย เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว 

3. องคประกอบของโครงการไมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม และการจราจรบนถนนเจริญกรุง

สอดคลองกับแผนการพัฒนาพื้นที่ริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณเชิงสะพานสาทร ตั้งแตวัดยานนาวา อูกรุงเทพ จนถึง

สะพานปลากรุงเทพ 

จากหลักการทั้ง 3 ประการ ขางตน องคการสะพานปลาไดกําหนดแนวคิดในการพัฒนา  สะพาน

ปลากรุงเทพ โดยยังคงความเปนตลาดสัตวน้ําเพื่อคงวัฒนธรรมการคาดั้งเดิมในพื้นที่ดวยองคประกอบที่

ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของสังคมเมือง ดังนี้ 

(1) ตลาดกลางสัตวน้ําทันสมัย (Modern Wholesale Fish Market) ไดมาตรฐานดานสุขอนามัย และไมมีผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม เพื่อรองรับสินคาสัตวน้ําคุณภาพสูงซึ่งผานการคัดเลือกแลว 

(2) อาคารสํานักงาน (Office Building) ทั้งในสวนขององคการสะพานปลา ผูประกอบการที่เกี่ยวของ ผูผลิต   ผู

สงออก เปนตน ชวยอํานวยความสะดวกใหผูประกอบการ ทั้งในสวนของผูผลิต ผูจัดสงวัตถุดิบ และผูคาสัตวน้ํา 

ตั้งแตตนน้ํา จนถึงปลายน้ํา  
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(3) ศูนยการเรียนรูและศูนยขอมูลประมง (Fisheries Learning & Information center) ทั้งในดานวิธีการจับสัตวน้ํา 

อุปกรณเครื่องมือการจับสัตวน้ํา การดูแลรักษาคุณภาพสัตวน้ํา การตลาดสัตวน้ํา วิธีการปรุงอาหารทะเล และ

ประโยชนของการบริโภคสัตวน้ํา เพื่อกระตุนใหเยาวชน และประชาชนทั่วไปไดรับรูและตระหนักถึงประโยชนของ

สัตวน้ํา 

(4) ตลาดขายปลีกสินคาสัตวน้ําคุณภาพ (Seafood Retail Market) เพื่อจําหนายใหกับประชาชนทั่วไป โดย

ดําเนินการในลักษณะของ Modern Trade ไดแก ซุปเปอรมารเก็ต หรือ ไฮเปอรมารเก็ต ซึ่งสอดคลองกับวิถีชีวิต 

และสังคมของชาวกรุงเทพ ซึ่งมีแนวโนมซื้อสินคาเพื่อประกอบอาหารในหางมากขึ้น 

(5) ศูนยแสดงสินคาประมง (Factory Outlet, conference and exhibition center) เปนแหลงรวมผูผลิตสินคาสัตวน้ําแปรรูป 

แชแข็ง และสินคาสัตวน้ําสงออก เพื่อใหเปนสถานที่แสดงสินคาจากโรงงาน เจรจาธุรกิจ ตลอดจนจัดการประชุมเชิง

วิชาการ จัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการในโอกาสตางๆ ซึ่งจะชวยสงเสริมการคาและการสงออกสินคาสัตวน้ํา  

(6) ภัตตาคารและรานอาหารทะเล (Seafood Restaurant) ซึ่งใชวัตถุดิบสัตวน้ําคุณภาพดีจากตลาดกลางของ

สะพานปลากรุงเทพ เพื่อเปนสรางความนิยมและความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาสัตวน้ําจากสะพานปลากรุงเทพ 

เปนการสงเสริมการบริโภคสัตวน้ํา และเพิ่มแหลงทองเที่ยวใหกับกรุงเทพฯ อีกดวย 

ทั้งนี้ เพื่อใหแผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพมีความสอดคลองกับโครงการพัฒนาพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง ตาม

นโยบายรัฐบาลที่ตองการใหพื้นที่บริเวณนี้เปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม องคการสะพานปลาจึงเห็น

ควรใหบรรจุแผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวไวเปนสวนหนึ่งดวย โดยองคการสะพาน

ปลาขอทําหนาที่บริหารจัดการองคประกอบลําดับที่ (1) (2) และ (3) ซึ่งเปนภารกิจหลักขององคกรสวนลําดับที่ (4)-

(6) กระทรวงการคลังอาจใหสิทธิหนวยงานรัฐอ่ืนๆ หรือเอกชนเขาบริหารตามความเหมาะสม 

แนวคิดในการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพดังกลาวขางตน นอกจากจะเปนการสรางแหลงทองเที่ยวที่สามารถดึง

ความสนใจจากกลุมเปาหมายใหมๆ โดยการนําเสนอมุมมองในเชิงวัฒนธรรม การคา และการบริโภคอาหารทะเล 

เชนเดียวกับเมืองใหญหลายๆ แหงในตางประเทศ ยังเปนการยกระดับมาตรฐานสินคาสัตวน้ํา ซึ่งจะชวยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันใหกับผูสงออกสัตวน้ําของไทย 

การปรับเปล่ียนลักษณะธุรกิจของสะพานปลากรุงเทพจากตลาดกลางสัตวน้ําแบบดั้งเดิม ซึ่งมีสินคาทุกชนิด ทุก

ระดับราคา จากแหลงประมงและการเพาะเลี้ยงทั่วประเทศ มาเปนตลาดกลางสัตวน้ําทันสมัยคัดเฉพาะสินคา

คุณภาพ ทําใหตองมีการจัดเตรียมตลาดแหงใหมเพื่อรองรับสินคาสัตวน้ําจากตลาดเดิม และเปนสถานที่คัดเลือก 

บรรจุสินคาคุณภาพ เพื่อสงมาจําหนายที่สะพานปลากรุงเทพ องคการสะพานปลาจึงมีแผนปรับปรุงสะพานปลา

สมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยูในเขตปริมณฑล บริเวณถนนทายบาน อําเภอเมืองสมุทรปราการ ปากแมน้ําเจาพระยา มี

พื้นที่กวางขวางกวา 80 ไร พรอมทาเทียบเรือ และส่ิงอํานวยความสะดวกในการซื้อขายสัตวน้ําตามมาตรฐาน

สุขอนามัย โดยทําการกอสรางอาคารสํานักงาน ตลาดสัตวน้ํา ตลอดจนซอมแซมโครงสรางพื้นฐาน อาคารสิ่งปลูก
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สรางเดิม และจัดใหมีเครื่องมือ อุปกรณที่จําเปนในการซื้อขายและขนถายสินคาสัตวน้ํา รวมถึงมีการวางแผนใช

ประโยชนสะพานปลาสมุทรปราการใหเต็มศักยภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556   

สําหรับงบประมาณดําเนินการของโครงการนี้ สามารถแบงไดเปนสองสวน ไดแก   

สวนที่ 1 โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว 

   ดําเนินการโดยกระทรวงการคลัง โดยเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนเจริญกรุงเปน

แหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม 

สวนที่ 2 โครงการปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ 

   ดําเนินการโดยองคการสะพานปลาโดยการสนับสนุนงบประมาณจากระทรวงการคลัง 
แนวทางการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการเสนอสคร. 
เงื่อนไข 
1. หากกระทรวงการคลัง หรือหนวยงานอื่นไดรับมอบหมายใหเปนเจาของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมฝงแมน้ํา

เจาพระยาตามที่สคร. ระบุขอใหบรรจรุายการกอสรางสํานักงานใหญของอสป. ตลาดกลางสัตวน้ําคณุภาพพรอมสิง่

อํานวยความสะดวกที่จําเปน พิพิธภัณฑ และศูนยเรียนรู ไวในโครงการดวย สําหรับคาเชาพื้นที่ขอใหพิจารณาใน

อัตราตํ่าสุด และยกเวนในสวนของศูนยเรียนรูและพิพิธภัณฑ โดยอสป.ไดประมาณขนาดพื้นที่ที่ตองการให

เหมาะสมกับกิจกรรม รวม 8,514 ตารางเมตร  

2. ขอใหกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน เพื่อใหอสป.เตรียมแผนการโยกยายธุรกิจ และการบรหิาร

จัดการพื้นที่ใหสอดคลองกับโครงการของรัฐบาล  

3. ขอใหจังหวดัสมุทรปราการเรงปรับปรุงถนนภายในจงัหวัดซึง่เปนเสนทางขนสงเชือ่มตอจากถนนสุขุมวทิเลียบฝง

ทะเลเขาสูถนนทายบาน เพือ่แกปญหาการจราจรในตัวจังหวัด รวมถงึการทําเขื่อนกนัน้ําทวมตลอดแนวริมฝงแมน้ํา

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม 

4. ขอใหกระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการเพื่อรองรับธุรกิจ

ของสะพานปลากรุงเทพ และการเตรียมการเพื่อโยกยายตลาด วงเงิน 920 ลานบาท รายละเอียดดังนี้ 

(1) คากอสรางปรบัปรุงสะพานปลาสมุทรปราการวงเงิน    วงเงิน    585 ลานบาท 

(2) คาชดเชยรายได(คาเสียโอกาส)ของสะพานปลากรุงเทพ ในชวงโยกยายธุรกิจระยะเวลา  

       3 ปๆ ละ 50 ลานบาท วงเงิน 150 ลานบาท 

(3) คาเชาสาํนกังานอสป.ชั่วคราวชวงกอสราง  วงเงนิ 15 ลานบาท(1,000 ตารางเมตร@ 500 

บาท/เดือน ระยะเวลา 3 ป) 

(4) คาขนยายของอสป.และผูประกอบการ วงเงิน 50 ลานบาท 
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(5) คาการตลาด ประกอบดวย 

คาโฆษณา ประชาสัมพนัธ และคาสงเสรมิการตลาด วงเงิน  100 ลานบาท 

(6) งบประมาณโครงการเกษยีณกอนอายุเพือ่แกปญหาบคุลากร   วงเงนิ  20 ลานบาท 

แผนการดําเนินโครงการ  
 ระยะที่ 1  แผนปฏิบัติการประจําป 2557 เพื่อเตรียมความพรอมในการยายกิจกรรมตลาดสตัวน้าํ

เดิมของสะพานปลากรุงเทพ ไปสะพานปลาสมุทรปราการ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. วัตถุประสงค  

 1.1 เพื่อเตรียมความพรอมในการยายกิจกรรมตลาดสัตวน้ําเดิมของสะพานปลากรุงเทพ ไปสะพานปลา

สมุทรปราการ 

 1.2  เพื่อเตรียมความพรอมของผูประกอบการในการเขาสูระบบตลาดสินคาสัตวน้ําคุณภาพของสะพาน

ปลากรุงเทพ 
2. เปาหมายโครงการ 

 สามารถดาํเนนิการเปนไปตามกิจกรรมตามแผนดําเนินงานโครงการปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ

เพื่อรองรับธุรกิจจากสะพานปลากรุงเทพ 
          3. ตัวชี้วัดโครงการ   
 ความสาํเร็จของกิจกรรมตามแผนดําเนินงานโครงการปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการเพื่อรองรับธุรกิจ

จากสะพานปลากรุงเทพ 
          4. ขัน้ตอนการดาํเนินการ 

4.1 ตั้งคณะทาํงานปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ เพื่อรองรับธุรกจิจากสะพานปลากรุงเทพ 

4.2 จัดทาํแผนปรับปรุงสะพานปลาสมทุรปราการ เพื่อรองรับธุรกิจจากสะพานปลากรุงเทพ และนําเสนอ

คณะกรรมการองคการสะพานปลา  

4.3 การดําเนนิงานตามแผนปรับปรุงสะพานปลาสมทุรปราการ เพื่อรองรับธุรกิจจากสะพานปลากรุงเทพ 

โดยแบงการดําเนนิงาน ดังนี ้

      1) จัดประชุมผูประกอบการทัง้ในสวนของสะพานปลากรุงเทพและสะพานปลาสมุทรปราการ เพื่อ

เตรียมความพรอมในการปรบัปรุงการบริหารจัดการดานตลาดสัตวน้าํ 

      2) ทาํการสํารวจและออกแบบเพื่อดําเนินการปรับปรุงโครงสรางพืน้ฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 

เพื่อรองรับกิจกรรมตลาดสินคาสัตวน้ําเดมิของสะพานปลากรุงเทพ 

      3) ดําเนินการเกี่ยวกับการของบประมาณสนับสนุนโครงการ 

4.4 จัดทาํรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ เสนอให

คณะกรรมการองคการสะพานปลาพิจารณา 
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          5. การบริหารจัดการโครงการ  
 การดําเนินงานบริหารจัดการโครงการโดย ฝายปฏิบัติการ 1 องคการสะพานปลา  
        6. แผนการดําเนินงาน 

 ระยะที่ 2 เตรียมการโยกยายธุรกิจและการบริหารตลาดกลางสัตวน้ําคุณภาพ และศูนยเรียนรู ฯ 

   ระยะเวลา 1-2 ป  

(1)  ประชาสัมพันธ และดําเนินกิจกรรมดานการตลาดเพื่อใหผูประกอบการ ลูกคา และบุคลากร

เตรียมการโยกยายธุรกิจ 

(2) เจรจา ทําความตกลง กําหนดเงื่อนไข คาชดเชย และแผนการตลาด กับภาคเอกชนในพื้นที่

สะพานปลากรุงเทพทั้งหมด 

(3) รวมกับที่ปรึกษาออกแบบโครงการของกระทรวงการคลัง เพื่อกําหนดรายละเอียดของอาคาร 

สิ่งปลูกสรางสวนที่องคการสะพานปลารับเปนผูบริหารจัดการ 

(4) เตรียมจัดหาอาคารสํานักงานองคการสะพานปลาเปนการชั่วคราวระหวางการกอสราง 

(5) โยกยายธุรกิจตามแผนงานที่วางไว 

 

2556 2557 
ลําดับ กิจกรรม 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1 ตั้งคณะทํางานปรับปรุงสะพานปลา

สมุทรปราการฯ 

            

2 จัดทําแผนปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ

และเสนอตอคณะกรรมการองคการสะพานปลา 

            

3 การดําเนินงานตามแผนปรับปรุงสะพานปลา

สมุทรปราการ 

            

 3.1 จัดประชุมผูประกอบการทั้งในสวนของ

สะพานปลากรุงเทพและสะพานปลา

สมุทรปราการ 

            

 

 

 3.2 ทําการสํารวจและออกแบบเพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ

สะดวก 

            

 3.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการของบประมาณ

สนับสนุนโครงการ 

            

4 

 

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผน

ปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ เสนอให

คณะกรรมการองคการสะพานปลาพิจารณา 

            



 

 

 

102 

บทที่ 9 
แผนดานการเงินขององคการสะพานปลา 

พ.ศ. 2558 – 2562 

สวนที่ 2 : ขอมูลแสดงฐานะการเงิน (ขอมูลประกอบงบกําไรขาดทุน) 
 
1. บทวิเคราะหผลการดําเนินงานปที่ผานมา 
  ในระยะหลายปที่ผานมาการดําเนินงานขององคการสะพานปลาประสบปญหาอยางตอเนื่อง  ทํา

ใหผลประกอบการมีแนวโนมลดลง โดยมีสาเหตุสําคัญไดแก 

  1. รายไดจากการดําเนินงานหลักมีแนวโนมลดลง แมวาองคการสะพานปลาไดมีการขยาย

งานดานธุรกิจเพื่อเปนการสรางรายไดเพิ่ม แตยังไมสามารถสรางรายไดใหเปนไปตามเปาหมาย ในขณะที่รายได

กวารอยละ 80 ขององคการสะพานปลามาจากการดําเนินงานของสะพานปลา/ทาเทียบเรือประมงตางๆ ซึ่งสวน

ใหญ ไดแก รายไดจากการจัดเก็บคาบริการ คาธรรมเนียมตางๆ และรายไดจากการบริหารทรัพยสิน ไดแก คาเชา

อาคารและที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการประมงในพื้นที่ของสะพานปลา/ทาเทียบเรือประมงตางๆ  เปน

เหตุใหรายไดสวนใหญขององคการสะพานปลาขึ้นอยูกับภาวการณประมงเปนหลัก และมีแนวโนมลดลงอยาง

ตอเนื่องจากภาวะประมงซบเซา ซึ่งมีสาเหตุจากปจจัยภายนอกตางๆ ดังนี้ 

  1) ทรัพยากรสัตวน้ําในประเทศเสื่อมโทรมจากการทําประมงมากเกินไป(Overfishing) 

  2) การทําประมงนอกนานน้ํา มีปญหาเกี่ยวของกับขอตกลงและกฎระเบียบตางๆ ที่ไมเอื้อตอการ

ลงทุนของผูประกอบการของไทย 

  3) การสงออกสินคาสัตวน้ําไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจซบเซาทั่วโลก 

  4) ราคาน้ํามันดีเซลสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหชาวประมงประสบภาวะขาดทุน ตองหยุดทําการ

ประมงจํานวนมาก 

  5) ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหปริมาณธุรกิจในพื้นที่ลดลง 

  2.  ปญหาพื้นที่ธุรกิจลดลงของสะพานปลากรุงเทพ จากการที่สะพานปลากรุงเทพซึ่งเปน

หนวยสรางรายไดสําคัญ ตองสงคืนพื้นที่ใชงานประมาณครึ่งหนึ่งใหกับสํานักงานทรพยสินสวนพระมหากษัตริย

เจาของที่ดิน โดยพื้นที่ดังกลาวสวนใหญเปนพื้นที่ธุรกิจ ไดแก สวนที่เปนโรงคลุมจําหนายสัตวน้ํา และอาคารแพ

ปลา  ทําใหมีปญหาในการจัดเก็บรายได มีผลกระทบคอนขางรุนแรงตอผลการดําเนินงานในภาพรวมขององคการ

สะพานปลาโดยเฉพาะในป 2555 เปนตนมา 

  3. คาใชจายสูงขึ้น ทั้งในสวนของคาใชจายดานบุคลากรจากการปรับข้ึนคาจาง คาตอบแทนตาม

นโยบายรัฐบาล และการปรับเพิ่มคาจางประจําป รวมถึงภาระคาใชจายดานการดูแลมาตรฐานสุขอนามัยสะพาน

ปลาและทาเทียบเรือประมง  ไดแก คาใชจายในการผลิตน้ําสะอาดลางสัตวน้ํา คาใชจายเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ํา

เสีย ทําใหองคการสะพานปลามีตนทุนการดําเนินงานในสวนนี้เพิ่มข้ึน ไมนับรวมถึงคาใชจายในการซอมแซม 
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บํารุงรักษาอาคาร ส่ิงปลูกสรางในหนวยงานตางๆ  ซึ่งสวนใหญมีอายุการใชงานมาเปนระยะเวลานาน ในขณะที่

การบํารุงรักษาเปนไปอยางจํากัด เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ 

  4. แผนการหารายไดเพิ่มไมเปนไปตามเปาหมาย  แมวาในปที่ผานมาองคการสะพานปลาจะ

มีโครงการหารายไดเพิ่มจากการบริหารทรัพยสินในสะพานปลา/ทาเทียบเรือประมงตางๆ หลายโครงการ 

ตัวอยางเชน การพัฒนาที่ดินบานพักพนักงานทีทาเทียบเรือประมงหัวหิน การการกอสรางอาคารพาณิชยยก

กรรมสิทธิ์ที่ทาเทียบเรือประมงชุมพร เปนตน แตโครงการสวนใหญไมสามารถสรางรายไดตามเปาหมาย เนือ่งจากมี

อุปสรรคในการดําเนินโครงการ ในขณะที่การดําเนินงานดานธุรกิจ โดยเฉพาะโครงการจัดสงสินคาสัตวน้ําและ

ผลิตภัณฑสัตวน้ําแปรรูปใหกับกรมราชทัณฑไมเปนไปตามแผนที่วางไวจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกรม

ราชทัณฑ 
2. หลักเกณฑและสมมติฐานปปจจุบัน และปลวงหนา 

องคการสะพานปลา  ใชหลักเกณฑและสมมติฐานปปจจุบันและปลวงหนา ในการจัดทํา

งบประมาณป 2558 โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานป 2557  ที่ผานมา และประมาณการรายไดตามแผนหา

รายไดเพิ่มของแตละหนวยงาน และแผนงานโครงการที่สําคัญ เชน โครงการศูนยกลางคาสัตวน้ํากรุงเทพ ,โครงการ

พัฒนาศักยภาพสะพานปลาทาเทียบเรือประมงตางๆ สวนคาใชจายใชเกณฑตามภาวะ คาครองชีพที่เพิ่มข้ึน

โดยเฉพาะหมวดเงินเดือน และหมวดสาธารณูปโภค   แตยังคงยึดหลักประหยัดตามความจําเปนในสวนที่

ดําเนินการได สําหรับประมาณการในป 2558 – 2562  ประมาณการรายได และคาใชจายเพิ่มข้ึน ประมาณ 5%  

แตทั้งนี้จะพิจารณาความเปนไปไดในแตละรายการประกอบการพิจารณาดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

104 

 ประมาณการงบกําไรขาดทุน 
            ปงบประมาณ 2558-2562 

                     

                                   หนวย:ลานบาท 

รายการ 2557 2558 2559 2560 2561
รายได

- แผนงานใหบริการ 197.532 207.409 217.779 228.668 240.101

- แผนงานดําเนินธุรกิจ/โครงการ 80.994 89.093 98.003 107.803 118.583

- กองทุนสงเคราะห 4.204 4.414 4.635 4.867 5.110

- กองทุนสวัสดิการ 1.708 1.793 1.883 1.977 2.076

รวมรายได 284.438 302.7096 322.29975 343.31487 365.87077

คาใชจาย

- แผนงานใหบริการ 202.633 212.765 223.403 234.573 246.302

- แผนงานดําเนินธุรกิจ/โครงการ 75.007 82.508 90.758 99.834 109.818

- กองทุนสงเคราะห 4.204 4.414 4.635 4.867 5.110

- กองทุนสวัสดิการ 1.488 1.562 1.641 1.723 1.809

รวมคาใชจาย 283.332 301.249 320.437 340.997 363.038

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 1.106 1.461 1.863 2.318 2.833
 

 

หมายเหต ุ

1. ป 2558 เปนตัวเลขตามงบประมาณประจําป 2558 ที่ตั้งไวเปนปฐาน 

2. รายได -รายจายแผนงานใหบริการ เพิ่มขึ้น 5 %ทุกๆป 

3. รายได –รายจายแผนงานดําเนินธุรกิจ/โครงการ เพิ่มขึ้น 10 %ทุกๆป 
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องคการสะพานปลา 
149 เจริญกรุง 58 ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2212-4490 โทรสาร 0-2212-5899 

 
Fish Marketing Organization 

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


