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คํานํา 

  องคการสะพานปลาไดจัดทําแผนวิสาหกิจ ซึ่งเปนแผนระยะยาว 5 ป  โดยกําหนดทิศ

ทางการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของกระทรวงการคลังในการปรับบทบาทองคกร ใหสอดคลองกับ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลง โดยยังคงใหความสําคัญกับการทําหนาที่ใหบริการสถานที่ขนถายและจําหนาย

สินคาสัตวน้ํา เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งองคกร ซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัติจัด

ระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496  อยางไรก็ดี เพื่อเปนการแกปญหารายไดจากการดําเนินงานมีแนวโนม

ลดลงจากภาวะประมงซบเซา  องคการสะพานปลาจึงไดปรับเปล่ียนทิศทางการดําเนินงานจากงาน

ใหบริการเปนหลัก มาเปนการขยายงานดานธุรกิจใหมากขึ้น และเพื่อใหแผนวิสาหกิจฉบับนี้มีความเปน

ปจจุบัน จึงไดกําหนดใหมีการทบทวนแผนเปนประจําทุกป หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 โดยทําการปรับปรุง

รายละเอียดขอมูลดานสถานการณ และปจจัยที่เกี่ยวของ และปรับเปลี่ยนชวงเวลาของแผนโดยตัดปที่ผาน

มาออก และเพิ่มปถัดจากแผนเดิมอีก 1 ป ซึ่งจะทําใหกรอบระยะเวลาของแผนยังคงเปนระยะเวลา 5 ป นับ

จากปที่กําลังจะมาถึง เชนนี้เร่ือยไป   

  สําหรับเนื้อหาของแผนวิสาหกิจฉบับนี้ มีการกําหนดแผนงาน โครงการตามกรอบแนวคิด

ขางตน โดยแบงกลยุทธการดําเนินงานออกเปน 4 กลยุทธ และไดมีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับความสอดคลอง

ของแผนธุรกิจกับการบริหารความเสี่ยงขององคกร เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ ใหกับ

หนวยงานผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการตางๆ รวมถึงมีการจัดทําแผนการเงิน ประมาณการผลตอบแทน

ของโครงการตางๆ ที่มีผลตอการเพิ่มมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร  เพื่อใหการดําเนินงานในภาพรวมขององคกร

บรรลุตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมาย 

 

                  สํานักงานยทุธศาสตรและแผนงาน 

         สิงหาคม 2555 
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บทที่ 1 

สถานการณและแนวโนมธุรกิจตลาดสัตวน้ําของไทย 

 อุตสาหกรรมประมงนับเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ จาก

สถิติของกองประมงตางประเทศ กรมประมง สะทอนใหเห็นวา มูลคาสงออกสินคาประมงประเภทตางๆ 

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 มีประมาณ 1,017,275 ตัน มูลคา 110,861 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 17 

โดยปริมาณ และรอยละ 9  โดยมูลคา เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 ประเทศรัสเซียมีอัตราการขยายตัวมาก

ที่สุดรอยละ 138.52 โดยปริมาณ และรอยละ 97.55 โดยมูลคา รองลงมาไดแก ประเทศจีนรอยละ 84.03 

โดยปริมาณ และรอยละ 128.04 โดยมูลคา กลุมอเมริกาใตเพิ่มข้ึนรอยละ 35.44 โดยมูลคา และ69.78 โดย

ปริมาณสวนกลุมประเทศเอฟตาลดลงรอยละ 18.51 โดยปริมาณ และรอยละ 17.34 โดยมูลคาไทยสงออก

สินคาประมงไปยังสหรัฐอเมริกามากที่สุด คิดเปนสัดสวน 27 โดยมูลคา ลดลงจากป 2552 เพียงเล็กนอย

จากมูลคาการสงออกสินคาประมงทั้งหมดของไทย รองลงมาไดแก ญี่ปุนมีสัดสวน 21 ลดลงจากป 2552 ซึ่ง

มีสัดสวน 22.14 และกลุมสหภาพยุโรป สัดสวน 14.55 ลดลงจากป 2552 ซึ่งมีสัดสวน 15.32 ของมูลคาการ

สงออกสินคาทั้งหมด จีน อาเซียน กลุมตะวันออกกลาง รัสเซียและออสเตรีย มีสวนแบงตลาดของมูลคาการ

สงออกสินคาประมงลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 ในชวงเวลาเดียวกัน 

 อุตสาหกรรมประมงมีองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน ซึ่งประกอบดวยการผลิต(การจับสัตว

น้ําและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) การแปรรูปสัตวน้ํา และการตลาดสัตวน้ํา ดังนั้น ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ประมงจะตองนําองคประกอบทั้งสามสวนมาพิจารณารวมกัน และตองมีการพัฒนาทุกองคประกอบไป

พรอมๆกัน อุตสาหกรรมประมงจึงจะมีการพัฒนาอยางแทจริง อยางไรก็ตามที่ผานมาประเทศไทยไดมุงเนน

พัฒนาดานการผลิตมากกวาดานอื่น สวนการพัฒนาดานการตลาดในสวนของภาครัฐมีการดําเนินการ

คอนขางนอย การตลาดสัตวน้ําสวนใหญจึงถูกพัฒนาขึ้นมาโดยภาคเอกชน ซึ่งวัตถุประสงคหลักของ

ภาคเอกชน ก็คือการแสวงหากําไรสูงสุด จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ชาวประมงที่อยูในสวนการผลิตสวนใหญยัง

ยากจนอยู ในปจจุบันมีหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการพัฒนาตลาดสัตวน้ําโดยตรงอยูเพียงหนวยงาน

เดียว คือ องคการสะพานปลา ซึ่งถือเปนหนาที่หลักขององคการสะพานปลา นอกจากการพัฒนาตลาด

สินคาสัตวน้ําแลว ยังมีหนาที่ในการพัฒนาชุมชนประมงและชวยเหลือการดําเนินงานของสถาบันตางๆของ

ชาวประมง รวมทั้งการใหความชวยเหลือแกครัวเรือนประมงที่ยากไรอีกดวย 

 ในป 2554 ที่ผานมา อุตสาหกรรมประมงในประเทศ ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆดังนี้ 1) ราคา

น้ํามันในตลาดโลก 2) ปญหาทรัพยากรประมงลดลง 3) การประมงนอกนานน้ําไทย 4) ปญหาแรงงาน      

5) ปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

 จากปญหาราคาน้ํามันในตลาดโลกที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งน้ํามันจัดเปนตนทุนหลักคิด

เปนสัดสวนกวารอยละ 50 ของตนทุนการทําประมงโดยรวม ทําใหไดรับผลกระทบคอนขางรุนแรง 
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เรือประมงบางสวนตองหยุดเปนการชั่วคราว หรือเลิกกิจการ นอกจากนี้ปญหาทรัพยากรประมงลดลงในทุก

ภูมิภาคของโลก ก็ทําใหตองใชเวลาในการทําประมงนานขึ้นแตผลผลิตประมงลดลง ซึ่งเปนผลตอเนื่องไปถงึ

การที่ประเทศตางๆพยายามสรางเงื่อนไขในการอนุญาตใหเรือประมงจากประเทศอื่นเขาทําประมง 

กอใหเกิดปญหาของการทําประมงนอนนานน้ําไทย ดังเชนกรณี การทําประมงในนานน้ําของประเทศ

อินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซียตอสัญญาใหเรือไทยที่เขาไปทําประมงในนานน้ําอินโดนีเซียถึงเดือนกันยายน 

2549 เทานั้น หลังจากกองเรือประมงของไทยตองดําเนินการในรูปแบบการรวมทุน ทําใหปจจุบันเรือประมง

ไทยที่เขาไปทําการประมงในนานน้ําอินโดนีเซีย จะทําได 2 ลักษณะ คือ โอนเรือประมงมาเปนทุนรวมกับ

บริษัทผูประกอบการในอินโดนีเซียหรือบริษัทผูประกอบการธุรกิจประมงอินโดนีเซียเชาเรือประมงไทยไปทํา

การประมงในนานน้ําอินโดนีเซีย อยางไรก็ตาม จากปญหาดังกลาวสงผลใหปริมาณวัตถุดิบสัตวน้ําที่

สงกลับจากอินโดนีเซียมาไทยลดลงรอยละ 80 เนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติแผนการรวมทุน และแผนเชาเรือ 

ซึ่งผูประกอบการเรือประมงไทยสงใหกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมงอินโดนีเซียพิจารณาอนุมัติ

ตองใชเวลาถึง 2-3 เดือนทําใหขณะนี้เรือประมงไทยตองหยุดทําการประมงในอินโดนีเซียเปนการชั่วคราว 

จนกวาแผนดังกลาวจะไดรับการอนุมัติ นอกจากนี้ ปญหาการทําประมงนอกนานน้ําในมาเลเซีย ก็มีการจัด

ระเบียบการทําประมงในการหามการเชาเรือจากตางประเทศ และกําหนดสัดสวนการนําสัตวน้ําขนถานผาน

ทาเทียบเรือประมงสําหรับเรือสองสัญชาติที่ไดรับสิทธิการซื้อน้ํามัน ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลกระทบโดยตรง

ตอจํานวนสินคาประมงผานสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงของไทย นอกจากนี้ปญหาแรงงาน จากการ

ที่คนไทยไมคอยเขามาใชแรงงาน ทําใหตองใชแรงงานชาวตางประเทศที่คาจางสูงกวาคนไทย ตลอดจน

ปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบกับการดําเนินชีวิต

และการคาขายสินคาของชาวประมง รวมถึงแพปลาในพื้นที่ดังกลาว 

 สวนอุตสาหกรรมประมงภายนอกประเทศ โดยปกติปริมาณสินคาประมงสงออก
จะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้ 1) การแข็งคาของเงินบาท 2) สภาพเศรษฐกิจไทยและโลกที่
ปรับเปลี่ยนไป 3) ราคาน้ํามันในตลาดโลก และ 4) กฎระเบียบและขอปฏิบัติตางๆ 

 จากภาวะคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นในปจจุบัน สงผลใหราคาสงออกของไทยที่สูงขึ้นเมื่อเทียบ

กับประเทศคูแขง อยางไรก็ดี จากตัวเลขของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กรมศุลกากร 

ในชวงเดือน ม.ค.-มิ.ย.2553 ไทยยังคงมีมูลคาสงออกรวมเพิ่มข้ึน โดยมีมูลคาการสงออกทั้งสิ้น 3,020,594 

ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 27.45 จากชวงเดียวกันของปกอนที่มีมูลคาการสงออก 2,370,033 ลานบาท 

นอกจากนี้ ตัวเลขของกองประมงตางประเทศ กรมประมง ยังพบวา สินคาประมงกลับไมไดรับผลกระทบ

เทาที่ใดนัก โดยมีมูลคาการสงออก 110,861 ลานบาท เพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 9.24 เมื่อเปรียบเทียบกับชวง

เดียวกันในป 2552 ที่มีมูลคาการสงออก 101,479 ลานบาท ทั้งนี้ เนื่องจากการขยายตลาดมากขึ้น เชน ใน

รัสเซีย จีน เปนตน  
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 ดานราคาน้ํามันในตลาดโลก ยังคงเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องนับต้ังแตป 2553 เนื่องจากการ

ประมงในนานน้ําไทย มีเรือประมงรอยละ 80 เปนเรืออวนลาก ซึ่งประมาณรอยละ 79 ของตนทุนทั้งหมด

เปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง (น้ํามันดีเซล) ปจจุบันคาดวา เรือประมงไดหยุดทําการประมงแลวประมาณรอยละ 

60 อยางไรก็ดี ในบัญชี 2553 อสป.ไมไดรับนโยบายจากรัฐบาล ในการออกมาตรการดานน้ํามันราคาถูก

สําหรับชวยเหลือชาวประมง 

 ดานปญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบและขอปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับการคาสัตวน้ําและ

ผลิตภัณฑสัตวน้ําออกไปยังตางประเทศ ซึ่งกําหนดใหประเทศคูคาตองปฏิบัติตาม ทําใหเกิดขอไดเปรียบ

เสียเปรียบทางการคา เชน แหลงกําเนิดสินคา มาตรการภาษีตอบโตการทุมตลาด ฯลฯ โดยป 2550 ไทย

ประสบปญหาการสงออกทูนา ซึ่งตนทุนวัตถุดิบอยูในระดับสูง และยังเสียเปรียบกลุมประเทศในแอฟริกา 

แคริเบียนและแปซิฟก 69 ประเทศ (ACP) ในการสงออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปที่ไทยตองเสียภาษีนําเขา

รอยละ 24 แตกลุม ACP ไดรับสิทธิพิเศษ ไมตองเสียภาษี สวนการสงออกไปตลาดสหรัฐฯ ไทยเสียเปรียบ

กลุมโบลิเวีย โคลัมเบีย เอกวาดอร เปรู และเวเนเซเอลา (ANDEAN) ที่ ไมตองเสียภาษีนําเขา  แตไทยตอง

เสียภาษีนําเขารอยละ 12.5 นอกจากนี้ การสงออกกุงของไทยไปสหรัฐฯเสียเปรียบประเทศคูแขงอัน

เนื่องจากมาตรการทางภาษีตอบโตการทุมตลาด (AD) เชนเดียวกัน โดยที่ไทยเสียภาษีนําเขาเฉลี่ยรอยละ 

4.71 แตจีนเสียภาษีเฉลี่ยรอยละ 0.7 สวนเอกวาดอรไดถูกยกเลิกภาษีเอดีไปแลวกอนหนานี้ 

 จากปจจัยที่สงผลดีตอการสงออกกุงของไทยในชวงป 2553 คือ เหตุการณน้ํามันร่ัวไหลใน

อาวเม็กซิโกของสหรัฐตั้งแตเดือนเมษายนที่ผานมา ซึ่งยังไมสามารถควบคุมได อันสงผลกระทบโดยตรงตอ

อุตสาหกรรมกุงของสหรัฐฯ เนื่องจากบริเวณอาวเม็กซิโกเปนแหลงผลิตกุงที่สําคัญ นอกจากนี้ สหรัฐฯ ได

ประกาศพิจารณาการเก็บเอดี จากไทยใหม โดยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งประเทศที่รอยละ 3.19 ถือเปนอัตราที่

ลดลงจากการทบทวนกอนหนานี้ซึ่งการพิจารณาอัตราการจัดเก็บเอดีของสหรัฐจะเอื้อประโยชนตอ

ผูประกอบการไทยมากขึ้น 

จากปจจัยที่กลาวมาขางตนสงผลกระทบทั้งผลทั้งดานบวกและดานลบตอปริมาณและ

มูลคาการสงออกสินคาประมง ดังแสดงในตารางที่ 1 ปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาประมงประเภท

ตางๆป 2552 -2553 มีแนวโนมดีข้ึน โดยมีปริมาณการสงออกรวม รวม 2,058,354 ตัน มูลคา 236,902 

ลานบาท เพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 9.8 โดยปริมาณ และรอยละ 5.5 โดยมูลคา เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 ทีม่ี

ปริมาณสินคาประมงสงออกรวม 1,875,069 ตัน มูลคารวม 224,574 ลานบาท  ทั้งนี้ ดวยศักยภาพในการ

ทําประมงและการผลิตสินคาสัตวน้ําแปรรูปของไทยหากภาครัฐใหสนับสนุนการผลิตและสงออกสัตวน้ํา

อยางตอเนื่อง จะทาํใหอุตสาหกรรมประมงมีโอกาสหรือแนวโนมขยายตัวไดอีกมากในอนาคต 
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       ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาประมงประเภทตางๆ ป 2551-2554 

                                       ปริมาณ:ตัน,  มูลคา:ลานบาท 

รายการ 2551 2552 2553 2554 
 ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

กุงสด/แปรรูป 354,305 83,285 383,048 91,915 420,149 99,609 420,149 99,609 

ปลาหมึกสด/แปรรูป 81,793 13,471 78,399 12,012 73,638 12,390 73,638 12,390 

ปลาสดและแปรรูป 476,046 26,464 410,684 23,089 399,105 22,437 399,105 22,437 

อาหารทะเลกระปอง 660,480 77,417 651,285 67,594 690,763 67,096 690,763 67,096 

อาหารสุนัขและแมว 90,928 7,203 80’535 6,599 69,885 5,223 69,885 5,223 

อาหารทะเลแปรรูป 59,540 7,662 54,614 7,724 64,713 8,798 64,713 8,798 

ผลิตภัณฑทูนาแปรรูป 11,611 2,039 40,168 4,564 53,247 6,257 53,247 6,257 

ปูปรุงแตงรส 1,957 904 1,827 753 1,974 673 1,974 673 

สินคาประมงอื่น 170,396 9,773 174,510 10,324 284,881 14,420 284,881 14,420 

รวมทั้งหมด 1,907,057 228,218 1,875,069 224,574 2,058,354 236,902 2,058,354 236,902 

 

                ที่มา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ กรมประมง 
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บทที่ 2 
บทบาท และการดําเนินงานขององคการสะพานปลา 

1. ความเปนมาและพัฒนาการ 

  แตเดิมการขนถายและจําหนายสินคาสัตวน้ําเค็มของจังหวัดพระนครหรือกรุงเทพมหานคร

ในปจจุบัน มีศูนยรวมอยูที่ถนนทรงวาด อําเภอสัมพันธวงศ การจําหนายสัตวน้ําจืดมศีนูยรวมอยูทีห่วัลาํโพง 

ริมคลองผดุงกรุงเกษม สถานที่ทั้งสองแหงดังกลาวคับแคบและสกปรกทําใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางไม

สะดวก ในป พ.ศ. 2491 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดสงคณะผูเชี่ยวชาญมา

ศึกษาภาวการณประมงของประเทศไทยตามคํารองขอของรัฐบาล คณะผูเชี่ยวชาญไดเสนอวาระบบตลาด

ปลาที่มีอยูเดิมขาดหลักการดําเนินงานทางวิชาการและขาดการสงเคราะหในดานสังคมและเศรษฐกิจ

สมควรที่รัฐบาลจะเขาดําเนินการแกไขปรับปรุงในดานตาง ๆ 6 ประการ ดังนี้ 

1. บริการเกี่ยวกบัการขนสงสตัวน้ําไปสูตลาด (การขนสง) 

2. บริการเกี่ยวกบัการเก็บสินคาสัตวน้าํที่สะพานปลา (หองเยน็) 

3. การจัดระบบประมูลสินคาสัตวน้ํา (ตลาดกลางหรือสะพานปลา) 

4. จัดองคการใหชาวประมงกูยมืเงนิทนุและออมสิน (สนิเชือ่การเกษตร) 

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 และกิจการ  

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 อีกทั้งยังเปนอาหารหลักที่มีคุณคาทาง

โภชนาการ และสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนเคียงคูกับกับขาวซึ่งไดรับการดูแลจากภาครัฐในอันดับ

ตนๆ องคการสะพานปลาในฐานะที่เปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวของใกลชิดกบัชาวประมงโดยตรง 

และมีวัตถุประสงคการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง 

จึงไดเปดดําเนินงานสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงรวม 18 แหง ตลอดแนวชายฝงทะเลทั้งในภาคใต    

ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อใหบริการแกชาวประมง และผูประกอบธุรกิจที่

เกี่ยวของ เพื่อใหมีสถานที่ในการประกอบอาชีพ รายละเอียดดังนี้ 

  (1) การจัดบริการพื้นฐานทางการประมง  

จัดใหมีบริการพื้นฐานเพื่อรองรับอาชีพประมง โดยเฉพาะทาเทียบเรือประมงและตลาด

สินคาสัตวน้ําที่ไดมาตรฐาน พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปน โดยคิดคาบริการในอัตราต่ํา  และ

ใหบริการแกทุกคนอยางเสมอภาค  ปองกันการผูกขาด  รักษาระดับราคาสัตวน้ําใหเปนธรรมแกผูซื้อและ

ผูขาย ตลอดจนสงเสริมอาชีพประมง ปจจุบันองคการสะพานปลาไดเปดดําเนินงานสะพานปลา 4 แหง และ

ทาเทียบเรือประมง 14 แหง ดังนี้ 

  1. สะพานปลากรุงเทพ 

  2. สะพานปลาสมุทรสาคร 

  3. สะพานปลาสมุทรปราการ 

  4. สะพานปลานครศรีธรรมราช 

  5. ทาเทียบเรือประมงตราด 

  6. ทาเทียบเรือประมงอางศิลา (ปจจุบันใหกลุมเกษตรกรทําประมงอางศิลาดําเนินการ) 

  7. ทาเทียบเรือประมงหัวหิน 

  8. ทาเทยีบเรือประมงปราณบุรี 

  9. ทาเทียบเรือประมงชุมพร 

           10. ทาเทียบเรือประมงหลังสวน 

           11. ทาเทียบเรือประมงสุราษฎรธานี 
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                  12. ทาเทียบเรือประมงสงขลา 1 

           13.ทาเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ทาสะอาน) 

           14. ทาเทียบเรือประมงปตตานี 

           15. ทาเทียบเรือประมงนราธิวาส 

           16. ทาเทียบเรือประมงสตูล 

           17. ทาเทียบเรือประมงภูเก็ต 

           18. ทาเทียบเรือประมงระนอง 

(2) การพัฒนาการประมง   

ไดแกภารกิจในการพัฒนาอาชีพการทําประมงตลอดจนนํามาซึ่งความเจริญของสะพาน

ปลา  และทาเทียบเรือประมง ตลาดกลางสินคาสัตวน้ําและอุตสาหกรรมประมง โดยการพัฒนาสะพานปลา

และทาเทียบเรือประมง ซึ่งเปนสถานที่ขนถายและจําหนายสินคาสัตวน้ําจากเรือประมง ตลาดกลางสินคา

สัตวน้ํา นับเปนขั้นตอนสําคัญในการควบคุมคุณภาพสัตวน้ํา ความเปนธรรมในการซื้อขายสัตวน้ํา ความ

สะอาดถูกสุขอนามัย ตลอดจนความเปนระเบียบเรียบรอย และการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

นับเปนสวนหนึ่งที่จะชวยในการรักษาคุณภาพและทําใหมีการใชประโยชนสัตวน้ําอยางคุมคา สงเสริม

คุณภาพสินคาสัตวน้ําของไทยใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของตลาดโลก องคการสะพานปลาจึงมีโครงการ

ที่จะพัฒนาสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงทุกแหงใหไดมาตรฐานสุขอนามัยทั้งในเรื่องความสะดวก

รวดเร็วในการขนถาย การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการใหบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

  (3) การสงเสริมการประมง 

เปนภารกิจสําคัญอีกสวนหนึ่งตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพ

ปลา โดยการชวยเหลือสงเสริมฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพใหแกชาวประมง รวมถึง

สนับสนุนเงินทุนในการดําเนินงานใหแกสมาคมประมง สหกรณประมงและกลุมเกษตรกรทําประมงตาง ๆ 

เงินทุนที่นํามาชวยเหลือดังกลาวเรียกวาเงินทุนสงเสริมการประมง ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

กิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ไดกําหนดใหองคการสะพานปลาแบงเงินคาบริการที่เรียกเก็บจากผูประกอบ

กิจการแพปลารอยละ 25 ของคาบริการที่เก็บไดนํามาใชจายในการสงเสริมการประมงภายใตการควบคุม

ของคณะกรรมการสงเสริมการประมง 

  ภารกิจเชิงธุรกิจ เปนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายไดจากทรัพยากร

ที่องคการมีอยู ทั้งในดานของที่ดิน ทรัพยสิน บุคลากร ประสบการณ และองคความรู รวมถึงความเชื่อถือใน

ฐานะองคกรของรัฐ เพื่อลดการพึ่งพารายไดจากภาคประมงทะเลเชนที่เปนมาในอดีต และเปนการแกไข

ปญหาฐานะการเงินในระยะยาว สําหรับการดําเนินงานในเชิงธุรกิจ ไดแก 
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(1) การบริหารทรัพยสิน    

ไดแกการจัดหาประโยชนจากที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสรางในสะพานปลาและทาเทียบ

เรือ ประมงตางๆ ทั้งในรูปของการใหเชาและการใหสิทธิในการเขาทําธุรกิจจัดเปนสวนหนึ่งของการ

ใหบริการ และเปนแหลงรายไดที่สําคัญ เนื่องจากสะพานปลา และทาเทยีบเรือ ประมงขององคการสะพาน

ปลาจัดเปนศูนยรวมธุรกิจประมง ซึ่งจําเปนตองมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกัน เชน โรงน้ําแข็ง หองเย็น 

โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา อูเรือ-คานเรือ เปนตน ไมนับรวมอาคารสํานักงานของผูประกอบการแพปลา การให

เชาพื้นที่เพื่อแปรรูปเบื้องตน บรรจุหีบหอ หรือแมแตจําหนายเครื่องมือ อุปกรณตางๆ การวางแผนบริหาร

ทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเปนการสงเสริมการประกอบธุรกิจซ่ึงสนับสนุนและเกี่ยวของกับ

การประมงแลว ยังมีสวนในการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และชวยสรางรายได 

(2) การดําเนินงานเชิงพาณิชยเพื่อหารายได 

 เปนการดําเนินงานภายใตกรอบภารกิจเพื่อหารายไดเปนคาใชจายในการดําเนินงาน  

ปจจุบันองคการสะพานปลาดําเนินงานในเชิงพาณิชยโดยการใหสินเชื่อแกผูประกอบการประมง และ

เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ในการจัดหาปจจัยการผลิต เชน เครื่องมืออุปกรณทําประมง การปรับปรุง

เรือประมง อาหารสัตวน้ํา เปนตน นอกจากนี้องคการสะพานปลายังมีแผนขยายงานดานการจําหนายสินคา

และผลิตภัณฑประมงภายใตเครื่องหมายการคาขององคการสะพานปลา  

2. บทบาทขององคการสะพานปลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง 

  ในโครงสรางของอุตสาหกรรมประมงของไทย จุดออนที่สุดก็คือการตลาดสัตวน้ํา ซึ่งหาก

การตลาดสัตวน้ําไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นกวาในปจจุบัน 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) ตามมาตรฐานสุขอนามัย 

สะพานปลาและทาเทียบเรือประมง สําหรับการขนถายสัตวน้ํา การซื้อขายสัตวน้ํา ตลอดจนพัฒนาระบบ

การซื้อขายดวยวิธีการประมูล ซึ่งเปนวิธีที่ยุติธรรมที่สุดสําหรับผูซื้อและผูขายสัตวน้ํา 
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(2) สงเสริมการรวมตัวของชาวประมง โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวประมงพื้นบาน เพื่อให

ชาวประมงมีอํานาจตอรองมากขึ้น องคการสะพานปลาไดจัดงบประมาณสําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน

ของกลุมชาวประมง ทั้งในรูปของการใหเปลาและการใหกูโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ําและมีระยะเวลาใชเงิน

ตนคืนในระยะยาว 

 (3) จัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาการประมงแกนักวิจัยในสถาบันการศึกษา

เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเรือและเครื่องมือทําการประมง 

 (4) ใหเงินสนับสนุนเปนทุนการศึกษาแกบุตรชาวประมงที่มีฐานะยากจน 

 (5) ใหเงินกูแกชาวประมงและผูประกอบธุรกิจการประมง 

 (6) จัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาชุมชนประมง โดยมุงเนนการพัฒนาสิ่งอํานวย

ความ สะดวกขั้นพื้นฐาน เชน จัดหาแหลงน้ําสะอาด สรางถนน ทางเดินสําหรับชุมชนประมง 

 (7) ปรับปรุงคุณภาพบริการและสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูใชบริการไดแกชาวประมง

แพปลา สถาบันชาวประมงและผูประกอบการที่เกี่ยวของในรูปแบบการเปนพันธมิตรรวมกันในการพัฒนา

อาชีพที่เกี่ยวกับการประมง 

5. โครงสรางการบริหารขององคการสะพานปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจุบันโครงสรางการบริหารขององคการสะพานปลาเปนไปตามขอบังคับองคการสะพาน

ปลาวาดวยระเบียบบริหารและแบงสวนงาน พ.ศ. 2540 รายละเอียดผังแบงสวนงานดังนี้ 
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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 

  ฝายบญัชีการเงิน ประกอบดวย 4 สํานักงาน ไดแก 1.สํานักงานบัญชี  2.สํานักงานการเงิน 

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. สํานักงานยุทธศาสตรและ

แผนงาน  2. สํานักงานติดตามและประเมินผล 3. สํานักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม 4. สํานักงานสงเสริม

การประมง 

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

สะพานปลากรุงเทพ  3. สํานักงานสะพานปลาสมุทรสาคร  4. สํานักงานสะพานปลาสมุทรปราการ              

5. สํานักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช  6. สํานักงานทาเทียบเรือประมงตราดและอางศิลา 7.สํานักงาน

ทาเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี 8. สํานักงานทาเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน 9. สํานักงานทา

เทยีบเรือประมงสุราษฎรธานี 

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

ทาเทียบเรือประมงสงขลา 3. สํานักงานทาเทียบเรือประมงปตตานี 4. สํานักงานทาเทียบเรือประมง

นราธิวาส  5. สํานักงานทาเทียบเรือประมงสตูล 6. สํานักงานทาเทียบเรือประมงภูเก็ต 7.สํานักงาน          

ทาเทียบเรือประมงระนอง 
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6. ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

  6.1 การใหบริการขนถายและจําหนายสัตวน้ํา สะพานปลาและทาเทียบเรือประมงของ

องคการสะพานปลามีเรือประมง และรถสงสัตวน้ําเขาใชบริการ คิดเปนปริมาณและมูลคาสัตวน้ํา 

รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 2 สถิติปริมาณ มูลคาการ และการขนถายสินคาสัตวน้ําขององคการสะพานปลา             
ป 2550-2554 

สินคาสัตวน้ํา ยานพาหนะนาํเขา (เที่ยว) 
ปงบประมาณ 

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) เรือประมง รถยนต 

2550 

2551 

2552 

2553 

2554 

540,797 

487,756 

500,657 

 521,875 

457,495 

18,749,293,431 

16,256,024,350 

16,318,277,780 

17,115,415,669 

15,684,520,689 

41,447 

41,328 

39,960 

37,112 

30,984 

    107,427 

41,447 

83,580 

83,351 

63,269 

  ผลการดําเนินงานในการใหบริการขนถายและจําหนายสัตวน้ําระหวางปงบประมาณ 2550 

– 2554 มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ 2554 มีปริมาณสินคาสัตวน้ํา 521,875 ตัน 

ลดลงเหลือ 457,659 ตัน ในปงบประมาณ 2553  ทั้งนี้เนื่องจากไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันดีเซลที่เพิ่ม

สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหชาวประมงไมสามารถแบกรับภาระตนทุนที่สูงขึ้นจนตองหยุดออกทําการประมง

เปนจํานวนมาก  ซึ่งปรากฏตามสถิติเรือประมงและรถยนตนําเขาในปงบประมาณ 2550 จํานวน 41,447 

เที่ยว และ 107,427 เที่ยว ในปงบประมาณ 2554 ลดลงเหลือ จํานวน 30,984 เที่ยว และ 63,269 เที่ยว 

ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3 สถิติปริมาณ มูลคาและการขนถายสินคาสัตวน้าํขององคการสะพานปลาป 2554                     
จําแนกตามสะพานปลา/ทาเทียบเรือประมง 

ปริมาณ มูลคา ยานพาหนะนําเขา ยานพาหนะนําออก หนวยงาน 
กก. บาท เรือ รถ รถ 

สป.ปลากรุงเทพฯ 70,803,580 1,844,805,994 - 54,624 214,590 

สป.สมุทรปราการ 14,560,260 1,077,417,342 167 250 27,403 

สป.สมุทรสาคร 71,612,690 1,135,237,300 3,418 98 9 

สป.นครศรีธรรมราช 3,306,366 117,471,366 567 - 542 

ทร.หัวหิน 6,564,050 74,627,900 1,541 - 26,694 

ทร.ชุมพร 17,856,159 232,194,205 2,419 - 7,861 

ทร.สุราษฏรธานี 2,651,994 31,331,584 316 2,064 2,064 

ทร.ปตตานี 106,925,025 4,760,411,278 5,749 3,952 12,424 

ทร.สตูล 10,051,114 391,123,050 1,248 1,813 1,172 

ทร.ภูเก็ต 20,487,081 1,151,717,634 8,180 145 10,701 

ทร.ระนอง 35,940,785 2,502,460,808 2,579 - 2,508 

ทร.สงขลา - - - - - 

ทร.สงขลา(ทาสะอาน) 88,814,801 2,034,831,076 3,959 323 55,727 

ทร.หลังสวน 1,056,900 12,192,652 378 - 347 

ทร.นราธิวาส 6,864,360 318,698,500 429 - 1,598 

รวมทั้งส้ิน 457,495,165 15,684,520,689 30,984 63,269 363,640 

หมายเหต ุ:  1.สะพานปลากรุงเทพ รวมปริมาณสินคาสัตวน้าํทะเลและน้ําจืด 

2.ทาเทียบเรือประมงปราณบุรี ทาเทียบเรือประมงสงขลา ทาเทียบเรือประมงตราด 

   ไมมกีารขนถายสัตวน้าํ 

       3.ทาเทียบเรือประมงอางศิลา มอบใหกลุมเกษตรกรทําประมงอางศิลาเชาใชประโยชน 
         6.2 ฐานะทางการเงิน 

 

  ผลการดําเนินงานขององคการสะพานปลาระหวางปงบประมาณ 2550-2554 คอนขางผัน

ผวน สาเหตุสําคัญเกิดจากรายไดจากการดําเนินงานมีแนวโนมลดลง เนื่องจากภาวการณประมงซบเซาจาก

ปญหาน้ํามันดีเซลมีราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหตนทุนการทําประมงสูงขึ้น ชาวประมงบางสวนหยุดทํา

การประมง ทําใหมีผูเขาใชบริการนอยลง ในขณะที่รายจายขององคการสะพานปลามีแนวโนมสูงขึ้นมาก 

โดยเฉพาะคาใชจายดานบุคลากร สงผลใหในปงบประมาณ 2552 องคการสะพานปลามีผลการดําเนินงาน

ขาดทุนถึง 0.89 ลานบาท 

  ฐานะทางการเงินขององคการสะพานปลา (งบดุลและงบกําไรขาดทนุ) และการวเิคราะห

ฐานะการเงินขององคการสะพานปลา ระหวางป 2550-2554 เปนดังนี ้
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ตารางที่ 4    รายงานการเงินขององคการสะพานปลาป 2550-2554  

งบดุล 
                                                                                             หนวย:ลานบาท 

รายการ 2550 2551 2552 2553 2554 
สินทรัพย      
- สินทรัพยหมุนเวียน      

   - เงินสดและเงินฝากธนาคาร 259.40 110.25 51.29 82.34 122.26 

   - ลูกหนี้เงินโครงการพัฒนาการประมงสุทธิ 6.43 3.71 6.54 8.91 5.39 

   - ลูกหนี้คาจําหนายสินคาสัตวน้ําสุทธิ 2.02 0.59 0.48 0.60 0.60 

   - ลูกหนี้โครงการซื้อขายสินคาสัตวน้ําสุทธิ - - - 93.18 48.86 

   - ลูกหนี้เงินกูกองทุนสวัสดิการ 33.10 33.37 31.51 28.18 28.55 

   - เงินลงทุน - 211.04 222.48 203.59 194.24 

   - สินคาคงเหลือ 0.02 0.02 0.02 - - 

   - วัสดุคงเหลือ 0.28 0.36 0.35 0.40 0.45 

   - สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 17.67 15.38 16.54 26.79 26.81 

- รวมสินทรัพยหมุนเวียน 318.91 374.72 329.22 444.05 427.13 

- สินทรัพยไมหมุนเวียน      

   - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 498.20 478.00 462.53 440.38 421.56 

   - เงินมัดจําและเงินประกัน 0.25 0.25 0.24 0.65 0.66 

- รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 498.45 478.24 462.78 441.03 422.21 

รวมสินทรัพย 817.37 852.96 792.00 885.08 849.36 

หนี้สินและสวนทุน      

- หนี้สินหมุนเวียน      

  - เจาหนี้การคา - 48.82 - 84.74 65.87 

  - คาใชจายคางจาย 16.22 16.99 18.50 23.97 27.65 

  - เงินรับฝาก 3.33 3.75 4.06 6.31 8.76 

  - หนี้สินหมุนเวียนอื่น 21.56 22.17 19.39 24.25 25.91 

- รวมหนี้สินหมุนเวียน 41.11 91.67 41.95 139.27 128.18 

- หนี้สินไมหมุนเวียน      

  - รายไดรอการรับรู 22.69 20.62 19.08 25.73 24.28 

  - รายไดจากการรับรูบริจาค 347.01 332.69 318.24 303.85 289.69 

  - กองทุนสงเคราะหผูปฏิบัติงาน 166.92 168.01 172.28 174.55 164.96 

- รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 536.62 521.32 509.60 504.13 478.92 

รวมหนี้สิน 577.73 612.98 551.55 643.40 607.11 
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สวนของทุน      

  - ทุน 16.76 16.76 16.76 16.76 16.76 

  - กองทุนสวัสดิการ 36.93 38.27 40.52 40.65 42.12 

  - กําไรสะสม 184.95 184.95 183.16 184.26 183.37 

รวมสวนของทุน 239.63 239.98 240.45 241.68 242.25 
รวมหนี้สินและสวนของทุน 817.37 852.96 792.00 885.08 849.36 
      

งบกําไรขาดทุน                     
                                    หนวย:ลานบาท 

รายการ 2550 2551 2552 2553 2554 
รายได 
- รายไดจากการจําหนายสัตวน้ํา 

- รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม 

- รายไดจากการจําหนายน้ํามันลดราคาชวยเหลือชาวประมง 

- รายไดจากการจําหนายสัตวน้ําคุณภาพ 

- รายไดจากการจําหนายอาหารสัตวน้ํา/โครงการเกษตรเชิงพาณิชย 

- รายไดจากการจําหนายสัตวน้ําและผลิตภัณฑแปรรูป 

- รายไดจากคาบริการและคาธรรมเนียม 

- รายไดกองทุนสวัสดิการ 

- รายไดอื่น 
รวมรายได 

 

95.33 

- 

- 

0.64 

- 

- 

96.98 

1.75 

99.49 
294.20 

 

29.52 

- 

158.05 

- 

- 

- 

92.91 

1.81 

100.69 
382.98 

 

16.76 

- 

53.57 

.- 

- 

- 

91.79 

1.76 

97.77 
261.65 

 

15.76 

- 

18.66 

- 

- 

92.12 

95.20 

1.57 

96.84 
320.16 

 

19.42 

- 

0.34 

- 

- 

148.40 

87.53 

1.43 

99.87 
357.15 

คาใชจาย 
- ตนทุนจําหนายสัตวน้ํา 

- ตนทุนจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม 

- ตนทุนจําหนายน้ํามันลดราคาชวยเหลือชาวประมง 

- ตนทุนจําหนายสัตวน้ําคุณภาพ 

- ตนทุนซื้อ-ขาย อาหารสัตวน้ํา/โครงการเกษตรเชิงพาณิชย 

- รายไดจากการจําหนายสัตวน้ําและผลิตภัณฑแปรรูป 

- คาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร 

- เงินโอนเปนทุนสงเสริมการประมง 

- คาใชจายกองทุนสวัสดิการ 

- ดอกเบี้ยจาย 

- คาเสื่อมราคา 

- คาใชจายอื่น 
รวมคาใชจาย 

 

94.65 

- 

- 

0.53 

- 

- 

166.68 

3.95 

0.66 

- 

23.92 

2.14 
292.54 

 

29.33 

- 

155.45 

- 

- 

- 

167.94 

3.79 

0.62 

- 

23.16 

2.41 
382.70 

 

16.60 

52.19 

- 

- 

- 

- 

164.19 

3.67 

0.58 

- 

22.20 

2.59 
262.53 

 

15.61 

- 

18.33 

- 

- 

82.21 

174.87 

3.55 

0.93 

0.04 

21.84 

1.61 
318.98 

 

19.23 

- 

0.33 

- 

- 

135.74 

173.13 

2.82 

0.97 

- 

21.50 

2.15 
356.04 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.66 0.28 (0.89) 1.18 1.11 
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หมายเหตุ งบการเงินปบัญชี 2554 ยังไมผานการรับรองจาก สตง. 

ในปบัญชี 2554 องคการสะพานปลา มีสินทรัพยรวม 849.36 ลานบาท และหนี้สินรวม 

604.11ลานบาท โดยดานสินทรัพยรวมประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน 427.14 ลานบาท และสินทรัพยไม

หมุนเวียน 422.22 ลานบาท เมื่อเทียบกับบัญชี 2553 สินทรัพยรวมลดลง 4.92 ลานบาทเปนผลมาจาก

ลูกหนี้โครงการซื้อขายสัตวน้ําและที่ดิน อาคาร อุปกรณลดลง ในขณะนี้ที่หนี้สินรวมประกอบดวยหนี้สิน

หมุนเวียน 128.18 ลานบาท เมื่อเทียบกับบัญชี 2553 ลดลง 11.09 ลานบาท เปนผลม าจาก เจาหนี้การคา 

คาใชจายคางจาย และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง สวนหนี้สินไมหมนุเวียน 473.92 ลานบาท เมื่อเทียบกับป

บัญชี 2553 ลดลง 30.21 ลานบาท เปนผลมาจากรายไดรอการรับรูลดลง 

ตารางที ่5  การวิเคราะหฐานะการเงิน 

รายการ 2550 2551 2552 2553 2554 
1. ความสามารถในการหากําไร 
    กําไร (ขาดทุน) สุทธิ/รายไดทั้งหมด(%) 
2. ประสิทธิภาพในการใชประโยชนจากสินทรัพย 
    กําไร (ขาดทุน) สุทธิ/สินทรัพยรวม(%) 
3. สภาพคลอง (Liquidity) 
 สินทรัพยหมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน  
4. ความสามารถในการชําระหนี้ระยะยาว(Debt Ratio) 
หนี้สินรวม/สินทรัพยรวม 

 

0.56 

 

0.20 

 

7.76 

 

0.71 

 

0.07 

 

0.03 

 

4.09 

 

0.72 

 

0.01 

 

(0.01) 

 

7.85 

 

0.70 

 

0.34 

 

0.12 

 

3.19 

 

0.73 

 

0.31 

 

0.13 

 

3.29 

 

0.71 

ความสามารถในการทํากําไร 
ในปบัญชี 2554 องคการสะพานปลา มีผลกําไรสุทธิ 1.1 ลานบาท โดยมีรายไดรวม 

357.15 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปบัญชี 2553 จํานวน 36.99 ลานบาท และคาใชจายรวม 356.04 ลานบาท 

ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 37.06 ลานบาท ความสามารถในการกําไร เทากับ รอยละ 0.31 
ประสิทธิภาพในการใชประโยชนจากสินทรัพย 
ผลการดําเนินงานปบัญชี 2554 องคการสะพานปลา มีประสิทธิภาพในการใชประโยชน

จากสินทรัพย เพิ่มข้ึน โดยมีผลกําไรสุทธิจํานวน 1.1 ลานบาท และสินทรัพยรวม 849.36 ลานบาท อัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) มีอัตรารอยละ 0.13  
สภาพคลอง  
ในชวงปบัญชี 2554 สภาพคลองของ องคการสะพานปลา มีแนวโนมลดลง จากประมาณ

การเต็มปบัญชี 2554  มีสภาพคลองต่ํากวาปผานมา โดยมีอัตราสวนทุนหมุนเวียน(Current Ratio) เทากับ 

3.29 เทา จากสินทรัพยหมุนเวียน 427.13 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียน 128.18 ลานบาท  
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  ความสามารถในการชําระหนี้ 
  ผลการดําเนินงานบัญชี 2554 องคการสะพานปลา มีหนี้สินรวม 607.11 ลานบาท สําหรับ 

สินทรัพยรวม 849.36 ลานบาท อัตราสวนหนี้สินตอเงินทุนทั้งหมด (Debt Ratio) เทากับ 0.71 ซึ่งเพิ่มขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับปบัญชี 2553  
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บทที่ 3 

การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางธุรกิจ 

1. การวิเคราะหผลกระทบจากปจจัยภายนอก(PEST Analysis) 

          1.1 ปจจัยดานการเมือง(Politics)   

 1.1.1 สถานะทางการเมืองมีความมั่นคงมากขึ้นจากผลการเลือกตั้งในเดือน

กรกฎาคม 2554 ซึ่งทําใหสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ทําใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกวา

ในชวงปที่    ผานมา 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

น้ํามันในตลาดโลกที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 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  ประกอบกับประเทศผูนําเขาสําคัญๆ เชน 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน มีกฎระเบียบที่เขมงวดทําใหตองอาศัยการเจรจาทางการคาอยาง

ตอเนื่องเพื่อลดปญหาที่อาจเกิดขึ้น 
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1.3 ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม (Social and Technology) 

1.3.1 การใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพสินคาสัตวน้ํา โดยเฉพาะปลาประเภท

ตางๆ ไดรับการยอมรับวาเปนอาหารที่ดีตอสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งเปนสาเหตุ

สําคัญที่ทําใหเกิดโรคหลายอยางที่เปนอันตรายถึงชีวิต ทําใหอาหารที่ใชปลาเปนวัตถุดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ

แปรรูปตางๆ ไดรับความนิยมในหมูคนรุนใหมที่ใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ 

1.3.2 มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลสัตวน้ํา จากการที่สินคาสัตวน้ําเปนสินคาที่

เนาเสียไดงาย และมีโอกาสไดรับการปนเปอนสูง ประกอบกับประเทศผูนําเขามีมาตรการดานสุขอนามัย

การดูแลรักษาสัตวนํ้าที่เขมงวด ทําใหมาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลรักษาสินคาสัตวน้ํามีความสําคัญ 

และเขมงวดมากขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐจะตองเล็งเห็นความสําคัญและยอมทุมเทงบประมาณเพื่อยกระดับ

มาตรฐานสุขอนามัยทั้งระบบ เนื่องจากเปนเรื่องที่ตองใชงบประมาณลงทุนสูง โดยเฉพาะในสวนของระบบ

โครงสรางพื้นฐาน 

1.3.3 ปญหาอุณหภูมิสูงขึ้นของโลก  ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบทั้งในดานการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ อุณหภูมิของน้ําทะเล สงผลตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ําทะเล ทําใหแหลงการ

ทําประมง และปริมาณสัตวน้ําเปลี่ยนแปลงไป  

1.3.4 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมจัดเปนเรื่องที่ประชาคมโลกใน

ปจจุบนัใหความสําคัญเปนอยางมาก 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 และทาเทียบเรือประมงในลักษณะที่

องคการสะพานปลาดําเนินการอยูดูเสมือนจะมีขอจํากัดทางกฎหมาย 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
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ผลตอบแทนที่จัดเก็บจากการใหบริการไมคุมกับการลงทุนทําใหมีผูทําธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกับ

องคการสะพานปลานอยราย   

   2.2 ความรุนแรงของการแขงขัน   

 การแขงขันในธุรกิจสะพานปลาทาเทียบเรือประมงและตลาดกลางสัตวน้ํา ใน

ลักษณะที่องคการสะพานปลาดําเนินการอยูจัดวาคอนขางต่ํา เนื่องจากลักษณะของการใหบริการมีที่มา

จากนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบดานสถานที่ และสุขอนามัยของตลาดสัตวน้ํา ทําใหภาพลักษณของ

องคการสะพานปลาในฐานะหนวยงานของรัฐที่ใหบริการแกบุคคลทั่วไปคอนขางชัดเจน สรางความมั่นใจ

ใหแกชาวประมงและผูประกอบธุรกิจวาเปนบริการที่มีความเปนสาธารณะอีกทั้งผลตอบแทนของธุรกิจไม

สูงมากและมีขอกําหนดดานมาตรฐานสุขอนามัยซึ่งมีตนทุนสูงทําใหผูทําธุรกิจดานนี้สวนใหญเปนผูทีอ่ยูใน

อาชีพประมง การคาสัตวน้ําหรือมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการประมง ซึ่งมีเปาหมายในการใหบริการลูกคาใน

เครือขายของตน 

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
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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       

ผูใหบริการเครื่องมืออุปกรณตางๆ เปนตน จัดเปนกลุมที่มีความสําคัญเชนกัน เนื่องจากเปนองคประกอบ

สวนหนึ่งของตนทุนในขั้นตอนการซื้อขายสัตวน้ํา แตกลุมผูประกอบการเหลานี้สวนใหญอยูในการควบคุม 

กํากับ ดูแลขององคการสะพานปลา ซึ่งมีการกําหนดราคา หรืออัตราคาบริการมาตรฐานไวทําใหไมมี

อํานาจตอรองมากนัก 

3. 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 สอดคลองกับ

ภารกิจขององคการ 

2.การขยายเสนทางการคมนาคม ทําใหสะพานปลาและทาเทียบเรือบางแหงสามารถ

ปรับเปลี่ยนเปนศูนยกลางในการซื้อขายสัตวน้ํา อาหารทะเล และทาเรือเพื่อการทองเที่ยว 

3.ทําเลที่ตั้งกระจายอยูในจังหวัดชายทะเลที่สําคัญ ใกลแหลงประมง ทําใหมีศักยภาพใน

การขนถายสัตวน้ําและมีศักยภาพในดานโลจิสติกสสูง 

4.นโยบายของจังหวัดในการจัดระเบียบสถานที่ประกอบการของชุมชนในจังหวัดที่

หนวยงานขององคการสะพานปลาตั้งอยู เปนโอกาสที่องคการสะพานปลาสามารถใชพื้นที่และสิ่งปลูก

สรางของสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงที่มีอยูเขารวมดําเนินการเชิงบูรณาการกับจังหวัดเพื่อ

กอใหเกิดรายไดและใชทรัพยสินที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพ 

5.องคการสะพานปลาอยูในธุรกิจอาหาร เปนธุรกิจที่จําเปนตอประชากรโลก 

อุปสรรค (Threat) 

     1. นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไมชัดเจน 
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   2. ภาวะประมงซบเซาจากหลายปจจัย เชน ทรัพยากรและพื้นที่ในการทําประมงจํากัด 

ราคาน้ํามันสูงขึ้น  การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอม และภูมิอากาศ ทําใหมีผลกระทบโดยตรงตอผลผลิต

ประมง 

     3. ชาวประมงขาดความรูและไมใหความสําคัญในดานการจัดการ การดูแลรักษาคุณภาพ 

สัตวน้ําหลังการจับ และทัศนคติดานอนุรักษทรัพยากร  

     4. มีตลาดคูแขงเพิ่มข้ึน เชน ตลาดเอกชน แพปลาเอกชน  

     5. กฎ ระเบียบ ที่เขมงวดของประเทศที่ใหเขาไปทําการประมง  

6.มีการทําธุรกิจโดยตรงระหวางผูซื้อกับผูผลิต โดยไมผานองคการสะพานปลา 
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บทที่ 4 

แผนวิสาหกิจป 2556 – 2560 

(แผนปรับบทบาทการดําเนินงานองคการสะพานปลา) 

  เพื่อใหองคการสะพานปลาสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย และคงความ

เปนรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพ เปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหองคการสะพานปลา

จําเปนตองทบทวนบทบาทการดําเนินงานเพื่อใหสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐตลอดจนปฏิบัติภารกิจ

ตามที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกร ในป 2556 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

จึงไดทาํการปรับปรุงแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ (Statement of Directions:SOD) จากการกําหนดรวมกนั

ของหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลองคการสะพานปลา ไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงการคลัง ดังนี้  

      

    41+  

  

 

 

 

  ภายใตแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐขางตน ไดมีการกําหนดหลักการและแนวทางการ

ดําเนินงานขององคการสะพานปลาไวดังนี้ 

  แผนระยะสั้น 
1. ศึกษาบทบาทและทิศทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และ

เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

2. นําแผนฟนฟูองคกรมาปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

3. ใหสถาบันการเงินมาบริหารงานดานสินเชื่อขององคกร 
4. จัดทําแผนการบริหาร พัฒนา ปรับปรุง ทรัพยากร ที่มีอยูในทุกดานใหมีประสิทธิภาพ 

ไดมาตฐาน ซึ่งรวมถึงการใหบริการสะพานปลาที่ถูกสุขลักษณะ และการใหความรูแก

ชาวประมง 

5. ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปดการคาเสรีและ AEC ที่มีตอองคกร 

ภาพรวมรฐัวสิาหกิจ: เปนกลไกขับเคลื่อนยทุธศาสตรทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ          

บนพืน้ฐานการดําเนินงานทีม่ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

สาขาเกษตร: เปนเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

องคการสะพานปลา: บริหารจัดการองคกรอยางประสิทธิภาพ และสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ของผูประกอบการธุรกิจประมงและตลาดสัตวน้ําของประเทศ 
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6. เรงกําหนดรูปแบบ แนวทาง และวิธีดําเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพใหชัดเจน 
  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  

 จากพันธกิจทั้ง  4 ประการ ไดมีการกําหนดกลยุทธการดําเนินงานแยกเปน 4 กลยุทธ ดังนี้ 

  กลยุทธดานปฏิบัติการ 

กลยุทธที่  1    พัฒนาการตลาดสินคาสัตวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม 

กลยุทธที่  2    เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได 
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กลยุทธดานสงเสริมการประมงและบริหารจัดการ 
  กลยุทธที่  3    เสริมสรางสังคมประมงไทยใหเขมแข็ง 

  กลยุทธที่  4    เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ 

กลยุทธที่ 1  พัฒนาการตลาดสินคาสัตวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม   

 การพัฒนาการตลาดสัตวน้ํา จัดเปนภารกิจหลักขององคการสะพานปลา ซึ่งไดมีการ

ดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี ในปจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมอยูตลอดเวลา ทํา

ใหองคการสะพานปลาตองปรับแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับสถานการณดังกลาว โดยการพัฒนาอาจ

แยกไดเปนสองสวนใหญๆ ไดแก การพัฒนาสิ่งปลูกสราง สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ หรือดาน 

hardware และการพัฒนาดานการบริหารจัดการ ระบบตลาด ตลอดจนระบบขอมูลขาวสาร 

1.1  แผนงานพัฒนาตลาดสินคาสัตวน้ํา เปนการพัฒนาทั้งในสวนของอาคารสิ่งปลูก

สราง ส่ิงอํานวยความสะดวก และระบบการบริหารจัดการตลาด  ใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน และถูก

สุขอนามัย ประกอบดวยโครงการตางๆ ดังนี้ 

              1.1.1  โครงการศูนยกลางคาสัตวน้ํากรุงเทพ เปนโครงการที่มีเปาหมายเพื่อแกไข

ปญหาการขอเลิกสัญญาเชาที่ดินของสํานักทรัพยสินฯ บริเวณสะพานปลากรุงเทพ ซึ่งเปนผลใหพื้นที่ของ

สะพานปลากรุงเทพ บริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยา แขวงยานนาวา เขตสาทร อันเปนที่ตั้งของสํานักงาน

ใหญองคการสะพานปลาดวย ลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง จากเนื้อที่ 16 ไร เศษ เหลือเพียง 8 ไรเศษ ในสวนที่

เปนที่เชาจากกรมธนารักษ โดยมีแนวคิดจะพัฒนาพื้นที่ที่เหลืออยูใหเปนตลาดกลางสัตวน้ําคุณภาพ ที่

ทันสมัย มีรูปลักษณสวยงาม และมีมาตรฐานทั้งในดานระบบการซื้อขาย สุขอนามัยของสถานที่ และการ

ดูแลรักษาสัตวน้ํา อีกทั้งเปนศูนยรวมของธุรกิจประมงครบวงจร เชน Fish Market Q-Mart, Learning 

Center, Factory Outlet, และภัตตาคารอาหารทะเล เปนตน 

1.1.2  โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง การ

ปรับปรุงสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงใหมีโครงสรางและสิ่งอํานวยความสะดวกตามมาตรฐาน

สุขอนามัย  จัดเปนโครงการสําคัญที่องคการสะพานปลาดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยมุงหวังใหสะพาน

ปลาและทาเทียบเรือ ประมงขององคการสะพานปลาทุกแหงเปนที่ยอมรับของตลาดสงออก ตลอดจน

ผูบริโภคภายในประเทศ  ทั้งนี้ไดมีการปรับปรุงไปแลวรวม 5 แหง ไดแก สะพานปลาสมุทรปราการ สะพาน

ปลานครศรีธรรมราช ทาเทียบเรือประมงปตตานี ทาเทียบเรือประมงภูเก็ต และทาเทียบเรือประมง

นราธิวาส  และตั้งเปาหมายจะดําเนินการปรับปรุงอีกอยางนอย 2 แหง ในชวงป 2556-2560  

1.1.3 โครงการศูนยกลางตลาดสัตวน้ําฮาลาลที่ทาเทียบเรือประมงปตตานี ทา

เทียบเรือประมงปตตานีไดรับการปรับปรุงสุขอนามัยแลวเปนสวนใหญ โดยเฉพาะในสวนพื้นที่ทาเทียบเรือ 
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และโรงคลุมบนตัวทา รวมถึงระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบผลิตน้ําสะอาดเพื่อลางสัตวน้ํา โดยงบประมาณของ

กองทัพบกมาตั้งแตป 2550 อยางไรก็ดี ในสวนของพื้นที่ธุรกิจ ไดแก บริเวณตลาดเชา ตลาดชวงสอง เปน

ตน ยังคงมีสภาพชํารุดทรุดโทรมไมไดสุขลักษณะและไมสะดวกตอการทําธุรกิจ ดังนั้น เพื่อเปนการ

สนับสนุนการสงออกและสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารทะเลในเขตจังหวัดชายแดนภาคใตใหไดมาตรฐาน

และถูกสุขอนามัย องคการสะพานปลาจึงมีแผนจะปรับปรุงพื้นที่ธุรกิจทั้งหมดของทาเทียบเรือประมง

ปตตานี 

1.2 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลาด มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับ

มาตรฐานการบริหารจัดการตลาด เพื่อพัฒนากระบวนการซื้อขายทุกขั้นตอน ตั้งแตการขนสงสินคามาสู

ตลาด  การขนถายสินคา การคัดเลือก การจําหนาย จนถึงการบรรจุหีบหอ เพื่อสงตอไปยังตลาดยอย

เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว สะอาด ถูกสุขอนามัยและมีความโปรงใส ยุติธรรม ทั้งในดานน้ําหนักและราคา

สรางความความมั่นใจใหกับผูใชบริการ ประกอบดวยโครงการตางๆ ดังนี้ 

        1.2.1 โครงการสรางมาตรฐานในระบบการซื้อขายสัตวน้ํา เปนการปรับปรุงพัฒนา

ระบบการซื้อขายสัตวน้ําใหมีหลักเกณฑที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเปนธรรม โปรงใส และอางอิงได 

ตัวอยางเชน   การกําหนดมาตรฐานขนาด  และคุณภาพของสัตวน้ําแตละชนิดการขึ้นทะเบียน

ผูประกอบการทั้งในสวนของแพปลา และผูซื้อ เปนตน   

 1.2.2 โครงการพัฒนาการซื้อขายสินคาสัตวน้ําใหไปสูระบบการประมูล เปนการตอ

ยอดจากโครงการสรางมาตรฐานในระบบการซื้อขายสัตวน้ํา เพื่อใหการจําหนายสินคาสัตวน้ําเปนไปตาม

กลไกของตลาด สะทอนอุปสงค อุปทานอยางแทจริง โดยมีแผนจะนําระบบการประมูลดวยคอมพิวเตอร

เขามาใชในอนาคต 

 1.2.3 โครงการพัฒนาการขนถายสัตวน้ํา โดยใชเครื่องมืออุปกรณที่มปีระสิทธิภาพ 

และถูกสุขอนามัย เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับชาวประมงและผูประกอบการทําใหสามารถขนถายสัตว

น้ําไดรวดเร็วขึ้น ลดการปนเปอนในขั้นตอนการขนถาย ชวยใหสินคาสัตวน้ํามีคุณภาพและจําหนายได

ราคาสูงขึ้น 

 1.2.4 โครงการพัฒนาระบบการบรรจุและการขนสงสินคาสัตวน้ํา ภายหลัง

กระบวนการซื้อขาย  การบรรจุและขนสงสินคาสัตวน้ําไปยังจุดหมายปลายทางโดยคงคุณภาพที่ดีไวและ

ไมไดรับการปนเปอน นับเปนขั้นตอนสําคัญที่มักถูกละเลยจากผูเกี่ยวของ การพัฒนาระบบการบรรจุทั้ง

ภาชนะที่ใช และวิธีการบรรจุ เชน การใชน้ําแข็งที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม ตลอดจนการใชพาหนะ

ที่มีการออกแบบเพื่อการขนสงสัตวน้ําโดยเฉพาะ มีการปกปดที่มิดชิด และมีฉนวนกันวามรอน หรือมีระบบ

ทําความเย็นเหลานี้จะตองมีการกระตุนใหทุกภาคสวนใหความสําคัญ และสนับสนุนใหมีการพัฒนาอยาง

จริงจัง  
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 1.2.5 โครงการผลิตน้ําสะอาดสําหรับลางสัตวน้ํา เพื่อลดการปนเปอนในขั้นตอน

การขนถายและคัดเลือกสินคาสัตวน้ํา กอนจําหนาย หรือขนสงไปยังตลาดคาปลีก โดยจัดใหมีระบบการ

ผลิตน้ําสะอาดจากแหลงน้ําในบริเวณ ทั้งนี้น้ําที่ผลิตไดยังมีความเค็มอยู ซึ่งเหมาะสมสําหรับลางสัตวน้ํา  

1.3 แผนงานเพิ่มชองทางการตลาดสินคาสัตวน้ํา เปนอีกแนวทางหนึ่งที่องคการ

สะพานปลามุงหวังใหการจําหนายสินคาสัตวน้ําทั้งสดและแปรรูปสามารถดําเนินการไดในหลายรูปแบบ 

เพื่อใหการจําหนายสินคาสัตวน้ําทําไดรวดเร็ว ลดคาใชจาย และเปนการเพิ่มรายไดใหกับชาวประมง 

เกษตรกรและผูประกอบการ ประกอบดวยโครงการตางๆ ดังนี้ 

1.3.1 โครงการจัดตั้งศูนยรวบรวมและกระจายสัตวน้ํา  เปนการปรับโครงสรางการ

ดําเนินงาน จากเดิมซึ่งองคการสะพานปลาใหความสําคัญกับการสรางทาเทียบเรือเพื่อรองรับสินคาสัตว

น้ําทะเลจากเรือประมงเปนหลัก มาใหความสําคัญกับสินคาสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงมากขึ้น  เนื่องจาก

สถานการณแวดลอม ซึ่งสินคาสัตวน้ําทะเลลดลงอยางตอเนื่องจากปจจัยหลายประการ ทั้งในดาน

ทรัพยากรประมง  และแหลงประมงลดลง  ปจจัยการผลิต โดยเฉพาะน้ํามันมีราคาสูงขึน้ นอกจากนี ้ยงัเปน

การกระจายสินคาสัตวน้ําจากแหลงผลิตไปยังผูบริโภคในพื้นที่หางไกล 

1.3.2 โครงการจัดตั้งตลาดขายสงสินคาสัตวน้ํา  เพื่อสงเสริมใหมีการสราง

มูลคาเพิ่มใหกับสินคาสัตวน้ํา  โดยการจัดใหมีตลาดขายสงสินคาสัตวน้ําในสะพานปลาหรือทาเทียบ

เรือประมงบางแหงซึ่งมีปริมาณธุรกิจคอนขางหนาแนน  ทั้งนี้รวมถึงการโยกยายตลาดขายสงสัตวน้ําในเขต

เมือง ซึ่งสวนใหญเปนการใชพื้นที่รุกล้ําเขตทาง หรือเสนทางคมนาคม และขาดการดูแลดานสุขอนามยัและ

สิ่งแวดลอม มาอยูในบริเวณที่จัดเตรียมไวในพื้นที่ขององคการสะพานปลา ซึ่งมีเครื่องอํานวยความสะดวก 

1.3.3 โครงการจัดตั้งตลาดสัตวน้ําคุณภาพ  เพื่อกระตุนใหเจาของสัตวน้ําใหความ

สนใจในการดูแลรักษาคุณภาพสัตวน้ําซึ่งจะมีผลในการยกระดับราคาสัตวน้ํา โดยการสรางมูลคาเพิ่มจาก

การจําหนายสินคาไดราคาสูงขึ้นผานชองทางตลาดสัตวน้ําคุณภาพในพื้นที่ที่มีกลุมผูซื้อที่มีกําลังซื้อสูงโดย

จัดพื้นที่ตลาดใหมีมาตรฐานสุขอนามัย และใหความสําคัญกับการคัดเลือกคุณภาพเพื่อสรางการยอมรับ

ใหกลุมผูซื้อ 

1.3.4 โครงการจําหนายสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําแปรรูปภายใต

เครื่องหมายการคา FMO จัดเปนโครงการใหมที่มุงเนนการการเพิ่มชองทางการตลาด โดยเปนการจัด

จําหนายสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑแปรรูป จากกลุมชาวประมงและโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต

เครื่องหมายการคาขององคการสะพานปลา เพื่อเปนการสรางรายไดและสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการ

สะพานปลาอีกทางหนึ่ง 
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1.3.5 โครงการจัดสงสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําแปรรูปใหกับหนวยงาน

ของรัฐ เปนโครงการเพิ่มชองทางจําหนายใหกับชาวประมงและกลุมผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยองคการ

สะพานปลาทําหนาที่เปนตัวกลางในการจัดหาสินคาสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ําแปรรูปใหกับหนวยงาน

ของรัฐที่ตองทําการจัดซื้อ จัดหาอาหารเพื่อดําเนินงานตามภารกิจ เปนการขยายผลจากโครงการจัดสง

สินคาสัตวน้ําฯ ใหกรมราชทัณฑ โดยประสานขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่มีความตองการ

วัตถุดิบสัตวน้ํา เชน โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หนวยทหารตางๆ เปนตน 

กลยทุธที ่2  เพิ่มประสิทธภิาพในการหารายได  

 จากการที่รายไดหลักจากการดําเนินงานดานการใหบริการสถานที่ขนถายและจาํหนาย

สัตวน้ํามีแนวโนมลดลงตามภาวะประมง ทําใหองคการสะพานปลาตองกําหนดกลยุทธในการหารายได

เพิ่มจากกิจกรรมอ่ืนๆ โดยกาํหนดแผนงานภายใตกลยทุธรายละเอียด ดังนี ้

2.1 แผนงานการบริหารสินทรัพย จัดเปนนโยบายสําคัญเนื่องจากองคการสะพานปลา  

มีทรัพยสินที่เปนที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสรางกระจายอยูในสะพานปลาปลาและทาเทียบเรือประมงตางๆ

มูลคารวมเกือบ 500 ลานบาท แตยังมีการนํามาใชประโยชนเพื่อกอใหเกิดรายไดอยางจํากัด ในขณะที่

ปจจุบันผลการดําเนินงานขององคการสะพานปลามีแนวโนมลดลง การนําทรัพยสินที่มีอยูมาบริหารจดัการ

เพื่อใหเกิดรายได จึงเปนทางเลือกหนึ่งในการแกไขปญหาดังกลาว ประกอบดวยโครงการตางๆไดแก 

                               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  ดําเนินการทุก

สะพานปลาทาเทียบเรือประมง 18 แหง 

                               2.1.3 โครงการพัฒนาที่ดินบานพักพนักงาน  เปนการพัฒนาที่ดินบริเวณบานพัก

พนักงานซึ่งเปนที่ดินกรรมสิทธขององคการสะพานปลา ไดแก บานพักพนักงาน สะพานปลาสมุทรสาคร  

ทาเทียบเรือ  ประมงหัวหิน ทาเทียบเรือประมงสุราษฎรธานี ทาเทียบเรือประมงสงขลา ซึ่งปจจุบันมีสภาพ

ชํารุดทรดุโทรมเพื่อเปนอาคารที่พักของพนักงานและใหบริการบุคคลทั่วไป 

                               2.1.4 โครงการฟนฟูตลาดสะพานปลาสมุทรปราการ  เปนการใชประโยชนสะพาน

ปลาสมุทรปราการตามศักยภาพที่มีอยู นํามาปรับปรุงและพัฒนาทั้งในสวนของสิ่งปลูกสราง และระบบ
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การบริหารจัดการ  เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการทําประมง และการคาสัตวน้ําทั้งภายในประเทศ และการ

สงออก 

2.2 แผนงานบูรณาการธุรกิจใหม เพื่อเปนการหาชองทางใหมๆ ในการหารายไดจาก

ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการประมง ประกอบดวยโครงการตางๆไดแก 

                               2.2.1 โครงการติดตั้งสื่อโฆษณาสินคาในบริเวณสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง   

เปนโครงการที่เพิ่มรายไดจากที่สะพานปลาและทาเทียบเรือประมง ซึ่งชาวประมงและผูประกอบธุรกิจเขา

มาใชบริการเปนจํานวนมาก ประกอบกับธุรกิจประมงมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งสินคา บริการ คอนขาง

หลากหลาย ทําใหสามารถใชเปนสถานที่ติดตั้งสื่อโฆษณา  เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

                               2.2.2 โครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศนที่สะพานปลาและทาเทียบเรือประมงทุกแหง เพื่อ

เปนการเผยแพรประชาสัมพันธองคการสะพานปลา และเปนการสรางรายได รวมทั้งใหความรูกับ

ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบอาชีพประมง สัตวน้ําเพื่อบริโภคชนิดตางๆ เครื่องมือทาํประมง การคา

สัตวน้ํา  การบริโภคสัตวน้ํา และ การดูแลรักษาคุณภาพสัตวน้ําอยางถูกวิธี 

2.3  แผนงานปรับปรุงพฒันาธุรกิจเดมิ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายไดจาก

ธุรกิจที่ดําเนนิการอยูในปจจบุัน ประกอบดวย  

                               2.3.1 โครงการปรับปรุงโครงการพัฒนาการประมง ไดแก การปรับปรุงหลักเกณฑ 

วิธีการ และรูปแบบของโครงการใหสินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องมือ อุปกรณทําประมง รวมถึงการปรับปรุง

ซอมแซมเรือประมงและการจัดหาปจจัยการผลิตเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อใหมีประสิทธิภาพและและมี

ความคลองตัวในการดําเนินงานมากขึ้น 

กลยทุธที ่3  เสริมสรางสังคมประมงไทยใหเขมแข็ง 

 เปนหนึ่งในวัตถุประสงคการดําเนินงานตามที่กําหนดไดในพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

กิจการแพปลา พ.ศ.2496 ไดแก การจัดสงเสริมฐานะ สวัสดิการหรืออาชีพของชาวประมง จัดเปนภารกิจ

เชิงสังคม ซึ่งองคการสะพานปลาใหความสําคัญและดําเนินการมาอยางตอเนื่องรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 แผนงานสรางเสริมความรูในชุมชนประมง ใหชาวประมงมีความรูดานอื่นๆ            

ที่สนับสนุนการประกอบอาชีพ สนับสนุนใหครอบครัวชาวประมงมีความรูในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อ

สรางรายได ตลอดจนการสงเสริมสวัสดิการดานตางๆ ประกอบดวยโครงการตางๆไดแก  
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3.1.1 โครงการอบรม ฝกฝนอาชีพเสริมใหกับกลุมแมบานในชุมชนประมง  เปนสวน

หนึ่งที่จะชวยยกระดับความเปนอยู เพื่อใหผูประกอบอาชีพประมงมีแหลงรายไดอ่ืนลดความเสี่ยงจาก

รายไดที่ไมแนนอนในการประกอบอาชีพประมง  

3.1.2 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อใหชาวประมงสามารถพึ่งพาตนเอง มีการใชเครื่องมือประมงที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม และจับเฉพาะ

สัตวน้ําที่มีคุณคาเศรษฐกิจ รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพสัตวน้ํา เพื่อใหมีการใชประโยชนอยางคุมคา 

3.1.3 โครงการสงเสริมสุขอนามัยของลูกเรือประมง  เปนการสงเสริมสวัสดิการ

ใหกับลูกเรือประมง โดยการสรางพฤติกรรมปองกันโรคติดตอทางเพศ โรคเอดส และวัณโรคภายใตความ

รวมมือกับกรมควบคุมโรคติดตอกระทรวงสาธารณสุข 

3.2 แผนงานรักษสิ่งแวดลอม เพื่อลดปญหามลภาวะเปนพิษดานตางๆที่เกิดจาก

กิจกรรมในสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง ทั้งในดานกลิ่น ขยะ และน้ําเสีย ประกอบดวยโครงการ

ตางๆ ไดแก 

3.2.1 โครงการรณรงคระบบบําบัดน้ําทิ้งดวยลูกบอลจุลินทรียชีวภาพ ไดแก การตั้ง

ศูนยผลิตลูกบอลจุลินทรียชีวภาพซึ่งเปนภูมิปญญาชาวบาน เพื่อใชบําบัดน้ําทิ้งจากสะพานปลาและ      

ทาเทียบเรือตางๆ ในเบื้องตน เปนการชวยลดมลพิษจากกลิ่นและทําใหสภาพน้ําดีขึ้น   

3.2.2 โครงการรักษสิ่งแวดลอม  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 โครงการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 

ลดขั้นตอนที่ไมจําเปน และเปนขอมูลในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
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                               4.1.2 โครงการนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตร 

(ECONOMI  VALUE  MANAGEMENT : EVM) มาบริหารจัดการองคการสะพานปลา เปนการดําเนินงาน

ตามนโยบายของสํานักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงคใหการลงทุนขององคกรเปนไปอยาง

คุมคา  

                               4.1.3 โครงการใชทรัพยากรและความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ เปนการ

ดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังในการลดการลงทุนที่ซ้ําซอน ลดภาระคาใชจาย และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

                               4.1.4 โครงการปรับปรุงการประชาสัมพันธขององคการสะพานปลา เพื่อพัฒนางาน

ประชาสัมพันธขององคการสะพานปลาใหเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการนําเสนอขอมูลและ

ภาพลักษณขององคกร 

4.2 แผนพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในองคกร 

  เพื่อชวยใหการพัฒนาองคกรสามารถดําเนินไปไดโดยไมมีอุปสรรค บุคลากรในหนวยงาน

จะตองมีความพรอมและพัฒนาความรูความสามารถ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนโดยเฉพาะ

เทคนิคการบริหารสมัยใหม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความรูในดานเฉพาะสาขาตางๆ 

รายละเอียด ดังนี้ 

                               4.2.1 โครงการปรับปรุงการกําหนดทักษะ ความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่

จําเปนตองาน(competency) ในตําแหนงตางๆ โดยการวิเคราะหคุณสมบัติที่จําเปนในตําแหนงตางๆ 

เปรียบเทียบกับคุณสมบัติของบุคลากรที่ดํารงตําแหนงนั้น เพื่อวางแผนในการปรับ เปลี่ยน ฝกอบรมให

ความรูเพิ่มเติม หรือสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   

                               4.2.2 โครงการปรับปรุงกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร เปนขั้นตอนสําคัญ

ที่จะชวยใหองคกรมีพนักงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับตําแหนงงาน ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนิน

ใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่วางไว 

                               4.2.3 โครงการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนด

คาตอบแทน เพื่อสรางความขวัญและกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน โดยผูที่มีผลการปฏิบัตงานดีควรไดรับการ

ประเมินและผลตอบแทนที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันผูที่มีปญหาในการทํางานหรือกระทําผิดระเบียบวินัย

ก็ควรไดรับการพิจารณากําหนดโทษอยางมีเหตุผล 

                               4.2.4 โครงการพัฒนาความรู ความสามารถบุคลากร โดยการจัดฝกอบรมทั้งภายใน

หนวยงาน และการสงไปศึกษา ฝกอบรมในสถาบันตางๆเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการถายทอดองคความรูภายในหนวยงานใหกับพนักงาน และการเสรมิสราง
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ทักษะและวิชาความรูใหมๆ ในการทํางาน เพื่อใหมีความกาวหนาในอาชีพตามขั้นตอน และชวงเวลาที่

เหมาะสม 

                               4.2.5 โครงการการจัดการองคความรูในองคกร เปนการรวบรวม และจัดระเบียบองค

ความรูภายในองคกรที่มีความสําคัญ และจําเปนในการปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรในองคกรสามารถเขาถึง

องคความรูตางๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย และเตรียมความพรอมใหกับ

บุคลากรในตําแหนงตางๆ  ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับองคกร 

4.3 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุก

ดาน เพื่อใหองคกรสามารถกาวทันไปกับการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ดังนี้ 

                                4.3.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคกร ไดแก การนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการบริหารงานจัดการองคกร ครอบคลุมการดําเนินงานในทุกระบบ ทั้งใน

ดานการบริหารงาน ระบบบัญชีการเงิน การบริหารและพัฒนาบุคลากร ระบบสารบรรณ ระบบงานพัสดุ 

และระบบการจัดเก็บรายได เปนตน 

                               4.3.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตลาดสัตวน้ํา  ประกอบดวย

การนําระบบสารสนเทศมาใชกับบริหารจัดการ สะพานปลา ทาเทียบเรือประมง และตลาดสินคาสัตวน้ําให

ทันสมัยและรวดเร็ว  เปนตน 

                               4.3.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการชาวประมงและผูเกี่ยวของ

ธุรกิจประมง ไดแกการนําระบบสารสนเทศมาใชในการใหบริการแกลูกคากลุมตางๆ ทั้งในดานการเผยแพร

ขอมูลปริมาณ ราคาสัตวน้ํา   การอํานวยความสะดวกในการใชบริการสะพานปลา/ทาเทียบเรือประมง การ

รักษาความปลอดภัย และการปรับปรุงเว็บไซตองคการสะพานปลา เพื่อเผยแพรขอมูลของหนวยงานแก

บุคคลภายนอก เปนตน 
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แผนการดําเนินงานโครงการตาม 
แผนวิสาหกจิ 2556-2560 องคการสะพานปลา 

 
โครงการตามแผนวิสาหกิจ 2556-2560 2556 2557 2558 2559 2560 

กลยุทธดานปฏิบัติการ      

1) พัฒนาการตลาดสินคาสัตวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม      

1.โครงการศูนยกลางคาสัตวน้ํากรุงเทพ      

2.โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง      

3.โครงการศูนยกลางตลาดสัตวน้ําฮาลาลทาเทียบเรือประมงปตตานี      

4.โครงการสรางมาตรฐานในระบบการซื้อขายสัตวน้ํา      

5.โครงการพัฒนาการซื้อขายสินคาสัตวน้ําใหไปสูระบบการประมูล      

6.โครงการพัฒนาการขนถายสัตวน้ํา โดยใชเครื่องมืออุปกรณที่มี

ประสิทธิภาพ และถูกสุขอนามัย 

     

7.โครงการพัฒนาระบบการบรรจุและการขนสงสินคาสัตวน้ํา      

8.โครงการผลิตน้ําสะอาดสําหรับลางสัตวน้ํา 
   
 

    

9.โครงการจัดตั้งศูนยรวบรวมและกระจายสัตวน้ํา      

10.โครงการจัดตั้งตลาดขายสงสินคาสัตวน้ํา      

11.โครงการจัดตั้งตลาดสัตวน้ําคุณภาพ      

12.โครงการจําหนายสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําแปรรูป

ภายใตเครื่องหมายการคา FMO 

     

13.โครงการจัดสงสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําแปรรูปใหกับ

หนวยงานของรัฐ 

     

2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการหารายได       

1.โครงการพัฒนาที่ดินทาเทียบเรือประมงภูเก็ต      

2.โครงการพัฒนาศักยภาพสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง      

3.โครงการพัฒนาที่ดินบานพักพนักงาน      

4.โครงการฟนฟูตลาดสะพานปลาสมุทรปราการ      

5.โครงการติดตั้งส่ือโฆษณาสินคาในบริเวณสะพานปลาและทาเทียบ

เรือประมง 

     

6.โครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศนที่สะพานปลาและทาเทียบเรือประมง      

7.โครงการปรับปรุงโครงการพัฒนาการประมง      
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แผนการดําเนินงานโครงการตาม 
แผนวิสาหกจิ 2556-2560 องคการสะพานปลา 

 
โครงการตามแผนวิสาหกิจ 2556-2560 2556 2557 2558 2559 2560 

กลยุทธดานสงเสริมการประมงและบริหารจัดการ      

3) เสริมสรางสังคมประมงไทยใหเขมแข็ง      

1.โครงการอบรม ฝกฝนอาชีพเสริมใหกับกลุมแมบานในชุมชนประมง      

2.โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

     

3.โครงการสงเสริมสุขอนามัยของลูกเรือประมง      

4.โครงการรณรงคระบบบําบัดน้ําทิ้งดวยลูกบอลจุลินทรียชีวภาพ      

5.โครงการรักษส่ิงแวดลอม      

4) เพ่ิมขีดความสามารถบริหารจัดการ      

1.โครงการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน      

2.โครงการนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทาง

เศรษฐศาสตร 

     

3.โครงการใชทรัพยากรและความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ      

4.โครงการปรับปรุงการประชาสัมพันธ      

5.โครงการปรับปรุงการกําหนดทักษะ ความรู ความสามารถ และ

คุณลักษณะที่จําเปนตองาน 

     

6.โครงการปรับปรุงกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร      

7.โครงการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน      

8.โครงการพัฒนาความรู ความสามารถบุคลากร      

9.โครงการการจัดการองคความรูในองคกร      

10.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคกร      

11.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตลาดสัตวน้ํา      

12.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการชาวประมงและ

ผูเกี่ยวของธุรกิจประมง 
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บทที่ 5 
แผนบริหารความเสี่ยงกับแผนวิสาหกิจป 2556-2560 

1. ประเด็นปญหาขององคการสะพานปลา 

1) รายไดจากการดําเนินงานมีแนวโนมลดลง  รายไดหลักขององคการสะพานปลามา

จากการจัดเก็บคาบริการ และคาธรรมเนียมตางๆ จากการใหบริการสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง ซึ่ง

ขึ้นอยูกับภาวการณประมง เปนหลัก ปจจุบันรายไดดังกลาวมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจากภาวะประมง

ซบเซา ในขณะที่การหารายไดจากการบริหารทรัพยสิน และการดําเนินธุรกิจยังขาดความชัดเจน  

2) ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology-IT) ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                               การใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานยังมีอยูคอนขางจํากัด จาก

ปญหาทั้งในเรื่อง Hardware ไดแก เครื่องมือ อุปกรณตางๆ และ Software ไดแก การพัฒนาระบบงาน

ตางๆ ยังไมเพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจํากัด ทําใหการจัดเก็บขอมลู การประมวลผล และการเผยแพร

สารสนเทศในรูปแบบตางๆ ขององคการสะพานปลา ยังไมเต็มประสิทธิภาพ  

3) ปญหาสุขอนามัยของสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงยังไมเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 
                               การดําเนินงานของสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงยังมีจุดออนเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอม และขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยสินคาสัตวน้ําตลอดจน

สถานที่จําหนายและขนถายสัตวน้ํา ของประเทศผูนําเขาสินคาสัตวน้ํา โดยเฉพาะสหภาพยุโรป เนื่องจาก

อาคารสิ่งปลูกสรางสวนใหญมีอายุการใชงานคอนขางยาวนาน และไมไดออกแบบเพื่อรองรับระบบการ

ดูแลดานสิ่งแวดลอม  และไมเปนไปตามมาตรฐานสุขอนามัย  

4) ปญหาดานการบริหารจัดการองคกร 

                               กระบวนการดําเนินงานในองคกรยังมรีะบบการบริหารงานของสวนงานที่แตกตางกัน 

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 จึงทําใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการสะพานปลา

มีปญหาได เนื่องจากการเกิดชองวางของบุคลากรที่เปนระยะหางทั้งดานวัยวุฒิและคุณวุฒิ ยอมสงผลตอ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ลดลง 
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2. การระบุปจจัยเสี่ยง 

  จากปญหาการดําเนินงานในภาพรวมที่ระบุขางตนสามารถระบุปจจัยเสี่ยงไดดังนี้ 

1) สะพานปลาและทาเทียบเรือประมงสวนใหญตองมีการพัฒนาใหเปนไปตาม
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม (CR1) 

รายละเอียดความเสียหายจากปจจัยเสี่ยง  : 

                   ผลกระทบตอชื่อเสียงองคกรซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐ แตมีการดําเนินงานที่ไมเปนไปตาม

มาตรฐานสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังดานกลิ่นและคุณภาพน้ําทิ้งจากหนวยงาน

สะพานปลาและทาเทียบเรือประมง สาเหตุหลักคือ ขาดงบประมาณจัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งสงผล

กระทบตอปจจัยเสี่ยงน้ําหนัก 100% และมีระดับความรุนแรงสูงมาก 

ประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง  : 

ระดับโอกาสเกิด  :  5  โอกาสเกิดระดับสูงมาก เนื่องจากเปนสถานการณที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา             

เพราะหนวยงานสวนใหญขององคการสะพานปลายังไมมีระบบน้ําเสียในป 2553  กรมควบคุมมลพิษเร่ิม

ใหความสนใจปญหาสิ่งแวดลอมของหนวยงานองคการสะพานปลา 

ระดับผลกระทบ  :  5  ผลกระทบระดับสูงมาก เนื่องจากมีผลกระทบตอช่ือเสียงองคกรในระยะยาว 

มากกวา 1 ปข้ึนไป 
2) สะพานปลาและทาเทียบเรือประมงสวนใหญตองมีการพัฒนาใหไดมาตรฐาน 

สุขอนามัย (CR2) 

รายละเอียดความเสียหายจากปจจัยเสี่ยง  : 

                   ผลกระทบตอภาพลักษณขององคกรในทางลบ เนื่องจากมีภารกิจในการดูแลดานสินคาสัตว

น้ําเพื่อบริโภค แตมีการดําเนินการยังไมเปนไปตามมาตรฐานสุขอนามัยตามหลักเกณฑของกรมประมง 

และสงผลใหผูบริโภคขาดความเชื่อมั่นตอดานคุณภาพสินคาสัตวน้ําที่มาจากหนวยงานขององคการ

สะพานปลา สาเหตุหลักประกอบดวย 

                   1. สิ่งปลูกสรางมีอายุการใชงานมานาน และมีสภาพทรุดโทรม มีผลกระทบตอปจจัยเสี่ยงเปน

น้ําหนัก 50% และสาเหตุมีระดับความรุนแรงสูงมาก 

                   2. ขาดงบประมาณซอมแซม และลงทุน มีผลกระทบตอปจจัยเสี่ยงเปนน้ําหนัก 50% และ

สาเหตุมีระดับความรุนแรงสูงมาก 

ประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง  : 

ระดับโอกาสเกิด  :  4  โอกาสเกิดระดับสูง เนื่องจากเปนสถานการณที่เกิดขึ้นไดทุกเดือน 
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ระดับผลกระทบ  :  5  ผลกระทบระดับสูงมาก เนื่องจากมีผลกระทบตอชื่อเสียงองคกรในระยะยาว 

มากกวา 1 ปขึ้นไป 

  3) กําไร EBITDA ตํ่ากวาเปาหมาย (FR1) 

รายละเอียดความเสียหายจากปจจัยเสี่ยง  : 

                   การที่องคการสะพานปลามีผลการดําเนินงานมีกําไร EBITDA ต่ํากวาเปาหมาย จะทําให

องคกรมีฐานะการเงินไมเขมแข็ง ไมไดรับความเชื่อมั่นจากหนวยงานภายนอก ทําใหมีผลตอการขาด

งบประมาณในการพัฒนาองคกร และทําใหคะแนนประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจต่ํากวามาตรฐาน (ระดบั 

3) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยสาเหตุสําคัญที่ทําให EBITDA ต่ํากวาเปาหมาย ไดแก 

                   1. รายไดหลัก ไดแก คาบริการ และคาธรรมเนียมสัตวน้ําผานทา ข้ึนอยูกับภาวะการประมงมี

แนวโนมลดลง มีระดับความรุนแรงของสาเหตุในระดับสูง น้ําหนักของสาเหตุตอปจจัยเสี่ยงคิดเปน 47%  

                   2. คาใชจายดานบุคลากรเพิ่มข้ึนจากนโยบายรัฐบาล มีระดับความรุนแรงสูงมาก น้ําหนักของ

สาเหตุตอปจจัยเสี่ยงคิดเปน 28% 

                   3. โครงการบริหารทรัพยสินใชแหลงเงินทุนภายนอกอาจไมมีความแนนอนในการลงทุน ทําให

มีผลกระทบตอ EBITDA ลดลง (เปนสาเหตุที่เกิดจากปจจัยเสี่ยงอื่น) มีระดับความรุนแรงสูง และน้ําหนัก

ของสาเหตุตอปจจัยเสี่ยงคิดเปน 16%    

                   4. การดําเนินการทางธุรกิจใหมอาจไมเปนไปตามเปาหมาย ทําใหมีผลกระทบตอ EBITDA 

ลดลง (เปนสาเหตุที่เกิดจากปจจัยเสี่ยงอื่น) มีระดับความรุนแรงสูง น้ําหนักของสาเหตุตอปจจัยเสี่ยงคิด

เปน 9%                                                       

ประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง  : 

ระดับโอกาสเกิด  :  5  โอกาสเกิดระดับสูงมาก พิจารณาจากผลการดําเนินงานระยะ 5 ปยอนหลัง 

องคการสะพานปลามี EBITDA ต่ํากวาเปาหมายทุกป โอกาสเกิดมากกวา 70%  ข้ึนไป 

ระดับผลกระทบ  :  4  ผลกระทบระดับสูง พิจารณาจากในป 2554 องคการสะพานปลามีคา EBITDA ต่ํา

กวาเปาหมาย 85% คาดวาป 2555 จะมีผลการดําเนินงานดีกวาป 2554 โดย EBITDA จะต่ํากวา

เปาหมายประมาณ 50% 

4) โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพยังไมมีความชัดเจนในเรื่องของการขอใช 

สถานที่กับกรมธนารักษ (OR1) 
รายละเอียดความเสียหายจากปจจัยเสี่ยง  : 
                   โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพยังไมมีความชัดเจน สาเหตุเนื่องจากติดประเด็นที่

องคการสะพานปลาตองขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2534 ที่ใหยายสะพานปลากรุงเทพจากพื้นที่

ปจจุบันซึ่งยังไมมีขอยุติอาจสงผลตอความสําเร็จในการจัดทําโครงการฯ จนอาจตองลมเลิกการจัดทํา
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โครงการตอไป น้ําหนักของสาเหตุตอปจจัยเสี่ยงคิดเปน 100% และระดับความรุนแรงของสาเหตุสูงมาก

ประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง  : 

ระดับโอกาสเกิด  :  3  โอกาสเกิดระดับปานกลาง เนื่องจากไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีแลว โดยมติให

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาให ความเห็นกอน คาดวาโอกาส

เกิดอยูในระดับปานกลาง ประมาณ 50%  

ระดับผลกระทบ  :  5  ผลกระทบระดับสูงมาก ถาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติไมเห็นชอบกับโครงการฯ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงการฯ นี้ก็จะตองลมเลิก 

5) โครงการบริหารทรัพยสินยังไมมีความชัดเจนในการใชแหลงเงินลงทุนจาก
ภายนอก (OR2) 

รายละเอียดความเสียหายจากปจจยัเสี่ยง : 
                   โครงการบริหารทรัพยสินองคการสะพานปลาใชเงินลงทุนจากภายนอกทําใหไมมคีวามชดัเจน 

บางโครงการไมมีผูสนใจลงทุนหรือมีความลาชาในการเกิดโครงการ สงผลกระทบตอความสําเร็จของ

โครงการ และรายไดที่ตั้งเปาหมายไว ตลอดจนสงผลตอผลการดําเนินงาน (EBITDA) ในภาพรวมของ

องคกรดวย สาเหตุเกิดจากองคการสะพานปลาไมมีเงินลงทุนเองตองใหเอกชนเปนผูลงทุน น้ําหนักของ

สาเหตุตอปจจัยเสี่ยงคิดเปน 100% และระดับความรุนแรงของสาเหตุสูง 

ประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง  : 

ระดับโอกาสเกิด  :  3  โอกาสเกิดระดับปานกลาง เนื่องจากคาดวามีโอกาสเกิดประมาณ 31 – 50%  

ระดับผลกระทบ  :  4  ผลกระทบระดับสูง เนื่องจากคาดวาจะทําใหเกิดความสําเร็จของโครงการต่ํากวา

เปาหมายประมาณ 50% 

6) การดําเนินการทางธุรกิจใหมอาจไมเปนไปตามเปาหมาย (SR1) 

รายละเอียดความเสียหายจากปจจัยเสี่ยง  : 
                   องคการสะพานปลาไดมีนโยบายในการสรางรายไดจากการดําเนินงานเชิงธุรกิจดวยกลยุทธ

ใหม ๆ ซึ่งอาจไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากสาเหตุปจจัยภายนอก ไดแก  

                   1. ไมมีผูสนใจลงทุนตามโครงการ น้ําหนักสาเหตุตอปจจัยเสี่ยง 50% ระดับความรุนแรงสูง  

                   2. มีผูสนใจลงทุนแตภายหลังเกิดความไมพรอมในการดําเนินงาน ทําใหสงผลกระทบตอ

ความสําเร็จของโครงการ และตัวชี้วัดทางการเงิน เชน EBITDA 

ประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง  : 

ประดับโอกาสเกิด  :  3  โอกาสเกิดระดับปานกลาง โดยคาดวามีโอกาสเกิดประมาณ 31 – 50% 
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ระดับผลกระทบ    :  4  ผลกระทบระดับสูง โดยคาดวาจะเกิดผลกระทบตอรายไดตามเปาหมายของ

โครงการฯ โดยรวมประมาณ 30% 

3. การกําหนดแผนงาน/โครงการ ในแผนวิสาหกิจป 2556 – 2560 เพื่อควบคุมความเสี่ยง 

• ปญหารายไดหลักมีแนวโนมลดลง  

กลยุทธที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได  

แผนงานการบริหารสินทรัพย   
โครงการพัฒนาที่ดินทาเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อใหมีการใชประโยชนจากที่ดินที่เหลืออยูใหเต็มศักยภาพ 

และรองรับการพัฒนาดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวตามยุทธศาสตรของจังหวัดภูเก็ต จึงมีโครงการพัฒนา

ที่ดินสวนที่ยังไมไดใชประโยชน เนื้อที่ประมาณ 200 ไร โดยใหเอกชนผูสนใจเสนอโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อ

รองรับธุรกิจที่เกี่ยวของ และสงเสริมธุรกิจประมง   

โครงการพัฒนาศักยภาพสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง  เปนการหารายไดจากการบริหารทรัพยสิน

ทั้งในสวนของที่ดิน และอาคารสิ่งปลูกสราง โดยพิจารณาตามศักยภาพของหนวยงานแตละแหง ภายใต

กรอบวัตถุประสงคการดําเนินงานขององคการสะพานปลา ทั้งนี้กําหนดเปาหมายดําเนินการปละอยางนอย 

2 แหง  

โครงการพัฒนาที่ดินบานพักพนักงาน  เปนการพัฒนาที่ดินบริเวณบานพักพนักงานซึ่งเปนที่ดินกรรมสิทธ

ขององคการสะพานปลา ไดแก บานพักพนักงาน สะพานปลาสมุทรสาคร ทาเทียบเรือประมงหัวหิน        

ทาเทียบเรือประมงสุราษฎรธานี ทาเทียบเรือประมงสงขลา ซึ่งปจจุบันมีสภาพชํารุดทรุดโทรมเพื่อเปน

อาคารที่พักของพนักงานและใหบริการบุคคลทั่วไป 

โครงการฟนฟูตลาดสะพานปลาสมุทรปราการ เปนการใชประโยชนสะพานปลาสมุทรปราการตาม

ศักยภาพที่มีอยู นํามาปรับปรุงและพัฒนาทั้งในสวนของสิ่งปลูกสราง และระบบการบริหารจัดการ เพื่อ

สนับสนุนและสงเสริมการทําประมง และการคาสัตวน้ําทั้งภายในประเทศ และการสงออก 

• ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology-IT)ยังไมเต็มประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ 1  พัฒนาการตลาดสินคาสัตวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม 
แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลาด 
โครงการพัฒนาการซ้ือขายสินคาสัตวน้ําใหไปสูระบบการประมูล เปนการตอยอดจากโครงการสราง

มาตรฐานในระบบการซื้อขายสัตวน้ํา เพื่อใหการจําหนายสินคาสัตวน้ําเปนไปตามกลไกของตลาด สะทอน

อุปสงค อุปทานอยางแทจริง  โดยมีแผนจะนําระบบการประมูลดวยคอมพิวเตอรเขามาใชในอนาคต 
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กลยุทธที่ 4  เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ 

แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินขององคการสะพานปลา  เพื่อใหองคการสะพานปลามีระบบงาน

สนับสนุนงานดานบริหารการเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดขององคการสะพานปลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 

โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดเก็บขอมูลปริมาณ มูลคาสัตวน้ํา ซึ่งเปนฐานในการจัดเก็บ

รายได ทําใหสามารถจัดเก็บรายไดอยางครบถวน และตรวจสอบความถูกตองได 

โครงการพัฒนาโปรแกรมดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และจัดการงานดานบุคลากร เพื่อใหองคการ

สะพานปลามีระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และจัดการงานดานบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพ 

• ปญหาสุขอนามัยของสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงยังไมเปนไปตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธที่ 1  พัฒนาการตลาดสินคาสัตวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม 

แผนงานพัฒนาตลาดสินคาสัตวน้ํา   
โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ เปนโครงการที่มีเปาหมายเพื่อแกไขปญหาการขอเลิกสัญญาเชาที่ดิน

ของสํานักทรัพยสินฯ บริเวณสะพานปลากรุงเทพ ซึ่งเปนผลใหพื้นที่ของสะพานปลากรุงเทพ บริเวณริมฝง

แมน้ําเจาพระยา แขวงยานนาวา เขตสาทร อันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญองคการสะพานปลาดวย ลดลง

ประมาณครึ่งหนึ่ง จากเนื้อที่ 16 ไร เศษ เหลือเพียง 8 ไรเศษ ในสวนที่เปนที่เชาจากกรมธนารักษ โดยมี

แนวคิดจะพัฒนาพื้นที่ที่เหลืออยูใหเปนตลาดกลางสัตวน้ําคุณภาพ ที่ทันสมัย มีรูปลักษณสวยงาม และมี

มาตรฐานทั้งในดานระบบการซื้อขาย สุขอนามัยของสถานที่ และการดูแลรักษาสัตวน้ํา อีกทั้งเปนศูนยรวม

ของธุรกิจประมงครบวงจร เชน Fish Market Q-Mart, Learning Center, Factory Outlet, และภัตตาคาร

อาหารทะเล เปนตน 

โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง การปรับปรุงสะพานปลาและทาเทียบ

เรือประมงใหมีโครงสรางและสิ่งอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานสุขอนามัย  จัดเปนโครงการสําคัญที่

องคการสะพานปลาดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยมุงหวังใหสะพานปลาและทาเทียบเรือ ประมงของ

องคการสะพานปลาทุกแหงเปนที่ยอมรับของตลาดสงออก ตลอดจนผูบริโภคภายในประเทศ  ทั้งนี้ไดมีการ

ปรับปรุงไปแลวรวม 5 แหง ไดแก สะพานปลาสมุทรปราการ สะพานปลานครศรีธรรมราช ทาเทียบ

เรือประมงปตตานี ทาเทียบเรือประมงภูเก็ต และทาเทียบเรือประมงนราธิวาส  และตั้งเปาหมายจะ

ดําเนินการปรับปรุงอีกอยางนอย 2 แหง ในชวงป 2556-2560  
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การระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีแผนรับมือความเสี่ยง โดยการ

วางแผนเชิงกลยุทธ เปนการกําหนดทิศทาง และจัดสรรทรัพยากรในระยะยาว เพื่อการดําเนินงานที่

สามารถลด และควบคุมความเสี่ยงขององคกร ในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค

ขององคกร โดยการวางแผนเขาสูการปฏิบัติงาน จึงกําหนดกิจกรรมซึ่งเปนโครงการภายใตกลยุทธ ทั้ง 4 

เพื่อจัดการกับความเสี่ยงขององคกรที่เกิดขึ้น 
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 
สายงาน  สํานักยุทธศาสตรการพัฒนา    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 และ ทร.ระนอง 

   - จัดทํารายละเอียดโครง 

การ 

   - เสนอของบประมาณ 

แผนดิน 

1.2 โครงการตลาดสัตวน้ํา 

คุณภาพ ทร.หัวหิน 

   - ประกาศ TOR  

   - คัดเลือกผูไดสิทธิ์ 

   - ดําเนินโครงการ    

2.1 จัดทําโครงการรณรงค 

ระบบบําบัดกลิ่นดวยลูกบอล 

จุลินทรียชีวภาพ 

 

 

 

ต.ค. – ธ.ค.54 

 

ม.ค. – เม.ย.55 

 

 

 

ก.ย.54 

ก.ย.54 

 

ต.ค.54 – ก.ย.55 

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.54 

 

ธ.ค.54 – ม.ค.55 

ก.พ. – เม.ย.55 

พ.ค. – เม.ย.55 

มิ.ย. – ก.ย.55 
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง  
สายงาน   สํานักยุทธศาสตรการพัฒนา   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.54 

 

 

 

ธ.ค.54 – ก.ย.55 

 

 

 

 

 

   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.54 

 

ม.ค. – เม.ย.55 

 

 

 

 

 

ส.ค. – ก.ย.54 

ก.ย.55 

     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.54 – ก.ย.55 

 

 

 

 

    ฝายปฏิบัติ 

    การ 1 

 

 

 

 

ฝายธุรกิจ 2 

 

ฝายปฏิบัติ 

การ 1 

ฝายธุรกิจ 2 
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ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 

รายละเอียด 
ความเสี่ยหาย 
จากปจจัยเสี่ยง 

 

รายละเอียด 
การจัดการ 

 
 

กิจกรรมการจดัการ 
 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ของกิจกรรม 

 
 

ผูรับผิดชอบ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

2. ทบทวนปรับลดคาใชจาย 

งบประมาณป 2555 

ภายใตเครื่องหมายการคา FMO 

   - จัดทําขอมูลประกอบการ 

พิจารณาทบทวนปรับลดงบ 

ประมาณ 

   - สรุปแนวทางการปรับลด 

งบประมาณ และเสนอ ผออ. 

ใหความเห็นชอบ 

   - เวียนแจงหนวยงาน 

   - ติดตามผลการดําเนินงาน         

 

 

ต.ค.54 

 

 

พ.ย.54 

 

 

ธ.ค.54 

ม.ค. – ก.ย.55 

 

 

 

 

 

ฝายบัญชี 

การเงิน 
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 
สายงาน  สํานักยุทธศาสตรการพัฒนา    กิจกรรม  โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพรวมกับกรุงเทพมหานคร 

 

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.54 – ก.ย.55 

     

 

 

     สํานักงาน 

   ยุทธศาสตร 

  และแผนงาน 
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 
สายงาน  สํานักยุทธศาสตรการพัฒนา    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.54 – ก.ย.55 

 

   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.54 – ก.ย.55 

 

 

 

 

ต.ค.54 – ก.ย.55 

 

 

   หนวยงาน 

   ผูรับผิดชอบ 

   โครงการ 

 

 

 

หนวยงาน 

ผูรับผิดชอบ 

โครงการ 
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บทที่ 6 
ความสัมพันธของแผนวิสาหกิจกับ Balance Score Card 

  เมื่อพิจารณาแผนธุรกิจ 2559-2560  ในมุมมองของ Balance Score Card พบวามีการ

ใหความสําคัญกับมุมมองดานลูกคามากกวาดานอื่นๆ ทั้งนี้ เปนไปตามภารกิจในการจัดตั้งองคกรซึ่งมี

วัตถุประสงคที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496  

นอกจากนี้   ในสวนของมุมมองดานการเงิน  ก็มีการใหความสําคัญกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการหารายได เพื่อแกไขปญหาฐานะการเงิน โดยไมไดละเลยในเรื่องของกระบวนการภายใน 

และการเรียนรูและเติบโต ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานตามแผนที่วางไวประสบความสําเร็จ 
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รายละเอียดโครงการ 

 

 

กลยุทธที่  1    พัฒนาการตลาดสินคาสัตวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม    

                    จํานวน 13 โครงการ 

  กลยุทธที่  2    เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได 

           จํานวน 7 โครงการ 

กลยุทธที่  3    เสริมสรางสังคมประมงไทยใหเขมแข็ง 

           จํานวน 5 โครงการ 

  กลยุทธที่  4    เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ 

                      จํานวน 12 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 กลยุทธที่ 1 พัฒนาการตลาดสนิคาสตัวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนธรรม 

1. แผนงานพฒันาตลาดสนิคาสัตวน้ํา 

1.1 โครงการศูนยกลางสัตวน้ํากรุงเทพ 

 

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     มี

การตรวจสอบคุณภาพ ขึ้น

ทะเบียนสมาชิก และจัดระบบ

ฐานขอมูลราคาสัตวน้ํา 

 รวมมือกับสํานักงานตลาด 

กทม. ในการดําเนินโครงการ

ดังนี้ 

1. ศึกษา ออกแบบ และทํา EIA 

2. จัดเตรียมพื้นที่   

3.ประกวดราคาจางเหมา

กอสราง 

4. องคการสะพานปลาบริหาร

จัดการในกิจกรรมดานตลาด

กลางสัตวน้ํา  สวนอื่นๆ ให

สํานักงานตลาด กทม.บริหาร

จัดการ 

บริเวณสะพานปลากรุงเทพ

เดิม ริมแมน้ําเจาพระยา  

แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กทม.ในสวนที่ราชพัสดุ 

4 ป (2556-2559) 950       

(งบประมาณ

ลงทุนของ กทม.) 

สํานักยุทธศาสตรการ

พัฒนา(ฝายปฏิบัติการ 1) 
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1.2 โครงการปรบัปรุงสขุอนามัยสะพานปลา/ทาเทยีบเรือประมง  
 

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 

 

 

1. สํารวจและออกแบบโดยองคการ

สะพานปลา 

2. ประสานงานกับกรมประมงและ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดสรร

งบประมาณและดําเนินการกอสราง 

3. หัวหนาสํานักงานสะพานปลา

และทาเทียบเรือประมงตางๆ 

สํารวจเบื้องตนและแจงความ

ประสงคในการซอมแซม 

บํารุงรักษา 

4. สํานักงานสิ่งแวดลอมสํารวจ 

ออกแบบ และประมาณคาใชจาย 

3. จัดงบประมาณองคการสะพาน

ปลาเพื่อบํารุงรักษา ซอมแซมตาม

ความเหมาะสม 

 

 

 

1. ทร.ระนอง 

2. ทร.สตูล 

3. สะพานปลาและ 

ทาเทียบเรือประมงของ

องคการสะพานปลา 

 

     

 

 

ป 2556-2559 

 

 

1. 294.52 

2. 302.22 

2. ตามกําลัง

งบประมาณใน  แต

ละป 

 

 

สํานักยุทธศาสตรการพัฒนา 

(ฝายปฏิบัติการ 1 – 2) 
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1.3 โครงการศูนยกลางตลาดสัตวน้าํฮาลาลที่ทาเทียบเรือประมงปตตานี 

 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เปนการสรางงานและรายได

ใหกับประชาชนในจังหวัด

ปตตานีและเขตใกลเคียง 

2. ปรับปรุงอาคารและสิ่ง

อํานวยความสะดวกใหได

มาตรฐานสุขอนามัยเพื่อ

สอดคลองกับนโยบายอาหาร

ปลอดภัย 

3. เปนการสนับสนุนและ

สงเสริมอุตสาหกรรมอาหาร

ทะเลในเขตจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

4. สนับสนุนและสงเสริมการ

สงออกอาหารทะเลในตลาด

ตางประเทศ 

 

 

 

มีผูมาใชบริการวันละ

3,000-5,000 คน 

1. สํารวจพื้นที่โครงการและจัดทํา

รายละเอียด ออกแบบ อาคารสิ่ง

อํานวยความสะดวกงบประมาณ

โครงการ 

2. เสนอคณะกรรมการองคการ

สะพานปลาใหความเห็นชอบ 

3. ประสานงานหนวยงานในการให

การสนับสนุนงบประมาณ ไดแก 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จังหวัดปตตานีและ ศอ.บต. 

4. ดําเนินการกอสราง 

5. ประชาสัมพันธโครงการ 

ทาเทียบเรือประมง

ปตตานี ต.บานา  

อ. เมืองฯ จังหวัด

ปตตานี 

2ป(2557-2558) 403.50 ฝายปฏิบัติการ2 

(สํานักงานยุทธศาสตรการ

พัฒนา) 



 61 

1.2  แผนงานพัฒนาระบบการบรหิารจัดการตลาด 

1.2.1 โครงการสรางมาตรฐานในระบบการซื้อขายสัตวน้าํ 

 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

เพื่อปรับปรุงการระบบการซื้อ

ขายสัตวน้ําใหมีมาตรฐาน

ไดรับการเชื่อถือจาก

ผูประกอบการ และสรางความ

มั่นใจใหกับผูบริโภค 

- มีมาตรฐานการซื้อ

ขายสินคาสัตวน้ํา 

โดยกําหนด

หลักเกณฑพื้นฐาน

การประกอบธุรกิจ

การซื้อขายสัตวน้ํา 

ทั้งในสวนแพปลา    

ผูซื้อ  ผูขายและ

เจาของสินคาสัตวน้ํา 

- มีมาตรฐาน

คุณภาพ ขนาด 

น้ําหนักของสินคา

สัตวน้ําใชในระบบ

การซื้อขาย 

 

 

 

1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานของกิจกรรม

ซื้อขายสินคาสัตวน้ําของแตละ

หนวยงาน 

2. จัดทําหลักเกณฑพื้นฐานการ

ประกอบธุรกิจของแพปลา ผูซื้อ 

ผูขายและเจาของสินคาสัตวน้ํา 

3. กําหนดมาตรฐานคุณภาพ ขนาด 

น้ําหนักของสินคาสัตวน้ําในระบบ

การซื้อขาย 

4. ประสานงานและทําความเขาใจ

กับผูเกี่ยวของทุกฝาย 

5. ดําเนินการใหเปนไปตาม

มาตรฐานที่กําหนด 

1. สป.สมุทรปราการ 

2. ทร.ภูเก็ต 

3. ทร.ระนอง 

 

 

2 ป (255-2558) 

 

- 

 

ฝายปฏิบัติการ 1 – 2 

(สํานักยุทธศาสตรการ

พัฒนา,ฝายธุรกิจ) 

 

 

 



 62 

1.2.2 โครงการพัฒนาการซื้อขายสินคาสัตวน้ําใหไปสูระบบการประมลู 

 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

เพื่อพัฒนาการซื้อขายสินคา

สัตวน้ําใหเปนระบบการ

ประมูลที่ทันสมัย สรางความ

เปนธรรมกับผูซื้อขายมีความ

โปรงใส ตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดใหมีระบบการ

ประมูลสินคาสัตวน้ํา

โดยใชคอมพิวเตอร

เปนโครงการนํารอง

อยางนอย 1 แหง 

 

 

1. ศึกษาระบบตลาดที่มีอยูเดิม        

เพื่อปรับเขาสูระบบการประมูลดวย

คอมพิวเตอร 

2. จัดทําโครงการนํารองในประเภท

สินคาสัตวน้ําที่มีศักยภาพและ    

เปนที่ยอมรับของผูประกอบการ 

3. ใหความรูและประชาสัมพันธการ

ประมูลดวยคอมพิวเตอร 

4. อบรมเจาหนาที่และผูใชบริการ  

ที่เกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ

และสามารถทําการซื้อขายดวย

คอมพิวเตอร 

5. ดําเนินการและติดตาม

ประเมินผล 

 
 

ทาเทียบเรือประมงภูเก็ต 

 

2 ป ( 2558-2559 ) 0.10 

 

ฝายปฏิบัติการ 2 

(สํานักยุทธศาสตรการ

พัฒนา,ฝายธุรกิจ) 
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1.2.3 โครงการพัฒนาการขนถายสัตวน้ําโดยใชเครื่องมืออุปกรณที่มปีระสิทธิภาพและถูกสุขอนามัย 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อใหการขนถายสัตวน้ํา   

มีความสะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น 

2. เพื่อรักษาคุณภาพสัตวน้ํา

ระหวางการขนถาย 

 

จัดใหมีการใหบริการ

เครื่องทุนแรงในการ

ขนถายสินคาสัตวน้ํา

ที่สะพานปลาและ 

ทาเทียบเรือประมง 

11 แหง ไดแก เครน  

รอกไฟฟา ,  

คอนเวเยอร , โฟคลิฟ 

เครื่องลางกระบะ , 

รางเหล็ก , โตะ –

คัดเลือก ,  Pallet 

เปนตน 

 

 

 

 

1. สํารวจขอมูลความตองการการ

ใชเครื่องทุนแรงหรือสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่เกี่ยวกับประเภทและ

จํานวน 

2. จัดลําดับความจําเปนและ

ศักยภาพของสะพานปลาและ 

ทาเทียบเรือประมงแตละแหง 

3. องคการสะพานปลาลงทุนเอง

หรือใหเอกชนลงทุน 
 

สะพานปลาและ

ทาเทียบเรือประมง

ขององคการ

สะพานปลา

จํานวน 11 แหง 

 

2 ป (2556-2557) 
 

วงเงิน 20 ลานบาท 
(จากงบประมาณอสป. 

หรือใหเอกชนลงทุน) 

 

ฝายปฏิบัติการ 2 
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1.2.4 โครงการพัฒนาระบบการบรรจุและการขนสงสนิคาสัตวน้าํ 

 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อพัฒนาระบบการบรรจุ

สินคาสัตวน้ําเพื่อเตรียมการ

ขนสงใหมีประสิทธิภาพ และ

สามารถรักษาคุณภาพ ความ

สดไวไดมากที่สุด 

 2. เพื่อพัฒนาระบบการขนสง

สินคาสัตวน้ํา ในขั้นตอนตางๆ 

ตั้งแตแหลงผลิตจนถึงมือ

ผูบริโภคเปนไปอยางถูกวิธี ซึ่ง

จะชวยรักษาคุณภาพ และ

คุณคาทางโภชนาการ เปนการ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา

สัตวน้ําไดอีกทางหนึ่ง 

 

มีการนําระบบการ

บรรจุสินคาสัตวน้ํา

ดวยวีธีการ วัสดุ และ

รูปแบบที่สะดวกใน

การขนสง และรักษา

คุณภาพไวไดมาก

ที่สุดมาใชในธุรกิจคา

สัตวน้ําของประเทศ

อยางแพรหลาย 

1. สํารวจขอมูลสินคาสัตวน้ํา ทั้ง

ชนิด ขนาด และปริมาณที่เหมาะสม

ในการบรรจุหีบหอ และการขนสง

สินคาสัตวน้ํา 

2. ประสานกับกรมประมงในการ

ออกแบบภาชนะบรรจุที่เหมาะสม  

ขอแนะนําในเชิงวิชาการในการดูแล

รักษาสัตวน้ํา ทั้งที่มีและไมมีชีวิต 

เชน ชนิด คุณภาพ และปริมาณ

น้ําแข็งที่เหมาะสม  การใช

ออกซิเจน เปนตน 

3. ทดลองดําเนินการ โดยประกาศ

ใหเอกชนที่สนใจเขารวมโครงการ 

โดยจัดหางบประมาณชวยเหลือ

บางสวน หรือใหการสนับสนุนใน

ลักษณะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา เพื่อ

สรางแรงจูงใจ 

สะพานปลาและทาเทียบ

เรือประมงขององคการ

สะพานปลา 

 

2 ป (2557-2558) 
 

NA สํานักยุทธศาสตรการ

พัฒนา 
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1.2.5 โครงการผลติน้ําสะอาดสาํหรับลางสัตวน้ํา 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

เพื่อลดการปนเปอนใน

กระบวนการขนถายและ

คัดเลือกสินคาสัตวน้ํา  ชวย

ยกระดับมาตรฐานสินคาสัตว

น้ําใหเปนที่ยอมรับในตลาด

ตางประเทศ และสราง

สุขอนามัยที่ดีใหกับผูบริโภค

ภายในประเทศ 

 

สะพานปลาและ ทา

เทียบเรือประมงของ

องคการสะพานปลา

อยางนอย 3 แหงมี

ระบบผลิตน้ําสะอาด

สําหรับลางสัตวน้ํา 

1. สํารวจแหลงน้ําดิบในบริเวณ

ใกลเคียง 

2. รวบรวมขอมูลการใชน้ําเพื่อ

กําหนดกําลังการผลิตที่เหมาะสม 

3. ออกแบบ ประมาณราคา 

4. จัดหางบประมาณ 

5. จางเหมากอสราง 

6. กําหนดมาตรการให

ผูประกอบการใชน้ําสะอาดในการ

ลางสัตวน้ํา 
 

สะพานปลาและทาเทียบ

เรือประมงขององคการ

สะพานปลา 

1 ป ( 2556 ) 
 

10.00 สํานักยุทธศาสตรการพัฒนา 

(ฝายปฏิบัติการ 1-2) 
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1.3  แผนงานเพิ่มชองทางการตลาดสนิคาสัตวน้ํา 

1.3.1  โครงการจัดตั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคาสัตวน้ํา 

 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อเพิ่มชองทางในการ

จําหนายสินคาสัตวืน้ําใหกับ

เกษตรกร 

2. เพื่อใหเกิดตลาดกลางสินคา

สัตวน้ําที่สรางความเปนธรรม

แกเกษตรกร ผูซื้อและผูขาย 

ตลอดจนผูบริโภค 

3. เพื่อใหเกิดตลาดกลางซื้อ

ขายสินคาสัตวน้ําที่ได

มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย 

4. เพื่อใหองคการสะพานปลา 

มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการบริหาร

จัดการซื้อขายสินคาสัตวน้ํา 

 

จัดตั้งศูนยรวบรวม

และกระจายสินคา

สัตวน้ําอยางนอย 3 

แหง 

1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานของแหลง

ผลิต ตลาดสินคาสัตวน้ําและ

ศักยภาพของพื้นที่เปาหมาย 

2. สํารวจสถานที่ 

3. วิเคราะหความเปนไปไดทาง

ธุรกิจและคัดเลือกสถานที่ 

4. ประสานงานกับผูเกี่ยวของใน

การดําเนินโครงการ 

5. วางแผนการดําเนินงาน 

6. ดําเนินการและประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 
 

สะพานปลา

นครศรีธรรมราช    

สะพานปลาสมุทรปราการ

จังหวัดปทุมธานี  

 

 

2 ป (2556-2560 ) หนวยงานที่

เกี่ยวของหรือ

เอกชนเปนผู

ลงทุนหรือแหลง

ทุนจาก

ภายนอก 

ฝายธุรกิจ 

(ฝายปฏิบัติการ 1 – 2) 
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1.3.2 โครงการจัดตั้งตลาดขายสงสัตวน้ํา 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อยกระดับมาตรฐาน

ตลาดขายสงสัตวน้ําในจังหวัด

ตางๆ 

2. เพื่อเพิ่มชองทางการ

จําหนายสัตวน้ําใหกับ

ชาวประมงและผูประกอบ

ธุรกิจประมง 

3. เปนการสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับสินคาสัตวน้ํา 

4. สนับสนุนการคาสัตวน้ํา

ภายในประเทศและ

ตางประเทศ  

 

 

 

 

 

มีตลาดขายสงสัตวน้ําใน

สะพานปลา/ทาเทียบ

เรือประมงขององคการ

สะพานปลาอยางนอย    

2 แหง 

1. สํารวจความพรอมของ

สะพานปลา/ทาเทียบ

เรอืประมงตางๆ 

2. สํารวจขอมูลตลาดขายสง

สัตวน้ําในพื้นที่และบริเวณ

ใกลเคียง 

3. ศึกษาความเหมาะสม

และความเปนไปไดโดย

ประสานงานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของเพื่อชักชวน

ผูประกอบการและผูซื้อให

เขามาใชบริการ 

4. จัดเตรียมสถานที่และสิ่ง

อํานวยความสะดวก 

5. เปดดําเนินการ 

1. สะพานปลา

สมุทรสาคร 

 

 

2. ทาเทียบ

เรือประมงนราธิวาส 

ป 2556-2557 5.00 

 

 

 

7.60 

ฝายปฏิบัติการ1  

(สํานักยุทธศาสตรการ

พัฒนา) 

 

ฝายปฏิบัติการ2  

(สํานักยุทธศาสตรการ

พัฒนา) 
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1.3.3 โครงการจัดตั้งระบบตลาดสัตวน้ําคุณภาพ 

 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อชวยเหลือชาวประมง  

ในการยกระดับสินคาสัตวน้ํา

ใหเปนไปตามกลไกตลาด 

2. เพื่อเพิ่มชองทางดาน

การตลาดสินคาประมงให

ขยายเพิ่มขึ้น 

3. เพื่อเพิ่มรายไดใหแก

องคการสะพานปลา                  

1. จัดทําธุรกิจซื้อขาย

สัตวน้ําและสัตวน้ํา

แปรรูปคุณภาพ

ภายใตสัญลักษณ

องคการสะพานปลา 

2. สนองความ

ตองการของผูบริโภค

ระดับกลางและ

ระดับระดับสูง โดยมี

สถานที่จําหนาย

สินคาประมาณ         

2 แหง 

 

 

 

 

 

1. ศึกษาขอมูลความเปนไปไดและ

ขอมูลดานการตลาด 

2. วางแผนรูปแบบธุรกิจและจัดทํา

คูมือการดําเนินงาน 

3.ประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ 

4. จัดทําประชาสัมพนัธทางการ

ตลาด 

5. จัดเตรียมงานทั้งดานสถานที่

บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ 

6. ดําเนินงาน 

7. ประเมินผล 

กรุงเทพ ปริมณฑลและ

จังหวัดตางๆที่มีศักยภาพ 

3 ป (2556-2558) 
 

NA 

 

สํานักยุทธศาสตรการ

พัฒนา (ฝายปฎิบัติการ1) 
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1.3.4 โครงการจําหนายสนิคาสัตวน้ําและผลิตภณัฑสัตวน้าํแปรรปู 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ป 2556-2560 

 

NA ฝายธุรกิจ 
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1.3.5 โครงการจัดสงสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสตัวน้ําแปรรปูใหกับหนวยงานของรฐั 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อเปนการรักษาราคา

สินคาสัตวน้ําจืด – เค็ม 

2. เพื่อเปนการชวยเหลือ

ชาวประมงและกลุมเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ํา 

3.เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

องคการสะพานปลาใหเปนที่

รูจัก 

4.เพื่อมีสวนรวมในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

5.เพื่อประหยัดงบประมาณ

รัฐบาลในการจัดหาอาหาร

ใหกับผูตองขัง 

 

 

1. เพื่อเปนการรักษาราคา

สินคาสัตวน้ําจืด – เค็ม 

2. เพื่อเปนการชวยเหลือ

ชาวประมงและกลุม

เพาะเลี้ยงปลา 

3.เพื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธองคการ

สะพานปลาใหเปนที่รูจัก 

4.เพื่อมีสวนรวมในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

5.เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล 

 

 

 

1. ออกประกาศเชิญชวน

บริษัทเอกชนลงทุนจัดสงสัตว

น้ําและผลิตภัณฑแปรรูปสัตว

น้ํา 

2. องคการสะพานปลาทํา

สัญญาซื้อขายสัตวน้ํากับกรม

ราชทัณฑ 

3. องคการสะพานปลาทํา

สัญญาซื้อขายสัตวน้ํากับ

ตัวแทนจําหนายฯ 

4. ดําเนินการจัดสงสัตวน้ํา

ใหกับทัณฑสถานทั่วประเทศ 

5. ติดตามและประเมิน

คุณภาพการดําเนินการ 

- ดานคุณภาพสินคาสัตวน้ํา 

- ดานการจัดการสงสินคาสัตว

น้ํา 

 

 

องคการสะพานปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ป 2556-2560 

 

1.เงินทุนใน

การซื้อสินคา

สัตวน้ํา 

2. คาใชจาย

ดําเนินการ 

คณะทํางานดําเนินการ

โครงการตลาดสินคาสัตวน้ํา

และผลิตภัณฑ 
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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 

 

3 ป ( 2554-2556 ) 

 

เอกชนเปน       

ผูลงทุน 

ฝายปฏิบัติการ  2 

(สํานักยุทธศาสตรการ

พัฒนา)                
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2.1.2 โครงการพัฒนาศกัยภาพสะพานปลา/ทาเทียบเรือประมง 

 

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 

ปงบประมาณ  

( 2555-2556 ) 

เอกชนลงทุน 

โดยกําหนด

เงื่อนไขและ

ผลตอบแทน

ตามศักยภาพ

ของพื้นที่ 

 

 

 

ฝายปฏิบัติการ1,2 

(สํานักยุทธศาสตรการ

พัฒนา) 
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2.1.3 โครงการพัฒนาที่ดินบานพักพนกังาน 

 

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 

 

3 ป         

 ( 2555-2557 ) 

 

เอกชนเปน       

ผูลงทุน 

ฝายปฏิบัติการ 1,2 

(สํานักยุทธศาสตรการ

พัฒนา) 
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2.1.4 โครงการฟนฟูสะพานปลาสมุทรปราการ 

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 

5. เพื่อสนับสนุนการประกอบ

อาชีพประมง และธุรกิจซื้อขาย 

สัตวน้ํา 

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

แผนงานร 

6. ดําเนินการตามแผนงานตางๆ 

 

สป. สมุทรปราการ 5 ป ( 2555-2559 ) NA ฝายปฏิบัติการ 1        

(สํานักยุทธศาสตรการ

พัฒนา) 
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2.2    แผนงานบูรณาการธุรกิจใหม 
 

2.2.1  โครงการติดตั้งสื่อโฆษณาสินคาในบริเวณสะพานปลาและทาเทียบเรอืประมง 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อจัดพื้นที่ใหโฆษณา

สินคาทั่วไปในบริเวณสะพาน

ปลาและทาเทียบเรือประมงทุก

แหง 

2.เพื่อพัฒนาพื้นที่วางเปลาให

เกิดประโยชนสูงสุด 

3.สรางรายไดเพิ่มแกองคการ

สะพานปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.จัดพื้นที่ใหโฆษณา

สินคาทั่วไปใน

บริเวณสะพานปลา

และทาเทียบ

เรือประมงทุกแหง 

2.ใหสิทธิบริษัท

ผูแทนสินคาเขามา

ดําเนินการติดตั้งปาย

แผนโฆษณาสินคา

ในพื้นที่ที่กําหนด 

3.ประเภทสินคาเปน

สินคาทั่วไปที่

เกี่ยวของกับการ

ประมงและสินคา

ทั่วไป 

1. สํารวจจัดหาพื้นที่เพื่อโฆษณา

สินคาสะพานปลาและทาเทียบ

เรือประมงทุกแหง 

2.กําหนดเกณฑคาเชาพื้นที่เพื่อ

โฆษณาสินคา 

3.กําหนด TOR พื้นที่เพื่อโฆษณา

สินคาสะพานปลาและทาเทียบ

เรือประมง 

นําเสนอตอคณะกรรมการองค

สะพานปลา 

4.ออกประกาศ TOR เอกชนจัด

พื้นที่เพื่อโฆษณาสินคาสะพานปลา

และทาเทียบเรือประมง 

5.พิจารณาเอกชนผูสนใจลงทุน 

6.ดําเนินการจัดพื้นที่เพื่อโฆษณา

สินคา 

1. สะพานปลาและ      

ทาเทียบเรือประมง

ขององคการสะพาน

ปลา 

2 ป ( 2554-2555 ) 

 

เอกชนลงทุน ฝายปฏิบัติการ 1-2 
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2.2.2 โครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศนที่สะพานปลาและทาเทียบเรือประมงทุกแหง 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1.เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

องคการสะพานปลา 

2.เพื่อสรางรายไดให

ชาวประมงและทองถิ่น 

3.เพื่อมีสวนรวมในการสงเสริม 

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

4.เพื่อประชาสัมพันธองคการ

สะพานปลาใหเปนที่รูจัก  

5. เพื่อเปนทางเลือกในการ

ทองเที่ยวรูปแบบใหม เสริม

ยุทธศาสตรจังหวัด และการ

ทองเที่ยวภายในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

สามารถจัดกิจกรรม

การทองเที่ยวเชิง

นิเวศนที่สะพานปลา/

ทาเทียบเรือประมง

ขององคการสะพาน

ปลาอยางนอย 1 

แหง 

1. คัดเลือกสะพานปลา/ทาเทียบเรือ

ระมงเขารวมโครงการ 

2.ประสานงานกับทองถิ่น และ

หนวยงานดานการทองเที่ยวในพื้นที่ 

เพื่อกําหนดรายละเอียดกิจกรรม   

3. ปรับปรุงสถานที่ ภูมิทัศน และสิ่ง

อํานวยความสะดวกเพื่อรองรับ

นักทองเที่ยว 

4.ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 

 

1. สะพานปลาและ      

ทาเทียบเรือประมง

ขององคการสะพาน

ปลา 

5 ป ( 2555-2559 ) 

 

NA ฝายธุรกิจ 

(ฝายปฏิบัติการ 1-2) 
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2.3     แผนงานปรับปรงุพัฒนาธรุกิจเดิม 
2.3.1   โครงการปรับปรุงโครงการพัฒนาการประมง 
 

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 

( 2555 – 2559 ) 

 

รายได 

173.823 

ลานบาท 

รายจาย 

171.195 

ลานบาท 

ฝายธุรกิจ 

( 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2556-2558 0.25(ปละ 

50,000 บาท) 

สํานักยุทธศาสตรการพัฒนา 

(ฝายปฏิบัติการ 1 – 2) 
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3.1.2 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(เครื่องทําน้ําแข็งเหลวในเรือประมง) 

 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อลดคาใชจายในการทํา

ประมงใหกับชาวประมงชายฝง

ขนาดเล็ก 

2. เพื่อแนะนําเทคโนโลยีใน

การเก็บรักษาคุณภาพสัตวน้ํา

ใหกับชาวประมง 

3. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

สินคาสัตวน้ําจากการรักษา

คุณภาพ เปนการเพิ่มรายได 

 

 

 

 

 

 

 

1.ผลิตเครื่องทํา

น้ําแข็งเหลวตนแบบ

เพื่อนําไปสาธิตใหกับ

ชาวประมง  

2. ชาวประมง

สามารถนําเครื่องทํา

น้ําแข็งไปใชงานได 

สามารถลดคาใชจาย 

และเพิ่มรายได 

 

1. จัดสรรงบประมาณใหศูนย

พัฒนาประมงแหงเอเชียตะวันออก

เฉียงใต(SEAFDEC) ในการทําวิจัย

และสรางเครื่องทําน้ําแข็งเหลว

ตนแบบ 

2.ประกาศ รับสมัครชาวประมงที่

ประสงคจะทดลองติดตั้งเครื่อง

สาธิต 

3. ทดสอบ และรวบรวมขอมูล 

4. ประเมินผล 
 

จังหวัดชายทะเลที่มีการ

ทําประมงชายฝงขนาด

เล็ก 

3 ป ( 2556-2558 ) 0.30   (ปละ 

100,000 บาท) 

สํานักยุทธศาสตรการ

พัฒนา 
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3.1.3 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 

3 ป ( 2556 – 2558 ) 0.50  (ปละ 

100,000 บาท) 

สํานักยุทธศาสตรการพัฒนา 
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3.2 แผนงานรักษสิง่แวดลอม 

3.2.1 โครงการรณรงคระบบบําบัดกลิน่ดวยลูกบอลจุลนิทรียชวีภาพ  

 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อลดมลภาวะทางกลิ่น     

ที่เกิดจากกิจกรรมการขนถาย

สัตวน้ําในบริเวณสะพานปลา

และทาเทียบเรือประมง 

2. เพื่อเปนการบําบัดน้ําทิ้ง   

จากกิจกรรมการขนถายสัตว

น้ําในเบื้องตนใหมีคุณภาพดี

ขึ้น 

3. เพื่อเปนการเผยแพรองค

ความรูจากภูมิปญญาชาวบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาระบบบําบัด

กลิ่นโดยตั้งศูนยผลิต

ลูกบอลจุลินทรีย

ชีวภาพอยางนอย 3 

แหง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ศึกษา ขอมูลการผลิต 

2. จัดทําแผนพัฒนาระบบบําบัด

กลิ่นดวยจุลินทรียชีวภาพ 

3. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

4. จัดหางบประมาณ 

5. ดําเนินการและติดตาม

ประเมินผล 

 
 

1. สป.สมุทรปราการ      

2. ทร.ภูเก็ต 

3. ทร.ปตตานี 

 

3 ป ( 2556-2558 ) 

 

 

NA สํานักยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

(ฝายปฏิบัติการ 1 – 2) 

 

 



 82 

3.2.2  โครงการรักษสิ่งแวดลอม 

 

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 

3 ป ( 2556-2558 ) 

 

 

NA สํานักยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

(ฝายปฏิบัติการ 1 – 2) 
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กลยทุธที ่4 เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ 

4.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
4.1.1   โครงการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1.เพื่อใหการปฏิบัติงานมี

มาตรฐานการบริการที่ชัดเจน 

มีความโปรงใส สามารถวัดผล

การ ดําเนินงานได 

2. เพื่อลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน 

3.เพื่อใหการบริการประชาชน

ไดรับการอํานวยความสะดวก

และไดรับการตอบสนองทันตอ

ความตองการ 

 

เพื่อปรับปรุง

กระบวนการทํางาน

และลดขั้นตอนความ

ยุงยาก และมีการ

กระจายอํานาจตาม

ภารกิจให

ผูใตบังคับบัญชา

พิจารณาสั่งการได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แตงตั้งคณะทํางานศึกษา

ระบบงานที่จะปรับปรุงเพื่อลด

ขั้นตอนและระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 

2.คณะทํางานปรับปรุงระยะเวลาที่

เหมาะสมและสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางมี 

ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

3. ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ใหมี

ความชัดเจน เขาใจงายและได

ขอมูลครบถวนตามความจําเปน

ของแตละขั้นตอน 

4. ซักซอมทําความเขาใจ และการ

ทดลองปฏิบัติจริง เพื่อใหผู

ปฎิบัติงานไดปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1. สวนกลาง 

2. สะพานปลา/  

ทาเทียบเรือประมงทุกแหง 

ป 2556  

 

1.00 ฝายบริหารและพัฒนา

องคกร 

 

 



 84 

4.1.2 โครงการนําระบบการบริหารจัดการเพือ่สรางมลูคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตร (ECONOMIC  VALUE  MANAGEMENT  :  EVM) มาบริหารจัดการ
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 

 ป 2556-2560  

 

- ฝายบริหารและพัฒนาองคกร 

(คณะกรรมการกําหนด

ทิศทางฯและคณะทํางาน

EVM  และทุกฝายที่

เกี่ยวของ) 
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4.1.3 โครงการใชทรัพยากรและความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกการดําเนินงานตามภารกิจ 

นโยบาย และกลยุทธของ

องคการสะพานปลา 

2. เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ําซอน 

เปนการประหยัดงบประมาณ

ของรัฐและหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการใชทรัพยากร

รวมกับหนวยงาน

ตางๆ อยางนอยปละ 

1 แหง 

 

1. จัดทํารายละเอียดทรัพยากรที่มี

อยู และความตองการใชทรัพยากร

เพื่อเปนขอมูลในการรวมมือกับ

หนวยงานตางๆ 

2. เวียนแจงหนวยงานในสังกัดเพื่อ

ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย 

3. ประสานงานกับหนวยงานตางๆ

เพื่อดําเนินการ 

1. สวนกลาง 

2. สะพานปลา /  

ทาเทียบเรือประมงตางๆ 

 ป 2556-2560 

 

NA สํานักยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

 
 
 



 86 

 
4.1.4 โครงการปรับปรงุการประชาสัมพันธขององคการสะพานปลา 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อพัฒนางานประชา 

สัมพันธขององคการสะพาน

ปลา ใหเปนเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพในการนําเสนอ

ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับองคการ

สะพานปลา 

2. เพื่อใหกลุมเปาหมายและ

ผูสนใจสามารถเขาถึงขอมูลได

โดยผานสื่อตางๆ ที่มีอยูใน

ปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทําใหองคการ

สะพานปลาเปนที่

รูจักและยอมรับจาก

ภาครัฐและเอกชน 

2. ทําใหบุคคลภาย 

นอกมีความรูและ

ความเขาใจใน

บทบาทหนาที่และ

ภารกิจขององคการ

สะพานปลา 

1. กําหนดทิศทางและเนื้อหาการ 

ประชาสัมพันธใหสอดคลองกับ

ภารกิจขององคการสะพานปลา 

2. กําหนดแนวทางวิธีการและสื่อ    

ที่ใชในการประชาสัมพันธให

สอดคลองกับเปาหมายการ

ประชาสัมพันธ 

3. จัดทําแผนประชาสัมพันธ 

4. ติดตามและประเมินผล 

5. ทบทวนและปรับปรุงแกไข 

1. สวนกลาง 

2. สะพานปลา /  

ทาเทียบเรือประมงตางๆ 

 ป 2557-2558  

 

3.00 ฝายบริหารและพัฒนา

องคกร 
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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 

ป 2556-2557  

 

1.00 ฝายบริหารและพัฒนา

องคกร 
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4.2.2 โครงการปรับปรุงการกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อใหการสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากรเปนไปอยาง

มีระบบ ชัดเจน โปรงใส 

2. เพื่อใหไดบุคลากรที่มี

คุณภาพ เหมาะกับตําแหนง

งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีระบบการสรรหา 

และคัดเลือก

บุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

1. จัดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา

ระบบการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากร 

2. จัดทํากระบวนการสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร โดยจัดทําเปน

ระเบียบ หรือคูมือการปฏิบัติ 

3. เสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบ และประกาศใช 

4. ติดตามประเมินผล 

1. สวนกลาง 

2. สะพานปลา/  

ทาเทียบเรือประมงทุกแหง 

ป 2556  

 

- ฝายบริหารและพัฒนา

องคกร   
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4.2.3 โครงการปรบัปรุงกระบวนการประเมนิผลการปฏบิัติงานและการกําหนดคาตอบแทน 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อใหการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและการกําหนด

คาตอบแทนเปนไปอยางมี

ระบบ 

2. เพื่อใหกระบวนการ

ประเมินผลเปนไปอยาง

ยุติธรรม  โปรงใส 

3. เพื่อกอใหเกิดระบบ

คุณธรรม(Merit System)  ใน

การบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

มีระบบการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการ

กําหนดคาตอบแทน

ของบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพ 

1. จัดตั้งคณะทํางาน 

2. กําหนดแนวทางในการปรับปรุง

ระบบการประเมินผลและการ

กําหนดคาตอบแทนของบุคลากร 

3. จัดทํารายงานและคูมือการ

ประเมินผล และการกําหนด

คาตอบแทนเสนอผูบริหารพิจารณา

ใหความเห็นชอบ 

4. ชี้แจงทําความเขาใจกับบุคลากร 

5. ดําเนินการ 

6. ติดตามประเมินผล 

ทุกหนวยงานขององคการ

สะพานปลา 

ป 2556 – 2557 - ฝายบริหารและพัฒนา

องคกร   
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4.2.4 โครงการพัฒนาความรูความสามารถบคุลากร 
 

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 

 ป  2556-2560 

 

1.50 ฝายบริหารและพัฒนา

องคกร 
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4.2.5 โครงการการจัดการองคความรูในองคกร  
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อใหทุกคนในองคกร

สามารถเขาถึงความรูเปนการ

เพิ่มขีดความสามารถของ

องคกรและบุคลากร 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ทําใหองคกรมี

ความสามารถในการแขงขัน

เพิ่มขึ้น 

3. เพื่อใหมีนวัตกรรมทั้งที่เปน

นวัตกรรมในการทํางานและ

นวัตกรรมดานผลิตภัณฑหรือ

บริการ 

4. เพื่อสนองตอบความ

ตองการของลูกคา พนักงาน 

และความตองการของ 

สวนรวม 

 

รวบรวมองคความรูใน

องคกรทั้งที่อยูในตัว

บุคคล หรือเอกสาร มา

พัฒนาใหเปนระบบ

เพื่อให  ทุกคนสามารถ

เขาถึงความรู 

 

 

1. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในทุกๆ 

ระบบงาน โดยการรวบรวมองค

ความรูจากผูปฏิบัติงาน  

2. ทําการรวบรวมไวที่ฝายบริหารฯ 

เพื่ออางอิงและใชเปนขอมูลในการ

ฝกอบรมหรือพัฒนาระบบงาน 

3. ทบทวนคูมือ และปรับปรุงแกไข

เปนประจํา เพื่อใหเปนปจจุบันและ

สอดคลองกับวิธีปฏิบัติ หรือ

ระเบียบขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป 

1. สวนกลาง 

2. สะพานปลา/ ทาเทียบ

เรือประมงทุกแหง 

 

 ป  2558-2559 - ฝายบริหารและพัฒนา

องคกร 
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4.3     แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.3.1   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคกร 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

เพื่อใหองคการสะพานปลา 

มีระบบงานสนับสนุนงานดาน

การบริหารและงานดานปฏิบัติ 

การไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการนําระบบ

สารสนเทศมาชวยใน

การปฏิบติงานดานการ

บริหารเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน การกําหนด

นโยบาย และการสั่ง

การดานตางๆ 

 

1. ศึกษาความตองการขอมูลในเชิง

บริหาร และความเชื่อมโยงของ

ขอมูลในหนวยงานตางๆ ทั้งใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค 

2. จัดลําดับความสําคัญ และความ

จําเปนเรงดวนในการพัฒนา

ระบบงาน โดยพิจารณาประโยชน

และความเชื่อมโยงของขอมูล 

ตลอดจนโปรแกรมที่ใชอยูเดิม 

ทั้งในดานการบริหารงาน ระบบ

บัญชีการเงิน การบริหารและพัฒนา

บุคลากร ระบบสารบรรณ 

ระบบงานพัสดุ และระบบการ

จัดเก็บรายได เปนตน 

3.ดําเนินการพัฒนาระบบ

ตามลําดับความสําคัญ 

 

สํานักงานองคการ  

สะพานปลา  

 

 

ป 2558-2560 

 

- ฝายบริหารและพัฒนาองคกร 

 

 



 93 

4.3.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพฒันาตลาดสตัวน้ํา   
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใหบริการงานทุกดาน เชน     

การใหบริการขอมูลปริมาณ 

ราคาสัตวน้ํา   การอํานวย

ความสะดวกในการใชบริการ

สะพานปลา/ทาเทียบ

เรือประมง การรักษาความ

ปลอดภัย การใหสินเชื่อ     

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการนําระบบ

สารสนเทศมาชวยใน

การปฏิบติงานดาน

ตางๆ เพื่ออํานวยความ

สะดวกแกผูใชบริการ

และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงาน 

 

1. ศึกษาระบบงานดานตางๆ ที่มี

สวนเกี่ยวของกับผูใชบริการ  

2. หารือผูปฏิบัติงานในการ

ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนระบบงาน  

3. ทดลองดําเนินการและประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

4. นําระบบที่ไดรับการยอมรับมาใช

ในการปฏิบัติงาน 

 
 

สํานักงานองคการ  

สะพานปลา  

 

 

ป 2558 

 

- ฝายบริหารและพัฒนาองคกร 
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4.3.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการชาวประมงและผูเกี่ยวของธุรกิจประมง 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(หนวยงานสนับสนุน) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใหบริการงานทุกดาน เชน     

การใหบริการขอมูลปริมาณ 

ราคาสัตวน้ํา   การอํานวย

ความสะดวกในการใชบริการ

สะพานปลา/ทาเทียบ

เรือประมง การรักษาความ

ปลอดภัย การใหสินเชื่อ     

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการนําระบบ

สารสนเทศมาชวยใน

การปฏิบติงานดาน

ตางๆ เพื่ออํานวยความ

สะดวกแกผูใชบริการ

และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงาน 

 

1. ศึกษาระบบงานดานตางๆ ที่มี

สวนเกี่ยวของกับผูใชบริการ  

2. หารือผูปฏิบัติงานในการ

ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนระบบงาน  

3. ทดลองดําเนินการและประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

4. นําระบบที่ไดรับการยอมรับมาใช

ในการปฏิบัติงาน 

 
 

สํานักงานองคการ  

สะพานปลา  

 

 

ป 2558 

 

- ฝายบริหารและพัฒนาองคกร 
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บทที่ 8 
แผนดานการเงินขององคการสะพานปลา 

พ.ศ. 2556 – 2560 

สวนที่ 2 : ขอมูลแสดงฐานะการเงิน (ขอมูลประกอบงบกําไรขาดทุน) 
 
1. บทวิเคราะหผลการดําเนินงานปที่ผานมา 
  1) สวนของรายไดเกิดจาก รายไดจากการบริหารสินทรัพย ซึ่งเปนรายไดหลักอยางหนึ่งของ

องคการสะพานปลา ไดแก คาเชาอาคารและที่ดินและคาเชาที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจประมงลดลงจากป 2552 

เนื่องจากสภาวะการประมงที่ซบเซาจากราคาน้ํามันดีเซลที่ยังอยูระดับสูง ไมสอดคลองกับราคาสินคาสัตวน้ําคงที่

ไมปรับตัวสูงขึ้นตาม ทําใหตองหยุดอาชีพการทําประมง หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งปญหาความไมสงบใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ทาเทียบเรือประมงปตตานี นราธิวาสและสงขลา  

  2) สวนของคาใชจาย องคการสะพานปลารบัภาระคาใชจายในการดูแลสุขอนามัยสะพานปลา/ทา

เทียบเรือ ไดแก คาบํารุงรักษาบําบัดน้ําเสีย คาไฟฟา คาวัสดุเคมีภัณฑ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งคาซอมแซมโรง

คลุมส่ิงปลูกสราง เพื่ออํานวยบริการแกชาวประมง ซึ่งลวนแตเปนคาใชจายเชิงสังคมที่มียอดคอนขางสูงมาก และ

ไมสามารถผลักภาระใหแกชาวประมงได ประกอบกับองคการสะพานปลามีรายจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

ตามมติคณะรัฐมนตรี  24 พฤศจิกายน 2552    และมีการปรับเพิ่มคาใชจายคาเชาทาเทียบเรือประมงสงขลากับ

เทศบาลนครสงขลา จากเดิม (ในป 2552)ลด 50%  แตในป 2553 ลดใหเพียง 20%  ทําใหคาใชจายสูงขึ้น 
2. หลักเกณฑและสมมติฐานปปจจุบัน และปลวงหนา 

องคการสะพานปลา  ใชหลักเกณฑและสมมติฐานปปจจุบันและปลวงหนา ในการจัดทํา

งบประมาณป 2556 โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานป 2555 ที่ผานมา และประมาณการรายไดตามแผนหา

รายไดเพิ่มของแตละหนวยงาน และแผนงานโครงการที่สําคัญ เชน โครงการศูนยกลางคาสัตวน้ํากรุงเทพ ,โครงการ

พัฒนาศักยภาพสะพานปลาทาเทียบเรือประมงตางๆ สวนคาใชจายใชเกณฑตามภาวะ คาครองชีพที่เพิ่มข้ึน

โดยเฉพาะหมวดเงินเดือน และหมวดสาธารณูปโภค   แตยังคงยึดหลักประหยัดตามความจําเปนในสวนที่

ดําเนินการได สําหรับประมาณการในป 2556 – 2560  ประมาณการรายได และคาใชจายเพิ่มข้ึน ประมาณ 5%  

แตทั้งนี้จะพิจารณาความเปนไปไดในแตละรายการประกอบการพิจารณาดวย 
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 ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

            ปงบประมาณ 2556-2560 
                     

                                   หนวย:ลานบาท 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 
รายได 
- แผนงานใหบริการ 

- แผนงานดําเนินธุรกิจ/โครงการ 

- กองทุนสงเคราะห 

- กองทุนสวัสดิการ 
รวมรายได 

 

210.191 

93.828 

5.337 

1.553 
310.909 

 

220.701 

140.717 

5.604 

1.631 
368.652 

 
231.736 

103.589 

5.884 

1.712 
342.921 

 

243.322 

108.505 

6.178 

1.798 
359.803 

 
255.488 

248.956 

6.487 

1.888 
512.820 

คาใชจาย 
- แผนงานใหบริการ 

- แผนงานดําเนินธุรกิจ/โครงการ 

- กองทุนสงเคราะห 

- กองทุนสวัสดิการ 
รวมคาใชจาย 

 

217.667 

77.466 

5.337 

1.474 
301.944 

 

228.550 

80.289 

5.604 

1.548 
315.991 

 
239.978 

84.304 

5.884 

1.625 
331.791 

 

251.977 

88.519 

6.178 

1.706 
348.380 

 
264.576 

177.195 

6.487 

1.792 
450.049 

กําไร(ขาดทนุ)สุทธิ 8.965 52.661 11.130 11.423 62.770 
 

หมายเหต ุ

1. รายได-รายไดแผนงานใหบริการ เพิ่มขึ้น 5 %ทุกๆป 

2. รายได-รายจายแผนงานดําเนินธุรกิจ/โครงการ เพิ่มขึ้นจากการดําเนินการโครงการตามแผนหารายไดเพิ่มในแตละป 
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ประมาณการผลตอบแทนโครงการ 
 

 

1) โครงการศูนยกลางสัตวน้าํกรุงเทพ 

2) โครงการพฒันาที่ดนิทาเทยีบเรือประมงภูเก็ต 

3) โครงการพฒันาศักยภาพสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง 

4) โครงการพฒันาที่ดนิบานพกัพนกังาน 

5) โครงการฟนฟตูลาดสะพานปลาสมุทรปราการ 

6) โครงการติดตั้งสื่อโฆษณาสนิคาในบริเวณสะพานปลาและทาเทยีบเรือประมง 

7) โครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศนที่สะพานปลาและทาเทยีบเรือประมง 

8) โครงการปรับปรุงโครงการพัฒนาการประมง 
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โครงการศูนยกลางสัตวน้าํกรุงเทพ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  สะพานปลากรุงเทพมีการดําเนินการและเปดใหบริการแกผูมาใชบริการมาเปนระยะเวลา ๕๐ ป 

โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาสะพานปลากรุงเทพไดรับใชและใหบริการแกผูมาใชบริการและเปนที่ยอมรับของ

ประชาชนเนื่องดวยศักยภาพในทําเลที่ตั้งของสถานที่และดานการคมนาคม ดานการขนสงรวมทั้งความเปนตลาด

กลางสัตวน้ําที่ประชาชนใหความเชื่อถือและใหการยอมรับในการบริการในความเปนตลาดกลางสัตวน้ํามาโดย

ตลอด  

  ปจจุบันสะพานปลากรุงเทพมีสภาพชํารุดและทรุดโทรมตามกาลเวลาและควรที่จะไดรับการ

ปรับปรุงและดําเนินการแกไข เพื่อรองรับกับการขยายตัวและสนองความตองการของประชาชนและผูบริโภค

ดังกลาวและ เพื่อใหสะพานปลากรุงเทพเปนตลาดกลางสัตวน้ําที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน สะอาดและถูก

สุขอนามัย เปนไปตามขอกําหนดของกรมประมงและเปนที่ยอมรับจากตางประเทศ สะพานปลากรุงเทพจึงตองการ

ที่จะปรับปรุงและพัฒนาสิ่งปลูกสรางในบริเวณพื้นที่ของสะพานปลากรุงเทพใหเกิดประโยชนสูงสุด  ผูมาใชบริการ

สามารถซื้อหาสัตวน้ําที่มีคุณภาพปราศจากสารปนเปอน และสามารถรับประทานอาหารทะเล ที่ปรุงจากวัตถุดิบที่

สด สะอาด ภายในบรรยากาศริมแมน้ําเจาพระยา 

  นอกเหนือจากการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพใหมีมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับจาก

ตางประเทศแลว องคการสะพานปลามุงหวังใหสะพานปลากรุงเทพเปนศูนยกลางธุรกิจประมงและศูนยเรียนรูดาน

การประมงและตลาดสัตวน้ํา โดยศูนยเรียนรูดังกลาวจะเปนสถานที่เรียนรูถึงวิถีชีวิตของกิจกรรมตางๆ ภายใน

สะพานปลากรุงเทพไมวาจะเปนดานการประมง ดานการตลาด ดานการซื้อขายสัตวน้ําและดานการขนถายสัตวน้ํา

อยางเปนรูปธรรม  รวมทั้งเปนแหลงเรียนรูใหแกเด็ก เยาวชน และผูสนใจรวมถึงชาวตางชาติที่มาศกึษาดูงานซึ่งจะ

ไดรูถึงกิจกรรมของสะพานปลากรุงเทพวามีการดําเนินกิจกรรมอยางไร ทั้งนี้จะมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําและ มี

เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนที่สนใจไดศึกษาและเรียนรู ไดรู ไดเห็นและไดสัมผัสองคความรู

ตางๆ อยางแทจริงเพื่อจะไดมีความรู ความสามารถนําไปเปนแนวทางในการศึกษาและพัฒนาอาชีพตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

   (1) เพื่อพัฒนาสะพานปลากรุงเทพใหเปนศูนยกลางในการประกอบธุรกิจประมง การคาสัตวน้ํา

และเปนศูนยเรียนรูดานการประมง และการตลาดสัตวน้ํา  

  (2) เพื่อใหสะพานปลากรุงเทพเปนตลาดกลางสัตวน้ําที่ทันสมัย และไดมาตรฐานสุขอนามัย เปน

ตนแบบ ในการพัฒนา และศึกษาดูงานของประเทศ 
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  (3) เพื่อใหมกีารใชประโยชนที่ราชพัสดุตามศักยภาพของทาํเลที่ตัง้ ซึง่อยูในยานธุรกิจ และแหลง

ทองเที่ยวที่สาํคัญ 

  (4) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาสัตวน้ําจากการควบคุมคุณภาพที่ถูกตอง ทําใหชาวประมง

สามารถจําหนายสินคาไดราคาสูงขึ้น 

3.  เปาหมายของโครงการ  

  สะพานปลากรุงเทพเปนตลาดกลางสัตวน้ําคุณภาพ ที่มีมาตรฐานระดับสากล แวดลอมดวยธุรกิจ

ที่เกี่ยวของ เปนศูนยกลางธุรกิจดานการประมงที่ครบวงจร     

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  5 ป  ( พ.ศ. 2553 – 2557) 

5. งบประมาณ 

  วงเงิน 950 ลานบาท ประกอบดวย 

  (1) คาศึกษา ออกแบบ และจัดทํารายงานผลกระทบสิง่แวดลอม   50  ลานบาท 

  (2) คาร้ือถอน ชดเชย ส่ิงกอสรางเดิม      40  ลานบาท 

  (3) คากอสราง       860  ลานบาท 

     รวมงบประมาณ    950  ลานบาท 

6.  สถานที่ดําเนินงาน 

  ที่ดินราชพัสดุโฉนดเลขที่ 6239 6240  6241 6242  ตําบลบานทวาย  อําเภอยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ตั้งของสะพานปลากรุงเทพในปจจุบัน  เนื้อที่ 8 ไร 29 ตารางวา  

7.  รายละเอียดของโครงการ 

เปนความรวมมือระหวางองคการสะพานปลา และสํานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร เพื่อกอสราง

อาคาร และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมทั้งหมดในพื้นที่ซึ่งปจจุบันเปนที่ตั้งอาคารสํานักงาน  อาคารแฟลตพนักงาน 

และสถานที่ประกอบธุรกิจบางสวน โดยพื้นที่ดังกลาวเปนที่ราชพัสดุ ซึ่งองคการสะพานปลาเชาจากกรมธนารักษ  มี

เนื้อที่ประมาณ 8 ไรเศษ 

รายละเอียดในการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ประกอบดวย 

 (1)  ตลาดกลางสัตวน้ําทันสมัย(Modern Wholesale Market) ไดมาตรฐานดานสุขอนามัย และ

ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  เพื่อรองรับสินคาสัตวน้ําคุณภาพสูงซึ่งผานการคัดเลือกแลว 

 (2) ตลาดขายปลีกสินคาสัตวน้ําคุณภาพ(Seafood Retail Market) เพื่อจําหนายใหกับประชาชน

ทั่วไป 

 (3)  ศูนยแสดงสินคาประมง(Factory Outlet)  ทั้งสินคาแปรรูป แชแข็ง และสินคาสัตวน้ําสงออก 
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 (4)  อาคารสํานักงาน ทั้งในสวนขององคการสะพานปลา ผูประกอบการที่เกี่ยวของ ผูผลิต          

ผูสงออก เปนตน 

 (5)  ภัตตาคารและรานอาหารทะเล จากซึ่งใชวัตถุดิบตลาดกลางของสะพานปลากรุงเทพ    เพื่อ

เปนสรางความนิยมและความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารทะเลที่มีคุณภาพ สด สะอาด   

 (6)  ศูนยการเรียนรูทั้งในดานวิธีการจับสัตวน้ํา อุปกรณเครื่องมือการจับสัตวน้ํา การดูแลรักษา

คุณภาพสัตวน้ํา การซื้อขาย วิธีการปรุงอาหารทะเล และประโยชนของการบริโภคสัตวน้ํา           

8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

   ทางดานเศรษฐกจิ 

(1) สงเสริมการสงออกสินคาสัตวน้ํา  เนื่องจากปจจุบันสินคาสัตวน้ําจัดเปนสินคาสงออก ที่ทํา

รายไดเงินตราตางประเทศไดในอันดับตนๆ  ในขณะที่มาตรฐานสุขอนามัยของการดูแลรักษาคุณภาพสัตวน้ํามักจะ

เปนประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดในที่ประชุมระดับนานาชาติ ทําใหการสรางความเชื่อมั่นใหกับตลาดตางประเทศเปน

เร่ืองที่จะตองใหความสาํคัญ  การมีตลาดกลางสัตวน้ําที่ไดมาตรฐาน ทันสมัย และสวยงาม     ในกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งเปนเมืองหลวง สามารถตอนรับคณะผูศึกษาดูงานไดอยางมั่นใจ จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะทําใหสินคาสัตวน้ําจาก

ประเทศไทยไดรับการยอมรับ และลดการเขมงวดในการตรวจสอบจากประเทศ  ผูนําเขา   นอกจากนี้การจัดใหมี

สถานที่แสดงสินคาและศูนยเจรจาธุรกิจลวนมีสวนสําคัญในการพัฒนาการสงออกสินคาสัตวน้ําของไทย 

(2) เพิ่มมูลคาใหกับสินคาสัตวน้ํา (Value Added)   การพัฒนาสะพานปลากรุงเทพใหเปนตลาด

สัตวน้ําคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการยกระดับมาตรฐานสุขลักษณะในการขนถายและจําหนายสินคาสัตวน้ําลดการ

ปนเปอนในระหวางขั้นตอนการจําหนาย   และทําใหการขนถายสัตวน้ํามีความสะดวก   รวดเร็ว  คุณภาพของสินคา

สัตวน้ําดีข้ึนจากสภาพความสดของสินคา อีกทั้งมีองคประกอบในสวนของธุรกิจตอเนื่องทําใหจําหนายไดราคาดีขึ้น  

เชน  Q-Mart   Seafood Restaurant จะชวยใหสามารถยกระดับราคาสินคาสัตวน้ําไดอีกทางหนึ่ง 

(3)  เปนการกระตุนเศรษฐกิจ  โดยกอใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมตอเนื่องทางการประมง  

ไดแก  หองเย็น  โรงน้ําแข็ง  โรงงานแปรรูป  เปนตน   

ทางดานทางสังคม   

   การพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ  เปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการที่เกี่ยวของ ไมวา

จะเปนชาวประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  แพปลา แมคา ผูใชแรงงาน ตลอดจนผูประกอบธุรกิจเกี่ยวของ 

ประชาชนที่อยูในบริเวณและละแวกใกลเคียง  สวนใหญประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับธุรกิจของสะพานปลากรุงเทพ  

ชวยสรางรายไดเล้ียงครอบครัว  ประกอบกับการบริหารจัดการโดยหนวยงานของรัฐ  ทําใหไมมีปญหาเกี่ยวกับการ

ใชอิทธิพล  หรือการเอารัดเอาเปรียบของผูประกอบธุรกิจ 
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 (1) การจัดใหมีศูนยการเรียนรูดานตลาดสัตวน้ํา ทําใหประชาชนทั่วไปที่สนใจในธุรกิจซื้อขายสัตว

น้ําไดมีโอกาสเขามาศึกษาระบบตลาดรวมทั้งกิจกรรมภายในสะพานปลากรุงเทพ เปนการพัฒนาศักยภาพใหกับ

ผูประกอบการและผูที่เขามาศึกษา เปนตน  

 (2) การออกแบบปรับปรุงพื้นที่  เนนในเรื่องสุขอนามัย  และการดูแลรักษาความสะอาด โดยไดมี

การบรรจุระบบบําบัดน้ําเสีย  การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลไวในโครงการดวยซึ่งจะชวยลดปญหาดานสิ่งแวดลอม

จากกิจกรรมของสะพานปลากรุงเทพ 

 (3) การเพิ่มพื้นที่ในการใหบริการ  จะทําใหการขนถายและจําหนายสัตวน้ําทําไดรวดเร็วขึ้น    ลด

เวลาในการทํางานของผูประกอบธุรกจิ  ลูกจาง  แรงงาน  ตลอดจนผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของทุกฝาย ชวยใหสภาพ

ชีวิตดีขึ้น 

 (4) สภาพตลาดที่สะอาด ทันสมัย และมีรูปแบบที่สวยงาม จะชวยใหสะพานปลากรุงเทพไดรับ

ความสนใจจากนักทองเที่ยว ตลอดจนประชาชนทั่วไป  จัดเปนศูนยเรียนรูแหงใหมที่มีกิจกรรมคาสัตวน้ําที่นาสนใจ  

และยังสามารถซื้อหาสัตวน้ําที่มีคุณภาพไปบริโภค  ทําใหสภาพแวดลอมโดยรวมดีขึ้น ชุมชนในพื้นที่ใกลเคียงมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนไดบริโภคอาหารทะเลที่ถูกสุขลักษณะ ลดรายจายภาครัฐดานการสาธารณสุข 

      ผลตอบแทนทางการเงิน   

              ความเหมาะสมของรปูแบบการลงทนุ 
 กรณีที ่1 การยายไปดําเนินการในที่ใหมและรวมกับเอกชนดาํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 9 ธนัวาคม 2534 

ขอดี 

- ไมตองใชงบประมาณแผนดิน หรืองบประมาณขององคการสะพานปลา 

- แกปญหาและขอจํากัดที่เกิดในสถานที่ตั้งเดิม ไดแก ปญหาจราจร ส่ิงแวดลอม และความแออัด

คับแคบของสถานที่ 

ขอจํากัด 

- ไมมีผูสนใจลงทุน เนื่องจากราคาที่ดินที่สูงขึ้น ทําใหตองใชเงินลงทุนสูง 

- การเดินทางไมสะดวก ไกลจากเขตเมือง ทําใหการใชบริการขนสงมวลชนมีขอจํากัด 

- สาธารณูปโภคพื้นฐานไมเพียงพอ รัฐตองจัดสรรงบประมาณลงทุนในการปรับปรุงสาธารณูปโภค 

- มีความเสี่ยงที่ผูประกอบการอาจไมยายธุรกิจตามไป ทําใหสูญเสียโอกาสทางการตลาด ซึ่งจะมี

ผลกระทบตอรายได และฐานะกิจการขององคการสะพานปลาในภาพรวม 

- อาจไดรับการตอตานจากชุมชนใกลเคียง จากมลภาวะทางกลิ่น และน้ําทิ้ง 

ความคุมคา 
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- มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมีมาตั้งแตป 2534 เปนระยะเวลาเกือบ 20 ป ทําใหมูลคาการลงทุนทั้งใน

สวนของราคาที่ดินและคากอสรางสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะราคาที่ดินซึ่งในปจจุบันที่ดินบริเวณทิศ

ตะวันตกเฉียงใตของกรุงเทพ ไดแกบริเวณถนนพระราม 2 หรือพื้นที่ใกลเคียงกับที่ตั้งโครงการตาม

ขอเสนอของบริษัทแพรขาว จํากัด ริมถนนพระราม 2  เขตจังหวัดสมุทรสาคร หางจากกรุงเทพ 16 

กิโลเมตร ที่เคยยื่นเสนอตามประกาศเชิญชวนเมื่อป 2542 พบวาปจจุบันราคาประเมินตารางวาละ 

50,000 บาท หรือไรละ 20 ลานบาท หากใชที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 100 ไร จะมีมูลคาสูงถงึ 

2,000 ลานบาท เมื่อรวมกับคากอสราง โดยประมาณจากโครงการของบริษัทแพรขาว จํากัด ซึ่งใน

ปจจุบันจะสูงถึง 500 ลานบาท ทําใหมูลคาโครงการคิดเปนประมาณ 2,500 ลานบาท ในขณะที่

ผลตอบแทนของโครงการตามลักษณะธุรกิจตลาดกลางสัตวน้ําของสะพานปลากรุงเทพปจจุบันมี

รายไดเพียงปละประมาณ 50 ลานบาท หักคาใชจายดําเนินการ ไมรวมตนทุนทางการเงิน มีกําไรตอ

ปเพียงประมาณ 20 ลานบาทเศษ หรือคิดเปนอัตราสวนผลตอบแทนการใชประโยชนจากสนิทรพัยไม

ถึงรอยละ 1  
 กรณีที่ 2 การดําเนินโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพในพื้นที่เดิม โดยแยกเปน 

2.1 องคการสะพานปลาดําเนินการเองทั้งหมด  

ขอดี 

- ไมตองโยกยายธุรกิจ ลดความเสี่ยงทางการตลาด ผูประกอบการมีความคุนเคยกับสถานที่  

- การบริหารจัดการมีความเปนเอกภาพ สามารถรองรับนโยบายรัฐได 

- การคมนาคม ขนสง สะดวก สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกพรอม ไมตองลงทุนเพิ่มใน

สวนนี้ 

- ไมมีปญหากับชุมชนใกลเคียง เนื่องจากเปนธุรกิจที่อยูในพื้นที่มานาน สวนใหญมีความคุนเคย 

หรือทําธุรกิจเกี่ยวของ 

ขอจํากัด 

- องคการสะพานปลามีงบประมาณจํากัด  ตองใชเงินกูในการลงทุน 

- ดวยขนาดพื้นที่คอนขางจํากัด ทําใหการออกแบบตองคํานึงการใชพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

และตองใชงบประมาณสูงในการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ตั้งอยูในเขตเมือง การกอสรางตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง  

- องคการสะพานปลาไมมีประสบการณในการบริหารกิจการบางประเภทในโครงการ ซึ่งอาจ

กอใหเกิดปญหาการดําเนินงาน 

- ตองจัดหาพื้นที่รองรับธุรกิจชั่วคราวในชวงกอสราง 

ความคุมคา 
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- ดวยองคประกอบทางธุรกิจที่หลากหลาย สามารถใหผลตอบแทนในระดับสูง คุมคากับการลงทุน 

และชวยใหองคการสะพานปลามีรายไดเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในสวนอื่นๆ โดยเฉพาะ

ภารกิจเชิงสังคม 

- ลักษณะโครงการสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ คุมกับมูลคาที่ดิน 

2.2 ดําเนินการรวมกับกทม. 

ขอดี 

- ไมตองโยกยายธุรกิจ ลดความเสี่ยงทางการตลาด ผูประกอบการมีความคุนเคยกับสถานที่  

- เปนความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีลักษณะงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันมีการแบง

สวนของการบริหารงานตามความถนัด ลดความเสี่ยงจากการบริหารไดในระดับหนึ่ง 

- การคมนาคม ขนสง สะดวก สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกพรอม ไมตองลงทุนเพิ่มใน

สวนนี้ 

- สามารถขอความรวมมือหนวยงานของกรุงเทพมหานครในการสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ

ภายใตกรอบภารกิจของแตละหนวยงาน เชน สํานักการระบายน้ํา สํานักอนามัย 

ขอจํากัด 

- ดวยขนาดพื้นที่คอนขางจํากัด ทําใหการออกแบบตองคํานึงการใชพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

และตองใชงบประมาณสูงในการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ตั้งอยูในเขตเมือง การกอสรางตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง  

- อาจมีปญหาในการจัดสรรผลประโยชน หากไมมีการทําความตกลงที่ชัดเจนไว 

- ตองจัดหาพื้นที่รองรับธุรกิจชั่วคราวในชวงกอสราง 

ความคุมคา 

- ดวยองคประกอบทางธุรกิจที่หลากหลาย สามารถใหผลตอบแทนในระดับสูง คุมคากับการลงทุน 

และชวยใหองคการสะพานปลามีรายไดเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในสวนอื่นๆ โดยเฉพาะ

ภารกิจเชิงสังคม 

- ลักษณะโครงการสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ คุมกับมูลคาที่ดิน 

- สามารถขอความรวมมือหนวยงานของกรุงเทพมหานครในการสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ

ภายใตกรอบภารกิจของแตละหนวยงาน เชน สํานักการระบายน้ํา สํานักอนามัย  

สรุปทางเลือกที่เหมาะสม 

 จากการวิเคราะหขอดี ขอจํากัด และความคุมคาทั้งสามทางเลือก พบวา การดําเนินโครงการใน

พื้นที่เดิม โดยรวมมือกับกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสม และความคุมคามากที่สุด ทั้งในแงการลงทุน การบริหาร

โครงการ และผลตอบแทนของโครงการ 
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2. การวิเคราะหผลตอบแทนและความคุมคาในการดําเนินโครงการ ควรวิเคราะหเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนระหวาง 2 กรณีหลัก คือ  

 องคการสะพานปลา ไดจัดทําแบบจําลองเพื่อทดสอบความเปนไปไดทางการเงินของโครงการใน

เบื้องตนอยางไรก็ดี การพัฒนาโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพในขั้นการปฏิบัติจะขึ้นอยูกับผูรวมลงทุนทั้งใน

รูปแบบโครงการ การประมาณรายได และคาใชจาย โดยการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินในรายงานการศึกษา

มีรายละเอียด สรุปไดดังนี้ 

(1) การยายไปดําเนินการในที่ใหมและรวมกับเอกชน  

 ดําเนินการตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 2534 

 - เงนิลงทุนกอสราง จาํนวนเงิน 2,500,000,000 บาท พื้นที่ดาํเนนิการ ขนาด 100 ไร 

 - ระยะเวลาของโครงการ 30 ป 

 - สมมุติฐาน ประมาณรายได-รายจายโครงการ 

ปที่ 1  
รายได สวนที ่1 ตลาดกลางสัตวน้ําคุณภาพ                                  148,000,000 บาท/ป    

รายได สวนที ่2 พื้นที่สําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของ                             14,000,000 บาท/ป    

รายได สวนที ่3 พื้นทีพ่ัฒนาใหเชา                             11,200,000 บาท/ป    
รวมรายได                     148,000,000 บาท/ป    
รายจาย สวนที่ 1 ตลาดกลางสัตวน้ําคุณภาพ                                    67,000,000 บาท/ป    

รายจาย การดูแลพื้นที่สวน 2 และ 3                                5,120,000 บาท/ป    
รวมรายจาย                      72,120,000 บาท/ป    
กําไรสุทธ ิ                    101,480,000 บาท/ป    

ปที่ 2  
รายได สวนที ่1 ตลาดกลางสัตวน้ําคุณภาพ                                 197,000,000 บาท/ป    

รายได สวนที ่2 พื้นที่สําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของ                             18,000,000 บาท/ป    

รายได สวนที ่3 พื้นทีพ่ัฒนาใหเชา                             17,920,000 บาท/ป    
รวมรายได                    232,920,000 บาท/ป    
รายจาย สวนที่ 1 ตลาดกลางสัตวน้ําคุณภาพ                                   91,500,000 บาท/ป    
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รายจาย การดูแลพื้นที่สวน 2 และ 3                              7,184,000 บาท/ป    
รวมรายจาย                    98,684,000 บาท/ป    

 กําไรสุทธิ                   134,236,000 บาท/ป 

 หมายเหตุ  1. ปรับเพิ่มรายไดทุกรายการ 5%ทุก 5 ป  

     2. ปรับเพิม่รายจายทุกรายการ 5%ทุก 5 ป 

 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ ( กรณกีารยายไปดําเนนิการในที่ใหมและรวมกับ
เอกชน) ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่9 ธันวาคม 2534  

 จากสมมุติฐานขางตน รายงานการศึกษาไดวิเคราะหแบบจําลองทางการเงินของโครงการเพื่อ

ประเมินผลตอบแทนทางการเงิน ดังนี้ 

การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน ระยะเวลา 30 ป 

1.อัตราผลตอบแทนการลงทุน (FIRR) (%) 4.03 

2.มูลคาปจจุบนัสุทธิ(NPV@8.04%)(ลานบาท) -802.33 

3.มูลคาปจจุบนัผลประโยชนการลงทุน/ตนทุนการลงทนุ(B/C) 0.79 

 จากการดําเนินโครงการ ระยะเวลา 30 ป จะมีผลตอบแทนปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ -

802.33 ลานบาท , อัตราผลตอบแทนการลงทุน (FIRR) รอยละ 4.03 และมูลคาปจจุบันผลประโยชนการ

ลงทุน/ตนทุนการลงทุน(B/C) 0.79  ซึ่งจะแสดงวาโครงการมีผลตอบแทนไมคุมคากับการลงทุน  
(2) การดําเนนิการในพื้นที่เดิม  โดยแยกเปน  

(2.1) องคการสะพานปลาดําเนินการเองทั้งหมด 
 - เงนิลงทุนกอสราง จาํนวนเงิน  1,030,000,000 บาท แบงเปน 

 1. คากอสราง 950,000,000 บาท 

 2. คาผลประโยชนของคาทีด่ินราชพัสดุ 80,000,000 บาท 

 - พื้นที่ดําเนนิการสะพานปลากรุงเทพเดิม (ที่ราชพัสดุ) ขนาด 8-0-29 ไร 

 - ระยะเวลาของโครงการ 30 ป 

- สมมุติฐาน ประมาณรายได-รายจายโครงการ 
ปที่ 1  
รายได สวนที ่1 ตลาดกลางสัตวน้ําคุณภาพ                                  135,500,000 บาท/ป    

รายได สวนที ่2 การบริหารพื้นที่คาปลกีและรานอาหาร                           214,788,920 บาท/ป   
รวมรายได                     350,288,920 บาท/ป    
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รายจาย สวนที่ 1 ตลาดกลางสัตวน้ําคุณภาพ                                     84,250,000 บาท/ป    

รายจาย สวนที่ 2 การบริหารพื้นที่คาปลีกและรานอาหาร                          28,916,088 บาท/ป    
รวมรายจาย                    113,166,088 บาท/ป    
กําไรสุทธ ิ                     237,122,832 บาท/ป    
ปที่ 2  
รายได สวนที ่1 ตลาดกลางสัตวน้ําคุณภาพ                                   187,500,000 บาท/ป    

รายได สวนที ่2 การบริหารพื้นที่คาปลกีและรานอาหาร                           125,015,720 บาท/ป   
รวมรายได                     309,515,720 บาท/ป    
รายจาย สวนที่ 1 ตลาดกลางสัตวน้ําคุณภาพ                                  135,502,916 บาท/ป    

รายจาย สวนที่ 2 การบริหารพื้นที่คาปลีกและรานอาหาร                          30,752,358 บาท/ป    
รวมรายจาย                    163,255,274 บาท/ป    

 กําไรสุทธิ                      146,260,446 บาท/ป 
ปที่ 3  
รายได สวนที ่1 ตลาดกลางสัตวน้ําคุณภาพ                                 184,500,000 บาท/ป    

รายได สวนที ่2 การบริหารพื้นที่คาปลกีและรานอาหาร                          137,257,520 บาท/ป   
รวมรายได                    321,757,520 บาท/ป    
รายจาย สวนที่ 1 ตลาดกลางสัตวน้ําคุณภาพ                                 132,158,521 บาท/ป    

รายจาย สวนที่ 2 การบริหารพื้นที่คาปลีกและรานอาหาร                         32,588,628 บาท/ป    
รวมรายจาย                   164,747,149 บาท/ป    

 กําไรสุทธิ                     157,010,371 บาท/ป 
หมายเหตุ  1. คาใชจายอืน่ ๆ (1.0%ของมูลคารวม) เชน คาไฟฟา, คาประปา ,คาบําบัดน้ําเสีย  

2. ปรับเพิ่มรายไดทุกรายการ 5%ทุก 5 ป  

    3. ปรับเพิ่มรายจายทุกรายการ 5%ทุก 5 ป 

ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (กรณีพื้นที่เดิมของสะพานปลากรุงเทพ โดย
องคการสะพานปลาลงทุนเองทั้งหมด ) จากสมมุติฐานขางตน รายงานการศึกษาไดวิเคราะหแบบจําลองทาง

การเงินของโครงการเพื่อประเมินผลตอบแทนทางการเงิน ดังนี้ 

 

การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน ระยะเวลา 30 ป 

1.อัตราผลตอบแทนการลงทุน (FIRR) (%) 17.31 

2.มูลคาปจจุบนัสุทธิ(NPV@8.04%)(ลานบาท) 1,082.20 
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3.มูลคาปจจุบนัผลประโยชนการลงทุน/ตนทุนการลงทนุ(B/C) 1.35 

  

 จากการดําเนินโครงการ ระยะเวลา 30 ป จะมีผลตอบแทนปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 

1,082.20 ลานบาท , อัตราผลตอบแทนการลงทุน (FIRR) รอยละ 17.31 และมูลคาปจจุบันผลประโยชน

การลงทุน/ตนทุนการลงทุน(B/C) 1.35  ซึ่งจะแสดงวาโครงการมีผลตอบแทนคุมคากับการลงทุน แตเนื่องจาก

องคการสะพานปลาไมมีความพรอมในเรื่องแหลงเงินลงทุนและการบริหารพื้นที่คาปลีกและรานอาหาร  

 (2.2) องคการสะพานปลาดําเนินการรวมกับกทม. 
                     - เงนิลงทุนกอสราง จาํนวนเงิน  1,030,000,000 บาท แบงเปน 

                         1. คากอสราง 950,000,000 บาท 

                         2. คาผลประโยชนของคาทีด่ินราชพัสดุ 80,000,000 บาท 

  - พื้นที่ดําเนนิการสะพานปลากรุงเทพเดิม (ที่ราชพัสดุ) ขนาด 8-0-29 ไร 

- ระยะเวลาของโครงการ 30 ป 

- สมมุติฐาน ประมาณรายได-รายจายโครงการ 

 (2.2.1) สวนของ องคการสะพานปลา  

ปที่ 1  
รายได ตลาดกลางสัตวน้าํคณุภาพ                                 135,500,000 บาท/ป    

รายจาย ตลาดกลางสัตวน้าํคุณภาพ                                   84,250,000 บาท/ป    
กําไรสุทธ ิ                     51,250,000 บาท/ป    
ปที่ 2  
รายได ตลาดกลางสัตวน้าํคณุภาพ                                 184,500,000 บาท/ป    

รายจาย ตลาดกลางสัตวน้าํคุณภาพ                          132,502,915 บาท/ป   
 กําไรสุทธิ                        51,997,084 บาท/ป 

ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ  
(สวนขององคการสะพานปลา) จากสมมุติฐานขางตน รายงานการศึกษาไดวิเคราะห

แบบจําลองทางการเงนิของโครงการเพื่อประเมินผลตอบแทนทางการเงิน ดังนี ้

การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน ระยะเวลา 30 ป 

1.อัตราผลตอบแทนการลงทุน (FIRR) (%) 19.31 

2.มูลคาปจจุบนัสุทธิ(NPV@8.04%)(ลานบาท) 410.51 
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3.มูลคาปจจุบนัผลประโยชนการลงทุน/ตนทุนการลงทนุ(B/C) 1.21 

 จากการดําเนินโครงการ ระยะเวลา 30 ป สวนขององคการสะพานปลาจะมีผลตอบแทน

ปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 410.51 ลานบาท , อัตราผลตอบแทนการลงทุน (FIRR) รอยละ 19.31 และ

มูลคาปจจุบันผลประโยชนการลงทุน/ตนทุนการลงทุน(B/C) 1.21  ซึ่งจะแสดงวาโครงการมีผลตอบแทนคุมคา

เหมาะสมกับการลงทุน  
 (2.2.2) สวนของสํานักงานตลาด กทม.  

ปที่ 1  
รายได การบรหิารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                              214,788,920 บาท/ป    

รายจาย การบริหารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                           41,416,088 บาท/ป    
กําไรสุทธ ิ                  173,372,832 บาท/ป    
ปที่ 2 
รายได การบรหิารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                              125,015,720 บาท/ป    

รายจาย การบริหารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                           43,252,358 บาท/ป     
 กําไรสุทธิ                   81,763,362 บาท/ป 

ปที่ 3 
รายได การบรหิารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                              137,257,720 บาท/ป    

รายจาย การบริหารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                          45,088,628 บาท/ป     
 กําไรสุทธิ                    92,168,892 บาท/ป 

ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ  
(สวนของสํานักงานตลาด กทม.) จากสมมุติฐานขางตน รายงานการศึกษาไดวิเคราะห

แบบจําลองทางการเงินของโครงการเพื่อประเมินผลตอบแทนทางการเงิน ดังนี้ 

การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน ระยะเวลา 30 ป 

1.อัตราผลตอบแทนการลงทุน (FIRR) (%) 14.58 

2.มูลคาปจจุบนัสุทธิ(NPV@8.04%)(ลานบาท) 533.54 

3.มูลคาปจจุบนัผลประโยชนการลงทุน/ตนทุนการลงทนุ(B/C) 1.40 

 จากการดําเนินโครงการ ระยะเวลา 30 ป สวนของสํานักงานตลาด กทม.จะมีผลตอบแทน

ปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 533.54 ลานบาท ,อัตราผลตอบแทนการลงทุน (FIRR) รอยละ 14.58 และ
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มูลคาปจจุบันผลประโยชนการลงทุน/ตนทุนการลงทุน(B/C) 1.40  ซึ่งจะแสดงวาโครงการมีผลตอบแทนคุมคา

เหมาะสมกับการลงทุน  

 

(2.2.3) รวมทั้งโครงการระหวางองคการสะพานปลากับสํานักงานตลาด กทม.  

ปที่ 1  
รายได ตลาดกลางสัตวน้าํคณุภาพ                                 135,500,000 บาท/ป    

รายได การบรหิารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                                214,788,920 บาท/ป    

รายจาย ตลาดกลางสัตวน้าํคุณภาพ                                  84,250,000 บาท/ป    

รายจาย การบริหารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                             41,416,088 บาท/ป    
กําไรสุทธ ิ                   224,622,832 บาท/ป    

ปที่ 2  

รายได ตลาดกลางสัตวน้าํคณุภาพ                                 184,500,000 บาท/ป    

รายได การบรหิารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                                 125,015,720 บาท/ป   

รายจาย ตลาดกลางสัตวน้าํคุณภาพ                         132,502,916 บาท/ป   

                            รายจาย การบริหารพื้นที่คาปลีกและรานอาหาร                               43,252,358 บาท/ป     
 กําไรสุทธิ                       133,760,446บาท/ป 
                      ปที่ 3 

รายได ตลาดกลางสัตวน้าํคณุภาพ                                 184,500,000 บาท/ป 

รายได การบรหิารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                                 137,257,520 บาท/ป 

รายจาย ตลาดกลางสัตวน้าํคุณภาพ                         132,158,628 บาท/ป      

รายจาย การบริหารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                            177,247,149 บาท/ป     
 กําไรสุทธิ                     144,510,371 บาท/ป   

     ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ  
(รวมทั้งโครงการระหวางองคการสะพานปลากับสํานักงานตลาด กทม.) จากสมมุติฐาน

ขางตน รายงานการศึกษาไดวิเคราะหแบบจําลองทางการเงินของโครงการเพื่อประเมินผลตอบแทนทางการเงิน 

ดังนี้ 

การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน ระยะเวลา 30 ป 

1.อัตราผลตอบแทนการลงทุน (FIRR) (%) 15.93 
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2.มูลคาปจจุบนัสุทธิ(NPV@8.04%)(ลานบาท) 922.18 

3.มูลคาปจจุบนัผลประโยชนการลงทุน/ตนทุนการลงทนุ(B/C) 1.28 

 จากการดําเนินโครงการ ระยะเวลา 30 ป จะมีผลตอบแทนปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 

922.18 ลานบาท , อัตราผลตอบแทนการลงทุน (FIRR) รอยละ 15.93 และมูลคาปจจุบันผลประโยชนการ

ลงทุน/ตนทุนการลงทุน(B/C) 1.28  ซึ่งจะแสดงวาโครงการมีผลตอบแทนคุมคาเหมาะสมกับการลงทุนมากที่สุด

ในทุกทางเลือกการลงทุน เพราะมีมูลคาปจจุบันสุทธิโครงการมากกวา 0 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการให

ผลตอบแทนมากที่สุดในแตละทางเลือก และอัตราผลตอบแทนตนทุนของโครงการมีคามากกวา 1  

 สรุปการวิเคราะหผลตอบแทนและความคุมคาในการดําเนินโครงการในแตละทางเลือก 

วิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน พื้นที่ใหม อสป.ลงทุนเอง อสป. รวมกบั กทม. 

อัตราผลตอบแทน (FIRR) (%) 4.03 17.31 15.93 

มูลคาปจจุบนัสุทธิ (NPV)(ลานบาท) -802.33 1,082.20 922.18 

อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C) 0.79 1.35 1.28 

 สรุปการวิเคราะหผลตอบแทนและความคุมคาในการดําเนินโครงการในแตละทางเลือก ทั้ง 3 

ทางเลือก โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ไดวิเคราะหทางเลือกที่ องคการสะพานปลารวมดําเนินการกับ

สํานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ที่มีอัตราผลตอบแทน (FIRR) 15.93 % มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 992.18 ลาน

บาท และอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C) เทากับ 1.28 ซึ่งนอยกวาทางเลือกที่องคการสะพานปลาลงทุนเอง

ทั้งหมด แตเนื่องจากองคการสะพานปลามีปญหาเรื่องแหลงเงินลงทุนและความสามารถในการบริหารพื้นที่คาปลีก

ทั้งหมดของโครงการ 

 โดยทางเลือกที่เหมาะสมในการลงทุนมากที่สุด คือ  องคการสะพานปลารวมดําเนินการกับ

สํานักงานตลาด  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งแยกผลตอบแทนระหวางองคการสะพานปลากับสํานักงานตลาด 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความเหมาะสมทั้งสองฝาย  

วิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน สวนของอสป. สวนของกทม. อสป. รวมกบั กทม. 

อัตราผลตอบแทน (FIRR) (%) 19.31 14.58 15.93 

มูลคาปจจุบนัสุทธิ (NPV)(ลานบาท) 410.51 533.54 922.18 
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อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C) 1.21 1.40 1.28 

  
 

3. การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 

 จากการประเมินผลการประมาณการผลการตอบแทนของโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ที่

มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ องคการสะพานปลารวมลงทุนกับสํานักงานตลาด กทม.ซึ่งมีผลตอบแทนทั้ง
โครงการ ปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 922.18 ลานบาท , อัตราผลตอบแทนการลงทุน (FIRR) รอยละ 
15.93 และมูลคาปจจุบันผลประโยชนการลงทุน/ตนทุนการลงทุน(B/C) 1.28  

 ในการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เปนการศึกษาถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดผลกระทบตอรายได ตนทุนหรือผลตอบแทนของโครงการ ใน

การศึกษานี้ใชวิธีการทดสอบการเปลี่ยนแปลงเปน 2 กรณี คือ 

 กรณีที่ 1 ปริมาณสินคาสัตวน้ําเขาตลาดตํ่ากวาที่คาดไว รอยละ20 เนื่องจากทรัพยากร

ทางดานประมงภายในประเทศและตางประเทศ มีจํานวนลดลงทําใหเปนปจจัยที่จะทําใหปริมาณสินคาสัตวน้ํา

คุณภาพลดลงไมเปนไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไว ทําใหรายได และผลตอบแทนของโครงการพัฒนาสะพานปลา

กรุงเทพเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

ปที่ 1  
รายได ตลาดกลางสัตวน้าํคณุภาพ                                 115,900,000 บาท/ป    

รายได การบรหิารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                                 214,788,920 บาท/ป    

รายจาย ตลาดกลางสัตวน้าํคุณภาพ                                  72,000,000 บาท/ป    

รายจาย การบริหารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                              41,416,088 บาท/ป    
กําไรสุทธ ิ                     217,272,832บาท/ป 

ปที่ 2  
รายได ตลาดกลางสัตวน้าํคณุภาพ                                 155,100,000 บาท/ป    

รายได การบรหิารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                                 125,015,720 บาท/ป   

รายจาย ตลาดกลางสัตวน้าํคุณภาพ                         114,127,916 บาท/ป   

                            รายจาย การบริหารพื้นที่คาปลีกและรานอาหาร                              43,252,358 บาท/ป     
 กําไรสุทธิ                     122,735,446 บาท/ป 

                      ปที่ 3 
รายได ตลาดกลางสัตวน้าํคณุภาพ                                 155,100,000 บาท/ป 
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รายได การบรหิารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                                 137,257,520 บาท/ป 

รายจาย ตลาดกลางสัตวน้าํคุณภาพ                         113,783,521 บาท/ป      

รายจาย การบริหารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                              45,088,628 บาท/ป     
 กําไรสุทธิ                       133,485,371บาท/ป 

ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ  
(รวมทั้งโครงการระหวางองคการสะพานปลากับสํานักงานตลาด กทม.) จากสมมุติฐาน

ขางตน รายงานการศึกษาไดวิเคราะหแบบจําลองทางการเงินของโครงการเพื่อประเมินผลตอบแทนทางการเงิน 

ดังนี้ 

การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน กรณีปกต ิ ปริมาณลด20% 

1.อัตราผลตอบแทนการลงทุน (FIRR) (%) 15.93 14.75 

2.มูลคาปจจุบนัสุทธิ(NPV@8.04%)(ลานบาท) 922.18 784.72 

3.มูลคาปจจุบนัผลประโยชนการลงทุน/ตนทุนการลงทนุ(B/C) 1.28 1.15 

จากการดําเนินโครงการ ระยะเวลา 30 ป ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ(รวมทั้งโครงการ

ระหวางองคการสะพานปลากับสํานักงานตลาด กทม.  

  สรุปกรณีปริมาณสินคาสัตวน้ําคุณภาพลดลง รอยละ20 ผลตอบแทนปจจุบันสุทธิ 

(NPV) เทากับ 784.72 ลานบาท , อัตราผลตอบแทนการลงทุน (FIRR) รอยละ 14.75 และมูลคาปจจุบัน

ผลประโยชนการลงทุน/ตนทุนการลงทุน(B/C) 1.15 แมวาโครงการจะมีปริมาณสินคาสัตวน้ําคุณภาพลดลง รอยละ

20 โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพก็ยังมีความคุมคาที่จะลงทุน เพราะมีมลูคาปจจุบันสุทธิโครงการมากกวา 0 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีคาแตกตางนอยมากจากกรณีปกติเทากับ 1.18 % และอัตราผลตอบแทนตนทุน

ของโครงการมีคามากกวา 1  
 1.2 คาใชจายเพ่ิมขึ้นรอยละ10 (คาใชจายอื่นๆ จากตลาดกลางสัตวน้ําและการ
บริหารพื้นที่คาปลีก) เนื่องจากกิจกรรมตางๆของโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ มีหลายกิจกรรมที่แตกตาง

กัน เชน ตลาดกลางสินคาสัตวน้ํา รานคาปลีกสินคาสัตวน้ํา ภัตตาคารรานอาหาร และอาคารสํานักงาน เกิด

คาใชจายตางๆ เชน คาน้ําประปา คาไฟฟา คาบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร และคาทําความสะอาดพื้นที่ ที่อาจ

เพิ่มข้ึนในแตละปขึ้นอยูกับจํานวนปริมาณสินคาสัตวน้ําและผูเขามาใชบริการในพื้นที่ ซ่ึงอาจไมเปนไปตาม

สมมุติฐานที่กําหนดไว ทําใหตนทุน และผลตอบแทนของโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

ปที่ 1  
รายได ตลาดกลางสัตวน้าํคณุภาพ                                 135,500,000 บาท/ป    
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รายได การบรหิารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                                214,788,920 บาท/ป    

รายจาย ตลาดกลางสัตวน้าํคุณภาพ                                  99,700,000 บาท/ป    

รายจาย การบริหารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                              41,416,088 บาท/ป    
กําไรสุทธ ิ                    209,172,832 บาท/ป    

ปที่ 2  
รายได ตลาดกลางสัตวน้าํคณุภาพ                                 184,500,000 บาท/ป    

รายได การบรหิารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                                 125,015,720 บาท/ป   

รายจาย ตลาดกลางสัตวน้าํคุณภาพ                         149,550,000 บาท/ป   

                            รายจาย การบริหารพื้นที่คาปลีกและรานอาหาร                             45,127,594 บาท/ป     
 กําไรสุทธิ                    114,838,126 บาท/ป 

                      ปที่ 3 
รายได ตลาดกลางสัตวน้าํคณุภาพ                                   184,500,000 บาท/ป 

รายได การบรหิารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                                   137,257,520 บาท/ป 

รายจาย ตลาดกลางสัตวน้าํคุณภาพ                            149,550,000 บาท/ป      

รายจาย การบริหารพืน้ที่คาปลีกและรานอาหาร                                  47,147,491 บาท/ป     
 กําไรสุทธิ                                                           125,060,029 บาท/ป 
                            ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ 

(รวมทั้งโครงการระหวางองคการสะพานปลากับสํานักงานตลาด กทม.) จากสมมุติฐาน

ขางตน รายงานการศึกษาไดวิเคราะหแบบจําลองทางการเงินของโครงการเพื่อประเมินผลตอบแทนทางการเงิน 

ดังนี้ 

การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน กรณีปกต ิ คาใชจายเพิม่ 
20% 

1.อัตราผลตอบแทนการลงทุน (FIRR) (%) 15.93 13.80 

2.มูลคาปจจุบนัสุทธิ(NPV@8.04%)(ลานบาท) 922.18 677.67 

3.มูลคาปจจุบนัผลประโยชนการลงทุน/ตนทุนการลงทนุ(B/C) 1.28 1.19 

 จากการดําเนินโครงการ ระยะเวลา 30 ป ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ(รวมทั้งโครงการ

ระหวางองคการสะพานปลากับสํานักงานตลาด กทม.  
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 สรุปกรณีที่คาใชจายเพิ่มขึ้นรอยละ10 (คาใชจายอื่นๆจากตลาดกลางสัตวน้ําและการบริหาร

พื้นที่คาปลีก) ผลตอบแทนปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 677.67 ลานบาท , อัตราผลตอบแทนการลงทุน (FIRR) รอย

ละ 13.80 และมูลคาปจจุบันผลประโยชนการลงทุน/ตนทุนการลงทุน(B/C) 1.19  แมวาโครงการจะมีคาใชจาย

เพิ่มข้ึนรอยละ10 โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพก็ยังมีความคุมคาที่จะลงทุน เพราะมีมูลคาปจจุบันสุทธิ

โครงการมากกวา 0 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีคาแตกตางนอยจากกรณีปกติเทากับ 2.13 % และอัตรา

ผลตอบแทนตนทุนของโครงการมีคามากกวา 1  

9. การบริหารจัดการ 

บริหารจัดการโดยองคการสะพานปลารวมกับกรุงเทพมหานคร     

10. ความเสีย่งของโครงการ 

ปจจัยเสี่ยง ประเภท/ระดบั ความเสยีหาย การจัดการ ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

1. การขอทบทวนมติ

คณะรัฐมนตรี 

C/ปานกลาง โครงการไมสามารถ

ดําเนนิการได 

ประสานกษ.และสศช.

เพื่อหารือแนวทาง

นําเสนอ 

ต.ค.54-ม.ค.55 

2. การจัดหา

งบประมาณลงทนุ 

F/สูง โครงการไมสามารถ

ดําเนนิการได 

เจรจารวมทุนกับกทม. ต.ค.54-มี.ค.55 

3. การตอสัญญาเชา

ที่ดินกับกรมธนารักษ 

C/ปานกลาง โครงการไมสามารถ

ดําเนนิการได 

ประสานเบื้องตนกับ

กรมธนารักษ 

ต.ค.54 

11. แผนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ กิจกรรม 2556 2557 2558 2559 2560 

1 เจรจาธนารักษ/จัดทําสัญญาเชา      

2 ออกแบบกอสราง      

3 ออกแบบระบบการบริหารและปฏิบัติงาน      

4 ทํา EIA /ประชาพิจารณ      

5 จัดหาสถานที่ตั้งสป.กท./สํานักงานชั่วคราว      

6 ดําเนินการกอสรางตลาดกลาง      

7 ตกแตง/ติดตั้งอุปกรณ      

8 จัดหาผูประกอบการ      

9 เริ่มดําเนินโครงการ      
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โครงการพัฒนาที่ดินทาเทยีบเรือประมงภูเก็ต 

  
1. หลักการเหตุผล 

 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพดานการเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะการ

ทองเที่ยวทางทะเล  ดวยสภาพชายหาดที่สวยงาม และเกาะแกงตางๆ ซึ่งยังคงมีความเปนธรรมชาติ  ประกอบ

กับวัฒนธรรม ประเพณี  และความเปนมิตรจากคนในทองถิ่น  ทําใหประเทศไทยไดรับความนิยมจาก

นักทองเที่ยวใหเปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจอันดับตนๆ ของโลก  โดยจังหวัดภูเก็ตจัดเปนจุดดึงดูดความสนใจ 

และเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป  การสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงนับเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในแผนพัฒนา

จังหวัดภูเก็ต 

ทาเทียบเรือประมงภูเก็ต ตั้งอยูริมคลองทาจีน ถนนศรีสุทัศน ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต  บน

ที่ดินเนื้อที่ประมาณ  371 ไร  ซึ่งไดรับอนุญาตใหใชประโยชนจากกรมปาไม   ในปจจุบันไดรับงบประมาณจาก

กรมประมงในการปรับปรุงโครงสราง และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ตามโครงการปรับปรุงสุขอนามัย  

สามารถรองรับเรือประมงทั้งใน และตางประเทศในแตละวันเปนจํานวนมาก ดวยความยาวทาเทียบเรือกวา 800 

เมตร   โดยยังคงมีพื้นที่วางเหลืออยูกวา 200 ไร   

เพื่อใหมีการใชประโยชนจากที่ดินที่ เหลืออยูใหเต็มศักยภาพ  และรองรับการพัฒนาดาน

อุตสาหกรรมทองเที่ยวตามยุทธศาสตรของจังหวัดภูเก็ต  องคการสะพานปลาจึงมีโครงการพัฒนาที่ดินบางสวน  

เนื้อที่ประมาณ 80 ไร บริเวณปากคลองทาจีน โดยใหเอกชนเสนอโครงการกอสรางทาเทียบเรือเอนกประสงค  

อาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของ 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อรองรับการขยายตัวดานการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

2.2 เพื่อสรางกําลังซื้อสินคาสัตวน้ําทะเล จากจํานวนนักทองเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน เปนการชวยยกระดับราคา

สินคาสัตวน้ํา 

2.3 กอใหเกิดการจางงาน  และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม 

2.4 เพื่อขยายแหลงทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เปนการกระจายและเพิ่มรายไดใหแกราษฎรในทองถิ่น

จากการใหบริการนักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไป 
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3. เปาหมาย 

มีทาเทียบเรือเอนกประสงค  เพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว และประชาชนทั่วไป  พรอมส่ิงอํานวย

ความสะดวกที่จําเปน  เชน  อูจอดเรือ  คานเรือ  โรงซอมอุปกรณ  สถานที่พักผอน  เปนตน 

 

4. วิธีดําเนินการ  

  ประกาศหาผูสนใจเพื่อลงทนุกอสรางทาเทียบเรือเอนกประสงค อาคาร และสิ่งอาํนวยความ

สะดวกที่จําเปนโดยมีเงื่อนไขที่สําคัญดังนี ้

  4.1 ผูเขาประมูลตองเปนนติิบุคคลตามกฎหมายไทย สําหรับกรณีเปนบริษัท หรือหางหุนสวนนิติ

บุคคลตองมีทนุจดทะเบียนไมต่ํากวา 20 ลานบาท 

  4.2  คาตอบแทนการจัดประโยชนที่เสนอตองไมต่ํากวา 32 ลานบาท 

  4.3  คาเชาอัตรา ปละ 4.4 ลานบาท 

  4.4  ระยะเวลาของสัญญาเชา 20 ป 

  4.5  หลักประกันซอง ตองเปนเงนิสด หรือเช็คที่ธนาคารรับรอง หรือธนาคารสัง่จาย 

  4.6 การพิจารณาคัดเลือก ใหคะแนนคาธรรมเนียมการจัดประโยชน : มูลคาโครงการในอัตรา 

60: 40 

  4.7 ระยะเวลากอสราง 40 เดือน 

5. แผนการดําเนินงาน 

        
เดือนที่ 

แผนงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 … … … 19 20 21 ... ... 60 

1.ประกาศ TOR                  

2.เปดซอง/พิจารณาผล                  

3.ประกาศ/แจงผล                  

4.ยื่นแบบกอสราง                  

5.ตรวจแบบโดย อสป.                  

6.EIA/ใบอนุญาตอื่น                  

7.ทําสัญญากอสสราง                  

8.กอสราง                  

9.ทําสัญญาเชา                  

12 

40 เดือน 
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6. ระยะเวลาดาํเนินการ 
  ปงบประมาณ  2557-2558 

7. ผลตอบแทนของโครงการ 

   7.1 คาจัดประโยชนข้ันต่ํา 32 ลานบาท 

  7.2  คาเชา ปละ 4.4 ลานบาท ปรับเพิ่ม 15% ทุก 3 ป 

8. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม/ชุมชน  

ในระหวางการดําเนินงานปรับปรุงสิ่งกอสรางนั้น กิจกรรมตางๆ จะมีผลตอชุมชน และสิ่งแวดลอมบาง 

อันเปนสภาพทั่วไปของการกอสราง อยางไรก็ตามบริษัทผูรับเหมากอสรางจะตองดําเนินการตางๆ ตามขอบังคับ

ทางราชการในอันที่จะควบคุมและลดผลกระทบตางๆ ภายหลังการดําเนินโครงการแลวเสร็จ 

สังคม และสิ่งแวดลอมในชุมชนไดรับการพัฒนาเพื่อรองรับธุรกิจตางๆ ที่จะเกิดตามมาในอนาคต  ซึ่ง

จะชวยใหเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น 

9. ผลที่คาดวาจะไดรบั 

9.1  กอใหเกิดการขยายตัวทางการทองเทีย่ว สามารถเอือ้ประโยชนตอแหลงทองเที่ยวโดยรอบ 

9.2  ความตองการสนิคาสัตวน้าํเพิม่มากขึ้นจากธุรกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่  โดยเฉพาะสนิคาคุณภาพที่มี

ราคาสูง 

9.3  สภาพแวดลอมของทาเทียบเรือประมงภูเก็ตโดยรวมมีความเรียบรอย สวยงาม และไดรับการดูแล 
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- คาจัดประโยชน 2% ของมูลคาที่ดินตอป 1.6     ลานบาท/ป   25 ป  เปนเงิน   40 ลานบาท
- คาเชา MLR -2% ตอป(MLR = 7.5%) 4.4     ลานบาท/ป
- มูลคาที่ดินไรละ 1 ลานบาท(ตารางวาละ 2,500 บาท)
- ปรบัอัตราคาเชา 15 % ทุก 3 ป 

หนวย:บาท
Year Discount 12% คาเชา คาตอบแทน Net Benefit PV Net Benefit

1 1.000 4,400,000.00        40,000,000.00   44,400,000.00      44,400,000.00   
2 0.893 4,400,000.00        -                      4,400,000.00        3,928,571.43     
3 0.797 4,400,000.00        -                      4,400,000.00        3,507,653.06     
4 0.712 5,060,000.00        -                      5,060,000.00        3,601,608.05     
5 0.636 5,060,000.00        -                      5,060,000.00        3,215,721.48     
6 0.567 5,060,000.00        -                      5,060,000.00        2,871,179.89     
7 0.507 5,819,000.00        -                      5,819,000.00        2,948,086.49     
8 0.452 5,819,000.00        -                      5,819,000.00        2,632,220.08     
9 0.404 5,819,000.00        -                      5,819,000.00        2,350,196.50     
10 0.361 6,691,850.00        -                      6,691,850.00        2,413,148.20     
11 0.322 6,691,850.00        -                      6,691,850.00        2,154,596.60     
12 0.287 6,691,850.00        -                      6,691,850.00        1,923,746.97     
13 0.257 7,695,627.50        -                      7,695,627.50        1,975,275.90     
14 0.229 7,695,627.50        -                      7,695,627.50        1,763,639.20     
15 0.205 7,695,627.50        -                      7,695,627.50        1,574,677.86     
16 0.183 8,849,971.63        -                      8,849,971.63        1,616,856.73     
17 0.163 8,849,971.63        -                      8,849,971.63        1,443,622.08     
18 0.146 8,849,971.63        -                      8,849,971.63        1,288,948.29     
19 0.130 10,177,467.37      -                      10,177,467.37      1,323,473.69     
20 0.116 10,177,467.37      -                      10,177,467.37      1,181,672.93     
21 0.104 10,177,467.37      -                      10,177,467.37      1,055,065.12     
22 0.093 11,704,087.48      -                      11,704,087.48      1,083,325.79     
23 0.083 11,704,087.48      -                      11,704,087.48      967,255.17        
24 0.074 11,704,087.48      -                      11,704,087.48      863,620.69        
25 0.066 13,459,700.60      -                      13,459,700.60      886,753.39        

Total 194,653,712.54    40,000,000.00   234,653,712.54    92,970,915.59   

NPV= 92,970,915.59   

ประมาณการผลตอบแทน
โครงการพัฒนาที่ดินทาเทียบเรอืประมงภูเก็ต
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โครงการพัฒนาศกัยภาพทาเทียบเรือประมงระนอง 

หลักการและเหตุผล 

  ทาเทียบเรือประมงระนองเปดดําเนินงานมาตั้งแตป 2506 มีอายุการใชงานมากวา 40 ป มีธุรกิจ

คอนขางหนาแนน เนื่องจากทําเลที่ตั้งอยูใกลแหลงประมงในสหภาพพมา ซึ่งมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ และมีการ

ออกใบอนุญาตใหเรือประมงของไทยเขาไปทําประมง สินคาสัตวน้ําสวนใหญเปนสินคาคุณภาพดี เปนที่ตองการ

ของตลาด ทําใหทาเทียบเรือประมงระนองเปนศูนยกลางคาสัตวน้ําสําคัญทางฝงทะเลอันดามัน โดยมีผูซื้อจาก

สิงคโปร มาเลเซีย เดินทางมาเลือกซื้อสินคาทุกวัน ในขณะที่สินคาที่นําเขามาจําหนายมีทั้งมาจากเรือประมงที่เขา

เทียบทาขนถายในบริเวณทาเทียบเรือ และแพเอกชนในพื้นที่ใกลเคียงเขามาจําหนาย 

  ในปจจุบัน ทาเทียบเรือประมงระนองมีพื้นที่ใชงานเพียง 28 ไรเศษ จากเดิมที่มีอยูประมาณ 100 ไร 

เนื่องจากตองคืนพื้นที่บางสวนใหกับกรมธนารักษ ขณะที่การจัดสรรพื้นที่ในการใหบริการของ ทาเทียบเรือประมง

ระนองนับต้ังแตเปดดําเนินการ เปนการจัดสรรตามความตองการของผูประกอบการ ไมไดมีการวางผัง หรือกําหนด

กรอบการใชพื้นที่ลวงหนา เนื่องจากในระยะแรกปริมาณธุรกิจมีไมมากนัก เมื่อปริมาณธุรกิจเร่ิมหนาแนน ทําใหเกิด

ปญหาพื้นที่ใชงานไมเพียงพอ และการใชพื้นที่ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้น เพื่อแกไขปญหาดังกลาว จึงไดมี

แนวคิดที่จะทําการปรับปรุงพื้นที่ใชงานเดิมใหเกิดประโยชนสูงสุด  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่ทําธุรกิจใหสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน

สุขอนามัย 

2. เพื่อใหมีพื้นที่ใหบริการแกชาวประมงและผูประกอบการเพิ่มข้ึน 

3. เพื่อหารายไดเพิ่มจากทรัพยสินที่มีอยู 

สถานที่ดําเนนิการ 

  ทาเทียบเรือประมงระนอง ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองฯ จังหวัดระนอง 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

  ปงบประมาณ 2556 – 2557 
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งบประมาณ 

  เอกชนลงทนุ โดยกําหนดเงื่อนไข และผลตอบแทนตามศักยภาพของพืน้ที ่

วิธีดําเนินการ 

1. ศึกษาการใชประโยชนทีดินและทรัพยสินของทาเทยีบเรอืประมงระนอง เพื่อจัดลําดบัในการ
พัฒนาตามความเหมาะสม และความเปนไปได 

2. กําหนดรายละเอียดการพฒันาพื้นที่ และเงื่อนไขการลงทุน 

3. ประกาศหาผูสนใจเขาลงทนุพัฒนาพืน้ที ่กรณีที่มีผูใชประโยชนเดิม อาจใหสิทธิในการพัฒนา

พื้นที่เปนลําดบัแรก 

แผนการดําเนินงาน 

โครงการพัฒนาพื้นที่เชาของบริษัทระนองหองเย็น จํากัด เนื่องจากผูเชาไมไดทําธุรกิจหองเย็น-โรง

น้ําแข็งแลว ทําใหมีการใชประโยชนไมคุมคา ประกอบกับพื้นที่จําหนายสัตวน้ําที่ทาเทียบเรือประมงระนองมีไม

เพียงพอ จึงไดหารือรวมกับผูเชาใหทําการพัฒนาพื้นที่ใหเปนพื้นที่จําหนายสัตวน้ํา โดยมีแผนการ 

ดําเนินงานดังนี้ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ชาวประมงและผูประกอบการไดรับความสะดวกในการประกอบอาชพี มพีื้นที่ในการซื้อขาย

สัตวน้ําที่ไดมาตรฐานสุขอนามัยเพิม่ข้ึน  

2. มีรายไดเพิ่มจากการพัฒนาทรัพยสิน 

เดือนที่ 
กิจกรรม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.เจรจาผูเชาเดิมเพื่อกําหนดแนวทางพัฒนา             

2. ออกแบบกอสราง             

3. ร้ือถอนอาคารสิ่งปลูกสรางเดิม             

4. กอสรางโรงคลุมจําหนายสัตวน้ํา             

5. เปดใหบริการ             
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โครงการพัฒนาศกัยภาพสะพานปลาสมุทรปราการแปลงทาเทยีบเรือใหม       
 

1. หลกัการและเหตุผล 

สะพานปลาสมุทรปราการ ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา ตําบลทายบาน อําเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  บนที่ดินขององคการสะพานปลาเนื้อที่ 84 ไร  ไดรับงบประมาณกระตุน

เศรษฐกิจจากรัฐบาลผานทางกรมประมงในป 2545  เพื่อดําเนินการปรับปรุงสุขอนามัยทาเทียบเรือ อาคารโรง

ประมูลและสิ่งอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐานสุขอนามัย โดยมีการขยายทาเทียบเรือจากเดิมความยาว 177 

เมตร เปน 277 เมตร พรอมระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบผลิตน้ําสะอาด และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่จําเปน 

ในระยะแรกของการเปดดําเนินงานในป 2525  สะพานปลาสมุทรปราการไมไดรับความนิยมจาก

ชาวประมงมากนัก แตภายหลังจากเปดดําเนินงานไดมีการชักชวนผูประกอบกิจการแพปลาเขาทําธุรกิจ  จนไดรับ

ความนิยมจากชาวประมง โดยเฉพาะเรือประมงพาณิชยขนาดใหญซึ่งออกทําประมงในนานน้ําอินโดนีเซียเขาใช

บริการจํานวนมาก  พื้นที่ใหบริการแออัด โดยมีปริมาณสัตวน้ําเขาขนถายสูงสุดถึงกวา 600 ตันตอวัน ในป 2545 

อยางไรก็ดี ภายหลังจากดําเนินการปรับปรุงอาคาร ส่ิงปลูกสรางใหไดมาตรฐานสุขอนามัยแลวเสร็จในป 2548 

ปริมาณสัตวน้ําไดลดลงอยางตอเนื่องจนเหลือเพียง 50-60 ตันตอวันในป 2552  แมวาสาเหตุสวนหนึ่งของปญหา

ดังกลาว เกิดจากภาวะประมงในภาพรวมซบเซา เนื่องจากราคาน้ํามันสูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให

สิทธิทําประมงในนานน้ําอินโดนีเซีย  แตการที่ปริมาณสัตวน้ําที่สะพานปลาสมุทรปราการลดลงกวา10 เทา ภายใน

เวลาเพียง 7 ป  เปนเพราะเรือประมงสวนใหญยายไปขนถายสัตวน้ําที่จังหวัดสมุทรสาคร แสดงใหเห็นวามีปจจัยอื่น 

โดยเฉพาะปจจัยทางการตลาดเขามามีเกี่ยวของ  องคการสะพานปลาไดพยายามวิเคราะหหาสาเหตุ และ

ดําเนินการแกไขเบื้องตนดวยการลดคาธรรมเนียม แตก็ยังไมสามารถแกปญหาได  

โดยที่สะพานปลาสมุทรปราการตั้งอยูในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และปจจุบันไดมีการ

พัฒนาเสนทางการจราจรเชื่อมโยงการคมนาคมบริเวณใกลเคียง ไมวาจะเปนวงแหวนรอบนอก วงแหวน

อุตสาหกรรม หรือทางพิเศษตางๆ ประกอบกับองคการสะพานปลามีนโยบายจะยายธุรกิจบางสวนของสะพานปลา

กรุงเทพไปยังสะพานปลาสมุทรปราการ จึงไดมีแนวคิดจัดที่จะจัดทําโครงการฟนฟูตลาดสะพานปลาสมุทรปราการ 
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โดยดําเนินการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสราง พัฒนาระบบตลาด ระบบบริหารจัดการ และจัดกิจกรรมสนับสนุนการ

ทําประมง และการซื้อขายสัตวน้ํารูปแบบตางๆ  

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหมีการใชประโยชนสะพานปลาสมุทรปราการอยางเต็มศักยภาพ 

2. เพื่อใหสะพานปลาสมุทรปราการเปนศูนยกลางจําหนายสินคาสัตวน้ําจากภาคใต และภาค

ตะวันออกแทนสะพานปลากรุงเทพ  

3. เพื่อเพิ่มชองทางในการจําหนายสินคาสัตวน้ําคุณภาพ และเปนสถานที่คัดและบรรจุสินคา

สัตวน้ําคุณภาพเพื่อสงเขามาจําหนายที่สะพานปลากรุงเทพ 

4. เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง และธุรกิจซื้อขายสัตวน้ํา 

3. เปาหมายของโครงการ 

  มีการใชประโยชนสะพานปลาสมุทรปราการตามศักยภาพที่มีอยู โดยปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไมนอย

กวา 20% โดยวัดจากปริมาณสินคาสัตวน้ําผานทาเฉลี่ยตอวัน 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 

  1 ป (ปงบประมาณ 2556) 

5. งบประมาณ 

  เอกชนลงทนุ โดยกําหนดเงื่อนไข และผลตอบแทนตามศักยภาพของพืน้ที ่(บรรจุในแผนหารายได

เพิ่ม งบประมาณประจําป 2556) 

6. สถานที่ดําเนินการ 

  บริเวณทาเทียบเรือใหมและที่ดินลานทราย สะพานปลาสมุทรปราการ ตําบลทายบาน อําเภอเมือง

ฯ จังหวัดสมุทรปราการ 

7. รายละเอยีดของโครงการ 

คณะทํางานฟนฟูตลาดสะพานปลาสมุทรปราการไดจัดทําแผนแมบทพัฒนาสะพานปลา

สมุทรปราการ  โดยคํานึงถึงศักยภาพในการพัฒนา โดยนํา ประเด็น โอกาส อุปสรรค  จุดเดน และจุดดอย   (SWOT 

Analysis)  มาประกอบการพิจารณากําหนด  แผนงานโครงการ  ตลอดจนมาตรการที่จะดําเนินการ ไดแก 

(1) การพัฒนาทาเทียบเรือดานทิศใต (ทาเทียบเรือใหมสวนขยายเพิ่มเติม)  ไดแก          

ทาเทียบเรือสวนขยายดานซายของทาเทียบเรือเดิม(หันหนาออกแมน้ํา) ความยาวตัวทาเทียบเรือรวม 100 เมตร  

รวมพื้นที่ตอเนื่องจนถึงที่ดินริมน้ําติดทาเทียบเรือ เนื้อที่ 10-3-80 ไร โดยมีเปาหมายพัฒนาเปนทาเทียบเรือขนสง

สินคาเกษตรและประมง  ทั้งนี้จะดําเนินการประกาศ TOR หาเอกชนผูสนใจเขาพัฒนา และใชประโยชน   
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8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

(1) มีการใชประโยชนสะพานปลาสมุทรปราการตามศักยภาพที่มีอยู 
(2) มีระบบการขนถาย และจําหนายสินคาสัตวน้ําที่มีมาตรฐาน เปนธรรม ชาวประมงและ

เกษตรกรผูเพาะเลี้ยง ตลอดจนผูซื้อ และผูประกอบการที่เกี่ยวของไดรับประโยชนอยางทั่วถึง 

(3) สนับสนุนและสงเสริมการทําประมง และการคาสัตวน้ําทั้งภายในประเทศ และการสงออก 

(4) สรางงานและรายได ตลอดจนการเพิ่มมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับทองถิ่น 

งานดานการเงิน 

รายไดสวนเพิ่มจากสิ่งกอสรางในโครงการ ประกอบดวย  
 1. รายไดคาผลประโยชนและคาเชา ทาเทยีบเรือขนสงสนิคาประมงและเกษตร  รวมรายไดทั้งป  

3,464,000 บาท    
รวมรายไดสวนเพิ่ม  3,464,000  บาท/ป 

9. การบริหารจัดการโครงการ 

  (1) คณะทํางานฟนฟูตลาดสะพานปลาสมุทรปราการกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขตามแนวทาง

ดําเนินการพัฒนาตามแผนแมบทสะพานปลาสมุทรปราการ 

  (2) ฝายปฏิบัติการ 1 และสํานักงานสะพานปลาสมุทรปราการเปนหนวยงานรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่คณะทํางานฯ กําหนด 

10. ความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยเสี่ยง ประเภท/ระดบั ความเสยีหาย การจัดการ ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

1. ไมมีงบประมาณ

ลงทนุตองใชวธิีหา

แหลงเงินทุนภายนอก

ซึ่งอาจไมมีความ

แนนอนในการลงทนุ 

F/สูง ไมสามารถ

ดําเนนิการใหการ

พัฒนาสะพานปลา

สมุทรปราการไดตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด 

องคการสะพานปลา

หาผูลงทนุโดยการ

ประกาศเชิญชวน

อยางตอเนื่อง 

1 ต.ค.55 – 31 ม.ค. 

56 

11. แผนการดําเนินงาน 

2554 2555 
ลําดับ กิจกรรม 

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

1 จัดทํารางประกาศหาเอกชนลงทุน             

2 คกอ.รับทราบการใหชะลอเปดTORและให

เอกชนเชาที่ดินเปนการชั่วคราว 
            

3 จัดหาเอกชนเชาที่ดิน             
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โครงการพัฒนาที่ดินบานพักพนกังาน 
 

1. หลกัการและเหตุผล 

  องคการสะพานปลามีสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงหลายแหงที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัด

ชายทะเลซึ่งเปนศูนยกลางอุตสาหกรรม หรือการทองเที่ยว และไดมีการจัดซื้อที่ดินในเขตเมือง เพื่อสรางบานพัก

ใหกับพนักงาน ไดแก ทาเทียบเรือประมงหัวหิน ทาเทียบเรือประมงสุราษฎรธานี และทาเทียบเรือประมงสงขลา เมื่อ

ระยะเวลาผานไป พื้นที่โดยรอบบานพักมีการพัฒนาในดานตางๆ เชนโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน สถานศึกษา 

หรือแหลงทองเที่ยว ทําใหมีความตองการที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐาน  ในขณะที่บานพักพนักงานซึ่งมีอายุการใชงาน

หลายสิบป อยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม องคการสะพานปลาจึงมีแนวคิด  ที่จะปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บานพักพนักงาน 

โดยจัดสรางอาคารพักอาศัยในลักษณะหองชุด เพื่อใหพนักงานพักสวนหนึ่ง และเปดใหเปนที่พักของบุตรหลาน

ชาวประมงที่เขามาศึกษาตอ หรือผูประกอบการในอุตสาหกรรมประมงที่มาจากตางพื้นที่อีกสวนหนึ่ง    

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานที่อยูอาศัยของพนักงาน 

2. เพื่อบรรเทาความเดือดรอนที่อยูอาศัยใหกับบุตรหลานชาวประมงและผูประกอบธุรกิจประมง 

3. เพื่อใชประโยชนที่ดินตามศักยภาพที่มีอยู 

4. เพื่อเพิ่มรายไดใหกับองคการสะพานปลา 

3. เปาหมายของโครงการ 

  พัฒนาที่ดินบานพักพนกังาน 3 แหง  

(1) ทาเทียบเรอืประมงสุราษฎรธานี อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธาน ี

    (2) ทาเทียบเรอืประมงหวัหนิ อําเภอหัวหนิ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ 

(3) ทาเทียบเรอืประมงสงขลา อําเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ 2556-2557 

5. งบประมาณ 

4 จัดทําสัญญาเชา             
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  เอกชนลงทนุ โดยกําหนดเงื่อนไข และผลตอบแทนตามศักยภาพของพืน้ที ่(บรรจุในแผนหารายได

เพิ่ม งบประมาณประจําป 2556-2557) 

6. สถานที่ดําเนินการ 

1. บานพกัพนกังานทาเทียบเรือประมงสุราษฎรธาน ีอําเภอเมืองฯ จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

2. บานพกัพนกังานทาเทียบเรือประมงหวัหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

3. บานพกัพนกังานทาเทียบเรือประมงสงขลา อําเภอเมืองฯ จงัหวัดสงขลา 

7. รายละเอยีดของโครงการ 

เปนการกอสรางอาคารหองชุดพักอาศัยในที่ดินขององคการสะพานปลา ซึ่งปจจุบันเปนที่ตั้ง

บานพักพนักงาน โดยประกาศเชิญชวนเอกชนลงทุน โดยมีเงื่อนไขกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหองคการสะพาน

ปลา และใหพนักงานพักอาศัยสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งใหสิทธิผูลงทุนบริหารเพื่อใหบุตรหลานชาวประมง หรือผู

ประกอบธุรกิจประมงเชาพักอาศัย  

8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

งานดานสังคม 
1. มีการนําที่ดินมาบริหารจัดการใหเกิดรายได 
2.    ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานดานที่อยูอาศัย 

3.  บรรเทาความเดือดรอนดานที่อยูอาศัยใหกับบุตรหลานชาวประมง และผูประกอบการ 
งานดานการเงิน 

รายไดสวนเพิ่มจากสิ่งกอสรางในโครงการ ประกอบดวย  
  1. รายไดคาผลประโยชนและคาเชา บานพักพนักงานทาเทยีบเรือประมงสุราษฎรธานีรวมรายได

ทั้งป 500,000 บาท   

  2. รายไดคาผลประโยชนและคาเชา บานพักพนักงานทาเทยีบเรือประมงหวัหิน รวมรายไดทั้งป 

500,000 บาท   

3. รายไดคาผลประโยชนและคาเชา บานพักพนักงานทาเทยีบเรือประมงสงขลา รวมรายไดทั้งป 

500,000 บาท   

9. การบริหารจัดการโครงการ 

  ฝายปฏิบัติการ 1   ท.ร.สุราษฎรธานี และท.ร.หัวหิน เปนหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนด 
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10. ความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยเสี่ยง ประเภท/ระดบั ความเสยีหาย การจัดการ ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

1. ไมมีงบประมาณ

ลงทนุตองใชวธิีหา

แหลงเงินทุนภายนอก

ซึ่งอาจไมมีความ

แนนอนในการลงทนุ 

F/สูง ไมสามารถ

ดําเนนิการกอสราง

ไดตามระยะเวลาที่

กําหนด 

องคการสะพานปลา

หาผูลงทนุโดยการ

ประกาศเชิญชวน

อยางตอเนื่อง 

1 ต.ค.55 – 31 ม.ค. 

56 

11.1 แผนการดําเนินงาน บานพักพนักงานทาเทียบเรือประมงสุราษฎรธานี 

11.2 แผนการดําเนินงาน บานพักพนักงานทาเทียบเรือประมงหัวหิน 

11.3 แผนการดําเนินงาน บานพักพนักงานทาเทียบเรือประมงสงขลา 

2555 2556 
ลําดับ กิจกรรม 

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

1 สํารวจพื้นที่และขอมูลเพื่อกําหนดแนวทาง             

2 กําหนดเงื่อนไขการลงทุน             

3 ขออนุมัติ คกอ.ดําเนินการ             

4 ประกาศหาผูลงทุน             

2555 2556 
ลําดับ กิจกรรม 

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

1 กําหนดเงื่อนไขการลงทุน             

2 ขออนุมัติ คกอ.ดําเนินการ             

3 ประกาศหาผูลงทุน             

4 จัดทําสัญญา             

ลําดับ กิจกรรม 
2555 2556 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
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โครงการติดต้ังสื่อโฆษณาสินคาในบรเิวณสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง 
 
1. หลกัการและเหตุผล 

องคการสะพานปลามีสะพานปลา/ทาเทียบเรือประมงที่เปดบริการในจังหวัดชายทะเลภาคใต 

ภาคตะวันออก และภาคกลางซึ่งบริหารจัดการเองรวม 17 แหง(ยกเวนทาเทียบเรือประมงอางศิลา จังหวัดชลบุรี ซึ่ง

มอบใหกลุมเกษตรกรทําประมงอางศิลาบริหาร) ซึ่งสะพานปลา และทาเทียบเรือประมงแตละแหง มีชาวประมง ผู

ประกอบธุรกิจเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก ประกอบกับธุรกิจประมงมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งสินคา บริการ 

คอนขางหลากหลาย ทําใหสามารถใชเปนสถานที่ติดตั้งสื่อโฆษณา  เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงค 

(1) เพื่อจัดระเบียบการติดปายโฆษณาภายในบริเวณสะพานปลา/ทาเทียบเรือประมงตางๆ ให

เปนรูปแบบเดียวกัน มีความเรียบรอย สวยงาม 

(2) เพื่อพัฒนาพื้นที่วางเปลาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(3) สรางรายไดเพิ่มแกองคการสะพานปลา 

3. เปาหมายของโครงการ 

(1) จัดพื้นที่ใหโฆษณาสินคาทัว่ไปในบริเวณสะพานปลาและทาเทยีบเรือประมงทกุแหง 
(2) ใหสิทธิบริษทัผูแทนสนิคาเขามาดาํเนนิการดําเนินการตดิตั้งปาย แผนโฆษณาสนิคาในพืน้ทีท่ี่

กําหนด 

(3) ประเภทสินคา เปนสนิคาทั่วไปที่เกี่ยวของกับการประมงและสินคาอื่นๆ 

(4) ระยะเวลาการใหสิทธโิฆษณาสินคา 2 ป 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ 2556-2557 

5. งบประมาณ 

  บรรจุในแผนหารายไดเพิม่ งบประมาณประจําป 2556-2557 

6. สถานที่ดําเนินการ 

1 สํารวจพื้นที่และขอมูลดานตลาด             

2 กําหนดเงื่อนไขการลงทุน             

3 เสนอคณะกรรมการองคการสะพานปลา             

4 ประกาศหาผูลงทุน             
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  สะพานปลาและทาเทยีบเรือประมงทกุแหง 

7. รายละเอยีดของโครงการ 

ผูเสนอโครงการจัดพื้นที่เพื่อการโฆษณาสินคาที่สะพานปลาทาเทียบเรือประมงขององคการ

สะพานปลา จะตองเสนอเอกสารรูปแบบโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) เสนอรูปแบบสื่อโฆษณาที่จะดําเนินการ เชน แผนพับติดผนัง แผนปายโฆษณากลางแจง  หรือ

อ่ืนๆ เปนตน 

(2) ประเภทสินคาที่จะโฆษณา เชนสินคาดานการประมง เปนตน โดยผูเสนอโครงการเปนผูบริหาร

จัดการสื่อโฆษณาดังกลาว และแบงรายไดสวนหนึ่งใหกับองคการสะพานปลา 

(3) โครงการที่เสนอจะตองประกอบดวยการดําเนินงาน ตามรายละเอียดในรูปแบบโครงการ 

(4) ระยะเวลาการดําเนินงานตามโครงการ  2  ป 

(5) เปนโครงการที่ไมมีผลกระทบตอธุรกิจการประมงขององคการสะพานปลา 

(6) เปนโครงการที่ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม    

8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 (1) ดานการเงิน   

รายไดคาเชาพื้นที่ติดตั้งโฆษณา ปละ 250,000 บาท  

9. การบริหารจัดการโครงการ 

(1) กําหนดเงื่อนไข และเสนอโครงการโดยฝายปฏิบัติการ 

(2) กําหนดพื้นที่ในการติดตั้งสื่อโฆษณาโดยสํานักงานสะพานปลา/ทาเทียเบเรือประมงตางๆ 

(3) ออกประกาศ คัดเลือกผูดําเนินการ โดยคณะกรรมการที่องคการสะพานปลาแตงตั้ง 

10. ความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยเสี่ยง ประเภท/ระดบั ความเสยีหาย การจัดการ ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

1. ไมมีผูลงทนุในการ

จัดทําโครงการหา

รายได 

F/ปานกลาง 

 

ไมสามารถหารายได

เพิ่มในสะพานปลา

และทาเทียบเรือ 

องคการสะพานปลา

หาผูลงทนุโดยการ

ประกาศเชิญชวน 

 

1 ต.ค.55 – 31 ม.ค. 

55 

 



 

 

 

129 

 

 

 

 

11. แผนการดําเนินงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2555 2556 
ลําดับ กิจกรรม 

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

1 สํารวจพื้นที่ติดตั้งโฆษณาของสป./ทร.ตางๆ             

2 กําหนดเงื่อนไข/รายละเอียดโครงการ             

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

4 ออกประกาศ/คัดเลือกผูประกอบการ             

5 จัดทําสัญญา             

6 ดําเนินการติดตั้งส่ือโฆษณา             
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โครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศนที่สะพานปลาและทาเทียบเรือประมง 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  องคการสะพานปลา ไดเล็งเห็นความสําคัญของหนวยงานของ อสป.และทรัพยากรธรรมชาติที่มี

อยูถึง  4 สะพานปลา 13 ทาเทียบเรือประมง สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา กอใหเกิดประโยชนและสราง

รายไดใหองคกรและประเทศชาติ  โดยใหกําหนดกิจกรรมขึ้นเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเปนแหลงทองเที่ยว เชน การ

ตกปลา การลองเรือตกหมึก การแขงเรือ การชกมวยทะเล การชมภูมิทัศน การชมพระอาทิตยตกดิน ฯลฯ ซึ่งมีบาง

หนวยงาน เปนจังหวัดที่ติดชายฝงทะเลอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน ที่เอ้ือดวยธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่งดงาม

มาก 
ดังนั้น เพื่อเปนการแนะนําภาพลักษณ และประชาสัมพันธ ในมิติดานการทองเที่ยวของ  

องคการสะพานปลา ใหเปนแหลงทองเที่ยว แหงใหมของเมืองไทย โดยการนําวัฒนธรรมและวิถีชีวิต การเรียนรู

เครื่องมือและอุปกรณจับสัตวน้ําแบบพื้นบาน  วิธีการทําประมงพื้นบาน เรือทําประมงพื้นบาน การขนถายสินคา 

การคัดเลือก การซื้อ-ขายสัตวน้ํา ฯ มาเปนกลไกดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติเขารวมกิจกรรม จากการ

มีวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกตางและดีงาม จนสามารถพัฒนาใหเปนศูนยกลางการศึกษาเรียนรู ภาคการทํา

ประมง ภาคการทองเที่ยวเกี่ยวกับภูมิทัศนเชิงนิเวศ  และยังทําใหองคการสะพานปลามีสวนรวมในการสงเสริม 

พัฒนาการทองเที่ยวของไทย ในการสรางอาชีพ สรางรายไดใหชุมชน ทองถิ่น สงผลดีตอภาคเศรษฐกิจ สังคม

โดยรวม จึงกําหนดใหหนวยงานขางตน เปนพื้นที่ยุทธศาสตร และแหลงทองเที่ยวแหงใหม เพื่อนําเสนอใหกระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬาแหงประเทศไทย ตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

  1. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหองคการสะพานปลา 
2. เพื่อสรางรายไดใหชาวประมงและทองถิ่น 
3. เพื่อมีสวนรวมในสงเสริม พัฒนา เศรษฐกิจ ของประเทศ 
4. เพื่อประชาสัมพันธ อสป.ใหเปนที่รูจัก 

5. เพื่อเปนแนวทางเลือกในการทองเที่ยวแบบใหม เสริมยุทธศาสตรของจังหวัด และการทองเที่ยว

ภายในประเทศ 
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6. เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมระหวางรัฐ และเอกชน  

3.  เปาหมายของโครงการ  

  ประชาสัมพันธชื่อเสียงของ องคการสะพานปลา ใหเปนศูนยกลางเรียนรูดานประเพณี วัฒนธรรม 

วิถีชีวิตเกี่ยวกับการประมงไทย และเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม 

 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ระยะเวลาดําเนินการโครงการฯนํารอง 1 ปนับต้ังแตวันที่ไดรับอนุมัติโครงการ 

5. งบประมาณ 

  วงเงินงบประมาณโครงการฯ 2 แหงประมาณ 600,000 บาท  

6.  สถานที่ดําเนินงานนํารอง 

  1. ทาเทียบเรือประมงภูเก็ต  
2. ทาเทียบเรือประมงหัวหิน  

7.  รายละเอียดของโครงการ 

  1. กําหนดกิจกรรมนํารอง 2 แหง 
2. ปรับปรุงสถานที่ ออกแบบภูมิทัศน  
3. ประชาสัมพันธ ส่ิงพิมพ  ส่ือทางทีวี วิทยุ sms  

8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

   ทางดานเศรษฐกจิ เชน 

(1) สงเสริมสรางอาชีพ กระจายรายได จากการจําหนายสินคาสัตวน้ําและแปรรูป   
(2) เพิ่มมูลคาใหกับสินคาและผลิตภัณฑสัตวน้ําแปรรูป (Value Added)    
(3)  เปนการกระตุนเศรษฐกิจ ทองถิ่น ชุมชน จังหวัด  
(4)  รวมพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
(5) เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐศาสตร และศักยภาพของพื้นที่ 

ทางดานทางสังคม  เชน 

    (1) เปนการพัฒนา สงเสริม ชาวประมงใหอยูอยางพอเพียง เพื่อสูความเขมแข็งตอไป   
 (2) ชวยลดการยายถิ่นฐานภาคแรงงาน ส่ิงแวดลอม 
 (3) ลดปญหาขาดแคลนลูกจาง  แรงงาน  ใหผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของดานประมง 
 (4)  สงเสริมใหคุณภาพชีวิตชาวประมง ดีข้ึน 
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 (5) ประชาชนและนักทองเที่ยว ไดบริโภคอาหารทะเลที่ถูกสุขลักษณะ  
ทางดานการเงิน 
การดําเนินโครงการฯ จากพื้นที่จํานวน 2 แหง ประมาณวาจะมีรายได 6 แสนบาทแหงละ 3 แสน

บาท และประมาณรายจาย เปนเงิน 4 แสนบาท แหงละ 2 แสนบาท โดยแยกเปนประเภทใหญๆ เชน  รายไดคาเชา 

คาใชจายในการดําเนินงาน  คาปรับปรุงภูมิทัศน คาโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ  คาสิ่งพิมพ ฯลฯ  

9. การบริหารจัดการ 

ประกาศหาผูรวมลงทนุดําเนนิโครงการฯ ภายใตกํากับดูแลจากฝายธุรกจิ ประสานงานกับสะพาน

ปลา  ทาเทยีบเรือประมง ขององคการสะพานปลา 

10. ความเสีย่งของโครงการ 

  1. ความเสี่ยงดานบริหารและการจัดการ 

2. ความเสี่ยงดานการเงนิ  
3. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  

11. แผนการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2555 2556 
ลําดับ กิจกรรม 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
1 สํารวจพื้นที่             
2 จัดทําแผนงานโครงการ             

3 
เสนออนุกรรมการฯดานนโยบายฯและความ

เส่ียง 
            

4 เสนอคณะกรรมการองคการสะพานปลา             
5 ประชาสัมพันธโครงการ             
6 ปรับปรุงพื้นที่ออกแบบภูมิทัศน             
7 ดําเนินโครงการ             
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โครงการพัฒนาการประมง (โครงการ 15) 

 
1.  รายละเอยีดเบื้องตน 
  1.1  ชื่อโครงการ   โครงการพฒันาการประมง โครงการ 15 

  1.2  เจาของโครงการ  องคการสะพานปลา 

  1.3  ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานสนิเชื่อและธุรกิจการประมง  ฝายธุรกิจ 1 

1.4  แหลงเงินทุน จากบัญชีเงินฝากธนาคารฯสินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ  และเงนิทนุ

หมุนเวียนจากองคการสะพานปลา  21.1 ลานบาท 

1.5  ระยะเวลาดําเนินงาน มีระยะเวลาการใหสินเชื่อปงบประมาณ 2556 – 2560   (ตั้งแต

เดือน ตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2560) และมีระยะเวลา

ผอนชําระหนีอี้ก 1 ป 6 เดือน รวมเปนระยะเวลาดาํเนินงาน 6 ป 

6 เดือน 
2.  หลักการและเหตุผล 
  องคการสะพานปลาเปนรัฐวสิาหกจิสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญตัิจัดระเบียบกจิการแพปลา พ.ศ.2496  มวีัตถุประสงคในการจัดตั้ง  ดงันี ้

(1)  จัดดําเนนิการและนาํมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา  ตลาดสินคาสัตวน้าํและอุตสาหกรรม         

      การประมง 

(2)  จัดดําเนนิการหรือควบคมุและอํานวยการซึ่งกิจการแพปลา  การขนสง และกิจการอื่น ๆ อัน   

      เกี่ยวกับกจิการแพปลา 

(3)  จัดสงเสรมิฐานะ  สวัสดิการ  หรืออาชีพของชาวประมง  และบูรณะหมูบานการประมง 

(4)  จัดสงเสรมิสหกรณหรือสมาคมการประมง 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว  องคการสะพานปลาไดดําเนินงานดานการ

ใหบริการการตลาดสินคาสัตวน้ํา โดยจัดตั้งสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่

จังหวัดชายทะเลของประเทศไทย  และรวมถึงการดําเนินงานดานการสงเสริมฐานะ สวัสดิการ อาชีพชาวประมง

ผานทางเงินทุนสงเสริมการประมง   นอกจากนี้เพื่อเปนการพัฒนาและนํามาซึ่งความเจริญ  ของการประมง  การ

ประกอบอาชีพประมง และอุตสาหกรรมประมง   โดยใหเงินกูแกชาวประมงและผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
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ประมง   เพื่อซ้ือเครื่องมืออุปกรณทําประมง  ประเภทตาง ๆ เชน เครื่องมือหาฝูงปลา(SONAR)   เครื่องวัดความลึก

(SOUNDER)   เรดาร  เครื่องยนตเรือ  เกียร  อวน กะบะ ฯ   ซึ่งไดดําเนินโครงการไปแลวรวมทั้งสิ้น 14 โครงการ  มี

ผูไดรับสินเชื่อประเภทตาง ๆ  ไปแลว 4,765 ราย  คิดเปนเงินใหกูยืมจํานวน 628.37  ลานบาท  โดยไดรับสวนลด

การคา คิดเปนเงินทั้งสิ้น  59.23  ลานบาท  การดําเนินงานโครงการที่ผานมาสามารถอํานวยประโยชนแก

ชาวประมงตลอดจนเปนการพัฒนาอาชีพการประมง  เพิ่มประสิทธิภาพในการทําการประมงของประเทศ สามารถ

สรางงานและสรางรายไดใหแกชาวประมงและองคการสะพานปลาอีกทางหนึ่ง  

  องคการสะพานปลาไดดําเนินงานโครงการพัฒนาการประมง โครงการ 14  ตั้งแตปงบประมาณ 

2553 จนถึงปงบประมาณ  2555   และจะสิ ้นสุดโครงการลงในวันที ่ 30 กันยายน 2555 ซึ ่งมีผู รับสินเชื ่อ 

ประเภทตางๆ รวม  73  ราย  เปนเงินใหกู  17.02 ลานบาท ( ขอมูลถึงเดือนกรกฎาคม 2555 ) การดําเนินงานตาม

โครงการดังกลาว  เปนกิจกรรมชวยเหลือชาวประมงและผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการประมง  เปนการเปด

โอกาสใหชาวประมงที่  ขาดแคลนเงินทุนสามารถจัดหาเครื่องมืออุปกรณในการทําประมงที่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  

เปนการพัฒนาและสงเสริมอาชีพการทําประมง  และเพื่อสรางรายไดเพิ่มใหกับองคการสะพานปลา  จึงมีความ

จําเปนที่จะตองดําเนินการโครงการ 15  ตอเนื่องจากโครงการ 14  ตอไปอีก   
3.  วัตถุประสงคของโครงการ 

(1)  เพื่อเปนการพัฒนาและสงเสริมอาชพีการทาํประมง 

(2)  เพื่อสรางงานและสรางรายไดเพิ่มแกองคการสะพานปลา 

(3)  เพื่อเปนแหลงเงินทนุของชาวประมงและผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการประมง ในการ   

      จัดหาเครื่องมือ อุปกรณทําประมงทีท่ันสมยั และทดแทนของเกาที่ชาํรุด การซอมแซม  

      ปรับปรุงเรือประมง เปนการเพิม่ประสทิธิภาพในการดําเนนิงาน และมีรายไดเพิม่ข้ึน  

(4)  เปนการดําเนนิโครงการพัฒนาการประมงตอเนื่องจากโครงการเดมิ (โครงการ14)  เพื่อ     

      ตอบสนองความตองการของชาวประมงและผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของหรือผูประกอบกิจการ     

      ตอเนื่องจากการประมงที่มีความตองการสินเชื่อเพิม่ข้ึน  
4.  ประเภทสินเชื่อ 
  องคการสะพานปลา ดําเนินงานโครงการพัฒนาประมงโครงการ 15 โดยแบงประเภทสินเชื่อดังนี ้

(1) สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณทําประมงและที่เกีย่วของกับการทาํประมง มีรายละเอียดดังนี ้

        -  วทิยุโทรศัพท (Radiophone) 

        -  เครื่องมือหาฝูงปลา (Sonar) 

        -  เครื่องวัดความลกึ (Sounder) 

        -  เรดาร (Radar) 

        -  กระบะ หลวั ลัง ถงับรรจุพลาสติก ถงัอัดโฟม ใบพัดตีน้ํา ทุนพลาสติก 

        -  อวน สายมาน เชือกใยยักษ คราว ลวดสลิง 
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        -  เกยีรเรือ 

        -  เครื่องหาตําแหนงจากดาวเทียม (Satellite GPS) 

        -  เครื่องยนตเรือใหม – เกา เครื่องกําเนิดไฟฟา 

 -  เครื่องยนตระบบใชแกส LPG 

 -  อุปกรณที่ใชกับแพปลา เชน โตะคัดเลือกปลาแสตนเลส,รถเข็นน้ําแขง็, 

   เครื่องโมน้ําแข็ง,พาเลสและอื่นๆ    

 -  เครื่องมืออุปกรณทําประมงอื่นๆ 

  (2)  สินเชื่อซอมแซมปรับปรุงเรือประมง 
5.  เปาหมายดําเนินงาน  

        เปาหมายการดําเนินงานมีเปาหมายการปลอยสินเชื่อในปงบประมาณ 2556 – 2560 มี

มูลคา  162  ลานบาท  เปนเงินใหกูยืม 160 ลานบาทและเงินสมทบจากผูขอสินเชื่อ 2 ลานบาท  

แบงเปน 

(1)  ใหกูเพื่อซ้ือเครื่องมือและอุปกรณทําประมง เปนมูลคาสินเชื่อ 12 ลานบาท    

       (เงินใหกู 10  ลานบาท เงินสมทบจากผูขอสินเชื่อ  2 ลานบาท)   

(2)  ใหกูเพื่อซอมแซมปรับปรุงเรือประมงเปนเงินใหกู  150  ลานบาท (ไมมีเงินสมทบ) 
6.  หลักเกณฑในการใหสนิเชื่อ 
    (1) ประเภทเครื่องมืออุปกรณทําประมง 

- ใหสินเชื่อในวงเงินไมเกินรอยละ 80  ของราคาเครื่องมืออุปกรณทําประมง 

แตละประเภท 

- ผูไดรับสินเชื่อจะตองชําระเงินสบทบ โดยเงินสดหรือเช็คของผูขอสินเชื่อ  จํานวนไมนอย

กวารอยละ 20 ของราคาเครื่องมืออุปกรณทําประมงในแตละประเภท หรือในกรณีใหกู

เงินสดเต็มจํานวนของราคาเครื่องมืออุปกรณทําประมงในแตละประเภทโดยไมตองมี

เงินสมทบ 

- ผูไดรับสินเชื่อจะตองซื้อเคร่ืองมืออุปกรณทําประมงจากผูจําหนายที่ข้ึนทะเบียนไวกับ

องคการสะพานปลา หรือซื้อเครื่องมืออุปกรณทําประมงจากรานคาที่จําหนายหรือจาก

โรงงานผูผลิตและจําหนาย 

- อัตราดอกเบี้ยของยอดเงินกูเพื่อซื้อเครื่องมืออุปกรณทําประมงรอยละ 9 ถึงรอยละ 12.5 

ตอป   หากผิดนัดชําระหนี้จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ  15  ตอปของเงินตนที่

ถึงกําหนดคางชําระ 

(2) ประเภทซอมแซมปรับปรุงเรือประมง 
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- องคการสะพานปลาใหสินเชื่อเพื่อซอมแซมปรับปรุงเรือประมง ในรูปเครื่องมืออุปกรณ

ทําประมงและ/หรือเงินสด รายละไมเกิน 500,000 บาท 

- การจายเงินกูใหผูขอสินเชื่อจะจายไมเกิน 3 งวด มีกําหนดระยะเวลาซอมแซมปรับปรุง

ไมเกิน 30 วัน นับแตวันทําสัญญากูยืมเงิน  

- อัตราดอกเบี้ยของยอดเงินกูเพื่อซอมแซมปรับปรุงเรือรอยละ 9 – 12.5 ตอป   

  หากผิดนัดชําระหนี้คิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอปของตนเงินที่ถึงกําหนด

คางชําระ   
7. คุณสมบัติของผูขอสินเชื่อ 

(1)  ตองเปนผูประกอบอาชีพประมง  ที่ทําประมงถูกตองตามกฎหมาย ประกอบดวย  ทะเบียนเรือ  

อาชญาบัตรหรือเอกสารที่สํานักงานประมงในพื้นที่ออกรับรองไวให เพื่อในการทําประมงในแต

ละประเภท เปนอยางนอย    

(2)  ตองเปนผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการประมง ผูประกอบธุรกิจตอเนื่องกับชาวประมง  

หรือสถาบันการประมง   ที่ถูกตองตามกฎหมาย   

(3) ตองเปนผูมีความสามารถในการชําระหนี้    โดยพิจารณาจากรายได  ,คาใชจาย  ,                

การดําเนินงาน  , ความสามารถในการหารายได   และรวมถึงประวัติการชําระหนี้ 
8.  แผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานการปลอยสินเชื่อมีระยะเวลาการใหสินเชื่อ  ปงบประมาณ 2556 – 2560 

(ตั้งแตเดือนตุลาคม  2555  ถึงเดือนกันยายน  2560) และมีระยะเวลาผอนชําระหนี้อีก 1 ป 6 เดือน รวมเปน

ระยะเวลาดําเนินงาน 6 ป 6 เดือน  
แผนการปลอยสินเชื่อระยะเวลา  5  ป และผลประโยชนตอบแทน 

 

ปงบประมาณ   ประเภท   มูลคา   เงนิสมทบ   วงเงนิใหกู        ผลประโยชนตอบแทน  

           กอนvat   หลังvat  

2556  เครื่องมือ  2.4 0.4 2 0.077 0.072 

   ซอมแซมเรือ  30 - 30 - - 

2557  เครื่องมือ  2.4 0.4 2 0.077 0.072 

  ซอมแซมเรือ  30 - 30 - - 

2558  เครื่องมือ  2.4 0.4 2 0.077 0.072 

  ซอมแซมเรือ  30 - 30 - - 

2559  เครื่องมือ  2.4 0.4 2 0.077 0.072 

หน่วย:ล้านบาท 
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  ซอมแซมเรือ  30 - 30 - - 

2560  เครื่องมือ  2.4 0.4 2 0.077 0.072 

   ซอมแซมเรือ  30 - 30 - - 

 รวม 162 2 160 0.385 0.360 

     หมายเหตุ       

 

สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณทําประมงมีผลประโยชนตอบแทนเฉลีย่ 

รอยละ 3 ของมูลคาสินคา   

 
9.  เงินเริ่มตนโครงการ 
  การดําเนินงานใหสินเชื่อมูลคา 162 ลานบาท (เงินใหกู 160 ลานบาทและเงินสมทบ 2 ลานบาท)  

ในระยะเวลา การใหสินเชื่อปงบประมาณ 2556 – 2560 (ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2555 ถึงเดือน กันยายน 2560) และมี

ระยะเวลาผอนชําระหนี้อีก 1 ป 6 เดือน รวมเปนระยะเวลาดําเนินงาน 6 ป 6 เดือน มีรายละเอียดการคํานวณเงิน

เร่ิมตนโครงการ ดังนี้ 

 (1)  ปงบประมาณ 2556   

                   เงนิใหกูที่จะตองจายในปแรก                                                      32,000,000     บาท 

  บวก  คาใชจายดําเนนิการปแรก                                                       1,871,684       บาท 

  บวก  สํารองหนี้สูญรอยละ0.5 กอนภาษี    53,280                            33,924,964     บาท 

  หัก    ประมาณการรับชําระหนี้ปแรก                                                 10,614,294     บาท 

          (เงนิตน+ดอกเบี้ยหลงัภาษี)  

  หัก    ผลประโยชนตอบแทนหลังหักภาษ ี    72,000                           10,686,294     บาท 
          เงินเริ่มตนโครงการที่ใชป  2556                         23,238,670     บาท 
 (2)  ปงบประมาณ 2557   

                   เงนิใหกูทัง้สิ้นจะตองจายในปที่ 2                                                  32,000,000     บาท 

  บวก  คาใชจายดําเนนิการปที่ 2                                                          1,962,266     บาท 

  บวก  สํารองหนี้สูญรอยละ0.5 กอนภาษี          156,478                      34,118,744     บาท 

  หัก    ประมาณการรับชําระหนี้ปที่ 2                                                   31,206,559     บาท 

          (เงนิตน+ดอกเบี้ยหลงัภาษี) 

  หัก    ผลประโยชนตอบแทนหลังหักภาษ ี          72,000                       31,278,559      บาท 
   เงินที่ตองใชในโครงการปงบประมาณ  2557                  2,840,185    บาท 

(3)  ปงบประมาณ 2558   

                       เงนิใหกูทัง้สิ้นจะตองจายในปที่ 3              32,000,000     บาท 
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  บวก  คาใชจายดําเนนิการปที่ 3                                                           2,055,710      บาท 

  บวก  สํารองหนี้สูญรอยละ0.5 กอนภาษี       173,923                         34,229,633      บาท 

  หัก    ประมาณการรับชําระหนี้ปที่ 3                                                    34,692,778      บาท 

          (เงนิตน+ดอกเบี้ยหลงัภาษี) 

  หัก    ผลประโยชนตอบแทนหลังหักภาษ ี         72,000                     34,764,778          บาท 
   เงินที่ตองใชในโครงการปงบประมาณ  2558                - 535,145       บาท 
                รวมปที่ 1 และปที่ 3 จะตองใชเงินเริ่มตนโครงการฯ                                   26,078,855       บาท 
                                 สรุปโครงการใชเงินเริม่โครงการทัง้สิน้ประมาณ           26,100,000     บาท 
10.  ผลตอบแทนของโครงการ 
 (1) รายรับ 

        -  เงินตนและดอกเบี้ยหลังหกัภาษ ี                                                       173,463,889      บาท 

        -  ผลประโยชนตอบแทนหลังหักภาษี                                                           360,000       บาท 

                 รวม                                                                               173,823,889      บาท 

          (2) คาใชจาย 

-  เงินใหกู                                                                                         160,000,000      บาท 

-  คาใชจายดาํเนนิงาน                                            10,326,076      บาท 

        -  สํารองหนี้สูญรอยละ 0.5 ของยอดรับชําระหนี ้                                          869,617      บาท 

                 รวม                                                                               171,195,693      บาท 
                    ผลตอบแทนสุทธ ิ                                                        2,628,196     บาท 

(3)  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)เทากับ 2% (คํานวณจากการสํารองหนี้สูญที่รอยละ 0.5 )      

(4)  เปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิกับฝากเงินประจํา 3 เดือนกับธนาคารกรุงไทย ตามการลงทุนโดยใชเงิน

เร่ิมตนโครงการฯจํานวน 26,100,000  บาท ในระยะเวลา 5 ป  การดําเนินโครงการฯมผีลตอบแทนสทุธิ

จํานวน 2,628,196 บาท กับการนําเงินฝากธนาคารฯ ดอกเบี้ยทบตนจากเงินเร่ิมตนโครงการ จํานวน 

26,100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.1 ตอป  ในระยะเวลาเทากันจะไดดอกเบี้ยเปนจํานวนเงิน 

2,858,043 บาท ดังนั้นผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนตามโครงการจะต่ํากวา ดอกเบี้ยทบตนเมื่อ

นําไปฝากธนาคารอยูจํานวน  229,847 บาท  
                           สรปุ 
                   จากการหาอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) แสดงใหเห็นวา การลงทุนตามโครงการนี้

สามารถดําเนินการได เนื่องจาก หากเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนตามโครงการกับ

ดอกเบี้ยทบตนจากเงินเริ่มตนโครงการ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.1 ตอป (5 ป) แลว จะเห็นวา

ผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนต่ํากวาดอกเบี้ยทบตนอยูเพียงจํานวน 229,847 บาท นั้น หากแตการ
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ฝากเงินในบัญชีนั้น มิไดรวมรายจาย ซึ่งเปนรายจายหลักของโครงการและขององคการสะพานปลา นัน่

ก็คือ เงินเดือนพนักงานและเงินสมทบเขากองทุนสงเคราะห คิดเปนรอยละ 78 ของคาใชจาย

ดําเนินงานทั้งหมด หากแตการดําเนินโครงการพัฒนาการประมง โครงการ 15 แลว ก็จะสามารถลด

ภาระขององคการสะพานปลาไปไดอีกทางหนึ่ง และยังสามารถทํากําไรจากโครงการไดอีกทางดวย 

ตลอดจนสภาวะการของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีการผันผวนหากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําลดลง อัตรา

ผลตอบแทนก็จะลดลงตามไปดวย    
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องคการสะพานปลา 
211 เจริญกรุง 58 ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2212-4490 โทรสาร 0-2212-5899 

 
Fish Marketing Organization 

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

 


