1

คานา
องค์การสะพานปลาได้ จดั ทําแผนวิสาหกิจ (แผนทบทวนบทบาทองค์กร)พ.ศ.2559-2563 ซึ่ง
เป็ นแผนระยะยาว 5 ปี โดยกําหนดทิศทางการดําเนินงานตามข้ อเสนอแนะของกระทรวงการคลังในการปรับ
บทบาทองค์กร ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลง โดยยังคงให้ ความสําคัญกับการทําหน้ าที่ให้ บริ การ
สถานที่ขนถ่ายและจําหน่ายสินค้ าสัตว์นํ ้า เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตังองค์
้ กร ซึ่งกําหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 อย่างไรก็ดี เพื่อ เป็ นการแก้ ปัญหารายได้ จากการ
ดํา เนิ น งานมี แ นวโน้ ม ลดลงจากภาวะประมงซบเซา องค์ ก ารสะพานปลาจึ ง ได้ ป รั บ เปลี่ย นทิ ศทางการ
ดําเนินงานจากงานให้ บริ การเป็ นหลัก มาเป็ นการขยายงานด้ านธุรกิจให้ มากขึ ้น และเพื่อให้ แผนวิสาหกิจฉบับ
นี ้มีความเป็ นปั จจุบนั จึงได้ กําหนดให้ มีการทบทวนแผนเป็ นประจําทุกปี หลังจากสิ น้ สุดไตรมาสที่ 2 โดยทํา
การปรับปรุงรายละเอียดข้ อมูลด้ านสถานการณ์ และปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง และปรับเปลี่ยนช่วงเวลาของแผนโดย
ตัดปี ที่ผา่ นมาออก และเพิ่มปี ถัดจากแผนเดิมอีก 1 ปี ซึง่ จะทําให้ กรอบระยะเวลาของแผนยังคงเป็ นระยะเวลา
5 ปี นับจากปี ที่กําลังจะมาถึง เช่นนี ้เรื่ อยไป
สําหรับเนื ้อหาของแผนวิสาหกิจฉบับนี ้ มีการกํ าหนดแผนงาน โครงการตามกรอบแนวคิด
ข้ างต้ น โดยแบ่งกลยุทธ์ การดําเนินงานออกเป็ น 4 กลยุทธ์ และได้ มีการเพิ่มเนื ้อหาเกี่ยวกับความสอดคล้ อง
ของแผนธุรกิจกับการบริ หารความเสีย่ งขององค์กร เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัด การ ให้ กับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการต่างๆ รวมถึงมีการจัดทําแผนการเงิน ประมาณการผลตอบแทนของโครงการ
ต่างๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ การดําเนินงานในภาพรวมขององค์กรบรรลุตามพันธ
กิจที่ได้ รับมอบหมาย
สํานักงานยุทธศาสตร์ และแผนงาน
สิงหาคม 2558
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บทที่ 1
สภาวะเศรษฐกิจการประมงของไทย ปี 2557 และแนวโน้ มปี 2558
1. สถานการณ์ ส่งออกสินค้ าสัตว์ นา้ ไทยปี 2557 และแนวโน้ มปี 2558
ประเทศไทยเป็ นประเทศผู้ส่งออกสินค้ าสัตว์ นํ ้าในลําดับต้ นของโลกโดยมี มูลค่าการส่งออก
สินค้ าในหมวดสินค้ ากุ้ง หมึก ปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง รวมทังผลิ
้ ต ภัณฑ์ทูน่ามากกว่าสามแสนล้ านบาท ถือว่า
เป็ นสินค้ าอุตสาหกรรมเกษตรที่ทํารายได้ เข้ าสูป่ ระเทศในอันต้ นของประเทศ ปั จจุบนั การส่งออกสินค้ าสัตว์นํ ้า
มีปัญหาในระดับวิกฤติที่ต้องเร่ งหาแนวทางแก้ ไขโดยเร่ งด่วน เห็นได้ จากสินค้ ากุ้งซึ่งไทยเคยส่งออกและมี
รายได้ 107,277 ล้ านบาท แต่มลู ค่าการส่งออกที่สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งคาดการณ์ ไว้ ตลอดทังปี
้ 2557 จะ
เหลือเพียง 60,4800 ล้ านบาทเท่านัน้
สาเหตุหลักจนเข้ าขัน้ วิกฤติในปี นีค้ ือ
1) ปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบกุ้ง เนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากโรคระบาด EMS
2)วัตถุดิบที่จบั จากทะเลมีปริ มาณจํากัด โดยมีสาเหตุจากทรัพยากรประมงเริ่ มลดน้ อยลง และ
สหภาพยุโรปเข้ มงวดในเรื่ องการบังคับมาตรการ IUU อย่างจริ งจัง ทําให้ วตั ถุดิบที่จับจากทะเลทังในน่
้ านนํ ้า
และนอกน่านนํ ้าขาดแคลน
3)สหภาพยุโรปยกเลิกการช่วยเหลือประเทศไทย โดยเริ่ มตัดสิทธิ GSP สําหรับสินค้ าประมงใน
หมวด 0306 ตังแต่
้ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นมา ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้ านในแถบอาเซียนรวมถึงประเทศคู่แข่ง
ในภูมิภาคอื่นยังคงได้ สทิ ธิพิเศษทางภาษี ส่งผลให้ ศกั ยภาพการแข่งขันของไทยลดลงอย่างเห็นได้ ชัดในตลาด
สหภาพยุโรป
4)ค่าเงินในประเทศคู่ค้าหลักทังสหภาพยุ
้
โรป และญี่ ปนุ่ อ่อนค่าลง ทําให้ กระทบต่อราคาซื ้อ
ขายสินค้ าสัตว์นํ ้า
อย่ างไรก็ตามสถานการณ์ การส่ งออกสินค้ าสัตว์ นา้ ของไทยจะค่ อยเริ่มดีขึน้ เนื่องจาก
1)การแก้ ไขปั ญหาโรคระบาด EMS โดยกรมประมงเห็นผลอย่างชัดเจน ทังในเรื
้ ่ องของการ
ปรับปรุงสภาพบ่อเลี ้ยง การปรับปรุงลูกพันธุ์ก้ งุ ให้ แข็งแรง มีการผลิตนํ ้าชีวภาพเพื่อใช้ ในการเพาะเลี ้ยง นับว่า
เป็ นความสําเร็ จอย่างยิ่ง ประกอบกับการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ อนุมัติงบพิเศษจํานวน
200 ล้ านบาทให้ กรมประมงทันทีเมื่อได้ รับทรบปั ญหา ทําให้ กรมประมงสามารถจัดหาพ่อแม่พนั ธุ์ก้ งุ นําเข้ ามา
ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ที่ผา่ นมา เพื่อผลิตลูกพันธุ์ก้ งุ คุณภาพแจกจ่ายเกษตรกร จากนัน้ พณฯ พลเอก
ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงษ์ ปรี ดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ร่วมด้ วยพลเอกฉัตรชัย
สาริ กายะ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ ให้ ความสําคัญในภาคเศรษฐกิ จได้ สนับสนุนแนวทางและ
มาตรการต่า งๆ เพื่อให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หากุ้ง ได้ อ ย่างเกิ ด
ประสิทธิภาพ และโดยความร่ วมมือของบริ ษัทเอกชนผู้ผลิตและเพาะเลี ้ยงกุ้งรายใหญ่คือ ซีพีเอฟ ได้ ให้ ความ
ร่วมมืออย่างเต็มที่ในเรื่ องของวิชาการเพื่อปรับปรุงพันธุ์ก้ งุ ให้ เหมาะกับสภาพการเลี ้ยงของเกษตรกรในประเทศ
เกิดลูกพันธุ์ที่แข็งแรง เห็นได้ ชดั ว่าอัตราการรอดจากการเลี ้ยงสูงขึ ้นโดยอ้ างอิงจากสถิติเดือนสิงหาคมของกรม
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ประมงที่มีวตั ถุดิบกุ้งจากการจับออกสูต่ ลาดมาก และเป็ นจุดที่ทําให้ เกษตรกรหันมาสนใจและมัน่ ใจที่จะลงกุ้ง
คาดว่าปี 2558 เกษตรกรจะเพิ่มการเลี ้ยงกุ้งขึ ้น และอัตราการรอดเพิ่มขึ ้น สมาคมฯ จึงคาดว่าผลผลิตปี 2558
จะมีปริ มาณไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน
2) ปั ญหาแรงงาน สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาพันธ์ ผ้ ผู ลิตสินค้ าประมงไทย ซึ่ง
เกิดขึ ้นจาก 8 สมาคมฯ ที่ได้ ร่วมมือกันและมีความตังใจในการที
้
่จะแก้ ไขปั ญหาแรงงาน โดยเริ่ มตังแต่
้ การที่
คสช. ได้ เข้ ามามี บทบาทเต็มที่ในการสนับสนุนและส่งเสริ มการจัดการแรงงานที่ผิดกฎหมายให้ เข้ าสูร่ ะบบ
รวมทังการมุ
้
่งมัน่ ในการแก้ ไขปั ญหาด้ านการจัดลําดับความน่าเชื่อถือแรงงานประเทศไทย (Trips Report) ของ
สหรัฐฯ และจากการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
การต่างประเทศ เป็ นต้ น ร่ วมกับหน่วยงานของเอกชน ได้ มีการทํารายงานและแผนการแก้ ไขส่งไปยังสหรัฐฯ
คาดว่าสหรัฐฯ จะถอดประเทศไทยออกจากบัญชีรายชื่อได้ ในปี 2558
อีกทัง้ คู่ค้าสหรั ฐฯ ยังคงให้ ความเชื่ อมั่นในเรื่ อ งของคุณภาพมาตรฐานสินค้ าสัตว์ นํ ้าของไทย โดยสมาคม
อาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้ มีการจัดทํา Road Map กับกลุม่ ผู้นําเข้ าสินค้ าประมงในสหรัฐฯ (NFI : National
Fisheries Institute) ซื ้อสินค้ ากับผู้ผลิตไทยที่มีการใช้ แรงงานอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
3) การแก้ ไขปั ญหา IUU (Illegal Unreported and Unregulated fishing) และปั ญหา
แรงงานในเรื อประมง ตามที่สหภาพยุโรปกดดันประเทศไทยนัน้ รัฐบาลได้ ผลักดันเต็มที่ที่จะแก้ ไขปั ญหาให้
ลุลว่ ง โดยขณะนี ้ได้ ผ่าน พรบ. การประมง เข้ าไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คาดว่า สภาฯ จะผ่าน
กฎหมายออกมาในเดื อ นนี ้ พรบ. การประมงฉบับ นี เ้ ป็ นกฎหมายที่ ทัน สมั ย และมี ค วามสอดค ล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ที่จะสามารถแก้ ไขปั ญหา IUU ได้ คาดว่าสถานการณ์ ด้าน IUU จะผ่อนคลายได้ ในช่วงไตรมาส
สองของปี 2558
อย่างไรก็ตาม ผู้สง่ ออกก็ได้ มีการปรับตัวโดยการผลิตสินค้ าแปรรู ปมูลค่าเพิ่ม พร้ อมทัง้
พัฒนาด้ านการตลาด เนื่องจากโอกาสและความต้ องการของผู้บริ โภคสินค้ าประมงในตลาดรอง เช่น รัสเซีย
ตะวันออกกลาง แอฟริ กา รวมทังจี
้ น ยังคงต้ องการสินค้ าสัตว์นํ ้าจากไทย
2. สถานการณ์ การผลิตด้ านการประมง
ปริ ม าณผลผลิต สัต ว์ นํ า้ รวมของประเทศในช่ ว ง 10 ปี (2546-2555) มี อัต ราการ
เปลี่ยนแปลงที่ ลดลงเฉลี่ยร้ อยละ 2.51 ต่อปี โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงเริ่ มลดลงตังแต่
้ ปี 2549 เป็ นต้ นมา
สําหรับปี 2556 ประมาณการเบื ้องต้ นปริ มาณ ผลผลิตรวม 2.83 ล้ านตัน ลดลงจากปี 2555 ร้ อย ละ 7.77
ประกอบด้ วยผลผลิตที่ได้ จากการทํา ประมงทะเล 1.59 ล้ านตัน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 56.18 จากการทําประมง
นํ ้าจืด 0.23 ล้ านตัน หรื อ ร้ อยละ 8.13 จากการเลี ้ยงสัตว์นํ ้าชายฝั่ ง 0.57 ล้ านตัน หรื อ ร้ อยละ 20.14 และจาก
การเลี ้ยงสัตว์นํ ้าจืด 0.44 ล้ านตัน หรื อร้ อยละ 15.55
2.1 การจับสัตว์ นา้
2.1.1 การประมงทะเล
การจับสัตว์ นํ ้าจากธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ ทะเลจากธรรมชาติเริ่ มมี แนวโน้ มลดลงมา
ตังแต่
้ ปี 2549 โดยมีอตั ราการเปลีย่ นแปลงของผลผลิตระหว่างปี 2546-2555 ลดลงเฉลีย่ ร้ อยละ 5.1 ต่อปี โดย
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พบว่า ในระหว่างปี 2550-2551 มี อัตราการลดลงของผลผลิต มากที่สุด ถึง ร้ อยละ 20.9 อย่า งไรก็ ต าม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ มีการเร่งฟื น้ ฟูทะเลไทย เช่น การสร้ างแหล่งที่อยู่อาศัยให้ สตั ว์นํ ้า การควบคุมและการ
บังคับใช้ กฎหมายในการอนุรักษ์ ทรั พยากรประมง ตลอดจนการสร้ างจิตสํานึกให้ ทํา การประมงอย่างมีความ
รับผิดชอบ และการจัดการประมงทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและให้ ประชาชนมีสว่ นร่ วม เป็ นต้ น ประมาณการ
เบื ้องต้ น ผลผลิตจากการทํา ประมงทะเลในปี 2556 มีปริ มาณ 1.59 ล้ านตัน หรื อร้ อยละ 56.18 ของผลผลิต
รวม จากปั ญหาด้ านทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อมด้ านการประมงทะเลที่ต้องการ การฟื น้ ฟู จึงได้ มีการจัดทํา แผน
แม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้ ให้ ความเห็นชอบแผนปฎิบัติการตามแผนแม่บทการ
จัดการประมงทะเลไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2552-2556) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2561) เพื่อให้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องใช้ เป็ นกรอบการดําเนินการต่อไป
2.1.2 การประมงนา้ จืด
แหล่งทําการประมงนํ ้าจืดหลัก ได้ แก่ แม่นํ ้า ทะเลสาบ และอ่างเก็บนํ ้าที่เหลือเป็ นหนองบึง
ขนาดเล็ก การทําประมงนํ ้าจืดเป็ นวิถีชีวิตไทยมาตังแต่
้ ในอดีต และเป็ นแหล่งอาหารโปรตีนของประชาชนใน
ชนบท ชาวประมงส่วนใหญ่เป็ นชาวประมงพื ้นบ้ าน จะมีการทําเพื่อธุรกิจการค้ าซึ่งมีขนาดเล็กเฉพาะในแหล่ง
นํ ้าใหญ่ๆด้ วยข้ อจํากัดของทรัพยากรและสัตว์นํ ้าจืดจากธรรมชาติ ทําให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเร่ งฟื น้ ฟูโดย การ
เพาะพันธุ์สตั ว์นํ ้าและได้ ปล่อยลงแหล่งนํ ้าธรรมชาติเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ พบว่าระหว่างปี 2546-2555 อัตราการ
เปลีย่ นแปลงของผลผลิตจากการจับสัตว์นํ ้าจืดจากแหล่งนํ ้าธรรมชาติเพิ่มขึ ้นเฉลีย่ ร้ อยละ 1.41 ต่อปี ประมาณ
การผลผลิตเบื ้องต้ น ในปี 2556 ผลผลิตสัตว์นํ ้าจืดมีปริ มาณ 233,700 ตัน หรื อ ร้ อยละ 8.13 ของผลผลิตรวม
อัตราการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ร้ อยละ 5.03 ชนิดสัตว์นํ ้าที่จบั ได้ สว่ น ใหญ่ ได้ แก่ ปลาตะเพียน ปลา
ช่อน ปลาดุก ปลาไน ปลานิล และปลาเบญจพรรณอื่นๆ 2.2 การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า แยก
เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าชายฝั่ งและการ เพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าจืด ในอดีตผลผลิตสัตว์นํ ้าส่วน
ใหญ่ได้ จากการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าจืด แต่ตงแต่
ั ้ ปี2531 เป็ นต้ น มาการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าชายฝั่ งเริ่ มได้ รับความ
นิยมมากขึ ้น โดยเฉพาะการเพาะเลี ้ยงกุ้งทะเล เมื่อพิจารณาอัตราการการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตที่ได้ จาก
การเพาะเลี ้ยงระหว่างปี 2546-2555 เพิ่มขึ ้นเฉลี่ยร้ อยละ 1.95 ต่อปี สําหรับ ผลผลิตรวมของการ เพาะเลี ้ยง
สัตว์นํ ้าในปี 2556 ประมาณการเบื ้องต้ น มีปริ มาณทังสิ
้ ้น 1.007.71 ล้ านตัน ลดลงจากปี ก่อน ร้ อยละ 18.32
ซึง่ ผลผลิตที่ได้ จากการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าประมาณร้ อยละ 56.93 เป็ นผลผลิตที่ได้ จากการเลี ้ยงสัตว์นํ ้าชายฝั่ ง
2.2.1 การเลี ้ยงสัตว์นํ ้าชายฝั่ ง การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าชายฝั่ ง ได้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทดแทนสัตว์นํ ้า
ทะเล ที่ได้ จาก การจับซึ่งมีแนวโน้ มลดลง เช่น กุ้งทะเล โดยเฉพาะกุ้งขาวแวนนาไม ปลานํ ้ากร่ อย และหอย
ทะเล ประมาณการผลผลิตเบื ้องต้ น ปี 2556 ผลผลิตสัตว์นํ ้าจากการเพาะเลี ้ยงชายฝั่ ง 573.72 ตัน ลดลงจากปี
ก่อน ร้ อยละ 30.44 ส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของผลผลิตจาก การเลี ้ยงกุ้งทะเลเนื่องจากประสบ ปั ญหาการเกิด
อาการตายด่วนในกุ้งขาวแวนนาไม (EMS)
2.2.2 การเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ จืด
ประเภทของการเพาะเลี ้ยงสัตว์ นํ ้าจื ด มี ห ลายรู ปแบบ ได้ แก่ การเลี ้ยงปลาชนิด เดี ย ว
(Monoculture) การเลี ้ยงหลายชนิดรวมกัน (Polyculture) และการเลี ้ยงปลานํ ้าจืดร่ วมกับกิ จกรรมเกษตร
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อย่างอื่น (Integrated ) เช่น เลี ้ยงร่วมกับการเลี ้ยงสัตว์ การปลูกพืช/ผลไม้ หรื อเลี ้ยงร่ วมกับการทํา นา โดยการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าจืดได้ มีการขยาย อย่างรวดเร็ ว ซึง่ ในช่วงปี 2546-2555 มีอตั ราการเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยต่อปี ร้ อยละ
2.63 ปี 2556 ผลผลิตเบื ้องต้ นจาก การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าจืดมีประมาณ 433,990 ตัน เพิ่มขึ ้น จากปี 2555 ร้ อย
ละ 6.13 แยกเป็ นสัตว์นํ ้าประเภทปลาและสัตว์นํ ้าอื่นๆ 412,990 ตัน (95.14%) ส่วนอีก 21,000 ตัน (4.86%)
เป็ นผลผลิตจากการเลี ้ยงกุ้งก้ ามกราม นอกจากสัตว์ นํ ้าจื ดที่เลี ้ยงเพื่อ การบริ โภคแล้ ว ยังมี การเลี ้ยงปลา
สวยงามเป็ นที่ นิ ย มกัน อย่า ง แพร่ ห ลายทัง้ จํ า หน่า ยภายในประเทศและเพื่ อ การส่ง ออก เนื่ อ งจากให้
ผลตอบแทนสูง
3. การค้ าระหว่ างประเทศ
การค้ าสินค้ าประมงระหว่างประเทศมีการขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
(2546-2555) โดยมีอตั ราการเพิ่ม คิดเป็ นร้ อยละ 6.89 ต่อปี สําหรับการส่งออกสินค้ าประมงของไทย ปี 2556
มูลค่าการ ส่งออก 227,728 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน ซึ่งมีมูลค่า 264,449 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 13.9
โดย ลดลงมากจากการส่งออกกุ้ง เนื่องจากไทยประสบปั ญหาด้ านการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมซึ่งเกิดการระบาด
ของ อาการตายด่วนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งของไทยทังในแง่
้
ของการแข่งขันการผลิตและการค้ า
ระหว่าง ประเทศ สําหรับการนําเข้ าสินค้ าประมงของไทย ปี 2556 ไทยนําเข้ าสินค้ าประมงคิดเป็ นมูลค่า
99,568 ล้ าน บาท ลดลงจากปี ก่อนเล็กน้ อ ย คิดเป็ นร้ อยละ 0.5 ส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของมูลค่านํา เข้ า
วัตถุดิบทูนา่ สดแช่ เย็นแช่แข็งเพื่อการผลิตเพื่อส่งออก ซึง่ ราคาวัตถุดิบทูนา่ ลดลงจากปี 2555 ซึง่ มีราคาสูงมาก
เป็ นประวัติการณ์
4. ปั ญหาและอุปสรรค
1) การทาประมงทะเล
1.1 ปั ญหาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการประมง ซึง่ สหรัฐฯ ได้ จัดอันดับให้ ไทยอยู่ใน
บัญชี เฝ้าระวังระดับ 2 (Tier 2 watch list) และในปี 2557 จะถูกพิจารณาอันดับใหม่ ซึ่งหากถูกจัดให้ อยู่ใน
ระดับ ที่แย่ลง (Tier 3) ย่อมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงไทย เนื่องจากสหรัฐเป็ นตลาดหลักของสินค้ า
ประมง และผลิตภัณฑ์ของไทย
1.2 ปั ญหาในการออกใบรับรองการจับสัตว์นํ ้า ( Catch certification) ซึ่งใช้ ประกอบใน
การส่งออก ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้ าประมงไปยังกลุม่ สหภาพยุโรป หากวัตถุดิบที่ได้ ได้ จ ากการทํา
ประมงที่ผิดกฎหมาย
1.3 ปั ญหาเกี่ยวกับข้ อตกลงในการทําประมงร่วมที่อาจเป็ นไปได้ ยากในทางปฏิบตั ิ
2) การทําประมงนํ ้าจืด มีปัญหาการพัฒนาอย่างรวดเร็ วของอุตสาหกรรม และประมง
เชิงพาณิชย์ในแหล่งนํ ้าจืด และการขยายตัวของชุมชนเมืองมีสว่ นทําให้ แหล่งนํ ้าจากธรรมชาติเสื่อมโทรมและ
ลดลง
3) การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าชายฝั่ ง ปั ญหาเกี่ยวกับการเลี ้ยงกุ้ง ได้ แก่ การเกิดอาการตาย
ด่วนของ กุ้งขาวแวนนาไมในพื ้นที่เลี ้ยงในภาคตะวันออกและภาคใต้ ทงฝั
ั ้ ่ งอ่าวไทยและฝั่ งอันดามัน การขาด
แคลนลูกพันธุ์ ที่มีคุณภาพ และปั ญหาการกี ดกันทางการค้ า เช่น ปั ญหาแรงงานในอุตสาหกรรมกุ้ง การ
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พิจารณาไม่ให้ สิทธพิเศษทางภาษี (GSP) ผลิตภัณฑ์ก้ งุ แปรรู ปของไทยในตลาดสหภาพยุโรป ตังแต่
้ ปี 2557
และปั ญหาการส่งออกกุ้งกุลาดํามีชีวิตไปจีน เป็ นต้ น
4) การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าจื ด ปั ญหาการขาดแคลน ลูกพันธุ์คุณภาพของกุ้งก้ ามกราม
ปั ญหา ต้ นทุนการผลิตสูงในการเพาะเลี ้ยงปลานิลทํา ให้ การส่งออกไม่สามารถแข่งขันได้ และปั ญหาสภาพ
อากาศ แปรปรวน ส่งผลให้ อตั ราการเจริ ญเติบโตช้ า จึงใช้ เวลาในการเพาะเลี ้ยงนานขึ ้น นอกจากนี ้จากการที่
เกษตรกร ส่วนใหญ่เป็ นรายย่อยทําให้ ไม่สามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุน และขาดกําลังการต่อรองด้ านราคา
5) อุตสาหกรรมแปรรู ปและการส่งออกและการสินค้ าประมงระหว่างประเทศ การขาด
แคลน วัตถุดิบทําให้ โรงงานมีกําลังผลิตส่วนเกิน และการขาดประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเป็ น
ปั ญหาใน อุตสาหกรรมแปรรู ป สํา หรับโรงงานขนาดเล็ก การพัฒนาสัตว์นํ ้าและผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ยงั อยู่ใน
วงจํากัด เนื่องจากการขาดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมตลอดจนการขาดแหล่งสินเชื่อ นอกจากนี ้ การกีดกัน
ทางการค้ า ที่มิใช่ภาษี เป็ นปั ญหาหลักที่เป็ นอุปสรรคต่อการค้ าสินค้ าประมงระหว่างประเทศ
6) ปั ญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
โลก ส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคการประมง
8. การบริโภคสัตว์ นา้ ของไทย
ปลาเป็ นแหล่ง อาหารโปรตี น ซึ่งในเนื ้อปลาจะเป็ นโปรตี นที่ ย่อ ยง่า ยและมี ประโยชน์ ต่อ
ร่างกายไขมันจะมี อยูบ่ ้ าง โดยขึ ้นอยู่กับประเภทของปลา เช่นในปลานํ ้าจืดจะมีไขมันไม่มากนัก ยกเว้ นพวก
ปลาสวายหรื อปลาสลิด ส่วนปลาทะเลก็จะมีไขมันอีกประเภทซึ่ งจะแตกต่างจากปลานํ ้าจืด ส่วนที่เป็ นกรด
ไขมันซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ ร่างกาย เราพบว่ากรดไขมันมีคณ
ุ ค่าในแง่ของการลดการจับตัวของเกล็ดเลือด และ
อาจจะช่วยในการป้องกันโรค ต่างๆ อาทิโรคหลอดเลือดหัวใจ หรื อไขมันในเลือดสูง นอกจากนัน้ พวกเครื่ องใน
ตับปลา ก็ จะมี นํ ้ามนและวิตามิน ในกลุม่ ที่ละลายได้ ดีในไขมัน ได้ แก่ วิตามิ น A ,D, E, K และแร่ ธาตุ
โดยเฉพาะในตัวปลาบางชนิดที่เราสามารถ รับประทานทั ้ งก้ างหรื อครี บได้ ก็จะได้ แคลเซียมด้ วย โปรตีนในเนื ้อ
ปลานอกจากจะย่อยง่าย ยังมีคณ
ุ ค่าในแง่ของการบํารุงสมอง การพัฒนาสมองในเด็ก โดยเฉพาะ ปลาทะเลซึ่ง
นอกจากจะได้ โปรตีนแล้ ว ยังจะได้ แร่ ธาตุไอโอดีนที่ มีบทบาทในการพัฒนาสมอง โดยเฉพาะในพื ้นที่ ไกลจาก
ทะเลจะมีความเสีย่ งในการเกิดโรคคอพอก ในกลุม่ ผู้สงู อายุการรับประทานปลาจะได้ ประโยชน์คือเป็ นอาหาร
โปรตีนที่รับประทานง่าย ย่อยง่าย ส่วนสัตว์น้ําทะเลจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สาํ คัญต่อร่างกายในกลุม่ โอเมก้ า 3 และโอเมก้ า-6 แต่สตั ว์บางชนิดหากรับประทานมากอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้ เช่น หมึก กุ้ง เป็ นต้ น การ
บริ โภคสัตว์ น้ําของไทยเฉลี่ย 28-30 กิ โลกรั มต่อ คนต่อปี จากข้ อ มลการสําารวจการบริ โภคสัตว์ นํ ้าของคน
กรุ งเทพฯ (การบริ โภคสัตว์ นํ ้ากรณี ศึกษาในเขตกรุ งเทพฯ อําพร เลาวพงษ์ และ Masahiro Yamao, 2550)
พบว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารทะเล ได้ แก่ ปลาทู ปลากะพง กุ้ง และหมึก ส่วนสัตว์น้ํา
จืดที่นิยม บริ โภคคือปลานิลและปลาดุก ข้ อมูลการบริ โภคสัตว์นํ ้าของไทย จัดทําขึ ้นโดยใช้ ข้อมูลการผลิตสัตว์
นํ ้า(จากการจับและการเพาะเลยง) ที่ สามารถนํามาบริ โภคได้ ทงนํ
ั ้ ้าจืดและนํ ้าเค็ม นํามารวมกับปริ มาณการ
นําเข้ าและลบด้ วยปริ มาณการส่งออกสินค้ า สัตว์นํ ้า ซึง่ ปริ มาณดังกล่าว(สัตว์นํ ้านําเข้ าและส่งออก)จะต้ องคิด
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เป็ นนํ ้าหนักสดหรื อนํ ้าหนักจริ ง เนื่องจากการส่งออก และนําเข้ ามีลกั ษณะผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกันออกไป เช่น
ปลาชุปแป้งทอด นํ ้าหนักของปลาน้ อยกว่านํ ้าหนักสุทธิ เนื่องจากมีสว่ นผสมของแป้งมาประกอบด้ วย ทังนี
้ ้
รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวมี การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่ อรองรับความต้ อ งการของตลาด อาจจะ
ส่งผลให้ การคาดการณ์นํ ้าหนักที่ แท้ จริ งคลาดเคลือ่ นได้ จึงทําให้ ตวั เลขการบริ โภคสัตว์นํ ้าคลาดเคลื่อนไปด้ วย
อย่างไรก็ตามการเก็บข้ อมูลการผลิตก็อาจมความคลาดเคลื่อนได้ เช่นกัน อาจจะเกิดจากไม่ได้ บนั ทึกในข้ อมูล
สถิติเช่นการจับสัตว์นํ ้าทะเลและเลี ้ยงไว้ เอง หรื อการจับสัตว์นํ ้าจืดจากแหล่งนํ ้าาธรรมชาติขนาดเล็ก ปริ มาณ
การบริ โภคใน ประมาณ 2-3 กิโลกรมต่อคนต่อปี การบริ โภคสัตว์นํ ้าของไทยปี 2550 อยู่ในอันดับที่27 ของโลก
และอันดับ 3 ของเอเชีย รองจากญี่ปนุ่ มาเลเซีย
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บทที่ 2
บทบาท และการดาเนินงานขององค์ การสะพานปลา
1. ความเป็ นมาและพัฒนาการ
แต่เดิมการขนถ่ายและจําหน่ายสินค้ าสัตว์นํ ้าเค็มของจังหวัดพระนครหรื อกรุ งเทพมหานครใน
ปั จจุบนั มีศนู ย์รวมอยูท่ ี่ถนนทรงวาด อําเภอสัมพันธวงศ์ การจําหน่ายสัตว์นํ ้าจืดมีศูนย์รวมอยู่ที่หวั ลําโพง ริ ม
คลองผดุงกรุ งเกษม สถานที่ทงั ้ สองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรกทําให้ การดําเนินธุ รกิ จเป็ นไปอย่างไม่
สะดวก ในปี พ.ศ. 2491 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ สง่ คณะผู้เชี่ยวชาญมาศึกษา
ภาวการณ์ประมงของประเทศไทยตามคําร้ องขอของรัฐบาล คณะผู้เชี่ยวชาญได้ เสนอว่าระบบตลาดปลาที่มี
อยูเ่ ดิมขาดหลักการดําเนินงานทางวิชาการและขาดการสงเคราะห์ในด้ านสังคมและเศรษฐกิจสมควรที่รัฐบาล
จะเข้ าดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงในด้ านต่าง ๆ 6 ประการ ดังนี ้
1. บริ การเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์นํ ้าไปสูต่ ลาด (การขนส่ง)
2. บริ การเกี่ยวกับการเก็บสินค้ าสัตว์นํ ้าที่สะพานปลา (ห้ องเย็น)
3. การจัดระบบประมูลสินค้ าสัตว์นํ ้า (ตลาดกลางหรื อสะพานปลา)
4. จัดองค์การให้ ชาวประมงกู้ยมื เงินทุนและออมสิน (สินเชื่อการเกษตร)
5. บริ การเกี่ยวกับให้ สนิ เชื่อเครื่ องมือและอุปกรณ์การประมง (เครื่ องมือและอุปกรณ์
การประมง)
6. บริ การเกี่ยวกับการส่งเสริ มการประมง แนะนําทางวิชาการและอื่น ๆ ตลอดจนบริ การ
เกี่ยวกับการเจ็บป่ วย (วิชาการและสวัสดิการ)
เพื่อดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจการประมงด้ านการตลาด กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จึงได้ จัดทําโครงการเสนอรัฐบาล เมื่อรั ฐบาลรับหลักการและเห็นชอบให้ ดําเนินการแล้ ว
กรมประมงจึงได้ เริ่ มงานในการก่อสร้ างสะพานปลาของรัฐขึ ้นที่ริมฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ตําบลยานนาวา อําเภอ
ยานนาวา จังหวัดพระนคร ในปี พ.ศ. 2946 ต่อมาได้ มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพ
ปลา พ.ศ. 2496 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496 อันเป็ นกฎหมายในการจัดตังองค์
้ การสะพานปลา โดยจัดอยู่ใน
กลุม่ เกษตรกรรม
2. วัตถุประสงค์ ในการจัดตัง้
ตามพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ กําหนดให้ จดั ตัง้ “องค์การ
สะพานปลา” ขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์
1. จัด ดํ า เนิ น การและนํ า มาซึ่ ง ความเจริ ญ ของสะพานปลา ตลาดสิ น ค้ า สัต ว์ นํ า้ และ
อุตสาหกรรมการประมง
2. จัดดําเนินการ หรื อควบคุม และอํานวยบริ การซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการ
อื่นๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา
3. จัดส่งเสริ มฐานะ สวัสดิการ หรื ออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง
4. จัดส่งเสริ มสหกรณ์หรื อสมาคมการประมง
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3. การดาเนินงานขององค์ การสะพานปลา
ภารกิจเชิงสังคม เป็ นงานในเชิงรัฐสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง ซึ่ง
เป็ นการเกษตรสาขาหนึง่ ที่มกั จะถูกมองข้ าม และไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ทําให้ การพัฒนา
โครงสร้ างพืน้ ฐาน เพื่อรองรั บอาชีพประมงมี ค่อนข้ างจํ ากัด ในขณะที่สินค้ าประมง จัดเป็ นสินค้ าส่งออกที่
สําคัญ ทํารายได้ ให้ กบั ประเทศปี ละกว่า 200,000 ล้ านบาท อีกทังยั
้ งเป็ นอาหารหลักที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเคียงคู่กับ กับข้ าวซึ่งได้ รับการดูแลจากภาครัฐในอันดับต้ นๆ องค์การ
สะพานปลาในฐานะที่เ ป็ นรั ฐ วิ สาหกิ จ ซึ่งมี ล ัก ษณะงานเกี่ ย วข้ อ งใกล้ ชิ ดกับ ชาวประมงโดยตรง และมี
วัตถุประสงค์การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดตังองค์
้ กรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง จึงได้
เปิ ดดําเนินงานสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงรวม 18 แห่ง ตลอดแนวชายฝั่ งทะเลทังในภาคใต้
้
ภาค
ตะวัน ออก รวมทัง้ กรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑล เพื่ อ ให้ บริ ก ารแก่ช าวประมง และผู้ป ระกอบธุ รกิ จ ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มีสถานที่ในการประกอบอาชีพ รายละเอียดดังนี ้
(1) การจัดบริการพืน้ ฐานทางการประมง
จัดให้ มีบริ การพื ้นฐานเพื่อรองรับอาชีพประมง โดยเฉพาะท่าเทียบเรื อประมงและตลาดสินค้ า
สัตว์นํ ้าที่ได้ มาตรฐาน พร้ อมสิง่ อํานวยความสะดวกที่จําเป็ น โดยคิดค่าบริ การในอัตราตํ่า และให้ บริ การแก่ทุก
คนอย่างเสมอภาค ป้องกันการผูกขาด รั กษาระดับราคาสัตว์ นํ ้าให้ เป็ นธรรมแก่ผ้ ูซื อ้ และผู้ขาย ตลอดจน
ส่ง เสริ ม อาชี พ ประมง ปั จจุ บัน องค์ ก ารสะพานปลาได้ เ ปิ ดดํ า เนิ น งานสะพานปลา 4 แห่ง และท่า เที ย บ
เรื อประมง 14 แห่ง ดังนี ้
1. สะพานปลากรุงเทพ
2. สะพานปลาสมุทรสาคร
3. สะพานปลาสมุทรปราการ
4. สะพานปลานครศรี ธรรมราช
5. ท่าเทียบเรื อประมงตราด
6. ท่าเทียบเรื อประมงอ่างศิลา (ปั จจุบนั ให้ กลุม่ เกษตรกรทําประมงอ่างศิลาดําเนินการ)
7. ท่าเทียบเรื อประมงหัวหิน
8. ท่าเทียบเรื อประมงปราณบุรี
9. ท่าเทียบเรื อประมงชุมพร
10. ท่าเทียบเรื อประมงหลังสวน
11. ท่าเทียบเรื อประมงสุราษฎร์ ธานี
12. ท่าเทียบเรื อประมงสงขลา 1
13.ท่าเทียบเรื อประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้ าน)
14. ท่าเทียบเรื อประมงปั ตตานี
15. ท่าเทียบเรื อประมงนราธิวาส
16. ท่าเทียบเรื อประมงสตูล
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17. ท่าเทียบเรื อประมงภูเก็ต
18. ท่าเทียบเรื อประมงระนอง
(2) การพัฒนาการประมง
ได้ แก่ภารกิจในการพัฒนาอาชีพการทําประมงตลอดจนนํามาซึ่งความเจริ ญของสะพานปลา
และท่าเทียบเรื อประมง ตลาดกลางสินค้ าสัตว์นํ ้าและอุตสาหกรรมประมง โดยการพัฒนาสะพานปลาและท่า
เทียบเรื อประมง ซึ่งเป็ นสถานที่ขนถ่ายและจํ าหน่ ายสินค้ าสัตว์นํ ้าจากเรื อ ประมง ตลาดกลางสินค้ าสัตว์นํ ้า
นับเป็ นขันตอนสํ
้
าคัญในการควบคุมคุณภาพสัตว์นํ ้า ความเป็ นธรรมในการซื ้อขายสัตว์นํ ้า ความสะอาดถูก
สุขอนามัย ตลอดจนความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และการให้ บริ การสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ นับเป็ นส่วน
หนึง่ ที่จะช่วยในการรักษาคุณภาพและทําให้ มีการใช้ ประโยชน์สตั ว์นํ ้าอย่างคุ้มค่า ส่งเสริ มคุณภาพสินค้ าสัตว์
นํ ้าของไทยให้ มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของตลาดโลก องค์การสะพานปลาจึงมีโครงการที่จะพัฒนาสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรื อประมงทุกแห่งให้ ได้ มาตรฐานสุขอนามัย ทังในเรื
้ ่ อ งความสะดวกรวดเร็ วในการขนถ่าย
การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมและการให้ บริ การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(3) การส่ งเสริมการประมง
เป็ นภารกิจสําคัญอีกส่วนหนึ่งตามที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา
โดยการช่วยเหลือส่งเสริ มฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพให้ แก่ชาวประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุน
ในการดําเนินงานให้ แก่สมาคมประมง สหกรณ์ ประมงและกลุ่มเกษตรกรทําประมงต่าง ๆ เงินทุนที่นํามา
ช่วยเหลือดังกล่าวเรี ยกว่าเงินทุนส่งเสริ มการประมง ซึ่งตามพระราชบัญ ญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.
2496 ได้ กําหนดให้ องค์การสะพานปลาแบ่งเงินค่าบริ การที่เรี ยกเก็บจากผู้ ประกอบกิจการแพปลาร้ อยละ 25
ของค่าบริ การที่เก็บได้ นํามาใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการประมงภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการส่งเสริ มการ
ประมง
ภารกิจเชิงธุรกิจ เป็ นการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการหารายได้ จากทรัพยากรที่
องค์การมี อยู่ ทังในด้
้ านของที่ดิน ทรัพย์สิน บุคลากร ประสบการณ์ และองค์ ความรู้ รวมถึงความเชื่อ ถือใน
ฐานะองค์กรของรัฐ เพื่อลดการพึง่ พารายได้ จากภาคประมงทะเลเช่นที่เป็ นมาในอดีต และเป็ นการแก้ ไขปั ญหา
ฐานะการเงินในระยะยาว สําหรับการดําเนินงานในเชิงธุรกิจ ได้ แก่
(1) การบริหารทรัพย์ สิน
ได้ แก่การจัดหาประโยชน์จากที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้ างในสะพานปลาและท่าเทียบเรื อ
ประมงต่างๆ ทังในรู
้ ปของการให้ เช่าและการให้ สทิ ธิในการเข้ าทําธุรกิจจัดเป็ นส่วนหนึ่งของการให้ บริ การ และ
เป็ นแหล่งรายได้ ที่สาํ คัญ เนื่องจากสะพานปลา และท่าเทียบเรื อ ประมงขององค์การสะพานปลาจัดเป็ นศูนย์
รวมธุรกิจประมง ซึง่ จําเป็ นต้ องมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกัน เช่น โรงนํ ้าแข็ง ห้ องเย็น โรงงานแปรรู ปสัตว์
นํ ้า อู่เรื อ-คานเรื อ เป็ นต้ น ไม่นบั รวมอาคารสํานักงานของผู้ประกอบการแพปลา การให้ เช่าพื ้นที่เพื่อแปรรู ป
เบื อ้ งต้ น บรรจุ หีบ ห่อ หรื อแม้ แ ต่จํ า หน่า ยเครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ ต่า งๆ การวางแผนบริ ห ารทรั พย์ สิน อย่า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็ นการส่งเสริ มการประกอบธุรกิจซึง่ สนับสนุนและเกี่ยวข้ องกับการประมงแล้ ว ยังมี
ส่วนในการพัฒนาศักยภาพของพื ้นที่และช่วยสร้ างรายได้
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(2) การดาเนินงานเชิงพาณิชย์ เพื่อหารายได้
เป็ นการดํ า เนิ น งานภายใต้ ก รอบภารกิ จ เพื่ อ หารายได้ เป็ นค่า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น งาน
ปั จจุบนั องค์การสะพานปลาดําเนินงานในเชิงพาณิชย์โดยการให้ สนิ เชื่อแก่ผ้ ปู ระกอบการประมง และเกษตรกร
ผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์นํา้ ในการจัดหาปั จจัยการผลิต เช่น เครื่ อ งมื อ อุปกรณ์ ทําประมง การปรับปรุ งเรื อ ประมง
อาหารสัต ว์ นํ า้ เป็ นต้ น นอกจากนี อ้ งค์ ก ารสะพานปลายัง มี แผนขยายงานด้ า นการจํ า หน่ายสิน ค้ า และ
ผลิตภัณฑ์ประมงภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าขององค์การสะพานปลา
4. บทบาทขององค์ การสะพานปลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง
ในโครงสร้ างของอุตสาหกรรมประมงของไทย จุดอ่อ นที่สุดก็คือ การตลาดสัตว์ นํ ้า ซึ่งหาก
การตลาดสัตว์นํ ้าได้ รับการพัฒนาให้ ดีขึ ้นกว่าในปั จจุบนั อุตสาหกรรมประมงของไทยจะเจริ ญก้ าวหน้ ายิ่งขึ ้น
และผู้ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมนี ้จะได้ รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรม ที่สําคัญที่สุดทรัพยากรประมงที่มีอยู่จํากัด จะ
ถูกใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ การสะพานปลามี วัตถุประสงค์ หลายประการในการดําเนิ นงาน แต่วัตถุประสงค์ หลัก
คือ การพัฒนาการตลาดสัตว์นํ ้าของไทยให้ เจริ ญก้ าวหน้ าทัดเทียมประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว เพื่อให้ ชาวประมง
มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ ้นกว่าในปั จจุบนั และทําให้ ประชาชนไทยได้ บริ โภคสัตว์นํ ้าที่มีคุณภาพ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้ านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ในราคาที่เป็ นธรรมตลอดจนยกระดับฐานะ
ของประเทศเป็ นครัวโลกในอนาคต
การดําเนินงานขององค์การสะพานปลาในปั จจุบนั ทังภารกิ
้
จเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ทังใน
้
ล้ วนมีสว่ นช่วยทังทางตรงและทางอ้
้
อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของไทย อาทิเช่น
(1) จัดสิ่งอํานวยความสะดวกขันพื
้ ้นฐาน(Basic Infrastructure) ตามมาตรฐานสุขอนามัย
สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมง สําหรับการขนถ่ายสัตว์นํ ้า การซื ้อขายสัตว์นํ ้า ตลอดจนพัฒนาระบบการ
ซื ้อขายด้ วยวิธีการประมูล ซึง่ เป็ นวิธีที่ยตุ ิธรรมที่สดุ สําหรับผู้ซื ้อและผู้ขายสัตว์นํ ้า
(2) ส่ง เสริ ม การรวมตัว ของชาวประมง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ชาวประมงพื น้ บ้ า น เพื่ อ ให้
ชาวประมงมีอํานาจต่อรองมากขึ ้น องค์การสะพานปลาได้ จดั งบประมาณสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานของ
กลุม่ ชาวประมง ทังในรู
้ ปของการให้ เปล่าและการให้ ก้ โู ดยคิดดอกเบี ้ยในอัตราตํ่าและมีระยะเวลาใช้ เงินต้ นคืน
ในระยะยาว
(3) จัดสรรเงินสนับสนุน การวิจัยในสาขาวิชาการประมงแก่นักวิจัยในสถาบันการศึกษา
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเรื อและเครื่ องมือทําการประมง
(4) ให้ เงินสนับสนุนเป็ นทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงที่มีฐานะยากจน
(5) ให้ เงินกู้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจการประมง
(6) จัดสรรงบประมาณสําหรั บการพัฒนาชุมชนประมง โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาสิ่งอํ านวย
ความ สะดวกขันพื
้ ้นฐาน เช่น จัดหาแหล่งนํ ้าสะอาด สร้ างถนน ทางเดินสําหรับชุมชนประมง

13

(7) ปรับปรุ งคุณภาพบริ การและสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผู้ใช้ บริ การได้ แก่ชาวประมง
แพปลา สถาบันชาวประมงและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ อ งในรู ปแบบการเป็ นพันธมิตรร่ วมกันในการพัฒนา
อาชีพที่เกี่ยวกับการประมง
5. โครงสร้ างการบริหารขององค์ การสะพานปลา

ปั จจุบนั โครงสร้ างการบริ หารขององค์การสะพานปลาเป็ นไปตามข้ อบังคับองค์การสะพาน
ปลาว่าด้ วยระเบียบบริ หารและแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2540 รายละเอียดผังแบ่งส่วนงานดังนี ้
ผู้อํ านวยการ 1 ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการ จํ านวน 3 ตําแหน่ง ได้ แก่ 1. ด้ านบริ หาร
2. ด้ านปฏิบตั ิการ 3. ด้ านธุรกิจ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอํานวยการ
ฝ่ ายบริ หารและพัฒนาองค์กร ประกอบด้ วย 4 สํานักงาน ได้ แก่ 1. สํานักงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 2. สํานักงานกฎหมาย 3. สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายบัญชีการเงิน ประกอบด้ วย 4 สํานักงาน ได้ แก่ 1.สํานักงานบัญชี 2.สํานักงานการเงิน 3.
สํานักงานบริ หารหนี ้ 4. สํานักงานบริ หารการพัสดุ
ฝ่ ายธุรกิจ 1 ประกอบด้ วย 2 สํานักงาน ได้ แก่ 1.สํานักงานสินเชื่อการประมง 2.สํานักงาน
พัฒนาธุรกิจทัว่ ไป
ฝ่ ายธุรกิจ 2 ประกอบด้ วย 2 สํานักงาน ได้ แก่ 1. สํานักงานซื ้อขายสัตว์นํ ้าและผลิตภัณฑ์
ประมง 2. สํานักงานรวบรวมและกระจายสินค้ าสัตว์นํ ้า
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ฝ่ ายยุทธศาสตร์ การพัฒนา ประกอบด้ วย 4 สํานักงาน ได้ แก่ 1. สํานักงานยุทธศาสตร์ และ
แผนงาน 2. สํานักงานติดตามและประเมินผล 3. สํานักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้ อม 4. สํานักงานส่งเสริ ม
การประมง
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ 1 ประกอบด้ วย 9 สํานักงาน ได้ แก่ 1. สํานักงานปฏิบตั ิการ 1 2. สํานักงาน
สะพานปลากรุ งเทพ 3. สํานักงานสะพานปลาสมุท รสาคร 4. สํา นัก งานสะพานปลาสมุท รปราการ 5.
สํานักงานสะพานปลานครศรี ธรรมราช 6. สํานักงานท่าเทียบเรื อประมงตราดและอ่างศิลา 7.สํานักงานท่า
เทียบเรื อประมงหัวหินและปราณบุรี 8. สํานักงานท่าเทียบเรื อประมงชุมพรและหลังสวน 9. สํานักงานท่าเทียบ
เรื อประมงสุราษฎร์ ธานี
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ 2 ประกอบด้ วย 7 สํานักงาน ได้ แก่ 1.สํานักงานปฏิบตั ิการ 2 2. สํานักงานท่า
เทียบเรื อประมงสงขลา 3. สํานักงานท่าเทียบเรื อประมงปั ตตานี 4. สํานักงานท่าเทียบเรื อประมงนราธิ วาส 5.
สํา นัก งานท่าเที ยบเรื อ ประมงสตูล 6. สํา นักงานท่า เที ย บเรื อ ประมงภูเ ก็ ต 7.สํานัก งาน
ท่า เที ย บ
เรื อประมงระนอง
6. ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
6.1 การให้ บริ การขนถ่ ายและจาหน่ ายสัตว์ นา้ สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงของ
องค์การสะพานปลามีเรื อประมง และรถส่งสัตว์นํ ้าเข้ าใช้ บริ การ คิดเป็ นปริ มาณและมูลค่าสัตว์นํ ้า รายละเอียด
ดังนี ้
สถิติปริมาณ มูลค่ าการ และการขนถ่ ายสินค้ าสัตว์ นา้ ขององค์ การสะพานปลา
ปี 2553-2557
สินค้ าสัตว์นํ ้า
ยานพาหนะนําเข้ า (เที่ยว)
ปี งบประมาณ
ปริ มาณ (ตัน)
มูลค่า (ล้ านบาท)
เรื อประมง
รถยนต์
2553
430,404
14,007,626,664
30,558
70,114
2554
457,484
15,684,282,201
34,032
69,218
2555
473,222
17,261,949,771
39,163
69,168
2556
458,103
17,074,757,664
39,386
33,803
2557
395,138
16,679,816,527
33,555
31,965
ผลการดําเนินงานในการให้ บริ การขนถ่ายและจําหน่ายสัตว์นํ ้าระหว่างปี งบประมาณ 2552-2556 มี
แนวโน้ มค่อนข้ างคงที่โดยมีคา่ เฉลีย่ ประมาณปี ละ 461,755 ตัน เรื อประมงและรถยนต์เข้ าขนถ่ายสัตว์นํ ้าเฉลี่ย
ปี ละ 36,432 เที่ยว และ 65,152 เที่ยว ตามลําดับ
สถิติปริมาณ มูลค่ าการ และการขนถ่ ายสินค้ าสัตว์ นา้ ขององค์ การสะพานปลา ปี 2557
ปี

ปริมาณและมูลค่าสัตว์นํา้
ปริมาณ
(กก.)

มูลค่า
(บาท)

การขนส่ง
นําเข้ า
(เรื อ/

นําเข้ า
(รถ/

นําออก
(รถ/

จํานวนผู้ จํานวนแพ
ซื ้อปลา
ปลาเฉลี่ย
เฉลี่ยวันละ
วันละ
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เที่ยว)
สป.กรุงเทพฯ
สป.สมุทรปราการ

สป.สมุทรสาคร
สปนครศรี ธรรมฯ

เที่ยว)

เที่ยว)

(ราย)

(ราย)

22,034,216

902,317,374

-

16,388

134,674

250

22

9,722,786

660,638,880

108

2,285

14,840

30

6

70,675,775 1,121,359,840

5,344

67

-

50

18

2,000,390

68,731,231

192

-

812

10

5

ทร.หัวหิน

661,975

7,240,400

86

-

23,555

50

3

ทร.ชุมพร

17,029,742

226,229,535

1,759

-

8,270

150

18

2,528,195

29,204,066

319

1,797

1,797

10

12

131,847,928 8,087,476,359

6,699

8,181

11,244

1,000

25

361,002,500

1,025

1,868

1,202

50

7

38,092,444 2,169,092,133

8,387

891

15,901

35

13

จํานวนผู้ซื ้อ
ปลาเฉลี่ย
วันละ
(ราย)

จํานวนแพ
ปลาเฉลี่ย
วันละ
(ราย)

ทร.สุราษฎร์ ธานี
ทร.ปั ตตานี
ทร.สตูล
ทร.ภูเก็ต

ปี

9,723,239

ปริมาณและมูลค่าสัตว์นํา้
ปริมาณ
(กก.)

มูลค่า
(บาท)

การขนส่ง
นําเข้ า
(เรื อ/เที่ยว)

นําเข้ า
(รถ/
เที่ยว)

นําออก
(รถ/
เที่ยว)

ทร.ระนอง

26,679,370 1,477,903,862

2,325

0

3,094

100

12

ทร.สงขลา2

57,084,373 1,301,763,143

6,331

488

69,037

90

50

ทร.หลังสวน

2,389,201

26,406,604

555

-

344

30

11

ทร.นราธิวาส

4,668,700

240,450,600

425

-

1,085

10

1

หมายเหตุ : 1. สะพานปลากรุงเทพ รวมปริ มาณสินค้ าสัตว์นํ ้าทะเลและนํ ้าจืด
2. ท่าเทียบเรื อประมงปราณบุรี ท่าเทียบเรื อประมงสงขลา (ยกเว้ นท่าเทียบเรื อท่าสะอ้ าน)
ท่าเทียบเรื อประมงตราด ไม่มีการขนถ่ายสัตว์นํ ้า
3. ท่าเทียบเรื อประมงอ่างศิลา มอบให้ กลุม่ เกษตรกรทําประมงอ่างศิลาเช่าใช้ ประโยชน์
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6.2 ฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงานขององค์การสะพานปลาระหว่างปี งบประมาณ 2553-2557 ค่อ นข้ างผัน
ผวน สาเหตุสาํ คัญเกิดจากรายได้ จากการดําเนินงานมีแนวโน้ มลดลง เนื่องจากภาวการณ์ ประมงซบเซาจาก
ปั ญหานํ ้ามันดีเซลมีราคาสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้ ต้นทุนการทําประมงสูงขึ ้น ชาวประมงบางส่วนหยุดทําการ
ประมง ทํ า ให้ มี ผ้ ูเ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารน้ อ ยลง ในขณะที่ ร ายจ่ า ยขององค์ ก ารสะพานปลามี แ นวโน้ ม สูง ขึน้ มาก
โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากร ส่งผลให้ ในปี งบประมาณ 2557 องค์การสะพานปลามีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนถึง 18.65 ล้ านบาท
ฐานะทางการเงินขององค์การสะพานปลา (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) และการวิเคราะห์
ฐานะการเงินขององค์การสะพานปลา ระหว่างปี 2553-2557 เป็ นดังนี ้
รายงานการเงินขององค์ การสะพานปลาปี 2553-2557
งบดุล
รายการ
สินทรัพย์
- สินทรัพย์ หมุนเวียน
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร
- ลูกหนี ้เงินโครงการพัฒนาการประมงสุทธิ
- ลูกหนี ้ค่าจําหน่ายสินค้ าสัตว์นํ ้าสุทธิ
- ลูกหนี ้โครงการซื ้อขายสินค้ าสัตว์นํ ้าสุทธิ

2553

2554

หน่วย:ล้ านบาท
2555
2556

2557

51.29
6.54
0.48
-

82.34
8.91
0.60
93.18

122.26
5.39
0.60
48.86

65.56
15.34
0.59
14.00

24.09
25.46
0.30
2.39

- ลูกหนี ้เงินกู้กองทุนสวัสดิการ
- เงินลงทุน
- สินค้ าคงเหลือ
- วัสดุคงเหลือ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

31.51
222.48
0.02
0.35
16.54

28.18
203.59
0.40
26.79

28.52
194.24
0.45
24.84

30.56
197.42
0.40
31.38

31.57
77.86
0.14
0.44
20.33

- รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
- สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
- เงินลงทุนระยะยาว
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

329.22

444.05

425.16

355.25

182.58

-

-

-

138.85
25.83

138.17
25.03

- ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
- เงินมัดจําและเงินประกัน
- รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนทุน
- หนี ้สินหมุนเวียน

462.53
0.24
462.78
792.00

440.38
0.65
441.03
885.08

421.55
0.66
422.21
847.37

378.00
0.66
543.34
759.74

358.65
0.24
522.10
704.68

-

84.74

65.87

18.84

2.33

- เจ้ าหนี ้การค้ า
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- รายได้ รับล่วงหน้ า
- ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
- เงินรับฝาก
- หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
- รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
- หนี ้สินไม่หมุนเวียน

18.50
4.06
19.39
41.95

23.97
6.31
24.25
139.27

27.66
10.64
26.77
130.94

1.23
27.55
5.39
27.88
79.66

0.96
21.78
8.94
30.23
64.23

19.08

25.73

24.46

22.75

23.33

- รายได้ จากการรับรู้บริจาค

318.24

303.85

289.69

275.16

260.73

- กองทุนสงเคราะห์ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน

172.28

174.55

165.06

148.71

144.83

- รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

509.60

504.13

479.21

446.62

469.60

รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของทุน
- ทุน
- กองทุนสวัสดิการ
- กําไรสะสม
รวมส่ วนของทุน
รวมหนีส้ ินและส่ วนของทุน

551.55

643.40

610.15

526.28

533.82

16.76
40.52
183.16
240.45
792.00

16.76
40.65
184.26
241.68
885.08

16.76
16.76
42.12
42.50
178.35 174.19
237.23 233.45
847.38 759.74

16.76
42.70
111.41
170.86
704.68

- รายได้ รอการรับรู้

งบกาไรขาดทุน
รายการ
รายได้
- รายได้ จากค่าบริการและค่าธรรมเนียม
- รายได้ จากการจําหน่ายสัตว์นํ ้า
- รายได้ จากการจําหน่ายเครื่ องยนต์ใช้ เชื ้อเพลิง LPG
- รายได้ จากการจําหน่ายนํ ้ามันลดราคาช่วยเหลือชาวประมง
- รายได้ จากการจําหน่ายสัตว์นํ ้าและผลิตภัณฑ์ฯ
- รายได้ จากการจําหน่ายสัตว์นํ ้าและผลิตภัณฑ์ FMO
- รายได้ จากสํานักงานรวบรวมกระจายสินค้ าสัตว์นํ ้า
-รายได้ คา่ เช่าอาคารและที่ดนิ (รวมค่าเช่าที่อื่น)
- รายได้ กองทุนสวัสดิการ
- รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
- ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและบริหาร
- ต้ นทุนจําหน่ายสัตว์นํ ้า

2553

2554

2555

หน่วย:ล้ านบาท
2556
2557

95.20
15.76
18.66
92.12
53.11
1.57
43.74
320.16

82.51
19.42
0.18
0.34
148.40
49.23
1.42
48.23
349.73

84.22
19.88
0.12
38.22
51.67
1.63
44.28
240.12

79.59
17.44
1.01
0.85
2.37
52.48
1.63
42.62
197.99

75.17
9.26
5.45
54.24
1.80
44.75
190.67

174.87
15.61

170.96
19.23

174.97
19.69

167.43
17.26

165.52
9.17
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- ต้ นทุนจําหน่ายเครื่ องยนต์ใช้ เชื ้อเพลิง LPG
- ต้ นทุนจําหน่ายนํ ้ามันลดราคาช่วยเหลือชาวประมง
- ต้ นทุนจําหน่ายโครงการซื ้อขายสัตว์นํ ้าและผลิตภัณฑ์ ฯ
- ต้ นทุนจําหน่ายสัตว์นํ ้าและผลิตภัณฑ์ FMO
- ต้ นทุนสํานักงานรวบรวมกระจายสินค้ าสัตว์นํา้
- เงินโอนเป็ นทุนส่งเสริมการประมง
- ค่าใช้ จ่ายกองทุนสวัสดิการ
- ดอกเบี ้ยจ่าย
- ค่าเสื่อมราคา
- ค่าใช้ จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

18.33
82.20
3.54
0.93
0.04
21.85
1.61
318.98
1.18

0.16
0.33
135.74
3.59
0.98
21.49
2.15
354.63
(4.90)

0.11
33.26
3.29
0.95
21.32
1.98
255.57
(15.45)

0.49
0.94
2.26
2.12
0.88
21.40
3.86
216.64
(18.65)

4.85
2.02
0.94
21.23
2.33
206.06
(15.39)

หมายเหตุ งบการเงินปี บัญชี 2556-2557 ยังไม่ผา่ นการรับรองจาก สตง.
ในปี บัญชี 2556 องค์ การสะพานปลา มี สินทรั พ ย์ รวม 704.68 ล้ านบาท และหนี ้สินรวม
533.82 ล้ านบาท โดยด้ านสินทรัพย์รวมประกอบด้ วยสินทรัพย์หมุนเวียน 355.25 ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 404.49 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี บัญชี 2554 สินทรั พย์รวมลดลง 87.63 ล้ านบาทเป็ นผลมาจาก
ลูก หนีโ้ ครงการซื อ้ ขายสัตว์ นํ า้ และที่ดิ น อาคาร อุป กรณ์ ล ดลง ในขณะที่ ห นี ้สิน รวมประกอบด้ ว ยหนี ส้ ิน
หมุนเวียน เมื่อเทียบกับปี บัญชี 2554 ลดลง 51.28 ล้ านบาท เป็ นผลมาจาก เจ้ าหนี ้การค้ า และเงินรั บฝาก
ลดลง ส่วนหนี ส้ ินไม่ห มุนเวีย น เมื่ อ เที ยบกับปี บัญชี 2554 ลดลง 32.59 ล้ า นบาท เป็ นผลมาจากรายได้
รอการรับรู้รายได้ จากการรับบริ จาคและกองทุนสงเคราะห์ผ้ ปู ฏิบตั ิงานลดลง
การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
รายการ
1. ความสามารถในการหากาไร
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ/รายได้ ทงหมด(%)
ั้
2. ประสิทธิภาพในการใช้ ประโยชน์ จากสินทรัพย์
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ/สินทรัพย์รวม(%)
3. สภาพคล่ อง (Liquidity)
สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี ้สินหมุนเวียน
4. ความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะยาว(Debt Ratio)
หนี ้สินรวม/สินทรัพย์รวม

2553

2554

2555

2556

2557

0.01

0.34

(1.11)

(1.68)

(0.09)

(0.01)

0.12

(0.46)

(0.55)

(0.03)

7.85

3.19

3.25

4.46

2.84

0.70

0.73

0.72

1.44

0.76

ความสามารถในการทากาไร
ในปี บัญชี 2556 องค์การสะพานปลา มีผลขาดทุนสุทธิ -18.65 ล้ านบาท โดยมีรายได้ รวม
197.99 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน จํานวน 102.64 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายรวม 216.64 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้น
จากปี ก่อน จํานวน 32.62 ล้ านบาท ความสามารถในการกําไร เท่ากับ ร้ อยละ 0.09
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ประสิทธิภาพในการใช้ ประโยชน์ จากสินทรัพย์
ผลการดําเนินงานปี บัญชี 2556 องค์การสะพานปลา มีประสิทธิ ภาพในการใช้ ประโยชน์จาก
สิน ทรั พ ย์ เพิ่ ม ขึน้ โดยมี ผ ลขาดทุ น สุท ธิ -18.65 ล้ า นบาท และสิ น ทรั พ ย์ ร วม 704.68 ล้ า นบาท อั ต รา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีอตั ราร้ อยละ 0.03
สภาพคล่ อง
ในช่วงปี บัญชี 2556 สภาพคล่องของ องค์การสะพานปลา มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจากประมาณ
การเต็มปี บัญชี 2556 มีสภาพคล่องสูงกว่าปี ผ่านมา โดยมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน(Current Ratio) เท่ากับ
2.84 เท่า จากสินทรัพย์หมุนเวียน 182.58 ล้ านบาท และหนี ้สินหมุนเวียน 64.23 ล้ านบาท
ความสามารถในการชาระหนี ้
ผลการดําเนินงานบัญชี 2556 องค์การสะพานปลา มีหนี ้สินรวม 533.82 ล้ านบาท สําหรั บ
สินทรัพย์รวม 704.68 ล้ านบาท อัตราส่วนหนี ้สินต่อเงินทุนทังหมด
้
(Debt Ratio) เท่ากับ 0.76
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้ อมทางธุรกิจ
1. การวิเคราะห์ ผลกระทบจากปั จจัยภายนอก(PEST Analysis)
1.1 ปั จจัยด้ านการเมือง(Politics)
1.1.1 สถานการณ์ ทางการเมืองในปั จจุบนั ภายใต้ การปกครองของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ซึง่ สามารถจัดตังรั้ ฐบาลที่มีเสถียรภาพ ทําให้ อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าในช่วงปี ที่ผ่าน
มา อย่างไรก็ ดี ภาคเอกชนยังมี ข้อกังวลเกี่ ยวกับ ต้ นทุนการผลิต ทังในเรื
้ ่ องการปรั บค่า จ้ าง แรงงาน และ
แนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยที่สงู ขึ ้น
1.1.2 ปั ญ หาความไม่ ส งบในพื น้ ที่ จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ทํ าให้ เกิ ด ผลกระทบทัง้
ทางตรงและทางอ้ อมกับการประกอบอาชีพประมง และธุรกิจต่อเนื่ องทังในพื
้
้นที่จังหวัดดังกล่าว และจังหวัด
ใกล้ เคียง โดยเฉพาะจังหวัดปั ตตานี ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของธุรกิจประมงในเขตภาคใต้ ตอนล่าง และเป็ นที่ตงั ้
ของท่าเทียบเรื อประมงปั ตตานีขององค์การสะพานปลาซึ่ง ในอดีตเคยมีปริ มาณสินค้ าสัตว์นํ ้าเป็ นอันดับต้ นๆ
แต่ปัจจุบนั ปริ มาณสินค้ าลดลงเกือบ 50%
1.2 ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ(Economics)
1.2.1 ภาวการณ์ ประมงซบเซา จากปั จจัยด้ านลบหลายประการ ได้ แก่ ปั ญหาราคา
นํ ้ามันในตลาดโลกที่สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่นํ ้ามันจัดเป็ นต้ นทุน หลักคิดเป็ นสัดส่วนกว่าร้ อยละ 50 ของ
ต้ นทุนการทําประมงโดยรวม ทําให้ ได้ รับ ผลกระทบค่อ นข้ างรุ นแรง เรื อ ประมงบางส่วนต้ อ งหยุดเป็ นการ
ชั่วคราว หรื อเลิกกิจการ ส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทังในด้
้ านปั จจัยการทําประมง และด้ านที่ใช้
วัตถุดิบจากการประมง นอกจากนี ้ปั ญหาทรัพยากรประมงลดลงในทุกภูมิภาคของโลก ก็ทําให้ ต้องใช้ เวลาใน
การทําประมงนานขึ ้น แต่ ผลผลิตประมงลดลง ซึ่งเป็ นผลต่อเนื่องไปถึงการที่ประเทศต่างๆ พยายามสร้ าง
เงื่อนไขในการอนุญาตให้ เรื อประมงจากประเทศอื่นเข้ าทําประมง
1.2.2 ภาวะเศรษฐกิจโลก จากปั ญหาด้ านการเมือง การลงทุน ในหลายๆประเทศทําให้
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิ จตํ่า กว่าที่แต่ละประเทศประมาณการไว้ ในขณะที่ค่าครองชีพ สูงขึ ้นจากราคา
นํ ้ามันที่กระทบต้ นทุนในทุกอุตสาหกรรม มีผลต่อเนื่องถึงอัตราเงินเฟ้อซึง่ สูงขึ ้นตามลําดับ
1.2.3 การส่งออก สถานการณ์การส่งออกสินค้ าสัตว์นํ ้ามีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะจาก
ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ได้ แก่ จีนและเวียดนาม ประกอบกับประเทศผู้นําเข้ าสําคัญ ๆ เช่น สหรัฐอเมริ กา
สหภาพยุโรป และญี่ ปนุ่ มี กฎระเบียบที่เข้ มงวดทําให้ ต้องอาศัยการเจรจาทางการค้ าอย่างต่อเนื่อ งเพื่อ ลด
ปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้น
1.2.4 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคการประมงของไทย ภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC)
ตามที่ประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื ออาเซียนได้ ร่วม
ลงนามในปฏิญญาเซบูวา่ ด้ วยการเร่งรัดการจัดตัง้ ASEAN ECONOMIC COMMUITY (ACE) ให้ เร็ วขึ ้นอีก 5
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ปี จากเดิมปี พ.ศ. 2563 เป็ นภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมาย เป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกันโดย
สามารถเคลือ่ นย้ ายสินค้ า บริ การ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ซึง่ จะมีผลกระทบต่อองค์การ
สะพานปลาในภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าประมงของประเทศไทยจากมาตรการ
ใน AEC ที่เกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ มาตรการปรับประสานมาตรฐานและกฎระเบียบด้ านเทคนิค มาตรการเปิ ดเสรี ด้านการค้ าสินค้ าและ
การค้ าบริ การภายใต้ แผนงานการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจในสาขานําร่อง 12 สาขา
ซึ่งมีสินค้ าประมงเป็ น
ส่วนหนึง่ ของสาขานําร่อง มาตรการปรับประสานด้ านคุณภาพและมาตรฐาน การรับรองความปลอดภัยของ
อาหารและมาตรการจัดทํ าระบบการรั บรองคุณภาพสินค้ าให้ เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน ตลอดจนมาตรการ
เสริ มสร้ างควารมมัน่ คงด้ านอาหารภายในภูมิภาคอาเซียน
ผลกระทบที่เกิดขึน้ กับอุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทย โดยภาพรวมคือ
1. การผลิตสินค้ าด้ านการประมงจะต้ อ งถูกควบคุมมาตรฐานและเทคนิ คการผลิต อย่า ง
เข้ มงวดมากขึ ้น ทําให้ ต้องมีการพัฒนาเทคนิควิธีในการผลิตและการควบคุมคุณภาพให้ ได้ มาตรฐานตามที่
อาเซียนกําหนด
2. ทําให้ เกิดการเคลือ่ นย้ ายวัตถุดิบและสินค้ ามากขึ ้น ทําให้ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้ อง
ต้ อ งแสวงหาความร่ วมมื อและสร้ างเครื อ ข่ายการผลิตระหว่างประเทศสมาชิ กอาเซียนตลอดจนเป็ นปั จจัย
สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้ อย่างเหมาะสม
3. การเสริ มสร้ างความมัน่ คงด้ านอาหารภายในภูมิภาคอาเซียน มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้ าง
ความมัน่ คงด้ านอาหารในระยะยาว และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในอาเซียน รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้ อง
จะมีบทบาทเป็ นกลไกสําคัญของภาครัฐในการสนับสนุนให้ บรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่อาเซียนกําหนด
1.3 ปั จจัยด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม (Social and Technology)
1.3.1 การให้ ความสําคัญกับการดูแลคุณ ภาพสินค้ าสัตว์นํ ้า โดยเฉพาะปลาประเภท
ต่างๆ ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็ นสาเหตุ
สําคัญที่ทําให้ เกิดโรคหลายอย่างที่เป็ นอันตรายถึงชีวิต ทําให้ อ าหารที่ใช้ ปลาเป็ นวัตถุดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์
แปรรูปต่างๆ ได้ รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ที่ให้ ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ
1.3.2 มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลสัต ว์ นํ ้า จากการที่สินค้ า สัตว์ นํ ้าเป็ นสินค้ า
ที่เน่าเสียได้ งา่ ย และมีโอกาสได้ รับการปนเปื อ้ นสูง ประกอบกับประเทศผู้นําเข้ ามีมาตรการด้ านสุขอนามัยการ
ดูแลรั กษาสัตว์ นํา้ ที่เข้ มงวด ทําให้ มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลรั กษาสินค้ าสัตว์ นํ ้ามีความสําคัญ และ
เข้ มงวดมากขึน้ ทัง้ นี ้ ภาครั ฐจะต้ องเล็งเห็นความสําคัญและยอมทุ่มเทงบประมาณเพื่อ ยกระดับมาตรฐาน
สุขอนามัยทังระบบ
้
เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่ต้องใช้ งบประมาณลงทุนสูง โดยเฉพาะในส่วนของระบบโครงสร้ าง
พื ้นฐาน
1.3.3 ปั ญหาอุณหภูมิสงู ขึ ้นของโลก ซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบทังในด้
้ านการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ อุณหภูมิของนํ ้าทะเล ส่งผลต่อการดํารงชีวิตของสัตว์นํ ้าทะเล ทําให้ แหล่งการทําประมง และ
ปริ มาณสัตว์นํ ้าเปลีย่ นแปลงไป
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1.3.4 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อ ม ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมจัดเป็ นเรื่ องที่ประชาคมโลกใน
ปั จจุบนั ให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมาก ในขณะที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการทําประมงและการซื ้อขายสัตว์นํ ้า
เป็ นสาเหตุให้ เกิดมลภาวะหลายอย่างกับสิง่ แวดล้ อมโดยเฉพาะเรื่ องกลิ่น และนํ ้าเสีย การดูแลในเรื่ องดังกล่าว
จึงเป็ นสิง่ จําเป็ น แม้ วา่ จะทําให้ มีภาระค่าใช้ จ่ายเพิ่มมากขึ ้น
2. การวิเคราะห์ ค่ แู ข่ งและอุตสาหกรรม(Five Forces Analysis)
2.1 ข้ อจากัดในการเข้ าสู่ธุรกิจ
2.1.1 ข้ อจํากัดทางกฎหมาย ตามมาตรา 8 ของพรบ.จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.
2496 กํ า หนดให้ ก ารจั ด ตัง้ สะพานปลาและการดํ า เนิ น งานสะพานปลาอยู่ ใ นความดู แ ลขององค์ ก าร
สะพานปลา ทําให้ การที่เอกชนจะเข้ าสู่ธุรกิจด้ านตลาดกลางสัตว์ นํ ้า และท่าเทียบเรื อ ประมงในลักษณะ
ที่องค์การสะพานปลาดําเนินการอยูด่ เู สมือนจะมีข้อจํากัดทางกฎหมาย แต่ในทางปฏิบตั ิ ข้ อจํากัดดังกล่าวไม่
มีผลมากนัก เนื่องจากการใช้ อํานาจตามพรบ.เป็ นของอธิ บดีกรมประมง และไม่ได้ มีการกําหนดบทลงโทษที่
ชัดเจน ประกอบกับมีการกําหนดข้ อยกเว้ นกรณีที่เป็ นสหกรณ์ประมง
2.1.2 ข้ อจํากัดด้ านการลงทุน เนื่องจากลักษณะของธุรกิจ เป็ นการให้ บริ การสถานที่
และสิง่ อํานวยความสะดวกขันพื
้ ้นฐาน ซึ่งจําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนเบื ้องต้ นด้ านสิ่งปลูกสร้ าง เช่น ท่าเทียบเรื อ
โรงคลุม โรงประมูล โครงสร้ างพื ้นฐาน รวมทังระบบสุ
้
ขอนามัยฯลฯ ค่อนข้ างสูง ในขณะที่ผลตอบแทนที่จัดเก็บ
จากการให้ บริ การไม่ค้ มุ กับการลงทุนทําให้ มีผ้ ทู ําธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกับองค์การสะพานปลาน้ อยราย
2.2 ความรุนแรงของการแข่ งขัน
การแข่งขันในธุรกิจสะพานปลาท่าเทียบเรื อประมงและตลาดกลางสัตว์นํ ้า ในลักษณะ
ทีอ่ งค์การสะพานปลาดําเนินการอยูจ่ ดั ว่าค่อนข้ างตํ่า เนื่องจากลักษณะของการให้ บริ การมีที่มาจากนโยบาย
รัฐบาลในการจัดระเบียบด้ านสถานที่ และสุขอนามัยของตลาดสัตว์นํ ้า ทําให้ ภาพลักษณ์ ขององค์การสะพาน
ปลาในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ให้ บริ การแก่บุคคลทัว่ ไปค่อนข้ างชัดเจน สร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ชาวประมงและ
ผู้ประกอบธุรกิจว่าเป็ นบริ การที่มีความเป็ นสาธารณะอีกทังผลตอบแทนของธุ
้
รกิจไม่สงู มากและมีข้อกําหนด
ด้ านมาตรฐานสุขอนามัยซึง่ มีต้นทุนสูงทําให้ ผ้ ทู ําธุรกิจด้ านนี ้ส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่อยู่ในอาชีพประมง การค้ าสัตว์
นํ ้าหรื อมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการประมง ซึง่ มีเป้าหมายในการให้ บริ การลูกค้ าในเครื อข่ายของตน
2.3 ความเสี่ยงจากธุรกิจที่ทดแทน
หากพิจารณาในแง่ของธุรกิจทดแทน อาจกล่าวได้ วา่ มีอยูห่ ลายประเภท ทังในส่
้ วนของ
ท่าเทียบเรื อและแพปลาเอกชน ตลาดสัตว์นํ ้าขนาดเล็กที่ตงกระจายอยู
ั้
ต่ ามแหล่งเพาะเลี ้ยงหรื อชุมชนประมง
รวมถึงท่าเทียบเรื อขององค์กรส่วนท้ องถิ่น และผู้รวบรวมสัตว์นํ ้าจากแหล่งผลิตส่งตรงสูห่ ้ องเย็น และโรงงาน
แปรรูป
2.4 อานาจต่ อรองของลูกค้ า
ผู้ เข้ าใช้ บริ ก ารสะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมงขององค์ ก ารสะพานปลา
ประกอบด้ วย 3 กลุม่ ใหญ่ๆ กลุม่ แรกได้ แก่ เจ้ าของสัตว์นํ ้าซึ่งอาจเป็ นชาวประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์
นํ ้าหรื ออาจเป็ นผู้รวบรวมสัตว์นํ ้าจากแหล่งประมงเพื่อส่งจําหน่าย กลุม่ ที่ 2 ได้ แก่ แพปลา ซึ่งทําหน้ าที่เป็ นผู้
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จําหน่ายสัตว์นํา้ และกลุม่ ที่สาม ได้ แก่ ผู้ซื ้อ ซึ่งมี ทงเพื
ั ้ ่อ นําไปจํ าหน่ายตลาดย่อ ยในพื ้นที่ ส่งไปจํ าหน่าย
จังหวัดอื่นๆ หรื อส่งเข้ าห้ องเย็นและ โรงงานแปรรูป
ในลูกค้ าหลัก 3 กลุม่ กลุ่มที่องค์การสะพานปลาให้ ความสําคัญมากที่สดุ ได้ แก่ กลุ่ม
ชาวประมง และเจ้ าของสัตว์นํ ้าหรื อเกษตรกร ซึง่ ต้ องได้ รับการส่งเสริ มและสนับสนุนในการประกอบอาชีพตาม
ภารกิจหลักขององค์การสะพานปลา ทําให้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริ การต่างๆ อยู่ในอัตราค่อนข้ าง
ตํ่า เพื่อ ไม่ให้ เกิ ดผลกระทบด้ านต้ นทุนดําเนินการ ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบกิ จการแพปลาจัดเป็ นกลุ่มที่มี
บทบาทมากที่สุด เนื่องจากเป็ นกลไกสําคัญในการซื ้อขายสัตว์ นํ ้า ทังนี
้ ร้ าคาสัตว์ นํ ้าจะขึ ้นอยู่กับคุณภาพ
ขนาด อุปสงค์ และอุปทาน เป็ นสําคัญ นอกจากนี ้ การที่แพปลาส่วนใหญ่มีข้อตกลงผูกพันกับเจ้ าของสัตว์นํ ้า
ทังในเรื
้ ่ อ งของการออกทุนสํารองในการทําประมง การจ่ายค่าสัตว์นํ ้าให้ ก่อนได้ รับชํ าระจากผู้ซื ้อ ทําให้ เกิ ด
ระบบกลุม่ เรื อในสังกัด สามารถเจรจาต่อรอง สร้ างเงื่อนไขทังกั
้ บชาวประมง และกับองค์การสะพานปลา
สํา หรั บ กลุ่ม ผู้ซื อ้ จัด เป็ นกลุ่มที่ ค่อ นข้ างอิ สระและมี อํ านาจต่อ รองมากพอสมควร
โดยเฉพาะในสินค้ าสัตว์นํ ้าประเภทที่เป็ นวัตถุดิบ ทังในกลุ
้
ม่ โรงงานแปรรูป และกลุม่ โรงงานปลาป่ น ซึ่งจะเป็ น
ผู้กําหนดราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ดี ในส่วนของผู้ซื ้อรายย่อยอํานาจต่อรองมีไม่มากนัก อาจมีข้อผูกพันกับแพ
ปลาเนื่องจากมีการซื ้อขายในระบบเครดิต แต่ในระยะหลังเมื่อแพปลาประสบปั ญหาไม่ได้ รับชําระค่าสัตว์นํ ้า
และต้ องรับผิดชอบชําระให้ กบั เจ้ าของสัตว์นํ ้าเป็ นจํานวนเงินค่อนข้ างสูง ทําให้ มีการซื ้อขายในรู ปเงินสดมาก
ขึ ้น และผู้ซื ้อจะให้ ความสําคัญกับชนิด ขนาด คุณภาพและราคาของสัตว์นํ ้าที่ต้องการ
2.5 อานาจต่ อรองของกลุ่มผู้ให้ บริการในพืน้ ที่
กลุ่มผู้ใ ห้ บริ ก ารในพื น้ ที่ ได้ แก่ ผู้จําหน่ายนํ า้ แข็ง ลูกจ้ า งคัดเลือ ก และขนถ่ายสัตว์ นํ ้า ผู้ให้ บริ การ
เครื่ องมืออุปกรณ์ ต่างๆ เป็ นต้ น จัดเป็ นกลุม่ ที่มีความสําคัญเช่นกัน เนื่องจากเป็ นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ
ต้ นทุนในขันตอนการซื
้
้อขายสัตว์นํ ้า แต่กลุม่ ผู้ประกอบการเหล่า นี ้ส่วนใหญ่อยู่ในการควบคุม กํากับ ดูแลของ
องค์การสะพานปลา ซึง่ มีการกําหนดราคา หรื ออัตราค่าบริ การมาตรฐานไว้ ทําให้ ไม่มีอํานาจต่อรองมากนัก
4. การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้ อมขององค์ กร(SWOT Analysis)
การวิ เคราะห์ จุด แข็ ง จุ ด อ่อ น โอกาส และอุ ปสรรคขององค์ ก รเป็ นขันตอนสํ
้
าคัญในการ
กําหนดยุทธศาสตร์ ให้ เหมาะสม องค์การสะพานปลาได้ พิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างการประเมินสถานภาพ
ของสภาพแวดล้ อมภายในระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อ นตลอดจนสภาพแวดล้ อมภายนอกระหว่างโอกาสและ
อุปสรรคดังนี ้
จุดแข็ง (Strength)
1. เป็ นรัฐวิสาหกิจที่มีการดําเนินธุรกิจให้ บริ การสถานที่ขนถ่ายและซื ้อขายสินค้ าสัตว์นํ ้ามา
เป็ นระยะเวลานาน เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างแพร่หลาย และมีเครื อข่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรื อครอบคลุมแหล่งทํา
ประมงทะเลทัว่ ประเทศ
2. มีการจัดแบ่งโครงสร้ างขององค์การเพื่อรองรับการขยายธุรกิ จ
3. มีสมั พันธภาพที่ดีกบั ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจการประมง
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับภารกิจขององค์การ
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5. มีพื ้นที่รองรับการขยายตัวในการดําเนินธุรกิจการประมง
6.มีสงิ่ ปลูกสร้ างที่จําเป็ นต่อการให้ บริ การขนถ่ายและจําหน่ายสินค้ าสัตว์นํ ้าที่ครบถ้ วน
7.มีการจัดสรรรายได้ สว่ นหนึง่ คืนสูช่ าวประมงรูปแบบการส่งเสริ มการประมง
จุดอ่ อน (Weakness)
1. อาคาร สิ่ง ปลูกสร้ าง มี อ ายุก ารใช้ ง านมาเป็ นระยะเวลายาวนาน มี ส ภาพทรุ ด โทรม
สถานที่คบั แคบไม่ถกู สุขอนามัย
2. ที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงสะพานปลาและท่
ั้
าเทียบเรื อประมงส่วนใหญ่เป็ นที่เช่า หรื อขอใช้ ประโยชน์
จากหน่ว ยราชการ ไม่ ไ ด้ เ ป็ นกรรมสิท ธิ์ ข ององค์ ก ารสะพานปลาทํ า ให้ มี ปั ญหาเมื่ อ หน่ว ยงานเหล่า นัน้
เปลีย่ นแปลงนโยบาย หรื อเงื่อนไขในการเช่า หรื อการใช้ ประโยชน์
3. การพัฒนาทรั พยากรบุคคลขาดความต่อ เนื่อ ง ทําให้ มีปัญหาในการบริ หารงานบุคคล
หลายๆ ด้ าน เช่น การทํางานแบบบูรณาการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน การเพิ่มทักษะด้ านต่างๆ
เพื่อรองรับการขยายงาน เป็ นต้ น
4. ขาดสภาพคล่อง ทําให้ ไม่มีเงินทุนในการขยายงาน เนื่องจากต้ นทุนการดําเนินงานของ
องค์การอยูใ่ นระดับสูง ในขณะที่รายได้ มีแนวโน้ มลดลง
5. กฎระเบียบไม่เอื ้ออํานวยต่อการทําธุรกิจ
โอกาส (Opportunity)
1.นโยบายรัฐบาลด้ านอาหารปลอดภัย และการสนับสนุนครัวไทยสูค่ รัวโลก และปรับปรุ งการ
เพิ่มมูลค่าและมาตรฐานสินค้ าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสอดคล้ องกับภารกิจขององค์การ
2.การขยายเส้ น ทางการคมนาคม ทํา ให้ สะพานปลาและท่าเที ยบเรื อ บางแห่งสามารถ
ปรับเปลีย่ นเป็ นศูนย์กลางในการซื ้อขายสัตว์นํ ้า อาหารทะเล และท่าเรื อเพื่อการท่องเที่ยว
3.ทําเลที่ตงกระจายอยู
ั้
ใ่ นจังหวัดชายทะเลที่สาํ คัญ ใกล้ แหล่งประมง ทําให้ มีศกั ยภาพในการ
ขนถ่ายสัตว์นํ ้าและมีศกั ยภาพในด้ านโลจิสติกส์สงู
4.นโยบายของจังหวัดในการจัดระเบียบสถานที่ประกอบการของชุมชนในจังหวัดที่หน่วยงาน
ขององค์การสะพานปลาตังอยู
้ ่ เป็ นโอกาสที่องค์การสะพานปลาสามารถใช้ พื ้นที่และสิ่งปลูกสร้ างของสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรื อประมงที่มีอยู่เข้ าร่ วมดําเนินการเชิงบูรณาการกับจังหวัดเพื่อ ก่อให้ เกิ ดรายได้ และใช้
ทรัพย์สนิ ที่มีอยูอ่ ย่างเต็มศักยภาพ
5.องค์การสะพานปลาอยูใ่ นธุรกิจอาหาร เป็ นธุรกิจที่จําเป็ นต่อประชากรโลก
อุปสรรค (Threat)
1. นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไม่ชดั เจน
2. ภาวะประมงซบเซาจากหลายปั จจัย เช่น ทรัพยากรและพื ้นที่ในการทําประมง จํากัดราคา
นํ ้ามันสูงขึ ้น การเปลีย่ นแปลงสภาวะแวดล้ อมและภูมิอากาศ ทําให้ มีผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตประมง
3. ชาวประมงขาดความรู้ และไม่ให้ ความสําคัญในด้ านการจัดการ การดูแลรักษาคุณภาพ
สัตว์นํ ้าหลังการจับ และทัศนคติด้านอนุรักษ์ ทรัพยากร
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4. มีตลาดคูแ่ ข่งเพิ่มขึ ้น เช่น ตลาดเอกชน แพปลาเอกชน
5. กฎ ระเบียบ ที่เข้ มงวดของประเทศที่ให้ เข้ าไปทําการประมง
6. มีการทําธุรกิจโดยตรงระหว่างผู้ซื ้อกับผู้ผลิต โดยไม่ผา่ นองค์การสะพานปลา
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บทที่ 4
แผนวิสาหกิจปี 2559 – 2563
(แผนปรับบทบาทการดาเนินงานองค์ การสะพานปลา)
เพื่อให้ องค์การสะพานปลาสามารถปฏิบตั ิงานตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย และคงความ
เป็ นรั ฐ วิส าหกิ จที่ มี ประสิท ธิ ภาพ เป็ นกลไกขับ เคลื่อ นเศรษฐกิ จของประเทศ ทํา ให้ อ งค์ ก ารสะพานปลา
จําเป็ นต้ องทบทวนบทบาทการดําเนินงานเพื่อให้ สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐตลอดจนปฏิบตั ิภ ารกิ จ
ตามที่กําหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติจดั ตังองค์
้ กร ซึง่ ในปี 2556 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
จึงได้ ทําการปรับปรุ งแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions:SOD) จากการกําหนดร่ วมกัน
ของหน่วยงานที่มีหน้ าที่กํากับดูแลองค์การสะพานปลา ได้ แก่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง ดังนี ้
ภาพรวมรั
41+ ฐวิสาหกิจ: เป็ นกลไกขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
บนพื ้นฐานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
สาขาเกษตร: เป็ นเครื่ องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ภายใต้ แนวนโยบายผู
้ นภาครักฐรอย่
ข้ างต้างประสิ
น ได้ มทีกธิารกํ
าหนดหลั
องค์ การสะพานปลา:
บริ หารจั้ ถือดหุการองค์
ภาพ
และส่กงการและแนวทางการ
เสริ มการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการธุรกิจประมงและตลาดสัตว์นํ ้าของประเทศ
หลักการและแนวทางดาเนินงานขององค์ การสะพานปลาตาม SOD ไว้ ดังนี ้
แผนระยะสัน้
1. ศึกษาบทบาทและทิศทางการดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับนโยบายรัฐบาล และเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบนั
2. นําแผนฟื น้ ฟูองค์กรมาปฏิบตั ิให้ เกิดผลเป็ นรูปธรรม
3. ให้ สถาบันการเงินมาบริ หารงานด้ านสินเชื่อขององค์กร
4. จัดทําแผนการบริ หาร พัฒนา ปรั บปรุ ง ทรั พยากร ที่มีอ ยู่ในทุกด้ านให้ มีประสิทธิ ภาพ
ได้ มาตฐาน ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การสะพานปลาที่ถูกสุขลักษณะ และการให้ ความรู้ แก่
ชาวประมง
5. ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปิ ดการค้ าเสรี และ AEC ที่มีตอ่ องค์กร
6. เร่งกําหนดรูปแบบ แนวทาง และวิธีดําเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้ ชดั เจน
แผนระยะยาว
1. พัฒนาระบบฐานข้ อมูลของเครื อข่ายชาวประมง และผู้ประกอบการทางด้ านธุรกิจอาหาร
ทังใน/ต่
้ างประเทศ เพื่อเป็ นตัวกลางในการซื ้อ-ขายสินค้ าประมง
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2. พัฒนาการบริ หารความเสี่ยงให้ สามารถรองรับสภาวการณ์ ต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ กฏ
ระเบียบที่เข้ มข้ นของประเทศที่เข้ าไปทําประมงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การสะพานปลาได้ จัดทําแผนวิสาหกิจ (แผนทบทวนบทบาทองค์กร) ซึ่งเป็ นแผนระยะ
ยาว 5 ปี โดยกําหนดทิศทางการดําเนินงานตามข้ อเสนอแนะของกระทรวงการคลังในการปรับบทบาทองค์กร
ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงและจากนโยบายปฏิรูปประเทศของคณะความสงบและสังคม
แห่ง ชาติ ( คสช.)ได้ มอบหมายให้ ทุก รั ฐ วิ สาหกิ จ ดํา เนิ นการปฏิรู ป เพื่อ เป็ นการแก้ ปั ญ หารายได้ จากการ
ดําเนินงานมีแนวโน้ มลดลงจากภาวะประมงซบเซาและเป็ นเครื่ องมื อของรัฐที่มีประสิทธิ ภาพในการพัฒนา
ประเทศ
จึงได้ จดั ทําแผนปฏิรูปองค์การสะพานปลา เพื่ อให้ สามารถทําหน้ าที่เป็ นเครื่ องมือของรัฐใน
การดําเนินนโยบายด้ านการประมง โดยเฉพาะการทําประมงในน่านนํ ้าต่างประเทศ มุ่งเน้ นให้ องค์กรสามารถ
พึง่ พาตนเองได้ และมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิ ภาพสามารถนําทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่มาบริ หารจัดการให้
เกิดรายได้ แก่องค์กรและสามารถสร้ างประโยชน์ให้ แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการประมงตลอดจนผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยได้ บูรณาการแผนปฏิรูปองค์การสะพานปลากับ แผน
วิสาหกิจเข้ าด้ วยกันเพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน
ทังนี
้ เ้ พื่อให้ แผนวิสาหกิจฉบับนี ้มี ความเป็ นปั จจุบนั จึงได้ กําหนดให้ มีการทบทวนแผนเป็ น
ประจําทุกปี หลังจากสิ ้นสุดไตรมาสที่ 2 โดยทําการปรับปรุ งรายละเอียดข้ อมูลด้ านสถานการณ์ และปั จจัยที่
เกี่ยวข้ อง และปรับเปลีย่ นช่วงเวลาของแผนโดยตัดปี ที่ผา่ นมาออก และเพิ่มปี ถัดจากแผนเดิมอีก 1 ปี ซึ่งจะทํา
ให้ กรอบระยะเวลาของแผนยังคงเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับจากปี ที่กําลังจะมาถึง เช่นนี ้เรื่ อยไป
แผนปฏิรูปองค์ การสะพานปลา
เป็ นระยะเวลากว่า 60 ปี ที่ อ งค์ ก ารสะพานปลาได้ รั บการจัด ตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญั ติ
จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการจัดระเบียบการค้ า สัตว์นํ ้า พัฒนาตลาด
สัตว์นํ ้าและการประกอบอาชีพประมง ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว องค์การสะพานปลา ได้
จัดสร้ างสะพานปลา 4 แห่ง และท่าเทียบเรื อประมง 14 แห่ง เพื่อให้ บริ การในการขนถ่ายสินค้ าสัตว์นํ ้า และ
เป็ นศูนย์กลางซื ้อ - ขายสัตว์นํ ้า ในจังหวัดชายทะเลทัง้ ในภาคใต้ และภาคตะวันออก ในจํานวนหน่วยงานรวม
18 แห่ง มีบางแห่งที่ไม่สามารถดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ในขณะที่บางแห่งเป็ นศูนย์กลางธุรกิจ ที่สําคัญ
ในพื ้นที่ อย่างไรก็ดี จากผลการสํารวจจํานวนท่าเทียบเรื อประมงและสะพานปลาของกรมเจ้ าท่าเมื่อปี 2545
พบว่ามีทา่ เทียบเรื อประมงและสะพานปลา เปิ ดให้ บริ การตามแหล่งประมงสําคัญกว่า 700 แห่ง โดยส่วนใหญ่
เป็ นแพปลาขนาดเล็กให้ บริ การเฉพาะกลุม่ เรื อของตนเอง
แม้ วา่ องค์การสะพานปลาจะมีการพัฒนาและปรับบทบาทในการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ ทัน กับ ความเปลี่ย นแปลงและพัฒ นาการทัง้ ในการทํ า ประมง การตลาดสัต ว์ นํ า้ ตลอดจนธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่องกับการประมงต่าง ๆ แต่ผลการดําเนินงานก็ยงั ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อันมีสาเหตุสําคัญ
จากปั ญหาในการทําประมง ได้ แก่ ปั ญหาแรงงานประมง ปั ญหาทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมตลอดจนปั ญหา
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การต่ออายุใบอนุญาตทําประมงในน่านนํ ้าต่างประเทศ นอกจากนี ้ มาตรการบริ หารทรัพยากรประมงของโลก
เพื่อความมัน่ คงด้ านอาหารก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ อง ทังภาครั
้
ฐและเอกชนต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามข้ อตกลงระหว่างประเทศ
การจัดทําแผนปฏิรูปองค์ การสะพานปลา เพื่อ ให้ สามารถทําหน้ า ที่เป็ นเครื่ อ งมื อ ของรั ฐ
ในการดํ าเนินนโยบายด้ า นการประมง โดยเฉพาะการทํ าประมงในน่านนํ า้ ต่างประเทศ มุ่งเน้ นให้ อ งค์ ก ร
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิ ภาพสามารถนําทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่มาบริ หาร
จัดการให้ เกิดรายได้ แก่องค์กรและสามารถสร้ างประโยชน์ให้ แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการประมงตลอดจน
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
แนวคิดในการปฏิรูปองค์ การสะพานปลา
แผนการปฏิรูปองค์การสะพานปลาดําเนินการภายใต้ แนวคิดดังนี ้
1. ปรับบทบาทการดําเนินงานด้ านการให้ บริ การท่าเทียบเรื อ และตลาดสัตว์นํ ้า เพื่อรองรั บ
กฎ ระเบียบ ด้ านการประมงและการค้ าระหว่างประเทศ สนับสนุน และส่งเสริ มการประกอบอาชี พประมง
แพปลา และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการประมง
2. เพิ่มบทบาทในการกํ ากับดูแลสะพานปลา ตลาดกลางสัตว์ นํ ้า และท่าเทียบเรื อประมง
ของเอกชน เพื่อให้ การปฏิบตั ิตามมาตรการระหว่างประเทศด้ า นการค้ า และการประมง ตลอดจนกฎหมาย
ระเบียบปฏิบตั ิตา่ งๆ เป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
3. บริ หารทรัพย์สิน ได้ แก่ สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงต่างๆ ตามศักยภาพของพื ้นที่
โดยประสานความร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองท้ องถิ่น และภาคเอกชน
4. ขยายงานด้ านธุรกิจ เพื่อเป็ นช่องทางในการสร้ างรายได้ และส่งเสริ มผู้ประกอบการแปรรู ป
สัตว์นํ ้า โดยเฉพาะกลุม่ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
5. ส่งเสริ มอาชีพการประมง ทังในส่
้ วนของการวิจยั พัฒนา เพื่อให้ เกษตรกรได้ รับองค์ความรู้
ที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ และสร้ างความมัน่ คงในด้ านฐานะความเป็ นอยู่
6. แก้ ไข พรบ.จัดตัง้ เพื่อให้ สามารถดําเนินงานตามบทบาทใหม่ และรองรับการขยายงานใน
อนาคต
7. ปรับโครงสร้ างองค์กร ระเบียบ ข้ อบังคับ เพื่อรองรับการปรับบทบาท และการขยายงาน
8.พัฒนาบุคลากร ทังในด้
้ านองค์ ความรู้ ระบบการบริ หารจัดการ เครื่ อ งมื อ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ด้ านสะพานปลาและท่ าเทียบเรือประมง
ให้ ความสําคัญกับการปรับบทบาทเพื่อรองรับมาตรการทางการค้ าและการประมงระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนการปรับปรุงบริ การที่มีอยูเ่ ดิม ดังนี ้
1. ป้องกันการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) โดยประกาศเป็ น Port State เพื่อ
ทําหน้ าที่ในการบันทึกข้ อมูลการทําประมงของเรื อประมงเข้ า/ออก (Port in/Port out) ณ จุดทําการขนถ่าย
สัตว์นํ ้าการอํานวยความสะดวกให้ กบั หน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบเรื อประมง
องค์การสะพานปลาดําเนินการนําร่อง 7 หน่วยงานคือ
1. สะพานปลาสมุทรสาคร
2. ท่าเทียบเรื อประมงปั ตตานี
3. ท่าเทียบเรื อประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้ าน)
4. ท่าเทียบเรื อประมงระนอง
5. ท่าเทียบเรื อประมงภูเก็ต
6. ท่าเทียบเรื อประมงนราธิวาส
7. ท่าเทียบเรื อประมงสตูล
การดําเนินงานดังกล่าว องค์การสะพานปลา จะต้ องมีงบประมาณลงทุนดังนี ้
1) ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานและเครื่ องมืออุปกรณ์ที่จําเป็ น
2) ด้ านอาคารสถานที่ใช้ เป็ นสํานักงานรองรับกิจกรรมที่เพิ่มขึ ้น
3) ด้ านการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการดําเนินงาน
สําหรับวงเงินงบประมาณองค์การสะพานปลา จะต้ องจัดทํารายละเอียด
เรื่ อง ตามสภาพแวดล้ อมของแต่ละหน่วยงาน และศึกษารายละเอียด
การจัดทําระบบงาน
2. ปรั บปรุ งสุขอนามัยสะพานปลา/ท่าเทียบเรื อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล กํ าหนด
มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา ท่าเทียบเรื อ ประมง และตลาดกลางสัตว์ นํ ้าของประเทศ กํ ากับดูแ ล
สะพานปลา /ท่าเทียบเรื อประมงและตลาดกลางสัตว์ นํ ้าของเอกชนรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพสินค้ า
สัตว์นํ ้าเบื ้องต้ น
องค์การสะพานปลาจะดําเนินการยกระดับมาตรฐานด้ านสุขอนามัยของสะพานปลาและ
ท่า เที ย บเรื อประมงทุก แห่ง ปั จ จุ บัน ดํ าเนิ น การแล้ ว 6 แห่ง คือ สะพานปลาสมุท รปราการ ท่า เที ย บ
เรื อประมงปั ตตานี ท่าเทียบเรื อประมงนราธิ วาส ท่าเทียบเรื อประมงภูเก็ต และท่าเทียบเรื อประมงระนอง
ส่วนการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ นํา้ เบื ้องต้ นมี ก ารตรวจสอบสารปนเปื ้อ นจากการใช้ สารฟอร์ มาลิน ที่
สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงทุกแห่งมีการสุม่ ตรวจอย่างสมํ่าเสมอ
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3. ปรับปรุ งบริ การทังในส่
้ วนของอาคารสถานที่ เครื่ อ งมือ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการขนถ่ายและจํา หน่ายสัตว์นํ ้า รวมถึงระบบการจําหน่ายสัตว์นํ ้า เพื่อให้ เกิดการแข่งขันอย่าง
เสรี และระบบการขนส่งที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อ รักษาคุณภาพสัตว์นํ ้าจากต้ นทางจนถึงมือ ผู้บริ โภค โดยมี
การดําเนินการ ได้ แก่
1. ปรั บปรุ งซ่อมแซมโครงสร้ างพื ้นฐานที่ชํารุ ดทรุ ดโทรมและยังไม่ได้ มาตรฐาน
สุขอนามัยให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อลดการปนเปื อ้ นของสินค้ าสัตว์นํ ้า
2. จัดให้ มีเครื่ องมืออุปกรณ์ที่จําเป็ นในการขนถ่ายสินค้ าสัตว์นํ ้าและการคัดเลือก
สินค้ าสัตว์นํ ้า ได้ แก่ จัดทํารอกยกสัตว์นํ ้า , รางสแตนเลส สําหรับขนถ่ายสัตว์นํ ้าจากเรื อประมง โต๊ ะสแตน
เลสสําหรับการคัดเลือกสัตว์นํ ้า กระบะพลาสติก เป็ นต้ น
3. จั ด ให้ มี ร ะบบประมู ล สิ น ค้ าสัต ว์ นํ า้ ที่ ทั น สมั ย โดยนํ า ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ(IT) มาใช้ เช่นเดียวกับในต่างประเทศ
สําหรับการดําเนินงานดังกล่าว องค์การสะพานปลาจะต้ องมีงบประมาณลงทุน
ดังนี ้
1) งบประมาณเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมโครงสร้ างพื น้ ฐาน สํ า หรั บ
หน่วยงานที่มีความจําเป็ นต้ องดําเนินงาน
2) จัดซื ้อเครื่ องมืออุปกรณ์สาํ หรับการขนถ่ายสัตว์นํ ้า
3) จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สําหรับการประมูลสินค้ าสัตว์
นํ ้า
4. สร้ างรายได้ เ พิ่ ม จากการให้ บ ริ ก ารใหม่ ๆ และปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ค่ า บริ ก าร
ค่าธรรมเนียมให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และยุติธรรมกับทุกฝ่ าย
การสร้ างรายได้ เ พิ่ ม จากการให้ บ ริ ก ารใหม่ ๆ ได้ แ ก่ รายได้ จั ด เก็ บ จากการ
ให้ บ ริ การ โดยจัดตามปริ มาณสิน ค้ าสัตว์ นํ ้าที่ บรรจุมากับเรื อ ประมง ในอัตราต่อ กิ โลกรั ม ซึ่ง ในการนี ้
องค์การสะพานปลา ได้ จดั ทํา Mobile Application เพือ่ ใช้ ดําเนินการแล้ ว ปั จจุบนั อยู่ระหว่างทดสอบการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง
การปรับปรุงวิธีการจัดเก็บค่าบริ การค่าธรรมเนียม มีแนวทางการดําเนินการดังนี ้
1. ปรั บปรุ งอัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็ บในปั จจุบันให้ เหมาะสมสอดคล้ อ งกับ
สภาพเศรษฐกิจที่เปลีย่ นแปลงไป
2. ปรับปรุงระบบการทํางานให้ การจัดเก็บรายได้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น
3. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าบริ การค่าธรรมเนียมให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
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ด้ านการบริหารทรัพย์ สิน
เพื่อสร้ างรายได้ จากอาคาร สิ่งปลูกสร้ าง และพื ้นที่ว่างในสะพานปลา ท่าเทียบเรื อต่างๆ
ซึ่งส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ในทํา เลที่มีศกั ยภาพทางธุรกิจ โดยประสานงานกับจังหวัด และองค์กรท้ องถิ่ น รวมถึง
การประกาศให้ เอกชนที่สนใจเข้ าร่ วมลงทุน ทังนี
้ ้ มีการกําหนดแผนงานการบริ หารทรัพย์สินแยกเป็ นแผน
ระยะสัน้ และแผนระยะยาว ตามความพร้ อมและศักยภาพของแต่ละพื ้นที่ ตัวอย่างแผนระยะสัน้ ที่สามารถ
ดําเนินการภายในปี 2558 ได้ แก่ โครงการพัฒนาท่าเทียบเรื อประมงสุราษฎร์ ธานี ชุมพร นราธิวาส เป็ นต้ น
สําหรับแผนระยะยาว ส่วนใหญ่เป็ นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ ระยะเวลาในการเตรี ยมการ และต้ องใช้
งบประมาณลงทุนสูง เช่น โครงการศูนย์กลางค้ าสัตว์ นํ ้าสะพานปลากรุ งเทพ โครงการศูนย์ นํา เข้ าและ
ส่งออกสัตว์ นํ ้าสมุทรสาคร เป็ นต้ น การบริ หารจัดการโดยหลักการจะให้ เอกชนผู้สนใจนําเสนอโครงการ
ลงทุนภายใต้ กรอบการพัฒนาขององค์การสะพานปลา เพื่อลดภาระด้ านการก่อหนี ้สาธารณะ
ด้ านธุรกิจ
การปฏิรูปสําคัญสําหรับงานด้ านธุรกิจขององค์การสะพานปลา ได้ แก่ การทําหน้ าที่เป็ น
Trade Facilitator หรื อตัวแทนในการเจรจา หรื อทําความตกลงในลักษณะรัฐต่อรัฐ (G to G) เพื่อสนับสนุน
ให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยมีโอกาสในการทําธุรกิจประมงในต่างประเทศ เป็ นอีกบทบาทสําคัญซึ่งจะช่วยให้ เกิด
การขยายตัวในภาคธุรกิจประมงได้ อย่างกว้ างขวาง และในแนวทางนี ้องค์การสะพานปลา มีโอกาสการ
สร้ างรายได้ จากบทบาทการดําเนินงานได้ อีกทางหนึง่
สําหรับการดําเนินงานที่มีอยูเ่ ดิม มีเป้าหมายขยายงานด้ านสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ประมง การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครื่ องหมายการค้ าขององค์การสะพานปลา(FMO Brand)
รวมถึงการร่ วมมื อกับองค์ การตลาดเพื่อ เกษตรการในการจัดจํ าหน่ายสินค้ าประมงในตลาดเกษตรกรที่
จัดตังขึ
้ ้นตามพื ้นที่ตา่ ง ๆ ทังนี
้ ้ จําเป็ นต้ องมีการปรับปรุ งระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ให้ มีความคล่องตัว และ
รองรั บ บทบาทใหม่ ที่ เปลี่ย นแปลงไป ตลอดจนต้ อ งมี แหล่งเงิ นหมุน เวีย นในการดํ าเนิน งาน เช่ น เงิ น
หมุนเวียนให้ สนิ เชื่อ เงินทุนสําหรับการ Promotion ทางการตลาด เป็ นต้ น
ด้ านส่ งเสริมการประมง
เป็ นการขยายงานภายใต้ กรอบภารกิ จเดิม ในการส่งเสริ มอาชี พ ประมง โดยใช้ เงินทุน
ส่งเสริ มการประมงที่ได้ รับการจัดสรรจากส่วนหนึ่งของรายได้ ขององค์ การสะพานปลา โดยมี กรอบการ
ดําเนินงานทังในส่
้ วนของการสร้ างเสริ มองค์ความรู้ การวิจัย/พัฒนา การสนับสนุนสถาบันการประมง การ
ให้ ทุนการศึกษาบุตรหลานชาวประมง การให้ ความช่วยเหลือชาวประมงที่ประสบภัยพิบตั ิ ตลอดจนการ
สร้ างความยัง่ ยืนให้ กบั ทรัพยากรประมง และดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม นอกจากนี ้ องค์การสะพานปลาจะต้ อง
พิจารณา แหล่งที่มาของเงินทุนส่งเสริ มการประมงให้ สอดคล้ อ งกับการปฏิรูปองค์การ เพื่อ ให้ เกษตรกร
ชาวประมงได้ รับประโยชน์สงู สุด
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ด้ านการบริหารจัดการ
เป็ นการปรั บปรุ งทังในส่
้ วนของโครงสร้ างองค์กร การบริ หารบุคคล การพัฒนาบุคลากร
และระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานและรองรั บภารกิ จที่ มีการปรั บเปลี่ยนไปจากเดิ ม
รวมถึงการแก้ ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิ จการแปลา พ.ศ.2496 เพื่อ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ปั จจุบนั และรองรับการปรับบทบาทองค์กร โดยมีประเด็นสําคัญดังนี ้
1. เพิ่มเติมอํานาจหน้ าที่ในการดําเนินงานทังในและนอกราชอาณาจั
้
กร ในกิจการด้ าน
การประมง การขนส่ง แพปลา ตลาดกลางสัตว์นํ ้า
2. ให้ อํานาจในการกําหนดอัตราค่านายหน้ าและอัตราค่าบริ การ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
3. ปรั บเปลี่ยนที่มาของเงินทุนส่งเสริ มการประมง และอัตราที่จัดสรร เพื่อให้ มีวงเงินที่
เพียงพอและเหมาะสมในการส่งเสริ มการประมงตามแผนที่กําหนด
4. ปรั บ เปลี่ย นผู้มี อํ า นาจออกข้ อ กํ า หนดต่า ง ๆ ใบอนุญ าตประกอบกิ จ การแพปลา
แบบฟอร์ ม ในการดํา เนิ นกิ จ การแพปลาที่ สะพานปลาจากอธิ บ ดีกรมประมงโดยอนุมัติรั ฐมนตรี เป็ น
ผู้อํานวยการองค์การสะพานปลา โดยอนุมตั ิคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. องค์การสะพานปลามีฐานะการเงินที่มนั่ คง มีผลกําไร และสามารถนําส่งรายได้ เข้ ารัฐ
โดยคาดว่า ผลจาการปฏิรูปจะสามารถทําให้ มีกําไรสุทธิ ในปี งบประมาณ 2559 เป็ นต้ นไป ไม่ตํ่ากว่าปี ละ
20 ล้ านบาท
2. ประเทศไทยสามารถดําเนินการตามมาตรการด้ านการค้ า และการประมงตามข้ อตกลง
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ซึง่ จะช่วยให้ สนิ ค้ าสัตว์นํ ้าส่งออก
ของไทยได้ รับการยอมรับจากประเทศผู้นําเข้ า สามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก
3. ผู้ประกอบการของไทยมีช่องทางในการทําธุรกิจประมงในต่างประเทศ สร้ างงาน สร้ าง
รายได้ สร้ างความมัน่ คงให้ กบั เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
4. เกษตรกรผู้ประกอบอาชี พประมงมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มี ฐานะความ
เป็ นอยูท่ ี่ดี และมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เป็ นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ
5. ประเทศไทยมีความมั่นคงด้ านอาหารโดยเฉพาะอาหารสัตว์นํ ้า ซึ่งเป็ นอาหารที่ได้ รับ
การยอมรับถึงคุณประโยชน์ด้านโภชนาการ สร้ างเสริ มสุขภาพให้ กบั ประชาชนในชาติ
เงื่อนไขสู่ความสาเร็จในการปฏิรูป
1. การแก้ ไ ขพระราชบัญ ญั ติจัด ระเบี ย บกิ จ การแพปลา พ.ศ. 2496และกฎระเบี ย บ
ข้ อบังคับต่างๆ ให้ เอื ้ออํานวยต่อภารกิจและบทบาทที่เปลีย่ นแปลงไป
2. การสนับสนุนจากรัฐบาลทังในด้
้ านนโยบาย และงบประมาณโดยเฉพาะในส่วนของ
การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน ทังในส่
้ วนของสิง่ ปลูกสร้ าง และระบบงาน
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3. การบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้บริ หารที่มีวิสยั ทัศน์ และมีความสามารถ
4. การพัฒนาบุคลากร ทังในด้
้ านองค์ความรู้ และทัศนคติในการทํางาน
โดยองค์การสะพานปลาได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจเพื่อเป็ นกรอบการดําเนินงานไว้
ดังนี ้
วิสัยทัศน์
เป็ นองค์ กรหลักด้ านตลาดสัตว์ นา้ และส่ งเสริมธุรกิจประมง
พันธกิจ
1. ให้ บริการตลาดสินค้ าสัตว์ นา้ ที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็ นธรรม
โดยมี การปรั บปรุ ง ระบบโครงสร้ างพื น้ ฐานและสิ่งอํ านวยความสะดวกของสะพานปลาและท่า เที ย บ
เรื อประมง รวมถึงระบบตลาดที่เป็ นธรรม เพื่อประโยชน์ของชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริ โภค
2. ส่ งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง
เป็ นการช่วยเหลือโดยใช้ เงินทุนส่งเสริ มการประมง เพื่อส่งเสริ มฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และ
บูร ณะหมู่บ้ า นประมง รวมถึ ง สนับ สนุน เงิ นทุน ในการดํา เนิ นงานให้ กับ สถาบันการประมงต่า งๆ การ
สนับสนุนงานวิจยั ด้ านประมง และการให้ ทนุ การศึกษาแก่บุตรชาวประมง
3. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารฐานะการเงินที่ม่ ั นคงขององค์ กร โดยการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการหารายได้ จากการดําเนินงานตามภารกิจ และการบริ หารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ เกิด
ประโยชน์
4. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้ มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยการเพิ่มขีดความสามารถบริ หารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากพันธกิจทัง้ 4 ประการ ได้ มีการกาหนดกลยุทธ์ การดาเนินงานแยกเป็ น 4 กลยุทธ์ ดังนี ้
 กลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาการตลาดสินค้ าสัตว์นํ ้าให้ ได้ มาตรฐานและเป็ นธรรม
กลยุทธ์ ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้
 กลยุทธ์ ด้านส่ งเสริมการประมงและบริหารจัดการ
กลยุทธ์ ที่ 3 เสริ มสร้ างสังคมประมงไทยให้ เข้ มแข็ง
กลยุทธ์ ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถบริ หารจัดการ
กลยุทธ์ ท่ ี 1 พัฒนาการตลาดสินค้ าสัตว์ นา้ ให้ ได้ มาตรฐานและเป็ นธรรม
การพัฒนาการตลาดสัตว์ นํ ้า จัดเป็ นภารกิ จหลักขององค์ การสะพานปลา ซึ่งได้ มีการ
ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ ดี ในปั จจุบนั ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้ อมอยู่ตลอดเวลา
ทําให้ องค์การสะพานปลาต้ องปรับแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ดงั กล่าว โดยการพัฒนาอาจ
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แยกได้ เ ป็ นสองส่ว นใหญ่ ๆ ได้ แ ก่ การพัฒ นาสิ่ง ปลูก สร้ าง สิ่ง อํ า นวยความสะดวกต่า ง ๆ หรื อ ด้ า น
hardware และการพัฒนาด้ านการบริ หารจัดการ ระบบตลาด ตลอดจนระบบข้ อมูลข่าวสาร
1.1 แผนงานพัฒนาตลาดสินค้ าสัตว์ นา้ เป็ นการพัฒนาทังในส่
้ วนของอาคารสิ่งปลูก
สร้ าง สิ่งอํ านวยความสะดวก และระบบการบริ หารจัดการตลาด ให้ มีความทันสมัย ได้ มาตรฐาน และ
ถูกสุขอนามัย ประกอบด้ วยโครงการต่างๆ ดังนี ้
1.1.1 โครงการศูนย์ กลางอาหารทะเลกรุ งเทพ(Bangkok Seafood Complex)
องค์การสะพานปลามีแนวคิดจะพัฒนาพื ้นที่ที่เหลืออยู่ของสะพานปลาในส่วนของที่ราชพัสดุให้ เป็ นตลาด
กลางสัต ว์ นํ า้ คุณ ภาพ ที่ ทัน สมัย มี รู ป ลัก ษณ์ ส วยงาม และมี ม าตรฐานทัง้ ในด้ า นระบบการซื อ้ ขาย
สุขอนามัยของสถานที่ และการดูแลรักษาสัตว์นํ ้า อีกทังเป็
้ นศูนย์รวมของธุรกิจประมงครบวงจร เช่น Fish
Market Q-Mart, Factory Outlet, และภัตตาคารอาหารทะเล เป็ นต้ น
1.1.2 โครงการศูนย์ กลางนาเข้ าและส่ งออกสัตว์ นา้ สมุทรสาคร การจัดตังศู
้ นย์กลาง
นําเข้ าและส่งออกสัตว์นํ ้าสมุทรสาคร โดยจัดให้ มีจุดบริ การเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service) ทังในด้
้ านการ
ตรวจรับรองแหล่งที่มาของสินค้ า ด่านตรวจกักกันโรค พิธีการด้ านศุลกากร รวมถึงสุขอนามัยของสั ตว์นํ ้า
จึงมีสว่ นสําคัญในการลดต้ นทุนการขนส่งสินค้ า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ กับผู้ประกอบการ
ของไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํ ้า ซึง่ มีศนู ย์รวมอยูท่ ี่จงั หวัดสมุทรสาคร
1.1.3 โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาและท่ าเทียบเรือประมง การปรับปรุ ง
สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงให้ มีโครงสร้ างและสิ่งอํ านวยความสะดวกตามมาตรฐานสุขอนามัย
จัดเป็ นโครงการสําคัญที่องค์การสะพานปลาดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ สะพานปลาและ
ท่าเทียบเรื อ ประมงขององค์ การสะพานปลาทุกแห่งเป็ นที่ยอมรับของตลาดส่งออก ตลอดจนผู้บริ โภค
ภายในประเทศ โดยแบ่งการดําเนินงานเป็ น 3 กิจกรรม ดังนี ้
1) กิจกรรมปรั บปรุ งโครงสร้ างพืน้ ฐานสะพานปลา ท่ าเทียบเรื อประมง
ทังนี
้ ้ได้ มีการปรับปรุงไปแล้ วรวม 5 แห่ง ได้ แก่ สะพานปลาสมุทรปราการ สะพานปลานครศรี ธรรมราช ท่า
เทียบเรื อประมงปั ตตานี ท่าเทียบเรื อประมงภูเก็ต และท่าเทียบเรื อประมงนราธิ วาส และตังเป
้ ้ าหมายจะ
ดําเนินการปรับปรุงอีกอย่างน้ อย 3 แห่ง ในช่วงปี 2558-2562 ในปี 2558 ดําเนินการปรับปรุ งก่อสร้ างที่ท่า
เทียบเรื อประมงระนอง
2) กิ จ กรรมพั ฒ นาการขนถ่ า ยสั ต ว์ น า้ โดยใช้ เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพ และถูกสุขอนามัย เพื่ออํ านวยความสะดวกให้ กับชาวประมงและผู้ประกอบการทําให้
สามารถขนถ่ายสัตว์นํ ้าได้ รวดเร็ วขึ ้น ลดการปนเปื อ้ นในขันตอนการขนถ่
้
าย ช่วยให้ สินค้ าสัตว์นํ ้ามีคุณภาพ
และจําหน่ายได้ ราคาสูงขึ ้น
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3) กิ จ กรรมปรั บปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพการบริ ห ารจั ด การระบบสุ ข อนามั ย
สะพานปลาท่ าเทียบเรื อประมง ในปั จจุบันสิ่งก่อ สร้ างเดิมล้ าสมัย ชํ ารุ ดทรุ ดโทรม ทําให้ การบริ หาร
จัดการท่าเทียบเรื อประมงและสะพานปลาขาดประสิทธิ ภาพ มี ปัญ หาด้ านมาตรฐานการบริ การ และ
สุขอนามัย เพื่อจัดให้ มีการบริ หารจัดการด้ านสุขอนามัย ในสะพานปลาท่าเทียบเรื อประมงเป็ นไปตาม
มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีของสะพานปลา แพปลา ท่าเทียบเรื อประมงและตลาดกลาง
1.1.4 โครงการพัฒนาท่ าเทียบเรื อประมงนราธิวาส เร่ งรัดให้ มีการใช้ ประโยชน์ท่า
เทียบเรื อประมงนราธิวาสตามศักยภาพที่มีอยู่ และเพื่อสร้ างรายได้ เพิ่มลดปั ญหาการขาดทุนของท่าเทียบ
เรื อประมงนราธิวาส
1.1.5 โครงการสนับสนุนการทาประมงนอกน่ านนา้ ไทย เพื่อจัดหาแหล่งประมงใหม่ๆ
ให้ กบั กองเรื อประมงของไทย ให้ เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ในการพัฒนาการ
ทําประมงนอกน่านนํ ้า จัดให้ มีรูปแบบการบริ หารจัดการในการส่งเสริ มการทําประมงนอกน่านนํ ้าอย่าง
ครบวงจร และสร้ างความมัน่ คงในการจัดหาวัตถุดิบให้ กบั อุตสาหกรรมแปรรูสตั ว์นํ ้าของประเทศ
1.1.6 โครงการ FMO Mobile Application เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการทําประมง
ผิดกฎหมาย(IUU Fishing) ในการจัดให้ สะพานปลาท่าเทียบเรื อประมงขององค์การสะพานปลาเป็ นจุดรับ
แจ้ งเรื อเข้ า-ออก ให้ การจัดเก็บข้ อมูลการทําประมง ณ สถานที่ขนถ่ายสัตว์นํ ้า มีความรวดเร็ ว ถูกต้ องและ
สามารถตรวจสอบได้ ให้ บริ การข้ อมูลแหล่งที่มาของสัตว์นํ ้าแก่ผ้ ผู ลิต ผู้ประกอบการ เพื่อใช้ ตรวจสอบ
ความถูกต้ องของที่ม าของวัตถุดิบ และประสานงานกับ หน่ว ยตรวจสอบต่า งๆ ในการสอบทานข้ อ มูล
เรื อประมง เพื่อป้องกัน IUU Fishing
1.2 แผนงานพัฒนาระบบการบริ หารจั ดการตลาด มี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อ ยกระดับ
มาตรฐานการบริ ห ารจัด การตลาด เพื่ อ พัฒนากระบวนการซื อ้ ขายทุก ขันตอน
้
ตังแต่
้ การขนส่งสินค้ า
มาสูต่ ลาด การขนถ่ายสินค้ า การคัดเลือก การจําหน่าย จนถึงการบรรจุหีบห่อ เพื่อส่งต่อไปยั งตลาดย่อย
เป็ นไปอย่างสะดวก รวดเร็ ว สะอาด ถูกสุขอนามัยและมีความโปร่งใส ยุติธรรม ทังในด้
้ านนํ ้าหนักและราคา
สร้ างความความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ใช้ บริ การ ประกอบด้ วยโครงการต่างๆ ดังนี ้
1.2.1. โครงการจัดตัง้ จุดตรวจสอบด้ านการประมง ดําเนินการให้ สะพานปลาและท่า
เทียบเรื อประมง เป็ นจุดตรวจสอบด้ านการประมง เพื่อเป็ นไปตามข้ อกําหนดของประเทศคู่ค้าสินค้ าประมง
เช่น การตรวจสอบข้ อมูลเรื อประมงและสินค้ าประมง ,การตรวจสอบคุณภาพสินค้ าสัตว์นํ ้า และตรวจสอบ
แรงงานประมง
1.2.2 โครงการปรั บปรุ งค่ าบริ การและค่ าธรรมเนี ยม เพื่ อ ให้ การจัด เก็ บค่า บริ การ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ มีประสิทธิ ภาพได้ เหมาะสมกับต้ นทุนในการบริ หารจัดการ ลดภาวะการขาดทุน และ
สร้ างรายได้ เพิ่มให้ กบั หน่วยงาน
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กลยุทธ์ ท่ ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้
จากการที่รายได้ หลักจากการดําเนินงานด้ านการให้ บริ การสถานที่ขนถ่ายและจําหน่าย
สัตว์นํ ้ามีแนวโน้ มลดลงตามภาวะประมง ทําให้ องค์การสะพานปลาต้ องกําหนดกลยุทธ์ ในการหารายได้
เพิ่มจากกิจกรรมอื่น ๆ โดยกําหนดแผนงานภายใต้ กลยุทธ์ รายละเอียด ดังนี ้
2.1 แผนงานการบริหารสินทรัพย์ จัดเป็ นนโยบายสําคัญเนื่องจากองค์การสะพานปลา
มีทรัพย์สนิ ที่เป็ นที่ดิน อาคาร และสิง่ ปลูกสร้ างกระจายอยูใ่ นสะพานปลาปลาและท่าเทียบเรื อประมงต่างๆ
มูลค่ารวมเกือบ 500 ล้ านบาท แต่ยังมีการนํามาใช้ ประโยชน์เพื่อก่อให้ เกิดรายได้ อย่างจํ ากัด ในขณะที่
ปั จจุบนั ผลการดําเนินงานขององค์การสะพานปลามีแนวโน้ มลดลง การนําทรัพย์สนิ ที่มีอยูม่ าบริ หารจัด การ
เพื่อให้ เกิดรายได้ จึงเป็ นทางเลือกหนึง่ ในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว ประกอบด้ วยโครงการต่าง ๆ ได้ แก่
2.1.1 โครงการก่ อสร้ างโรงคัดเลือกบรรจุและเก็บผลิตภัณฑ์ สัตว์ นา้ (ต่ อเนื่อง
ระยะที่๒)ท่ าเทียบเรือประมงชุมพร เนื่องจากท่าเทียบเรื อประมงชุมพรมีผ้ ปู ระกอบการแพปลาจํา นวน
มากขึ ้น มีความคับคัง่ ของธุรกิจภายในท่าเทียบเรื อ ทําให้ พื ้นที่ในปั จจุบนั มีการใช้ งานเต็มพื ้นที่ จึงมีบริ หาร
จัดการสินทรั พย์ ที่ดินภายในบริ เวณท่าเทียบเรื อ ประมงชุมพร เปิ ดให้ เอกชนเข้ ามาดําเนินการก่อ สร้ าง
อาคารแพปลาเพื่อเป็ นสํานักงานแพปลา
2.1.2 โครงการพัฒนาที่ดิน แปลงบ้ านพักพนักงาน เป็ นการพัฒนาที่ดินบริ เวณ
บ้ านพัก พนักงานซึ่งเป็ นที่ดินกรรมสิท ธ์ ขององค์ การสะพานปลา ได้ แก่ บ้ านพัก พนักงาน สะพานปลา
สมุทรสาคร ท่าเทียบเรื อ ประมงหัวหิน ท่าเทียบเรื อประมงสุราษฎร์ ธานี ท่าเทียบเรื อประมงสงขลา ซึ่ง
ปั จจุบนั มีสภาพชํารุดทรุดโทรมเพื่อเป็ นอาคารที่พกั ของพนักงานและให้ บริ การบุคคลทัว่ ไป
2.2 แผนงานบูรณาการธุรกิจใหม่ เพื่อเป็ นการหาช่องทางใหม่ๆ ในการหารายได้ จาก
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการประมง ประกอบด้ วยโครงการต่างๆได้ แก่
2.2.1 โครงการจาหน่ ายสินค้ าสัตว์ นา้ และผลิตภัณฑ์ สั ตว์ นา้ แปรรู ปคุณภาพ
จัดเป็ นโครงการใหม่ที่ม่งุ เน้ นการการเพิ่มช่อ งทางการตลาด โดยเป็ นการจัดจําหน่ายสินค้ าสัตว์นํ ้าและ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ป จากกลุ่มชาวประมงและโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าขององค์การ
สะพานปลา เพื่อเป็ นการสร้ างรายได้ และสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั องค์ การสะพานปลาอีกทางหนึง่
2.3.2 โครงการสนั บสนุนการใช้ เครื่ องติดตามเรื อประมง (VMS) ในราคา
พิเศษ สาหรั บกลุ่มชาวประมงที่ร่วมโครงการ เป็ นโครงการที่องค์การสะพานปลาดําเนินการร่ วมกับ
สมาคมประมงแห่ง ประเทศไทย ในการรวมกลุ่ม ชาวประมงผู้ส นใจติ ด ตัง้ เครื่ อ งติ ด ตามเรื อ ประมง
(VMS)เพื่อเป็ นการป้องกันการทําประมงผิดกฏหมาย (IUU) โดยอสป.จะประสานงานกับบริ ษัทผู้ให้ บริ การ
ระบบเครื อข่ายสัญญาณ เพื่อคิดค่าบริ การ(Air Time)ให้ แก่ชาวประมงในราคาพิเศษ
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2.3.3 โครงการจตุจั กรสั ต ว์ น า้ สะพานปลากรุ งเทพ เพื่อ สร้ างแบรนด์ ของ
องค์การสะพานปลาเอง ตามเครื่ องหมายการค้ า FMO และคัดสรรสินค้ าสัตว์นํ ้าแปรรู ปจากสะพานปลา/
ท่าเทียบเรื อประมงที่มีชื่อเสียงจากท้ องถิ่น (Product Champion) ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน อย.
มาจัดจําหน่ายในรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ได้ รับการออกแบบอย่างสวยงานภายใต้ แบรนด์ FMO กําหนดจัดตัง้
FMO Shop บริ เวณพื ้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว เช่น สะพานปลากรุงเทพ
ท่าเทียบเรื อประมงหัวหิน และท่าเทียบเรื อประมงภูเก็ต
2.3 แผนงานปรับปรุงพัฒนาธุรกิจเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ จาก
ธุรกิจที่ดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ประกอบด้ วย
2.3.1 โครงการสนับสนุนและพัฒนาการประมง ได้ แก่ การปรับปรุ งหลักเกณฑ์
วิธีการ และรู ปแบบของโครงการให้ สินเชื่ อ เพื่อ จัดหาเครื่ อ งมื อ อุปกรณ์ ทําประมง รวมถึงการปรั บปรุ ง
ซ่อมแซมเรื อประมงและการจัดหาปั จจัยการผลิตเพื่อการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าเพื่อให้ มีประสิทธิภาพและและมี
ความคล่องตัวในการดําเนินงานมากขึ ้น
กลยุทธ์ ท่ ี 3 เสริมสร้ างสังคมประมงไทยให้ เข้ มแข็ง
เป็ นหนึ่งในวัตถุประสงค์ การดําเนินงานตามที่กําหนดได้ ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ.2496 ได้ แก่ การจัดส่งเสริ มฐานะ สวัสดิการหรื ออาชีพของชาวประมง จัดเป็ นภารกิจ
เชิงสังคม ซึง่ องค์การสะพานปลาให้ ความสําคัญและดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องรายละเอียด ดังนี ้
3.1 แผนงานสร้ า งเสริ ม ความรู้ ในชุ ม ชนประมง ให้ ชาวประมงมี ค วามรู้ ด้ านอื่ น ๆ
ที่สนับสนุนการประกอบอาชีพ สนับสนุนให้ ครอบครัว ชาวประมงมีความรู้ ในการประกอบอาชีพเสริ มเพื่อ
สร้ างรายได้ ตลอดจนการส่งเสริ มสวัสดิการด้ านต่างๆ ประกอบด้ วยโครงการต่างๆได้ แก่
3.1.1 โครงการอุดหนุนอาชีพการทาประมงสู่ความยั่งยืน ช่วยเหลือชาวประมงและ
สร้ างขวัญและกําลังใจ พัฒนายกระดับชาวประมง ส่งเสริ มการใช้ เครื่ องมื อการทําประมงที่ถูกกฏหมาย
บรรเทาความเดือนร้ อน และกลุม่ เป้าหมายมีชีวิตที่ดีขึ ้นและเป็ นที่ยอมรับในสังคม
3.1.2 โครงการส่ งเสริ ม การศึกษาด้ า นประมงและสวัส ดิการการศึก ษาแก่ บุต ร
หลานชาวประมงที่ประสบภัย เป็ นโครงการที่องค์ การสะพานปลาให้ เงินอุดหนุนเป็ นทุนการศึกษาแก่
นิสติ นักศึกษา ที่กําลังศึกษาด้ านประมงในสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนอุดหนุนทุนการศึกษาแก่บุตร
หลานชาวประมงที่ประสบภัย
3.2 แผนงานรั กษ์ ส่ ิ งแวดล้ อม เพื่อ ลดปั ญหามลภาวะเป็ นพิษด้ านต่างๆที่เกิ ดจาก
กิจกรรมในสะพานปลาและท่าเทียบเรื อ ประมง ทังในด้
้ านกลิ่น ขยะ และนํ ้าเสีย ประกอบด้ วยโครงการ
ต่างๆ ได้ แก่
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3.2.1 โครงการฟื ้ นฟูอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้ในการฟื น้ ฟูอนุรักษ์ ทรัพยากร ให้ ชุมชนมีนํ ้าสะอาดไว้ อุปโภคบริ โภค สร้ างเสริ มความมั่นคง
ให้ มีแหล่งจับสัตว์นํ ้ามากขึ ้น และส่งเสริ มเศรษฐกิจด้ านประมงให้ อยูค่ กู่ บั ประเทศ
กลยุทธ์ ท่ ี 4 เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
เป็ นการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามพันธกิจให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นและ
เป็ นไปตามนโยบายที่กระทรวงการคลังกําหนดรายละเอียด ดังนี ้
4.1 แผนพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ดการ เป็ นการเพิ่ม ประสิทธิ ภ าพภายในการ
ดําเนินงานทังในเรื
้ ่ องของขันตอนปฏิ
้
บตั ิงาน ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ตลอดจนการนําแนวคิดในการบริ หาร
จัดการสมัยใหม่เข้ ามาปรับใช้ ในองค์กร ประกอบด้ วยโครงการต่างๆ ได้ แก่
4.1.1 โครงการน าระบบการบริ หารจั ด การเพื่ อสร้ างมู ล ค่ าเพิ่ มทาง
เศรษฐศาสตร์ (ECONOMI VALUE MANAGEMENT : EVM) มาบริ หารจัดการองค์ การสะพาน
ปลา เป็ นการดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ การลงทุน
ขององค์กรเป็ นไปอย่างคุ้มค่า
4.1.2 โครงการปรั บปรุ งโครงสร้ างองค์ กร เพื่อให้ โครงสร้ างการบริ หารสอดคล้ อง
กับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร เพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารงานและรองรับการขยายงานใน
อนาคต สามารถกําหนดอัตรากําลังบุคลากรที่เหมาะสมกับปริ มาณงาน และกรอบภารกิจ
4.1.3 โครงการแก้ ไขปรับปรุง กฏระเบียบ ข้ อบังคับขององค์ การสะพานปลาให้
ทันสมัย เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการองค์กรและลดขันตอนการดํ
้
าเนินงาน โดยปรับปรุ ง
แก้ ไขกฏระเบียบ ข้ อบังคับขององค์การสะพานปลาที่มีอยู่ ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน
4.1.4 โครงการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้ างขวัญและกําลังใจ
ให้ กบั ผู้ปฏิบตั ิงาน โดยผู้ที่มีผลการปฏิบตั งานดีควรได้ รับการประเมินและผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยยึด
หลักยุติธรรมและคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
4.2 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์ กร
เพื่อช่วยให้ การพัฒนาองค์กรสามารถดําเนินไปได้ โดยไม่มีอุปสรรค บุคลากรในหน่วยงาน
จะต้ องมี ความพร้ อมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อ รองรั บการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ ้นโดยเฉพาะ
เทคนิ ค การบริ ห ารสมัย ใหม่ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตลอดจนความรู้ ในด้ า นเฉพาะสาขาต่ า งๆ
รายละเอียด ดังนี ้
4.2.1 โครงการปรั บ ปรุ ง การก าหนดทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะที่จาเป็ นต่ องาน(competency) ในตาแหน่ งต่ าง ๆ โดยการวิเคราะห์คุณสมบัติที่จําเป็ นใน
ตําแหน่งต่างๆ เปรี ยบเทียบกับคุณสมบัติของบุคลากรที่ดํารงตําแหน่งนัน้ เพื่อวางแผนในการปรับ เปลี่ยน
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ฝึ กอบรมให้ ความรู้ เพิ่ ม เติม หรื อ สรรหาบุ ค ลากรที่เ หมาะสม ซึ่ง จะช่ว ยในการเพิ่ม ประสิท ธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงาน
4.2.2 โครงการฝึ กอบรมพนักงานองค์ การสะพานปลา โดยการจัดฝึ กอบรมทัง้
ภายในหน่วยงาน และการส่งไปศึกษา ฝึ กอบรมในสถาบันต่า ง ๆ เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับ
มอบหมายได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายในหน่วยงานให้ กับพนักงาน และ
การเสริ มสร้ างทักษะและวิชาความรู้ใหม่ๆ ในการทํางาน เพื่อให้ มีความก้ าวหน้ าในอาชีพตามขันตอน
้
และ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม
4.3 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญในการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานทุก
ด้ าน เพื่อให้ องค์กรสามารถก้ าวทันไปกับการเปลีย่ นแปลง รายละเอียด ดังนี ้
4.3.1 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System
: MIS) นํามาประมวลผลสารสนเทศที่ได้ รับมาจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อ งในหลายๆด้ าน ภายในองค์กร
รวมถึงบริ หารขันตอนในการทํ
้
างานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ ได้ สารสนเทศที่ถูกต้ อง สามารถนํามาเข้ าสู่
ระบบเพื่อช่วยให้ ผ้ บู ริ หารมองเห็นผลการปฏิบตั ิงานทัว่ ไปภายในองค์กรได้ ทําให้ สามารถควบคุมจัดการ
และวางแผนให้ บรรลุเป้าหมายได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
4.3.2 โครงการพัฒนาระบบบริ หารจัดการองค์ ความรู้ Knowledge Management
(KM) สนับสนุน ส่งเสริ มให้ พนักงานขององค์การสะพานปลาได้ เรี ยนรู้ ในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการทํางานโดย
ใช้ งานผ่านระบบบริ หารจัดการองค์ ความรู้ ซึ่งระบบจะก่อให้ เกิ ดกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและเกิดการถ่ายทอดความรู้ นําไปสูแ่ นวทางปฏิบตั ิที่ดีขึ ้นต่อไป
4.3.3 โครงการปรั บปรุ งเว็บไซต์ เพื่อให้ เว็บไซต์ขององค์กรนอกจากจะเป็ นสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ แล้ วยังต้ องพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถของการให้ บริ การสูบ่ ริ การทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริ การ รวมทังสร้
้ างความสัมพันธ์ ที่ดีเชื่อมโยงระหว่าง
ประชาชน ภาคธุรกิจ รวมถึงให้ สามารถก้ าวไปสูก่ ารบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐด้ วยกัน
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แผนการดาเนินงานโครงการตาม
แผนวิสาหกิจ 2559-2563 องค์ การสะพานปลา
โครงการตามแผนวิสาหกิจ 2559-2563
2559 2560 2561
กลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ
1) พัฒนาการตลาดสินค้ าสัตว์ นา้ ให้ ได้ มาตรฐานและ
เป็ นธรรม
1.โครงการศูนย์กลางอาหารทะเลกรุงเทพ(Bangkok Seafood
Complex)*
2.โครงการศูนย์กลางนําเข้ าและส่งออกสัตว์นํ ้าสมุทรสาคร*
3.โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรื อประมง*
4.โครงการสนับสนุนการทําประมงนอกน่านนํ ้าไทย*
5. โครงการจัดเก็บข้ อมูลการทําประมงด้ วยFMO Mobile
Application*
6.โครงการจัดตังจุ
้ ดตรวจสอบด้ านประมง(Port-in Port-out
Check Point)*
7.โครงการปรับปรุงค่าบริ การและค่าธรรมเนียม*
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้
1.โครงการก่อสร้ างโรงคัดเลือกบรรจุและเก็บผลิตภัณฑ์สตั ว์
นํ ้า(ต่อเนื่องระยะที่ ๒) ท่าเทียบเรื อประมงชุมพร**
2. โครงการพัฒนาทีด่ ินบ้ านพักพนักงาน
3. โครงการซื ้อขายสินค้ าสัตว์นํ ้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์นํ ้าแปรรูป
คุณภาพ*
4.โครงการจตุจกั รสัตว์นํ ้าสะพานปลากรุงเทพ**
5.โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง ปี 2559*
6.โครงการสนับสนุนการใช้ เครื่ องติดตามเรื อประมง(VMS)*
หมายเหตุ
1. โครงการที่มีเครื่ องหมาย * เป็ นโครงการที่ดําเนินการต่อเนื่องจากปี 2558 มาแล้ ว
2. โครงการที่มีเครื่ องหมาย ** เป็ นโครงการที่ดําเนินการใหม่เริ่ มตังแต่
้ ปี 2559 เป็ นต้ นไป

2562

2563
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แผนการดาเนินงานโครงการตาม
แผนวิสาหกิจ 2559-2563 องค์ การสะพานปลา
2559 2560 2561
โครงการตามแผนวิสาหกิจ 2559-2563
กลยุทธ์ ด้านส่ งเสริมการประมงและบริหารจัดการ
3) เสริมสร้ างสังคมประมงไทยให้ เข้ มแข็ง
1.โครงการอุดหนุนอาชีพการทําประมงสูค่ วามยัง่ ยืน**
2.โครงการอุดหนุนอุดหนุนและส่งเสริ มด้ านการศึกษา
เกี่ยวกับด้ านประมง**
3.โครงการฟื น้ ฟูอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม**
4) เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
1.โครงการนําระบบการบริ หารจัดการเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐศาสตร์ **
2.โครงการปรับปรุงโครงสร้ างองค์กร*
3.โครงการปรับปรุงระเบียบข้ อบังคับขององค์การสะพาน
ปลา*
4.โครงการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
5.โครงการปรับปรุงการกําหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และคุณลักษณะที่จําเป็ นต่องาน *
6.โครงการฝึ กอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา *
7.โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management
Information System : MIS)*
8.โครงการพัฒนาระบบบริ หารจัดการองค์ความรู้
Knowledge Management (KM) ต่อเนื่อง*
9.โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ(ต่อเนื่อง)*
หมายเหตุ
1. โครงการที่มีเครื่ องหมาย * เป็ นโครงการที่ดําเนินการต่อเนื่องจากปี 2558 มาแล้ ว
2. โครงการที่มีเครื่ องหมาย ** เป็ นโครงการที่ดําเนินการใหม่เริ่ มตังแต่
้ ปี 2559 เป็ นต้ นไป

2562

2563
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ความเชื่อมโยงของแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐกับ
แผนวิสาหกิจประจาปี 2559-2563 องค์ การสะพานปลา
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บทที่ 5
แผนบริหารความเสี่ยงกับแผนวิสาหกิจปี 2559-2563
1. ประเด็นปั ญหาขององค์ การสะพานปลา
1) รายได้ จากการดาเนิ นงานมีแนวโน้ มลดลง รายได้ หลักขององค์การสะพานปลา
มาจากการจัดเก็บค่าบริ การ และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการให้ บริ การสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมง
ซึ่งขึ ้นอยู่กับ ภาวการณ์ ประมง เป็ นหลัก ปั จจุบันรายได้ ดงั กล่าวมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อ เนื่อ งจากภาวะ
ประมงซบเซา ในขณะที่การหารายได้ จากการบริ หารทรัพย์สนิ และการดําเนินธุรกิจยังขาดความชัดเจน
2) ปั ญ หาการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology-IT) ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานยังมีอยู่ค่อนข้ างจํากัด จาก
ปั ญหาทังในเรื
้ ่ อง Hardware ได้ แก่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ต่างๆ และ Software ได้ แก่ การพัฒนาระบบงาน
ต่างๆ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจํากัด ทําให้ การจัดเก็บข้ อมูล การประมวลผล และการเผยแพร่
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ขององค์การสะพานปลา ยังไม่เต็มประสิทธิ ภาพ
3) ปั ญหาสุ ขอนามัยของสะพานปลาและท่ าเทีย บเรื อประมงยั งไม่ เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล
การดํา เนินงานของสะพานปลาและท่าเทีย บเรื อ ประมงยังมี จุดอ่ อ นเกี่ ย วกับการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายด้ านสิ่งแวดล้ อม และข้ อกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยสินค้ าสัตว์นํ ้าตลอดจน
สถานที่จําหน่ายและขนถ่ายสัตว์นํ ้า ของประเทศผู้นําเข้ าสินค้ าสัตว์นํ ้า โดยเฉพาะสหภาพยุโรป เนื่องจาก
อาคารสิ่งปลูกสร้ างส่วนใหญ่มีอายุการใช้ งานค่อนข้ างยาวนาน และไม่ได้ ออกแบบเพื่อรองรับระบบการ
ดูแลด้ านสิง่ แวดล้ อม และไม่เป็ นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย
4) ปั ญหาด้ านการบริหารจัดการองค์ กร
กระบวนการดําเนินงานในองค์กรยังมีระบบการบริ หารงานของส่วนงานที่แตกต่างกัน
จึงทําให้ มาตรฐานการดําเนินการ และการประเมินติดตามงานจึงแตกต่างกัน บุคลากรบางส่วนยังขาด
ทัก ษะ ความสามารถ และคุณ สมบัติ ข องบุ ค ลากรที่ เ หมาะสมกับ งาน จึ ง ทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น งานขาด
ประสิทธิ ภาพเกิดความย่อหย่อนในการดําเนินงาน และปั ญหาการเกิดช่องว่างในการดําเนินงาน พบว่า
ในช่ว ง พ.ศ.2553-2558 บุคลากรองค์ การสะพานปลาได้ หมดอายุ ร าชการเป็ นจํ า นวน 68 ท่าน จาก
พนักงานทังหมด
้
291 ท่าน (ในปี พ.ศ. 2554) คิดเป็ น 23% ของจํานวนพนักงานทังหมด
้
ซึง่ ทําให้ บุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถ ลดลงเป็ นจํานวนมาก จึงทําให้ การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การสะพานปลา
มีปัญหาได้ เนื่องจากการเกิดช่องว่างของบุคลากรที่เป็ นระยะห่างทังด้
้ านวัยวุฒิและคุณวุฒิ ย่อมส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ลดลง

45

2. การระบุปัจจัยเสี่ยง
1. ปั จจัยเสี่ยง : กาไร/(ขาดทุน) ต่ากว่ าเป้าหมาย (FR1)
การที่องค์การสะพานปลามีผลการดําเนินงานกําไร/(ขาดทุน) ตํ่ากว่าเป้าหมาย ทําให้ องค์กรมี
ฐานะการเงินไม่เข้ มแข็ง ไม่ได้ รับความเชื่อมัน่ จากหน่วยงานภายนอก ทําให้ มีผลต่อการขาดงบประมาณใน
การพัฒนาองค์ ก ร และทําให้ ค ะแนนประเมิ น ผลงานของรั ฐ วิสาหกิ จตํ่ากว่ามาตรฐาน (ระดับ 3) ตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยสาเหตุสาํ คัญที่ทําให้ ผลกําไร/(ขาดทุน) ตํ่ากว่าเป้าหมาย ได้ แก่
1. ค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากรเพิ่มขึ ้นตามนโยบายรัฐบาลและองค์กร มีระดับความรุ นแรงของ
สาเหตุสงู มาก นํ ้าหนักของสาเหตุตอ่ ปั จจัยเสีย่ งคิดเป็ น 31%
2. รายได้ หลัก ได้ แก่ ค่าบริ การ และค่าธรรมเนียมสัตว์ นํ ้าผ่านท่า ซึ่งขึ ้นอยู่ กับภาวการณ์
ประมงที่มีแนวโน้ มลดลง มีระดับความรุนแรงของสาเหตุสงู นํ ้าหนักของสาเหตุตอ่ ปั จจัยเสีย่ งคิดเป็ น 19%
3. การบริ หารทรัพย์ สินยังไม่มีความชัดเจนในการใช้ แหล่งเงินลงทุนจากภายนอก ทําให้ มี
ผลกระทบต่อผลกําไร/(ขาดทุน) ขององค์กร (เป็ นสาเหตุที่เกิ ดจากปั จจัยเสื่ยงอื่น) มีระดับความรุ นแรงของ
สาเหตุสงู มาก นํ ้าหนักของสาเหตุตอ่ ปั จจัยเสีย่ งคิดเป็ น 25%
4. การดําเนินการทางธุรกิจใหม่อาจไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ทําให้ มีผลกระทบต่อผลกําไร/
(ขาดทุน) ขององค์กร (เป็ นสาเหตุที่เกิดจากปั จจัยเสีย่ งอื่น) มีระดับความรุ นแรงของสาเหตุสงู มาก นํ ้าหนัก
ของสาเหตุตอ่ ปั จจัยเสีย่ งคิดเป็ น 25%
ประเมินระดับความรุนแรงของปั จจัยเสีย่ ง :
ระดับโอกาสเกิด : 5 โอกาสเกิดระดับสูงมาก พิจารณาจากผลการดําเนินงาน 5 ปี ย้ อนหลัง องค์การ
สะพานปลามีผลการดําเนินงาน (กําไร/(ขาดทุน)) ตํ่ากว่าเป้าหมายทุกปี โอกาส
เกิดมากกว่า 70% ขึ ้นไป
ระดับผลกระทบ : 5 ผลกระทบระดับสูงมาก พิจารณาจากในปี 2557 องค์การสะพานปลามีผลการ
ดําเนินงาน (กําไร/(ขาดทุน)) ตํ่ากว่าเป้าหมาย 100% คาดว่าปี 2558 ผลการ
ดําเนินงาน (กําไร/(ขาดทุน)) จะตํ่ากว่าเป้าหมาย (1.075 ล้ านบาท) 50% ขึ ้นไป
การวิเคราะห์ สาเหตุและความรุนแรงของสาเหตุของปั จจัยเสี่ยง
สาเหตุ : 1. ค่ าใช้ จ่ายด้ านบุคลากรเพิ่มขึน้ ตามนโยบายรัฐบาลและองค์ กร
ในปี งบประมาณ 2558 องค์การสะพานปลาต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายด้ านบุคลากรเพิ่มขึ ้นตามนโยบาย
รัฐบาล และจากการปรับเพิ่มเงินเดือนประจําปี ของพนักงาน ซึง่ คาดว่าองค์การสะพานปลาจะมีผลกระทบ
เกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากรเพิ่มขึ ้นอย่า งน้ อยประมาณ 7 ล้ านบาท ในปี 2558หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้ อย
ละ 6 ของค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากร (113.425 ล้ านบาท) โอกาสเกิดคาดว่ามากกว่า 70% ขึ ้นไป
สาเหตุ : 2. รายได้ หลักมีแนวโน้ มลดลงจากภาวการณ์ ประมง
รายได้ คา่ บริ การและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึง่ เป็ นรายได้ หลักขององค์การะสพานปลาขึ ้นอยู่กั บ
ภาวะการประมง ในปี งบประมาณ 2557 ตังงบประมาณไว้
้
86.0.88 ล้ านบาท จัดเก็บได้ จริ ง 75.175 ล้ าน
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บาท ตํ่ากว่าเป้าหมาย 10.913 ล้ านบาท (13%) คาดว่าในปี งบประมาณ 2558มีแนวโน้ มลดลงประมาณ
15% ของรายได้ คา่ บริ การและค่าธรรมเนียม (87.693 ล้ านบาท) โอกาสเกิดเหตุการณ์สงู ประมาณมากกว่า
70% ทังนี
้ ้ เนื่องจากตังแต่
้ ปี 2553 – 2557 รายได้ หลักมีแนวโน้ มลดลงต่อเนื่อง
สาเหตุ : 3. การบริหารทรัพย์ สินยังไม่ มีความชัดเจนในการใช้ แหล่ งเงินลงทุนจากภายนอก
องค์ ก ารสะพานปลาได้ มีนโยบายในการหารายได้ เ พิ่มจากการบริ หารทรั พ ย์ สินที่ มีอ ยู่ใ น
หน่วยงานสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงต่าง ๆ แต่เนื่องจากองค์การสะพานปลาไม่มีเงินลงทุนเองจึง
ต้ องใช้ แหล่งเงินลงทุนจากภายนอก ซึง่ มักเกิดความเสีย่ งไม่มีความชัดเจนแน่นอนที่โครงการจะเกิดขึ ้นตาม
แผนบริ ห ารทรั พ ย์ สิน หรื ออาจมี ความล่าช้ าในการจัดทํ า โครงการ ซึ่ง โอกาสเกิ ดเหตุก ารณ์ ประมาณ
มากกว่า 50% และอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย (1.060 ล้ านบาท) ความสําเร็ จของโครงการมากกว่า
50%
สาเหตุ : 4. การดาเนินการทางธุรกิจใหม่ อาจไม่ เป็ นไปตามเป้าหมาย
รายได้ จากการดําเนินธุรกิจใหม่ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย โดยในปี 2557 องค์การสะพานปลามี
ประมาณการรายได้ จากธุรกิจใหม่ 77.892 ล้ านบาท ผลงานจริ งมีรายได้ เบื ้องต้ น 6.026 ล้ านบาท ตํ่ากว่า
เป้าหมาย 71.866 ล้ านบาท (92%) คาดว่าในปี งบประมาณ 2558 รายได้ จากธุ รกิ จ ใหม่อ าจตํ่ ากว่า
เป้าหมาย (54.256 ล้ านบาท) 81% และมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ประมาณมากกว่า50%
2. ปั จจัยเสี่ยง : การบริหารทรัพย์ สินยังไม่ มีความชัดเจนในการใช้ แหล่ งเงินลงทุน
จากภายนอก (OR1):
การบริ หารทรัพย์สนิ องค์การสะพานปลาใช้ เงินลงทุนจากภายนอกทําให้ ไม่มีความชัดเจน บาง
โครงการไม่มีผ้ สู นใจลงทุน มีความล่าช้ าในการเกิ ดโครงการ หรื ออาจไม่เกิ ดโครงการ ส่งผลกระทบต่อ
ความสําเร็ จของโครงการ และรายได้ ที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ตลอดจนส่งผลต่อผลการดําเนินงานกําไร/(ขาดทุน)
ในภาพรวมขององค์กรด้ วย โดยสาเหตุสาํ คัญที่ทําให้ โครงการบริ หารทรัพย์สนิ ยังไม่มีความชัดเจนในการใช้
แหล่งเงินลงทุนจากภายนอก ได้ แก่
1. องค์การสะพานปลาไม่มีเงินลงทุนเองต้ องให้ เอกชนเป็ นผู้ลงทุน ซึ่งบางโครงการอาจไม่มี
ผู้สนใจมาลงทุน นํ ้าหนักสาเหตุตอ่ ปั จจัยเสีย่ ง 100% มีระดับความรุนแรงของสาเหตุสงู นํ ้าหนักของสาเหตุ
ต่อปั จจัยเสีย่ งคิดเป็ น 50%
2. กําไร/(ขาดทุน) ตํ่ากว่าเป้าหมาย ซึง่ มีผลต่อการลงทุนและพัฒนาองค์กร (เป็ นสาเหตุที่เกิด
จากปั จจัยเสีย่ งอื่น) มีระดับความรุนแรงของสาเหตุสงู นํ ้าหนักของสาเหตุตอ่ ปั จจัยเสีย่ งคิดเป็ น 50%
ประเมินระดับความรุนแรงของปั จจัยเสี่ยง :
ระดับโอกาสเกิด : 4 โอกาสเกิดระดับสูง เนื่องจากคาดว่าอาจไม่มีผ้ สู นใจลงทุน โอกาสเกิดประมาณ
มากกว่า 50%
ระดับผลกระทบ : 5 ผลกระทบระดับสูงมาก เนื่องจากคาดว่าอาจทําให้ เกิดความสําเร็ จของการ
ดําเนินงาน และรายได้ ของโครงการฯ ตํ่ากว่าเป้าหมายมากกว่า 50%
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สาเหตุ : 1. องค์การสะพานปลาไม่มีเงินลงทุนเองต้ องให้ เอกชนเป็ นผู้ลงทุน
องค์การสะพานปลามีแนวทางในการหารายได้ เพิ่มขึ ้น โดยการจัดทําแผนบริ หารทรัพย์สินที่มี
อยูต่ ามสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงในส่วนภูมิภาค แต่เนื่องจากองค์การสะพานปลาในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมามีผลประกอบการขาดทุน ทําให้ ขาดงบประมาณในการลงทุน ซึ่งโครงการต่าง ๆ ต้ องใช้ แหล่ง
เงินทุนจากภายนอก โดยมีนโยบายให้ เอกชนเป็ นผู้ลงทุน ทําให้ เกิดความเสีย่ งของโครงการอาจมีผลกระทบ
ทําให้ บางโครงการไม่มีผ้ สู นใจลงทุน ซึง่ อาจทําให้ องค์การสะพานปลาสูญเสียรายได้ 1.060 ล้ านบาท โดย
มีโอกาสเกิดประมาณมากกว่า 50%
สาเหตุ : 2. กําไร/(ขาดทุน) ตํ่ากว่าเป้าหมาย
การที่องค์การสะพานปลามีผลการดําเนินงานที่มีกําไร/(ขาดุทน) ตํ่ากว่าเป้าหมาย จะทําให้
องค์ กรมี ฐานะการเงินไม่เข็มแข็ง ไม่ได้ รับความเชื่ อ มั่นจากหน่วยงานภายนอก ทําให้ มีผลต่อ การขาด
งบประมาณในการลงทุนพัฒนาองค์กร และอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสําเร็ จของโครงการฯ ถึง
50% ซึง่ โอกาสเกิดเหตุการณ์ประมาณ 50%
3. ปั จจัยเสี่ยง : การดาเนินการทางธุรกิจใหม่ อาจไม่ เป็ นไปตามเป้าหมาย (SR1)
องค์การสะพานปลาได้ มีนโยบายในการสร้ างรายได้ จากการดําเนินงานเชิงธุรกิจด้ วยกลยุทธ์
ใหม่ ๆ ซึง่ อาจไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากสาเหตุสาํ คัญ ดังนี ้
1. ไม่มีผ้ สู นใจลงทุนตามโครงการ นํ ้าหนักสาเหตุต่อปั จจัยเสี่ยง 50% ระดับความรุ นแรงสูง
นํ ้าหนักของสาเหตุตอ่ ปั จจัยเสีย่ งคิดเป็ น 29%
2. มี ผ้ ูสนใจลงทุนแต่ภายหลังเกิ ดความไม่พร้ อ มในการดําเนินงาน ทําให้ ส่งผลกระทบต่อ
ความสําเร็ จของโครงการ และตัวชี ว้ ัดทางการเงิน นํ ้าหนักสาเหตุต่อ ปั จจัยเสี่ยง 50% ระดับของความ
รุนแรงสูง และนํ ้าหนักของสาเหตุตอ่ ปั จจัยเสีย่ งคิดเป็ น 24%
3. กระบวนการทํางานยังไม่สามารถดําเนินการได้ ตามเป้าหมาย ทําให้ มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของธุรกิจใหม่อาจไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย (เป็ นสาเหตุที่เกิดจากปั จจัยเสี่ยงอื่น) มีระดับความ
รุนแรงสูง และนํ ้าหนักของสาเหตุตอ่ ปั จจัยเสีย่ งคิดเป็ น 23%
4. การพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้ องกับโครงสร้ างองค์กร ทําให้ มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของธุรกิ จใหม่อาจไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย (เป็ นสาเหตุที่เกิดจากปั จจัยเสี่ยงอื่น) มีระดับความรุ นแรงสูง
และนํ ้าหนักของสาเหตุตอ่ ปั จจัยเสีย่ งคิดเป็ น 24%
ประเมินระดับความรุนแรงของปั จจัยเสี่ยง :
ระดับโอกาสเกิด : 4 โอกาสเกิดระดับสูง เนื่องจากคาดว่าอาจไม่มีผ้ สู นใจลงทุน โอกาสเกิดประมาณ
มากกว่า 50%
ระดับผลกระทบ : 5 ผลกระทบระดับสูงมาก เนื่องจากคาดว่าอาจทําให้ เกิดความสําเร็ จของการดําเนินงาน และ
รายได้ ของโครงการตํ่ากว่าเป้าหมายมากกว่า 50%
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สาเหตุ : 1. ไม่มีผ้ สู นใจลงทุน
องค์การสะพานปลาได้ ปรับกลยุทธ์ ด้านธุรกิจ โดยเน้ นเรื่ องความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย
โดยให้ เอกชนมาดําเนินการภายใต้ การกํากับดูแลขององค์การสะพานปลา และได้ ทําการประกาศเชิญชวน
ให้ เอกชนเสนอแผนลงทุน แต่อาจเกิดกรณีที่องค์การสะพานปลาประกาศเชิญชวนแล้ วไม่มีผ้ ใู ดสนใจ ทําให้
เกิดผลกระทบต่อโครงการ เกิดความล่าช้ า หรื ออาจต้ องเลิกล้ มโครงการ ซึ่งอาจทําให้ องค์การสะพานปลา
สูญเสียรายได้ 25.968 ล้ านบาท โดยมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ประมาณมากกว่า 50%
สาเหตุ : 2. ผู้สนใจลงทุนที่ได้ รับสิทธิขาดความพร้ อมในภายหลัง
ผู้สนใจลงทุนที่ได้ รับการคัดเลือกจากองค์การสะพานปลาแล้ วภายหลังที่ได้ เข้ าดําเนินงาน
โครงการแล้ วเกิ ดปั ญหาขาดความพร้ อม และทําให้ เกิ ดผลกระทบต่อ การดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมาย
ประมาณมากกว่า 50% ซึง่ โอกาสเกิดเหตุการณ์ประมาณ 50%
สาเหตุ : 3. กระบวนการทํางานยังไม่สามารถดําเนินการได้ ตามเป้าหมาย
กระบวนการทํางานขององค์ การสะพานปลายังไม่สามารถดําเนินการได้ ตามเป้าหมาย ซึ่ง
องค์ การสะพานปลายังไม่มีการกํ าหนดลักษณะของงาน และกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กําหนด
จํ า นวนบุ ค ลากรไม่ ส อดคล้ อ งกับ ปริ ม าณงาน ทํ า ให้ ก ารปฏิ บัติ ง านได้ ไ ม่ เ ต็ ม ความสามารถอย่า งมี
ประสิท ธิ ภ าพ โดยส่ง ผลกระทบให้ ป ระสิท ธิ ภ าพในการดํ า เนิน งานขององค์ การสะพานปลาไม่ บ รรลุ
เป้าหมาย 50% โดยมีโอกาสเกิดประมาณ 50%
สาเหตุ : 4. การพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้ องกับโครงสร้ างองค์กร
ตามนโยบายในการหารายได้ เพิ่มขององค์การสะพานปลา ได้ มีการปรับโครงสร้ างขององค์กร
เพื่อให้ สอดคล้ องและรองรับกับธุรกิจในรูปแบบใหม่ รวมถึงบุคลากรที่ยงั ขาดความพร้ อมในการดําเนินงาน
ทําให้ การปฏิบตั ิงานได้ ไม่เต็มความสามารถอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยส่งผลกระทบให้ ความสําเร็ จในการ
ดําเนินงานขององค์การสะพานปลาไม่บรรลุเป้าหมาย 50% โดยมีโอกาสเกิดประมาณ 50%
4. ปั จจัยเสี่ยง : สะพานปลาและท่ าเทียบเรือประมงต้ องมีการพัฒนาให้ เป็ นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้ อม (CR1)
ผลกระทบต่อชื่ อเสียงองค์ กรซึ่งเป็ นหน่วยงานภาครั ฐ แต่มีการดําเนินงานที่ไม่เป็ นไปตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้ อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้ อ มทังด้
้ านกลิ่นและคุณภาพนํ ้าทิ ้งจากหน่วยงาน
สะพานปลาและท่าเที ยบเรื อ ประมง ซึ่งกรมควบคุม มลพิ ษเริ่ มให้ ความสนใจปั ญหาสิ่ง แวดล้ อ มของ
หน่วยงานองค์การสะพานปลา โดยมีสาเหตุสาํ คัญได้ แก่
1. ขาดงบประมาณจัดทําระบบบํา บัดนํ ้าเสีย ซึ่งต้ อ งใช้ งบประมาณจํ านวนมาก นํ ้าหนัก
สาเหตุต่อปั จจัยเสี่ยง 100% มีระดับความรุ นแรงของสาเหตุสงู นํ ้าหนักของสาเหตุต่อปั จจั ยเสี่ยงคิดเป็ น
56%
2. กําไร/(ขาดทุน) ตํ่ากว่าเป้าหมาย ซึง่ มีผลต่อการลงทุนและพัฒนาองค์กร (เป็ นสาเหตุที่เกิด
จากปั จจัยเสีย่ งอื่น) มีระดับความรุนแรงของสาเหตุสงู นํ ้าหนักของสาเหตุตอ่ ปั จจัยเสีย่ ง คิดเป็ น 44%
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ประเมินระดับความรุนแรงของปั จจัยเสี่ยง :
ระดับโอกาสเกิด : 3 โอกาสเกิดระดับปานกลาง เนื่องจากอาจไม่ได้ รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน โอกาสเกิดประมาณ 50%
ระดับผลกระทบ : 5 ผลกระทบระดับสูงมาก เนื่องจากมีผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กรในระยะยาวมากกว่า
1 ปี ขึ ้นไป
สาเหตุ : 1. ขาดงบประมาณจัดทําระบบบําบัดนํ ้าเสีย
องค์การสะพานปลามีสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงที่มีกิจกรรมการขนถ่ายสัตว์นํ ้า 15
แห่ง แต่มีหน่วยงานที่มีระบบบําบัดนํ ้าเสียแล้ ว 5 แห่ง ยังเหลือ อีก 10 แห่ง หรื อร้ อ ยละ 70 ยังไม่มีระบบ
บําบัดนํา้ เสีย ซึ่งไม่เป็ นไปตามกฎหมายเกี่ ยวกับสิ่งแวดล้ อ ม จึงต้ องขอการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครั ฐ ทําให้ ใช้ เวลานานในการปรั บปรุ ง ทําให้ มีผลกระทบต่อ ชุมชนและการดําเนินงานในระยะยาว
มากกว่า 1 ปี ขึ ้นไป และมีโอกาสเกิดเนื่องจากไม่ได้ รับงบประมาณแผ่นดินประมาณ ๕๐%
สาเหตุ : ๒. กําไร/(ขาดทุน) ตํ่ากว่าเป้าหมาย
การที่องค์การสะพานปลามีผลการดําเนินงานที่มีกําไร/(ขาดทุน ) ตํ่ากว่าเป้าหมาย จะทําให้
องค์ กรมี ฐานะการเงินไม่เข็มแข็ง ไม่ได้ รับความเชื่ อ มั่นจากหน่วยงานภายนอก ทําให้ มีผลต่อ การขาด
งบประมาณในการลงทุนพัฒนาองค์กร และอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสําเร็ จของโครงการฯ ถึง
๕๐% ซึง่ โอกาสเกิดเหตุการณ์ประมาณ ๕๐%
๕. ปั จจัยเสี่ยง : สะพานปลาและท่ าเทียบเรือประมงต้ องมีการพัฒนาให้ ได้ มาตรฐานสุขอนามัย (CR๒):
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในทางลบ เนื่องจากภารกิจในการดูแลด้ านสินค้ าสัตว์นํ ้า
เพื่อบริ โภค แต่มีการดําเนินการยังไม่เป็ นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยตามหลักเกณฑ์ของกรมประมง และ
ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคขาดความเชื่อมั่นต่อด้ านคุณภาพสินค้ าสัตว์นํ ้าที่มาจากหน่วยงานขององค์การสะพาน
ปลา โดยมีสาเหตุสาํ คัญ ได้ แก่
๑. สิง่ ปลูกสร้ างมีอายุการใช้ งานมานานและมีสภาพทรุดโทรม มีผลกระทบต่อปั จจัยเสี่ยงเป็ น
นํ ้าหนัก ๕๐% มีระดับความรุนแรงของสาเหตุสงู นํ ้าหนักของสาเหตุตอ่ ปั จจัยเสีย่ ง คิดเป็ น ๓๗%
๒. ขาดงบประมาณซ่อมแซมและลงทุน มีผลกระทบต่อปั จจัยเสีย่ งเป็ นนํ ้าหนัก ๕๐% มีระดับ
ความรุนแรงของสาเหตุสงู นํ ้าหนักของสาเหตุตอ่ ปั จจัยเสีย่ ง คิดเป็ น ๓๕%
๓. กําไร/(ขาดทุน) ตํ่ากว่าเป้าหมาย ซึง่ มีผลต่อการลงทุนและพัฒนาองค์กร (เป็ นสาเหตุที่เกิด
จากปั จจัยเสีย่ งอื่น) มีระดับความรุนแรงของสาเหตุสงู นํ ้าหนักของสาเหตุตอ่ ปั จจัยเสีย่ ง คิดเป็ น ๒๘%
ประเมินระดับความรุนแรงของปั จจัยเสี่ยง :
ระดับโอกาสเกิด : ๓ โอกาสเกิดระดับปานกลาง เนื่องจากอาจไม่ได้ รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน โอกาสเกิดประมาณ ๕๐%
ระดับผลกระทบ : ๕ ผลกระทบระดับสูงมาก เนื่องจากมีผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กรในระยะยาว
มากกว่า ๑ ปี ขึ ้นไป
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สาเหตุ : ๑. สิง่ ปลูกสร้ างมีอายุการใช้ งานมานานและมีสภาพทรุดโทรม
สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงขององค์การสะพานปลาส่วนใหญ่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่า
กว่า ๓๐ ปี ขึน้ ไป จึงมี สภาพทรุ ดโทรมทังส่
้ วนของอาคารและสถานที่ขนถ่ายสินค้ าสัตว์ นํ ้า ทําให้ ไม่ไ ด้
มาตรฐานสุขอนามัยตามที่กรมประมงมาทําการตรวจโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์ นํ ้า ซึ่งปั จจุบัน
หน่วยงานทังหมดที
้
่มีการขนถ่ายสัตว์นํ ้า ๑๕ หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเพียง ๕ หน่วยงาน
ซึง่ มีผลกระทบด้ านชื่อเสียงองค์กร เนื่องจากองค์การสะพานปลาเป็ นหน่วยงานที่ดูแลด้ านอาหารประเภท
สัตว์นํ ้าเพื่อการบริ โภค โดยมีผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กรในระยะ ๑ ปี และมีโอกาสเกิดขึ ้นได้ ทกุ เดือน
สาเหตุ : ๒. ขาดงบประมาณซ่อมแซมและลงทุน
งบประมาณในการซ่อมแซมและลงทุนในการปรับปรุ งสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงให้
ได้ มาตรฐานสุขอนามัย ปี งบประมาณ ๒๕๕๘ องค์ การสะพานปลาไม่ได้ ตัง้ งบประมาณรองรั บในการ
ปรั บ ปรุ ง ซ่อ มแซมสิ่ง ปลูก สร้ าง และโครงสร้ างพื น้ ฐาน ซึ่ง ในการปรั บ ปรุ ง สะพานปลาและท่า เที ย บ
เรื อประมงให้ ได้ สขุ อนามัยฯ ต้ องใช้ งบประมาณแห่งละไม่ตํ่ากว่า ๑๐ ล้ านบาท จึงต้ องขอการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐ ทําให้ ใช้ เวลานานในการปรับปรุ ง ทําให้ เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กรจากการ
ดําเนินงานที่ไม่ได้ มาตรฐานสุขอนามัยในระยะยาวมากกว่า ๑ ปี ขึ ้นไป และมีโอกาสเกิดเนื่องจากไม่ได้ รับ
งบประมาณแผ่นดินประมาณ ๕๐%
สาเหตุ : ๓. กําไร/(ขาดทุน) ตํ่ากว่าเป้าหมาย
การที่องค์การสะพานปลามีผลการดําเนินงานที่มีกําไร/(ขาดทุน) ตํ่ากว่าเป้าหมาย จะทําให้
องค์ กรมี ฐานะการเงินไม่เข็มแข็ง ไม่ได้ รับความเชื่ อ มั่นจากหน่วยงานภายนอก ทําให้ มีผลต่อ การขาด
งบประมาณในการลงทุนพัฒนาองค์กร และอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสําเร็ จของโครงการฯ ถึง
๕๐% ซึง่ โอกาสเกิดเหตุการณ์ประมาณ ๕๐%
๖. ปั จจัยเสี่ยง : กระบวนการทางานยังไม่ สามารถดาเนินการได้ ตามเป้าหมาย (OR๒)
กระบวนการทํางานขององค์การสะพานปลายังไม่สามารถดําเนินการได้ ตามเป้าหมาย ซึ่งอยู่
ในส่วนของการบริ หารจัดการ อาจส่งผลให้ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์การสะพานปลาไม่บรรลุ
เป้าหมาย โดยสาเหตุที่ทําให้ กระบวนการทํางานยังไม่สามารถดําเนินการได้ ตามเป้าหมาย ได้ แก่
๑. ไม่ มี คู่มื อ ของขัน้ ตอนการปฏิ บัติ ง านที่ ชัด เจน ยัง คงเป็ นการทํา งานเฉพาะเหตุก ารณ์
นํ ้าหนักสาเหตุต่อปั จจัยเสี่ยง ๕๐% มีระดับความรุ นแรงของสาเหตุสูง นํ ้าหนักของสาเหตุต่อปั จจัยเสี่ยง
คิดเป็ น ๓๔%
๒. จํานวนบุคลากรไม่สอดคล้ องกับปริ มาณงาน นํ ้าหนักสาเหตุต่อปั จจัยเสี่ยง ๕๐% มีระดับ
ความรุนแรงของสาเหตุสงู นํ ้าหนักของสาเหตุตอ่ ปั จจัยเสีย่ ง คิดเป็ น ๓๓%
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๓. การพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้ องกับโครงสร้ างองค์กร ซึง่ มี ผลต่อการบริ หารจัดการองค์กร
(เป็ นสาเหตุที่เกิดจากปั จจัยเสีย่ งอื่น) มีระดับความรุ นแรงของสาเหตุสงู นํ ้าหนักของสาเหตุต่อปั จจัยเสี่ยง
คิดเป็ น ๓๓%
ประเมินระดับความรุนแรงของปั จจัยเสี่ยง :
ระดับโอกาสเกิด : ๓ โอกาสเกิดระดับปานกลาง เนื่องจากคาดว่าโอกาสเกิดประมาณ ๕๐%
ระดับผลกระทบ : ๔ ผลกระทบระดับสูง ถ้ ากระบวนการทํางานไม่สามารถดําเนินการได้ ตามเป้าหมาย
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์การสะพานปลา
ประมาณ ๕๐%
สาเหตุ : ๑. ไม่มีคมู่ ือการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
องค์การสะพานปลาได้ มีการปรับโครงสร้ างขององค์กร และมีการขยายส่วนงานในลักษณะ
งานในการดําเนินธุ รกิ จในรู ปแบบใหม่ ซึ่งองค์การสะพานปลายังไม่ได้ ดําเนินการในการจัดทําคู่มือ ของ
ลักษณะงานและขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิงานที่ชดั เจน ทําให้ เกิดผลกระทบต่อประสิท ธิ ภาพในการดําเนินงาน
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ๕๐% โดยมีโอกาสเกิดประมาณ ๕๐%
สาเหตุ : ๒. จํานวนบุคลากรไม่สอดคล้ องกับปริ มาณงาน
องค์การสะพานปลาได้ มีการปรับโครงสร้ างขององค์กรเพื่อ รองรั บธุรกิจใหม่ ได้ มีการขยาย
ส่วนงานในรูปแบบใหม่พร้ อมกับปริ มาณงานที่มีจํานวนเพิ่มขึ ้น ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับจํานวนของบุคลากรที่มี
อยูข่ ององค์การสะพานปลา ทําให้ เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
๕๐% โดยมีโอกาสเกิดประมาณ ๕๐%
สาเหตุ : ๓. การพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้ องกับโครงสร้ างองค์กร
องค์การสะพานปลาได้ มีการปรับโครงสร้ างองค์ กรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
นโยบายในการหารายได้ เพิ่ม แต่การดําเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย โดยในส่วนของการพัฒนาบุคลากร
ยังไม่สอดคล้ องกับโครงสร้ างขององค์กร ทําให้ เกิดผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพในการดําเนินงานไม่เป็ นไป
ตามเป้าหมาย ๕๐% โดยมีโอกาสเกิดประมาณ ๕๐%
๗. ปั จจัยเสี่ยง : การพัฒนาบุคลากรไม่ สอดคล้ องกับโครงสร้ างองค์ กร (OR๓)
องค์การสะพานปลาได้ มีการปรับโครงสร้ างองค์ กรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
นโยบายในการหารายได้ เพิ่ม แต่การดํา เนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย โดยการพัฒนาบุคลากรยังไม่
สอดคล้ องกับโครงสร้ าง โดยสาเหตุที่ทําให้ การพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้ องกับโครงสร้ างองค์กร ได้ แก่
๑. ขาดการวางแผนอั ต รากํ า ลัง ที่ เ หมาะสมไม่ ส อดคล้ อ งกั บ โครงสร้ างองค์ ก รที่ มี ก าร
ปรั บเปลี่ยน มี นํา้ หนักของสาเหตุต่อปั จจัยเสี่ยง ๕๐% มี ระดับความรุ นแรงของสาเหตุสูง นํ ้าหนักของ
สาเหตุตอ่ ปั จจัยเสีย่ งคิดเป็ น ๓๔%
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๒. ผู้ปฏิบัติงานขาดองค์ความรู้ ในงานที่ได้ รับมอบหมายจากการปรับโครงสร้ างขององค์กร
เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ มีนํ ้าหนักของสาเหตุตอ่ ปั จจัยเสี่ยง ๕๐% มีระดับความรุ นแรงของสาเหตุสงู นํ ้าหนัก
ของสาเหตุตอ่ ปั จจัยเสีย่ งคิดเป็ น ๓๓%
๓. กระบวนการทํางานยังไม่สามารถดําเนินการได้ ตามเป้าหมาย (เป็ นสาเหตุที่เกิดจากปั จจัย
เสีย่ งอื่น) มีระดับความรุนแรงของสาเหตุสงู นํ ้าหนักของสาเหตุตอ่ ปั จจัยเสีย่ งคิดเป็ น ๓๓%
ประเมินระดับความรุนแรงของปั จจัยเสี่ยง :
ระดับโอกาสเกิด : ๓ โอกาสเกิดระดับปานกลาง เนื่องจากคาดว่าโอกาสเกิดประมาณ ๕๐%
ระดับผลกระทบ : ๔ ผลกระทบระดับสูง หากการพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้ องกับโครงสร้ างองค์กร
ที่มีการเปลีย่ นแปลง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
องค์การสะพานปลาประมาณ ๕๐%
สาเหตุ : ๑. ขาดการวางแผนอัตรากําลังที่เหมาะสม
องค์การสะพานปลาได้ มีการปรับโครงสร้ างขององค์กรเพื่อ รองรั บธุรกิจใหม่ ได้ มีการขยาย
ส่วนงานทําให้ ต้องมีการปรับเปลีย่ นเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน ซึ่งในบางส่วนงานมีบุคลากรไม่เพียงพอ ทําให้
เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ๕๐% โดยมีโอกาสเกิดประมาณ
๕๐%
สาเหตุ : ๒. ผู้ปฏิบตั ิงานขาดองค์ความรู้ในงานที่ได้ รับมอบหมาย
องค์การสะพานปลาได้ มี การปรับโครงสร้ างขององค์กรเพื่อ รองรั บธุรกิจใหม่ ได้ มีการขยาย
ส่วนงานทําให้ ต้องมีการปรับเปลีย่ นเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน ซึง่ ผู้ปฏิบตั ิงานยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญใน
งานที่รับผิดชอบ ทําให้ เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ๕๐% โดย
มีโอกาสเกิดประมาณ ๕๐%
สาเหตุ : ๓. กระบวนการทํางานยังไม่สามารถดําเนินการได้ ตามเป้าหมาย
กระบวนการทํางานขององค์การสะพานปลายังไม่สามารถดําเนินการได้ ตามเป้าหมาย ซึ่งอยู่
ในส่วนของการบริ หารจัดการองค์กร อาจส่งผลให้ ประสิทธิ ภาพในการดําเนินงานขององค์การสะพานปลา
ไม่บรรลุเป้าหมาย ทําให้ เกิดผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพในการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ๕๐%
โดยมีโอกาสเกิดประมาณ ๕๐%
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แบบระบุกจิ กรรมในการจัดการความเสี่ยง
สายงาน ฝ่ ายบัญชีการเงิน กิจกรรม ผลการดําเนินงานด้ านการเงินขององค์การสะพานปลา
ปั จจัยเสี่ยง

รายละเอียด
ความเสี่ยหาย
จากปั จจัยเสี่ยง
(๑)
(๒)
กํ า ไร/(ขาดทุน ) ตํ่ า กว่ า การที่ อ งค์การสะพานปลามีผ ล
เป้าหมาย (FR๑)
การดํ าเนิน งานกํ า ไร/(ขาดทุน )
ตํ่ากว่าเป้าหมาย ทําให้ องค์กรมี
ฐานะการเงินไม่เข้ มแข็ง ไม่ได้ รับ
ความเชื่ อ มั่ น จากหน่ ว ยงาน
ภายนอก ทําให้ มีผลต่อ การขาด
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร พั ฒ น า
อ ง ค์ ก ร แ ล ะ ทํ า ใ ห้ ค ะ แ น น
ประเมินผลงานของรั ฐ วิสาหกิจ
ตํ่ า กว่ า มาตรฐาน (ระดับ ๓)
ตามนโยบายของรัฐบาล

รายละเอียด
การจัดการ

กิจกรรมการจัดการ

(๓)
(๔)
จัด ทํ า โครงการหารายได้ จ าก ● โครงการด้ านบริหารทรัพย์สนิ
แนวทางใหม่ ๆ เพื่ อ ทดแทน ๑. โครงการก่อสร้ างอาคารแพ
รายได้ หลัก ที่ ล ดลง โดยการ ปลาท่าเทียบเรื อประมงชุมพร
จัดทําโครงการธุรกิจต่าง ๆ และ
- กํ าหนดเงื่ อนไขและอนุมัติ
การบริหารทรัพย์สนิ
TOR
- ออกประกาศผู้ลงทุน และ
พิจารณาผล
- ลงนามสัญญา
- ดําเนินการก่อสร้ าง
- เปิ ดดําเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

(๕)

(๖)

ฝ่ ายปฏิบตั ิ
การ ๑
ต.ค. ๕๗ – ก.พ. ๕๘
มี.ค. – พ.ค. ๕๘
พ.ค. ๕๘
มิ.ย. – ก.ย. ๕๘
ก.ย. ๕๘
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ปั จจัยเสี่ยง

(๑)

รายละเอียด
ความเสี่ยหาย
จากปั จจัยเสี่ยง
(๒)

รายละเอียด
การจัดการ

กิจกรรมการจัดการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

(๓)

(๔)
๒. โครงการบริ ห ารจั ด การ
ห้ องเก็ บ นํ า้ แข็ ง และเครื่ องโม่
นํ า้ แข็ง ทร.ปั ต ตานี ทร.สงขลา
และ ทร.สตูล
- อสป. อนุมัติในหลักการ
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สนิ
- ดําเนินการประกาศและ
จัดหาผู้สนใจ
- จัดทําสัญญา
- ดําเนินการให้
บริการ

(๕)

(๖)
ฝ่ ายปฏิบตั ิ
การ ๒

ต.ค. – ธ.ค. ๕๗

ม.ค. – ก.พ. ๕๘
ก.พ. – มี.ค. ๕๘
มี.ค. – ก.ย. ๕๘
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แบบระบุกจิ กรรมในการจัดการความเสี่ยง
สายงาน ฝ่ ายปฎิบตั ิการ ๑ - ๒ กิจกรรม การดําเนินงานตามแผนบริ หารทรัพย์สินของสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมง
ปั จจัยเสี่ยง

รายละเอียดความเสี่ยหาย
จากปั จจัยเสี่ยง
(๑)
(๒)
การบริ ห ารทรั พ ย์ สิน ยั ง การบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น องค์ ก าร
ไม่มีความชัดเจนในการ สะพานปลาใช้ เงิ น ลงทุ น จาก
ใช้ แหล่ ง เงิ น ลงทุ น จาก ภายนอกทําให้ ไม่มีความชัดเจน
ภายนอก (OR๑)
บางโครงการไม่มีผ้ สู นใจลงทุน
หรื อมี ค วามล่ า ช้ าในการเกิ ด
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ความสํ าเร็ จ ของโครงการ และ
รายได้ ที่ตงั ้
เป้าหมายไว้ ตลอดจนส่งผลต่อ
ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น กํ า ไ ร /
(ขาดทุน) ในภาพรวมขององค์กร
ด้ วย

รายละเอียด
กิจกรรมการจัดการ
การจัดการ
(๓)
(๔)
ติดต่อหาผู้ลงทุนที่มีศกั ยภาพใน ๑. โครงการก่อสร้ างอาคารแพ
ท้ อ งถิ่นโดยตรงภายหลังสิน้ สุด ปลาท่าเทียบเรื อประมงชุมพร
ระยะเวลาที่ ป ระกาศใน TOR
- กํ าหนดเงื่ อนไขและอนุมัติ
แล้ ว
TOR
- ออกประกาศผู้ลงทุน และ
พิจารณาผล
- ลงนามสัญญา
- ดําเนินการก่อสร้ าง
- เปิ ดดําเนินการ
๒. โครงการบริ ห ารจั ด การ
ห้ องเก็ บ นํ า้ แข็ ง และเครื่ องโม่
นํ า้ แข็ง ทร.ปั ต ตานี ทร.สงขลา
และ ทร.สตูล
- อสป. อนุมัติในหลักการ
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สนิ

ระยะเวลาดาเนินการ
ของกิจกรรม
(๕)

ผู้รับผิดชอบ
(๖)
ฝ่ ายปฏิบตั ิ
การ ๑

ต.ค. ๕๗ – ก.พ. ๕๘
มี.ค. – พ.ค. ๕๘
พ.ค. ๕๘
มิ.ย. – ก.ย. ๕๘
ก.ย. ๕๘
ฝ่ ายปฏิบตั ิ
การ ๒

ต.ค. – ธ.ค. ๕๗
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ปั จจัยเสี่ยง
(๑)

รายละเอียดความเสี่ยหาย
จากปั จจัยเสี่ยง
(๒)

รายละเอียด
การจัดการ
(๓)

กิจกรรมการจัดการ
(๔)
- ดําเนินการประกาศและ
จัดหาผู้สนใจ
- จัดทําสัญญา
- ดําเนินการให้
บริการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ของกิจกรรม
(๕)
ม.ค. – ก.พ. ๕๘

ผู้รับผิดชอบ
(๖)

ก.พ. – มี.ค. ๕๘
มี.ค. – ก.ย. ๕๘
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แบบระบุกจิ กรรมในการจัดการความเสี่ยง
สายงาน ฝ่ ายธุรกิจ ๑ - ๒ กิจกรรม การดําเนินงานตามกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
ปั จจัยเสี่ยง

รายละเอียด
ความเสี่ยหาย
จากปั จจัยเสี่ยง
(๑)
(๒)
การดําเนินการทางธุรกิจ อ ง ค์ ก า ร ส ะ พ า น ป ล า ไ ด้ มี
ใหม่ อ าจไม่ เ ป็ นไปตาม นโยบายในการสร้ างรายได้ จาก
เป้าหมาย (SR๑)
การดําเนินงานเชิงธุรกิจด้ วยกล
ยุ ท ธ์ ใ หม่ ๆ ซึ่ ง อาจไม่ บ รรลุ
เป้าหมาย เนื่อ งจากไม่มีผ้ สู นใจ
ลงทุนเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ า
หรื อ มีผ้ สู นใจลงทุนแต่ภายหลัง
เ กิ ด ค ว า ม ไ ม่ พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
ดํ า เนิ น งานส่ ง ผลเสี ย หายต่ อ
ความสํ าเร็ จ ของโครงการ และ
ตัวชี ้วัดทางการเงิน

รายละเอียด
การจัดการ

กิจกรรมการจัดการ

(๓)
(๔)
๑. ดําเนินการติดต่อหาตัวแทน
๑. โครงการซื ้อขายสินค้ าสัตว์
จํ า หน่ า ยสิ น ค้ าที่ มี ศั ก ยภาพ นํา้ และผลิตภัณฑ์สัตว์นํา้ แปรรู ป
โดยตรง
คุณภาพ
๒. กํ าหนดคุณ สมบัติที่ชัดเจน
- ดําเนินการซื ้อขาย
ในการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี
- ติดตามประเมินผล
คุณภาพมาดําเนินการ
- สรุ ป รายงานผลเสนอ
ผู้บริหาร
๒. โครงการจั ด ตั ง้ ร้ านค้ า
FMO Shop โดย อสป.
- เสนอโครงการฯ ต่อ
คณะกรรมการ อสป.
- ปรับปรุงร้ านค้ า
- กํ าหนดเงื่ อ นไข/ระเบียบ
วิธีปฏิบตั ิ
- คัดเลือกสินค้ า

ระยะเวลาดาเนินการ
ของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

(๕)

(๖)
ฝ่ ายธุรกิจ ๒

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๗

ฝ่ ายธุรกิจ ๒
ก.ย. ๕๗
ก.ย. – ต.ค. ๕๗
ก.ย. – ต.ค. ๕๗
ต.ค. – พ.ย. ๕๗
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ปั จจัยเสี่ยง

(๑)

รายละเอียด
ความเสี่ยหาย
จากปั จจัยเสี่ยง
(๒)

รายละเอียด
การจัดการ

กิจกรรมการจัดการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

(๓)

(๔)
- ประชาสัมพันธ์
- ดําเนินการจําหน่าย
- ติดตามและประเมินผล
๓ . โ ค ร ง ก า ร จั ด ส่ ง แ ล ะ
กระจายสินค้ าสัตว์นํ ้า
- ศึกษาข้ อมูล ปั ญหา
อุปสรรค การปฏิบตั ิ
- จั ด ทํ า แ ผ นง า น ว า ง
อั ต ร ากํ า ลั ง เค รื่ อ ง มื อ ก า ร
ประสานงาน
- ดําเนินการตามแผน
- ศึ ก ษ า แ ก้ ไ ข แ ล ะ
ปรับปรุงแผนงาน
- ดํ า เนิ น การตามแผน
ปรับปรุง
- ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล

(๕)
ต.ค. ๕๗
ต.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๘
ธ.ค. ๕๗,
มี.ค., มิ.ย., ก.ย. ๕๘

(๖)

ฝ่ ายธุรกิจ ๒

ต.ค. ๕๗
ต.ค. ๕๗

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๘
ธ.ค. ๕๗,
มี.ค., มิ.ย., ก.ย. ๕๘
ธ.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๘
พ.ย. ๕๗, ม.ค., มี.ค.,
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ปั จจัยเสี่ยง

(๑)

รายละเอียด
ความเสี่ยหาย
จากปั จจัยเสี่ยง
(๒)

รายละเอียด
การจัดการ

กิจกรรมการจัดการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

พ.ค., ก.ค., ก.ย. ๕๘

- สรุปรายงานผล

ธ.ค. ๕๗,
มี.ค., มิ.ย., ก.ย. ๕๘
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง
สายงาน สํานักยุทธศาสตร์ การพัฒนา กิจกรรม การดําเนินการด้ านมาตรฐานสิง่ แวดล้ อมของสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมง
ปั จจัยเสี่ยง

(๑)
สะพานปลาและท่าเทียบ
เรื อ ประมงต้ อ งมี ก าร
พั ฒ นาให้ เป็ นไปตาม
ก ฎ ห ม า ย เ กี่ ย ว กั บ
สิง่ แวดล้ อม (CR๑)

รายละเอียด
ความเสี่ยหาย
จากปั จจัยเสี่ยง
(๒)
ผลกระทบต่อ ชื่อ เสียงองค์กรซึ่ง
เป็ นหน่วยงานภาครั ฐ แต่มีการ
ดํ า เนิ น ง านที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานสิ่ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง อาจ
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมทังด้
้ านกลิน่ และคุณภาพนํา้
ทิ ้งจากหน่วยงานสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมง

รายละเอียด
การจัดการ

กิจกรรมการจัดการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

(๓)
๑. หาแหล่ง เงินลงทุนจัดสร้ าง
ระบบบํ า บั ด นํ า้ เสี ย โดยขอ
สนับสนุนด้ านงบประมาณจาก
หน่วยงานภาครั ฐ เช่น จังหวัด
และองค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น
ที่
หน่วยงานตังอยู
้ ่

(๔)
๑.๑ ของบประมาณแผ่นดินการ
ปรับปรุงสุขอนามัย สป.กรุงเทพ,
ทร.ชุม พร, ทร.ภู เ ก็ ต และ ทร.
ระนอง
- จัดทํารายละเอียดโครงการ
- เสนอของบประมาณแผ่นดิน

(๕)

(๖)
สํานักงาน
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน

ต.ค. – ธ.ค. ๕๖
ม.ค. – เม.ย. ๕๗
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แบบระบุกจิ กรรมในการจัดการความเสี่ยง
สายงาน สํานักยุทธศาสตร์ การพัฒนา กิจกรรม การดําเนินการด้ านมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมง
ปั จจัยเสี่ยง

รายละเอียด
ความเสี่ยหาย
จากปั จจัยเสี่ยง
(๑)
(๒)
สะพานปลาและท่าเทียบ ผลกระทบต่อ ภาพลัก ษณ์ ข อง
เรื อ ประมงต้ อ งมี ก าร องค์ ก รในทางลบ เนื่ อ งจากมี
พัฒ นาให้ ได้ ม าตรฐาน ภารกิ จ ในการดูแ ลด้ า นสิ น ค้ า
สุขอนามัย (CR๒)
สั ต ว์ นํ า้ เพื่ อ บริ โ ภค แต่ มี ก าร
ดํ า เนิ น การยั ง ไม่ เ ป็ นไปตาม
ม า ต ร ฐ า น สุ ข อ น า มั ย ต า ม
หลักเกณฑ์ของกรมประมง และ
ส่ ง ผลให้ ผู้ บริ โภคขาดความ
เชื่ อ มั่น ต่ อ ด้ า นคุณ ภาพสิน ค้ า
สัตว์นํา้ ที่ ม าจากหน่ว ยงานของ
องค์การสะพานปลา

รายละเอียด
การจัดการ

กิจกรรมการจัดการ

(๓)
(๔)
ดํ า เนิ น การซ่ อ มแซมสิ่ ง ปลู ก จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
สร้ าง โครงสร้ างพื น้ ฐาน และ สุ ข อนามั ย สป.กรุ ง เทพ, ทร.
ลงทุ น ในการปรั บ ปรุ ง สะพาน ชุมพร, ทร.ภูเก็ต และ ทร.ระนอง
ปลาและท่าเที ยบเรื อประมงให้ - จัดทํารายละเอียดโครงการ
ได้ มาตรฐานสุขอนามัยฯ อย่าง - เสนอของบประมาณ
เป็ นขันตอน
้
โดยใช้ งบประมาณ
ประจํ า ปี ขององค์ ก ารสะพาน
ปลา และขอสนั บ สนุ น ด้ าน
งบประมาณจากหน่ ว ยงาน
ภ า ค รั ฐ เ ช่ น ข อ จั ด ส ร ร
งบประมาณแผ่นดิน

ระยะเวลาดาเนินการ
ของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

(๕)

(๖)
สํานักงาน
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน

ต.ค. – ธ.ค. ๕๖
ม.ค. เม.ย. ๕๗
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แบบระบุกจิ กรรมในการจัดการความเสี่ยง
สายงาน ฝ่ ายบริ หารและพัฒนาองค์กร กิจกรรม การดําเนินการด้ านกระบวนการทํางาน
ปั จจัยเสี่ยง

รายละเอียดความเสี่ยหาย
จากปั จจัยเสี่ยง
(๑)
(๒)
กระบวนการทํางานยังไม่ กระบวนการทํางานขององค์การ
สามารถดํ า เนิ น การได้ สะ พา น ปล า ยั ง ไ ม่ ส า มา ร ถ
ตามเป้าหมาย (OR๒)
ดํ า เนิ น การได้ ตามเป้ าหมาย
เนื่ อ งจากสาเหตุ จํ า นวนของ
บุ ค ล า ก ร ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ปริมาณงาน ประกอบกับยังไม่มี
คูม่ ือของการปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน
ส่งผลเสีย หายต่อ ประสิทธิภ าพ
ในการดําเนินงานขององค์กร

รายละเอียด
การจัดการ
(๓)
ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง กระ-บวน
การทํางาน โดยกําหนดแนวทาง
ในการปรั บ ปรุ ง ระบบ และ
ศึก ษา วิเ คราะห์ ใ นการจัด ทํ า
คูม่ ือกระบวนการปฏิบตั งิ าน

กิจกรรมการจัดการ
(๔)
๑. โครงการปรับปรุงการกํ าหนด
ทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถ
และคุณ ลักษณะที่จําเป็ นต่องาน
(Competency) ในตําแหน่งต่าง
ๆ
- ศึก ษาและจัดทํ า สมรรถนะ
ของกลุม่ งาน
- จัดทําร่าง (Functional
Competency)
- จัดทําพจนานุกรมความ
สามารถ
- ประชุมคณะทํางาน
- นํ า เสนอผู้บ ริ ห ารให้ ค วาม
เห็นชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
ของกิจกรรม
(๕)

ผู้รับผิดชอบ
(๖)
สํานักงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ต.ค. – ธ.ค. ๕๗
พ.ย. ๕๗ – ม.ค. ๕๘
เม.ย. – พ.ค. ๕๘
มิ.ย. ๕๘
ก.ค. ๕๘
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง
สายงาน ฝ่ ายบริ หารและพัฒนาองค์กร กิจกรรม การดําเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร
ปั จจัยเสี่ยง

รายละเอียด
ความเสี่ยหาย
จากปั จจัยเสี่ยง
(๑)
(๒)
การพัฒนาบุคลากรยังไม่ ใน ก า รป รั บ โ คร ง ส ร้ า ง ข อ ง
สอดคล้ อ งกับโครงสร้ าง องค์การสะพานปลาเพื่อ รองรั บ
องค์กร (OR๓)
ธุรกิจ ในรู ปแบบใหม่ ทํ า ให้ การ
พัฒนาบุคลากรยังไม่สอดคล้ อ ง
กับโครงสร้ าง โดยมีสาเหตุจ าก
ขาดการวางแผนอัต รากํ า ลัง ที่
เหมาะสม และผู้ปฏิบตั ิงานขาด
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ น ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย จากการปรั บเปลี่ยน
บุ ค ลากรตามโครงสร้ างใหม่
ส่งผลเสีย หายต่อ ประสิทธิภ าพ
ในการดํา เนิ นงานขององค์ การ
สะพานปลา

รายละเอียด
การจัดการ

กิจกรรมการจัดการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

(๓)
๑. ดําเนินการปรั บปรุ งกําหนด
พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ย ก ต า ม
ความสามารถ รายละเอี ย ดที่
แสดงออกในบทบาทแต่ ล ะ
ตําแหน่ง
๒. ดําเนินการฝึ กอบรมพัฒนา
ทั ก ษะความรู้ ความสามารถ
บุคลากร

(๔)
๑. โครงการปรั บ ปรุ ง กํ า หนด
ทักษะ ความรู้ความสามารถและ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ จํ า เป็ นต่ อ งาน
(Competency)
- ศึก ษาและจัดทํ า สมรรถนะ
ของกลุม่ งาน
- จัดทําร่าง (Functional
Competency)
- จัดทําพจนานุกรมความ
สามารถ
- ประชุมคณะทํางาน
- นํ า เสนอผู้บ ริ ห ารให้ ค วาม
เห็นชอบ
๒. โครงการฝึ กอบรมพนัก งาน
องค์การสะพานปลา

(๕)

(๖)
สํานักงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ต.ค. – ธ.ค. ๕๗
พ.ย. ๕๗ – ม.ค. ๕๘
เม.ย. – พ.ค. ๕๘
มิ.ย. ๕๘
ก.ค. ๕๘
สํานักงาน
บริหาร
ทรัพยากร
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ปั จจัยเสี่ยง

(๑)

รายละเอียด
ความเสี่ยหาย
จากปั จจัยเสี่ยง
(๒)

รายละเอียด
การจัดการ

กิจกรรมการจัดการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

(๓)

(๔)
- อบรมหลักสูตรที่ ๑
- อบรมหลักสูตรที่ ๒
- สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
- อบรมหลักสูตรที่ ๓
- อบรมในสถาบันภายนอก

(๕)
ม.ค. ๕๘
มี.ค. ๕๘
มิ.ย. ๕๘
ส.ค. ๕๘
ต.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๘

(๖)
บุคคล
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บทที่ 6
ความสัมพันธ์ ของแผนวิสาหกิจกับ Balance Score Card
เมื่อพิจารณาแผนวิสาหกิจประจําปี 2559-2563 ในมุมมองของ Balance Score Card
พบว่ามีการให้ ความสําคัญกับมุมมองด้ านลูกค้ ามากกว่าด้ านอื่นๆ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามภารกิจในการจัดตัง้
องค์กรซึง่ มีวตั ถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496
นอกจากนี ้ ในส่ ว นของมุ ม มองด้ านการเงิ น ก็ มี ก ารให้ ความสํ า คัญ กั บ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการหารายได้ เพื่อแก้ ไขปั ญหาฐานะการเงิน โดยไม่ได้ ละเลยในเรื่ องของกระบวนการภายใน
และการเรี ยนรู้และเติบโต ซึง่ จะช่วยสนับสนุนให้ การดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ ประสบความสําเร็ จ
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บทที่ 7
รายละเอียดโครงการ
ตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2559 – 2563
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาการตลาดสินค้ าสัตว์นํ ้าให้ ได้ มาตรฐานและเป็ นธรรม
จํานวน 8 โครงการ
กลยุทธ์ ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้
จํานวน 5 โครงการ
กลยุทธ์ ที่ 3 เสริ มสร้ างสังคมประมงไทยให้ เข้ มแข็ง
จํานวน 4 โครงการ
กลยุทธ์ ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถบริ หารจัดการ
จํานวน 10 โครงการ
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กลยุทธ์ ท่ ี 1 พัฒนาการตลาดสินค้ าสัตว์ นา้ ให้ ได้ มาตรฐานและเป็ นธรรม
1. แผนงานพัฒนาตลาดสินค้ าสัตว์ นา้
1.1 โครงการศูนย์ กลางค้ าสัตว์ นา้ สะพานปลากรุงเทพ(Bangkok Fish Market Complex)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีการดาเนินการ

พืน้ ที่ดาเนินการ

เพื่อ พัฒนาสะพานปลา
กรุ ง เทพในที่ ตัง้ ปั จ จุบัน
บริ เ วณที่ เ ช่ า ราชพั ส ดุ
เนื อ้ ที่ 8 ไร่ เศษ ให้ เป็ น
ศู น ย์ ก ลา ง ธุ ร กิ จ ก า ร
ประมงที่ได้ มาตรฐานถูก
สุข อนามัย และทัน สมัย
ที่สดุ ในกรุงเทพมหานคร

1. ก่ อ สร้ างอาคาร สิ่ ง ปลูก
สร้ าง และสิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวก เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ต่า งๆ ได้ แ ก่ ตลาดกลางสัต ว์
นํ า้ ทันสมัย อาคารสํานักงาน
Factory Outlet, Fish Market
Q-Mart , ภั ต ตาค ารอ าหา ร
ทะเล
2. พัฒนาระบบตลาด ให้ เป็ น
ต ล า ด สั ต ว์ นํ ้ า คุ ณ ภ า พ
จําหน่ายโดยระบบประมูล มี
การตรวจสอบคุ ณ ภาพ ขึ น้
ทะเบียนสมาชิก และจัดระบบ
ฐานข้ อมูลราคาสัตว์นํ ้า

ร่ วมลงทุนกับเอกชนใลักษณะ
PPP โดยดําเนินการดังนี ้
1. ออกแบบเบื อ้ งต้ น และกํ า
หนดเงื่อนไขการเสนอโครงการ
2.ออกประกาศให้ เ อกชนผู้ส น
ใจเสนอโครงการร่วมลงทุน
3. องค์การสะพานปลาบริ หาร
จัด การในกิ จ กรรมด้ า นตลาด
กลางสัตว์นํา้ และศูนย์เรี ยนรู้
ส่ ว นอื่ น ๆ ให้ เอกชนผู้ ลงทุ น
บริหาร

บริเวณสะพานปลากรุงเทพ
เดิม ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กทม.

ระยะเวลา
ดาเนินการและ
ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
งบประมาณ
ปี งบประมาณ 2559-2563 1.ผู้ บริ โ ภคสิ น ค้ าสั ต ว์ นํ า้ ประชาชน
งบประมาณดําเนินการ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
2,000 ล้ านบาท
สามารถเที่ ยวชมและเลือ กซื อ้ สินค้ าสัตว์
นํ ้าที่มีความสด สะอาด พร้ อมรับประทาน
และสามารถต่อธุรกิจสินค้ าประมงได้
2.พัฒ นาสะพานปลากรุ ง เทพเป็ นจุ ด
ดึงดูดนักท่องเที่ ยวที่ สําคัญ แห่งใหม่ของ
ประเทศไทยริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
3.เพิ่ม จํ า นวนนัก ท่ อ งเที่ ย วภายในและ
ต่างประเทศ ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร

1.2 โครงการศูนย์ กลางนาเข้ าและส่ งออกสัตว์ นา้ สมุทรสาคร
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อให้ สะพานปลา
สมุทรสาครเป็ น
ศูนย์กลางในการ
ให้ บริการด้ านการนําเข้ า
และส่งออกสินค้ าสัตว์นํ ้า
2. เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการ
ค้ าสัตว์นํ ้า โรงงานแปร
รูป ตลอดจนผู้ประกอบ
ธุรกิจประมง ได้ รับความ
สะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ ลดเวลา ขันตอน
้
และค่าใช้ จ่ายใน
3.เพื่อเพิม่ ขีดการดําเนิน
ธุรกิจความสามารถใน
การแข่งขันให้ กบั
ผู้ประกอบการของไทย

ส ะ พ า น ป ล า ส มุ ท ร ส า ค ร
สามารถรองรั บ เรื อ ขนส่ง เพื่ อ
ให้ บริการขนถ่ายสัตว์นํา้ นําเข้ า
และผลิตภัณฑ์สัตว์นํ ้าเพื่อการ
ส่ง ออกอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
พร้ อมสิง่ อํานวยความสะดวกที่
จําเป็ น โดยมีการให้ บริ การจุด
บริ ก ารเบ็ด เสร็ จ (One Stop
Service) ในการนํ า เข้ าและ
ส่งออกสินค้ าสัตว์นํ ้า

วิธีการดาเนินการ

พืน้ ที่ดาเนินการ
-

แบ่งเป็ นสองส่วนดังนี ้
สะพานปลาสมุทรสาคร
ส่วนที่ ๑ ประกาศเชิญชวน
เอกชนที่สนใจเสนอโครงการ
พัฒนาพื ้นที่ เพื่อปรับปรุงพื ้นที่
ให้ เป็ นท่าเทียบเรื อขนส่งสินค้ า
พร้ อมสิง่ อํานวยความสะดวก
โดยกําหนดเงื่อนไขให้ สทิ ธิ
บริหารพื ้นที่ 30 ปี และต้ อง
เสนอผลประโยชน์ตอบแทน
และค่าเช่าให้ องค์การสะพาน
ปลาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ส่วนที่ ๒ – สํารวจและออกแบบ
ก่อสร้ างอาคารให้ บริการนําเข้ า
และส่งออกจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ กรมประมง
กรมศุลกากร กรมเจ้ าท่า เพื่อ
ออกแบบระบบเชื่อมโยง
เครื อข่าย และบูรณาการความ
ร่วมมือในการให้ บริการ

ระยะเวลา
ดาเนินการและ
ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
งบประมาณ
ปี งบประมาณ 2559-2560 1. เพิ่ม ขี ด ความสามารถในการแข่ง ขัน
งบประมาณดําเนินการ
ให้ กบั ผู้สง่ ออกสินค้ าสัตว์นํ ้าของไทย
เอกชนร่วมลงทุน
2.สินค้ าสัตว์นํ ้าได้ มาตรฐานสุขอนามัย
3.ลดปั ญ หาการตรวจสอบย้ อ นกลับของ
สัตว์นํ ้า
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1.3 โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา/ท่ าเทียบเรือประมง
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีการดาเนินการ

1. เพื่อปรับปรุงสุขอนามัย
สะพานปลาและท่าเทียบ
เรื อประมงขององค์การสะพาน
ปลาให้ ได้ มาตรฐานสุขอนามัย
มีระบบการขนถ่ายสัตว์นํ ้า
ที่สะดวกและรวดเร็ว
2. เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานและการบริหาร
จัดการสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรื อประมงให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานสุขลักษณะ
การดูแลรักษาสัตว์นํ ้าฯของ
กรมประมง

1.สะพานปลาและ
ท่าเทียบเรื อประมง
ได้ รับการปรับปรุง
สุขอนามัย 2 แห่ง
2.มีการซ่อมแซม
บํารุงรักษา สิง่ ปลูก
สร้ าง และสิง่ อํานวย
ความสะดวกใน
สะพานปลาและท่า
เทียบเรื อประมง
ต่างๆตามความ
จําเป็ น

1.สํารวจและออกแบบปรับปรุง
สุขอนามัยทร.สตูล
2.หัวหน้ าสํานักงานสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรื อประมง สํารวจเบื ้องต้ น
และแจ้ งความประสงค์ในการ
ซ่อมแซม บํารุงรักษา
3.สํานักงานสิง่ แวดล้ อมสํารวจ
ออกแบบและประมาณค่าใช้ จ่าย
4.จัดทํารายละเอียดเสนอกษ.เพื่อ
ขอจัดสรรงบประมาณประจําปี
2560
5.กํากับดูแลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ท่าเทียบเรื อประมง
ระนอง(งบปี 2559)

พืน้ ที่ดาเนินการ
1. ทร.ระนอง
2. ทร.สตูล
3. สะพานปลาและ
ท่าเทียบเรื อประมงของ
องค์การสะพานปลา

ระยะเวลา
ดาเนินการและ
งบประมาณ
ปี งบประมาณ 2559-2563
-ทร.ระนอง 294.52 ล้ าน
บาท
-ทร.สตูล 302.22 ล้ านบาท

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
1.ลดปั ญหาการส่งออกสินค้ าสัตว์นํา้
หรื อการกีดกันสินค้ าจากประเทศไทย
อันมีสาเหตุมาจากคุณภาพสินค้ าไม่ได้
มาตรฐานตามข้ อกําหนดของประเทศผู้
นําเข้ า
2.เพิม่ มูลค่าให้ กบั สินค้ าสัตว์นํ ้า (Value
Added) การปรับปรุงสุขอนามัยของท่า
เทียบเรื อประมงระนอง มีผลให้ การขน
ถ่ายสัตว์นํ ้ามีความสะดวก รวดเร็ ว
คุณภาพของสินค้ าสัตว์นํ ้าดีขึ ้น
3.เป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย
ก่อให้ เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทางการประมง ได้ แก่ ห้ องเย็น
โรงนํ ้าแข็ง โรงงานแปรรูป อู่เรื อ คาน
เรื อ เป็ นต้ น
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1.4 โครงการพัฒนาท่ าเทียบเรือประมงนราธิวาส
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(1) เพื่อ ให้ มี การใช้ ประโยชน์
ท่า เที ยบเรื อ ประมงนราธิ วาส
ตามศักยภาพที่มีอยู่
(2) เพื่ อ สร้ างรายได้ เ พิ่ ม ลด
ปั ญหาการขาดทุนของท่าเทียบ
เรื อ ประมงนราธิวาส
(3) เพื่อเพิ่มช่องทางการขนส่ง
สิ น ค้ า ที่ มี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
สร้ างความมัน่ คงในพื ้นที่

เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร
ข น ส่ ง สิ น ค้ า
อุ ป โภค บริ โ ภคที่
ไม่มี ผลกระทบต่อ
การขนถ่ายสัตว์นํ ้า

วิธีการดาเนินการ

พืน้ ที่ดาเนินการ

1.ประสานจั ง หวัด นราธิ ว าสเพื่ อ ท่าเทียบเรื อประมงนราธิวาส
กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ และจั ด หา
งบประมาณปรั บ ปรุ ง สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกในการให้ บริการ
2.กําหนดหลักเกณฑ์การให้ บริ การ
และอัตราค่าธรรมเนียม
3.จัดทําแผนบริหารจัดการ
4.ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ
5.ติดตามประเมินผลโครงการและ
เสนอคณะกรรมการองค์การสะพาน
ปลาเพื่อทราบ

ระยะเวลา
ดาเนินการและ
งบประมาณ
ปี งบประมาณ
2559-2560

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
(1) สร้ างรายได้ เพิม่ ขึ ้น ไม่ตํ่ากว่าเดือนละ
200,000 บาท
(2) จังหวัดนราธิวาสมีช่องทางการขนส่งสินค้ า
อุปโภค บริโภคที่ปลอดภัยเพิม่ ขึ ้น
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1.5 โครงการสนับสนุนการทาประมงนอกน่ านนา้ ไทย
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อจัดหาแหล่งประมง
ใหม่ๆ ให้ กับกองเรื อประมงของ
ไทย
2. เพื่อก่อให้ เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และ
เอกชน ในการพัฒนาการทํา
ประมงนอกน่านนํ ้า
3. เพื่อจัดให้ มีรูปแบบการ
บริหารจัดการในการส่งเสริม
การทําประมงนอกน่านนํ ้า
อย่างครบวงจร
4. เพื่อสร้ างความมัน่ คงในการ
จัดหาวัตถุดบิ ให้ กบั
อุตสาหกรรมแปรรูสตั ว์นํ ้าของ
ประเทศ

ประเทศเป้าหมาย
ได้ แก่ อินโดนีเซีย
เมียนมาร์ ปากีสถาน
และอินเดีย

วิธีการดาเนินการ

พืน้ ที่ดาเนินการ

1.ตังคณะทํ
้
างานเจรจาธุรกิจและ
อินโดนีเซีย เมียน
กําหนดยุทธศาสตร์ โดยภาครัฐและ มาร์ ปากีสถาน และ
เอกชนมีสว่ นร่วมซึ่งองค์การสะพาน อินเดีย
ปลาเป็ นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2.ศึกษาข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับ
การทําประมงในประเทศเป้าหมาย
เพื่อจัดทํารายงานการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของโครงการ
3.จัดทํารายงานการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของโครงการ พร้ อมทําการ
ปรับปรุงตามข้ อสังเกตของ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ให้ แล้ วเสร็จและเสนอให้ ความ
เห็นชอบเพื่อประกอบการ
ดําเนินงานต่อไป

ระยะเวลา
ดาเนินการและ
งบประมาณ
ปี งบประมาณ
2559-2560
ปี ละ 5 ล้ านบาท

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
(1) ประเทศไทยมีแหล่งทําประมงที่ยงั่ ยืน
จากการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของประเทศ
เจ้ าของทรัพยากร
(2) อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํ ้ามีแหล่ง
วัตถุดบิ ที่เพียงพอและมัน่ คง
(3) สร้ างความมัน่ คงด้ านอาหารให้ กับ
ประชาชนในชาติ
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1.6 โครงการจัดเก็บข้ อมูลการทาประมงด้ วยโปรแกรม FMO Mobile Application
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนมาตรการ
ป้องกันการทําประมงผิด
กฎหมาย(IUU Fishing) ใน
การจัดให้ สะพานปลาท่าเทียบ
เรื อประมงขององค์การสะพาน
ปลาเป็ นจุดรับแจ้ งเรื อเข้ า-ออก
2.เพื่อให้ การจัดเก็บข้ อมูลการ
ทําประมง ณ สถานที่ขนถ่าย
สัตว์นํ ้า มีความรวดเร็ว ถูกต้ อง
และสามารถตรวจสอบได้
3. เพื่อให้ บริการข้ อมูล
แหล่งที่มาของสัตว์นํ ้าแก่ผ้ ผู ลิต
ผู้ประกอบการ เพื่อใช้
ตรวจสอบความถูกต้ องของ
ที่มาของวัตถุดบิ
4.เพื่อประสานงานกับหน่วย
ตรวจสอบต่างๆ ในการสอบ
ทานข้ อมูลเรื อประมง เพื่อ
ป้องกัน IUU Fishing

ระยะเวลา
เป้าหมาย
วิธีการดาเนินการ
พืน้ ที่ดาเนินการ
ดาเนินการและ
งบประมาณ
สามารถใช้ งาน FMO 1.ดําเนินการโครงการนําเรื่ องที่ ๔ ในปี 2558 ดําเนินการ
ปี งบประมาณ 2559Mobile Application หน่วยงานคือ สะพานปลา
สะพานปลาสมุทรปราการ 25560
ได้ ในทุกสะพานปลา สมุทรปราการ,สะพานปลา
สะพานปลาสมุทรสาคร
งบลงทุนอสป 0.2
และท่าเทียบ
สมุทรสาคร,ทร.ชุมพร,ทร.ภูเก็ต
ท่าเทียบเรื อประมงชุมพร ล้ านบาท
เรื อประมงของ
2.ติดตามประเมินผลโครงการนํา
ท่าเทียบเรื อประมงภูเก็ต งบดําเนินการ 0.5
องค์การสะพานปลา ร่องและปรับปรุงการดําเนินงาน
ปี 2559-2562 ขยายผล ล้ านบาท
3.จัดทําโครงการและขยายการ
ให้ ใช้ งานกับทุกสะพาน
ปี งบประมาณ 2559
ดําเนินงานและบรรจุในงบประมาณ ปลาท่าเทียบเรื อประมง
เป็ นต้ นไป
ปี ๒๕๕๙พร้ อมนําเสนอ
งบดําเนินการปี ละ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
0.5 ล้ านบาท
ให้ ความเห็นชอบ
4.ดําเนินโครงการ

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถตรวจสอบที่มาของวัตถุดบิ ในการ
แปรรูปสัตว์นํ ้า สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ประเทศ
คูค่ ้ าเรื่ องความถูกต้ อง
2. การจัดทําสถิตกิ ารประมงมีความถูกต้ อง
รวดเร็ว
3. เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้ กบั ผู้
ส่งออกสัตว์นํ ้าของไทย
4. มาตรการป้องกันการทําประมงผิดกฎหมาย
ของไทยเป็ นที่ยอมรับจากประเทศผู้นําเข้ า
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1.2 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลาด
1.2.1 โครงการจัดตัง้ จุดตรวจสอบด้ านประมง(Port-in Port-out Check Point)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีการดาเนินการ

เพื่ อ ให้ สะพานปลาและท่ า
เทียบเรื อประมงของอสป. เป็ น
จุดตรวจสอบด้ านการประมง
เพื่อเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของ
ประเทศคู่ค้าสินค้ าประมง เช่น
การตรวจสอบข้ อมูลเรื อประมง
และสิน ค้ า ประมง ,การตรวจ
สอบคุ ณ ภาพสิ น ค้ าสั ต ว์ นํ า้
และตรวจสอบแรงงานประมง

จัด ตัง้ จุด ตรวจสอบ
ในทุ ก สะพานปลา
แ ล ะ ท่ า เ ที ย บ เ รื อ
ประมงขององค์ ก าร
สะพานปลาที่ มี เ รื อ
ประมงที่ต้องแจ้ งเข้ าออกเทียบท่า

1. ทําความตกลงกับกรมประมงใน
การมอบหมายให้ อ สป.ดําเนินการ
ทัง้ ในด้ า นสถานที่ บุค ลากร และ
ค่าใช้ จ่าย
2. ประสานงานในระดับพื น้ ที่ เพื่ อ
เตรี ยมความพร้ อมของสถานที่ และ
บุคลากร
3. ศึกษาระบบการรายงานของกรม
ประมง(Fishing Info) เพื่อ ช่ ว ย
สนับสนุนการบันทึกข้ อมูลและร่ วม
กันพัฒนาในการใช้ ประโยชน์ข้อมูล

ระยะเวลา
พืน้ ที่ดาเนินการ
ดาเนินการและ
ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
งบประมาณ
ในปี 2558 ดําเนินการ
ปี งบประมาณ 2559- มาตรการป้ องกัน การทํ าประมงผิด กฎหมาย
สะพานปลาสมุท รสาคร 2560
ของไทยเป็ นที่ยอมรับจากประเทศผู้นําเข้ า
ท่าเที ยบเรื อประมงชุมพร
ท่าเทียบเรื อประมงภูเก็ต
ท่าเทีบเรื อประมงระนอง
ท่าเทียบเรื อประมงสงขลา
ท่ า เ ที ย บ เ รื อ ป ร ะ ม ง
ปั ตตานี
ปี 2559-2562 ขยายผล
ให้ ใช้ งานกั บ ทุ ก สะพาน
ปลาท่าเทียบเรื อประมง
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1.2.2 โครงการปรับปรุงค่ าบริการและค่ าธรรมเนียม
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อให้ การจัดเก็บค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ มี
มาตรฐานชัดเจนและมีการ
จัดเก็บรายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เป็ นการสร้ างรายได้ เพิม่
ให้ กบั หน่วยงาน
3. เป็ นการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลากรองค์กรในการ
ปฏิบตั งิ าน

สะพานปลา และท่า
เทียบเรื อประมงทุก
แห่งได้ รับการปรับ
ปรุงระบบการจัดเก็บ
รายได้ คา่ บริการและ
ค่าธรรมเนียม

วิธีการดาเนินการ

พืน้ ที่ดาเนินการ

1.กําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน สะพานปลาและท่า
ค่าธรรมเนียมแต่ละระบบและ
เทียบเรื อประมงทุกแห่ง
วิธีการควบคุมตรวจสอบ
2.จัดทําแผนผังการจัดเก็บ
ค่าบริการและค่าธรรมเนียมในแต่
ละประเภท
3.จัดทําคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน
4.แต่งตังคณะทํ
้
างานควบคุมระบบ
การจัดเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
5.ปฏิบตั งิ านตามแผนผังและคูม่ ือ
การปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์
6.ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร 1-2 ดําเนินการ
ติดตาม ประเมินผล รายงานปั ญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ ไข
ข้ อเสนอแนะเป็ นรายไตรมาส

ระยะเวลา
ดาเนินการและ
งบประมาณ
ปี งบประมาณ
2559-2560

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
1.พนักงานที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละหน่วยมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน และรับรู้
กระบวนการในการจัดหารายได้
2.สะพานปลาและท่าเทียบ

เรื อประมงมีรายได้ เพิ่มขึ ้น
3.มีสว่ นในการแก้ ไขปั ญหาฐานะ
ด้ านการเงินขององค์กร
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กลยุทธ์ ท่ ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้
2.1 แผนงานการบริหารสินทรัพย์
2.1.1 โครงการก่ อสร้ างโรงคัดเลือกบรรจุและเก็บผลิตภัณฑ์ สัตว์ นา้ (ต่ อเนื่องระยะที่ ๒)ท่ าเทียบเรือประมงชุมพร
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีการดาเนินการ

1.เพื่ อ เป็ นการเพิ่ม รายได้ ใ น
การให้ บริ ก ารแก่ ผ้ ู ประกอบ
กิ จ การการประมงในการซื อ้
ข า ย ข น ถ่ า ย แ ล ะ บ ร ร จุ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํ ้า
2.เพื่อ พัฒ นาที่ ดินที่ ว่า งเปล่า
ให้ เ ป็ นที่ ซื อ้ ขาย ขนถ่ าย และ
เพิ่มการประมูลซื ้อขายสัตว์นํา้
ที่ มี คุณ ภาพที่ ส ดและสะอาด
ของจังหวัด
3.เพื่อ เป็ นการรองรั บปริ มาณ
สัตว์นํ ้า และผู้ประกอบกิจ การ
การประมงที่เพิม่ ขึ ้นในอนาคต
4.เป็ นการพัฒนาศักยภาพให้
ท่าเทียบเรื อประมงชุมพรได้ รับ
มาตรฐานด้ านสุขอนามัยของ
กรมประมง และกลุ่มสหภาพ
ยุโรป

ดําเนินการก่อสร้ างโรงคัดเลือก
บรรจุและเก็บผลิตภัณฑ์สตั ว์นํ ้า
(ต่อเนื่องระยะที่ ๒) เพิม่ ขึ ้น
จํานวน
๖ ล็อค

1.ดําเนินการกําหนดร่าง TOR
2.กําหนดเงือนไขและอนุมตั ิ
เปิ ด TOR
3.ออกประกาศผู้ลงทุนและ
พิจารณาผล
4.ลงนามในสัญญาก่อสร้ าง
5.ดําเนินการก่อสร้ าง
6.เปิ ดดําเนินการโครงการ

พืน้ ที่ดาเนินการ
ท่าเทียบเรื อประมง
ชุมพร

ระยะเวลา
ดาเนินการและ
งบประมาณ
ปี งบประมาณ
2559-2560

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
1.ผู้ประกอบกิจการแพปลาเข้ ามาซือ้
– ขายสัตว์นํ ้าเพิม่ มากขึ ้น
2.ทําให้ ผ้ ซู ือ้ – ผู้ขายสัตว์นํา้ พบปะ
กันโดยตรง ลดการเอารัดเอาเปรี ยบ
ของพ่อค้ าคนกลาง
3.ทํ า ให้ มี ก ารซื อ้ ขาย การขนถ่ า ย
และบรรจุ สั ต ว์ นํ า้ เป็ นไปอย่ า งมี
ระบบ มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ ว
ยิ่งขึ ้น
4.เพื่อ รั กษาสถานภาพการส่งออก และเพิ่ม
ขีด ความสามารถในการส่งออก รวมถึง การ
เพิม่ มูลค่าของสัตว์นํ ้า
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2.1.2 โครงการพัฒนาที่ดินบ้ านพักพนักงาน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานที่อยู่
อาศัยของพนักงาน
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อน
ที่อยู่อาศัยให้ กบั บุตรหลาน
ชาวประมงและผู้ประกอบ
ธุรกิจประมง
3. เพื่อใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
ศักยภาพที่มีอยู่
4. เพื่อเพิม่ รายได้ ให้ กับ
องค์การสะพานปลา

พัฒนาที่ดนิ บ้ านพัก
พนักงาน 2 แห่ง

วิธีการดาเนินการ
1.ทบทวนพัฒนาที่ดนิ

บ้ านพักพนักงานและ
กําหนดเงื่อนไขการลงทุน
ตามลักษณะพื ้นที่(สะพาน
ปลาสมุทรสาคร,ท่าเทียบ
เรื อประมงสุราษฎ์ธานี,ท่า
เทียบเรื อประมงสงขลา)
2.ออกประกาศเชิญชวน
เอกชนลงทุนพิจารณา
คัดเลือกผู้ลงทุน และทํา
สัญญา
3.ดําเนินการก่อสร้ าง
4.ติดตามและประเมินผล

พืน้ ที่ดาเนินการ
ที่ดนิ บ้ านพักของหน่วยงานต่างๆ
ดังนี ้
1. ท่าเทียบเรื อประมงสุราษฎร์ ธานี
2. ท่าเทียบเรื อประมงสงขลา

ระยะเวลา
ดาเนินการและ
งบประมาณ
ปี งบประมาณ
2559-2560
ดําเนินการเอกชน
เป็ นผู้ลงทุน

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
(1) พนักงานมีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น
(2) มีสถานที่พกั ให้ กบั ชาวประมงและบุตร
หลาน
(3) มีรายได้ เพิ่ม
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2.2 แผนงานบูรณาการธุรกิจใหม่
2.2.1 โครงการจาหน่ ายสินค้ าสัตว์ นา้ และผลิตภัณฑ์ สัตว์ นา้ แปรรูปคุณภาพ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพื่อช่วยให้ ผ้ บู ริโภคได้ บริโภค
สินค้ าสด มีคณ
ุ ภาพปลอดภัย
ราคาเป็ นธรรม และช่วยลดค่า
ครองชีพ
2.เพื่อกระจายรายได้ ไปยัง
ชาวประมง และยกระดับ
คุณภาพชีวติ ให้ แก่ชาวประมง
3.เพื่อขยายบทบาทภารกิจ
หลักที่เกี่ยวข้ องกับชาวประมง
4.เพื่อเสริมสร้ างความร่วมมือ
ระหว่างรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ราชการ ร้ านค้ าสหกรณ์ ภาค
ประชาชนและภาคประมง

ยอดรวมจํ า หน่ า ยตลอด
ปี งบประมาณ 17.10 ล้ า น
บาทแบ่งออกเป็ น
1.จํ า หน่ า ยปลี ก -ส่ ง ที่ ร้ าน
FMO shop ยอดจําหน่าย
ปลี ก -ส่ ง ปี ละประมาณ
13.34 ล้ านบาท
2.จําหน่ายโดยการออกบูท
ปี ละประมาณ 0.96 ล้ า น
บาท
3.จัดส่งสัตว์ นํา้ ให้ อ งค์การ
สวนสัตว์ปีละประมาณ 60
ตัน ยอดจํ าหน่ายประมาณ
2.80 ล้ านบาท

วิธีการดาเนินการ

พืน้ ที่ดาเนินการ

เป็ นโครงการจํ าหน่ายสินค้ า สํานักงานซื ้อขายสินค้ าสัตว์นํ ้า
สัตว์นํ ้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลิตภัณฑ์ประมงและ ร้ าน
คุณภาพแบ่งกิจกรรมเป็ น
FMO shop
3 ประเภท ดังนี ้
3.1 กิ จ กรรมที่ ร้ าน FMO
Shop ซึ่งตังอยู
้ ่ใต้ ถุนแฟลต 1
สะพานปลากรุงเทพ ร้ าน เป็ น
ทัง้ สถานที่ แ สดงสินค้ า และ
สถานที่จําหน่ายปลีกและส่ง
3.2 กิจกรรมออกบูทจําหน่าย
ตามที่ ได้ รั บ การประสาน
ความร่วมมือเป็ นครัง้ คราว
3.3 จัดส่งสัตว์นํา้ ให้ องค์การ
สวนสั ต ว์ ดุ สิ ต ตามการต่ อ
สัญญาปี ตอ่ ปี

ระยะเวลา
ดาเนินการและ
งบประมาณ
ปี งบประมาณ 2559 (1
ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59)
1.ตามข้ อ 4.1-4.2 ใช้
งบประมาณตกแต่งร้ าน
และจัดหาอุปกรณ์
200,000 บาท และ
งบประมาณจัดซื ้อสินค้ า
200,000 บาท รวม
400,000 บาท
2.ตามข้ อ 4.3 ใช้
งบประมาณ หมุนเวียน
ประมาณ 200,000 บาท

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
1.ทําให้ ให้ ผ้ บู ริโภคได้ บริโภค
สินค้ าสด มีคณ
ุ ภาพปลอดภัย
ราคาเป็ นธรรม และช่วยลดค่า
ครองชีพ
2.มีสว่ นกระจายรายได้ ไปยัง
ชาวประมง และยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ให้ แก่ชาวประมง
3.มีสว่ นช่วยขยายบทบาทภารกิจ
หลักที่เกี่ยวข้ องกับชาวประมง
4.มีสว่ นเสริมสร้ างความร่วมมือ
ระหว่างรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ราชการ ร้ านค้ าสหกรณ์ ภาค
ประชาชนและภาคประมง
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2.2.2 โครงการสนับสนุนการใช้ เครื่องติดตามเรือประมง(VMS)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพื่อสนับสนุนนโยบายการ
ป้องกันการทําประมงที่ผิด
กฏหมาย(IUU)ของเรื อประมง
ไทย
2.เพื่อให้ ชาวประมงมีต้นทุน
การดําเนินการในการติดตัง้
ระบบติดตามเรื อVMSในราคา
ประหยัด

เรื อประมงที่เข้ าร่ วมโครงการ
ได้ รับค่าบริการระบบ
เครื อข่าย Air Timeในราคาถูก
กว่าบุคคลทัว่ ไป

วิธีการดาเนินการ

พืน้ ที่ดาเนินการ

1.เสนอคณะกรรมการ
เรื อประมงที่ขึ ้นทะเบียน
องค์การสะพานปลาพิจารณา ในโครงการฯกับสมาคม
ให้ ความเห็นชอบแนวทางการ ประมงแห่งประเทศไทย
ดําเนินโครงการ
2.ทําบันทึกข้ อตกลงร่วมกับ
หน่วยงานภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้ องเช่น สมาคมประมง
แห่งประเทศไทย,สมาคมนอก
น่านนํ ้าไทย ฯลฯ
3.อสป.ประสานงานบริษัทผู้
ให้ บริการระบบเครื อข่ายเพื่อ
กําหนดค่าบริการเครื อข่าย
(Air time)
4.อสป.และสมาคมประมงฯ
กําหนดแนวทางและบทบาท
การให้ บริการแก่เรื อประมงใน
โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการและ
ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
งบประมาณ
ปี งบประมาณ 2558-2559 1.เรื อประมงของไทยมีการ
ดําเนินการเพื่อป้องกันการทํา
ประมงที่ผดิ กฎหมายIUUเป็ นที่
ยอมรับของต่างประเทศและเป็ น
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย
2.อุตสาหกรรมส่งออกสินค้ า
ประมงของไทยได้ รับการยอมรับ
จากประเทศคูค่ ้ าสําคัญ เช่น EU
,USA
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2.3 แผนงานปรับปรุงพัฒนาธุรกิจเดิม
2.3.1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง(สินเชื่อการประมง)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่ อ ปรั บ ปรุ งการให้ สิน เชื่ อ ตาม
โครงการพัฒ นาการประมงให้ มี
ประสิทธิภ าพมากขึ ้น ทัง้ ในด้ าน
การให้ บริ การ การขยายประเภท
ของสิ น เชื่ อ การคัด เลื อ กลูก ค้ า
ตลอดจนการจัดเก็บหนี ้

เพิ่ ม ยอดการให้ สิ น
เชื่อให้ เป็ นไปตามเป้า
หมายที่ ว างไว้ ใ นแต่
ละปี โดยมีอัตราการ
เกิ ด หนี เ้ สี ย ไม่ เ กิ น
5%

วิธีการดาเนินการ

พืน้ ที่ดาเนินการ

1.สํารวจข้ อมูลการให้ สนิ เชื่อจาก
สะพานปลาและท่าเทียบ
หน่วยงานสะพานปลาและท่าเทียบ เรื อประมงทุกแห่ง
เรื อประมงทุกแห่ง เพื่อรวบรวม
ประเด็นปั ญหา
2.นําข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการให้ สนิ เชื่อ เพื่อสนับสนุน
การประมง
3.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ สนิ เชื่อ
โดยเน้ นวัตถุประสงค์และคุณภาพ
ของผู้ขอกู้
4.อบรม ให้ ความรู้เจ้ าหน้ าที่สนิ เชื่อ
และบริหารหนี ้
5.ติดตามและประเมินผลการให้
สินเชื่อตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ของโครงการและมีอตั ราหนี ้เสียไม่
เกิน5%

ระยะเวลา
ดาเนินการและ
งบประมาณ
( 2559 – 2562 )
เงินยืม หรื อเงินกู้
ดอกเบี ้ยตํ่าวงเงิน
100 ล้ านบาท

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
ชาวประมงและผู้ประกอบการมีแหล่งเงินทุนที่
มีต้นทุนตํ่าในการประกอบอาชีพ สามารถ
สร้ างรายได้ ลดปั ญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบ

กลยุทธ์ ท่ ี 3 เสริมสร้ างสังคมประมงไทยให้ เข้ มแข็ง
3.1 แผนงานสร้ างเสริมความรู้ในชุมชนประมง
3.1.1 โครงการอุดหนุนอาชีพการทาประมงสู่ความยั่งยืน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีการดาเนินการ

พืน้ ที่ดาเนินการ

1.เพื่อช่วยเหลือชาวประมง
และสร้ างขวัญและกําลังใจ
2.เพื่อพัฒนายกระดับ
ชาวประมง
3.เพื่อส่งเสริมการใช้ เครื่ องมือ
การทําประมงที่ถกู กฏหมาย
4.เพื่อบรรเทาความเดือนร้ อน
5.เพื่อกลุม่ เป้าหมายมีชีวติ ที่ดี
ขึ ้นและเป็ นที่ยอมรับในสังคม

1.ให้ สามารถนําไปพัฒนา
ตัวเองและต่อยอดอาชีพนี ้
ให้ เข็มแข็ง
2.ให้ กลุม่ เป้าหมายมี
ความรู้
3.ส่งเสริมพัฒนาเพื่อยัง
ชีพสูเ่ ชิงพาณิชย์
4.สร้ างอาชีพเพิม่ รายได้
5.ยกระดับกลุม่ เป้าหมาย
ให้ สามารถเลี ้ยงดูตวั เอง
และครอบครัวได้

1.คัดเลือกผ่านสถาบันการประมง
สมาคมประมงจังหวัด
2.ประสานผู้นํากลุ่ม และหน่วยงาน
ท้ องถิ่นที่มีวตั ถุประสงค์ตรงกันและ
จัดหาวิทยากร แบ่งกิจกรรม 2 แบบ
1.1จัดอบรมให้ ความรู้สง่ เสริมอาชีพฯ
1.2สนับสนุนงบประมาณตามที่ร้อง
ขอ เช่น งานวิจยั และพัฒนา
ผู้ประสบภัย ยกระดับสินค้ าประมง
ตลอดจนการจัดหาเครื่ องมือในการ
ประกอบอาชีพ เช่น อุปกรณ์จบั สัตว์
นํ ้า อุปกรณ์การรักษาคุณภาพ ลาน
ตากและอื่นๆหากโครงการใด มีคชจ.
เกิน 5แสน ก็นําเสนอผออ. คกส.
และคกอ. อนุมตั ิ
2.ลงพื ้นที่ก่อนดําเนินกิจกรรมเพื่อ
ตรวจความเรี ยบร้ อยและความพร้ อม

จังหวัดที่มีชาวประมงและ
เกษตรกรเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า
กลุม่ สหกรณ์ เกี่ยวกับ
ประมง

ระยะเวลา
ดาเนินการและ
งบประมาณ
ปี งบประมาณ
2559-2560

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
1.ทําให้ ชาวประมงมีแหล่งสัตว์นํ ้า
มากขึ ้น สร้ างอาชีพ เกิดการจ้ างงาน
2.ชาวประมงจับสัตว์นํ ้าด้ วย
เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ถกู กฏหมาย
3.สร้ างมูลค่าเพิม่ สินค้ าสัตว์นํ ้า
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3.1.2 โครงการอุดหนุนและส่ งเสริมด้ านการศึกษาเกี่ยวกับด้ านประมง
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีการดาเนินการ

1.เพื่อช่วยเหลือบุตร
ชาวประมงที่ศกึ ษาด้ านประมง
และบุตรผู้ประสบภัย ให้
ความรู้
2.เพื่อส่งเสริ มการศึกษาด้ าน
การประมง ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
3.เพื่อนําความรู้ไปประกอบ
อาชีพและพัฒนาตัวเอง
4.เพื่อบรรเทาความเดือนร้ อน
5.เพื่อกลุม่ เป้าหมายมีชีวติ ที่ดี
ขึ ้น

1.ให้ กลุม่ เป้าหมายมีความรู้
2.ให้ ยกระดับการศึกษา
กลุม่ เป้าหมาย
3.ให้ สามารถเลี ้ยงดู
ครอบครัวให้ มนั่ คงในการ
ดํารงชีวติ
4.แบ่งเบาภาระค่าใช้ จ่าย
และเป็ นการสร้ างขวัญและ
กําลังใจ

1.ดําเนินตามแผนปฏิบตั ปิ ระจําปี
2.คัดเลือกผ่านสถาบันการศึกษา
3.ผ่านหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน
อสป.”ว่าด้ วยการเก็บรักษาและ
เบิกจ่ายเงินทุนส่งเสริ มการ
ประมง”แบ่งออกเป็ น
3.1 ด้ านศึกษา
1.1ผู้ศกึ ษาเกี่ยวกับการประมง
1.2บุตรผู้ประสบภัย
3.2 ด้ านเผยแพร่ความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ประมงและการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า
4.ขออนุมตั ผิ ออ.เพื่อ
นําเสนอคกส.เพื่อทราบ
5.ส่งมอบตัว๋ แลกเงินหรื อเช็ค
พร้ อมหนังสือ
6.ติดตามรายงานผลการ
ดําเนินการเข้ าที่ประชุมคกส.

พืน้ ที่ดาเนินการ
1.ทัว่ ประเทศที่พอ่ แม่มี
อาชีพชาวประมงและ
เกษตรกรผู้เพาะเลี ้ยงที่
ประสบภัย
2.ผู้ที่ศกึ ษาด้ านประมง

ระยะเวลา
ดาเนินการและงบประมาณ
ปี งบประมาณ
2559-2560

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
กลุม่ เป้าหมายมีระดับ
การศึกษาที่ดีขึ ้น สามารถ
นําไปประกอบอาชีพได้ และ
เป็ นที่ยอมรับในสังคม
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3.2 แผนงานรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม
3.2.1 โครงการฟื ้ นฟูอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีการดาเนินการ

พืน้ ที่ดาเนินการ

1.เพื่อให้ ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ในการฟื น้ ฟูอนุรักษ์
ทรัพยากร
2.เพื่อให้ ชมุ ชนมีนํ ้าสะอาดไว้
อุปโภค บริโภค
3.เพื่อสร้ างเสริ มความมัน่ คงให้
มีแหล่งจับสัตว์นํ ้ามากขึ ้น
4.เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้ าน
ประมงให้ อยู่คกู่ บั ประเทศ

1.ให้ ชมุ ชนเป้าหมายและ
ประชาชนรู้จกั วิธีดแู ล ชุมชน
ให้ น่าอยู่
2.ให้ ชมุ ชนเป้าหมายมีแหล่ง
นํ ้าที่สะอาด สามารถนํามาใช้
ในชีวติ ประจําวันได้
3.ให้ มีแหล่งจับสัตว์นํ ้าใกล้
บ้ านไว้ เลี ้ยงดูตวั เองและ
ครอบครัวได้
4.สร้ างอาชีพเพิม่ รายได้ จาก
สัตว์นํ ้าทําให้ ภาคภูมิใจใน
อาชีพและยอมรับมากขึ ้น
5.ให้ เกิดความสงบสุขใน
ชุมชน

1.ประสานผู้นําชุมชนเป้าหมาย
และหน่วยงานท้ องถิ่น ที่มี
วัตถุประสงค์ตรงกันและจัดหา
วิทยากร
2.ลงพื ้นที่ก่อนดําเนินกิจกรรม
เพื่อดูสถานที่ตรวจความ
เรี ยบร้ อยและความพร้ อม
3.จัดอบรม ให้ ความรู้สร้ าง
จิตสํานึกและสนับสนุน
งบประมาณตามที่ร้องขอที่
เกี่ยวกับทรัพยากร สิง่ แวดล้ อม
ตังแต่
้ ต้นนํ ้าถึงปลายนํ ้าเช่น
ทางเดิน ปลูกป่ า ปล่อยสัตว์นํ ้า
ศาลาพักผ่อน ป้าย คลอง
แม่นํ ้า แหล่งนํา้ ป่ าชายเลน

พื ้นที่ป่าชายเลน แหล่งนํ ้า
หรื อชุมชนประมง กลุม่ ที่
มีชาวประมง ประชาชน
อาศัยอยู่ใกล้

ระยะเวลา
ดาเนินการและ
งบประมาณ
ปี งบประมาณ
2558-2559

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
1.ให้ ชาวประมงมีแหล่งจับสัตว์
นํ ้ามากขึ ้นทําให้ มีรายได้ ไปเลี ้ยง
ครบครัว
2.ประชาชนที่อยู่ในชุมชนจับสัตว์
นํ ้าได้ มากขึ ้น
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กลยุทธ์ ท่ ี 4 เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
4.1 แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4.1.1 โครงการนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้ างมูลค่ าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (ECONOMI VALUE MANAGEMENT : EVM) มาบริหารจัดการ
องค์ การสะพานปลา
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อให้ รัฐวิสาหกิจคํานึง
ถึงการลงทุนที่ค้ มุ ค่า
2. เพื่อให้ รัฐวิสาหกิจมีเป้า
หมายและตัวชี ้วัดทังระบบ
้
ที่ชดั เจนสามารถสะท้ อนถึง
ความสามารถในการเพิม่
มูลค่าให้ กบั กิจกรรมหรื อธุรกิจ
ขององค์การ
3.เพื่อให้ มีการนําระบบ EVM
มาใช้ ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ

1. การนําระบบ EVM
เชื่อมโยงกับ
กระบวนการบริหาร
จัดการการดําเนิน
ธุรกิจ
2. วัดความก้ าวหน้ า
ของผลการค่า EVM
และเชื่อมโยงกับการ
กําหนดผลตอบแทน
สําหรับผู้บริหาร
ระดับสูง
3. ดําเนินการให้ เป็ น
ไปตามระยะเวลาที่
สคร.กําหนด

วิธีการดําเนินการ

พื ้นที่ดําเนินการ

1. แต่งตังคณะกรรมการกํ
้
าหนด
1. ส่วนกลาง
ทิศทางฯและคณะทํางาน EVM
2. สะพานปลาและ
2. ศึกษาแนวทางตามคูม่ ือที่ สคร. ท่าเทียบเรื อประมงทุกแห่ง
กําหนด
3. อบรมให้ ความรู้แก่ผ้ เู กี่ยวข้ อง
4. ดําเนินการตามขันตอนของ
้
สคร.
ให้ ครบทุกระยะ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
2559-2562

งบประมาณ
(ล้ านบาท)
-

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(หน่วยงานสนับสนุน)
ฝ่ ายบริหารและพัฒนา
องค์กร(คณะกรรมการ
กําหนดทิศทางฯและ
คณะทํางานEVM และทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง)
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4.2.2 การปรับปรุงโครงสร้ างองค์ กร
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีการดาเนินการ

พืน้ ที่ดาเนินการ

1. เพื่อให้ โครงสร้ างการบริ หาร
สอดคล้ องกับบทบาทที่
เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร
2. เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน
3. เพื่อรองรับการขยายงานใน
อนาคต
4. เพื่อให้ สามารถกําหนด
อัตรากําลังบุคลากรที่
เหมาะสมกับปริ มาณงาน และ
กรอบภารกิจ

มีโครงสร้ างองค์กรและ
อัตรากําลังที่เหมาะสม
ในการดําเนินงานให้
เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร

1. จัดตังคณะทํ
้
างานเพื่อพิจารณา
กรอบภารกิจ โครงสร้ างการ
บริหารงาน และอัตรากําลังให้ มี
ความสอดคล้ อง และสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และจัดทําร่างโครงสร้ างใหม่
2.เสนอคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลาพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบโครงสร้ างใหม่
3.เสนอกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และกระทรวงการคลังเพื่อ
ทราบ
4.จัดสรรบุคลากรเข้ าสูต่ ําแหน่ง
ตามโครงสร้ างใหม่

-

ระยะเวลา
ดาเนินการและ
งบประมาณ
ปี งบประมาณ 2559

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ผล
การดําเนินงานเป็ นไปตาม
เป้าหมาย

86

4.2.3 โครงการปรับปรุงระเบียบข้ อบังคับขององค์ การสะพานปลา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทําการสอบทาน
ระเบียบข้ อบังคับของอสป.ให้
สามารถใช้ ในการปฏิบตั งิ านได้
อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ
2.เพื่อปรับปรุงระเบียบ
ข้ อบังคับที่มีอยู่ให้ ทนั สมัย
อสป.สามารถขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานในภารกิจปั จจุบนั
และการพัฒนาธุรกิจในอนาคต
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและตรวจสอบได้

เป้าหมาย
ปรับปรุงระเบียบ
ข้ อบังคับของอสป.ที่
สําคัญต่อการ
ดําเนินงาน

วิธีการดาเนินการ

พืน้ ที่ดาเนินการ

1.ตังคณะทํ
้
างาน
ส่ ว นกลางขององค์ ก าร
2.ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
สะพานปลา
ข้ อบังคับต่างๆของอสป.ทําการ
วิเคราะห์ จัดทําข้ อสังเกตและ
ข้ อเสนอแนะ
3.ปรับปรุงระเบียบข้ อบังคับที่
สําคัญต่อการดําเนินงานตามลําดับ
ความสําคัญหรื อจําเป็ นเร่งด่วนและ
เสนอผู้บริหารอนุมตั ิตามระเบียบ
องค์การสะพานปลา
4.ประกาศใช้ และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ในองค์กร

ระยะเวลา
ดาเนินการและงบประมาณ
ปี งบประมาณ 2559

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
1.ระเบียบข้ อบังคับของอสป.ที่ มี
อยู่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไขปรั บ ปรุ ง ให้
ทันสมัยสอดคล้ องกับกฎระเบียบ
กฏหมายใหม่ๆ
2.การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
มี ร ะเบี ย บข้ อบั ง คั บ ที่ ทั น สมั ย
รองรับการเติบโตขององค์กร
3 . ระเบี ยบข้ อ บั ง คั บ มี ค วา ม
ครบถ้ วน ครอ บคลุ ม ภ ารกิ จ
องค์ ก ร มี ค วามโปร่ งใสแล ะ
ตรวจสอบได้
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4.2.4 โครงการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อให้ การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านและการกําหนด
ค่าตอบแทนเป็ นไปอย่างมี
ระบบ
2. เพื่อให้ กระบวนการ
ประเมินผลเป็ นไปอย่าง
ยุตธิ รรม โปร่งใส
3. เพื่อก่อให้ เกิดระบบ
คุณธรรม(Merit System) ใน
การบริหารงาน

ระบบการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของ
องค์การสะพานปลา
เป็ นระบบที่มี
ประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานน่าเชื่อถือ

วิธีการดาเนินการ

พืน้ ที่ดาเนินการ

1. จัดตังคณะทํ
้
างาน
ทุกหน่วยงานขององค์การ
2. กําหนดแนวทางในการปรับปรุง สะพานปลา
ระบบการประเมินผลและการ
กําหนดค่าตอบแทนของบุคลากร
3. จัดทํารายงานและคูม่ ือการ
ประเมินผล และการกําหนด
ค่าตอบแทนเสนอผู้บริหารพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ
4. ชี ้แจงทําความเข้ าใจกับบุคลากร
5. ดําเนินการ
6. ติดตามประเมินผล

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะ
ได้ รับ

ปี 2559 – 2560

-

1.อสป.มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านที่มีมาตรฐาน
โปร่งใสตรวจสอบได้
2.บุคลากรมีความเชือถือ
การประเมินผลปฏิบตั งิ าน
และสร้ างขวัญกําลังใจแก่
บุคลากร
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4.2 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์ กร
4.2.1 โครงการปรับปรุงการกาหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่ องาน (Competency) ในตาแหน่ งต่ างๆ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อให้ มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความ
สอดคล้ องเชิงยุทธศาสตร์
2. เพื่อให้ มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.เพื่อให้ มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่นําไปสูก่ าร
พัฒนาคุณภาพชีวติ และ
เกิดความสมดุลระหว่าง
คนกับงาน
4. เพื่อให้ มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็ น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
และมีการดําเนินงานตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม

1. พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้ มีความ
พร้ อมทางด้ านทักษะ
ความรู้ความสามารถ
และคุณลักษณะอื่นๆ
ที่จําเป็ นต่องาน
(Competency)
2. ปรับปรุงด้ านการ
สรรหา / คัดเลือก
บุคลากร
3. ปรับปรุงด้ านการ
วิเคราะห์มอบหมาย
งาน
4. ปรับปรุงด้ านการ
ประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน

วิธีการดําเนินการ
1. แต่งตังคณะทํ
้
างานรับผิดชอบ
ดําเนินการ
2. ศึกษา รวบรวมข้ อมูล ด้ านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั
3. จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และแผนปฏิบตั ิ
การ
4. ติดตามและประเมินผล

พื ้นที่ดําเนินการ
1. ส่วนกลาง
2. สะพานปลา/
ท่าเทียบเรื อประมงทุกแห่ง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

2559-2560

1.00

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(หน่วยงานสนับสนุน)
ฝ่ ายบริหารและพัฒนา
องค์กร
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3.1 โครงการฝึ กอบรมพนักงาน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้
พนักงานพัฒนาตนเอง ให้ มี
ความรู้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
2. เพื่อปลูกฝั งค่านิยมในการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวติ ของบุคลากร
3. เพื่อสร้ างทัศนคติและ
ปลูกฝั งค่านิยมด้ านคุณธรรม
และจริยธรรมในการทํางาน
4. เพื่อให้ บคุ ลากรมีทกั ษะและ
ความสามารถในการ
บริหารงาน มีความทุ่มเทใน
การทํางานในวิชาชีพเพื่อให้
เป็ นไปตามเป้าหมายของ
องค์กร

1. จัดฝึ กอบรม
2. หลักสูตร
2.1 หลักสูตรมนุษย์
สัมพันธ์และจิตวิทยา
ภาพในการทํางาน
2.2 หลักสูตรความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย
และภาพแวดล้ อมใน
การทํางาน
2.3 หลักสูตโครงการ
นําร่องปรับปรุงการ
กําหนดทักษะ ความรู้
ความสามารถและคุณ
ลักษณที่จําเป็ นต่องาน
(Competency)
2.4 หลักสูตรการ
ป้องกันการทําประมง
ผิดกฏหมาย(IUU)

วิธีการดาเนินการ

พืน้ ที่ดาเนินการ

1. จัดทําแผนงาน/โครงการฝึ กอบรม 1. ส่วนกลาง
2.ดําเนินการฝึ กอบรมตาม
2. สะพานปลา/ ท่าเทียบ
แผนปฏิบตั กิ าร
เรื อประมงทุกแห่ง
3.ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการ
ฝึ กอบรม

ระยะเวลา
ดาเนินการและ
งบประมาณ
ปี งบประมาณ
2559-2560
1.50

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
บุคลากรขององค์การสะพานปลา
ได้ รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างเหมาะสม และ
ช่วยให้ องค์การสะพานปลามีการ
ปรับบทบาทตามแผนการปฏิรูป
องค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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4.3 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ องค์การสะพานปลา
มีระบบงานสนับสนุนงานด้ าน
การบริหารและงานด้ านปฏิบตั ิ
การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ
สารสนเทศมาช่ ว ยใน
การปฏิบติงานด้ านการ
บ ริ ห า ร เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดําเนินงาน การกําหนด
นโยบาย และการสั่ ง
การด้ านต่างๆ

ระยะเวลา
วิธีการดาเนินการ
พืน้ ที่ดาเนินการ
ดาเนินการและ
ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
งบประมาณ
1.ศึก ษาข้ อ มูล ความต้ อ งการของ สํ า นั ก ง า น อ ง ค์ ก า ร ปี งบประมาณ ผู้บริ หารมีข้อมูลที่ ถูกต้ อ งและเพียงพอเพื่อใช้
ระบบ
สะพานปลา
2559-2563
ในการบริ หารงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
2.วิเคราะห์ระบบเพื่อการออกแบบ
การบริ หารจัดการ สามารถตัดสินใจได้ อย่าง
3.กําหนดร่างขอบเขตของงาน
รวดเร็ว ทันการณ์
4.คัด เลื อ ก ทํ า สัญ ญาและจัด สรร
งบประมาณ
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2.5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ ความรู้(KM)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อให้ องค์การสะพานปลา
มีการจัดการองค์ความรู้อ ย่าง
เป็ นระบบ มีม าตรฐานในการ
ปฏิบตั งิ านระบบต่างๆ
2. เพื่อให้ การสืบทอดงานใน
ตําแหน่งต่างๆ มีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อ ให้ สามารถทบทวน
ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านให้
เหมาะสม และสอดคล้ อ งกับ
สถานการณ์ได้ อย่างงรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ

1. มีคมู่ ือการปฏิบตั งิ าน
พร้ อ มแ ผ นผั ง แส ด ง
ขันตอนการดํ
้
าเนินงาน
ในการปฏิ บัติงานหลัก
ทุกด้ าน รวบรวมไว้ ใน
ระบบสารสนเทศ
ภายในองค์กร
2. นําระบบe-Learning
มาช่วยในการถ่ายทอด
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห้ กั บ
พนักงาน

วิธีการดาเนินการ

พืน้ ที่ดาเนินการ

1.ติด ต่อ ประสานงานหน่ว ยงานที่ สํ า นั ก งานองค์ ก าร
เกี่ยวข้ องเพื่อผลิตข้ อมูลองค์ความรู้ สะพานปลา
ต่างๆเข้ าสูร่ ะบบ
2.สร้ างกิจกรรมส่งเสริ มการแบ่งปั น
องค์ความรู้

ระยะเวลา
ดาเนินการและ
งบประมาณ
ปี งบประมาณ
2559-2563

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ในการปฏิ บัติง านที่ เ ป็ น
ภารกิจสําคัญขององค์การสะพานปลาเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2.6 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

การพัฒนาเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภาครัฐเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และยกระดับ
ความสามารถของการให้
บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาครัฐก้ าวไปสูร่ ะดับ
ความสามารถในเรื่ องการบูร
ณาการ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้ บริการ

เว็บไซต์จะต้ องมีเนื ้อหา
เว็บไซต์ภาครัฐ
(Government
Website Contents) ที่
เผยแพร่เพื่อให้ บริการ
ประชาชน ธุรกิจเอกชน
ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครัฐและมีคณ
ุ
ลักษณะของเว็บไซต์
ภาครัฐที่ควรมี(Recom
mended Features)

วิธีการดําเนินการ

พื ้นที่ดําเนินการ

ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ เป็ นไปตาม
สํานักงานองค์การ
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อให้
สะพานปลา
การพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร
เป็ นไปตามทิศทางเดียวกันกับ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ตามนโยบาย
การยกระดับการพัฒนา
e-Government ให้ ก้าวหน้ าสูร่ ะดับ
มาตรฐานสากล และสําหรับเป็ น
ช่องทางในการเปิ ดเผยและแบ่งปั น
ข้ อมูลข่าวสาร และอํานวยความ
สะดวกในการบริการประชาชนทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ปี งบประมาณ
2559-2560

0.100

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
เพิม่ ประสิทธิภาพการให้ บริการ
รวมทังสร้
้ างความสัมพันธ์ที่ดี
เชื่องโยงระหว่างประชาชน
ภาคธุรกิจ รวมถึงให้ สามารถ
ก้ าวไปสูก่ ารบูรณาการ
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ
ด้ วยกัน
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บทที่ 9
แผนด้ านการเงินขององค์ การสะพานปลา
พ.ศ. 2559 – 2563
ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลแสดงฐานะการเงิน (ข้ อมูลประกอบงบกาไรขาดทุน)
1. บทวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานปี ที่ผ่านมา
ในระยะหลายปี ที่ผา่ นมาการดําเนินงานขององค์การสะพานปลาประสบปั ญหาอย่างต่อเนื่อง ทํา
ให้ ผลประกอบการมีแนวโน้ มลดลง โดยมีสาเหตุสาํ คัญได้ แก่
1. รายได้ จากการดาเนินงานหลักมีแนวโน้ มลดลง แม้ ว่าองค์การสะพานปลาได้ มีการขยาย
งานด้ านธุรกิจเพื่อเป็ นการสร้ างรายได้ เพิ่ม แต่ยงั ไม่สามารถสร้ างรายได้ ให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย ในขณะที่รายได้
กว่าร้ อยละ 80 ขององค์การสะพานปลามาจากการดําเนินงานของสะพานปลา/ท่าเทียบเรื อประมงต่างๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่ ได้ แก่ รายได้ จากการจัดเก็บค่าบริ การ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้ จากการบริ หารทรัพย์สิน ได้ แก่ ค่าเช่า
อาคารและที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการประมงในพื ้นที่ของสะพานปลา/ท่าเทียบเรื อประมงต่างๆ เป็ น
เหตุให้ รายได้ ส่วนใหญ่ขององค์ การสะพานปลาขึ ้นอยู่กับภาวการณ์ ประมงเป็ นหลัก และมี แนวโน้ มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจากภาวะประมงซบเซา ซึ่งมีสาเหตุจากปั จจัยภายนอกต่างๆ ดังนี ้
1) ทรัพยากรสัตว์นํ ้าในประเทศเสือ่ มโทรมจากการทําประมงมากเกินไป(Overfishing)
2) การทําประมงนอกน่านนํ ้า มีปัญหาเกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงและกฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่เอื ้อต่อการ
ลงทุนของผู้ประกอบการของไทย
3) การส่งออกสินค้ าสัตว์นํ ้าได้ รับผลกระทบจากปั ญหาเศรษฐกิจซบเซาทัว่ โลก
4) ราคานํา้ มันดีเซลสูงขึน้ อย่างต่อ เนื่อ ง ทําให้ ชาวประมงประสบภาวะขาดทุน ต้ องหยุดทําการ
ประมงจํานวนมาก
5) ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้ ปริ มาณธุรกิจในพื ้นที่ลดลง
2. ปั ญหาพืน้ ที่ธุรกิจลดลงของสะพานปลากรุ งเทพ จากการที่สะพานปลากรุ งเทพซึ่งเป็ น
หน่วยสร้ างรายได้ สําคัญ ต้ องส่งคืนพื ้นที่ใช้ งานประมาณครึ่ งหนึ่งให้ กับสํานักงานทรพย์ สินส่วนพระมหากษัตริ ย์
เจ้ าของที่ดิน โดยพื ้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ธุรกิ จ ได้ แก่ ส่วนที่เป็ นโรงคลุมจํ าหน่ายสัตว์ นํ ้า และอาคารแพ
ปลา ทําให้ มีปัญหาในการจัดเก็บรายได้ มีผลกระทบค่อนข้ างรุ นแรงต่อผลการดําเนินงานในภาพรวมขององค์การ
สะพานปลาโดยเฉพาะในปี 2555 เป็ นต้ นมา
3. ค่ าใช้ จ่ายสูงขึน้ ทังในส่
้ วนของค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากรจากการปรับขึ ้นค่าจ้ าง ค่าตอบแทนตาม
นโยบายรัฐบาล และการปรับเพิ่มค่าจ้ างประจําปี รวมถึงภาระค่าใช้ จ่ายด้ านการดูแลมาตรฐานสุขอนามัยสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรื อประมง ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการผลิตนํ ้าสะอาดล้ างสัตว์นํ ้า ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ ้า
เสีย ทําให้ อ งค์ การสะพานปลามี ต้นทุนการดําเนินงานในส่วนนี ้เพิ่มขึ ้น ไม่นับรวมถึงค่าใช้ จ่ายในการซ่อ มแซม
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บํารุงรักษาอาคาร สิ่งปลูกสร้ างในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุการใช้ งานมาเป็ นระยะเวลานาน ในขณะที่
การบํารุงรักษาเป็ นไปอย่างจํากัด เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ
4. แผนการหารายได้ เพิ่มไม่ เป็ นไปตามเป้าหมาย แม้ วา่ ในปี ที่ผา่ นมาองค์การสะพานปลาจะ
มี โ ครงการหารายได้ เ พิ่ ม จากการบริ หารทรั พ ย์ สิน ในสะพานปลา/ท่า เที ย บเรื อ ประมงต่า งๆ หลายโครงการ
ตัวอย่า งเช่น การพัฒนาที่ ดินบ้ า นพักพนักงานทีท่าเทียบเรื อ ประมงหัว หิน การการก่อ สร้ างอาคารพาณิ ชย์ ย ก
กรรมสิทธิ์ที่ทา่ เทียบเรื อประมงชุมพร เป็ นต้ น แต่โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้ างรายได้ ตามเป้าหมาย เนื่องจากมี
อุปสรรคในการดําเนินโครงการ ในขณะที่การดําเนินงานด้ านธุ รกิ จ โดยเฉพาะโครงการจัดส่งสินค้ าสัตว์นํ ้าและ
ผลิตภัณฑ์ สตั ว์ นํา้ แปรรู ปให้ กับกรมราชทัณฑ์ไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกรม
ราชทัณฑ์
2. หลักเกณฑ์ และสมมติฐานปี ปั จจุบัน และปี ล่ วงหน้ า
องค์ ก ารสะพานปลา ใช้ หลัก เกณฑ์ แ ละสมมติ ฐ านปี ปั จ จุ บัน และปี ล่ ว งหน้ า ในการจั ด ทํ า
งบประมาณปี 2559 โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานปี 2558 ที่ผ่านมา และประมาณการรายได้ ตามแผนหา
รายได้ เพิ่มของแต่ละหน่วยงาน และแผนงานโครงการที่สาํ คัญ เช่น โครงการศูนย์กลางค้ าสัตว์นํ ้ากรุ งเทพ ,โครงการ
พัฒนาศักยภาพสะพานปลาท่าเทียบเรื อประมงต่างๆ ส่วนค่าใช้ จ่ายใช้ เ กณฑ์ ตามภาวะ ค่าครองชี พที่เพิ่มขึน้
โดยเฉพาะหมวดเงิ น เดื อ น และหมวดสาธารณู ป โภค แต่ยัง คงยึด หลัก ประหยัด ตามความจํ า เป็ นในส่ว นที่
ดําเนินการได้ สําหรับประมาณการในปี 2559 – 2563 ประมาณการรายได้ และค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น ประมาณ 5%
แต่ทงนี
ั ้ ้จะพิจารณาความเป็ นไปได้ ในแต่ละรายการประกอบการพิจารณาด้ วย
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ประมาณการงบกาไรขาดทุน
ปี งบประมาณ 2559-2563

รายการ

2559
2557

2560
2558

2561
2559

หน่วย:ล้ านบาท
2562
2563
2560
2561

รายได้
- แผนงานให้ บริ การ
- แผนงานดาเนินธุรกิจ/โครงการ
- กองทุนสงเคราะห์
- กองทุนสวัสดิการ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

197.532 207.409 217.779 228.668 240.101
80.994
89.093
98.003 107.803 118.583
4.204
4.414
4.635
4.867
5.110
1.708
1.793
1.883
1.977
2.076
284.438 302.7096 322.29975 343.31487 365.87077

- แผนงานให้ บริ การ
- แผนงานดาเนินธุรกิจ/โครงการ
- กองทุนสงเคราะห์
- กองทุนสวัสดิการ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

202.633
75.007
4.204
1.488
283.332
1.106

212.765
82.508
4.414
1.562
301.249
1.461

223.403
90.758
4.635
1.641
320.437
1.863

234.573
99.834
4.867
1.723
340.997
2.318

246.302
109.818
5.110
1.809
363.038
2.833

หมายเหตุ
1. ปี 2559 เป็ นตัวเลขตามงบประมาณประจําปี 2559 ที่ตงไว้
ั ้ เป็ นปี ฐาน
2. รายได้ -รายจ่ายแผนงานให้ บริ การ เพิ่มขึ ้น 5 %ทุกๆปี
3. รายได้ –รายจ่ายแผนงานดําเนินธุรกิจ/โครงการ เพิ่มขึ ้น 10 %ทุกๆปี
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องค์ การสะพานปลา
149 เจริญกรุง 58 ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2212-4490 โทรสาร 0-2212-5899
Fish Marketing Organization
149 Charoen Krung Road 58, Yannawa, Sathorn District, Bangkok.
Tel. (622) 212 - 4490 , Fax: (662) 212-5899 Internet: www.fishmarket.co.th
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