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ค าน า 
 

  องค์การสะพานปลาได้จดัทําแผนวิสาหกิจ (แผนทบทวนบทบาทองค์กร)พ.ศ.2559-2563 ซึ่ง
เป็นแผนระยะยาว 5 ปี  โดยกําหนดทิศทางการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลงัในการปรับ
บทบาทองค์กร ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลง โดยยงัคงให้ความสาํคญักบัการทําหน้าที่ให้บริการ
สถานท่ีขนถ่ายและจําหนา่ยสนิค้าสตัว์นํา้ เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการจัดตัง้องค์กร ซึ่งกําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496  อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการแก้ปัญหารายได้จากการ
ดําเนินงานมีแนวโน้มลดลงจากภาวะประมงซบเซา  องค์การสะพานปลาจึงได้ปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ดําเนินงานจากงานให้บริการเป็นหลกั มาเป็นการขยายงานด้านธุรกิจให้มากขึน้ และเพื่อให้แผนวิสาหกิจฉบบั
นีมี้ความเป็นปัจจุบนั จึงได้กําหนดให้มีการทบทวนแผนเป็นประจําทุกปี หลงัจากสิ น้สดุไตรมาสท่ี 2 โดยทํา
การปรับปรุงรายละเอียดข้อมลูด้านสถานการณ์ และปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง และปรับเปลี่ยนช่วงเวลาของแผนโดย
ตดัปีท่ีผา่นมาออก และเพิ่มปีถดัจากแผนเดิมอีก 1 ปี ซึง่จะทําให้กรอบระยะเวลาของแผนยงัคงเป็นระยะเวลา 
5 ปี นบัจากปีท่ีกําลงัจะมาถึง เช่นนีเ้ร่ือยไป   
  สําหรับเนือ้หาของแผนวิสาหกิจฉบบันี ้มีการกําหนดแผนงาน โครงการตามกรอบแนวคิด
ข้างต้น โดยแบ่งกลยุทธ์การดําเนินงานออกเป็น 4 กลยุทธ์ และได้มีการเพิ่มเนือ้หาเก่ียวกับความสอดคล้อง
ของแผนธุรกิจกบัการบริหารความเสีย่งขององค์กร เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ ให้กับหน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบแผนงาน/โครงการต่างๆ รวมถึงมีการจัดทําแผนการเงิน ประมาณการผลตอบแทนของโครงการ
ตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การเพิ่มมลูคา่เชิงเศรษฐศาสตร์  เพื่อให้การดําเนินงานในภาพรวมขององค์กรบรรลตุามพนัธ
กิจท่ีได้รับมอบหมาย 
 
                  สาํนกังานยทุธศาสตร์และแผนงาน 
         สงิหาคม 2558   
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บทที่ 1 
สภาวะเศรษฐกจิการประมงของไทย ปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 

 
1. สถานการณ์ส่งออกสินค้าสัตว์น า้ไทยปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 
                      ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าสตัว์นํา้ในลําดบัต้นของโลกโดยมีมูลค่าการสง่ออก
สนิค้าในหมวดสินค้ากุ้ ง หมึก ปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง รวมทัง้ผลิตภณัฑ์ทูน่ามากกว่าสามแสนล้านบาท ถือว่า
เป็นสนิค้าอุตสาหกรรมเกษตรท่ีทํารายได้เข้าสูป่ระเทศในอนัต้นของประเทศ ปัจจุบนัการสง่ออกสินค้าสตัว์นํา้
มีปัญหาในระดับวิกฤติท่ีต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน  เห็นได้จากสินค้ากุ้ งซึ่งไทยเคยสง่ออกและมี
รายได้ 107,277 ล้านบาท แตม่ลูคา่การสง่ออกท่ีสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งคาดการณ์ไว้ตลอดทัง้ปี 2557 จะ
เหลอืเพียง 60,4800 ล้านบาทเทา่นัน้  
                  สาเหตุหลักจนเข้าขัน้วิกฤติในปีนีค้ือ 
                       1) ปัญหาการขาดแคลนวตัถดิุบกุ้ ง เน่ืองจากผลกระทบที่เกิดจากโรคระบาด EMS  
                       2)วตัถดิุบท่ีจบัจากทะเลมีปริมาณจํากดั โดยมีสาเหตจุากทรัพยากรประมงเร่ิมลดน้อยลง และ
สหภาพยโุรปเข้มงวดในเร่ืองการบงัคบัมาตรการ IUU อย่างจริงจัง ทําให้วตัถุดิบท่ีจับจากทะเลทัง้ในน่านนํา้
และนอกนา่นนํา้ขาดแคลน 
                      3)สหภาพยโุรปยกเลกิการช่วยเหลอืประเทศไทย โดยเร่ิมตดัสิทธิ GSP สําหรับสินค้าประมงใน
หมวด 0306 ตัง้แต ่1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา ขณะท่ีประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนรวมถึงประเทศคู่แข่ง
ในภมิูภาคอ่ืนยงัคงได้สทิธิพิเศษทางภาษี สง่ผลให้ศกัยภาพการแข่งขนัของไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดในตลาด
สหภาพยโุรป   
                     4)ค่าเงินในประเทศคู่ค้าหลกัทัง้สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่ น  อ่อนค่าลง ทําให้กระทบต่อราคาซือ้
ขายสนิค้าสตัว์นํา้ 
                     อย่างไรก็ตามสถานการณ์การส่งออกสินค้าสัตว์น า้ของไทยจะค่อยเร่ิมดขึีน้เน่ืองจาก 
                       1)การแก้ไขปัญหาโรคระบาด EMS โดยกรมประมงเห็นผลอย่างชัดเจน ทัง้ในเร่ืองของการ
ปรับปรุงสภาพบอ่เลีย้ง การปรับปรุงลกูพนัธ์ุกุ้ งให้แข็งแรง มีการผลตินํา้ชีวภาพเพื่อใช้ในการเพาะเลีย้ง นบัว่า
เป็นความสําเร็จอย่างยิ่ง ประกอบกับการท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อนุมัติงบพิเศษจํานวน 
200 ล้านบาทให้กรมประมงทนัทีเม่ือได้รับทรบปัญหา ทําให้กรมประมงสามารถจัดหาพ่อแม่พนัธ์ุกุ้ งนําเข้ามา
ในช่วงเดือนกนัยายน-ตลุาคม ท่ีผา่นมา เพื่อผลติลกูพนัธ์ุกุ้ งคณุภาพแจกจ่ายเกษตรกร  จากนัน้ พณฯ พลเอก
ประยทุธ์ จนัโอชา นายกรัฐมนตรี  หม่อมราชวงษ์ปรีดิยาธร เทวกลุ รองนายกรัฐมนตรี  ร่วมด้วยพลเอกฉัตรชัย 
สาริกายะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความสําคัญในภาคเศรษฐกิจได้สนบัสนุนแนวทางและ
มาตรการต่างๆ เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (กรมประมง) สามารถแก้ไขปัญหากุ้ งได้อย่างเกิด
ประสทิธิภาพ  และโดยความร่วมมือของบริษัทเอกชนผู้ผลติและเพาะเลีย้งกุ้ งรายใหญ่คือ ซีพีเอฟ ได้ให้ความ
ร่วมมืออยา่งเต็มท่ีในเร่ืองของวิชาการเพื่อปรับปรุงพนัธ์ุกุ้ งให้เหมาะกบัสภาพการเลีย้งของเกษตรกรในประเทศ 
เกิดลกูพนัธ์ุท่ีแข็งแรง เห็นได้ชดัวา่อตัราการรอดจากการเลีย้งสงูขึน้โดยอ้างอิงจากสถิติเดือนสิงหาคมของกรม
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ประมงท่ีมีวตัถดิุบกุ้ งจากการจบัออกสูต่ลาดมาก  และเป็นจุดท่ีทําให้เกษตรกรหนัมาสนใจและมัน่ใจที่จะลงกุ้ ง 
คาดวา่ปี 2558 เกษตรกรจะเพิ่มการเลีย้งกุ้ งขึน้ และอตัราการรอดเพิ่มขึน้ สมาคมฯ จึงคาดว่าผลผลิตปี 2558 
จะมีปริมาณไม่น้อยกวา่ 300,000 ตนั 
                          2) ปัญหาแรงงาน สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาพนัธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย ซึ่ง
เกิดขึน้จาก 8 สมาคมฯ ท่ีได้ร่วมมือกันและมีความตัง้ใจในการท่ีจะแก้ไขปัญหาแรงงาน โดยเร่ิมตัง้แต่การท่ี 
คสช. ได้เข้ามามีบทบาทเต็มท่ีในการสนบัสนุนและสง่เสริมการจัดการแรงงานท่ีผิดกฎหมายให้เข้าสูร่ะบบ 
รวมทัง้การมุ่งมัน่ในการแก้ไขปัญหาด้านการจดัลาํดบัความนา่เช่ือถือแรงงานประเทศไทย (Trips Report) ของ
สหรัฐฯ  และจากการร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
การตา่งประเทศ เป็นต้น ร่วมกับหน่วยงานของเอกชน ได้มีการทํารายงานและแผนการแก้ไขสง่ไปยงัสหรัฐฯ 
คาดวา่สหรัฐฯ จะถอดประเทศไทยออกจากบญัชีรายช่ือได้ในปี 2558 
อีกทัง้ คู่ค้าสหรัฐฯ ยงัคงให้ความเช่ือมั่นในเร่ืองของคุณภาพมาตรฐานสินค้าสตัว์นํา้ของไทย โดยสมาคม
อาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้มีการจัดทํา Road Map กับกลุม่ผู้ นําเข้าสินค้าประมงในสหรัฐฯ (NFI : National 
Fisheries Institute) ซือ้สนิค้ากบัผู้ผลติไทยท่ีมีการใช้แรงงานอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 
                         3) การแก้ไขปัญหา IUU (Illegal Unreported and Unregulated fishing) และปัญหา
แรงงานในเรือประมง ตามท่ีสหภาพยุโรปกดดนัประเทศไทยนัน้ รัฐบาลได้ผลกัดนัเต็มท่ีท่ีจะแก้ไขปัญหาให้
ลลุว่ง โดยขณะนีไ้ด้ผ่าน พรบ. การประมง เข้าไปยงัสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คาดว่า สภาฯ จะผ่าน
กฎหมายออกมาในเดือนนี ้พรบ. การประมงฉบับนีเ้ป็นกฎหมายท่ีทันสมัยและมีความสอดค ล้องกับ
สถานการณ์ ท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหา IUU ได้ คาดว่าสถานการณ์ด้าน IUU จะผ่อนคลายได้ในช่วงไตรมาส
สองของปี 2558 
                          อย่างไรก็ตาม ผู้สง่ออกก็ได้มีการปรับตวัโดยการผลิตสินค้าแปรรูปมูลค่าเพิ่ม พร้อมทัง้
พฒันาด้านการตลาด เน่ืองจากโอกาสและความต้องการของผู้บริโภคสินค้าประมงในตลาดรอง เช่น รัสเซีย 
ตะวนัออกกลาง แอฟริกา รวมทัง้จีน ยงัคงต้องการสนิค้าสตัว์นํา้จากไทย  
 2. สถานการณ์การผลิตด้านการประมง  

                 ปริมาณผลผลิตสัตว์นํา้รวมของประเทศในช่วง 10 ปี (2546-2555) มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงท่ี ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.51 ต่อปี โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงเร่ิมลดลงตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา 
สําหรับปี 2556 ประมาณการเบือ้งต้นปริมาณ ผลผลิตรวม 2.83 ล้านตนั ลดลงจากปี 2555 ร้อย ละ 7.77 
ประกอบด้วยผลผลติท่ีได้จากการทําประมงทะเล 1.59 ล้านตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 56.18 จากการทําประมง
นํา้จืด 0.23 ล้านตนั หรือ ร้อยละ 8.13 จากการเลีย้งสตัว์นํา้ชายฝ่ัง 0.57 ล้านตนั หรือ ร้อยละ 20.14 และจาก
การเลีย้งสตัว์นํา้จืด 0.44 ล้านตนั หรือร้อยละ 15.55 

                2.1 การจับสัตว์น า้  
                2.1.1 การประมงทะเล  
                การจับสตัว์นํา้จากธรรมชาติ โดยเฉพาะสตัว์ทะเลจากธรรมชาติเร่ิมมีแนวโน้มลดลงมา

ตัง้แตปี่ 2549 โดยมีอตัราการเปลีย่นแปลงของผลผลติระหวา่งปี 2546-2555 ลดลงเฉลีย่ร้อยละ 5.1 ต่อปี โดย 
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พบว่าในระหว่างปี 2550-2551 มีอัตราการลดลงของผลผลิตมากท่ีสุดถึงร้อยละ 20.9 อย่างไรก็ตาม 
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการเร่งฟืน้ฟูทะเลไทย เช่น การสร้างแหลง่ท่ีอยู่อาศยัให้สตัว์นํา้ การควบคุมและการ 
บงัคบัใช้กฎหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกให้ทําการประมงอย่างมีความ
รับผิดชอบ และการจดัการประมงทะเลอยา่งมีประสทิธิภาพและให้ประชาชนมีสว่นร่วม เป็นต้น ประมาณการ
เบือ้งต้น ผลผลิตจากการทําประมงทะเลในปี 2556 มีปริมาณ 1.59 ล้านตนั หรือร้อยละ 56.18 ของผลผลิต
รวม จากปัญหาด้านทรัพยากรและสิง่แวดล้อมด้านการประมงทะเลท่ีต้องการ การฟืน้ฟู จึงได้มีการจัดทําแผน
แม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนปฎิบัติการตามแผนแม่บทการ
จัดการประมงทะเลไทย ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2552-2556) และระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2557-2561) เพื่อให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องใช้เป็นกรอบการดําเนินการตอ่ไป                  

              2.1.2 การประมงน า้จดื  
                 แหลง่ทําการประมงนํา้จืดหลกั ได้แก่ แม่นํา้ ทะเลสาบ และอ่างเก็บนํา้ท่ีเหลอืเป็นหนองบงึ 

ขนาดเลก็ การทําประมงนํา้จืดเป็นวิถีชีวิตไทยมาตัง้แต่ในอดีต และเป็นแหลง่อาหารโปรตีนของประชาชนใน
ชนบท ชาวประมงสว่นใหญ่เป็นชาวประมงพืน้บ้าน จะมีการทําเพื่อธุรกิจการค้าซึ่งมีขนาดเล็กเฉพาะในแหลง่
นํา้ใหญ่ๆด้วยข้อจํากดัของทรัพยากรและสตัว์นํา้จืดจากธรรมชาติ ทําให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งฟืน้ฟูโดย การ
เพาะพนัธ์ุสตัว์นํา้และได้ปลอ่ยลงแหลง่นํา้ธรรมชาติเพื่อแพร่ขยายพนัธ์ุ พบวา่ระหว่างปี 2546-2555 อัตราการ
เปลีย่นแปลงของผลผลติจากการจบัสตัว์นํา้จืดจากแหลง่นํา้ธรรมชาติเพิ่มขึน้เฉลีย่ร้อยละ 1.41 ตอ่ปี ประมาณ
การผลผลติเบือ้งต้น ในปี 2556 ผลผลิตสตัว์นํา้จืดมีปริมาณ 233,700 ตนั หรือ ร้อยละ 8.13 ของผลผลิตรวม 
อตัราการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 5.03 ชนิดสตัว์นํา้ท่ีจบัได้สว่น ใหญ่ ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลา
ช่อน ปลาดกุ ปลาไน ปลานิล และปลาเบญจพรรณอ่ืนๆ 2.2 การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ แยก
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ชายฝ่ังและการ เพาะเลีย้งสตัว์นํา้จืด ในอดีตผลผลิตสตัว์นํา้สว่น
ใหญ่ได้จากการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้จืด แตต่ัง้แต่ปี2531 เป็นต้น มาการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ชายฝ่ังเร่ิมได้รับความ
นิยมมากขึน้ โดยเฉพาะการเพาะเลีย้งกุ้ งทะเล เม่ือพิจารณาอัตราการการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตท่ีได้จาก
การเพาะเลีย้งระหว่างปี 2546-2555 เพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 1.95 ต่อปี สําหรับ ผลผลิตรวมของการ เพาะเลีย้ง
สตัว์นํา้ในปี 2556 ประมาณการเบือ้งต้น มีปริมาณทัง้สิน้ 1.007.71 ล้านตนั ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 18.32 
ซึง่ผลผลติท่ีได้จากการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ประมาณร้อยละ 56.93 เป็นผลผลิตท่ีได้จากการเลีย้งสตัว์นํา้ชายฝ่ัง 
2.2.1 การเลีย้งสตัว์นํา้ชายฝ่ัง การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ชายฝ่ัง ได้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อทดแทนสตัว์นํา้
ทะเล ท่ีได้จาก การจับซึ่งมีแนวโน้มลดลง เช่น กุ้ งทะเล โดยเฉพาะกุ้ งขาวแวนนาไม ปลานํา้กร่อย และหอย
ทะเล ประมาณการผลผลติเบือ้งต้น ปี 2556 ผลผลติสตัว์นํา้จากการเพาะเลีย้งชายฝ่ัง 573.72 ตนั ลดลงจากปี
ก่อน ร้อยละ 30.44 สว่นใหญ่เป็นการลดลงของผลผลติจาก การเลีย้งกุ้ งทะเลเน่ืองจากประสบ ปัญหาการเกิด
อาการตายดว่นในกุ้ งขาวแวนนาไม (EMS) 
                       2.2.2 การเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืด  

                 ประเภทของการเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ จืดมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การเลีย้งปลาชนิดเดียว 
(Monoculture) การเลีย้งหลายชนิดรวมกัน (Polyculture) และการเลีย้งปลานํา้จืดร่วมกับกิจกรรมเกษตร 
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อยา่งอ่ืน (Integrated ) เช่น เลีย้งร่วมกบัการเลีย้งสตัว์ การปลกูพืช/ผลไม้ หรือเลีย้งร่วมกับการทํานา โดยการ 
เพาะเลีย้งสตัว์นํา้จืดได้มีการขยาย อยา่งรวดเร็ว ซึง่ในช่วงปี 2546-2555 มีอตัราการเพิ่มขึน้เฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 
2.63 ปี 2556 ผลผลติเบือ้งต้นจาก การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้จืดมีประมาณ 433,990 ตนั เพิ่มขึน้ จากปี 2555 ร้อย
ละ 6.13 แยกเป็นสตัว์นํา้ประเภทปลาและสตัว์นํา้อ่ืนๆ 412,990 ตนั (95.14%) สว่นอีก 21,000 ตนั (4.86%) 
เป็นผลผลิตจากการเลีย้งกุ้ งก้ามกราม  นอกจากสตัว์นํา้จืดท่ีเลีย้งเพื่อการบริโภคแล้ว ยังมีการเลีย้งปลา
สวยงามเป็นท่ีนิยมกันอย่าง  แพร่หลายทัง้จําหน่ายภายในประเทศและเพื่อการส่งออก เน่ืองจากให้
ผลตอบแทนสงู  

              3. การค้าระหว่างประเทศ  
                  การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศมีการขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา 

(2546-2555) โดยมีอตัราการเพิ่ม คิดเป็นร้อยละ 6.89 ตอ่ปี สาํหรับการสง่ออกสินค้าประมงของไทย ปี 2556 
มลูคา่การ สง่ออก 227,728 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งมีมูลค่า 264,449 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.9 
โดย ลดลงมากจากการสง่ออกกุ้ ง เน่ืองจากไทยประสบปัญหาด้านการผลติกุ้ งขาวแวนนาไมซึ่งเกิดการระบาด
ของ อาการตายด่วนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้ งของไทยทัง้ในแง่ของการแข่งขนัการผลิตและการค้า
ระหว่าง ประเทศ สําหรับการนําเข้าสินค้าประมงของไทย ปี 2556 ไทยนําเข้าสินค้าประมงคิดเป็นมูลค่า 
99,568 ล้าน บาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.5 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของมูลค่านําเข้า
วตัถดิุบทนูา่สดแช่ เย็นแช่แข็งเพื่อการผลติเพื่อสง่ออก ซึง่ราคาวตัถดิุบทนูา่ลดลงจากปี 2555 ซึง่มีราคาสงูมาก
เป็นประวติัการณ์  

                4. ปัญหาและอุปสรรค  
                1) การท าประมงทะเล  
                     1.1 ปัญหาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการประมง ซึง่สหรัฐฯ ได้จัดอันดบัให้ไทยอยู่ใน

บญัชี เฝ้าระวงัระดบั 2 (Tier 2 watch list) และในปี 2557 จะถูกพิจารณาอันดบัใหม่ ซึ่งหากถูกจัดให้อยู่ใน
ระดบั ท่ีแยล่ง (Tier 3) ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่อุตสาหกรรมประมงไทย เน่ืองจากสหรัฐเป็นตลาดหลกัของสินค้า
ประมง และผลติภณัฑ์ของไทย  

                   1.2 ปัญหาในการออกใบรับรองการจับสตัว์นํา้ ( Catch certification) ซึ่งใช้ประกอบใน
การสง่ออก ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกสนิค้าประมงไปยงักลุม่สหภาพยโุรป หากวตัถุดิบท่ีได้ได้จากการทํา
ประมงท่ีผิดกฎหมาย  

                    1.3 ปัญหาเก่ียวกบัข้อตกลงในการทําประมงร่วมท่ีอาจเป็นไปได้ยากในทางปฏิบติั                        
                     2) การทําประมงนํา้จืด มีปัญหาการพฒันาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม และประมง

เชิงพาณิชย์ในแหลง่นํา้จืด และการขยายตวัของชุมชนเมืองมีสว่นทําให้แหลง่นํา้จากธรรมชาติเสื่อมโทรมและ
ลดลง  

                    3) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ชายฝ่ัง ปัญหาเก่ียวกับการเลีย้งกุ้ ง ได้แก่ การเกิดอาการตาย
ดว่นของ กุ้ งขาวแวนนาไมในพืน้ท่ีเลีย้งในภาคตะวนัออกและภาคใต้ทัง้ฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังอันดามัน การขาด
แคลนลูกพันธ์ุ ท่ีมีคุณภาพ และปัญหาการกีดกันทางการค้า เช่น ปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมกุ้ ง การ
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พิจารณาไม่ให้สิทธพิเศษทางภาษี (GSP) ผลิตภณัฑ์กุ้ งแปรรูปของไทยในตลาดสหภาพยุโรป ตัง้แต่ ปี 2557 
และปัญหาการสง่ออกกุ้ งกลุาดํามีชีวิตไปจีน เป็นต้น  

                  4) การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้จืด ปัญหาการขาดแคลน ลกูพนัธ์ุคุณภาพของกุ้ งก้ามกราม 
ปัญหา ต้นทุนการผลิตสงูในการเพาะเลีย้งปลานิลทําให้การสง่ออกไม่สามารถแข่งขนัได้ และปัญหาสภาพ
อากาศ แปรปรวน สง่ผลให้อตัราการเจริญเติบโตช้า จึงใช้เวลาในการเพาะเลีย้งนานขึน้ นอกจากนีจ้ากการท่ี
เกษตรกร สว่นใหญ่เป็นรายยอ่ยทําให้ไม่สามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุ และขาดกําลงัการตอ่รองด้านราคา                        

                 5) อุตสาหกรรมแปรรูปและการสง่ออกและการสินค้าประมงระหว่างประเทศ การขาด
แคลน วตัถดิุบทําให้โรงงานมีกําลงัผลติสว่นเกิน และการขาดประสทิธิภาพในการควบคุมคุณภาพวตัถุดิบเป็น
ปัญหาใน อุตสาหกรรมแปรรูป สําหรับโรงงานขนาดเล็ก การพฒันาสตัว์นํา้และผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ยงัอยู่ใน
วงจํากดั เน่ืองจากการขาดเทคโนโลยีการผลติท่ีเหมาะสมตลอดจนการขาดแหลง่สนิเช่ือ นอกจากนี ้การกีดกัน
ทางการค้า ท่ีมิใช่ภาษี เป็นปัญหาหลกัท่ีเป็นอุปสรรคตอ่การค้าสนิค้าประมงระหวา่งประเทศ  

                  6) ปัญหาภยัธรรมชาติท่ีเกิดขึน้บอ่ยครัง้ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
โลก สง่ผลกระทบตอ่ผลผลติภาคการประมง  
8. การบริโภคสัตว์น า้ของไทย 
              ปลาเป็นแหล่งอาหารโปรตีน ซึ่งในเนือ้ปลาจะเป็นโปรตีนท่ีย่อยง่ายและมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายไขมนัจะมี อยูบ้่าง โดยขึน้อยู่กับประเภทของปลา เช่นในปลานํา้จืดจะมีไขมันไม่มากนกั ยกเว้นพวก
ปลาสวายหรือปลาสลิด สว่นปลาทะเลก็จะมีไขมันอีกประเภทซึ่งจะแตกต่างจากปลานํา้จืด สว่นท่ีเป็นกรด
ไขมนัซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกาย เราพบวา่กรดไขมนัมีคณุคา่ในแง่ของการลดการจับตวัของเกล็ดเลือด และ
อาจจะช่วยในการป้องกนัโรค ตา่งๆ อาทิโรคหลอดเลอืดหวัใจ หรือไขมนัในเลอืดสงู นอกจากนัน้ พวกเคร่ืองใน 
ตบัปลา ก็จะมีนํา้มนและวิตามิน ในกลุม่ท่ีละลายได้ดีในไขมัน ได้แก่ วิตามิน A ,D, E, K และแร่ธาต ุ
โดยเฉพาะในตวัปลาบางชนิดท่ีเราสามารถ รับประทานทั ้งก้างหรือครีบได้ก็จะได้แคลเซียมด้วย โปรตีนในเนือ้
ปลานอกจากจะยอ่ยงา่ย ยงัมีคณุคา่ในแงข่องการบํารุงสมอง การพฒันาสมองในเด็ก โดยเฉพาะ ปลาทะเลซึ่ง
นอกจากจะได้โปรตีนแล้ว ยงัจะได้แร่ธาตุไอโอดีนท่ีมีบทบาทในการพฒันาสมอง โดยเฉพาะในพืน้ท่ีไกลจาก
ทะเลจะมีความเสีย่งในการเกิดโรคคอพอก ในกลุม่ผู้สงูอายกุารรับประทานปลาจะได้ประโยชน์คือเป็นอาหาร 
โปรตีนท่ีรับประทานงา่ย ยอ่ยงา่ย สว่นสตัว์นํ้าทะเลจะมีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัที่สาํคญัตอ่ร่างกายในกลุม่โอเมก้า-
3 และโอเมก้า-6 แต่สตัว์บางชนิดหากรับประทานมากอาจจะสง่ผลต่อสขุภาพได้เช่น หมึก กุ้ ง เป็นต้น  การ
บริโภคสตัว์นํ้าของไทยเฉลี่ย 28-30 กิโลกรัมต่อคนต่อปี จากข้อมลการสําารวจการบริโภคสตัว์นํา้ของคน
กรุงเทพฯ (การบริโภคสตัว์นํา้กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพฯ อําพร เลาวพงษ์และ Masahiro Yamao, 2550) 
พบวา่ คนกรุงเทพฯ สว่นใหญ่นิยมรับประทานอาหารทะเล ได้แก่ ปลาทู ปลากะพง กุ้ ง และหมึก สว่นสตัว์นํ้า
จืดท่ีนิยม บริโภคคือปลานิลและปลาดกุ ข้อมลูการบริโภคสตัว์นํา้ของไทย จัดทําขึน้โดยใช้ข้อมูลการผลิตสตัว์
นํา้(จากการจบัและการเพาะเลยง) ท่ี สามารถนํามาบริโภคได้ทัง้นํา้จืดและนํา้เค็ม นํามารวมกับปริมาณการ
นําเข้าและลบด้วยปริมาณการสง่ออกสนิค้า สตัว์นํา้ ซึง่ปริมาณดงักลา่ว(สตัว์นํา้นําเข้าและสง่ออก)จะต้องคิด
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เป็นนํา้หนกัสดหรือนํา้หนกัจริง เน่ืองจากการสง่ออก และนําเข้ามีลกัษณะผลติภณัฑ์ท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น
ปลาชุปแป้งทอด นํา้หนกัของปลาน้อยกว่านํา้หนกัสทุธิ เน่ืองจากมีสว่นผสมของแป้งมาประกอบด้วย ทัง้นี ้
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ดังกลา่วมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่  อรองรับความต้องการของตลาด อาจจะ 
สง่ผลให้การคาดการณ์นํา้หนกัท่ี แท้จริงคลาดเคลือ่นได้จึงทําให้ตวัเลขการบริโภคสตัว์นํา้คลาดเคลื่อนไปด้วย 
อยา่งไรก็ตามการเก็บข้อมลูการผลติก็อาจมความคลาดเคลื่อนได้เช่นกัน อาจจะเกิดจากไม่ได้บนัทึกในข้อมูล 
สถิติเช่นการจบัสตัว์นํา้ทะเลและเลีย้งไว้เอง หรือการจบัสตัว์นํา้จืดจากแหลง่นํา้าธรรมชาติขนาดเล็ก ปริมาณ
การบริโภคใน ประมาณ 2-3 กิโลกรมตอ่คนตอ่ปี การบริโภคสตัว์นํา้ของไทยปี 2550 อยู่ในอันดบัท่ี27 ของโลก 
และอนัดบั 3 ของเอเชีย รองจากญ่ีปุ่ น มาเลเซีย  
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บทที่ 2 
บทบาท และการด าเนินงานขององค์การสะพานปลา 

1. ความเป็นมาและพัฒนาการ 
  แตเ่ดิมการขนถ่ายและจําหนา่ยสนิค้าสตัว์นํา้เค็มของจงัหวดัพระนครหรือกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบนั มีศนูย์รวมอยูท่ี่ถนนทรงวาด อําเภอสมัพนัธวงศ์ การจําหน่ายสตัว์นํา้จืดมีศูนย์รวมอยู่ท่ีหวัลําโพง ริม
คลองผดุงกรุงเกษม สถานท่ีทัง้สองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรกทําให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่
สะดวก ในปี พ.ศ. 2491 องค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติ (FAO) ได้สง่คณะผู้ เช่ียวชาญมาศึกษา
ภาวการณ์ประมงของประเทศไทยตามคําร้องขอของรัฐบาล คณะผู้ เช่ียวชาญได้เสนอว่าระบบตลาดปลาท่ีมี
อยูเ่ดิมขาดหลกัการดําเนินงานทางวิชาการและขาดการสงเคราะห์ในด้านสงัคมและเศรษฐกิจสมควรท่ีรัฐบาล
จะเข้าดําเนินการแก้ไขปรับปรุงในด้านตา่ง ๆ 6 ประการ ดงันี ้

1. บริการเก่ียวกบัการขนสง่สตัว์นํา้ไปสูต่ลาด (การขนสง่) 
2. บริการเก่ียวกบัการเก็บสนิค้าสตัว์นํา้ที่สะพานปลา (ห้องเย็น) 
3. การจดัระบบประมลูสนิค้าสตัว์นํา้ (ตลาดกลางหรือสะพานปลา) 
4. จดัองค์การให้ชาวประมงกู้ยมืเงินทนุและออมสนิ (สนิเช่ือการเกษตร) 
5. บริการเก่ียวกบัให้สนิเช่ือเคร่ืองมือและอปุกรณ์การประมง (เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

การประมง) 
6. บริการเก่ียวกบัการสง่เสริมการประมง แนะนําทางวิชาการและอ่ืน ๆ ตลอดจนบริการ

เก่ียวกบัการเจ็บป่วย (วิชาการและสวสัดิการ) 
เพื่อดําเนินงานตามแผนพฒันาเศรษฐกิจการประมงด้านการตลาด  กรมประมง กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทําโครงการเสนอรัฐบาล เม่ือรัฐบาลรับหลกัการและเห็นชอบให้ดําเนินการแล้ว     
กรมประมงจึงได้เร่ิมงานในการก่อสร้างสะพานปลาของรัฐขึน้ท่ีริมฝ่ังแม่นํา้เจ้าพระยา ตําบลยานนาวา อําเภอ
ยานนาวา จังหวดัพระนคร ในปี พ.ศ. 2946 ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติจัดระเบียบกิจการแพ
ปลา พ.ศ. 2496 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2496 อันเป็นกฎหมายในการจัดตัง้องค์การสะพานปลา โดยจัดอยู่ใน
กลุม่เกษตรกรรม 
2. วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้  
  ตามพระราชบญัญัติจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ กําหนดให้จดัตัง้  “องค์การ 
สะพานปลา” ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์ 

1. จัดดําเนินการและนํามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์นํา้ และ
อุตสาหกรรมการประมง 

2. จัดดําเนินการ หรือควบคุม และอํานวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนสง่ และกิจการ  
อ่ืนๆ อนัเก่ียวกบักิจการแพปลา  

3. จดัสง่เสริมฐานะ สวสัดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง 
4. จดัสง่เสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 
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3. การด าเนินงานขององค์การสะพานปลา 
ภารกิจเชิงสังคม เป็นงานในเชิงรัฐสวสัดิการ เพื่อสนบัสนุนการประกอบอาชีพประมง   ซึ่ง

เป็นการเกษตรสาขาหนึง่ท่ีมกัจะถกูมองข้าม และไม่มีหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรง ทําให้การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อรองรับอาชีพประมงมีค่อนข้างจํากัด ในขณะท่ีสินค้าประมง จัดเป็นสินค้าส่งออกท่ี
สาํคญั ทํารายได้ให้กบัประเทศปีละกวา่ 200,000 ล้านบาท อีกทัง้ยงัเป็นอาหารหลกัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
และสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตของประชาชนเคียงคู่กับกับข้าวซึ่งได้รับการดูแลจากภาครัฐในอันดบัต้นๆ องค์การ
สะพานปลาในฐานะท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะงานเก่ียวข้องใกล้ชิดกับชาวประมงโดยตรง และมี
วตัถปุระสงค์การดําเนินงานตามพระราชบญัญัติจัดตัง้องค์กรเพื่อสนบัสนุนการประกอบอาชีพประมง จึงได้
เปิดดําเนินงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงรวม 18 แห่ง ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลทัง้ในภาคใต้    ภาค
ตะวันออก รวมทัง้กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้บริการแก่ชาวประมง และผู้ ประกอบธุรกิจท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อให้มีสถานท่ีในการประกอบอาชีพ รายละเอียดดงันี ้
  (1) การจัดบริการพืน้ฐานทางการประมง  

จดัให้มีบริการพืน้ฐานเพื่อรองรับอาชีพประมง โดยเฉพาะทา่เทียบเรือประมงและตลาดสินค้า
สตัว์นํา้ที่ได้มาตรฐาน พร้อมสิง่อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น โดยคิดคา่บริการในอตัราตํ่า  และให้บริการแก่ทุก
คนอย่างเสมอภาค  ป้องกันการผูกขาด  รักษาระดับราคาสตัว์นํา้ให้เป็นธรรมแก่ผู้ ซื อ้และผู้ขาย ตลอดจน
ส่งเสริมอาชีพประมง ปัจจุบันองค์การสะพานปลาได้เปิดดําเนินงานสะพานปลา 4 แห่ง และท่าเทียบ
เรือประมง 14 แหง่ ดงันี ้
  1. สะพานปลากรุงเทพ 
  2. สะพานปลาสมทุรสาคร 
  3. สะพานปลาสมทุรปราการ 
  4. สะพานปลานครศรีธรรมราช 
  5. ทา่เทียบเรือประมงตราด 
  6. ทา่เทียบเรือประมงอ่างศิลา (ปัจจุบนัให้กลุม่เกษตรกรทําประมงอ่างศิลาดําเนินการ) 
  7. ทา่เทียบเรือประมงหวัหิน 
  8. ทา่เทียบเรือประมงปราณบุรี 
  9. ทา่เทียบเรือประมงชุมพร 
           10. ทา่เทียบเรือประมงหลงัสวน 
           11. ทา่เทียบเรือประมงสรุาษฎร์ธานี 
                  12. ทา่เทียบเรือประมงสงขลา 1 
           13.ทา่เทียบเรือประมงสงขลา 2 (ทา่สะอ้าน) 
           14. ทา่เทียบเรือประมงปัตตานี 
           15. ทา่เทียบเรือประมงนราธิวาส 
           16. ทา่เทียบเรือประมงสตลู 
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           17. ทา่เทียบเรือประมงภเูก็ต 
           18. ทา่เทียบเรือประมงระนอง 

(2) การพัฒนาการประมง   
ได้แก่ภารกิจในการพฒันาอาชีพการทําประมงตลอดจนนํามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา  

และทา่เทียบเรือประมง ตลาดกลางสนิค้าสตัว์นํา้และอุตสาหกรรมประมง โดยการพัฒนาสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง ซึ่งเป็นสถานท่ีขนถ่ายและจําหน่ายสินค้าสตัว์นํา้จากเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสตัว์นํา้ 
นบัเป็นขัน้ตอนสําคญัในการควบคุมคุณภาพสตัว์นํา้ ความเป็นธรรมในการซือ้ขายสตัว์นํา้ ความสะอาดถูก
สขุอนามยั ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ นบัเป็นสว่น
หนึง่ท่ีจะช่วยในการรักษาคณุภาพและทําให้มีการใช้ประโยชน์สตัว์นํา้อย่างคุ้มค่า สง่เสริมคุณภาพสินค้าสตัว์
นํา้ของไทยให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดโลก องค์การสะพานปลาจึงมีโครงการท่ีจะพฒันาสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งให้ได้มาตรฐานสขุอนามัยทัง้ในเร่ืองความสะดวกรวดเร็วในการขนถ่าย 
การดแูลรักษาสิง่แวดล้อมและการให้บริการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  (3) การส่งเสริมการประมง 

เป็นภารกิจสาํคญัอีกสว่นหนึ่งตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา 
โดยการช่วยเหลอืสง่เสริมฐานะและสวสัดิการและการประกอบอาชีพให้แก่ชาวประมง รวมถึงสนบัสนุนเงินทุน
ในการดําเนินงานให้แก่สมาคมประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรทําประมงต่าง ๆ เงินทุนท่ีนํามา
ช่วยเหลือดงักลา่วเรียกว่าเงินทุนสง่เสริมการประมง ซึ่งตามพระราชบญัญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 
2496 ได้กําหนดให้องค์การสะพานปลาแบ่งเงินค่าบริการท่ีเรียกเก็บจากผู้ ประกอบกิจการแพปลาร้อยละ 25 
ของคา่บริการท่ีเก็บได้นํามาใช้จ่ายในการสง่เสริมการประมงภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการสง่เสริมการ
ประมง 
  ภารกิจเชิงธุรกิจ เป็นการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากทรัพยากรท่ี
องค์การมีอยู่ ทัง้ในด้านของท่ีดิน ทรัพย์สิน บุคลากร ประสบการณ์ และองค์ความรู้ รวมถึงความเช่ือถือใน
ฐานะองค์กรของรัฐ เพื่อลดการพึง่พารายได้จากภาคประมงทะเลเช่นท่ีเป็นมาในอดีต และเป็นการแก้ไขปัญหา
ฐานะการเงินในระยะยาว สาํหรับการดําเนินงานในเชิงธุรกิจ ได้แก่ 

(1) การบริหารทรัพย์สิน    
ได้แก่การจดัหาประโยชน์จากท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลกูสร้างในสะพานปลาและท่าเทียบเรือ 

ประมงตา่งๆ ทัง้ในรูปของการให้เช่าและการให้สทิธิในการเข้าทําธุรกิจจัดเป็นสว่นหนึ่งของการให้บริการ และ
เป็นแหลง่รายได้ท่ีสาํคญั เน่ืองจากสะพานปลา และท่าเทียบเรือ ประมงขององค์การสะพานปลาจัดเป็นศูนย์
รวมธุรกิจประมง ซึง่จําเป็นต้องมีการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกนั เช่น โรงนํา้แข็ง ห้องเย็น โรงงานแปรรูปสตัว์
นํา้ อู่เรือ-คานเรือ เป็นต้น ไม่นบัรวมอาคารสํานกังานของผู้ประกอบการแพปลา การให้เช่าพืน้ท่ีเพื่อแปรรูป
เบือ้งต้น บรรจุหีบห่อ หรือแม้แต่จําหน่ายเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ การวางแผ นบริหารทรัพย์สินอย่างมี
ประสทิธิภาพ นอกจากจะเป็นการสง่เสริมการประกอบธุรกิจซึง่สนบัสนนุและเก่ียวข้องกบัการประมงแล้ว ยงัมี
สว่นในการพฒันาศกัยภาพของพืน้ท่ีและช่วยสร้างรายได้ 
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(2) การด าเนินงานเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้ 
 เป็นการดําเนินงานภายใต้กรอบภารกิจเพื่อหารายได้ เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  

ปัจจุบนัองค์การสะพานปลาดําเนินงานในเชิงพาณิชย์โดยการให้สนิเช่ือแก่ผู้ประกอบการประมง และเกษตรกร
ผู้ เพาะเลีย้งสตัว์นํา้ ในการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น เคร่ืองมืออุปกรณ์ทําประมง การปรับปรุงเรือประมง 
อาหารสตัว์นํา้ เป็นต้น นอกจากนีอ้งค์การสะพานปลายังมีแผนขยายงานด้านการจําหน่ายสินค้าและ
ผลติภณัฑ์ประมงภายใต้เคร่ืองหมายการค้าขององค์การสะพานปลา  
4. บทบาทขององค์การสะพานปลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง 
  ในโครงสร้างของอุตสาหกรรมประมงของไทย จุดอ่อนท่ีสุดก็คือการตลาดสตัว์นํา้ ซึ่งหาก
การตลาดสตัว์นํา้ได้รับการพฒันาให้ดีขึน้กว่าในปัจจุบนั อุตสาหกรรมประมงของไทยจะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึน้ 
และผู้ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมนีจ้ะได้รับผลประโยชน์อยา่งยติุธรรม ท่ีสําคญัท่ีสุดทรัพยากรประมงท่ีมีอยู่จํากัดจะ
ถกูใช้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
  องค์การสะพานปลามีวัตถุประสงค์หลายประการในการดําเนินงาน แต่วัตถุประสงค์หลกั    
คือ การพฒันาการตลาดสตัว์นํา้ของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศท่ีพฒันาแล้ว เพื่อให้ชาวประมง    
มีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีดีขึน้กว่าในปัจจุบนั และทําให้ประชาชนไทยได้บริโภคสตัว์นํา้ท่ีมีคุณภาพ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้านอาหารปลอดภยั (Food Safety) ในราคาท่ีเป็นธรรมตลอดจนยกระดบัฐานะ
ของประเทศเป็นครัวโลกในอนาคต 
  การดําเนินงานขององค์การสะพานปลาในปัจจุบนั ทัง้ภารกิจเชิงสงัคมและเชิงพาณิชย์ ทัง้ใน
ล้วนมีสว่นช่วยทัง้ทางตรงและทางอ้อมในการพฒันาอุตสาหกรรมประมงของไทย อาทิเช่น 

(1) จัดสิ่งอํานวยความสะดวกขัน้พืน้ฐาน(Basic Infrastructure) ตามมาตรฐานสขุอนามัย 
สะพานปลาและทา่เทียบเรือประมง สาํหรับการขนถ่ายสตัว์นํา้ การซือ้ขายสตัว์นํา้ ตลอดจนพฒันาระบบการ
ซือ้ขายด้วยวิธีการประมลู ซึง่เป็นวิธีท่ียติุธรรมที่สดุสาํหรับผู้ซือ้และผู้ขายสตัว์นํา้ 

(2) ส่งเสริมการรวมตัวของชาวประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงพืน้บ้าน เพื่อให้
ชาวประมงมีอํานาจตอ่รองมากขึน้ องค์การสะพานปลาได้จดังบประมาณสาํหรับสนบัสนนุการดําเนินงานของ
กลุม่ชาวประมง ทัง้ในรูปของการให้เปลา่และการให้กู้ โดยคิดดอกเบีย้ในอตัราต่ําและมีระยะเวลาใช้เงินต้นคืน
ในระยะยาว 

 (3) จัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาการประมงแก่นักวิจัยในสถาบันการศึกษา
เพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาเรือและเคร่ืองมือทําการประมง 

 (4) ให้เงินสนบัสนนุเป็นทนุการศกึษาแก่บุตรชาวประมงท่ีมีฐานะยากจน 
 (5) ให้เงินกู้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจการประมง 
 (6) จัดสรรงบประมาณสําหรับการพฒันาชุมชนประมง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอํานวย

ความ สะดวกขัน้พืน้ฐาน เช่น จดัหาแหลง่นํา้สะอาด สร้างถนน ทางเดินสาํหรับชุมชนประมง 
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 (7) ปรับปรุงคุณภาพบริการและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างผู้ ใช้บริการได้แก่ชาวประมง
แพปลา สถาบันชาวประมงและผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องในรูปแบบการเป็นพนัธมิตรร่วมกันในการพัฒนา
อาชีพท่ีเก่ียวกบัการประมง 
5. โครงสร้างการบริหารขององค์การสะพานปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ปัจจุบนัโครงสร้างการบริหารขององค์การสะพานปลาเป็นไปตามข้อบงัคบัองค์การสะพาน

ปลาวา่ด้วยระเบียบบริหารและแบง่สว่นงาน พ.ศ. 2540 รายละเอียดผงัแบง่สว่นงานดงันี ้
ผู้ อํานวยการ 1 ตําแหน่ง   รองผู้ อํานวยการ  จํานวน 3 ตําแหน่ง ได้แก่ 1. ด้านบริหาร           

2. ด้านปฏิบติัการ 3. ด้านธุรกิจ  สาํนกังานตรวจสอบภายใน  สาํนกังานอํานวยการ  
ฝ่ายบริหารและพฒันาองค์กร ประกอบด้วย 4 สํานกังาน ได้แก่ 1. สาํนกังานพฒันา

ทรัพยากรมนษุย์ 2. สาํนกังานกฎหมาย 3. สาํนกังานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ฝ่ายบญัชีการเงิน ประกอบด้วย 4 สาํนกังาน ได้แก่ 1.สาํนกังานบญัชี  2.สาํนกังานการเงิน 3. 
สาํนกังานบริหารหนี ้4. สาํนกังานบริหารการพสัด ุ
  ฝ่ายธุรกิจ 1 ประกอบด้วย 2 สํานกังาน ได้แก่ 1.สํานกังานสินเช่ือการประมง 2.สํานกังาน
พฒันาธุรกิจทัว่ไป 

ฝ่ายธุรกิจ 2 ประกอบด้วย  2 สํานกังาน ได้แก่ 1. สํานกังานซือ้ขายสตัว์นํา้และผลิตภณัฑ์
ประมง  2. สาํนกังานรวบรวมและกระจายสนิค้าสตัว์นํา้ 
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ฝ่ายยุทธศาสตร์การพฒันา ประกอบด้วย 4 สํานกังาน ได้แก่ 1. สํานกังานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน  2. สํานกังานติดตามและประเมินผล 3. สํานกังานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 4. สํานกังานสง่เสริม
การประมง 

ฝ่ายปฏิบติัการ 1 ประกอบด้วย 9 สํานกังาน ได้แก่ 1. สํานกังานปฏิบติัการ 1 2. สํานกังาน 
สะพานปลากรุงเทพ  3. สํานักงานสะพานปลาสมุทรสาคร  4. สํานักงานสะพานปลาสมุทรปราการ 5. 
สํานกังานสะพานปลานครศรีธรรมราช  6. สํานักงานท่าเทียบเรือประมงตราดและอ่างศิลา 7.สํานกังานท่า
เทียบเรือประมงหวัหินและปราณบุรี 8. สาํนกังานทา่เทียบเรือประมงชุมพรและหลงัสวน 9. สาํนกังานท่าเทียบ
เรือประมงสรุาษฎร์ธานี 

ฝ่ายปฏิบติัการ 2 ประกอบด้วย 7 สาํนกังาน ได้แก่ 1.สาํนกังานปฏิบติัการ 2 2. สํานกังานท่า
เทียบเรือประมงสงขลา 3. สาํนกังานทา่เทียบเรือประมงปัตตานี 4. สาํนกังานทา่เทียบเรือประมงนราธิวาส  5. 
สํานักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล 6. สํานักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 7.สํานักงาน          ท่าเทียบ
เรือประมงระนอง 
6. ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 
  6.1 การให้บริการขนถ่ายและจ าหน่ายสัตว์น า้ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ
องค์การสะพานปลามีเรือประมง และรถสง่สตัว์นํา้เข้าใช้บริการ คิดเป็นปริมาณและมลูคา่สตัว์นํา้ รายละเอียด
ดงันี ้

สถิติปริมาณ มลูค่าการ และการขนถ่ายสินค้าสัตว์น า้ขององค์การสะพานปลา   
ปี 2553-2557 

ปีงบประมาณ 
สนิค้าสตัว์นํา้ ยานพาหนะนําเข้า (เท่ียว) 

ปริมาณ (ตนั) มลูคา่ (ล้านบาท) เรือประมง รถยนต์ 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 

430,404 
457,484 
473,222 
458,103 
395,138 

14,007,626,664 
15,684,282,201 
17,261,949,771 
17,074,757,664 
16,679,816,527 

30,558 

34,032 
39,163 
39,386 
33,555 

70,114 
69,218 
69,168 
33,803 
31,965 

ผลการดําเนินงานในการให้บริการขนถ่ายและจําหน่ายสตัว์นํา้ระหว่างปีงบประมาณ 2552-2556 มี
แนวโน้มคอ่นข้างคงท่ีโดยมีคา่เฉลีย่ประมาณปีละ 461,755 ตนั เรือประมงและรถยนต์เข้าขนถ่ายสตัว์นํา้เฉลี่ย
ปีละ 36,432 เท่ียว และ 65,152 เท่ียว ตามลาํดบั 

สถิติปริมาณ มลูค่าการ และการขนถ่ายสินค้าสัตว์น า้ขององค์การสะพานปลา ปี 2557 

ปี ปริมาณและมลูค่าสตัว์นํา้  การขนสง่  จํานวนผู้
ซือ้ปลา

เฉล่ียวนัละ 

จํานวนแพ
ปลาเฉล่ีย

วนัละ ปริมาณ 
(กก.) 

มลูคา่         
(บาท) 

นําเข้า 
(เรือ/

นําเข้า 
(รถ/

นําออก 
(รถ/
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เท่ียว) เท่ียว) เท่ียว) (ราย) (ราย) 

สป.กรุงเทพฯ 

สป.สมทุรปราการ 

สป.สมทุรสาคร 

22,034,216 

9,722,786 

70,675,775 

902,317,374 

660,638,880 

1,121,359,840 

- 

108 

5,344 

16,388 

2,285 

67 

134,674 

14,840 

- 

250 

30 

50 

22 

6 

18 

สปนครศรีธรรมฯ 2,000,390 68,731,231 192 - 812 10 5 

ทร.หวัหิน 661,975 7,240,400 86 - 23,555 50 3 

ทร.ชมุพร 17,029,742 226,229,535 1,759 - 8,270 150 18 

ทร.สรุาษฎร์ธานี 2,528,195 29,204,066 319 1,797 1,797 10 12 

ทร.ปัตตานี 131,847,928 8,087,476,359 6,699 8,181 11,244 1,000 25 

ทร.สตลู 9,723,239 361,002,500 1,025 1,868 1,202 50 7 

ทร.ภเูก็ต 38,092,444 2,169,092,133 8,387 891 15,901 35 13 

 

ปี ปริมาณและมลูค่าสตัว์นํา้  การขนสง่  จํานวนผู้ซือ้
ปลาเฉล่ีย

วนัละ 
(ราย) 

จํานวนแพ
ปลาเฉล่ีย

วนัละ 
(ราย) 

ปริมาณ 
(กก.) 

มลูคา่         
(บาท) 

นําเข้า 
(เรือ/เท่ียว) 

นําเข้า 
(รถ/

เท่ียว) 

นําออก 
(รถ/

เท่ียว) 

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.หลงัสวน 2,389,201 26,406,604 555 - 344 30 11 

ทร.นราธิวาส 4,668,700 240,450,600 425 - 1,085 10 1 

หมายเหต ุ:   1. สะพานปลากรุงเทพ รวมปริมาณสนิค้าสตัว์นํา้ทะเลและนํา้จืด 
       2. ทา่เทียบเรือประมงปราณบุรี ทา่เทียบเรือประมงสงขลา (ยกเว้นทา่เทียบเรือทา่สะอ้าน)  
         ทา่เทียบเรือประมงตราด ไม่มีการขนถ่ายสตัว์นํา้ 
      3. ทา่เทียบเรือประมงอ่างศิลา มอบให้กลุม่เกษตรกรทําประมงอ่างศิลาเช่าใช้ประโยชน์ 
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         6.2 ฐานะทางการเงิน 
  ผลการดําเนินงานขององค์การสะพานปลาระหว่างปีงบประมาณ 2553-2557 ค่อนข้างผัน
ผวน สาเหตสุาํคญัเกิดจากรายได้จากการดําเนินงานมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากภาวการณ์ประมงซบเซาจาก
ปัญหานํา้มนัดีเซลมีราคาสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ทําให้ต้นทนุการทําประมงสงูขึน้ ชาวประมงบางสว่นหยุดทําการ
ประมง ทําให้มีผู้ เข้าใช้บริการน้อยลง ในขณะท่ีรายจ่ายขององค์การสะพานปลามีแนวโน้มสูงขึน้มาก 
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สง่ผลให้ในปีงบประมาณ 2557 องค์การสะพานปลามีผลการดําเนินงาน
ขาดทนุถึง 18.65 ล้านบาท 
  ฐานะทางการเงินขององค์การสะพานปลา (งบดลุและงบกําไรขาดทนุ) และการวิเคราะห์
ฐานะการเงินขององค์การสะพานปลา ระหวา่งปี 2553-2557 เป็นดงันี ้

รายงานการเงินขององค์การสะพานปลาปี 2553-2557 
งบดุล 

                                                                                            หน่วย:ล้านบาท 
รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 

สินทรัพย์      
- สินทรัพย์หมุนเวียน      
   - เงินสดและเงินฝากธนาคาร 51.29 82.34 122.26 65.56 24.09 
   - ลกูหนีเ้งินโครงการพฒันาการประมงสทุธิ 6.54 8.91 5.39 15.34 25.46 
   - ลกูหนีค้า่จําหน่ายสนิค้าสตัว์นํา้สทุธิ 0.48 0.60 0.60 0.59 0.30 
   - ลกูหนีโ้ครงการซือ้ขายสนิค้าสตัว์นํา้สทุธิ - 93.18 48.86 14.00 2.39 

   - ลกูหนีเ้งินกู้กองทนุสวสัดกิาร 31.51 28.18 28.52 30.56 31.57 
   - เงินลงทนุ 222.48 203.59 194.24 197.42 77.86 
   - สนิค้าคงเหลือ 0.02 - - - 0.14 

   - วสัดคุงเหลือ 0.35 0.40 0.45 0.40 0.44 
   - สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 16.54 26.79 24.84 31.38 20.33 

- รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 329.22 444.05 425.16 355.25 182.58 
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  - เงินลงทนุระยะยาว 
  - อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  

 
- 

 
- 

 
- 

 
138.85 
25.83 

 
138.17 
25.03 

   - ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 462.53 440.38 421.55 378.00 358.65 

   - เงินมดัจําและเงินประกนั 0.24 0.65 0.66 0.66 0.24 
- รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 462.78 441.03 422.21 543.34 522.10 
รวมสินทรัพย์ 792.00 885.08 847.37 759.74 704.68 
หนีส้ินและส่วนทุน      
- หนีส้นิหมนุเวียน      

  - เจ้าหนีก้ารค้า - 84.74 65.87 18.84 2.33 
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  - รายได้รับลว่งหน้า - - - 1.23 0.96 
  - คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 18.50 23.97 27.66 27.55 21.78 
  - เงินรับฝาก 4.06 6.31 10.64 5.39 8.94 
  - หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 19.39 24.25 26.77 27.88 30.23 
- รวมหนีส้ินหมุนเวียน 41.95 139.27 130.94 79.66 64.23 

- หนีส้นิไมห่มนุเวียน      

  - รายได้รอการรับรู้ 19.08 25.73 24.46 22.75 23.33 

  - รายได้จากการรับรู้บริจาค 318.24 303.85 289.69 275.16 260.73 

  - กองทนุสงเคราะห์ผู้ปฏิบตังิาน 172.28 174.55 165.06 148.71 144.83 

- รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 509.60 504.13 479.21 446.62 469.60 

รวมหนีส้ิน 551.55 643.40 610.15 526.28 533.82 

ส่วนของทุน      
  - ทนุ 16.76 16.76 16.76 16.76 16.76 
  - กองทนุสวสัดกิาร 40.52 40.65 42.12 42.50 42.70 
  - กําไรสะสม 183.16 184.26 178.35 174.19 111.41 
รวมส่วนของทุน 240.45 241.68 237.23 233.45 170.86 
รวมหนีส้ินและส่วนของทุน 792.00 885.08 847.38 759.74 704.68 

 
งบก าไรขาดทุน                     
                                   หน่วย:ล้านบาท 

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 

รายได้ 
- รายได้จากคา่บริการและคา่ธรรมเนียม 
- รายได้จากการจําหน่ายสตัว์นํา้ 
- รายได้จากการจําหน่ายเคร่ืองยนต์ใช้เชือ้เพลงิ LPG 
- รายได้จากการจําหน่ายนํา้มนัลดราคาช่วยเหลือชาวประมง 
- รายได้จากการจําหน่ายสตัว์นํา้และผลติภณัฑ์ฯ 
- รายได้จากการจําหน่ายสตัว์นํา้และผลติภณัฑ์FMO 
- รายได้จากสํานกังานรวบรวมกระจายสนิค้าสตัว์นํา้ 
-รายได้คา่เช่าอาคารและท่ีดนิ(รวมค่าเช่าท่ีอ่ืน) 
- รายได้กองทนุสวสัดกิาร 
- รายได้อ่ืน 

รวมรายได้ 

 
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 

ค่าใช้จ่าย 
- คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหาร 
- ต้นทนุจําหน่ายสตัว์นํา้ 

 
174.87 
15.61 

 
170.96 

 19.23 

 
174.97 
19.69 

 
167.43 
17.26 

 
165.52 
9.17 
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- ต้นทนุจําหน่ายเคร่ืองยนต์ใช้เชือ้เพลงิ LPG 
- ต้นทนุจําหน่ายนํา้มนัลดราคาช่วยเหลือชาวประมง 
- ต้นทนุจําหน่ายโครงการซือ้ขายสตัว์นํา้และผลติภณัฑ์ฯ 
- ต้นทนุจําหน่ายสตัว์นํา้และผลติภณัฑ์FMO 
- ต้นทนุสํานกังานรวบรวมกระจายสนิค้าสตัว์นํา้ 
- เงินโอนเป็นทนุสง่เสริมการประมง 
- คา่ใช้จ่ายกองทนุสวสัดกิาร 
- ดอกเบีย้จ่าย 
- คา่เส่ือมราคา 
- คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

รวมค่าใช้จ่าย 

- 
18.33 
82.20 

- 
- 

3.54 
0.93 
0.04 

21.85 
1.61 

318.98 

0.16 
0.33 

135.74 
- 
- 

3.59 
0.98 

- 
21.49 
2.15 
354.63 

0.11 
- 

33.26 
- 
- 

3.29 
0.95 

- 
21.32 
1.98 
255.57 

- 
- 

0.49 
0.94 
2.26 
2.12 
0.88 

- 
21.40 
3.86 

216.64 

- 
- 

4.85 
- 
- 

2.02 
0.94 

- 
21.23 
2.33 

206.06 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 1.18 (4.90) (15.45) (18.65) (15.39) 

หมายเหต ุงบการเงินปีบญัชี 2556-2557 ยงัไม่ผา่นการรับรองจาก สตง. 
ในปีบัญชี 2556 องค์การสะพานปลา มีสินทรัพย์รวม 704.68 ล้านบาท และหนีส้ินรวม 

533.82 ล้านบาท โดยด้านสินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 355.25 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 404.49 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปีบญัชี 2554 สินทรัพย์รวมลดลง 87.63 ล้านบาทเป็นผลมาจาก
ลูกหนีโ้ครงการซือ้ขายสัตว์นํา้และท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ลดลง ในขณะท่ีหนีส้ินรวมประกอบด้วยหนีส้ิน
หมุนเวียน เม่ือเทียบกับปีบญัชี 2554 ลดลง 51.28 ล้านบาท เป็นผลมาจาก เจ้าหนีก้ารค้า และเงินรับฝาก
ลดลง ส่วนหนีส้ินไม่หมุนเวียน เม่ือเทียบกับปีบัญชี 2554 ลดลง 32.59 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้              
รอการรับรู้รายได้จากการรับบริจาคและกองทนุสงเคราะห์ผู้ปฏิบติังานลดลง 

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 
รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 

1. ความสามารถในการหาก าไร 
    กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ/รายได้ทัง้หมด(%) 
2. ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ 
    กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ/สนิทรัพย์รวม(%) 
3. สภาพคล่อง (Liquidity) 
 สนิทรัพย์หมนุเวียน/หนีส้นิหมนุเวียน  
4. ความสามารถในการช าระหนีร้ะยะยาว(Debt Ratio) 
หนีส้นิรวม/สนิทรัพย์รวม 

 
0.01 

 
(0.01) 

 
7.85 

 
0.70 

 
0.34 

 
0.12 

 
3.19 

 
0.73 

 
(1.11) 

 
(0.46) 

 
3.25 

 
0.72 

 
(1.68) 

 
(0.55) 

 
4.46 

 
1.44 

 
(0.09) 

 
(0.03) 

 
2.84 

 
0.76 

ความสามารถในการท าก าไร 
ในปีบัญชี 2556 องค์การสะพานปลา มีผลขาดทุนสทุธิ -18.65 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม 

197.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จํานวน 102.64 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวม 216.64 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้
จากปีก่อน จํานวน 32.62 ล้านบาท ความสามารถในการกําไร เทา่กบั ร้อยละ 0.09 
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ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ 
ผลการดําเนินงานปีบญัชี 2556 องค์การสะพานปลา มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จาก

สินทรัพย์ เพิ่มขึน้ โดยมีผลขาดทุนสุทธิ -18.65 ล้านบาท และสินทรัพย์รวม 704.68 ล้านบาท อัตรา
ผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม (ROA) มีอตัราร้อยละ 0.03  

สภาพคล่อง  
ในช่วงปีบญัชี 2556 สภาพคลอ่งของ องค์การสะพานปลา มีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากประมาณ

การเต็มปีบญัชี 2556  มีสภาพคลอ่งสูงกว่าปีผ่านมา โดยมีอัตราสว่นทุนหมุนเวียน(Current Ratio) เท่ากับ 
2.84 เทา่ จากสนิทรัพย์หมนุเวียน 182.58 ล้านบาท และหนีส้นิหมนุเวียน 64.23 ล้านบาท 
  ความสามารถในการช าระหนี ้
  ผลการดําเนินงานบญัชี 2556 องค์การสะพานปลา มีหนีส้ินรวม 533.82 ล้านบาท สําหรับ 
สนิทรัพย์รวม 704.68 ล้านบาท อตัราสว่นหนีส้นิตอ่เงินทนุทัง้หมด (Debt Ratio) เทา่กบั 0.76  
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  บทที่ 3  
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ 

 
1. การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก(PEST Analysis) 
          1.1 ปัจจัยด้านการเมือง(Politics)   
 1.1.1 สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนั ภายใต้การปกครองของคณะรักษาความ
สงบแหง่ชาติ ซึง่สามารถจดัตัง้รัฐบาลท่ีมีเสถียรภาพ ทําให้อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจสงูกวา่ในช่วงปีท่ีผ่าน
มา อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนยังมีข้อกังวลเก่ียวกับต้นทุนการผลิต ทัง้ในเร่ืองการปรับค่าจ้าง แรงงาน และ
แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ท่ีสงูขึน้   
 1.1.2 ปัญหาความไม่สงบในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้เกิดผลกระทบทัง้
ทางตรงและทางอ้อมกบัการประกอบอาชีพประมง และธุรกิจต่อเน่ืองทัง้ในพืน้ท่ีจังหวดัดงักลา่ว และจังหวดั
ใกล้เคียง โดยเฉพาะจังหวดัปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจประมงในเขตภาคใต้ตอนลา่ง  และเป็นท่ีตัง้
ของทา่เทียบเรือประมงปัตตานีขององค์การสะพานปลาซึ่งในอดีตเคยมีปริมาณสินค้าสตัว์นํา้เป็นอันดบัต้นๆ 
แตปั่จจุบนัปริมาณสนิค้าลดลงเกือบ 50% 

         1.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ(Economics) 
1.2.1 ภาวการณ์ประมงซบเซา จากปัจจัยด้านลบหลายประการ ได้แก่ ปัญหาราคา

นํา้มนัในตลาดโลกท่ีสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ในขณะท่ีนํา้มนัจดัเป็นต้นทุนหลกัคิดเป็นสดัสว่นกว่าร้อยละ 50 ของ
ต้นทุนการทําประมงโดยรวม  ทําให้ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง เรือประมงบางส่วนต้องหยุดเป็นการ
ชั่วคราว หรือเลิกกิจการ สง่ผลกระทบถึงอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ทัง้ในด้านปัจจัยการทําประมง และด้านท่ีใช้
วตัถดิุบจากการประมง นอกจากนีปั้ญหาทรัพยากรประมงลดลงในทุกภูมิภาคของโลก ก็ทําให้ต้องใช้เวลาใน
การทําประมงนานขึน้  แต่ผลผลิตประมงลดลง  ซึ่งเป็นผลต่อเน่ืองไปถึงการท่ีประเทศต่างๆ พยายามสร้าง
เงื่อนไขในการอนญุาตให้เรือประมงจากประเทศอ่ืนเข้าทําประมง   

1.2.2 ภาวะเศรษฐกิจโลก จากปัญหาด้านการเมือง การลงทนุ ในหลายๆประเทศทําให้
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ํากว่าท่ีแต่ละประเทศประมาณการไว้ในขณะท่ีค่าครองชีพสงูขึน้จากราคา
นํา้มนัท่ีกระทบต้นทนุในทกุอุตสาหกรรม มีผลตอ่เน่ืองถึงอตัราเงินเฟ้อซึง่สงูขึน้ตามลาํดบั     

1.2.3 การสง่ออก สถานการณ์การสง่ออกสนิค้าสตัว์นํา้มีการแข่งขนัสงูโดยเฉพาะจาก
ประเทศในภมิูภาคเดียวกนั ได้แก่ จีนและเวียดนาม  ประกอบกบัประเทศผู้ นําเข้าสําคญั ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่ น มีกฎระเบียบท่ีเข้มงวดทําให้ต้องอาศยัการเจรจาทางการค้าอย่างต่อเน่ืองเพื่อลด
ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ 

1.2.4 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคการประมงของไทย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC)  

ตามท่ีประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนได้ร่วม
ลงนามในปฏิญญาเซบูวา่ด้วยการเร่งรัดการจัดตัง้ ASEAN ECONOMIC COMMUITY (ACE) ให้เร็วขึน้อีก 5 
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ปี จากเดิมปี พ.ศ. 2563 เป็นภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมาย เป็นตลาดและฐานการผลติเดียวร่วมกนัโดย
สามารถเคลือ่นย้ายสนิค้า บริการ การลงทนุ เงินทนุ และแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรี ซึง่จะมีผลกระทบต่อองค์การ
สะพานปลาในภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าประมงของประเทศไทยจากมาตรการ        ใน AEC ท่ีเก่ียวข้อง
ได้แก่ มาตรการปรับประสานมาตรฐานและกฎระเบียบด้านเทคนิค มาตรการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและ
การค้าบริการภายใต้แผนงานการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในสาขานําร่อง 12 สาขา         ซึ่งมีสินค้าประมงเป็น
สว่นหนึง่ของสาขานําร่อง มาตรการปรับประสานด้านคุณภาพและมาตรฐาน การรับรองความปลอดภยัของ
อาหารและมาตรการจัดทําระบบการรับรองคุณภาพสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนมาตรการ
เสริมสร้างควารมมัน่คงด้านอาหารภายในภมิูภาคอาเซียน 
 ผลกระทบที่เกิดขึน้กับอุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทย โดยภาพรวมคือ 
 1. การผลิตสินค้าด้านการประมงจะต้องถูกควบคุมมาตรฐานและเทคนิคการผลิตอย่าง
เข้มงวดมากขึน้ ทําให้ต้องมีการพฒันาเทคนิควิธีในการผลิตและการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามท่ี
อาเซียนกําหนด 
 2. ทําให้เกิดการเคลือ่นย้ายวตัถดิุบและสนิค้ามากขึน้ ทําให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง
ต้องแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนตลอดจนเป็นปัจจัย
สนบัสนนุการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้อยา่งเหมาะสม 
 3. การเสริมสร้างความมัน่คงด้านอาหารภายในภมิูภาคอาเซียน มีวตัถปุระสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความมัน่คงด้านอาหารในระยะยาว และพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในอาเซียน รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง
จะมีบทบาทเป็นกลไกสาํคญัของภาครัฐในการสนบัสนนุให้บรรลผุลสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีอาเซียนกําหนด 

1.3 ปัจจัยด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (Social and Technology) 
1.3.1 การให้ความสําคญักับการดูแลคุณภาพสินค้าสตัว์นํา้ โดยเฉพาะปลาประเภท

ต่างๆ ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากภาวะไขมันในเลือดสงู ซึ่งเป็นสาเหตุ
สําคญัท่ีทําให้เกิดโรคหลายอย่างท่ีเป็นอันตรายถึงชีวิต ทําให้อาหารท่ีใช้ปลาเป็นวตัถุดิบ รวมถึงผลิตภณัฑ์
แปรรูปตา่งๆ ได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ท่ีให้ความสาํคญักบัการดแูลสขุภาพ 

1.3.2 มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลสตัว์นํา้  จากการท่ีสินค้าสตัว์นํา้เป็นสินค้า             
ท่ีเนา่เสยีได้งา่ย และมีโอกาสได้รับการปนเปือ้นสงู ประกอบกบัประเทศผู้ นําเข้ามีมาตรการด้านสขุอนามัยการ
ดูแลรักษาสตัว์นํา้ท่ีเข้มงวด ทําให้มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลรักษาสินค้าสตัว์นํา้ มีความสําคัญ และ
เข้มงวดมากขึน้ ทัง้นี ้ภาครัฐจะต้องเล็งเห็นความสําคัญและยอมทุ่มเทงบประมาณเพื่อยกระดบัมาตรฐาน
สขุอนามัยทัง้ระบบ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้งบประมาณลงทุนสงู โดยเฉพาะในสว่นของระบบโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

1.3.3 ปัญหาอุณหภมิูสงูขึน้ของโลก ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ในด้านการเปลี่ยนแปลง
ของภมิูอากาศ อุณหภมิูของนํา้ทะเล สง่ผลต่อการดํารงชีวิตของสตัว์นํา้ทะเล ทําให้แหลง่การทําประมง และ
ปริมาณสตัว์นํา้เปลีย่นแปลงไป  
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1.3.4 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมจัดเป็นเร่ืองท่ีประชาคมโลกใน
ปัจจุบนัให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก ในขณะท่ีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการทําประมงและการซือ้ขายสตัว์นํา้ 
เป็นสาเหตใุห้เกิดมลภาวะหลายอยา่งกบัสิง่แวดล้อมโดยเฉพาะเร่ืองกลิ่น และนํา้เสียการดูแลในเร่ืองดงักลา่ว
จึงเป็นสิง่จําเป็น แม้วา่จะทําให้มีภาระคา่ใช้จ่ายเพิ่มมากขึน้  
2. การวิเคราะห์คู่แข่งและอุตสาหกรรม(Five Forces Analysis) 
 2.1 ข้อจ ากัดในการเข้าสู่ธุรกิจ   
   2.1.1 ข้อจํากดัทางกฎหมาย ตามมาตรา 8 ของพรบ.จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 
2496 กําหนดให้การจัดตัง้สะพานปลาและการดําเนินงานสะพานปลาอยู่ในความดูแลขององค์การ        
สะพานปลา  ทําให้การท่ีเอกชนจะเข้าสู่ธุรกิจด้านตลาดกลางสตัว์นํา้ และท่าเทียบเรือประมงในลกัษณะ            
ท่ีองค์การสะพานปลาดําเนินการอยูด่เูสมือนจะมีข้อจํากดัทางกฎหมาย แต่ในทางปฏิบติั ข้อจํากัดดงักลา่วไม่
มีผลมากนกั เน่ืองจากการใช้อํานาจตามพรบ.เป็นของอธิบดีกรมประมง และไม่ได้มีการกําหนดบทลงโทษท่ี
ชดัเจน ประกอบกบัมีการกําหนดข้อยกเว้นกรณีท่ีเป็นสหกรณ์ประมง   
   2.1.2 ข้อจํากัดด้านการลงทุน เน่ืองจากลกัษณะของธุรกิจ เป็นการให้บริการสถานท่ี 
และสิง่อํานวยความสะดวกขัน้พืน้ฐาน ซึ่งจําเป็นต้องใช้เงินลงทุนเบือ้งต้นด้านสิ่งปลกูสร้าง เช่น ท่าเทียบเรือ 
โรงคลมุ โรงประมลู โครงสร้างพืน้ฐาน รวมทัง้ระบบสขุอนามยัฯลฯ คอ่นข้างสงู ในขณะท่ีผลตอบแทนท่ีจัดเก็บ
จากการให้บริการไม่คุ้มกบัการลงทนุทําให้มีผู้ ทําธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกบัองค์การสะพานปลาน้อยราย  
    2.2 ความรุนแรงของการแข่งขัน   
 การแขง่ขนัในธุรกิจสะพานปลาทา่เทียบเรือประมงและตลาดกลางสตัว์นํา้ ในลกัษณะ
ท่ีองค์การสะพานปลาดําเนินการอยูจ่ดัวา่คอ่นข้างตํ่า เน่ืองจากลกัษณะของการให้บริการมีท่ีมาจากนโยบาย
รัฐบาลในการจดัระเบียบด้านสถานท่ี และสขุอนามยัของตลาดสตัว์นํา้ ทําให้ภาพลกัษณ์ขององค์การสะพาน
ปลาในฐานะหนว่ยงานของรัฐท่ีให้บริการแก่บุคคลทัว่ไปคอ่นข้างชดัเจน สร้างความมัน่ใจให้แก่ชาวประมงและ
ผู้ประกอบธุรกิจวา่เป็นบริการท่ีมีความเป็นสาธารณะอีกทัง้ผลตอบแทนของธุรกิจไม่สงูมากและมีข้อกําหนด
ด้านมาตรฐานสขุอนามยัซึง่มีต้นทุนสงูทําให้ผู้ ทําธุรกิจด้านนีส้ว่นใหญ่เป็นผู้ ท่ีอยู่ในอาชีพประมง การค้าสตัว์
นํา้หรือมีธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัการประมง ซึง่มีเป้าหมายในการให้บริการลกูค้าในเครือขา่ยของตน 

2.3 ความเส่ียงจากธุรกิจที่ทดแทน  
                               หากพิจารณาในแงข่องธุรกิจทดแทน อาจกลา่วได้วา่มีอยูห่ลายประเภท ทัง้ในสว่นของ
ทา่เทียบเรือและแพปลาเอกชน  ตลาดสตัว์นํา้ขนาดเลก็ท่ีตัง้กระจายอยูต่ามแหลง่เพาะเลีย้งหรือชุมชนประมง  
รวมถึงท่าเทียบเรือขององค์กรส่วนท้องถ่ินและผู้ รวบรวมสตัว์นํา้จากแหลง่ผลิตสง่ตรงสูห้่องเย็นและโรงงาน
แปรรูป  

2.4 อ านาจต่อรองของลูกค้า 
ผู้ เ ข้าใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

ประกอบด้วย 3 กลุม่ ใหญ่ๆ  กลุม่แรกได้แก่ เจ้าของสตัว์นํา้ซึ่งอาจเป็นชาวประมง เกษตรกรผู้ เพาะเลีย้งสตัว์
นํา้หรืออาจเป็นผู้รวบรวมสตัว์นํา้จากแหลง่ประมงเพื่อสง่จําหน่าย กลุม่ท่ี 2 ได้แก่ แพปลา ซึ่งทําหน้าท่ีเป็นผู้
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จําหน่ายสตัว์นํา้ และกลุม่ท่ีสาม ได้แก่ ผู้ ซือ้ ซึ่งมีทัง้เพื่อนําไปจําหน่ายตลาดย่อยในพืน้ท่ี  สง่ไปจําหน่าย
จงัหวดัอ่ืนๆ หรือสง่เข้าห้องเย็นและ โรงงานแปรรูป   
          ในลกูค้าหลกั 3 กลุม่ กลุ่มท่ีองค์การสะพานปลาให้ความสําคญัมากท่ีสดุ ได้แก่ กลุ่ม
ชาวประมง และเจ้าของสตัว์นํา้หรือเกษตรกร ซึง่ต้องได้รับการสง่เสริมและสนบัสนนุในการประกอบอาชีพตาม
ภารกิจหลกัขององค์การสะพานปลา  ทําให้การจดัเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ อยู่ในอัตราค่อนข้าง
ต่ํา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านต้นทุนดําเนินการ ในขณะท่ีกลุ่มผู้ประกอบกิจการแพปลาจัดเป็นกลุ่มท่ีมี
บทบาทมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นกลไกสําคัญในการซือ้ขายสตัว์นํา้ ทัง้นี ร้าคาสตัว์นํา้จะขึน้อยู่กับคุณภาพ  
ขนาด  อุปสงค์ และอุปทาน เป็นสาํคญั นอกจากนี ้การท่ีแพปลาสว่นใหญ่มีข้อตกลงผูกพนักับเจ้าของสตัว์นํา้ 
ทัง้ในเร่ืองของการออกทุนสํารองในการทําประมง การจ่ายค่าสตัว์นํา้ให้ก่อนได้รับชําระจากผู้ ซือ้ ทําให้เกิด
ระบบกลุม่เรือในสงักดั สามารถเจรจาตอ่รอง สร้างเงื่อนไขทัง้กบัชาวประมง และกบัองค์การสะพานปลา 
 สําหรับกลุ่มผู้ ซือ้ จัดเป็นกลุ่มท่ีค่อนข้างอิสระและมีอํานาจต่อรองมากพอสมควร 
โดยเฉพาะในสนิค้าสตัว์นํา้ประเภทท่ีเป็นวตัถดิุบ ทัง้ในกลุม่โรงงานแปรรูป และกลุม่โรงงานปลาป่น ซึ่งจะเป็น
ผู้ กําหนดราคาวตัถุดิบ อย่างไรก็ดี ในสว่นของผู้ ซือ้รายย่อยอํานาจต่อรองมีไม่มากนักอาจมีข้อผูกพนักับแพ
ปลาเน่ืองจากมีการซือ้ขายในระบบเครดิต แต่ในระยะหลงัเม่ือแพปลาประสบปัญหาไม่ได้รับชําระค่าสตัว์นํา้
และต้องรับผิดชอบชําระให้กบัเจ้าของสตัว์นํา้เป็นจํานวนเงินค่อนข้างสงู ทําให้มีการซือ้ขายในรูปเงินสดมาก
ขึน้ และผู้ซือ้จะให้ความสาํคญักบัชนิด ขนาด คณุภาพและราคาของสตัว์นํา้ที่ต้องการ 

2.5 อ านาจต่อรองของกลุ่มผู้ให้บริการในพืน้ที่ 
 กลุ่มผู้ ให้บริการในพืน้ท่ี ได้แก่ ผู้ จําหน่ายนํา้แข็งลูกจ้างคัดเลือก และขนถ่ายสัตว์นํา้ ผู้ ให้บริการ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น จัดเป็นกลุม่ท่ีมีความสําคญัเช่นกัน เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบสว่นหนึ่งของ
ต้นทนุในขัน้ตอนการซือ้ขายสตัว์นํา้ แตก่ลุม่ผู้ประกอบการเหลา่นีส้ว่นใหญ่อยู่ในการควบคุม กํากับ ดูแลของ
องค์การสะพานปลา ซึง่มีการกําหนดราคา หรืออตัราคา่บริการมาตรฐานไว้ทําให้ไม่มีอํานาจตอ่รองมากนกั 
4. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์กร(SWOT Analysis) 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กรเป็นขัน้ตอนสําคัญในการ
กําหนดยทุธศาสตร์ให้เหมาะสม องค์การสะพานปลาได้พิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งการประเมินสถานภาพ
ของสภาพแวดล้อมภายในระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อนตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่างโอกาสและ
อุปสรรคดงันี ้

จุดแข็ง (Strength) 
1. เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีการดําเนินธุรกิจให้บริการสถานท่ีขนถ่ายและซือ้ขายสินค้าสตัว์นํา้มา

เป็นระยะเวลานาน เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย  และมีเครือขา่ยสะพานปลาและทา่เทียบเรือครอบคลมุแหลง่ทํา
ประมงทะเลทัว่ประเทศ 

2. มีการจดัแบง่โครงสร้างขององค์การเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 
3. มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจการประมง 
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจขององค์การ 
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5. มีพืน้ท่ีรองรับการขยายตวัในการดําเนินธุรกิจการประมง 
6.มีสิง่ปลกูสร้างที่จําเป็นตอ่การให้บริการขนถ่ายและจําหนา่ยสนิค้าสตัว์นํา้ที่ครบถ้วน 
7.มีการจดัสรรรายได้สว่นหนึง่คืนสูช่าวประมงรูปแบบการสง่เสริมการประมง 
จุดอ่อน (Weakness) 
1. อาคาร สิ่งปลูกสร้าง มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีสภาพทรุดโทรม  

สถานท่ีคบัแคบไม่ถกูสขุอนามยั   
2. ท่ีดินซึง่เป็นท่ีตัง้สะพานปลาและทา่เทียบเรือประมงสว่นใหญ่เป็นท่ีเช่า หรือขอใช้ประโยชน์

จากหน่วยราชการ  ไม่ได้เป็นกรรมสิทธ์ิขององค์การสะพานปลาทําให้มีปัญหาเม่ือหน่วยงานเหล่านัน้
เปลีย่นแปลงนโยบาย หรือเงื่อนไขในการเช่า หรือการใช้ประโยชน์ 

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขาดความต่อเน่ือง ทําให้มีปัญหาในการบริหารงานบุคคล
หลายๆ ด้าน เช่น การทํางานแบบบูรณาการ  การเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบติังาน การเพิ่มทกัษะด้านต่างๆ 
เพื่อรองรับการขยายงาน เป็นต้น 

4. ขาดสภาพคลอ่ง ทําให้ไม่มีเงินทุนในการขยายงาน เน่ืองจากต้นทุนการดําเนินงานของ
องค์การอยูใ่นระดบัสงู ในขณะท่ีรายได้มีแนวโน้มลดลง 

5. กฎระเบียบไม่เอือ้อํานวยตอ่การทําธุรกิจ 
โอกาส (Opportunity) 
1.นโยบายรัฐบาลด้านอาหารปลอดภยั และการสนบัสนนุครัวไทยสูค่รัวโลก และปรับปรุงการ

เพิ่มมลูคา่และมาตรฐานสนิค้าเกษตรตลอดหว่งโซก่ารผลติสอดคล้องกบัภารกิจขององค์การ 
2.การขยายเส้นทางการคมนาคม  ทําให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือบางแห่งสามารถ

ปรับเปลีย่นเป็นศนูย์กลางในการซือ้ขายสตัว์นํา้ อาหารทะเล และทา่เรือเพื่อการทอ่งเท่ียว 
3.ทําเลท่ีตัง้กระจายอยูใ่นจงัหวดัชายทะเลท่ีสาํคญั ใกล้แหลง่ประมง ทําให้มีศกัยภาพในการ

ขนถ่ายสตัว์นํา้และมีศกัยภาพในด้านโลจิสติกส์สงู 
4.นโยบายของจงัหวดัในการจดัระเบียบสถานท่ีประกอบการของชุมชนในจังหวดัท่ีหน่วยงาน

ขององค์การสะพานปลาตัง้อยู ่เป็นโอกาสท่ีองค์การสะพานปลาสามารถใช้พืน้ท่ีและสิ่งปลกูสร้างของสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมงท่ีมีอยู่เข้าร่วมดําเนินการเชิงบูรณาการกับจังหวัดเพื่อก่อให้เกิดรายได้และใช้
ทรัพย์สนิท่ีมีอยูอ่ยา่งเต็มศกัยภาพ 

5.องค์การสะพานปลาอยูใ่นธุรกิจอาหาร เป็นธุรกิจท่ีจําเป็นตอ่ประชากรโลก 
อุปสรรค (Threat) 

     1. นโยบายรัฐบาลเก่ียวกบัการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไม่ชดัเจน 
   2. ภาวะประมงซบเซาจากหลายปัจจัย เช่น ทรัพยากรและพืน้ท่ีในการทําประมง จํากัดราคา
นํา้มนัสงูขึน้  การเปลีย่นแปลงสภาวะแวดล้อมและภมิูอากาศ ทําให้มีผลกระทบโดยตรงตอ่ผลผลติประมง 
     3. ชาวประมงขาดความรู้และไม่ให้ความสําคญัในด้านการจัดการ การดูแลรักษาคุณภาพ 
สตัว์นํา้หลงัการจบั และทศันคติด้านอนรัุกษ์ทรัพยากร  
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     4. มีตลาดคูแ่ขง่เพิ่มขึน้ เช่น ตลาดเอกชน แพปลาเอกชน  
     5. กฎ ระเบียบ ท่ีเข้มงวดของประเทศท่ีให้เข้าไปทําการประมง  

6. มีการทําธุรกิจโดยตรงระหวา่งผู้ซือ้กบัผู้ผลติ โดยไม่ผา่นองค์การสะพานปลา 
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บทที่ 4 
แผนวิสาหกิจปี 2559 – 2563 

(แผนปรับบทบาทการด าเนินงานองค์การสะพานปลา) 
  เพื่อให้องค์การสะพานปลาสามารถปฏิบติังานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย และคงความ
เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้องค์การสะพานปลา
จําเป็นต้องทบทวนบทบาทการดําเนินงานเพื่อให้สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐตลอดจนปฏิบติัภารกิจ
ตามท่ีกําหนดไว้ตามพระราชบญัญัติจดัตัง้องค์กร ซึง่ในปี 2556 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
จึงได้ทําการปรับปรุงแนวนโยบายผู้ ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions:SOD) จากการกําหนดร่วมกัน
ของหนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีกํากับดูแลองค์การสะพานปลา ได้แก่ สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลงั ดงันี ้ 
      
    41+  
  
 
 
 
  ภายใต้แนวนโยบายผู้ ถือหุ้นภาครัฐข้างต้น ได้มีการกําหนดหลกัการและแนวทางการ 
 
 
หลักการและแนวทางด าเนินงานขององค์การสะพานปลาตาม SOD ไว้ดังนี ้
  แผนระยะสัน้ 

1. ศกึษาบทบาทและทิศทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเหมาะสม
กบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

2. นําแผนฟืน้ฟูองค์กรมาปฏิบติัให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
3. ให้สถาบนัการเงินมาบริหารงานด้านสนิเช่ือขององค์กร 
4. จัดทําแผนการบริหาร พัฒนา ปรับปรุง ทรัพยากร ท่ีมีอยู่ในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ 

ได้มาตฐาน ซึ่งรวมถึงการให้บริการสะพานปลาท่ีถูกสขุลกัษณะ และการให้ความรู้  แก่
ชาวประมง 

5. ศกึษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปิดการค้าเสรีและ AEC ท่ีมีตอ่องค์กร 
6. เร่งกําหนดรูปแบบ แนวทาง และวิธีดําเนินการพฒันาสะพานปลากรุงเทพให้ชดัเจน 

  แผนระยะยาว 
1. พฒันาระบบฐานข้อมลูของเครือขา่ยชาวประมง และผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอาหาร

ทัง้ใน/ตา่งประเทศ เพื่อเป็นตวักลางในการซือ้-ขายสนิค้าประมง 

ภาพรวมรัฐวิสาหกิจ: เป็นกลไกขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ           
     บนพืน้ฐานการดําเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

สาขาเกษตร: เป็นเคร่ืองมือของภาครัฐในการยกระดบัคณุภาพชีวิตของเกษตรกร 

องค์การสะพานปลา: บริหารจดัการองค์กรอยา่งประสทิธิภาพ และสง่เสริมการพฒันาศกัยภาพ
ของผู้ประกอบการธุรกิจประมงและตลาดสตัว์นํา้ของประเทศ 
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2. พฒันาการบริหารความเสี่ยงให้สามารถรองรับสภาวการณ์ต่างๆ เช่น ภยัธรรมชาติ กฏ
ระเบียบท่ีเข้มข้นของประเทศท่ีเข้าไปทําประมงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

                         องค์การสะพานปลาได้จัดทําแผนวิสาหกิจ (แผนทบทวนบทบาทองค์กร) ซึ่งเป็นแผนระยะ
ยาว 5 ปี  โดยกําหนดทิศทางการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลงัในการปรับบทบาทองค์กร 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและจากนโยบายปฏิรูปประเทศของคณะความสงบและสงัคม
แห่งชาติ(คสช.)ได้มอบหมายให้ทุกรัฐวิสาหกิจดําเนินการปฏิรูป เพื่อเป็นการแก้ปัญหารายได้จากการ
ดําเนินงานมีแนวโน้มลดลงจากภาวะประมงซบเซาและเป็นเคร่ืองมือของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันา
ประเทศ   

            จึงได้จดัทําแผนปฏิรูปองค์การสะพานปลา  เพื่อให้สามารถทําหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือของรัฐใน
การดําเนินนโยบายด้านการประมง โดยเฉพาะการทําประมงในน่านนํา้ต่างประเทศ มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถ
พึง่พาตนเองได้และมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพสามารถนําทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่มาบริหารจัดการให้
เกิดรายได้แก่องค์กรและสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการประมงตลอดจนผู้ประกอบ
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยได้บูรณาการแผนปฏิรูปองค์การสะพานปลากับแผน
วิสาหกิจเข้าด้วยกนัเพื่อให้เกิดความชดัเจนในการดําเนินงาน  

            ทัง้นีเ้พื่อให้แผนวิสาหกิจฉบับนีมี้ความเป็นปัจจุบนั จึงได้กําหนดให้มีการทบทวนแผนเป็น
ประจําทกุปี หลงัจากสิน้สดุไตรมาสท่ี 2 โดยทําการปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลด้านสถานการณ์ และปัจจัยท่ี
เก่ียวข้อง และปรับเปลีย่นช่วงเวลาของแผนโดยตดัปีท่ีผา่นมาออก และเพิ่มปีถดัจากแผนเดิมอีก 1 ปี ซึ่งจะทํา
ให้กรอบระยะเวลาของแผนยงัคงเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากปีท่ีกําลงัจะมาถึง เช่นนีเ้ร่ือยไป 
แผนปฏิรูปองค์การสะพานปลา 
  เป็นระยะเวลากว่า 60 ปี ท่ีองค์การสะพานปลาได้รับการจัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติ        
จดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการจัดระเบียบการค้าสตัว์นํา้ พฒันาตลาด
สตัว์นํา้และการประกอบอาชีพประมง ในการดําเนินงานตามวตัถุประสงค์ดงักลา่ว องค์การสะพานปลา    ได้
จัดสร้างสะพานปลา 4 แห่ง และท่าเทียบเรือประมง 14 แห่ง เพื่อให้บริการในการขนถ่ายสินค้าสตัว์นํา้ และ
เป็นศนูย์กลางซือ้ - ขายสตัว์นํา้ ในจงัหวดัชายทะเลทัง้ในภาคใต้และภาคตะวนัออก ในจํานวนหน่วยงานรวม 
18 แหง่ มีบางแหง่ท่ีไม่สามารถดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์  ในขณะท่ีบางแหง่เป็นศูนย์กลางธุรกิจ   ท่ีสําคญั
ในพืน้ท่ี อยา่งไรก็ดี จากผลการสํารวจจํานวนท่าเทียบเรือประมงและสะพานปลาของกรมเจ้าท่าเม่ือปี 2545 
พบวา่มีทา่เทียบเรือประมงและสะพานปลา เปิดให้บริการตามแหลง่ประมงสาํคญักวา่ 700 แห่ง โดยสว่นใหญ่ 
เป็นแพปลาขนาดเลก็ให้บริการเฉพาะกลุม่เรือของตนเอง  
  แม้วา่องค์การสะพานปลาจะมีการพฒันาและปรับบทบาทในการดําเนินงานมาอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทัง้ในการทําประม ง การตลาดสัตว์นํา้ ตลอดจนธุรกิจ
เก่ียวเน่ืองกบัการประมงตา่ง ๆ แตผ่ลการดําเนินงานก็ยงัไม่สามารถบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ อนัมีสาเหตุสําคญั
จากปัญหาในการทําประมง ได้แก่ ปัญหาแรงงานประมง ปัญหาทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมตลอดจนปัญหา
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การตอ่อายใุบอนญุาตทําประมงในนา่นนํา้ตา่งประเทศ นอกจากนี ้มาตรการบริหารทรัพยากรประมงของโลก 
เพื่อความมัน่คงด้านอาหารก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง ทัง้ภาครัฐและเอกชนต้องปฏิบติัให้เป็นไป
ตามข้อตกลงระหวา่งประเทศ 
  การจัดทําแผนปฏิรูปองค์การสะพานปลา  เพื่อให้สามารถทําหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือของรัฐ          
ในการดําเนินนโยบายด้านการประมง โดยเฉพาะการทําประมงในน่านนํา้ต่างประเทศ มุ่งเน้นให้องค์กร
สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพสามารถนําทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่มาบริหาร
จดัการให้เกิดรายได้แก่องค์กรและสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการประมงตลอดจน
ผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
แนวคิดในการปฏิรูปองค์การสะพานปลา 
  แผนการปฏิรูปองค์การสะพานปลาดําเนินการภายใต้แนวคิดดงันี ้
  1. ปรับบทบาทการดําเนินงานด้านการให้บริการท่าเทียบเรือ และตลาดสตัว์นํา้ เพื่อรองรับ
กฎ ระเบียบ ด้านการประมงและการค้าระหว่างประเทศ สนับสนุน และสง่เสริมการประกอบอาชีพประมง         
แพปลา และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการประมง 
  2.  เพิ่มบทบาทในการกํากับดูแลสะพานปลา ตลาดกลางสตัว์นํา้ และท่าเทียบเรือประมง 
ของเอกชน เพื่อให้การปฏิบติัตามมาตรการระหว่างประเทศด้านการค้า และการประมง ตลอดจนกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบติัตา่งๆ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั 
  3. บริหารทรัพย์สิน ได้แก่ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต่างๆ ตามศกัยภาพของพืน้ท่ี
โดยประสานความร่วมกบัจงัหวดั องค์กรปกครองท้องถ่ิน และภาคเอกชน 
  4. ขยายงานด้านธุรกิจ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ และสง่เสริมผู้ประกอบการแปรรูป 
สตัว์นํา้  โดยเฉพาะกลุม่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ 
  5. สง่เสริมอาชีพการประมง ทัง้ในสว่นของการวิจยั พฒันา เพื่อให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้
ท่ีเหมาะสมในการประกอบอาชีพ และสร้างความมัน่คงในด้านฐานะความเป็นอยู ่
  6. แก้ไข พรบ.จดัตัง้ เพื่อให้สามารถดําเนินงานตามบทบาทใหม่  และรองรับการขยายงานใน
อนาคต 
  7. ปรับโครงสร้างองค์กร ระเบียบ ข้อบงัคบั เพื่อรองรับการปรับบทบาท และการขยายงาน 
  8.พัฒนาบุคลากร ทัง้ในด้านองค์ความรู้ ระบบการบริหารจัดการ เคร่ืองมืออุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
  ให้ความสาํคญักบัการปรับบทบาทเพื่อรองรับมาตรการทางการค้าและการประมงระหวา่ง
ประเทศ ตลอดจนการปรับปรุงบริการท่ีมีอยูเ่ดิม ดงันี ้
  1. ป้องกันการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) โดยประกาศเป็น Port State เพื่อ               
ทําหน้าที่ในการบนัทกึข้อมลูการทําประมงของเรือประมงเข้า/ออก (Port in/Port out) ณ จุดทําการขนถ่าย   
สตัว์นํา้การอํานวยความสะดวกให้กบัหนว่ยงานตา่งๆ เพื่อตรวจสอบเรือประมง 
   องค์การสะพานปลาดําเนินการนําร่อง 7 หนว่ยงานคือ 

1. สะพานปลาสมทุรสาคร 
2. ทา่เทียบเรือประมงปัตตานี 
3. ทา่เทียบเรือประมงสงขลา 2 (ทา่สะอ้าน) 
4. ทา่เทียบเรือประมงระนอง 
5. ทา่เทียบเรือประมงภเูก็ต 
6. ทา่เทียบเรือประมงนราธิวาส 
7. ทา่เทียบเรือประมงสตลู 
การดําเนินงานดงักลา่ว องค์การสะพานปลา จะต้องมีงบประมาณลงทนุดงันี ้
1)  ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจําเป็น 
2)  ด้านอาคารสถานท่ีใช้เป็นสาํนกังานรองรับกิจกรรมที่เพิ่มขึน้ 
3)  ด้านการจดัทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการดําเนินงาน 
 สาํหรับวงเงินงบประมาณองค์การสะพานปลา จะต้องจดัทํารายละเอียด  
 เร่ือง ตามสภาพแวดล้อมของแตล่ะหนว่ยงาน และศกึษารายละเอียด              

การจดัทําระบบงาน 
  2. ปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา/ท่าเทียบเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล กําหนด
มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง และตลาดกลางสตัว์นํา้ของประเทศ กํากับดูแล
สะพานปลา /ท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลางสตัว์นํา้ของเอกชนรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
สตัว์นํา้เบือ้งต้น  
  องค์การสะพานปลาจะดําเนินการยกระดบัมาตรฐานด้านสขุอนามัยของสะพานปลาและ       
ท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง ปัจจุบันดําเนินการแล้ว 6 แห่ง คือ สะพานปลาสมุทรปราการ ท่าเทียบ
เรือประมงปัตตานี ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต และท่าเทียบเรือประมงระนอง 
ส่วนการตรวจสอบคุณภาพสัตว์นํา้เบือ้งต้นมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนจากการใช้สารฟอร์มาลิน ท่ี
สะพานปลาและทา่เทียบเรือประมงทกุแหง่มีการสุม่ตรวจอยา่งสม่ําเสมอ 
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  3. ปรับปรุงบริการทัง้ในสว่นของอาคารสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการขนถ่ายและจําหน่ายสตัว์นํา้ รวมถึงระบบการจําหน่ายสตัว์นํา้ เพื่อให้เกิดการแข่งขนัอย่าง
เสรี และระบบการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาคุณภาพสตัว์นํา้จากต้นทางจนถึงมือผู้บริโภค โดยมี
การดําเนินการ ได้แก่ 
   1. ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพืน้ฐานท่ีชํารุดทรุดโทรมและยังไม่ได้มาตรฐาน
สขุอนามยัให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เพื่อลดการปนเปือ้นของสนิค้าสตัว์นํา้ 
   2. จดัให้มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการขนถ่ายสนิค้าสตัว์นํา้และการคดัเลือก
สนิค้าสตัว์นํา้ ได้แก่ จดัทํารอกยกสตัว์นํา้ , รางสแตนเลส สําหรับขนถ่ายสตัว์นํา้จากเรือประมง โต๊ะสแตน
เลสสาํหรับการคดัเลอืกสตัว์นํา้ กระบะพลาสติก เป็นต้น 
   3. จัดให้มีระบบประมูลสินค้าสัตว์นํา้ ท่ีทันสมัย โดยนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ(IT) มาใช้เช่นเดียวกบัในตา่งประเทศ 
   สาํหรับการดําเนินงานดงักลา่ว องค์การสะพานปลาจะต้องมีงบประมาณลงทุน
ดงันี ้ 

1) งบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพืน้ฐาน สําหรับ
หนว่ยงานท่ีมีความจําเป็นต้องดําเนินงาน 

2) จดัซือ้เคร่ืองมืออุปกรณ์สาํหรับการขนถ่ายสตัว์นํา้ 
3) จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สําหรับการประมูลสินค้าสตัว์

นํา้ 
  4. สร้างรายได้เพิ่มจากการให้บริการใหม่ๆ และปรับปรุงวิ ธีการจัดเก็บค่าบริการ 
คา่ธรรมเนียมให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และยติุธรรมกบัทกุฝ่าย   
   การสร้างรายได้เพิ่มจากการให้บริการใหม่ ๆ ได้แก่ รายได้จัดเก็บจากการ
ให้บริการ โดยจัดตามปริมาณสินค้าสัตว์นํา้ท่ีบรรจุมากับเรือประมง ในอัตราต่อกิโลกรัม ซึ่งในการนี ้
องค์การสะพานปลา ได้จดัทํา Mobile Application เพือ่ใช้ดําเนินการแล้ว ปัจจุบนัอยู่ระหว่างทดสอบการ
ปฏิบติังานจริง 
   การปรับปรุงวิธีการจดัเก็บคา่บริการคา่ธรรมเนียม มีแนวทางการดําเนินการดงันี  ้
   1. ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท่ีจัดเก็บในปัจจุบันให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจท่ีเปลีย่นแปลงไป 
   2. ปรับปรุงระบบการทํางานให้การจดัเก็บรายได้มีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ 
   3. ปรับปรุงระบบการจดัเก็บคา่บริการคา่ธรรมเนียมให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
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ด้านการบริหารทรัพย์สิน 
  เพื่อสร้างรายได้จากอาคาร สิ่งปลกูสร้าง และพืน้ท่ีว่างในสะพานปลา ท่าเทียบเรือต่างๆ 
ซึ่งสว่นใหญ่ตัง้อยู่ในทําเลท่ีมีศกัยภาพทางธุรกิจ โดยประสานงานกับจังหวดั และองค์กรท้องถ่ิน รวมถึง
การประกาศให้เอกชนท่ีสนใจเข้าร่วมลงทุน ทัง้นี ้มีการกําหนดแผนงานการบริหารทรัพย์สินแยกเป็นแผน
ระยะสัน้ และแผนระยะยาว ตามความพร้อมและศกัยภาพของแตล่ะพืน้ท่ี ตวัอยา่งแผนระยะสัน้ ท่ีสามารถ
ดําเนินการภายในปี 2558 ได้แก่  โครงการพฒันาทา่เทียบเรือประมงสรุาษฎร์ธานี ชุมพร นราธิวาส เป็นต้น 
สําหรับแผนระยะยาว สว่นใหญ่เป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการ และต้องใช้
งบประมาณลงทุนสูง เช่น โครงการศูนย์กลางค้าสตัว์นํา้สะพานปลากรุงเทพ โครงการศูนย์นํา เข้าและ
สง่ออกสตัว์นํา้สมุทรสาคร เป็นต้น การบริหารจัดการโดยหลกัการจะให้เอกชนผู้สนใจนําเสนอโครงการ
ลงทนุภายใต้กรอบการพฒันาขององค์การสะพานปลา เพื่อลดภาระด้านการก่อหนีส้าธารณะ 
ด้านธุรกิจ 
  การปฏิรูปสําคญัสําหรับงานด้านธุรกิจขององค์การสะพานปลา ได้แก่ การทําหน้าท่ีเป็น 
Trade Facilitator หรือตวัแทนในการเจรจา หรือทําความตกลงในลกัษณะรัฐตอ่รัฐ (G to G) เพื่อสนบัสนุน
ให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสในการทําธุรกิจประมงในตา่งประเทศ เป็นอีกบทบาทสําคญัซึ่งจะช่วยให้เกิด
การขยายตวัในภาคธุรกิจประมงได้อย่างกว้างขวาง และในแนวทางนีอ้งค์การสะพานปลา มีโอกาสการ
สร้างรายได้จากบทบาทการดําเนินงานได้อีกทางหนึง่ 
  สาํหรับการดําเนินงานท่ีมีอยูเ่ดิม มีเป้าหมายขยายงานด้านสนิเช่ือ เพื่อสนบัสนุนการแปร
รูปผลติภณัฑ์ประมง  การจําหนา่ยผลติภณัฑ์ในเคร่ืองหมายการค้าขององค์การสะพานปลา(FMO Brand) 
รวมถึงการร่วมมือกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรการในการจัดจําหน่ายสินค้าประมงในตลาดเกษตรกรท่ี
จดัตัง้ขึน้ตามพืน้ท่ีตา่ง ๆ ทัง้นี ้จําเป็นต้องมีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ให้มีความคลอ่งตวั และ
รองรับบทบาทใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนต้องมีแหล่งเงินหมุนเวียนในการดําเนินงาน เช่น เงิน
หมนุเวียนให้สนิเช่ือ เงินทนุสาํหรับการ Promotion ทางการตลาด เป็นต้น 
ด้านส่งเสริมการประมง 
  เป็นการขยายงานภายใต้กรอบภารกิจเดิมในการส่งเสริมอาชีพประมง โดยใช้เงินทุน
สง่เสริมการประมงท่ีได้รับการจัดสรรจากสว่นหนึ่งของรายได้ขององค์การสะพานปลา โดยมีกรอบการ
ดําเนินงานทัง้ในสว่นของการสร้างเสริมองค์ความรู้ การวิจัย/พฒันา การสนบัสนุนสถาบนัการประมง การ
ให้ทุนการศึกษาบุตรหลานชาวประมง การให้ความช่วยเหลือชาวประมงท่ีประสบภยัพิบติั ตลอดจนการ
สร้างความยัง่ยืนให้กบัทรัพยากรประมง และดแูลรักษาสิง่แวดล้อม นอกจากนี ้องค์การสะพานปลาจะต้อง
พิจารณา แหลง่ท่ีมาของเงินทุนส่งเสริมการประมงให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ เพื่อให้เกษตรก ร
ชาวประมงได้รับประโยชน์สงูสดุ 
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ด้านการบริหารจัดการ 
  เป็นการปรับปรุงทัง้ในสว่นของโครงสร้างองค์กร การบริหารบุคคล การพฒันาบุคลากร 
และระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและรองรับภารกิจท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม 
รวมถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแปลา พ.ศ.2496 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบนั และรองรับการปรับบทบาทองค์กร โดยมีประเด็นสาํคญัดงันี ้ 
  1. เพิ่มเติมอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินงานทัง้ในและนอกราชอาณาจักร ในกิจการด้าน
การประมง การขนสง่ แพปลา ตลาดกลางสตัว์นํา้ 
  2. ให้อํานาจในการกําหนดอัตราค่านายหน้าและอัตราค่าบริการ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
  3. ปรับเปลี่ยนท่ีมาของเงินทุนสง่เสริมการประมง และอัตราท่ีจัดสรร เพื่อให้มีวงเงินท่ี
เพียงพอและเหมาะสมในการสง่เสริมการประมงตามแผนท่ีกําหนด 
  4. ปรับเปลี่ยนผู้ มีอํานาจออกข้อกําหนดต่าง ๆ ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลา 
แบบฟอร์ม ในการดําเนินกิจการแพปลาท่ีสะพานปลาจากอธิบดีกรมประมงโดยอนุมัติรัฐมนตรี เป็น
ผู้ อํานวยการองค์การสะพานปลา โดยอนมุติัคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. องค์การสะพานปลามีฐานะการเงินท่ีมัน่คง มีผลกําไร และสามารถนําสง่รายได้เข้ารัฐ  
โดยคาดว่า ผลจาการปฏิรูปจะสามารถทําให้มีกําไรสุทธิในปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป ไม่ต่ํากว่าปีละ                    
20 ล้านบาท 
  2. ประเทศไทยสามารถดําเนินการตามมาตรการด้านการค้า และการประมงตามข้อตกลง
ระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะมาตรการป้องกนัการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ซึง่จะช่วยให้สนิค้าสตัว์นํา้สง่ออก
ของไทยได้รับการยอมรับจากประเทศผู้ นําเข้า สามารถแขง่ขนัได้ในตลาดโลก 
  3. ผู้ประกอบการของไทยมีช่องทางในการทําธุรกิจประมงในต่างประเทศ สร้างงาน สร้าง
รายได้ สร้างความมัน่คงให้กบัเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
  4. เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมงมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มีฐานะความ
เป็นอยูท่ี่ดี และมีโอกาสในการพฒันาตนเอง เป็นรากฐานสาํคญัในการพฒันาประเทศ 
  5. ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหารโดยเฉพาะอาหารสตัว์นํา้  ซึ่งเป็นอาหารท่ีได้รับ
การยอมรับถึงคณุประโยชน์ด้านโภชนาการ  สร้างเสริมสขุภาพให้กบัประชาชนในชาติ 
เงื่อนไขสู่ความส าเร็จในการปฏิรูป 
  1. การแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496และกฎระเบียบ 
ข้อบงัคบัตา่งๆ ให้เอือ้อํานวยตอ่ภารกิจและบทบาทท่ีเปลีย่นแปลงไป 
  2. การสนบัสนุนจากรัฐบาลทัง้ในด้านนโยบาย และงบประมาณโดยเฉพาะในสว่นของ
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้ในสว่นของสิง่ปลกูสร้าง และระบบงาน 
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  3. การบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โดยผู้บริหารที่มีวิสยัทศัน์ และมีความสามารถ 
  4. การพฒันาบุคลากร ทัง้ในด้านองค์ความรู้ และทศันคติในการทํางาน 
                       โดยองค์การสะพานปลาได้กําหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจเพื่อเป็นกรอบการดําเนินงานไว้
ดงันี ้
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรหลักด้านตลาดสัตว์น า้ และส่งเสริมธุรกิจประมง 
 พันธกิจ 
         1. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น า้ที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม   
โดยมีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง รวมถึงระบบตลาดท่ีเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค 
  2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง
เป็นการช่วยเหลือโดยใช้เงินทุนสง่เสริมการประมง เพื่อสง่เสริมฐานะ สวสัดิการ การประกอบอาชีพ และ
บูรณะหมู่บ้านประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการดําเนินงานให้กับสถาบันการประมงต่างๆ การ
สนบัสนนุงานวิจยัด้านประมง  และการให้ทนุการศกึษาแก่บุตรชาวประมง 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่ นคงขององค์กร  โดยการเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการหารายได้จากการดําเนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์   

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยการเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ พัฒนาศกัยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากพันธกิจทัง้ 4 ประการ ได้มีการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานแยกเป็น 4 กลยุทธ์ ดังนี ้

 กลยุทธ์ด้านปฏิบัติการ 
กลยทุธ์ท่ี  1    พฒันาการตลาดสนิค้าสตัว์นํา้ให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม 
กลยทุธ์ท่ี  2    เพิ่มประสทิธิภาพในการหารายได้ 

 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการประมงและบริหารจัดการ 
  กลยทุธ์ท่ี  3    เสริมสร้างสงัคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 
  กลยทุธ์ท่ี  4    เพิ่มขีดความสามารถบริหารจดัการ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น า้ให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม   

 การพัฒนาการตลาดสตัว์นํา้ จัดเป็นภารกิจหลกัขององค์การสะพานปลา ซึ่งได้มีการ
ดําเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนั ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา  
ทําให้องค์การสะพานปลาต้องปรับแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ดงักลา่ว โดยการพฒันาอาจ
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แยกได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ การพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง  ๆ หรือด้าน 
hardware และการพฒันาด้านการบริหารจดัการ ระบบตลาด ตลอดจนระบบข้อมลูขา่วสาร 

1.1  แผนงานพัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น า้ เป็นการพฒันาทัง้ในสว่นของอาคารสิ่งปลกู
สร้าง สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบการบริหารจัดการตลาด ให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน และ           
ถกูสขุอนามยั ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ ดงันี ้

1.1.1 โครงการศูนย์กลางอาหารทะเลกรุงเทพ(Bangkok Seafood Complex)   
องค์การสะพานปลามีแนวคิดจะพฒันาพืน้ท่ีท่ีเหลอือยู่ของสะพานปลาในสว่นของท่ีราชพัสดุให้เป็นตลาด
กลางสัตว์นํา้คุณภาพ ท่ีทันสมัย มีรูปลักษณ์สวยงาม และมีมาตรฐานทัง้ในด้านระบบการซือ้ขาย 
สขุอนามยัของสถานท่ี และการดแูลรักษาสตัว์นํา้ อีกทัง้เป็นศูนย์รวมของธุรกิจประมงครบวงจร เช่น Fish 
Market Q-Mart, Factory Outlet, และภตัตาคารอาหารทะเล เป็นต้น 

1.1.2 โครงการศูนย์กลางน าเข้าและส่งออกสัตว์น า้สมุทรสาคร การจัดตัง้ศูนย์กลาง
นําเข้าและสง่ออกสตัว์นํา้สมทุรสาคร โดยจัดให้มีจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  ทัง้ในด้านการ
ตรวจรับรองแหลง่ท่ีมาของสินค้า ด่านตรวจกักกันโรค พิธีการด้านศุลกากร รวมถึงสขุอนามัยของสัตว์นํา้  
จึงมีสว่นสาํคญัในการลดต้นทุนการขนสง่สินค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กับผู้ประกอบการ
ของไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์นํา้ ซึง่มีศนูย์รวมอยูท่ี่จงัหวดัสมทุรสาคร 

  1.1.3 โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง การปรับปรุง
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้มีโครงสร้างและสิ่งอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานสขุอนามัย  
จัดเป็นโครงการสําคญัท่ีองค์การสะพานปลาดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งหวงัให้สะพานปลาและ  
ท่าเทียบเรือ ประมงขององค์การสะพานปลาทุกแห่งเป็นท่ียอมรับของตลาดส่งออก ตลอดจนผู้บริโภค
ภายในประเทศ  โดยแบง่การดําเนินงานเป็น 3 กิจกรรม ดงันี ้

   1) กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง 
ทัง้นีไ้ด้มีการปรับปรุงไปแล้วรวม 5 แหง่ ได้แก่ สะพานปลาสมทุรปราการ สะพานปลานครศรีธรรมราช ท่า
เทียบเรือประมงปัตตานี ทา่เทียบเรือประมงภูเก็ต และท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส  และตัง้เป้าหมายจะ
ดําเนินการปรับปรุงอีกอยา่งน้อย 3 แหง่ ในช่วงปี 2558-2562 ในปี 2558 ดําเนินการปรับปรุงก่อสร้างท่ีท่า
เทียบเรือประมงระนอง 

  2) กิจกรรมพัฒนาการขนถ่ายสัตว์น า้ โดยใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ มี
ประสิทธิภาพ และถูกสุขอนามัย เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับชาวประมงและผู้ประกอบการทําให้
สามารถขนถ่ายสตัว์นํา้ได้รวดเร็วขึน้ ลดการปนเปือ้นในขัน้ตอนการขนถ่าย ช่วยให้สินค้าสตัว์นํา้มีคุณภาพ
และจําหนา่ยได้ราคาสงูขึน้ 
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3) กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขอนามัย
สะพานปลาท่าเทียบเรือประมง  ในปัจจุบันสิ่งก่อสร้างเดิมล้าสมัย ชํารุดทรุดโทรม ทําให้การบริหาร
จัดการท่าเทียบเรือประมงและสะพานปลาขาดประสิทธิภาพ มีปัญหาด้านมาตรฐานการบริการ และ
สขุอนามัย เพื่อจัดให้มีการบริหารจัดการด้านสขุอนามัย ในสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงเป็นไปตาม
มาตรฐานสขุลกัษณะท่ีดีของสะพานปลา แพปลา ทา่เทียบเรือประมงและตลาดกลาง 

1.1.4 โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส  เร่งรัดให้มีการใช้ประโยชน์ท่า
เทียบเรือประมงนราธิวาสตามศกัยภาพท่ีมีอยู ่และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มลดปัญหาการขาดทุนของท่าเทียบ
เรือประมงนราธิวาส 

          1.1.5 โครงการสนับสนุนการท าประมงนอกน่านน า้ไทย เพื่อจดัหาแหลง่ประมงใหม่ๆ 
ให้กบักองเรือประมงของไทย  ให้เกิดความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ในการพฒันาการ
ทําประมงนอกน่านนํา้  จัดให้มีรูปแบบการบริหารจัดการในการสง่เสริมการทําประมงนอกน่านนํา้อย่าง
ครบวงจร และสร้างความมัน่คงในการจัดหาวตัถดิุบให้กบัอุตสาหกรรมแปรรูสตัว์นํา้ของประเทศ 
  1.1.6 โครงการ FMO Mobile Application เพื่อสนบัสนนุมาตรการป้องกนัการทําประมง
ผิดกฎหมาย(IUU Fishing)  ในการจดัให้สะพานปลาทา่เทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาเป็นจุดรับ
แจ้งเรือเข้า-ออก ให้การจดัเก็บข้อมลูการทําประมง ณ สถานท่ีขนถ่ายสตัว์นํา้ มีความรวดเร็ว ถูกต้องและ
สามารถตรวจสอบได้  ให้บริการข้อมูลแหล่งท่ีมาของสตัว์นํา้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพื่อใช้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของท่ีมาของวัตถุดิบ และประสานงานกับหน่วยตรวจสอบต่างๆ ในการสอบทานข้อมูล
เรือประมง เพื่อป้องกนั IUU Fishing 

1.2 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการบริหารจัดการตลาด เพื่อพัฒนากระบวนการซือ้ขายทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การขนส่งสินค้า                
มาสูต่ลาด  การขนถ่ายสนิค้า การคดัเลอืก การจําหน่าย จนถึงการบรรจุหีบห่อ เพื่อสง่ต่อไปยังตลาดย่อย
เป็นไปอยา่งสะดวก รวดเร็ว สะอาด ถกูสขุอนามยัและมีความโปร่งใส ยติุธรรม ทัง้ในด้านนํา้หนกัและราคา
สร้างความความมัน่ใจให้กบัผู้ใช้บริการ ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ ดงันี ้ 

                  1.2.1. โครงการจัดตัง้จุดตรวจสอบด้านการประมง ดําเนินการให้สะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง เป็นจุดตรวจสอบด้านการประมง เพื่อเป็นไปตามข้อกําหนดของประเทศคู่ค้าสินค้าประมง 
เช่น การตรวจสอบข้อมลูเรือประมงและสนิค้าประมง ,การตรวจสอบคณุภาพสินค้าสตัว์นํา้ และตรวจสอบ
แรงงานประมง 

                  1.2.2 โครงการปรับปรุงค่าบริการและค่าธรรมเนียม  เพื่อให้การจัดเก็บค่าบริการ 
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ มีประสิทธิภาพได้เหมาะสมกับต้นทุนในการบริหารจัดการ ลดภาวะการขาดทุน และ
สร้างรายได้เพิ่มให้กบัหนว่ยงาน    
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กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้  

 จากการท่ีรายได้หลกัจากการดําเนินงานด้านการให้บริการสถานท่ีขนถ่ายและจําหนา่ย
สตัว์นํา้มีแนวโน้มลดลงตามภาวะประมง ทําให้องค์การสะพานปลาต้องกําหนดกลยุทธ์ในการหารายได้
เพิ่มจากกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยกําหนดแผนงานภายใต้กลยทุธ์รายละเอียด ดงันี ้

2.1 แผนงานการบริหารสินทรัพย์ จดัเป็นนโยบายสาํคญัเน่ืองจากองค์การสะพานปลา  
มีทรัพย์สนิท่ีเป็นท่ีดิน อาคาร และสิง่ปลกูสร้างกระจายอยูใ่นสะพานปลาปลาและทา่เทียบเรือประมงต่างๆ
มูลค่ารวมเกือบ 500 ล้านบาท แต่ยังมีการนํามาใช้ประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดรายได้อย่างจํากัด ในขณะท่ี
ปัจจุบนัผลการดําเนินงานขององค์การสะพานปลามีแนวโน้มลดลง การนําทรัพย์สนิท่ีมีอยูม่าบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดรายได้ จึงเป็นทางเลอืกหนึง่ในการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว ประกอบด้วยโครงการตา่ง ๆ ได้แก่ 

    2.1.1 โครงการก่อสร้างโรงคัดเลือกบรรจุและเก็บผลิตภัณฑ์สัตว์น า้(ต่อเน่ือง
ระยะที่๒)ท่าเทียบเรือประมงชุมพร เน่ืองจากท่าเทียบเรือประมงชุมพรมีผู้ประกอบการแพปลาจํานวน
มากขึน้ มีความคบัคัง่ของธุรกิจภายในทา่เทียบเรือ ทําให้พืน้ท่ีในปัจจุบนัมีการใช้งานเต็มพืน้ท่ี จึงมีบริหาร
จัดการสินทรัพย์ท่ีดินภายในบริเวณท่าเทียบเรือประมงชุมพร เปิดให้เอกชนเข้ามาดําเนินการก่อสร้าง
อาคารแพปลาเพื่อเป็นสาํนกังานแพปลา 

                        2.1.2 โครงการพัฒนาที่ดินแปลงบ้านพักพนักงาน เป็นการพฒันาท่ีดินบริเวณ
บ้านพักพนักงานซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ขององค์การสะพานปลา ได้แก่ บ้านพักพนักงาน สะพานปลา
สมุทรสาคร  ท่าเทียบเรือ  ประมงหัวหิน ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ซึ่ง
ปัจจุบนัมีสภาพชํารุดทรุดโทรมเพื่อเป็นอาคารท่ีพกัของพนกังานและให้บริการบุคคลทัว่ไป       

2.2 แผนงานบูรณาการธุรกิจใหม่ เพื่อเป็นการหาช่องทางใหม่ๆ ในการหารายได้จาก
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการประมง ประกอบด้วยโครงการตา่งๆได้แก่ 

2.2.1 โครงการจ าหน่ายสินค้าสัตว์น า้และผลิตภัณฑ์สัตว์น า้แปรรูปคุณภาพ 
จัดเป็นโครงการใหม่ท่ีมุ่งเน้นการการเพิ่มช่องทางการตลาด โดยเป็นการจัดจําหน่ายสินค้าสตัว์นํา้และ
ผลิตภณัฑ์แปรรูป จากกลุ่มชาวประมงและโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าขององค์การ
สะพานปลา เพื่อเป็นการสร้างรายได้และสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัองค์การสะพานปลาอีกทางหนึง่ 

2.3.2 โครงการสนับสนุนการใช้เคร่ืองติดตามเรือประมง (VMS) ในราคา
พิเศษ ส าหรับกลุ่มชาวประมงที่ ร่วมโครงการ เป็นโครงการท่ีองค์การสะพานปลาดําเนินการร่วมกับ
สมาคมประมงแห่งประเทศไทย ในการรวมกลุ่มชาวประมงผู้ สนใจติดตัง้เคร่ืองติดตามเรือประมง
(VMS)เพื่อเป็นการป้องกนัการทําประมงผิดกฏหมาย (IUU) โดยอสป.จะประสานงานกับบริษัทผู้ ให้บริการ
ระบบเครือขา่ยสญัญาณ เพื่อคิดคา่บริการ(Air Time)ให้แก่ชาวประมงในราคาพิเศษ 
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                           2.3.3 โครงการจตุจักรสัตว์น า้สะพานปลากรุงเทพ  เพื่อสร้างแบรนด์ของ
องค์การสะพานปลาเอง ตามเคร่ืองหมายการค้า FMO  และคดัสรรสินค้าสตัว์นํา้แปรรูปจากสะพานปลา/
ทา่เทียบเรือประมงท่ีมีช่ือเสยีงจากท้องถ่ิน (Product  Champion)  ท่ีผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน อย. 
มาจดัจําหนา่ยในรูปแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีได้รับการออกแบบอยา่งสวยงานภายใต้แบรนด์ FMO กําหนดจัดตัง้ 
FMO Shop บริเวณพืน้ท่ีสะพานปลาและทา่เทียบเรือประมงท่ีเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว เช่น สะพานปลากรุงเทพ 
ทา่เทียบเรือประมงหวัหิน และทา่เทียบเรือประมงภเูก็ต          

2.3  แผนงานปรับปรุงพัฒนาธุรกิจเดิม  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการหารายได้จาก
ธุรกิจท่ีดําเนินการอยูใ่นปัจจุบนั ประกอบด้วย  

                               2.3.1 โครงการสนับสนุนและพัฒนาการประมง ได้แก่ การปรับปรุงหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และรูปแบบของโครงการให้สินเช่ือเพื่อจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทําประมง รวมถึงการปรับปรุง
ซอ่มแซมเรือประมงและการจดัหาปัจจยัการผลติเพื่อการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เพื่อให้มีประสทิธิภาพและและมี
ความคลอ่งตวัในการดําเนินงานมากขึน้ 

กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 

 เป็นหนึ่งในวตัถุประสงค์การดําเนินงานตามท่ีกําหนดได้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ.2496 ได้แก่ การจัดสง่เสริมฐานะ สวสัดิการหรืออาชีพของชาวประมง จัดเป็นภารกิจ
เชิงสงัคม ซึง่องค์การสะพานปลาให้ความสาํคญัและดําเนินการมาอยา่งตอ่เน่ืองรายละเอียด ดงันี  ้

3.1 แผนงานสร้างเสริมความรู้ในชุมชนประมง ให้ชาวประมงมีความรู้ด้านอ่ืนๆ            
ท่ีสนบัสนนุการประกอบอาชีพ สนบัสนุนให้ครอบครัวชาวประมงมีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างรายได้ ตลอดจนการสง่เสริมสวสัดิการด้านตา่งๆ ประกอบด้วยโครงการตา่งๆได้แก่  

                    3.1.1 โครงการอุดหนุนอาชีพการท าประมงสู่ความย่ังยืน ช่วยเหลือชาวประมงและ
สร้างขวญัและกําลงัใจ พฒันายกระดบัชาวประมง สง่เสริมการใช้เคร่ืองมือการทําประมงท่ีถูกกฏหมาย
บรรเทาความเดือนร้อน และกลุม่เป้าหมายมีชีวิตท่ีดีขึน้และเป็นท่ียอมรับในสงัคม 
  3.1.2 โครงการส่งเสริมการศึกษาด้านประมงและสวัสดิการการศึกษาแก่บุตร
หลานชาวประมงที่ประสบภัย เป็นโครงการท่ีองค์การสะพานปลาให้เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาแก่
นิสติ นกัศกึษา ท่ีกําลงัศกึษาด้านประมงในสถาบนัการศึกษาต่างๆ ตลอดจนอุดหนุนทุนการศึกษาแก่บุตร
หลานชาวประมงท่ีประสบภยั 
                     3.2 แผนงานรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อลดปัญหามลภาวะเป็นพิษด้านต่างๆท่ีเกิดจาก
กิจกรรมในสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทัง้ในด้านกลิ่น ขยะ และนํา้เสีย ประกอบด้วยโครงการ
ตา่งๆ ได้แก่ 
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                   3.2.1 โครงการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้ในการฟืน้ฟูอนรัุกษ์ทรัพยากร ให้ชุมชนมีนํา้สะอาดไว้อุปโภคบริโภค สร้างเสริมความมั่นคง
ให้มีแหลง่จบัสตัว์นํา้มากขึน้ และสง่เสริมเศรษฐกิจด้านประมงให้อยูคู่ก่บัประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มขีดความสามารถบริหารจดัการ 

  เป็นการดําเนินการเพื่อสนบัสนนุการปฏิบติังานตามพนัธกิจให้มีประสทิธิภาพมากขึน้และ
เป็นไปตามนโยบายท่ีกระทรวงการคลงักําหนดรายละเอียด ดงันี ้

4.1 แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพภายในการ
ดําเนินงานทัง้ในเร่ืองของขัน้ตอนปฏิบติังาน ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ตลอดจนการนําแนวคิดในการบริหาร
จดัการสมยัใหม่เข้ามาปรับใช้ในองค์กร ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ ได้แก่              
                               4.1.1 โครงการน าระบบการบริหารจัดการเพื่ อส ร้างมูลค่าเพิ่ มทาง
เศรษฐศาสตร์ (ECONOMI  VALUE  MANAGEMENT : EVM) มาบริหารจัดการองค์การสะพาน
ปลา เป็นการดําเนินงานตามนโยบายของสํานกังานนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยมีวตัถุประสงค์ให้การลงทุน
ขององค์กรเป็นไปอยา่งคุ้มคา่  
                        4.1.2 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  เพื่อให้โครงสร้างการบริหารสอดคล้อง
กับบทบาทท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและรองรับการขยายงานใน
อนาคต สามารถกําหนดอตัรากําลงับุคลากรท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงาน และกรอบภารกิจ 
      4.1.3 โครงการแก้ไขปรับปรุง กฏระเบียบ ข้อบังคับขององค์การสะพานปลาให้
ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและลดขัน้ตอนการดําเนินงาน โดยปรับปรุง
แก้ไขกฏระเบียบ ข้อบงัคบัขององค์การสะพานปลาท่ีมีอยู ่ซึง่เป็นอุปสรรคตอ่การดําเนินงาน 

                       4.1.4 โครงการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวญัและกําลงัใจ
ให้กบัผู้ปฏิบติังาน โดยผู้ ท่ีมีผลการปฏิบตังานดีควรได้รับการประเมินและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมโดยยึด
หลกัยติุธรรมและคณุธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.2 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
  เพื่อช่วยให้การพฒันาองค์กรสามารถดําเนินไปได้โดยไม่มีอุปสรรค บุคลากรในหน่วยงาน
จะต้องมีความพร้อมและพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้โดยเฉพาะ
เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความรู้ในด้านเฉพาะสาขาต่างๆ  
รายละเอียด ดงันี ้

                               4.2.1 โครงการปรับปรุงการก าหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่องาน(competency) ในต าแหน่งต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์คุณสมบติัท่ีจําเป็นใน
ตําแหนง่ตา่งๆ เปรียบเทียบกบัคณุสมบติัของบุคลากรท่ีดํารงตําแหน่งนัน้ เพื่อวางแผนในการปรับ เปลี่ยน 
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ฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม หรือสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสม ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน   

                               4.2.2 โครงการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา โดยการจัดฝึกอบรมทัง้
ภายในหน่วยงาน และการสง่ไปศึกษา ฝึกอบรมในสถาบนัต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบติังานตามท่ีได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในหน่วยงานให้กับพนกังาน และ
การเสริมสร้างทกัษะและวิชาความรู้ใหม่ๆ ในการทํางาน เพื่อให้มีความก้าวหน้าในอาชีพตามขัน้ตอน และ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 

4.3 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทุก
ด้าน เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวทนัไปกบัการเปลีย่นแปลง รายละเอียด ดงันี ้

          4.3.1 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System 
: MIS) นํามาประมวลผลสารสนเทศท่ีได้รับมาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในหลายๆด้าน ภายในองค์กร 
รวมถึงบริหารขัน้ตอนในการทํางานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีถูกต้อง สามารถนํามาเข้าสู่
ระบบเพื่อช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นผลการปฏิบติังานทัว่ไปภายในองค์กรได้ ทําให้สามารถควบคุมจัดการ
และวางแผนให้บรรลเุป้าหมายได้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
           4.3.2  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management 
(KM) สนบัสนนุ สง่เสริมให้พนกังานขององค์การสะพานปลาได้เรียนรู้ในด้านท่ีเก่ียวข้องกับการทํางานโดย
ใช้งานผ่านระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ซึ่งระบบจะก่อให้เกิดกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและเกิดการถ่ายทอดความรู้ นําไปสูแ่นวทางปฏิบติัท่ีดีขึน้ตอ่ไป 

  4.3.3 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ขององค์กรนอกจากจะเป็นสื่อในการ
ประชาสมัพนัธ์ แล้วยงัต้องพฒันาเพื่อยกระดบัความสามารถของการให้บริการสูบ่ริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผา่นทางเว็บไซต์ขององค์กร เพิ่มประสทิธิภาพการให้บริการ รวมทัง้สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีเช่ือมโยงระหว่าง
ประชาชน ภาคธุรกิจ รวมถึงให้สามารถก้าวไปสูก่ารบูรณาการเช่ือมโยงหนว่ยงานภาครัฐด้วยกนั 
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แผนการด าเนินงานโครงการตาม 
แผนวิสาหกิจ 2559-2563 องค์การสะพานปลา 

  โครงการตามแผนวิสาหกิจ 2559-2563 2559 2560 2561 2562 2563 
กลยุทธ์ด้านปฏิบัติการ      
1) พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น า้ให้ได้มาตรฐานและ
เป็นธรรม 

     

1.โครงการศนูย์กลางอาหารทะเลกรุงเทพ(Bangkok Seafood  
Complex)* 

     

2.โครงการศนูย์กลางนําเข้าและสง่ออกสตัว์นํา้สมทุรสาคร*      

3.โครงการปรับปรุงสขุอนามยัสะพานปลาทา่เทียบเรือประมง*      

4.โครงการสนบัสนนุการทําประมงนอกนา่นนํา้ไทย*      

5. โครงการจดัเก็บข้อมลูการทําประมงด้วยFMO Mobile 
Application* 

     

6.โครงการจดัตัง้จุดตรวจสอบด้านประมง(Port-in Port-out 
Check Point)* 

     

7.โครงการปรับปรุงคา่บริการและคา่ธรรมเนียม*      

2) เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้       
1.โครงการก่อสร้างโรงคดัเลอืกบรรจุและเก็บผลิตภณัฑ์สตัว์
นํา้(ตอ่เน่ืองระยะท่ี ๒) ทา่เทียบเรือประมงชมุพร** 

     

2. โครงการพฒันาทีดิ่นบ้านพกัพนกังาน      

3. โครงการซือ้ขายสนิค้าสตัว์นํา้และผลิตภณัฑ์สตัว์นํา้แปรรูป
คณุภาพ* 

     

4.โครงการจตจุกัรสตัว์นํา้สะพานปลากรุงเทพ**      

5.โครงการพฒันาและสนบัสนนุการประมง  ปี 2559*      

6.โครงการสนบัสนนุการใช้เคร่ืองติดตามเรือประมง(VMS)*      
หมายเหตุ  
1. โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นโครงการท่ีดําเนินการตอ่เน่ืองจากปี 2558 มาแล้ว 
2. โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย ** เป็นโครงการท่ีดําเนินการใหม่เร่ิมตัง้แตปี่ 2559 เป็นต้นไป 
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แผนการด าเนินงานโครงการตาม 
แผนวิสาหกิจ 2559-2563 องค์การสะพานปลา 

 
  โครงการตามแผนวิสาหกิจ 2559-2563 2559 2560 2561 2562 2563 

กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการประมงและบริหารจดัการ      
3) เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง      
1.โครงการอุดหนนุอาชีพการทําประมงสูค่วามยัง่ยืน**      

2.โครงการอุดหนนุอุดหนนุและสง่เสริมด้านการศกึษา
เก่ียวกบัด้านประมง**   

     

3.โครงการฟืน้ฟูอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม**      

4) เพิ่มขีดความสามารถบริหารจดัการ      
1.โครงการนําระบบการบริหารจดัการเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มทาง
เศรษฐศาสตร์ ** 

     

2.โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร*      

3.โครงการปรับปรุงระเบียบข้อบงัคบัขององค์การสะพาน
ปลา* 

     

4.โครงการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบติังาน      

5.โครงการปรับปรุงการกําหนดทกัษะ ความรู้ ความสามารถ 
และคณุลกัษณะท่ีจําเป็นตอ่งาน * 

     

6.โครงการฝึกอบรมพนกังานองค์การสะพานปลา *      

7.โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management 
Information System : MIS)* 

     

8.โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการองค์ความรู้ 
Knowledge Management (KM) ตอ่เน่ือง* 

     

9.โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ(ตอ่เน่ือง)* 

     

หมายเหตุ  
1. โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นโครงการท่ีดําเนินการตอ่เน่ืองจากปี 2558 มาแล้ว 
2. โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย ** เป็นโครงการท่ีดําเนินการใหม่เร่ิมตัง้แตปี่ 2559 เป็นต้นไป 
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ความเช่ือมโยงของแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐกับ 
แผนวิสาหกิจประจ าปี 2559-2563 องค์การสะพานปลา 
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บทที่ 5 
แผนบริหารความเส่ียงกับแผนวสิาหกิจปี 2559-2563 

 
1. ประเด็นปัญหาขององค์การสะพานปลา 

1) รายได้จากการด าเนินงานมีแนวโน้มลดลง  รายได้หลกัขององค์การสะพานปลา  
มาจากการจดัเก็บคา่บริการ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ จากการให้บริการสะพานปลาและทา่เทียบเรือประมง 
ซึ่งขึน้อยู่กับภาวการณ์ประมง เป็นหลกั ปัจจุบันรายได้ดงักลา่วมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองจากภาวะ
ประมงซบเซา ในขณะท่ีการหารายได้จากการบริหารทรัพย์สนิ และการดําเนินธุรกิจยงัขาดความชดัเจน  

2) ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology-IT) ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                               การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสนบัสนนุการปฏิบติังานยงัมีอยู่ค่อนข้างจํากัด จาก
ปัญหาทัง้ในเร่ือง Hardware ได้แก่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ และ Software ได้แก่ การพฒันาระบบงาน
ตา่งๆ ยงัไม่เพียงพอ เน่ืองจากงบประมาณจํากดั ทําให้การจดัเก็บข้อมูล การประมวลผล และการเผยแพร่
สารสนเทศในรูปแบบตา่งๆ ขององค์การสะพานปลา ยงัไม่เต็มประสทิธิภาพ  

3) ปัญหาสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
                               การดําเนินงานของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงยังมีจุดอ่อนเก่ียวกับการ
ปฏิบติัตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกําหนดเก่ียวกับมาตรฐานสขุอนามัยสินค้าสตัว์นํา้ตลอดจน
สถานท่ีจําหนา่ยและขนถ่ายสตัว์นํา้ ของประเทศผู้ นําเข้าสินค้าสตัว์นํา้ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป เน่ืองจาก
อาคารสิ่งปลกูสร้างสว่นใหญ่มีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนาน และไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับระบบการ
ดแูลด้านสิง่แวดล้อม  และไม่เป็นไปตามมาตรฐานสขุอนามยั  

4) ปัญหาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
                               กระบวนการดําเนินงานในองค์กรยงัมีระบบการบริหารงานของสว่นงานท่ีแตกตา่งกัน 
จึงทําให้มาตรฐานการดําเนินการ และการประเมินติดตามงานจึงแตกต่างกัน  บุคลากรบางสว่นยงัขาด
ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติของบุคลากรท่ีเหมาะสมกับงาน จึงทําให้การดําเนินงานขาด
ประสิทธิภาพเกิดความย่อหย่อนในการดําเนินงาน และปัญหาการเกิดช่องว่างในการดําเนินงาน  พบว่า
ในช่วง พ.ศ.2553-2558 บุคลากรองค์การสะพานปลาได้หมดอายุราชการเป็นจํานวน 68 ท่าน จาก
พนกังานทัง้หมด 291 ทา่น (ในปีพ.ศ. 2554) คิดเป็น 23% ของจํานวนพนกังานทัง้หมด ซึง่ทําให้บุคลากรท่ี
มีความรู้ ความสามารถ ลดลงเป็นจํานวนมาก จึงทําให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การสะพานปลา
มีปัญหาได้ เน่ืองจากการเกิดช่องวา่งของบุคลากรท่ีเป็นระยะห่างทัง้ด้านวยัวุฒิและคุณวุฒิ ย่อมสง่ผลต่อ
ประสทิธิภาพการดําเนินงานท่ีลดลง 
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2. การระบุปัจจัยเส่ียง 
               1. ปัจจัยเส่ียง  :  ก าไร/(ขาดทุน) ต ่ากว่าเป้าหมาย (FR1) 
                   การท่ีองค์การสะพานปลามีผลการดําเนินงานกําไร/(ขาดทนุ) ต่ํากวา่เป้าหมาย ทําให้องค์กรมี
ฐานะการเงินไม่เข้มแข็ง ไม่ได้รับความเช่ือมัน่จากหนว่ยงานภายนอก ทําให้มีผลตอ่การขาดงบประมาณใน
การพัฒนาองค์กร และทําให้คะแนนประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจต่ํากว่ามาตรฐาน (ระดับ 3) ตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยสาเหตสุาํคญัท่ีทําให้ผลกําไร/(ขาดทนุ) ต่ํากวา่เป้าหมาย ได้แก่ 
                   1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึน้ตามนโยบายรัฐบาลและองค์กร มีระดบัความรุนแรงของ
สาเหตสุงูมาก นํา้หนกัของสาเหตตุอ่ปัจจยัเสีย่งคิดเป็น 31% 
                   2. รายได้หลกั ได้แก่ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมสตัว์นํา้ผ่านท่า ซึ่งขึน้อยู่กับภาวการณ์
ประมงท่ีมีแนวโน้มลดลง มีระดบัความรุนแรงของสาเหตสุงู นํา้หนกัของสาเหตตุอ่ปัจจยัเสีย่งคิดเป็น 19% 
                   3. การบริหารทรัพย์สินยงัไม่มีความชัดเจนในการใช้แหลง่เงินลงทุนจากภายนอก ทําให้มี
ผลกระทบตอ่ผลกําไร/(ขาดทนุ) ขององค์กร (เป็นสาเหตุท่ีเกิดจากปัจจัยเสื่ยงอ่ืน) มีระดบัความรุนแรงของ
สาเหตสุงูมาก นํา้หนกัของสาเหตตุอ่ปัจจยัเสีย่งคิดเป็น 25% 
                   4. การดําเนินการทางธุรกิจใหม่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทําให้มีผลกระทบต่อผลกําไร/
(ขาดทนุ) ขององค์กร (เป็นสาเหตท่ีุเกิดจากปัจจยัเสีย่งอ่ืน) มีระดบัความรุนแรงของสาเหตุสงูมาก นํา้หนกั
ของสาเหตตุอ่ปัจจยัเสีย่งคิดเป็น 25% 
ประเมินระดบัความรุนแรงของปัจจยัเสีย่ง  : 
ระดบัโอกาสเกิด  :  5  โอกาสเกิดระดบัสงูมาก พิจารณาจากผลการดําเนินงาน 5 ปี ย้อนหลงั องค์การ 
                           สะพานปลามีผลการดําเนินงาน (กําไร/(ขาดทนุ)) ต่ํากวา่เป้าหมายทกุปี โอกาส 
                            เกิดมากกวา่ 70% ขึน้ไป 
ระดบัผลกระทบ  :  5  ผลกระทบระดบัสงูมาก พิจารณาจากในปี 2557 องค์การสะพานปลามีผลการ 
                           ดําเนินงาน (กําไร/(ขาดทนุ)) ต่ํากวา่เป้าหมาย 100% คาดวา่ปี 2558 ผลการ 
                           ดําเนินงาน (กําไร/(ขาดทนุ)) จะต่ํากวา่เป้าหมาย (1.075 ล้านบาท) 50% ขึน้ไป 
การวิเคราะห์สาเหตุและความรุนแรงของสาเหตุของปัจจัยเส่ียง 
สาเหตุ  :  1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึน้ตามนโยบายรัฐบาลและองค์กร 
                   ในปีงบประมาณ 2558 องค์การสะพานปลาต้องมีคา่ใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึน้ตามนโยบาย
รัฐบาล และจากการปรับเพิ่มเงินเดือนประจําปีของพนกังาน ซึง่คาดวา่องค์การสะพานปลาจะมีผลกระทบ
เก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึน้อย่างน้อยประมาณ 7 ล้านบาท ในปี 2558หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 6 ของคา่ใช้จ่ายด้านบุคลากร (113.425 ล้านบาท) โอกาสเกิดคาดวา่มากกวา่ 70% ขึน้ไป  
สาเหตุ  :  2. รายได้หลักมีแนวโน้มลดลงจากภาวการณ์ประมง 
                   รายได้คา่บริการและคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ซึง่เป็นรายได้หลกัขององค์การะสพานปลาขึน้อยู่กับ
ภาวะการประมง ในปีงบประมาณ 2557 ตัง้งบประมาณไว้ 86.0.88 ล้านบาท จัดเก็บได้จริง 75.175 ล้าน



 

 47 

บาท ต่ํากวา่เป้าหมาย 10.913 ล้านบาท (13%) คาดว่าในปีงบประมาณ 2558มีแนวโน้มลดลงประมาณ 
15% ของรายได้คา่บริการและคา่ธรรมเนียม (87.693 ล้านบาท) โอกาสเกิดเหตกุารณ์สงูประมาณมากกว่า 
70% ทัง้นี ้เน่ืองจากตัง้แตปี่ 2553 – 2557 รายได้หลกัมีแนวโน้มลดลงตอ่เน่ือง 
สาเหตุ  :  3. การบริหารทรัพย์สินยังไม่มีความชัดเจนในการใช้แหล่งเงินลงทุนจากภายนอก 
                   องค์การสะพานปลาได้มีนโยบายในการหารายได้เพิ่มจากการบริหารทรัพย์สินท่ีมีอยู่ใน
หนว่ยงานสะพานปลาและทา่เทียบเรือประมงตา่ง ๆ แตเ่น่ืองจากองค์การสะพานปลาไม่มีเงินลงทุนเองจึง
ต้องใช้แหลง่เงินลงทนุจากภายนอก ซึง่มกัเกิดความเสีย่งไม่มีความชดัเจนแนน่อนท่ีโครงการจะเกิดขึน้ตาม
แผนบริหารทรัพย์สิน หรืออาจมีความล่าช้าในการจัดทําโครงการ ซึ่งโอกาสเกิดเหตุกา รณ์ประมาณ
มากกว่า 50% และอาจสง่ผลกระทบต่อเป้าหมาย (1.060 ล้านบาท) ความสําเร็จของโครงการมากกว่า 
50% 
สาเหตุ  :  4. การด าเนินการทางธุรกิจใหม่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
                   รายได้จากการดําเนินธุรกิจใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยในปี 2557 องค์การสะพานปลามี
ประมาณการรายได้จากธุรกิจใหม่ 77.892 ล้านบาท ผลงานจริงมีรายได้เบือ้งต้น 6.026 ล้านบาท ต่ํากว่า
เป้าหมาย 71.866 ล้านบาท (92%) คาดว่าในปีงบประมาณ 2558 รายได้จากธุรกิจใหม่อาจต่ํากว่า
เป้าหมาย (54.256 ล้านบาท) 81% และมีโอกาสเกิดเหตกุารณ์ประมาณมากกวา่50%  
               2. ปัจจัยเส่ียง  :  การบริหารทรัพย์สินยังไม่มีความชัดเจนในการใช้แหล่งเงินลงทุน 
จากภายนอก (OR1): 
                   การบริหารทรัพย์สนิองค์การสะพานปลาใช้เงินลงทนุจากภายนอกทําให้ไม่มีความชดัเจน บาง
โครงการไม่มีผู้สนใจลงทุน มีความล่าช้าในการเกิดโครงการ หรืออาจไม่เกิดโครงการ ส่งผลกระทบต่อ
ความสาํเร็จของโครงการ และรายได้ท่ีตัง้เป้าหมายไว้ ตลอดจนสง่ผลต่อผลการดําเนินงานกําไร/(ขาดทุน) 
ในภาพรวมขององค์กรด้วย โดยสาเหตสุาํคญัท่ีทําให้โครงการบริหารทรัพย์สนิยงัไม่มีความชัดเจนในการใช้
แหลง่เงินลงทนุจากภายนอก ได้แก่ 
                   1. องค์การสะพานปลาไม่มีเงินลงทุนเองต้องให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน ซึ่งบางโครงการอาจไม่มี
ผู้สนใจมาลงทนุ นํา้หนกัสาเหตตุอ่ปัจจยัเสีย่ง 100% มีระดบัความรุนแรงของสาเหตสุงู นํา้หนกัของสาเหตุ
ตอ่ปัจจยัเสีย่งคิดเป็น 50% 
                   2. กําไร/(ขาดทนุ) ต่ํากวา่เป้าหมาย ซึง่มีผลตอ่การลงทนุและพฒันาองค์กร (เป็นสาเหตุท่ีเกิด
จากปัจจยัเสีย่งอ่ืน) มีระดบัความรุนแรงของสาเหตสุงู นํา้หนกัของสาเหตตุอ่ปัจจยัเสีย่งคิดเป็น 50% 
ประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเส่ียง  : 
ระดบัโอกาสเกิด  :  4  โอกาสเกิดระดบัสงู เน่ืองจากคาดวา่อาจไม่มีผู้สนใจลงทนุ โอกาสเกิดประมาณ 
                            มากกวา่ 50% 
ระดบัผลกระทบ  :  5  ผลกระทบระดบัสงูมาก เน่ืองจากคาดวา่อาจทําให้เกิดความสาํเร็จของการ 
                            ดําเนินงาน และรายได้ของโครงการฯ ต่ํากวา่เป้าหมายมากกวา่ 50% 
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สาเหตุ  :  1. องค์การสะพานปลาไม่มีเงินลงทนุเองต้องให้เอกชนเป็นผู้ลงทนุ 
                   องค์การสะพานปลามีแนวทางในการหารายได้เพิ่มขึน้ โดยการจดัทําแผนบริหารทรัพย์สินท่ีมี
อยูต่ามสะพานปลาและทา่เทียบเรือประมงในสว่นภมิูภาค แตเ่น่ืองจากองค์การสะพานปลาในช่วงหลายปี
ท่ีผ่านมามีผลประกอบการขาดทุน ทําให้ขาดงบประมาณในการลงทุน ซึ่งโครงการต่าง ๆ ต้องใช้แหล่ง
เงินทนุจากภายนอก โดยมีนโยบายให้เอกชนเป็นผู้ลงทนุ ทําให้เกิดความเสีย่งของโครงการอาจมีผลกระทบ
ทําให้บางโครงการไม่มีผู้สนใจลงทนุ ซึง่อาจทําให้องค์การสะพานปลาสญูเสียรายได้ 1.060 ล้านบาท โดย
มีโอกาสเกิดประมาณมากกวา่ 50% 
สาเหตุ  :  2. กําไร/(ขาดทนุ) ต่ํากวา่เป้าหมาย 
                   การท่ีองค์การสะพานปลามีผลการดําเนินงานท่ีมีกําไร/(ขาดุทน) ต่ํากว่าเป้าหมาย จะทําให้
องค์กรมีฐานะการเงินไม่เข็มแข็ง ไม่ได้รับความเช่ือมั่นจากหน่วยงานภายนอก ทําให้มีผลต่อการ ขาด
งบประมาณในการลงทนุพฒันาองค์กร และอาจสง่ผลกระทบต่อเป้าหมายความสําเร็จของโครงการฯ ถึง 
50% ซึง่โอกาสเกิดเหตกุารณ์ประมาณ 50% 
3. ปัจจัยเส่ียง  :  การด าเนินการทางธุรกิจใหม่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR1) 
                    องค์การสะพานปลาได้มีนโยบายในการสร้างรายได้จากการดําเนินงานเชิงธุรกิจด้วยกลยุทธ์
ใหม่ ๆ ซึง่อาจไม่บรรลเุป้าหมาย เน่ืองจากสาเหตสุาํคญั ดงันี ้
                   1. ไม่มีผู้สนใจลงทุนตามโครงการ นํา้หนกัสาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยง 50% ระดบัความรุนแรงสงู 
นํา้หนกัของสาเหตตุอ่ปัจจยัเสีย่งคิดเป็น 29% 
                   2. มีผู้ สนใจลงทุนแต่ภายหลงัเกิดความไม่พร้อมในการดําเนินงาน ทําให้ส่งผลกระทบต่อ
ความสําเร็จของโครงการ และตัวชีว้ัดทางการเงิน นํา้หนักสาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยง 50% ระดับของความ
รุนแรงสงู และนํา้หนกัของสาเหตตุอ่ปัจจยัเสีย่งคิดเป็น 24% 
                   3. กระบวนการทํางานยังไม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย ทําให้มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของธุรกิจใหม่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป็นสาเหตุท่ีเกิดจากปัจจัยเสี่ยงอ่ืน) มีระดบัความ
รุนแรงสงู และนํา้หนกัของสาเหตตุอ่ปัจจยัเสีย่งคิดเป็น 23% 
                   4. การพฒันาบุคลากรไม่สอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กร ทําให้มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของธุรกิจใหม่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป็นสาเหตุท่ีเกิดจากปัจจัยเสี่ยงอ่ืน) มีระดับความรุนแรงสูง 
และนํา้หนกัของสาเหตตุอ่ปัจจยัเสีย่งคิดเป็น 24% 
ประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเส่ียง  : 
ระดบัโอกาสเกิด  :  4  โอกาสเกิดระดบัสงู เน่ืองจากคาดวา่อาจไม่มีผู้สนใจลงทนุ โอกาสเกิดประมาณ 
                           มากกวา่ 50% 
ระดบัผลกระทบ  :  5  ผลกระทบระดบัสงูมาก เน่ืองจากคาดว่าอาจทําให้เกิดความสําเร็จของการดําเนินงาน และ
รายได้ของโครงการต่ํากวา่เป้าหมายมากกวา่ 50% 
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สาเหตุ  :  1. ไม่มีผู้สนใจลงทนุ 
                   องค์การสะพานปลาได้ปรับกลยุทธ์ด้านธุรกิจ โดยเน้นเร่ืองความมั่นคงทางอาหารปลอดภยั 
โดยให้เอกชนมาดําเนินการภายใต้การกํากบัดแูลขององค์การสะพานปลา และได้ทําการประกาศเชิญชวน
ให้เอกชนเสนอแผนลงทนุ แตอ่าจเกิดกรณีท่ีองค์การสะพานปลาประกาศเชิญชวนแล้วไม่มีผู้ใดสนใจ ทําให้
เกิดผลกระทบตอ่โครงการ เกิดความลา่ช้า หรืออาจต้องเลกิล้มโครงการ ซึ่งอาจทําให้องค์การสะพานปลา
สญูเสยีรายได้ 25.968 ล้านบาท โดยมีโอกาสเกิดเหตกุารณ์ประมาณมากกวา่ 50% 
สาเหตุ  :  2. ผู้สนใจลงทนุท่ีได้รับสทิธิขาดความพร้อมในภายหลงั 
                   ผู้สนใจลงทุนท่ีได้รับการคดัเลือกจากองค์การสะพานปลาแล้วภายหลงัท่ีได้เข้าดําเนินงาน
โครงการแล้วเกิดปัญหาขาดความพร้อม และทําให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย
ประมาณมากกวา่ 50% ซึง่โอกาสเกิดเหตกุารณ์ประมาณ 50% 
สาเหตุ  :  3. กระบวนการทํางานยงัไม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย 
                   กระบวนการทํางานขององค์การสะพานปลายงัไม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย ซึ่ง
องค์การสะพานปลายงัไม่มีการกําหนดลกัษณะของงาน และกระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน กําหนด
จํานวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ทําให้การปฏิบัติงานได้ไม่เต็มความสามารถอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยส่งผลกระทบให้ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององ ค์การสะพานปลาไม่บรรลุ
เป้าหมาย 50% โดยมีโอกาสเกิดประมาณ 50% 
สาเหตุ  :  4. การพฒันาบุคลากรไม่สอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กร 
                   ตามนโยบายในการหารายได้เพิ่มขององค์การสะพานปลา ได้มีการปรับโครงสร้างขององค์กร
เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกบัธุรกิจในรูปแบบใหม่ รวมถึงบุคลากรท่ียงัขาดความพร้อมในการดําเนินงาน 
ทําให้การปฏิบติังานได้ไม่เต็มความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสง่ผลกระทบให้ความสําเร็จในการ
ดําเนินงานขององค์การสะพานปลาไม่บรรลเุป้าหมาย 50% โดยมีโอกาสเกิดประมาณ 50% 
4. ปัจจัยเส่ียง  :  สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการพัฒนาให้เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกับ 
                     ส่ิงแวดล้อม (CR1) 
                   ผลกระทบต่อช่ือเสียงองค์กรซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ แต่มีการดําเนินงานท่ีไม่เป็นไปตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทัง้ด้านกลิ่นและคุณภาพนํา้ทิง้จากหน่วยงาน
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ซึ่งกรมควบคุมมลพิษเร่ิมให้ความสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
หนว่ยงานองค์การสะพานปลา โดยมีสาเหตสุาํคญัได้แก่ 
                   1. ขาดงบประมาณจัดทําระบบบําบัดนํา้เสีย ซึ่งต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก นํา้หนัก
สาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยง 100% มีระดบัความรุนแรงของสาเหตุสงู นํา้หนกัของสาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยงคิดเป็น 
56% 
                   2. กําไร/(ขาดทนุ) ต่ํากวา่เป้าหมาย ซึง่มีผลตอ่การลงทนุและพฒันาองค์กร (เป็นสาเหตุท่ีเกิด
จากปัจจยัเสีย่งอ่ืน) มีระดบัความรุนแรงของสาเหตสุงู นํา้หนกัของสาเหตตุอ่ปัจจยัเสีย่ง คิดเป็น 44% 
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ประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเส่ียง  : 
ระดบัโอกาสเกิด  :  3  โอกาสเกิดระดบัปานกลาง เน่ืองจากอาจไม่ได้รับการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ 
                            แผน่ดิน โอกาสเกิดประมาณ 50% 
ระดบัผลกระทบ  :  5  ผลกระทบระดบัสงูมาก เน่ืองจากมีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงองค์กรในระยะยาวมากกวา่ 
1 ปี ขึน้ไป 
สาเหตุ  :  1. ขาดงบประมาณจดัทําระบบบําบดันํา้เสยี 
                   องค์การสะพานปลามีสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงท่ีมีกิจกรรมการขนถ่ายสตัว์นํา้ 15 
แห่ง แต่มีหน่วยงานท่ีมีระบบบําบัดนํา้เสียแล้ว 5 แห่ง ยงัเหลืออีก 10 แห่ง หรือร้อยละ 70 ยังไม่มีระบบ
บําบัดนํา้เสีย ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม จึงต้องขอการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐ ทําให้ใช้เวลานานในการปรับปรุง ทําให้มีผลกระทบต่อชุมชนและการดําเนินงานในระยะยาว
มากกวา่ 1 ปี ขึน้ไป และมีโอกาสเกิดเน่ืองจากไม่ได้รับงบประมาณแผน่ดินประมาณ ๕๐% 
สาเหตุ  :  ๒. กําไร/(ขาดทนุ) ต่ํากวา่เป้าหมาย 
                   การท่ีองค์การสะพานปลามีผลการดําเนินงานท่ีมีกําไร/(ขาดทุน) ต่ํากว่าเป้าหมาย จะทําให้
องค์กรมีฐานะการเงินไม่เข็มแข็ง ไม่ได้รับความเช่ือมั่นจากหน่วยงานภายนอก ทําให้มีผลต่อการขาด
งบประมาณในการลงทนุพฒันาองค์กร และอาจสง่ผลกระทบต่อเป้าหมายความสําเร็จของโครงการฯ ถึง 
๕๐% ซึง่โอกาสเกิดเหตกุารณ์ประมาณ ๕๐% 
๕. ปัจจัยเส่ียง  :  สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย (CR๒): 
                   ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์ขององค์กรในทางลบ เน่ืองจากภารกิจในการดแูลด้านสินค้าสตัว์นํา้
เพื่อบริโภค แตมี่การดําเนินการยงัไม่เป็นไปตามมาตรฐานสขุอนามัยตามหลกัเกณฑ์ของกรมประมง และ
สง่ผลให้ผู้บริโภคขาดความเช่ือมั่นต่อด้านคุณภาพสินค้าสตัว์นํา้ท่ีมาจากหน่วยงานขององค์การสะพาน
ปลา โดยมีสาเหตสุาํคญั ได้แก่ 
                   ๑. สิง่ปลกูสร้างมีอายกุารใช้งานมานานและมีสภาพทรุดโทรม มีผลกระทบตอ่ปัจจยัเสี่ยงเป็น
นํา้หนกั ๕๐% มีระดบัความรุนแรงของสาเหตสุงู นํา้หนกัของสาเหตตุอ่ปัจจยัเสีย่ง คิดเป็น ๓๗% 
                   ๒. ขาดงบประมาณซอ่มแซมและลงทนุ มีผลกระทบตอ่ปัจจยัเสีย่งเป็นนํา้หนกั ๕๐% มีระดบั
ความรุนแรงของสาเหตสุงู นํา้หนกัของสาเหตตุอ่ปัจจยัเสีย่ง คิดเป็น ๓๕% 
                   ๓. กําไร/(ขาดทนุ) ต่ํากวา่เป้าหมาย ซึง่มีผลตอ่การลงทนุและพฒันาองค์กร (เป็นสาเหตุท่ีเกิด
จากปัจจยัเสีย่งอ่ืน) มีระดบัความรุนแรงของสาเหตสุงู นํา้หนกัของสาเหตตุอ่ปัจจยัเสีย่ง คิดเป็น ๒๘% 
ประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเส่ียง  : 
ระดบัโอกาสเกิด  :  ๓  โอกาสเกิดระดบัปานกลาง เน่ืองจากอาจไม่ได้รับการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ 
                            แผน่ดิน โอกาสเกิดประมาณ ๕๐% 
ระดบัผลกระทบ  :  ๕  ผลกระทบระดบัสงูมาก เน่ืองจากมีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงองค์กรในระยะยาว 
                            มากกวา่ ๑ ปี ขึน้ไป 
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สาเหตุ  :  ๑. สิง่ปลกูสร้างมีอายกุารใช้งานมานานและมีสภาพทรุดโทรม 
                   สะพานปลาและทา่เทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาสว่นใหญ่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํา
กว่า ๓๐ ปีขึน้ไป จึงมีสภาพทรุดโทรมทัง้ส่วนของอาคารและสถานท่ีขนถ่ายสินค้าสตัว์นํา้ ทําให้ไม่ได้
มาตรฐานสุขอนามัยตามท่ีกรมประมงมาทําการตรวจโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสตัว์นํา้ ซึ่งปัจจุบัน
หนว่ยงานทัง้หมดท่ีมีการขนถ่ายสตัว์นํา้ ๑๕ หน่วยงาน มีหน่วยงานท่ีผ่านการประเมินเพียง ๕ หน่วยงาน 
ซึง่มีผลกระทบด้านช่ือเสยีงองค์กร เน่ืองจากองค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานท่ีดูแลด้านอาหารประเภท
สตัว์นํา้เพื่อการบริโภค โดยมีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงองค์กรในระยะ ๑ ปี และมีโอกาสเกิดขึน้ได้ทกุเดือน 
สาเหตุ  :  ๒. ขาดงบประมาณซอ่มแซมและลงทนุ 
                   งบประมาณในการซอ่มแซมและลงทนุในการปรับปรุงสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้
ได้มาตรฐานสุขอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลาไม่ได้ตัง้งบประมาณรองรับในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งในการปรับปรุงสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงให้ได้สขุอนามัยฯ ต้องใช้งบประมาณแห่งละไม่ต่ํากว่า ๑๐ ล้านบาท จึงต้องขอการสนบัสนุน
งบประมาณจากภาครัฐ ทําให้ใช้เวลานานในการปรับปรุง ทําให้เกิดผลกระทบต่อช่ือเสียงองค์กรจากการ
ดําเนินงานท่ีไม่ได้มาตรฐานสขุอนามยัในระยะยาวมากกว่า ๑ ปีขึน้ไป และมีโอกาสเกิดเน่ืองจากไม่ได้รับ
งบประมาณแผน่ดินประมาณ ๕๐% 
สาเหตุ  :  ๓. กําไร/(ขาดทนุ) ต่ํากวา่เป้าหมาย 
                   การท่ีองค์การสะพานปลามีผลการดําเนินงานท่ีมีกําไร/(ขาดทุน) ต่ํากว่าเป้าหมาย จะทําให้
องค์กรมีฐานะการเงินไม่เข็มแข็ง ไม่ได้รับความเช่ือมั่นจากหน่วยงานภายนอก ทําให้มีผลต่อการขาด
งบประมาณในการลงทนุพฒันาองค์กร และอาจสง่ผลกระทบต่อเป้าหมายความสําเร็จของโครงการฯ ถึง 
๕๐% ซึง่โอกาสเกิดเหตกุารณ์ประมาณ ๕๐% 
๖. ปัจจัยเส่ียง  :  กระบวนการท างานยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย (OR๒) 
                   กระบวนการทํางานขององค์การสะพานปลายงัไม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย ซึ่งอยู่
ในสว่นของการบริหารจดัการ อาจสง่ผลให้ประสทิธิภาพในการดําเนินงานขององค์การสะพานปลาไม่บรรลุ
เป้าหมาย โดยสาเหตท่ีุทําให้กระบวนการทํางานยงัไม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ 
                   ๑. ไม่มีคู่มือของขัน้ตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ยังคงเป็นการทํางานเฉพาะเหตุการณ์ 
นํา้หนกัสาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยง ๕๐% มีระดบัความรุนแรงของสาเหตุสูง นํา้หนกัของสาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยง 
คิดเป็น ๓๔% 
                   ๒. จํานวนบุคลากรไม่สอดคล้องกบัปริมาณงาน นํา้หนกัสาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยง ๕๐% มีระดบั
ความรุนแรงของสาเหตสุงู นํา้หนกัของสาเหตตุอ่ปัจจยัเสีย่ง คิดเป็น ๓๓% 
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                   ๓. การพฒันาบุคลากรไม่สอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กร ซึง่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กร 
(เป็นสาเหตท่ีุเกิดจากปัจจยัเสีย่งอ่ืน) มีระดบัความรุนแรงของสาเหตุสงู นํา้หนกัของสาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยง 
คิดเป็น ๓๓% 
ประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเส่ียง  : 
ระดบัโอกาสเกิด  :  ๓  โอกาสเกิดระดบัปานกลาง เน่ืองจากคาดวา่โอกาสเกิดประมาณ ๕๐% 
ระดบัผลกระทบ  :  ๔  ผลกระทบระดบัสงู ถ้ากระบวนการทํางานไม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย 
                            สง่ผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพในการดําเนินงานขององค์การสะพานปลา 
                            ประมาณ ๕๐% 
สาเหตุ  :  ๑. ไม่มีคูมื่อการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 
                   องค์การสะพานปลาได้มีการปรับโครงสร้างขององค์กร และมีการขยายสว่นงานในลกัษณะ
งานในการดําเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ซึ่งองค์การสะพานปลายังไม่ได้ดําเนินการในการจัดทําคู่มือของ
ลกัษณะงานและขัน้ตอนในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน ทําให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๕๐% โดยมีโอกาสเกิดประมาณ ๕๐% 
สาเหตุ  :  ๒. จํานวนบุคลากรไม่สอดคล้องกบัปริมาณงาน 
                   องค์การสะพานปลาได้มีการปรับโครงสร้างขององค์กรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ ได้มีการขยาย
สว่นงานในรูปแบบใหม่พร้อมกบัปริมาณงานท่ีมีจํานวนเพิ่มขึน้ ซึง่ไม่สอดคล้องกับจํานวนของบุคลากรท่ีมี
อยูข่ององค์การสะพานปลา ทําให้เกิดผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพในการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
๕๐% โดยมีโอกาสเกิดประมาณ ๕๐% 
สาเหตุ  :  ๓. การพฒันาบุคลากรไม่สอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กร 
                   องค์การสะพานปลาได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายในการหารายได้เพิ่ม แตก่ารดําเนินงานอาจไม่บรรลเุป้าหมาย โดยในสว่นของการพฒันาบุคลากร
ยงัไม่สอดคล้องกบัโครงสร้างขององค์กร ทําให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ๕๐% โดยมีโอกาสเกิดประมาณ ๕๐% 
๗. ปัจจัยเส่ียง  :  การพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร (OR๓) 
                   องค์การสะพานปลาได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายในการหารายได้เพิ่ม แต่การดําเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย โดยการพัฒนาบุคลากรยังไม่
สอดคล้องกบัโครงสร้าง โดยสาเหตท่ีุทําให้การพฒันาบุคลากรไม่สอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กร ได้แก่ 
                   ๑. ขาดการวางแผนอัตรากําลังท่ีเหมาะสมไม่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยน มีนํา้หนักของสาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยง ๕๐% มีระดับความรุนแรงของสาเหตุสูง นํา้หนักของ
สาเหตตุอ่ปัจจยัเสีย่งคิดเป็น ๓๔% 



 

 53 

                   ๒. ผู้ปฏิบัติงานขาดองค์ความรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมายจากการปรับโครงสร้างขององค์กร
เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ มีนํา้หนกัของสาเหตตุอ่ปัจจัยเสี่ยง ๕๐% มีระดบัความรุนแรงของสาเหตุสงู นํา้หนกั
ของสาเหตตุอ่ปัจจยัเสีย่งคิดเป็น ๓๓% 
                   ๓. กระบวนการทํางานยงัไม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย (เป็นสาเหตท่ีุเกิดจากปัจจัย
เสีย่งอ่ืน) มีระดบัความรุนแรงของสาเหตสุงู นํา้หนกัของสาเหตตุอ่ปัจจยัเสีย่งคิดเป็น ๓๓% 
ประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเส่ียง  : 
ระดบัโอกาสเกิด  :  ๓  โอกาสเกิดระดบัปานกลาง เน่ืองจากคาดวา่โอกาสเกิดประมาณ ๕๐% 
ระดบัผลกระทบ  :  ๔  ผลกระทบระดบัสงู หากการพฒันาบุคลากรไม่สอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กร 
                            ท่ีมีการเปลีย่นแปลง สง่ผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ 
                            องค์การสะพานปลาประมาณ ๕๐% 
สาเหตุ  :  ๑. ขาดการวางแผนอตัรากําลงัท่ีเหมาะสม 
                   องค์การสะพานปลาได้มีการปรับโครงสร้างขององค์กรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ ได้มีการขยาย
สว่นงานทําให้ต้องมีการปรับเปลีย่นเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบติังาน ซึ่งในบางสว่นงานมีบุคลากรไม่เพียงพอ ทําให้
เกิดผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพในการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๕๐% โดยมีโอกาสเกิดประมาณ 
๕๐% 
สาเหตุ  :  ๒. ผู้ปฏิบติังานขาดองค์ความรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
                   องค์การสะพานปลาได้มีการปรับโครงสร้างขององค์กรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ ได้มีการขยาย
สว่นงานทําให้ต้องมีการปรับเปลีย่นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบติังาน ซึง่ผู้ปฏิบติังานยงัขาดความรู้ความเช่ียวชาญใน
งานท่ีรับผิดชอบ ทําให้เกิดผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพในการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๕๐% โดย
มีโอกาสเกิดประมาณ ๕๐% 
สาเหตุ  :  ๓. กระบวนการทํางานยงัไม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย 
                   กระบวนการทํางานขององค์การสะพานปลายงัไม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย ซึ่งอยู่
ในสว่นของการบริหารจดัการองค์กร อาจสง่ผลให้ประสทิธิภาพในการดําเนินงานขององค์การสะพานปลา
ไม่บรรลเุป้าหมาย ทําให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๕๐% 
โดยมีโอกาสเกิดประมาณ ๕๐% 
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แบบระบุกจิกรรมในการจัดการความเส่ียง 
สายงาน   ฝ่ายบญัชีการเงิน   กิจกรรม   ผลการดําเนินงานด้านการเงินขององค์การสะพานปลา 

 
ปัจจัยเส่ียง 

 
 

( ๑ ) 

รายละเอียด 
ความเส่ียหาย 
จากปัจจัยเส่ียง 

( ๒ ) 

รายละเอียด 
การจัดการ 

 
( ๓ ) 

กิจกรรมการจัดการ 
 
 

( ๔ ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

 
( ๕ ) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

( ๖ ) 
กําไร/(ขาดทุน) ตํ่ากว่า
เป้าหมาย (FR๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท่ีองค์การสะพานปลามีผล
การดําเนินงานกําไร/(ขาดทุน) 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย ทําให้องค์กรมี
ฐานะการเงินไมเ่ข้มแขง็ ไม่ได้รับ
ความเ ช่ือมั่นจากหน่ วยงาน
ภายนอก ทําให้มีผลต่อการขาด
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร พัฒ น า
อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ ทํ า ใ ห้ ค ะ แ น น
ประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจ
ตํ่ากว่ามาตรฐาน (ระดับ ๓) 
ตามนโยบายของรัฐบาล     
 
 

จัดทําโครงการหารายได้จาก
แนวทางใหม่ ๆ เพ่ือทดแทน
รายได้หลัก ท่ีลดลง โดยการ
จดัทําโครงการธุรกิจต่าง ๆ และ
การบริหารทรัพย์สนิ 

● โครงการด้านบริหารทรัพย์สนิ 
   ๑. โครงการก่อสร้างอาคารแพ
ปลาท่าเทียบเรือประมงชมุพร 
       - กําหนดเง่ือนไขและอนุมัต ิ
TOR 
       - ออกประกาศผู้ลงทุน และ
พจิารณาผล 
       - ลงนามสญัญา 
       - ดําเนินการก่อสร้าง 
       - เปิดดําเนินการ 
 
 
 

 
 
 
 
 

ต.ค. ๕๗ – ก.พ. ๕๘ 
 

มี.ค. – พ.ค. ๕๘ 
 

พ.ค. ๕๘ 
ม.ิย. – ก.ย. ๕๘ 

ก.ย. ๕๘ 
 

 
 

ฝ่ายปฏิบตัิ 
การ ๑ 
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ปัจจัยเส่ียง 
 
 

( ๑ ) 

รายละเอียด 
ความเส่ียหาย 
จากปัจจัยเส่ียง 

( ๒ ) 

รายละเอียด 
การจัดการ 

 
( ๓ ) 

กิจกรรมการจัดการ 
 
 

( ๔ ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

 
( ๕ ) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

( ๖ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ๒. โครงการบริหารจัดการ
ห้องเก็บนํ า้แข็งและเค ร่ืองโม่
นํา้แข็ง ทร.ปัตตานี ทร.สงขลา 
และ ทร.สตลู 
          - อสป. อนุมัติในหลกัการ
การจดัหาประโยชน์ในทรัพย์สนิ 
          - ดําเนินการประกาศและ
จดัหาผู้สนใจ 
          - จดัทําสญัญา 
          - ดําเนินการให้ 
บริการ        
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๗ 
 
 

ม.ค. – ก.พ. ๕๘ 
 

ก.พ. – มี.ค. ๕๘ 
มี.ค. – ก.ย. ๕๘ 

 
 

ฝ่ายปฏิบตัิ 
การ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 56 

แบบระบุกจิกรรมในการจัดการความเส่ียง 
สายงาน  ฝ่ายปฎิบติัการ ๑ - ๒    กิจกรรม  การดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพย์สินของสะพานปลาและทา่เทียบเรือประมง 

 
ปัจจัยเส่ียง 

 
( ๑ ) 

รายละเอียดความเส่ียหาย 
จากปัจจัยเส่ียง 

( ๒ ) 

รายละเอียด 
การจัดการ 

( ๓ ) 

กิจกรรมการจัดการ 
 

( ๔ ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

( ๕ ) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

( ๖ ) 
การบริหารทรัพย์สินยัง
ไม่มีความชัดเจนในการ
ใช้แหล่งเงินลงทุนจาก
ภายนอก (OR๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารทรัพย์สินองค์การ
สะพานปลาใช้ เงินลงทุนจาก
ภายนอกทําให้ไม่มีความชัดเจน
บางโครงการไม่มีผู้สนใจลงทุน
หรือมีความล่าช้าในการเกิด
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ความสําเร็จของโครงการ และ
รายได้ท่ีตัง้ 
เป้าหมายไว้ ตลอดจนส่งผลต่อ
ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น กํ า ไ ร /
(ขาดทนุ) ในภาพรวมขององค์กร
ด้วย 

ตดิตอ่หาผู้ลงทนุท่ีมีศกัยภาพใน
ท้องถิ่นโดยตรงภายหลังสิน้สุด
ระยะเวลาท่ีประกาศใน TOR 
แล้ว 
 

   ๑. โครงการก่อสร้างอาคารแพ
ปลาท่าเทียบเรือประมงชมุพร 
       - กําหนดเง่ือนไขและอนุมัต ิ
TOR 
       - ออกประกาศผู้ลงทุน และ
พจิารณาผล 
       - ลงนามสญัญา 
       - ดําเนินการก่อสร้าง 
       - เปิดดําเนินการ 
     ๒. โครงการบริหารจัดการ
ห้องเก็บนํ า้แข็งและเค ร่ืองโม่
นํา้แข็ง ทร.ปัตตานี ทร.สงขลา 
และ ทร.สตลู 
          - อสป. อนุมัติในหลกัการ
การจดัหาประโยชน์ในทรัพย์สนิ 

 
 
 

ต.ค. ๕๗ – ก.พ. ๕๘ 
 

มี.ค. – พ.ค. ๕๘ 
 

พ.ค. ๕๘ 
ม.ิย. – ก.ย. ๕๘ 

ก.ย. ๕๘ 
 
 
 
 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๗ 

ฝ่ายปฏิบตัิ 
การ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายปฏิบตัิ 
การ ๒ 
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ปัจจัยเส่ียง 

 
( ๑ ) 

รายละเอียดความเส่ียหาย 
จากปัจจัยเส่ียง 

( ๒ ) 

รายละเอียด 
การจัดการ 

( ๓ ) 

กิจกรรมการจัดการ 
 

( ๔ ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

( ๕ ) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

( ๖ ) 
             - ดําเนินการประกาศและ

จดัหาผู้สนใจ 
          - จดัทําสญัญา 
          - ดําเนินการให้ 
บริการ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. – ก.พ. ๕๘ 
 

ก.พ. – มี.ค. ๕๘ 
มี.ค. – ก.ย. ๕๘ 
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แบบระบุกจิกรรมในการจัดการความเส่ียง 
สายงาน  ฝ่ายธุรกิจ ๑ - ๒    กิจกรรม  การดําเนินงานตามกลยทุธ์ทางธุรกิจ 

 
ปัจจัยเส่ียง 

 
 

( ๑ ) 

รายละเอียด 
ความเส่ียหาย 
จากปัจจัยเส่ียง 

( ๒ ) 

รายละเอียด 
การจัดการ 

 
( ๓ ) 

กิจกรรมการจัดการ 
 
 

( ๔ ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

 
( ๕ ) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

( ๖ ) 
การดําเนินการทางธุรกิจ
ใหม่อาจไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (SR๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ ง ค์ ก า ร ส ะ พ า น ป ล า ไ ด้ มี
นโยบายในการสร้างรายได้จาก
การดําเนินงานเชิงธุรกิจด้วยกล
ยุท ธ์ ใหม่  ๆ  ซึ่ งอาจไม่บรรลุ
เป้าหมาย เน่ืองจากไม่มีผู้สนใจ
ลงทนุเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้า 
หรือมีผู้สนใจลงทุนแต่ภายหลัง
เ กิ ด ค ว า ม ไ ม่ พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
ดําเนินงานส่งผลเสียหายต่อ
ความสําเร็จของโครงการ และ
ตวัชีว้ดัทางการเงิน  
 
 
 
 

๑. ดําเนินการติดต่อหาตวัแทน
จําหน่ายสินค้าท่ี มีศักยภาพ
โดยตรง 
๒. กําหนดคุณสมบัติท่ีชัดเจน
ในการคัดเลือกบุคลากรท่ี มี
คณุภาพมาดําเนินการ 

     ๑. โครงการซือ้ขายสินค้าสตัว์
นํา้และผลิตภัณฑ์สัตว์นํา้แปรรูป
คณุภาพ 
         - ดําเนินการซือ้ขาย 
         - ตดิตามประเมนิผล 
         - ส รุปรายงานผลเสน อ
ผู้บริหาร 
     ๒.  โครงการจัดตัง้ ร้านค้า 
FMO Shop โดย อสป. 
         - เสนอโครงการฯ ตอ่ 
คณะกรรมการ อสป. 
         - ปรับปรุงร้านค้า 
         - กําหนดเง่ือนไข/ระเบียบ
วธีิปฏิบตั ิ
         - คดัเลือกสนิค้า          

 
 
 
 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๗ 
 
 
 
 

ก.ย. ๕๗ 
 

ก.ย. – ต.ค. ๕๗ 
ก.ย. – ต.ค. ๕๗ 

 
ต.ค. – พ.ย. ๕๗ 

ฝ่ายธรุกิจ ๒ 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายธรุกิจ ๒ 
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ปัจจัยเส่ียง 

 
 

( ๑ ) 

รายละเอียด 
ความเส่ียหาย 
จากปัจจัยเส่ียง 

( ๒ ) 

รายละเอียด 
การจัดการ 

 
( ๓ ) 

กิจกรรมการจัดการ 
 
 

( ๔ ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

 
( ๕ ) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

( ๖ ) 
             - ประชาสมัพนัธ์ 

          - ดําเนินการจําหน่าย 
         - ตดิตามและประเมนิผล 
     ๓ .  โ ค ร ง ก า ร จั ด ส่ ง แ ล ะ
กระจายสนิค้าสตัว์นํา้ 
          - ศกึษาข้อมลู ปัญหา 
อปุสรรค การปฏิบตั ิ
          - จั ด ทํ า แ ผ น ง า น  ว า ง
อัต ร า กํ า ลัง  เ ค ร่ื อ ง มื อ  ก า ร
ประสานงาน 
          - ดําเนินการตามแผน 
          - ศึ ก ษ า  แ ก้ ไ ข  แ ล ะ
ปรับปรุงแผนงาน 
          - ดํ า เ นิ น ก าร ต า ม แ ผ น
ปรับปรุง 
          - ตรวจสอบ ตดิตาม 
ประเมนิผล 

ต.ค. ๕๗ 
ต.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๘ 

ธ.ค. ๕๗,  
มี.ค., ม.ิย., ก.ย. ๕๘ 

 
 

ต.ค. ๕๗ 
 

ต.ค. ๕๗ 
 
 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๘ 
ธ.ค. ๕๗,  

มี.ค., ม.ิย., ก.ย. ๕๘ 
ธ.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๘ 

 
พ.ย. ๕๗, ม.ค., มี.ค., 

 
 
 

ฝ่ายธรุกิจ ๒ 
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ปัจจัยเส่ียง 

 
 

( ๑ ) 

รายละเอียด 
ความเส่ียหาย 
จากปัจจัยเส่ียง 

( ๒ ) 

รายละเอียด 
การจัดการ 

 
( ๓ ) 

กิจกรรมการจัดการ 
 
 

( ๔ ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

 
( ๕ ) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

( ๖ ) 
           

   - สรุปรายงานผล 

พ.ค., ก.ค., ก.ย. ๕๘ 
ธ.ค. ๕๗,  

มี.ค., มิ.ย., ก.ย. ๕๘ 
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเส่ียง 
สายงาน  สาํนกัยทุธศาสตร์การพฒันา    กิจกรรม  การดําเนินการด้านมาตรฐานสิง่แวดล้อมของสะพานปลาและทา่เทียบเรือประมง 

 
ปัจจัยเส่ียง 

 
 

( ๑ ) 

รายละเอียด 
ความเส่ียหาย 
จากปัจจัยเส่ียง 

( ๒ ) 

รายละเอียด 
การจัดการ 

 
( ๓ ) 

กิจกรรมการจัดการ 
 
 

( ๔ ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

 
( ๕ ) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

( ๖ ) 
สะพานปลาและท่าเทียบ
เ รื อ ปร ะ ม ง ต้ อ ง มี ก า ร
พัฒน าให้ เ ป็ นไป ตา ม
ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กั บ
สิง่แวดล้อม (CR๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบต่อช่ือเสียงองค์กรซึ่ง
เป็นหน่วยงานภาครัฐ แต่มีการ
ดํ า เนิ นง าน ท่ี ไ ม่ เ ป็น ไป ตา ม
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจ
สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวด- 
ล้อมทัง้ด้านกลิน่และคณุภาพนํา้
ทิง้จากหน่วยงานสะพาน- 
ปลาและท่าเทียบเรือประมง 

๑. หาแหล่งเงินลงทุนจัดสร้าง
ระ บ บ บํ า บัด นํ า้ เ สี ย โ ด ย ข อ
สนับสนุนด้านงบประมาณจาก
หน่วยงานภาครัฐ เช่น จังหวัด 
และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ท่ี 
หน่วยงานตัง้อยู่ 
 
 
 
 
 

๑.๑ ของบประมาณแผ่นดินการ
ปรับปรุงสขุอนามัย สป.กรุงเทพ, 
ทร.ชุมพร, ทร.ภูเก็ต และ ทร.
ระนอง 
   - จดัทํารายละเอียดโครงการ 
   - เสนอของบประมาณแผน่ดนิ 
  

 
 
 
 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๖ 
 

ม.ค. – เม.ย. ๕๗ 
 
 
 
 

สํานกังาน 
ยทุธศาสตร์ 

และแผนงาน 
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แบบระบุกจิกรรมในการจัดการความเส่ียง 
สายงาน   สาํนกัยทุธศาสตร์การพฒันา   กิจกรรม  การดําเนินการด้านมาตรฐานสขุอนามยัสะพานปลาและทา่เทียบเรือประมง 

 
ปัจจัยเส่ียง 

 
 

( ๑ ) 

รายละเอียด 
ความเส่ียหาย 
จากปัจจัยเส่ียง 

( ๒ ) 

รายละเอียด 
การจัดการ 

 
( ๓ ) 

กิจกรรมการจัดการ 
 
 

( ๔ ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

 
( ๕ ) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

( ๖ ) 
สะพานปลาและท่าเทียบ
เ รื อ ปร ะ ม ง ต้ อ ง มี ก า ร
พัฒนาให้ได้มาตรฐาน
สขุอนามยั (CR๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กรในทางลบ เน่ืองจากมี
ภารกิจในการดูแลด้านสินค้า
สัตว์นํ า้ เ พ่ือบริโภค แต่มีการ
ดําเนินการยังไม่ เ ป็นไปตาม
ม า ต ร ฐ า น สุ ข อ น า มั ย ต า ม
หลกัเกณฑ์ของกรมประมง และ
ส่งผลให้ผู้ บ ริ โภคขาดความ
เช่ือมั่นต่อด้านคุณภาพสินค้า
สัตว์นํา้ท่ีมาจากหน่วยงานของ
องค์การสะพานปลา 

ดําเนินการซ่อมแซมสิ่งปลูก
สร้าง โครงสร้างพืน้ฐาน และ
ลงทุนในการปรับปรุงสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมงให้
ได้มาตรฐานสขุอนามยัฯ อย่าง
เป็นขัน้ตอน โดยใช้งบประมาณ
ประจําปีขององค์การสะพาน
ปลา และขอสนับสนุน ด้า น
งบประมาณจากหน่วยงาน
ภ า ค รั ฐ  เ ช่ น  ข อ จั ด ส ร ร
งบประมาณแผน่ดนิ  
 
 
  

จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
สุขอนามัย สป.กรุงเทพ,  ทร.
ชมุพร, ทร.ภเูก็ต และ ทร.ระนอง 
   - จดัทํารายละเอียดโครงการ 
   - เสนอของบประมาณ 

 
 
 
 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๖ 
 

ม.ค.  เม.ย. ๕๗ 

สํานกังาน 
ยทุธศาสตร์ 

และแผนงาน 
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แบบระบุกจิกรรมในการจัดการความเส่ียง 
สายงาน  ฝ่ายบริหารและพฒันาองค์กร  กิจกรรม  การดําเนินการด้านกระบวนการทํางาน 

 
ปัจจัยเส่ียง 

 
( ๑ ) 

รายละเอียดความเส่ียหาย 
จากปัจจัยเส่ียง 

( ๒ ) 

รายละเอียด 
การจัดการ 

( ๓ ) 

กิจกรรมการจัดการ 
 

( ๔ ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

( ๕ ) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

( ๖ ) 
กระบวนการทํางานยังไม่
สามารถดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย (OR๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการทํางานขององค์การ
ส ะ พ า น ป ล า ยั ง ไ ม่ส า ม า ร ถ
ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย 
เ น่ืองจากสาเหตุจํานวนของ
บุ ค ล า ก ร ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ปริมาณงาน ประกอบกับยังไม่มี
คูมื่อของการปฏิบตัิงานท่ีชัดเจน 
ส่งผลเสียหายต่อประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานขององค์กร 

ดําเนินการปรับปรุงกระ-บวน
การทํางาน โดยกําหนดแนวทาง
ในกา รป รับ ปรุง ระบบ  แล ะ
ศึกษา วิเคราะห์ในการจัดทํา
คูมื่อกระบวนการปฏิบตังิาน 
 

๑. โครงการปรับปรุงการกําหนด
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และคณุลกัษณะท่ีจําเป็นต่องาน 
(Competency) ในตําแหน่งต่าง 
ๆ 
     - ศึกษาและจัดทําสมรรถนะ
ของกลุม่งาน 
     - จดัทําร่าง (Functional 
Competency) 
     - จดัทําพจนานกุรมความ 
สามารถ 
     - ประชมุคณะทํางาน 
     - นําเสนอผู้ บริหารให้ความ
เห็นชอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๗ 
 

พ.ย. ๕๗ – ม.ค. ๕๘ 
 

เม.ย. – พ.ค. ๕๘ 
 

ม.ิย. ๕๘ 
ก.ค. ๕๘ 

 
 

สํานกังาน 
บริหาร

ทรัพยากร 
บคุคล 
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แบบระบุกิจกรรมในการจัดการความเส่ียง 
สายงาน  ฝ่ายบริหารและพฒันาองค์กร  กิจกรรม  การดําเนินการพฒันาความรู้ความสามารถบุคลากร 

 
ปัจจัยเส่ียง 

 
 

( ๑ ) 

รายละเอียด 
ความเส่ียหาย 
จากปัจจัยเส่ียง 

( ๒ ) 

รายละเอียด 
การจัดการ 

 
( ๓ ) 

กิจกรรมการจัดการ 
 
 

( ๔ ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

 
( ๕ ) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

( ๖ ) 
การพฒันาบคุลากรยังไม่
สอดคล้องกับโครงสร้าง
องค์กร (OR๓) 

ใ น ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง
องค์การสะพานปลาเพ่ือรองรับ
ธุรกิจในรูปแบบใหม่ ทําให้การ
พฒันาบุคลากรยังไม่สอดคล้อง
กับโครงสร้าง โดยมีสาเหตุจาก
ขาดการวางแผนอัตรากําลังท่ี
เหมาะสม และผู้ปฏิบตัิงานขาด
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ น ง า น ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย จากการปรับเปล่ียน
บุคลากรตามโครงสร้างใหม ่
ส่งผลเสียหายต่อประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานขององค์การ
สะพานปลา 
 

๑. ดําเนินการปรับปรุงกําหนด
พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ย ก ต า ม
ความสามารถ รายละเอียดท่ี
แสดงออกในบทบาทแต่ละ
ตําแหน่ง 
๒. ดําเนินการฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถ
บคุลากร 

๑. โครงการปรับปรุงกําหนด
ทักษะ ความรู้ความสามารถและ
คุณลักษณะท่ี จํ า เ ป็นต่อ งา น 
(Competency) 
     - ศึกษาและจัดทําสมรรถนะ
ของกลุม่งาน 
     - จดัทําร่าง (Functional 
Competency) 
     - จดัทําพจนานกุรมความ 
สามารถ 
     - ประชมุคณะทํางาน 
     - นําเสนอผู้ บริหารให้ความ
เห็นชอบ 
๒. โครงการฝึกอบรมพนักงาน
องค์การสะพานปลา      

 
 
 
 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๗ 
 

พ.ย. ๕๗ – ม.ค. ๕๘ 
 

เม.ย. – พ.ค. ๕๘ 
 

ม.ิย. ๕๘ 
ก.ค. ๕๘ 

 

สํานกังาน 
บริหาร

ทรัพยากร 
บคุคล 

 
    

 
 
 
 
 
 

สํานกังาน 
บริหาร

ทรัพยากร 
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ปัจจัยเส่ียง 

 
 

( ๑ ) 

รายละเอียด 
ความเส่ียหาย 
จากปัจจัยเส่ียง 

( ๒ ) 

รายละเอียด 
การจัดการ 

 
( ๓ ) 

กิจกรรมการจัดการ 
 
 

( ๔ ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ของกิจกรรม 

 
( ๕ ) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

( ๖ ) 
      - อบรมหลกัสตูรท่ี ๑ 

    - อบรมหลกัสตูรท่ี ๒ 
   - สมัมนาเชิงปฏิบตักิาร 
    - อบรมหลกัสตูรท่ี ๓ 
    - อบรมในสถาบนัภายนอก   
 
 
 
    

ม.ค. ๕๘ 
มี.ค. ๕๘ 
ม.ิย. ๕๘ 
ส.ค. ๕๘ 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บคุคล 
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บทที่ 6 

ความสัมพนัธ์ของแผนวสิาหกิจกับ Balance Score Card 
  เม่ือพิจารณาแผนวิสาหกิจประจําปี 2559-2563  ในมุมมองของ Balance Score Card 
พบว่ามีการให้ความสําคญักับมุมมองด้านลกูค้ามากกว่าด้านอ่ืนๆ ทัง้นี ้เป็นไปตามภารกิจในการจัดตัง้
องค์กรซึง่มีวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496  

นอกจากนี ้  ในส่วนของมุมมองด้านการเงิน ก็มีการให้ความสําคัญกับการเพิ่ม
ประสทิธิภาพการหารายได้ เพื่อแก้ไขปัญหาฐานะการเงิน โดยไม่ได้ละเลยในเร่ืองของกระบวนการภายใน 
และการเรียนรู้และเติบโต ซึง่จะช่วยสนบัสนนุให้การดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ประสบความสาํเร็จ 
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บทที่ 7 
รายละเอียดโครงการ 

ตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2559 – 2563 
 

กลยทุธ์ท่ี  1    พฒันาการตลาดสนิค้าสตัว์นํา้ให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม    
                    จํานวน 8 โครงการ 

  กลยทุธ์ท่ี  2    เพิ่มประสทิธิภาพในการหารายได้ 
           จํานวน 5 โครงการ 

กลยทุธ์ท่ี  3    เสริมสร้างสงัคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 
           จํานวน 4 โครงการ 
  กลยทุธ์ท่ี  4    เพิ่มขีดความสามารถบริหารจดัการ 
                      จํานวน 10 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น า้ให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม 
1. แผนงานพัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น า้ 

1.1 โครงการศูนย์กลางค้าสัตว์น า้สะพานปลากรุงเทพ(Bangkok Fish Market Complex) 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
 

วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
- 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เพ่ือพัฒนาสะพานปลา
กรุงเทพในท่ีตัง้ปัจจุบัน 
บริ เวณท่ี เช่าราชพัสด ุ
เนือ้ท่ี 8  ไร่เศษ  ให้เป็น
ศูน ย์ ก ล า ง ธุ ร กิ จ ก า ร
ประมงท่ีได้มาตรฐานถูก
สุขอนามัยและทันสมัย
ท่ีสดุในกรุงเทพมหานคร 

  1. ก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูก
สร้าง  และสิ่ง อํานวยความ
สะดวก  เพ่ือดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ ตลาดกลางสัตว์
นํา้ทันสมัย  อาคารสํานักงาน  
Factory Outlet,  Fish Market 
Q-Mart , ภัต ต า ค า ร อ า ห า ร
ทะเล   
2. พัฒนาระบบตลาด ให้เป็น
ต ล า ด สั ต ว์ นํ ้ า คุ ณ ภ า พ 
จําหน่ายโดยระบบประมลู     มี
การตรวจสอบคุณภาพ ขึ น้
ทะเบียนสมาชิก และจัดระบบ
ฐานข้อมลูราคาสตัว์นํา้ 

 ร่วมลงทุนกับเอกชนใลักษณะ 
PPP โดยดําเนินการดงันี ้
1. ออกแบบเบือ้งต้นและกํา 
หนดเง่ือนไขการเสนอโครงการ 
2.ออกประกาศให้เอกชนผู้สน 
ใจเสนอโครงการร่วมลงทนุ 
3. องค์การสะพานปลาบริหาร
จัดการในกิจกรรมด้านตลาด
กลางสตัว์นํา้  และศนูย์เรียนรู้
ส่วน อ่ืนๆ ให้ เอกชนผู้ ลงทุน
บริหาร 

 
 
 
 
 
 

บริเวณสะพานปลากรุงเทพ
เดมิ ริมแมนํ่า้เจ้าพระยา  
แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กทม. 

 

ปีงบประมาณ 2559-2563 
งบประมาณดําเนินการ 
2,000 ล้านบาท         

1.ผู้ บ ริ โภคสิน ค้าสัตว์ นํ า้  ประชาชน 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
สามารถเท่ียวชมและเลือกซือ้สินค้าสัตว์
นํา้ท่ีมีความสด สะอาด พร้อมรับประทาน 
และสามารถตอ่ธรุกิจสนิค้าประมงได้ 
2.พัฒนาสะพานปลากรุงเทพเป็นจุด
ดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีสําคัญแห่งใหม่ของ
ประเทศไทยริมแมนํ่า้เจ้าพระยา 
3.เพิ่มจํานวนนักท่องเท่ียวภายในและ
ตา่งประเทศ ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
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1.2 โครงการศูนย์กลางน าเข้าและส่งออกสัตว์น า้สมทุรสาคร 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
 

วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
- 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้สะพานปลา
สมทุรสาครเป็น
ศนูย์กลางในการ
ให้บริการด้านการนําเข้า
และสง่ออกสนิค้าสตัว์นํา้  
2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ค้าสตัว์นํา้ โรงงานแปร
รูป ตลอดจนผู้ประกอบ
ธรุกิจประมง ได้รับความ
สะดวกในการประกอบ
ธรุกิจ ลดเวลา ขัน้ตอน 
และคา่ใช้จ่ายใน 
3.เพ่ือเพิม่ขีดการดําเนิน
ธรุกิจความสามารถใน
การแขง่ขนัให้กบั
ผู้ประกอบการของไทย 
 
 
 

ส ะ พ า น ป ล า ส มุ ท ร ส า ค ร
สามารถรองรับเรือขนส่งเพ่ือ
ให้บริการขนถ่ายสตัว์นํา้นําเข้า 
และผลิตภัณฑ์สัตว์นํา้เพ่ือการ
ส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมสิง่อํานวยความสะดวกท่ี
จําเป็น โดยมีการให้บริการจุด
บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop 
Service)  ในการนําเ ข้าและ
สง่ออกสนิค้าสตัว์นํา้ 
 

แบง่เป็นสองสว่นดงันี ้ 
สว่นท่ี ๑ ประกาศเชิญชวน
เอกชนท่ีสนใจเสนอโครงการ
พฒันาพืน้ท่ี เพ่ือปรับปรุงพืน้ท่ี
ให้เป็นท่าเทียบเรือขนสง่สนิค้า 
พร้อมสิง่อํานวยความสะดวก 
โดยกําหนดเง่ือนไขให้สทิธิ
บริหารพืน้ท่ี 30 ปี และต้อง
เสนอผลประโยชน์ตอบแทน 
และคา่เช่าให้องค์การสะพาน
ปลาตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 
สว่นท่ี ๒ – สํารวจและออกแบบ
ก่อสร้างอาคารให้บริการนําเข้า
และสง่ออกจดุเดียวเบด็เสร็จ    
ประสานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมประมง 
กรมศลุกากร กรมเจ้าท่า เพ่ือ
ออกแบบระบบเช่ือมโยง
เครือขา่ย และบรูณาการความ
ร่วมมือในการให้บริการ  

สะพานปลาสมทุรสาคร ปีงบประมาณ 2559-2560 
งบประมาณดําเนินการ 
เอกชนร่วมลงทนุ 

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กบัผู้สง่ออกสนิค้าสตัว์นํา้ของไทย   
2.สนิค้าสตัว์นํา้ได้มาตรฐานสขุอนามยั  
3.ลดปัญหาการตรวจสอบย้อนกลบัของ
สตัว์นํา้  
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1.3 โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมง  
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือปรับปรุงสขุอนามยั
สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงขององค์การสะพาน
ปลาให้ได้มาตรฐานสขุอนามยั 
มีระบบการขนถ่ายสตัว์นํา้      
ท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
2. เพ่ือเพิม่ประสทิธิภาพการ
ดําเนินงานและการบริหาร
จดัการสะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสขุลกัษณะ    
การดแูลรักษาสตัว์นํา้ฯของ
กรมประมง 
 
 
 

1.สะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมง
ได้รับการปรับปรุง
สขุอนามยั 2 แห่ง 
2.มีการซ่อมแซม 
บํารุงรักษา สิง่ปลกู
สร้าง และสิง่อํานวย
ความสะดวกใน
สะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง
ตา่งๆตามความ
จําเป็น 
 
 

1.สํารวจและออกแบบปรับปรุง
สขุอนามยัทร.สตลู 
2.หวัหน้าสํานกังานสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมง สํารวจเบือ้งต้น
และแจ้งความประสงค์ในการ
ซ่อมแซม บํารุงรักษา 
3.สํานกังานสิง่แวดล้อมสํารวจ 
ออกแบบและประมาณคา่ใช้จ่าย 
4.จดัทํารายละเอียดเสนอกษ.เพ่ือ
ขอจดัสรรงบประมาณประจําปี 
2560 
5.กํากบัดแูลการเบกิจ่าย
งบประมาณ ท่าเทียบเรือประมง
ระนอง(งบปี2559) 

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

 
 

ปีงบประมาณ 2559-2563 
-ทร.ระนอง  294.52 ล้าน
บาท 
-ทร.สตลู 302.22 ล้านบาท 
 
 

1.ลดปัญหาการสง่ออกสนิค้าสตัว์นํา้
หรือการกีดกนัสนิค้าจากประเทศไทย
อนัมีสาเหตมุาจากคณุภาพสนิค้าไม่ได้
มาตรฐานตามข้อกําหนดของประเทศผู้
นําเข้า 
2.เพิม่มลูคา่ให้กบัสนิค้าสตัว์นํา้ (Value 
Added)  การปรับปรุงสขุอนามยัของท่า
เทียบเรือประมงระนอง  มีผลให้การขน
ถ่ายสตัว์นํา้มีความสะดวก รวดเร็ว  
คณุภาพของสนิค้าสตัว์นํา้ดีขึน้ 
3.เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ  โดย
ก่อให้เกิดการลงทนุในอตุสาหกรรม
ตอ่เน่ืองทางการประมง  ได้แก่  ห้องเย็น  
โรงนํา้แขง็  โรงงานแปรรูป  อู่เรือ  คาน
เรือ  เป็นต้น   
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1.4  โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

(1) เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์
ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส
ตามศกัยภาพท่ีมีอยู่ 
(2) เ พ่ือสร้างรายได้เพิ่มลด
ปัญหาการขาดทนุของท่าเทียบ
เรือ ประมงนราธิวาส 
(3) เพ่ือเพิ่มช่องทางการขนส่ง
สิ น ค้ า ท่ี มี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  
สร้างความมัน่คงในพืน้ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร
ข น ส่ ง สิ น ค้ า
อุปโภค บริโภคท่ี
ไม่มีผลกระทบต่อ
การขนถ่ายสตัว์นํา้  

1.ประสานจังหวัดนราธิวาสเพ่ือ
กําหน ดแน วปฏิ บัติ  และ จัดห า
งบประมาณปรับปรุงสิ่ง อํานวย
ความสะดวกในการให้บริการ 
2.กําหนดหลกัเกณฑ์การให้ บริการ
และอตัราคา่ธรรมเนียม 
3.จดัทําแผนบริหารจดัการ 
4.ประกาศประชาสมัพนัธ์โครงการ 
5.ติดตามประเมินผลโครงการและ
เสนอคณะกรรมการองค์การสะพาน
ปลาเพ่ือทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ปีงบประมาณ  
2559-2560 

(1) สร้างรายได้เพิม่ขึน้ ไมต่ํ่ากวา่เดือนละ 
200,000 บาท   
(2) จงัหวดันราธิวาสมีช่องทางการขนสง่สนิค้า
อปุโภค บริโภคท่ีปลอดภยัเพิม่ขึน้ 
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1.5  โครงการสนับสนุนการท าประมงนอกน่านน า้ไทย 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือจดัหาแหลง่ประมง
ใหม่ๆ  ให้กับกองเรือประมงของ
ไทย 
2. เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหวา่งหน่วยงานของรัฐ และ
เอกชน ในการพฒันาการทํา
ประมงนอกน่านนํา้ 
3. เพ่ือจดัให้มีรูปแบบการ
บริหารจดัการในการสง่เสริม
การทําประมงนอกน่านนํา้
อย่างครบวงจร  
4. เพ่ือสร้างความมัน่คงในการ
จดัหาวตัถดุบิให้กบั
อตุสาหกรรมแปรรูสตัว์นํา้ของ
ประเทศ 

 
 
 
 

ประเทศเป้าหมาย
ได้แก่ อินโดนีเซีย 
เมียนมาร์ ปากีสถาน 
และอินเดีย 

1.ตัง้คณะทํางานเจรจาธรุกิจและ
กําหนดยทุธศาสตร์โดยภาครัฐและ
เอกชนมีสว่นร่วมซึ่งองค์การสะพาน
ปลาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกั 
2.ศกึษาข้อมลูตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบั
การทําประมงในประเทศเป้าหมาย
เพ่ือจดัทํารายงานการศกึษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ 
3.จดัทํารายงานการศกึษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ พร้อมทําการ
ปรับปรุงตามข้อสงัเกตของ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ให้แล้วเสร็จและเสนอให้ความ
เห็นชอบเพ่ือประกอบการ
ดําเนินงานตอ่ไป 

 อินโดนีเซีย เมียน
มาร์ ปากีสถาน และ
อินเดีย 

ปีงบประมาณ  
2559-2560 

ปีละ 5 ล้านบาท 
 

(1) ประเทศไทยมีแหลง่ทําประมงท่ียัง่ยืน 
จากการปฏิบตัติามเง่ือนไขของประเทศ
เจ้าของทรัพยากร 
(2) อตุสาหกรรมแปรรูปสตัว์นํา้มีแหลง่
วตัถดุบิท่ีเพียงพอและมัน่คง  
(3) สร้างความมัน่คงด้านอาหารให้กับ
ประชาชนในชาติ 
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1.6  โครงการจัดเก็บข้อมูลการท าประมงด้วยโปรแกรม FMO Mobile Application  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือสนบัสนนุมาตรการ
ป้องกนัการทําประมงผิด
กฎหมาย(IUU Fishing)  ใน
การจดัให้สะพานปลาท่าเทียบ
เรือประมงขององค์การสะพาน
ปลาเป็นจดุรับแจ้งเรือเข้า-ออก 
2.เพ่ือให้การจดัเก็บข้อมลูการ
ทําประมง ณ สถานท่ีขนถ่าย
สตัว์นํา้ มีความรวดเร็ว ถกูต้อง
และสามารถตรวจสอบได้ 
3. เพ่ือให้บริการข้อมลู
แหลง่ท่ีมาของสตัว์นํา้แก่ผู้ผลติ 
ผู้ประกอบการ เพ่ือใช้
ตรวจสอบความถกูต้องของ
ท่ีมาของวตัถดุบิ 
4.เพ่ือประสานงานกบัหน่วย
ตรวจสอบตา่งๆ ในการสอบ
ทานข้อมลูเรือประมง เพ่ือ
ป้องกนั IUU Fishing 

สามารถใช้งาน FMO 
Mobile Application 
ได้ในทกุสะพานปลา
และท่าเทียบ
เรือประมงของ
องค์การสะพานปลา 

1.ดําเนินการโครงการนําเร่ืองท่ี ๔
หน่วยงานคือ สะพานปลา
สมทุรปราการ,สะพานปลา
สมทุรสาคร,ทร.ชมุพร,ทร.ภเูก็ต 
2.ตดิตามประเมนิผลโครงการนํา
ร่องและปรับปรุงการดําเนินงาน 
3.จดัทําโครงการและขยายการ
ดําเนินงานและบรรจใุนงบประมาณ
ปี๒๕๕๙พร้อมนําเสนอ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ให้ความเห็นชอบ 
4.ดําเนินโครงการ 

ในปี 2558 ดําเนินการ 
สะพานปลาสมทุรปราการ 
สะพานปลาสมทุรสาคร 
ท่าเทียบเรือประมงชมุพร 
ท่าเทียบเรือประมงภเูก็ต 
ปี 2559-2562 ขยายผล
ให้ใช้งานกบัทกุสะพาน
ปลาท่าเทียบเรือประมง 

ปีงบประมาณ 2559-
25560 
งบลงทนุอสป  0.2
ล้านบาท 
งบดําเนินการ 0.5 
ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2559 
เป็นต้นไป 
งบดําเนินการปีละ 
0.5 ล้านบาท 

1. สามารถตรวจสอบท่ีมาของวตัถดุบิในการ
แปรรูปสตัว์นํา้ สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประเทศ
คูค้่าเร่ืองความถกูต้อง 
2. การจดัทําสถิตกิารประมงมีความถกูต้อง 
รวดเร็ว 
3. เพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้กบัผู้
สง่ออกสตัว์นํา้ของไทย 
4. มาตรการป้องกนัการทําประมงผดิกฎหมาย
ของไทยเป็นท่ียอมรับจากประเทศผู้นําเข้า 
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1.2 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลาด 
1.2.1 โครงการจัดตัง้จดุตรวจสอบด้านประมง(Port-in Port-out Check Point) 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เ พ่ือ ให้สะพานปลาและท่ า
เทียบเรือประมงของอสป. เป็น
จุดตรวจสอบด้านการประมง 
เพ่ือเป็นไปตามข้อกําหนดของ
ประเทศคู่ค้าสินค้าประมง เช่น 
การตรวจสอบข้อมลูเรือประมง
และสินค้าประมง ,การตรวจ 
สอบคุณภาพสินค้าสัตว์นํ า้ 
และตรวจสอบแรงงานประมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดตัง้จุดตรวจสอบ
ในทุกสะพานปล า
แ ล ะ ท่ า เ ที ย บ เ รื อ 
ประมงขององค์การ
สะพานปลาท่ีมีเรือ 
ประมงท่ีต้องแจ้งเข้า-
ออกเทียบท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทําความตกลงกับกรมประมงใน
การมอบหมายให้อสป.ดําเนินการ
ทัง้ในด้านสถานท่ี บุคลากร และ
คา่ใช้จ่าย 
2. ประสานงานในระดับพืน้ท่ีเพ่ือ
เตรียมความพร้อมของสถานท่ีและ
บคุลากร 
3. ศกึษาระบบการรายงานของกรม
ประมง(Fishing Info) เพ่ือช่วย 
สนับสนุนการบนัทึกข้อมลูและร่วม 
กนัพฒันาในการใช้ประโยชน์ข้อมลู 

ในปี 2558 ดําเนินการ 
สะพานปลาสมุทรสาคร 
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 
ท่าเทียบเรือประมงภเูก็ต 
ท่าเทีบเรือประมงระนอง 
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 
ท่ า เ ที ย บ เ รื อ ป ร ะ ม ง
ปัตตานี 
ปี 2559-2562 ขยายผล
ให้ใช้งานกับทุกสะพาน
ปลาท่าเทียบเรือประมง 
 

ปีงบประมาณ 2559-
2560 

 มาตรการป้องกันการทําประมงผิดกฎหมาย
ของไทยเป็นท่ียอมรับจากประเทศผู้นําเข้า 
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1.2.2  โครงการปรับปรุงค่าบริการและค่าธรรมเนียม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้การจดัเก็บคา่บริการ 
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ มี
มาตรฐานชดัเจนและมีการ
จดัเก็บรายได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
2. เป็นการสร้างรายได้เพิม่
ให้กบัหน่วยงาน  
3. เป็นการพฒันาศกัยภาพ
ของบคุคลากรองค์กรในการ
ปฏิบตังิาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สะพานปลา และท่า
เทียบเรือประมงทกุ
แห่งได้รับการปรับ 
ปรุงระบบการจดัเก็บ
รายได้คา่บริการและ
คา่ธรรมเนียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.กําหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมนิ
คา่ธรรมเนียมแต่ละระบบและ
วธีิการควบคมุตรวจสอบ 
2.จดัทําแผนผงัการจดัเก็บ
คา่บริการและคา่ธรรมเนียมในแต่
ละประเภท 
3.จดัทําคูมื่อการปฏิบตังิาน 
4.แตง่ตัง้คณะทํางานควบคมุระบบ
การจดัเก็บคา่บริการ คา่ธรรมเนียม 
5.ปฏิบตังิานตามแผนผงัและคูมื่อ
การปฏิบตังิานตามหลกัเกณฑ์ 
6.ฝ่ายปฏิบตักิาร 1-2 ดําเนินการ
ตดิตาม ประเมนิผล รายงานปัญหา
อปุสรรคและแนวทางแก้ไข
ข้อเสนอแนะเป็นรายไตรมาส 

สะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมงทกุแห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ  
2559-2560 

 

1.พนกังานท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะหน่วยมี
สว่นร่วมในการดําเนินงาน และรับรู้
กระบวนการในการจดัหารายได้ 

2.สะพานปลาและทา่เทียบ
เรือประมงมีรายได้เพิ่มขึน้ 

3.มีสว่นในการแก้ไขปัญหาฐานะ
ด้านการเงินขององค์กร 
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กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้  

2.1 แผนงานการบริหารสินทรัพย์ 

2.1.1 โครงการก่อสร้างโรงคดัเลือกบรรจุและเก็บผลิตภณัฑ์สัตว์น า้(ต่อเน่ืองระยะที่๒)ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพ่ือเป็นการเพิ่มรายได้ใน
การให้บริการแก่ผู้ ประกอบ
กิจการการประมงในการซือ้
ข า ย  ข น ถ่ า ย  แ ล ะ บ ร ร จุ
ผลติภณัฑ์สตัว์นํา้ 
2.เพ่ือพัฒนาท่ีดินท่ีว่างเปล่า
ให้เป็นท่ีซือ้ขาย ขนถ่าย และ
เพิ่มการประมลูซือ้ขายสตัว์นํา้
ท่ีมีคุณภาพท่ีสดและสะอาด
ของจงัหวดั  
3.เพ่ือเป็นการรองรับปริมาณ
สตัว์นํา้ และผู้ประกอบกิจการ
การประมงท่ีเพิม่ขึน้ในอนาคต 
4.เป็นการพัฒนาศักยภาพให้
ท่าเทียบเรือประมงชุมพรได้รับ
มาตรฐานด้านสุขอนามัยของ       
กรมประมง และกลุ่มสหภาพ
ยโุรป 

ดําเนินการก่อสร้างโรงคดัเลือก 
บรรจแุละเก็บผลติภณัฑ์สตัว์นํา้
(ตอ่เน่ืองระยะท่ี ๒) เพิม่ขึน้
จํานวน  
๖ ลอ็ค 
 

1.ดําเนินการกําหนดร่าง TOR 
2.กําหนดเงือนไขและอนมุตัิ
เปิด TOR 
3.ออกประกาศผู้ลงทนุและ
พจิารณาผล 
4.ลงนามในสญัญาก่อสร้าง 
5.ดําเนินการก่อสร้าง 
6.เปิดดําเนินการโครงการ 

ท่าเทียบเรือประมง
ชมุพร 

ปีงบประมาณ  
2559-2560 

 

1.ผู้ประกอบกิจการแพปลาเข้ามาซือ้ 
– ขายสตัว์นํา้เพิม่มากขึน้ 
2.ทําให้ผู้ ซือ้ – ผู้ขายสตัว์นํา้ พบปะ
กนัโดยตรง ลดการเอารัดเอาเปรียบ
ของพอ่ค้าคนกลาง 
3.ทําให้มีการซือ้ขาย  การขนถ่าย 
และบรรจุสัตว์นํ า้ เ ป็นไปอย่าง มี
ระบบ  มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 
 4.เพ่ือรักษาสถานภาพการส่งออก และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการส่งออก รวมถึงการ
เพิม่มลูคา่ของสตัว์นํา้ 
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2.1.2 โครงการพัฒนาที่ดินบ้านพักพนักงาน 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือยกระดบัมาตรฐานท่ีอยู่
อาศยัของพนกังาน 
2. เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ท่ีอยู่อาศยัให้กบับตุรหลาน
ชาวประมงและผู้ประกอบ
ธรุกิจประมง 
3. เพ่ือใช้ประโยชน์ท่ีดนิตาม
ศกัยภาพท่ีมีอยู่ 
4. เพ่ือเพิม่รายได้ให้กับ
องค์การสะพานปลา 
 
 
 
 
 

พฒันาท่ีดนิบ้านพกั
พนกังาน 2 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ทบทวนพฒันาท่ีดนิ
บ้านพกัพนกังานและ
กําหนดเง่ือนไขการลงทนุ
ตามลกัษณะพืน้ท่ี(สะพาน
ปลาสมทุรสาคร,ท่าเทียบ
เรือประมงสรุาษฎ์ธานี,ท่า
เทียบเรือประมงสงขลา) 
2.ออกประกาศเชิญชวน
เอกชนลงทนุพจิารณา
คดัเลือกผู้ลงทนุ และทํา
สญัญา 
3.ดําเนินการก่อสร้าง 
4.ตดิตามและประเมนิผล 

ท่ีดนิบ้านพกัของหน่วยงานตา่งๆ
ดงันี ้
1. ท่าเทียบเรือประมงสรุาษฎร์ธานี  
2. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 

 

ปีงบประมาณ     
  2559-2560  

ดําเนินการเอกชน
เป็นผู้ลงทนุ 

 (1) พนกังานมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 
(2) มีสถานท่ีพกัให้กบัชาวประมงและบตุร
หลาน  
(3) มีรายได้เพิ่ม               
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2.2 แผนงานบูรณาการธุรกิจใหม่ 

2.2.1 โครงการจ าหน่ายสินค้าสัตว์น า้และผลิตภณัฑ์สัตว์น า้แปรรูปคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพ่ือช่วยให้ผู้บริโภคได้บริโภค
สนิค้าสด มีคณุภาพปลอดภยั 
ราคาเป็นธรรม และช่วยลดคา่
ครองชีพ 
2.เพ่ือกระจายรายได้ไปยงั
ชาวประมง และยกระดบั
คณุภาพชีวติให้แก่ชาวประมง 
3.เพ่ือขยายบทบาทภารกิจ
หลกัท่ีเก่ียวข้องกบัชาวประมง  
4.เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งรัฐวสิาหกิจ หน่วยงาน
ราชการ ร้านค้าสหกรณ์ ภาค
ประชาชนและภาคประมง 
 

ยอดรวมจําหน่ ายตลอด
ปีงบประมาณ 17.10 ล้าน
บาทแบง่ออกเป็น 
1.จําหน่ายปลีก -ส่งท่ี ร้าน 
FMO shop ยอดจําหน่าย
ป ลี ก -ส่ ง  ปี ล ะ ป ร ะ ม า ณ 
13.34 ล้านบาท 
2.จําหน่ายโดยการออกบูท
ปีละประมาณ 0.96 ล้าน
บาท 
3.จัดส่งสัตว์นํา้ให้องค์การ
สวนสัตว์ปีละประมาณ 60 
ตนั ยอดจําหน่ายประมาณ 
2.80 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 

เป็นโครงการจําหน่ายสินค้า
สตัว์นํา้และผลิตภัณฑ์แปรรูป
คณุภาพแบง่กิจกรรมเป็น  
3 ประเภท ดงันี ้
3.1   กิจกรรมท่ี ร้าน FMO 
Shop ซึ่งตัง้อยู่ใต้ถุนแฟลต 1 
สะพานปลากรุงเทพ ร้าน เป็น
ทัง้สถานท่ีแสดงสินค้า และ
สถานท่ีจําหน่ายปลีกและสง่  
3.2 กิจกรรมออกบทูจําหน่าย
ตา มท่ี ไ ด้ รับ กา รป ระ สา น
ความร่วมมือเป็นครัง้คราว 
3.3 จัดส่งสตัว์นํา้ให้องค์การ
สวนสัตว์ดุสิตตามการต่อ
สญัญาปีตอ่ปี 

สํานกังานซือ้ขายสนิค้าสตัว์นํา้
และผลิตภณัฑ์ประมงและ ร้าน 
FMO shop 
 

ปีงบประมาณ 2559 (1 
ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59) 
1.ตามข้อ 4.1-4.2 ใช้
งบประมาณตกแตง่ร้าน
และจดัหาอปุกรณ์ 
200,000 บาท และ
งบประมาณจดัซือ้สนิค้า 
200,000 บาท รวม 
400,000 บาท 
2.ตามข้อ 4.3 ใช้
งบประมาณ หมนุเวียน
ประมาณ 200,000 บาท 
 

1.ทําให้ให้ผู้บริโภคได้บริโภค
สนิค้าสด มีคณุภาพปลอดภยั 
ราคาเป็นธรรม และช่วยลดคา่
ครองชีพ 
2.มีสว่นกระจายรายได้ไปยงั
ชาวประมง และยกระดบัคณุภาพ
ชีวติให้แก่ชาวประมง 
3.มีสว่นช่วยขยายบทบาทภารกิจ
หลกัท่ีเก่ียวข้องกบัชาวประมง 
4.มีสว่นเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งรัฐวสิาหกิจ หน่วยงาน
ราชการ ร้านค้าสหกรณ์ ภาค
ประชาชนและภาคประมง 
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2.2.2 โครงการสนับสนุนการใช้เคร่ืองติดตามเรือประมง(VMS) 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพ่ือสนบัสนนุนโยบายการ
ป้องกนัการทําประมงท่ีผิด
กฏหมาย(IUU)ของเรือประมง
ไทย 
2.เพ่ือให้ชาวประมงมีต้นทนุ
การดําเนินการในการติดตัง้
ระบบตดิตามเรือVMSในราคา
ประหยดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรือประมงท่ีเข้าร่วมโครงการ
ได้รับคา่บริการระบบ
เครือขา่ย Air Timeในราคาถกู
กวา่บคุคลทัว่ไป 

1.เสนอคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลาพจิารณา
ให้ความเห็นชอบแนวทางการ
ดําเนินโครงการ 
2.ทําบนัทึกข้อตกลงร่วมกบั
หน่วยงานภาคเอกชนท่ี
เก่ียวข้องเช่น สมาคมประมง
แห่งประเทศไทย,สมาคมนอก
น่านนํา้ไทย ฯลฯ 
3.อสป.ประสานงานบริษัทผู้
ให้บริการระบบเครือขา่ยเพ่ือ
กําหนดคา่บริการเครือขา่ย
(Air time) 
4.อสป.และสมาคมประมงฯ
กําหนดแนวทางและบทบาท
การให้บริการแก่เรือประมงใน
โครงการ 

เรือประมงท่ีขึน้ทะเบียน
ในโครงการฯกบัสมาคม
ประมงแห่งประเทศไทย 

ปีงบประมาณ 2558-2559 
 

1.เรือประมงของไทยมีการ
ดําเนินการเพ่ือป้องกนัการทํา
ประมงท่ีผดิกฎหมายIUUเป็นท่ี
ยอมรับของตา่งประเทศและเป็น
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศไทย 
2.อตุสาหกรรมสง่ออกสนิค้า
ประมงของไทยได้รับการยอมรับ
จากประเทศคูค้่าสําคญั เช่น EU 
,USA 



 

  

 

2.3  แผนงานปรับปรุงพัฒนาธุรกิจเดิม   
2.3.1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง(สินเช่ือการประมง) 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพ่ือปรับปรุงการให้สินเช่ือตาม
โครงการพัฒนาการประมงให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ในด้าน
การให้บริการ การขยายประเภท
ของสินเช่ือการคัดเลือกลูกค้า 
ตลอดจนการจดัเก็บหนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มยอดการให้สิน 
เช่ือให้เป็นไปตามเป้า 
หมายท่ีวางไว้ในแต่
ละปี โดยมีอัตราการ
เกิด หนี เ้ สีย ไม่ เกิ น 
5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สํารวจข้อมลูการให้สนิเช่ือจาก
หน่วยงานสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงทกุแห่ง เพ่ือรวบรวม
ประเดน็ปัญหา 
2.นําข้อมลูท่ีได้มาวเิคราะห์เพ่ือวาง
แผนการให้สนิเช่ือ เพ่ือสนบัสนนุ
การประมง 
3.ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การให้สนิเช่ือ 
โดยเน้นวตัถปุระสงค์และคณุภาพ
ของผู้ขอกู้  
4.อบรม ให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีสนิเช่ือ
และบริหารหนี ้
5.ตดิตามและประเมนิผลการให้
สนิเช่ือตามวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย
ของโครงการและมีอตัราหนีเ้สียไม่
เกิน5% 

สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงทกุแห่ง 

( 2559 – 2562 ) 
เงินยืม หรือเงินกู้
ดอกเบีย้ตํ่าวงเงิน 
100 ล้านบาท 

ชาวประมงและผู้ประกอบการมีแหลง่เงินทนุท่ี
มีต้นทนุต่ําในการประกอบอาชีพ สามารถ
สร้างรายได้ ลดปัญหาการกู้ ยืมเงินนอกระบบ 
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กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 
3.1 แผนงานสร้างเสริมความรู้ในชุมชนประมง 

3.1.1 โครงการอุดหนุนอาชีพการท าประมงสู่ความย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพ่ือช่วยเหลือชาวประมง
และสร้างขวญัและกําลงัใจ 
2.เพ่ือพฒันายกระดบั
ชาวประมง 
3.เพ่ือสง่เสริมการใช้เคร่ืองมือ
การทําประมงท่ีถกูกฏหมาย 
4.เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อน 
5.เพ่ือกลุม่เป้าหมายมีชีวติท่ีดี
ขึน้และเป็นท่ียอมรับในสงัคม 

1.ให้สามารถนําไปพฒันา
ตวัเองและตอ่ยอดอาชีพนี ้
ให้เขม็แขง็ 
2.ให้กลุม่เป้าหมายมี
ความรู้ 
3.สง่เสริมพฒันาเพ่ือยงั
ชีพสูเ่ชิงพาณิชย์ 
4.สร้างอาชีพเพิม่รายได้ 
5.ยกระดบักลุม่เป้าหมาย
ให้สามารถเลีย้งดตูวัเอง
และครอบครัวได้ 
 
 
 
 
 

1.คดัเลือกผา่นสถาบนัการประมง
สมาคมประมงจงัหวดั 
2.ประสานผู้นํากลุ่ม และหน่วยงาน
ท้องถิ่นท่ีมีวตัถปุระสงค์ตรงกนัและ
จดัหาวทิยากร แบง่กิจกรรม 2 แบบ 
1.1จดัอบรมให้ความรู้สง่เสริมอาชีพฯ 
1.2สนบัสนนุงบประมาณตามท่ีร้อง
ขอ เช่น งานวจิยัและพฒันา
ผู้ประสบภยั ยกระดบัสนิค้าประมง
ตลอดจนการจดัหาเคร่ืองมือในการ
ประกอบอาชีพ เช่น อปุกรณ์จบัสตัว์
นํา้ อปุกรณ์การรักษาคณุภาพ ลาน
ตากและอ่ืนๆหากโครงการใด มีคชจ.
เกิน 5แสน ก็นําเสนอผออ. คกส. 
และคกอ. อนมุตั ิ
2.ลงพืน้ท่ีก่อนดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
ตรวจความเรียบร้อยและความพร้อม 
 

จงัหวดัท่ีมีชาวประมงและ
เกษตรกรเพาะเลีย้งสตัว์นํา้
กลุม่ สหกรณ์ เก่ียวกบั
ประมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2559-2560 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.ทําให้ชาวประมงมีแหลง่สตัว์นํา้
มากขึน้ สร้างอาชีพ เกิดการจ้างงาน  
2.ชาวประมงจบัสตัว์นํา้ด้วย
เคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีถกูกฏหมาย 
3.สร้างมลูคา่เพิม่สนิค้าสตัว์นํา้ 
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3.1.2 โครงการอดุหนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาเกี่ยวกับด้านประมง   
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและงบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพ่ือช่วยเหลือบตุร
ชาวประมงท่ีศกึษาด้านประมง 
และบตุรผู้ประสบภยั ให้
ความรู้ 
2.เพ่ือสง่เสริมการศกึษาด้าน
การประมง ให้เป็นท่ีรู้จกั 
3.เพ่ือนําความรู้ไปประกอบ
อาชีพและพฒันาตวัเอง 
4.เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อน 
5.เพ่ือกลุม่เป้าหมายมีชีวติท่ีดี
ขึน้ 

1.ให้กลุม่เป้าหมายมีความรู้ 
2.ให้ยกระดบัการศกึษา
กลุม่เป้าหมาย 
3.ให้สามารถเลีย้งดู
ครอบครัวให้มัน่คงในการ
ดํารงชีวติ 
4.แบง่เบาภาระคา่ใช้จ่าย
และเป็นการสร้างขวญัและ
กําลงัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ดําเนินตามแผนปฏิบตัปิระจําปี 
2.คดัเลือกผา่นสถาบนัการศกึษา 
3.ผา่นหลกัเกณฑ์เงินอดุหนนุ 
อสป.”วา่ด้วยการเก็บรักษาและ
เบกิจ่ายเงินทนุสง่เสริมการ
ประมง”แบง่ออกเป็น 
3.1 ด้านศกึษา 
1.1ผู้ศกึษาเก่ียวกบัการประมง 
1.2บตุรผู้ประสบภยั 
3.2 ด้านเผยแพร่ความรู้ 
ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการ
ประมงและการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 
4.ขออนมุตัผิออ.เพ่ือ
นําเสนอคกส.เพ่ือทราบ 
5.สง่มอบตัว๋แลกเงินหรือเช็ค
พร้อมหนงัสือ 
6.ตดิตามรายงานผลการ
ดําเนินการเข้าท่ีประชมุคกส. 

1.ทัว่ประเทศท่ีพอ่แมมี่
อาชีพชาวประมงและ
เกษตรกรผู้เพาะเลีย้งท่ี
ประสบภยั 
2.ผู้ ท่ีศกึษาด้านประมง 

ปีงบประมาณ 
2559-2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

กลุม่เป้าหมายมีระดบั
การศกึษาท่ีดีขึน้ สามารถ
นําไปประกอบอาชีพได้และ
เป็นท่ียอมรับในสงัคม  
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3.2 แผนงานรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

3.2.1 โครงการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพ่ือให้ประชาชนในชมุชนมี
ความรู้ในการฟืน้ฟอูนรัุกษ์
ทรัพยากร 
2.เพ่ือให้ชมุชนมีนํา้สะอาดไว้
อปุโภค บริโภค 
3.เพ่ือสร้างเสริมความมัน่คงให้
มีแหลง่จบัสตัว์นํา้มากขึน้ 
4.เพ่ือสง่เสริมเศรษฐกิจด้าน
ประมงให้อยู่คูก่บัประเทศ 
 
 
 
 
 

1.ให้ชมุชนเป้าหมายและ
ประชาชนรู้จกัวธีิดแูล ชมุชน
ให้น่าอยู่ 
2.ให้ชมุชนเป้าหมายมีแหลง่
นํา้ท่ีสะอาด สามารถนํามาใช้
ในชีวติประจําวนัได้ 
3.ให้มีแหลง่จบัสตัว์นํา้ใกล้
บ้านไว้เลีย้งดตูวัเองและ
ครอบครัวได้ 
4.สร้างอาชีพเพิม่รายได้จาก
สตัว์นํา้ทําให้ภาคภมูิใจใน
อาชีพและยอมรับมากขึน้ 
5.ให้เกิดความสงบสขุใน
ชมุชน 
 
 
 
 
 

1.ประสานผู้นําชมุชนเป้าหมาย
และหน่วยงานท้องถิ่น ท่ีมี
วตัถปุระสงค์ตรงกนัและจดัหา
วทิยากร 
2.ลงพืน้ท่ีก่อนดําเนินกิจกรรม
เพ่ือดสูถานท่ีตรวจความ
เรียบร้อยและความพร้อม 
3.จดัอบรม ให้ความรู้สร้าง
จิตสํานึกและสนบัสนนุ
งบประมาณตามท่ีร้องขอท่ี
เก่ียวกบัทรัพยากร สิง่แวดล้อม
ตัง้แตต้่นนํา้ถึงปลายนํา้เช่น
ทางเดนิ ปลกูป่า ปลอ่ยสตัว์นํา้ 
ศาลาพกัผอ่น ป้าย คลอง 
แมนํ่า้ แหลง่นํา้ ป่าชายเลน 
 
 

พืน้ท่ีป่าชายเลน แหลง่นํา้
หรือชมุชนประมง กลุม่ท่ี
มีชาวประมง ประชาชน 
อาศยัอยู่ใกล้ 

ปีงบประมาณ 
2558-2559 

 
 
 
 
 

 
 
 

1.ให้ชาวประมงมีแหลง่จบัสตัว์
นํา้มากขึน้ทําให้มีรายได้ไปเลีย้ง
ครบครัว 
2.ประชาชนท่ีอยู่ในชมุชนจบัสตัว์
นํา้ได้มากขึน้ 
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กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มขีดความสามารถบริหารจดัการ 

4.1 แผนพัฒนาระบบการบริหารจดัการ 

4.1.1 โครงการน าระบบการบริหารจดัการเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (ECONOMI  VALUE  MANAGEMENT : EVM) มาบริหารจัดการ
องค์การสะพานปลา 

วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย วธีิการดําเนินการ 
 

พืน้ท่ีดําเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
(หน่วยงานสนบัสนนุ) 

1. เพ่ือให้รัฐวสิาหกิจคํานึง 
ถึงการลงทนุท่ีคุ้มค่า 
2. เพ่ือให้รัฐวสิาหกิจมีเป้า 
หมายและตวัชีว้ดัทัง้ระบบ 
ท่ีชดัเจนสามารถสะท้อนถึง
ความสามารถในการเพิม่
มลูคา่ให้กบักิจกรรมหรือธรุกิจ
ขององค์การ 
3.เพ่ือให้มีการนําระบบ EVM 
มาใช้ตามเกณฑ์การ
ประเมนิผลการดําเนินงานของ
รัฐวสิาหกิจ 
 
 
 

1. การนําระบบ EVM 
เช่ือมโยงกบั
กระบวนการบริหาร
จดัการการดําเนิน
ธรุกิจ 
2. วดัความก้าวหน้า
ของผลการคา่ EVM 
และเช่ือมโยงกบัการ
กําหนดผลตอบแทน
สําหรับผู้บริหาร
ระดบัสงู 
3. ดําเนินการให้เป็น 
ไปตามระยะเวลาท่ี 
สคร.กําหนด 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการกําหนด
ทิศทางฯและคณะทํางาน  EVM 
2. ศกึษาแนวทางตามคูมื่อท่ี สคร. 
กําหนด 
3. อบรมให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้อง 
4. ดําเนินการตามขัน้ตอนของ สคร. 
ให้ครบทกุระยะ 

1. สว่นกลาง 
2. สะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมงทกุแห่ง 

  2559-2562  
 

- ฝ่ายบริหารและพฒันา
องค์กร(คณะกรรมการ
กําหนดทิศทางฯและ
คณะทํางานEVM  และทกุ
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง) 
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4.2.2 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้โครงสร้างการบริหาร 
สอดคล้องกบับทบาทท่ี
เปล่ียนแปลงไปขององค์กร 
2. เพ่ือเพิม่ประสทิธิภาพในการ
บริหารงาน 
3. เพ่ือรองรับการขยายงานใน
อนาคต 
4. เพ่ือให้สามารถกําหนด
อตัรากําลงับคุลากรท่ี
เหมาะสมกบัปริมาณงาน และ
กรอบภารกิจ 
 

 มีโครงสร้างองค์กรและ
อตัรากําลงัท่ีเหมาะสม
ในการดําเนินงานให้
เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร   

1. จดัตัง้คณะทํางานเพ่ือพจิารณา
กรอบภารกิจ   โครงสร้างการ
บริหารงาน และอตัรากําลงัให้มี
ความสอดคล้อง และสามารถ
ปฏิบตังิานได้อย่างมีประสทิธิภาพ
และจดัทําร่างโครงสร้างใหม่ 
2.เสนอคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลาพจิารณาให้ความ
เห็นชอบโครงสร้างใหม่ 
3.เสนอกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และกระทรวงการคลงัเพ่ือ
ทราบ 
4.จดัสรรบคุลากรเข้าสูต่ําแหน่ง
ตามโครงสร้างใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

- ปีงบประมาณ 2559 การบริหารงานมีประสทิธิภาพ ผล
การดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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4.2.3 โครงการปรับปรุงระเบียบข้อบงัคับขององค์การสะพานปลา 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและงบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือทําการสอบทาน
ระเบียบข้อบงัคบัของอสป.ให้
สามารถใช้ในการปฏิบตังิานได้
อย่างครอบคลมุและมี
ประสทิธิภาพ 
2.เพ่ือปรับปรุงระเบียบ
ข้อบงัคบัท่ีมีอยู่ให้ทนัสมยั 
อสป.สามารถขบัเคล่ือนการ
ดําเนินงานในภารกิจปัจจบุนั
และการพฒันาธรุกิจในอนาคต
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
โปร่งใสและตรวจสอบได้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปรับปรุงระเบียบ
ข้อบงัคบัของอสป.ท่ี
สําคญัตอ่การ
ดําเนินงาน 

1.ตัง้คณะทํางาน 
2.ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัระเบียบ
ข้อบงัคบัตา่งๆของอสป.ทําการ
วเิคราะห์ จดัทําข้อสงัเกตและ
ข้อเสนอแนะ 
3.ปรับปรุงระเบียบข้อบงัคบัท่ี
สําคญัตอ่การดําเนินงานตามลําดบั
ความสําคญัหรือจําเป็นเร่งดว่นและ
เสนอผู้บริหารอนมุตัิตามระเบียบ
องค์การสะพานปลา 
4.ประกาศใช้และประชาสมัพนัธ์
เผยแพร่ในองค์กร 
 
 
 
 
 
 

ส่วนกลางขององค์การ
สะพานปลา 

ปีงบประมาณ 2559 1.ระเบียบข้อบังคบัของอสป.ท่ีมี
อยู่ ได้ รับการแก้ไขปรับปรุงให้
ทนัสมยัสอดคล้องกับกฎระเบียบ
กฏหมายใหม่ๆ  
2.การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
มีระเ บียบข้อบังคับท่ีทันสมัย
รองรับการเตบิโตขององค์กร 
3 . ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บัง คับ มี ค ว า ม
คร บถ้ ว น  คร อ บค ลุม ภ าร กิ จ
อง ค์ กร  มีค ว าม โ ป ร่ ง ใส แ ล ะ
ตรวจสอบได้ 
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4.2.4 โครงการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

1. เพ่ือให้การประเมนิผลการ
ปฏิบตังิานและการกําหนด
คา่ตอบแทนเป็นไปอย่างมี
ระบบ 
2. เพ่ือให้กระบวนการ
ประเมนิผลเป็นไปอย่าง
ยตุธิรรม  โปร่งใส 
3. เพ่ือก่อให้เกิดระบบ
คณุธรรม(Merit System)  ใน
การบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการประเมนิผล
การปฏิบตังิานของ
องค์การสะพานปลา
เป็นระบบท่ีมี
ประสทิธิภาพและมี
มาตรฐานน่าเช่ือถือ 

1. จดัตัง้คณะทํางาน 
2. กําหนดแนวทางในการปรับปรุง
ระบบการประเมนิผลและการ
กําหนดคา่ตอบแทนของบคุลากร 
3. จดัทํารายงานและคูมื่อการ
ประเมนิผล และการกําหนด
คา่ตอบแทนเสนอผู้บริหารพจิารณา
ให้ความเห็นชอบ 
4. ชีแ้จงทําความเข้าใจกบับคุลากร 
5. ดําเนินการ 
6. ตดิตามประเมนิผล 

ทกุหน่วยงานขององค์การ
สะพานปลา 

ปี 2559 – 2560 - 1.อสป.มีการประเมนิผลการ
ปฏิบตังิานท่ีมีมาตรฐาน
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
2.บคุลากรมีความเชือถือ
การประเมนิผลปฏิบตังิาน
และสร้างขวญักําลงัใจแก่
บคุลากร 
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4.2 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
4.2.1   โครงการปรับปรุงการก าหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่องาน (Competency) ในต าแหน่งต่างๆ 

วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย วธีิการดําเนินการ 
 

พืน้ท่ีดําเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
(หน่วยงานสนบัสนนุ) 

1. เพ่ือให้มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความ
สอดคล้องเชิงยทุธศาสตร์ 
2. เพ่ือให้มีระบบการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
3.เพ่ือให้มีระบบการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีนําไปสูก่าร
พฒันาคณุภาพชีวติและ 
เกิดความสมดลุระหว่าง 
คนกบังาน 
4. เพ่ือให้มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีการดําเนินงานตามหลกั
คณุธรรมและจริยธรรม 

1. พฒันาทรัพยากร
มนษุย์ให้มีความ
พร้อมทางด้านทกัษะ
ความรู้ความสามารถ
และคณุลกัษณะอ่ืนๆ
ท่ีจําเป็นตอ่งาน  
(Competency) 
2. ปรับปรุงด้านการ
สรรหา / คดัเลือก
บคุลากร 
3. ปรับปรุงด้านการ
วเิคราะห์มอบหมาย
งาน 
4. ปรับปรุงด้านการ
ประเมนิผลการ
ปฏิบตังิาน 

1. แตง่ตัง้คณะทํางานรับผดิชอบ
ดําเนินการ 
2. ศกึษา รวบรวมข้อมลู ด้านการ
บริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีอยู่ใน
ปัจจบุนั 
3. จดัทําแผนกลยทุธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และแผนปฏิบตัิ
การ 
4. ตดิตามและประเมนิผล 

1. สว่นกลาง 
2. สะพานปลา/  
ท่าเทียบเรือประมงทกุแห่ง 

2559-2560 
 

1.00 ฝ่ายบริหารและพฒันา
องค์กร 
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3.1 โครงการฝึกอบรมพนักงาน 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือสนบัสนนุ สง่เสริมให้
พนกังานพฒันาตนเอง ให้มี
ความรู้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง 
2. เพ่ือปลกูฝังคา่นิยมในการ
เรียนรู้ตลอดชีวติของบคุลากร 
3. เพ่ือสร้างทศันคตแิละ
ปลกูฝังคา่นิยมด้านคณุธรรม
และจริยธรรมในการทํางาน 
4. เพ่ือให้บคุลากรมีทกัษะและ
ความสามารถในการ
บริหารงาน มีความทุ่มเทใน
การทํางานในวชิาชีพเพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์กร 
 

1. จดัฝึกอบรม 
2. หลกัสตูร 
   2.1 หลกัสตูรมนษุย์
สมัพนัธ์และจิตวทิยา 
ภาพในการทํางาน 
   2.2 หลกัสตูรความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยั
และภาพแวดล้อมใน
การทํางาน 
   2.3 หลกัสตูโครงการ
นําร่องปรับปรุงการ
กําหนดทกัษะ ความรู้ 
ความสามารถและคณุ
ลกัษณท่ีจําเป็นตอ่งาน 
(Competency) 
2.4 หลกัสตูรการ
ป้องกนัการทําประมง
ผดิกฏหมาย(IUU)  

1. จดัทําแผนงาน/โครงการฝึกอบรม 
2.ดําเนินการฝึกอบรมตาม
แผนปฏิบตักิาร 
3.ประเมนิผลสมัฤทธ์ิจากการ
ฝึกอบรม 

1. สว่นกลาง 
2. สะพานปลา/ ท่าเทียบ
เรือประมงทกุแห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2559-2560 

1.50 

บคุลากรขององค์การสะพานปลา
ได้รับการพฒันาความรู้ 
ความสามารถอย่างเหมาะสม และ
ช่วยให้องค์การสะพานปลามีการ
ปรับบทบาทตามแผนการปฏิรูป
องค์กรได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
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4.3 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)   
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพ่ือให้องค์การสะพานปลา 
มีระบบงานสนับสนุนงานด้าน
การบริหารและงานด้านปฏิบตั ิ
การได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ
สารสนเทศมาช่วยใน
การปฏิบติงานด้านการ
บ ริ ห า ร เ พ่ื อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน การกําหนด
นโยบาย และการสั่ง
การด้านตา่งๆ 
 

1.ศึกษาข้อมูลความต้องการของ
ระบบ 
2.วเิคราะห์ระบบเพ่ือการออกแบบ 
3.กําหนดร่างขอบเขตของงาน 
4.คัดเลือก ทําสัญญาและจัดสรร
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํ า นั ก ง า น อ ง ค์ ก า ร  
สะพานปลา  
 
 

ปีงบประมาณ 
2559-2563 

 

ผู้บริหารมีข้อมูลท่ีถูกต้องและเพียงพอเพ่ือใช้
ในการบริหารงาน  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ  สามารถตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็ว ทนัการณ์ 
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2.5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้(KM)   
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ 
 

พืน้ที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้องค์การสะพานปลา 
มีการจัดการองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ มีมาตรฐานในการ
ปฏิบตังิานระบบตา่งๆ 
2. เพ่ือให้การสืบทอดงานใน
ตําแหน่งตา่งๆ มีประสทิธิภาพ 
3. เ พ่ือให้สามารถทบทวน 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้อย่างงรวดเร็ว มี
ประสทิธิภาพ 

1. มีคูมื่อการปฏิบตังิาน
พ ร้ อ ม แ ผ น ผั ง แ ส ด ง
ขัน้ตอนการดําเนินงาน
ในการปฏิบัติงานหลัก
ทุกด้าน รวบรวมไว้ใน
ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ
ภายในองค์กร 
2. นําระบบe-Learning 
มาช่วยในการถ่ายทอด
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห้ กั บ
พนกังาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือผลิตข้อมลูองค์ความรู้
ตา่งๆเข้าสูร่ะบบ 
2.สร้างกิจกรรมส่งเสริมการแบ่งปัน
องค์ความรู้ 

สํานักงานองค์การ  
สะพานปลา 

ปีงบประมาณ 
2559-2563 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานท่ีเป็น
ภารกิจสําคญัขององค์การสะพานปลาเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ  
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2.6 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
 

วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย วธีิการดําเนินการ 
 

พืน้ท่ีดําเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การพฒันาเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั และยกระดบั
ความสามารถของการให้ 
บริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์
ผา่นทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาครัฐก้าวไปสูร่ะดบั
ความสามารถในเร่ืองการบรู
ณาการ และเพิ่มประสทิธิภาพ
การให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวบ็ไซต์จะต้องมีเนือ้หา
เวบ็ไซต์ภาครัฐ
(Government 
Website Contents) ท่ี
เผยแพร่เพ่ือให้บริการ
ประชาชน ธรุกิจเอกชน 
ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครัฐและมีคณุ 
ลกัษณะของเวบ็ไซต์
ภาครัฐท่ีควรมี(Recom 
mended Features) 

ปรับปรุงเวบ็ไซต์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพ่ือให้
การพฒันาเว็บไซต์ขององค์กร
เป็นไปตามทิศทางเดียวกนักบั
หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ตามนโยบาย
การยกระดบัการพฒันา                 
e-Government ให้ก้าวหน้าสูร่ะดบั
มาตรฐานสากล และสําหรับเป็น
ช่องทางในการเปิดเผยและแบง่ปัน
ข้อมลูขา่วสาร และอํานวยความ
สะดวกในการบริการประชาชนทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 

สํานกังานองค์การ  
สะพานปลา  
 
 

ปีงบประมาณ
2559-2560 

 

0.100 เพิม่ประสทิธิภาพการให้บริการ 
รวมทัง้สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
เช่ืองโยงระหวา่งประชาชน 
ภาคธรุกิจ รวมถึงให้สามารถ
ก้าวไปสูก่ารบรูณาการ
เช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกนั 
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บทที่ 9 
แผนด้านการเงินขององค์การสะพานปลา 

พ.ศ. 2559 – 2563 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลแสดงฐานะการเงิน (ข้อมลูประกอบงบก าไรขาดทุน) 

 
1. บทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
  ในระยะหลายปีท่ีผา่นมาการดําเนินงานขององค์การสะพานปลาประสบปัญหาอย่างต่อเน่ือง  ทํา
ให้ผลประกอบการมีแนวโน้มลดลง โดยมีสาเหตสุาํคญัได้แก่ 
  1. รายได้จากการด าเนินงานหลักมีแนวโน้มลดลง  แม้ว่าองค์การสะพานปลาได้มีการขยาย
งานด้านธุรกิจเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่ม แต่ยงัไม่สามารถสร้างรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะท่ีรายได้
กว่าร้อยละ 80 ขององค์การสะพานปลามาจากการดําเนินงานของสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมงต่างๆ ซึ่งสว่น
ใหญ่ ได้แก่ รายได้จากการจดัเก็บคา่บริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเช่า
อาคารและท่ีดินเพื่อประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการประมงในพืน้ท่ีของสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมงต่างๆ  เป็น
เหตุให้รายได้ส่วนใหญ่ขององค์การสะพานปลาขึน้อยู่กับภาวการณ์ประมงเป็นหลกั และมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ตอ่เน่ืองจากภาวะประมงซบเซา ซึ่งมีสาเหตจุากปัจจยัภายนอกตา่งๆ ดงันี ้
  1) ทรัพยากรสตัว์นํา้ในประเทศเสือ่มโทรมจากการทําประมงมากเกินไป(Overfishing) 
  2) การทําประมงนอกนา่นนํา้ มีปัญหาเก่ียวข้องกับข้อตกลงและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีไม่เอือ้ต่อการ
ลงทนุของผู้ประกอบการของไทย 
  3) การสง่ออกสนิค้าสตัว์นํา้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจซบเซาทัว่โลก 
  4) ราคานํา้มันดีเซลสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ทําให้ชาวประมงประสบภาวะขาดทุน ต้องหยุดทําการ
ประมงจํานวนมาก 
  5) ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทําให้ปริมาณธุรกิจในพืน้ท่ีลดลง 
  2.  ปัญหาพืน้ที่ ธุรกิจลดลงของสะพานปลากรุงเทพ จากการท่ีสะพานปลากรุงเทพซึ่งเป็น
หน่วยสร้างรายได้สําคัญ ต้องส่งคืนพืน้ท่ีใช้งานประมาณคร่ึงหนึ่งให้กับสํานกังานทรพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เจ้าของท่ีดิน โดยพืน้ท่ีดังกลา่วสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีธุรกิจ ได้แก่ สว่นท่ีเป็นโรงคลมุจําหน่ายสตัว์นํา้ และอาคารแพ
ปลา  ทําให้มีปัญหาในการจดัเก็บรายได้ มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อผลการดําเนินงานในภาพรวมขององค์การ
สะพานปลาโดยเฉพาะในปี 2555 เป็นต้นมา 
  3. ค่าใช้จ่ายสูงขึน้ ทัง้ในสว่นของคา่ใช้จ่ายด้านบุคลากรจากการปรับขึน้คา่จ้าง คา่ตอบแทนตาม
นโยบายรัฐบาล และการปรับเพิ่มคา่จ้างประจําปี รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านการดูแลมาตรฐานสขุอนามัยสะพาน
ปลาและทา่เทียบเรือประมง  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิตนํา้สะอาดล้างสตัว์นํา้ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบบําบดันํา้
เสีย ทําให้องค์การสะพานปลามีต้นทุนการดําเนินงานในส่วนนีเ้พิ่มขึน้ ไม่นับรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 
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บํารุงรักษาอาคาร สิ่งปลกูสร้างในหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งสว่นใหญ่มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ในขณะท่ี
การบํารุงรักษาเป็นไปอยา่งจํากดั เน่ืองจากขาดแคลนงบประมาณ 
  4. แผนการหารายได้เพิ่มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  แม้วา่ในปีท่ีผา่นมาองค์การสะพานปลาจะ
มีโครงการหารายได้เพิ่มจากการบริหารทรัพย์สินในสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมงต่างๆ หลายโครงการ 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนาท่ีดินบ้านพักพนักงานทีท่าเทียบเรือประมงหัวหิน การการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ยก
กรรมสทิธ์ิท่ีทา่เทียบเรือประมงชุมพร เป็นต้น แตโ่ครงการสว่นใหญ่ไม่สามารถสร้างรายได้ตามเป้าหมาย เน่ืองจากมี
อุปสรรคในการดําเนินโครงการ ในขณะท่ีการดําเนินงานด้านธุรกิจ โดยเฉพาะโครงการจัดส่งสินค้าสตัว์นํา้และ
ผลิตภณัฑ์สตัว์นํา้แปรรูปให้กับกรมราชทัณฑ์ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกรม
ราชทณัฑ์ 
2. หลักเกณฑ์และสมมติฐานปีปัจจุบัน และปีล่วงหน้า 

องค์การสะพานปลา ใช้หลักเกณฑ์และสมมติฐานปีปัจจุบันและปีล่วงหน้า ในการจัดทํา
งบประมาณปี 2559 โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานปี 2558  ท่ีผ่านมา และประมาณการรายได้ตามแผนหา
รายได้เพิ่มของแตล่ะหนว่ยงาน และแผนงานโครงการท่ีสาํคญั เช่น โครงการศนูย์กลางค้าสตัว์นํา้กรุงเทพ ,โครงการ
พฒันาศักยภาพสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงต่างๆ ส่วนค่าใช้จ่ายใช้เกณฑ์ตามภาวะ ค่าครองชีพท่ีเพิ่มขึน้
โดยเฉพาะหมวดเงินเดือน และหมวดสาธารณูปโภค   แต่ยังคงยึดหลักประหยัดตามความจําเป็นในส่วนท่ี
ดําเนินการได้ สําหรับประมาณการในปี 2559 – 2563  ประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ประมาณ 5%  
แตท่ัง้นีจ้ะพิจารณาความเป็นไปได้ในแตล่ะรายการประกอบการพิจารณาด้วย 
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 ประมาณการงบก าไรขาดทนุ 
            ปีงบประมาณ 2559-2563 

                     
                                   หนว่ย:ล้านบาท 

รายการ 2557 2558 2559 2560 2561
รายได้

- แผนงานให้บริการ 197.532 207.409 217.779 228.668 240.101

- แผนงานด าเนินธุรกิจ/โครงการ 80.994 89.093 98.003 107.803 118.583

- กองทนุสงเคราะห์ 4.204 4.414 4.635 4.867 5.110

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

ค่าใช้จ่าย

- แผนงานให้บริการ 202.633 212.765 223.403 234.573 246.302

- แผนงานด าเนินธุรกิจ/โครงการ 75.007 82.508 90.758 99.834 109.818

- กองทนุสงเคราะห์ 4.204 4.414 4.635 4.867 5.110

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

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 1.106 1.461 1.863 2.318 2.833  
 
หมายเหต ุ
1. ปี 2559 เป็นตวัเลขตามงบประมาณประจําปี 2559 ท่ีตัง้ไว้เป็นปีฐาน 
2. รายได้ -รายจ่ายแผนงานให้บริการ เพิ่มขึน้ 5 %ทกุๆปี 
3. รายได้ –รายจ่ายแผนงานดําเนินธุรกิจ/โครงการ เพิ่มขึน้ 10 %ทกุๆปี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      
   2559 2560 2561 2562 2563 



 

 

 

97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การสะพานปลา 
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 


