คานา
การดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ต้ องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวทังจากภายนอกและภายใน
้
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งเป็ นผลให้
ธุรกิจในภาคประมงได้ รับผลกระทบและประสบปั ญหาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ และมีผลต่อเนื่องถึงการเติบโตของ
องค์การสะพานปลาในระยะยาว เนื่องจากรายได้ หลักขององค์ การสะพานปลามาจากการจัดเก็บค่าบริ การ
และค่าธรรมเนียมต่างๆจากการให้ บริ การของสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมง ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ภาวะประมงเป็ น
หลัก
องค์ ก ารสะพานปลาจึ ง มี แ นวทางการปรั บ บทบาทการด าเนิ น งานเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและ
ผลกระทบต่อการด าเนิ นงาน โดยสานักงานคณะกรรมการรั ฐ วิส าหกิ จ ร่ วมกับส านัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ง ชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ กาหนดแนวนโยบายภาครั ฐ
(Statement of Direction หรื อ SOD ) ให้ องค์การสะพานปลามีการทบทวนบทบาทและทิศทางการดาเนินงาน
โดยเน้ นให้ องค์ การสะพานปลามีการแยกบทบาทที่ชัดเจนในด้ านการดาเนินงานทางพาณิชย์และทางสังคม
รวมทังการบริ
้
หารจัดการให้ เป็ นเชิงรุกมากขึ ้น และบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ที่มีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ทังนี
้ ้ องค์การสะพานปลาได้ มีการรวบรวมโครงการต่างๆจากหน่วยปฏิบตั ิทุกๆฝ่ าย และนามา
จัดทาเป็ นแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๙ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวกาหนดแนวทางการดาเนินงานขององค์ การสะพานปลา
ประกอบด้ วยโครงการตามพันธกิจขององค์การสะพานปลารวม ๑๙ โครงการ ในจานวนนี ้เป็ นโครงการภายใต้
กลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ๑๐ โครงการ และโครงการภายใต้ กลยุทธ์ ด้านส่งเสริ มการประมงและบริ หารจัดการ
๙ โครงการ ได้ มีการกาหนดกรอบเวลาการดาเนินงานไว้ และอาจมีการเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสม หาก
สถานการณ์เปลีย่ นไป
สานักงานยุทธศาสตร์ และแผนงาน

๑

สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ ท่ ี ๑ พัฒนาการตลาดสินค้ าสัตว์ นา้ ให้ ได้ มาตรฐานและเป็ นธรรม
๑)โครงการศูนย์กลางอาหารทะเลกรุงเทพ(Bangkok Seafood Complex)
๒)โครงการศูนย์กลางนาเข้ าและส่งออกสัตว์น ้าสมุทรสาคร
๓) โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรื อประมง
๔) โครงการสนับสนุนการทาประมงนอกน่านน ้าไทย
๕) โครงการจัดเก็บข้ อมูลการทาประมงด้ วยFMO Mobile Application
กลยุทธ์ ท่ ี๒เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้
๑) โครงการก่อสร้ างโรงคัดเลือกบรรจุและเก็บผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้า(ต่อเนื่อง
ระยะที่ ๒) ท่าเทียบเรื อประมงชุมพร
๒) โครงการซื ้อขายสินค้ าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้าแปรรูปคุณภาพ
๓) โครงการจตุจกั รสัตว์น ้าสะพานปลากรุงเทพ
๔) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมงปี ๒๕๕๙
๕) โครงการสนับสนุนการใช้ เครื่ องติดตามเรื อประมง(VMS)
กลยุทธ์ ท่ ี ๓ เสริมสร้ างสังคมประมงไทยให้ เข้ มแข็ง
๑) โครงการอุดหนุนอาชีพการทาประมงสูค่ วามยัง่ ยืน
๒) โครงการฟื น้ ฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
๓) โครงการอุดหนุนและส่งเสริ มการศึกษาด้ านประมง

หน้ า
๔
๙
๑๐
๑๒
๑๘
๒๐
๒๕
๒๗
๒๘
๓๐
๓๒
๓๕
๔๕
๔๗
๔๘
๕๒
๕๖

๒

สารบัญ
กลยุทธ์ ท่ ี ๔เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
๑) โครงการบริ หารจัดการเพื่อสร้ างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
๒) โครงการปรับปรุงการกาหนดทักษะความรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะที่จาเป็ นต่องาน(Competency)ในตาแหน่งต่างๆ
๓) โครงการฝึ กอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา
๔) โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information
System : MIS)
๕) โครงการพัฒนาระบบบริ หารจัดการองค์ความรู้ Knowledge
Management (KM) ต่อเนื่อง
๖) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
(ต่อเนื่อง)

๕๙
๖๐
๖๒
๖๔
๗๐
๗๓
๗๕

๓

บทที่ ๑
บทนา
ตามที่ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง ได้ กาหนดแนวนโยบายภาครั ฐ
(Statement of Direction หรื อ SOD) หลักการและแนวทางการดาเนินงานในปี ๒๕๕๕ ให้ องค์การสะพาน
ปลาปรั บบทบาทองค์กรเพื่อดาเนินการเชิ งพาณิ ชย์ในการเป็ นเครื่ องมือ ของรั ฐด้ านประมงและตลาดสัตว์น ้า
โดย เน้ นให้ องค์ การสะพานปลาดาเนินการตามแนวนโยบายภาครัฐ ซึ่งได้ กาหนดหลักการและแนวทางการ
ดาเนินงานตาม SOD ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ไว้ ดงั นี ้
องค์ การสะพานปลา:บริ หารจัดการองค์กรอย่างประสิทธิภาพ และส่งเสริ มการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจประมงและตลาดสัตว์น ้าของประเทศ
แผนระยะสัน้
๑. ศึกษาบทบาทและทิศทางการดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับนโยบายรัฐบาล และเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบนั
๒. นาแผนฟื น้ ฟูองค์กรมาปฏิบตั ิให้ เกิดผลเป็ นรูปธรรม
๓. ให้ สถาบันการเงินมาบริ หารงานด้ านสินเชื่อขององค์กร
๔. จัดทาแผนการบริ หาร พัฒนา ปรับปรุ ง ทรัพยากร ที่มีอยู่ในทุกด้ านให้ มีประสิทธิ ภาพ ได้
มาตรฐาน ซึ่งรวมถึ งการให้ บริ ก ารสะพานปลาที่ถูก สุขลักษณะ และการให้ ความรู้ แก่
ชาวประมง
๕. ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปิ ดการค้ าเสรี และ AEC ที่มีตอ่ องค์กร
๖. เร่งกาหนดรูปแบบ แนวทาง และวิธีดาเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้ ชดั เจน
แผนระยะยาว
๑. พัฒนาระบบฐานข้ อมูลของเครื อข่ายชาวประมง และผู้ประกอบการทางด้ านธุรกิจอาหาร
ทังใน/ต่
้ างประเทศ เพื่อเป็ นตัวกลางในการซื ้อ-ขายสินค้ าประมง
๒. พัฒ นาการบริ หารความเสี่ย งให้ สามารถรองรั บ สภาวการณ์ ต่า งๆ เช่ น ภัยธรรมชาติ
กฎระเบียบที่เข้ มข้ นของประเทศที่เข้ าไปทาประมงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ ก ารสะพานปลา จึ ง ได้ ก าหนดวิ ส ัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และกลยุท ธ์ ใ นการด าเนิ น งานให้
สอดคล้ องกับ SOD และสามารถแก้ ไขจุดอ่อน ปั ญหา อุปสรรค ของธุ รกิจ โดยคานึงถึงทิศทางสาคัญของ
ภาครัฐ และทาการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ๒๕๕๙ ตามแนวทางดังกล่าว

๔

วิสัยทัศน์
“ เป็ นองค์ กรหลักด้ านตลาดสัตว์ นา้ และส่ งเสริมธุรกิจประมง ”
พันธกิจ
๑. ให้ บริการตลาดสินค้ าสัตว์ นา้ ที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็ นธรรม โดย
จัดให้ มีสถานที่ขนถ่ายและจาหน่ายสัตว์น ้าที่ได้ มาตรฐานสุขอนามัย รวมถึงระบบตลาดที่เป็ นธรรม พร้ อมสิ่ง
อานวยความสะดวกที่จาเป็ น เพื่อให้ บริ การแก่ชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริ โภค
๒. ส่ งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนั บสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง เป็ น
การช่วยเหลือโดยใช้ เงินทุนส่งเสริ มการประมง เพื่อ ส่งเสริ มฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และบูรณะ
หมู่บ้านประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการดาเนินงานให้ กบั สถาบันการประมงต่างๆ การสนับสนุนงานวิจัย
ด้ านประมง และการให้ ทนุ การศึกษาแก่บุตรชาวประมง
๓. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารฐานะการเงิ น ที่ ม่ ั นคงขององค์ ก ร โดยการเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพในการหารายได้ จากการดาเนินงานตามภารกิจ และการบริ หารจัดการทรัพย์ สินที่มีอ ยู่ให้ เกิ ด
ประโยชน์
๔. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้ มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่ งใส ตรวจสอบได้
โดยการเพิ่มขีด ความสามารถบริ ห ารจัด การ พัฒ นาศัก ยภาพบุค ลากรในองค์ กร รวมถึง การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ
กลยุทธ์ ท่ ี ๑ พัฒนาการตลาดสินค้ าสัตว์ นา้ ให้ ได้ มาตรฐานและเป็ นธรรม
การพัฒ นาการตลาดสัต ว์ น า้ จัด เป็ นภารกิ จ หลัก ขององค์ ก ารสะพ านปลา ซึ่ ง ได้ มี ก าร
ดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีในปั จจุบนั ซึ่งมีการเปลี่ ยนแปลงสภาวะแวดล้ อมอยู่ตลอดเวลาทาให้
องค์การสะพานปลาต้ องปรับแผนการดาเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ ดงั กล่าว โดยการพัฒนาอาจแยกได้
เป็ นสองส่วนใหญ่ๆ ได้ แก่ การพัฒนาสิง่ ปลูกสร้ าง สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ หรื อด้ าน hardware และการ
พัฒนาด้ านการบริ หารจัดการระบบตลาด ตลอดจนระบบข้ อมูลข่าวสารต่างๆหรื อ software โดยองค์ การ
สะพานปลาได้ กาหนดโครงการในปี ๒๕๕๙ รายละเอียดดังนี ้
๑) โครงการศูนย์กลางอาหารทะเลกรุงเทพ(Bangkok Seafood Complex)
๒) โครงการศูนย์กลางนาเข้ าและส่งออกสัตว์น ้าสมุทรสาคร
๓) โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรื อประมง
๔) โครงการสนับสนุนการทาประมงนอกน่านน ้าไทย
๕) โครงการจัดเก็บข้ อมูลการทาประมงด้ วยFMO Mobile Application

๕

กลยุทธ์ ท่ ี ๒เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้
จากการที่รายได้ หลักจากการดาเนินงานด้ านการให้ บริ การสถานที่ขนถ่ายและจาหน่ายสัตว์
น ้ามีแนวโน้ มลดลงตามภาวะประมงในสถานการณ์ ปัจจุบนั ทาให้ องค์การสะพานปลาต้ องกาหนดกลยุทธ์ ใน
การหารายได้ เพิ่มจากกิจกรรมอื่นๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมประมงในบริ เวณพื ้นที่สะพานปลาและ
ท่าเทียบเรื อประมงต่างๆ เช่น ก่อสร้ างอาคารแพปลา , ให้ เช่าพื ้นที่แปรรูปสินค้ าสัตว์น ้า และเช่าพื ้นที่โรงน ้าแข็ง
สาหรับรักษาคุณภาพสัตว์น ้า โดยกาหนดโครงการภายใต้ กลยุทธ์ รายละเอียด ดังนี ้
๑) โครงการก่อสร้ างโรงคัดเลือกบรรจุและเก็บผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้า(ต่อเนื่องระยะที่ ๒)ท่าเทียบ
เรื อประมงชุมพร
๒) โครงการซื ้อขายสินค้ าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้าแปรรูปคุณภาพ
๓) โครงการจตุจกั รสัตว์น ้าสะพานปลากรุงเทพ
๔) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง ปี ๒๕๕๙
๕) โครงการสนับสนุนการใช้ เครื่ องติดตามเรื อประมง(VMS)
กลยุทธ์ ด้านส่ งเสริมการประมงและบริหารจัดการ
กลยุทธ์ ท่ ี ๓ เสริมสร้ างสังคมประมงไทยให้ เข้ มแข็ง
เป็ นหนึ่งในวัตถุประสงค์การดาเนินงานที่กาหนดได้ ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพ
ปลา พ.ศ.๒๔๙๖ ได้ แก่ การจัดส่งเสริ มฐานะ สวัสดิการหรื ออาชีพของชาวประมง จัดเป็ นภารกิจเชิงสังคมซึ่ง
องค์การสะพานปลาให้ ความสาคัญและดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทังกั
้ บกลุม่ ชาวประมงและผู้ประกอบการ
ธุรกิจประมงต่างๆ รายละเอียด ดังนี ้
๑) โครงการอุดหนุนอาชีพการทาประมงสูค่ วามยัง่ ยืน
๒) โครงการฟื น้ ฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
๓) โครงการอุดหนุนด้ านการศึกษา
กลยุทธ์ ท่ ี ๔ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
เป็ นการดาเนินการเพื่อ สนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามพันธกิ จให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้นและ
เป็ นไปตามนโยบายที่กระทรวงการคลังกาหนดรายละเอียด ดังนี ้
๑) โครงการบริ หารจัดการเพื่อสร้ างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
๒) โครงการปรับปรุงการกาหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่จาเป็ นต่องาน
(Competency)ในตาแหน่งต่างๆ
๓) โครงการฝึ กอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา
๔) โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information
System : MIS)

๖

๕) โครงการพัฒนาระบบบริ หารจัดการองค์ความรู้ Knowledge
Management (KM) ต่อเนื่อง
๖) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ(ต่อเนื่อง)

๗

บทที่ ๒
รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ ท่ ี ๑
พัฒนาการตลาดสินค้ าสัตว์ นา้ ให้ ได้ มาตรฐานและเป็ นธรรม
รวม ๕ โครงการ ได้ แก่
๑) โครงการศูนย์ กลางอาหารทะเลกรุงเทพ(BangkokSeafood Complex)
๒) โครงการศูนย์ กลางนาเข้ าและส่ งออกสัตว์ นา้ สมุทรสาคร
๓) โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาท่ าเทียบเรือประมง
๔) โครงการสนับสนุนการทาประมงนอกน่ านนา้ ไทย
๕) โครงการจัดเก็บข้ อมูลการทาประมงด้ วยFMO Mobile Application

๘

โครงการศูนย์ กลางอาหารทะเลกรุงเทพ(Bangkok Seafood Complex)
๑. หลักการและเหตุผล
สะพานปลากรุงเทพมีการดาเนินการและเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ มู าใช้ บริ การมาเป็ นระยะเวลา ๕๐
ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสะพานปลากรุ งเทพได้ รับใช้ และให้ บริ การแก่ผ้ มู าใช้ บ ริ การและเป็ นที่ยอมรับ
ของประชาชนเนื่องด้ วยศักยภาพในทาเลที่ตงของสถานที
ั้
่และด้ านการคมนาคม ด้ านการขนส่งรวมทังความเป็
้
น
ตลาดกลางสัตว์น ้าที่ประชาชนให้ ความเชื่อถือและให้ การยอมรับในการบริ การในความเป็ นตลาดกลางสัตว์น ้า
มาโดยตลอด
ปั จจุบนั สะพานปลากรุ งเทพมีสภาพชารุ ดและทรุ ดโทรมตามกาลเวลาและควรที่จะได้ รับการ
ปรับปรุ งและดาเนินการแก้ ไข เพื่อรองรับกับการขยายตัวและสนองความต้ องการของประชาชนและผู้บริ โภค
ดังกล่าวและ เพื่อให้ สะพานปลากรุ งเทพเป็ นตลาดกลางสัตว์น ้าที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน สะอาดและถูก
สุขอนามัย เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกรมประมงและเป็ นที่ยอมรั บจากต่างประเทศสะพานปลากรุ งเทพจึง
ต้ องการที่จะปรับปรุงและพัฒนาสิง่ ปลูกสร้ างในบริ เวณพื ้นที่ของสะพานปลากรุ งเทพให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ผู้
มาใช้ บริ การสามารถซื ้อหาสัตว์น ้าที่มีคุณภาพปราศจากสารปนเปื ้อน และสามารถรับประทานอาหารทะเล ที่
ปรุงจากวัตถุดิบที่สด สะอาด ภายในบรรยากาศริ มแม่น ้าเจ้ าพระยา
นอกเหนื อจากการพัฒนาสะพานปลากรุ งเทพให้ มี มาตรฐานสากลและเป็ นที่ ยอมรั บ จาก
ต่างประเทศแล้ ว องค์การสะพานปลามุ่งหวังให้ สะพานปลากรุ งเทพเป็ นศูนย์กลางธุรกิจประมงและศูนย์เรี ยนรู้
ด้ านการประมงและตลาดสัตว์ น ้า โดยศูนย์เรี ยนรู้ ดั งกล่าวจะเป็ นสถานที่เรี ยนรู้ ถึงวิถีชีวิตของกิ จกรรมต่างๆ
ภายในสะพานปลากรุงเทพไม่วา่ จะเป็ นด้ านการประมง ด้ านการตลาด ด้ านการซื ้อขายสัตว์น ้าและด้ านการขน
ถ่ายสัตว์น ้าอย่างเป็ นรู ปธรรม รวมทังเป็
้ นแหล่งเรี ยนรู้ ให้ แก่เด็ก เยาวชน และผู้สนใจรวมถึงชาวต่างชาติที่มา
ศึกษาดูงานซึ่งจะได้ ร้ ู ถึงกิจกรรมของสะพานปลากรุ งเทพว่ามี การดาเนินกิจกรรมอย่างไร ทังนี
้ ้จะมีเจ้ าหน้ าที่
คอยให้ คาแนะนาและ มีเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ ประชาชนที่สนใจได้ ศึกษาและเรี ยนรู้ ได้ ร้ ู ได้ เห็น
และได้ สมั ผัสองค์ความรู้ตา่ งๆ อย่างแท้ จริ งเพื่อจะได้ มีความรู้ ความสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้ เป็ นศูนย์กลางในการประกอบธุรกิจประมง การค้ าสัตว์
น ้าและเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ด้านการประมง และการตลาดสัตว์น ้า
(๒) เพื่อให้ สะพานปลากรุ งเทพเป็ นตลาดกลางสัตว์ น ้าที่ทนั สมัย และได้ มาตรฐานสุขอนามัย
เป็ นต้ นแบบ ในการพัฒนา และศึกษาดูงานของประเทศ
๙

(๓) เพื่อให้ มีการใช้ ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามศักยภาพของทาเลที่ตงั ้ ซึง่ อยูใ่ นย่านธุรกิจ และ
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
(๔) เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั สินค้ าสัตว์น ้าจากการควบคุม คุณภาพที่ถกู ต้ อง ทาให้ ชาวประมง
สามารถจาหน่ายสินค้ าได้ ราคาสูงขึ ้น
๓. เป้าหมายของโครงการ
๑. ก่อสร้ างอาคาร สิง่ ปลูกสร้ าง และสิง่ อานวยความสะดวก เพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ แก่
ตลาดกลางสัตว์น ้าทันสมัย อาคารสานักงาน Factory Outlet, Fish Market Q-Mart ,ภัตตาคารอาหารทะเล
๒. พัฒ นาระบบตลาด ให้ เ ป็ นตลาดสัต ว์ น า้ คุ ณ ภาพ จ าหน่ า ยโดยระบบประมู ล มี ก าร
ตรวจสอบคุณภาพ ขึ ้นทะเบียนสมาชิก และจัดระบบฐานข้ อมูลราคาสัตว์น ้า
๔. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘– ๒๕๖๒
๕. สถานที่ดาเนินงาน
บริ เวณสะพานปลากรุงเทพเดิม ริ มแม่น ้าเจ้ าพระยา แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
๖. รายละเอียดของโครงการ
ร่วมลงทุนกับเอกชนใลักษณะ PPP โดยดาเนินการดังนี ้
๑. ออกแบบเบื ้องต้ นและกา หนดเงื่อนไขการเสนอโครงการ
๒.ออกประกาศให้ เอกชนผู้สน ใจเสนอโครงการร่วมลงทุน
๓. องค์การสะพานปลาบริ หารจัดการในกิจกรรมด้ านตลาดกลางสัตว์น ้า และศูนย์เรี ยนรู้สว่ น
อื่นๆ ให้ เอกชนผู้ลงทุนบริ หาร
๗. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
๑.ผู้บริ โภคสินค้ าสัตว์น ้า ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถเที่ยว
ชมและเลือกซื ้อสินค้ าสัตว์น ้าที่มีความสด สะอาด พร้ อมรับประทาน และสามารถต่อธุรกิจ สินค้ าประมงได้
๒.พัฒนาสะพานปลากรุงเทพเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งใหม่ของประเทศไทยริ ม
แม่น ้าเจ้ าพระยา
๓.เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศ ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร
๙. การบริหารจัดการ
บริ หารจัดการโดยองค์การสะพานปลา
๑๐

๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
ปั จจัยเสี่ยง

ประเภท/ระดับ

ความเสียหาย

การจัดการ

ระยะเวลาดาเนินการ

๑. การขอทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรี

C/ปานกลาง

โครงการไม่สามารถ
ดาเนินการได้

ประสานกษ.และสศช.
เพื่อหารื อแนวทาง
นาเสนอ

ต.ค.๕๘-ม.ค.๕๙

๒. การจัดหา
งบประมาณลงทุน

F/สูง

โครงการไม่สามารถ
ดาเนินการได้

เจรจาร่วมทุนกับกทม.

ต.ค.๕๘-ม.ค.๕๙

๓. การต่อสัญญาเช่า
ที่ดนิ กับกรมธนารักษ์

C/ปานกลาง

โครงการไม่สามารถ
ดาเนินการได้

ประสานเบื ้องต้ นกับ
กรมธนารักษ์

ต.ค.๕๘-ม.ค.๕๙

๑๑. แผนการดาเนินงาน

ลาดับ

กิจกรรม

๑

จัดทารายงานการศึกษาความเป็ นไปได้
โครงการและเสนอคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลาให้ ความเห็นชอบ
เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้
ความเห็นชอบและสนับสนุนโครงการ
เจรจากรมธนารักษณ์เพื่อทาสัญญาเช่าที่ดิน
ในด าเนิ น โครงการและรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
สรุปรายงานการดาเนินโครงการในภาพรวม
ทังหมดพร้
้
อมนาเสนอแนวทางการให้ เอกชน
ร่วมลงทุนต่อคณะกรรมการองค์การสะพาน
ปลา

๒
๓

๔

๒๕๕๘
ตค พย ธค มค กพ มีค

๒๕๕๙
เมย พค มิย

กค

สค

กย

๑๑

โครงการศูนย์ กลางนาเข้ าและส่ งออกสัตว์ นา้ สมุทรสาคร
๑.หลักการและเหตุผล
จังหวัดสมุทรสาครจัดเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรู ปสั ตว์ น ้าที่สาคัญของประเทศ ด้ วย
ทาเลที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริ เวณอ่าวไทยด้ านใน(อ่าวตัว ”ก”) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการทาประมงและการค้ ามาตังแต่
้ ในอดีต
ในขณะที่ชาวประมง และผู้ประกอบการของไทยมีการพัฒนาทังในด้
้ านเทคโนโลยีการทาประมง และการแปร
รูปสัตว์น ้า ทาให้ ในในช่วงหลายปี ที่มาจนถึงปั จจุบนั ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว์น ้า และมูลค่าการส่งออกสินค้ า
สัตว์น ้าเป็ นลาดับต้ นๆ ของโลก
ผลจากการที่อุต สาหกรรมแปรรู ปสัตว์ น ้ามี การขยายตัว อย่า งรวดเร็ ว ประกอบกับการท า
ประมงมากเกินไปในช่วงหลายทศวรรษที่ผา่ นมา ทาให้ ประเทศไทยประสบปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบ และมีการ
นาเข้ าสัตว์น ้าจานวนมากเพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการแปรรู ป เพื่อส่งเป็ นสินค้ าออกที่ทารายได้ ให้ กับประเทศจานวน
กว่าสองแสนล้ านบาทในแต่ละปี นอกจากนี ้ อุตสาหกรรมแปรรู ปสัตว์น ้าของไทยยังต้ องเผชิญกับปั ญหาอื่นๆ
อีกหลายประการ นอกเหนือจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ซึง่ ปั ญหาสาคัญประการหนึ่ง คือต้ นทุนการขนส่งสินค้ า
ที่คอ่ นข้ างสูง เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ
การจัดตัง้ ศูนย์ กลางนาเข้ าและส่งออกสัตว์ น ้าสมุท รสาคร โดยจัดให้ มี จุดบริ การเบ็ดเสร็ จ
(One Stop Service) ทังในด้
้ านการตรวจรับรองแหล่งที่มาของสินค้ า ด่านตรวจกักกันโรค พิธีการด้ านศุลกากร
รวมถึงสุขอนามัยของสัตว์ น ้า จึงมี สว่ นสาคัญในการลดต้ นทุนการขนส่งสินค้ า เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ง ขัน ให้ กับผู้ประกอบการของไทย โดยเฉพาะในอุต สาหกรรมแปรรู ป สัตว์ น ้า ซึ่ง มี ศูนย์ ร วมอยู่ที่ จัง หวัด
สมุทรสาคร
๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ สะพานปลาสมุทรสาครเป็ นศูนย์ กลางในการให้ บริ การด้ านการนาเข้ าและส่งออก
สินค้ าสัตว์น ้า
๒. เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการค้ าสัตว์ น ้า โรงงานแปรรู ป ตลอดจนผู้ประกอบธุ รกิ จประมง ได้ รับ
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลดเวลา ขันตอน
้
และค่าใช้ จ่ายในการดาเนินธุรกิจ
๓. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ กบั ผู้ประกอบการของไทย
๓.เป้าหมายของโครงการ
สะพานปลาสมุทรสาครสามารถรองรั บเรื อ ขนส่งเพื่อ ให้ บริ ก ารขนถ่ายสัตว์ น ้านาเข้ า และ
ผลิตภัณฑ์ สตั ว์ นา้ เพื่ อการส่งออกอย่างมี ประสิทธิ ภาพ พร้ อมสิ่งอ านวยความสะดวกที่ จาเป็ น โดยมี ก าร
ให้ บริ การจุดบริ การเบ็ดเสร็ จ(One Stop Service) ในการนาเข้ าและส่งออกสินค้ าสัตว์น ้า
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๔.ระยะเวลาโครงการ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.งบประมาณและแหล่ งเงินทุน
งบประมาณแผ่นดินและเอกชนร่วมลงทุน
๖.สถานที่ดาเนินงาน
สะพานปลาสมุทรสาคร ริ มแม่น ้าท่าจีน ถนนวิเชียรโชฎก อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
เนื ้อที่ ๗-๓-๙๖.๑ ไร่(เป็ นพื ้นที่ปัจจุบนั ๗-๓-๒๘.๒ ไร่ และจัดซื ้อเพิ่มเติม ๖๗.๙ ตารางวา)
๗.รายละเอียดของโครงการ
แบ่งเป็ นสองส่วนดังนี ้
ส่วนที่ ๑ ประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจเสนอโครงการพัฒนาพื ้นที่ เพื่อปรับปรุงพื ้นที่ให้ เป็ น
ท่าเทียบเรื อขนส่งสินค้ า พร้ อมสิง่ อานวยความสะดวก โดยกาหนดเงื่อนไขให้ สทิ ธิบริ หารพื ้นที่ 30 ปี และต้ อง
เสนอผลประโยชน์ตอบแทน และค่าเช่าให้ องค์การสะพานปลาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ส่วนที่ ๒ – สารวจและออกแบบก่อสร้ างอาคารให้ บริ การนาเข้ าและส่งออกจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ
(One Stop Service)
- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ กรมประมง กรมศุลกากร กรมเจ้ าท่า เพื่อ
ออกแบบระบบเชื่อมโยงเครื อข่าย และบูรณาการความร่วมมือในการให้ บริ การ
๘.ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
(๑)เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ กบั ผู้สง่ ออกสินค้ าสัตว์น ้าของไทยการจัดให้ มีทา่ เรื อ
ขนส่งสินค้ าสัตว์น ้าในจังหวัดที่เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมประมง และการแปรรูปสัตว์น ้า จะช่วยลดต้ นทุนด้ าน
การขนส่งทังในส่
้ วนของการนาเข้ าวัตถุดิบ และการส่งออกสินค้ าสัตว์น ้า ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถ
แข่งขันได้ ในตลาดโลก นอกจากนี ้ การอานวยความสะดวกในขันตอนการน
้
าเข้ าและส่งออก ด้ วยการจัดให้ มีจุด
บริ การเบ็ดเสร็ จ จะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ วให้ กบั ผู้สง่ ออก ลดเวลาและค่าใช้ จ่ายได้ เป็ นจานวนมาก
(๒)สินค้ าสัตว์น ้าได้ มาตรฐานสุขอนามัย ด้ วยระยะเวลาในการขนส่งที่สนลง
ั ้ ประกอบกับการ
ดูแลมาตรฐานสุขอนามัยของสถานที่ขนถ่าย และกระบวนการการขนส่ง จะช่วยลดการปนเปื ้อ นในสินค้ า
โดยเฉพาะในวัตถุดิบ ลดปั ญหาด้ านสุขอนามัยของสินค้ า
(๓) ลดปั ญหาการตรวจสอบย้ อนกลับของสัตว์น ้า การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่มีหน้ าที่
ตรวจสอบที่มาของสินค้ า จะช่วยให้ การระบุแหล่งที่มาของสอนค้ าสัตว์น ้ามีประสิทธิภาพมากขึ ้น
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๙.การบริหารจัดการ
การบริ หารโครงการในขันตอนการก่
้
อสร้ าง เป็ นการดาเนินงานร่ วมกันระหว่างเอกชนผู้ได้ รับ
สิทธิ และองค์การสะพานปลาในฐานะผู้รับผิดชอบพื ้นที่ดาเนินการ
เมื่ อการก่ อ สร้ างแล้ ว เสร็ จ องค์ ก ารสะพานปลาจะทาหน้ า ที่บ ริ หารในส่ว นของจุด บริ ก าร
เบ็ดเสร็ จ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องจัดส่งเจ้ าหน้ าที่มาประจาเพื่ออานวยความสะดวกให้ กับ
ผู้ประกอบการ
สาหรับพื ้นที่บริ การท่าเทียบเรื อขนส่ง เอกชนเป็ นผู้บริ หาร ตามเงื่อนไขที่องค์การสะพานปลา
กาหนด
๑๑. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรม

๑
๒
๓
๔

แต่งตังคณะท
้
างานโครงการ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ศึกษาออกแบบโครงการ
สรุปผลการศึกษาเสนอคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา

๒๕๕๘
ตค พย ธค มค

กพ มีค

๒๕๕๙
เมย พค มิย

กค

สค

กย

๑๔

โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาท่ าเทียบเรือประมง
๑. หลักการและเหตุผล
สัตว์นา้ และผลิตภัณฑ์ สตั ว์ น ้ามี ความสาคัญยิ่งต่อคนไทย ทังในแง่
้
เป็ นแหล่งอาหารโปรตีน
ที่สาคัญเนื่อ งจากราคาถูกกว่าโปรตีนจากเนื ้อสัตว์ ป ระเภทอื่ น นอกจากนี ้ยังเป็ นภาคการผลิตที่สาคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ เป็ นแหล่งจ้ างงานและสร้ างรายได้ ให้ ประเทศชาติเป็ นจานวนมาก
ประเทศไทยมีผลผลิตทางการประมงสูงอยู่ในสิบลาดับแรกของโลก และเป็ นผู้สง่ ออกสินค้ า
ประมงในอันดับต้ นๆ ของโลกคิดเป็ นมูลค่าการส่งออกสินค้ าสัตว์น ้ากว่าสองแสนล้ านบาทในแต่ละปี แม้ ว่า
ภาคการผลิตสินค้ าสัตว์น ้าของไทยยังมีโอกาสขยายตัวได้ อีก แต่การที่ไทยเป็ นประเทศผู้สง่ ออกรายใหญ่ ทาให้
ถูกตัดสิทธิพิเศษทางการค้ าต่างๆ รวมทังเป็
้ นเป้าหมายของการตังเงื
้ ่อนไขทางการค้ าในรู ปแบบต่างๆ อีกด้ วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กาลังเกิดขึ ้นอยู่ในขณะนี ้ คือ เรื่ องมาตรฐานสุขอนามัยของสินค้ าสัตว์น ้า โดยประเทศผู้
นาเข้ าสินค้ าสัตว์ น ้ารายใหญ่ ของโลก ได้ แก่ สหรั ฐอเมริ กา สหภาพยุโรป แคนาดา ญี่ ปุ่น ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ ได้ ร่วมกันกาหนดมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพ ตังแต่
้ ขนตอนการจั
ั้
บสัตว์น ้า การขนย้ าย การ
คัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อนนาเข้ าทาการแปรรู ป รวมถึงมาตรฐานของท่าเทียบเรื อ ประมง
ท่าขึ ้นปลา และตลาดกลางซื ้อขายสัตว์น ้า
องค์การสะพานปลาเป็ นรั ฐวิสาหกิจที่จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย เพื่อทาหน้ าที่ให้ บริ การตลาด
สินค้ าสัตว์น ้า โดยก่อสร้ างสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงเพื่อให้ บริ การเรื อประมงในการขนถ่ายสัตว์น ้า
เป็ นตลาดกลางซื ้อขายสัตว์น ้า จัดเป็ นบริ การพื ้นฐานทางการประมง เพื่อสร้ างระบบและความมีระเบียบในการ
ซื ้อขายสัตว์น ้า องค์การสะพานปลาจึงเป็ นกิจการสาธารณะที่ต้องใช้ เงินลงทุนสูง ผลตอบแทนต่า ประกอบกับ
สิ่ง ก่อ สร้ างเดิ มล้ าสมัย ช ารุ ด ทรุ ดโทรม ท าให้ ก ารบริ หารจัดการท่าเทีย บเรื อ ประมง และสะพานปลาขาด
ประสิทธิภาพ มีปัญหาด้ านมาตรฐานการบริ การ และสุขอนามัย
๒. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑. เพื่อจัดให้ มีการบริ หารจัดการด้ านสุขอนามัย ในสะพานปลาท่าเทียบเรื อประมงเป็ นไปตาม
มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีของสะพานปลา แพปลา ท่าเทียบเรื อประมงและตลาดกลาง
๒. เพื่อสร้ างรากฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยการแก้ ปัญหาที่ทา่
เทียบเรื อประมง อันเป็ นจุดเชื่อมต่อที่สาคัญระหว่างชาวประมง ผู้แปรรูป และผู้สง่ ออก
๓. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้ อมโดยรอบพื ้นที่โครงการ
๔. เพื่ อให้ ผ้ ูป ระกอบการเกี่ ยวกับอุ ต สาหกรรมประมง บุค ลากรผู้ ปฏิ บัติง านและผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้ องมีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องสุขลักษณะการดูแลรักษาสินค้ าสัตว์น ้า
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๕. เพื่อให้ มีระบบการจัดการดูแลรักษาสินค้ าสัตว์น ้าได้ มาตรฐานและถูกต้ องเหมาะสม
๓. เป้าหมายโครงการ
๑.สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงได้ รับการปรับปรุงสุขอนามัย ๒ แห่ง
๒.มีการซ่อมแซม บารุงรักษา สิง่ ปลูกสร้ าง และสิง่ อานวยความสะดวกในสะพานปลาและท่า
เทียบเรื อประมงต่างๆตามความจาเป็ น
๔. พืน้ ที่ดาเนินการ
๑. ทร.ระนอง
๒. ทร.สตูล
๓. สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงขององค์การสะพานปลา
๔. วิธีดาเนินโครงการ
๑.สารวจและออกแบบปรับปรุงสุขอนามัยทร.สตูล
๒.หัวหน้ าสานักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมง สารวจเบื ้องต้ นและแจ้ งความ
ประสงค์ในการซ่อมแซม บารุงรักษา
๓.สานักงานสิง่ แวดล้ อมสารวจ ออกแบบและประมาณค่าใช้ จ่าย
๔.จัดทารายละเอียดเสนอกษ.เพื่อขอจัดสรรงบประมาณประจาปี ๒๕๖๐
๕.กากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ ท่าเทียบเรื อประมงระนอง(งบปี ๒๕๕๙)
๕. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ปี งบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒
-ทร.ระนอง ๒๙๔.๕๒ล้ านบาท
-ทร.สตูล ๓๐๒.๒๒ล้ านบาท
๖. ประโยชน์ คาดว่ าจะได้ รับของโครงการ
๑. สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงขององค์การสะพานปลาได้ รับมาตรฐานสุขอนามัยของกรม
ประมง และผ่านการตรวจสอบของคณะผู้แทนจากสหภาพยุโรป
๒. รักษาตลาดส่งออกสินค้ าประมงและผลิตภัณฑ์ของไทยและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมง
๓. สร้ างมูลค่าเพิ่ม(Value Added) ให้ กบั สินค้ าสัตว์น ้าที่ขนถ่ายและจาหน่ายผ่านหน่วยงานของ
องค์การสะพานปลา และลดการสูญเสียจากการขนถ่ายสัตว์น ้าหลังการจับ (Post HarvestHandling)
๔. ผู้บริ โภคภายในประเทศได้ บริ โภคสินค้ าสัตว์น ้าที่มีคณ
ุ ภาพดีขึ ้น และเป็ นการส่งเสริ มแผนมัน่ คงทาง
อาหารเพื่อสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

๑๖

๕. เป็ นการส่งเสริ มอาชีพการทาประมงและเกิดการจ้ างแรงงานในท้ องถิ่ นเพิ่มขึ ้น
๗. การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล
การบริ หารโครงการดาเนินการโดย องค์การสะพานปลาและมีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง เป็ นรายเดื อ น รายไตรมาส เพื่ อ ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจัด การให้ มี ป ระสิทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
๘. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรม

๑

หัวหน้ าสานักงานสะพานปลาและท่าเทียบ
เรื อประมง สารวจเบื ้องต้ นและแจ้ งความ
ประสงค์ในการซ่อมแซม บารุงรักษา
สานักงานสิง่ แวดล้ อมสารวจ ออกแบบและ
ประมาณค่าใช้ จ่าย
จัดทารายละเอียดเสนอกษ.เพื่อขอจัดสรร
งบประมาณประจาปี 2560
กากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ ท่าเทียบ
เรื อประมงระนอง(งบปี 2559)

๒
๓
๔

๒๕๕๘
ตค พย ธค มค กพ มีค

๒๕๕๙
เมย พค มิย

กค

สค

กย

๑๗

โครงการสนับสนุนการทาประมงนอกน่ านนา้ ไทย
๑. หลักการและเหตุผล
เพื่อจัดหาแหล่ง ประมงใหม่ๆ ให้ กับ กองเรื อ ประมงของไทย ให้ เกิ ด ความร่ วมมื อ ระหว่า ง
หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ในการพัฒนาการทาประมงนอกน่านน ้า จัดให้ มีรูปแบบการบริ หารจัดการในการ
ส่งเสริ มการทาประมงนอกน่านน ้าอย่างครบวงจร และสร้ างความมัน่ คงในการจัดหาวัตถุดิบให้ กับอุตสาหกรรม
แปรรูสตั ว์น ้าของประเทศ
๒. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑. เพื่อจัดหาแหล่งประมงใหม่ๆ ให้ กบั กองเรื อประมงของไทย
๒. เพื่อก่อให้ เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ในการพัฒนาการทา
ประมงนอกน่านน ้า
๓. เพื่อจัดให้ มีรูปแบบการบริ หารจัดการในการส่งเสริ มการทาประมงนอกน่านน ้าอย่างครบ
วงจร
๕. เพือ่ สร้ างความมัน่ คงในการจัดหาวัตถุดิบให้ กบั อุตสาหกรรมแปรรูสตั ว์น ้าของประเทศ
๓. เป้าหมายโครงการ
ประเทศเป้าหมายได้ แก่ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ปากีสถาน และอินเดีย
๔. พืน้ ที่ดาเนินการ
อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ปากีสถาน และอินเดีย
๔. วิธีดาเนินโครงการ
๑.ตังคณะท
้
างานเจรจาธุรกิจและกาหนดยุทธศาสตร์ โดยภาครัฐและเอกชนมีสว่ นร่วมซึง่
องค์การสะพานปลาเป็ นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒.ศึกษาข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการทาประมงในประเทศเป้าหมายเพื่อจัดทารายงาน
การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
๓.จัดทารายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ พร้ อมทาการปรับปรุงตามข้ อสังเกต
ของคณะกรรมการองค์การสะพานปลาให้ แล้ วเสร็ จและเสนอให้ ความเห็นชอบเพื่อประกอบการดาเนินงาน
ต่อไป
๕. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ปี งบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ งบประมาณปี ละ ๕ ล้ านบาท

๑๘

๖. ประโยชน์ ท่ ีจะได้ รับของโครงการ
(๑) ประเทศไทยมีแหล่งทาประมงที่ยงั่ ยืน จากการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของประเทศเจ้ าของ
ทรัพยากร
(๒) อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น ้ามีแหล่งวัตถุดิบที่เพียงพอและมัน่ คง
(๓) สร้ างความมัน่ คงด้ านอาหารให้ กบั ประชาชนในชาติ
๗. การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล
การบริ หารโครงการดาเนินการโดย องค์การสะพานปลาและมีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง เป็ นรายเดื อ น รายไตรมาส เพื่ อ ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจัด การให้ มี ป ระสิทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
๘. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรม

๑

ตัง้ คณะท างานเจรจาธุ ร กิ จ และก าหนด
ยุทธศาสตร์ โดยภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่ วม
ซึ่ ง องค์ ก ารสะพานปลาเป็ นหน่ ว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
ศึ ก ษาข้ อมูล ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท า
ประมงในประเทศเป้ าหมายเพื่ อ จั ด ท า
รายงานการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการ
จัดทารายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
โครง การ พร้ อ มท าการปรั บปรุ ง ตาม
ข้ อสังเกตของคณะกรรมการองค์การสะพาน
ปลาให้ แล้ วเสร็ จและเสนอให้ ความเห็นชอบ
เพื่อประกอบการดาเนินงานต่อไป

๒

๓

๒๕๕๘
ตค พย ธค มค กพ มีค

๒๕๕๙
เมย พค มิย

กค

สค

กย

๑๙

โครงการจัดเก็บข้ อมูลการทาประมงด้ วยโปรแกรม FMO Mobile Application
๑.หลักการและเหตุผล
การประมงนับว่ามี ความสาคัญต่อ เศรษฐกิ จของประเทศ นอกจากจะเป็ นแหล่งอาหารที่
สาคัญ ของประชากรของชาติ แ ล้ ว ยัง เป็ นแหล่ง รายได้ ที่ ส าคัญ ด้ ว ยมูล ค่า การส่ง ออกสิน ค้ า สัต ว์ น า้ กว่า
๒๐๐,๐๐๐ ล้ านบาทในแต่ละปี
อย่างไรก็ดี ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา ประเทศผู้นาเข้ าสินค้ าสัตว์น ้าได้ เพิ่มมาตรการทางการค้ า
หลายประการเพื่อสร้ างความมัน่ ใจในคุณภาพสินค้ าสัตว์น ้า และแก้ ไขปั ญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ไร้ การ
รายงาน และไร้ การควบคุม(IUU Fishing) ซึง่ เป็ นสาเหตุสาคัญของการลดลงของทรัพยากรประมง มาตรการ
เหล่านี ้รวมถึงการจัดทารายงานข้ อมูลการทาประมง(Catch Movement Document - CMD) ซึ่งใช้ เป็ นเอกสาร
ยืนยันแหล่งที่มาของสัตว์ น ้าว่าได้ มาอย่างถูกกฎหมาย และประกอบการส่งออกสินค้ าสัตว์ น ้าไปยังสหภาพ
ยุโรป และสหรัฐอเมริ กา ซึง่ เป็ นตลาดสาคัญของไทย
เพื่อให้ การจัดเก็บข้ อมูลการทาประมงของเรื อประมงที่เข้ าเข้ าขนถ่ายสัตว์น ้าในสะพานปลา
ท่า เที ย บเรื อ ประมงต่า งๆ มี ค วามครบถ้ ว น ถูก ต้ อ ง และใช้ อ้ า งอิ ง ในการจัด ท ารายงานต่า งๆ ได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ องค์การสะพานปลาในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งให้ บริ การขนถ่าย
สิน ค้ า สัตว์ นา้ จึง ได้ ป ระสานงานกับ กรมประมงในการพัฒ นาระบบจัด เก็ บข้ อ มูล โดยใช้ เครื่ อ งมื อ สื่อ สาร
สมัยใหม่ซงึ่ มีการใช้ งานอย่างแพร่หลายในปั จจุบนั ได้ แก่ โทรศัพท์เคลือ่ นที่แบบ Smart Phone และ Tablet PC
ซึง่ จะช่วยให้ การจัดเก็บและรวบรวมข้ อมูลจากเรื อประมงมีความรวดเร็ ว และตรวจสอบกับฐานข้ อมูลที่มีอยู่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ประกอบการสามารถนาข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ งาน ทังในส่
้ วนของการส่งออก และการ
วางแผนการผลิต
๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ บริ การจัดเก็บข้ อมูลการทาประมงให้ กบั ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น ้า เป็ นการสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ในกระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับให้ กบั อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น ้า
๒. เพื่อเพิ่มบทบาทขององค์การสะพานปลาในการป้องกันการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้ การควบคุม(IUUFishing) และพัฒนาไปสูก่ ารบูรณาการกับหน่วยงานตรวจสอบเพื่อจัดตัง้
จุดตรวจสอบข้ อมูลการทาประมงในอนาคต
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข้ อมูลการทาประมงของเรื อประมงที่เข้ าใช้ บริ การ
สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงขององค์การสะพานปลา

๒๐

๔. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้ าสัตว์น ้าให้ กบั ผู้ประกอบการของไทย โดยการ
อานวยความสะดวกในการจัดทารายงานการทาประมง(Catch Certificates) ด้ วยระบบฐานข้ อมูลที่รวดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
๓.เป้าหมายของโครงการ
๑.มี โปรแกรมการจัดเก็บข้ อ มูลการทาประมงที่สามารถใช้ งานผ่านอุปกรณ์ สื่อ สารเคลื่อนที่
(Tablet) หรื อโทรศัพท์เคลือ่ นที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เปิ ดให้ บริ ก ารจัดเก็ บข้ อ มูล ให้ กับ ผู้ป ระกอบการที่ แสดงความประสงค์ ใ ช้ บ ริ การ และ
สามารถจัดเก็บรายได้ ในอัตราที่เหมาะสม
๔.ระยะเวลาโครงการ
๑ ปี
๕.งบประมาณ
๑. งบลงทุน ได้ แก่ ค่าจัดทา FMO Mobile Application
๑๖๔,๐๐๐ บาท
๒. งบดาเนินการ ประกอบด้ วย
๒.๑ ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์
๕๐,๐๐๐ บาท/ปี
๒.๒ ค่าจ้ างเหมาพนักงาน 22 คนๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน
๒,๓๗๖,๐๐๐ บาท/ปี
๒.๓ ค่าใช้ จ่ายดาเนินการ ประกอบด้ วย
- ค่าดูแลระบบและบริ หาร ๑๕,๐๐๐ บาท /เดือน
- ค่า internet ค่าเดินทาง และค่าเสือ่ มราคา Tablet
คนละ ๓,๕๐๐ บาท/เดือน ๒๒ คน เป็ นเงิน ๗๗,๐๐๐ บาท/ เดือน
รวมค่าใช้ จ่ายดาเนินการ
๑,๑๐๔,๐๐๐ บาท/ปี
รวมงบดาเนินการ
๓,๕๓๐,๐๐๐ บาท/ปี
๖.สถานที่ดาเนินงาน
จุดขนถ่ายปลาเป็ ดที่สง่ วัตถุดิบให้ กบั โรงงานผลิตปลาป่ นซึง่ จัดส่งให้ กบั บริ ษัทเจริ ญโภคภัณฑ์
อาหาร จากัด(มหาชน) รวม ๙ จุด ดังนี ้
๑) ท่าเทียบเรื อสะพานปลาสมุทรสาคร
๒) ท่าเทียบเรื อโรงงานปลาป่ นสินไพบูลย์ชยั ภูเก็ต
๓) ท่าเทียบเรื อโรงงานปลาป่ นสยาม ชุมพร
๔) ท่าเทียบเรื อโรงงานปลาป่ นปลาทอง ระนอง
๕) ท่าเทียบเรื อคลองด่าน สมุทรปราการ
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๖) ท่าเทียบเรื อโชครัตนปรี ดา แสมสาร
๗) ท่าเทียบเรื อสุวิทย์การประมง แสมสาร
๘) ท่าเทียบเรื อวราสินธุ์ แสมสาร
๙) ท่าเทียบเรื อสะพานปลาอ่าวอุดม ศรี ราชา
๗.รายละเอียดของโครงการ
๑. จัดให้ มีโปรแกรมจัดเก็บข้ อมูลด้ วยอุปกรณ์ เคลื่อนที่ โดยใช้ ชื่อ FMO Mobile Application
เพื่อใช้ อ้างอิงกับระบบตรวจสอบหนังสือรับรองปลาป่ นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่ น กรมประมงเพื่อให้ โปรแกรม
ดังกล่าวสามารถใช้ จัดเก็บข้ อมูลให้ กับผู้ประกอบการที่ต้องการรับรองแหล่งที่มาของสินค้ า หรื อวัตถุดิบ ด้ วย
การบันทึกข้ อมูลการทาประมงจากเรื อประมงที่เข้ าขนถ่ายสัตว์น ้า ณ เวลาที่เกิดขึ ้นจริ ง และสามารถรวบรวม
และยืนยันความมีอยูจ่ ริ งของข้ อมูลด้ วยระบบปฏิบตั ิการที่ใช้ อยูใ่ นอุปกรณ์สอื่ สารเคลือ่ นที่
๒. ข้ อมูลที่จดั เก็บ ประกอบด้ วย
๒.๑ เลขทะเบียนเรื อ ชื่อเรื อ สัญชาติเรื อ ข้ อมูลเรื อเข้ า/ออก พร้ อมรูปถ่าย
๒.๒ ชื่อไต๋ พร้ อมเลขบัตรประชาชนทะเบียนเรื อ เลขที่อาชญาบัตร
๒.๓ ชื่อลูกเรื อ พร้ อมรูปถ่าย
๒.๔ ชนิดและปริ มาณสัตว์น ้า
๓. เปิ ดให้ บริ การจัดเก็บข้ อมูลการทาประมงเพื่อแสดงที่มาของสัตว์น ้าแก่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจแปร
รู ปสัตว์ น ้าทุกรายที่สนใจ โดยในระยะแรกเป็ นการให้ บริ การจัดเก็บข้ อ มูลให้ กับบริ ษัทเจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร
จากัด(มหาชน) ซึง่ แจ้ งความประสงค์ขอใช้ บริ การ จัดเก็ บ ข้ อ มูล จุดขนถ่ายปลาเป็ ดในเครื อ ข่า ยของบริ ษัท ฯ
รวม ๙ จุด ในพื ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ชุมพร ระนอง ภูเก็ต ระยอง และชลบุรี(สัตหีบ และศรี
ราชา)
๔. กาหนดเงื่อนไขและอัตราค่าบริ การดังนี ้
๑) กาหนดอัตราค่าบริ การโดยคิดเป็ นรายเที่ยว ในอัตราเที่ยวละ ๑,๕๐๐ บาท ไม่ว่าจะเป็ นเรื อเข้ า
หรื อออก
๒) จากค่าบริ การดังกล่าวข้ างต้ น องค์การสะพานปลาจะให้ บริ การดังนี ้
(๒.๑) จัดส่งเจ้ าหน้ าที่ไปจัดเก็บข้ อมูลจากเรื อประมงตามที่ได้ รับแจ้ งจากตัวแทนบริ ษัทฯ หรื อ
เรื อประมงตามวัน เวลาที่เรื อเข้ า หรื อออก โดยใช้ FMO Application ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ได้ มีการตกลงกัน
(๒.๒) ตรวจสอบการบันทึกข้ อมูล โดยจัดทาเป็ นรายงานส่งทางอีเมล์ให้ บริ ษัทฯ และกรมประมง
ทุกวันจันทร์
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(๒.๓) จัดทาสรุ ปข้ อมูลประจาเดือน เพื่อยืนยันยอดค่าใช้ จ่าย และเรี ยกเก็ บค่าบริ การทุกสิ ้น
เดือน
๘.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนของโครงการ
องค์ ก ารสะพานปลาได้ จัด ท าประมาณการรายได้ ร ายจ่ า ยเพื่ อ ก าหนดอัต ราค่า บริ ก ารที่
เหมาะสม โดยการประมาณการรายได้ ใช้ ข้อมูลจากการทดลองให้ บริ การในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเก็บ
ข้ อมูล ๔ จุด ระยะเวลา ๓๐ วัน พบว่ามีการบันทึกข้ อมูลเรื อเข้ าออกรวมกัน ๑๖๐ เที่ยว คิดเป็ นปริ มาณปลา
เป็ ดรวม ๒,๔๘๗,๗๓๐ กิ โลกรัม เฉลี่ย ๑๕,๕๔๘ กิ โลกรั มต่อเที่ยว หากคิดค่าบริ การในอัตรากิ โลกรั มละ ๑๐
สตางค์ จะเท่ากับ ๑,๕๐๐ บาท/เที่ยว
สาหรับประมาณการค่าใช้ จ่ายดาเนินการหากดาเนินการครบทัง้ ๙ จุด คิดเป็ นรายจ่ ายเดือนละ
๒๙๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้ วย ค่าจ้ างบุคลากร(๒๒ คน) ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ซึ่งหากคิดค่าดาเนินการ
เที่ยวละ ๑,๕๐๐ บาท จุดคุ้มทุนจะอยู่ท่ ีเดือนละ ๒๐๐ เที่ยว ทังนี
้ ้จากสถิ ติจานวนเที่ยวเรื อเข้ าออกของแต่ละ
โรงงานในช่วง ๕ เดือน ตังแต่
้ มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ได้ รับจากบริ ษัท ซีพี จานวนเที่ยวเรื อเข้ าออกรวมเฉลี่ย
เดือนละ ๒๗๒ เที่ยว คิดเป็ นรายได้ เดือนละ ๔๐๘,๐๐๐ บาท สูงกว่ ารายจ่ าย ๑๑๓,๐๐๐ บาท
๙. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรม

๑

ดาเนินการโครงการนาเรื่ องที่ ๔หน่วยงานคือ
สะพานปลาสมุทรปราการ,สะพานปลา
สมุทรสาคร,ทร.ชุมพร,ทร.ภูเก็ต
ติดตามประเมินผลโครงการนาร่องและ
ปรับปรุงการดาเนินงาน
จัดทาโครงการและขยายการดาเนินงานและ
บรรจุในงบประมาณปี ๒๕๕๙พร้ อมนาเสนอ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลาให้ ความ
เห็นชอบ
ดาเนินโครงการ
ติดตามประเมินผล

๒
๓

๔
๕

๒๕๕๗
ตค พย ธค

มค กพ มีค

๒๕๕๘
เมย พค มิย

กค

สค

กย

๒๓

กลยุทธ์ ท่ ี ๒
เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้
ประกอบด้ วย ๕ โครงการ
รายละเอียดดังนี ้
๑) โครงการก่ อสร้ างโรงคัดเลือกบรรจุและเก็บผลิตภัณฑ์ สัตว์ นา้ (ต่ อเนื่องระยะที่๒)
ท่ าเทียบเรือประมงชุมพร
๒) โครงการซือ้ ขายสินค้ าสัตว์ นา้ และผลิตภัณฑ์ สัตว์ นา้ แปรรูปคุณภาพ
๓) โครงการจตุจักรสัตว์ นา้ สะพานปลากรุงเทพ
๔) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง ปี ๒๕๕๙
๕) โครงการสนับสนุนการใช้ เครื่องติดตามเรือประมง(VMS)
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โครงการก่ อสร้ างโรงคัดเลือกบรรจุและเก็บผลิตภัณฑ์ สัตว์ นา้ (ต่ อเนื่องระยะที่ ๒)
ท่ าเทียบเรือประมงชุมพร
๑. หลักการและเหตุผล
การประมงเป็ นส่วนหนึ่ง ของภาคการผลิตที่ส าคัญ ในระบบเศรษฐกิ จ สิน ค้ าสัตว์ น า้ แปรรู ป
ส่งออกสามารถทารายได้ ให้ ประเทศกว่าแสนล้ านในแต่ละปี ในขณะที่อุตสาหกรรมส่งออกสินค้ าประมงกาลัง
อยูใ่ นสภาวะ การแข่งขันที่รุนแรง เรื่ องมาจากการกีดกันทางการค้ า ทังมาตรการทางด้
้
านภาษี กฎระเบียบการ
นาเข้ าและมาตรฐานทางด้ านสุขอนามัยที่เข้ มงวดมากขึ ้น จึงร่ วมกันออกมาตรฐานการตรวจสอบทุกขันตอน
้
รวมถึงมาตรฐานของท่าเทียบเรื อประมง และตลาดกลางซื ้อขายสัตว์น ้า ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุม่ สหภาพยุโรปที่มีมาตรการเข้ มงวดบันเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้ านการประมง
ในปั จจุบันท่าเทียบเรื อ ประมงชุมพร เป็ นสะพานปลาหลัก ที่ผ้ ูประกอบการกิ จการประมง
ส่วนมากเข้ ามาใช้ บริ การในการซื ้อขาย และขนถ่ายสัตว์น ้า ซึง่ ในภาวการณ์ปัจจุบนั มีสตั ว์น ้าเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
รวมถึงผู้ประกอบกิจการการประมงมีจานวนเพิ่มมากขึ ้นด้ วยเช่นกัน จึงก่อให้ เกิดปั ญหาความแออัดของพื ้นที่ที่
ใช้ สาหรับ การซื ้อขายและขนถ่ายสัตว์น ้า ซึง่ ที่ผา่ นมาท่าเทียบเรื อประมงชุมพรได้ รับการจัดสรรงบประมาณ
ในการดาเนินการก่อสร้ างโรงคัดเลือกบรรจุ และเก็ บรักษาสัตว์ น ้าแล้ ว แต่ยังไม่เพียงพอต่อจานวนผู้มาใช้
บริ การและปริ มาณของสัตว์น ้า รวมถึงการรองรับปริ มาณสัตว์น ้าทางทะเล และผู้ประกอบกิจการซื ้อขายและขน
ถ่ายสัตว์น ้าที่เพิ่มขึ ้นในอนาคต ที่สง่ ผลต่อเศรษฐกิจด้ านการประมงของจังหวัดชุมพร และของประเทศ รวมถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้ บริ โภคสัตว์น ้าที่มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัยได้ มาตรฐานด้ านสุขอนามัย
สินค้ าสัตว์น ้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรื อประมงชุมพรก็ จะไม่มีสิ่งปนเปื ้อน และเป็ นที่ยอมรับของต่างประเทศ
และทาให้ จงั หวัดชุมพรมีทา่ เทียบเรื อที่มีสขุ อนามัยตามมาตรฐานของกรมประมง และกลุม่ สหภาพยุโรป
๒. วัตถุประสงค์ ของโครงการ :
๒.๑ เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ ในการให้ บริ การแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการการประมงในการซื ้อขาย ขน
ถ่าย และบรรจุผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้า
๒.๒ เพื่อพัฒนาที่ดินที่วา่ งเปล่าให้ เป็ นที่ซื ้อขาย ขนถ่าย และเพิ่มการประมูลซื ้อขายสัตว์น ้าที่มี
คุณภาพที่สดและสะอาดของจังหวัด
๒.๓ เพื่อเป็ นการรองรับปริ มาณสัตว์น ้า และผู้ประกอบกิจการการประมงที่เพิ่มขึ ้นในอนาคต
๒.๔ เป็ นการพัฒนาศักยภาพให้ ท่าเทียบเรื อประมงชุมพรได้ รับมาตรฐานด้ านสุขอนามัยของ
กรมประมง และกลุม่ สหภาพยุโรป

๒๕

๒.๕ เพื่อสร้ างรากฐานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยการแก้ ปัญหาที่ท่า
เทียบเรื อประมง อันเป็ นจุดแรกของการเชื่อมต่อที่สาคัญระหว่างชาวประมง ผู้แปรรูป และผู้สง่ ออก ผลผลิตสัตว์
น ้า
๒.๖ เพื่อรั กษาสถานภาพการส่งออก และเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้ าสัตว์น ้า
ไม่ให้ ลดลงอันเนื่องมาจากปั ญหาระบบควบคุมสุขอนามัยและมาตรฐานสินค้ าสัตว์น ้า
๒.๗ เพื่อให้ ประชาชนในจังหวัดชุมพรและทั่วไป ได้ บริ โภคอาหารทะเลที่มีคุณภาพสะอาด
ถูกสุขอนามัย
๓. เป้าหมายของโครงการ
ดาเนินการก่อสร้ างโรงคัดเลือก บรรจุและเก็บผลิตภัณฑ์ สตั ว์น ้า(ต่อ เนื่องระยะที่ ๒)เพิ่มขึ ้นจ านวน ๖
ล็อค
๔. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ (ต.ค.๒๕๕๘ – ก.ย.๒๕๕๙)
๕. งบประมาณ
จานวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สีแ่ สนบาทถ้ วน)
๖. ตัวชีว้ ัด
เชิงคุณภาพ:เป็ นการพัฒนาศักยภาพให้ ทา่ เทียบเรื อประมงชุมพรได้ รับมาตรฐานด้ านสุขอนามัย
ของกรมประมงและกลุม่ สหภาพยุโรปรวมถึงรองรับปริ มาณสัตว์น ้าและผู้ประกอบกิจการการประมงที่
เพิ่มขึ ้นในอนาคต รวมทังเป็
้ นการส่งเสริ มรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น
เชิงปริ มาณ : โรงคัดเลือก บรรจุและเก็บผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้า (ต่อเนื่องระยะที่ ๒) ๑ แห่ง
๗. สถานที่ดาเนินการ
บริ เวณพื ้นที่วา่ ง บริ เวณท่าเทียบเรื อประมงชุมพร
๘. รายละเอียดของโครงการ
องค์การสะพานปลาเป็ นผู้ออกแบบการก่อสร้ างโรงคัดเลือกบรรจุและเก็บผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้า
(ต่อเนื่องระยะที่๒)
๙. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ด้ านเศรษฐกิจ
๑. ผู้ประกอบกิจการแพปลาเข้ ามาซื ้อ – ขายสัตว์น ้าเพิ่มมากขึ ้น
๒. ทาให้ ผ้ ซู ื ้อ – ผู้ขายสัตว์น ้า พบปะกันโดยตรง ลดการเอารัดเอาเปรี ยบของพ่อค้ าคนกลาง
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๓. ทาให้ มีการซื ้อขาย การขนถ่าย และบรรจุสตั ว์น ้าเป็ นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิ ภาพ และรวดเร็ ว
ยิ่งขึ ้น
๔. เพื่อรักษาสถานภาพการส่งออก และเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของสัตว์น ้า
ด้ านสังคม
๑. มีการจ้ างแรงงานในพื ้นที่ ลดปั ญหาการว่างงาน
๒. สามารถรองรับผู้ประกอบการรายใหม่ ลดปั ญหาความแออัดในพื ้นที่
๓. พัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชนที่ไ ด้ บริ โภคสัตว์ น ้าที่มีคุณ ภาพและปลอดภัยได้ มาตรฐานด้ า น
สุขอนามัย
ด้ านการเงิน
๑. มีรายได้ จากการให้ เช่า
๒. มีรายได้ จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
๓. รายได้ อื่น ๆ เช่น ค่ารถผ่านท่า สัตว์น ้าผ่านทา
๔. รายได้ จากการให้ บริ การผู้ประกอบการประมงในการซื ้อขาย การขนถ่าย และบรรจุผลิตภัณฑ์สตั ว์
น ้า
๑๐. การบริหารจัดการ
สานักงานท่าเทียบเรื อประมงชุมพร ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ๑ องค์การสะพานปลา
๑๑. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสีย่ งด้ านการเงิน :องค์การสะพานปลาขาดงบประมาณในการลงทุน จึงจาเป็ นต้ องใช้ วิธีการให้
เอกชนลงทุน ซึง่ อาจจะเกิดความเสีย่ งในด้ านการเงิน ในการหาผู้ลงทุนในการดาเนินการโครงการ
๑๒. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

กิจกรรม

๒๕๕๘
๒๕๕๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดาเนินการกาหนดร่าง TOR
กาหนดเงือนไขและอนุมตั เิ ปิ ด TOR
ออกประกาศผู้ลงทุนและพิจารณาผล
ลงนามในสัญญาก่อสร้ าง
ดาเนินการก่อสร้ าง
เปิ ดดาเนินการโครงการ
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โครงการซือ้ ขายสินค้ าสัตว์ นา้ และผลิตภัณฑ์ สัตว์ นา้ แปรรูปคุณภาพ
๑. หลักการและเหตุผล
อาหารเป็ นปั จจัยที่สาคัญสาหรั บการดารงชี วิตมนุษย์ และสัตว์ ฉะนัน้ การเลือ กซื ้ออาหาร
นอกจากจะพิจารณาเรื่ องคุณค่าของอาหาร และปริ มาณแล้ ว ยังมี ความจาเป็ นต้ องคานึงถึงความปลอดภัยอีก
ด้ วย อาหารที่ไม่สะอาดอาจมีการปนเปื อ้ นสารเคมี เชื ้อโรค และสิง่ แปลกปลอมต่างๆ ก่อให้ เกิดโรคภัยไข้ เจ็บบัน่
ทอนคุณภาพชีวิตทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
องค์ การสะพานปลา มี ภารกิ จหลักเกี่ ยวข้ อ งกับการให้ บริ การสถานที่ขนถ่ายและจ าหน่าย
สินค้ าสัตว์น ้าที่สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงชายฝั่ งทะเล ๑๘ แห่ง ดาเนินการเกี่ยวข้ องกับ ชาวประมง
ผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า กลุม่ เกษตรกร สหกรณ์ประมง แพปลา ผู้ซื ้อ ผู้ขายสินค้ าสัตว์น ้า ผู้แปรรูป และอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่อง องค์กรได้ ตระหนักถึงความสาคัญด้ านสุขอนามัยของสินค้ าสัตว์น ้าเพื่อการบริ โภค จึงมีนโยบาย
เพิ่มบทบาทในการกระจายสินค้ าสัตว์น ้าสด สินค้ าสัตว์น ้าแปรรูปคุณภาพ และสินค้ าสัตว์น ้าแช่แข็งไปยังกลุม่ ผู้
ที่มีรายได้ น้อยและรายได้ ป ระจ า โดยเห็นชอบให้ ฝ่ายธุ รกิ จ ๒ จัดกิ จ กรรมนาสินค้ าสัต ว์ น ้าไปจ าหน่ายยัง
หน่วยงานราชการและรัฐวิสากิจ กิจกรรมดังกล่าวได้ รับการตอบรับจากผู้ซื ้อเป็ นอย่างดี มีสว่ นช่วยลดปั ญหา
ค่าครองชีพ และช่วยให้ ภาคประชาชนได้ บริ โภคสินค้ าสด มีคุณภาพ ราคาเป็ นธรรม นอกจากนี ้ฝ่ ายธุรกิจ ๒
ได้ รับความเห็นชอบจากองค์การสะพานปลาคัดเลือกสินค้ าคุณภาพจากกลุม่ ประมง และวิสาหกิจชุมชนมาติด
แบรนด์ FMO ร่ วมจ าหน่ายในโครงการนี ้ การดาเนินกิ จกรรมโดยรวมยังมี สว่ นช่วยพยุงราคาสินค้ าสัตว์ น ้า
กระจายรายได้ และยกระดับคุณภาพชี วิตให้ แก่ชาวประมง ดังนัน้ เพื่อ ให้ การดาเนินกิ จกรรมได้ ครบวงจร
ต่อเนื่องไปอย่างยัง่ ยืนในอนาคต และมีสว่ นสร้ างเสริ มรายได้ เพิ่ มให้ องค์กร ผู้บริ หารจึงอนุญาตให้ จัดตังร้้ าน
FMO shop สาหรับฝ่ ายธุรกิจ ๒ ใช้ ในการรวบรวม สต๊ อก สามารถเปิ ดบริ การจาหน่ายทังปลี
้ กและส่งอย่างครบ
วงจร ที่ใต้ แฟลต ๑บริ เวณสะพานปลากรุงเทพ
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ฝ่ ายธุรกิจ ๒ ได้ มีการต่อยอดการจาหน่ายสินค้ าสัตว์น ้าไป
อีกระดับหนึง่ เพราะมีกิจกรรมด้ านการจัดส่งสัตว์น ้าสดและสัตว์น ้าแช่แข็งคุณภาพให้ แก่องค์การสวนสัตว์ดุสิต
เพื่อใช้ เป็ นอาหารสาหรับสัตว์ตา่ ง ๆ ที่อยู่ในสวนสัตว์ กิจกรรมที่ดาเนินการเป็ นลักษณะ Synergy ร่ วมกัน ผล
ของโครงการช่ว ยให้ สตั ว์ ต่าง ๆ ได้ บริ โ ภคสัตว์ น า้ สดคุ ณภาพ ทาให้ มี สุขภาพดี อ งค์ การสวนสัตว์ ประหยัด
งบประมาณค่าอาหารสัตว์ลงได้ ระดับหนึง่
๒. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑) เพื่อช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคได้ บริ โภคสินค้ าสด มีคณ
ุ ภาพปลอดภัย ราคาเป็ นธรรม และช่วยลดค่าครองชีพ
๒) เพื่อกระจายรายได้ ไปยังชาวประมง และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ แก่ชาวประมง
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๓) เพื่อขยายบทบาทภารกิจหลักที่เกี่ยวข้ องกับชาวประมง
๔) เพือ่ เสริ มสร้ างความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ ร้ านค้ าสหกรณ์ ภาคประชาชน
และภาคประมง
๕) เพื่อสร้ างรายได้ เพิ่มให้ องค์การสะพานปลา
๓. ลักษณะโครงการ
เป็ นโครงการจาหน่ายสินค้ าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพแบ่งกิจกรรมเป็ น ๓ ประเภท ดังนี ้
๓.๑ กิจกรรมที่ร้าน FMO Shop ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ ต้ ถนุ แฟลต ๑ สะพานปลากรุงเทพ ร้ าน เป็ นทังสถานที
้
่
แสดงสินค้ า และสถานที่จาหน่ายปลีกและส่ง สินค้ าที่จาหน่ายเป็ นสินค้ าแปรรูป สินค้ าสดแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์
แปรรูปแบรนด์ FMO และสินค้ าฝากขายต่าง ๆการจาหน่ายแบบขายส่งจะสต๊ อกและเป็ นที่พกั สินค้ าสาหรับ
จัดส่งให้ ร้านค้ าสหกรณ์ ร้ านค้ าสวัสดิการภาครัฐและเอกชน ทังในกรุ
้
งเทพและส่วนภูมิภาค
๓.๒ กิจกรรมออกบูทจาหน่ายตามที่ได้ รับการประสานความร่วมมือเป็ นครัง้ คราว
๓.๓ จัดส่งสัตว์น ้าให้ องค์การสวนสัตว์ดุสติ ตามการต่อสัญญาปี ต่อปี
๔. เป้าหมาย
ยอดรวมจาหน่ายตลอดปี งบประมาณ ๑๗.๑๐ ล้านบาทแบ่งออกเป็ น
๔.๑ จาหน่ายปลีก-ส่งที่ร้าน FMO shop ยอดจาหน่ายปลีก-ส่ง ปี ละประมาณ ๑๓.๓๔ ล้ านบาท
๔.๒ จาหน่ายโดยการออกบูทปี ละประมาณ ๐.๙๖ ล้ านบาท
๔.๓ จัดส่งสัตว์น ้าให้ องค์การสวนสัตว์ปีละประมาณ ๖๐ ตัน ยอดจาหน่ายประมาณ ๒.๘๐ ล้ านบาท
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)
๖. งบประมาณ
๖.๑ตามข้ อ ๔.๑-๔.๒ ใช้ งบประมาณตกแต่งร้ านและจัดหาอุปกรณ์ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และ
งบประมาณจัดซื ้อสินค้ า ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวม ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖.๒ ตามข้ อ ๔.๓ ใช้ งบประมาณ หมุนเวียนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๗. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานซื ้อขายสินค้ าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์ประมงและ ร้ าน FMO shop
๘. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานซื ้อขายสินค้ าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์ประมง
๙. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
๑) ทาให้ ให้ ผ้ บู ริ โภคได้ บริ โภคสินค้ าสด มีคณ
ุ ภาพปลอดภัย ราคาเป็ นธรรม และช่วยลดค่าครองชีพ
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๒) มีสว่ นกระจายรายได้ ไปยังชาวประมง และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ แก่ชาวประมง
๓) มีสว่ นช่วยขยายบทบาทภารกิจหลักที่เกี่ยวข้ องกับชาวประมง
๔) มีสว่ นเสริ มสร้ างความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ ร้ านค้ าสหกรณ์ ภาค
ประชาชนและภาคประมง
๕) ช่วยสร้ างรายได้ เพิ่มให้ องค์การสะพานปลา
๑๐.ความเสี่ยงของโครงการ
ปั จจัยเสี่ยง
1.ด้ านการเงิน

ประเภท/ระดับ
F/ปานกลาง

2.สินค้ าและผลิตภัณฑ์

O/สูง

3.การดาเนินงาน

O/สูง

4บุคลากรปฏบัตงิ าน

F/สูง

ความเสียหาย

การจัดการ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณมีอยู่อย่างจากัดหาก
ดาเนินการไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
อาจทาให้ เกิดปั ญหาสภาพคล่องและ
มีผลกระทบกับโครงการโดยตรง
สินค้ าแปรรูปอสป.ยังไม่มีผลิตภัณฑ์
เป็ นของตนเอง ทาให้ สนิ ค้ าอาจไม่ได้
มาตรฐานไม่มีความสม่าเสมอ ส่วน
สินค้ าสด เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
และเกิดความเสียหายได้ ง่ายหาก
บริหารจัดการไม่ดี บางครัง้ มีปัญหา
ในการหาสินค้ าทาให้ ขาดความ
เชื่อมัน่ และส่งผลต่อการดาเนินงาน
ขององค์กร
ข้ อจากัดด้ านกฏระเบียบ ข้ อบังคับ
ต่างๆ ที่ไม่สอดคล้ องกับงานใน
รูปแบบธุรกิจส่งผลให้ การดาเนินงาน
ล่าช้ าไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย เกิด
ปั ญญากับผู้ปฏิบตั งิ าน
พนักงานขาดความรู้ความชานาญใน
เรื่ องการตลาด

การวางแผนต้ องชัดเจนทาให้
เกิดความผิดพลาดให้ น้อย
ที่สดุ

ปี งบประมาณ 2559
ตค.58 – กย.59

ต้ องสร้ างจุดแข็งให้ อสป. เป็ น
ปี งบประมาณ 2559
ที่ยอมรับว่าเป็ น แหล่งผลิตที่ ตค.58 – กย.59
ได้ มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ
สะอาดปลอดภัยหรื อจัดหา
supplier ที่มีคณ
ุ ภาพ

แก้ ไขปรับปรุง ตลอดจน
กาหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิให้
สอดคล้ องกับการดาเนินงาน

ปี งบประมาณ 2559
ตค.58 – กย.59

อบรมและจัดหาพนักงานที่มี
ความรู้ความชานาญ

ปี งบประมาณ 2559
ตค.58 – กย.59

๓๐

๑๑. แผนการดาเนินงาน
๒๕๕๘
ตค พย ธค มค กพ มีค

ลาดับ

กิจกรรม

๑

ดาเนินการซือ้ ขาย
- โครงการซื ้อขายสินค้ าสัตว์น ้าให้
องค์การสวนสัตว์
- ซื ้อขายสินค้ าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์แปร
รูปคุณภาพ FMO
ติดตามประเมินผล
- โครงการซื ้อขายสินค้ าสัตว์น ้าให้
องค์การสวนสัตว์
- ซื ้อขายสินค้ าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์แปร
รูปคุณภาพ FMO
สรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารเพื่อ
ทราบเดือน
- โครงการซื ้อขายสินค้ าสัตว์น ้าให้
องค์การสวนสัตว์
- ซื ้อขายสินค้ าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์แปร
รูปคุณภาพ FMO

๒

๓

๒๕๕๙
เมย พค มิย

กค

สค กย

๑๒. ประมาณการแผนดาเนินงาน ปี ๒๕๕๙ (ตลอดปี )
ลาดับ
1
2

ชื่อโครงการ
- โครงการซือ้ ขายสินค้ าสัตว์ นา้ ให้
องค์ การสวนสัตว์
- ซื ้อขายสินค้ าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์
แปรรูปคุณภาพ FMO
รวม

รายได้
2,800,000.00

ค่ าใช้ จ่าย
2,380,000.00

กาไร (ขาดทุน)
420,000.00

14,303,00.00

10,727,250.00

3,575,750.00

17,103,000.00

13,107,250.00

3,995,750.00

๓๑

โครงการจตุจักรสัตว์ นา้ สะพานปลากรุงเทพ
๑.หลักการและเหตุผล
เพื่อสร้ างแบรนด์ขององค์การสะพานปลาเอง ตามเครื่ องหมายการค้ า FMO และคัดสรรสินค้ าสัตว์น ้า
แปรรู ปจากสะพานปลา/ท่าเทียบเรื อประมงที่มีชื่อเสียงจากท้ องถิ่น (Product Champion) ที่ผ่านเกณฑ์การ
รับรองมาตรฐาน อย. มาจัดจาหน่ายในรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ได้ รับการออกแบบอย่างสวยงานภายใต้ แบรนด์
FMO กาหนดจัดตัง้ FMO Shop บริ เวณพื ้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว เช่น
สะพานปลากรุงเทพ ท่าเทียบเรื อประมงหัวหิน และท่าเทียบเรื อประมงภูเก็ต
๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มรายได้ ให้ กบั องค์การสะพานปลา
๒. เพื่อเป็ นจุดแสดงสินค้ าและศูนย์กลางในการจาหน่ายสินค้ าสัตว์น ้าแปรรูป สัตว์น ้าแช่แข็งคุณภาพ
จากผู้ผลิตโดยตรง
๓.เพื่อส่งเสริ มอาชีพและสนับสนุนกลุม่ ประมงพื ้นบ้ านและวิสาหกิจชุมชน
๔. เป็ นการประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียงขององค์การสะพานปลา
๕. ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการจาหน่ายสินค้ าราคาถูก
๓.เป้าหมายโครงการ
มีรายได้ จากการดาเนินงานโครงการจัดตังร้้ านค้ า FMO Shop โดย องค์การสะพาปลา ประมาณ
รายได้ ตลอดปี จานวน ๑,๘๒๑,๐๐๐ บาท และต้ นทุนจานวน ๑,๔๕๗,๓๐๐ บาท กาไรเบื ้องต้ น ๓๖๓,๗๐๐
บาท
๔.ระยะเวลาการดาเนินการ
ปี งบประมาณ ๒๕๕๙
๕.งบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนองค์การสะพานปลา
๖.สถานที่ดาเนินการ
สถานที่ตงั ้ FMO Shop สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว เช่น สะพานปลา
กรุงเทพ ท่าเทียบเรื อประมงหัวหิน และท่าเทียบเรื อประมงภูเก็ต
๗.รายละเอียดโครงการ
การบริ หารจัดการโดย ฝ่ ายธุรกิจ ๒ สานักงานซื ้อขายสินค้ าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์ประมง
๘.ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
๑.สร้ างรายได้ ให้ กบั องค์การสะพานปลาแบบยัง่ ยืน

๓๒

๒.เป็ นจุดจาหน่ายสินค้ าสัตว์น ้าแปรรูปประมง และสัตว์น ้าแช่แข็ง ทังค้
้ าปลีก และค้ าส่ง
๓.เพื่อส่งเสริ มอาชีพและสนับสนุนกลุม่ ประมงพื ้นบ้ านและวิสาหกิจชุมช
๔.เป็ นการประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียงขององค์การสะพานปลา
๙. ความเสี่ยงของโครงการ
ปั จจัยเสี่ยง

ประเภท/
ระดับ

ความเสียหาย

การจัดการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๑.ด้ าน
การเงิน

0/ปาน
กลาง

งบประมาณมีอยู่อย่างจากัด หากดาเนินการไม่เป็ นไป
ตามเป้าหมายอาจทาให้ เกิดปั ญหาสภาพคล่องและมี
ผลกระทบกับโครงการโดยตรง

การวางแผนต้ องชัดเจน ทาให้ เกิด
ความผิดพลาดให้ น้อยที่สดุ

ตค.๕๘–
กย.๕๙

๒.สินค้ าและ
ผลิตภัณฑ์

F/สูง

F/สูง

ต้ องสร้ างจุดแข็งให้ อสป. เป็ นที่
ยอมรับว่าเป็ น แหล่งผลิตที่ได้
มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพสะอาด
ปลอดภัย หรื อจัดหา supplier ที่มี
คุณภาพ จากกลุม่ เกษตรกร และ
ผู้ผลิตโดยตรง
แก้ ไข ปรับปรุง ตลอดจนกาหนด
ระเบียบวิธีปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องกับ
การดาเนินงาน

ตค.๕๘–
กย.๕๙

๓.การ
ดาเนินงาน

สินค้ าแปรรูป อสป.ยังไม่มีผลิตภัณฑ์เป็ นฃองตนเอง ทา
ให้ สนิ ค้ าอาจไม่ได้ มาตรฐาน ไม่มีความสม่าเสมอ ส่วน
สินค้ าสด เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และเกิดความ
เสียหายได้ ง่ายหากบริหารจัดการไม่ดี บางครัง้ มีปัญหา
ในการหาสินค้ า ทาให้ ขาดความเชื่อมัน่ และส่งผลต่อการ
ดาเนินงานขององค์กร
ข้ อจากัดด้ านกฏ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ที่ไม่สอดคล้ อง
กับงานในรูปแบบธุรกิจ ส่งผลให้ การดาเนินงานล่าช้ าไม่
เป็ นไปตามเป้าหมาย เกิดปั ญญากับผู้ปฏิบตั งิ าน

ตค.๕๘–
กย.๕๙

๓๓

๙. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรม

๑

จัดทาโครงการและประชุม
ผู้เกี่ยวข้ อง
สารวจออกแบบและบริหาร
จัดการพื ้นที่ในสะพานปลา
กรุงเทพเพื่อรองรับการดาเนิน
โครงการ
เสนอคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลาเพื่อให้ ความเห็นชอบ
จัดทาประกาศเชิญชวนหาผู้สนใจ
ลงทุน คัดเลือกและทาสัญญา
เปิ ดดาเนินการ
ติดตามประเมินผลและรายงาน

๒

๓
๔
๕
๖

๒๕๕๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

๒๕๕๙
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓๔

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง ปี ๒๕๕๙
๑. รายละเอียดเบือ้ งต้ น
๑.๑ ชื่อโครงการ
๑.๒ เจ้ าของโครงการ
๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑.๔ แหล่งเงินทุน
๑.๕ ระยะเวลาดาเนินงาน

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง
องค์การสะพานปลา
สานักงานสินเชื่อและธุรกิจการประมง ฝ่ ายธุรกิจ ๑
จากบัญชีเงินฝากธนาคารฯสินเชื่อเครื่ องมืออุปกรณ์ และ
เงินทุนหมุนเวียนจากองค์การสะพานปลา ๒1.๑ ล้ านบาท
มีระยะเวลาการให้ สนิ เชื่อปี งบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
(ตังแต่
้ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐)
และมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี ้อีก ๑ ปี ๖ เดือน รวมเป็ น
ระยะเวลาดาเนินงาน ๖ ปี ๖ เดือน

๒. หลักการและเหตุผล
องค์การสะพานปลาเป็ นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดั ตังขึ
้ ้นตาม
พระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ ดังนี ้
(๑) จัดดาเนินการและนามาซึง่ ความเจริ ญของสะพานปลา ตลาดสินค้ าสัตว์น ้าและ
อุตสาหกรรม
การประมง
(๒) จัดดาเนินการหรื อควบคุมและอานวยการซึง่ กิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการอื่น ๆ
อัน
เกี่ยวกับกิจการแพปลา
(๓) จัดส่งเสริ มฐานะ สวัสดิการ หรื ออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง
(๔) จัดส่งเสริ มสหกรณ์หรื อสมาคมการประมง
เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว องค์การสะพานปลาได้ ดาเนินงาน
ด้ านการให้ บริ การการตลาดสินค้ าสัตว์น ้า โดยจัดตังสะพานปลาและท่
้
าเทียบเรื อประมงในเขตกรุ งเทพมหานคร
และพื ้นที่จงั หวัดชายทะเลของประเทศไทย และรวมถึงการดาเนินงานด้ านการส่งเสริ มฐานะ สวัสดิการ อาชีพ
ชาวประมงผ่านทางเงินทุนส่งเสริ มการประมง นอกจากนี ้เพื่อเป็ นการพัฒนาและนามาซึง่ ความเจริ ญ ของการ
ประมง การประกอบอาชีพประมง และอุตสาหกรรมประมง โดยให้ เงินกู้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องกับการประมง เพื่อซื ้อเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมง ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่ องมือหาฝูงปลา(SONAR)

๓๕

เครื่ องวัดความลึก(SOUNDER) เรดาร์ เครื่ องยนต์เรื อ เกียร์ อวน กะบะ ฯ ซึง่ ได้ ดาเนินโครงการไปแล้ วรวม
ทังสิ
้ ้น ๑๔ โครงการ มีผ้ ไู ด้ รับสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ไปแล้ ว ๔,๗๘๓ ราย คิดเป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมจานวน ๖๓๓.๒๒
ล้ านบาท โดยได้ รับส่วนลดการค้ า คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น ๕๙.๒๙ ล้ านบาท การดาเนินงานโครงการที่ผ่านมา
สามารถอานวยประโยชน์แก่ชาวประมงตลอดจนเป็ นการพัฒนาอาชีพการประมง เพิ่มประสิทธิ ภาพในการทา
การประมงของประเทศ สามารถสร้ างงานและสร้ างรายได้ ให้ แก่ชาวประมงและองค์การสะพานปลาอีกทางหนึง่
องค์ ก ารสะพานปลาได้ ด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาการประ มง โครงการ ๑๔ ตั ง้ แต่
ปี งบประมาณ ๒๕๕๓ จนถึง ปี งบประมาณ ๒๕๕๕ และได้ สิ ้นสุด โครงการลงในวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน
๒๕๕๕ ซึ่ง มีผ้ ูรับ สิน เชื่อ ประเภทต่า งๆ รวม ๙๒ ราย เป็ นเงิน ให้ ก้ ู ๒๑.๙๕ ล้ านบาท ( ข้ อ มูลถึงเดือ น
กันยายน ๒๕๕๕ ) การดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็ นกิ จ กรรมช่วยเหลือ ชาวประมงและผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการประมง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ชาวประมงที่ ขาดแคลนเงินทุนสามารถจัดหาเครื่ องมือ
อุปกรณ์ ในการทาประมงที่มีประสิทธิ ภาพเพิ่มขึ ้น เป็ นการพัฒนาและส่งเสริ มอาชีพการทาประมง และเพื่อ
สร้ างรายได้ เพิ่มให้ กบั องค์การสะพานปลา จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องดาเนินการโครงการพัฒนาและสนับสนุน
การประมง ต่อเนื่องจากโครงการ ๑๔ ต่อไปอีก
๓. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
(๑) เพื่อเป็ นการพัฒนาและส่งเสริ มอาชีพการทาประมง
(๒) เพื่อสร้ างงานและสร้ างรายได้ เพิ่มแก่องค์การสะพานปลา
(๓) เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนของชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการประมง ในการ
จัดหาเครื่ องมือ อุปกรณ์ทาประมงที่ทนั สมัย และทดแทนของเก่าที่ชารุด การซ่อมแซม
ปรับปรุงเรือประมง เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และมีรายได้ เพิ่มขึ ้น
(๔) เป็ นการดาเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมงต่อเนื่องจากโครงการเดิม
(โครงการ๑๔) เพื่อตอบสนองความต้ องการของชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องหรื อผู้ประกอบกิจการต่อเนื่องจากการประมงที่มีความต้ องการสินเชื่อเพิ่มขึ ้น
๔. ประเภทสินเชื่อ
องค์การสะพานปลาดาเนินงานโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมงโดยแบ่งประเภท
สินเชื่อดังนี ้
(๑) สินเชื่อเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมงและที่เกี่ยวข้ องกับการทาประมง มีรายละเอียดดังนี ้
- วิทยุโทรศัพท์ (Radiophone)
- เครื่ องมือหาฝูงปลา (Sonar)
- เครื่ องวัดความลึก (Sounder)

๓๖

- เรดาร์ (Radar)
- กระบะ หลัว ลัง ถังบรรจุพลาสติก ถังอัดโฟม ใบพัดตีน ้า ทุน่ พลาสติก
- อวน สายมาน เชือกใยยักษ์ คร่าว ลวดสลิง
- เกียร์ เรื อ
- เครื่ องหาตาแหน่งจากดาวเทียม (Satellite GPS)
- เครื่ องยนต์เรื อใหม่ – เก่า เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
- เครื่ องยนต์ระบบใช้ แก๊ ส LPG
- อุปกรณ์ที่ใช้ กบั แพปลา เช่น โต๊ ะคัดเลือกปลาแสตนเลส,รถเข็นน ้าแข็ง,
เครื่ องโม่น ้าแข็ง,พาเลสและอื่นๆ
- เครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมงอื่นๆ
(๒) สินเชื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรื อประมง
๕. เป้าหมายดาเนินงาน ปี ๒๕๕๙
เป้าหมายการดาเนินงานมีเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อในปี งบประมาณ ๒๕๕๙
มีมลู ค่า 32.4 ล้ านบาท เป็ นเงินให้ ก้ ยู ืม 32 ล้ านบาทและเงินสมทบจากผู้ขอสินเชื่อ 0.4 ล้ าน
บาท แบ่งเป็ น
(๑) ให้ ก้ เู พื่อซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ทาประมง เป็ นมูลค่าสินเชื่อ 2.4 ล้ านบาท
(เงินให้ ก้ ู 2 ล้ านบาท เงินสมทบจากผู้ขอสินเชื่อ 0.4 ล้ านบาท)
(๒) ให้ ก้ เู พื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมงเป็ นเงินให้ ก้ ู 30 ล้ านบาท (ไม่มีเงินสมทบ)
๖. หลักเกณฑ์ ในการให้ สินเชื่อ
(๑) ประเภทเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมง
- ให้ สนิ เชื่อในวงเงินไม่เกินร้ อยละ ๘๐ ของราคาเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมง
แต่ละประเภท
- ผู้ได้ รับสินเชื่อจะต้ องชาระเงินสบทบ โดยเงินสดหรื อเช็คของผู้ขอสินเชื่อ จานวนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ ๒๐ ของราคาเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมงในแต่ละประเภท หรื อใน
กรณีให้ ก้ เู งินสดเต็มจานวนของราคาเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมงในแต่ละประเภท
โดยไม่ต้องมีเงินสมทบ
- ผู้ได้ รับสินเชื่อจะต้ องซื ้อเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมงจากผู้จาหน่ายที่ขึ ้นทะเบียนไว้
กับองค์การสะพานปลา หรื อซื ้อเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมงจากร้ านค้ าที่จาหน่าย
หรื อจากโรงงานผู้ผลิตและจาหน่าย

๓๗

- อัตราดอกเบี ้ยของยอดเงินกู้เพื่อซื ้อเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมงร้ อยละ ๙ ถึงร้ อยละ
๑๒.๕ ต่อปี หากผิดนัดชาระหนี ้จะคิดดอกเบี ้ยผิดนัดในอัตราร้ อยละ ๑๕ ต่อปี
ของเงินต้ นที่ถึงกาหนดค้ างชาระ
(๒) ประเภทซ่อมแซมปรับปรุงเรื อประมง
- องค์การสะพานปลาให้ สนิ เชื่อเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรื อประมง ในรูปเครื่ องมือ
อุปกรณ์ทาประมงและ/หรื อเงินสด รายละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- การจ่ายเงินกู้ให้ ผ้ ขู อสินเชื่อจะจ่ายไม่เกิน ๓ งวด มีกาหนดระยะเวลาซ่อมแซม
ปรับปรุงไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทาสัญญากู้ยืมเงิน
- อัตราดอกเบี ้ยของยอดเงินกู้เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรื อร้ อยละ ๙ – ๑๒.๕ ต่อปี
หากผิดนัดชาระหนี ้คิดดอกเบี ้ยผิดนัดในอัตราร้ อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้ นเงินที่ถึง
กาหนดค้ างชาระ
๗. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
(๑) ต้ องเป็ นผู้ประกอบอาชีพประมง ที่ทาประมงถูกต้ องตามกฎหมาย ประกอบด้ วย
ทะเบียนเรื อ อาชญาบัตรหรื อเอกสารที่สานักงานประมงในพื ้นที่ออกรับรองไว้ ให้ เพื่อใน
การทาประมงในแต่ละประเภท เป็ นอย่างน้ อย
(๒) ต้ องเป็ นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการประมง ผู้ประกอบธุรกิจต่อเนื่องกับชาวประมง
หรื อสถาบันการประมงที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
(๓) ต้ องเป็ นผู้มีความสามารถในการชาระหนี ้ โดยพิจารณาจากรายได้ ,ค่าใช้ จ่าย,
การดาเนินงาน , ความสามารถในการหารายได้ และรวมถึงประวัติการชาระหนี ้
๘. แผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานการปล่อยสินเชื่อมีระยะเวลาการให้ สนิ เชื่อ ปี งบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
(ตังแต่
้ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐) และมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี ้อีก ๑ ปี ๖ เดือน รวม
เป็ นระยะเวลาดาเนินงาน ๖ ปี ๖ เดือน
แผนการปล่อยสินเชื่อระยะเวลา ๕ ปี และผลประโยชน์ตอบแทน
หน่วย:ล้านบาท
ปี งบประมาณ

ประเภท

มูลค่า

เงินสมทบ

วงเงินให้ ก้ ู

๒๕๕๖

เครื่ องมือ

๒.๔

๐.๔

๒

ผลประโยชน์ ตอบแทน
ก่ อนvat
หลังvat
๐.๐๗๗

๐.๐๗๒

๓๘

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

ซ่อมแซมเรื อ

๒๒

-

๒๒

-

-

เครื่ องมือ

๒.๔

๐.๔

๒

๐.๐๗๗

๐.๐๗๒

ซ่อมแซมเรื อ

๓๐

-

๓๐

-

-

เครื่ องมือ

๒.๔

๐.๔

๒

๐.๐๗๗

๐.๐๗๒

ซ่อมแซมเรื อ

๓๐

-

๓๐

-

-

เครื่ องมือ

๒.๔

๐.๔

๒

๐.๐๗๗

๐.๐๗๒

ซ่อมแซมเรื อ

๓๐

-

๓๐

-

-

เครื่ องมือ

๒.๔

๐.๔

๒

๐.๐๗๗

๐.๐๗๒

ซ่อมแซมเรื อ

๓๐

-

๓๐

-

-

รวม

๑๕๔

๒

๑๕๒

๐.๓๘๕

๐.๓๖๐

หมายเหตุ
สินเชื่อเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมงมีผลประโยชน์ตอบแทนเฉลี่ย
ร้ อยละ ๓ ของมูลค่าสินค้ า

๙. เงินเริ่มต้ นโครงการ
การดาเนินงานให้ สนิ เชื่อมูลค่า ๑๕๔ ล้ านบาท (เงินให้ ก้ ู ๑๕๒ ล้ านบาทและเงินสมทบ ๒
ล้ านบาท) ในระยะเวลา การให้ สนิ เชื่อปี งบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (ตังแต่
้ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๖๐) และมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี ้อีก ๑ ปี ๖ เดือน รวมเป็ นระยะเวลาดาเนินงาน ๖ ปี ๖ เดือน มี
รายละเอียดการคานวณเงินเริ่ มต้ นโครงการ ดังนี ้
(๑) ปี งบประมาณ ๒๕๕๖
เงินให้ ก้ ทู ี่จะต้ องจ่ายในปี แรก
๒๔,๐๐๐,๐๐๐
บาท
บวก ค่าใช้ จ่ายดาเนินการปี แรก
๑,๘๗๑,๖๘๔
บาท
บวก สารองหนี ้สูญร้ อยละ๐.๕ ก่อนภาษี ๓๙,๙๖๐ ๒๕,๙๑๑,๖๔๔
บาท
หัก ประมาณการรับชาระหนี ้ปี แรก
๗,๙๖๐,๗๒๑
บาท
(เงินต้ น+ดอกเบี ้ยหลังภาษี)
หัก ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภาษี ๗๒,๐๐๐
๘,๐๓๒,๗๒๑
บาท
เงินเริ่มต้ นโครงการที่ใช้ ปี ๒๕๕๖
๑๗,๘๗๘,๙๒๓
บาท

๓๙

(๒) ปี งบประมาณ ๒๕๕๗
เงินให้ ก้ ทู งสิ
ั ้ ้นจะต้ องจ่ายในปี ที่ ๒
บวกค่าใช้ จ่ายดาเนินการปี ที่ ๒
บวก สารองหนี ้สูญร้ อยละ๐.๕ ก่อนภาษี ๑๓๐,๖๗๘
หักประมาณการรับชาระหนี ้ปี ที่ ๒
(เงินต้ น+ดอกเบี ้ยหลังภาษี)
หัก ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภาษี ๗๒,๐๐๐
เงินที่ต้องใช้ ในโครงการปี งบประมาณ ๒๕๕๗
(๓) ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
เงินให้ ก้ ทู งสิ
ั ้ ้นจะต้ องจ่ายในปี ที่ ๒
บวกค่าใช้ จ่ายดาเนินการปี ที่ ๒
บวก สารองหนี ้สูญร้ อยละ๐.๕ ก่อนภาษี ๑๖๙,๕๖๒
หักประมาณการรับชาระหนี ้ปี ที่ ๒
(เงินต้ น+ดอกเบี ้ยหลังภาษี)
หัก ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภาษี ๗๒,๐๐๐
เงินที่ต้องใช้ ในโครงการปี งบประมาณ ๒๕๕๘
รวมปี ที่ ๑ ปี ที่ ๒ และปี ที่ ๓ จะต้ องใช้ เงินเริ่ มต้ นโครงการฯ
สรุปโครงการใช้ เงินเริ่มโครงการทัง้ สิน้ ประมาณ
๑๐. ผลตอบแทนของโครงการ
(๑) รายรับ
-เงินต้ นและดอกเบี ้ยหลังหักภาษี
๑๖๔,๗๙๐,๖๙๕
- ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภาษี ๓๖๐,๐๐๐
รวม
๑๖๕,๑๕๐,๖๙๕
(๒) ค่าใช้ จา่ ย
-เงินให้ ก้ ู ๑๕๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท
-ค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
๑๐,๓๒๖,๐๗๖
-สารองหนี ้สูญร้ อยละ ๐.๕ ของยอดรับชาระหนี ้๘๒๖,๑๓๖
รวม๑๖๓,๑๕๒,๒๑๒
ผลตอบแทนสุทธิ๑,๙๙๘,๔๘๓

๓๒,๐๐๐,๐๐๐
๑,๙๖๒,๒๖๖
๓๔,๐๙๒,๙๔๔
๒๖,๐๕๘,๔๙๓

บาท
บาท
บาท
บาท

๒๖,๑๓๐,๔๙๓ บาท
๗,๙๖๒,๔๕๑ บาท
๓๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๕๕,๗๑๐
๓๔,๒๒๕,๒๗๒
๓๓,๘๒๑,๒๒๓

บาท
บาท
บาท
บาท

๓๓,๘๙๓,๒๒๓ บาท
๓๓๒,๐๔๙ บาท
๒๑,๐๕๑,๑๕๗ บาท
๒๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

๔๐

(๓) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ ๒%(คานวณจากการสารองหนี ้สูญที่ร้อยละ๐.๕)
(๔) เปรี ยบเทียบผลตอบแทนสุทธิกบั ฝากเงินประจา ๓ เดือนกับธนาคารกรุงไทย ตามการลงทุนโดยใช้
เงิน เริ่ มต้ นโครงการฯจานวน ๒1,๑๐๐,๐๐๐ บาท ในระยะเวลา ๕ ปี การดาเนินโครงการฯมี
ผลตอบแทนสุทธิจานวน ๑,๙๙๘,๔๘๓บาท กับการนาเงินฝากธนาคารฯ ดอกเบี ้ยทบต้ นจากเงิน
เริ่ มต้ นโครงการ จ านวน ๒1,๑๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ ๒.๑ ต่อ ปี ในระยะเวลา
เท่ากันจะได้ ดอกเบีย้ เป็ นจานวนเงิน ๒,๓๑๐,๕๒๕ บาท ดังนันผลตอบแทนสุ
้
ทธิ จากการลงทุน
ตามโครงการจะต่ากว่า ดอกเบี ้ยทบต้ นเมื่อนาไปฝากธนาคารอยูจ่ านวน ๓๑๒,๐๔๒ บาท
๑๑. ความเสีย่ งของโครงการ
โครงการได้ มีการพิจารณาปั จจัยเสีย่ งตามประเภทของการให้ สนิ เชื่อแล้ ว มีรายละเอียด
ปั จจัยเสีย่ งที่มีนยั สาคัญและการบริ หารจัดการความเสีย่ ง ดังนี ้
๑. ปั จจัยเสีย่ งของโครงการ
ลาดับ

ประเภทสินเชื่อ

๑.

สินเชื่อเครื่ องมืออุปกรณ์

๒.

สินเชื่อซ่อมแซมปรับปรุง
เรื อประมง

ปั จจัยเสี่ยง

ประเภท

ราคาสินค้ าเครื่ องมืออุปกรณ์การประมงของโครงการ
สูงกว่าราคาของผู้จาหน่ายรายอื่น เนื่องจากราคาสินค้ า
ของโครงการมีต้นทุนสูงกว่า
การปรับกลยุทธ์การดาเนินงานของโครงการสินเชื่อ โดย
มุง่ เน้ นการให้ สนิ เชื่อด้ านการซ่อมแซมเรื อประมงเป็ นหลัก
อาจมีความเสี่ยงจากการที่ลกู หนีส้ นิ เชื่อนาเงินกู้ไปใช้ ผิด
วัตถุประสงค์ของโครงการ

O

ระดับความ
เสี่ยง
สูง

S

ปานกลาง

หมายเหตุ O = ด้ านปฏิบตั ิการ
S = ด้ านกลยุทธ์
๒. การบริ หารจัดการความเสีย่ ง
ปั จจัยเสี่ยง

๑. ราคาสินค้ า
เครื่ องมืออุปกรณ์
การประมงของ
โครงการสูงกว่า

รายละเอียดความ
เสียหาย
จากปั จจัยเสี่ยง
ราคาสินค้ าเครื่ องมือ
อุปกรณ์การประมงของ
โครงการสูงกว่าราคา
ของผู้ขายรายอื่น

รายละเอียดการจัดการ

กิจกรรมการจัดการ

อสป.ต้ องศึกษาแนวทางใน
การปรับลดราคาของสินค้ า
เครื่ องมือและอุปกรณ์ทา
ประมง ให้ สามารถแข่งขัน

๑. ศึกษาโครงสร้ างราคาของเครื่ องมือ
อุปกรณ์ทาประมงของโครงการ
๒. จัดทาแนวทางการปรั บโครงสร้ าง
ราคาเครื่ องมืออุปกรณ์ทาประมงของ

ระยะเวลา
ดาเนินการของ
กิจกรรม
ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ

๔๑

ราคาของผู้จาหน่าย
รายอื่น เนื่องจาก
ราคาสินค้ าของ
โครงการมีต้นทุนสูง
กว่า

เนื่องจากต้ นทุนของ
โครงการสูงกว่า ทาให้
ไม่มีผ้ สู นใจ สินเชื่อต่า
กว่าเป้าหมาย ส่งผล
กระทบต่อรายได้ และ
ความสาเร็จของ
โครงการ อาจมีรายได้
จากการให้ สนิ เชื่อ
เครื่ องอุปกรณ์ ต่ากว่า
เป้าหมาย

กับผู้ค้ารายอื่นๆ ได้

ปั จจัยเสี่ยง

รายละเอียดความเสียหาย
จากปั จจัยเสี่ยง

๒. การปรับกลยุทธ์การ
ดาเนินงานของโครงการ
สินเชื่อ โดยมุง่ เน้ นการให้
สินเชื่อด้ านการซ่อมแซม
เรื อประมงเป็ นหลัก อาจมี
ความเสี่ยงจากการที่ลกู หนี ้
สินเชื่อนาเงินกู้ไปใช้ ผดิ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

การปรับกลยุทธ์ในการให้ สนิ เชื่อ
โดยมุง่ เน้ นการให้ สนิ เชื่อแก่
ชาวประมงในการซ่อมแซม
เรื อประมงเป็ นหลัก อาจมีความ
เสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี ้สินเชื่อนา
เงินกู้ไปใช้ ผดิ วัตถุประสงค์ และ
ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ทาให้ อาจจะ
มีผลต่อการชาระหนี ้คืน ส่งผล
กระทบต่อรายได้ ของโครงการ
หรื อความสาเร็จของโครงการ
อาจทาให้ รายได้ ต่ากว่าเป้าหมาย

๓. การปรับยุทธ์การ
ดาเนินงานสินเชื่อ
เครื่ องมืออุปกรณ์โดยให้

การปรับกลยุทธ์ในการให้ สนิ เชื่อ
โดยมุง่ เน้ นการให้ สนิ เชื่อแก่
ชาวประมงในการซ่อมแซม

โครงการให้ สามารถแข่งขันกับผู้ขาย
รายอื่นๆได้
๓. เจรจากับผู้ขึ ้นทะเบียนสินค้ า เรื่ อง
ปรับลดราคา
๔. ลดขันตอนในการท
้
าเอกสารแต่ต้อง
ถูกต้ องรัดกุม เพื่อเพิม่ แรงจูงใจให้ กบั
ลูกค้ าเรื่ องความสะดวกในการสัง่ ซื ้อ
สินค้ าผ่าน อสป.
๕. ลดเวลาในการส่งมอบ และ
รับสินค้ า
๖.สร้ างแรงจูงใจให้ กับพนักงาน ในการ
ทาการตลาดเชิงรุก
รายละเอียดการ
จัดการ

อสป.ใช้ มาตรการ
กากับดูแลที่มีอยู่
อย่างเคร่งครัด และ
จัดทามาตรการ
เพิม่ เติมเพื่อความ
รอบคอบยิ่งขึ ้น

อสป.ใช้ มาตรการ
กากับดูแลที่มีอยู่
อย่างเคร่งครัด และ

กิจกรรมการจัดการ

๑. ทบทวนมาตรการ การ
กากับดูแลที่มีอยู่ในปั จจุบนั
๒. จัดทาคูม่ ือการ
ปฏิบตั งิ านในการควบคุม
และตรวจสอบ
๓. ประสาน สป./ทร. ทุก
แห่ง ที่มีการปล่อยสินเชื่อ
ขอความร่วมมือในการ
ตรวจสอบที่รัดกุมยิ่งขึ ้น
๔. สสช. ใช้ การสุม่
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
และ ตรวจสอบผู้ขอสินเชื่อ

๑. ทบทวนมาตรการ การ
กากับดูแลที่มีอยู่ในปั จจุบนั
๒. จัดทาคูม่ ือการ

ตลอดโครงการ
ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ
ตลอดโครงการ
ระยะเวลา
ดาเนินการของ
กิจกรรม
ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ

๔๒

ลูกค้ ากู้เป็ นเงินสด
เต็มจานวนของราคา
เครื่ องมืออุปกรณ์
แต่ละประเภท อาจมี
ความเสี่ยงจากการที่
ลูกหนี ้สินเชื่อนาเงินกู้
ไปใช้ ผดิ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เรื อประมงเป็ นหลัก อาจมีความ
เสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี ้สินเชื่อนา
เงินกู้ไปใช้ ผดิ วัตถุประสงค์ และ
ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ทาให้ อาจจะ
มีผลต่อการชาระหนี ้คืน ส่งผล
กระทบต่อรายได้ ของโครงการ
หรื อความสาเร็จของโครงการ

จัดทามาตรการ
เพิม่ เติมเพื่อความ
รอบคอบยิ่งขึ ้น

ปฏิบตั งิ านในการควบคุม
และตรวจสอบ
๓. ประสาน สป./ทร. ทุก
แห่ง ที่มีการปล่อยสินเชื่อ
ขอความร่วมมือในการ
ตรวจสอบที่รัดกุมยิ่งขึ ้น
๔. สสช. ใช้ การสุม่
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
และ ตรวจสอบผู้ขอสินเชื่อ

ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ

สรุป
จากการหาอัต ราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) แสดงให้ เห็น ว่า การลงทุนตาม
โครงการนีส้ ามารถดาเนินการได้ เนื่องจาก หากเมื่อ เปรี ยบเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุน
ตามโครงการกับดอกเบี ้ยทบต้ นจากเงินเริ่ มต้ นโครงการ อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ ๒.๑ ต่อ ปี (๕ ปี )
แล้ ว จะเห็นว่าผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนต่ากว่าดอกเบี ้ยทบต้ นอยู่เพียงจานวน 31๒,042.67
บาท นัน้ หากแต่การฝากเงินในบัญชีนนั ้ มิได้ รวมรายจ่าย ซึ่งเป็ นรายจ่ายหลักของโครงการและ
ขององค์การสะพานปลา นัน่ ก็คือ เงินเดือนพนักงานและเงินสมทบเข้ ากองทุนสงเคราะห์ คิดเป็ น
ร้ อยละ ๗๘ ของค่าใช้ จ่ายดาเนินงานทังหมด
้
หากแต่การดาเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการ
ประมงแล้ ว ก็จะสามารถลดภาระขององค์การสะพานปลาไปได้ อีกทางหนึง่ และยังสามารถมีกาไร
จากการดาเนินโครงการได้ อีกทางด้ วย ตลอดจนสภาวะการของอัตราดอกเบี ้ย ซึ่งมี การผันผวน
หากอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจาลดลง อัตราผลตอบแทนก็จะลดลงตามไปด้ วย

๔๓

๑๒. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรม

๑

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ สนิ เชื่อ โดยเน้ น
วัตถุประสงค์และคุณภาพของผู้ขอกู้
ปรับปรุงคูม่ ือการให้ สนิ เชื่อและบริหารหนี ้องค์การ
สะพานปลา
อบรม ให้ ความรู้เจ้ าหน้ าที่ สนิ เชื่อและบริหารหนี ้
ติดตามและประเมินผลการให้ สนิ เชื่อตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการและมีอตั ราหนี ้
เสียไม่เกิน5%

๒
๓
๔

๒๕๕๘
๒๕๕๙
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

๔๔

โครงการสนับสนุนการใช้ เครื่องติดตามเรือประมง(VMS)
๑.หลักการและเหตุผล
เป็ นโครงการที่องค์การสะพานปลาดาเนินการร่วมกับสมาคมประมงแห่งประเทศไทย ในการ
รวมกลุม่ ชาวประมงผู้สนใจติดตังเครื
้ ่ องติดตามเรื อประมง(VMS)เพื่อเป็ นการป้องกันการทาประมงผิดกฏหมาย
(IUU) โดยอสป.จะประสานงานกับบริ ษัทผู้ให้ บริ การระบบเครื อข่ายสัญญาณ เพื่อคิดค่าบริ การ(AirTime)ให้ แก่
ชาวประมงในราคาพิเศษ
๒. วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสนับสนุนนโยบายการป้องกันการทาประมงที่ผิดกฏหมาย(IUU)ของเรื อประมงไทย
๒.เพื่อให้ ชาวประมงมีต้นทุนการดาเนินการในการติดตังระบบติ
้
ดตามเรื อVMSในราคา
ประหยัด
๓. เป้าหมายของโครงการ
เรื อประมงที่เข้ าร่วมโครงการได้ รับค่าบริ การระบบเครื อข่าย Air Timeในราคาถูกกว่าบุคคล
ทัว่ ไป
๔. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปี งบประมาณ ๒๕๕๙
๕. สถานที่ดาเนินงาน
เรื อประมงที่ขึ ้นทะเบียนในโครงการฯกับสมาคมประมงแห่งประเทศไทย
๖.วิธีการดาเนินงาน
๑.เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาพิจารณาให้ ความเห็นชอบแนวทางการดาเนิน
โครงการ
๒.ทาบันทึกข้ อตกลงร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ องเช่น สมาคมประมงแห่งประเทศ
ไทย,สมาคมนอกน่านน้ ไทย ฯลฯ
๓. อสป.ประสานงานบริ ษัทผู้ให้ บริ การระบบเครื อข่ายเพื่อกาหนดค่าบริ การเครื อข่าย(Airtime)
๔.อสป.และสมาคมประมงฯกาหนดแนวทางและบทบาทการให้ บริ การแก่เรื อประมงใน
โครงการ
๗. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
เรื อประมงที่ขึ ้นทะเบียนในโครงการฯกับสมาคมประมงแห่งประเทศไทย
๑. เรื อประมงของไทยมีการดาเนินการเพื่อป้องกันการทาประมงที่ผิดกฎหมายIUUเป็ นที่

๔๕

ยอมรับของต่างประเทศและเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย
๒. อุตสาหกรรมส่งออกสินค้ าประมงของไทยได้ รับการยอมรับจากประเทศคูค่ ้ าสาคัญเช่น EU
,US
๘. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓

กิจกรรม

๒๕๕๘
ตค พย ธค

มค

กพ

มีค

๒๕๕๙
เมย พค มิย

กค

สค

อสป.และสมาคมประมงฯกาหนดแนวทางและ
บทบาทการให้ บริการแก่เรื อประมงในโครงการ
ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผล

๔๖

กย

กลยุทธ์ ท่ ี ๓
เสริมสร้ างสังคมประมงไทยให้ เข้ มแข็ง
ประกอบด้ วย ๓ โครงการ ได้ แก่
๑. โครงการอุดหนุนอาชีพการทาประมงสู่ความยั่งยืน
๒. โครงการฟื ้ นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
๓. โครงการอุดหนุนการศึกษาด้ านการประมง

๔๗

โครงการอุดหนุนอาชีพการทาประมงสู่ความยั่งยืน
๑.หลักการและเหตุผล
โครงการอุดหนุนอาชีพการทาประมงสูค่ วามยัง่ ยืน เป็ นโครงการที่ องค์การสะพานปลา ให้
ความสาคัญกับอาชีพการทาประมง ซึ่งเป็ นอีกอาชีพหนึ่งของประเทศไทย ดังนัน้ เพื่อให้ องค์ การสะพาน
ปลาเป็ นองค์ กรที่แ สดงความรั บผิดชอบต่อ สังคม องค์ การสะพานปลา จึงมี โ นโยบายให้ การสนับสนุน
ส่งเสริ ม โดยการจัดโครงการฝึ กอบรมและการให้ ค วามช่ วยเหลือ สนับ สนุนด้ า นงบประมาณ เกี่ ย วกับ
โครงการที่สง่ เสริ มให้ อาชีพการทาประมงสูค่ วามยัง่ ยืน ด้ วยให้ ความรู้ ด้ านการทาประมงแบบถูกกฎหมาย
การใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์จบั สัตว์น ้า การรักษาคุณภาพสัตว์น ้า การขนถ่ายสินค้ าสัตว์น ้าอย่างถูกสุขอนามัย
การส่งเสริ มอาชี พเสริ มของกลุ่มแม่บ้านชาวประมง การให้ ความช่วยเหลือ กลุ่ม เป้าหมายที่ประสบภัย
อุดหนุนให้ ทนุ การศึกษาด้ านประมง ตลอดจนการสร้ างสิง่ อานวยความสะดวกและอื่นๆเป็ นต้ น ซึ่งเงินทุนใน
การช่วยเหลือสนับสนุนอุดหนุนได้ จากงบประมาณประจาปี กองทุนส่งเสริ มการประมง โดยผ่านสานักงาน
ส่งเสริ มการประมง ประการสาคัญ องค์การสะพานปลา ได้ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้ วยการ
ปลอดการใช้ แรงงานที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะบนพื ้นที่ของสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงและเป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้ อมด้ วยการสร้ างความสมดุลย์ระบบนิเวศน์ ชาวประมงก็มีแหล่งน ้าธรรมชาติที่อุดมสมบรู ณ์ทา
ให้ สามารถจับสัตว์น ้ามากขึ ้น การสร้ างจิตสานึกจิตอาสาให้ กับชาวประมงและประชาชนที่มีอาชีพซื ้อขาย
สัตว์น ้ารวมถึงธุรกิจต่อเนื่องการทาประมง ในการประกอบอาชีพการทาประมง ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
ก็เพื่อ ให้ เป็ นอาชี พที่สงั คมยอมรั บ สามารถเลี ้ยงดูครอบครั วได้ และยังเป็ นการส่งเสริ มสุขอนามัย ที่ดีให้
ประชาชนมีสตั ว์น ้าที่สะอาด สดไว้ บริ โภคอย่างพอเพียง ถือเป็ นการส่งเสริ มสนับสนุนเศรษฐกิจการประมง
ให้ เ ข้ ม แข็ ง และยั่ง ยื น อยู่คู่กับ ประเทศไทยขณะเดี ย วกัน เป็ นการยกระดับ พัฒ นาอาชี พ ประมง สร้ าง
มูลค่าเพิ่มสัตว์น ้า เกิดการจ้ างงานในท้ องถิ่น ทาให้ อุตสาหกรรมการประมงรุ่ งเรื องสืบต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑.เพื่อช่วยเหลือชาวประมงและสร้ างขวัญ กาลังใจ
๒.เพื่อพัฒนายกระดับชาวประมง ในการทาประมงที่ถกู กฎหมาย
๓.เพื่อส่งเสริ มการใช้ เครื่ องมือการทาประมงที่ถกู กฎหมาย
๔.เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อน
๕.เพื่อกลุม่ เป้าหมายมีชีวิตที่ดีขึ ้น
๓. เป้าหมายของโครงการ
๑. ให้ สามารถนาไปพัฒนาตัวเองและต่อยอดอาชีพนี ้ให้ เข้ มแข็ง
๒. ให้ กลุม่ เป้าหมายมีความรู้
๓. ส่งเสริ ม พัฒนาเพื่อยังชีพ สูเ่ ชิงพาณิชย์

๔๘

๔. สร้ างอาชีพเพิ่มรายได้
๕. ยกระดับกลุม่ เป้าหมายให้ สามารถเลี ้ยงดูตวั เองและสามารถเลี ้ยงดูตวั เองได้
๔. ระยะเวลาดาเนินงาน
๑ ต.ค. ๒๕๕๘- ๓๐ก.ย.๒๕๕๙
๕. งบประมาณ
จากงบประมาณที่ตงไว้
ั ้ ประจาปี ๒๕๕๙
๖. สถานที่ดาเนินงาน
จังหวัด ที่มีชาวประมง และเกษตรกรเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้ากลุม่ สหกรณ์ที่เกี่ยวกับ ประมง
๗. รายละเอียดของโครงการ
๑. คัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย ผ่านสถาบันการประมงสมาคม ประมงจังหวัด
๒. ประสานผู้นากลุม่ และหน่วยงานท้ องถิ่นที่มีวตั ถุประสงค์ตรงกัน และจัดหาวิทยากรแบ่ง
กิจกรรม ๒แบบ
๒.๑ จัดอบรม ให้ ความรู้ ส่งเสริ มอาชีพฯให้ กลุม่ เป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับการทาประมงที่
ถูกกฎหมาย การรักษาคุณภาพสัตว์น ้าอย่างถูกสุขอนามัย ตลอดจนการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม
๒.๒ สนับสนุนงบประมาณ ตามที่ร้อ งขอเช่นงานวิจัยและพัฒนา ผู้ประสบภัย ยกระดับ
สินค้ าประมงตลอดจนการจัดหาเครื่ องมือในการประกอบอาชีพเช่นอุปกรณ์ จับสัตว์น ้าอุปกรณ์ การรักษา
คุณภาพสัตว์ นา้ ลานตากและอื่ นๆ หากโครงการใด มี ค่าใช้ จ่ายเกิน ๕แสน ก็ นาเสนอ ผออ. คกส. และ
คกอ.
อนุมตั ิ ก่อนดาเนินการ
๓. หากไม่เกินนาเสนอผออ. เพื่ออนุมตั ิโครงการฯ งบประมาณกาหนดการ
๔. ลงพื ้นที่ก่อนดาเนินกิจกรรม เพื่อตรวจความเรี ยบร้ อยและความพร้ อม
๕. ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
๖. นาเสนอ คกส.เพื่อทราบ
๘. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ทางด้ านเศรษฐกิจ
1. ทาให้ ชาวประมงมีแหล่งจับสัตว์น ้ามากขึ ้น สร้ างอาชีพ เกิดการจ้ างงาน ทาให้ มีรายได้
ไปเลี ้ยงดูครอบครัว และอุตสาหกรรมในครัวเรื อน หรื อพัฒนาเป็ นโรงงาน ได้
2. ชาวประมงจับสัตว์ น ้าด้ วยเครื่ อ งมื ออุปกรณ์ ที่ถูกตามกฎหมาย ทาให้ มีอาชีพสร้ าง
รายได้ ส่งผลกระทบเศรษฐกิจด้ านประมงของประเทศ

๔๙

3. สร้ างมูลค่าเพิ่ มสินค้ า สัต ว์ น า้ ท าให้ เกิ ด การลงทุน จ้ า งงาน ในชุม ชน พัฒ นาและ
ยกระดับเป็ นอุตสาหกรรมครัวเรื อน สูอ่ ุตสาหกรรมโรงงาน
ทางด้ านสังคม
1. ไม่ทาลายระบบนิเวศน์ ทาให้ มีสตั ว์น ้าให้ จั บอย่างต่อเนื่อง ด้ วยเครื่ องมืออุปกรณ์ จับ
สัตว์น ้าที่ถกู กฎหมาย
2. ทาให้ ในชุมชนมีอาหารจากสัตว์น ้า ที่สะอาด ได้ มาตรฐาน ไว้ บริ โภค
3. ทาให้ ชุมชนมีความอุดมสมบรูณ์ ไปด้ วยสัตว์น ้าและแหล่งจับสัตว์น ้ามากขึ ้น
4. สร้ างความมัน่ คงในอาชีพ จิตสานึกต่อสังคม
ทางด้ านการเงิน
๑. สร้ างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้ กบั ประชาชน ชาวประมง ในชุมชน
๒. เกิดการลงทุน จากธุรกิจต่อเนื่องการประมง กลุม่ เป้าหมาย มีความมัน่ คงในอาชีพ เกิด
การจ้ างงาน
๓. เศรษฐกิจหมุนเวียน สร้ างความมัน่ คงทางการเงินให้ กบั กลุม่ เป้าหมาย
๙. การบริหารจัดการ
สานักงานส่งเสริ มการประมง องค์การสะพานปลา
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
๑. ด้ านการบริ หารโครงการ เนื่องจากมีเจ้ าหน้ าที่จากัด กอปรกับ การดาเนินโครงการต้ อง
ร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม ทาให้ มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง แต่หากก่อ น
ดาเนินกิจกรรมใดๆแล้ ว มีการสารวจพื ้นที่แ ละประเมิ นความเป็ นไปได้ ก็จะทาให้ ระดับความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
๒. ด้ านงบประมาณ เนื่องด้ วย กองทุนส่งเสริ มการประมง เป็ นเงินที่ได้ รับจากส่วนแบ่งของ
การจัดเก็บรายได้ ในการบริ การ ของสะพานปลากรุ งเทพ ดังนัน้ หากสะพานปลากรุ งเทพ มีรายได้ ลดลง
ส่งผลต่อฐานะการเงินของกองทุนส่งเสริ มฯ ด้ วย จึงมีความเสี่ยงระดับมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ดาเนินกิจกรรม แต่หากมีการจัดเก็บรายได้ ดงั กล่าวไม่จากัดเฉพาะที่สะพานปลากรุ งเทพ ก็จะทาให้ ความ
เสีย่ งอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
๓.ชื่อเสียงองค์การสะพานปลา ในด้ านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม หากไม่ดาเนินโครงการฯ ก็อาจมีผลกระทบต่อชื่ อเสียงองค์การสะพานปลาได้ ในระดับปาน
กลาง แต่หากดาเนินกิจกรรมทาให้ รับรู้โดยทัว่ ไปแล้ ว ก็จะส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีขึ ้น

๕๐

๑๑. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรม

๑

จัดเตรี ยมหลักสูตร / กาหนดวัน
ฝึ กอบรม/ดาเนินกิจกรรม
ติดต่อสถานที่อบรม/ชุมชน/
หน่วยงานท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง
จัดหาวิทยากร
คัดเลือกผู้เข้ ารับการอบรมและชุมชน
ที่จะดาเนินกิจกรรม
ดาเนินการฝึ กอบรม/กิจกรรม
ประเมินผลการฝึ กอบรม/กิจกรรม

๒
๓
๔
๕
๖

๒๕๕๘
๒๕๕๙
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

๕๑

โครงการฟื ้ นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
๑.หลักการและเหตุผล
โครงการฟื น้ ฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เป็ นอีกโครงการหนึง่ ที่ องค์การ
สะพานปลา ได้ กาหนดเป็ นนโยบายที่ต้องดาเนินการ ด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
และเป็ นองค์ ประกอบแรกที่ชาวประมงและชุมชนต้ อ งคานึงถึง กอปรกับหน่วยงานของรัฐได้ เล็งเห็นถึง
ความสาคัญ และเห็นพร้ องต้ องกันโดยการจัดทาบันทึกความร่ วมมือ ลงนามปฏิญญาระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม แก้ ปัญหาลุม่
น ้าที่วิกฤต เน่าเสีย ดังนัน้ องค์การสะพานปลา เป็ นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นมิตรต่อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม จึ ง ได้ จัด โครงการฝึ กอบรมเกี่ ย วกั บ การส่ง เสริ ม ฟื ้น ฟู อนุรั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณในการดาเนินกิ จกรรม จาก
กองทุนส่งเสริ มการประมง อีกทังยั
้ งมีเจตนารมณ์ต้องการส่งเสริ มให้ ความรู้ ในด้ านการฟื น้ ฟู วิธีการอนุรักษ์
ป้องกันดูแล การสร้ างจิ ตสานึก ให้ กับเยาวชน ชาวประมงและประชาชนในชุ มชนที่ อ าศัย ติดแหล่งน า้
ธรรมชาติ ก็เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายเป็ นชุมชนที่น่าอยู่ มีความสามัคคี ป้องการปั ญหาการเน่าเสียของน ้า ลด
อาญากรรม ลดการย้ ายถิ่นฐาน สร้ างความรักความอบอุ่นทาให้ ครอบครัวอยู่กันพร้ อมหน้ ากัน ส่งผลให้ มี
แหล่งน ้าสะอาดไว้ อุปโภค บริ โภค มีแหล่งจับสัตว์น ้ามากขึ ้น ถือเป็ นการส่งเสริ มการอนุรักษ์ ทรัพยากรและ
สิง่ แวดล้ อม ขณะเดียวกันก็ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้ สง่ ต่อให้ ชนรุ่นหลังดูแลต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ ประชาขนในชุมชนมี ความรู้ ในการดูแล ป้องกัน ฟื น้ ฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
๒.เพื่อให้ ชุมชนมีน ้าสะอาดไว้ อุปโภค บริ โภค
๓.เพื่อสร้ างเสริ มความมัน่ คงให้ มีแหล่งจับสัตว์น ้ามากขึ ้น
๔.เพื่อส่งเสริ มเศรษฐกิจด้ านประมงให้ อยูค่ กู่ บั ประเทศ
๕.เพื่อลดอาญากรรม
๓. เป้าหมายของโครงการ
๑.ให้ ชุมชนเป้าหมาย และประชาชนรู้จกั วิธีดแู ล ชุมชนให้ นา่ อยู่
๒.ให้ ชุมชนเป้าหมายมีแหล่งน ้าที่สะอาดสามารถนามาใช้ ในชีวิตประจาวันได้
๓.ให้ มีแหล่งจับสัตว์น ้าใกล้ บ้าน ไว้ เลี ้ยงดูตวั เองและครอบครัวได้
๔.สร้ างอาชีพ เพิ่มรายได้ จากสัตว์น ้า ทาให้ ภาคภูมิใจในอาชีพและยอมรับมากขึ ้น
๕.ให้ เกิดความสงบสุขในชุมชน
๔. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙

๕๒

๕. งบประมาณ
จากงบประมาณที่ตงไว้
ั ้ ประจาปี ๒๕๕๙
๖. สถานที่ดาเนินงาน
พื ้นที่บริ เวณ ป่ าชายเลน แหล่งน ้า หรื อ ชุมชนประมง กลุม่ ที่มีชาวประมง ประชาชน อาศัย
อยูใ่ กล้
๗. รายละเอียดของโครงการ
๑.ประสานผู้นาชุมชน และหน่วยงานท้ องถิ่น ที่มีวตั ถุประสงค์ตรงกัน และจัดหาวิทยากร
แบ่งกิจกรรม ๒ แบบ
๑.๑ จัดฝึ กอบรม ให้ ความรู้ ความเข้ าใจ สร้ างจิตสานึกในการการส่งเสริ มฟื ้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
๑.๒ สนับสนุนงบประมาณ ตามที่ร้องขอที่เกี่ยวกับทรัพยากร สิง่ แวดล้ อม ตังต้
้ นน ้าถึง
ปลายน ้า เช่น ทางเดิน ปลูกป่ า ปล่อยสัตว์น ้า ศาลาพักผ่อนป้าย คลอง แม่น ้า แหล่งน ้า ป่ าชายเลน ระบบ
นิเวศ เขื่อนป้องกันการพังทลายของชายฝั่ ง และอื่นๆ เป็ นต้ น
๒. โครงการใดที่มีคา่ ใช้ จ่ายไม่เกิน ๕ แสนก็เสนอ คกส. และหากเกิน ๕ แสนบาท เสนอ
คกอ.พิจารณา อนุมติ ก่อนดาเนินการ
๓. ลงพื ้นที่ ก่อนดาเนินกิจกรรม เพื่อดูสถานที่ตรวจความเรี ยบร้ อยและความพร้ อม
๔.รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
๕. นาเสนอ คกส.อีกครัง้ เพื่อทราบผลการดาเนินโครงการฯ
๘. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ทางด้ านเศรษฐกิจ
๑.ให้ ชาวประมงมีแหล่งจับสัตว์น ้ามากขึ ้น ทาให้ มีรายได้ ไปเลี ้ยงครอบครัว และพัฒนาเป็ น
อุตสาหกรรมประมงได้
๒.เมื่อประชาชนที่อยูใ่ นชุมชนจับสัตว์น ้าได้ มากขึ ้น ทาให้ มีรายได้ ส่งผลกระทบเศรษฐกิจ
ด้ านประมงหมุนเวียนในระดับชุนชน จังหวัด สูภ่ มู ิภาคและประเทศต่อไป
๓.ทรัพยากรอุดมสมบรูณ์ ก็ทาให้ เกิดการลงทุน จ้ างงาน ในชุมชนได้
ทางด้ านสังคม
๑.เป็ นการช่วยกันดูแล ระบบนิเวศน์แหล่งน ้าธรรมชาติ ซึง่ เป็ นแหล่งจับสัตว์น ้า
๒.ทาประมงไม่ผิดกฎหมาย วัฎจักรธรรมชาติไม่เสียหาย ก็สร้ างห่วงโซอาหารไว้ บริ โภคได้
เอง
๓.ทาให้ ชุมชนมีความอุดมสมบรูณ์ ไปด้ วยสัตว์น ้าและมีแหล่งน ้าสะอาดไว้ อุปโภค บริ โภค

๕๓

๔.สร้ างจิตสานึก จิตอาสา ในชุมชน เพื่อให้ ชุมชนน่าอยู่
ทางด้ านการเงิน
๑. สร้ างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้ กบั ประชาชน ชาวประมง ในชุมชน
๒. หากเหลือก็นาไปขาย เกิดการค้ าสัตว์น ้า สร้ างอาชีพมีรายได้ ในการเลี ้ยงดู
๓. มีงานทาในชุมชน ก็ทาให้ เศรษฐกิจดี สร้ างความมัน่ คงทางการเงินให้ กบั กลุม่ เป้าหมาย
๙. การบริหารจัดการ
สานักงานส่งเสริ มการประมง องค์การสะพานปลา
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
๑. ด้ านการบริ หารโครงการ เนื่องจากมีเจ้ าหน้ าที่จากัด กอปรกับ การดาเนินโครงการต้ อง
ร่ วมมื อกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม ทาให้ มีความเสี่ยงในระดับปานกลางแต่หากก่อ น
ดาเนินกิจกรรมใดๆแล้ ว มีการสารวจพื ้นที่และประเมิ นความเป็ นไปได้ ก็จะทาให้ ระดับความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
๒. ด้ านงบประมาณ เนื่องด้ วย กองทุนส่งเสริ มการประมง เป็ นเงินที่ได้ รับจากส่วนแบ่งของ
การจัดเก็บรายได้ ในการบริ การ ของสะพานปลากรุ งเทพ ดังนัน้ หากสะพานปลากรุ งเทพ มีรายได้ ลดลง
ส่งผลต่อฐานะการเงินของกองทุนส่งเสริ มฯ ด้ วย จึงมีความเสี่ยงระดับมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ดาเนินกิจกรรม แต่หากมีการจัดเก็บรายได้ ดงั กล่าวไม่จากัดเฉพาะที่สะพานปลากรุ งเทพ ก็จะทาให้ ความ
เสีย่ งอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
๓.ชื่อเสียงองค์การสะพานปลา ในด้ านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม หากไม่ดาเนินโครงการฯ ก็อาจมีผลกระทบต่อชื่ อเสียงองค์การสะพานปลาได้ ในระดับปาน
กลาง แต่หากดาเนินกิจกรรมให้ รับรู้โดยทัว่ ไปแล้ ว ก็จะส่งผลต่อชื่อเสียงในภาพลักษณ์ที่ดี ขึ ้น

๕๔

๑๐. แผนการดาเนินงาน

ลาดับ

กิจกรรม

๑

จัดเตรี ยมหลักสูตร / กาหนดวัน
ฝึ กอบรม/ดาเนินโครงการ
ติดต่อสถานที่อบรม/ชุมชนประมง/
หน่วยงานท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง
จัดหาวิทยากร
คัดเลือกผู้เข้ ารับการอบรม/ชุมชนประมง
ดาเนินการฝึ กอบรม/โครงการ
ประเมินผล รายงานการฝึ กอบรม/
โครงการ

๒
๓
๔
๕
๖

๒๕๕๘
ตค พย ธค มค

กพ มีค

๒๕๕๙
เมย พค มิย

กค

สค

กย

๕๕

โครงการอุดหนุนการศึกษาด้ านประมง
๑.หลักการและเหตุผล
โครงการให้ ทนุ ด้ านการศึกษา เป็ นโครงการสาคัญอีกโครงการหนึง่ ที่ สานักงานส่งเสริ มการ
ประมง ดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายเงินในการดาเนินโครงการจาก
ระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้ วยการให้ ทนุ การศึกษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล จากดอก
ผลบัญชีเงินฝากธนาคารทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล และหากดอกผลไม่พอจ่าย
ก็ให้ เบิกจ่ายจากเงินทุนส่งเสริ มการประมง ซึ่งถื อ เป็ นอันดับงานของส่งเสริ มการประมง ทังนี
้ ้ องค์ การ
สะพานปลามี เจตนารมณ์ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้ อน แบ่งภาระค่าใช้ จ่าย ให้ กับ
บุตรชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล และให้ ความสาคัญในการส่งเสริ มพัฒนาการศึกษา ด้ านการประมง
ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และหวังว่าจะเป็ นประโยชน์กบั กลุม่ เป้าหมายสามารถนาความรู้ ไปประกอบอาชีพและพัฒนา
ตัว เองยกระดับ การศึก ษา ฐานะ ท าให้ มี ร ายได้ ไ ปเลี ้ยงดูค รอบครั ว และสามารถพัฒ นาชี วิ ต ให้ ดี ขึน้
ขณะเดียวกัน องค์การสะพานปลา ก็ไม่ละเลยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ การสนับสนุนงบประมาณ
เกี่ยวกับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ด้ วยการจัดนิทรรศการให้ ความรู้ ด้านการประมง ให้ กับเยาวชน สังคม
ถือเป็ นอีกมิติหนึง่ ที่เป็ นมิตรต่อสังคม และประเทศชาติ
ดังนัน้ องค์การสะพานปลา จึงให้ การสนับสนุนส่งเสริ มงบประมาณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทังทุ
้ นการศึกษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล และงบเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การศึกษาด้ าน
ประมง เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป้าหมายก็เพื่อสร้ างอนาคตให้ กับเยาวชน
ของชาติ ลดอาชญากรรม มีวิธีคิดพัฒนาตนเองและครอบครัว ไม่หลงผิดติดยาเสพติด ลดการย้ ายถิ่นฐาน
ไปรั บจ้ างในเมื อง สร้ างความรักความอบอุ่นทาให้ ครอบครั วอยู่กันพร้ อมหน้ ากัน ก็ส่งผลให้ ประเทศชาติ
เจริ ญรุ่งเรื องสืบต่อชนรุ่นหลัง ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อช่วยเหลือบุตรชาวประมงที่ศกึ ษาด้ านการประมงและบุตรผู้ประสบภัยให้ มีความรู้
๒. เพื่อส่งเสริ ม เผยแพร่ การศึกษาด้ านการประมงให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
๓. เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายนาความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาตัวเอง
๔. เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนของครอบครัวกลุม่ เป้าหมาย
๕. เพื่อส่งเสริ มให้ กลุม่ เป้าหมายมีชีวิตที่ดีขึ ้นอยูไ่ ด้ ในสังคมอย่างภาคภูมิใจ
๓. เป้าหมายของโครงการ
๑. ให้ กลุม่ เป้าหมาย มีความรู้ยกระดับการศึกษากลุม่ เป้าหมาย
๒. ให้ ประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียง องค์ความรู้ ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั โดยทัว่ ไป
๓. ให้ สามารถเลี ้ยงดูครอบครัวให้ มนั่ คงในการดารงชีวิต
๔. แบ่งภาระค่าใช้ จ่ายและเป็ นการสร้ างขวัญและกาลังใจ

๕๖

๕. ให้ วิถีชีวิตกลุม่ เป้าหมายเป็ นที่ยอมรับในสังคม
๔. ระยะเวลาดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๕. งบประมาณ
จากงบประมาณประจาปี ๒๕๕๙
๖. สถานที่ดาเนินงาน
สถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศ บุตรชาวประมงที่ประสบภัยทางทะเล
๗. รายละเอียดของโครงการ
๑. ดาเนินตามแผนปฏิบตั ิประจาปี
๒. คัดเลือกผ่านสถาบันการศึกษา
๓. ผ่านการพิจารณา การให้ ทนุ การศึกษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล และ
ข้ อบังคับ “ว่าด้ วยการเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินทุนส่งเสริ มการประมง" ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕แบ่งออกเป็ น
๑. ด้ านการศึกษา
๑.๑ผู้ศกึ ษาเกี่ยวกับการประมง
๑.๒บุตรผู้ประสบภัย
๒. ด้ านเผยแพร่ ความรู้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการประมงและเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
๔.ขออนุมตั ิ ผออ.เพือ่ นาเสนอคกส. เพื่อพิจารณาและเพื่อทราบ
๕. ส่งมอบตัว๋ แลกเงิน หรื อ เช็ค พร้ อมหนังสือ
๖. ติดตามรายงานผลการดาเนินการเข้ าที่ประชุมคกส.ครัง้ ต่อไปเพื่อทราบ
๗. นามาสรุปผลการดาเนินงานเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงคกส. และหรื อสรุปผลงานการ
ดาเนินงานประจาปี
๘. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ทางด้ านสังคมกลุม่ เป้าหมายมีระดับการศึกษาที่ดีขึ ้น ทาให้ มีสติปัญญาอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ไม่
หลงผิด สามารถนาไปประกอบอาชีพได้ และจะได้ เป็ นที่การยอมรับในสังคม ไม่ประกอบอาชีพที่ผิดต่อ
กฎหมายหรื อทาลายสังคม ส่งผลต่อความเจริ ญของประเทศชาติ
๙. การบริหารจัดการ
สานักงานส่งเสริ มการประมง
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
ด้ านทางเงิน เนื่องจากเงินที่จ่ายเป็ นเงินจากดอกผลบัญชีเงินฝากธนาคารทุนการศึกษาแก่
บุตรชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล และหากดอกผลไม่พอจ่าย ก็ให้ เบิกจ่ายจากเงินทุนส่งเสริ มการประมง
ซึง่ มากจากส่วนแบ่งของการจัดเก็บรายได้ ของสะพานปลากรุงเทพ ซึง่ ขณะนี ้อยูใ่ นสภาวะรายได้ ลดลงแต่ก็
มีความเสีย่ งในระดับปานกลาง

๕๗

๑๑. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

กิจกรรม

๒๕๕๘
ตค พย ธค มค

กพ มีค

๒๕๕๙
เมย พค มิย

กค

สค

กย

ประสาน สถาบันการศึกษา
คัดเลือกผู้ขอรับทุน /พิจารณา
หลักเกณฑ์
นาเสนอ ผออ. พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ
นาเสนอ คกส. พิจารณา อนุมตั ิ
ส่งหนังสือแจ้ งผล พร้ อม ตัว๋ แลกเงิน /
เช็ค ให้ กบั สถาบันศึกษา/ผู้ที่ได้ รับทุน
ประเมินผล รายงานผล

๕๘

กลยุทธ์ ท่ ี๔ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
ประกอบด้ วย ๖ โครงการ ได้ แก่
๑. โครงการนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้ างมูลค่ าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ ( ECONOMIC
VALUE MANAGEMENT: EVM)
๒. โครงการปรับปรุงการกาหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่ อ
งาน(Competency) ในตาแหน่ งต่ างๆ
๓. โครงการฝึ กอบรมพนักงานองค์ การสะพานปลา
๔. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS)
๕. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ ความรู้ Knowledge Management (KM)
๖. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ(ต่ อเนื่อง)

๕๙

โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้ างมูลค่ าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
ปี งบประมาณ ๒๕๕๙
๑. หลักการและเหตุผล
๑. นโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ กาหนดให้ รัฐวิสาหกิจนาระบบการบริ หารจัดการเพื่อสร้ าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) มาใช้ ในการบริ หารจัดการองค์กร โดย
แบ่งเป็ น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๔๙ ระยะที่ ๒ ปี งบประมาณ ๒๕๕๐ และระยะที่ ๓
ปี งบประมาณ ๒๕๕๑ และให้ มี ก ารบริ ห ารจัด การอย่า งต่อ เนื่ อ งในปี ต่อ ๆ ไป นอกจากนี ส้ านัก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ยังได้ กาหนดให้ เป็ นตัวชี ้วัดในบันทึกข้ อตกลงการประเมินผลการ
ดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
๒. ระบบ EVM เป็ นการคานวณผลกาไรทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งหมายถึงผลกาไรสุทธิ จากการ
ดาเนินงานที่คงเหลือหลังจากหักต้ นทุนเงินทุนทังหมด
้
ทังต้
้ นทุนเงินกู้ (ดอกเบี ้ยจ่าย) และต้ นทุนผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นต้ นทุนค่าเสียโอกาสที่ไม่ได้ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนในงบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ
๓. ระบบ EVM ท าให้ เ กิ ดรากฐานในการพัฒ นากรอบธรรมาภิบ าลมี ความสาเร็ จในการ
ปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพการสร้ างผลกาไร พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริ การ สร้ างความพึงพอใจของ
ลูกค้ า ตลอดจนสร้ างขวัญกาลังใจให้ พนักงานขององค์ กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้
องค์กร และผู้ถือหุ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อให้ อ งค์ การสะพานปลามี ระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพ สามารถสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่องค์การสะพานปลา
๒. เพื่อเป็ นการดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล
๓. เป้าหมาย
องค์การสะพานปลามีการดาเนินงานเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการดาเนิ นงาน
ที่กาหนดไว้ ในปี งบประมาณ ๒๕๕๙
๔. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
ความสาเร็ จจากแผนการดาเนินงานโครงการบริ หารจัดการเพื่ อสร้ างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
(EVM) ปี งบประมาณ ๒๕๕๙
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๖. งบประมาณดาเนินการ
ไม่มี
๗. สถานที่ดาเนินการ
เป็ นการดาเนินการทังองค์
้ กร

๖๐

๘. วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมคณะกรรมการกาหนดทิศทางฯ และคณะทางานเพื่อสร้ างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
ขององค์การสะพานปลา เพื่อกาหนดนโยบาย
๒. คณะท างานฯ จัด ท าแผนที่ ยุท ธศาสตร์ ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ให้ ส อดคล้ อ งกับ แผน
วิสาหกิจ จัดทา EVA Value Driver Tree และงบทุนทรัพย์ทางเศรษฐศาสตร์ (Invested Capital) ของ
ปี งบประมาณ ๒๕๕๙
๓. คานวณค่า EP ของโครงการต่าง ๆ ที่องค์การสะพานปลาจัดทาในปี งบประมาณ ๒๕๕๙
๔. ติดตามประเมินผลค่า EP รายไตรมาส
๙. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
๑. องค์การสะพานปลามีการนาระบบ EVM มาใช้ บริ หารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. องค์การสะพานปลามีกาไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) จากการดาเนินงานจริ งสูงกว่ากาไรทาง
เศรษฐศาสตร์ เป้าหมาย (คานวณจากงบประมาณประจาปี ๒๕๕๙)
๓. องค์ การสะพานปลาได้ รับคะแนนการประเมิ นผลการดาเนินงานในส่วนของการนาระบบ EVM มาใช้
บริ หารจัดการได้ ไม่น้อยกว่าระดับ ๓
๑๐. แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

กิจกรรม

๒๕๕๘
ตค. พย. ธค.

๒๕๕๙
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.

คานวณ EP
จัดทางบทุนทรัพย์
ทางเศรษฐศาสตร์
จัดทา Value Driver
Tree
วิเคราะห์โครงการลงทุน
ต่าง ๆ
จัดทาแผนที่ยทุ ธศาสตร์
การนาค่า EP มาใช้
ประเมิน
ติดตามและประเมินผล
ค่า EP

๖๑

โครงการปรับปรุงการกาหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ
ที่จาเป็ นต่ องาน(Competency)ในตาแหน่ งต่ างๆ
๑. หลักการและเหตุ
ตามที่ อ งค์ ก ารสะพานปลาได้ ด าเนิ น การจั ด ท าสมรรถนะหลัก ขององค์ ก ร ( Core
Competency) แล้ วในปี งบประมาณ ๒๕๕๖ สาหรั บในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ องค์ การสะพานปลา จะ
ดาเนินการจัดทาสมรรถนะของกลุม่ งาน (FunctionalCompetency) เพื่อให้ ได้ ความมั่นใจว่าพนักงานของ
องค์การสะพานปลาจะมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่ง และนาไปสู่
การพัฒนาบุคลากรได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การสะพานปลา
๓. เป้าหมายโครงการ
๑. จัดทาสมรรถนะของกลุม่ งาน (FunctionalCompetency)ให้ ครบในระดับฝ่ ายของทุก
สายงาน
๒. จัดทาพจนานุกรมความสามารถ (Competency Dictionary) ขององค์การสะพานปลา
๔. ตัวชีว้ ัดโครงการ
ดาเนินจากจัดทาสมรรถนะของกลุม่ งาน (FunctionalCompetency)และพจนานุกรม
ความสามารถ (Competency Dictionary)
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการภายในปี งบประมาณ ๒๕๕๙
๕. งบประมาณ
ไม่มี ( จัดประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร)
๖. สถานที่ดาเนินการ
ทุกหน่วยงานขององค์การสะพานปลา
๗. รายละเอียดโครงการ
๑. ประชุมคณะทางาน เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
๒. ศึกษาและจัดทาสมรรถนะของแต่ละกลุม่ งาน
๓. จัดทาพจนานุกรมความสามารถ (Competency Dictionary)
๔. เสนอผู้บริ หารองค์การสะพานปลาให้ ความเห็นชอบ
๕. ประกาศใช้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทงองค์
ั ้ กร

๖๒

๘. ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
๑. องค์การสะพานปลาสามารถกาหนดขีดความสามารถหรื อสมรรถนะของแต่ละสายงาน
ได้ อย่างชัดเจนครบทุกสายงาน
๒. ก่อให้ เกิดประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริ หารจัดการบุคลากร
๓. องค์การสะพานปลามีพจนานุกรมความสามารถ (Competency Dictionary) สาหรับ
เป็ นเอกสารอ้ างอิงและใช้ ประโยชน์ในการบริ หารจัดการองค์กร ต่อไป
๑๐. การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยสานักงานบริ หารทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายบริ หารและพัฒนาองค์กร
๑๑. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรม

๑
๒
๓

ศึกษาและจัดทาสมรรถนะของแต่ละกลุม่ งาน
ร่างการจัดทา (FunctionalCompetency)
ประชุมคณะทางานเพื่อติดตามการ
ดาเนินงาน
เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

๔

๒๕๕๘
ตค พย ธค มค

กพ

มีค

๒๕๕๙
เมย พค มิย

กค

สค

กย

๖๓

โครงการพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตามแผนปฏิบัติการองค์ การสะพานปลา
โครงการฝึ กอบรมพนักงานองค์ การสะพานปลา ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
๑. หลักการและเหตุผล
องค์การสะพานปลาได้ จดั ทาโครงการฝึ กอบรมพนักงานประจาปี ภายใต้ แผนวิสาหกิจ(แผน
ทบทวนบทบาทองค์กร) พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และสอดคล้ อ งกับแนวทางการบริ หารจัดการทรัพยากร
บุคคลที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ กาหนดรายละเอียดไว้ ในการจัดทาตัวชี ้วัด
ผลการดาเนินงานด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคลของการประเมินผลรัฐวิสาหกิจในแต่ละปี
สาหรั บ ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ องค์ ก ารสะพานปลาได้ พิ จ ารณาจั ด ท าแผนฝึ กอบรม
ประจาปี โดยได้ กาหนดหลักสูตรการฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องกับนโยบายที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ได้ มอบไว้ ทังนี
้ ้เนื่องจากองค์ การสะพานปลายังอยู่ในช่วงการพลิกฟื น้ องค์ กร การดาเนินการยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย ผลการดาเนินงานยังอยู่ในภาวะการณ์ ที่ต้องควบคุมให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย โดยมีนโยบายใน
การปรับลดงบประมาณ หรื อดาเนินการอย่างรัดกุม ให้ สอดคล้ องกับฐานะการสภาวะการณ์ขององค์กร แต่
คงไว้ สาหรับหลักสูตรการฝึ กอบรมที่มีความจาเป็ นในการส่งเสริ มความรู้ความสามารถของพนักงาน ในการ
ดาเนินงานเพื่อสนับสนุนและรองรับการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพการดาเนินงานในภาพรวมองค์กรที่ก้าวสูก่ ารดาเนินธุรกิ จประมงอย่างยังยืน รวมถึงธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องด้ านการประมงครบวงจร ซึง่ จะเป็ นฐานที่มนั่ คงให้ กบั ประเทศและตอบสนองสังคมได้ อย่างชัดเจน
และเป็ นรูปธรรม ตาม พรบ.ที่เกี่ยวข้ องต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การสะพานปลา ให้ มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๒. เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารจัดการด้ านทรั พยากรบุคคลให้ เป็ นไปตามนโยบายที่
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กาหนดและตัวชี ้วัดจั ดการบริ หารจัดการองค์กร ตาม
บันทึกข้ อตกลง การประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
๒.๓. เพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรขององค์การสะพานปลา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
๓. เป้าหมายของโครงการ
๓.๑. ดาเนินการฝึ กอบรมครบถ้ วนตามโครงการที่กาหนดไว้
๓.๒. มี การสนับสนุนและจัดส่งพนักงานเข้ ารับการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกใน
หลักสูตรที่มีความจาเป็ น เร่งด่วน ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจาก ผู้อานวยการองค์การสะพานปลา
๓.๓. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้ อยละ
๗๕

๖๔

๔. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ )
๕. งบประมาณ
วงเงินงบประมาณดาเนินการของโครงการประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๑ จัดฝึ กอบรมภายในของหน่วยงาน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๒ จัดฝึ กอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึ กอบรมกับหน่วยงานหรื อสถาบันต่างๆจานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ตารางประมาณการค่ าใช้ จ่ายสาหรับการจัดฝึ กอบรมภายในขององค์ การสะพานปลาตาม
แผนปฏิบัติการ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ลาดับ
๑.

๒.

๓.

หลักสูตร

จานวน
(คน)

หลักสูตร “การตรวจสอบ
คุณภาพสัตว์น ้า,หลักการรักษา
๓๐ คน
สุขอนามัยในการขนถ่ายสินค้ า
สัตว์น ้าและให้ ความรู้การ
ป้องกันการทาประมงผิด
กฎหมาย (IUU Fishing :
Illegal Unreported and
Unregulated Fishing )”
หมายเหตุ : ดาเนินการปี ละ 12 ครัง้
การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารหัวข้ อ
“การจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร แผน
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน” ประจาปี
๘๐ คน
๒๕๕๙
หลักสูตร “อาชีวอนามัย
แนวทางป้องกันอัคคีภยั และ
ความปลอดภัยในการทางาน”
- หัวข้ อ ความรู้เกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์การดับเพลิง การ

วัน/สถานที่
ในการจัด
ฝึ กอบรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วิทยากร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ฝบร.-สบค.ผอร

วิทยากรจาก
หน่วยงาน
ภายนอก
ราชการ/เอกชน

และ
๑-๒ วัน

๖๐,๐๐๐.บาท

ฝบร.-สบค.ผอร.

จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบใน
การดาเนินการ
๑๓๐,๐๐๐.จัดทาแผน
ฝยศ.- สตป. บาท

และ
ฝยศ.- สตป.

ฝบร.-สบค.๓๐ –
๔๐ คน

๑ วัน/
กทม.

ผอร.
และ
ผสร.

วิทยากจาก
ศูนย์ป้องกัน
อัคคีภยั
สานักงาน

หมายเหตุ

เกี่ยวข้ องบันทึก
ข้ อตกลงของ
Tris

ฝยศ.- สสส.

กทม./ตจว.

๒ วัน /
กทม.

งบประมาณ

๓๐,๐๐๐.บาท

เป็ นการระดมความคิด
ของหน่วยงาน อสป. ใน
การจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การฯ ประจาปี และ
เกี่ยวข้ องกับบันทึก
ข้ อตกลงของ Tris

เกี่ยวข้ องกับบันทึก
ข้ อตกลงของ Tris

๖๕

๔

๕

๖

ป้องกันอัคคีภยั และการหนีไฟ
(พนักงานที่ปฏิบตั งิ านใน
กรุงเทพและปริมณฑล)
หมายเหตุ : อย่างน้ อยปี ละ ๑
ครัง้
หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรร
ธรรมาภิบาลและป้องปรามการ
ทุจริต
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะ
การให้ บริการ (Positive
Service Mind)”
หลักสูตร “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เพื่อสร้ างความคุ้นเคย (Ice
Breaking)
รวมทัง้ สิน้
อบรมภายใน จานวน
๖ หลักสูตร

-

-

-

คณะกรรมกา
รความ
ปลอดภัยฯ

ดับเพลิงยาน
นาวา

๑ วัน/กทม.

ฝบร.-สบค.ผอร

วิทยากรจาก
หน่วยงาน
ภายนอก

๒๕,๐๐๐.บาท

๑ วัน/กทม.

ฝบร.-สบค.ผอร

วิทยากรจาก
หน่วยงาน
ภายนอก

๒๕,๐๐๐.บาท

๑ วัน/กทม.

ฝบร.-สบค.ผอร

วิทยากรจาก
หน่วยงาน
ภายนอก

๓๐,๐๐๐.บาท

งบประมาณการฝึ กอบรมภายในที่ต้องดาเนินการทัง้ สิน้
เป็ นเงิน

เกี่ยวข้ องบันทึก
ข้ อตกลงของ
Tris

เกี่ยวข้ องบันทึก
ข้ อตกลงของ
Tris
เกี่ยวข้ องบันทึก
ข้ อตกลงของ
Tris

๓๐๐,๐๐๐.บาท

(และเป็ นข้ อสังเกตุชีแ้ นะของคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่มีความเห็นว่ าองค์ การสะพานปลา
ควรต้ องดาเนินการจัดอบรมให้ ความรู้และสร้ างจิตสานึกให้ กับพนักงาน)
ตารางจัดส่ งพนักงานองค์ การสะพานปลาไปศึกษา ฝึ กอบรมในสถาบันต่ างๆ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ลาดับ

รายชื่อหลักสูตร

๑

โครงการสนับสนุนพนักงานองค์การสะพานปลาศึกษา ฝึ กอบรมในสถาบัน
ภายนอก

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ดาเนินการ
ตลอด
ปี งบประมาณ

หมายเหตุ

๑๐๐,๐๐๐.-

รวม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
หมายเหตุ : ดาเนินการจัดส่ งบุคลากรเข้ ารับการอบรมขององค์ กรจะดาเนินการจัดส่ งบุคลากร
ตามความจาเป็ นและเร่ งด่ วนของแต่ ละหน่ วยงาน

๖๖

๖. สถานที่ดาเนินงาน
๑. สถานที่ดาเนินงานการจัดฝึ กอบรมภายในของหน่วยงาน ได้ แก่ ที่ตงของสะพานปลา
ั้
ท่าเทียบเรื อประมง หน่วยงานราชการ , รัฐวิสาหกิจ สถาบันต่าง ๆ รวมถึงห้ องประชุม สัมมนาของโรงแรม
ในบริ เวณใกล้ เคียงหน่วยงาน
๒. สถานที่ดาเนินงานสาหรับจัดส่งพนักงานไปศึกษา ฝึ กอบรมในสถาบันต่างๆ จะขึ ้นอยูก่ บั ความจาเป็ น
และเร่ งด่วนของระบบงานพัฒนาบุคลากร และสถานที่ในการจัดฝึ กอบรมแต่ละหลักสูตรของหน่วยงานภาย
นอกนันๆ
้
๗. รายละเอียดของโครงการ
โครงการฝึ กอบรมพนักงานองค์การสะพานปลาตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ
๒๕๕๙มีรายละเอียดดังนี ้
๑ หลัก สูต ร “การตรวจสอบคุณภาพสัต ว์ น า้ และหลัก การรั กษาสุข อนามัยในการขนถ่ า ย
สินค้ าสัตว์น ้าและให้ ความรู้ การป้องกันการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing : Illegal Unreported
and Unregulated Fishing )”
- หลักการดูแลสุขลักษณะในการทางาน
- หลักการตรวจสอบ และดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น ้าให้ ได้ มาตรฐานสากล
- (IUU Fishing : Illegal Unreported and Unregulated Fishing )
๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ทิศทางพัฒนายุทธศาสตร์ และแนวทางการดาเนินงาน
องค์การสะพานปลา
๒.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการหัวข้ อ “การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ แผนบริ หารความเสีย่ ง
และการควบคุมภายใน” ประจาปี ๒๕๕๙
๓. หลักสูตร “อาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภยั และความปลอดภัยในการทางาน”
- หัวข้ อความรู้เกี่ยวกับการใช้ อุปกรณ์การดับเพลิง การป้องกันอัคคีภยั และการหนี
ไฟ
๔.หลักสูตร “ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ธรรมาภิบาลและป้องปรามการทุจริ ต”
(หมายเหตุ : การดาเนินงานในหลักสูตรที่ ๔ อาจดาเนินการสอดแทรกหัวข้ อการ
คุณธรรมจริ ยธรรมและธรรมาภิบาล เข้ าอยูใ่ นการอบรม ประขุม สัมมนา ประจาปี
ตามความเหมาะสม)
๕. หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการให้ บริ การ (Positive Service Mind)”
- ความสาคัญของการบริ การด้ วยใจ
- ความคาดหวังของลูกค้ า

๖๗

- การรณรงค์การให้ บริ การด้ วยหัวใจและรอยยิ ้ม
- จัดกิจกรรมนาร่องโครงการรณรงค์การให้ บริ การด้ วยหัวใจและรอยยิ ้ม
๖. หลักสูตร “กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ เพื่อสร้ างความคุ้นเคย (Ice Breaking)
- จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ประสบการณ์ เ รี ยนู้ เป็ นการเน้ นสา ระรวบยอด เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติความเข้ าใจและก่อให้ เกิดทักษะใหม่ๆเพื่อ
นาไปใช้ ในการทางาน
- กิจกรรมละลายพฤติกรรมมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความรู้ จักคุ้นเคยระหว่าง
ผู้รับการฝึ กอบรม สร้ างบรรยากาศแห่งการเปิ ดเผยตัวเองให้ ผ้ อู ื่นรู้ จักและเป็ น
ประโยชน์ในการฝึ กอบรม
๕. โครงการสนับสนุนพนักงานองค์การสะพานปลาศึกษา ฝึ กอบรมในสถาบันภายนอก
ตลอดปี งบประมาณ
๘. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
พนักงานองค์การสะพานปลามี ทักษะ ความรู้ความสามารถ ในด้ านต่างๆ ดังนี ้
๑. ด้ านการบริ หารจัดการตลาดสินค้ าสัตว์น ้า และส่งเสริ มการส่งออกสินค้ าสัตว์น ้า
๒. ด้ านเทคนิคการตลาด เพื่อการบูรณาการธุรกิจสมัยใหม่ ได้ สอดคล้ องกับโครงสร้ าง
ทิศทาง
ยุทธศาสตร์ องค์การสะพานปลา ๒๕๕๙-๒๕๖๒๓
๓. ด้ านการดาเนินกลยุทธ์ จดั ส่งเสริ มฐานะ สวัสดิการ และสังคมประมงไทย
๔. ด้ านการดาเนินงานด้ านพัฒนาสุขลักษะ อาชีวอนามัย และลดปั ญหาสิง่ แวดล้ อม
๕. ด้ านการบริ หารจัดการองค์กรสมัยใหม่ ไปประยุกต์ใช้ ตอ่ องค์กรและสังคมส่วนรวม
(CSR)
๖. องค์การสะพานปลาสามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดฝึ กอบรม(ROI) และได้ รับ
ผลตอบแทนเป็ นความรู้ ความสามารถของพนักงานองค์การสะพานปลาที่ค้ มุ ค่าต่อ
งบประมาณที่ใช้ จดั ฝึ กอบรม
๗. แนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภยั และการใช้ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้ องอย่างถูกวิธี
๙. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
แผนกฝึ กอบรม สานักงานบริ หารทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายบริ หารและพัฒนาองค์กร
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๑๐. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

รายชื่อหลักสูตร

พ.ศ.๒๕๕๘

พ.ศ.๒๕๕๙

หมาย
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. เหตุ
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖

รำยชื
่อกอบรมพนั
หลักอบรม
สูตร กงานองค์ การสะพานปลา ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘
๑ลำดับ เตรี ยมความพร้โครงการฝึ
อมดาเนิ
นการฝึ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
๒ นาเสนอแผนการฝึ กอบรมต่อคณะคณะกรรมการ
นาเสนอแผนปฏิ
บัติการประจาปี ๒๕๕๖ แก่คณะอนุกรรมการ
องค์
ก
ารสะพานปลา
๑. หลักการบริ
การและเหตุ
ด้านยุทธศาสตร์
หารขององค์ผกลารสะพานปลา เพื่อให้
๓ความเห็หลั
ก
สู
ต
ร
“กิ
จ
กรรมกลุ
่มสักมารสะพานปลาได้
พันธ์เพื่อสร้ าง จดั ทาโครงการฝึ กอบรมพนักงานประจาปี ภายใต้ แผนวิสาหกิจ(แผน
นชอบในการดาเนินองค์
งาน
(Ice Breaking)
๑ ความคุ
หลักสู้ นตเคย
ร “แนวทางการจั
กรสมัยใหม่ เพื่อ
ทบทวนบทบาทองค์
กร)ดการองค์
พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๒๕๖๒ และสอดคล้ อ งกับแนวทางการบริ หารจัดการทรัพยากร
ทธิภาพในการทณางานและหลั
ธรรมาภิบาล”
๔ หลัเพิกสู่มตประสิ
ร “ การตรวจสอบคุ
ภาพสัตว์นก้าและ
บุหลั
คกคลที
านั
กขงานคณะกรรมการนโยบายรั
ฐนวิา้ สาหกิจ (สคร.) ได้ กาหนดรายละเอียดไว้ ในการจัดทาตัวชี ้วัด
๒ หลั
กสูตก่สร ษาสุ
“แนวทางการพั
ฒนาตนเองตามคุ
การรั
อนามัยในการขนถ่
ายสินค้ าณสัลัตกว์ษณะ
ที่จาเป็
นาเนิ
ต่องาน
(Competency)
ผลการด
งานด้
หารทรัและ
ยากรบุคคลของการประเมินผลรัฐวิสาหกิจในแต่ละปี
และให้
ความรู
้ กนารป
้ องกัานนการบริ
การทาประมงผิ
ดพกฎหมาย
กระบวนการประเมินผลตามตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
สาหรั
บ ปี งบประมาณ
๒๕๕๘ องค์ ก ารสะพานปลาได้ พิ จ ารณาจั ด ท าแผนฝึ กอบรม
(IUU
Fishing : Illegal
Unreported
and
(KPI)”
Fishing
)” ณกภาพสั
ประจ
กาหนดหลั
สูตรการฝึ
กอบรมให้ สอดคล้ องกับนโยบายที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๓ Unregulated
หลักสูาปีตร โดยได้
“ การตรวจสอบคุ
ตว์น้าและ
๕ หลั
กมสูกอบไว้
ตการรั
ร “อาชี
กษาสุ
อนามั
แนวทางป
ยในการขนถ่
้ องกั
ยสิ
นอันคค้คีาภสัยัตและ
ว์น้า” งอยู่ในช่วงการพลิกฟื น้ องค์ กร การดาเนินการยังไม่บรรลุ
ได้หลั
ทัวงนี
้ ขอนามั
้เนื่อย งจากองค์
กาารสะพานปลายั
๔ ความปลอดภั
หลักสูตร “เทคนิ
คการตลาดมุ
่งสู่การบูรณาการธุรกิจ
ยในการท
างาน”
เปเชิ้ าหมาย
ผลการด
าเนิ
น
งานยั
งอยู่ในภาวะการณ์ ที่ต้องควบคุมให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย โดยมีนโยบายใน
- หัวงข้รุอกขององค์
ความรู้เกีก่ร”
ยวกับการใช้ อปุ กรณ์การดับเพลิง
ลดงบประมาณ
าเนิกนการจั
การอย่
๕ การปรั
การสัมบมนาเชิ
งปฏิบัติการหัวหรืข้ออด“หลั
ดทาางรัดกุม ให้ สอดคล้ องกับฐานะการสภาวะการณ์ขององค์กร แต่
การป้องกันอัคคีภยั และการหนีไฟ (พนักงานที่
แผนปฏิ
บัตบิการ
แผนบริ
หารความเสี
่ยง และการ
คงไว้
สงิ านในกรุ
าหรั
หลั
กสูตรการฝึ
กอบรมที
่มีความจาเป็ นในการส่งเสริ มความรู้ความสามารถของพนักงาน ในการ
ปฏิ
บ
ต
ั
ง
เทพและปริ
ม
ณฑล)
และ ควบคุมภายใน” ประจาปี ๒๕๕๗
ดาเนิมนมนาเชิ
งานเพื่อบสนั
บสนุวนข้ อและรองรั
าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘ เพื่อ เพิ่ม
๖ ๖ การสั
กการจับดการเข้
ทา ศทาง
การสัมมนาเชิงปฏิ
งปฏิบตั กัติ ิการหั
ารหัวข้อ“หลั
“บทบาทและทิ
ประสิ
ทบธิตั กภกิ ารสะพานปลาในอนาคตต่
าพการด
นงานในภาพรวมองค์
แผนปฏิ
ขององค์
าร
แผนบริาเนิ
หารความเสี
่ยงอพระราชบั
และการ ญญัตกิ รที่ก้าวสูก่ ารดาเนินธุรกิ จประมงอย่างยังยืน รวมถึงธุรกิจ ที่
ระเบี
ยบกิานการประมงครบวงจร
จการแพปลา
พ.ศ.๒๔๙๖” ซึง่ จะเป็ นฐานที่มนั่ คงให้ กบั ประเทศและตอบสนองสังคมได้ อย่างชัดเจน
เกีจั่ยดวข้
องด้
ควบคุ
มภายใน”
ประจาปี ๒๕๖๐
๗ ๗ หลัหลั
กสูกตสูรส่
มคุวณอนามั
ธรรมจริ
ยธรรม ธรรมาภิ
ตรงเสริ
“อาชี
ย แนวทางป้
องกันอัคบคีาลภัยและ

และเป็ นรูปธรรม ตาม พรบ.ที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ยในการทจางาน”
และการป
ริต
๒.ความปลอดภั
วัตถุ้ องปรามการทุ
ประสงค์
โดยแบ่
ง
ออกเป็
น
๒
หั
ว
ข้
อ ประกอบด้
วย (Positive
๘ หลักสูตร “การพัฒนาทั
กษะการให้
บนาบุ
ริการ
๒.๑.
เพื
อ
่
พั
ฒ
การสะพานปลา ให้ มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการ
- หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีคภลากรขององค์
ัยและการ
Service Mind)”
ปฏิ
หนีบไตฟ(พนั
ั ิงานให้
กงานที
มีป่ประสิ
ฏิบัตทิงธิานในกรุ
ภาพและประสิ
งเทพและปริ
ทธิมผณฑล)
ล
และ บสนุนพนักงานองค์การสะพานปลาศึกษา
โครงการสนั
เพือ่ อพังกัฒนนาระบบการบริ
หารจัดการด้ านทรัพยากรบุคคลให้ เป็ นไปตามนโยบายที่
- หัวข้นอภายนอกเพื
ความรู้เกี่ย๒.๒.
วกั
อั้ แคละเทคนิ
คีภัยและวิ
ฝึ กอบรมในสถาบั
่อเพิบ่มการป้
พูนความรู
คต่ธาีกงาร
งบประมาณ
๒๕๕๙ กร ตาม
ดัานั
บไฟ
(พนักงานที่ปฏิบัติงานท่าเทียบเรืฐอวิประมง)
สาหกิจ (สคร.) กาหนดและตัวชี ้วัดตลอดปี
จัดการบริ
หารจัดการองค์
ๆ ให้ แก่เจ้ าสหน้
ากทีงานคณะกรรมการนโยบายรั
่และความสาคัญเร่งด่วนของระบบงาน
๘ คลากรในปี
บสนุนการประเมิ
พนักงานองค์
การสะพานปลาศึ
กษา ฐวิสาหกิจ
บัโครงการสนั
นทึกข้ องตกลง
นผลการด
าเนินงานของรั
พัฒนาบุ
บประมาณ)
ฝึกอบรมในสถาบัน๒.๓.
ภายนอก
เพือ่ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรขององค์การสะพานปลา
หมายเหตุ:
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- การดาเนินงานใน ปีหลั
ก
สู
ต
ร/หั
ว
ข้
อ
การฝึ
ก
อบรม
ประชุ
ม
สั
ม
มนา
และระยะเวลาในการด
าเนิ
น
การอาจมี
การ
พ.ศ. ๒๕๕๘
และความส
าคัญเร่- ง๒๕๖๒
ด่วนของระบบงานพัฒนาบุคลากร
เปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาวการณ์
บประมาณ)
๓.ในปีเปง้ าหมายของโครงการ
หมายเหตุ:
๓.๑. ดาเนินการฝึ กอบรมครบถ้ วนตามโครงการที่กาหนดไ
¶- การดาเนินงานใน หลั
กสูตร/หัวข้อการฝึกอบรม สัมมนา
และระยะเวลาในการด
าเนินInformation
การ
โครงการระบบสารสนเทศเพื
่ อการจั
ดการ (Management
System : MIS)
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์
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โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS)
๑. หลักการและเหตุผล
การทางานในโลกยุคปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้ านๆอย่างรวดเร็ ว องค์กรต้ อ ง
พร้ อ มรับกับการปรับเปลี่ยนระบบการทางานให้ ทนั สมัย ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลาจาก
ปั จจัยทังภายในและภายนอกองค์
้
กร บุคลากรและผู้บริ หารในองค์กรต้ องได้ รับข้ อมูลสารสนเทศที่ถูกต้ อ ง
เชื่อถือได้ ทันสมัย ตรงความต้ องการและทันต่อเวลา เพื่อนาไปสูก่ ารบริ หารงานให้ บรรลุเป้าหมายได้
องค์การสะพานปลามีหน่วยงานที่ทางานในหลากหลายหน้ าที่ แต่ยังไม่มีการบูรณาการ
ข้ อมูลต่างๆ ขององค์กร เช่น ข้ อมูลทางด้ านบัญชี การเงิน ข้ อมูลด้ านบุคลากร การพัสดุ การงบประมาณ
ข้ อ มูลด้ านกฎหมาย การบริ หารความเสี่ยง ทังส่
้ วนกลางและส่ว นภูมิภาค เพื่อ นาไปสู่การแสดงผลทาง
สารสนเทศสูผ่ ้ บู ริ หารใช้ ประกอบการตัดสินใจในการบริ หารงานให้ บรรลุเป้าหมายได้
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ องค์การสะพานปลามีระบบที่นามาประมวลผลสารสนเทศที่ได้ รับมาจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องในหลายๆด้ าน ภายในองค์กร รวมถึงบริ หารขันตอนในการท
้
างานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ ได้
สารสนเทศที่ถูกต้ อง สามารถนามาเข้ าสูร่ ะบบเพื่อช่วยให้ ผ้ บู ริ หารมองเห็นผลการปฏิบตั ิงานทัว่ ไปภายใน
องค์กรได้ ทาให้ สามารถควบคุมจัดการและวางแผนให้ บรรลุเป้าหมายได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
๓. เป้าหมายของโครงการ
๓.๑ บริ หารจัดการขันตอนการท
้
างานในหน่วยงานต่างๆ และจัดทาฐานข้ อมูล เพื่อให้ ได้
สารสนเทศที่ถกู ต้ องให้ สามารถนาไปพัฒนาเป็ นแหล่งข้ อมูลนาเข้ าระบบ MIS ได้ อย่างน้ อย ๒ แหล่งข้ อมูล
(Module)
๓.๒ จัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) ที่สามารถนาส่งหรื อเผยแพร่ รายงานสู่
ผู้บริ หาร โดยสามารถถูกปรับแต่งให้ เหมาะสมกับผู้ใช้ ได้
๔. ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙
๕. งบประมาณ
๖. สถานที่ดาเนินงาน
องค์การสะพานปลา
๗. รายละเอียดของโครงการ
เป็ นระบบที่ต้องออกแบบเพื่อนาเสนอรายงานสารสนเทศให้ กับระดับผู้บริ หารหลากหลาย
ระดับ โดยรายงานที่ไ ด้ จะต้ องมี ส ามารถนาไปใช้ ประโยชน์ เพื่อ การวางแผน และทาให้ มองเห็นผลการ
ปฏิบตั ิงานทั่วไปภายในองค์กรได้ ระบบจะรายงานผลโดยใช้ ข้อมูลจากแหล่งข้ อ มูลนาเข้ าจากระบบตาม

๗๐

ส่วนงานต่างๆ เช่น ระบบบุคคล ระบบบัญชี/การเงิน/งบประมาณ ระบบการพัสดุ ระบบสารบรรณ ระบบ
การประมวลผลจัดเก็บรายได้ ระบบสินเชื่อ/บริ หารหนี ้ ฯลฯ ที่อาจมีการเชื่อมโยงกัน นามาผ่านกระบวนการ
ประมวลผลให้ เป็ นรายงานสรุ ปผลที่ผ้ ูบริ หารจะสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม และ
ตัดสินใจได้ ตอ่ ไป ดังรูป

HR

ACCOUNT

...

HR Processing
System
Acc Processing
System

... Processing
System

HR MIS Flie

ACC. MIS File

... MIS File

MIS
Processing

รายงาน

ผู้บริหำร

๗.๑ บริ หารจัดการขันตอนการท
้
างานในหน่วยงานต่างๆ ให้ สามารถจัดทาฐานข้ อมูลนาไป
เป็ นแหล่งข้ อมูลนาเข้ าเพื่อการประมวลผลในระบบ MIS เพื่อให้ ได้ สารสนเทศที่ถูกต้ อง ตรงประเด็น เป็ น
ปั จจุบนั ออกรายงานสูผ่ ้ บู ริ หารได้ ตอ่ ไป
๗.๒ จัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) ที่สามารถนาส่งหรื อเผยแพร่ รายงานสู่
ผู้บริ หาร โดยสามารถถูกปรับแต่งให้ เหมาะสมกับผู้ใช้ ได้
๘. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
๘.๑ ทาให้ การปฎิบตั ิงานมีความรวดเร็ วมากขึ ้น
๘.๒ ช่วยลดต้ นทุนการดาเนินการอันเนื่องมาจากการปฎิบตั ิงานมีความรวดเร็ วขึ ้น
๘.๓ การประสานงานเป็ นไปด้ วยความเข้ าใจมากขึ ้นจากการใช้ ข้อมูลร่วมกันได้
๘.๔ สามารถให้ บริ การผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ ดีขึ ้นและรวดเร็ วขึ ้น
๙. การบริหารจัดการ
บริ หารจัดการโดย หน่วยงานที่ต้องเป็ นแหล่งข้ อมูลนาเข้ า, สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสีย่ งต่อการได้ รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ

๗๑

๑๑. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

กิจกรรม

๒๕๕๘
ตค พย ธค มค กพ มีค

๒๕๕๙
เมย พค มิย

กค

สค

กย

ศึกษาข้อมูลความต้องการของระบบ
วิเคราะห์ระบบเพื่อการออกแบบ
กาหนดร่างของเขตของงาน
คัดเลือก ทาสัญญาและจัดสรรงบประมาณ
ดาเนินตามโครงการ

ติดตามประเมินผลและปรับปรุง
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โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ ความรู้ Knowledge Management (KM) ต่ อเนื่อง
๑. หลักการและเหตุผล
องค์การสะพานปลาเป็ นรัฐวิสาหกิจที่มีการเปิ ดดาเนินกิจกรรมมากนาน กว่า 60 ปี การ
ดาเนินงานตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั จึงควรมีการถ่ายถอดความรู้ สบู่ ุคคลากรขององค์กร รวมถึงความรู้ ด้านที่
เกี่ยวข้ องด้ านต่างๆ อันจะก่อให้ เกิดการพัฒนาความรู้ อย่างต่อ เนื่อ ง การพัฒนาระบบบริ หารจัดการองค์
ความรู้ Knowledge Management เป็ นกระบวนการสร้ าง ประมวลความรู้ ภายในองค์กรมาใช้ ในการการ
ดาเนิ นงานให้ เกิ ด ประสิทธิ ภ าพ โดยระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ นาองค์ ค วามรู้ ทุกด้ านที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เชื่ อ มต่อ เข้ ากับฐานข้ อมูลและฐานความรู้ ต่า งๆจากภายในองค์ การสะพานปลา และจากฐานความรู้
ภายนอกเพื่อให้ พนักงานขององค์ การสะพานปลาจะได้ นาความรู้ ไปดาเนินงานในส่วนงานที่เกี่ ยวข้ องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริ มให้ องค์การสะพานปลาเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้
๒.๒ เพื่อให้ พนักงานขององค์การสะพานปลามี ความรู้ ในด้ านที่เกี่ยวข้ อ งกับการทางาน
นาไปสร้ างมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตอบสนองนโยบายขององค์การสะพานปลา
๓. เป้าหมายของโครงการ
๓.๑ สร้ างกิจกรรมที่ส่งเสริ มการแบ่งปั นความรู้ /ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ จาก
เจ้ าของงานไม่น้อยกว่าจานวน ๓ เรื่ องหรื อกิจกรรม
๓.๒ สร้ างและถ่ายทอดองค์ความรู้สาหรับการปฏิบตั ิงาน โดยบุคลากรเจ้ าของงานไม่น้อย
กว่า ๓ เรื่ อง
๔. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี งบประมาณ ๒๕๕๙
๕. งบประมาณ
๖. สถานที่ดาเนินงาน
องค์การสะพานปลา/อินทราเน็ตองค์การสะพานปลา
๗. รายละเอียดของโครงการ
เป็ นโครงการต่อเนื่อง สารวจเนื ้อหาจากหน่วยงานต่างๆ องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายแปลง
เป็ นดิจิตอลสาหรับการนาข้ อมูลเข้ า สูร่ ะบบบริ หารจัดการองค์ความรู้ โดยผู้ใช้ งานสามารถเข้ าได้ จากหน้ า
เวปอินทราเน็ต เพื่อเผยแพร่ เอกสาร หนังสือองค์ความรู้ ต่างๆ และสร้ างกิจกรรมผ่านหน้ าอินทราเน็ตของ
องค์การสะพานปลา สามารถให้ พนักงานสามารถเข้ าไปใช้ บริ การ สื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและ
กัน

๗๓

๘. ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ

พนักงานขององค์การสะพานปลา เกิดการเรี ยนรู้ สามารถมารถนาความรู้ สกู่ ารปฎิบตั ิงาน
แลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู้ ระหว่า งบุ ค คลภายในองค์ ก ร มี ค วามรู้ ในด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท างานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และลดค่าใช้ จ่ายด้ านกระดาษ และการอบรมได้ ในบางส่วน
๙. การบริหารจัดการ
บริ หารจัดการโดยสานักงานทรัพยากรบุคคล และสานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
ด้ านการปฏิบตั ิงาน – การสารวจองค์ความรู้ ต่างๆ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งมาจาก
ประสบการณ์จากเจ้ าของกิจกรรมเอง เพื่อมาทาเป็ นดิจิตอลจะมีขึน้ ตอนที่ทาได้ ยาก ซึ่งอาจเป็ นอุปสรรค์ใน
การสือ่ สารให้ เข้ าใจ
๑๑. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

กิจกรรม

๒๕๕๘
ตค พย ธค มค กพ มีค

๒๕๕๙
เมย พค มิย

กค

สค

กย

ศึกษาข้อมูลความต้องการของระบบ
วิเคราะห์ระบบเพื่อการออกแบบ
กาหนดร่างของเขตของงาน
คัดเลือก ทาสัญญาและจัดสรรงบประมาณ
ดาเนินตามโครงการ

ติดตามประเมินผลและปรับปรุง
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โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ(ต่ อเนื่อง)
๑. หลักการและเหตุผล
โครงการปรับปรุ งเว็บไซต์ให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อ ให้ การพัฒนาเว็บไซต์
ขององค์ กรเป็ นไปตามทิศทางเดียวกันกับหน่วยงานภาครั ฐ อื่ นๆ ตามนโยบายการยกระดับการพัฒนา eGovernment ให้ ก้าวหน้ าสูร่ ะดับมาตรฐานสากล และสาหรั บเป็ นช่องทางในการเปิ ดเผยและแบ่งปั นข้ อมูล
ข่าวสาร และอานวยความสะดวกในการบริ การประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็ นช่องทางประชาสัมพันธ์
เสริ มสร้ างภาพลักษณ์ขององค์การสะพานปลาสูป่ ระชาชน
๒. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารพัฒ นาเว็บ ไซต์ ข องหน่ว ยงานภาครั ฐ เป็ นไปในทิศ ทางเดีย วกัน และยกระดับ
ความสามารถของการให้ บริ การรั ฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็ บไซต์ ของหน่วยงานภาครัฐก้ าวไปสู่ระดับ
ความสามารถในเรื่ องการบูรณาการ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริ การ รวมทังสร้
้ างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่าง
ประชาชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานธุ รกิจ ภาครัฐ ให้ สามารถก้ าวไปสูจ่ ุดหมายของการบูรณาการ
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) และเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การสะพานปลา
สูป่ ระชาชน
๓. เป้าหมายของโครงการ
เวปไซต์จะต้ องมีเนื ้อหาเวปไซต์ภาครัฐ(Government Website Contents) ที่เผยแพร่ เพื่อให้
บริ ก ารประชาชน ธุ ร กิ จเอกชน ตลอดจนหน่ว ยงานภาครั ฐ ตามมาตรฐานเวปไซต์ ภ าครั ฐ ( Government
Website Standard) และมี เนื ้อหาที่ต้องปรับปรุ ง ให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องตามสถาณการณ์ ตามช่วงเวลา
อย่างน้ อย 6 เรื่ อง และมีเวปไซต์เชื่อมโยงในแต่ละสานักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรื อครบทุกแห่ง
๔. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม ๕๘- กันยายน ๕๙
๕. งบประมาณ
๖. สถานที่ดาเนินงาน
เวปไซต์องค์การสะพานปลา http://www.fishmarket.co.th
๗. รายละเอียดของโครงการ
ปรั บปรุ งเวปไซต์ องค์ การสะพานปลาให้ มี เนื ้อหาที่ค รบถ้ ว นสอดคล้ อ งกับ เนื ้อหาเวปไซต์
ภาครัฐ(Government Website Contents) ตามมาตรฐานเวปไซต์ภาครัฐ(Government Website Standard)

๗๕

และจัดหาเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ตามช่วงเวลา เพื่อส่งเสริ มความรู้ประชาชน หรื อสร้ างภาพลักษณ์ ที่
ดีตอ่ องค์การสะพาน และจัดทเวปไซต์เชื่อมโยงในแต่ละสานักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรื อครบทุกแห่ง
๘. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
องค์การสะพานปลามีเวปไซต์ที่ได้ มาตรฐานภาครัฐ ที่ให้ บริ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนมีความถูกต้ อง และทันสมัย มีความโปร่งใสด้ านข้ อมูลข่าวสาร
๙. การบริหารจัดการ
บริ หารจัดการโดยแผนกประชาสัมพันธ์ สานักงานสะพานปลาและสานักงานท่าเทียบ
เรื อประมงทุกแห่งและสานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสีย่ งทางด้ านการเงินด้ วยงบประมาณที่จากัด อาจจะทาให้ ในส่วนที่เป็ น การรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) ที่ต้องนาเทคโนโลยีด้านรักษาความปลอดภัยซึง่ มีราคาสูง
เข้ ามาใช้ ไม่สามารถทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
๑๑. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

กิจกรรม

๒๕๕๘
ตค พย ธค มค กพ มีค

๒๕๕๙
เมย พค มิย

กค

สค

กย

สารวจเนื้อหาและปรับปรุงโครงสร้างข่าวสาร
ให้ทันสมัย
สร้างเนื้อหา(Content) ที่น่าสนใจเพื่อแสดง
ภาพลักษณ์ที่ดี หรือสอดคล้องตามช่วง
ระยะเวลา เรื่องที่ ๑
สร้างเนื้อหา(Content) ที่น่าสนใจเพื่อแสดง
ภาพลักษณ์ที่ดี หรือสอดคล้องตามช่วง
ระยะเวลา เรื่องที่ ๒
สร้างเนื้อหา(Content) ที่น่าสนใจเพื่อแสดง
ภาพลักษณ์ที่ดี หรือสอดคล้องตามช่วง
ระยะเวลา เรื่องที่ ๓
สร้างเนื้อหา(Content) ที่น่าสนใจเพื่อแสดง
ภาพลักษณ์ที่ดี หรือสอดคล้องตามช่วง
ระยะเวลา เรื่องที่ ๔
สร้างเนื้อหา(Content) ที่น่าสนใจเพื่อแสดง
ภาพลักษณ์ที่ดี หรือสอดคล้องตามช่วง
ระยะเวลา เรื่องที่ ๕
สร้างเนื้อหา(Content) ที่น่าสนใจเพื่อแสดง
ภาพลักษณ์ที่ดี หรือสอดคล้องตามช่วง

๗๖

๘

ระยะเวลา เรื่องที่ ๖
ประเมินผล

๗๗

สรุ ปเป้าหมายและงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๘ องค์ การสะพานปลา
ลาดับ
๑

ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริ หารจัดการระบบสุขอนามัย
สะพานปลาท่าเทียบเรื อประมง

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

เป้าหมายโครงการ
สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมง ๓ แห่งได้ รับการปรับปรุงให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานสุขลักษณะทีด่ ี

๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรื อประมงหัวหิน

ปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรื อประมงหัวหินให้ เสร็ จตามแผนงานปี ๒๕๕๘

๓ โครงการก่อสร้ างอาคารแพปลาท่าเทียบเรื อประมงชุมพร

รายได้ จากการก่อสร้ างอาคารแพปลาท่าเทียบเรื อประมงชุมพร ๕๓๐,๐๐๐ บาท

๔ โครงการบริ หารจัดการห้ องเก็บน ้าแข็งและเครื่ องโม่น ้าแข็งท่าเทียบเรื อประมง รายได้ จากการดาเนินงานโครงการ ๓ แห่ง รวมจานวนเงิน

บาท

แหล่ งงบประมาณ

๑๕.๘๐๐๐ งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๘(งบแผ่นดิน)
๑๑๕.๐๐๐๐ งบกลางฉุกเฉินปี ๒๕๕๗ (งบแผ่นดิน)
๐.๕๓๐๐ งบประมาณฯประจาปี ๒๕๕๘
๐.๕๓๐๐ รายได้ เปิ ดประมูลให้ เอกชนเข้ ามาบริหารจัดการ

๕ โครงการจาหน่ายสินค้ าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้าแปรรูปคุณภาพ

กาไรสุทธิขั ้นต่าจากดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖.๐๐๐๐ เงินทุนหมุนเวียนงบประมาณองค์การสะพานปลา

๖

กาไรสุทธิขั ้นต่าจากดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท

๐.๐๙๖๐ เงินทุนหมุนเวียนงบประมาณองค์การสะพานปลา

๗ โครงการจัดตั ้งร้ านค้ า FMO Shop โดย องค์การสะพานปลา

กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน ประมาณ ๓๖๓,๗๐๐ บาท

๐.๓๖๓๗ เงินทุนหมุนเวียนงบประมาณองค์การสะพานปลา

๘ โครงการสนับสนุนและพัฒนาการประมง

มียอดปล่อยสินเชื่อประจาปี ๒๕๕๘ มูลค่า ๓๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๐.๐๗๒๐ วงเงินให้ สินเชื่องบประมาณองค์การสะพานปลา

๙ โครงการอบรม ฝึ กฝนอาชีพเสริ มให้ กบั กลุ่มแม่บ้านในชุมชนประมง

ฝึ กฝนอาชีพเสริ มให้ กบั กลุ่มแม่บ้านในชุมชนประมง จานวน ๒ รุ่ น

๐.๑๐๐๐ บรรจุในงบทุนส่งเสริมการประมงปี ๒๕๕๗

๑๐ โครงการส่งเสริ มสุขภาพอนามัยของลูกเรื อประมง

ดาเนินการตั ้งแต่เดือน ธ.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ประจาทุกเดือน ๑๐ ครัง้

๐.๑๐๐๐ บรรจุในงบทุนส่งเสริมการประมงปี ๒๕๕๗

๑๑ โครงการรักษ์ สิ่งแวดล้ อมกับองค์การสะพานปลา

จัดสัมมนาโครงการรักษ์ สิ่งแวดล้ อมกับองค์การสะพานปลา จานวน ๒ รุ่ น

๐.๑๐๐๐ บรรจุในงบทุนส่งเสริมการประมงปี ๒๕๕๗

๑๒ โครงการนาระบบการบริ หารจัดการเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์

ดาเนินงานให้ เป็ นไปตามบันทึกข้ อตกลงปี ๒๕๕๘

-

-

๑๓ โครงการปรับปรุงการกาหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ

จัดทาสมรรถนะของกลุ่มงานและพจนานุกรมความสามารถครบทุกสายงาน

-

-

๑๔ โครงการฝึ กอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา

ดาเนินการตามแผนฝึ กอบรมให้ ครบถ้ วนและมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า๗๐%

๐.๔๐๐๐ งบประมาณองค์การสะพานปลา

๑๕ โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

นาระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์มาใช้ ได้ ภายในปี ๒๕๕๘

๐.๐๕๐๐ งบประมาณองค์การสะพานปลา

๑๖ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารความเสี่ยง

จัดทาระบบประเมินความเสี่ยง นาไปใช้ ในการจัดการข้ อมูล ชี ้บ่งอันตราย

๐.๒๐๐๐ งบประมาณองค์การสะพานปลา

โครงการจาหน่ายและจัดส่งสินค้ าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้าเพื่อ
หน่วยงานของรัฐ

และคุณลักษณะทีจ่ าเป็ นต่องาน(Competency) ในตาแหน่งต่างๆ

และประเมินความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๗ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

ผู้บริ หารองค์การสะพานปลาได้ รับข้ อมูลทีจ่ าเป็ นครบทุกหน่วยงาน

หมายเหตุ ๑.รายจ่ ายจาการดาเนินโครงการตามร่ างแผนปฏิบัติการ๒๕๕๘ องค์ การสะพานปลา จานวนเงิน ๑๔๐,๘๕๐,๐๐๐ บาท
แยกเป็ น ๑)งบประมาณองค์ การสะพานปลา ๑๐,๐๕๐,๐๐๐ บาท ๒)งบประมาณแผ่ นดิน ๑๓๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๒.รายได้ รวมจาการดาเนินโครงการตามร่ างแผนปฏิบัติการ๒๕๕๘ องค์ การสะพานปลา จานวนเงิน ๗,๕๙๑,๗๐๐ บาท

๐.๑๐๐๐ งบประมาณองค์การสะพานปลา

