
 
 



 

ค าน า 
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัต้องเผชิญกบัสภาวะความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจท่ี

ชะลอตวัทัง้จากภายนอกและภายใน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ซึ่งเป็นผลให้
ธุรกิจในภาคประมงได้รับผลกระทบและประสบปัญหาอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได้ และมีผลต่อเน่ืองถึงการเติบโตของ
องค์การสะพานปลาในระยะยาว เน่ืองจากรายได้หลกัขององค์การสะพานปลามาจากการจัดเก็บค่าบริการ 
และคา่ธรรมเนียมตา่งๆจากการให้บริการของสะพานปลาและทา่เทียบเรือประมง ซึง่ขึน้อยูก่บัภาวะประมงเป็น
หลกั 

องค์การสะพานปลาจึงมีแนวทางการปรับบทบาทการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน โดยส านักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดแนวนโยบายภาครัฐ 
(Statement of Direction หรือ SOD ) ให้องค์การสะพานปลามีการทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงาน 
โดยเน้นให้องค์การสะพานปลามีการแยกบทบาทท่ีชัดเจนในด้านการด าเนินงานทางพาณิชย์และทางสงัคม
รวมทัง้การบริหารจดัการให้เป็นเชิงรุกมากขึน้ และบริหารจดัการทรัพย์สนิท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

ทัง้นี ้องค์การสะพานปลาได้มีการรวบรวมโครงการต่างๆจากหนว่ยปฏิบติัทุกๆฝ่าย และน ามา
จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๙ ขึน้เพื่อเป็นตัวก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์การสะพานปลา 
ประกอบด้วยโครงการตามพนัธกิจขององค์การสะพานปลารวม  ๑๙  โครงการ ในจ านวนนีเ้ป็นโครงการภายใต้
กลยุทธ์ด้านปฏิบัติการ ๑๐ โครงการ และโครงการภายใต้กลยุทธ์ด้านสง่เสริมการประมงและบริหารจัดการ       
๙ โครงการ ได้มีการก าหนดกรอบเวลาการด าเนินงานไว้และอาจมีการเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสม หาก
สถานการณ์เปลีย่นไป 

 
ส านักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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สารบัญ 
  หน้า 

บทที่ ๑    บทน า  ๔ 
บทที่ ๒   รายละเอียดโครงการ  

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น า้ให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม ๙ 
       ๑)โครงการศนูย์กลางอาหารทะเลกรุงเทพ(Bangkok Seafood  Complex)   

      ๒)โครงการศนูย์กลางน าเข้าและสง่ออกสตัว์น า้สมทุรสาคร 
      ๓) โครงการปรับปรุงสขุอนามยัสะพานปลาทา่เทียบเรือประมง 
      ๔) โครงการสนบัสนุนการท าประมงนอกนา่นน า้ไทย 
      ๕) โครงการจดัเก็บข้อมลูการท าประมงด้วยFMO Mobile Application 

 ๑๐ 
๑๒ 
๑๘ 
๒๐ 
๒๕ 

 กลยุทธ์ที่๒เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ 
      ๑) โครงการก่อสร้างโรงคดัเลอืกบรรจุและเก็บผลติภณัฑ์สตัว์น า้(ตอ่เน่ือง 

ระยะท่ี ๒) ทา่เทียบเรือประมงชุมพร 
      ๒) โครงการซือ้ขายสนิค้าสตัว์น า้และผลิตภณัฑ์สตัว์น า้แปรรูปคณุภาพ 
      ๓) โครงการจตจุกัรสตัว์น า้สะพานปลากรุงเทพ 
      ๔) โครงการพฒันาและสนบัสนนุการประมงปี๒๕๕๙ 
      ๕) โครงการสนบัสนุนการใช้เคร่ืองติดตามเรือประมง(VMS) 
กลยุทธ์ที่ ๓  เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 
      ๑)  โครงการอุดหนุนอาชีพการท าประมงสูค่วามยัง่ยืน 

๒๗ 
๒๘ 

 
    ๓๐ 
๓๒ 
๓๕ 
๔๕ 
๔๗ 
๔๘ 

       ๒)  โครงการฟืน้ฟู อนรัุกษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
      ๓)  โครงการอุดหนุนและสง่เสริมการศกึษาด้านประมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๕๒ 
    ๕๖ 

๒ 



 

 
 กลยุทธ์ที่ ๔เพิ่มขีดความสามารถบริหารจดัการ         ๕๙ 

      ๑) โครงการบริหารจดัการเพื่อสร้างมลูคา่เชิงเศรษฐศาสตร์(EVM) 
     ๒) โครงการปรับปรุงการก าหนดทกัษะความรู้ ความสามารถ และ 
คณุลกัษณะท่ีจ าเป็นตอ่งาน(Competency)ในต าแหนง่ตา่งๆ 
     ๓) โครงการฝึกอบรมพนกังานองค์การสะพานปลา 

     ๔) โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information  
System : MIS) 
     ๕) โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการองค์ความรู้ Knowledge  
Management (KM) ตอ่เน่ือง 
     ๖) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
(ตอ่เน่ือง) 
 

       ๖๐ 
       ๖๒ 

 
      ๖๔ 
      ๗๐ 

 
      ๗๓ 

 
      ๗๕ 

 
 
 
 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
๓ 

สารบัญ 



 

บทที่ ๑ 
บทน า 

                      ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง ได้ก าหนดแนวนโยบายภาครัฐ 
(Statement of Direction หรือ SOD) หลกัการและแนวทางการด าเนินงานในปี ๒๕๕๕ ให้องค์การสะพาน
ปลาปรับบทบาทองค์กรเพื่อด าเนินการเชิงพาณิชย์ในการเป็นเคร่ืองมือของรัฐด้านประมงและตลาดสตัว์น า้ 
โดย เน้นให้องค์การสะพานปลาด าเนินการตามแนวนโยบายภาครัฐ ซึ่งได้ก าหนดหลกัการและแนวทางการ
ด าเนินงานตาม SOD ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ไว้ดงันี ้

องค์การสะพานปลา:บริหารจดัการองค์กรอยา่งประสทิธิภาพ และสง่เสริมการพฒันา
ศกัยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจประมงและตลาดสตัว์น า้ของประเทศ 
  แผนระยะสัน้ 

๑. ศกึษาบทบาทและทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเหมาะสม
กบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

๒. น าแผนฟืน้ฟูองค์กรมาปฏิบติัให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
๓. ให้สถาบนัการเงินมาบริหารงานด้านสนิเช่ือขององค์กร 
๔. จดัท าแผนการบริหาร พฒันา ปรับปรุง ทรัพยากร ท่ีมีอยู่ในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ ได้

มาตรฐาน ซึ่งรวมถึงการให้บริการสะพานปลาท่ีถูกสุขลกัษณะ และการให้ความรู้แก่
ชาวประมง 

๕. ศกึษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปิดการค้าเสรีและ AEC ท่ีมีตอ่องค์กร 
๖. เร่งก าหนดรูปแบบ แนวทาง และวิธีด าเนินการพฒันาสะพานปลากรุงเทพให้ชดัเจน 

  แผนระยะยาว 
๑. พฒันาระบบฐานข้อมลูของเครือขา่ยชาวประมง และผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอาหาร

ทัง้ใน/ตา่งประเทศ เพื่อเป็นตวักลางในการซือ้-ขายสนิค้าประมง 
๒. พัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้สามารถรองรับสภาวการณ์ต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ        

กฎระเบียบท่ีเข้มข้นของประเทศท่ีเข้าไปท าประมงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
องค์การสะพานปลา จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับ SOD และสามารถแก้ไขจุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ของธุรกิจ โดยค านึงถึงทิศทางส าคญัของ
ภาครัฐ และท าการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๕๙ ตามแนวทางดงักลา่ว 

 
 
 

๔ 



 

วิสัยทัศน์ 
“ เป็นองค์กรหลักด้านตลาดสัตว์น า้ และส่งเสริมธุรกิจประมง ” 

พันธกิจ 
  ๑. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น า้ที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม โดย
จดัให้มีสถานท่ีขนถ่ายและจ าหน่ายสตัว์น า้ท่ีได้มาตรฐานสขุอนามัย รวมถึงระบบตลาดท่ีเป็นธรรม พร้อมสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น เพื่อให้บริการแก่ชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค     
  ๒. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง  เป็น
การช่วยเหลือโดยใช้เงินทุนสง่เสริมการประมง เพื่อสง่เสริมฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และบูรณะ
หมู่บ้านประมง  รวมถึงสนบัสนนุเงินทนุในการด าเนินงานให้กบัสถาบนัการประมงตา่งๆ  การสนบัสนนุงานวิจัย
ด้านประมง  และการให้ทนุการศกึษาแก่บุตรชาวประมง 
  ๓. เพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่ มั่ นคงขององค์กร โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการหารายได้จากการด าเนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์   

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยการเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ด้านปฏิบัติการ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น า้ให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม    

  การพัฒนาการตลาดสัตว์น า้ จัดเป็นภารกิจหลักขององค์การสะพานปลา ซึ่งได้มีการ
ด าเนินงานมาอยา่งตอ่เน่ือง อยา่งไรก็ดีในปัจจุบนั  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาท าให้
องค์การสะพานปลาต้องปรับแผนการด าเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ดงักลา่ว โดยการพฒันาอาจแยกได้
เป็นสองสว่นใหญ่ๆ ได้แก่ การพฒันาสิง่ปลกูสร้าง สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ หรือด้าน hardware  และการ
พฒันาด้านการบริหารจัดการระบบตลาด ตลอดจนระบบข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือ software โดยองค์การ
สะพานปลาได้ก าหนดโครงการในปี ๒๕๕๙ รายละเอียดดงันี ้
            ๑) โครงการศนูย์กลางอาหารทะเลกรุงเทพ(Bangkok Seafood  Complex)   
                      ๒) โครงการศนูย์กลางน าเข้าและสง่ออกสตัว์น า้สมทุรสาคร 
                      ๓) โครงการปรับปรุงสขุอนามยัสะพานปลาทา่เทียบเรือประมง 
                       ๔) โครงการสนบัสนนุการท าประมงนอกนา่นน า้ไทย 
                       ๕) โครงการจดัเก็บข้อมลูการท าประมงด้วยFMO Mobile Application 
 

๕ 



 

กลยุทธ์ที่ ๒เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ 
  จากการท่ีรายได้หลกัจากการด าเนินงานด้านการให้บริการสถานท่ีขนถ่ายและจ าหน่ายสตัว์
น า้มีแนวโน้มลดลงตามภาวะประมงในสถานการณ์ปัจจุบนั  ท าให้องค์การสะพานปลาต้องก าหนดกลยุทธ์ใน
การหารายได้เพิ่มจากกิจกรรมอ่ืนๆ ในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมประมงในบริเวณพืน้ท่ีสะพานปลาและ 
ทา่เทียบเรือประมงตา่งๆ เช่น ก่อสร้างอาคารแพปลา , ให้เช่าพืน้ท่ีแปรรูปสนิค้าสตัว์น า้ และเช่าพืน้ท่ีโรงน า้แข็ง
ส าหรับรักษาคณุภาพสตัว์น า้  โดยก าหนดโครงการภายใต้กลยทุธ์รายละเอียด ดงันี ้

  ๒) โครงการซือ้ขายสนิค้าสตัว์น า้และผลติภณัฑ์สตัว์น า้แปรรูปคณุภาพ 
  ๓) โครงการจตจุกัรสตัว์น า้สะพานปลากรุงเทพ 
  ๔) โครงการพฒันาและสนบัสนุนการประมง  ปี ๒๕๕๙ 
  ๕) โครงการสนบัสนนุการใช้เคร่ืองติดตามเรือประมง(VMS) 
กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการประมงและบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ ๓  เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 
  เป็นหนึ่งในวตัถุประสงค์การด าเนินงานท่ีก าหนดได้ในพระราชบญัญัติจัดระเบียบกิจการแพ
ปลา พ.ศ.๒๔๙๖  ได้แก่ การจดัสง่เสริมฐานะ สวสัดิการหรืออาชีพของชาวประมง จัดเป็นภารกิจเชิงสงัคมซึ่ง
องค์การสะพานปลาให้ความส าคญัและด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ทัง้กับกลุม่ชาวประมงและผู้ประกอบการ
ธุรกิจประมงตา่งๆ รายละเอียด ดงันี ้

กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ 
  เป็นการด าเนินการเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึน้และ
เป็นไปตามนโยบายท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดรายละเอียด ดงันี ้
                        ๑) โครงการบริหารจดัการเพื่อสร้างมลูคา่เชิงเศรษฐศาสตร์(EVM) 
             ๒) โครงการปรับปรุงการก าหนดทกัษะ ความรู้ ความสามารถ คณุลกัษณะท่ีจ าเป็นตอ่งาน 
(Competency)ในต าแหนง่ตา่งๆ 
                       ๓) โครงการฝึกอบรมพนกังานองค์การสะพานปลา 

                       ๔) โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information  
System : MIS) 

๑) โครงการก่อสร้างโรงคดัเลอืกบรรจุและเก็บผลติภณัฑ์สตัว์น า้(ตอ่เน่ืองระยะท่ี ๒)ทา่เทียบ 
เรือประมงชุมพร 

                       ๑)  โครงการอุดหนนุอาชีพการท าประมงสูค่วามยัง่ยืน 
                       ๒)  โครงการฟืน้ฟู อนรัุกษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
                       ๓)  โครงการอุดหนนุด้านการศกึษา 

๖ 



 

                       ๕) โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการองค์ความรู้ Knowledge  
Management (KM) ตอ่เน่ือง 
                       ๖) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเวบ็ไซต์ภาครัฐ(ตอ่เน่ือง) 
 

๗ 



 

บทที่ ๒ 
รายละเอียดโครงการ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ 

พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น า้ให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม 
รวม  ๕  โครงการ  ได้แก่  
๑) โครงการศูนย์กลางอาหารทะเลกรุงเทพ(BangkokSeafood  Complex)   
๒) โครงการศูนย์กลางน าเข้าและส่งออกสัตว์น า้สมทุรสาคร 

๓) โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง 

๔) โครงการสนับสนุนการท าประมงนอกน่านน า้ไทย 
๕) โครงการจัดเก็บข้อมลูการท าประมงด้วยFMO Mobile Application 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘ 



 

โครงการศูนย์กลางอาหารทะเลกรุงเทพ(Bangkok Seafood  Complex)   
 

๑. หลักการและเหตุผล 

  สะพานปลากรุงเทพมีการด าเนินการและเปิดให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการมาเป็นระยะเวลา ๕๐ 
ปี โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาสะพานปลากรุงเทพได้รับใช้และให้บริการแก่ผู้มาใช้บ ริการและเป็นท่ียอมรับ
ของประชาชนเน่ืองด้วยศกัยภาพในท าเลท่ีตัง้ของสถานท่ีและด้านการคมนาคม ด้านการขนสง่รวมทัง้ความเป็น
ตลาดกลางสตัว์น า้ที่ประชาชนให้ความเช่ือถือและให้การยอมรับในการบริการในความเป็นตลาดกลางสตัว์น า้
มาโดยตลอด 
  ปัจจุบนัสะพานปลากรุงเทพมีสภาพช ารุดและทรุดโทรมตามกาลเวลาและควรท่ีจะได้รับการ
ปรับปรุงและด าเนินการแก้ไข เพื่อรองรับกับการขยายตวัและสนองความต้องการของประชาชนและผู้บริโภค
ดงักลา่วและ เพื่อให้สะพานปลากรุงเทพเป็นตลาดกลางสตัว์น า้ท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สะอาดและถูก
สขุอนามัย เป็นไปตามข้อก าหนดของกรมประมงและเป็นท่ียอมรับจากต่างประเทศสะพานปลากรุงเทพจึง
ต้องการที่จะปรับปรุงและพฒันาสิง่ปลกูสร้างในบริเวณพืน้ท่ีของสะพานปลากรุงเทพให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  ผู้
มาใช้บริการสามารถซือ้หาสตัว์น า้ท่ีมีคุณภาพปราศจากสารปนเปื้อน และสามารถรับประทานอาหารทะเล ท่ี
ปรุงจากวตัถดิุบท่ีสด สะอาด ภายในบรรยากาศริมแม่น า้เจ้าพระยา 
  นอกเหนือจากการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้มีมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับจาก
ตา่งประเทศแล้ว องค์การสะพานปลามุ่งหวงัให้สะพานปลากรุงเทพเป็นศูนย์กลางธุรกิจประมงและศูนย์เรียนรู้
ด้านการประมงและตลาดสตัว์น า้ โดยศูนย์เรียนรู้ดังกลา่วจะเป็นสถานท่ีเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของกิจกรรมต่างๆ 
ภายในสะพานปลากรุงเทพไม่วา่จะเป็นด้านการประมง ด้านการตลาด ด้านการซือ้ขายสตัว์น า้และด้านการขน
ถ่ายสตัว์น า้อยา่งเป็นรูปธรรม  รวมทัง้เป็นแหลง่เรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้สนใจรวมถึงชาวต่างชาติท่ีมา
ศึกษาดูงานซึ่งจะได้รู้ถึงกิจกรรมของสะพานปลากรุงเทพว่ามีการด าเนินกิจกรรมอย่างไร ทัง้นีจ้ะมีเจ้าหน้าท่ี
คอยให้ค าแนะน าและ มีเอกสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เพื่อให้ประชาชนท่ีสนใจได้ศึกษาและเรียนรู้ ได้รู้ ได้เห็น
และได้สมัผสัองค์ความรู้ตา่งๆ อยา่งแท้จริงเพื่อจะได้มีความรู้ ความสามารถน าไปเป็นแนวทางในการศกึษาและ
พฒันาอาชีพตอ่ไป 

๒.  วัตถุประสงค์ 

   (๑) เพื่อพฒันาสะพานปลากรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางในการประกอบธุรกิจประมง การค้าสตัว์
น า้และเป็นศนูย์เรียนรู้ด้านการประมง และการตลาดสตัว์น า้  
  (๒) เพื่อให้สะพานปลากรุงเทพเป็นตลาดกลางสตัว์น า้ท่ีทนัสมัย และได้มาตรฐานสขุอนามัย 
เป็นต้นแบบ ในการพฒันา และศกึษาดงูานของประเทศ 

๙ 



 

  (๓) เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีราชพสัดตุามศกัยภาพของท าเลท่ีตัง้ ซึง่อยูใ่นยา่นธุรกิจ และ
แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั 
  (๔) เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัสนิค้าสตัว์น า้จากการควบคมุคณุภาพท่ีถกูต้อง ท าให้ชาวประมง
สามารถจ าหนา่ยสนิค้าได้ราคาสงูขึน้ 

๓.  เป้าหมายของโครงการ 

  ๑. ก่อสร้างอาคาร สิง่ปลกูสร้าง  และสิง่อ านวยความสะดวก  เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
ตลาดกลางสตัว์น า้ทนัสมยั  อาคารส านกังาน  Factory Outlet,  Fish Market Q-Mart ,ภตัตาคารอาหารทะเล   

๒. พัฒนาระบบตลาด ให้เป็นตลาดสัตว์น า้คุณภาพ จ าหน่ายโดยระบบประมูล มีการ
ตรวจสอบคณุภาพ ขึน้ทะเบียนสมาชิก และจดัระบบฐานข้อมลูราคาสตัว์น า้  

๔. ระยะเวลาด าเนินงาน 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘– ๒๕๖๒ 

๕.  สถานที่ด าเนินงาน 

  บริเวณสะพานปลากรุงเทพเดิม ริมแม่น า้เจ้าพระยา แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 

๖.  รายละเอียดของโครงการ 

  ร่วมลงทนุกบัเอกชนใลกัษณะ PPP โดยด าเนินการดงันี ้
๑. ออกแบบเบือ้งต้นและก า หนดเงื่อนไขการเสนอโครงการ 
๒.ออกประกาศให้เอกชนผู้สน ใจเสนอโครงการร่วมลงทนุ 
๓. องค์การสะพานปลาบริหารจดัการในกิจกรรมด้านตลาดกลางสตัว์น า้ และศนูย์เรียนรู้สว่น 

อ่ืนๆ ให้เอกชนผู้ลงทนุบริหาร 

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑.ผู้บริโภคสนิค้าสตัว์น า้ ประชาชน นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถเท่ียว
ชมและเลอืกซือ้สนิค้าสตัว์น า้ที่มีความสด สะอาด พร้อมรับประทาน และสามารถตอ่ธุรกิจสนิค้าประมงได้ 

๒.พฒันาสะพานปลากรุงเทพเป็นจุดดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัแหง่ใหม่ของประเทศไทยริม 
แม่น า้เจ้าพระยา 

 ๓.เพิ่มจ านวนนกัทอ่งเท่ียวภายในและตา่งประเทศ ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

๙. การบริหารจัดการ 

บริหารจดัการโดยองค์การสะพานปลา  

๑๐ 



 

๑๐. ความเส่ียงของโครงการ 

ปัจจยัเส่ียง ประเภท/ระดบั ความเสียหาย การจดัการ ระยะเวลาด าเนินการ 

๑. การขอทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรี 

C/ปานกลาง โครงการไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ 

ประสานกษ.และสศช.
เพ่ือหารือแนวทาง
น าเสนอ 

ต.ค.๕๘-ม.ค.๕๙ 

๒. การจดัหา
งบประมาณลงทนุ 

F/สงู โครงการไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ 

เจรจาร่วมทนุกบักทม. ต.ค.๕๘-ม.ค.๕๙ 

๓. การตอ่สญัญาเช่า
ท่ีดนิกบักรมธนารักษ์ 

C/ปานกลาง โครงการไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ 

ประสานเบือ้งต้นกบั
กรมธนารักษ์ 

ต.ค.๕๘-ม.ค.๕๙ 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

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

๑ จดัท ารายงานการศกึษาความเป็นไปได้
โครงการและเสนอคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลาให้ความเห็นชอบ 

            

๒ เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือให้
ความเห็นชอบและสนบัสนนุโครงการ 

            

๓ เจรจากรมธนารักษณ์เพ่ือท าสญัญาเช่าท่ีดิน
ในด าเนินโครงการและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

            

๔ สรุปรายงานการด าเนินโครงการในภาพรวม
ทัง้หมดพร้อมน าเสนอแนวทางการให้เอกชน
ร่วมลงทนุตอ่คณะกรรมการองค์การสะพาน
ปลา 

            

๑๑ 



 

 

โครงการศูนย์กลางน าเข้าและส่งออกสัตว์น า้สมุทรสาคร 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
จังหวัดสมุทรสาครจัดเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น า้ท่ีส าคัญของประเทศ ด้วย

ท าเลท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณอ่าวไทยด้านใน(อ่าวตวั”ก”) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการท าประมงและการค้ามาตัง้แต่ในอดีต 
ในขณะท่ีชาวประมง และผู้ประกอบการของไทยมีการพฒันาทัง้ในด้านเทคโนโลยีการท าประมง และการแปร
รูปสตัว์น า้ ท าให้ในในช่วงหลายปีท่ีมาจนถึงปัจจุบนั ประเทศไทยมีผลผลติสตัว์น า้ และมูลค่าการสง่ออกสินค้า
สตัว์น า้เป็นล าดบัต้นๆ ของโลก 

ผลจากการท่ีอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น า้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการท า
ประมงมากเกินไปในช่วงหลายทศวรรษท่ีผา่นมา ท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบ และมีการ
น าเข้าสตัว์น า้จ านวนมากเพื่อเข้าสูก่ระบวนการแปรรูป เพื่อสง่เป็นสินค้าออกท่ีท ารายได้ให้กับประเทศจ านวน
กวา่สองแสนล้านบาทในแตล่ะปี  นอกจากนี ้อุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์น า้ของไทยยงัต้องเผชิญกับปัญหาอ่ืนๆ 
อีกหลายประการ นอกเหนือจากการขาดแคลนวตัถดิุบ ซึง่ปัญหาส าคญัประการหนึ่ง คือต้นทุนการขนสง่สินค้า
ท่ีคอ่นข้างสงู เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ 

การจัดตัง้ศูนย์กลางน าเข้าและส่งออกสัตว์น า้สมุทรสาคร โดยจัดให้มีจุดบริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service)  ทัง้ในด้านการตรวจรับรองแหลง่ท่ีมาของสนิค้า ดา่นตรวจกกักนัโรค พิธีการด้านศุลกากร 
รวมถึงสขุอนามัยของสตัว์น า้  จึงมีสว่นส าคญัในการลดต้นทุนการขนสง่สินค้า เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับผู้ ประกอบการของไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์น า้ ซึ่งมีศูนย์รวมอยู่ท่ีจังหวัด
สมทุรสาคร 
๒.วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้สะพานปลาสมุทรสาครเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการน าเข้าและสง่ออก
สนิค้าสตัว์น า้  
  ๒. เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าสตัว์น า้ โรงงานแปรรูป ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจประมง ได้รับ
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลดเวลา ขัน้ตอน และคา่ใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ 
  ๓. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้กบัผู้ประกอบการของไทย 
๓.เป้าหมายของโครงการ  
  สะพานปลาสมุทรสาครสามารถรองรับเรือขนส่งเพื่อให้บริการขนถ่ายสตัว์น า้น าเข้า และ
ผลิตภัณฑ์สตัว์น า้เพื่อการส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น โดยมีการ
ให้บริการจุดบริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) ในการน าเข้าและสง่ออกสนิค้าสตัว์น า้ 

๑๒ 



 

 

๔.ระยะเวลาโครงการ 
   พ.ศ. ๒๕๕๙  
๕.งบประมาณและแหล่งเงินทุน 
  งบประมาณแผน่ดินและเอกชนร่วมลงทนุ 
๖.สถานที่ด าเนินงาน 
  สะพานปลาสมทุรสาคร ริมแม่น า้ทา่จีน ถนนวิเชียรโชฎก อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัสมทุรสาคร 
เนือ้ท่ี ๗-๓-๙๖.๑ ไร่(เป็นพืน้ท่ีปัจจุบนั  ๗-๓-๒๘.๒ ไร่ และจดัซือ้เพิ่มเติม ๖๗.๙ ตารางวา) 
๗.รายละเอียดของโครงการ 

แบง่เป็นสองสว่นดงันี ้ 
สว่นท่ี ๑ ประกาศเชิญชวนเอกชนท่ีสนใจเสนอโครงการพฒันาพืน้ท่ี เพื่อปรับปรุงพืน้ท่ีให้เป็น

ทา่เทียบเรือขนสง่สินค้า พร้อมสิง่อ านวยความสะดวก โดยก าหนดเงื่อนไขให้สทิธิบริหารพืน้ท่ี 30 ปี และต้อง
เสนอผลประโยชน์ตอบแทน และคา่เช่าให้องค์การสะพานปลาตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

สว่นท่ี ๒ – ส ารวจและออกแบบกอ่สร้างอาคารให้บริการน าเข้าและสง่ออกจุดเดียวเบ็ดเสร็จ   
(One Stop Service) 

- ประสานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมศุลกากร กรมเจ้าทา่ เพื่อ
ออกแบบระบบเช่ือมโยงเครือขา่ย และบูรณาการความร่วมมือในการให้บริการ  

๘.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (๑)เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้กบัผู้สง่ออกสนิค้าสตัว์น า้ของไทยการจดัให้มีทา่เรือ
ขนสง่สินค้าสตัว์น า้ในจงัหวดัท่ีเป็นศนูย์กลางอุตสาหกรรมประมง และการแปรรูปสตัว์น า้ จะช่วยลดต้นทนุด้าน
การขนสง่ทัง้ในสว่นของการน าเข้าวตัถดิุบ และการสง่ออกสนิค้าสตัว์น า้  ซึง่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ
แขง่ขนัได้ในตลาดโลก นอกจากนี ้การอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการน าเข้าและสง่ออก ด้วยการจดัให้มีจุด
บริการเบ็ดเสร็จ จะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้กบัผู้สง่ออก ลดเวลาและคา่ใช้จ่ายได้เป็นจ านวนมาก 

(๒)สนิค้าสตัว์น า้ได้มาตรฐานสขุอนามยั ด้วยระยะเวลาในการขนสง่ท่ีสัน้ลง ประกอบกับการ
ดูแลมาตรฐานสุขอนามัยของสถานท่ีขนถ่าย และกระบวนการการขนส่ง จะช่วยลดการปนเปื้อนในสินค้า 
โดยเฉพาะในวตัถดิุบ ลดปัญหาด้านสขุอนามยัของสนิค้า 

(๓) ลดปัญหาการตรวจสอบย้อนกลบัของสตัว์น า้ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบท่ีมาของสนิค้า จะช่วยให้การระบุแหลง่ท่ีมาของสอนค้าสตัว์น า้มีประสทิธิภาพมากขึน้  

 
   

๑๓ 



 

 

๙.การบริหารจัดการ 
                        การบริหารโครงการในขัน้ตอนการก่อสร้าง  เป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่างเอกชนผู้ ได้รับ
สทิธิ และองค์การสะพานปลาในฐานะผู้ รับผิดชอบพืน้ท่ีด าเนินการ   
  เม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ องค์การสะพานปลาจะท าหน้าท่ีบริหารในส่วนของจุดบริการ
เบ็ดเสร็จ  โดยประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดสง่เจ้าหน้าท่ีมาประจ าเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกอบการ 
  ส าหรับพืน้ท่ีบริการทา่เทียบเรือขนสง่ เอกชนเป็นผู้บริหาร ตามเงื่อนไขท่ีองค์การสะพานปลา
ก าหนด 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

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

๑ แตง่ตัง้คณะท างานโครงการ             

๒ ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง             

๓ ศกึษาออกแบบโครงการ             

๔ สรุปผลการศกึษาเสนอคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา 

            

๑๔ 



 

 

โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  สตัว์น า้และผลิตภณัฑ์สตัว์น า้มีความส าคัญยิ่งต่อคนไทย ทัง้ในแง่เป็นแหล่งอาหารโปรตีน     
ท่ีส าคัญเน่ืองจากราคาถูกกว่าโปรตีนจากเนือ้สตัว์ประเภทอ่ืน นอกจากนีย้ังเป็นภาคการผลิตท่ีส าคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ  เป็นแหลง่จ้างงานและสร้างรายได้ให้ประเทศชาติเป็นจ านวนมาก  
                        ประเทศไทยมีผลผลิตทางการประมงสงูอยู่ในสิบล าดบัแรกของโลก และเป็นผู้สง่ออกสินค้า
ประมงในอนัดบัต้นๆ ของโลกคิดเป็นมูลค่าการสง่ออกสินค้าสตัว์น า้กว่าสองแสนล้านบาทในแต่ละปี    แม้ว่า
ภาคการผลติสนิค้าสตัว์น า้ของไทยยงัมีโอกาสขยายตวัได้อีก แตก่ารท่ีไทยเป็นประเทศผู้สง่ออกรายใหญ่ ท าให้
ถกูตดัสทิธิพิเศษทางการค้าต่างๆ รวมทัง้เป็นเป้าหมายของการตัง้เงื่อนไขทางการค้าในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีก าลงัเกิดขึน้อยู่ในขณะนี ้คือ เร่ืองมาตรฐานสุขอนามัยของสินค้าสตัว์น า้ โดยประเทศผู้
น าเข้าสินค้าสตัว์น า้รายใหญ่ของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ ได้ร่วมกันก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพ ตัง้แต่ขัน้ตอนการจับสตัว์น า้ การขนย้าย การ
คดัเลอืกและตรวจสอบคณุภาพของวตัถดิุบก่อนน าเข้าท าการแปรรูป รวมถึงมาตรฐานของท่าเทียบเรือประมง 
ทา่ขึน้ปลา และตลาดกลางซือ้ขายสตัว์น า้  
                        องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย เพื่อท าหน้าท่ีให้บริการตลาด
สินค้าสตัว์น า้ โดยก่อสร้างสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงเพื่อให้บริการเรือประมงในการขนถ่ายสตัว์น า้ 
เป็นตลาดกลางซือ้ขายสตัว์น า้ จดัเป็นบริการพืน้ฐานทางการประมง เพื่อสร้างระบบและความมีระเบียบในการ
ซือ้ขายสตัว์น า้ องค์การสะพานปลาจึงเป็นกิจการสาธารณะท่ีต้องใช้เงินลงทุนสงู ผลตอบแทนต ่า ประกอบกับ
สิ่งก่อสร้างเดิมล้าสมัย ช ารุดทรุดโทรม ท าให้การบริหารจัดการท่าเทียบเรือประมงและสะพานปลาขาด
ประสทิธิภาพ มีปัญหาด้านมาตรฐานการบริการ และสขุอนามยั 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพื่อจดัให้มีการบริหารจดัการด้านสขุอนามยั ในสะพานปลาทา่เทียบเรือประมงเป็นไปตาม
มาตรฐานสขุลกัษณะท่ีดีของสะพานปลา แพปลา ทา่เทียบเรือประมงและตลาดกลาง 

๒. เพื่อสร้างรากฐานและขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ  โดยการแก้ปัญหาที่ทา่
เทียบเรือประมง อนัเป็นจุดเช่ือมตอ่ท่ีส าคญัระหวา่งชาวประมง  ผู้แปรรูป  และผู้สง่ออก 

๓. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบพืน้ท่ีโครงการ 
๔. เพื่อให้ผู้ ประกอบการเก่ียวกับอุตสาหกรรมประมง บุคลากรผู้ ปฏิบัติงานและผู้ มีส่วน

เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสขุลกัษณะการดแูลรักษาสนิค้าสตัว์น า้ 

๑๕ 



 

 

๕. เพื่อให้มีระบบการจดัการดแูลรักษาสนิค้าสตัว์น า้ได้มาตรฐานและถกูต้องเหมาะสม 
๓. เป้าหมายโครงการ 
  ๑.สะพานปลาและทา่เทียบเรือประมงได้รับการปรับปรุงสขุอนามยั ๒ แหง่ 

๒.มีการซอ่มแซม บ ารุงรักษา สิง่ปลกูสร้าง และสิง่อ านวยความสะดวกในสะพานปลาและทา่
เทียบเรือประมงตา่งๆตามความจ าเป็น 
๔. พืน้ที่ด าเนินการ 
  ๑. ทร.ระนอง 

๒. ทร.สตลู 
๓. สะพานปลาและทา่เทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา 

๔. วิธีด าเนินโครงการ 
  ๑.ส ารวจและออกแบบปรับปรุงสขุอนามยัทร.สตลู 

๒.หวัหน้าส านกังานสะพานปลาและทา่เทียบเรือประมง ส ารวจเบือ้งต้นและแจ้งความ
ประสงค์ในการซอ่มแซม บ ารุงรักษา 

๓.ส านกังานสิง่แวดล้อมส ารวจ ออกแบบและประมาณคา่ใช้จ่าย 
๔.จดัท ารายละเอียดเสนอกษ.เพื่อขอจดัสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐ 
๕.ก ากบัดแูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทา่เทียบเรือประมงระนอง(งบปี๒๕๕๙) 

๕. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

-ทร.ระนอง  ๒๙๔.๕๒ล้านบาท 
-ทร.สตูล ๓๐๒.๒๒ล้านบาท 

๖. ประโยชน์คาดว่าจะได้รับของโครงการ  
 ๑. สะพานปลาและทา่เทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาได้รับมาตรฐานสขุอนามยัของกรม
ประมง และผา่นการตรวจสอบของคณะผู้แทนจากสหภาพยโุรป 
 ๒. รักษาตลาดสง่ออกสนิค้าประมงและผลิตภณัฑ์ของไทยและเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมง 
 ๓. สร้างมลูคา่เพิ่ม(Value  Added) ให้กบัสนิค้าสตัว์น า้ที่ขนถ่ายและจ าหนา่ยผา่นหนว่ยงานของ
องค์การสะพานปลา และลดการสญูเสยีจากการขนถ่ายสตัว์น า้หลงัการจบั (Post  HarvestHandling) 
 ๔. ผู้บริโภคภายในประเทศได้บริโภคสินค้าสตัว์น า้ที่มีคณุภาพดีขึน้ และเป็นการสง่เสริมแผนมัน่คงทาง
อาหารเพื่อสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ 

๑๖ 



 

 

 ๕. เป็นการสง่เสริมอาชีพการท าประมงและเกิดการจ้างแรงงานในท้องถ่ินเพิ่มขึน้ 
๗.  การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล 
  การบริหารโครงการด าเนินการโดย องค์การสะพานปลาและมีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นรายเดือน รายไตรมาส เพื่อประเมินและปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล 
๘. แผนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

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

๑ หวัหน้าส านกังานสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง ส ารวจเบือ้งต้นและแจ้งความ
ประสงค์ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

            

๒ ส านกังานสิง่แวดล้อมส ารวจ ออกแบบและ
ประมาณคา่ใช้จ่าย 

            

๓ จดัท ารายละเอียดเสนอกษ.เพ่ือขอจดัสรร
งบประมาณประจ าปี 2560 

            

๔ ก ากบัดแูลการเบกิจ่ายงบประมาณ ท่าเทียบ
เรือประมงระนอง(งบปี2559) 

            

๑๗ 



 

 

                  โครงการสนับสนุนการท าประมงนอกน่านน า้ไทย 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  เพื่อจัดหาแหล่งประมงใหม่ๆ ให้กับกองเรือประมงของไทย  ให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
หนว่ยงานของรัฐ และเอกชน ในการพฒันาการท าประมงนอกนา่นน า้  จดัให้มีรูปแบบการบริหารจัดการในการ
สง่เสริมการท าประมงนอกนา่นน า้อยา่งครบวงจร และสร้างความมัน่คงในการจดัหาวตัถุดิบให้กับอุตสาหกรรม
แปรรูสตัว์น า้ของประเทศ 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑. เพื่อจดัหาแหลง่ประมงใหม่ๆ ให้กบักองเรือประมงของไทย 

๒. เพื่อกอ่ให้เกิดความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานของรัฐ และเอกชน ในการพฒันาการท า 
ประมงนอกนา่นน า้ 

๓. เพื่อจดัให้มีรูปแบบการบริหารจดัการในการสง่เสริมการท าประมงนอกนา่นน า้อยา่งครบ 
วงจร  

๕. เพือ่สร้างความมัน่คงในการจดัหาวตัถดิุบให้กบัอุตสาหกรรมแปรรูสตัว์น า้ของประเทศ 
๓. เป้าหมายโครงการ 
  ประเทศเป้าหมายได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ปากีสถาน และอินเดีย 
๔. พืน้ที่ด าเนินการ 
  อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ปากีสถาน และอินเดีย 
๔. วิธีด าเนินโครงการ 
  ๑.ตัง้คณะท างานเจรจาธุรกิจและก าหนดยทุธศาสตร์โดยภาครัฐและเอกชนมีสว่นร่วมซึง่
องค์การสะพานปลาเป็นหนว่ยงานรับผิดชอบหลกั 

๒.ศกึษาข้อมลูตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการท าประมงในประเทศเป้าหมายเพื่อจดัท ารายงาน
การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

๓.จดัท ารายงานการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมท าการปรับปรุงตามข้อสงัเกต
ของคณะกรรมการองค์การสะพานปลาให้แล้วเสร็จและเสนอให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการด าเนินงาน
ตอ่ไป 
๕. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ งบประมาณปีละ ๕ ล้านบาท 
 
 

๑๘ 



 

 

๖. ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการ  
  (๑) ประเทศไทยมีแหลง่ท าประมงท่ียัง่ยืน จากการปฏิบติัตามเงื่อนไขของประเทศเจ้าของ
ทรัพยากร 

(๒) อุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์น า้มีแหลง่วตัถดิุบท่ีเพียงพอและมัน่คง  
(๓) สร้างความมัน่คงด้านอาหารให้กบัประชาชนในชาติ 

๗.  การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล 
  การบริหารโครงการด าเนินการโดย องค์การสะพานปลาและมีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นรายเดือน รายไตรมาส เพื่อประเมินและปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล 
๘. แผนการด าเนินงาน 

 

 
 
 
 
 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

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

๑ ตัง้คณะท างานเจรจาธุรกิจและก าหนด
ยทุธศาสตร์โดยภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม
ซึ่ งองค์การสะพานปลาเ ป็นหน่ วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

            

๒ ศึกษาข้อมูลต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องกับการท า
ประมงในประเทศเป้าหมายเ พ่ือจัดท า
รายงานการศึกษาความเป็นไปไ ด้ของ
โครงการ 

            

๓ จดัท ารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โคร งการ  พ ร้ อมท าการป รับป รุ งตาม
ข้อสงัเกตของคณะกรรมการองค์การสะพาน
ปลาให้แล้วเสร็จและเสนอให้ความเห็นชอบ
เพ่ือประกอบการด าเนินงานตอ่ไป 

            

๑๙ 



 

 

โครงการจัดเก็บข้อมลูการท าประมงด้วยโปรแกรม FMO Mobile Application 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
  การประมงนับว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ  นอกจากจะเป็นแหล่งอาหารท่ี
ส าคัญของประชากรของชาติแล้วยังเป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคัญ  ด้วยมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น า้กว่า 
๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาทในแตล่ะปี   
  อยา่งไรก็ดี ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ประเทศผู้น าเข้าสินค้าสตัว์น า้ได้เพิ่มมาตรการทางการค้า
หลายประการเพื่อสร้างความมัน่ใจในคณุภาพสนิค้าสตัว์น า้ และแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ไร้การ
รายงาน และไร้การควบคมุ(IUU Fishing)  ซึง่เป็นสาเหตุส าคญัของการลดลงของทรัพยากรประมง มาตรการ
เหลา่นีร้วมถึงการจดัท ารายงานข้อมลูการท าประมง(Catch Movement Document - CMD) ซึ่งใช้เป็นเอกสาร
ยืนยันแหล่งท่ีมาของสตัว์น า้ว่าได้มาอย่างถูกกฎหมาย และประกอบการส่งออกสินค้าสตัว์น า้ไปยงัสหภาพ
ยโุรป และสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นตลาดส าคญัของไทย 
  เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลการท าประมงของเรือประมงท่ีเข้าเข้าขนถ่ายสตัว์น า้ในสะพานปลา 
ท่าเทียบเรือประมงต่างๆ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และใช้อ้างอิงในการจัดท ารายงานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ องค์การสะพานปลาในฐานะรัฐวิสาหกิจสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งให้บริการขนถ่าย
สินค้าสัตว์น า้ จึงได้ประสานงานกับกรมประมงในการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือสื่อสาร
สมยัใหม่ซึง่มีการใช้งานอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั ได้แก่ โทรศพัท์เคลือ่นท่ีแบบ Smart Phone และ Tablet PC 
ซึง่จะช่วยให้การจดัเก็บและรวบรวมข้อมลูจากเรือประมงมีความรวดเร็ว และตรวจสอบกับฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยผู้ประกอบการสามารถน าข้อมลูดงักลา่วไปใช้งาน ทัง้ในสว่นของการสง่ออก และการ
วางแผนการผลติ  
๒.วัตถุประสงค์ 
            ๑. เพื่อให้บริการจดัเก็บข้อมลูการท าประมงให้กบัผู้ประกอบการแปรรูปสตัว์น า้ เป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่ในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบัให้กบัอุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์น า้ 

๒. เพื่อเพิ่มบทบาทขององค์การสะพานปลาในการป้องกนัการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคมุ(IUUFishing) และพฒันาไปสูก่ารบูรณาการกบัหนว่ยงานตรวจสอบเพื่อจดัตัง้
จุดตรวจสอบข้อมลูการท าประมงในอนาคต 

๓. เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการรวบรวมข้อมลูการท าประมงของเรือประมงท่ีเข้าใช้บริการ
สะพานปลาและทา่เทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา 

๒๐ 



 

 

            ๔. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสง่ออกสนิค้าสตัว์น า้ให้กบัผู้ประกอบการของไทย โดยการ
อ านวยความสะดวกในการจดัท ารายงานการท าประมง(Catch Certificates) ด้วยระบบฐานข้อมลูท่ีรวดเร็ว มี
ประสทิธิภาพ และเช่ือถือได้ 
๓.เป้าหมายของโครงการ 
  ๑.มีโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลการท าประมงท่ีสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี 
(Tablet) หรือโทรศพัท์เคลือ่นท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
  ๒. เปิดให้บริการจัดเก็บข้อมูลให้กับผู้ประกอบการท่ีแสดงความประสงค์ใช้บริการ และ
สามารถจดัเก็บรายได้ในอตัราที่เหมาะสม 
๔.ระยะเวลาโครงการ 
  ๑ ปี   
๕.งบประมาณ 

๑. งบลงทนุ  ได้แก่ คา่จดัท า FMO Mobile Application        ๑๖๔,๐๐๐   บาท 
  ๒. งบด าเนินการ ประกอบด้วย 
  ๒.๑ คา่เช่าเซิร์ฟเวอร์               ๕๐,๐๐๐   บาท/ปี 
      ๒.๒ คา่จ้างเหมาพนกังาน 22 คนๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน           ๒,๓๗๖,๐๐๐   บาท/ปี 
      ๒.๓ คา่ใช้จ่ายด าเนินการ ประกอบด้วย 
   - คา่ดแูลระบบและบริหาร ๑๕,๐๐๐ บาท /เดือน 
   - คา่ internet  คา่เดินทาง และคา่เสือ่มราคา Tablet  
     คนละ ๓,๕๐๐ บาท/เดือน   ๒๒ คน เป็นเงิน ๗๗,๐๐๐ บาท/ เดือน 
   รวมคา่ใช้จ่ายด าเนินการ        ๑,๑๐๔,๐๐๐  บาท/ปี 
   รวมงบด าเนินการ        ๓,๕๓๐,๐๐๐  บาท/ปี 
๖.สถานที่ด าเนินงาน 
  จุดขนถ่ายปลาเป็ดท่ีสง่วตัถดิุบให้กบัโรงงานผลิตปลาป่นซึง่จดัสง่ให้กบับริษัทเจริญโภคภณัฑ์
อาหาร จ ากดั(มหาชน) รวม ๙ จุด ดงันี ้
   ๑) ทา่เทียบเรือสะพานปลาสมุทรสาคร  
   ๒) ทา่เทียบเรือโรงงานปลาป่นสินไพบูลย์ชยั ภเูก็ต 
   ๓) ทา่เทียบเรือโรงงานปลาป่นสยาม ชุมพร    
   ๔) ทา่เทียบเรือโรงงานปลาป่นปลาทอง ระนอง 
  ๕) ทา่เทียบเรือคลองดา่น สมทุรปราการ      

๒๑ 



 

 

  ๖) ทา่เทียบเรือโชครัตนปรีดา แสมสาร    
  ๗) ทา่เทียบเรือสวุิทย์การประมง แสมสาร   
  ๘) ทา่เทียบเรือวราสินธ์ุ แสมสาร   
 ๙) ทา่เทียบเรือสะพานปลาอ่าวอุดม ศรีราชา 
๗.รายละเอียดของโครงการ 
 ๑. จดัให้มีโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลด้วยอุปกรณ์เคลื่อนท่ี โดยใช้ช่ือ FMO Mobile Application 
เพื่อใช้อ้างอิงกบัระบบตรวจสอบหนงัสอืรับรองปลาป่นและผลติภัณฑ์ของปลาป่น กรมประมงเพื่อให้โปรแกรม
ดงักลา่วสามารถใช้จัดเก็บข้อมูลให้กับผู้ประกอบการท่ีต้องการรับรองแหลง่ท่ีมาของสินค้า หรือวตัถุดิบ ด้วย
การบนัทกึข้อมลูการท าประมงจากเรือประมงท่ีเข้าขนถ่ายสตัว์น า้ ณ เวลาท่ีเกิดขึน้จริง และสามารถรวบรวม 
และยืนยนัความมีอยูจ่ริงของข้อมลูด้วยระบบปฏิบติัการท่ีใช้อยูใ่นอุปกรณ์สือ่สารเคลือ่นท่ี  
 ๒. ข้อมลูท่ีจดัเก็บ ประกอบด้วย  
    ๒.๑ เลขทะเบียนเรือ ช่ือเรือ สญัชาติเรือ ข้อมลูเรือเข้า/ออก พร้อมรูปถ่าย 
    ๒.๒ ช่ือไต ๋พร้อมเลขบตัรประชาชนทะเบียนเรือ เลขท่ีอาชญาบตัร 
    ๒.๓ ช่ือลกูเรือ พร้อมรูปถ่าย 
    ๒.๔ ชนิดและปริมาณสตัว์น า้  
  ๓. เปิดให้บริการจดัเก็บข้อมลูการท าประมงเพื่อแสดงท่ีมาของสตัว์น า้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแปร
รูปสตัว์น า้ทุกรายท่ีสนใจ โดยในระยะแรกเป็นการให้บริการจัดเก็บข้อมูลให้กับบริษัทเจริญโภคภณัฑ์อาหาร 
จ ากดั(มหาชน) ซึง่แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ จัดเก็บข้อมูลจุดขนถ่ายปลาเป็ดในเครือข่ายของบริษัทฯ 
รวม ๙  จุด ในพืน้ท่ีจังหวดัสมุทรปราการ สมุทรสาคร ชุมพร ระนอง ภูเก็ต ระยอง และชลบุรี(สตัหีบ และศรี
ราชา)  
  ๔. ก าหนดเงื่อนไขและอตัราคา่บริการดงันี ้

๑) ก าหนดอตัราคา่บริการโดยคิดเป็นรายเท่ียว ในอัตราเท่ียวละ ๑,๕๐๐ บาท ไม่ว่าจะเป็นเรือเข้า
หรือออก  
  ๒) จากคา่บริการดงักลา่วข้างต้น องค์การสะพานปลาจะให้บริการดงันี ้
     (๒.๑) จัดสง่เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บข้อมูลจากเรือประมงตามท่ีได้รับแจ้งจากตวัแทนบริษัทฯ หรือ
เรือประมงตามวนั เวลาท่ีเรือเข้า หรือออก โดยใช้ FMO Application ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีได้มีการตกลงกัน 
     (๒.๒) ตรวจสอบการบนัทกึข้อมลู โดยจัดท าเป็นรายงานสง่ทางอีเมล์ให้บริษัทฯ และกรมประมง
ทกุวนัจนัทร์ 

๒๒ 



 

 

     (๒.๓) จัดท าสรุปข้อมูลประจ าเดือน เพื่อยืนยนัยอดค่าใช้จ่าย และเรียกเก็บค่าบริการทุกสิน้
เดือน 
๘.การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ 
  องค์การสะพานปลาได้จัดท าประมาณการรายได้รายจ่ายเพื่อก าหนดอัตราค่าบริการท่ี
เหมาะสม โดยการประมาณการรายได้ ใช้ข้อมูลจากการทดลองให้บริการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเก็บ
ข้อมลู ๔ จุด ระยะเวลา ๓๐ วนั พบว่ามีการบนัทึกข้อมูลเรือเข้าออกรวมกัน ๑๖๐ เท่ียว คิดเป็นปริมาณปลา
เป็ดรวม ๒,๔๘๗,๗๓๐ กิโลกรัม เฉลี่ย  ๑๕,๕๔๘ กิโลกรัมต่อเท่ียว หากคิดค่าบริการในอัตรากิโลกรัมละ ๑๐ 
สตางค์ จะเทา่กบั ๑,๕๐๐ บาท/เท่ียว 
 ส าหรับประมาณการค่าใช้จ่ายด าเนินการหากด าเนินการครบทัง้ ๙ จุด คิดเป็นรายจ่ายเดือนละ 
๒๙๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าจ้างบุคลากร(๒๒ คน) ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึ่งหากคิดค่าด าเนินการ
เท่ียวละ ๑,๕๐๐ บาท จุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ เดือนละ ๒๐๐ เที่ยว ทัง้นีจ้ากสถิติจ านวนเท่ียวเรือเข้าออกของแต่ละ
โรงงานในช่วง ๕ เดือน ตัง้แตม่กราคม-พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่ีได้รับจากบริษัท  ซีพี จ านวนเท่ียวเรือเข้าออกรวมเฉลี่ย
เดือนละ ๒๗๒ เท่ียว คิดเป็นรายได้เดือนละ ๔๐๘,๐๐๐ บาท สูงกว่ารายจ่าย ๑๑๓,๐๐๐ บาท 
๙. แผนการด าเนินงาน 

 
 
 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

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

๑ ด าเนินการโครงการน าเร่ืองท่ี ๔หน่วยงานคือ 
สะพานปลาสมทุรปราการ,สะพานปลา
สมทุรสาคร,ทร.ชมุพร,ทร.ภเูก็ต 

            

๒ ตดิตามประเมนิผลโครงการน าร่องและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

            

๓ จดัท าโครงการและขยายการด าเนินงานและ
บรรจใุนงบประมาณปี๒๕๕๙พร้อมน าเสนอ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลาให้ความ
เห็นชอบ 

            

๔ ด าเนนิโครงการ             

๕ ตดิตามประเมนิผล             

๒๓ 



 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ 
 
ประกอบด้วย  ๕  โครงการ  
รายละเอียดดังนี ้
๑) โครงการก่อสร้างโรงคัดเลือกบรรจุและเก็บผลิตภณัฑ์สัตว์น า้(ต่อเน่ืองระยะที่๒)  
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 
๒) โครงการซือ้ขายสินค้าสัตว์น า้และผลิตภณัฑ์สัตว์น า้แปรรูปคุณภาพ 
๓) โครงการจตุจักรสัตว์น า้สะพานปลากรุงเทพ 
๔) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง  ปี ๒๕๕๙ 
๕) โครงการสนับสนุนการใช้เคร่ืองติดตามเรือประมง(VMS) 
 
 
 

๒๔ 



 

 

 

โครงการก่อสร้างโรงคัดเลือกบรรจุและเก็บผลิตภณัฑ์สัตว์น า้(ต่อเน่ืองระยะที่ ๒)  
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 

 
๑. หลักการและเหตุผล  
 การประมงเป็นส่วนหนึ่งของภาคการผลิตท่ีส าคัญในระบบเศรษฐกิจ สินค้าสัตว์น า้แปรรูป
สง่ออกสามารถท ารายได้ให้ประเทศกว่าแสนล้านในแต่ละปี ในขณะท่ีอุตสาหกรรมสง่ออกสินค้าประมงก าลงั
อยูใ่นสภาวะ   การแขง่ขนัท่ีรุนแรง เร่ืองมาจากการกีดกนัทางการค้า ทัง้มาตรการทางด้านภาษี กฎระเบียบการ
น าเข้าและมาตรฐานทางด้านสขุอนามัยท่ีเข้มงวดมากขึน้ จึงร่วมกันออกมาตรฐานการตรวจสอบทุกขัน้ตอน 
รวมถึงมาตรฐานของท่าเทียบเรือประมง และตลาดกลางซือ้ขายสตัว์น า้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุม่สหภาพยโุรปท่ีมีมาตรการเข้มงวดบนัเก่ียวกบัเศรษฐกิจด้านการประมง  
  ในปัจจุบันท่าเทียบเรือประมงชุมพร  เป็นสะพานปลาหลกัท่ีผู้ประกอบการกิจการประมง
สว่นมากเข้ามาใช้บริการในการซือ้ขาย และขนถ่ายสตัว์น า้ ซึง่ในภาวการณ์ปัจจุบนัมีสตัว์น า้เพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ  
รวมถึงผู้ประกอบกิจการการประมงมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ด้วยเช่นกนั  จึงก่อให้เกิดปัญหาความแออัดของพืน้ท่ีท่ี
ใช้ส าหรับ    การซือ้ขายและขนถ่ายสตัว์น า้ ซึง่ท่ีผา่นมาท่าเทียบเรือประมงชุมพรได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในการด าเนินการก่อสร้างโรงคัดเลือกบรรจุ และเก็บรักษาสตัว์น า้แล้ว  แต่ยังไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้
บริการและปริมาณของสตัว์น า้ รวมถึงการรองรับปริมาณสตัว์น า้ทางทะเล และผู้ประกอบกิจการซือ้ขายและขน
ถ่ายสตัว์น า้ที่เพิ่มขึน้ในอนาคต ท่ีสง่ผลตอ่เศรษฐกิจด้านการประมงของจังหวดัชุมพร และของประเทศ รวมถึง
การพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนท่ีได้บริโภคสตัว์น า้ที่มีคณุภาพและปลอดภยัได้มาตรฐานด้านสขุอนามัย 
สินค้าสตัว์น า้ท่ีขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือประมงชุมพรก็จะไม่มีสิ่งปนเปื้อน และเป็นท่ียอมรับของต่างประเทศ 
และท าให้จงัหวดัชุมพรมีทา่เทียบเรือท่ีมีสขุอนามยัตามมาตรฐานของกรมประมง และกลุม่สหภาพยโุรป 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 
  ๒.๑ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ในการให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการการประมงในการซือ้ขาย ขน
ถ่าย และบรรจุผลติภณัฑ์สตัว์น า้ 
  ๒.๒ เพื่อพฒันาที่ดินท่ีวา่งเปลา่ให้เป็นท่ีซือ้ขาย ขนถ่าย และเพิ่มการประมลูซือ้ขายสตัว์น า้ที่มี
คณุภาพท่ีสดและสะอาดของจงัหวดั 
  ๒.๓ เพื่อเป็นการรองรับปริมาณสตัว์น า้ และผู้ประกอบกิจการการประมงท่ีเพิ่มขึน้ในอนาคต 
  ๒.๔ เป็นการพฒันาศกัยภาพให้ท่าเทียบเรือประมงชุมพรได้รับมาตรฐานด้านสขุอนามัยของ       
กรมประมง และกลุม่สหภาพยโุรป 

๒๕ 



 

 

 

  ๒.๕ เพื่อสร้างรากฐานและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  โดยการแก้ปัญหาท่ีท่า
เทียบเรือประมง อนัเป็นจุดแรกของการเช่ือมตอ่ท่ีส าคญัระหวา่งชาวประมง ผู้แปรรูป และผู้สง่ออก ผลผลติสตัว์
น า้ 
  ๒.๖ เพื่อรักษาสถานภาพการสง่ออก และเพิ่มขีดความสามารถในการสง่ออกสินค้าสตัว์น า้ 
ไม่ให้ลดลงอนัเน่ืองมาจากปัญหาระบบควบคมุสขุอนามยัและมาตรฐานสนิค้าสตัว์น า้ 
  ๒.๗ เพื่อให้ประชาชนในจังหวดัชุมพรและทั่วไป ได้บริโภคอาหารทะเลท่ีมีคุณภาพสะอาด                  
ถกูสขุอนามยั            
 ๓. เป้าหมายของโครงการ 
 ด าเนินการก่อสร้างโรงคัดเลือก บรรจุและเก็บผลิตภัณฑ์สตัว์น า้(ต่อเ น่ืองระยะท่ี ๒)เพิ่มขึน้จ านวน ๖ 
ลอ็ค 
๔. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต.ค.๒๕๕๘ – ก.ย.๒๕๕๙) 
๕. งบประมาณ 
 จ านวน  ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สีแ่สนบาทถ้วน) 
๖. ตัวชีว้ัด 

เชิงคณุภาพ:เป็นการพฒันาศกัยภาพให้ทา่เทียบเรือประมงชมุพรได้รับมาตรฐานด้านสขุอนามยั 
ของกรมประมงและกลุม่สหภาพยโุรปรวมถึงรองรับปริมาณสตัว์น า้และผู้ประกอบกิจการการประมงท่ี
เพิ่มขึน้ในอนาคต รวมทัง้เป็นการสง่เสริมรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ 
เชิงปริมาณ : โรงคดัเลอืก บรรจุและเก็บผลติภณัฑ์สตัว์น า้ (ตอ่เน่ืองระยะท่ี ๒) ๑ แหง่ 

๗. สถานที่ด าเนินการ 
 บริเวณพืน้ท่ีวา่ง บริเวณทา่เทียบเรือประมงชุมพร 
๘. รายละเอียดของโครงการ 
 องค์การสะพานปลาเป็นผู้ออกแบบการกอ่สร้างโรงคดัเลอืกบรรจุและเก็บผลิตภณัฑ์สตัว์น า้  
(ตอ่เน่ืองระยะท่ี๒)  
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.  ผู้ประกอบกิจการแพปลาเข้ามาซือ้ – ขายสตัว์น า้เพิ่มมากขึน้ 
 ๒.  ท าให้ผู้ซือ้ – ผู้ขายสตัว์น า้ พบปะกนัโดยตรง ลดการเอารัดเอาเปรียบของพอ่ค้าคนกลาง 

๒๖ 



 

 

 

 ๓.  ท าให้มีการซือ้ขาย  การขนถ่าย และบรรจุสตัว์น า้เป็นไปอยา่งมีระบบ  มีประสทิธิภาพ และรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 
 ๔.  เพื่อรักษาสถานภาพการสง่ออก และเพิ่มขีดความสามารถในการสง่ออก รวมถึงการเพิ่มมลูคา่ของสตัว์น า้ 
  ด้านสังคม 

๑. มีการจ้างแรงงานในพืน้ท่ี ลดปัญหาการวา่งงาน 
๒. สามารถรองรับผู้ประกอบการรายใหม่ ลดปัญหาความแออดัในพืน้ท่ี 
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีได้บริโภคสัตว์น า้ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานด้าน

สขุอนามยั 
 ด้านการเงิน 

๑. มีรายได้จากการให้เช่า  
๒. มีรายได้จากคา่ธรรมเนียมตา่ง  ๆ 
๓. รายได้อ่ืน ๆ เช่น คา่รถผา่นทา่  สตัว์น า้ผา่นทา 
๔. รายได้จากการให้บริการผู้ประกอบการประมงในการซือ้ขาย การขนถ่าย และบรรจุผลิตภณัฑ์สตัว์

น า้ 
๑๐. การบริหารจัดการ 
 ส านกังานทา่เทียบเรือประมงชุมพร ฝ่ายปฏิบติัการ ๑ องค์การสะพานปลา 
๑๑. ความเส่ียงของโครงการ 
 ความเสีย่งด้านการเงิน  :องค์การสะพานปลาขาดงบประมาณในการลงทุน  จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการให้
เอกชนลงทนุ  ซึง่อาจจะเกิดความเสีย่งในด้านการเงิน  ในการหาผู้ลงทนุในการด าเนินการโครงการ 
๑๒. แผนการด าเนินงาน 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ด าเนินการก าหนดร่าง TOR             
๒ ก าหนดเงือนไขและอนมุตัเิปิด TOR             
๓ ออกประกาศผู้ลงทนุและพจิารณาผล             
๔ ลงนามในสญัญาก่อสร้าง             
๕ ด าเนินการก่อสร้าง             
๖ เปิดด าเนินการโครงการ             

 
 

๒๗ 



 

 

 

โครงการซือ้ขายสินค้าสัตว์น า้และผลิตภณัฑ์สัตว์น า้แปรรูปคุณภาพ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
อาหารเป็นปัจจัยท่ีส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตมนุษย์และสตัว์ ฉะนัน้ การเลือกซือ้อาหาร

นอกจากจะพิจารณาเร่ืองคณุคา่ของอาหาร และปริมาณแล้ว ยงัมีความจ าเป็นต้องค านึงถึงความปลอดภยัอีก
ด้วย อาหารท่ีไม่สะอาดอาจมีการปนเปือ้นสารเคมี เชือ้โรค และสิง่แปลกปลอมตา่งๆ ก่อให้เกิดโรคภยัไข้เจ็บบัน่
ทอนคณุภาพชีวิตทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
  องค์การสะพานปลา มีภารกิจหลกัเก่ียวข้องกับการให้บริการสถานท่ีขนถ่ายและจ าหน่าย
สนิค้าสตัว์น า้ที่สะพานปลาและทา่เทียบเรือประมงชายฝ่ังทะเล ๑๘ แหง่ ด าเนินการเก่ียวข้องกบั ชาวประมง  
ผู้ เพาะเลีย้งสตัว์น า้ กลุม่เกษตรกร สหกรณ์ประมง แพปลา ผู้ซือ้ ผู้ขายสนิค้าสตัว์น า้ ผู้แปรรูป และอุตสาหกรรม
ท่ีเก่ียวเน่ือง  องค์กรได้ตระหนกัถึงความส าคญัด้านสขุอนามัยของสินค้าสตัว์น า้เพื่อการบริโภค  จึงมีนโยบาย
เพิ่มบทบาทในการกระจายสนิค้าสตัว์น า้สด สนิค้าสตัว์น า้แปรรูปคณุภาพ และสนิค้าสตัว์น า้แช่แข็งไปยงักลุม่ผู้
ท่ีมีรายได้น้อยและรายได้ประจ า โดยเห็นชอบให้ฝ่ายธุรกิจ ๒ จัดกิจกรรมน าสินค้าสตัว์น า้ไปจ าหน่ายยัง
หนว่ยงานราชการและรัฐวิสากิจ กิจกรรมดงักลา่วได้รับการตอบรับจากผู้ซือ้เป็นอย่างดี  มีสว่นช่วยลดปัญหา
คา่ครองชีพ และช่วยให้ภาคประชาชนได้บริโภคสินค้าสด มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม  นอกจากนีฝ่้ายธุรกิจ ๒ 
ได้รับความเห็นชอบจากองค์การสะพานปลาคดัเลอืกสนิค้าคณุภาพจากกลุม่ประมง และวิสาหกิจชุมชนมาติด
แบรนด์ FMO ร่วมจ าหน่ายในโครงการนี ้การด าเนินกิจกรรมโดยรวมยังมีสว่นช่วยพยุงราคาสินค้าสตัว์น า้ 
กระจายรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวประมง  ดังนัน้ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมได้ครบวงจร
ตอ่เน่ืองไปอยา่งยัง่ยืนในอนาคต  และมีสว่นสร้างเสริมรายได้เพิ่มให้องค์กร  ผู้บริหารจึงอนุญาตให้จัดตัง้ร้าน 
FMO shop ส าหรับฝ่ายธุรกิจ ๒ ใช้ในการรวบรวม สต๊อก สามารถเปิดบริการจ าหนา่ยทัง้ปลกีและสง่อย่างครบ
วงจร ท่ีใต้แฟลต ๑บริเวณสะพานปลากรุงเทพ  

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ฝ่ายธุรกิจ ๒ ได้มีการต่อยอดการจ าหน่ายสินค้าสตัว์น า้ไป
อีกระดบัหนึง่  เพราะมีกิจกรรมด้านการจดัสง่สตัว์น า้สดและสตัว์น า้แช่แข็งคณุภาพให้แก่องค์การสวนสตัว์ดุสิต 
เพื่อใช้เป็นอาหารส าหรับสตัว์ตา่ง ๆ ท่ีอยู่ในสวนสตัว์  กิจกรรมท่ีด าเนินการเป็นลกัษณะ Synergy ร่วมกัน ผล
ของโครงการช่วยให้สตัว์ต่าง ๆ ได้บริโภคสัตว์น า้สดคุณภาพ ท าให้มีสุขภาพดีองค์การสวนสตัว์ประหยัด
งบประมาณคา่อาหารสตัว์ลงได้ระดบัหนึง่ 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑) เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคได้บริโภคสนิค้าสด มีคณุภาพปลอดภยั ราคาเป็นธรรม และช่วยลดคา่ครองชีพ 
๒) เพื่อกระจายรายได้ไปยงัชาวประมง และยกระดบัคณุภาพชีวิตให้แก่ชาวประมง 

๒๘ 



 

 

 

๓) เพื่อขยายบทบาทภารกิจหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัชาวประมง  
๔) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งรัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานราชการ ร้านค้าสหกรณ์ ภาคประชาชน

และภาคประมง 
๕) เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้องค์การสะพานปลา 

๓. ลักษณะโครงการ 
เป็นโครงการจ าหนา่ยสนิค้าสตัว์น า้และผลติภณัฑ์แปรรูปคณุภาพแบง่กิจกรรมเป็น ๓ ประเภท ดงันี ้
๓.๑  กิจกรรมที่ร้าน FMO Shop ซึง่ตัง้อยูใ่ต้ถนุแฟลต ๑ สะพานปลากรุงเทพ ร้าน เป็นทัง้สถานท่ี

แสดงสินค้า และสถานท่ีจ าหนา่ยปลกีและสง่ สินค้าที่จ าหนา่ยเป็นสนิค้าแปรรูป สนิค้าสดแช่แข็ง ผลติภณัฑ์
แปรรูปแบรนด์ FMO และสนิค้าฝากขายตา่ง ๆการจ าหนา่ยแบบขายสง่จะสต๊อกและเป็นท่ีพกัสนิค้าส าหรับ
จดัสง่ให้ร้านค้าสหกรณ์ ร้านค้าสวสัดิการภาครัฐและเอกชน ทัง้ในกรุงเทพและสว่นภมิูภาค 

๓.๒  กิจกรรมออกบูทจ าหนา่ยตามท่ีได้รับการประสานความร่วมมือเป็นครัง้คราว 
๓.๓  จดัสง่สตัว์น า้ให้องค์การสวนสตัว์ดุสติตามการต่อสญัญาปีตอ่ปี 

๔. เป้าหมาย 
ยอดรวมจ าหนา่ยตลอดปีงบประมาณ ๑๗.๑๐ ล้านบาทแบง่ออกเป็น 
๔.๑   จ าหนา่ยปลกี-สง่ท่ีร้าน FMO shop ยอดจ าหนา่ยปลกี-สง่ ปีละประมาณ ๑๓.๓๔ ล้านบาท 
๔.๒   จ าหนา่ยโดยการออกบูทปีละประมาณ ๐.๙๖ ล้านบาท 
๔.๓  จดัสง่สตัว์น า้ให้องค์การสวนสตัว์ปีละประมาณ ๖๐ ตนั ยอดจ าหนา่ยประมาณ ๒.๘๐ ล้านบาท 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙) 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ตามข้อ ๔.๑-๔.๒ ใช้งบประมาณตกแตง่ร้านและจดัหาอุปกรณ์ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และ

งบประมาณจดัซือ้สนิค้า ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวม ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ๖.๒  ตามข้อ ๔.๓ ใช้งบประมาณ หมนุเวียนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๗. สถานที่ด าเนินการ 

ส านกังานซือ้ขายสนิค้าสตัว์น า้และผลติภณัฑ์ประมงและ ร้าน FMO shop 
๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส านกังานซือ้ขายสนิค้าสตัว์น า้และผลติภณัฑ์ประมง 
    ๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) ท าให้ให้ผู้บริโภคได้บริโภคสนิค้าสด มีคณุภาพปลอดภยั ราคาเป็นธรรม และช่วยลดคา่ครองชีพ 

๒๙ 



 

 

 

๒) มีสว่นกระจายรายได้ไปยงัชาวประมง และยกระดบัคณุภาพชีวิตให้แก่ชาวประมง 
๓) มีสว่นช่วยขยายบทบาทภารกิจหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัชาวประมง 
๔) มีสว่นเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งรัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานราชการ ร้านค้าสหกรณ์ ภาค

ประชาชนและภาคประมง 
๕) ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้องค์การสะพานปลา 

๑๐.ความเส่ียงของโครงการ 
 

ปัจจัยเส่ียง 
 

ประเภท/ระดับ 
 

ความเสียหาย 
 

การจัดการ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

1.ด้านการเงิน 
 
 

 

F/ปานกลาง งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากดัหาก
ด าเนินการไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย
อาจท าให้เกิดปัญหาสภาพคลอ่งและ
มีผลกระทบกบัโครงการโดยตรง 

การวางแผนต้องชดัเจนท าให้
เกิดความผดิพลาดให้น้อย
ท่ีสดุ 

 ปีงบประมาณ 2559 
ตค.58 – กย.59 

2.สนิค้าและผลติภณัฑ์ O/สงู สนิค้าแปรรูปอสป.ยงัไม่มีผลติภณัฑ์
เป็นของตนเอง ท าให้สนิค้าอาจไมไ่ด้
มาตรฐานไมมี่ความสม ่าเสมอ สว่น
สนิค้าสด เปล่ียนแปลงตามฤดกูาล
และเกิดความเสียหายได้ง่ายหาก
บริหารจดัการไมด่ี บางครัง้มีปัญหา
ในการหาสนิค้าท าให้ขาดความ
เช่ือมัน่และสง่ผลตอ่การด าเนินงาน
ขององค์กร 

ต้องสร้างจดุแขง็ให้อสป. เป็น
ท่ียอมรับวา่เป็น แหลง่ผลติท่ี
ได้มาตรฐานและมีคณุภาพ
สะอาดปลอดภยัหรือจดัหา 
supplier ท่ีมีคณุภาพ 

 ปีงบประมาณ 2559 
ตค.58 – กย.59 

3.การด าเนินงาน O/สงู ข้อจ ากดัด้านกฏระเบียบ ข้อบงัคบั
ตา่งๆ ท่ีไมส่อดคล้องกบังานใน
รูปแบบธรุกิจสง่ผลให้การด าเนินงาน
ลา่ช้าไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย เกิด
ปัญญากบัผู้ปฏิบตังิาน 

แก้ไขปรับปรุง ตลอดจน
ก าหนดระเบียบวธีิปฏิบตัิให้
สอดคล้องกบัการด าเนินงาน 

  
ปีงบประมาณ 2559 
ตค.58 – กย.59 

4บคุลากรปฏบตังิาน F/สงู พนกังานขาดความรู้ความช านาญใน
เร่ืองการตลาด 

อบรมและจดัหาพนกังานท่ีมี
ความรู้ความช านาญ 

 ปีงบประมาณ 2559 
ตค.58 – กย.59 

 
 
 

๓๐ 



 

 

 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 

 
๑๒. ประมาณการแผนด าเนินงาน ปี ๒๕๕๙ (ตลอดปี) 

 
 

 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

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

๑ ด าเนินการซือ้ขาย 
- โครงการซือ้ขายสนิค้าสตัว์น า้ให้
องค์การสวนสตัว์ 

- ซือ้ขายสนิค้าสตัว์น า้และผลิตภณัฑ์แปร
รูปคณุภาพ FMO 

 
           

๒ ตดิตามประเมินผล 
- โครงการซือ้ขายสนิค้าสตัว์น า้ให้
องค์การสวนสตัว์ 

- ซือ้ขายสนิค้าสตัว์น า้และผลิตภณัฑ์แปร
รูปคณุภาพ FMO 

            

๓ สรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารเพ่ือ
ทราบเดือน 

- โครงการซือ้ขายสนิค้าสตัว์น า้ให้
องค์การสวนสตัว์ 

- ซือ้ขายสนิค้าสตัว์น า้และผลิตภณัฑ์แปร
รูปคณุภาพ FMO 

            

ล าดับ ช่ือโครงการ รายได้ ค่าใช้จ่าย ก าไร (ขาดทุน) 

1 
 

2 
 

- โครงการซือ้ขายสินค้าสัตว์น า้ให้
องค์การสวนสัตว์ 

- ซือ้ขายสนิค้าสตัว์น า้และผลิตภณัฑ์
แปรรูปคณุภาพ FMO 

 
รวม 

2,800,000.00 
 

14,303,00.00 
 
 

17,103,000.00 

2,380,000.00 
           

10,727,250.00 
 
 

13,107,250.00 
 

   420,000.00 
 

 3,575,750.00 
 
 

3,995,750.00 

๓๑ 



 

 

 

โครงการจตุจักรสัตว์น า้สะพานปลากรุงเทพ 

 
๑.หลักการและเหตุผล 
 เพื่อสร้างแบรนด์ขององค์การสะพานปลาเอง ตามเคร่ืองหมายการค้า FMO  และคดัสรรสินค้าสตัว์น า้
แปรรูปจากสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมงท่ีมีช่ือเสียงจากท้องถ่ิน (Product  Champion)  ท่ีผ่านเกณฑ์การ
รับรองมาตรฐาน อย. มาจัดจ าหน่ายในรูปแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีได้รับการออกแบบอย่างสวยงานภายใต้แบรนด์ 
FMO ก าหนดจัดตัง้ FMO Shop บริเวณพืน้ท่ีสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงท่ีเป็นแหลง่ท่องเท่ียว เช่น 
สะพานปลากรุงเทพ ทา่เทียบเรือประมงหวัหิน และทา่เทียบเรือประมงภเูก็ต 
๒.วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบัองค์การสะพานปลา 
๒. เพื่อเป็นจุดแสดงสนิค้าและศนูย์กลางในการจ าหนา่ยสนิค้าสตัว์น า้แปรรูป สตัว์น า้แช่แข็งคณุภาพ 
จากผู้ผลติโดยตรง 
๓.เพื่อสง่เสริมอาชีพและสนบัสนนุกลุม่ประมงพืน้บ้านและวิสาหกิจชุมชน 
๔. เป็นการประชาสมัพนัธ์ช่ือเสยีงขององค์การสะพานปลา 
๕. ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการจ าหนา่ยสนิค้าราคาถกู       

๓.เป้าหมายโครงการ 
 มีรายได้จากการด าเนินงานโครงการจัดตัง้ร้านค้า FMO Shop โดย องค์การสะพาปลา ประมาณ
รายได้ตลอดปี จ านวน ๑,๘๒๑,๐๐๐ บาท และต้นทุนจ านวน ๑,๔๕๗,๓๐๐ บาท ก าไรเบือ้งต้น ๓๖๓,๗๐๐ 
บาท 
๔.ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๕.งบประมาณ 
 เงินทนุหมนุเวียนองค์การสะพานปลา 
๖.สถานที่ด าเนินการ 
 สถานท่ีตัง้ FMO Shop สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงท่ีเป็นแหลง่ท่องเท่ียว เช่น สะพานปลา
กรุงเทพ ทา่เทียบเรือประมงหวัหิน และทา่เทียบเรือประมงภเูก็ต 
๗.รายละเอียดโครงการ 
 การบริหารจดัการโดย ฝ่ายธุรกิจ ๒ ส านกังานซือ้ขายสนิค้าสตัว์น า้และผลติภณัฑ์ประมง 
๘.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.สร้างรายได้ให้กบัองค์การสะพานปลาแบบยัง่ยืน 

๓๒ 
 



 

 

 

๒.เป็นจุดจ าหนา่ยสนิค้าสตัว์น า้แปรรูปประมง และสตัว์น า้แช่แข็ง ทัง้ค้าปลกี และค้าสง่  
๓.เพื่อสง่เสริมอาชีพและสนบัสนนุกลุม่ประมงพืน้บ้านและวิสาหกิจชุมช 
๔.เป็นการประชาสมัพนัธ์ช่ือเสยีงขององค์การสะพานปลา 
๙. ความเส่ียงของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเส่ียง 
 

ประเภท/
ระดับ 

 

ความเสียหาย 
 

การจัดการ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
๑.ด้าน
การเงิน 
 

0/ปาน
กลาง 

งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากดั หากด าเนินการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายอาจท าให้เกิดปัญหาสภาพคลอ่งและมี
ผลกระทบกบัโครงการโดยตรง 

การวางแผนต้องชดัเจน ท าให้เกิด
ความผิดพลาดให้น้อยท่ีสดุ  

ตค.๕๘– 
กย.๕๙ ก 

๒.สนิค้าและ
ผลติภณัฑ์ 

F/สงู  สนิค้าแปรรูป อสป.ยงัไมมี่ผลติภณัฑ์เป็นฃองตนเอง ท า
ให้สนิค้าอาจไมไ่ด้มาตรฐาน ไม่มีความสม ่าเสมอ สว่น
สนิค้าสด เปล่ียนแปลงตามฤดกูาล และเกิดความ
เสียหายได้ง่ายหากบริหารจดัการไมด่ี บางครัง้มีปัญหา
ในการหาสนิค้า ท าให้ขาดความเช่ือมัน่และสง่ผลตอ่การ
ด าเนินงานขององค์กร 

ต้องสร้างจดุแขง็ให้ อสป. เป็นท่ี
ยอมรับวา่เป็น แหลง่ผลติท่ีได้
มาตรฐานและมีคณุภาพสะอาด
ปลอดภยั หรือจดัหา supplier ท่ีมี
คณุภาพ จากกลุม่เกษตรกร และ
ผู้ผลติโดยตรง 

ตค.๕๘– 
กย.๕๙ 

๓.การ
ด าเนินงาน 

F/สงู ข้อจ ากดัด้านกฏ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีไม่สอดคล้อง
กบังานในรูปแบบธรุกิจ สง่ผลให้การด าเนินงานลา่ช้าไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดปัญญากบัผู้ปฏิบตังิาน 

แก้ไข ปรับปรุง ตลอดจนก าหนด
ระเบียบวธีิปฏิบตัใิห้สอดคล้องกบั
การด าเนินงาน  

ตค.๕๘– 
กย.๕๙ 

๓๓ 



 

 

 

๙. แผนการด าเนินงาน 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ จดัท าโครงการและประชมุ

ผู้เก่ียวข้อง 
                        

๒ ส ารวจออกแบบและบริหาร
จดัการพืน้ท่ีในสะพานปลา
กรุงเทพเพ่ือรองรับการด าเนิน
โครงการ 

                        

๓ เสนอคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลาเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

                        

๔ จดัท าประกาศเชิญชวนหาผู้สนใจ
ลงทนุ คดัเลือกและท าสญัญา 

            

๕ เปิดด าเนินการ             
๖ ตดิตามประเมนิผลและรายงาน                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๔ 



 

 

 

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง  ปี ๒๕๕๙ 
 
๑.  รายละเอียดเบือ้งต้น 
  ๑.๑  ช่ือโครงการ  โครงการพฒันาและสนบัสนุนการประมง  
  ๑.๒  เจ้าของโครงการ  องค์การสะพานปลา 
  ๑.๓  ผู้ รับผิดชอบโครงการ ส านกังานสนิเช่ือและธุรกิจการประมง  ฝ่ายธุรกิจ ๑  

๑.๔  แหลง่เงินทนุ จากบญัชีเงินฝากธนาคารฯสนิเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์  และ
เงินทนุหมุนเวียนจากองค์การสะพานปลา  ๒1.๑ ล้านบาท 

๑.๕  ระยะเวลาด าเนินงาน มีระยะเวลาการให้สนิเช่ือปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐   
(ตัง้แตเ่ดือน ตลุาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกนัยายน ๒๕๖๐) 
และมีระยะเวลาผอ่นช าระหนีอี้ก ๑ ปี ๖ เดือน รวมเป็น
ระยะเวลาด าเนินงาน ๖ ปี ๖ เดือน 

๒.  หลักการและเหตุผล 
  องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดัตัง้ขึน้ตาม
พระราชบญัญัติจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖  มีวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้  ดงันี ้

(๑)  จดัด าเนินการและน ามาซึง่ความเจริญของสะพานปลา  ตลาดสนิค้าสตัว์น า้และ
อุตสาหกรรม         
      การประมง 
(๒)  จดัด าเนินการหรือควบคมุและอ านวยการซึง่กิจการแพปลา  การขนสง่ และกิจการอ่ืน ๆ 
อนั   
      เก่ียวกบักิจการแพปลา 
(๓)  จดัสง่เสริมฐานะ  สวสัดิการ  หรืออาชีพของชาวประมง  และบูรณะหมู่บ้านการประมง 
(๔)  จดัสง่เสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดงักล่าว  องค์การสะพานปลาได้ด าเนินงาน

ด้านการให้บริการการตลาดสนิค้าสตัว์น า้ โดยจดัตัง้สะพานปลาและทา่เทียบเรือประมงในเขตกรุงเทพมหานคร 
และพืน้ท่ีจงัหวดัชายทะเลของประเทศไทย  และรวมถึงการด าเนินงานด้านการสง่เสริมฐานะ สวสัดิการ อาชีพ
ชาวประมงผา่นทางเงินทนุสง่เสริมการประมง   นอกจากนีเ้พื่อเป็นการพฒันาและน ามาซึง่ความเจริญ  ของการ
ประมง  การประกอบอาชีพประมง และอุตสาหกรรมประมง   โดยให้เงินกู้ แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องกบัการประมง   เพื่อซือ้เคร่ืองมืออุปกรณ์ท าประมง  ประเภทตา่ง ๆ เช่น เคร่ืองมือหาฝงูปลา(SONAR)   

๓๕ 



 

 

 

เคร่ืองวดัความลกึ(SOUNDER)   เรดาร์  เคร่ืองยนต์เรือ  เกียร์  อวน กะบะ ฯ   ซึง่ได้ด าเนินโครงการไปแล้วรวม
ทัง้สิน้ ๑๔ โครงการ  มีผู้ได้รับสนิเช่ือประเภทตา่ง ๆ  ไปแล้ว ๔,๗๘๓ ราย  คิดเป็นเงินให้กู้ยืมจ านวน ๖๓๓.๒๒  
ล้านบาท  โดยได้รับสว่นลดการค้า คิดเป็นเงินทัง้สิน้  ๕๙.๒๙  ล้านบาท  การด าเนินงานโครงการท่ีผ่านมา
สามารถอ านวยประโยชน์แก่ชาวประมงตลอดจนเป็นการพฒันาอาชีพการประมง  เพิ่มประสิทธิภาพในการท า
การประมงของประเทศ สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงและองค์การสะพานปลาอีกทางหนึง่  
  องค์การสะพานปลาได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาการประมง โครงการ ๑๔  ตัง้แต่
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ จนถึงปีงบประมาณ  ๒๕๕๕   และได้สิน้สดุโครงการลงในวนัที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๕ ซึ่งมีผู้ รับสินเชื่อ ประเภทต่างๆ รวม ๙๒  ราย  เป็นเงินให้กู้   ๒๑.๙๕ ล้านบาท ( ข้อมูลถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๕ ) การด าเนินงานตามโครงการดังกลา่ว  เป็นกิจกรรมช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประกอบ
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการประมง  เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวประมงท่ี  ขาดแคลนเงินทุนสามารถจัดหาเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ในการท าประมงท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้  เป็นการพฒันาและสง่เสริมอาชีพการท าประมง  และเพื่อ
สร้างรายได้เพิ่มให้กบัองค์การสะพานปลา  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการโครงการพฒันาและสนบัสนุน
การประมง  ตอ่เน่ืองจากโครงการ ๑๔  ตอ่ไปอีก   
๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(๑)  เพื่อเป็นการพฒันาและสง่เสริมอาชีพการท าประมง 
(๒)  เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้เพิ่มแก่องค์การสะพานปลา 
(๓)  เพื่อเป็นแหลง่เงินทนุของชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการประมง ในการ   
      จดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท าประมงท่ีทนัสมยั และทดแทนของเก่าท่ีช ารุด การซอ่มแซม  
      ปรับปรุงเรือประมง เป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงาน และมีรายได้เพิ่มขึน้  
(๔)  เป็นการด าเนินโครงการพฒันาและสนบัสนุนการประมงตอ่เน่ืองจากโครงการเดิม  
      (โครงการ๑๔)  เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องหรือผู้ประกอบกิจการตอ่เน่ืองจากการประมงท่ีมีความต้องการสนิเช่ือเพิ่มขึน้  

๔.  ประเภทสนิเช่ือ 
  องค์การสะพานปลาด าเนินงานโครงการพฒันาและสนบัสนุนการประมงโดยแบง่ประเภท
สนิเช่ือดงันี ้

(๑) สนิเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์ท าประมงและท่ีเก่ียวข้องกบัการท าประมง มีรายละเอียดดงันี  ้
 -  วิทยโุทรศพัท์ (Radiophone) 
 -  เคร่ืองมือหาฝงูปลา (Sonar) 
  -  เคร่ืองวดัความลกึ (Sounder) 

๓๖ 



 

 

 

 -  เรดาร์ (Radar) 
  -  กระบะ หลวั ลงั ถงับรรจุพลาสติก ถงัอดัโฟม ใบพดัตีน า้ ทุน่พลาสติก 
 -  อวน สายมาน เชือกใยยกัษ์ คร่าว ลวดสลงิ 
 -  เกียร์เรือ 
 -  เคร่ืองหาต าแหนง่จากดาวเทียม (Satellite GPS) 
 -  เคร่ืองยนต์เรือใหม่ – เก่า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
 -  เคร่ืองยนต์ระบบใช้แก๊ส LPG 
 -  อุปกรณ์ท่ีใช้กบัแพปลา เช่น โต๊ะคดัเลอืกปลาแสตนเลส,รถเข็นน า้แข็ง, 

   เคร่ืองโม่น า้แข็ง,พาเลสและอ่ืนๆ  
 -  เคร่ืองมืออปุกรณ์ท าประมงอ่ืนๆ 

  (๒)  สนิเช่ือซอ่มแซมปรับปรุงเรือประมง 
๕.  เป้าหมายด าเนินงาน ปี ๒๕๕๙ 

        เป้าหมายการด าเนินงานมีเป้าหมายการปลอ่ยสนิเช่ือในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
มีมลูคา่  32.4  ล้านบาท  เป็นเงินให้กู้ยืม 32 ล้านบาทและเงินสมทบจากผู้ขอสนิเช่ือ 0.4 ล้าน
บาท  แบง่เป็น 
(๑)  ให้กู้ เพื่อซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท าประมง เป็นมลูคา่สนิเช่ือ 2.4 ล้านบาท    
(เงินให้กู้  2  ล้านบาท เงินสมทบจากผู้ขอสนิเช่ือ 0.4 ล้านบาท) 
(๒)  ให้กู้ เพื่อซอ่มแซมปรับปรุงเรือประมงเป็นเงนิให้กู้   30  ล้านบาท (ไม่มีเงินสมทบ) 

๖.  หลักเกณฑ์ในการให้สินเช่ือ 
  (๑) ประเภทเคร่ืองมืออุปกรณ์ท าประมง 

- ให้สนิเช่ือในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๘๐  ของราคาเคร่ืองมืออปุกรณ์ท าประมง 
แตล่ะประเภท 

- ผู้ได้รับสนิเช่ือจะต้องช าระเงินสบทบ โดยเงินสดหรือเช็คของผู้ขอสนิเช่ือ  จ านวนไม่
น้อยกวา่ร้อยละ ๒๐ ของราคาเคร่ืองมืออปุกรณ์ท าประมงในแตล่ะประเภท หรือใน
กรณีให้กู้ เงินสดเต็มจ านวนของราคาเคร่ืองมืออปุกรณ์ท าประมงในแตล่ะประเภท
โดยไม่ต้องมีเงินสมทบ 

- ผู้ได้รับสนิเช่ือจะต้องซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์ท าประมงจากผู้จ าหนา่ยท่ีขึน้ทะเบียนไว้
กบัองค์การสะพานปลา หรือซือ้เคร่ืองมืออุปกรณ์ท าประมงจากร้านค้าที่จ าหนา่ย
หรือจากโรงงานผู้ผลติและจ าหนา่ย 

๓๗ 



 

 

 

- อตัราดอกเบีย้ของยอดเงินกู้ เพื่อซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์ท าประมงร้อยละ ๙ ถึงร้อยละ 
๑๒.๕ ตอ่ปี   หากผิดนดัช าระหนีจ้ะคิดดอกเบีย้ผิดนดัในอตัราร้อยละ  ๑๕  ตอ่ปี
ของเงินต้นท่ีถึงก าหนดค้างช าระ 

(๒) ประเภทซอ่มแซมปรับปรุงเรือประมง 
- องค์การสะพานปลาให้สนิเช่ือเพื่อซอ่มแซมปรับปรุงเรือประมง ในรูปเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ท าประมงและ/หรือเงินสด รายละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

- การจ่ายเงินกู้ ให้ผู้ขอสนิเช่ือจะจ่ายไม่เกิน ๓ งวด มีก าหนดระยะเวลาซอ่มแซม
ปรับปรุงไม่เกิน ๓๐ วนั นบัแตว่นัท าสญัญากู้ยืมเงิน  

- อตัราดอกเบีย้ของยอดเงินกู้ เพื่อซอ่มแซมปรับปรุงเรือร้อยละ ๙ – ๑๒.๕ ตอ่ปี   
  หากผิดนดัช าระหนีคิ้ดดอกเบีย้ผิดนดัในอตัราร้อยละ ๑๕ ตอ่ปีของต้นเงินท่ีถึง
ก าหนดค้างช าระ   

๗. คุณสมบตัิของผู้ขอสินเช่ือ 
(๑)  ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพประมง  ท่ีท าประมงถกูต้องตามกฎหมาย ประกอบด้วย  

ทะเบียนเรือ  อาชญาบตัรหรือเอกสารที่ส านกังานประมงในพืน้ท่ีออกรับรองไว้ให้ เพื่อใน
การท าประมงในแตล่ะประเภท เป็นอยา่งน้อย    

(๒)  ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการประมง ผู้ประกอบธุรกิจตอ่เน่ืองกบัชาวประมง  
หรือสถาบนัการประมงท่ีถกูต้องตามกฎหมาย   

(๓) ต้องเป็นผู้ มีความสามารถในการช าระหนี ้โดยพิจารณาจากรายได้,คา่ใช้จ่าย, 
การด าเนินงาน , ความสามารถในการหารายได้และรวมถึงประวติัการช าระหนี ้

๘.  แผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานการปลอ่ยสนิเช่ือมีระยะเวลาการให้สนิเช่ือ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 
(ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม  ๒๕๕๕  ถึงเดือนกนัยายน  ๒๕๖๐) และมีระยะเวลาผอ่นช าระหนีอี้ก ๑ ปี ๖ เดือน รวม
เป็นระยะเวลาด าเนินงาน ๖ ปี ๖ เดือน  

แผนการปลอ่ยสนิเช่ือระยะเวลา  ๕  ปี และผลประโยชน์ตอบแทน 
 
ปีงบประมาณ ประเภท มลูคา่ เงินสมทบ วงเงินให้กู้  ผลประโยชน์ตอบแทน 

          ก่อนvat  หลังvat  

๒๕๕๖  เคร่ืองมือ ๒.๔ ๐.๔ ๒ ๐.๐๗๗ ๐.๐๗๒ 

หน่วย:ล้านบาท 

๓๘ 



 

 

 

  ซ่อมแซมเรือ ๒๒ - ๒๒ - - 

๒๕๕๗  เคร่ืองมือ ๒.๔ ๐.๔ ๒ ๐.๐๗๗ ๐.๐๗๒ 

  ซ่อมแซมเรือ ๓๐ - ๓๐ - - 

๒๕๕๘  เคร่ืองมือ ๒.๔ ๐.๔ ๒ ๐.๐๗๗ ๐.๐๗๒ 

  ซ่อมแซมเรือ ๓๐ - ๓๐ - - 

๒๕๕๙  เคร่ืองมือ ๒.๔ ๐.๔ ๒ ๐.๐๗๗ ๐.๐๗๒ 

  ซ่อมแซมเรือ ๓๐ - ๓๐ - - 

๒๕๖๐  เคร่ืองมือ ๒.๔ ๐.๔ ๒ ๐.๐๗๗ ๐.๐๗๒ 

  ซ่อมแซมเรือ ๓๐ - ๓๐ - - 

 รวม ๑๕๔ ๒ ๑๕๒ ๐.๓๘๕ ๐.๓๖๐ 

หมายเหตุ       

 
สนิเช่ือเคร่ืองมืออปุกรณ์ท าประมงมีผลประโยชน์ตอบแทนเฉล่ีย 
ร้อยละ ๓ ของมลูคา่สนิค้า  

๙.  เงินเร่ิมต้นโครงการ 
  การด าเนินงานให้สนิเช่ือมลูคา่ ๑๕๔ ล้านบาท (เงินให้กู้  ๑๕๒ ล้านบาทและเงินสมทบ ๒ 
ล้านบาท)  ในระยะเวลา การให้สนิเช่ือปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (ตัง้แตเ่ดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือน 
กนัยายน ๒๕๖๐) และมีระยะเวลาผอ่นช าระหนีอี้ก ๑ ปี ๖ เดือน รวมเป็นระยะเวลาด าเนินงาน ๖ ปี ๖ เดือน มี
รายละเอียดการค านวณเงินเร่ิมต้นโครงการ ดงันี ้
 (๑)  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
                   เงินให้กู้ ท่ีจะต้องจ่ายในปีแรก                                         ๒๔,๐๐๐,๐๐๐            บาท 
  บวก คา่ใช้จ่ายด าเนินการปีแรก                                             ๑,๘๗๑,๖๘๔            บาท 

  บวก ส ารองหนีส้ญูร้อยละ๐.๕ กอ่นภาษี        ๓๙,๙๖๐       ๒๕,๙๑๑,๖๔๔            บาท 

  หกั  ประมาณการรับช าระหนีปี้แรก                                        ๗,๙๖๐,๗๒๑            บาท 
          (เงินต้น+ดอกเบีย้หลงัภาษี)  
  หัก    ผลประโยชน์ตอบแทนหลงัหกัภาษี     ๗๒,๐๐๐            ๘,๐๓๒,๗๒๑             บาท 
  เงินเร่ิมต้นโครงการที่ใช้ปี  ๒๕๕๖             ๑๗,๘๗๘,๙๒๓         บาท 
 

๓๙ 



 

 

 

 (๒)  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
                   เงินให้กู้ทัง้สิน้จะต้องจ่ายในปีท่ี ๒                                          ๓๒,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
  บวกคา่ใช้จ่ายด าเนินการปีท่ี ๒                                                     ๑,๙๖๒,๒๖๖    บาท 

  บวก ส ารองหนีส้ญูร้อยละ๐.๕ กอ่นภาษี       ๑๓๐,๖๗๘              ๓๔,๐๙๒,๙๔๔  บาท 

  หกัประมาณการรับช าระหนีปี้ท่ี ๒                                                ๒๖,๐๕๘,๔๙๓  บาท 
          (เงินต้น+ดอกเบีย้หลงัภาษี) 
  หัก    ผลประโยชน์ตอบแทนหลงัหกัภาษี      ๗๒,๐๐๐                  ๒๖,๑๓๐,๔๙๓  บาท 
   เงินที่ต้องใช้ในโครงการปีงบประมาณ  ๒๕๕๗          ๗,๙๖๒,๔๕๑    บาท 

(๓)  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
                   เงินให้กู้ทัง้สิน้จะต้องจ่ายในปีท่ี ๒                                          ๓๒,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
  บวกคา่ใช้จ่ายด าเนินการปีท่ี ๒                                                     ๒,๐๕๕,๗๑๐   บาท 

  บวก ส ารองหนีส้ญูร้อยละ๐.๕ กอ่นภาษี       ๑๖๙,๕๖๒            ๓๔,๒๒๕,๒๗๒   บาท 
  หกัประมาณการรับช าระหนีปี้ท่ี ๒                                              ๓๓,๘๒๑,๒๒๓   บาท 
          (เงินต้น+ดอกเบีย้หลงัภาษี) 
  หัก    ผลประโยชน์ตอบแทนหลงัหกัภาษี       ๗๒,๐๐๐                ๓๓,๘๙๓,๒๒๓ บาท 
   เงินที่ต้องใช้ในโครงการปีงบประมาณ  ๒๕๕๘              ๓๓๒,๐๔๙ บาท 
   รวมปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ และปีท่ี ๓ จะต้องใช้เงินเร่ิมต้นโครงการฯ                                  ๒๑,๐๕๑,๑๕๗ บาท 
สรุปโครงการใช้เงินเร่ิมโครงการทัง้สิน้ประมาณ                                      ๒๑,๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๑๐.  ผลตอบแทนของโครงการ 
 (๑) รายรับ 

-เงินต้นและดอกเบีย้หลงัหกัภาษี ๑๖๔,๗๙๐,๖๙๕   บาท 
        -  ผลประโยชน์ตอบแทนหลงัหกัภาษี ๓๖๐,๐๐๐  บาท 

                 รวม                     ๑๖๕,๑๕๐,๖๙๕  บาท 
          (๒) คา่ใช้จา่ย 

-เงินให้กู้  ๑๕๒,๐๐๐,๐๐๐     บาท 
-คา่ใช้จ่ายด าเนินงาน    ๑๐,๓๒๖,๐๗๖ บาท 

     -ส ารองหนีส้ญูร้อยละ ๐.๕ ของยอดรับช าระหนี๘้๒๖,๑๓๖  บาท 
                 รวม๑๖๓,๑๕๒,๒๑๒  บาท 

ผลตอบแทนสุทธิ๑,๙๙๘,๔๘๓  บาท 

๔๐ 



 

 

 

(๓)  อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) เทา่กบั ๒%(ค านวณจากการส ารองหนีส้ญูท่ีร้อยละ๐.๕)   
(๔)  เปรียบเทียบผลตอบแทนสทุธิกบัฝากเงินประจ า ๓ เดือนกบัธนาคารกรุงไทย ตามการลงทนุโดยใช้

เงิน  เร่ิมต้นโครงการฯจ านวน ๒1,๑๐๐,๐๐๐  บาท ในระยะเวลา ๕ ปี  การด าเนินโครงการฯมี
ผลตอบแทนสทุธิจ านวน ๑,๙๙๘,๔๘๓บาท กับการน าเงินฝากธนาคารฯ ดอกเบีย้ทบต้นจากเงิน
เร่ิมต้นโครงการ จ านวน ๒1,๑๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบีย้ร้อยละ ๒.๑ ต่อปี  ในระยะเวลา
เท่ากันจะได้ดอกเบีย้เป็นจ านวนเงิน ๒,๓๑๐,๕๒๕ บาท ดงันัน้ผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุน
ตามโครงการจะต ่ากวา่ ดอกเบีย้ทบต้นเม่ือน าไปฝากธนาคารอยูจ่ านวน  ๓๑๒,๐๔๒ บาท 

 
๑๑.  ความเสีย่งของโครงการ 

         โครงการได้มีการพิจารณาปัจจยัเสีย่งตามประเภทของการให้สนิเช่ือแล้ว มีรายละเอียด 
ปัจจยัเสีย่งท่ีมีนยัส าคญัและการบริหารจดัการความเสีย่ง ดงันี ้ 
           ๑. ปัจจยัเสีย่งของโครงการ 

ล าดบั ประเภทสนิเช่ือ ปัจจยัเส่ียง ประเภท ระดบัความ
เส่ียง 

๑. 
 
 
๒. 

สนิเช่ือเคร่ืองมืออปุกรณ์ 
 
 
สนิเช่ือซ่อมแซมปรับปรุง
เรือประมง 

ราคาสนิค้าเคร่ืองมืออปุกรณ์การประมงของโครงการ 
สงูกวา่ราคาของผู้จ าหน่ายรายอ่ืน เน่ืองจากราคาสนิค้า
ของโครงการมีต้นทนุสงูกวา่ 
การปรับกลยทุธ์การด าเนินงานของโครงการสนิเช่ือ โดย
มุง่เน้นการให้สนิเช่ือด้านการซ่อมแซมเรือประมงเป็นหลกั 
อาจมีความเส่ียงจากการท่ีลกูหนีส้นิเช่ือน าเงินกู้ ไปใช้ผิด
วตัถปุระสงค์ของโครงการ 

O 
 
 
 

S 

สงู 
 
 
 

ปานกลาง 

หมายเหต ุO = ด้านปฏิบติัการ 
S = ด้านกลยทุธ์ 
 ๒. การบริหารจดัการความเสีย่ง 

ปัจจยัเส่ียง รายละเอียดความ
เสียหาย 

จากปัจจยัเส่ียง 

รายละเอียดการจดัการ กิจกรรมการจดัการ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการของ

กิจกรรม 
๑. ราคาสนิค้า
เคร่ืองมืออปุกรณ์
การประมงของ
โครงการสงูกวา่

ราคาสนิค้าเคร่ืองมือ
อปุกรณ์การประมงของ
โครงการสงูกวา่ราคา
ของผู้ขายรายอ่ืน 

อสป.ต้องศกึษาแนวทางใน
การปรับลดราคาของสนิค้า
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท า
ประมง ให้สามารถแขง่ขนั

๑. ศกึษาโครงสร้างราคาของเคร่ืองมือ
อปุกรณ์ท าประมงของโครงการ 
๒. จดัท าแนวทางการปรับโครงสร้าง
ราคาเคร่ืองมืออปุกรณ์ท าประมงของ

ตลอดโครงการ 
 
 

ตลอดโครงการ 

๔๑ 



 

 

 

ราคาของผู้จ าหน่าย
รายอ่ืน เน่ืองจาก
ราคาสนิค้าของ
โครงการมีต้นทนุสงู
กวา่  
 

เน่ืองจากต้นทนุของ
โครงการสงูกวา่ ท าให้
ไมมี่ผู้สนใจ สนิเช่ือต ่า
กวา่เป้าหมาย สง่ผล
กระทบตอ่รายได้ และ
ความส าเร็จของ
โครงการ อาจมีรายได้
จากการให้สนิเช่ือ
เคร่ืองอปุกรณ์ ต ่ากวา่
เป้าหมาย 

กบัผู้ค้ารายอ่ืนๆ ได้ 
 

โครงการให้สามารถแขง่ขนักบัผู้ขาย
รายอ่ืนๆได้ 
๓. เจรจากบัผู้ขึน้ทะเบียนสนิค้า เร่ือง
ปรับลดราคา  
๔. ลดขัน้ตอนในการท าเอกสารแต่ต้อง
ถกูต้องรัดกมุ เพ่ือเพิม่แรงจงูใจให้กบั
ลกูค้าเร่ืองความสะดวกในการสัง่ซือ้
สนิค้าผา่น อสป. 
๕. ลดเวลาในการสง่มอบ และ 
รับสนิค้า 
๖.สร้างแรงจงูใจให้กับพนกังาน ในการ
ท าการตลาดเชิงรุก 

 
 
 

ตลอดโครงการ 
 

ตลอดโครงการ 
 
 
 

ตลอดโครงการ 
 

ตลอดโครงการ 

 
ปัจจยัเส่ียง รายละเอียดความเสียหาย 

จากปัจจยัเส่ียง 
รายละเอียดการ

จดัการ 
กิจกรรมการจดัการ 

 
ระยะเวลา

ด าเนินการของ
กิจกรรม 

๒. การปรับกลยทุธ์การ
ด าเนินงานของโครงการ
สนิเช่ือ โดยมุง่เน้นการให้
สนิเช่ือด้านการซ่อมแซม
เรือประมงเป็นหลกั อาจมี
ความเส่ียงจากการท่ีลกูหนี ้
สนิเช่ือน าเงินกู้ ไปใช้ผดิ
วตัถปุระสงค์ของโครงการ  
 

การปรับกลยทุธ์ในการให้สนิเช่ือ
โดยมุง่เน้นการให้สนิเช่ือแก่
ชาวประมงในการซ่อมแซม
เรือประมงเป็นหลกั อาจมีความ
เส่ียงท่ีเกิดจากลกูหนีส้นิเช่ือน า
เงินกู้ ไปใช้ผดิวตัถปุระสงค์ และ
ไมก่่อให้เกิดรายได้ ท าให้อาจจะ
มีผลตอ่การช าระหนีค้ืน สง่ผล
กระทบตอ่รายได้ของโครงการ
หรือความส าเร็จของโครงการ 
อาจท าให้รายได้ต ่ากวา่เป้าหมาย  

อสป.ใช้มาตรการ
ก ากบัดแูลท่ีมีอยู่
อย่างเคร่งครัด และ
จดัท ามาตรการ
เพิม่เติมเพ่ือความ
รอบคอบยิ่งขึน้ 
 

๑. ทบทวนมาตรการ การ
ก ากบัดแูลท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 
๒. จดัท าคูมื่อการ
ปฏิบตังิานในการควบคมุ
และตรวจสอบ 
๓. ประสาน สป./ทร. ทกุ
แห่ง ท่ีมีการปลอ่ยสนิเช่ือ 
ขอความร่วมมือในการ
ตรวจสอบท่ีรัดกมุยิ่งขึน้ 
๔. สสช. ใช้การสุม่
ตรวจสอบการปฏิบตังิาน
และ ตรวจสอบผู้ขอสนิเช่ือ 
 

ตลอดโครงการ 
 
 

ตลอดโครงการ 
 
 
ตลอดโครงการ 

 
 
 
 

ตลอดโครงการ 
 

 
๓. การปรับยทุธ์การ
ด าเนินงานสนิเช่ือ 
เคร่ืองมืออปุกรณ์โดยให้

การปรับกลยทุธ์ในการให้สนิเช่ือ
โดยมุง่เน้นการให้สนิเช่ือแก่
ชาวประมงในการซ่อมแซม

อสป.ใช้มาตรการ
ก ากบัดแูลท่ีมีอยู่
อย่างเคร่งครัด และ

๑. ทบทวนมาตรการ การ
ก ากบัดแูลท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 
๒. จดัท าคูมื่อการ

ตลอดโครงการ 
 
 

๔๒ 



 

 

 

ลกูค้ากู้ เป็นเงินสด 
เตม็จ านวนของราคา
เคร่ืองมืออปุกรณ์  
แตล่ะประเภท อาจมี 
ความเส่ียงจากการท่ี 
ลกูหนีส้นิเช่ือน าเงินกู้  
ไปใช้ผดิวตัถปุระสงค์ 
ของโครงการ 

เรือประมงเป็นหลกั อาจมีความ
เส่ียงท่ีเกิดจากลกูหนีส้นิเช่ือน า
เงนิกู้ ไปใช้ผดิวตัถปุระสงค์ และ
ไมก่่อให้เกิดรายได้ ท าให้อาจจะ
มีผลตอ่การช าระหนีค้ืน สง่ผล
กระทบตอ่รายได้ของโครงการ
หรือความส าเร็จของโครงการ  
 

จดัท ามาตรการ
เพิม่เติมเพ่ือความ
รอบคอบยิ่งขึน้ 
 

ปฏิบตังิานในการควบคมุ
และตรวจสอบ 
๓. ประสาน สป./ทร. ทกุ
แห่ง ท่ีมีการปลอ่ยสนิเช่ือ 
ขอความร่วมมือในการ
ตรวจสอบท่ีรัดกมุยิ่งขึน้ 
๔. สสช. ใช้การสุม่
ตรวจสอบการปฏิบตังิาน
และ ตรวจสอบผู้ขอสนิเช่ือ 
 

ตลอดโครงการ 
 
 

ตลอดโครงการ 
 
 
 
 

ตลอดโครงการ 
 

สรุป 
                   จากการหาอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) แสดงให้เห็นว่า การลงทุนตาม

โครงการนีส้ามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก หากเม่ือเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุน
ตามโครงการกับดอกเบีย้ทบต้นจากเงินเร่ิมต้นโครงการ อัตราดอกเบีย้ร้อยละ ๒.๑ ต่อปี (๕ ปี) 
แล้ว จะเห็นวา่ผลตอบแทนสทุธิจากการลงทนุต ่ากวา่ดอกเบีย้ทบต้นอยู่เพียงจ านวน 31๒,042.67 
บาท นัน้ หากแต่การฝากเงินในบญัชีนัน้ มิได้รวมรายจ่าย ซึ่งเป็นรายจ่ายหลกัของโครงการและ
ขององค์การสะพานปลา นัน่ก็คือ เงินเดือนพนกังานและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ คิดเป็น
ร้อยละ ๗๘ ของคา่ใช้จ่ายด าเนินงานทัง้หมด หากแตก่ารด าเนินโครงการพฒันาและสนบัสนุนการ
ประมงแล้ว ก็จะสามารถลดภาระขององค์การสะพานปลาไปได้อีกทางหนึง่ และยงัสามารถมีก าไร
จากการด าเนินโครงการได้อีกทางด้วย ตลอดจนสภาวะการของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งมีการผันผวน
หากอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าลดลง อตัราผลตอบแทนก็จะลดลงตามไปด้วย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๓ 



 

 

 

๑๒. แผนการด าเนินงาน 
ล าดับ กิจกรรม ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

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

วตัถปุระสงค์และคณุภาพของผู้ขอกู้  
            

๒ ปรับปรุงคูมื่อการให้สนิเช่ือและบริหารหนีอ้งค์การ
สะพานปลา 

            

๓ อบรม ให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีสนิเช่ือและบริหารหนี ้             

๔ ตดิตามและประเมนิผลการให้สนิเช่ือตาม
วตัถปุระสงค์ เป้าหมายของโครงการและมีอตัราหนี ้
เสียไมเ่กิน5% 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๔ 



 

 

 

โครงการสนับสนุนการใช้เคร่ืองตดิตามเรือประมง(VMS) 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
เป็นโครงการท่ีองค์การสะพานปลาด าเนินการร่วมกบัสมาคมประมงแหง่ประเทศไทย ในการ 

รวมกลุม่ชาวประมงผู้สนใจติดตัง้เคร่ืองติดตามเรือประมง(VMS)เพื่อเป็นการป้องกันการท าประมงผิดกฏหมาย 
(IUU) โดยอสป.จะประสานงานกบับริษัทผู้ให้บริการระบบเครือขา่ยสญัญาณ เพื่อคิดค่าบริการ(AirTime)ให้แก่
ชาวประมงในราคาพิเศษ 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๑.เพื่อสนบัสนนุนโยบายการป้องกนัการท าประมงท่ีผิดกฏหมาย(IUU)ของเรือประมงไทย 
๒.เพื่อให้ชาวประมงมีต้นทนุการด าเนินการในการติดตัง้ระบบติดตามเรือVMSในราคา 

ประหยดั 
๓. เป้าหมายของโครงการ 

เรือประมงท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับคา่บริการระบบเครือขา่ย Air Timeในราคาถกูกวา่บุคคล 
ทัว่ไป 
๔. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๕. สถานที่ด าเนินงาน 

เรือประมงท่ีขึน้ทะเบียนในโครงการฯกบัสมาคมประมงแหง่ประเทศไทย 
๖.วิธีการด าเนินงาน 

๑.เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการด าเนิน 
โครงการ 

๒.ท าบนัทกึข้อตกลงร่วมกบัหนว่ยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องเช่น สมาคมประมงแหง่ประเทศ 
ไทย,สมาคมนอกนา่นน้ไทย ฯลฯ 

๓. อสป.ประสานงานบริษัทผู้ให้บริการระบบเครือขา่ยเพื่อก าหนดคา่บริการเครือขา่ย(Airtime) 
๔.อสป.และสมาคมประมงฯก าหนดแนวทางและบทบาทการให้บริการแก่เรือประมงใน 

โครงการ 
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  เรือประมงท่ีขึน้ทะเบียนในโครงการฯกบัสมาคมประมงแหง่ประเทศไทย 
   ๑. เรือประมงของไทยมีการด าเนินการเพื่อป้องกนัการท าประมงท่ีผิดกฎหมายIUUเป็นท่ี 

๔๕ 



 

 

 

ยอมรับของตา่งประเทศและเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศไทย 
  ๒. อุตสาหกรรมสง่ออกสนิค้าประมงของไทยได้รับการยอมรับจากประเทศคูค้่าส าคญัเช่น EU 
,US 
๘. แผนการด าเนินงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย 
๑ อสป.และสมาคมประมงฯก าหนดแนวทางและ

บทบาทการให้บริการแก่เรือประมงในโครงการ 
            

๒ ด าเนินการ             
๓ ตดิตามและประเมนิผล             

๔๖ 



 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 
ประกอบด้วย  ๓  โครงการ ได้แก่ 
 

๑.  โครงการอุดหนุนอาชีพการท าประมงสู่ความย่ังยืน  
๒.  โครงการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
๓.  โครงการอุดหนุนการศึกษาด้านการประมง 
 

๔๗ 



 

 

 

โครงการอุดหนุนอาชีพการท าประมงสู่ความย่ังยืน 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
โครงการอุดหนนุอาชีพการท าประมงสูค่วามยัง่ยืน เป็นโครงการท่ี องค์การสะพานปลา ให้ 

ความส าคญักับอาชีพการท าประมง ซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งของประเทศไทย ดงันัน้ เพื่อให้องค์การสะพาน
ปลาเป็นองค์กรท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม องค์การสะพานปลา จึงมีโนโยบายให้การสนับสนุน
ส่งเสริม โดยการจัดโครงการฝึกอบรมและการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณ เก่ียวกับ
โครงการท่ีสง่เสริมให้อาชีพการท าประมงสูค่วามยัง่ยืนด้วยให้ความรู้ ด้านการท าประมงแบบถูกกฎหมาย 
การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์จบัสตัว์น า้ การรักษาคณุภาพสตัว์น า้ การขนถ่ายสินค้าสตัว์น า้อย่างถูกสขุอนามัย
การส่งเสริมอาชีพเสริมของกลุ่มแม่บ้านชาวประมง การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ีประสบภัย 
อุดหนนุให้ทนุการศกึษาด้านประมง ตลอดจนการสร้างสิง่อ านวยความสะดวกและอ่ืนๆเป็นต้น ซึ่งเงินทุนใน
การช่วยเหลอืสนบัสนนุอุดหนนุได้จากงบประมาณประจ าปี กองทุนสง่เสริมการประมง โดยผ่านส านกังาน
สง่เสริมการประมง ประการส าคญั องค์การสะพานปลา ได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้วยการ
ปลอดการใช้แรงงานท่ีผิดกฎหมายโดยเฉพาะบนพืน้ท่ีของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงและเป็นมิตร
กบัสิง่แวดล้อมด้วยการสร้างความสมดลุย์ระบบนิเวศน์ ชาวประมงก็มีแหลง่น า้ธรรมชาติท่ีอุดมสมบรูณ์ท า
ให้สามารถจบัสตัว์น า้มากขึน้ การสร้างจิตส านึกจิตอาสาให้กับชาวประมงและประชาชนท่ีมีอาชีพซือ้ขาย
สตัว์น า้รวมถึงธุรกิจตอ่เน่ืองการท าประมง ในการประกอบอาชีพการท าประมง ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ก็เพื่อให้เป็นอาชีพท่ีสงัคมยอมรับ สามารถเลีย้งดูครอบครัวได้และยงัเป็นการส่งเสริมสุขอนามัย ท่ีดีให้
ประชาชนมีสตัว์น า้ที่สะอาด สดไว้บริโภคอย่างพอเพียง ถือเป็นการสง่เสริมสนบัสนุนเศรษฐกิจการประมง
ให้เข้มแข็งและยั่งยืนอยู่คู่กับประเทศไทยขณะเดียวกันเป็นการยกระดับ พัฒนาอาชีพประมง สร้าง
มลูคา่เพิ่มสตัว์น า้ เกิดการจ้างงานในท้องถ่ิน ท าให้อุตสาหกรรมการประมงรุ่งเรืองสบืตอ่ไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพื่อช่วยเหลอืชาวประมงและสร้างขวญั ก าลงัใจ 
  ๒.เพื่อพฒันายกระดบัชาวประมง ในการท าประมงท่ีถกูกฎหมาย 
  ๓.เพื่อสง่เสริมการใช้เคร่ืองมือการท าประมงท่ีถกูกฎหมาย 
  ๔.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
  ๕.เพื่อกลุม่เป้าหมายมีชีวิตท่ีดีขึน้ 
๓. เป้าหมายของโครงการ 
  ๑. ให้สามารถน าไปพฒันาตวัเองและตอ่ยอดอาชีพนีใ้ห้เข้มแข็ง 
  ๒. ให้กลุม่เป้าหมายมีความรู้ 
  ๓. สง่เสริม พฒันาเพื่อยงัชีพ สูเ่ชิงพาณิชย์ 

๔๘ 



 

 

 

  ๔. สร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ 
  ๕. ยกระดบักลุม่เป้าหมายให้สามารถเลีย้งดตูวัเองและสามารถเลีย้งดตูวัเองได้ 
๔. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ๑ ต.ค. ๒๕๕๘-  ๓๐ก.ย.๒๕๕๙ 
๕. งบประมาณ 
  จากงบประมาณท่ีตัง้ไว้ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
๖. สถานที่ด าเนินงาน 
  จงัหวดั ท่ีมีชาวประมง และเกษตรกรเพาะเลีย้งสตัว์น า้กลุม่ สหกรณ์ท่ีเก่ียวกบัประมง 
๗. รายละเอียดของโครงการ 
  ๑. คดัเลอืกกลุม่เป้าหมาย ผา่นสถาบนัการประมงสมาคม ประมงจงัหวดั 
  ๒. ประสานผู้น ากลุม่และหนว่ยงานท้องถ่ินท่ีมีวตัถปุระสงค์ตรงกนั และจดัหาวิทยากรแบ่ง
กิจกรรม ๒แบบ 
  ๒.๑ จดัอบรม ให้ความรู้ สง่เสริมอาชีพฯให้กลุม่เป้าหมายมีความรู้เก่ียวกบัการท าประมงท่ี
ถูกกฎหมาย  การรักษาคุณภาพสตัว์น า้อย่างถูกสขุอนามัย ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 
  ๒.๒ สนบัสนุนงบประมาณ ตามท่ีร้องขอเช่นงานวิจัยและพฒันา ผู้ประสบภยั ยกระดับ
สินค้าประมงตลอดจนการจัดหาเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพเช่นอุปกรณ์จับสตัว์น า้อุปกรณ์การรักษา
คุณภาพสตัว์น า้ลานตากและอ่ืนๆ หากโครงการใด มี ค่าใช้จ่ายเกิน ๕แสน ก็น าเสนอ ผออ. คกส. และ 
คกอ. 
อนมุติั ก่อนด าเนินการ 
  ๓. หากไม่เกินน าเสนอผออ. เพื่ออนมุติัโครงการฯ งบประมาณก าหนดการ 
  ๔. ลงพืน้ท่ีก่อนด าเนินกิจกรรม เพื่อตรวจความเรียบร้อยและความพร้อม 

๕. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
๖. น าเสนอ คกส.เพื่อทราบ 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ทางด้านเศรษฐกิจ 

1. ท าให้ชาวประมงมีแหลง่จบัสตัว์น า้มากขึน้ สร้างอาชีพ เกิดการจ้างงาน ท าให้มีรายได้

ไปเลีย้งดคูรอบครัว และอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือพฒันาเป็นโรงงาน ได้ 

2. ชาวประมงจับสตัว์น า้ด้วยเคร่ืองมืออุปกรณ์ ท่ีถูกตามกฎหมาย ท าให้มีอาชีพสร้าง

รายได้ สง่ผลกระทบเศรษฐกิจด้านประมงของประเทศ 

๔๙ 



 

 

 

3. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสตัว์น า้ ท าให้เกิดการลงทุน จ้างงาน ในชุมชน พัฒนาและ

ยกระดบัเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน สูอุ่ตสาหกรรมโรงงาน 

 ทางด้านสังคม 
1. ไม่ท าลายระบบนิเวศน์ ท าให้มีสตัว์น า้ให้จับอย่างต่อเน่ือง ด้วยเคร่ืองมืออุปกรณ์จับ

สตัว์น า้ที่ถกูกฎหมาย 

2. ท าให้ในชุมชนมีอาหารจากสตัว์น า้ ท่ีสะอาด ได้มาตรฐาน ไว้บริโภค  

3. ท าให้ชุมชนมีความอุดมสมบรูณ์ ไปด้วยสตัว์น า้และแหลง่จบัสตัว์น า้มากขึน้ 

4. สร้างความมัน่คงในอาชีพ จิตส านกึตอ่สงัคม  

 ทางด้านการเงิน 
  ๑. สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้กบัประชาชน ชาวประมง ในชุมชน 

๒. เกิดการลงทนุ จากธุรกิจตอ่เน่ืองการประมง กลุม่เป้าหมาย มีความมัน่คงในอาชีพ เกิด 
    การจ้างงาน  
๓. เศรษฐกิจหมนุเวียน สร้างความมัน่คงทางการเงินให้กบักลุม่เป้าหมาย 

๙. การบริหารจัดการ 
ส านกังานสง่เสริมการประมง องค์การสะพานปลา 

๑๐. ความเส่ียงของโครงการ 
๑. ด้านการบริหารโครงการ เน่ืองจากมีเจ้าหน้าที่จ ากดั กอปรกบั การด าเนินโครงการต้อง 

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม ท าให้มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง แต่หากก่อน
ด าเนินกิจกรรมใดๆแล้ว มีการส ารวจพืน้ท่ีและประเมินความเป็นไปได้ ก็จะท าให้ระดบัความเสี่ยงอยู่ใน
ระดบัท่ียอมรับได้ 
  ๒. ด้านงบประมาณ เน่ืองด้วย กองทนุสง่เสริมการประมง เป็นเงินท่ีได้รับจากสว่นแบ่งของ
การจัดเก็บรายได้ในการบริการ ของสะพานปลากรุงเทพ ดงันัน้ หากสะพานปลากรุงเทพ มีรายได้ลดลง 
สง่ผลต่อฐานะการเงินของกองทุนส่งเสริมฯ ด้วย จึงมีความเสี่ยงระดับมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ด าเนินกิจกรรม แตห่ากมีการจัดเก็บรายได้ดงักลา่วไม่จ ากัดเฉพาะท่ีสะพานปลากรุงเทพ ก็จะท าให้ความ
เสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
  ๓.ช่ือเสียงองค์การสะพานปลา  ในด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม หากไม่ด าเนินโครงการฯ ก็อาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงองค์การสะพานปลาได้ ในระดับปาน
กลาง แตห่ากด าเนินกิจกรรมท าให้รับรู้โดยทัว่ไปแล้ว ก็จะสง่ผลตอ่ช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ท่ีดีขึน้ 
 
 

๕๐ 



 

 

 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ กิจกรรม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

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

๑ จดัเตรียมหลกัสตูร / ก าหนดวนั
ฝึกอบรม/ด าเนินกิจกรรม 

            

๒ ตดิตอ่สถานท่ีอบรม/ชมุชน/
หน่วยงานท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง 

            

๓ จดัหาวทิยากร             

๔ คดัเลือกผู้เข้ารับการอบรมและชมุชน
ท่ีจะด าเนินกิจกรรม 

            

๕ ด าเนินการฝึกอบรม/กิจกรรม             
๖ ประเมนิผลการฝึกอบรม/กิจกรรม             

๕๑ 



 

 

 

โครงการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
โครงการฟืน้ฟู อนรัุกษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เป็นอีกโครงการหนึง่ท่ี องค์การ 

สะพานปลา ได้ก าหนดเป็นนโยบายท่ีต้องด าเนินการ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเป็นองค์ประกอบแรกท่ีชาวประมงและชุมชนต้องค านึงถึง กอปรกับหน่วยงานของรัฐได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญั และเห็นพร้องต้องกันโดยการจัดท าบันทึกความร่วมมือลงนามปฏิญญาระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม แก้ปัญหาลุม่
น า้ท่ีวิกฤต เน่าเสีย ดงันัน้ องค์การสะพานปลา เป็นองค์กรหนึ่งท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นมิตรต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเก่ียวกั บ การส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม จาก
กองทนุสง่เสริมการประมง อีกทัง้ยงัมีเจตนารมณ์ต้องการสง่เสริมให้ความรู้ ในด้านการฟืน้ฟู วิธีการอนุรักษ์ 
ป้องกันดูแล การสร้างจิตส านึก ให้กับเยาวชน ชาวประมงและประชาชนในชุมชนท่ีอาศัยติดแหล่งน า้
ธรรมชาติ ก็เพื่อให้กลุม่เป้าหมายเป็นชุมชนท่ีน่าอยู่ มีความสามัคคี ป้องการปัญหาการเน่าเสียของน า้ ลด
อาญากรรม ลดการย้ายถ่ินฐาน สร้างความรักความอบอุ่นท าให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้ากัน สง่ผลให้มี
แหลง่น า้สะอาดไว้อุปโภค บริโภค มีแหลง่จับสตัว์น า้มากขึน้ ถือเป็นการสง่เสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อม ขณะเดียวกนัก็ช่วยกนัรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้สง่ตอ่ให้ชนรุ่นหลงัดแูลตอ่ไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพื่อให้ประชาขนในชุมชนมี ความรู้ ในการดแูล ป้องกนั ฟืน้ฟู อนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  

๒.เพื่อให้ชุมชนมีน า้สะอาดไว้ อุปโภค บริโภค  
๓.เพื่อสร้างเสริมความมัน่คงให้มีแหลง่จบัสตัว์น า้มากขึน้ 
๔.เพื่อสง่เสริมเศรษฐกิจด้านประมงให้อยูคู่ก่บัประเทศ 
๕.เพื่อลดอาญากรรม 

๓. เป้าหมายของโครงการ 
  ๑.ให้ชุมชนเป้าหมาย และประชาชนรู้จกัวธีิดแูล ชุมชนให้นา่อยู ่

๒.ให้ชุมชนเป้าหมายมีแหลง่น า้ที่สะอาดสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
๓.ให้มีแหลง่จบัสตัว์น า้ใกล้บ้าน ไว้เลีย้งดตูวัเองและครอบครัวได้ 
๔.สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ จากสตัว์น า้ ท าให้ภาคภมิูใจในอาชีพและยอมรับมากขึน้ 
๕.ให้เกิดความสงบสขุในชุมชน 

๔. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ตลุาคม ๒๕๕๘ – กนัยายน ๒๕๕๙ 

๕๒ 



 

 

 

๕. งบประมาณ 
  จากงบประมาณท่ีตัง้ไว้ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
๖. สถานที่ด าเนินงาน 
  พืน้ท่ีบริเวณ ป่าชายเลน  แหลง่น า้ หรือ ชุมชนประมง กลุม่ท่ีมีชาวประมง ประชาชน อาศยั
อยูใ่กล้ 
๗. รายละเอียดของโครงการ 
  ๑.ประสานผู้น าชุมชน และหน่วยงานท้องถ่ิน ท่ีมีวตัถุประสงค์ตรงกัน และจัดหาวิทยากร 
แบง่กิจกรรม ๒ แบบ 
  ๑.๑ จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกในการการสง่เสริมฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

๑.๒ สนบัสนนุงบประมาณ ตามท่ีร้องขอท่ีเก่ียวกบัทรัพยากร สิง่แวดล้อม ตัง้ต้นน า้ถึง 
ปลายน า้ เช่น ทางเดิน ปลกูป่า ปลอ่ยสตัว์น า้ ศาลาพกัผ่อนป้าย คลอง แม่น า้ แหลง่น า้ ป่าชายเลน ระบบ
นิเวศ  เข่ือนป้องกนัการพงัทลายของชายฝ่ัง และอ่ืนๆ เป็นต้น 

๒. โครงการใดท่ีมีคา่ใช้จ่ายไม่เกิน ๕ แสนก็เสนอ คกส. และหากเกิน ๕ แสนบาท เสนอ  
คกอ.พิจารณา อนมุติ ก่อนด าเนินการ 

๓. ลงพืน้ท่ี ก่อนด าเนินกิจกรรม เพื่อดสูถานท่ีตรวจความเรียบร้อยและความพร้อม 
๔.รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
๕. น าเสนอ คกส.อีกครัง้เพื่อทราบผลการด าเนินโครงการฯ 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ทางด้านเศรษฐกิจ 

๑.ให้ชาวประมงมีแหลง่จบัสตัว์น า้มากขึน้ ท าให้มีรายได้ไปเลีย้งครอบครัว และพฒันาเป็น

อุตสาหกรรมประมงได้ 

๒.เม่ือประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชนจบัสตัว์น า้ได้มากขึน้ ท าให้มีรายได้ สง่ผลกระทบเศรษฐกิจ

ด้านประมงหมนุเวียนในระดบัชุนชน จงัหวดั สูภ่มิูภาคและประเทศตอ่ไป 

๓.ทรัพยากรอุดมสมบรูณ์ ก็ท าให้เกิดการลงทนุ จ้างงาน ในชุมชนได้ 

 ทางด้านสังคม 
๑.เป็นการช่วยกนัดแูล ระบบนิเวศน์แหลง่น า้ธรรมชาติ ซึง่เป็นแหลง่จบัสตัว์น า้ 

๒.ท าประมงไม่ผิดกฎหมาย วฎัจกัรธรรมชาติไม่เสียหาย ก็สร้างห่วงโซอาหารไว้บริโภคได้

เอง  

๓.ท าให้ชุมชนมีความอุดมสมบรูณ์ ไปด้วยสตัว์น า้และมีแหลง่น า้สะอาดไว้อุปโภค บริโภค 

๕๓ 



 

 

 

๔.สร้างจิตส านกึ จิตอาสา ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนนา่อยู่ 

 ทางด้านการเงิน 
  ๑. สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้กบัประชาชน ชาวประมง ในชุมชน 

๒. หากเหลอืก็น าไปขาย เกิดการค้าสตัว์น า้ สร้างอาชีพมีรายได้ในการเลีย้งดู 
๓. มีงานท าในชุมชน ก็ท าให้เศรษฐกิจดี สร้างความมัน่คงทางการเงินให้กบักลุม่เป้าหมาย 

๙. การบริหารจัดการ 
  ส านกังานสง่เสริมการประมง องค์การสะพานปลา 
๑๐. ความเส่ียงของโครงการ 
  ๑. ด้านการบริหารโครงการ เน่ืองจากมีเจ้าหน้าที่จ ากัด กอปรกับ การด าเนินโครงการต้อง
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม ท าให้มีความเสี่ยงในระดบัปานกลางแต่หากก่อน
ด าเนินกิจกรรมใดๆแล้ว มีการส ารวจพืน้ท่ีและประเมินความเป็นไปได้ ก็จะท าให้ระดบัความเสี่ยงอยู่ใน
ระดบัท่ียอมรับได้ 
  ๒. ด้านงบประมาณ เน่ืองด้วย กองทนุสง่เสริมการประมง เป็นเงินท่ีได้รับจากสว่นแบ่งของ
การจัดเก็บรายได้ในการบริการ ของสะพานปลากรุงเทพ ดงันัน้ หากสะพานปลากรุงเทพ มีรายได้ลดลง 
สง่ผลต่อฐานะการเงินของกองทุนส่งเสริมฯ ด้วย จึงมีความเสี่ยงระดับมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ด าเนินกิจกรรม แตห่ากมีการจัดเก็บรายได้ดงักลา่วไม่จ ากัดเฉพาะท่ีสะพานปลากรุงเทพ ก็จะท าให้ความ
เสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
  ๓.ช่ือเสียงองค์การสะพานปลา  ในด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม หากไม่ด าเนินโครงการฯ ก็อาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงองค์การสะพานปลาได้ ในระดับปาน
กลาง แตห่ากด าเนินกิจกรรมให้รับรู้โดยทัว่ไปแล้ว ก็จะสง่ผลตอ่ช่ือเสยีงในภาพลกัษณ์ท่ีดีขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๔ 



 

 

 

๑๐. แผนการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

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

๑ จดัเตรียมหลกัสตูร / ก าหนดวนั
ฝึกอบรม/ด าเนินโครงการ 

            

๒ ตดิตอ่สถานท่ีอบรม/ชมุชนประมง/
หน่วยงานท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง 

            

๓ จดัหาวทิยากร             

๔ คดัเลือกผู้เข้ารับการอบรม/ชมุชนประมง             

๕ ด าเนินการฝึกอบรม/โครงการ             
๖ ประเมนิผล รายงานการฝึกอบรม/

โครงการ 
            

๕๕ 



 

 

 

โครงการอุดหนุนการศึกษาด้านประมง 

๑.หลักการและเหตุผล 
โครงการให้ทนุด้านการศกึษา เป็นโครงการส าคญัอีกโครงการหนึง่ท่ี ส านกังานสง่เสริมการ 

ประมง ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายเงินในการด าเนินโครงการจาก 
ระเบียบองค์การสะพานปลา วา่ด้วยการให้ทนุการศกึษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภยัทางทะเล จากดอก
ผลบญัชีเงินฝากธนาคารทนุการศกึษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภยัทางทะเล และหากดอกผลไม่พอจ่าย 
ก็ให้เบิกจ่ายจากเงินทุนสง่เสริมการประมง  ซึ่งถือเป็นอันดับงานของส่งเสริมการประมง ทัง้นี ้องค์การ
สะพานปลามีเจตนารมณ์เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน แบ่งภาระค่าใช้จ่าย ให้กับ
บุตรชาวประมงผู้ประสบภยัทางทะเล และให้ความส าคญัในการสง่เสริมพฒันาการศึกษา ด้านการประมง
ให้เป็นท่ีรู้จกั และหวงัวา่จะเป็นประโยชน์กบักลุม่เป้าหมายสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพและพฒันา
ตัวเองยกระดับการศึกษา ฐานะ ท าให้มีรายได้ไปเลีย้งดูครอบครัว และสามารถพัฒนาชีวิตให้ดีขึน้
ขณะเดียวกนั องค์การสะพานปลา ก็ไม่ละเลยความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยให้การสนบัสนุนงบประมาณ
เก่ียวกบัการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ ด้วยการจดันิทรรศการให้ความรู้ด้านการประมง ให้กับเยาวชน สงัคม 
ถือเป็นอีกมิติหนึง่ท่ีเป็นมิตรตอ่สงัคม และประเทศชาติ 

ดงันัน้ องค์การสะพานปลา จึงให้การสนบัสนนุสง่เสริมงบประมาณดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ือง 
ทัง้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล และงบเผยแพร่ประชาสมัพันธ์การศึกษาด้าน
ประมง เพื่อเป็นสว่นหนึง่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม เป้าหมายก็เพื่อสร้างอนาคตให้กับเยาวชน
ของชาติ ลดอาชญากรรม มีวิธีคิดพฒันาตนเองและครอบครัว ไม่หลงผิดติดยาเสพติด ลดการย้ายถ่ินฐาน
ไปรับจ้างในเมือง สร้างความรักความอบอุ่นท าให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้ากัน ก็ส่งผลให้ประเทศชาติ
เจริญรุ่งเรืองสบืตอ่ชนรุ่นหลงั ตอ่ไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อช่วยเหลอืบุตรชาวประมงท่ีศกึษาด้านการประมงและบุตรผู้ประสบภยัให้มีความรู้ 
  ๒. เพื่อสง่เสริม เผยแพร่ การศกึษาด้านการประมงให้เป็นท่ีรู้จกั 
  ๓. เพื่อให้กลุม่เป้าหมายน าความรู้ไปประกอบอาชีพและพฒันาตวัเอง 
  ๔. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวกลุม่เป้าหมาย 
  ๕. เพื่อสง่เสริมให้กลุม่เป้าหมายมีชีวิตท่ีดีขึน้อยูไ่ด้ในสงัคมอยา่งภาคภมิูใจ 
๓. เป้าหมายของโครงการ 
  ๑. ให้กลุม่เป้าหมาย มีความรู้ยกระดบัการศกึษากลุม่เป้าหมาย 
  ๒. ให้ประชาสมัพนัธ์ช่ือเสยีง องค์ความรู้ ให้เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป 
  ๓. ให้สามารถเลีย้งดคูรอบครัวให้มัน่คงในการด ารงชีวิต 
  ๔. แบง่ภาระคา่ใช้จ่ายและเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจ 

๕๖ 



 

 

 

  ๕. ให้วิถีชีวิตกลุม่เป้าหมายเป็นท่ียอมรับในสงัคม 
๔. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๑ ตลุาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙ 
๕. งบประมาณ 
 จากงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙ 
๖. สถานที่ด าเนินงาน 
  สถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศ บุตรชาวประมงท่ีประสบภยัทางทะเล 
๗. รายละเอียดของโครงการ 
  ๑. ด าเนินตามแผนปฏิบติัประจ าปี 
  ๒. คดัเลอืกผา่นสถาบนัการศกึษา 
  ๓. ผา่นการพิจารณา การให้ทนุการศกึษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภยัทางทะเล และ 
ข้อบงัคบั “วา่ด้วยการเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินทนุสง่เสริมการประมง" ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๓๕แบง่ออกเป็น 

๑. ด้านการศกึษา 
   ๑.๑ผู้ศกึษาเก่ียวกบัการประมง 
   ๑.๒บุตรผู้ประสบภยั 

   ๒. ด้านเผยแพร่ความรู้ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการประมงและเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
  ๔.ขออนมุติั ผออ.เพือ่น าเสนอคกส. เพื่อพิจารณาและเพื่อทราบ 
  ๕. สง่มอบตัว๋แลกเงิน หรือ เช็ค พร้อมหนงัสอื 
  ๖. ติดตามรายงานผลการด าเนินการเข้าที่ประชุมคกส.ครัง้ตอ่ไปเพื่อทราบ 
  ๗. น ามาสรุปผลการด าเนินงานเม่ือมีการเปลีย่นแปลงคกส. และหรือสรุปผลงานการ
ด าเนินงานประจ าปี 
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ทางด้านสงัคมกลุม่เป้าหมายมีระดบัการศกึษาท่ีดีขึน้ ท าให้มีสติปัญญาอยา่งเป็นเหตเุป็นผล ไม่
หลงผิด สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ และจะได้เป็นท่ีการยอมรับในสงัคม ไม่ประกอบอาชีพท่ีผิดตอ่
กฎหมายหรือท าลายสงัคม สง่ผลตอ่ความเจริญของประเทศชาติ 
๙. การบริหารจัดการ 
  ส านกังานสง่เสริมการประมง 
๑๐. ความเส่ียงของโครงการ 
  ด้านทางเงิน เน่ืองจากเงินท่ีจ่ายเป็นเงินจากดอกผลบญัชีเงินฝากธนาคารทนุการศกึษาแก่
บุตรชาวประมงผู้ประสบภยัทางทะเล และหากดอกผลไม่พอจ่าย ก็ให้เบิกจ่ายจากเงินทนุสง่เสริมการประมง 
ซึง่มากจากสว่นแบง่ของการจดัเก็บรายได้ของสะพานปลากรุงเทพ ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นสภาวะรายได้ลดลงแตก็่
มีความเสีย่งในระดบัปานกลาง  

๕๗ 



 

 

 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

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

๑ ประสาน สถาบนัการศกึษา             

๒ คดัเลือกผู้ขอรับทนุ /พจิารณา 
หลกัเกณฑ์ 

            

๓ น าเสนอ ผออ. พจิารณาให้ความ
เห็นชอบ 

            

๔ น าเสนอ คกส. พจิารณา อนมุตั ิ             

๕ สง่หนงัสือแจ้งผล พร้อม ตัว๋แลกเงิน / 
เช็ค ให้กบัสถาบนัศกึษา/ผู้ ท่ีได้รับทนุ 

            

๖ ประเมนิผล รายงานผล             

๕๘ 



 

 

 

กลยุทธ์ที่๔   เพิ่มขีดความสามารถบริหารจดัการ 
 
ประกอบด้วย  ๖  โครงการ ได้แก่  

๑. โครงการน าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์( ECONOMIC 
VALUE MANAGEMENT: EVM)  

๒. โครงการปรับปรุงการก าหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อ
งาน(Competency) ในต าแหน่งต่างๆ 
 ๓.  โครงการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา  
 ๔.  โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) 
 ๕. โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการองค์ความรู้ Knowledge Management (KM)  
 ๖. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ(ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๙ 



 

 

 

โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมลูค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๑. หลักการและเหตุผล 
๑. นโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลงัได้ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจน าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร โดย
แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะท่ี ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ระยะท่ี ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และระยะท่ี ๓ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ และให้มีการบริหารจัดการอย่างต่อเน่ืองในปีต่อ ๆ ไป นอกจากนีส้ านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ยงัได้ก าหนดให้เป็นตวัชีว้ดัในบนัทกึข้อตกลงการประเมินผลการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
                    ๒. ระบบ EVM เป็นการค านวณผลก าไรทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งหมายถึงผลก าไรสทุธิจากการ
ด าเนินงานท่ีคงเหลอืหลงัจากหกัต้นทนุเงินทุนทัง้หมด ทัง้ต้นทุนเงินกู้  (ดอกเบีย้จ่าย) และต้นทุนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นต้นทนุคา่เสยีโอกาสท่ีไม่ได้แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนในงบบญัชีของรัฐวิสาหกิจ 
                    ๓. ระบบ EVM ท าให้เกิดรากฐานในการพัฒนากรอบธรรมาภิบาลมีความส าเร็จในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างผลก าไร พัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์ และบริการ สร้างความพึงพอใจของ
ลกูค้า ตลอดจนสร้างขวญัก าลงัใจให้พนักงานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
องค์กร และผู้ ถือหุ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
                    ๑. เพื่อให้องค์การสะพานปลามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้แก่องค์การสะพานปลา 
                    ๒. เพื่อเป็นการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
๓. เป้าหมาย 
                    องค์การสะพานปลามีการด าเนินงานเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการด าเนินงาน
ท่ีก าหนดไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๔. ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
                    ความส าเร็จจากแผนการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(EVM) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
                   ๑ ตลุาคม ๒๕๕๘– ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙ 
๖. งบประมาณด าเนินการ 
                    ไม่มี 
๗. สถานที่ด าเนินการ 
                    เป็นการด าเนินการทัง้องค์กร 

๖๐ 



 

 

 

๘. วิธีด าเนินการ 
                    ๑. ประชุมคณะกรรมการก าหนดทิศทางฯ และคณะท างานเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
ขององค์การสะพานปลา เพื่อก าหนดนโยบาย 
                    ๒. คณะท างานฯ จัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับแผน
วิสาหกิจ จัดท า EVA Value Driver Tree และงบทุนทรัพย์ทางเศรษฐศาสตร์ (Invested Capital) ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
                    ๓. ค านวณคา่ EP ของโครงการตา่ง ๆ ท่ีองค์การสะพานปลาจดัท าในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
                    ๔. ติดตามประเมินผลคา่ EP รายไตรมาส 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                    ๑. องค์การสะพานปลามีการน าระบบ EVM มาใช้บริหารจดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
                    ๒. องค์การสะพานปลามีก าไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) จากการด าเนินงานจริงสงูกวา่ก าไรทาง
เศรษฐศาสตร์เป้าหมาย (ค านวณจากงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙) 
๓. องค์การสะพานปลาได้รับคะแนนการประเมินผลการด าเนินงานในส่วนของการน าระบบ EVM มาใช้
บริหารจดัการได้ไม่น้อยกวา่ระดบั ๓ 
๑๐. แผนการด าเนินงาน 
ล า 
ดบั 

กิจกรรม ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. 

๑ ค านวณ EP             
๒ จดัท างบทนุทรัพย์ 

ทางเศรษฐศาสตร์ 
            

๓ จดัท า Value Driver 
Tree 

            

๔ วเิคราะห์โครงการลงทนุ 
ตา่ง ๆ 

            

๕ จดัท าแผนท่ียทุธศาสตร์             
๖ การน าคา่ EP มาใช้ 

ประเมนิ 
            

๗ ตดิตามและประเมนิผล 
คา่ EP 

            

 
 

 
 

๖๑ 



 

 

 

โครงการปรับปรุงการก าหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ 
ที่จ าเป็นต่องาน(Competency)ในต าแหน่งต่างๆ 

 
๑.  หลักการและเหต ุ
  ตามท่ีองค์การสะพานปลาได้ด าเนินการจัดท าสมรรถนะหลักขององค์กร (Core 
Competency) แล้วในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ส าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลา จะ
ด าเนินการจัดท าสมรรถนะของกลุม่งาน (FunctionalCompetency) เพื่อให้ได้ความมั่นใจว่าพนกังานของ
องค์การสะพานปลาจะมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ เพียงพอตอ่การปฏิบติังานตามต าแหน่ง และน าไปสู่
การพฒันาบุคลากรได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
๒.  วัตถุประสงค์ 
   เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลขององค์การสะพานปลา 
๓.  เป้าหมายโครงการ 
   ๑. จดัท าสมรรถนะของกลุม่งาน (FunctionalCompetency)ให้ครบในระดบัฝ่ายของทกุ
สายงาน 
   ๒.  จดัท าพจนานกุรมความสามารถ (Competency Dictionary) ขององค์การสะพานปลา 
๔.  ตัวชีว้ัดโครงการ 
   ด าเนินจากจดัท าสมรรถนะของกลุม่งาน (FunctionalCompetency)และพจนานกุรม
ความสามารถ (Competency Dictionary) 
๔.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   ด าเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๕.  งบประมาณ 
   ไม่มี ( จดัประชุมหรือสมัมนาภายในองค์กร) 
๖.  สถานที่ด าเนินการ 
   ทกุหนว่ยงานขององค์การสะพานปลา 
๗.  รายละเอียดโครงการ 
   ๑.  ประชุมคณะท างาน เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
   ๒.  ศกึษาและจดัท าสมรรถนะของแตล่ะกลุม่งาน 
   ๓.  จดัท าพจนานกุรมความสามารถ (Competency Dictionary)  
   ๔.  เสนอผู้บริหารองค์การสะพานปลาให้ความเห็นชอบ 
   ๕.  ประกาศใช้และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ทัง้องค์กร 
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๖๒ 



 

 

 

๘.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  องค์การสะพานปลาสามารถก าหนดขีดความสามารถหรือสมรรถนะของแตล่ะสายงาน
ได้อยา่งชดัเจนครบทกุสายงาน 
   ๒.  กอ่ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการบุคลากร 
   ๓.  องค์การสะพานปลามีพจนานกุรมความสามารถ (Competency Dictionary) ส าหรับ
เป็นเอกสารอ้างอิงและใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการองค์กร ตอ่ไป 
๑๐.  การบริหารจัดการ 
   ด าเนินการโดยส านกังานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพฒันาองค์กร 
๑๑. แผนการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

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

๑ ศกึษาและจดัท าสมรรถนะของแตล่ะกลุม่งาน             

๒ ร่างการจดัท า (FunctionalCompetency)             

๓ ประชมุคณะท างานเพ่ือตดิตามการ
ด าเนินงาน 

            

๔ เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ             

๖๓ 



 

 

 

โครงการพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตามแผนปฏิบัติการองค์การสะพานปลา 
โครงการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
  องค์การสะพานปลาได้จดัท าโครงการฝึกอบรมพนกังานประจ าปีภายใต้แผนวิสาหกิจ(แผน
ทบทวนบทบาทองค์กร) พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓  และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลท่ีส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก าหนดรายละเอียดไว้ในการจัดท าตวัชีว้ดั
ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของการประเมินผลรัฐวิสาหกิจในแตล่ะปี 
  ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ องค์การสะพานปลาได้พิจารณาจัดท าแผนฝึกอบรม
ประจ าปี โดยได้ก าหนดหลกัสตูรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกบันโยบายท่ีคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ได้มอบไว้  ทัง้นีเ้น่ืองจากองค์การสะพานปลายงัอยู่ในช่วงการพลิกฟืน้องค์กร การด าเนินการยงัไม่บรรลุ
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานยงัอยู่ในภาวะการณ์ท่ีต้องควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีนโยบายใน
การปรับลดงบประมาณ หรือด าเนินการอยา่งรัดกมุ  ให้สอดคล้องกบัฐานะการสภาวะการณ์ขององค์กร  แต่
คงไว้ส าหรับหลกัสตูรการฝึกอบรมที่มีความจ าเป็นในการสง่เสริมความรู้ความสามารถของพนกังาน ในการ
ด าเนินงานเพื่อสนบัสนุนและรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในภาพรวมองค์กรท่ีก้าวสูก่ารด าเนินธุรกิจประมงอย่างยงัยืน รวมถึงธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องด้านการประมงครบวงจร  ซึง่จะเป็นฐานท่ีมัน่คงให้กบัประเทศและตอบสนองสงัคมได้อยา่งชัดเจน
และเป็นรูปธรรม ตาม พรบ.ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑. เพื่อพฒันาบุคลากรขององค์การสะพานปลา ให้มีความรู้ความสามารถ ทกัษะในการ
ปฏิบติังานให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
  ๒.๒. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายท่ี 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนดและตวัชีว้ดัจัดการบริหารจัดการองค์กร ตาม
บนัทกึข้อตกลง การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
  ๒.๓. เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพฒันาบุคลากรขององค์การสะพานปลา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓   
๓. เป้าหมายของโครงการ 
  ๓.๑. ด าเนินการฝึกอบรมครบถ้วนตามโครงการท่ีก าหนดไว้ 
  ๓.๒. มีการสนับสนุนและจัดสง่พนกังานเข้ารับการอบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอกใน
หลกัสตูรท่ีมีความจ าเป็น เร่งดว่น ตามท่ีได้รับอนมุติัจาก ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา  
  ๓.๓. การประเมินความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความพงึพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ 

๖๔ 



 

 

 

๔. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ( ๑ ตลุาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙ ) 

๕. งบประมาณ 
  วงเงินงบประมาณด าเนินการของโครงการประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕.๑ จดัฝึกอบรมภายในของหนว่ยงาน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕.๒ จดัฝึกอบรมโดยสง่พนกังานไปฝึกอบรมกบัหนว่ยงานหรือสถาบนัตา่งๆจ านวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดฝึกอบรมภายในขององค์การสะพานปลาตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ล าดบั หลกัสตูร 

จ านวน 
(คน) 

วนั/สถานท่ี 
ในการจดั
ฝึกอบรม 

หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ 

 

วทิยากร/
ผู้ทรงคณุวฒุิ 

งบประมาณ หมายเหต ุ
 

๑. หลกัสตูร “การตรวจสอบ
คณุภาพสตัว์น า้,หลกัการรักษา
สขุอนามยัในการขนถ่ายสนิค้า
สตัว์น า้และให้ความรู้การ
ป้องกนัการท าประมงผิด
กฎหมาย (IUU  Fishing : 
Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing )” 
หมายเหต ุ: ด าเนินการปีละ 1-
2 ครัง้ 

 

๓๐ คน 

๑-๒ วนั 

กทม./ตจว. 

ฝบร.-สบค.-
ผอร 

และ 

ฝยศ.- สสส. 

วทิยากรจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

ราชการ/เอกชน 

๖๐,๐๐๐.- 
บาท 

 
เก่ียวข้องบนัทึก
ข้อตกลงของ 

Tris 

๒. 
 
 
 

การสมัมนาเชิงปฏิบตักิารหัวข้อ 
“การจดัท าแผนปฏิบตักิาร แผน
บริหารความเส่ียงและการ
ควบคมุภายใน” ประจ าปี 
๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 ๘๐ คน 

 
 
 ๒ วนั /
กทม.  

ฝบร.-สบค.-
ผอร. 

และ  

ฝยศ.- สตป. 

 

จากหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบใน
การด าเนินการ
จดัท าแผน 
  ฝยศ.- สตป. 

 

 

๑๓๐,๐๐๐.- 
บาท 

 

เป็นการระดมความคดิ
ของหน่วยงาน อสป. ใน
การจดัท าแผนปฏิบตัิ
การฯ ประจ าปี และ
เก่ียวข้องกบับนัทึก
ข้อตกลงของ Tris  

๓. หลกัสตูร “อาชีวอนามยั 
แนวทางป้องกนัอคัคีภยัและ
ความปลอดภยัในการท างาน” 
-  หวัข้อ ความรู้เก่ียวกับการใช้
อปุกรณ์การดบัเพลงิ การ

 
 
 ๓๐ –  
๔๐ คน 

 
 
    ๑ วนั/
กทม. 
 

ฝบร.-สบค.- 

ผอร. 

และ 

ผสร. 

 
วทิยากจาก 
ศนูย์ป้องกนั
อคัคีภยั 
ส านกังาน

 

 

๓๐,๐๐๐.-
บาท 

 
 
 

เก่ียวข้องกบับนัทึก
ข้อตกลงของ Tris 

๖๕ 



 

 

 

ป้องกนัอคัคีภยั และการหนีไฟ  
(พนกังานท่ีปฏิบตังิานใน
กรุงเทพและปริมณฑล) 
หมายเหต ุ:  อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครัง้ 

คณะกรรมกา
รความ

ปลอดภยัฯ 

ดบัเพลงิยาน
นาวา 

 
 

๔ หลกัสตูรสง่เสริมคณุธรรม
จริยธรร 
ธรรมาภิบาลและป้องปรามการ
ทจุริต 
 

 
- 

 
 ๑ วนั/กทม. 
 

ฝบร.-สบค.-
ผอร 

 

วทิยากรจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

๒๕,๐๐๐.-
บาท 

 
เก่ียวข้องบนัทึก
ข้อตกลงของ 

Tris 

๕ หลกัสตูร “การพฒันาทกัษะ
การให้บริการ (Positive 
Service Mind)” 

- 

 
 ๑ วนั/กทม. 
 

ฝบร.-สบค.-
ผอร 

 

วทิยากรจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

๒๕,๐๐๐.-
บาท 

 
เก่ียวข้องบนัทึก
ข้อตกลงของ 

Tris 
๖ หลกัสตูร “กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์

เพ่ือสร้างความคุ้นเคย (Ice 
Breaking) 

- 

 
 ๑ วนั/กทม. 
 

ฝบร.-สบค.-
ผอร 

 

วทิยากรจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

๓๐,๐๐๐.-
บาท 

 
เก่ียวข้องบนัทึก
ข้อตกลงของ 

Tris 
 รวมทัง้สิน้       

อบรมภายใน จ านวน   
๖  หลักสูตร 

งบประมาณการฝึกอบรมภายในที่ต้องด าเนินการทัง้สิน้
เป็นเงนิ 

๓๐๐,๐๐๐.- 
บาท 

 

(และเป็นข้อสังเกตชีุแ้นะของคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่มีความเห็นว่าองค์การสะพานปลา
ควรต้องด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้กับพนักงาน)  
ตารางจัดส่งพนักงานองค์การสะพานปลาไปศึกษา ฝึกอบรมในสถาบันต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ล าดบั รายช่ือหลกัสตูร  วงเงินงบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑ โครงการสนบัสนนุพนกังานองค์การสะพานปลาศกึษา ฝึกอบรมในสถาบนั
ภายนอก 

ด าเนินการ
ตลอด

ปีงบประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐.-  

รวม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

หมายเหตุ : ด าเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมขององค์กรจะด าเนินการจดัส่งบคุลากร
ตามความจ าเป็นและเร่งด่วนของแต่ละหน่วยงาน 

 

๖๖ 



 

 

 

๖. สถานที่ด าเนินงาน 
          ๑. สถานท่ีด าเนินงานการจดัฝึกอบรมภายในของหนว่ยงาน ได้แก่ ท่ีตัง้ของสะพานปลา  
ทา่เทียบเรือประมง หนว่ยงานราชการ , รัฐวิสาหกิจ สถาบนัต่าง ๆ รวมถึงห้องประชุม สมัมนาของโรงแรม
ในบริเวณใกล้เคียงหนว่ยงาน  
 ๒. สถานท่ีด าเนินงานส าหรับจดัสง่พนกังานไปศกึษา ฝึกอบรมในสถาบนัตา่งๆ จะขึน้อยูก่บัความจ าเป็น
และเร่งด่วนของระบบงานพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีในการจัดฝึกอบรมแต่ละหลกัสูตรของหน่วยงานภาย
นอกนัน้ๆ 

๗. รายละเอียดของโครงการ 

          โครงการฝึกอบรมพนกังานองค์การสะพานปลาตามแผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙มีรายละเอียดดงันี ้

      ๑  หลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพสัตว์น า้และหลกัการรักษาสุขอนามัยในการขนถ่าย                                             
สินค้าสตัว์น า้และให้ความรู้การป้องกันการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU  Fishing : Illegal Unreported 
and Unregulated Fishing )” 
           - หลกัการดแูลสขุลกัษณะในการท างาน  

        - หลกัการตรวจสอบ และดแูลรักษาคณุภาพสตัว์น า้ให้ได้มาตรฐานสากล 
        - (IUU  Fishing : Illegal Unreported and Unregulated Fishing ) 

  ๒. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ ทิศทางพฒันายทุธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงาน  
องค์การสะพานปลา 
                         ๒.๑ การสมัมนาเชิงปฏิบติัการหวัข้อ “การจดัท าแผนปฏิบติัการ แผนบริหารความเสีย่ง  
                         และการควบคมุภายใน” ประจ าปี ๒๕๕๙    
  ๓. หลกัสตูร “อาชีวอนามยั แนวทางป้องกนัอคัคีภยัและความปลอดภยัในการท างาน” 
                 -  หวัข้อความรู้เก่ียวกบัการใช้อุปกรณ์การดบัเพลงิ การป้องกันอัคคีภยั และการหนี
ไฟ 
      ๔.หลกัสตูร “สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและป้องปรามการทจุริต” 
                                    (หมายเหต ุ: การด าเนินงานในหลกัสตูรท่ี ๔ อาจด าเนินการสอดแทรกหวัข้อการ 
                                    คณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล เข้าอยูใ่นการอบรม ประขมุ สมัมนา ประจ าปี  
                                    ตามความเหมาะสม) 
 ๕.  หลกัสตูร “การพฒันาทกัษะการให้บริการ (Positive Service Mind)” 
  - ความส าคญัของการบริการด้วยใจ 
  - ความคาดหวงัของลกูค้า 

๖๗ 



 

 

 

  - การรณรงค์การให้บริการด้วยหวัใจและรอยยิม้ 
  - จดักิจกรรมน าร่องโครงการรณรงค์การให้บริการด้วยหวัใจและรอยยิม้ 

๖. หลกัสตูร “กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคย (Ice Breaking)  
 - จัดกิจกรรมเพื่ อประสบการณ์เรียนู้ เ ป็นการเน้นสา ระรวบยอด เพื่ อ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทศันคติความเข้าใจและก่อให้เกิดทกัษะใหม่ๆเพื่อ
น าไปใช้ในการท างาน 

 - กิจกรรมละลายพฤติกรรมมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่าง
ผู้ รับการฝึกอบรม  สร้างบรรยากาศแห่งการเปิดเผยตวัเองให้ผู้ อ่ืนรู้จักและเป็น
ประโยชน์ในการฝึกอบรม 

๕. โครงการสนับสนุนพนกังานองค์การสะพานปลาศึกษา ฝึกอบรมในสถาบนัภายนอก
ตลอดปีงบประมาณ 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
           พนกังานองค์การสะพานปลามี ทกัษะ ความรู้ความสามารถ ในด้านตา่งๆ ดงันี  ้
  ๑. ด้านการบริหารจดัการตลาดสนิค้าสตัว์น า้ และสง่เสริมการสง่ออกสนิค้าสตัว์น า้ 
  ๒. ด้านเทคนิคการตลาด เพื่อการบูรณาการธุรกิจสมยัใหม่ ได้สอดคล้องกบัโครงสร้าง
ทิศทาง  
                         ยทุธศาสตร์ องค์การสะพานปลา ๒๕๕๙-๒๕๖๒๓ 
  ๓. ด้านการด าเนินกลยทุธ์จดัสง่เสริมฐานะ สวสัดิการ และสงัคมประมงไทย  
  ๔. ด้านการด าเนินงานด้านพฒันาสขุลกัษะ อาชีวอนามยั และลดปัญหาสิง่แวดล้อม 
  ๕. ด้านการบริหารจดัการองค์กรสมยัใหม่ ไปประยกุต์ใช้ตอ่องค์กรและสงัคมสว่นรวม
(CSR) 
  ๖. องค์การสะพานปลาสามารถวิเคราะห์ความคุ้มคา่ในการจดัฝึกอบรม(ROI) และได้รับ   
                         ผลตอบแทนเป็นความรู้ความสามารถของพนกังานองค์การสะพานปลาท่ีคุ้มคา่ตอ่  
                         งบประมาณท่ีใช้จดัฝึกอบรม 

๗. แนวทางการดแูลรักษาความปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยั และการใช้อุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องอยา่งถกูวธีิ 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
          แผนกฝึกอบรม  ส านกังานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพฒันาองค์กร 
 
 
 

๖๘ 



 

 

 

๑๐. แผนการด าเนินงาน 

 
 

โครงการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  องค์การสะพานปลาได้จดัท าโครงการฝึกอบรมพนกังานประจ าปีภายใต้แผนวิสาหกิจ(แผน
ทบทวนบทบาทองค์กร) พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒  และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลท่ีส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก าหนดรายละเอียดไว้ในการจัดท าตวัชีว้ดั
ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของการประเมินผลรัฐวิสาหกิจในแตล่ะปี 
  ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลาได้พิจารณาจัดท าแผนฝึกอบรม
ประจ าปี โดยได้ก าหนดหลกัสตูรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกบันโยบายท่ีคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ได้มอบไว้  ทัง้นีเ้น่ืองจากองค์การสะพานปลายงัอยู่ในช่วงการพลิกฟืน้องค์กร การด าเนินการยงัไม่บรรลุ
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานยงัอยู่ในภาวะการณ์ท่ีต้องควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีนโยบายใน
การปรับลดงบประมาณ หรือด าเนินการอยา่งรัดกมุ  ให้สอดคล้องกบัฐานะการสภาวะการณ์ขององค์กร  แต่
คงไว้ส าหรับหลกัสตูรการฝึกอบรมที่มีความจ าเป็นในการสง่เสริมความรู้ความสามารถของพนกังาน ในการ
ด าเนินงานเพื่อสนับสนุนและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในภาพรวมองค์กรท่ีก้าวสูก่ารด าเนินธุรกิจประมงอย่างยงัยืน รวมถึงธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องด้านการประมงครบวงจร  ซึง่จะเป็นฐานท่ีมัน่คงให้กบัประเทศและตอบสนองสงัคมได้อยา่งชัดเจน
และเป็นรูปธรรม ตาม พรบ.ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  

๒. วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑. เพือ่พฒันาบุคลากรขององค์การสะพานปลา ให้มีความรู้ความสามารถ ทกัษะในการ
ปฏิบติังานให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

  ๒.๒. เพือ่พฒันาระบบการบริหารจดัการด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายท่ี 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนดและตวัชีว้ดัจดัการบริหารจดัการองค์กร ตาม
บนัทกึข้อตกลง การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

  ๒.๓. เพือ่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพฒันาบุคลากรขององค์การสะพานปลา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒   
๓. เป้าหมายของโครงการ 

  ๓.๑. ด าเนินการฝึกอบรมครบถ้วนตามโครงการท่ีก าหนดไ 

โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) 

ล ำดบั รำยช่ือหลกัสตูร 
 

พ.ศ.๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๖ แก่คณะอนุกรรมการ
ด้านยุทธศาสตร์การบริหารขององค์การสะพานปลา เพ่ือให้
ความเห็นชอบในการด าเนินงาน 

            

๑ หลักสูตร “แนวทางการจัดการองค์กรสมัยใหม่ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและหลักธรรมาภิบาล” 

            

๒ หลักสูตร “แนวทางการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นต่องาน (Competency) และ
กระบวนการประเมินผลตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
(KPI)” 

            

๓ หลักสูตร “ การตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ าและ
หลักการรักษาสุขอนามัยในการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า” 

            

๔ หลักสูตร “เทคนิคการตลาดมุ่งสู่การบูรณาการธุรกิจ
เชิงรุกขององค์กร” 

            

๕ 

 
และ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “หลักการจัดท า
แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน” ประจ าปี ๒๕๕๗ 

            

๖ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ“บทบาทและทิศทาง
ขององค์การสะพานปลาในอนาคตต่อพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖” 

            

๗ 

 

 

 

 
และ 

หลักสูตร “อาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและ
ความปลอดภัยในการท างาน” 

โดยแบ่งออกเป็น ๒ หัวข้อ ประกอบด้วย 

            

-  หัวข้อ ความรู้เก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัยและการ
หนีไฟ(พนักงานที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพและปริมณฑล) 

 

-  หัวข้อความรู้เก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัยและวิธีการ
ดับไฟ (พนักงานที่ปฏิบัติงานท่าเทียบเรือประมง) 

  

๘ โครงการสนับสนุนพนักงานองค์การสะพานปลาศึกษา
ฝึกอบรมในสถาบันภายนอก 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
และความส าคัญเร่งด่วนของระบบงานพัฒนาบุคลากร
ในปีงบประมาณ) 

ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

หมายเหตุ: 
-  การด าเนินงานใน หลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรม สัมมนา และระยะเวลาในการด าเนินการ   
                         อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสภาวการณ ์
 

ล าดับ รายช่ือหลักสูตร 
 

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ หมาย
เหตุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

๑ เตรียมความพร้อมด าเนินการฝึกอบรม              

๒ น าเสนอแผนการฝึกอบรมตอ่คณะคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา 

             

๓ หลกัสตูร “กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคย (Ice Breaking) 

             

๔ หลกัสตูร “ การตรวจสอบคณุภาพสตัว์น า้และ
หลกัการรักษาสขุอนามยัในการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้
และให้ความรู้การป้องกนัการท าประมงผิดกฎหมาย 
(IUU  Fishing : Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing )” 

             

๕ หลกัสตูร “อาชีวอนามยั แนวทางป้องกนัอคัคีภยัและ
ความปลอดภยัในการท างาน” 
-  หวัข้อ ความรู้เก่ียวกับการใช้อปุกรณ์การดบัเพลงิ 
การป้องกนัอคัคีภยั และการหนีไฟ  (พนกังานท่ี
ปฏิบตังิานในกรุงเทพและปริมณฑล) 

             

๖ การสมัมนาเชิงปฏิบตักิารหัวข้อ “หลกัการจดัท า
แผนปฏิบตักิาร แผนบริหารความเส่ียง และการ
ควบคมุภายใน” ประจ าปี ๒๕๖๐ 

             

๗ 
 

หลกัสตูรสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล
และการป้องปรามการทจุริต 

             

๘ หลกัสตูร “การพฒันาทกัษะการให้บริการ (Positive 
Service Mind)” 

             

โครงการสนบัสนนุพนกังานองค์การสะพานปลาศกึษา
ฝึกอบรมในสถาบนัภายนอกเพ่ือเพิ่มพนูความรู้และเทคนิคตา่ง 
ๆ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีและความส าคญัเร่งดว่นของระบบงาน
พฒันาบคุลากรในปีงบประมาณ) 

ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

หมายเหต:ุ 
-  การด าเนินงานใน หลกัสตูร/หวัข้อการฝึกอบรม ประชุม สมัมนา และระยะเวลาในการด าเนินการอาจมีการ 
เปล่ียนแปลงได้ตามสภาวการณ์ 
 

¶  
                                                 

 
 
 

๖๙ 
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๑. หลักการและเหตุผล 
  การท างานในโลกยุคปัจจุบนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านๆอย่างรวดเร็ว  องค์กรต้อง
พร้อมรับกับการปรับเปลี่ยนระบบการท างานให้ทนัสมัย ต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลาจาก
ปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกองค์กร บุคลากรและผู้บริหารในองค์กรต้องได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 
เช่ือถือได้ ทนัสมยั ตรงความต้องการและทนัตอ่เวลา เพื่อน าไปสูก่ารบริหารงานให้บรรลเุป้าหมายได้ 

องค์การสะพานปลามีหน่วยงานท่ีท างานในหลากหลายหน้าท่ี แต่ยังไม่มีการบูรณาการ
ข้อมูลต่างๆ ขององค์กร เช่น ข้อมูลทางด้านบญัชี การเงิน ข้อมูลด้านบุคลากร การพสัดุ การงบประมาณ 
ข้อมูลด้านกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อน าไปสู่การแสดงผลทาง
สารสนเทศสูผู่้บริหารใช้ประกอบการตดัสนิใจในการบริหารงานให้บรรลเุป้าหมายได้  
๒.  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้องค์การสะพานปลามีระบบท่ีน ามาประมวลผลสารสนเทศท่ีได้รับมาจากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องในหลายๆด้าน ภายในองค์กร รวมถึงบริหารขัน้ตอนในการท างานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้
สารสนเทศท่ีถูกต้อง สามารถน ามาเข้าสูร่ะบบเพื่อช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นผลการปฏิบติังานทัว่ไปภายใน
องค์กรได้ ท าให้สามารถควบคมุจดัการและวางแผนให้บรรลเุป้าหมายได้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
๓.  เป้าหมายของโครงการ  
  ๓.๑ บริหารจัดการขัน้ตอนการท างานในหน่วยงานต่างๆ และจัดท าฐานข้อมูล เพื่อให้ได้
สารสนเทศท่ีถกูต้องให้สามารถน าไปพฒันาเป็นแหลง่ข้อมูลน าเข้าระบบ MIS ได้อย่างน้อย ๒ แหลง่ข้อมูล
(Module) 
  ๓.๒ จัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) ท่ีสามารถน าสง่หรือเผยแพร่รายงานสู่
ผู้บริหาร โดยสามารถถกูปรับแตง่ให้เหมาะสมกบัผู้ใช้ได้ 
๔. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  พฤษภาคม ๒๕๕๘ – กนัยายน ๒๕๕๙ 
๕. งบประมาณ 
  - 
๖.  สถานที่ด าเนินงาน 
  องค์การสะพานปลา 
๗.  รายละเอียดของโครงการ 
   เป็นระบบท่ีต้องออกแบบเพื่อน าเสนอรายงานสารสนเทศให้กับระดบัผู้บริหารหลากหลาย
ระดับ โดยรายงานท่ีได้จะต้องมีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผน และท าให้มองเห็นผลการ
ปฏิบติังานทั่วไปภายในองค์กรได้ ระบบจะรายงานผลโดยใช้ข้อมูลจากแหลง่ข้อมูลน าเข้าจากระบบตาม

๗๐ 



 

 

 

สว่นงานต่างๆ เช่น ระบบบุคคล ระบบบญัชี/การเงิน/งบประมาณ ระบบการพสัดุ ระบบสารบรรณ ระบบ
การประมวลผลจดัเก็บรายได้ ระบบสนิเช่ือ/บริหารหนี ้ฯลฯ ท่ีอาจมีการเช่ือมโยงกนั น ามาผ่านกระบวนการ
ประมวลผลให้เป็นรายงานสรุปผลท่ีผู้บริหารจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม และ
ตดัสนิใจได้ตอ่ไป ดงัรูป 
 
 

 

 

 
 

๗.๑ บริหารจดัการขัน้ตอนการท างานในหนว่ยงานตา่งๆ ให้สามารถจดัท าฐานข้อมูลน าไป
เป็นแหลง่ข้อมูลน าเข้าเพื่อการประมวลผลในระบบ  MIS เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีถูกต้อง ตรงประเด็น เป็น
ปัจจุบนั ออกรายงานสูผู่้บริหารได้ตอ่ไป 
  ๗.๒ จัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) ท่ีสามารถน าสง่หรือเผยแพร่รายงานสู่
ผู้บริหาร โดยสามารถถกูปรับแตง่ให้เหมาะสมกบัผู้ใช้ได้ 
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ ท าให้การปฎิบติังานมีความรวดเร็วมากขึน้ 
๘.๒ ช่วยลดต้นทนุการด าเนินการอนัเน่ืองมาจากการปฎิบติังานมีความรวดเร็วขึน้ 
๘.๓ การประสานงานเป็นไปด้วยความเข้าใจมากขึน้จากการใช้ข้อมลูร่วมกนัได้ 
๘.๔ สามารถให้บริการผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีได้ดีขึน้และรวดเร็วขึน้ 

๙. การบริหารจัดการ 
บริหารจดัการโดย หนว่ยงานท่ีต้องเป็นแหลง่ข้อมลูน าเข้า, ส านกังานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐. ความเส่ียงของโครงการ 
  ความเสีย่งตอ่การได้รับการสนบัสนนุงบประมาณไม่เพียงพอ  
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๗๑ 



 

 

 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ กิจกรรม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

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

๑ ศึกษาข้อมูลความต้องการของระบบ             

๒ วิเคราะห์ระบบเพ่ือการออกแบบ             

๓ ก าหนดร่างของเขตของงาน             

๔ คัดเลือก ท าสัญญาและจัดสรรงบประมาณ             

๕ ด าเนินตามโครงการ             

๖ ติดตามประเมินผลและปรับปรุง             

๗๒ 



 

 

 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management (KM) ต่อเน่ือง 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

  องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีการเปิดด าเนินกิจกรรมมากนาน กว่า 60 ปี การ
ด าเนินงานตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนัจึงควรมีการถ่ายถอดความรู้สูบุ่คคลากรขององค์กร รวมถึงความรู้ด้านท่ี
เก่ียวข้องด้านต่างๆ อันจะก่อให้เกิดการพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง การพฒันาระบบบริหารจัดการองค์
ความรู้ Knowledge Management  เป็นกระบวนการสร้าง ประมวลความรู้ภายในองค์กรมาใช้ในการการ
ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน าองค์ความรู้ทุกด้านท่ีเก่ียวข้อง 
เช่ือมต่อเข้ากับฐานข้อมูลและฐานความรู้ต่างๆจากภายในองค์การสะพานปลา และจากฐานความรู้
ภายนอกเพื่อให้พนกังานขององค์การสะพานปลาจะได้น าความรู้ไปด าเนินงานในสว่นงานท่ีเก่ียวข้องได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อสง่เสริมให้องค์การสะพานปลาเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้   
๒.๒ เพื่อให้พนักงานขององค์การสะพานปลามีความรู้ในด้านท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน

น าไปสร้างมาตรฐานการปฏิบติังานตอบสนองนโยบายขององค์การสะพานปลา 
๓.  เป้าหมายของโครงการ  
  ๓.๑ สร้างกิจกรรมท่ีส่งเสริมการแบ่งปันความรู้/ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จาก
เจ้าของงานไม่น้อยกวา่จ านวน ๓ เร่ืองหรือกิจกรรม 

๓.๒ สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ส าหรับการปฏิบติังาน โดยบุคลากรเจ้าของงานไม่น้อย
กวา่ ๓ เร่ือง  
๔. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๕. งบประมาณ 
  - 
๖.  สถานที่ด าเนินงาน 

องค์การสะพานปลา/อินทราเน็ตองค์การสะพานปลา 
๗.  รายละเอียดของโครงการ 
  เป็นโครงการตอ่เน่ือง ส ารวจเนือ้หาจากหนว่ยงานตา่งๆ องค์ความรู้ท่ีกระจดักระจายแปลง
เป็นดิจิตอลส าหรับการน าข้อมูลเข้าสูร่ะบบบริหารจัดการองค์ความรู้ โดยผู้ ใช้งานสามารถเข้าได้จากหน้า
เวปอินทราเน็ต เพื่อเผยแพร่เอกสาร หนงัสือองค์ความรู้ต่างๆ และสร้างกิจกรรมผ่านหน้าอินทราเน็ตของ
องค์การสะพานปลา สามารถให้พนกังานสามารถเข้าไปใช้บริการ สื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กนั 

๗๓ 



 

 

 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 พนกังานขององค์การสะพานปลา เกิดการเรียนรู้ สามารถมารถน าความรู้สูก่ารปฎิบติังาน 

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในองค์กร มีความรู้ในด้านท่ีเก่ียวข้องกับการท างานให้มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ และลดคา่ใช้จ่ายด้านกระดาษ และการอบรมได้ในบางสว่น 

๙. การบริหารจัดการ 
บริหารจดัการโดยส านกังานทรัพยากรบุคคล และส านกังานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐. ความเส่ียงของโครงการ 
  ด้านการปฏิบติังาน – การส ารวจองค์ความรู้ต่างๆ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งมาจาก
ประสบการณ์จากเจ้าของกิจกรรมเอง เพื่อมาท าเป็นดิจิตอลจะมีขึน้ตอนท่ีท าได้ยาก ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค์ใน
การสือ่สารให้เข้าใจ 
๑๑. แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

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

๑ ศึกษาข้อมูลความต้องการของระบบ             

๒ วิเคราะห์ระบบเพ่ือการออกแบบ             

๓ ก าหนดร่างของเขตของงาน             

๔ คัดเลือก ท าสัญญาและจัดสรรงบประมาณ             

๕ ด าเนินตามโครงการ             

๖ ติดตามประเมินผลและปรับปรุง             

๗๔ 



 

 

 

  

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ(ต่อเน่ือง) 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อให้การพฒันาเว็บไซต์
ขององค์กรเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ตามนโยบายการยกระดับการพัฒนา e-
Government ให้ก้าวหน้าสูร่ะดบัมาตรฐานสากล และส าหรับเป็นช่องทางในการเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูล
ขา่วสาร และอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นช่องทางประชาสมัพนัธ์
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ขององค์การสะพานปลาสูป่ระชาชน 
๒.  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยกระดับ
ความสามารถของการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐก้าวไปสู่ระดับ
ความสามารถในเร่ืองการบูรณาการ และเพิ่มประสทิธิภาพการให้บริการ รวมทัง้สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่าง
ประชาชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานธุรกิจ ภาครัฐ ให้สามารถก้าวไปสูจุ่ดหมายของการบูรณาการ
เช่ือมโยงหนว่ยงานภาครัฐ (Connected Government)  และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์การสะพานปลา
สูป่ระชาชน 
๓.  เป้าหมายของโครงการ  
  เวปไซต์จะต้องมีเนือ้หาเวปไซต์ภาครัฐ(Government Website Contents) ท่ีเผยแพร่เพื่อให้
บริการประชาชน ธุรกิจเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ตามมาตรฐานเวปไซต์ภาครัฐ(Government 
Website Standard) และมีเนือ้หาท่ีต้องปรับปรุง ให้ทนัสมัยและสอดคล้องตามสถาณการณ์ตามช่วงเวลา 
อยา่งน้อย 6 เร่ือง และมีเวปไซต์เช่ือมโยงในแตล่ะส านกังานสะพานปลาและทา่เทียบเรือครบทกุแหง่ 
๔. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ตลุาคม ๕๘- กนัยายน ๕๙ 
๕. งบประมาณ 
  -   
๖.  สถานที่ด าเนินงาน 
  เวปไซต์องค์การสะพานปลา http://www.fishmarket.co.th 
๗.  รายละเอียดของโครงการ 
  ปรับปรุงเวปไซต์องค์การสะพานปลาให้มีเนือ้หาท่ีครบถ้วนสอดคล้องกับ เนือ้หาเวปไซต์
ภาครัฐ(Government Website Contents) ตามมาตรฐานเวปไซต์ภาครัฐ(Government Website Standard)                

๗๕ 



 

 

 

  

และจดัหาเนือ้หาที่เก่ียวข้องกบัสถานการณ์ตามช่วงเวลา เพื่อสง่เสริมความรู้ประชาชน หรือสร้างภาพลกัษณ์ท่ี
ดีตอ่องค์การสะพาน และจดัทเวปไซต์เช่ือมโยงในแตล่ะส านกังานสะพานปลาและทา่เทียบเรือครบทกุแหง่ 
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  องค์การสะพานปลามีเวปไซต์ท่ีได้มาตรฐานภาครัฐ ท่ีให้บริการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารแก่
ประชาชนมีความถกูต้อง และทนัสมยั มีความโปร่งใสด้านข้อมลูขา่วสาร 
๙. การบริหารจัดการ 

บริหารจดัการโดยแผนกประชาสมัพนัธ์ ส านกังานสะพานปลาและส านกังานทา่เทียบ
เรือประมงทกุแหง่และส านกังานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐. ความเส่ียงของโครงการ 
  ความเสีย่งทางด้านการเงินด้วยงบประมาณท่ีจ ากดั อาจจะท าให้ในสว่นท่ีเป็น การรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (Information Security) ท่ีต้องน าเทคโนโลยีด้านรักษาความปลอดภยัซึง่มีราคาสงู
เข้ามาใช้ ไม่สามารถท าได้อยา่งมีประสทิธิภาพตามมาตรฐาน 
๑๑. แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

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

๑ ส ารวจเน้ือหาและปรับปรุงโครงสร้างข่าวสาร
ให้ทันสมัย 

            

๒ สร้างเน้ือหา(Content) ที่น่าสนใจเพ่ือแสดง
ภาพลักษณ์ที่ดี หรือสอดคล้องตามช่วง
ระยะเวลา  เรื่องที่ ๑ 

            

๓ สร้างเน้ือหา(Content) ที่น่าสนใจเพ่ือแสดง
ภาพลักษณ์ที่ดี หรือสอดคล้องตามช่วง
ระยะเวลา  เรื่องที่ ๒ 

            

๔ สร้างเน้ือหา(Content) ที่น่าสนใจเพ่ือแสดง
ภาพลักษณ์ที่ดี หรือสอดคล้องตามช่วง
ระยะเวลา  เรื่องที่ ๓ 

            

๕ สร้างเน้ือหา(Content) ที่น่าสนใจเพ่ือแสดง
ภาพลักษณ์ที่ดี หรือสอดคล้องตามช่วง
ระยะเวลา  เรื่องที่ ๔ 

            

๖ สร้างเน้ือหา(Content) ที่น่าสนใจเพ่ือแสดง
ภาพลักษณ์ที่ดี หรือสอดคล้องตามช่วง
ระยะเวลา  เรื่องที่ ๕ 

            

๗ สร้างเน้ือหา(Content) ที่น่าสนใจเพ่ือแสดง
ภาพลักษณ์ที่ดี หรือสอดคล้องตามช่วง
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ระยะเวลา  เรื่องที่ ๖ 

๘ ประเมนิผล             

๗๗ 



 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑  โครงการปรับปรุงประสทิธิภาพการบริหารจดัการระบบสขุอนามยั สะพานปลาและทา่เทียบเรือประมง ๓ แหง่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตาม ๑๕.๘๐๐๐  งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๘(งบแผ่นดิน)

สะพานปลาทา่เทียบเรือประมง มาตรฐานสขุลกัษณะทีด่ี

๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทา่เทียบเรือประมงหวัหิน ปรับปรุงสะพานทา่เทียบเรือประมงหวัหินให้เสร็จตามแผนงานปี ๒๕๕๘ ๑๑๕.๐๐๐๐ งบกลางฉกุเฉินปี ๒๕๕๗ (งบแผ่นดิน)

๓ โครงการก่อสร้างอาคารแพปลาทา่เทียบเรือประมงชมุพร รายได้จากการก่อสร้างอาคารแพปลาทา่เทียบเรือประมงชมุพร ๕๓๐,๐๐๐ บาท   ๐.๕๓๐๐ งบประมาณฯประจ าปี๒๕๕๘

๔ โครงการบริหารจดัการห้องเก็บน า้แข็งและเคร่ืองโม่น า้แข็งทา่เทียบเรือประมง รายได้จากการด าเนินงานโครงการ ๓ แหง่ รวมจ านวนเงิน                  บาท ๐.๕๓๐๐ รายได้เปิดประมลูให้เอกชนเข้ามาบริหารจดัการ

๕ โครงการจ าหน่ายสนิค้าสตัว์น า้และผลติภณัฑ์สตัว์น า้แปรรูปคณุภาพ ก าไรสทุธิขัน้ต ่าจากด าเนินโครงการ จ านวนเงิน  ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๖.๐๐๐๐ เงินทนุหมนุเวียนงบประมาณองค์การสะพานปลา

๖  โครงการจ าหน่ายและจดัสง่สนิค้าสตัว์น า้และผลติภณัฑ์สตัว์น า้เพ่ือ ก าไรสทุธิขัน้ต ่าจากด าเนินโครงการ จ านวนเงิน  ๙๖,๐๐๐ บาท ๐.๐๙๖๐ เงินทนุหมนุเวียนงบประมาณองค์การสะพานปลา

หน่วยงานของรัฐ

๗ โครงการจดัตัง้ร้านค้า FMO Shop โดย องค์การสะพานปลา ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน ประมาณ  ๓๖๓,๗๐๐ บาท ๐.๓๖๓๗ เงินทนุหมนุเวียนงบประมาณองค์การสะพานปลา

๘ โครงการสนบัสนนุและพฒันาการประมง มียอดปลอ่ยสนิเช่ือประจ าปี ๒๕๕๘ มลูคา่ ๓๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท ๐.๐๗๒๐ วงเงินให้สินเช่ืองบประมาณองค์การสะพานปลา

๙ โครงการอบรม ฝึกฝนอาชีพเสริมให้กบักลุ่มแม่บ้านในชมุชนประมง ฝึกฝนอาชีพเสริมให้กบักลุ่มแม่บ้านในชมุชนประมง จ านวน ๒ รุ่น ๐.๑๐๐๐ บรรจใุนงบทนุสง่เสริมการประมงปี ๒๕๕๗

๑๐ โครงการสง่เสริมสขุภาพอนามยัของลกูเรือประมง ด าเนินการตัง้แตเ่ดอืน ธ.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ประจ าทกุเดอืน ๑๐ ครัง้ ๐.๑๐๐๐ บรรจใุนงบทนุสง่เสริมการประมงปี ๒๕๕๗

๑๑ โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกบัองค์การสะพานปลา      จดัสมัมนาโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกบัองค์การสะพานปลา จ านวน ๒ รุ่น    ๐.๑๐๐๐ บรรจใุนงบทนุสง่เสริมการประมงปี ๒๕๕๗

๑๒ โครงการน าระบบการบริหารจดัการเพ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ ด าเนินงานให้เป็นไปตามบนัทกึข้อตกลงปี ๒๕๕๘  -  -

๑๓ โครงการปรับปรุงการก าหนดทกัษะ ความรู้ ความสามารถ  จดัท าสมรรถนะของกลุ่มงานและพจนานกุรมความสามารถครบทกุสายงาน  -  -

และคณุลกัษณะทีจ่ าเป็นตอ่งาน(Competency) ในต าแหน่งตา่งๆ 

๑๔ โครงการฝึกอบรมพนกังานองค์การสะพานปลา ด าเนินการตามแผนฝึกอบรมให้ครบถ้วนและมีความพงึพอใจไม่น้อยกวา่๗๐% ๐.๔๐๐๐ งบประมาณองค์การสะพานปลา

๑๕ โครงการระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ น าระบบสารบรรณอิเลค็ทรอนิกส์มาใช้ได้ภายในปี ๒๕๕๘ ๐.๐๕๐๐ งบประมาณองค์การสะพานปลา

๑๖  โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารความเสี่ยง จดัท าระบบประเมินความเสี่ยง น าไปใช้ในการจดัการข้อมลู ชีบ้ง่อนัตราย ๐.๒๐๐๐ งบประมาณองค์การสะพานปลา

และประเมินความเสี่ยงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

๑๗ โครงการปรับปรุงเวบ็ไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเวบ็ไซต์ภาครัฐ ผู้บริหารองค์การสะพานปลาได้รับข้อมลูทีจ่ าเป็นครบทกุหน่วยงาน ๐.๑๐๐๐ งบประมาณองค์การสะพานปลา

หมายเหตุ ๑.รายจ่ายจาการด าเนินโครงการตามร่างแผนปฏิบัติการ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลา จ านวนเงิน ๑๔๐,๘๕๐,๐๐๐ บาท

        แยกเป็น ๑)งบประมาณองค์การสะพานปลา ๑๐,๐๕๐,๐๐๐ บาท ๒)งบประมาณแผ่นดิน ๑๓๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท

     ๒.รายได้รวมจาการด าเนินโครงการตามร่างแผนปฏิบัติการ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลา จ านวนเงิน ๗,๕๙๑,๗๐๐ บาท

สรุปเป้าหมายและงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลา

ล าดับ ช่ือโครงการ เป้าหมายโครงการ แหล่งงบประมาณ



 

 

 

  
 
 
 


