
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าน า 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ ขอองค์การสะพานปลา ได้จัดขึน้ภายใต้

แนวทางการบูรณาการระหวา่งยทุธศาสตร์ของรัฐบาล หรือยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียทุธศาสตร์ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์กบัยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา ทัง้นีเ้พื่อให้การด าเนินขององค์การสะพานปลาใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีแผนงานและโครงการ ท่ีสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเป็น
รูปธรรม สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ในสว่นของการด าเนินงานขององค์การสะพานปลาเอง ในสว่นของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล 

 ทัง้นีอ้งค์การสะพานปลาได้รวบรวมโครงการภายใต้แผนงานและยุทธศาสตร์จาก
หนว่ยงานทกุฝ่ายจดัท าเป็นแผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๐ รวมจ านวน  ๑๕  โครงการ ดงัมีรายละเอียด
ปรากฏในแผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
ส านักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 



 

สารบัญ 
  หน้า 

บทที่ ๑    บทน า  ๔ 
บทที่ ๒   รายละเอียดโครงการ  

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น า้ให้ได้มาตรฐาน 
แผนงานยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตลาดสัตว์น า้สะพานปลาและ       
ท่าเทียบเรือประมง 

๙ 

       ๑) โครงการก่อสร้างโรงคลมุสขุอนามยัทา่เทียบเรือประมงชุมพร   
      ๒) โครงการพฒันาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสตัว์น า้ 

แผนงานส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยการขนถ่ายสัตว์น า้ 
      ๑) โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านมาตรฐานสขุอนามยัทา่เทียบเรือประมง 
สะพานปลา กิจการแพปลาหรือตลาดกลางซือ้ขาย สตัว์น า้ และการดแูลรักษา
สตัว์น า้ 

 ๑๐ 
๑๔ 

 
๑๗ 

 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการท าประมงอย่างถูกกฎหมายและย่ังยืน  
แผนงานให้ความรู้การท าประมงอย่างถูกกฏหมาย/ย่ังยืน 
      ๑) โครงการฝึกอบรมสง่เสริมความรู้การท าประมงอยา่งถกูกฎหมายและยัง่ยืน 
      ๒) โครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
(อนรัุกษ์สตัว์น า้) 
แผนงานพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น า้ 
      ๑) โครงการจดัท าแอพพลเิคชัน่ออกหนงัสอืก ากบัการซือ้ขายและตรวจสอบ
ย้อนกลบัท่ีมาสนิค้าสตัว์น า้ (FMO e-MCPD Application)                            
กลยุทธ์ที่ ๓  เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 
แผนงานส่งเสริมอาชีพและสวสัดิการแก่ชาวประมงและธุรกิจที่เก่ียวข้อง 

๑) โครงการพฒันาและสนบัสนุนการประมง ปี 2560(สนิเช่ือประมง) 
 

 

๒๒ 
๒๓ 

 
    ๒๗ 
๓๖ 

     ๓๗ 
     
 
    ๔๑ 
    ๔๕ 

  
       
 
 
 
 
 

     

๒ 



 

 
 กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพใน  การด าเนินธุรกิจ 

แผนงานจ าหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ์สัตว์น า้แปรรูป  
๑) โครงการจตัจุกัรสะพานปลา ๒๕๖๐ 

กลยุทธ์ที่ ๕ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจดัการ 
แผนงานจดัท าแผนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

       ๔๘ 

      ๑) โครงการปรับปรุงและทบทวนมาตรฐานก าหนดต าแหนง่และ     
         คณุสมบติัเฉพาะต าแหนง่ของพนกังานองค์การสะพานปลา 

๒) โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพพนกังานองค์การสะพานปลา 
แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ(MIS) 
     ๑) โครงการศกึษาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุระบบสมรรถนะในการ 
        ท างาน  

     ๒) โครงการจดัท าแผนบริหารความเสีย่งด้านระบบเทคโนโลยี 
          สารสนเทศ 
แผนงานประยุกต์นวตักรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ากับการบริหาร
จัดการองค์กร 
    ๑) โครงการบริหารจดัการเพื่อสร้างมลูคา่เชิงเศรษฐศาสตร์(EVM) 
      ๒) แผนปฏิบติัการควบคมุภายใน ประจ าปี ๒๕๖๐ 
      ๓) แผนตรวจสอบภายใน ประจ าปี ๒๕๖๐ 

    ๔๙ 
       

     ๕๑ 
     ๕๓ 
      ๖๐ 
      ๖๓ 

 
        ๖๕ 

 
      

      ๗๐ 
      ๗๒ 
      ๗๖ 

 
 

   

   
 
 
 
 
 
 

 

สารบัญ 

๓ 



 

                                               
บทที่ ๑ 
                                                                             

                        ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายการขบัเคลือ่นประเทศไทยโดยได้มีการจดัท ายทุธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปีขึน้ พร้อมทัง้ให้ทกุสว่นราชการ และรัฐวิสาหกิจจดัท ายทุธศาสตร์การด าเนินงานของหนว่ยงานให้
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทัง้นีเ้พื่อให้ทกุหนว่ยงานมีการด าเนินการท่ีมีความเช่ือมโยงหรือ
อุปกรณ์ร่วมกนัเพื่อก่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุตอ่ประเทศชาติอนัจะน าประเทศไปสู่
วิสยัทศัน์ของรัฐบาล คือ มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน 

  การจัดท าแผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๐องค์การสะพานปลาจึงได้ด าเนินการภายใต้
นโยบายรัฐบาล โดยการจดัท ายทุธศาสตร์ กลยทุธ์ แผนงานและโครงการให้มีความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์
ของชาติ ๒๐ ปีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดงันี ้

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ คือ  
ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 
ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ การปรับสมดลุและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ 

๒. ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ คือ 
ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ และยกระดบัมาตรฐานสนิค้า 
ยทุธศาสตร์ท่ี ๕  การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ 
ส าหรับการจดัท ายทุธศาสตร์ กลยทุธ์ แผนงานและโครงการตา่งๆขององค์การสะพาน 

ปลา ได้ด าเนินการโดยเช่ือมโยงวิสยัทัศน์ พันธกิจ กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและยุทธศาสตร์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ดงันี ้
วิสัยทัศน์ 

“ ศูนย์กลางตลาดสัตว์น า้และผลิตภณัฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล” 
พันธกิจ 
  ๑. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น า้ที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม 
โดยจัดให้มีสถานท่ีขนถ่ายและจ าหน่ายสตัว์น า้ท่ีได้มาตรฐานสขุอนามัย รวมถึงระบบตลาดท่ีเป็นธรรม 
พร้อมสิง่อ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น เพื่อให้บริการแก่ชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค     
  ๒. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง  
เป็นการช่วยเหลือโดยใช้เงินทุนสง่เสริมการประมง เพื่อสง่เสริมฐานะ สวสัดิการ การประกอบอาชีพ และ
บูรณะหมู่บ้านประมง  รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการด าเนินงานให้กับสถาบันการประมงต่างๆ  การ
สนบัสนนุงานวิจยัด้านประมง  และการให้ทนุการศกึษาแก่บุตรชาวประมง 
  ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่ นคงขององค์กร โดยการเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการหารายได้จากการด าเนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์   

                                      บทที่ ๑ 
                                                              บทน า 
  

๔ 



 

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยการเพิ่มขีดความสามารถบริหารจดัการ พฒันาศกัยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

๑. พัฒนาตลาดสัตว์น า้และผลิตภณัฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล  
การพฒันาตลาดและผลติภณัฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล เป็นยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้น 

ในการยกระดับสินค้าและผลิตภณัฑ์ประมงไทยสู่มาตรฐานสากลตัง้แต่ด้านโครงสร้างพืน้ฐานของตลาด
สตัว์น า้และทา่เทียบเรือประมงท่ีจะต้องได้มาตรฐานด้านสขุอนามยัตลอดจน การขนถ่ายและการดแูลรักษา
สตัว์น า้ท่ีจะต้องได้มาตรฐานสขุอนามัยเช่นกัน นอกจากนีย้ังต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการท า
ประมงท่ีถูกกฏหมายและยั่งยืนตลอดจน เสริมสร้างเข็มแข็งให้แก่ ชาวประมง สถาบนัประมง ตลอดจน
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ยทุธศาสตร์นีส้ามารถขบัเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับ
มาตรฐานสนิค้าตามล าดบั 

๒. ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร 
การยกระดบัขีดความสามารถในการบริหารจดัการองค์กร เป็นการด าเนินงานใน 

เชิงบูรณาการท่ีจะต้องยกระดบัองค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในทางธุรกิจ การเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการทัง้ด้านการประยุกต์นวตักรรมท่ี
พฒันาอย่างรวดเร็วท่ีเหมาะสมกับองค์กร การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล การพฒันาทรัพยากรบุคคล การประชาสมัพนัธ์องค์กร การพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทาง
ธุรกิจขององค์กร ในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยกุต์ใช้กบัการจดัเก็บรายได้ เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ดังนี ้

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาตลาดสัตว์น า้และผลิตภณัฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล  
๑) กลยทุธ์พฒันาตลาดสตัว์น า้ให้ได้มาตรฐาน 
๒) กลยทุธ์สง่เสริมการท าประมงอยา่งถกูกฎหมายและยัง่ยืน 
๓) กลยทุธ์เสริมสร้างสงัคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 

๒. ยุทธศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร 
๑. กลยทุธ์เพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
๒. กลยทุธ์เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการ  
 
 
 
 

๕ 



 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 



 

บทที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๐ ขององค์การสะพานปลา มีแผนงาน/โครงการภายใต้ 
ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ รวม ๑๕ โครงการ ดงันี ้
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาตลาดสัตว์น า้และผลิตภณัฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ ๑  พฒันาตลาดสตัว์น า้ให้ได้มาตรฐาน 

         การพฒันาการตลาดสตัว์น า้ จดัเป็นภารกิจหลกัขององค์การสะพานปลา ซึง่ได้มีการ 
ด าเนินงานมาอยา่งตอ่เน่ือง อยา่งไรก็ดีในปัจจุบนั  ซึง่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาท า
ให้องค์การสะพานปลาต้องปรับแผนการด าเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ดงักล่าว โดยการพฒันาอาจ
แยกได้เป็นสองสว่นใหญ่ๆ ได้แก่ การพฒันาสิง่ปลกูสร้าง สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ หรือด้าน hardware  
และการพฒันาด้านการบริหารจัดการระบบตลาด ตลอดจนระบบข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือ software โดย
องค์การสะพานปลาได้ก าหนดแผนงานและโครงการในปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๒ แผนงาน รวม ๓ 
โครงการ รายละเอียดดงันี ้

        ๑.๑ แผนงานยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตลาดสัตว์น า้ สะพานปลาและท่าเทียบ 
เรือประมง 
  ๑) โครงการก่อสร้างโรงคลมุสขุอนามยัทา่เทียบเรือประมงชุมพร 
                         ๒) โครงการพฒันาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสตัว์น า้ 

       ๑.๒ แผนงานส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยการขนถ่ายสัตว์น า้ 
๑) โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านมาตรฐานสขุอนามยัทา่เทียบเรือประมง  

                          สะพานปลา กิจการแพปลาหรือ ตลาดกลางซือ้ขาย สตัว์น า้ และการดแูลรักษาสตัว์น า้      
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมการท าประมงอย่างถูกกฎหมายและย่ังยืน  
          เพื่อสง่เสริมการท าประมงถกูกฎหมาย สูค่วามอยา่งยัง่ยืน พร้อมลดปัญหา สร้างภาพลกัษณ์ 
โครงการนีจ้ะเป็นการพฒันาความรู้ ยกระดบัให้กับกลุม่เป้าหมายให้เล็งเห็นความส าคญัและความจ าเป็น
ของกฎหมาย โทษ ข้อก าหนดและประโยชน์ต่างๆ จากพระราชบญัญัติการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ พระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นการปรับเปลีย่น พฒันา ยกระดบั สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
ให้เป็นสถานท่ีขนถ่ายสินค้าสตัว์น า้ท่ีได้มาตรฐาน EU โดยมุ่งหวงัให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ขององค์การสะพานปลาทุกเป็นท่ียอมรับทัง้ตลาดส่งออกและผู้ บริโภคภายในประเทศ  ประกอบด้วย          
๒ แผนงาน รวม ๓ โครงการ 

๒.๑ แผนงานให้ความรู้การท าประมงอย่างถูกกฏหมายและย่ังยืน 
๑) โครงการฝึกอบรมสง่เสริมความรู้การท าประมงถกูกฎหมาย 
๒) โครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (อนรัุกษ์สตัว์

น า้) 
 

๘ 



 

๒.๒ แผนงานพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น า้ 
๑) โครงการจดัท าแอพพลเิคชัน่ออกหนงัสอืก ากับการซือ้ขายและตรวจสอบย้อนกลบัท่ีมา   
     สนิค้าสตัว์น า้ (FMO e-MCPD Application) 

กลยุทธ์ที่ ๓  เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 
  เป็นหนึง่ในวตัถปุระสงค์การด าเนินงานท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติจัดระเบียบกิจการแพ
ปลา พ.ศ.๒๔๙๖  ได้แก่ การจดัสง่เสริมฐานะ สวสัดิการหรืออาชีพของชาวประมง จัดเป็นภารกิจเชิงสงัคม
ซึ่งองค์การสะพานปลาให้ความส าคัญและด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ทัง้กับกลุ่มชาวประมงและ
ผู้ประกอบการธุรกิจประมงตา่งๆ รายละเอียด ดงันี ้
  ๓.๑ แผนงานส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการแก่ชาวประมงและธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
                          ๑.โครงการพฒันาและสนบัสนนุการประมง ปี ๒๕๖๐(สนิเช่ือประมง) 
กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
  จากการท่ีรายได้หลกัจากการด าเนินงานด้านการให้บริการสถานท่ีขนถ่ายและจ าหน่าย
สตัว์น า้มีแนวโน้มลดลงตามภาวะประมงในสถานการณ์ปัจจุบนั  ท าให้องค์การสะพานปลาต้องก าหนดกล
ยุทธ์ในการหารายได้เพิ่มจากกิจกรรมอ่ืนๆ ในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับอุตสาหกรรมประมงในบริเวณพืน้ท่ี
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต่างๆ เช่น ก่อสร้างอาคารแพปลา , ให้เช่าพืน้ท่ีแปรรูปสินค้าสตัว์น า้ 
และเช่าพืน้ท่ีโรงน า้แข็งส าหรับรักษาคุณภาพสตัว์น า้  โดยก าหนดแผนงานและโครงการภายใต้กลยุทธ์
รายละเอียด ดงันี ้
  ๔.๑ แผนงานจ าหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ์สัตว์น า้แปรรูป 

             ๑) โครงการจตัจุกัรสะพานปลา ๒๕๖๐ 
กลยุทธ์ที่ ๕ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ 
  เป็นการด าเนินการเพื่อสนบัสนนุการปฏิบติังานตามพนัธกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึน้และ
เป็นไปตามนโยบายท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดรายละเอียด ดงันี ้
  ๕.๑ แผนงานจัดท าแผนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                        ๑) โครงการปรับปรุงและทบทวนมาตรฐานก าหนดต าแหนง่และคณุสมบติัเฉพาะต าแหนง่ 
ของพนกังานองค์การสะพานปลา 
  ๒) โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพพนกังานองค์การสะพานปลา 
  ๕.๒ แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ(MIS) 
                        ๑) โครงการศกึษาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุระบบสมรรถนะในการท างาน 
  ๒) โครงการจดัท าแผนบริหารความเสีย่งด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๓ แผนงานประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ากับการบริหาร 
จัดการองค์กร  

๑)โครงการบริหารจดัการเพื่อสร้างมลูคา่เชิงเศรษฐศาสตร์(EVM)  
  ๒) แผนปฏิบติัการควบคมุภายใน ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๙ 



 

  ๓) แผนตรวจสอบภายใน ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

๑๐ 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



 

แผนปฏิบัติการองค์การสะพานปลา ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปี ๒๕๖๐ ลักษณะภารกิจงาน 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น า้ให้ได้มาตรฐาน  

๑.โครงการก่อสร้างโรงคลมุสขุอนามยัท่าเทียบเรือประมงชมุพร งานสขุอนามยัสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง 
๒.โครงการพฒันาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ขนถ่ายสตัว์น า้ งานสขุอนามยัสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง 
๓.โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านมาตรฐานสขุอนามยัท่าเทียบเรือประมง 
สะพานปลา กิจการแพปลาหรือตลาดกลางซือ้ขาย สตัว์น า้ และการดแูล
รักษาสตัว์น า้ 

งานสขุอนามยัสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมการท าประมงอย่างถูกกฎหมายและย่ังยืน  

๑.โครงการฝึกอบรมสง่เสริมความรู้การท าประมงอย่างถกูกฎหมายและ
ยัง่ยืน 

งานป้องกนัการท าประมงผดิกฏหมาย(IUU 
Fishing) 

๒. โครงการความรับผดิชอบตอ่สงัคม ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม (อนรัุกษ์สตัว์น า้) 

งานความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององค์กร
(CSR) 

๓.โครงการจดัท าแอพพลเิคชัน่ออกหนงัสือก ากบัการซือ้ขายและ
ตรวจสอบย้อนกลบัท่ีมาสนิค้าสตัว์น า้ (FMO e-MCPD Application) 

งานตรวจสอบท่ีมาของสตัว์น า้(traceability) 

กลยุทธ์ที่ ๓  เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง  

๑. โครงการพฒันาและสนับสนนุการประมง ปี ๒๕๖๐(สนิเช่ือประมง) งานสง่เสริมการประมง 

กลยุทธ์ที่ ๔  เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ  

๑.โครงการจตัจุกัรสะพานปลา ๒๕๖๐ งานด้านธรุกิจ 

กลยุทธ์ที่ ๕  เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ  

๑.โครงการปรับปรุงและทบทวนมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและคณุสมบตัิ
ฯ 

งานตามแผนผออ.ระยะท่ี ๒ 
(Transformation) 

๒.โครงการบริหารจดัการเพ่ือสร้างมลูคา่เชิงเศรษฐศาสตร์(EVM) งานตามนโยบายกระทรวงการคลงั 

๓.โครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพพนกังานองค์การสะพานปลา 
งานตามแผนผออ.ระยะท่ี ๒ 

(Transformation) 

๔.โครงการระบบสารสนเทศสนบัสนนุระบบสมรรถนะการท างาน 
งานตามแผนผออ.ระยะท่ี ๒ 

(Transformation) 

๕.โครงการแผนบริหารความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานตามแผนผออ.ระยะท่ี ๒ 

(Transformation) 
๖.แผนปฏิบตักิารควบคมุภายใน ประจ าปี ๒๕๖๐ งานบริหารจดัการตามบนัทึกข้อตกลง 
๗.แผนตรวจสอบภายใน ประจ าปี ๒๕๖๐ งานบริหารจดัการตามบนัทึกข้อตกลง 

 

๑๒ 



 

 
บทที่ ๒ 

รายละเอียดโครงการ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ 

พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น า้ให้ได้มาตรฐาน 
รวม  ๒ แผนงาน ๓  โครงการ  ได้แก่  

๑.๑ แผนงานยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตลาดสัตว์น า้ สะพานปลาและท่าเทียบ 
เรือประมง 

๑) โครงการก่อสร้างโรงคลมุสขุอนามยัทา่เทียบเรือประมงชุมพร 
            ๒) โครงการพฒันาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสตัว์น า้ 

๑.๒ แผนงานส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยการขนถ่ายสัตว์น า้ 
๑)โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านมาตรฐานสขุอนามยัทา่เทียบเรือประมงสะพานปลา กิจการแพ   
    ปลาหรือ ตลาดกลางซือ้ขาย สตัว์น า้ และการดแูลรักษาสตัว์น า้      

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓ 



 

โครงการก่อสร้างโรงคลุมสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงชุมพร 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบนัภาวการณ์ตลาดสินค้าสตัว์น า้เร่ิมมีการแข่งขนัในตลาดสงูขึน้ โดยจะเห็นได้จาก
การท่ีประเทศในกลุม่สหภาพยโุรป (EU) ได้ให้ความส าคญักับท่ีมาของสตัว์น า้ ไม่ว่าจะเป็นการจับสตัว์น า้ 
การขนถ่าย ความสะอาด สิง่ปนเปือ้นตา่งๆ ในสนิค้าสตัว์น า้ ซึง่ได้มีมาตรการต่างๆออกมาให้ประเทศต่างๆ 
ท่ีสง่สนิค้าสตัว์น า้ออกไปยงักลุม่ประเทศสหภาพยุโรป จะต้องด าเนินการเพื่อให้สินค้าสตัว์น า้ของประเทศ
นัน้ๆ สามารถส่งเข้าไปจ าหน่ายในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้ และขบวนการหนึ่งซึ่งได้น ามาใช้เป็น
หลกัการหนึ่งในประเทศไทย คือการตรวจสอบสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุง
สะพานปลาทา่เทียบเรือตา่งๆให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสหภาพยโุรป 

  ทา่เทียบเรือประมงชุมพร เป็นท่าเทียบเรืออีกแห่งหนึ่งท่ีจะต้องท าการปรับปรุงสขุอนามัย
ในเร่ืองตางๆ ตามหลกัเกณฑ์ให้ดีขึน้ แต่ขณะเดียวกัน ด้วยสภาพของท่าเทียบเรือประมงชุมพรมีระยะ
เวลานาน มีสภาพทรุดโทรม และไม่ถูกตามสขุอนามัย โดยโครงสร้างปรับปรุงพืน้ฐานท่าเทียบเรือประมง
ชุมพร เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น โรงคลมุสตัว์น า้สว่นขยาย, งานถนนคสล.พร้อมรางระบายน า้, 
สะพานจอดพักเรือ และป้อมยามรักษาการ เป็นต้น โดยเป็นการสนับสนุนการส่งออกสินค้าสตัว์น า้ยัง
ชาวประมงของจงัหวดัชุมพรและพืน้ท่ีใกล้เคียง และสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ฐานของท่าเทียบเรือประมงให้ถูก
สขุลกัษณะและสขุอนามยั 

๒. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสัน้โดยการสร้างงานจากการจ้างงานในโครงการ
และในระยะยาวจะมีการจ้างงานเพิ่มขึน้ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการประมง  ซึ่งท่าเทียบเรือประมงชุมพร
จดัเป็นศนูย์กลางของธุรกิจประมงในภาคใต้ตอนบนแหง่หนึง่ 

๓. เพื่อสร้างรากฐานและขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ  โดยการแก้ปัญหา
ท่ีทา่เทียบเรือประมง อนัเป็นจุดเช่ือมตอ่ท่ีส าคญัระหวา่งชาวประมง  ผู้แปรรูป  และผู้สง่ออก 

๔. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบพืน้ท่ีโครงการให้มีมาตรฐานเหมาะสมกับชีวิต
ความเป็นอยูข่องประชาชน 

๕. เพื่อให้บุคลากรผู้ ปฏิบัติงานและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
สขุลกัษณะการดแูลรักษาสตัว์น า้ 

๖. เพื่อให้มีระบบการจดัการดแูลรักษาสตัว์น า้ที่สะพานปลาที่ดีและถกูต้องเหมาะสม 
๓. เป้าหมายโครงการ 

ทา่เทียบเรือประมงชุมพรกอ่สร้างโรงคลมุสขุอนามยัทา่เทียบเรือประมงชุมพร 
 

๑๔ 



 

๔. พืน้ที่และขอบเขตของการด าเนินการ 

 พืน้ท่ีบริเวณทา่เทียบเรือประมงชมุพร ๔๐๐ หมู ่๘ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมือง  จงัหวดัชุมพร 

๕. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ตัง้แต ่ ๑  ตลุาคม  ๒๕๕๙  ถึงวนัท่ี ๓๐  กนัยายน  ๒๕๖๐  (ระยะเวลา  ๑  ปี) 
๖. งบประมาณโครงการ 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 
๑ 
๒ 

โรงคลมุสตัว์น า้สว่นขยายใหม่พร้อมรางระบายน า้ เป็นเงิน 
ลานจอดรถ คสล.พร้อมทอ่ระบายน า้ เป็นเงิน 

๘,๑๙๐,๕๐๗ 
๑๑,๗๔๘,๖๒๕  

 รวมเป็นเงิน ๑๙,๙๓๙,๑๓๒ 
๗.  แผนการด าเนินงาน 

            ๑.  ด าเนินการส ารวจ ออกแบบพืน้ท่ีสะพานปลาและทา่เทียบเรือประมง 
            ๒.  ประเมินคา่ใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการ 
            ๓.  ด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างตามระเบียบพสัดุ 

           ๔.  ด าเนินการ ซอ่มแซมสิง่ปลกูสร้าง และโครงสร้างพืน้ฐาน 
            ๕.  ติดตามและประเมินผล 

๘. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ 

  ๑.  ลดปัญหาการส่งออกสินค้าสตัว์น า้  เน่ืองจากปัจจุบันสินค้าสัตว์น า้จัดเป็นสินค้า
สง่ออกท่ีท ารายได้เงินตราต่างประเทศได้ในอันดบัต้น ๆ และวตัถุประสงค์ของโครงการก็มุ่งเน้นจะพัฒนา
คณุภาพสนิค้าสตัว์น า้สง่ออกให้เป็นท่ียอมรับของตลาดตา่งประเทศ  ลดปัญหาการสง่คืนสินค้า  หรือ  การ
กีดกนัสนิค้าจากประเทศไทยอนัมีสาเหตมุาจากคณุภาพสนิค้าไม่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของประเทศผู้
น าเข้า   
  ๒.  เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสตัว์น า้ (Value Added)  การปรับปรุงสขุอนามัยของท่าเทียบ
เรือประมงชุมพร  มีผลให้การขนถ่ายสตัว์น า้มีความสะดวก รวดเร็ว  คุณภาพของสินค้าสตัว์น า้ดีขึน้ จาก
สภาพความสดของสนิค้าท าให้จ าหนา่ยได้ราคาดี   

๓.  เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ  โดยก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองทางการ
ประมง  ได้แก่  ห้องเย็น  โรงน า้แข็ง  โรงงานแปรรูป  อู่เรือ  คานเรือ  เป็นต้น  ตลอดจนมีการใช้จ่ายเงินเพื่อ
จดัซือ้เคร่ืองมืออุปกรณ์และเคร่ืองอุปโภค บริโภค ในการท าประมง  

 
 
 

๑๕ 



 

๙.  ผลตอบแทนทางสังคม 

  เป็นตวัชีว้ดัผลตอบแทนของโครงการท่ีคอ่นข้างชดัเจนอีกประการหนึง่  ซึง่แม้วา่ไม่สามารถ
ประเมินเป็นตวัเลขได้ชดัเจน  เน่ืองจากเป็นผลกระทบตอ่ภาพรวมของทัง้ประเทศ แตส่ามารถสรุปได้ดงันี ้

๑. ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในท้องถ่ินมากยิ่งขึน้  ลดปัญหาการวา่งงาน 
๒. ผู้บริโภคภายในประเทศได้บริโภคสินค้าสตัว์น า้ท่ีมีคุณภาพดีขึน้ เป็นการสง่เสริมแผน

มัน่คงทางอาหารเพื่อสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ 
๓. ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  เน่ืองจากมีการจัดการเร่ืองระบบบ าบดัน า้เสีย และก าจัดขยะ

อยา่งมีมาตรฐาน 
๔. ชาวประมงในพืน้ท่ีจงัหวดัชุมพร และจังหวดัใกล้เคียง สามารถน าเรือประมงเข้ามาขน

ถ่ายสตัว์น า้ใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไปดแูลสตัว์น า้ในจังหวดัอ่ืน  เป็นการลดคา่ใช้จ่ายและปัญหาครอบครัว 

๑๐.  ความพร้อมของโครงการ 

  ๑.  พืน้ท่ีของโครงการเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการให้บริการขนถ่ายสินค้าสตัว์น า้ให้กับชาวประมงอยู่
แล้ว  โดยในสว่นท่ีท าการปรับปรุงได้มีการจดัเตรียมพืน้ท่ีส ารองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการประกอบธุรกิจ 
  ๒.  การปรับปรุงสขุอนามยัทา่เทียบเรือประมงชุมพร  เป็นโครงการท่ีองค์การสะพานปลา
ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานอยู่แล้ว  แต่เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีใช้งบประมาณสงู ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  ในส่วนของการจัดเตรียมแบบก่อสร้าง  การก าหนดแนวทางด าเนินการต่าง ๆ จึงมีก าร
เตรียมพร้อมไว้แล้วทัง้หมด 
  ๓.  ได้รับความร่วมมือจากชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจในพืน้ท่ี  ตลอดจนหนา่ยราชการ
ในจงัหวดัชุมพรเป็นอยา่งดีและได้บรรจุไว้ในแผนยทุธศาสตร์ของกลุม่จงัหวดั เน่ืองจากอุตสาหกรรมประมง
จดัเป็นแหลง่รายได้หลกัของจงัหวดัชุมพร 

๑๐.  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน  

  ในระหว่างการด าเนินงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างนัน้  กิจกรรมต่าง ๆ จะมีผลต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมบ้าง  อันเป็นสภาพทั่วไปของการก่อสร้าง  อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้อง
ด าเนินการตา่ง ๆ ตามข้อบงัคบัของราชการในอนัท่ีจะควบคมุและลดผลกระทบต่างๆ ประกอบกับท่าเทียบ
เรือประมงชุมพร  จดัเป็นแหลง่ธุรกิจท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของจงัหวดั  ก่อให้เกิดการจ้างงาน  และธุรกิจต่อเน่ือง
มากมาย การปรับปรุงพืน้ท่ีจึงเท่ากับเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง  ซึ่งก็คือ
ประชาชนท่ีอยูใ่นบริเวณใกล้เคียง  นอกจากนีก้ารปรับปรุงสขุอนามัยท่าเทียบเรือประมงชุมพร  ยงัเป็นการ
ช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตของผู้ เก่ียวข้องและประชาชนโดยรอบให้ดีขึน้  
 
 
 

๑๖ 



 

 ๑๑.  การบริหารจัดการ 

  การบริหารโครงการในขัน้ตอนการก่อสร้าง  องค์การสะพานปลา เป็นผู้ ขอจัดสรร
งบประมาณ  และในฐานะผู้ รับผิดชอบพืน้ท่ีด าเนินการ  และบริหารงานท่าเทียบเรือ  โดยจะเป็นการจ้าง
เหมาก่อสร้างทัง้หมด  และท าการแต่งตัง้วิศวกรควบคุมการก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างตาม
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  ปี พ.ศ.๒๕๓๕  เพื่อควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามแบบและภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
๑๒. ความเส่ียงของโครงการ 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  :  ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนระยะเวลาหนึ่งปี ในระหว่าง
ก่อสร้างอาจมีปัญหาตา่งๆที่เกิดขึน้ท าให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามเป้าหมายแผนงาน 
๑๓. แผนการด าเนินงาน 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

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

๑ 
ส ารวจออกแบบก่อสร้างและประเมนิ
คา่ก่อสร้าง 

            

๒  ประกวดราคาจ้างเหมา             
๓ ลงนามสญัญาก่อสร้าง             
๔ ด าเนินการก่อสร้าง             
๕ ประเมนิผลการด าเนินงาน             

 
 

 

๑๗ 



 

 

โครงการพัฒนาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น า้ 

๑. หลักการและเหตุผล 

  องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตัง้ขึน้เพื่อการสง่เสริมอาชีพการประมง และมี
บทบาทท่ีส าคญัในการส่งเสริม และพัฒนาตลาดสตัว์น า้ของไทย ภารกิจหลกัขององค์การสะพานปลา 
ได้แก่  การให้บริการสะพานปลาและทา่เทียบเรือประมง เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าสตัว์
น า้จากเรือประมงและเป็นศูนย์กลางจ าหน่ายสตัว์น า้ ปัจจุบันมีการจัดตัง้สะพานปลา และท่าเทียบ
เรือประมงตลอดแนวชายฝ่ังทะเล รวมทัง้สิน้ ๑๘ แห่ง อย่างไรก็ดี การให้บริการขององค์การสะพานปลา
สว่นใหญ่เป็นการให้บริการในด้านสถานท่ี และสิง่อ านวยความสะดวกเบือ้งต้น ได้แก่ ท่าเทียบเรือ โรงคลมุ
คดัเลือกสตัว์น า้ ลานจอดรถ ระบบระบายน า้ อาคารส านักงาน ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ แต่การ
ให้บริการเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองทุน่แรงตา่งๆ ยงัคอ่นข้างจ ากดั สว่นใหญ่เป็นการจดัหามาใช้งานโดย
ผู้ประกอบการ และชาวประมง   ซึ่งในภาพรวมยงัอยู่ในสภาพท่ียงัไม่ถูกสขุลกัษณะ และไม่เพียงพอท่ีจะ
รองรับความต้องการใช้งาน ประกอบกับกรมประมงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและสง่เสริมการใช้
ทรัพยากรประมงทะเลอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนตามแผนแม่บทจัดการประมงทะเล โดยมีมาตรการ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสตัว์น า้ท่ีจับได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการพัฒนากระบวนการดูแลรักษา
คณุภาพสตัว์น า้ และสง่เสริมกิจกรรมลดการสญูเสียของสตัว์น า้ภายหลงัการจับตามโครงการการจัดการ
คณุภาพวตัถดิุบสตัว์น า้ที่สะพานปลา/ทา่เทียบเรือประมง  องค์การสะพานปลาจึงมีแผนท่ีจะพฒันาการขน
ถ่ายสตัว์น า้ โดยจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์และ เคร่ืองจักร เคร่ืองทุ่นแรงท่ีมีประสิทธิภาพและถูกสขุลกัษณะ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนถ่ายและจ าหน่าย สตัว์น า้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มีความ
สะดวก รวดเร็วและถูกสุขอนามัย ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพสินค้า  สตัว์น า้ดีขึน้ สามารถลดความเสียหาย
ในขณะขนถ่ายและลดการปนเปื้อนของเชือ้จุลินทรีย์หรือสิ่งเจือปนอ่ืนท่ีไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะน าไปสูค่วาม
เช่ือมัน่ในมาตรฐานสนิค้าสตัว์น า้ สง่ผลให้ราคาสตัว์น า้สงูขึน้และเป็นท่ียอมรับของตลาด โดยเฉพาะตลาด
ตา่งประเทศ เช่น ตลาดสหภาพยโุรป ซึง่มีการสง่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสะพานปลาและทา่เทียบเรือประมง
เป็นประจ า 

๒. วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ชาวประมงและผู้ประกอบการ โดยการจดัให้บริการ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั มีประสทิธิภาพ ในการขนถ่ายและการสง่มอบสนิค้าสตัว์น า้  
  ๒.๒ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการดูแลสตัว์น า้ท่ีสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ
องค์การสะพานปลา  
  ๒.๓ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่เก่ียวกบัคณุภาพสตัว์น า้ให้กบัผู้บริโภค และตลาดสง่ออก 
  ๒.๔ เพื่อสง่เสริมการใช้ทรัพยากรสตัว์น า้ที่จบัได้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

๑๘ 



 

 

๒.๕ เพื่อลดการสญูเสยีของสตัว์น า้ภายหลงัการจบั 

๓. ลักษณะของโครงการ 

  ๓.๑ เป็นการยกระดบัคณุภาพสนิค้าสตัว์น า้หลงัการจบั โดยการจัดให้มีอุปกรณ์ เคร่ืองใช้
ท่ีทนัสมยั ถกูสขุลกัษณะตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการคดัเลือกและขนถ่ายสตัว์น า้อัน
จะสง่ผลให้คณุภาพสตัว์น า้และราคาสตัว์น า้สงูขึน้ 
  ๓.๒ โครงการจะจดัให้บริการอุปกรณ์และภาชนะส าหรับใช้ในกระบวนการคดัเลือก และ
ขนถ่ายสตัว์น า้ โดยเป็นการให้บริการฟรี หรือคิดค่าบริการในอัตราต ่า เพื่อจูงใจให้มีการใช้งาน เพื่อสร้าง
นิสยัในการดูแลรักษาคุณภาพสตัว์น า้อย่างถูกสุขลกัษณะแก่ชาวประมง ผู้ ค้าสตัว์น า้ และผู้ มีส่วนใน
กระบวนการขนถ่ายและจ าหนา่ยสตัว์น า้ทกุขัน้ตอน 

๔.  เป้าหมาย 

  สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง จ านวน ๑๒ แห่งขององค์การสะพานปลา ได้รับ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการขนถ่ายและดแูลรักษาคณุภาพสตัว์น า้ตามแผนงาน  

๕. สถานที่ด าเนินการ 

                         สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลารวม ๑๒ แห่ง ได้แก่ ๑.
สะพานปลากรุงเทพ ๒.สะพานปลาสมุทรสาคร ๓.สะพานปลาสมุทรปราการ ๔.สะพานปลา
นครศรีธรรมราช ๕.ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ๖.ท่าเทียบเรือประมงสรุาษฎร์ธานี ๗.ท่าเทียบเรือประมง
สงขลา ๒ (ท่าสะอ้าน) ๘.ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ๙.ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ๑๐.ท่าเทียบ
เรือประมงสตลู ๑๑.ทา่เทียบเรือประมงภเูก็ต ๑๒.ทา่เทียบเรือประมงระนอง 

๗. งบประมาณ 

  งบประมาณแผน่ดินวงเงิน   ๑๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท  

๘. รายละเอียดโครงการ 

ด าเนินการจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวก และดแูลสขุอนามยัใน
กระบวนการ   ขนถ่ายสตัว์น า้ เพื่อใช้งานท่ีสะพานปลาและทา่เทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา 
ดงันี ้

(๑) เคร่ืองล้างกระบะพลาสติก ๓ เคร่ืองๆละ ๒ ล้านบาท   ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) รถยก ๕ คนัๆละ ๗๙๐,๐๐๐ บาท     ๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท 

  (๓) รถเข็นสเตนเลส ๑๒๐ คนัๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท   ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท 

  (๔) โต๊ะคดัเลอืกสตัว์น า้ ๒๐๐ ตวัๆ ละ ๒๐,๕๐๐ บาท  ๔,๑๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๙ 



 

 

     รวมงบประมาณ               ๑๕,๒๕๐,๐๐๐  บาท 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  (๑) สนิค้าสตัว์น า้มีคณุภาพดี ด้วยกระบวนการขนถ่ายท่ีถกูสขุลกัษณะ ลดการปนเปือ้น 
และใช้เวลาในการขนถ่ายรวดเร็วขึน้ ท าให้สามารถจ าหนา่ยได้ราคาสงูขึน้                  
  (๒) สะพานปลาและทา่เทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลามีมาตรฐานสขุอนามยั
ตามท่ีประเทศคูค้่าก าหนด 
  (๓) ประชาชนได้บริโภคสตัว์น า้ที่สด สะอาด ลดปัญหาด้านสาธารณสขุ 
๑๐. แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
๑ จดัท าราคากลาง             
๒  ด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง             
๓ ลงนามสญัญา             
๔ สง่มอบเคร่ืองมืออปุกรณ๋             
๕ สรุปผลการด าเนินการ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐ 



 

 

โครงการฝึกอบรมความรู้มาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา  กิจการแพ
ปลา หรือ ตลาดกลางซือ้ขาย สัตว์น า้ และการดูแลรักษาสัตว์น า้ 

 
๑.หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศกรมประมง ณ วันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๙ เร่ือง มาตรฐานด้าน
สขุอนามยัทา่เทียบเรือประมง สะพานปลา  กิจการแพปลา หรือ ตลาดกลางซือ้ขาย สตัว์น า้และการดูแล
รักษาสตัว์น า้ ซึง่เป็น  “มาตรฐานด้านสขุอนามยั” ซึง่ประกาศของกรมประมง ได้ก าหนดความหมาย คือ  

“ทา่เทียบเรือประมง” หมายความว่า สถานท่ีซึ่งจัดขึน้ส าหรับใช้จอดหรือเทียบเรือประมง 
เพื่อขนถ่ายสตัว์น า้ หรือใช้ในการน าสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น า้ขึน้จากเรือประมง  
  “สะพานปลา” หมายความวา่ สะพานปลาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพ
ปลา  
  “กิจการแพปลา” หมายความว่า กิจการแพปลาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ
กิจการแพปลา และให้หมายความรวมถึง ผู้ประกอบกิจกรรมคดัแยก ซือ้ขายสตัว์น า้ในลกัษณะขายสง่ด้วย
วิธีประมลู หรือตอ่รองราคา โดยอาจมีการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอย่าง เช่น การ
เก็บรักษา หรือการขนสง่สตัว์น า้ด้วยก็ได้  

“ตลาดกลางซือ้ขายสตัว์น า้” หมายความวา่ สถานท่ีท่ีจดัให้มีการซือ้ขายสินค้าสตัว์น า้เป็น
หลกั ในลกัษณะขายสง่ด้วยวิธีประมลูหรือตอ่รองราคา  

“สถานประกอบการ” หมายความวา่ ทา่เทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือ
ตลาดกลางซือ้ขายสตัว์น า้ 

 องค์การสะพานปลา ในฐานะเป็นหนว่ยงานของรัฐ ซึง่มีภารกิจหลกัให้บริการด้านสถานท่ี
จอดเรือประมง ขนถ่ายสตัว์น า้ ตลาดซือ้ขายสตัว์น า้ แปรรูปสตัว์น า้ และธุรกิจต่อเน่ืองด้านการประมง 
องค์การสะพานปลา จึงมีนโยบายสง่เสริมเพิ่มความรู้มาตรฐานด้านสขุอนามยั ทา่เทียบเรือประมง สะพาน
ปลา  กิจการแพปลา หรือ ตลาดกลางซือ้ขาย สตัว์น า้และการดแูลรักษาสตัว์น า้ และถือเป็นเร่ืองจ าเป็นและ
ส าคญั จึงก าหนดให้มีการฝึกอบรมความรู้มาตรฐานด้านสขุอนามัย ให้แก่ เจ้าหน้าท่ีท่าเทียบเรือประมง 
สะพานปลา ชาวประมงพืน้บ้านและประมงชายฝ่ัง ผู้ ค้ารายยอ่ย รวมถึงกลุม่ธุรกจิแปรรูปสตัว์น า้ทะเลและ
น า้จืด รวมถึงประชาชนทัว่ไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานด้านสขุอนามัยข้างต้น เน่ืองจากเป็น
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกับกลุม่เป้าหมายโดยตรง และด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ในการแก้ไขปัญหามาตรฐานด้านสุขอนามัย จึงจัดท าโครงการ “ฝึกอบรม
มาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา  กิจการแพปลา หรือ ตลาดกลางซือ้
ขาย สัตว์น า้และการดูแลรักษาสัตว์น า้” ถือเป็นการตอบรับนโยบายประชารัฐ ด้วยการจัดฝึกอบรมให้
กลุ่มเป้าหมาย ก็เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีทกัษะความช านาญ ท่ีได้มาตรฐานสากล ทัง้เป็นการ

๒๑ 



 

 

พฒันา ยกระดบัมาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้ ด้วยวิธีการสร้างความเช่ือมั่นในมาตรฐานด้านสขุอนามัย ถือ
เป็นการร่วมมือจากทกุภาคสว่นทัง้ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรสว่น อีกทัง้เป็นการหาช่องทาง
จดัจ าหนา่ยให้แก่กลุม่เป้าหมายอีกด้วย 

ดงันัน้ องค์การสะพานปลา พิจารณาแล้วเห็นวา่โครงการนี ้เป็นเคร่ืองมือและกลไก ในการ
สร้างมาตรฐานด้านสขุอนามยั ทา่เทียบเรือประมง สะพานปลา  กิจการแพปลา หรือ ตลาดกลางซือ้ขาย 
รวมถึงสขุอนามัยท่ีดีของสตัว์น า้ ในการดูแลรักษาสตัว์น า้คุณภาพควบคู่ ช่วยลดปัญหาด้านสขุอนามัย
ของสินค้าสตัว์น า้ รวมทัง้เพิ่มความสด คุณภาพ  ขณะเดียวกันก็ก่อประโยชน์ต่อมูลค่าเพิ่มสินค้าของ
กลุม่เป้าหมายโดยตรง ให้มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับระดบัท้องถ่ิน สูร่ะดบัภูมิภาค ต่อเศรษฐกิจด้าน
การประมงของชุมชน และยงัช่วยลดปัญหาในภาพรวมตอ่สงัคม รวมถึงช่วยลดปัญหา EU ให้ตรงจุดให้กบั
รัฐบาลและประเทศได้  

๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้กลุม่เป้าหมายมีความรู้และเข้าใจ มาตรฐานด้านสขุอนามัยท่าเทียบเรือประมง สะพาน
ปลา  กิจการแพปลา หรือ ตลาดกลางซือ้ขาย สตัว์น า้และการดแูลรักษาสตัว์น า้ 

๒. เพื่อให้กลุม่เป้าหมายมัน่ใจวา่สถานประกอบการ ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา มีมาตรฐาน
ตามประกาศของกรมประมง 

๓. เพื่อให้กลุม่เป้าหมายมีอาชีพ สร้างรายได้ไม่ต้องย้ายถ่ินฐาน ลดปัญหาการย้ายแรงงานเข้า 
เมืองหลวง 
 ๔. เพื่อให้ทกุภาคสว่นมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาอยา่งบรูณาการ 

๕. เพื่อให้เศรษฐกิจด้านประมง สร้างความมัน่คงของประเทศ     
๓. เป้าหมายโครงการ  
 ๑) จ านวนเจ้าหน้าท่ีท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา ชาวประมงพืน้บ้านและประมงชายฝ่ัง ผู้ ค้า
รายยอ่ย รวมถึงกลุม่ธุรกิจแปรรูปสตัว์น า้ทะเลและน า้จืด รวมถึงประชาชนทัว่ไปจ านวน ๕๐-๑๐๐ คน/ครัง้ 
 ๒) ด าเนินการจดัโครงการ จ านวน ๒ ครัง้ในปี ๒๕๖๐ 

๔. สถานที่ด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ  

              ด าเนินการจดั ๒ ครัง้ ๆ ละ ๒ วนั ๑ คืน (สถานท่ีด าเนินการก าหนดภายหลงั) 
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุน 
 องค์การสะพานปลา องค์การบริหารสว่นจงัหวดั และประมงจงัหวดั 
 
 
 

๒๒ 



 

 

๖. วิธีด าเนินโครงการ 
 ๑. องค์การสะพานปลา ประสานประมงจงัหวดั องค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน สถานท่ีฝึกอบรม 
รวบรวมคดัเลอืกกลุม่เป้าหมายจ านวน ๕๐-๑๐๐ คนตอ่ครัง้ เข้าร่วมโครงการ 
 ๒. องค์การสะพานปลา ร่วมประสาน ประมงจงัหวดั องค์การบริหารสว่นจงัหวดั เชิญวิทยากร 
บรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานสขุอนามยั  
 ๓. นกัวิชาการด้านการประมง ด้านอนามยั ด้านฝึกฝีมือ ประจ าภาคและจงัหวดั  เพื่อท าการ
บรรยายให้ความรู้ด้านสขุอนามยัท่ีดีตามมาตรฐาน EU ทา่เทียบเรือประมง สะพานปลา รวมถึงการรักษา
และแปรรูปสตัว์น า้ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดความช านาญ จากศนูย์ฝึกอาชีพ ด้านมาตรฐานการ
พฒันาผลติภณัฑ์ บรรจุสนิค้า ให้ทนัสมยั ตรงความต้องการของตลาดและสร้างมลูคา่เพิม เป็นการปพูืน้
ความรู้ภาคทฤษฎี และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ แบง่กลุม่ฝึกปฏิบติั ขัน้ตอน วิธีการท าทดลองท า ตอบข้อ
สงสยั เปิดโอกาสให้ซกัถาม  
 ๔.  สรุปประเด็นปัญหา และตอบข้อซกัถาม  
 ๕. ประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลหลงัการฝึกอบรม 
 ๖. รายงานผลสรุปการฝึกอบรม และการติดตามหลงัการฝึกอบรม  
 ๗. งบประมาณ  
 จากส านกังานสง่เสริมการประมง จากงบประมาณปี ๒๕๖๐ 
 ๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ทักษะ โดยตรง ท าให้มีความรู้ น าไปพัฒนาและยกระดับให้ได้
มาตรฐานสถานท่ี ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา แพปลา การขนถ่ายสตัว์น า้ การแปรรูปและธุรกิจ
ตอ่เน่ือง ตามประการของกรมประมง 

๒. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขอนามัยตามข้อ1 และคุณภาพสินค้า เพื่อสร้าง
รายได้เลีย้งครอบครัว  

๓. กลุม่เป้าหมายมีอาชีพ สร้างรายได้ไม่ต้องย้ายถ่ินฐาน ลดปัญหา อาญากรรม การย้ายแรงงาน 
เข้าเมืองหลวง 
 ๔. เกิดการบรูณาการทกุภาคสว่นร่วมมือแก้ไขปัญหาและผลกระทบของกลุม่เป้าหมาย รักษา
มาตรฐานสถานท่ี สิง่อ านวยการอนามยัท่ีดี การแปรรูปสนิค้า เพื่อเพิ่มมลูคา่สนิค้าสตัว์น า้ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานตามความต้องการของตลาด 

๕. ชมุชนท้องถ่ิน มีเศรษฐกิจด้านประมงดีขึน้ สง่ผลตอ่เศรษฐกิจโดยรวมมีความมัน่คง 
 
 
 

๒๓ 



 

 

๙. แผนการด าเนินงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ กิจกรรม 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

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                         

๒๔ 



 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๒   
ส่งเสริมการท าประมงอย่างถูกกฎหมายและย่ังยืน  
รวม  ๒ แผนงาน ๓  โครงการ  ได้แก่  

๒.๑ แผนงานให้ความรู้การท าประมงอย่างถูกกฏหมายและย่ังยืน 
๑) โครงการฝึกอบรมสง่เสริมความรู้การท าประมงถกูกฎหมาย 
๒) โครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม(อนรัุกษ์สตัว์น า้) 
๒.๒ แผนงานพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น า้ 
๑) โครงการจดัท าแอพพลเิคชัน่ออกหนงัสอืก ากับการซือ้ขายและตรวจสอบย้อนกลบัท่ีมาสนิค้า 
    สตัว์น า้ (FMO e-MCPD Application) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 



 

 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้การท าประมงถูกกฎหมาย 
 

๑. หลัการและเหตุผล  
          เม่ือปี ๒๕๕๔ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) ได้บญัญัติ Regulation 

(EC) No. ๑๐๐๕/๒๐๐๘ (IUU Regulation) เพื่อป้องกัน ขดัขวางและก าจัดการท าประมงท่ีผิด กฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ ซึ่งประเทศไทยเคยได้รับผลกระทบจากการ
ประเมินของสหรัฐอเมริกา จัดระดับให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีปัญหาการค้ามนุษย์รุนแรง
ระดบัเทียร์ ๓ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านการประมงและภาพลกัษณ์ของประเทศท่ีผ่านมา แม้
ปัจจุบนั ประเทศไทยจะได้รับการยกระดบัขึน้เป็นระดบั ๒ แล้ว แต่ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย และ 
การค้ามนษุย์ยงัคงเป็นปัญหาที่ประเทศไทยยงัคงให้ความส าคญั และ เร่งแก้ไขปัญหาต่อไป เพราะอาชีพ
ประมงเป็นอาชีพหลกัๆ ของประเทศไทยท่ีสร้างรายได้หลอ่เลีย้งประชาชน และยงัต้องมีการสืบทอดต่อไป
ยงัรุ่นลกูหลาน 

          องค์การสะพานปลา ในฐานะเป็นหนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีภารกิจให้บริการสถานท่ีจอดเรือ
ขนถ่าย ซือ้ขายสัตว์น า้และผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากสัตว์น า้ ธุรกิจต่อเน่ืองสินค้าประมง ได้เห็น
ความส าคญัของปัญหาและผลกระทบดงักลา่ว จึงจดัท าโครงการสง่เสริมความรู้การท าประมงถูกกฎหมาย 
ซึ่งเป็นโครงการท่ีให้ความรู้ด้านกฎหมายการท าประมง รวมถึงการคดัค้านการค้ามนุษย์ ขณะเดียวกันก็
ต้องให้ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างสมดุลย์ตามธรรมชาติ และแก้ไข
ข้อบกพร่องตา่งที่สง่ผลกระทบ ด้วยการติดตามและควบคุมการท าประมง การตรวจสอบย้อนกลบัสตัว์น า้
และผลิตภัณฑ์สตัว์น า้ เพื่อสง่เสริมการท าประมงถูกกฎหมาย สูค่วามอย่างยัง่ยืน พร้อมลดปัญหา สร้าง
ภาพลกัษณ์ โครงการนีจ้ะเป็นการพฒันาความรู้ ยกระดบัให้กับกลุม่เป้าหมายให้เล็งเห็นความส าคญัและ
ความจ าเป็นของกฎหมาย โทษ ข้อก าหนดและประโยชน์ตา่งๆ จากพระราชบญัญัติการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ 
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นการปรับเปลี่ยน พฒันา ยกระดบั สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง ให้เป็นสถานท่ีขนถ่ายสินค้าสตัว์น า้ท่ีได้มาตรฐาน EU โดยมุ่งหวงัให้สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงขององค์การสะพานปลาทกุเป็นท่ียอมรับทัง้ตลาดสง่ออกและผู้บริโภคภายในประเทศ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้กลุม่เป้าหมายเลกิการท าประมงผิดกฎหมายให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
๒. เพื่อให้กลุม่เป้าหมายมีความรู้การบริหารจดัการแหลง่ทรัพยากรประมงและสตัว์น า้ 
๓. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบมาตรการในการควบคุม เฝ้าระวงั สืบค้นและตรวจสอบการท า

ประมง 
 ๔. เพื่อให้กลุม่เป้าหมายมีความรู้ถึงมาตรการปกครอง เฝ้าระวงั บทก าหนดโทษ ผลของการท า
ประมงผิดกฎหมาย 

๒๖ 



 

 

๕. เพื่อสง่เสริมความมัน่คงทางเศรษฐกิจทางด้านประมงของประเทศ 

๓. เป้าหมายโครงการ  
๑) จ านวนชาวประมง แพปลา เจ้าของเรือประมง ธุรกิจติอเน่ืองการประมง เจ้าหน้าที่องค์การ 

สะพานปลา ประชาชนทัว่ไป จ านวน ๘๐-๑๐๐ คน/รุ่น 
 ๒) ด าเนินการจดัโครงการ จ านวน ๒ ครัง้ในปี ๒๕๖๐ 

๔. สถานที่ด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ จ านวน ๑ วนั 
    จงัหวดัท่ีมีสะพานปลาและทา่เทียบเรือขององค์การสะพานปลาตัง้อยู ่จ านวน ๒ รุ่น 
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านกังานสง่เสริมการประมง สะพานปลาและทา่เทียบเรือตา่งๆ และ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๖. งบประมาณ  
 งบประมาณปี ๒๕๖๐ ของส านกังานสง่เสริมการประมง      

๗. ผลที่คาดว่าจะได้ 
 กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ และแนวทางบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรประมงและสตัว์น า้ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งยัง่ยืน รวมถึงการลดละเลกิพฤติกรรมการท าประมงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ลดปัญหาการค้ามนษุย์ท่ีสง่ผลกระทบเศรษฐกิจการท าประมง สร้างภาพลกัษณ์ของประเทศให้ดีขึน้  

๘. แนวทางการด าเนินโครงการ 
 ๑. ส ารวจกลุม่เป้าหมาย และพืน้ท่ีท่ีมีผลกระทบตอ่กลุม่เป้าหมาย 
 ๒. น าเสนอโครงการ และ ก าหนดสถานท่ีวนัเวลาในการด าเนินการ 
 ๓. ประสานงานจดัหา วิทยากรด้านกฎหมายการท าประมง บรรยาย หวัข้อ การท าประมงโดยไม่
ชอบกฎหมายจะได้มีมาตรการในการควบคุม เฝ้าระวงั สืบคืนและตรวจสอบ ตลอดจน การปรับ จับ โทษ 
อยา่งไรในการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย  
           ๔. คดัเลอืกกลุม่เป้าหมายเพื่อเข้าฝึกอบรม ให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ 
           ๕. ด าเนินการฝึกอบรม และปฏิบติัการซกัซ้อม เปิดโอกาสให้ซกัถาม สร้างความเข้าใจ 
           ๖. ประเมินการอบรม รายงานผล ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 



 

 

๙. แผนการด าเนินงาน 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ กิจกรรม 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

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                         

๒๘ 



 

 

โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เก่ียวกับ 
การอนุรักษ์สัตว์น า้ขององค์การสะพานปลา 

 
๑.หลักการและเหตุผล 

โครงการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เก่ียวกบัการ 
อนรัุกษ์สตัว์น า้ เป็นอีกโครงการหนึ่ง ท่ีองค์การสะพานปลา ได้ก าหนด เป็นนโยบาย ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการอนุรักษ์สตัว์น า้ ป่าชายเลน และดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชน ท้องถ่ิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบแรกท่ีชาวประมงและชุมชนต้อง
ค านึงถึง กอปรกับหน่วยงานของรัฐได้เล็งเห็นถึงความส าคญั และเห็นพร้องต้องกันโดยการจัดท าบนัทึก
ความร่วมมือลงนามปฏิญญาระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม แล้ว ดังนัน้ องค์การสะพานปลา เป็นองค์กรหนึ่งท่ีให้
ความส าคัญด้านดังกล่าว  ด้วยการจะจัดโครงการนีก็้เพื่อแสดงความรับผิดชอบด้วยการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม (ป่าชายเลน) และสตัว์น า้ เป็นการสร้างภาพลกัษณ์องค์กร ท่ีเป็นมิตรต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม สร้างความสมดุลย์ จึงได้จัดโครงการปลกูป่าชายเลน และปลอ่ยสตัว์
น า้ ตลอดจนสนบัสนนุอุดหนนุงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม จากกองทนุสง่เสริมการประมง อีกทัง้ยงัมี
เจตนารมณ์ด้านการฟืน้ฟู วิธีการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล การสร้างจิตส านึก ให้กับเยาวชน กลุม่ชาวประมง 
และประชาชนในชุมชนท่ีติดชายฝ่ัง หรือท่ีอาศยัติดแหลง่น า้ธรรมชาติ ก็เพื่อให้กลุม่เป้าหมาย เป็นชุมชนท่ี
นา่อยู ่มีความสามคัคี ป้องการปัญหาการเนา่เสยีของน า้  สร้างความสมดลุย์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สง่ผลให้มีสตัว์น า้ แหล่งน า้สะอาดไว้อุปโภค บริโภค ลดการถูกท าลายแหล่งจับสตัว์น า้ ขณะเดียวกันก็
ช่วยกนัฟืน้ฟู อนรัุกษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และประเทศให้สง่ตอ่ให้ชนรุ่นหลงัดแูลตอ่ไป  
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพื่อให้กลุม่เป้าหมายในชุมชน มีความรู้ และมีสว่นร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในการดแูล ป้องกนั ฟืน้ฟู อนรัุกษ์สตัว์น า้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

๒.เพื่อให้กลุม่เป้าหมายมีจิตส านกึ จิตอาสา สร้างกลุม่เฝ้าระวงัดแูล ซึง่จะสง่ผลตอ่ 
ทรัพยากรในชุมชนให้ดีขึน้โดยมีน า้สะอาดไว้ อุปโภค บริโภค และมีแหลง่จบัสตัว์น า้มากขึน้ 

๓.เพื่อให้ชุมชน และกลุม่เป้าหมาย ได้สร้างเสริมความมัน่คงอาชีพการท าประมงมากขึน้ 
๔.เพื่อให้กลุม่เป้าหมาย ได้มีแหลง่จบัสตัว์น า้ เป็นอีกหนึง่อาชีพ ท่ีสามารถสง่เสริม 

เศรษฐกิจด้านประมงให้อยูคู่ก่บัประเทศ 
๕.เพื่อกลุม่เป้าหมายมีรายได้เลีย้งดคูรอบครัวได้ พร้อมลดอาญากรรม 
 
 

๒๙ 



 

 

๓. เป้าหมายของโครงการ 
  ๑) จ านวนเจ้าหน้าท่ีท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา ชาวประมงพืน้บ้านและประมง
ชายฝ่ัง ผู้ ค้ารายยอ่ย รวมถึงกลุม่ธุรกิจแปรรูปสตัว์น า้ทะเลและน า้จืด รวมถึงประชาชนทัว่ไปจ านวน ๕๐-
๑๐๐ คน/ครัง้ 
  ๒) ด าเนินการจดัโครงการ จ านวน ๒ ครัง้ในปี ๒๕๖๐ 
๔. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ตลุาคม ๒๕๕๙ – กนัยายน ๒๕๖๐ 
๕. งบประมาณ 
  จากส านกังานสง่เสริมการประมง งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐ 
๖. สถานที่ด าเนินงาน 
  ๑. พืน้ท่ีบริเวณ ป่าชายเลน  ท่ีสามารถด าเนินกิจกรรม อนรัุกษ์ สตัว์น า้ รักษาแหลง่น า้
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ท่ีมีชุมชนชาวประมง กลุม่ชาวประมง ท่ีอาศยัอยูใ่กล้ 
๗. รายละเอียดของโครงการ 
  ๑.ประสานหนว่ยงานทัง้ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน และผู้น าชุมชน และองค์กรสว่น
ท้องท้องถ่ิน ท่ีมีวตัถปุระสงค์ ตรงกนั เพื่อหาพืน้ท่ีด าเนินโครงการฯ  
   ๑.๑ แบง่ภารกิจกบัหนว่ยงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามศกัยภาพ เพื่อท ากิจกรรม รวมถึงการ
รวบรวมกลุม่เป้าหมาย ให้มีความรู้ ความเข้าใจตรงกันในการสร้างจิตส านึก จิตอาสาในการการสง่เสริม
ฟืน้ฟู อนรัุกษ์สตัว์น า้ พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 ๑.๒ จดัสรรงบประมาณสนบัสนนุงบประมาณ ท่ีเก่ียวกบัทรัพยากร สิง่แวดล้อม ตัง้ต้น 
ทางถึงปลายทาง เช่น การท าทางเดิน ปลกูป่า ปลอ่ยสตัว์น า้ ศาลาพกัผอ่น ป้าย คลอง แม่น า้ แหลง่น า้ ป่า
ชายเลน ระบบนิเวศ  เข่ือนป้องกนัการพงัทลายของชายฝ่ัง และอ่ืนๆ เป็นต้น 

๑. ด าเนินโครงการใดท่ีมีคา่ใช้จ่ายไม่เกิน ๕ แสนก็เสนอ คกส. และหากเกิน ๕ แสนบาท  
เสนอ คกอ.พิจารณา อนมุติ ก่อนด าเนินการ 

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

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ทางด้านเศรษฐกิจ 

๑. ให้ชาวประมงและกลุม่เป้าหมาย มีพืน้ท่ีแหลง่จบัสตัว์น า้มากขึน้ ท าให้มีรายได้ไป 
เลีย้งครอบครัว และพฒันาเป็นอุตสาหกรรมประมงได้ 

๒. เม่ือประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชน สามารถจบัสตัว์น า้ได้มากขึน้ ท าให้มีรายได้ สง่ผลกระทบ 
เศรษฐกิจด้านประมงหมนุเวียนในระดบัชุนชน จงัหวดั สูภ่มิูภาคและประเทศ ตอ่ไป 

๓๐ 



 

 

๓. ในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์ ก็ท าให้เกิดการลงทนุ จ้างงาน ในชุมชนได้ 
 ทางด้านสังคม 

1. เป็นการช่วยกนัดแูล ระบบนิเวศน์แหลง่น า้ธรรมชาติ ซึง่เป็นแหลง่จบัสตัว์น า้ 
2. ท าประมงไม่ผิดกฎหมาย วฎัจักรธรรมชาติไม่เสียหาย ก็สร้างห่วงโซอาหารไว้บริโภค

ได้เอง  
3. ท าให้ชุมชนมีความอุดมสมบรูณ์ ไปด้วยสตัว์น า้ และมีแหล่งน า้สะอาดไว้อุปโภค 

บริโภค 
4. สร้างจิตส านกึ จิตอาสา ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนนา่อยู่ 

 ทางด้านการเงิน 
  ๑. สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้กบักลุม่เป้าหมายในชุมชน 

๒. หากเหลอืก็น าไปขาย เกิดรายได้สร้างการซือ้ขายสตัว์น า้ สร้างอาชีพมีรายได้ในการ 
เลีย้งดคูรอบครัว และดแูลชุมชน 

๓. มีการสร้างงานในชุมชน ก็ท าให้เศรษฐกิจดี สร้างความมัน่คงทางการเงินให้กบั 
กลุม่เป้าหมาย 
๙. การบริหารจัดการ 
  ส านกังานสง่เสริมการประมง องค์การสะพานปลา และหนว่ยงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
๑๐. ความเส่ียงของโครงการ 
  ๑. ด้านการบริหารโครงการ เน่ืองจากมีเจ้าหน้าที่จ ากดั กอปรกบั การด าเนินโครงการต้อง
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม ท าให้มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง แต่หากก่อน
ด าเนินกิจกรรมใดๆแล้ว มีการส ารวจพืน้ท่ีและประเมินความเป็นไปได้ ก็จะท าให้ระดับความเสี่ยงอยู่ใน
ระดบัท่ียอมรับได้ 
  ๒. ด้านงบประมาณ เน่ืองด้วย กองทนุสง่เสริมการประมง เป็นเงินท่ีได้รับจากสว่นแบง่ของ
การจัดเก็บรายได้ในการบริการ ของสะพานปลากรุงเทพ ดงันัน้ หากสะพานปลากรุงเทพ มีรายได้ลดลง 
สง่ผลต่อฐานะการเงินของกองทุนสง่เสริมฯ ด้วย จึงมีความเสี่ยงระดบัมาก สง่ผลกระทบโดยตรงต่อการ
ด าเนินกิจกรรม แตห่ากมีการจดัเก็บรายได้ดงักลา่วไม่จ ากัดเฉพาะท่ีสะพานปลากรุงเทพ ก็จะท าให้ความ
เสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
  ๓.ช่ือเสียงองค์การสะพานปลา  ในด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม หากไม่ด าเนินโครงการฯ ก็อาจมีผลกระทบต่อ ช่ือเสียงองค์การสะพานปลาได้ ในระดบัปาน
กลาง แตห่ากด าเนินกิจกรรมให้รับรู้โดยทัว่ไปแล้ว ก็จะสง่ผลตอ่ช่ือเสยีงในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขึน้ 
 
 ๓๑ 



 

 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

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

๑ ประสานหน่วยงานตา่งๆ และแบง่ภารกิจ

เพือ้จดัหาพืน้ท่ี และก าหนดวนัด าเนิน

โครงการ 

            

๒ ตดิตอ่สถานท่ีด าเนินกิจกรรม/ชมุชน

ประมง/หน่วยงานท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง 
            

๓ ส ารวจพืน้ท่ี ด าเนินกิจกรรม             

๔ คดัเลือกกลุม่เป้าหมาย/ชมุชน

ชาวประมง 
            

๕ ด าเนินการกิจกรรม             

๖ ประเมนิผล รายงานการด าเนิน

โครงการฯตอ่ผู้บริหารองค์กร 
            

๓๒ 



 

 

โครงการจัดท าแอพพลิเคช่ันออกหนังสือก ากับการซือ้ขายและตรวจสอบย้อนกลับที่มาสินค้า  
สัตว์น า้ (FMO e-MCPD Application) 

 
๑.หลักการและเหตุผล 
                 ๑.๑ ความส าคัญของปริมาณสัตว์น า้ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือประมง ผลผลติด้านการ
ประมงของไทยประมาณปีละ ๓.๕ ล้านตนั ซึง่มาจากการท าประมงในประเทศและประมงนอกน่านน า้ไทย 
จากการขยายตวัด้านการประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองกับการประมงมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสตัว์
น า้เกินก าลงัการผลิต (Over Fishing) จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องบริหารจัดการด้านการประมงอย่างเป็น
ระบบ เพื่อช่วยให้เกิดการฟืน้ตวัของทรัพยากรประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมก าลงัการผลิตประมง 
(Fishing Capacity) อย่างเหมาะสมกับสภาพทรัพยากร  ปัญหาประการหนึ่งของการเกิดภาวะการท า
ประมงเกินก าลงัการผลติดงักลา่ว มาจากการไม่สามารถรับรู้ข้อมลูด้านการจบัจากการน าสตัว์น า้เข้ามาขน
ถ่ายผา่นทา่เทียบเรือประมงอยา่งแท้จริง เน่ืองจากตลอดแนวชายฝ่ังทะเลของไทยมีแพปลาเอกชนตัง้เรียง
รายกนัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซึง่แตล่ะแหง่ไม่มีการรายงานสถิติปริมาณสตัว์น า้ที่เรือประมงน าเข้ามาจ าหน่าย 
ในขณะท่ีองค์การสะพานปลาเป็นเพียงหน่วยงานเดียวท่ีมีการจัดท าข้อมูลปริมาณสตัว์น า้ท่ีน าเข้ามาขน
ถ่ายและจ าหนา่ยผา่นสะพานปลาและทา่เทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา   
  จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้ด าเนิน การออกพระราชก าหนดการประมง๒๕๕๘ โดยมี
เป้าหมายในการควบคมุ เฝ้าระวงั สบืค้นและตรวจสอบการประมง อนัเป็นการป้องกัน ยบัยัง้ และขจัดการ
ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล และก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์
และบริหารจดัการแหลง่ทรัพยากรประมงและสตัว์น า้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยืน การด าเนินการ
ตามเป้าหมายดังกล่าวมุ่งเน้นให้เกิดการป้องกันและขจัดการท าการประมงท่ีเกินศักยภาพการผลิต  
(Maximum Sustainable Yield, MSY) และขีดความสามารถในการท าประมง (Fishing Effort) สว่นเกิน
เพื่อควบคมุมิให้การท าประมงมีผลตอ่ความยัง่ยืนของทรัพยากรประมง  
  พระราชก าหนดการประมง ๒๕๕๘ ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาดงักลา่วโดยได้ก าหนดมาตรการให้
ท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งท่ีมีการขนถ่ายสตัว์น า้ต้องเข้ามาจดทะเบียนและต้องบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ
เรือประมง ท่ีเข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสตัว์น า้หรือน าสตัว์น า้หรือผลิตภัณฑ์สตัว์น า้ขึน้ท่าเทียบ
เรือประมง และต้องเก็บบนัทกึข้อมลูไว้เพื่อการตรวจสอบ 
   ๑.๒) การก าหนดนโยบายการท าประมงของประเทศไทย 
   ๑.๒.๑) คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (EC)  ได้ออกกฏระเบียบ ฉบบัท่ี ๒๓๗๑/๒๐๐๒ 
เม่ือวนัท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕  วา่ด้วยการอนรัุกษ์และการใช้ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ยืน เพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรสิง่มีชีวิตทางทะเลเพื่อให้เกิดสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม และสงัคมท่ี
ยัง่ยืน ทัง้นีไ้ด้ถือว่า การท าประมงท่ีผิดกฏหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม  ( IUU Fishing )  เป็นภยั
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คกุคามตอ่การใช้ทรัพยากรสิ่งท่ีมีชีวิตทางทะเลอย่างยัง่ยืนท่ีรุนแรงมากประการหนึ่ง และเป็นอันตรายต่อ
นโยบายความร่วมมือด้านการประมง   รวมถึงความพยายามระดบันานาชาติในการสง่เสริมธรรมาภิบาล
ทางทะเลท่ีดีขึน้  จึงต้องด าเนินการหยุดการด าเนินการประมง  IUU เพื่อลดการสญูเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเล    ตอ่มาได้มีการออกกฏระเบียบคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ( EC) ฉบบัท่ี  ๑๐๐๕/
๒๐๐๘   ลงวนัท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ว่าด้วยการจัดตัง้ระบบของประชาคมยุโรปในการในการป้องกัน 
ยับยัง้และขจัด การประมงท่ีผิดกฏหมาย ไม่รายงาน  และไร้การควบคุม   (Council Regulation 
Establishing a Community System to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and 
unregulated (IUU) Fishing)    
   กฏระเบียบของสหภาพยุโรปท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน ยบัยัง้และขจัด การประมงท่ีผิด
กฏหมาย ไม่รายงาน  และไร้การควบคุม  นอกจากได้บงัคบัใช้กับประเทศสมาชิกแล้ว ปัจจุบนัได้มีการ
น ามาบงัคบัใช้กับประเทศท่ีส่งออกสตัว์น า้เข้าไปยงัประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปด้วย ซึ่งก็หมายรวมถึง
ประเทศไทยท่ีมีการสง่ออกสตัว์น า้เข้าไปในตลาดสหภาพยโุรปเช่นกนั 
   ๑.๒.๒)  เน่ืองจากพระราชบัญญัติการประมงปี ๒๔๙๐ ได้มีการประกาศใช้มาเป็น
เวลานานและไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการประมงโลก จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบญัญัติการประมงให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ประมงท่ีเปลีย่นแปลงไป  ประกอบกับในปี ๒๕๕๘   
ประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาการประมงและได้รับการแจ้งเตือนจากสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดสง่ออก
สตัว์น า้ของไทย ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงท่ีผิดกฏหมาย ดงันัน้ รัฐบาลไทยจึงได้ออกพระราช
ก าหนด การประมง ๒๕๕๘ ขึน้ เน่ืองจากพระราช บญัญัติการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขจาก
ฉบบัเดิมเม่ือปี ๒๔๙๐  ยงัขาดมาตรการติดตาม ควบคมุ และเฝ้าระวงัการท าการประมงในนา่นน า้ไทยและ
นอกน่านน า้ไทย และเพื่อป้องกันมิให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทัง้ยงัขาดการ
บริหารจดัการการท าการประมงให้สอด คล้องกับการผลิตสงูสดุของธรรมชาติให้สามารถท าการประมงได้
อยา่งยัง่ยืน ซึง่หากไม่มีการแก้ไขปัญหาอยา่งเร่งดว่น อาจมีผลกระทบตอ่การประมงของไทย  
     ดงันัน้ ในการออกพระราชก าหนดการประมง ๒๕๕๘ จึงได้มีการเพิ่มมาตรการในการ
ควบคมุ เฝ้าระวงั สบืค้นและตรวจสอบการประมงอนัเป็นการป้องกนั ยบัยัง้ และขจดัการท าการประมงโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล และก าหนดแนวทางในการอนรัุกษ์และบริหารจดัการ
แหล่งทรัพยากรประมงและสตัว์น า้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีจ าเป็น
เร่งดว่นอนัมิอาจหลกีเลีย่งได้ในอนัท่ีจะรักษาความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   ๑.๓ เหตผุลและความจ าเป็นในการเข้ามาด าเนินการขององค์การสะพานปลา 
   ๑.๓.๑) ศกัยภาพของพืน้ท่ีและท าเลท่ีตัง้ของหนว่ยงานในจงัหวดัการประมง 
                        องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภารกิจในการ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการการขนถ่ายและจ าหน่ายสตัว์น า้ให้กับชาวประมงและผู้ประกอบการ
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ประมง ปัจจุบันได้มีการจัดตัง้หน่วยงานต่างๆ ในพืน้ท่ีประกอบด้วย สะพานปลา 4 แห่งและท่าเทียบ
เรือประมง ๑๔ แหง่ ท่ีเป็นท าเลท่ีตัง้ของการประมงของประเทศไทย  และมีความใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ
ประมง ชาวประมงตามชายฝ่ังทะเลทัง้ด้านอ่าวไทยและทะเลอนัดามนั 
                        ด้วยความพร้อมของหนว่ยงานท่ีตัง้อยูต่ามจงัหวดัชายทะเลซึ่งเป็นท่ีตัง้ของการปะมงของ
จังหวัดต่างๆทัง้ประมงพืน้บ้าน และประมงพาณิชย์ ซึ่งตามพระราชก าหนดการประมง ๒๕๕๘ ได้
ก าหนดให้มีการจดัท าหนงัสอืก ากบัการซือ้ขายสตัว์น า้ (MCPD)  ทัง้ระบบ ซึ่งองค์การสะพานปลาสามารถ
จดัตัง้ ศนูย์บริการรับรองหนงัสือก ากับการซือ้ขายสตัว์น า้   (MCPD Service Center) ขึน้ตามสะพานปลา
และทา่เทียบเรือประมงในภมิูภาครวมถึง การจดัตัง้ศนูย์บริการกลาง ท่ีส านกังานใหญ่องค์การสะพานปลา 
เพื่อประสานงานและอ านวยการในการด าเนินการเป็นหน่วยงานรับรองหนงัสือก ากับการซือ้ขายสตัว์น า้ 
(MCPD) 
   ๑.๓.๒  บุคคลากรท่ีมีประสบการณ์และความช านาญในการตรวจสอบและระเมินประเภท
สตัว์น า้รวมทัง้ปริมาณสตัว์น า้ผา่นทา่ 
                        องค์การสะพานปลาได้บรรจุแตง่ตัง้พนกังานลงไปปฏิบติังานตามสะพานปลาและทา่เทียบ
เรือประมงทัง้ ๑๘  แห่งรวมถึงพนกังานจ้างเหมารวมประมาณ  ๒๐๐  คน ซึ่งพนักงานดงักลา่วได้
ปฏิบติังานในการให้บริการการขนถ่ายและจ าหน่ายสตัว์น า้ให้กับผู้ประกอบการประมง ชาวประมงตลอด 
๒๔ ชัว่โมง  โดยจะด าเนินการตรวจสอบประเมินสตัว์น า้ท่ีน าเข้ามาขนถ่ายและจ าหน่าย  ซึ่งสามารถระบุ
ชนิดและประเภทของสตัว์น า้ ประเมินน า้หนกั และ ราคาสตัว์น า้ รวมถึง การจัดท ารายงานสถิติเรือประมง 
ปริมาณสัตว์น า้ ราคาสัตว์น า้ และสถิติยานพานหนะทางรถยนต์ ซึ่งถือเป็นความช านาญการและ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาโดยตลอด 
                        จากความช านาญการและประสบการณ์ดังกล่าว เม่ือองค์การสะพานปลาเข้ามา
ด าเนินการรับรองหนังสือก ากับการซือ้ขายสตัว์น า้ (MCPD)  มีความจ าเป็นจะต้องจัดจ้างพนกังานใน
ลกัษณะ Outsource เพิ่มขึน้ ซึ่งพนกังานท่ีปฏิบติังานในพืน้ท่ีตามสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงจะ
เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญการในการปฏิบติังานให้กับ พนกังานจ้างเหมาใหม่ให้
สามารถปฏิบติังานได้อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว แม่นย าขึน้ รวมถึง จะท าหน้าท่ีในการเป็นพี่เลีย้งให้กับผู้ปฎิบติั
งานดงักลา่วตลอด ๒๔ ชัว่โมง 
   ๑.๓.๓)  มีนวตักรรมการบริหารจดัการข้อมลู (Data Managing Innovation) ท่ีมี
ประสทิธิภาพ ได้แก่ 
   (๑) FMO Mobile Application  องค์การสะพานปลาได้ จัดท าระบบโปรแกรมและ
แอปพลิเคชั่นในการเข้าไปด าเนินการตรวจสอบการขนถ่ายปลาเป็ดจากเรือประมง  เรียกว่า โปรแกรม  
FMO Mobile Application ซึ่งจะมีรายละเอียด เก่ียวกับเรือประมง  ประกอบด้วย ช่ือเรือ ทะเบียนเรือ  
ใบอนญุาตการท าประมง ปริมาณและประเภทสตัว์น า้ รายงานแรงงานประมง ท่ีปฏิบติังานบนเรือประมง 
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ซึ่งการปฏิบติังานดังกลา่วใช้พนกังานองค์การสะพานปลา  พนักงานจ้างเหมาในลกัษณะ Outsources  
ควบคูก่นัไปโดยการควบคมุ ก ากบัดแูลจากองค์การสะพานปลาท่ีส านกังานใหญ่ (สว่นกลาง)  นอกจากนี ้ 
ยงัมีการปฏิบติังานในพืน้ท่ีท่ีเป็นทา่เทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาและแพปลาเอกชนไปพร้อมกัน  
ในการด าเนินการดังกล่าวถือเป็นการรับรองการขนถ่ายสตัว์น า้ท่ีมาจากเรือประมงท่ีถูกกฏหมายและใช้
แรงงานประมงท่ีถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคการประมงด้วย  ในการ
ด าเนินการดงักล่าว ถือเป็นส่วนหน่ีงของระบบการตรวจสอบย้อนกลบัของสตัว์น า้ (Traceability) ท่ีมี
ความส าคญัมากยิ่งขึน้ของการประมงประเทศไทย 
                   (๒) e -  MCPD  เป็นระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รับรองการซือ้ขายสตัว์น า้ (e-MCPD) ท่ี
สามารถสอบทวนความถูกต้องของปริมาณสตัว์น า้กับ e - Fishing Log Book ท่ีองค์การสะพานปลาเร่ง
ด าเนินการวิจยัและพฒันา เพื่อให้สามารถใช้รับรองหนงัสอืก ากบัการซือ้ขายสตัว์น า้ (MCPD) ได้ในอนาคต 
ซึง่ระบบดงักลา่วสามารถรายงานข้อมลูเรือประมง ปริมาณสตัว์น า้ แรงงานประมง ได้ด้วยความรวดเร็วและ
ถกูต้อง และสามารถเช่ือโยงข้อมลูให้กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้   นอกจากการพฒันาระบบ FMO Mobile 
Application ระบบ  e  - MCPD  ยงัจะถกูน าไปใช้กับแพปลาทัว่ประเทศในอนาคตอันใกล้เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ในระบบงานตรวจสอบย้อนกลบัท่ีมาของสตัว์น า้ที่ได้จากการท าประมงไทยในระดบัสากล     
๒.วัตถุประสงค์ 
            ๑.  ออกแบบระบบงานและท าหน้าที่เป็นหนว่ยงานกลางในการรับรองหนงัสอืก ากบัการ
ซือ้ขายสตัว์น า้ (MCPD) เม่ือได้รับมอบอ านาจจากกรมประมง 

๒. พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รับรองการซือ้ขายสตัว์น า้ (e-MCPD) ท่ีสามารถ
สอบทวนความถูกต้องของปริมาณสตัว์น า้กับ e - Fishing Log Book ให้กับผู้ประกอบการแพปลาทั่ว
ประเทศ  
๓.เป้าหมายของโครงการ 
  ด าเนินการรับรองหนังสือก ากับการซือ้ขายสตัว์น า้(e-MCPD)ในสะพานปลา/ท่าเทียบ
เรือประมงขององค์การสะพานปลา จ านวน ๕ แหง่ คือ สะพานปลาสมุทรปราการ,สะพานปลาสมุทรสาคร
,ทา่เทียบเรือประมงปัตตานี,ทา่เทียบเรือประมงสงขลา ๒ และทา่เทียบเรือประมงภเูก็ต 
๔.ระยะเวลาโครงการ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๕.งบประมาณ 
  งบประมาณองค์การสะพานปลา 
๖.สถานที่ด าเนินงาน 
            สะพานปลาและทา่เทียบเรือประมงองค์การสะพานปลา ๕ แหง่  
๗. วิธีด าเนินโครงการ 
  ๑) การพฒันาโปรแกรม e-MCPD  Application เสร็จสมบูรณ์ 

๓๖ 



 

 

 ๒) การน าโปรแกรม e-MCPD  Application ไปจดัเอกสารการจดัเก็บรายได้และสถิติ 
 ๓) การประสานงานกรมประมงในการเช่ือมโยงระบบตรวจสอบย้อนกลบั 
 ๔) การบนัทกึข้อมลูการขนถ่ายสตัว์น า้ผา่นระบบ e-MCPD Application ในหนว่ยงานสป.ทร. 
๕ แหง่ 
 ๕) การประเมินผลการจดัท า e-MCPD Application ทัง้ระบบ 
๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.ท าให้เกินระบบรายงานข้อมูลด้านปริมาณสัตว์น า้ ท่ีถูกจับขึน้มามีความถูกต้อง
นา่เช่ือถือ เป็นสว่นหนึง่ของการจดัท าระบบตรวจสอบย้อนกลบัของการท าประมงของประเทศไทย  

๒.สามารถน าผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยเฉพาะข้อมูลปริมาณสตัว์น า้ไป ใช้
ประโยชน์ในการประเมินศกัยภาพการผลติสงูสดุของทรัพยากรทะเล 
๙. แผนการด าเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

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

๑ การพฒันาโปรแกรม e-MCPD  Application 
เสร็จสมบรูณ์ 

            

๒ การน าโปรแกรม e-MCPD  Application ไป
จดัเอกสารการจดัเก็บรายได้และสถิต ิ

            

๓ การประสานงานกรมประมงในการเช่ือมโยง
ระบบตรวจสอบย้อนกลบั 

            

 ๔ การบนัทึกข้อมลูการขนถ่ายสตัว์น า้ผา่น
ระบบ e-MCPD Application ในหน่วยงาน 
สป.ทร. ๕ แห่ง 

     
 

 
 

      

๕ การประเมนิผลการจดัท า   e-MCPD 
Application ทัง้ระบบ 

            

๓๗ 



 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 
รวม  ๑ แผนงาน ๑  โครงการ  ได้แก่  

๓.๑ แผนงานส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการแก่ชาวประมงและธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
                     ๑)โครงการพฒันาและสนบัสนนุการประมง ปี ๒๕๖๐(สนิเช่ือประมง) 

๓๘ 



 

 

 

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง  ปี ๒๕๖๐ 
 

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

๑.๔  แหลง่เงนิทนุ จากบญัชีเงินฝากธนาคารฯสนิเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์  
และเงินทนุหมนุเวียนจากองค์การสะพานปลา  ๒.๑ 
ล้านบาท 

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

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

(๑)  จดัด าเนินการและน ามาซึง่ความเจริญของสะพานปลา  ตลาดสนิค้าสตัว์น า้และ
อุตสาหกรรมการประมง 
(๒)  จดัด าเนินการหรือควบคมุและอ านวยการซึง่กิจการแพปลา  การขนสง่ และกิจการอ่ืน 
ๆ อนัเก่ียวกบักิจการแพปลา 
(๓)  จดัสง่เสริมฐานะ  สวสัดิการ  หรืออาชีพของชาวประมง  และบูรณะหมู่บ้านการ
ประมง 
(๔)  จดัสง่เสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว  องค์การสะพานปลาได้ด าเนินงาน

ด้านการให้บริการการตลาดสินค้าสัตว์น า้ โดยจัดตัง้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในเขต
กรุงเทพมหานคร และพืน้ท่ีจังหวดัชายทะเลของประเทศไทย  และรวมถึงการด าเนินงานด้านการสง่เสริม
ฐานะ สวสัดิการ อาชีพชาวประมงผา่นทางเงินทุนสง่เสริมการประมง   นอกจากนีเ้พื่อเป็นการพฒันาและ
น ามาซึง่ความเจริญ  ของการประมง  การประกอบอาชีพประมง และอุตสาหกรรมประมง   โดยให้เงินกู้ แก่
ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการประมง   เพื่อซือ้เคร่ืองมืออุปกรณ์ท าประมง  ประเภทตา่ง 
ๆ เช่น เคร่ืองมือหาฝงูปลา(SONAR)   เคร่ืองวดัความลกึ(SOUNDER)   เรดาร์  เคร่ืองยนต์เรือ  เกียร์  อวน 
กะบะ ฯ   ซึ่งได้ด าเนินโครงการไปแล้วรวมทัง้สิน้ ๑๔ โครงการ  มีผู้ ได้รับสินเช่ือประเภทต่าง ๆ  ไปแล้ว 

๓๙ 



 

 

 

๔,๗๘๓ ราย  คิดเป็นเงินให้กู้ ยืมจ านวน ๖๓๓.๒๒  ล้านบาท  โดยได้รับสว่นลดการค้า คิดเป็นเงินทัง้สิน้  
๕๙.๒๙  ล้านบาท  การด าเนินงานโครงการท่ีผา่นมาสามารถอ านวยประโยชน์แก่ชาวประมงตลอดจนเป็น
การพฒันาอาชีพการประมง  เพิ่มประสิทธิภาพในการท าการประมงของประเทศ สามารถสร้างงานและ
สร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงและองค์การสะพานปลาอีกทางหนึง่  
  องค์การสะพานปลาได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาการประมง โครงการ ๑๔  ตัง้แต่
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ จนถึงปีงบประมาณ  ๒๕๕๕   และได้สิน้สดุโครงการลงในวนัที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๕ ซึ่งมีผู้ รับสินเชื่อ ประเภทต่างๆ รวม ๙๒  ราย  เป็นเงินให้กู้   ๒๑.๙๕ ล้านบาท ( ข้อมูลถึงเดือน
กนัยายน ๒๕๕๕ ) การด าเนินงานตามโครงการดงักลา่ว  เป็นกิจกรรมช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประกอบ
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการประมง  เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวประมงท่ี  ขาดแคลนเงินทุนสามารถจัดหา
เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการท าประมงท่ีมีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้  เป็นการพฒันาและสง่เสริมอาชีพการท าประมง  
และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์การสะพานปลา  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการโครงการพฒันา
และสนบัสนนุการประมง  ตอ่เน่ืองจากโครงการ ๑๔  ตอ่ไปอีก   
๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

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

๔.  ประเภทสนิเช่ือ 
  องค์การสะพานปลาด าเนินงานโครงการพฒันาและสนบัสนุนการประมงโดยแบง่ประเภท
สนิเช่ือดงันี ้

(๑) สนิเช่ือเคร่ืองมืออุปกรณ์ท าประมงและท่ีเก่ียวข้องกบัการท าประมง มีรายละเอียดดงันี  ้
 -  วิทยโุทรศพัท์ (Radiophone) 
 -  เคร่ืองมือหาฝงูปลา (Sonar) 
  -  เคร่ืองวดัความลกึ (Sounder) 
 -  เรดาร์ (Radar) 
  -  กระบะ หลวั ลงั ถงับรรจุพลาสติก ถงัอดัโฟม ใบพดัตีน า้ ทุน่พลาสติก 

๔๐ 



 

 

 

 -  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 ๒๕๖๐ 

        เป้าหมายการด าเนินงานมีเป้าหมายการปลอ่ยสนิเช่ือในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
มีมลูคา่  ๓๒.๔  ล้านบาท  เป็นเงินให้กู้ยืม ๓๒ ล้านบาทและเงินสมทบจากผู้ขอสนิเช่ือ 
๐.๔ ล้านบาท  แบง่เป็น 
(๑)  ให้กู้ เพื่อซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท าประมง เป็นมลูคา่สนิเช่ือ ๒.๔ ล้านบาท    
(เงินให้กู้  ๒  ล้านบาท เงินสมทบจากผู้ขอสนิเช่ือ ๐.๔ ล้านบาท) 
(๒)  ให้กู้ เพื่อซอ่มแซมปรับปรุงเรือประมงเป็นเงนิให้กู้   ๓๐  ล้านบาท (ไม่มีเงินสมทบ) 

๖.  หลักเกณฑ์ในการให้สินเช่ือ 
  (๑) ประเภทเคร่ืองมืออุปกรณ์ท าประมง 

- ให้สนิเช่ือในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๘๐  ของราคาเคร่ืองมืออปุกรณ์ท าประมง 
แตล่ะประเภท  

- ผู้ได้รับสนิเช่ือจะต้องช าระเงินสบทบ โดยเงินสดหรือเช็คของผู้ขอสนิเช่ือ  จ านวน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๒๐ ของราคาเคร่ืองมืออุปกรณ์ท าประมงในแตล่ะประเภท 
หรือในกรณีให้กู้ เงินสดเต็มจ านวนของราคาเคร่ืองมืออุปกรณ์ท าประมงในแต่
ละประเภทโดยไม่ต้องมีเงินสมทบ 

- ผู้ได้รับสนิเช่ือจะต้องซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์ท าประมงจากผู้จ าหนา่ยท่ีขึน้ทะเบียน
ไว้กบัองค์การสะพานปลา หรือซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์ท าประมงจากร้านค้าที่
จ าหนา่ยหรือจากโรงงานผู้ผลติและจ าหนา่ย 

- อตัราดอกเบีย้ของยอดเงินกู้ เพื่อซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์ท าประมงร้อยละ ๙ ถึงร้อย
ละ ๑๒.๕ ตอ่ปี   หากผิดนดัช าระหนีจ้ะคิดดอกเบีย้ผิดนดัในอตัราร้อยละ  ๑๕  
ตอ่ปีของเงินต้นท่ีถึงก าหนดค้างช าระ 

(๒) ประเภทซอ่มแซมปรับปรุงเรือประมง 

๔๑ 



 

 

 

- 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 เพื่อ
ในการท าประมงในแตล่ะประเภท เป็นอยา่งน้อย    

(๒)  ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการประมง ผู้ประกอบธุรกิจตอ่เน่ืองกบั
ชาวประมง  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 
รวมเป็นระยะเวลาด 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 

  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 

หน่วย:ล้านบาท 

๔๒ 



 

 

 

  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 ถึง
เดือน กนัยายน ๒๕๖๐) และมีระยะเวลาผอ่นช าระหนีอี้ก ๑ ปี ๖ เดือน รวมเป็นระยะเวลาด าเนินงาน ๖ ปี 
๖ เดือน มีรายละเอียดการค 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 

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

๔๓ 



 

 

 

  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 าระหนี ้       ๘๒๖,๑๓๖  บาท 
                 รวม                                     ๑๖๓,๑๕๒,๒๑๒  บาท 

ผลตอบแทนสุทธิ                                         ๑,๙๙๘,๔๘๓  บาท 
(๓)  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ ๒%(ค านวณจากการส ารองหนีส้ญูท่ีร้อยละ

๐.๕)   
(๔)  เปรียบเทียบผลตอบแทนสทุธิกับฝากเงินประจ า ๓ เดือนกับธนาคารกรุงไทย ตามการลงทุน

โดยใช้เงิน  เร่ิมต้นโครงการฯจ านวน ๒1,๑๐๐,๐๐๐  บาท ในระยะเวลา ๕ ปี  การด าเนิน
โครงการฯมีผลตอบแทนสทุธิจ านวน ๑,๙๙๘,๔๘๓บาท กบัการน าเงินฝากธนาคารฯ ดอกเบีย้
ทบต้นจากเงินเร่ิมต้นโครงการ จ านวน ๒1,๑๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบีย้ร้อยละ ๒.๑ ต่อปี  
ในระยะเวลาเทา่กนัจะได้ดอกเบีย้เป็นจ านวนเงิน ๒,๓๑๐,๕๒๕ บาท ดงันัน้ผลตอบแทนสทุธิ
จากการลงทุนตามโครงการจะต ่ากว่า ดอกเบีย้ทบต้นเม่ือน าไปฝากธนาคารอยู่จ านวน  
๓๑๒,๐๔๒ บาท 

๑๑.  ความเสีย่งของโครงการ 
         โครงการได้มีการพิจารณาปัจจยัเสีย่งตามประเภทของการให้สนิเช่ือแล้ว มี 

รายละเอียดปัจจยัเสีย่งท่ีมีนยัส าคญัและการบริหารจดัการความเสีย่ง ดงันี ้ 
           ๑. ปัจจยัเสีย่งของโครงการ 

๔๔ 



 

 

 

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
ราคาของผู้จ าหน่าย
รายอ่ืน เน่ืองจาก
ราคาสนิค้าของ
โครงการมีต้นทนุสงู
กวา่  
 

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

อสป.ต้องศกึษาแนวทางใน
การปรับลดราคาของสนิค้า
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท า
ประมง ให้สามารถแขง่ขนั
กบัผู้ค้ารายอ่ืนๆ ได้ 
 

๑. ศกึษาโครงสร้างราคาของเคร่ืองมือ
อปุกรณ์ท าประมงของโครงการ 
๒. จดัท าแนวทางการปรับโครงสร้าง
ราคาเคร่ืองมืออปุกรณ์ท าประมงของ
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 
 
 
 

ตลอดโครงการ 
 

ตลอดโครงการ 

 
ปัจจยัเส่ียง รายละเอียดความเสียหาย 

จากปัจจยัเส่ียง 
รายละเอียดการ

จดัการ 
กิจกรรมการจดัการ 

 
ระยะเวลา

ด าเนินการของ
กิจกรรม 

๔๕ 



 

 

 

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

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

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 
 

สรุป 
                   จากการหาอตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) แสดงให้เห็นว่า การลงทุนตาม

โครงการนีส้ามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก หากเม่ือเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนจากการลงทุน
ตามโครงการกบัดอกเบีย้ทบต้นจากเงินเร่ิมต้นโครงการ อตัราดอกเบีย้ร้อยละ ๒.๑ ตอ่ปี (๕ ปี) 
แล้ว จะเห็นว่าผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนต ่ากว่าดอกเบีย้ทบต้นอยู่ เพียงจ านวน 
๓๑๒,๐๔๒.๖๗ บาท นัน้ หากแตก่ารฝากเงินในบญัชีนัน้ มิได้รวมรายจ่าย ซึง่เป็นรายจ่ายหลกั
ของโครงการและขององค์การสะพานปลา นั่นก็คือ เงินเดือนพนักงานและเงินสมทบเข้า

๔๖ 



 

 

 

กองทุนสงเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ ๗๘ ของค่าใช้จ่ายด าเนินงานทัง้หมด หากแต่การด าเนิน
โครงการพฒันาและสนบัสนุนการประมงแล้ว ก็จะสามารถลดภาระขององค์การสะพานปลา
ไปได้อีกทางหนึ่ง และยังสามารถมีก าไรจากการด าเนินโครงการได้อีกทางด้วย ตลอดจน
สภาวะการของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งมีการผนัผวนหากอัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ าลดลง อัตรา
ผลตอบแทนก็จะลดลงตามไปด้วย    

๑๒. แผนการด าเนินงาน 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

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

๑ 
ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การให้สนิเช่ือ โดย
เน้นวตัถปุระสงค์และคณุภาพของผู้ขอกู้  

            

๒  
ปรับปรุงคูมื่อการให้สนิเช่ือและบริหารหนี ้
องค์การสะพานปลา 

            

๓ 
อบรม ให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีสนิเช่ือและ
บริหารหนี ้

            

๔ ตดิตามและประเมนิผล             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๗ 



 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
  ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ๑ โครงการ 
 ๔.๑ แผนงานจ าหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ์สัตว์น า้แปรรูป 

๑) โครงการจตัจุกัรสะพานปลา ๒๕๖๐ 
 

๔๘ 



 

 

 

  

โครงการตลาดจตุจักรสะพานปลา ๒๕๖๐ 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
 

สืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มอบหมายให้
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาและก าหนด
แนวทางในการด าเนินการจดัตลาดในลกัษณะเดียวกับตลาดผดุงกรุงเกษมในทุกภาคของประเทศ แล้วนัน้ 
องค์การสะพานปลา ได้ด าเนินโครงการตลาดจตัุจักรสะพานปลา ครัง้ท่ี ๑ ขึน้ ระหว่างวนัท่ี ๓๑ มีนาคม – 
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ เพิ่มช่องทางตลาดสินค้าสตัว์น า้และสินค้า
เกษตรจากกลุม่เป้าหมาย ทัง้กลุม่เกษตรกรชาวประมง ผู้ เพาะเลีย้งสตัว์น า้ สหกรณ์ประมง วิสาหกิจขนาด
กลางและขยาดยอ่ม (SMEs) โดยด าเนินการในรูปแบบเดียวกนักบัตลาดผดงุกรุงเกษม ใช้วิธีคดัเลือกสินค้า
สตัว์น า้และผลิตภณัฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐานสากล อาทิ การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ท่ีได้มาตรฐาน 
(GAP) การแปรรูปท่ีดี (GMP) สนิค้าคณุภาพ (Q) และผลติภณัฑ์แปรรูปจากการท าประมงท่ีถกูกฎหมาย 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การสะพานปลา ยงัคงให้ความส าคญัตอ่การแสดงความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทางทะเล ปัญหาในใช้แรงงานทางทะเลท่ีผิดกฎหมาย 
โดยจดัให้มีการแสดงนิทรรศการ เร่ือง ๑. บทบาทขององค์การสะพานปลากบัการตรวจสอบย้อนกลบัที่มา
ของสตัว์น ้า ๒. มาตรฐานสขุอนามยัของสะพานปลาและท่าเทียบเรือกบัการขนถ่ายสินค้าสตัว์น ้า  ๓. การ
ส่งเสริมอาชีพประมงขององค์การสะพานปลา ๔. โครงสร้างและอุปกรณ์พืน้ฐานของสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง ในการจัดกิจกรรม โครงการตลาดจตุจักรสะพานปลา รวม ๗ วนั เพื่อเพิ่มช่องทางตลาด
สนิค้าสตัว์น า้และสนิค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐาน สร้างเครือขา่ยผู้ ค้ากลุม่เป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง มัน่คง 

    

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ สร้างเครือข่ายตลาดสินค้าสตัว์น า้และเกษตรเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าดีมี

มาตรฐาน ถกูสขุอนามยั คณุภาพดี ราคายติุธรรม 
 ๒.๒ เพิ่มช่องทางจ าหนา่ยสนิค้าเกษตรและประมงให้เป็นแหลง่รายได้ให้แก่เกษตรกรกลุม่ 

เป้าหมาย 
 ๒.๓ ตอบสนองตอ่นโยบายภาครัฐเร่ืองการท าประมงอยา่งถกูกฎหมายและยัง่ยืน 
 ๒.๔ ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมทรัพยากรประมง 

 

๓. เป้าหมายของโครงการ 
๓.๑ ผู้ ค้ากลุม่เป้าหมาย (ชาวประมง ผู้ เพาะเลีย้งสตัว์น า้ กลุม่เกษตรกร สหกรณ์ประมง 

ผู้ประกอบการแพปลา กลุม่อุตสาหกรรมท่ีตอ่เน่ืองการประมง สนิค้าเกษตรและธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม) เข้าร่วมไม่น้อยกวา่ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนบู๊ธทัง้หมด 

๔๙ 



 

 

 

  

๓.๒ จ านวนครัง้ท่ีจดัโครงการตลาดจตจุกัรสะพานปลา ปีละ ๒ ครัง้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐) 

๓.๓ ผู้ ร่วมงานมีความพงึพอใจในการเท่ียวชมงาน “ตลาดจตจุกัรสะพานปลา” ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๗๐ จากการสุม่แบบสอบถาม 

๓.๔ รายได้รวมจากการจัดตลาดฯ ๑ ครัง้ จากสว่นของผู้ ร่วมงาน “ตลาดจตุจักรสะพาน
ปลา” รวมทัง้สิน้ ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท   

 

๔.ระยะเวลาในกาด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ( ตลุาคม ๒๕๕๙ – กนัยายน  ๒๕๖๐) 

 

๕. งบประมาณ 
งบประมาณในการด าเนินโครงการฯ 
โครงการตลาดจตัจุกัรสะพานปลา ครัง้ท่ี ๒ จ านวนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐     บาท 
ประกอบด้วย : - 
คา่ใช้จ่ายในการจดัเตรียมโครงสร้างพืน้ฐานในการจดัเตรียม 
บู๊ธจ าหนา่ยสนิค้า เวที     ๕๐,๐๐๐     บาท 
 - คา่สาธารณูปโภค ระบบไฟ เคร่ืองเสยีง     ๕๐,๐๐๐     บาท  
 - คา่ใช้จ่ายในการจดันิทรรศการ ๔ เร่ือง     ๕๐,๐๐๐     บาท 
 - คา่ใช้จ่ายในการจดัแสดง/สาธิต     ๓๐,๐๐๐     บาท 
 - คา่ตกแตง่สถานท่ี โฆษณาประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ  ๑๒๐,๐๐๐     บาท  

 

๖. สถานที่ด าเนินงาน 
องค์การสะพานปลา ซอยเจริญกรุง ๕๘ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐     

(บริเวณลานกิจกรรมหลงัธนาคารกรุงไทย) 
 

๗. รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
๑. ตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษา กรรมการอ านวยการ และคณะท างาน 

๒. ประชุมคณะท างานและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ก าหนดรูปแบบงาน จดัท าข้อเสนอโครงการฯ 
ส ารวจพืน้ท่ี แนวทางด าเนินโครงการ 

๓. น าเสนอโครงการฯ ตอ่ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา เพื่อเสนอคณะอนกุรรมการ
ด้านยทุธศาสตร์การบริหารและกลัน่กรองงาน จากนัน้ น าเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา (คกอ.) 
ให้ความเห็นชอบโครงการฯ และอนมุติังบประมาณเพื่อในการด าเนินโครงการ 

๔. น าเสนอคณะกรรมการสง่เสริมการประมง (คกส.) เพื่อทราบ 

๕๐ 



 

 

 

  

๕. จดัท าหนงัสอืเชิญชวนภาครัฐ คดัเลอืกเอกชน กลุม่เป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ แจ้งรูปแบบของงาน 

๖. ขอบเขตการด าเนินโครงการตลาดจตัจุกัรสะพานปลา ๒๕๖๐  
o จัดเป็นบู๊ ธใหญ่ ขนาด ๙๐๐ ตร.ม จ านวน ๑ บูธ และบูธย่อย ขนาด ๒ X ๓ ตร.ม. 

จ านวนประมาณ ๖๓ บู๊ธ แบ่งเป็นโซนจ าหน่ายสินค้าสตัว์น า้สดแปรรูป สินค้าเกษตร
และอ่ืนๆ 

o คดัเลือกสินค้า Product Champion จากสะพานปลาและท่าเทียบเรือ ชาวประมง 
กลุม่เพาะเลีย้งสตัว์น า้ กลุม่เกษตรกร สมาคมและสหกรณ์ประมง ผู้ประกอบการแพ
ปลา ธุรกิจขนาดกลางและขนายยอ่ม (SMEs)  

o จัดนิทรรศการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ รวม ๔ เร่ือง ร่วมกับนิทรรศการจาก
หนว่ยงานภายนอก 

o จดัเวทีสาธิตการตรวจสอบสารฟอร์มาลนิ การท าอาหาร การประกวด และการแขง่ขนั 
o จดับู๊ธให้ค าปรึกษาหลกัเกณฑ์การขอสนิเช่ือ การเจรจาทางธุรกิจ SMEs  
o จดัรายการสง่เสริมการขาย FMO e - MCPD Application และสาธิตการออกหนงัสือ

ก ากบัการซือ้ขายสตัว์น า้ 
o ส ารวจความพงึพอใจของผู้ เข้าชมงาน เกษตรกรกลุม่เป้าหมายด้วยแบบสอบถาม  
o ประเมินโครงการฯ จดัท ารายงานเสนอผู้บริหาร 

 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ เกิดเครือขา่ยตลาดสนิค้าสตัว์น า้และสินค้าเกษตรท่ีประชาชนเข้าถึงและมีโอกาส

บริโภคสนิค้าภาพดีในราคาท่ีเป็นธรรม 

๘.๒ เกษตรกรกลุม่เป้าหมายมีชอ่งทางจ าหนา่ยสนิค้าเกษตรและประมงช่วยมีรายได้
เพิ่มขึน้ 

๘.๓ ชาวประมงและกลุม่เป้าหมายเข้าใจและให้ความร่วมมือในการท าประมงอยา่งถกู
กฎหมาย 

๘.๔ กลุม่เป้าหมายมีความเข้าใจและตระหนกัรู้และเข้าไปมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรประมง 

 
 
 
 
 

๕๑ 



 

 

 

  

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบและสนับสนุน 
หนว่ยงานด าเนินการ : ฝ่ายธุรกิจ ๒ ส านกังานซือ้ขายสนิค้าสตัว์น า้และผลติภณัฑ์ประมง 
หน่วยงานสนบัสนุน  : ฝ่ายยุทธศาสตร์การพฒันา ส านักงานสง่เสริมการประมง  ฝ่าย

บริหารแลพฒันาองค์กร ฝ่ายบญัชีการเงิน ฝ่ายสะพานปลาและทา่เทียบเรือประมง และหน่วยงานในสงักัด 
ส านกังานอ านวยการหนว่ยงานภาครัฐ และเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๒ 



 

 

 

  

๑๑. แผนการด าเนินงาน 
 

 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย 
๑ จดัท าค าสัง่แตง่ตัง้

คณะ กรรมการ 
บริหารและ
คณะท างาน
โครงการฯ 

                 

๒ จดัท าโครง การฯ
และศกึษาโครง การ
ฯในการด าเนินงาน 

                 

๓ ประขมุคณะบริหาร
คณะ ท างานเพ่ือ
ก าหนดรูป แบบงาน 
ส ารวจพืน้ท่ีแนว 
ทางบริหารจดัการ
ด าเนินโครงการการ 

                 

๔ เสนอคณะ 
กรรมการองค์การ
สะ พานปลาเพ่ือ ให้
ความเห็น ชอบและ
เสนอคณะกรรมการ
สง่เสริมการประมง
เพ่ือทราบ 

                 

๕ ประชาสมัพนัธ์
โครงการและเชิญ
ชวนหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชน 
และผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ 

                 

๗ ด าเนินโครง การฯ                  

๗ ตดิตามประเมนิผล
และรายงาน 

                 

๕๓ 



 

 

 

  

กลยุทธ์ที่ ๔    
เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ 
รวม ๓ แผนงาน ๗ โครงการ 
๕.๑ แผนงานจัดท าแผนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
       ๑) โครงการปรับปรุงและทบทวนมาตรฐานก าหนดต าแหนง่และคณุสมบติัเฉพาะต าแหนง่ 
            ของพนกังานองค์การสะพานปลา 
       ๒) โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพพนกังานองค์การสะพานปลา 
๕.๒ แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ(MIS) 
       ๑) โครงการศกึษาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุระบบสมรรถนะในการท างาน 
       ๒) โครงการจดัท าแผนบริหารความเสีย่งด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๓ แผนงานประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ากับการบริหาร 
จัดการองค์กร  
      ๑)โครงการบริหารจดัการเพื่อสร้างมลูคา่เชิงเศรษฐศาสตร์(EVM)  
      ๒) แผนปฏิบติัการควบคมุภายใน ประจ าปี ๒๕๖๐ 
      ๓) แผนตรวจสอบภายใน ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕๔ 



 

 

 

  

โครงการปรับปรุงและทบทวนมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ของพนักงานองค์การสะพานปลา (Job Description)  

๑. หลักการและเหตุผล 
  เน่ืองจากมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ของพนกังานองค์การสะพานปลา ได้จัดท ามาตัง้แต่ปี 
๒๕๕๐ เห็นควรปรับปรุงและทบทวน เพื่อเป็นการวิเคราะห์ลกัษณะงานให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจใน
ปัจจุบนัและอนาคต 

๒. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้องค์การสะพานปลามีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง (Job 
Description) สอดคล้องกบับทบาทภารกิจในปัจจุบนัและอนาคต และเพื่อให้พนกังานองค์การสะพานปลา
เกิดความเข้าใจเก่ียวกับคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Description) ท่ีตรงกันในการน าไปใช้ให้เกิด
มาตรฐานเดียวกนั  

๓. เป้าหมายโครงการ 
  จดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งและคณุสมบติัเฉพาะต าแหนง่ (Job Description)  

๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ด าเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑(ปี๒๕๖๐ ปรับปรุงในสายงานบริการ) 

๕. งบประมาณ 
  ไม่มี (จดัประชุมหรือสมัมนาภายในองค์กร) 

๖. สถานที่ด าเนินการ 
  หนว่ยงานขององค์การสะพานปลาท่ีเก่ียวข้อง 
๗. รายละเอียดโครงการ 
  ๑. ประชุมคณะท างาน เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
  ๒. ศกึษาและจดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหนง่และคณุสมบติัเฉพาะต าแหนง่ (Job 
Description)ของพนกังานองค์การสะพานปลา 
  ๓. จดัท าร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและคณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง (Job Description)  
  ๔. เสนอผู้บริหารองค์การสะพานปลาให้ความเห็นชอบ 
  ๕. ประกาศใช้และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ทัง้องค์กร 
  ๖. ติดตามและประเมินผล 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. แตล่ะหนว่ยงานขององค์การสะพานปลาเกิดความชดัเจนของบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะ
ต าแหนง่งาน 

๕๕ 



 

 

 

  

  ๒. ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๓. องค์การสะพานปลามีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและคณุสมบติัเฉพาะต าแหนง่ (Job 
Description) ส าหรับใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการองค์กรตอ่ไป 
๙. การบริหารจัดการ 
  ด าเนินการโดยส านกังานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพฒันาองค์กร 

๑๐. แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 
๑ แตง่ตัง้คณะท างานปรับปรุงและ

ทบทวนมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและคณุสมบตัิเฉพาะ
ต าแหน่งของพนกังานองค์การ
สะพานปลา 

            

๒ ประชมุคณะท างานเพ่ือก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน 

            

๓ ศกึษาและจดัท ามาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งและ
คณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งของ
พนกังานองค์การสะพานปลา 

            

๔ ในสว่นของสายงานบริการ             

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๕๖ 



 

 

 

  

โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมลูค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๑. หลักการและเหตุผล 
                    นโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลงัได้ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจน าระบบการบริหารจัดการ
เพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะท่ี ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ระยะท่ี ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และ
ระยะท่ี ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ และให้มีการบริหารจัดการอย่างต่อเน่ืองในปีต่อ ๆ ไป นอกจากนี ้
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ยังได้ก าหนดให้เป็นตัวชีว้ัดในบนัทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
                    ๒. ระบบ EVM เป็นการค านวณผลก าไรทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งหมายถึงผลก าไรสทุธิจากการ
ด าเนินงานท่ีคงเหลอืหลงัจากหกัต้นทนุเงินทนุทัง้หมด ทัง้ต้นทุนเงินกู้  (ดอกเบีย้จ่าย) และต้นทุนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นต้นทนุคา่เสยีโอกาสท่ีไม่ได้แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนในงบบญัชีของรัฐวิสาหกิจ 
                    ๓. ระบบ EVM ท าให้เกิดรากฐานในการพัฒนากรอบธรรมาภิบาลมีความส าเร็จในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างผลก าไร พัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์ และบริการ สร้างความพึงพอใจของ
ลกูค้า ตลอดจนสร้างขวญัก าลงัใจให้พนกังานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
องค์กร และผู้ ถือหุ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
                    ๑. เพื่อให้องค์การสะพานปลามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้แก่องค์การสะพานปลา 
                    ๒. เพื่อเป็นการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
๓. เป้าหมาย 
                    องค์การสะพานปลามีการด าเนินงานเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการด าเนินงาน
ท่ีก าหนดไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๔. ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
                    ความส าเร็จจากแผนการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(EVM) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
                   ๑ ตลุาคม ๒๕๕๙– ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐ 
๖. งบประมาณด าเนินการ 
                    ไม่มี 
๗. สถานที่ด าเนินการ 
                    เป็นการด าเนินการทัง้องค์กร 

๕๗ 



 

 

 

  

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 าเนินงานจริงสงูกว่าก าไร
ทางเศรษฐศาสตร์เป้าหมาย (ค านวณจากงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙) 
๓. องค์การสะพานปลาได้รับคะแนนการประเมินผลการด าเนินงานในสว่นของการน าระบบ EVM มาใช้
บริหารจดัการได้ไม่น้อยกวา่ระดบั ๓ 
๑๐. แผนการด าเนินงาน 
ล า 
ดบั 

กิจกรรม ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
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 

            

 
 
 
 

๕๘ 



 

 

 

  

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานองค์การสะพานปลา 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  องค์การสะพานปลาได้จัดท าโครงการฝึกอบรมพนักงานประจ าปีภายใต้แผนวิสาหกิจ
(แผนทบทวนบทบาทองค์กร) พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓  และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลท่ีส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก าหนดรายละเอียดไว้ในการ
จดัท าตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของการประเมินผลรัฐวิสาหกิจในแตล่ะปี 
  ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ องค์การสะพานปลาได้พิจารณาจัดท าแผนฝึกอบรม
ประจ าปี โดยได้ก าหนดหลกัสตูรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีคณะกรรมการองค์การสะพาน
ปลาได้มอบไว้  ทัง้นีเ้น่ืองจากองค์การสะพานปลายังอยู่ในช่วงการพลิกฟืน้องค์กร การด าเนินการยังไม่
บรรลเุป้าหมาย ผลการด าเนินงานยงัอยูใ่นภาวะการณ์ท่ีต้องควบคมุให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีนโยบาย
ในการปรับลดงบประมาณ หรือด าเนินการอยา่งรัดกมุ  ให้สอดคล้องกบัฐานะการสภาวะการณ์ขององค์กร  
แตค่งไว้ส าหรับหลกัสตูรการฝึกอบรมที่มีความจ าเป็นในการสง่เสริมความรู้ความสามารถของพนกังาน ใน
การด าเนินงานเพื่อสนบัสนนุและรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในภาพรวมองค์กรท่ีก้าวสูก่ารด าเนินธุรกิจประมงอย่างยงัยืน รวมถึงธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องด้านการประมงครบวงจร  ซึ่งจะเป็นฐานท่ีมั่นคงให้กับประเทศและตอบสนองสงัคมได้อย่าง
ชดัเจนและเป็นรูปธรรม ตาม พรบ.ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑. เพื่อพฒันาบุคลากรขององค์การสะพานปลา ให้มีความรู้ความสามารถ ทกัษะในการ
ปฏิบติังานให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
  ๒.๒. เพื่อพฒันาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายท่ี 
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. มีการสนบัสนุนและจัดสง่พนกังานเข้ารับการอบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอกใน
หลกัสตูรท่ีมีความจ าเป็น เร่งดว่น ตามท่ีได้รับอนมุติัจาก ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา  
  ๓.๓. การประเมินความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความพงึพอใจไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
๗๕ 

๕๙ 



 

 

 

  

๔. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ( ๑ ตลุาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐ ) 

๕. งบประมาณ 
  วงเงินงบประมาณด าเนินการของโครงการประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๕.๑ จดัฝึกอบรมภายในของหนว่ยงาน ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

  ๕.๒ จดัฝึกอบรมโดยสง่พนกังานไปฝึกอบรมกบัหนว่ยงานหรือสถาบนัตา่งๆจ านวน 
๒๕๐,๐๐๐ บาท 

ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดฝึกอบรมภายในขององค์การสะพานปลาตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ล าดบั หลกัสตูร  

จ านวน 
(คน) 

วนั/สถานที ่
ในการจดั
ฝึกอบรม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

วิทยากร/
ผู้ทรงคณุวฒุิ 

งบประมาณ หมายเหต ุ
 

   ๑ 

โครงการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ของ
องค์การสะพานปลา ประจ าปี 2560 
หลกัสตูร “ปฐมนิเทศพนกังานใหม่สูย่คุ 
4.0” 

๓๐ คน 
 

 ๑ วนั/กทม. 
    

ฝบร.-สบค.-ผอร 
 

วิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก/

ภายใน 

 
๓๐,๐๐๐.-  บาท 

 
 
   

๒ อบรมหลกัสตูร “กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์
เพือ่สร้างความคุ้นเคย (Ice Breaking) ๕๐ คน 

 
 ๑ วนั/กทม. 
    

ฝบร.-สบค.-ผอร 

 

วิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก 

๔๐,๐๐๐.-  บาท  
เกี่ยวข้องบนัทึกข้อตกลงของ 

 Tris 

๓ อบรมหลกัสตูร “การพฒันาทกัษะการ
ให้บริการ (Positive Service Mind)” 
และการพฒันาทศันคติที่ดีในการท างาน 

๕๐ คน 
 
 ๑ วนั/กทม. 
    

ฝบร.-สบค.-ผอร 

 

วิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก 

๔๐,๐๐๐.-  บาท  
เกี่ยวข้องบนัทึกข้อตกลงของ 

 Tris 

๔ อบรมหลกัสตูรสง่เสริมคณุธรรม
จริยธรรม 
ธรรมาภิบาล ป้องปรามการทจุริตและ
ด าเนินงานตามรอยเบือ้งพระยคุลบาท 
 

 
๕๐ คน 

 
 ๑ วนั/กทม. 
    

ฝบร.-สบค.-ผอร 

 

วิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก 

๕๐,๐๐๐.-  บาท  
เกี่ยวข้องบนัทึกข้อตกลงของ 

 Tris 

๕ อบรมอาชีวอนามยั แนวทางป้องกนั
อคัคีภยัและความปลอดภยัในการ
ท างาน 
หลกัสตูร “ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัการ
ใช้อปุกรณ์การดบัเพลงิ การป้องกนั
อคัคีภยั  
และการหนีไฟ” 
    (ส าหรับพนกังานระดบัปฏิบตัิ) 
หมายเหต ุ:  อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ 

 
 
 ๓๐ –  
๔๐ คน 

 
      
    
 ๑ วนั/กทม. 
    

ฝบร.-สบค.- 

ผอร. 

และ 

ผสร. 
คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ 

 
วิทยากจาก 

ศนูย์ป้องกนัอคัคีภยั 
ส านกังานดบัเพลงิ

ยานนาวา 
 
 

 

 

๓๐,๐๐๐.-  บาท 

 
 
 

เกี่ยวข้องกบับนัทึกข้อตกลง
ของ Tris 

๖ อบรมหลกัสตูร “การตรวจสอบคณุภาพ
สตัว์น า้ หลกัการอนามยัในการขนถ่าย
สนิค้าสตัว์น า้และให้ความรู้การป้องกนั

    
 
  ๓๐ -

 
 
 

 

 

 
 

วิทยากรจาก

 

 

 
 

เกี่ยวข้องกบับนัทีกข้อตกลง 

๖๐ 



 

 

 

  

การท าประมงผิดกฎหมาย (IUU 
Fishing : Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing) 

๔๐ คน ๑-๒  วนั /กทม. ฝบร.-สบค.-ผอร.- หน่วยงานภายนอก
ภาครัฐ/เอกชน 

๗๐,๐๐๐.- บาท ของ Tris 
 

๗ 
 
 
 

การสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ หวัข้อ  
“การจดัท าแผนปฏิบตัิการ แผนบริหาร
ความเสีย่งและการควบคมุภายใน” 
ประจ าปี ๒๕๖1 
 

 
   
 ๘๐-
๑๐๐ 
คน 

     
     
 ๒ วนั /กทม.  

ฝบร.-สบค.-ผอร. 

และ  

ฝยศ.- สตป. 

 

จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการ
ด าเนินการจดัท า
แผน 
  ฝยศ.- สตป. 

 

๑๓๐,๐๐๐.- บาท 

 

เป็นการระดมความคิดของ
หน่วยงาน อสป. ในการจดัท า
แผนปฏิบตัิการฯ ประจ าปี 
และเกี่ยวข้องกบับนัทึก
ข้อตกลงของ Tris  

๘ 
อบรมหลกัสตูร “พฒันาประสทิธิภาพ
ของบุคลากร การพฒันาด้านธรุกิจ
การตลาด” 

๓๐ คน 
 

๑ วนั/กทม. 
 

ฝบร.-สบค.-ผอร 

 

วิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก ๖๐,๐๐๐.-  บาท 

 

 รวมทัง้สิน้       
อบรมภายใน จ านวน  ๘  หลักสูตร 

งบประมาณการฝึกอบรมภายในที่ต้องด าเนินการทัง้สิน้เป็นเงนิ ๔๕๐,๐๐๐.- บาท 
 

(และเป็นข้อสังเกตชีุแ้นะของคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่มีความเห็นว่าองค์การสะพานปลา
ควรต้องด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้กับพนักงาน)  
ตารางจัดส่งพนักงานองค์การสะพานปลาไปศึกษา ฝึกอบรมในสถาบันต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ล าดบั รายช่ือหลกัสตูร  วงเงินงบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑ โครงการสนบัสนนุพนกังานองค์การสะพานปลาศกึษา ฝึกอบรมในสถาบนั
ภายนอก 

ด าเนินการ
ตลอด 

๒๕๐,๐๐๐.-  

รวม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

หมายเหตุ : ด าเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมขององค์กรจะด าเนินการจดัส่งบคุลากร
ตามความจ าเป็นและเร่งด่วนของแต่ละหน่วยงาน 

๖. สถานที่ด าเนินงาน 
          ๑. สถานท่ีด าเนินงานการจดัฝึกอบรมภายในของหนว่ยงาน ได้แก่ ท่ีตัง้ของสะพานปลา  
ทา่เทียบเรือประมง หนว่ยงานราชการ , รัฐวิสาหกิจ สถาบนัต่าง ๆ รวมถึงห้องประชุม สมัมนาของโรงแรม
ในบริเวณใกล้เคียงหนว่ยงาน  
           ๒. สถานท่ีด าเนินงานส าหรับจัดส่งพนกังานไปศึกษา ฝึกอบรมในสถาบันต่างๆ จะขึน้อยู่กับ
ความจ าเป็นและเร่งด่วนของระบบงานพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีในการจัดฝึกอบรมแต่ละหลกัสูตรของ
หนว่ยงานภายนอกนัน้ๆ 

๗. รายละเอียดของโครงการ 

          โครงการฝึกอบรมพนกังานองค์การสะพานปลาตามแผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ มีรายละเอียดดงันี ้

๖๑ 



 

 

 

  

          โครงการฝึกอบรมพนกังานองค์การสะพานปลาตามแผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖0 

มีรายละเอียดดงันี ้

                    ๑. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขององค์การสะพานปลา  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

                        หลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่สู่ยุคองค์การสะพานปลา ๔.๐ 

      -  เข้าในโครงสร้างขององค์นโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ขององค์การสะพานปลา 

      -  ทราบนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร 

      -  ทราบถึงสทิธิและสวสัดิการท่ีพงึได้รับ 

      -  ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการตา่ง ๆ เช่น งานด้านแผนยุทธศาสตร์  งานด้านสหภาพ 

                            แรงงานรัฐวิสาหกิจ  ฯลฯ   
      -  เข้าใจและได้รับแนวทางในการปฏิบติังานโดยปราศจากความเสีย่งและความ
ปลอดภยัสงู 

      -  เกิดแรงบนัดาลใจในการพฒันางานประจ าท่ีต้องปฏิบติั 

      -  มีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั เพ่ือก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิของงาน 

      -  รับรู้และรับทราบถึงกระบวนการท างาน ด้านตา่ง ๆ ระเบียบงานสารบรรณ  
                           และการบริหารจดัการงานด้านเอกสารอยา่งเป็นระบบ และในทิศทางเดียวกัน 

  ๒. โครงการอบรม หลักสูตร “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคย (Ice 

Breaking)  

                - จดักิจกรรมเพื่อประสบการณ์เรียนรู้เป็นการเน้นสาระรวบยอด เพื่อเปลีย่นแปลง
พฤติกรรม  
                           ทศันคติ ความเข้าใจและก่อให้เกิดทกัษะใหม่ๆเพื่อน าไปใช้ในการท างาน 

                - กิจกรรมละลายพฤติกรรมมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างความรู้จกัคุ้นเคยระหวา่งผู้ รับการ
ฝึกอบรม    
                           สร้างบรรยากาศแหง่การเปิดเผยตวัเองให้ผู้ อ่ืนรู้จกัและเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรม 

                    ๓. อบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการให้บริการ (Positive Service Mind)”และการ
พัฒนา 

                        ทัศนคติที่ดีในการท างาน 

       - ความส าคญัของการบริการด้วยใจ 

       - ความคาดหวงัของลกูค้า 

       - การรณรงค์การให้บริการด้วยหวัใจและรอยยิม้ 
       - จดักิจกรรมน าร่องโครงการรณรงค์การให้บริการด้วยหวัใจและรอยยิม้ 

๖๒ 



 

 

 

  

                    ๔. อบรมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภบิาล ป้องปรามการทุจริต
และด าเนินงานตามรอยเบือ้งพระยุคลบาท” 

                         -  สง่เสริมให้พนกังาน มีคณุธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตได้อยา่งมีความสขุ 

                         -  สง่เสริมและพฒันาให้พนกังานมีทศันคติท่ีดีตอ่การท างาน  เกิดทกัษะในการท างานอยา่ง
มีความสขุ  พฒันาศกัยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ (หมายเหต ุ: การด าเนินงานในหลกัสตูรท่ี 
๔ อาจด าเนินการสอดแทรกหวัข้อการคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล เข้าอยูใ่นการอบรม ประขมุ 
สมัมนา ประจ าปีตามความเหมาะสม)  
                    ๕. อบรมอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภยัและความปลอดภยัในการท างาน” 

                        หลักสูตร “ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์การดับเพลิง การป้องกัน
อัคคีภยัและการหนีไฟ”(ส าหรับพนักงานระดบัปฏิบัติ) 
       -  ความรู้เก่ียวกบัการใช้อุปกรณ์การดบัเพลงิ การป้องกนัอคัคีภยั และการหนีไฟ  

         ๖. อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบคณุภาพสัตว์น า้และหลักการรักษาสุขอนามัยใน
การขนถ่ายสินค้าสัตว์น า้และให้ความรู้การป้องกันการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU  Fishing : Illegal 

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

           ๗. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ ทศิทางพัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางการ
ด าเนินงานองค์การสะพานปลา 

                         - การสมัมนาเชิงปฏิบติัการหวัข้อ “การจดัท าแผนปฏิบติัการ แผนบริหารความเสีย่ง  
                           และการควบคมุภายใน” ประจ าปี ๒๕๖๑    
 ๘. อบรมหลักสูตร “พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร การพัฒนาด้านธุรกิจ
การตลาด” 

     - จดักิจกรรมภาพรวมของแผนธุรกิจ (Business Plan Overview) 

     - การวางแผนทางการตลาดอยา่งมีประสทิธิผล (Marketing Planning & Workshop) 

     - กระบวนการสร้างแบรนด์อยา่งครบวงจร (Brand Management) 

     - การบริหารงานขาย (Sale Management) 

     - การบริหารช่องทางการจดัจ าหนา่ย (Channel Management) 

๙. โครงการสนับสนุนพนักงานองค์การสะพานปลาศึกษา ฝึกอบรมในสถาบัน 

ภายนอกตลอดปีงบประมาณ 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
           พนกังานองค์การสะพานปลามี ทกัษะ ความรู้ความสามารถ ในด้านตา่งๆ ดงันี  ้

๖๓ 



 

 

 

  

  ๑. ด้านการบริหารจดัการตลาดสนิค้าสตัว์น า้ และสง่เสริมการสง่ออกสนิค้าสตัว์น า้  

  ๒. ด้านเทคนิคการตลาด เพื่อการบูรณาการธุรกิจสมยัใหม่ ได้สอดคล้องกบัโครงสร้าง
ทิศทางยทุธศาสตร์ องค์การสะพานปลา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

  ๓. ด้านการด าเนินกลยทุธ์จดัสง่เสริมฐานะ สวสัดิการ และสงัคมประมงไทย  
  ๔. ด้านการด าเนินงานด้านพฒันาสขุลกัษะ อาชีวอนามยั และลดปัญหาสิง่แวดล้อม 

  ๕. ด้านการบริหารจดัการองค์กรสมยัใหม่ ไปประยกุต์ใช้ตอ่องค์กรและสงัคมสว่นรวม
(CSR) 

  ๖. องค์การสะพานปลาสามารถวิเคราะห์ความคุ้มคา่ในการจดัฝึกอบรม(ROI) และได้รับ   
                         ผลตอบแทนเป็นความรู้ความสามารถของพนกังานองค์การสะพานปลาท่ีคุ้มค่าตอ่  
                         งบประมาณท่ีใช้จดัฝึกอบรม 

๗. แนวทางการดแูลรักษาความปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยั และการใช้อุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องอยา่งถกูวธีิ 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

          แผนกฝึกอบรม  ส านกังานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพฒันาองค์กร 

๑๐. แผนการด าเนินงาน 

 

ล าดบั รายชื่อหลกัสตูร 
 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

หมายเหต ุตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย
. 

พค. มยิ. กค. สค. กย. 

๑ เตรียมความพร้อมด าเนินการฝึกอบรม              

๒ น าเสนอแผนการฝึกอบรมต่อคณะคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา 

             

3 
 
 

โครงการ“ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ขององค์การ
สะพานปลา ประจ าปี 2560  
หลกัสตูร “การปฐมนิเทศพนกังานใหม่สูย่คุ
องค์การสะพานปลา 4.0” 

            ด าเนนิการ
แล้ว เมื่อ
วันที่ 21  
ตค 

4 โครงการอบรม “กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์เพือ่สร้าง
ความคุ้นเคย (Ice Breaking) 

             

5 อบรมพฒันาและทกัษะการให้บริหาร 
หลกัสตูร “การพฒันาทกัษะการให้บริการ 
(Positive Service Mind)”และการพฒันา
ทศันคติที่ดีในการท างาน 

                 
   จัด            
ร่วมกัน 

๖๔ 



 

 

 

  

6 อบรมหลกัสตูร “สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม  
ธรรมาภิบาล ป้องปรามการทจุริตและด าเนินงาน
ตามรอยเบือ้งพระยคุลบาท” 

             

7 อบรม “อาชีวอนามยั แนวทางป้องกนัอคัคีภยั
และความปลอดภยัในการท างาน” 
หลกัสตูร ความรู้เกี่ยวกบัการใช้อปุกรณ์การ
ดบัเพลงิ  การป้องกนัอคัคีภยั และการหนีไฟ 
 (ส าหรับพนกังานระดบัปฏิบติั) 

             

8 หลกัสตูร “การตรวจสอบคณุภาพสตัว์น า้, 
หลกัการอนามยัในการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้และ
ให้ความรู้การป้องกนัการท าประมงผิดกฏหมาย 
(IUU Fishing : Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing)”  
หมายเหต ุ: ด าเนินการปีละ 1-2 ครัง้  

             

9 การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ แผนบริหารความเสีย่ง 
และควบคมุภายใน” ประจ าปี 2561 

             

10 หลกัสตูร “พฒันาประสทิธิภาพของบคุลากร การ
พฒันาด้านธุรกิจการตลาด” 

             

โครงการสนบัสนนุพนกังานองค์การสะพานปลาศกึษา
ฝึกอบรมในสถาบนัภายนอกเพื่อเพิ่มพนูความรู้และ 
เทคนิคต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่และความส าคญัเร่งด่วนของ
ระบบงานพฒันาบุคลากรในปีงบประมาณ) 

ตลอดปีงบประมาณ ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๕ 



 

 

 

  

โครงการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบสมรรถนะในการท างาน 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  การพฒันาบุคคลากรถือเป็นองค์ประกอบส าคญัหนึ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคล
เพื่อให้บุคคลากรมีความรู้ ความสามารถและทกัษะท่ีมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน ซึ่งทางส านักงาน
ทรัพยากรบุคคลได้จดัท า สมรรถนะในการท างาน(Competency) ขององค์การสะพานปลาไว้ในด้านต่างๆ 
ทางส านกังานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงน าร่องศึกษาหาแนวทางเพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุน
ระบบสมรรถนะในการท างานขององค์การสะพานปลาเพื่อเป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้ 
เพื่อให้บุคคลากรได้พฒันาความรู้และประสบการณ์ตามสมรรถนะและน าไปสูก่ารปฏิบติังานในองค์การ
สะพานปลา 
๒.  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อการศึกษาหาแนวทางเพื่อพฒันาระบบท่ีเหมาะสมให้บุคลากรขององค์การสะพาน
ปลา ได้พฒันาความรู้ตามสมรรถนะท่ีองค์การสะพานปลาได้ก าหนดไว้ได้ด้วยตนเองผา่นระบบสารสนเทศ 
๓.  เป้าหมายของโครงการ  
  จดัท ารายงานผลการศกึษาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุระบบสมรรถนะในการท างาน 
๔. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ตลุาคม ๒๕๕๙ –มีนาคม ๒๕๖๐ 
๕. งบประมาณ 
  - 
๖.  สถานที่ด าเนินงาน 
  ระบบอินทราเน็ต องค์การสะพานปลา  
๗.  รายละเอียดของโครงการ 
  ๑. สร้างระบบสารสนเทศเพื่อทดลองใช้สนบัสนนุระบบสมรรถนะในการท างาน 

๒. พฒันาหลกัสตูรการเรียนรู้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยออกแบบเนือ้หาวิชาให้เหมาะสมกบั 
สมรรถนะท่ีต้องการ มีการใช้สือ่ประสมท่ีหลากหลาย เช่น ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ เสียง และ Presentation 
มีแบบทดสอบเพื่อวดัผลการเรียนในแตล่ะหลกัสตูร 
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือทดลองใช้สนบัสนนุการท างานของส านกังานบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อการบริหารจดัการสมรรถนะในการท างานขององค์การสะพานปลา และบุคลากรขององค์การ
สะพานปลาสามารถเรียนรู้และพฒันาสมรรถนะในการท างานได้ด้วยตนเอง  
๙. การบริหารจัดการ  

บริหารจดัการโดย ส านกังานเทคโนโลยสารสนเทศ และส านกังานบริหารทรัพยากรบุคคล 

๖๖ 



 

 

 

  

๑๐. ความเส่ียงของโครงการ 
  เน่ืองจากเป็นระบบสารสนเทศท่ีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อาจท าให้ผู้ เข้าใช้งานไม่คอ่ย
สนใจหรือตัง้ใจในการเรียนรู้  
๑๑. แผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

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

๑ 
จดัประชมุร่วมกบัส านกังานทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือหาแนวความคิด วธีิการ 

            

๒ 
จดัประชมุร่วมกบัส านกังานทรัพยากรบุคคล
เพ่ือรวบรวมสรรถนะ/สายงาน/ระดบั 

            

๓ จดัท าร่างรูปแบบและเนือ้หาหลกัสตูร             

๔ 
จดัหาหรือพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือ
ทดลองใช้สนบัสนนุระบบสมรรถนะในการ
ท างาน 

            

๕ จดัท าหลกัสตูรการเรียนรู้ทางอิเลค็ทรอสกิส์              

๖ สรุปรายงานผลการศกึษา             

๖๗ 



 

 

 

  

โครงการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารความเสี่ยงเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการท่ีจะช่วยให้การบริหารและการตดัสินใจ
ด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมี
ประสทิธิภาพ ลดโอกาสท่ีท าให้เกิดความเสยีหายแก่องค์กร โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศท่ีเข้า
มามีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในองค์กร ทัง้จากวิธีจัดเก็บข้อมูล วิธีปฎิบติัต่างๆ 
ซึง่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายกบัองค์การสะพานปลาได้ตลอดเวลา ดงันัน้ ส านกังานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งเหมาะสม 
๒.  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อการศึกษาและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารจดัการความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.  เป้าหมายของโครงการ  
  มีแผนการบริหารจดัการความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การสะพานปลา 
๔. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ตลุาคม ๒๕๕๙ –มีนาคม ๒๕๖๐ 
๕. งบประมาณ 
  - 
๖.  สถานที่ด าเนินงาน 
  องค์การสะพานปลา  
๗.  รายละเอียดของโครงการ 
  จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การสะพาน
ปลา เพื่อเตรียมความพร้อม เป็นแนวทาง และรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึน้กับระบบฐานข้อมูล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถแก้ไขสถาณการได้อยา่งถกูต้องทนัทว่งที 
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   มีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉกุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้ มีแนวทางในการดแูลรักษา
ระบบความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ  และมีความพร้อมส าหรับ
การใช้งาน 
๙. การบริหารจัดการ 

บริหารจดัการโดย ส านกังานเทคโนโลยสารสนเทศ  
 

๖๘ 



 

 

 

  

๑๐. ความเส่ียงของโครงการ 
  -  
๑๑. แผนการด าเนินงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั กิจกรรม 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

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

๑ 
ศกึษาข้อมลูในการจดัท าแผนบริหารจดัการ
ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            

๒ 
วเิคราะห์ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

            

๓ 
จดัท าแผนบริหารจดัการเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

            

๔ 
เสนอผู้อ านวยการองค์การสะพานปลาให้
ความเห็นชอบ 

            

๕ 
เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพ่ือ
ทราบ 

            

๖๙ 



 

 

 

  

โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมลูค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

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 าเนินงานท่ีคงเหลอืหลงัจากหกัต้นทนุเงินทนุทัง้หมด ทัง้ต้นทุนเงินกู้  (ดอกเบีย้จ่าย) และต้นทุนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นต้นทนุคา่เสยีโอกาสท่ีไม่ได้แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนในงบบญัชีของรัฐวิสาหกิจ 
                    ๓. ระบบ EVM ท าให้เกิดรากฐานในการพัฒนากรอบธรรมาภิบาลมีความส าเร็จในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างผลก าไร พัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์ และบริการ สร้างความพึงพอใจของ
ลกูค้า ตลอดจนสร้างขวญัก าลงัใจให้พนกังานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
องค์กร และผู้ ถือหุ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
                    ๑. เพื่อให้องค์การสะพานปลามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้แก่องค์การสะพานปลา 
                    ๒. เพื่อเป็นการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
๓. เป้าหมาย 
                    องค์การสะพานปลามีการด าเนินงานเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการด าเนินงาน
ท่ีก าหนดไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๔. ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
                    ความส าเร็จจากแผนการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(EVM) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
                   ๑ ตลุาคม ๒๕๕๙– ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐ 
๖. งบประมาณด าเนินการ 
                    ไม่ม 
๗. สถานที่ด าเนินการ 
                    เป็นการด าเนินการทัง้องค์กร 

๗๐ 



 

 

 

  

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 าเนินงานจริงสงูกว่าก าไร
ทางเศรษฐศาสตร์เป้าหมาย (ค านวณจากงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙) 
๓. องค์การสะพานปลาได้รับคะแนนการประเมินผลการด าเนินงานในสว่นของการน าระบบ EVM มาใช้
บริหารจดัการได้ไม่น้อยกวา่ระดบั ๓ 
๑๐. แผนการด าเนินงาน 
ล า 
ดบั 

กิจกรรม ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
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 

            

 
 
 
 

๗๑ 



 

 

 

  

แผนปฏิบัติการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

๑) หลักการและเหตุผล 
ระบบการควบคมุภายในของรัฐวิสาหกิจ เป็นระบบการบริหารจดัการองค์กรภายใต้การ 

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Government) การควบคุมภายในจึงเป็นกระบวนการ (process) ปฏิบติังาน
ท่ีฝ่ายบริหารและบุคลากรขององค์กรจดัให้มีขึน้เพื่อให้สามารถมัน่ใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มีการ
ปฏิบติัตามกระบวนการแล้ว องค์กรจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร ได้แก่ 

๑.๑  ความมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพในการด าเนินงาน 
๑.๒  ความนา่เช่ือถือของรายงานทางการเงิน 
๑.๓  การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
๒) วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อก าหนดกิจกรรมการควบคมุภายใน ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้มีความชดัเจน ทัง้ในสว่นของ 

หวัข้อท่ีจะต้องด าเนินการ กรอบเวลา และผู้ รับผิดชอบ 
๒.๒ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การควบคมุภายในได้อยา่ง 

เป็นรูปธรรม  
๒.๓ เพื่อให้การบริหารจดัการด้านการควบคมุภายใน มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล และ 

น าไปสูก่ารเป็นวฒันธรรมองค์กร 
๓)สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๓.๑ แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจ าปี ๒๕๖๐ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ตามเกณฑ์การ
ประเมินการควบคมุภายใน คือ 

(๑) ด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุ ประกอบด้วย ๒ หวัข้อ คือ 
ระบบการควบคมุและหรือตรวจสอบเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบัองค์การสะพานปลา 
การมอบอ านาจ และหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

(๒) ด้านกิจกรรมการควบคมุ ประกอบด้วย ๓ หวัข้อ คือ 
 การสอบทานงาน 
 การดแูลป้องกนัทรัพย์สนิ 
 การควบคมุระบบงานสารสนเทศ 

(๓) ด้านการติดตามการประเมินผลการควบคมุ ประกอบด้วย ๑ หวัข้อ คือ 
การประเมินผลการควบคมุด้วยตนเอง 

 ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามตาราง แผนปฏิบติัการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๗๒ 



 

 

 

  

๓.๒  ภาคผนวก ประกอบด้วย 
 - ผงัแบง่สว่นงานขององค์การสะพานปลา 
 - ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
องค์การสะพานปลา 

- ขัน้ตอนการจดัท ารายงาน ปย.๑ , ปย.๒ 
- ขัน้ตอนการจดัท ารายงาน ปย.๒/๑ , ปย.๒/๒ 
 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ              ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ สภาพแวดล้อมการควบคมุ     
๑๑ ระบบการควบคมุและหรือตรวจสอบ

เก่ียวกบัการปฏิบตังิานท่ีเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบัของอสป. 

การจดัการข้อร้องเรียน โดย
ด าเนินการตามขัน้ตอนในคูมื่อ 
-จดัท าสรุปเร่ืองร้องเรียน
ประจ าเดือน 
-จดัท าสรุปเร่ืองร้องเรียน
ประจ าไตรมาส 
 
-จดัท าสรุปเร่ืองร้องเรียน
ประจ าปี 
-สอบทานกฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบั องค์การสะพานปลา 

ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ 
 
-ภายในวนัท่ี ๑๐ ของเดือน
ถดัไป 
-ภายในวนัท่ี ๑๐ ของเดือน
ถดัไปหลงัสิน้สดุไตรมาส 
-ภายในเดือนถดัไปหลงั
สิน้สดุปีงบประมาณ 
ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐ 

แผนกระเบียบวนิยั 
สบค. 
ฝ่ายบริหารและพฒันาองค์กร 
 
 
 
 
 
สยศ. 

 

๑.๒ การมอบอ านาจ และหน้าท่ี ความรับผดิชอบ 1.การจดัท าคูมื่อปฏิบตังิาน
ของหน่วยงานรับตรวจ 
(หน่วยงานตามโครงสร้าง
อสป.) 
-การจดัท าคู่มือปฏิบตังิานของ
หน่วยงานรับตรวจ 
-การทบทวนคูมื่อปฏิบตังิาน 

2.การด าเนินการเก่ียวกบัการ
มอบหมาย อ านาจอนมุตั ิเป็น
ลาย 

ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ 
 
 
 
 
ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ 
 
 
 

ทกุหน่วยงาน 
 
 

 
 
ทกุหน่วยงาน 
 

 
 

ด าเนินการตามความ
เหมาะสมแล้วแตก่รณี 
 
 
 
ด าเนินการตามความ
เหมาะสมแล้วแตก่รณี 

 
 
 
 

๗๓ 



 

 

 

  

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
  ลกัษณ์อกัษร มีความชดัเจน ในการปฏิบตังิาน

ของทกุสว่นงาน 
๓.ระบบตดิตามงาน 
-หน่วยงานจดัสง่รายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการตา่งๆในแผนปฏิบตังิาน ประจ าปี 
ตามแบบตป.1 ให้สนง.ตดิตามและประเมนิผล 
-สตป.รวบรวมจดัท ารายงานสรุปเสนอผออ.
เสนอคณะอนกุรรมการยทุธศาสตร์และ
กลัน่กรองงานเสนอคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา 
-รายงานการใช้จ่ายงบลงทนุ 
-รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน
ของอสป. ณ สิน้ปีงบประมาณ 
-รายงานผลการด าเนินงานและฐานะของอสป.
ประจ าเดือน 
-รายงานผลการด าเนินงานก าไรเชิง
เศรษฐศาสตร์ 
-รายงานผลการด าเนินงานตามบนัทึกข้อตกลง
ฯ 
-รายงานผลการสอบทานการกระท าท่ีเป็น
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอสป. 

 
 
 
ภายในวนัท่ี ๕ ของเดือน 
 
 
 
ทกุไตรมาส 
 
 
 
ทกุไตรมาส 
ภายหลงั ๓๐ ก.ย. ของทกุปี 
 
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ 
 
ทกุไตรมาส 
 
ทกุ ๖ เดือน 
 
ม.ิย. – ก.ย.๖๐ 

 

 
 

ทกุหน่วยงาน 
 
 
 

สตป. 
 
 
 

สกง. 
สกง. 

 
สกง. 

 
สตป. 

 
สตป. 

 
สบค. (ผบร.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๔ 



 

 

 

  

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๒ กิจกรรมการควบคมุ    
๒.๑ การสอบทานงาน ๑.การสอบทานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

๒.การสอบทานรายงานทางการเงิน 
๓.การสอบทานรายงานท่ีไมใ่ช่ทางการเงิน 
๔.การสอบทานกิจกรรมการปฏิบตังิาน 

ภายในเดือนกนัยายน ๖๐ 
 

ทกุไตรมาส 
ทกุไตรมาส 
ทกุไตรมาส 

สบค. 
 
สกง. 
สตป. 
สตป. 

๒.๒ การดแูลป้องกนัทรัพย์สนิ ๑.การระบทุรัพย์สนิท่ีมีความเส่ียงและการดแูล
รักษา 
๒.การจดัท าทะเบียนทรัพย์สนิ 
๓.การตรวจนบัเทียบกบัทะเบียนทรัพย์สนิ 
๔.การจดัท างบพสิจูน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ 
 

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ 
ภายในเดือนก.ย.๖๐ 

ทกุเดือน 

ทกุหน่วยงาน 
 
ทกุหน่วยงาน 
สพด. โดยคณะกรรมการตรวจทรัพย์สนิประจ าปี 
สบช. 

๒.๓ การควบคมุระบบสารสนเทศ ๑.การควบคมุทัว่ไป 
๒.การควบคมุเฉพาะระบบงาน 

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ 
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ 

สทส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๕ 



 

 

 

  

แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

อยู่ในระหว่างน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 
 
 

๗๖ 



 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


