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ค าน า 
 

  การจัดท าแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 องค์การสะพานปลาได้ด าเนินการภายใต้แผนยุทธ
สาตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2560 ซึ่งมีมติสรุปดังนี้ 

1. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมและมอบหมายให้ฝุายเลขานุการฯ น าไปใช้ใน 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และกระทรวงเจ้าสังกัดต่อไป 

2. มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนยุทธสาตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมไป 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานปี 2560 แผนงานระยะ 5 ปี และเปูาหมาย 20 ปี โดยค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจท าให้ภารกิจและงานรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป 

3. มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีความชัดเจน โดยก าหนดให้มี 
ทีมบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเปูาหมาย 
  การจัดท าแผนวิสาหกิจขององค์การสะพานปลา ซึ่งอยู่ในภาคเกษตร จึงได้มีการปรับปรุงแนวคิด
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การ
สะพานปลาบรรลุตามพันธกิจในทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาตร์ชาติต่อไป 

 
 
                           ส านักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
         สิงหาคม 2560 
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บทน า 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 แต่เดิมการขนถ่ายและจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าเค็มของจังหวัดพระนครหรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน มี
ศูนย์รวมอยู่ที่ถนนทรงวาด อ าเภอสัมพันธวงศ์ การจ าหน่ายสัตว์น้ าจืดมีศูนย์รวมอยู่ที่หัวล าโพง ริมคลองผดุงกรุง
เกษม สถานที่ทั้งสองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรกท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่สะดวก ในปี พ.ศ. 
2491 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาภาวการณ์ประมงของ
ประเทศไทยตามค าร้องขอของรัฐบาล คณะผู้เชี่ยวชาญได้เสนอว่าระบบตลาดปลาที่มีอยู่เดิมขาดหลักการ
ด าเนินงานทางวิชาการและขาดการสงเคราะห์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจสมควรที่รัฐบาลจะเข้าด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงในด้านต่าง ๆ 6 ประการ ดังนี้ 

1. บริการเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์น้ าไปสู่ตลาด(การขนส่ง) 
2. บริการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสัตว์น้ าที่สะพานปลา(ห้องเย็น) 
3. การจัดระบบประมูลสินค้าสัตว์น้ า(ตลาดกลางหรือสะพานปลา) 
4. จัดองค์การให้ชาวประมงกู้ยืมเงินทุนและออมสิน(สินเชื่อการเกษตร) 
5. บริการเกี่ยวกับให้สินเชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์การประมง(เครื่องมือและอุปกรณ์ 

การประมง) 
6. บริการเกี่ยวกับการส่งเสริมการประมง แนะน าทางวิชาการและอ่ืนๆ ตลอดจนบริการ

เกี่ยวกับการเจ็บปุวย (วิชาการและสวัสดิการ) 
เพ่ือด าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจการประมงด้านการตลาด  กรมประมง กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดท าโครงการเสนอรัฐบาล เมื่อรัฐบาลรับหลักการและเห็นชอบให้ด าเนินการแล้ว     
กรมประมงจึงได้เริ่มงานในการก่อสร้างสะพานปลาของรัฐขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ต าบลยานนาวา อ าเภอยาน
นาวา จังหวัดพระนคร ในปี พ.ศ. 2946 ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 
2496 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496 อันเป็นกฎหมายในการจัดตั้งองค์การสะพานปลา โดยจัดอยู่ในก ลุ่ม
เกษตรกรรม 
2. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  
  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ ก าหนดให้จัดตั้ง  “องค์การ 
สะพานปลา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. จัดด าเนินการและน ามาซึ่ งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ า และ
อุตสาหกรรมการประมง 

2. จัดด าเนินการ หรือควบคุม และอ านวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการ  
อ่ืนๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา  

3. จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง 
4. จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 

3. กรอบแนวคิด 
 แผนยุทธศาสตร์ เป็นทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจ(Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์
(Vision) และเปูาประสงค์ขององค์กร(Corporate Goal) โดยแผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะต้องถูกก าหนดขึ้นตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของบุคลากรในองค์กรที่เห็นพ้องกันว่าเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่องค์กรประสงค์จะไปให้ถึงในอนาคต โดยแผนยุทธศาสตร์จะใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน การจัดท า
แผนปฏิบติการ(Action Plan) การจัดท างบประมาณ และการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานของ
องค์กรตามเปูาหมาย เปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้ แผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560-2564 องค์สะพานปลา ฉบับนี้ 
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จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอ านาจหน้าที่และยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพ่ือให้การบริหารองค์การสะพานปลามีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การสะพานปลาบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับ
การเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กร ปัจจัยแห่งความส าเร็จของแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560-2564  นั้น ต้อง
อาศัยความร่วมมือของผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วน โดยผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญกับสนับสนุน เชิง
นโยบาย งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆและบุคลากรที่รับผิดชอบงานจะต้องมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนเป็นระยะ เพื่อทราบความส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวม รวมทั้งสภาพปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแผนแม่บท เพ่ือให้แผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560-2564 ที่จัดท าขึ้นนี้สามารถ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การสะพานปลามุ่งวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางตลาดสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย
มาตรฐานสากล” 
3.วัตถุประสงค์  
 องค์การสะพานปลา ได้จัดท าแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560-2564  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1.เพ่ือเป็นกรอบ แนวทาง ทิศทางการพัฒนาขององค์การสะพานปลา อย่างเป็นระบบ 

2.เพ่ือประเมินสถานภาพการด าเนินงานขององค์การสะพานปลา โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholders)ใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดกรอบ ทิศทางการพัฒนาองค์กร 

3.เพ่ือก าหนดแนวทางการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติผ่านการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
และการติดตามประเมินผล อันน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. กระบวนการจัดท าแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560-2564 
 การจัดท าแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560-2564  มีข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานภาพองค์กร 
 ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) 

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา พ.ศ.2560-2580 
ขั้นตอนที่ 1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560-2564 มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ส านักงานยุทธศาสตร์
และแผนงานได้ก าหนดกรอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และเพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ได้ระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลาร่วมกัน โดยส านักงานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”บทบาทขององค์การสะพานปลาต่อการแก้ไขปัญหาการท าประมง
ของประเทศไทยและการจัดท าแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560-2564  ระหว่างวันที่  3–5 มิถุนายน พ.ศ.2560 
ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท ์ 
ขั้นตอนที่2 ประเมินสถานภาพองค์กร 
 การประเมินสถานภาพองค์กรพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ตามกฏหมาย โครงสร้างขององค์กรอัตราก าลัง 
สถานการณ์การประมง สถานภาพขององค์การสะพานปลาในอุตสาหรรมการการประมง ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดแผน
ยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา พ.ศ.2560-2580 ภายใต้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทั้งนี้ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีการทบทวนโอกาส อุปสรค จุดแข็ง และจุดอ่อน โดยใช้ SWOT Analysis เพ่ือพิจารณา
ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อองค์การสะพานปลาทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายในสถานการณ์ปัจจุบัน และ
แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในอนาคต ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strength) 
1. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการด าเนินธุรกิจให้บริการสถานที่ขนถ่ายและซื้อขายสินค้าสัตว์น้ ามาเป็น

ระยะเวลานาน เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  และมีเครือข่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือครอบคลุมแหล่งท าประมง
ทะเลทั่วประเทศ 

2. มีการจัดแบ่งโครงสร้างขององค์การเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 
3. มีสัมพันธภาพที่ดีกับชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจการประมง 
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับภารกิจขององค์การ 
5. มีพ้ืนที่รองรับการขยายตัวในการด าเนินธุรกิจการประมง 
6. มีสิ่งปลูกสร้างที่จ าเป็นต่อการให้บริการขนถ่ายและจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าที่ครบถ้วน 
7. มีการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งคืนสู่ชาวประมงรูปแบบการส่งเสริมการประมง 
จุดอ่อน (Weakness) 
1. อาคาร สิ่งปลูกสร้าง มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีสภาพทรุดโทรม  สถานที่

คับแคบไม่ถูกสุขอนามัย   
2. ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงส่วนใหญ่เป็นที่เช่า หรือขอใช้ประโยชน์

จากหน่วยราชการ  ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การสะพานปลาท าให้มีปัญหาเมื่อหน่วยงานเหล่านั้นเปลี่ยนแปลง
นโยบาย หรือเงื่อนไขในการเช่า หรือการใช้ประโยชน์ 

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขาดความต่อเนื่อง ท าให้มีปัญหาในการบริหารงานบุคคลหลายๆ 
ด้าน เช่น การท างานแบบบูรณาการ  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเพิ่มทักษะด้านต่างๆ เพ่ือรองรับ
การขยายงาน เป็นต้น 

4. ขาดสภาพคล่อง ท าให้ไม่มีเงินทุนในการขยายงาน  เนื่องจากต้นทุนการด าเนินงานของ
องค์การอยู่ในระดับสูง ในขณะที่รายได้มีแนวโน้มลดลง 

5. กฎระเบียบไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ 
โอกาส (Opportunity) 
1. นโยบายรัฐบาลด้านอาหารปลอดภัย และการสนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก และปรับปรุงการ

เพ่ิมมูลค่าและมาตรฐานสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสอดคล้องกับภารกิจขององค์การ 
2. การขยายเส้นทางการคมนาคม ท าให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือบางแห่งสามารถ

ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสัตว์น้ า อาหารทะเล และท่าเรือเพ่ือการท่องเที่ยว 
3. ท าเลที่ตั้งกระจายอยู่ในจังหวัดชายทะเลที่ส าคัญ ใกล้แหล่งประมง ท าให้มีศักยภาพในการขน

ถ่ายสัตว์น้ าและมีศักยภาพในด้านโลจิสติกส์สูง 
4. นโยบายของจังหวัดในการจัดระเบียบสถานที่ประกอบการของชุมชนในจังหวัดที่หน่วยงาน

ขององค์การสะพานปลาตั้งอยู่ เป็นโอกาสที่องค์การสะพานปลาสามารถใช้พ้ืนที่และสิ่งปลูกสร้างของสะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมงที่มีอยู่เข้าร่วมด าเนินการเชิงบูรณาการกับจังหวัดเพ่ือก่อให้เกิดรายได้และใช้ทรัพย์สินที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพ 

5. องค์การสะพานปลาอยู่ในธุรกิจอาหาร เป็นธุรกิจที่จ าเป็นต่อประชากรโลก 
อุปสรรค (Threat) 

     1. นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจไม่ชัดเจน 
   2. ภาวะประมงซบเซาจากหลายปัจจัย เช่น ทรัพยากรและพ้ืนที่ในการท าประมง จ ากัดราคาน้ ามัน
สูงขึ้น  การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและภูมิอากาศ ท าให้มีผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตประมง 
     3. ชาวประมงขาดความรู้และไม่ให้ความส าคัญในด้านการจัดการ การดูแลรักษาคุณภาพ สัตว์น้ า
หลังการจับ และทัศนคติด้านอนุรักษ์ทรัพยากร  
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     4. มีตลาดคู่แข่งเพ่ิมข้ึน เช่น ตลาดเอกชน แพปลาเอกชน  
     5. กฎ ระเบียบ ที่เข้มงวดของประเทศท่ีให้เข้าไปท าการประมง  

6. มีการท าธุรกิจโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ผลิต โดยไม่ผ่านองค์การสะพานปลา 
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้  ผู้ เกี่ยวข้องได้วิ เคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องกับองค์การสะพานปลา เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การจัดท ามีความครอบคลุม ครบถ้วน 
ขั้นตอนที่ 4 จัดท าแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560-2564 
         ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา พ.ศ.2560-2580 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ทบทวนแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560-2564  โดยมี การทบทวนผลการด าเนินงาน 
ตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560-2564  ผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการองค์การ
สะพานปลา พ.ศ.2560 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เปูาหมายและทิศทางการด าเนินงานในระยะช่วงเวลา พ.ศ.2560-2564 กลยุทธ์ แผนงาน 
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บทที่ 1  

สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจประมงของไทย 
 

 บทน า 
อุตสาหกรรมประมงของไทยมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็น 

อย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมประมงได้มีบทบาทท่ีส าคัญต่อประเทศ ดังนี้ 
1. สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เนื่องจากประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศอันดับต้นๆของโลกที่มีผลผลิตการประมงสูง

ก่อให้เกิดรายได้แก่สังคมไทยเป็นจ านวนมากในแต่ละปี นับได้ว่าอุตสาหกรรมประมงได้มีส่วนท าให้ผลผลิต
ประชาชาติเพ่ิมสูงขึ้น อันเป็นผลท าให้รายได้ต่อหัวของประชาชนไทยเพิ่มขึ้น 

2. ก่อให้เกิดการจ้างงาน เมื่ออุตสาหกรรมประมงได้พัฒนาขยายตัวขึ้น การประมงพาณิชย์และอุตสาหกรรมแปร
รูปสัตว์น้ ารวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องจึงมีความต้องการใช้แรงงานเป็นจ านวนมาก ท าให้มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 
ปัญหาการว่างงานของสังคมไทยได้รับการแก้ไขไปได้ส่วนหนึ่ง 

3. ผลิตอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพสูง แต่ราคาถูกให้คนในประเทศได้บริโภคอย่างทั่วถึงตลอดมาอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. น าเข้าเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกปีละไม่น้อยกว่า 180,000 ล้านบาท ส่งผลให้ประเทศไทยได้เปรียบ
ดุลการค้าในส่วนของดุลการค้าสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าไม่น้อยกว่าปีละ 100,000 ล้านบาท  

5. ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงได้ก่อให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมในบางกลุ่ม เช่น อุตสาหกรรมการผลิตน้ าแข็ง อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการท าประมง เช่น เชือก อวน ภาชนะ ฯลฯ การต่อและซ่อมแซมเรือ การขนส่ง เป็นต้น ซึ่ง
อุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดการจ้างงานและรายได้ให้แก่ประเทศต่อไป 

อุตสาหกรรมประมงมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน ประกอบด้วยการผลิต (การจับสัตว์น้ าและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) การแปรรูปสัตว์น้ า และการตลาดสัตว์น้ า ดังนั้น ในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงจะต้องน า
องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนมาพิจารณาร่วมกัน และจะต้องมีการพัฒนาทุกองค์ประกอบไปพร้อมๆกัน อุตสาหกรรม
ประมงจึงจะมีการพัฒนาที่แท้จริง 

 การผลิต  
ประเทศไทยจัดเป็นประเทศท่ีประสบความส าเร็จในด้านการพัฒนาการประมงจนสามารถติด 

อันดับต้นๆ ของผู้ส่งออกสินค้าประมง โดยในปี 2559 (มกราคม -กันยายน) พบว่าผลผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศในภาคประมงมีมูลค่าสูงถึง 75,990 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.723 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศทั้งหมดหรือคิดเป็นร้อยละ 8.84 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร 
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ตารางท่ี 1-1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ด้านการผลิต ณ ราคาปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2554 – 2559 
(ม.ค.-ก.ย.) 

หน่วย : ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

(ม.ค.-ก.ย.) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 10,539,446 12,349,026 12,901,498 13,132,234 13,533,596 10,506,044 
ภาคการเกษตร 1,406,504 1,421,964 1,469,889 1,343,503 1,237,309 860,071 
เกษตรกรรม การล่าสัตว ์ 
และปุาไม ้

1,295,906 1,308,903 1,365,737 1,235,418 1,134,143 784,081 

การประมง 110,598 113,061 104,152 108,085 103,166 75,990 
นอกภาคการเกษตร 9,132,942 10,927,062 11,431,609 11,788,731 12,296,287 9,645,973 
เหมืองแร่ และย่อยหิน 385,305 483,425 495,103 494,265 420,642 290,975 
อุตสาหกรรม 3,580,777 3,473,818 3,571,876 3,620,623 3,642,867 2,782,833 
ไฟฟูา ก๊าซ และประปา 291,272 326,942 354,221 374,710 391,035 310,814 
การก่อสร้าง 269,762 340,956 349,668 339,614 379,293 306,780 
การค้าส่งและค้าปลกี การ
ซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคล และของใช้ในครวัเรือน 

1,354,399 1,776,740 1,796,121 1,867,070 2,045,697 1,669,988 

โรงแรม และภัตตาคาร 518,612 413,292 475,000 499,292 586,758 511,446 
การขนส่ง การเก็บรักษาสนิค้า 
และการคมนาคม 

716,321 857,380 898,176 921,093 982,118 760,120 

สถาบันการเงนิ 482,798 744,800 867,508 956,316 1,031,521 833,024 
อสังหาริมทรัพย์ การเช่า และ
กิจกรรมทางธุรกิจ 

239,971 840,211 872,715 882,438 910,751 691,873 

การบริหารราชการแผน่ดิน 
การปูองกนัประเทศ และการ
ประกนัสังคมภาคบังคับ 

475,393 730,053 761,262 800,539 829,177 653,412 

การศกึษา 459,831 508,003 534,462 562,377 588,859 454,499 
งานด้านสขุภาพ และงานสังคม
สงเคราะห ์

198,705 200,170 206,175 217,083 226,673 176,135 

กิจกรรมด้านการบรกิารชมุชน 
สังคมและบรกิารส่วนบุคคล 

149,354 208,650 226,024 228,536 232,748 182,599 

ลูกจ้างในครัวเรอืน 10,442 22,622 23,298 24,775 28,148 21,475 

ที่มา : ส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม, ส านักนโยบายการออมและการลงทุน, กระทรวงการคลัง (Online) 
โดยจากข้อมูลกรมประมง พบว่าการจับสัตว์น้ าทั้งหมดในช่วงปี พ.ศ. 2548-2557 มีแนวโน้ม 

ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแบ่งข้อมูลจ าแนกโดยวิธีการท าประมงออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การจับสัตว์น้ าจาก
ธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ท าให้ทราบสาเหตุส าคัญของการลดลงปริมาณสัตว์น้ าจากการท าประมงได้ 
ในส่วนวิธีการท าประมงที่มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนคือ การจับสัตว์น้ าเค็มจากธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยง
ชายฝั่ง ซึ่งพบว่าการจับสัตว์น้ าเค็มจากธรรมชาติมีปริมาณที่ลดลงมาก ตั้งแต่ปี 2550 -2551 เป็นต้นมาและการ
เพาะเลี้ยงชายฝั่งมีปริมาณลดลงตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา 
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กราฟที่ 1-1 ปริมาณการจับสัตว์น้ าเค็มและสัตว์น้ าจืด จ าแนกตามวิธีท าการประมง ปี พ.ศ. 2548-2557 

 
ที่มา :  หนังสือสถิติการประมงแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2557, กลุ่มวิจยัและวิเคราะห์สถิติการประมง ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมประมง, เอกสารฉบับท่ี 11/2559  

 ทั้งนี้ปริมาณการจับสัตว์น้ าเค็มจากธรรมชาติที่มีลดลงคาดว่ามีสาเหตุจากปริมาณสัตว์น้ าในทะเล
ไทยที่ลดลงซึ่งเกิดจากการท าประมงผิดกฎหมายหรือ IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing) ขาดความตระหนึกถึงการท าประมงอย่างยั่งยืน ท าให้ภาครัฐได้มีการประกาศใช้มาตรการปูองกันการท า
ประมงผิดกฎหมายในหลายช่องทาง ส่งผลให้เรือประมงที่ผิดกฎหมายไม่สามารถออกท าการประมงได้สะท้อนถึง
ตัวเลขปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้จากธรรมชาติลดลง ทั้งนี้การประกาศใช้มาตรการต่อต้าน IUU Fishing จะส่งผลดีต่อ
สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลไทยเนื่องจากเป็นการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลในระยะยาวเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนทางด้านประมง ในส่วนวิธีการท าประมงด้วยการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง พบว่าในช่วงปี 2556 - 2557 เกิดปัญหา
โรคระบาดในธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งแวนดาคือ โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome : EMS) ซึ่งท าให้ผล
ผลิตการเพาะเลี้ยงกุ้งชายฝั่งลดลง จากปัจจัยทั้งสองจึงเป็นสาเหตุหลักต่อการลดลงของปริมาณการผลิตสัตว์น้ าใน
ภาคประมงไทย 
1. การจับสัตว์น้ าจากธรรมชาติ 
สัตว์น้ าทะเล 

สถานการณ์การจับสัตว์น้ าทะเลในช่วงปี พ.ศ. 2550-2557 มีแนวโน้มลดลงจาก 2.08 ล้านตันใน 
ปี  2550 ลดลงเหลือ 850,000 ตันในปี 2557 หรือลดลงกว่าร้อยละ 60 (กรมประมง, 2559) สาเหตุจากแหล่ง
ทรัพยากรประมงในทะเลไทยลดลงจากเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการท าประมงที่ผิดกฎหมายในอดีต 
ทั้งนี้การออกมาตรการปูองกันการท าประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และการด าเนินงานตามแผนแม่บทการ
จัดการการประมงทะเลไทยจะเป็นการช่วยฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในทะเลในอนาคตรวมถึงยังเป็นการรองรับ
มาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ของแหล่งที่มาวัตถุดิบสินค้าสัตว์น้ าซึ่งเป็นมาตรฐานพ้ืนฐาน
ของประเทศคู่ค้าส าคัญของไทยยังผลดีต่อภาคการส่งออกสินค้าประมง 
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กราฟที่ 1-2 ปริมาณการจับสัตว์น้ าเค็มจากแหล่งน้ าธรรมชาติ จ าแนกตามประเภทสัตว์น้ าในปี พ.ศ.2557 
 

 
ที่มา : หนังสือสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557, กลุ่มวิจยัและวิเคราะห์สถิติการประมง ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมประมง, เอกสารฉบับท่ี 11/2559  
สัตว์น้ าจืด 

สถานการณ์การจับสัตว์น้ าจืดในช่วงปี พ.ศ. 2550-2557  มีแนวโน้มลดลงจาก 225,600 ตันในปี   
2550 ลดลงเป็น 181,800 ตันในปี 2557 (กรมประมง, 2559) ทั้งนี้ในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีตัวเลข
ปริมาณสัตว์น้ าจากการจับที่ไม่มีแนวโน้มที่แน่นอน สะท้อนผลจากภัยธรรมชาติในช่วงปีต่างๆเช่น ภัยน้ าท่วม ภัย
แล้ง วาตภัยต่างๆ หรืออุบัติภัยจากมนุษย์ เช่น เรือบรรทุกน้ าตาลล่มในแม่น้ า เป็นต้น ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของ
แหล่งจับสัตว์น้ าจืดซึ่งสะท้อนในรูปตัวเลขของปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับจากธรรมชาติในแต่ละปี 

 
กราฟที่ 1-3 ปริมาณการจับสัตว์น้ าจืดจากแหล่งน้ าธรรมชาติ จ าแนกตามประเภทสัตว์น้ าในปี พ.ศ.2557 

 
ที่มา: หนังสือสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557, กลุ่มวิจยัและวิเคราะห์สถิติการประมง ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมประมง, เอกสารฉบับท่ี 11/2559  
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2. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง 

สถานการณ์การเพาะเลี้ยงชายฝั่งในช่วงปี พ.ศ. 2550-2557 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจาก   
845,300 ตันในปี พ.ศ. 2550 เป็น 482,600 ตันในปี พ.ศ. 2557  ทั้งนี้พบว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ งมี
ปริมาณที่ลดลงอย่างมากในปี 2556 จากในปี 2555 ที่มีปริมาณมากถึง 817,700 ตันลดลงเป็น 561,500 ตันในปี 
2556 (กรมประมง, 2559) สาเหตุเกิดจากโรคระบาดในกุ้งได้แก่ โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome : 
EMS) ส่งผลโดยตรงต่อภาคธุรกิจประมงโดยการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง เนื่ องจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นควบคุมได้ยาก 
ผลผลิตที่ได้เสียหายเป็นจ านวนมาก ในขณะเดียวกันที่ผ่านมาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐเพ่ือให้ผลผลิตที่ได้ทดแทนการจับสัตว์น้ าจากธรรมชาติ มีการสนับสนุนงานวิจัยค้นคว้ารวมถึงสนับสนุน
เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงให้ทันสมัยเพ่ือทดแทนการจับสัตว์น้ าเค็มในทะเลท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น  
คาดว่าในอนาคตปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็มจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นหากสถานการณ์โรคตายด่วนในกุ้งทะเล
คลี่คลาย 

 
กราฟที่ 1-4 ปริมาณเพาะเลี้ยงชายฝั่งจ าแนกตามประเภทสัตว์น้ าในปี พ.ศ.2557 

 
ที่มา: หนังสือสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557, กลุ่มวิจยัและวิเคราะห์สถิติการประมง ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมประมง, เอกสารฉบับท่ี 11/2559  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดในช่วงปี พ.ศ. 2550-2557 มีปริมาณการผลิตลดลงจาก  
525,100 ตันในปี 2550 เป็น 415,100 ตัน ในปี 2557 (กรมประมง, 2559) ทั้งนี้มีสาเหตุจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น 
เช่น ภัยน้ าท่วม ภัยแล้ง วาตภัยต่างๆ เป็นต้น รวมถึงอุบัติภัยจากมนุษย์เช่น เรือบรรทุกน้ าตาลล่มในแม่น้ า เป็นต้น 
ส่งผลให้ผลผลิตสัตว์น้ าที่อยู่ในแม่น้ าหรือแหล่งน้ าต่างๆ เสียหายเป็นจ านวนมาก โดยจากข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าจืดพบว่ากว่าร้อยละ 45.8 เป็นปลานิลซึ่งเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจของไทย ในขณะที่ปลาดุกมีปริมาณร้อยละ 27.4 
ส่วนที่เหลือเป็นปลาตะเพียน ปลาสลิด กุ้งก้ามกราม และปลาน้ าจืดอื่นๆ  
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กราฟที่ 1-5 ปริมาณการจับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดจ าแนกตามประเภทสัตว์น้ าในปี พ.ศ.2557 

 
ที่มา: หนังสือสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557, กลุ่มวิจยัและวิเคราะห์สถิติการประมง ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมประมง, เอกสารฉบับท่ี 11/2559  
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ตารางท่ี 1-2 แสดงอันดับผลผลิตประมงจากการจับสัตว์น้ าของโลก 5 ปีย้อนหลังสถิติปริมาณการจับสัตว์น้ าของ
ประเทศต่าง ๆ ที่ส าคัญทั่วโลก ปี 2553 – 2557  (Catch by country of the world, 2010 – 2014) 

ปริมาณ (Quantity) : 1,000 ตัน (Ton) 

 
ที่มา : หนังสือสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557, กลุ่มวิจยัและวิเคราะห์สถิติการประมง ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมประมง, เอกสารฉบับท่ี 11/2559  
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 13 
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 การแปรรูป 
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ าจัดเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ที่ส าคัญ 

ของประเทศ สินค้าสัตว์น้ าส่งออกท ารายได้ให้กับประเทศปีละไม่ต่ ากว่า 180,000 ล้านบาทในปี 2559 ด้วย
ศักยภาพในการผลิตของผู้ประกอบการไทย ซึ่งมีความพร้อมทั้งในด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การจัดหาวัตถุดิบ  ตลอดจนแรงงานที่มีคุณภาพ ท าให้สินค้าสัตว์น้ าของไทยได้รับการยอมรับในตลาด
ต่างประเทศในระดับต้นๆ และท าให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี 
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ าจึงมีบทบาทอยู่ในระดับสากลและระดับท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับประเทศ และ
ก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศหลายอัตรา อีกทั้งสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดมา อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ าก็ก าลังประสบปัญหาในหลายๆด้านไม่ ว่า
จะเป็นการขาดแคลนวัตถุดิบ  ขาดแคลนแรงงาน ต้นทุนการผลิตทั้งในส่วนของค่าจ้างแรงงาน วัตถุดิบ และ
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีการแข่งขันในตลาดส่งออกค่อนข้างรุนแรง ท าให้ภาครัฐ
ต้องก าหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุน ทั้งในด้านการลงทุน การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การจัดหาตลาด รวมถึงการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมง และการแปรรูปสัตว์น้ าให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยตามข้อก าหนดของ
ประเทศคู่ค้า 

 การตลาดสัตว์น้ า 
สินค้าสัตว์น้ าจัดเป็นแหล่งโปรตีนที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคท่ัวโลก เนื่องจากมีการน าเสนอ 

ผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมายประกอบกับกระแสการดูแลรักษาสุขภาพในสังคม
ปัจจุบัน ท าให้ความต้องการสินค้าสัตว์น้ าทั่วโลกเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  

ส าหรับสถานการณ์ตลาดสัตว์น้ าในประเทศ มีความเปลี่ยนแปลงหลายประการที่เห็นได้ชัด  เช่น  
การเติบโตของตลาดสินค้าสัตว์น้ าจืดจากการเพาะเลี้ยง การกระจายตัวของแหล่งผลิต ท าให้ตลาดสัตว์น้ าจืด
กระจายตัวอยู่ตามแหล่งผลิตส าคัญ ในขณะที่ตลาดสัตว์น้ าทะเลมีการแยกเป็นกลุ่มค่อนข้างชัดเจน  ได้แก่ สัตว์น้ า
ส่งออกซึ่งจะได้รับการดูแลรักษาคุณภาพและส่งเข้าโรงงานแปรรูปโดยตรงและสัตว์น้ าเพ่ือบริโภคภายในประเทศ
ซึ่งจะมีหลากชนิด และหลายระดับราคาตามความนิยมของผู้บริโภค  

ในด้านการส่งออกต่างประเทศ อุตสาหกรรมประมงนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อ 
เศรษฐกิจของประเทศ จากสถิติโดยกลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่า
ส่งออกสินค้าประมงไปยังประเทศต่าง ๆ ในปี 2559 มีปริมาณการส่งออกสัตว์น้ าสูงถึง 1,371,026.71 ตัน คิดเป็น
มูลค่ากว่า 181,209.57 ล้านบาทซึ่งนับเป็นมูลค่าที่สูงและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้
จากข้อมูลกลุ่มประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของไทย (กราฟที่ 1.6-1.7) พบว่ากลุ่มประเทศ APEC (Asia-Pacific 
Economic Cooperation) มีสัดส่วนการน าเข้าสินค้าประมงของไทยมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม NAFTA (North 
American Free Trade Agreement) โดยเปรียบเทียบจากปี 2558 พบว่าการส่งออกไปยังกลุ่ม APEC มีมูลค่า
ลดลงจาก 145,502 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 130,457 ล้านบาท ในปี 2559 และกลุ่ม NAFTA มีมูลค่าลดลง
จาก 53,496 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 48,828 ล้านบาท ในปี 2559 ทั้งนี้ข้อมูลจ าแนกตามประเทศคู่ค้า การ
ส่งออกสินค้าประมงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนสูงสุดถึง 40,665.81 ล้านบาท (กองประมงต่างประเทศ, 
2560(Online)) หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด 

ในภาพรวมปริมาณการส่งออกสินค้าประมงท่ีลดลง มีสาเหตุหนึ่งจากการผลิตสินค้าประมงที่ลดลง 
จากการประสบปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งและทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลที่ลดลงจากการท าประมงผิดกฎหมายตามที่
ได้กล่าวข้างต้น แม้ว่าในช่วงปี 2558 จะอยู่ในช่วงฟ้ืนตัวจากปัญหาโรคระบาดดังกล่าวแต่ผลผลิตที่ผลิตได้ก็ยังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ ท าให้ประเทศผู้น าเข้าสินค้าประมงของไทย เช่น สหรัฐอเมริกา หัน
ไปน าเข้าสินค้าประมงจากประเทศคู่แข่งแทน แต่ทั้งนี้ในมุมมองสถานการณ์การค้ามนุษย์ในภาคประมงพบว่าในปี 
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2559 สหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับให้ไทยเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์ค้ามนุษย์ในระดับที่ดีขึ้นจากเดิ มที่อยู่ใน
กลุ่มร้ายแรงที่สุด (Tier 3) เป็นกลุ่มที่ต้องจับตามอง (Tier 2) ซึ่งส่งผลดีต่อภาพลักษณ์แหล่งที่มาของสินค้าประมง
ไทยในตลาดโลก  

ด้านตลาดในประเทศจีนนั้น ในปี 2558 ยังคงมีทิศทางการเติบโตที่ดี โดยจีนมีการน าเข้าสินค้าสัตว์ 
น้ าจากไทยมูลค่าเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2557 ในขณะที่ปริมาณท่ีน าเข้าลดลง ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเลของไทยที่จีนน าเข้าลดลงส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทปลาและหอย ส่วนที่มีการน าเข้าเพ่ิมมากขึ้นได้แก่  
สินค้าประเภทกุ้งและสาหร่ายปรุงรส ซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคามากกว่าประเภทปลาและหอย จึงส่งผลให้มีการเติบโต
ของมูลค่าการน าเข้าจากไทย (ฝุายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว, 2559)  

ส่วนการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปพบว่าในปี 2557 กลุ่มสหภาพยุโรปได้ตัดสิทธิทางภาษ ีGSP  
(Generalized System of Preferences) ในสินค้าประมงแปรรูป (พิกัด16) ท าให้การส่งออกสัตว์น้ าไปยัง
สหภาพยุโรปลดลง และในปี 2558 สหภาพยุโรปยังได้ตัดสิทธิทางภาษี GSP ในกลุ่มสินค้าสัตว์น้ าสด แช่เย็น แช่
แข็ง (พิกัด03) (ประพันธ์ โนระดี ,2558) ทั้งนี้มีปัจจัยด้านการไม่สนับสนุนสินค้าที่มาจากการท าประมงผิดกฎหมาย
มาเป็นหนึ่งในสาเหตุการลดลงของปริมาณสัตว์น้ าส่งออกด้วย ต่อมาในช่วงปี 2559 สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบ
เพ่ือบริหารจัดการปริมาณโควต้าการน าเข้าสินค้าประมง ที่ได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า ส าหรับช่วงการน าเข้า
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2561 ในลักษณะ First Come First Serve เพ่ือใช้แทน EU 
No.1220/2012 โดยมีรายการสินค้าประมงท่ีอยู่ภายใต้กฎระเบียบใหม่ ดังนี้ ปลาค็อด ปลาเฮด ปลาแอนโชวี่ ปลา
เฮอริง กุ้ง หมึก ซูริมิ (ปูอัด) และ ทูน่าลอยด์ ซึ่งคาดว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมการส่งออกสินค้าประมงไปยัง
สหภาพยุโรปให้มีปริมาณที่มากข้ึนได้ (สมาคมอาหารแช่แข็ง, 2559) 

ส่วนด้านประเทศอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตสัตว์น้ ารายใหญ่มีการคาดการณ์ว่า 
อุตสาหกรรมอาหารทะเลของอินเดียในช่วงปีงบประมาณ 2559/2560 มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 15 โดยได้
ประโยชน์จากการขาดแคลนผลิตสัตว์น้ าในตลาดโลก เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่ในเอเชียยังได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคระบาด (กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ, 2559) โดยที่ผ่านมาการส่งออกกุ้งของอินเดีย
ได้รับผลกระทบหนักจากการที่สหรัฐอเมริกาเพ่ิมอัตราอากรน าเข้ากุ้งจากอินเดีย ในการทบทวนนโยบายภาษีตอบ
โต้การทุ่มตลาด (anti – dumping duties) ประจ าปีครั้งที่ 10 โดยสหรัฐอเมริกาได้เพ่ิมอัตราอากรน าเข้ากุ้งจาก
อินเดีย จากเดิมร้อยละ 1.93 เป็นร้อยละ 4.89 ในช่วงตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 และ
ส าหรับช่วง 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 ขณะเดียวกันองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา 
(FDA) ปฏิเสธกุ้งน าเข้าจากอินเดีย 53 ครั้ง ในช่วง มกราคม ถึง พฤษภาคม 2559 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 จากช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่าน  
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กราฟที่ 1-6  กราฟแสดงสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงไทยในปี 2558  

 
กราฟที่ 1-7  กราฟแสดงสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงไทยในปี 2559 

 
ที่มา : ข้อมูลจัดท ากราฟจากกลุม่วิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ, กองประมงต่างประเทศ, กรมประมง (Online) 

 ปัจจัยด้านราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตภาคประมง จากข้อมูลราคา
น้ ามันดิบดูไบที่ลดต่ าลงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 เนื่องจากอุปทานน้ ามันของโลกที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยมีปัจจัยจาก
ประเทศกลุ่มสมาชิกโอเปก (OPEC) คงก าลังการผลิตน้ ามันดิบในระดับสูงเพ่ือรักษาส่วนแบ่งการตลาดจาก
ประเทศนอกกลุ่มโอเปก ในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวอยู่ ท าให้เกิดภาวะน้ ามันล้นตลาด นอกจากนี้การ
ยกเลิกมาตรการคว่ าบาตรเรื่องนิวเคลียร์ของประเทศอิหร่านในกลุ่มชาติมหาอ านาจตะวันตก ท าให้การส่งออก
น้ ามันดิบของประเทศอิหร่านเพ่ิมข้ึน จึงส่งผลให้ราคาน้ ามันดิบทรงตัวในระดับที่ต่ าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประมงใน
น่านน้ าไทยมีเรือประมงร้อยละ 80 เป็นเรืออวนลากโดยประมาณร้อยละ 79 ของต้นทุนทั้งหมดเป็นค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง (น้ ามันดีเซล) ท าให้ปัจจัยด้านราคาน้ ามันที่ปรับตัวลดต่ าลงเป็นผลดีต่อต้นทุนการจับสัตว์น้ าในภาค
ประมง แต่ในปี 2560 จากการคาดการณ์ราคาน้ ามันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกจะอยู่ในช่วง 45.0-50.0 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรล เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากการก าหนดกรอบก าลังการผลิตของกลุ่มโอเปก (OPEC) ประกอบกับ
เศรษฐกิจโลกมีการฟ้ืนตัวและขยายตัว ท าให้ปริมาณความต้องการใช้น้ ามันดิบเพ่ิมขึ้น สะท้อนถึงราคาน้ ามันดิบที่
จะปรับตัวสูงขึ้น (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ซึ่งผู้ประกอบการประมงจึงควรศึกษามาตรการในการรับมือ
ต้นทุนด้านราคาน้ ามันดังกล่าว  
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กราฟที่ 1-8  แสดงราคาน้ ามันดิบดูไบในปีพ.ศ. 2556- 2559 (ม.ค.-พ.ย.) 

 
ที่มา : ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
2559 

 ด้านปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าไปยังต่างประเทศ ซึ่งก าหนดให้ประเทศคู่ค้าต้องปฏิบัติตาม ท าให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้า 
เช่น แหล่งก าเนิดสินค้า มาตรการการตรวจสอบก่อนการส่งสินค้า มาตรการด้านสุขอนามัยและสารตกค้าง 
มาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ฯลฯ รวมถึงสิทธิทางภาษีต่างๆอันเกิดจากนโยบายสนับสนุนการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่งองค์การสะพานปลาเป็นหนึ่งหน่วยงานที่ได้ร่วมสนับสนุนภาคประมงเพ่ือด าเนินกิจการตามมาตรการ
ต่างๆที่ได้ประกาศใช้อย่างต่อเนื่อง  

จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลกระทบทั้งผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อปริมาณและมูลค่าการ 
ส่งออกสินค้าประมง ดังแสดงในตารางที่ 1-3  พบว่าปริมาณและมูลค่าสินค้าประมงส่งออกของไทยในปี 2557-
2559 มีแนวโน้มที่ลดลง เป็นผลจากการการผลิตสินค้าประมงที่ลดลง สาเหตุจากท าประมงอย่างผิดกฎหมาย 
(IUU Fishing) ไม่ตระหนักถึงการประมงอย่างยั่งยืน ในขณะที่ปริมาณการส่งออกกุ้งมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการ
คลี่คลายสถานการณ์โรคระบาดซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาของภาครัฐและเกษตรกร เชื่อมั่น
ว่าด้วยศักยภาพในการท าประมงและการผลิตสินค้าสัตว์น้ าแปรรูปของไทยหากภาครัฐให้การสนับสนุนการผลิต
และส่งออกสัตว์น้ าอย่างต่อเนื่อง จะท าให้อุตสาหกรรมประมงมีโอกาสหรือแนวโน้มขยายตัวได้อีกมากในอนาคต 
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ตารางท่ี 1-3 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงประเภทต่างๆ ปี 2557-2559 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง (Online) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 2557 2558 2559 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง 81,300.21 29,229.66 83,777.18 24,975.80 99,770.18 29,580.00 
กุ้งแห้ง 751.53 478.51 508.62 358.27 349.07 269.05 
กุ้งต้มหรือนึ่ง 10.78 7.19 8.08 6.76 2.49 2.65 
กุ้งกระป๋อง 1,017.60 393.22 1,087.88 389.62 811.64 246.73 
กุ้งปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย 83,976.82 34,876.00 86,369.76 31,738.86 68,379.00 26,384.13 
รวม 167,056.94 64,984.57 171,751.52 57,469.31 169,312.38 56,482.56 
หมึกสดแช่เย็นแชแ่ข็ง 62,979.96 11,353.93 55,370.54 9,906.60 38,140.36 7,980.66 
หมึกแห้ง 832.68 389.45 689.86 280.34 373.94 234.93 
หมึกแปรรูปหรือปรุงแต่ง 7,532.87 1,632.52 6,859.36 1,536.97 6,154.14 1,365.70 
หมึกรมควัน 6.25 1.11 1.95 0.47 0.08 0.08 
รวม 71,351.75 13,377.01 62,921.72 11,724.39 44,668.53 9,581.38 
ปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง(รวม
ตับและไข่) 

184,084.02 7,331.23 150,635.39 5,894.20 102,848.78 4,712.87 

เนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง 72,850.02 10,311.84 64,736.55 9,902.01 51,546.63 8,325.27 
ปลาแห้ง 73,388.69 3,446.12 58,400.74 3,148.48 46,184.92 2,970.12 
ปลามีชีวิตและพันธุ์ปลา 4,624.59 975.46 4,404.32 889.37 3,352.34 734.36 
รวม 334,947.31 22,064.65 278,177.00 19,834.06 203,932.66 16,742.63 
ทูน่ากระป๋อง 586,469.47 75,276.44 551,577.90 66,197.06 449,601.00 56,875.98 
ซาร์ดีนกระป๋อง 71,576.06 5,483.80 71,708.11 5,301.54 43,918.00 3,370.74 
ปลากระป๋องอื่นๆ 48,640.46 6,164.18 53,967.18 6,857.57 37,135.83 4,863.27 
ปูกระป๋อง 2,557.65 1,405.96 1,802.98 1,053.81 1,254.96 624.59 
อาหารทะเลกระป๋องอื่นๆ 22,768.46 2,325.98 22,452.42 2,374.82 17,580.89 2,021.10 
รวม 732,012.10 90,656.36 701,508.58 81,784.79 549,490.69 67,755.68 
อาหารสุนขัและแมวกระป๋อง 65,529.87 6,845.57 65,647.08 6,825.79 57,989.64 6,157.40 
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป 70,192.59 8,331.47 67,137.80 8,133.55 50,046.03 6,413.56 
ผลิตภัณฑ์ทูน่าแปรรูป 9,009.62 1,177.30 9,892.37 1,227.17 6,470.20 848.45 
ปูที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย 1,584.41 344.82 1,666.53 433.00 1,381.13 323.72 
รวม 146,316.48 16,699.17 144,343.78 16,619.51 115,886.99 13,743.14 
สินค้าประมงอื่นๆ 341,621.17 20,502.51 324,798.40 20,878.44 287,735.46 16,904.18 
รวมทั้งหมด 1,793,305.76 228,284.28 1,683,501.00 208,310.50 1,371,026.71 181,209.57 
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 บทบาทขององค์การสะพานปลาในการพัฒนาตลาดสัตว์น้ า 
1. การพัฒนาและปรับปรุงสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาให้เป็นไปตามข้อก าหนด

ของประเทศผู้น าเข้าสินค้าสัตว์น้ า 
2. การจัดตั้งตลาดกลางสัตว์น้ าแห่งใหม่ที่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย ในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพ่ือรองรับผลผลิตจาก

การเพาะเลี้ยงซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน   
3. ร่วมมือกับกรมประมงในการให้ความรู้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบการในด้านวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การ

ดูแลรักษาสัตว์น้ าหลังการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ าระหว่างการขนถ่ายและการจ าหน่ายในตลาดสัตว์น้ า เป็น
ต้น 

4. การให้ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดแก่ชาวประมง ผู้ประกอบการและผู้สนใจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 การบริโภค  
การบริโภคสินค้าสัตว์น้ าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจากกระแสการ 

ดูแลสุขภาพ แม้ว่าปริมาณการบริโภคสัตว์น้ าเฉลี่ยของคนไทยยังอยู่ในอัตราค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับหลาย ๆ 
ประเทศ โดยมีอัตราการบริโภคอยู่ระหว่าง 25-30 กิโลกรัม/คน/ปี  

ส าหรับปริมาณการบริโภคสินค้าสัตว์น้ าภายในประเทศ ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล 
การบริโภคสัตว์น้ าของไทย จัดท าขึ้นโดยใช้ข้อมูลการผลิตสัตว์น้ า (จากการจับและการเพาะเลี้ยง) ที่สามารถน ามา
บริโภคได้ทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม น ามารวมกับปริมาณการน าเข้าและลบด้วยปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า ซึ่ง
ปริมาณดังกล่าว (สัตว์น้ าน าเข้าและส่งออก) จะต้องคิดเป็นน้ าหนักสดหรือน้ าหนักจริง เนื่องจากการส่งออกและ
น าเข้ามีลักษณะผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เพ่ือรองรับความต้องการของตลาด อาจจะส่งผลให้การคิดน้ าหนักที่แท้จริงคลาดเคลื่อนได้จึงท าให้ตัวเลขการ
บริโภคสัตว์น้ าคลาดเคลื่อนการเก็บข้อมูลการผลิตก็อาจมีความคลาดเคลื่อนได้เช่นกัน อาจจะเกิดจากไม่ได้บันทึก
ในข้อมูล สถิติ เช่นการจับสัตว์น้ าที่เลี้ยงไว้เอง หรือการจับสัตว์น้ าจืดจากแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดเล็ก  

ด้านการบริโภคสัตว์น้ าในตลาดโลก จากการคาดการณ์การบริโภคสัตว์น้ าของทั่วโลกในอนาคต  
(ในปี 2573) โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่าจะมีแนวโน้มการบริโภคสัตว์น้ าต่อ
ประชากรที่เพ่ิมมากข้ึนและมีแนวโน้มการท าประมงแบบเพาะเลี้ยงมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนา
ศักยภาพประมงไทยเพ่ือรองรับความต้องการบริโภคสินค้าสัตว์น้ าในตลาดโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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กราฟที่ 1-9 กราฟคาดการณ์แสดงสัดส่วนการผลิตสัตว์น้ าในรูปแบบการจับจากธรรมชาติและเพาะเลี้ยงและ
กราฟคาดการณ์ปริมาณความต้องการสินค้าสัตว์น้ าเพื่อการบริโภคของโลกตั้งแต่ปี 2519-2573 

 
ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) (Online) 

 
กราฟที่ 1-10 แผนภูมิคาดการณ์แสดงสัดส่วนการบริโภคสัตว์น้ าในรูปแบบการจับจากธรรมชาติและการ

เพาะเลี้ยงในปี 2573 

 
ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) (Online) 
 

 การข้ึนบัญชปีระเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่
รายงาน และไร้การควบคุมจากกลุ่มสหภาพยุโรปและผลกระทบ 

มาตรการป้องกัน IUU Fishing 
สืบเนื่องจากทั่วโลกได้ตระหนักและมีความพยายามในการการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและ 

สิ่งแวดล้อมของโลก เพ่ือให้เกิด การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนอันจะมีผล
สืบเนื่องไปถึงความม่ันคงทางอาหารส าหรับ ประชากรของโลก องค์การระหว่างประเทศหลายหน่วยงานจึงได้เริ่ม
เรียกร้องให้มีการด าเนินการในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมองค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นองค์การหนึ่ง
ที่เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ โดยได้ก าหนด แผนปฏิบัติการ ระหว่างประเทศ (International Plan of Action : 
IPOA) ในเรื่องต่าง ๆ ที่เห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน ได้แก่ IPOA for Reduction Incidental Catch of Sea 
Birds in Longline Fisheries (IPOA-Sea birds), IPOA for Conservation and Management of Sharks 
(IPOA-sharks), IPOA of Management for Fishing Capacity (IPOA-Capacity) และ IPOA to Prevent , 
Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) ก็เป็นแผนปฏิบัติการ
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หนึ่งที่ FAO ได้ก าหนดขึ้นตั้งแต่ปี 2001 ซึ่งแผนปฏิบัติการเหล่านี้ใช้เป็นเครื่องมือให้แก่ทุกประเทศในโลกได้
น าไปใช้ปฏิบัติในประเทศและภูมิภาคของตน ซึ่งหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ได้พิจารณาน าไปปรับใช้ในระดับ
ภูมิภาคและประเทศของตนบ้างแล้ว ส าหรับประเทศไทยยังอยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือจัดท า NPOA-IUU แต่ยังไม่
แล้วเสร็จ IPOA-IUU เป็นแผนปฏิบัติการให้แก่ทุกรัฐและทุกประเทศน าไปปรับใช้ บนพ้ืนฐานความสมัครใจ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือปูองกัน ต่อต้านและขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  โดย
ก าหนดมาตรการทีม่ีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้แต่ละประเทศรวมทั้งองค์การบริหารจัดการประมงในภูมิภาคต่าง 
ๆ น าไปปฏิบัติ มาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติการนี้มุ่งเน้นในเรื่องมาตรการส าหรับรัฐเจ้าของธง 
(Flag State Measures) รัฐท่าเรือ (Port State Measures) รัฐชายฝั่งเจ้าของทรัพยากร (Coastal State 
Measures) มาตรการที่เกี่ยวข้องในด้านการค้าระหว่างประเทศ (Internationally Agreed Marketing-Related 
Measures) Flag State Measures รัฐเจ้าของธงต้องด าเนินการจดทะเบียนเรือประมงที่ชักธงของตนทุกล า โดย
ให้มีระบบการจดทะเบียนพัก หรือถอนทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับเรือประมง และการท าประมงของเรือดังกล่าวไว้อย่างครบ ถ้วน มีระบบการออกใบอนุญาตการท าประมง 
การพัก และถอนใบอนุญาตท าการประมง ระบบ VMS เพ่ือตรวจสอบ ติดตามการท าประมงของเรือเหล่านั้น มี
การให้รายงานข้อมูลการท าประมงด้วย Port State Measures รัฐท่าเรือควรก าหนดมาตรการให้สอดคล้องกับ
กฎหมายระหว่างประเทศในการควบคุมเรือประมงเข้าเทียบท่า ต้องมีระบบตรวจสอบหลักฐาน การท าประมงของ
เรือประมงหรือสินค้าประมงว่ามาจากการท าประมง IUU หรือไม่ และต้องปฏิเสธการน าเข้าสินค้าประมงจาก
เรือประมง IUU หรือที่เกี่ยวข้องกับการ ท าประมง IUU รัฐท่าเรือควรมีระบบการตรวจสอบและเก็บข้อมูล
เรือประมง และไม่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินการต่าง ๆ ของเรือประมง IUU เหล่านี้ เช่น การเติม
น้ ามัน เสบียง การเข้าท่าขนถ่ายสัตว์น้ าที่ท่าเรือของรัฐตน นอกจากนี้ควรแจ้งไปยังรัฐเจ้าของธงด้วย Coastal 
State Measures ให้รัฐชายฝั่งเจ้าของทรัพยากรปฏิบัติและด าเนินการตามกฎหมายทะเล  1982 ในเรื่องของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด โดยควรก าหนดมาตรการปูองกัน IUU Fishing โดยควร
ปรับปรุงกฎหมายภายในให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น วางระเบียบการท าประมงภายในรัฐตน มี
ระบบ MCS เพ่ือตรวจสอบการท าประมงในน่านน้ าอธิปไตย มีระบบปูองกันและลงโทษการท าประมง IUU 
Internationally Agreed Marketing-Related Measures รัฐควรด าเนินการสอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศในการปูองกัน IUU โดยปูองกันมิให้สินค้าประมงจากการประมง IUU เข้าสู่ตลาด ค้าขายและขึ้นท่าได้ รัฐ
ควรให้ความร่วมมือกับ RFMOs ที่เก่ียวข้อง เพ่ือด าเนินมาตรการด้านการค้าในการต่อต้าน IUU โดยให้สอดคล้อง
กับกฎระเบียบของ WTO มาตรการด้านการค้าเพ่ือต่อต้าน IUU รวมถึงควรก าหนดให้สินค้าผ่านการรับรองหรือมี
เอกสารการจับสัตว์น้ าแนบ โดยเอกสารที่ก าหนดควรเป็นที่ยอมรับและควรพัฒนาให้ใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์เพ่ือมี
ประสิทธิภาพและไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า ควรมีมาตรการการห้ามและควบคุมการน าเข้า-ส่งออกสินค้า IUU รัฐ
ควรปรับปรุงระบบตลาดในประเทศตนเพ่ือสามารถสืบย้อนกลับถึงที่มาของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ หากจ าเป็นอาจ
ต้องก าหนดมาตรการทางการค้าเฉพาะชนิดสัตว์น้ าเพ่ือต่อต้าน IUU Fishing รัฐควรใช้ระบบรหัสสินค้าซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันเพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินการตาม IPOA  

ประชาคมยุโรปได้สนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ของ IPOA-IUU นี้ จวบจนปัจจุบันพบว่าการปูองกัน  
การต่อต้านและการขจัด IUU โดยมาตรการภายใต้แผน ปฏิบัติการ Flag State, Port State และ Coastal 
State ดังกล่าวยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็นการด าเนินการตามความสมัครใจ ปัจจุบัน
การท าการประมง IUU ยังคงมีอยู่และมีการค้าขายสินค้าประมงที่ได้จากการประมง IUU อยู่ทั่วโลก สหภาพยุโรป
จึงได้น ามาตรการทางด้านการค้ามาเป็นเครื่องมือในการควบคุมสินค้าประมง IUU ไม่ให้เข้าสู่ตลาดประชาคมยุโรป 
ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าประมงโลก อันจะเป็นการปูองกัน ยับยั้งและขจัดการประมง IUU ได้ระดับหนึ่ง ซึ่ง
คาดหวังว่าเมื่อประเทศต่าง ๆ มีการบริหารจัดการการท าประมงให้ถูกต้องและมีระบบการตรวจสอบและควบคุม
การท าประมงของตนระบบนี้จะขยายและช่วยปูองกัน และก าจัดการประมง IUU ให้หมดไปได ้
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เหตุของการขึ้นบัญชีประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้าน IUU Fishing จากกลุ่มสหภาพยุโรป(ใบเหลือง) 
สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบการปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ 

รายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing) ก าหนดให้ประเทศที่จะ
ส่งออกสินค้าประมงที่จับจากทะเลไปยังสหภาพยุโรป ต้องจัดท าระบบปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมง IUU 
และต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch Certificate) ประกอบการส่งออกสัตว์น้ าไปยังสหภาพยุโรปทุกครั้งเพ่ือ
รับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้มาจากการท าประมงแบบ IUU ซึ่งกฎระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ภายใต้กฎระเบียบนี้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการใน
การควบคุมการท าการประมงของเรือประมงไทยเพ่ือมิให้ท าการประมงแบบ IUU จัดวางระบบการออกใบรับรอง 
การจับสัตว์น้ า และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่เดิม และที่ผ่านมา
สหภาพยุโรปได้ส่งคณะผู้แทนเข้ามาตรวจประเมินประเทศไทยในการควบคุมการประมงและ  IUU และการ
ด าเนินการภายใต้กฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรปแล้ว 3 ครั้ง คือ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2555 และครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยหลังจากการตรวจประเมินครั้งล่าสุดของสหภาพ
ยุโรปเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 (กรมประมง, 2558) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 สหภาพยุโรปได้ประกาศแจ้ง
เตือนประเทศไทยหรือที่เรียกว่า ใบเหลือง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการท าประมงที่ผิดกฎหมายที่เห็นว่ายังไม่
เพียงพอต่อการแก้ปัญหาได้ ซึ่งไทยมีระยะเวลาก่อนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในการแก้ไขปัญหาการประมง 
IUU และด าเนินการ ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรปเพ่ือปลดใบเหลืองดังกล่าว มิฉะนั้นไทย
อาจจะได้รับใบแดงและไม่สามารถส่งออกสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรปได้อีกต่อไป  ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจะส่งผล
กระทบตอ่การส่งออกสินค้าทะเลอย่างสูง  

การท าประมง IUU เป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ ามีปริมาณลดลงและท าให้ผู้ที่ท า 
ประมงอย่างถูกกฎหมายต้องเสียเปรียบ อีกทั้งยังท าลายระบบนิเวศน์และท าให้ชุมชนชายฝั่งอ่อนแอลง ทั้งนี้จาก
ข้อมูลพบว่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั่วโลกที่มาจากการท าประมง IUU มีปริมาณสูงถึง 11 - 26 ล้านตันต่อปี คิด
เป็นร้อยละ 15 ของปริมาณผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
(SCB Intelligence Center, 2558) ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าประมงรายใหญ่ซึ่งมีปริมาณและมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าสัตว์น้ าไปยังสหภาพยุโรปจ านวนมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายในการแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน  
โดยตามรายงานสหภาพยุโรปได้เสนอแนะให้ไทยปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการแก้ไขปัญหาการประมง  IUU ดังนี้ 
(กรมประมง, 2558) 

1. ปรับปรุงสาระพระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่ของไทย ให้มีความสอดคล้องกับมาตรการบริหาร
จัดการสากล และควรก าหนดบทลงโทษอย่างเหมาะสมและรุนแรงเพียงพอ 

2. ปรับปรุงร่างแผนระดับชาติในการปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท าการประมง  IUU (Thailand 
National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing :Thailand NPOA-IUU) เพ่ือให้เหมาะสมกับการท าประมงของไทยและ
สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการประมงสากล 

3. เร่งรัดการติดตั้งระบบติดตามต าแหน่งเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS)  โดยเร็ว 
โดยเฉพาะเรือประมงนอกน่านน้ า 

4. เพ่ิมความเข้มงวดในระบบการตรวจสอบย้อนกลับตลอดสายการผลิต อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

มาตรการการแก้ไขปัญหา IUU ของไทย 
รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าแผนปฏิบัติการแก้ไข 

ปัญหาการประมง IUU ของไทยขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วม
แก้ไขปัญหาการประมง IUU และปลดใบเหลืองของสหภาพยุโรปในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดย แผนปฏิบัติการ
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ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท าประมงผิดกฎหมาย 
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมแล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 เพ่ือให้น าไปสู่การปฏิบัติต่อไป โดย
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการประมง IUU ประกอบด้วยแผนงานหลัก 6 แผนงาน (กรมประมง, 2558) ได้แก่ 

1. การจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตท าการประมง 
2. การควบคุมและเฝูาระวังการท าประมง 
3. การจัดท าระบบติดตามต าแหน่งเรือ (VMS) 
4. การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 
5. การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายล าดับรอง 
6. การจัดท าแผนระดับชาติในการปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุม (NPOA – IUU) 
   เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU ของไทยครบถ้วนสมบูรณ์อย่างเป็นระบบ จึงได้รวม

แผนงานการแก้ไขปัญหาในการจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตท าการประมง และการควบคุมและเฝูา
ระวังการท าประมง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการประมง IUU โดยตรง ไว้ในแผนงานเพ่ิมเติมจากที่
สหภาพยุโรปเสนอแนะไว้ด้วย แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวข้างต้นจะสามารถครอบคลุมการแก้ไขปัญหาและการ
ปูองกันการท าประมง IUU ของเรือประมงไทยทั้งภายในน่านน้ าไทยและน่านน้ าต่างประเทศ รวมทั้งการปูองกัน
สินค้าสัตว์น้ า IUU จากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย 

ทั้งนี้การแก้ปัญหา IUU ได้รับการแก้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการ
ประมงผิดกฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งให้จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไข
ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย” (Command Center for Combating Illegal Fishing) เรียกโดย
ย่อว่า ศปมผ. (CCCIF) เป็นศูนย์เฉพาะกิจขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการ
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ผบ.ศปมผ.)  
1. การจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตท าการประมง 

ในการแก้ไขปัญหาเรื่องเรือประมงและเครื่องมือท าการประมง ให้ถูกต้องตามกฎหมายมีความจ าเป็น 
ที่จะต้องด าเนินการในเรื่องของการจดทะเบียนเรือ และการออกใบอนุญาตท าการประมง ให้กับเรือประมงของ
ไทยทุกล า โดยการบูรณาการปฏิบัติงานระหว่าง กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมการปกครอง จดทะเบียน
เรือประมงเพ่ิมเติม และออกใบอนุญาตท าการประมง ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด (กรมประมง, 
2558) 
2. การควบคุมและเฝ้าระวังการท าประมง 

กรมประมงได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมเฝูาระวังการท าประมงในทะเล โดยจัดตั้งศูนย์ 
บัญชาการควบคุมเฝูาระวังการท าประมง (MCS) ที่ส่วนกลางและในแต่ละภูมิภาคจ านวน 18 ศูนย์ เพ่ือ
ประสานงานในการบูรณาการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  นอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออกของเรือประมง (Port in - Port out) หรือศูนย์ PIPO จ านวน  26 ศูนย์เพ่ือรับแจ้งและตรวจสอบเรือประมง
ขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไปที่เข้าและออกจากท่าเทียบเรือ (กรมประมง, 2558) ซึ่งองค์การสะพานปลา ได้มี
ส่วนรวมในการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรือเข้า-ออก โดยจัดจั้งทั้งหมด 10 ศูนย์ ได้แก่ ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของสะพานปลา
และท่าเทียบเรือ 6 แห่งได้แก่ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน สะพานปลา
สมุทรปราการ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี สะพานปลานครศรีธรรมราช และท่าเทียบเรือประมงสตูล  และตั้งอยู่
นอกพ้ืนที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงจ านวน 4 ศูนย์ได้แก่ สะพานปลาสมุทรสาคร ท่าเทียบเรือประมง
ระนอง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตและท่าเทียบเรือประมงสงขลา 

รูปที่ 1-1 ขั้นตอนการแจ้งเรือประมงเข้า-ออกท่า ของศูนย์ PIPO โดยศป.มผ. 
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ที่มา : ศูนย์บัญชาการแกไ้ขปัญหาการท าการประมงผดิกฎหมาย, 2558 (Online) 

รูปที่ 1-2 แผนที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ VMS, MCS และ PIPO  

 
ที่มา : เอกสารสัมมนาการด าเนินงานของภาครัฐ ในการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(IUU Fishing), ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์, 2558  
3. การจัดท าระบบติดตามต าแหน่งเรือ (VMS) 

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและติดตามต าแหน่งเรือประมงหรือศูนย์ควบคุม VMS โดยมีจ านวน 
เรือเปูาหมายรวมประมาณ ๔๗๕ ล า  ทั้งนี้ ในระยะแรกเรือประมงขนาดมากกว่า 60 ตันกรอสขึ้นไป (3,500 ล า)
จะถูกก าหนดให้ติดตั้ง VMS ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมายการเดินเรือของกรมเจ้าท่า ส่วนเรือประมง
ขนาด 30-60 ตันกรอส (๔,๒๔๐ ล า) จะถูกก าหนดให้ติดตั้ง VMS ในระยะต่อไปและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ควบคุม ก ากับ ดูแลแหล่งท าประมงของเรือประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดท าระบบเชื่อมโยงศูนย์
ควบคุม VMS กับเรือตรวจการประมงจ านวน ๖๐ ล า  เพ่ือให้มีความเชื่อมโยงการปฏิบัติงานและข้อมูลระหว่าง
เรือตรวจการประมง-ศูนย ์VMS-ท่าเรือ (กรมประมง, 2558) 
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4. การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 
ก าหนดให้มีการจัดท าบันทึกการท าประมง (Fishing Logbook) และหนังสือก ากับการซื้อขาย 

สัตว์น้ า (Marine Catch Purchasing Document : MCPD) โดยการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ าทั้ง 2 ระบบ 
นั้นเรือประมงจะต้องมีการบันทึกข้อมูลการท าประมงในสมุดบันทึกการท าประมงและส่งผลการบันทึกข้อมูล
ดังกล่าวทุกครั้งที่ขนถ่ายสัตว์น้ าผ่านท่าเทียบเรือประมง โดยจะต้องจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมง ณ จังหวัดที่
น าสัตว์น้ าขึ้นท่า เมื่อสัตว์น้ าขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือประมงและมีการขายให้กับแพปลาหรือผู้รั บใด ๆ เจ้าของ
เรือประมงหรือผู้แทนเรือจะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า  ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ
เรือประมง ทะเบียนเรือ หมายเลขอาชญาบัตร หรือ อ.6 วันที่เรือข้ึนท่า ชนิดและปริมาณสัตว์น้ า ลายมือชื่อผู้แทน
เรือซึ่งลงนามในช่องผู้ขาย หนังสือก ากับการซื้อขายฯ จะถูกกรอกข้อมูลและส่งต่อเป็นทอด ๆ จากแพปลาไปยังผู้
รวบรวม และจากผู้รวบรวมไปยังโรงงาน รวมถึงการพัฒนาด่านตรวจสัตว์น้ าให้มีศักยภาพในการตรวจเรือประมง
ต่างชาติตามมาตรการของรัฐเจ้าของท่าด้วยทั้งนี้เพ่ือให้การตรวจสอบย้อนกลับมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องความ
ร่วมมือกับประเทศคู่ค้าที่ไทยน าเข้าวัตถุดิบสัตว์น้ า ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการท าการประมงของเรือประมง
ประเทศต้นทางรวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบรับรองการจับสัตว์น้ าน าเข้าและเอกสารการน าเข้า
อ่ืนๆ ส่วนในกรณีท่ีเป็นเรือประมงไทยที่ไปท าการประมงในน่านน้ าต่างประเทศ เช่น ประเทศปาปัวนิวกีนี ไทยจะ
จัดท าข้อตกลงกับประเทศปาปัวนิวกินี เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการท าประมงของเรือประมงไทยเหล่านั้นด้วย  

   ทั้งนี้องค์การสะพานปลาได้จัดท าโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการ 
ธุรกิจประมงในการจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (MCPD) โดยใช้ชื่อโปรแกรม FMO e-MCPD ซึ่ง
สามารถติดตั้งและใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้เพ่ือน ามาใช้ในการบันทึก รวบรวม ข้อมูลการซื้อขายสัตว์น้ าผ่าน
ท่าเทียบเรือประมงและรายงานเข้าสู่ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ตามพระราชก าหนดการประมงพ.ศ.  2558 โดยมี
ศูนย์ปฏิบัติการกลางอยู่ที่ส านักงานใหญ่  และมีศูนย์ภูมิภาคอยู่ในที่ตั้งของส านักงานสะพานปลาท่าเทียบ
เรือประมงทั้ง  18  แห่งขององค์การสะพานปลาและเริ่มให้บริการออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า   (e-
MCPD) แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2559   
5. การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายล าดับรอง 

 

         รัฐบาลได้ปรับปรุงกฎหมายการท าประมงใหม่เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบเรือประมงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีแผนบริหารจัดการการประมงที่ได้มาตรฐานสากล พระราชบัญญัติดังกล่าวเริ่มมีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ในเวลาต่อมารัฐบาลต้องการปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมมาตรการต่างๆ มาก
ยิ่งขึ้น เช่น  การตรวจสอบเรือประมงไทยที่ท าการประมงท้ังในน่านน้ าไทยและต่างประเทศ และการบริหารจัดการ
การประมงให้มีความยั่งยืน จึงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 
พฤศจิกายน 2558 ต่อมาในเดือนธันวาคม 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ พระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 ( ภาคผนวก 1.1 ) และได้มีการจัดท ากฎหมายล าดับรองเร่งด่วน 52 ฉบับ เพ่ือให้การบังคับ
ใช้กฎหมายตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีประสิทธิภาพ เช่น ประกาศกรมประมงเรื่องการห้ามขน
ถ่ายสัตว์น้ ากลางทะเลเป็นเวลา 6 เดือน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์, 2559(Online)) ซึ่งเป็นการประกาศ
เจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายของไทยอย่างเร่งด่วน 
6. การจัดท าแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ

ไร้การควบคุม (NPOA – IUU) 
          National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 

Unregulated Fishing (NPOA – IUU) เป็นแผนการด าเนินการระดับชาติที่ประเทศไทยควรต้องปฏิบัติในฐานะที่
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เป็นรัฐเจ้าของธง ในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือและในฐานะรัฐชายฝั่ง เพ่ือควบคุมและปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท า
ประมง IUU (กรมประมง, 2558) ในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing อย่างเป็นรูปธรรม 
 

รูปที่ 1-3 โครงสร้างกลไกของรัฐบาลในการแก้ปัญหา IUU Fishing หลังได้รับใบเหลือง 
 

 
ที่มา : เอกสารสัมมนาการด าเนินงานของภาครัฐ ในการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(IUU Fishing), ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์, 2558  

 บทบาทขององค์การสะพานในการให้บริการการแก้ไขปัญหา IUU Fishing 
1. ด าเนินงานภายใต้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม เฝูาระวังและการ

สร้างระบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ า โดย 
1.1. จดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งขององค์การสะพานปลาให้เป็นท่าเทียบเรือประมงตาม

มาตรา ๘๔   
1.2. บันทึกข้อมูลสัตว์น้ าจากเรือประมงท่ีเข้ามาใช้บริการ เพ่ือให้กรมประมงตรวจสอบตามมาตรา ๘๕   
1.3. จัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (Marine Catch Purchasing Document : MCPD ) ตาม

มาตรา ๙๐ (๓)  
2. พัฒนาการจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (Marine Catch Purchasing Document : MCPD ) ด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์   เป็นแอพพลิเคชั่น เรียกว่า FMO e–MCPD Application  เพ่ือบันทึกข้อมูลสัตว์น้ า
ผ่านท่าจากเรือประมงที่ท าการประมงอย่างถูกกฎหมายด้วย Smart Phone หรือTablet และจัดพิมพ์หนังสือ
ก ากับการซื้อขายสัตว์น้ ามอบให้กับผู้ประกอบการในการน าไปเป็นหลักฐานในการออกหนังสือรับรองการจับ
สัตว์น้ า (Catch Certificate) ของกรมประมง เพ่ือประกอบการจัดท าเอกสารส่งออกสัตว์น้ า  โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างประสานเชื่อมข้อมูลกับกรมประมง เพ่ือขอใช้ฐานข้อมูลด้านการประมง(Fishing Info) ของกรม
ประมงในการบันทึกข้อมูลด้วย e-MCPD Application 
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รูปที่ 1-4 การดาวน์โหลดโปรแกรมเพ่ือติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูป FMO e-MCPD ผ่าน google play 

 
ที่มา : play.google.com, 2560 
3. สนับสนุนการด าเนินงานของกรมประมงภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยรัฐเจ้าของท่า (Port State Measures 

Agreement)  โดยมีหน่วยงานในสังกัด ๔ แห่งได้แก่ ท่าเทียบเรือประมงระนอง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ท่า
เทียบเรือประมงสตูล และท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ได้รับการประกาศให้เป็นท่าเทียบเรือประมงส าหรับ
เรือประมงต่างชาติเข้าเทียบท่า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙  ซึ่ง
ออกตามมาตรา ๙๕ พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และอยู่ในระหว่างการขออนุญาตให้มีประกาศ
เพ่ิมเติมอีก ๒ แห่งได้แก่ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา และสะพานปลาสมุทรสาคร 

4. บริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขลักษณะที่ดี ตามมาตรการด้านสุขอนามัยสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมง มาตรา ๙๘ ของพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ระบุให้กรมประมง
จัดท ามาตรฐานด้านสุขอนามัยในการจับ   การดูแลรักษาสัตว์น้ าและออกใบรับรองสุขอนามัยนอกจากนี้ยัง
เป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของประเทศในการตรวจประเมินสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมง
ของคณะกรรมมาธิการแห่งสหภาพยุโรป ซึ่งจะเดินทางมาตรวจประเมินทุก ๒ ปี 

5. สนับสนุนการจัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ า (Traceability) ของศูนย์ปูองกันและแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และกรมประมงโดยให้ท่าเทียบเรือประมงสงขลาเป็นหน่วยงานน าร่องในการ
ทดสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ า และท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เป็น
ล าดับต่อไป 

6. ให้ความร่วมมือกับกรมประมง และหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ในการใช้พ้ืนที่ของสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมงของ
องค์การสะพานปลา เป็นที่ตั้งของหน่วยตรวจสอบตามมาตรการของรัฐบาล เช่น ศูนย์รับแจ้งเรือประมงเข้า-
ออก หรือศูนย์ PIPO ด่านตรวจสัตว์น้ า เป็นต้น 
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บทที่ 2 

บทบาทและการด าเนินงานขององค์การสะพานปลา 
 

1. ความเป็นมาและพัฒนาการ 
  แต่เดิมการขนถ่ายและจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าเค็มของจังหวัดพระนครหรือกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบัน มีศูนย์รวมอยู่ที่ถนนทรงวาด อ าเภอสัมพันธวงศ์ การจ าหน่ายสัตว์น้ าจืดมีศูนย์รวมอยู่ที่หัวล าโพง ริมคลอง
ผดุงกรุงเกษม สถานที่ทั้งสองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรกท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่สะดวก ในปี 
พ.ศ. 2491 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาภาวการณ์ประมง
ของประเทศไทยตามค าร้องขอของรัฐบาล คณะผู้เชี่ยวชาญได้เสนอว่าระบบตลาดปลาที่มีอยู่เดิมขาดหลักการ
ด าเนินงานทางวิชาการและขาดการสงเคราะห์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจสมควรที่รัฐบาลจะเข้าด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงในด้านต่าง ๆ 6 ประการ ดังนี้ 

1. บริการเกีย่วกับการขนส่งสัตว์น้ าไปสู่ตลาด(การขนส่ง) 
2. บริการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสัตว์น้ าที่สะพานปลา(ห้องเย็น) 
3. การจัดระบบประมูลสินค้าสัตว์น้ า(ตลาดกลางหรือสะพานปลา) 
4. จัดองค์การให้ชาวประมงกู้ยืมเงินทุนและออมสิน(สินเชื่อการเกษตร) 
5. บริการเกี่ยวกับให้สินเชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์การประมง(เครื่องมือและอุปกรณ์ 

การประมง) 
  6. บริการเกี่ยวกับการส่งเสริมการประมง แนะน าทางวิชาการและอ่ืนๆ ตลอดจนบริการ 
เกี่ยวกับการเจ็บปุวย (วิชาการและสวัสดิการ) 
เพ่ือด าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจการประมงด้านการตลาด  กรมประมง กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดท าโครงการเสนอรัฐบาล เมื่อรัฐบาลรับหลักการและเห็นชอบให้ด าเนินการแล้ว     
กรมประมงจึงได้เริ่มงานในการก่อสร้างสะพานปลาของรัฐขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ต าบลยานนาวา อ าเภอยาน
นาวา จังหวัดพระนคร ในปี พ.ศ. 2946 ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 
2496 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496 อันเป็นกฎหมายในการจัดตั้งองค์การสะพานปลา โดยจัดอยู่ในกลุ่ม
เกษตรกรรม 
2. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  
  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ ก าหนดให้จัดตั้ง  “องค์การ 
สะพานปลา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 

5. จัดด าเนินการและน ามาซึ่ งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ า และ
อุตสาหกรรมการประมง 

6. จัดด าเนินการ หรือควบคุม และอ านวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการ  
อ่ืนๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา  

7. จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง 
8. จดัส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 

3. การด าเนินงานขององค์การสะพานปลา 
ภารกิจเชิงสังคม เป็นงานในเชิงรัฐสวัสดิการ เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง   ซึ่งเป็น

การเกษตรสาขาหนึ่งที่มักจะถูกมองข้าม และไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ท าให้การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือรองรับอาชีพประมงมีค่อนข้างจ ากัด ในขณะที่สินค้าประมง จัดเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญ ท ารายได้
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ให้กับประเทศปีละกว่า 200,000 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นอาหารหลักที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนเคียงคู่กับกับข้าวซึ่งได้รับการดูแลจากภาครัฐในอันดับต้นๆ องค์การสะพานปลาใน
ฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชาวประมงโดยตรง และมีวัตถุประสงค์การด าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรเพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง จึงได้เปิดด าเนินงานสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมงรวม 18 แห่ง ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั้งในภาคใต้    ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล เพ่ือให้บริการแก่ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้มีสถานที่ในการประกอบอาชีพ 
รายละเอียดดังนี้ 
  (1) การจัดบริการพื้นฐานทางการประมง  

จัดให้มีบริการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับอาชีพประมง โดยเฉพาะท่าเทียบเรือประมงและตลาดสินค้า
สัตว์น้ าที่ได้มาตรฐาน พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น โดยคิดค่าบริการในอัตราต่ า  และให้บริการแก่ทุกคน
อย่างเสมอภาค  ปูองกันการผูกขาด  รักษาระดับราคาสัตว์น้ าให้เป็นธรรมแก่ผู้ซื้อและผู้ ขาย ตลอดจนส่งเสริม
อาชีพประมง ปัจจุบันองค์การสะพานปลาได้เปิดด าเนินงานสะพานปลา 4 แห่ง และท่าเทียบเรือประมง 14 แห่ง 
ดังนี้ 
  1. สะพานปลากรุงเทพ 
  2. สะพานปลาสมุทรสาคร 
  3. สะพานปลาสมุทรปราการ 
  4. สะพานปลานครศรีธรรมราช 
  5. ท่าเทียบเรือประมงตราด 
  6. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา (ปัจจุบันให้กลุ่มเกษตรกรท าประมงอ่างศิลาด าเนินการ) 
  7. ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน 
  8. ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี 
  9. ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 
           10. ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน 
           11. ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 
                  12. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1 
           13.ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) 
           14. ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 
           15. ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 
           16. ท่าเทียบเรือประมงสตูล 
           17. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
           18. ท่าเทียบเรือประมงระนอง 

(2) การพัฒนาการประมง   
ได้แก่ภารกิจในการพัฒนาอาชีพการท าประมงตลอดจนน ามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา  

และท่าเทียบเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมประมง โดยการพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง ซึ่งเป็นสถานที่ขนถ่ายและจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าจากเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ า นับเป็น
ขั้นตอนส าคัญในการควบคุมคุณภาพสัตว์น้ า ความเป็นธรรมในการซื้อขายสัตว์น้ า ความสะอาดถูกสุขอนามัย 
ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยใน
การรักษาคุณภาพและท าให้มีการใช้ประโยชน์สัตว์น้ าอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมคุณภาพสินค้าสัตว์น้ าของไทยให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก องค์การสะพานปลาจึงมีโครงการที่จะพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบ
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เรือประมงทุกแห่งให้ได้มาตรฐานสุขอนามัยทั้งในเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการขนถ่าย การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (3) การส่งเสริมการประมง 

เป็นภารกิจส าคัญอีกส่วนหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา โดย
การช่วยเหลือส่งเสริมฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพให้แก่ชาวประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการ
ด าเนินงานให้แก่สมาคมประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรท าประมงต่าง ๆ เงินทุนที่น ามาช่วยเหลือ
ดังกล่าวเรียกว่าเงินทุนส่งเสริมการประมง ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ได้
ก าหนดให้องค์การสะพานปลาแบ่งเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบกิจการแพปลาร้อยละ 25 ของค่าบริการ
ที่เก็บได้น ามาใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการส่งเสริมการประมง 
  ภารกิจเชิงธุรกิจ เป็นการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการหารายได้จากทรัพยากรที่
องค์การมีอยู่ ทั้งในด้านของที่ดิน ทรัพย์สิน บุคลากร ประสบการณ์ และองค์ความรู้ รวมถึงความเชื่ อถือในฐานะ
องค์กรของรัฐ เพ่ือลดการพ่ึงพารายได้จากภาคประมงทะเลเช่นที่เป็นมาในอดีต และเป็นการแก้ไขปัญหาฐานะ
การเงินในระยะยาว ส าหรับการด าเนินงานในเชิงธุรกิจ ได้แก่ 

(1) การบริหารทรัพย์สิน    
ได้แก่การจัดหาประโยชน์จากที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างในสะพานปลาและท่าเทียบเรือ 

ประมงต่างๆ ทั้งในรูปของการให้เช่าและการให้สิทธิในการเข้าท าธุรกิจจัดเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ และเป็น
แหล่งรายได้ท่ีส าคัญ เนื่องจากสะพานปลา และท่าเทียบเรือ ประมงขององค์การสะพานปลาจัดเป็นศูนย์รวมธุรกิจ
ประมง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน เช่น โรงน้ าแข็ง ห้องเย็น โรงงานแปรรูปสัตว์น้ า อู่เรือ-
คานเรือ เป็นต้น ไม่นับรวมอาคารส านักงานของผู้ประกอบการแพปลา การให้เช่าพ้ืนที่เพ่ือแปรรูปเบื้องต้น บรรจุ
หีบห่อ หรือแม้แต่จ าหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ การวางแผนบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะ
เป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจซึ่งสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการประมงแล้ว ยังมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพ
ของพ้ืนที่และช่วยสร้างรายได้ 

(2) การด าเนินงานเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้ 
 เป็นการด าเนินงานภายใต้กรอบภารกิจเพ่ือหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ปัจจุบัน

องค์การสะพานปลาด าเนินงานในเชิงพาณิชย์โดยการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการประมง และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า ในการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ท าประมง การปรับปรุงเรือประมง อาหารสัตว์น้ า เป็น
ต้น นอกจากนี้องค์การสะพานปลายังมีแผนขยายงานด้านการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงภายใต้
เครื่องหมายการค้าขององค์การสะพานปลา  
4. บทบาทขององค์การสะพานปลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง 
  ในโครงสร้างของอุตสาหกรรมประมงของไทย จุดอ่อนที่สุดก็คือการตลาดสัตว์น้ า ซึ่งหาก
การตลาดสัตว์น้ าได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน อุตสาหกรรมประมงของไทยจะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และผู้
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้จะได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรม ที่ส าคัญที่สุดทรัพยากรประมงที่มีอยู่จ ากัดจะถูกใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  องค์การสะพานปลามีวัตถุประสงค์หลายประการในการด าเนินงาน แต่วัตถุประสงค์หลัก    คือ 
การพัฒนาการตลาดสัตว์น้ าของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว เพ่ือให้ชาวประมง    มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน และท าให้ประชาชนไทยได้บริโภคสัตว์น้ าที่มีคุณภาพตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลในด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ในราคาที่เป็นธรรมตลอดจนยกระดับฐานะของประเทศ
เป็นครัวโลกในอนาคต 
  การด าเนินงานขององค์การสะพานปลาในปัจจุบัน ทั้งภารกิจเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ทั้งใน
ล้วนมีส่วนช่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของไทย อาทิเช่น 
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(1) จัดสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน(Basic Infrastructure) ตามมาตรฐานสุขอนามัย 
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ส าหรับการขนถ่ายสัตว์น้ า การซื้อขายสัตว์น้ า ตลอดจนพัฒนาระบบการซื้อ
ขายด้วยวิธีการประมูล ซึ่งเป็นวิธีที่ยุติธรรมที่สุดส าหรับผู้ซื้อและผู้ขายสัตว์น้ า 

(2) ส่งเสริมการรวมตัวของชาวประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือให้ชาวประมง
มีอ านาจต่อรองมากขึ้น องค์การสะพานปลาได้จัดงบประมาณส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มชาวประมง 
ทั้งในรูปของการให้เปล่าและการให้กู้โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ าและมีระยะเวลาใช้เงินต้นคืนในระยะยาว 

 (3) จัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาการประมงแก่นักวิจัยในสถาบันการศึกษาเพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเรือและเครื่องมือท าการประมง 

 (4) ให้เงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงที่มีฐานะยากจน 
 (5) ให้เงินกู้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจการประมง 
 (6) จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาชุมชนประมง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอ านวยความ 

สะดวกขั้นพ้ืนฐาน เช่น จัดหาแหล่งน้ าสะอาด สร้างถนน ทางเดินส าหรับชุมชนประมง 
 (7) ปรับปรุงคุณภาพบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้บริการได้แก่ชาวประมงแพ

ปลา สถาบันชาวประมงและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการเป็นพันธมิตรร่วมกันในการพัฒนาอาชีพที่
เกี่ยวกับการประมง 
5. โครงสร้างการบริหารขององค์การสะพานปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารขององค์การสะพานปลาเป็นไปตามข้อบังคับองค์การสะพานปลาว่า

ด้วยระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2540 รายละเอียดผังแบ่งส่วนงานดังนี้ 
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ผู้อ านวยการ 1 ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการ  จ านวน 3 ต าแหน่ง ได้แก่ 1. ด้านบริหาร           
2. ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 3. ด้านธุรกิจ  ส านักงานตรวจสอบภายใน  ส านักงานอ านวยการ  

ฝุายบริหารและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย 4 ส านักงาน ได้แก่ 1. ส านักงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 2. ส านักงานกฎหมาย 3. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ฝุายบัญชีการเงิน ประกอบด้วย 4 ส านักงาน ได้แก่ 1.ส านักงานบัญชี  2.ส านักงานการเงิน 3. 
ส านักงานบริหารหนี้ 4. ส านักงานบริหารการพัสดุ 
  ฝุายธุรกิจ 1 ประกอบด้วย 2 ส านักงาน ได้แก่ 1.ส านักงานสินเชื่อการประมง 2.ส านักงานพัฒนา
ธุรกิจทั่วไป 

ฝุายธุรกิจ 2 ประกอบด้วย  2 ส านักงาน ได้แก่ 1. ส านักงานซื้อขายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง  
2. ส านักงานรวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ า 

ฝุายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ส านักงาน ได้แก่ 1. ส านักงานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน  2. ส านักงานติดตามและประเมินผล 3. ส านักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 4. ส านักงานส่งเสริมการ
ประมง 

ฝุายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 ประกอบด้วย 9 ส านักงาน ได้แก่ 1. ส านักงาน
ปฏิบัติการ 1 2. ส านักงาน สะพานปลากรุงเทพ  3. ส านักงานสะพานปลาสมุทรสาคร  4. ส านักงานสะพานปลา
สมุทรปราการ 5. ส านักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช  6. ส านักงานท่าเทียบเรือประมงตราดและอ่างศิลา 7.
ส านักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี 8. ส านักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน 9. 
ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 

ฝุายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 2 ประกอบด้วย 7 ส านักงาน ได้แก่ 1.ส านักงาน
ปฏิบัติการ 2 2. ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา 3. ส านักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 4. ส านักงานท่า
เทียบเรือประมงนราธิวาส  5. ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล 6. ส านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 7.
ส านักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง 
6. ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 
  6.1 การให้บริการขนถ่ายและจ าหน่ายสัตว์น้ า สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การ
สะพานปลามีเรือประมง และรถส่งสัตว์น้ าเข้าใช้บริการ คิดเป็นปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ า รายละเอียดดังนี้ 
 ตารางท่ี 2.1 ปริมาณมูลค่าและการขนส่งสัตว์น้ าผ่านหน่วยงานขององค์การสะพานปลา 

ปีงบประมาณ 
สินค้าสัตว์น้ า ยานพาหนะน าเข้า (เที่ยว) 

ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) เรือประมง รถยนต์ 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 

473,222 
458,103 
395,138 
338,313 
293,847 

17,261 
17,074 
16,679 
17,837 
16,366 

39,163 
33,803 
33,555 
31,235 
33,418 

69,168 
39,386 
31,965 
21,994 
15,237 

 
ผลการด าเนินงานในการให้บริการขนถ่ายและจ าหน่ายสัตว์น้ าระหว่างปีงบประมาณ 2555 –  

2559 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2555 มีปริมาณสินค้าสัตว์น้ า 473,222 ตัน ลดลงเหลือ 
293,847 ตัน ในปีงบประมาณ 2559  ทั้งนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาน้ ามันดีเซลที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ชาวประมงไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นจนต้องหยุดออกท าการประมงเป็นจ านวนมาก ซึ่งปรากฏตาม
สถิติเรือประมงและรถยนต์น าเข้าในปีงบประมาณ 2555 จ านวน 39,163 เที่ยว และ 33,418 เที่ยว ลดลงเหลือใน
ปีงบประมาณ 2559  จ านวน 69,168 เที่ยว และ 15,237 เที่ยว ตามล าดับ 
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 ตารางที่ 2.2 ตารางสถิติปริมาณ มูลค่าการ และการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าขององค์การ
สะพานปลา ปี 2559 จ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ปริมาณ มูลค่า ยานพาหนะน าเข้า ยานพาหนะน าออก 
กก. บาท เรือ รถ รถ 

 
สป.กรุงเทพฯ 

21,002,912 974,179,707 - 5,718 142,343 

สป.สมุทรปราการ 5,366,687 267,091,896 100 2,558 13,725 
สป.สมุทรสาคร 45,632,659 1,317,802,666 4,321 42 20,078 
สป.นครศรีธรรมราช 2,222,358 99,026,912 282 52 1,247 
ทร.หัวหิน - - - - - 
ทร.ชุมพร 12,668,374 184,513,725 2,294 - 6,267 
ทร.สุราษฏร์ธาน ี 3,386,560 53,269,310 251 893 893 

ทร.ปัตตาน ี 97,634,326 8,765,060,952 6,942 3,346 3,721 
ทร.สตลู 8,160,266 307,146,601 862 1,336 1,268 
ทร.ภูเก็ต 46,428,668 2,505,817,620 9,364 475 17,185 
ทร.ระนอง 21,376,273 1,104,690,629 2,165 - 3,220 
ทร.สงขลา - - - - - 
ทร.สงขลา(ท่าสะอ้าน) 25,346,273 1,104,690,629 2,165 - 3,220 
ทร.หลังสวน 1,486,176 23,650,736 604 - 297 
ทร.นราธิวาส 3,135,806 139,183,760 891 - 1,491 

รวมท้ังสิน 293,847,758 16,366,717,616 33,418 15,237 270,265 

หมายเหตุ : 1.สะพานปลากรุงเทพ รวมปริมาณสินค้าสตัว์น้ าทะเลและน้ าจดื 
  2. ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี ท่าเทียบเรือประมงสงขลา (ยกเว้นท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน)  
   ท่าเทียบเรือประมงตราด ไม่มีการขนถ่ายสตัว์น้ า 
  3. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา มอบให้กลุ่มเกษตรกรท าประมงอ่างศิลาเช่าใช้ประโยชน์ 
  4. ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน ปิดปรับปรุงตั้งแตเ่ดือนธันวาคม 2557. 
           
แผนภาพที่ 1 : กราฟแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าผ่านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ อสป. 
ตั้งแต่ป ี2547-2559(ต.ค. – ก.ย.)  
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         6.2 ฐานะทางการเงิน 
  ผลการด าเนินงานขององค์การสะพานปลาระหว่างปีงบประมาณ 2553-2557 ค่อนข้างผันผวน 
สาเหตุส าคัญเกิดจากรายได้จากการด าเนินงานมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากภาวการณ์ประมงซบเซาจากปัญหาน้ ามัน
ดีเซลมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ต้นทุนการท าประมงสูงขึ้น ชาวประมงบางส่วนหยุดท าการประมง ท าให้มีผู้
เข้าใช้บริการน้อยลง ในขณะที่รายจ่ายขององค์การสะพานปลามีแนวโน้มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2557 องค์การสะพานปลามีผลการด าเนินงานขาดทุนถึง 18.65 ล้านบาท 
  ฐานะทางการเงินขององค์การสะพานปลา (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) และการวิเคราะห์ฐานะ
การเงินขององค์การสะพานปลา ระหว่างปี 2553-2557 เป็นดังนี้ 

รายงานการเงินขององค์การสะพานปลาปี 2553-2557 
งบดุล 

                                                                                            หน่วย:ล้านบาท 
รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 

สินทรัพย ์      
- สินทรัพย์หมุนเวียน      
   - เงินสดและเงินฝากธนาคาร 122.26 65.56 24.09 37.15 52.12 

   - ลูกหนี้เงินโครงการพัฒนาการประมงสุทธ ิ 5.39 15.34 25.46 15.40 6.75 
   - ลูกหนี้ค่าจ าหนา่ยสินค้าสตัว์น้ าสุทธิ 0.60 0.59 0.30 - - 
   - ลูกหนี้โครงการซื้อขายสินค้าสตัว์น้ าสุทธิ 48.86 14.00 2.39 0.84 0.90 

   - ลูกหนี้เงินกู้กองทุนสวัสดิการ 28.52 30.56 31.57 28.62 30.52 
   - เงินลงทุน 194.24 197.42 77.86 70.34 141.72 
   - สินค้าคงเหลือ - - 0.14 0.06 0.16 

   - วัสดุคงเหลือ 0.45 0.40 0.44 0.47 0.31 

   - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 24.84 31.38 20.33 25.75 15.73 
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- รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 425.16 355.25 182.58 178.66 248.24 
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  - เงินลงทุนระยะยาว 
  - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

 
- 

 
138.85 
25.83 

 
138.17 
25.03 

 
194.38 
23.43 

 
107.10 
22.63 

   - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 421.55 378.00 358.65 502.45 628.67 

   - เงินมัดจ าและเงินประกัน 0.66 0.66 0.24 0.24 0.24 

- รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 422.21 543.34 522.10 720.52 758.66 
รวมสินทรัพย ์ 847.37 759.74 704.68 899.19 1006.911 

หนี้สินและส่วนทุน      
- หนี้สินหมุนเวียน      

  - เจ้าหนี้การค้า 
  - รายได้รับล่วงหน้า 

65.87 
- 

18.84 
1.23 

2.33 
0.96 

0.72 
1.20 

0.98 
1.42 

  - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 27.66 27.55 21.78 23.12 25.32 
  - เงินรับฝาก 10.64 5.39 8.94 6.81 5.66 
  - เงินยืมทนุส่งเสริมการประมง - - - 2.00 - 
  - หนี้สินหมุนเวียนอื่น 26.77 27.88 30.23 25.00 25.81 
- รวมหนี้สินหมุนเวียน 130.94 79.66 64.23 58.90 59.19 

- หนี้สินไม่หมุนเวียน      

  - รายได้รอการรับรู ้ 24.46 22.75 23.33 90.18 87.01 

  - รายได้จากการรับรู้บริจาค 289.69 275.16 260.73 406.80 532.34 

  - ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน - - - 40.05 41.88 

  - กองทุนสงเคราะหผ์ู้ปฏิบตัิงาน 165.06 148.71 144.83 149.28 137.74 

- รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 479.21 446.62 469.60 686.31 789.97 

รวมหนี้สิน 610.15 526.28 533.82 745.21 858.16 

ส่วนของทุน      
  - ทุน 16.76 16.76 16.76 16.76 16.76 
  - กองทุนสวัสดิการ 42.12 42.50 42.70 44.10 45.05 
  - ก าไรสะสม 178.35 174.19 111.41 93.12 86.94 
รวมส่วนของทุน 237.23 233.45 170.86 153.98 148.75 
รวมหนี้สินและส่วนของทุน 847.38 759.74 704.68 899.19 1006.91 
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งบก าไรขาดทุน                     
                                   หน่วย:ล้านบาท 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 

รายได้ 
- รายไดจ้ากค่าบริการและค่าธรรมเนียม 
- รายไดจ้ากการจ าหน่ายสัตว์น้ า 
- รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิง LPG 
- รายไดจ้ากการจ าหน่ายน้ ามันลดราคาช่วยเหลือชาวประมง 
- รายไดจ้ากการจ าหน่ายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ฯ 
- รายไดจ้ากการจ าหน่ายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑF์MO 
- รายไดจ้ากส านักงานรวบรวมกระจายสินค้าสตัว์น้ า 
-รายได้ค่าเช่าอาคารและที่ดิน(รวมค่าเช่าที่อ่ืน) 
- รายได้กองทุนสวสัดิการ 
- รายได้อื่น 

รวมรายได้ 

 
84.22 
19.88 
0.12 

- 
38.22 

- 
- 

51.67 
1.63 
44.28 

240.12 

 
79.59 
17.44 

- 
- 

1.01 
0.85 
2.37 
52.48 
1.63 
42.62 

197.99 

 
75.17 
9.26 

- 
- 

5.45 
- 
- 

54.24 
1.80 
44.75 

190.67 

 
75.55 
0.98 

- 
- 

4.06 
- 
- 
- 

1.74 
113.24 
195.57 

 
78.23 

- 
- 
- 

6.97 
- 
- 
- 

18.7 
107.22 
194.29 

ค่าใช้จ่าย 
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหาร 
- ต้นทุนจ าหน่ายสตัว์น้ า 
- ต้นทุนจ าหน่ายเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิง LPG 
- ต้นทุนจ าหน่ายน้ ามันลดราคาช่วยเหลือชาวประมง 
- ต้นทุนจ าหน่ายโครงการซื้อขายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ฯ 
- ต้นทุนจ าหน่ายสตัว์น้ าและผลิตภัณฑF์MO 
- ต้นทุนส านักงานรวบรวมกระจายสินค้าสัตว์น้ า 
- เงินโอนเป็นทุนส่งเสริมการประมง 
- ค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการ 
- ดอกเบี้ยจ่าย 
- ค่าเสื่อมราคา 
- ค่าเสื่อมราคมอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 
- ค่าใช้จ่ายอื่น 

รวมค่าใช้จ่าย 

 
174.97 
19.69 
0.11 

- 
33.26 

- 
- 

3.29 
0.95 

- 
21.32 

- 
1.98 

255.57 

 
167.43 
17.26 

- 
- 

0.49 
0.94 
2.26 
2.12 
0.88 

- 
21.40 

- 
3.86 

216.64 

 
165.52 
9.17 

- 
- 

4.85 
- 
- 

2.02 
0.94 

- 
21.23 

- 
2.33 

206.06 

 
163.00 
0.96 

- 
- 

3.33 
- 
- 

2.42 
1.04 
0.06 
21.61 
0.79 
3.19 

196.40 

 
158.67 

- 
- 
- 

6.20 
- 
- 

2.29 
0.79 
0.04 
23.44 
0.79 
3.49 

195.71 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (15.45) (18.65) (15.39) (0.83) (1.42) 

หมายเหตุ งบการเงินปีบัญชี 2556-2557 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก สตง. 
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
                      ในปีบัญชี 2559 อสป. มีสินทรัพย์รวม 975.34 ล้านบาท และหนี้สินรวม 820.22 ล้านบาท 
โดยด้านสินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 373.05 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 526.14 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีบัญชี 2558 สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 20.06 เป็นผลมาจากที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ในขณะที่หนี้สินรวม ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 58.89 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีบัญชี 2558 ลดลง
ร้อยละ 9.59 เป็นผลมาจาก เงินรับฝาก ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน 686.32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีบัญชี 2558 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.38 เป็นผลมาจากรายได้รอการรับรู้ รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ และกองทุนสงเคราะห์
ผู้ปฏิบัติงาน 
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 ความสามารถในการท าก าไร                  

              ในปี 2559 อสป. มีผลก าไรสุทธิ 1.05 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม 195.56 ล้านบาท                                             
เพ่ิมข้ึนจากในปีบัญชี 2558 ร้อยละ 2.56 และค่าใช้จ่ายรวม 196.41 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีบัญชี 2558 คิด
เป็นร้อยละ 4.68 นอกจากนั้นเมื่อพิจารณากาไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา รายจ่ายตัดบัญชี 
และดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) จะพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.47 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีบัญชี 2558 ซึ่งมีค่าเท่ากับ -
13.07 ล้านบาท โดยรายได้จากการจ าหน่าย สัตว์น้ าลดลง 8.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 89.42 และ
รายได้จากค่าบริการและค่าธรรมเนียม เพ่ิมขึ้น 0.38 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.50 รายได้อ่ืน เพ่ิมขึ้น 
14.25 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.39 ส่วนด้านค่าใช้จ่าย มีต้นทุนการจาหน่ายสัตว์น้าลดลงในอัตราที่
ใกล้เคียงกันกับรายได้การจาหน่ายสัตว์น้ า และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหาร ลดลง 2.46 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 1.49 จึงท าให้ อสป. มีผลการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีบัญชี 2558 ในส่วนของ 
EBITDA และมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในส่วนของก าไรสุทธิ  
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 สภาพคล่อง                
                    ในช่วงปีบัญชี 2559 สภาพคล่องของ อสป. ยังคงมีสภาพคล่องที่สูง และมีแนวโน้มของ
อัตราส่วนสภาพคล่องที่ดีข้ึน โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องดีขึ้นกว่าในปี 2558 จากเดิม 6.33 มาเป็น 6.89 ในปี 
2558 โดยที่อัตราเงินทุนหมุนเวียนสุทธิลดลงจากปี 2558 ที่ประมาณ 314.16 ล้านบาท เป็น 300.94 ล้าน
บาท ในปี 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ประสิทธิภาพในการประโยชน์  จากสินทรัพย์                  

                          ผลการด าเนินงานปีบัญชี 2559 อสป.มีความสามารถในการทากาไรดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
ใช้เล็กน้อย โดยมีผลก าไรสุทธิจานวน 1.05 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.05 ล้านบาท ท าให้อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) เท่ากับร้อยละ 0.11 และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ
ร้อยละ 0.67 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ความสามารถในการช าระหนี้           
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                       ผลการด าเนินงานปีบัญชี 2559 อสป. มีหนี้สินรวมเพ่ิมขึ้นจากปีบัญชี 2558 147.66 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 24.71 ส่วนของสินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้น 152.28 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 20.33 และรวม
ส่วนของทุนเพ่ิมขึ้น 2.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.74 ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน (Debt to 
Equity) เท่ากับ 5.29 เท่า ซึ่งเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีบัญชี 2558 ที่ 4.84 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อ
เงินทุนทั้งหมด (Debt Ratio) เท่ากับ 0.84 ซึ่งเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีบัญชี 2558 ที ่0.83 เท่า  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

 
  บทที่ 3  

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ 
 

1. การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก(PEST Analysis) 
          1.1 ปัจจัยด้านการเมือง(Politics)   
 1.1.1 สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ภายใต้การปกครองของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ซึ่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ท าให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าในช่วงปีที่ผ่านมา 
อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ทั้งในเรื่องการปรับค่าจ้าง แรงงาน และแนวโน้มอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น   
 1.1.2 ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท าให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมกับการประกอบอาชีพประมง และธุรกิจต่อเนื่ องทั้งในพ้ืนที่จังหวัดดังกล่าว และจังหวัดใกล้เคียง 
โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจประมงในเขตภาคใต้ตอนล่าง  และเป็นที่ตั้งของท่าเทียบ
เรือประมงปัตตานีขององค์การสะพานปลาซึ่งในอดีตเคยมีปริมาณสินค้าสัตว์น้ าเป็นอันดับต้นๆ แต่ปัจจุบันปริมาณ
สินค้าลดลงเกือบ 50% 

         1.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ(Economics) 
1.2.1 ภาวการณ์ประมงซบเซา จากปัจจัยด้านลบหลายประการ ได้แก่ ปัญหาราคาน้ ามัน

ในตลาดโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่น้ ามันจัดเป็นต้นทุนหลักคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ของต้นทุนการ
ท าประมงโดยรวม  ท าให้ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง เรือประมงบางส่วนต้องหยุดเป็นการชั่วคราว หรือเลิก
กิจการ ส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งในด้านปัจจัยการท าประมง และด้านที่ใช้วัตถุดิบจากการประมง 
นอกจากนี้ปัญหาทรัพยากรประมงลดลงในทุกภูมิภาคของโลก ก็ท าให้ต้องใช้เวลาในการท าประมงนานขึ้น  แต่
ผลผลิตประมงลดลง  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องไปถึงการที่ประเทศต่างๆ พยายามสร้างเงื่อนไขในการอนุญาตให้
เรือประมงจากประเทศอ่ืนเข้าท าประมง   

1.2.2 ภาวะเศรษฐกิจโลก จากปัญหาด้านการเมือง การลงทุน ในหลายๆประเทศท าให้
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ ากว่าที่แต่ละประเทศประมาณการไว้ในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นจากราคาน้ ามันที่
กระทบต้นทุนในทุกอุตสาหกรรม มีผลต่อเนื่องถึงอัตราเงินเฟูอซึ่งสูงขึ้นตามล าดับ     

1.2.3 การส่งออก สถานการณ์การส่งออกสินค้าสัตว์น้ ามีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะจาก
ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ได้แก่ จีนและเวียดนาม  ประกอบกับประเทศผู้น าเข้าส าคัญ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และญี่ปุุน มีกฎระเบียบที่เข้มงวดท าให้ต้องอาศัยการเจรจาทางการค้าอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดปัญหาที่
อาจเกิดข้ึน 

1.2.4 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคการประมงของไทย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC)  

ตามที่ประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนได้ร่วมลง
นามในปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้ง ASEAN ECONOMIC COMMUITY (ACE) ให้เร็วขึ้นอีก 5 ปี จาก
เดิมปี พ.ศ. 2563 เป็นภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมีเปูาหมาย เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกันโดยสามารถ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อองค์การสะพานปลา
ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประมงของประเทศไทยจากมาตรการใน AEC ที่เกี่ยวข้องได้แก่ มาตรการปรับ
ประสานมาตรฐานและกฎระเบียบด้านเทคนิค มาตรการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการภายใต้
แผนงานการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขาน าร่อง 12 สาขา ซึ่งมีสินค้าประมงเป็นส่วนหนึ่งของสาขาน าร่อง 
มาตรการปรับประสานด้านคุณภาพและมาตรฐาน การรับรองความปลอดภัยของอาหารและมาตรการจัดท าระบบ
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การรับรองคุณภาพสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนมาตรการเสริมสร้างควารมมั่นคงด้านอาหารภายใน
ภูมิภาคอาเซียน 
 ผลกระทบทีเ่กิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทย โดยภาพรวมคือ 
 1. การผลิตสินค้าด้านการประมงจะต้องถูกควบคุมมาตรฐานและเทคนิคการผลิตอย่างเข้มงวด
มากขึ้น ท าให้ต้องมีการพัฒนาเทคนิควิธีในการผลิตและการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่อาเซียนก าหนด 
 2. ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้ามากขึน้ ท าให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องต้อง
แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนตลอดจนเป็นปัจจัยสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 
 3. การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารภายในภูมิภาคอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารในระยะยาว และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในอาเซียน รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจะมี
บทบาทเป็นกลไกส าคัญของภาครัฐในการสนับสนุนให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีอาเซียนก าหนด 

1.3 ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Technology) 
1.3.1 การให้ความส าคัญกับการดูแลคุณภาพสินค้าสัตว์น้ า โดยเฉพาะปลาประเภทต่างๆ 

ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
เกิดโรคหลายอย่างที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ท าให้อาหารที่ใช้ปลาเป็นวัตถุดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ได้รับ
ความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพ 

1.3.2 มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลสัตว์น้ า จากการที่สินค้าสัตว์น้ าเป็นสินค้า             
ที่เน่าเสียได้ง่าย และมีโอกาสได้รับการปนเปื้อนสูง ประกอบกับประเทศผู้น าเข้ามีมาตรการด้านสุขอนามัยการดูแล
รักษาสัตว์น้ าที่เข้มงวด ท าให้มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลรักษาสินค้าสัตว์น้ ามีความส าคัญ และเข้มงวดมากขึ้น 
ทั้งนี้ ภาครัฐจะต้องเล็งเห็นความส าคัญและยอมทุ่มเทงบประมาณเพ่ือยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยทั้งระบบ 
เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีต้องใช้งบประมาณลงทุนสูง โดยเฉพาะในส่วนของระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

1.3.3 ปัญหาอุณหภูมิสูงขึ้นของโลก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ อุณหภูมิของน้ าทะเล ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าทะเล ท าให้แหล่งการท าประมง และ
ปริมาณสัตว์น้ าเปลี่ยนแปลงไป  

1.3.4 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมจัดเป็นเรื่องที่ประชาคมโลกในปัจจุบัน
ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ในขณะที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าประมงและการซื้อขายสัตว์น้ า เป็นสาเหตุให้
เกิดมลภาวะหลายอย่างกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องกลิ่น และน้ าเสียการดูแลในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
แม้ว่าจะท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน  
2. การวิเคราะห์คู่แข่งและอุตสาหกรรม(Five Forces Analysis) 
 2.1 ข้อจ ากัดในการเข้าสู่ธุรกิจ   
   2.1.1 ข้อจ ากัดทางกฎหมาย ตามมาตรา 8 ของพรบ.จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 
2496 ก าหนดให้การจัดตั้งสะพานปลาและการด าเนินงานสะพานปลาอยู่ในความดูแลขององค์การสะพานปลา  
ท าให้การที่เอกชนจะเข้าสู่ธุรกิจด้านตลาดกลางสัตว์น้ า และท่าเทียบเรือประมงในลักษณะที่องค์การสะพานปลา
ด าเนินการอยู่ดูเสมือนจะมีข้อจ ากัดทางกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติ ข้อจ ากัดดังกล่าวไม่มีผลมากนัก เนื่องจากการ
ใช้อ านาจตามพรบ.เป็นของอธิบดีกรมประมง และไม่ได้มีการก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน ประกอบกับมีการก าหนด
ข้อยกเว้นกรณีที่เป็นสหกรณ์ประมง   
   2.1.2 ข้อจ ากัดด้านการลงทุน เนื่องจากลักษณะของธุรกิจ เป็นการให้บริการสถานที่ และ
สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนเบื้องต้นด้านสิ่งปลูกสร้าง เช่น ท่าเทียบเรือ โรงคลุม 
โรงประมูล โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งระบบสุขอนามัยฯลฯ ค่อนข้างสูง ในขณะที่ผลตอบแทนที่จัดเก็บจากการ
ให้บริการไม่คุ้มกับการลงทุนท าให้มีผู้ท าธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกับองค์การสะพานปลาน้อยราย  
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    2.2 ความรุนแรงของการแข่งขัน   
 การแข่งขันในธุรกิจสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลางสัตว์น้ า ในลักษณะที่
องค์การสะพานปลาด าเนินการอยู่จัดว่าค่อนข้างต่ า เนื่องจากลักษณะของการให้บริการมีที่มาจากนโยบายรัฐบาล
ในการจัดระเบียบด้านสถานที่ และสุขอนามัยของตลาดสัตว์น้ า ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การสะพานปลาในฐานะ
หน่วยงานของรัฐที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปค่อนข้างชัดเจน สร้างความมั่นใจให้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจ
ว่าเป็นบริการที่มีความเป็นสาธารณะอีกทั้งผลตอบแทนของธุรกิจไม่สูงมากและมีข้อก าหนดด้านมาตรฐาน
สุขอนามัยซึ่งมีต้นทุนสูงท าให้ผู้ท าธุรกิจด้านนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในอาชีพประมง การค้าสัตว์น้ าหรือมีธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับการประมง ซึ่งมีเปูาหมายในการให้บริการลูกค้าในเครือข่ายของตน 

2.3 ความเสี่ยงจากธุรกิจที่ทดแทน  
                               หากพิจารณาในแง่ของธุรกิจทดแทน อาจกล่าวได้ว่ามีอยู่หลายประเภท ทั้งในส่วนของ
ท่าเทียบเรือและแพปลาเอกชน  ตลาดสัตว์น้ าขนาดเล็กที่ตั้งกระจายอยู่ตามแหล่งเพาะเลี้ยงหรือชุมชนประมง  
รวมถึงท่าเทียบเรือขององค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้รวบรวมสัตว์น้ าจากแหล่งผลิตส่งตรงสู่ห้องเย็นและโรงงานแปรรูป  

2.4 อ านาจต่อรองของลูกค้า 
ผู้เข้าใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาประกอบด้วย 

3 กลุ่ม ใหญ่ๆ  กลุ่มแรกได้แก่ เจ้าของสัตว์น้ าซึ่งอาจเป็นชาวประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหรืออาจเป็นผู้
รวบรวมสัตว์น้ าจากแหล่งประมงเพ่ือส่งจ าหน่าย กลุ่มที่ 2 ได้แก่ แพปลา ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้จ าหน่ายสัตว์น้ า และ
กลุ่มท่ีสาม ได้แก่ ผู้ซื้อ ซึ่งมีทั้งเพ่ือน าไปจ าหน่ายตลาดย่อยในพื้นที่  ส่งไปจ าหน่ายจังหวัดอ่ืนๆ หรือส่งเข้าห้องเย็น
และ โรงงานแปรรูป   
          ในลูกค้าหลัก 3 กลุ่ม กลุ่มที่องค์การสะพานปลาให้ความส าคัญมากที่สุด  ได้แก่ กลุ่ม
ชาวประมง และเจ้าของสัตว์น้ าหรือเกษตรกร ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการประกอบอาชีพตาม
ภารกิจหลักขององค์การสะพานปลา  ท าให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ อยู่ในอัตราค่อนข้างต่ า 
เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบด้านต้นทุนด าเนินการ ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบกิจการแพปลาจัดเป็นกลุ่มที่มีบทบาทมาก
ที่สุด เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญในการซื้อขายสัตว์น้ า ทั้งนี้ราคาสัตว์น้ าจะขึ้นอยู่กับคุณภาพ  ขนาด  อุปสงค์ และ
อุปทาน เป็นส าคัญ นอกจากนี้ การที่แพปลาส่วนใหญ่มีข้อตกลงผูกพันกับเจ้าของสัตว์น้ า ทั้งในเรื่องของการออก
ทุนส ารองในการท าประมง การจ่ายค่าสัตว์น้ าให้ก่อนได้รับช าระจากผู้ซื้อ ท าให้เกิดระบบกลุ่มเรือในสังกัด 
สามารถเจรจาต่อรอง สร้างเงื่อนไขทั้งกับชาวประมง และกับองค์การสะพานปลา 
 ส าหรับกลุ่มผู้ซื้อ จัดเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างอิสระและมีอ านาจต่อรองมากพอสมควร 
โดยเฉพาะในสินค้าสัตว์น้ าประเภทที่เป็นวัตถุดิบ ทั้งในกลุ่มโรงงานแปรรูป และกลุ่มโรงงานปลาปุน ซึ่งจะเป็นผู้
ก าหนดราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ดี ในส่วนของผู้ ซ้ือรายย่อยอ านาจต่อรองมีไม่มากนักอาจมีข้อผูกพันกับแพปลา
เนื่องจากมีการซื้อขายในระบบเครดิต แต่ในระยะหลังเมื่อแพปลาประสบปัญหาไม่ได้รับช าระค่าสัตว์น้ าและต้อง
รับผิดชอบช าระให้กับเจ้าของสัตว์น้ าเป็นจ านวนเงินค่อนข้างสูง ท าให้มีการซื้อขายในรูปเงินสดมากขึ้น และผู้ซื้อ
จะให้ความส าคัญกับชนิด ขนาด คุณภาพและราคาของสัตว์น้ าที่ต้องการ 

2.5 อ านาจต่อรองของกลุ่มผู้ให้บริการในพื้นที่ 
 กลุ่มผู้ให้บริการในพืน้ที่ ไดแ้ก่ ผู้จ าหน่ายน้ าแข็งลูกจ้างคัดเลือก และขนถ่ายสัตว์น้ า ผู้ให้บริการเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น จัดเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญเช่นกัน เนื่องจากเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของต้นทุนใน
ขั้นตอนการซื้อขายสัตว์น้ า แต่กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในการควบคุม ก ากับ ดูแลขององค์การ
สะพานปลา ซึ่งมีการก าหนดราคา หรืออัตราค่าบริการมาตรฐานไว้ท าให้ไม่มีอ านาจต่อรองมากนัก 
4. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์กร(SWOT Analysis) 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กรเป็นขั้นตอนส าคัญในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม องค์การสะพานปลาได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินสถานภาพของ



44 

 

สภาพแวดล้อมภายในระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อนตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่างโอกาสและอุปสรรค
ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) 
1. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการด าเนินธุรกิจให้บริการสถานที่ขนถ่ายและซื้อขายสินค้าสัตว์น้ ามาเป็น

ระยะเวลานาน เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  และมีเครือข่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือครอบคลุมแหล่งท าประมง
ทะเลทั่วประเทศ 

2. มีการจัดแบ่งโครงสร้างขององค์การเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 
3. มีสัมพันธภาพที่ดีกับชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจการประมง 
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับภารกิจขององค์การ 
5. มีพ้ืนที่รองรับการขยายตัวในการด าเนินธุรกิจการประมง 
6.มีสิ่งปลูกสร้างที่จ าเป็นต่อการให้บริการขนถ่ายและจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าที่ครบถ้วน 
7.มีการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งคืนสู่ชาวประมงรูปแบบการส่งเสริมการประมง 
จุดอ่อน (Weakness) 
1. อาคาร สิ่งปลูกสร้าง มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีสภาพทรุดโทรม  สถานที่

คับแคบไม่ถูกสุขอนามัย   
2. ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงส่วนใหญ่เป็นที่เช่า หรือขอใช้ประโยชน์

จากหน่วยราชการ  ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การสะพานปลาท าให้มีปัญหาเมื่อหน่วยงานเหล่านั้นเปลี่ยนแปลง
นโยบาย หรือเงื่อนไขในการเช่า หรือการใช้ประโยชน์ 

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขาดความต่อเนื่อง ท าให้มีปัญหาในการบริหารงานบุคคลหลายๆ 
ด้าน เช่น การท างานแบบบูรณาการ  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเพิ่มทักษะด้านต่างๆ เพ่ือรองรับ
การขยายงาน เป็นต้น 

4. ขาดสภาพคล่อง ท าให้ไม่มีเงินทุนในการขยายงาน  เนื่องจากต้นทุนการด าเนินงานของ
องค์การอยู่ในระดับสูง ในขณะที่รายได้มีแนวโน้มลดลง 

5. กฎระเบียบไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ 
โอกาส (Opportunity) 
1.นโยบายรัฐบาลด้านอาหารปลอดภัย และการสนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก และปรับปรุงการ

เพ่ิมมูลค่าและมาตรฐานสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสอดคล้องกับภารกิจขององค์การ 
2.การขยายเส้นทางการคมนาคม ท าให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือบางแห่งสามารถปรับเปลี่ยน

เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสัตว์น้ า อาหารทะเล และท่าเรือเพ่ือการท่องเที่ยว 
3.ท าเลที่ตั้งกระจายอยู่ในจังหวัดชายทะเลที่ส าคัญ ใกล้แหล่งประมง ท าให้มีศักยภาพในการขน

ถ่ายสัตว์น้ าและมีศักยภาพในด้านโลจิสติกส์สูง 
4.นโยบายของจังหวัดในการจัดระเบียบสถานที่ประกอบการของชุมชนในจังหวัดที่หน่วยงานของ

องค์การสะพานปลาตั้งอยู่ เป็นโอกาสที่องค์การสะพานปลาสามารถใช้พ้ืนที่และสิ่งปลูกสร้างของสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมงที่มีอยู่เข้าร่วมด าเนินการเชิงบูรณาการกับจังหวัดเพ่ือก่อให้เกิดรายได้และใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพ 

5.องค์การสะพานปลาอยู่ในธุรกิจอาหาร เป็นธุรกิจที่จ าเป็นต่อประชากรโลก 
อุปสรรค (Threat) 

     1. นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจไม่ชัดเจน 
   2. ภาวะประมงซบเซาจากหลายปัจจัย เช่น ทรัพยากรและพ้ืนที่ในการท าประมง จ ากัดราคาน้ ามัน
สูงขึ้น  การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและภูมิอากาศ ท าให้มีผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตประมง 
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     3. ชาวประมงขาดความรู้และไม่ให้ความส าคัญในด้านการจัดการ การดูแลรักษาคุณภาพ สัตว์น้ า
หลังการจับ และทัศนคติด้านอนุรักษ์ทรัพยากร  
     4. มีตลาดคู่แข่งเพ่ิมข้ึน เช่น ตลาดเอกชน แพปลาเอกชน  
     5. กฎ ระเบียบ ที่เข้มงวดของประเทศท่ีให้เข้าไปท าการประมง  

6. มีการท าธุรกิจโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ผลิต โดยไม่ผ่านองค์การสะพานปลา 
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บทท่ี 4 
แผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560-2564 

องค์การสะพานปลา 
   

ตามทีรัฐบาลได้มีนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ขึ้น พร้อมทั้งให้ทุกส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดท ายุทธศาสตร์การด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการที่มีความเชื่อมโยงหรืออุปกรณ์ร่วมกันเพ่ือ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อประเทศชาติอันจะน าประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ของรัฐบาล คือ มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

การจัดท าแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ2560-2564องค์การสะพานปลา จึงได้ด าเนินการภายใต้ 
นโยบายรัฐบาล โดยการจัดท ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและโครงการให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
ชาติ 20 ปีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ คือ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

2. ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

3. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
Thailand 4.0 และแผนDE 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา 

เกษตร โดยได้น าแผนยุทธศาสตร์รวม นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ Global Trend และความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์หลัก/รอง) มาพิจารณาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
รายสาขาเกษตร ดังนี้ 
  Umbrella Statement : เพื่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการเกษตร โดยเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและ
ชุมชน รวมถึงสร้างความแข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความย่ังยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน สาขาเกษตร ประกอบด้วย 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 บทบาท/เป้าหมายการด าเนินงาน 
  -ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบทองค์กร ในปัจจุบันเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ และลด
ความซ้ าซ้อนของการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน 
  -ส่งเสริมเกษตรและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการพัฒนาระบบตลาดและการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลงทุน 
 -มุ่งเน้นการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 -จัดล าดับความส าคัญและคุ้มค่าของโครงการ 
 -ลดภาระงบประมาณของรัฐโดยพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้แหล่งเงินทุนโดยการศึกษา

เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆเช่น PPP 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฐานนะการเงินที่ม่ันคง 

 -จัดท าแผนฟื้นฟูฐานะองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินให้ชัดเจน 
 -บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพ่ิม 
 -การจัดท าต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เทคโนโลยีและนวัตรกรรม 
 -ด าเนินการตามแนวทางพ้ืนฐานส าหรับทุกรัฐวิสาหกิจที่ก าหนดในยุทธศาสตร์รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ธรรมภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี 
 -ด าเนินการตามแนวทางพ้ืนฐานส าหรับทุกรัฐวิสาหกิจที่ก าหนดในยุทธศาสตร์รวม 
 

ส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและโครงการต่างๆขององค์การสะพาน 
ปลา ได้ด าเนินการโดยเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2560-2564   ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

“ ศูนย์กลางตลาดสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล” 
พันธกิจ 
  1. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น้ าที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม โดยจัดให้มี
สถานที่ขนถ่ายและจ าหน่ายสัตว์น้ าที่ได้มาตรฐานสุขอนามัย รวมถึงระบบตลาดที่เป็นธรรม พร้อมสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็น เพ่ือให้บริการแก่ชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค     
  2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง  เป็นการ
ช่วยเหลือโดยใช้เงินทุนส่งเสริมการประมง เพ่ือส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และบูรณะหมู่บ้าน
ประมง  รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการด าเนินงานให้กับสถาบันการประมงต่างๆ  การสนับสนุนงานวิจัยด้าน
ประมง  และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่ม่ันคงขององค์กรโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การหารายได้จากการด าเนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์   

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการ
เพ่ิมขีดความสามารถบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. พัฒนาตลาดสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล  
การพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 

ในการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยสู่มาตรฐานสากลตั้งแต่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของตลาดสัตว์น้ าและ
ท่าเทียบเรือประมงที่จะต้องได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยตลอดจน การขนถ่ายและการดูแลรักษาสัตว์น้ าที่จะต้องได้
มาตรฐานสุขอนามัยเช่นกัน นอกจากนี้ยังต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการท าประมงที่ถูกกฏหมายและยั่งยืน
ตลอดจน เสริมสร้างเข็มแข็งให้แก่ ชาวประมง สถาบันประมง ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ยุทธศาสตร์นี้
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สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าตามล าดับ 

2. ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร 
การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร เป็นการด าเนินงานใน 

เชิงบูรณาการที่จะต้องยกระดับองค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพในทางธุรกิจ การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒนา
อย่างรวดเร็วที่เหมาะสมกับองค์กร การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ์องค์กร การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางธุรกิจขององค์กร ในการ
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บ
รายได้ เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา ก าหนดไว้ 2 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาตลาดสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล  
1) กลยุทธ์พัฒนาตลาดสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐาน 
2) กลยุทธ์ส่งเสริมการท าประมงอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน 
3) กลยุทธ์เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร 
1)  กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
2)  กลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ  
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แผนวิสาหกิจปีงบประมาณ2560-2564องค์การสะพานปลา ประกอบไปด้วย 2 ยุทธศาสตร์  
รวม 5 กลยุทธ์ และ 16 แผนงาน ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาตลาดสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาตลาดสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐาน 

         การพัฒนาการตลาดสัตว์น้ า จัดเป็นภารกิจหลักขององค์การสะพานปลา ซึ่งได้มีการ 
ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาท าให้
องค์การสะพานปลาต้องปรับแผนการด าเนินงานเพ่ือรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการพัฒนาอาจแยกได้
เป็นสองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ การพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ หรือด้าน hardware  และ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการระบบตลาด ตลอดจนระบบข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือ software โดยองค์การ
สะพานปลาได้ก าหนดแผนงานและโครงการในปี 2560-2564 ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 10 โครงการ 
รายละเอียดดังนี้  

        1.1 แผนงานยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตลาดสัตว์น้ า สะพานปลาและท่าเทียบ 
เรือประมง 

1) โครงการศูนย์กลางค้าสัตว์น้ าสะพานปลากรุงเทพ(Bangkok Fish Market Complex) 
2) โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมง  
3) โครงการก่อสร้างขยายโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
4) โครงการก่อสร้างโรงบรรจุและดองสัตว์น้ าท่าเทียบเรือประมงชุมพร 
5) โครงการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น้ า 
6) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 
7) โครงการปรับปรุงโรงคลุมสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงสตูล 
8) โครงการท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน  

เพ่ือการพัฒนาตลาดกลางสัตว์น้ าที่ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย  
9) โครงการยกระดับมาตรฐานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพท่าเทียบเรือประมงชุมพร  
10) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเกษตรและพาณิชย์ที่ท่าเทียบเรือนราธิวาส      

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการท าประมงอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน  
          เพ่ือส่งเสริมการท าประมงถูกกฎหมาย สู่ความอย่างยั่งยืน พร้อมลดปัญหา สร้างภาพลักษณ์ 
โครงการนี้จะเป็นการพัฒนาความรู้ ยกระดับให้กับกลุ่มเปูาหมายให้เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของ
กฎหมาย โทษ ข้อก าหนดและประโยชน์ต่างๆ จากพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558 พระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ.2558 เป็นการปรับเปลี่ยน พัฒนา ยกระดับ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ให้เป็นสถานที่
ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าที่ได้มาตรฐาน EU โดยมุ่งหวังให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพาน
ปลาทุกเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดส่งออกและผู้บริโภคภายในประเทศ ประกอบด้วย  2 แผนงาน รวม 2 โครงการ 

2.1 แผนงานให้ความรู้การท าประมงอย่างถูกกฏหมายและย่ังยืน 
1) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง สินค้า 
    ประมง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แอพพลิเคชั่นออก หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 
    (FMO e-MCPD Application) 
2) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา 
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กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 
  เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพ
ปลา พ.ศ.2564  ได้แก่ การจัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการหรืออาชีพของชาวประมง จัดเป็นภารกิจเชิงสังคมซึ่ง
องค์การสะพานปลาให้ความส าคัญและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกับกลุ่มชาวประมงและผู้ประกอบการ
ธุรกิจประมงต่างๆ รายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 แผนงานส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการแก่ชาวประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
                          1) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง (สินเชื่อประมง) 
2. ยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
  จากการที่รายได้หลักจากการด าเนินงานด้านการให้บริการสถานที่ขนถ่ายและจ าหน่ายสัตว์ 
น้ ามีแนวโน้มลดลงตามภาวะประมงในสถานการณ์ปัจจุบัน  ท าให้องค์การสะพานปลาต้องก าหนดกลยุทธ์ใน
การหารายได้เพ่ิมจากกิจกรรมอ่ืนๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมประมงในบริเวณพ้ืนที่ สะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมงต่างๆ เช่น ก่อสร้างอาคารแพปลา , ให้เช่าพ้ืนที่แปรรูปสินค้าสัตว์น้ า และเช่าพ้ืนที่โรง
น้ าแข็งส าหรับรักษาคุณภาพสัตว์น้ า  โดยก าหนดแผนงานและโครงการภายใต้กลยุทธ์รายละเอียด ดังนี้ 
  4.1 แผนงานจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูป 
                    1) โครงการขับเคลื่อนธุรกิจตลาดสหกรณ์ประมง 
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ 
  เป็นการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
เป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงการคลังก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 แผนงานจัดท าแผนในการพัฒนาทรัพยากรบุคค 
1) โครงการปรับปรุงและทบทวนมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่ง (Job Description)  
2) โครงการปรับปรุงคู่มือการก าหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่

จ าเป็นต่องาน(Competency) ขององค์การสะพานปลา 
3) โครงการพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถพนักงานองค์การสะพานปลา  

               4) โครงการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน(KPI) 
                5) โครงการปรับปรุงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 

5.2 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ(MIS) 
              1) โครงการระบบบริหารจัดการเอกสาร e-Document flow 
                           2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ(Business Intelligent  

dashboard) 
3) โครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนสมรรถนะในการท างาน(Competency/KM) 
    และการประเมนิผลประสิทธภาพการท างานรายบุคคล(KPI) 

5.3 แผนงานประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ากับการบริหาร 
จัดการองค์กร  
                           1) โครงการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์(EVM)  
                           2) การแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา 

      3) โครงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับขององค์การสะพานปลา 
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แผนการด าเนนิงานโครงการตาม 
แผนวิสาหกิจ 2560-2564 องค์การสะพานปลา 

 
  โครงการตามแผนวิสาหกิจ 2560-2564 2560 2561 2562 2563 2564 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาตลาดสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย
มาตรฐานสากล  

     

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐาน      
1.โครงการศูนย์กลางค้าสัตว์น้ าสะพานปลากรุงเทพ(Bangkok 
Fish Market Complex) 

     

2.โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง      
3.โครงการก่อสร้างขยายโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ าท่าเทียบ
เรือประมงภูเก็ต 

     

4.โครงการก่อสร้างโรงบรรจุและดองสัตว์น้ าท่าเทียบเรือประมง
ชุมพร 

     

5.โครงการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น้ า      
6.โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี      
7.โครงการปรับปรุงโรงคลุมสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงสตูล      
8.โครงการท่าเทียบเรือประมงชุมพรเพื่อการพัฒนาตลาดกลาง
สัตว์น้ าที่ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย 

     

9.โครงการยกระดับมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพท่าเทียบ
เรือประมงชุมพร 

     

10.โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเกษตรและพาณิชย์
ที่ท่าเทียบเรือนราธิวาส 

     

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการท าประมงอย่างถูกกฎหมายและ
ยั่งยืน 

     

1.โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา 
ท่าเทียบเรือประมง สินค้าประมง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้
แอพพลิเคชั่นออก หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า(FMO e-
MCPD Application) 

     

2.โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา      
กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง      

1.โครงการสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูก
กฎหมาย (โครงการ16) 
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แผนการด าเนนิงานโครงการตาม 
แผนวิสาหกิจ 2560-2564 องค์การสะพานปลา 

 
  โครงการตามแผนวิสาหกิจ 2560-2564 2560 2561 2562 2563 2564 
2. ยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการ
องค์กร 

     

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ      

1.โครงการขับเคลื่อนธุรกิจตลาดสหกรณ์ประมง      

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ      
1.โครงการปรับปรุงและทบทวนมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Description)ของพนักงาน
องค์การสะพานปลา  

     

2.โครงการปรับปรุงการก าหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่องาน (Competency) ในต าแหน่ง
ต่างๆ 

     

3.โครงการพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตาม
แผนปฏิบัติการองค์การสะพานปลา 

     

4.โครงการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน(KPI)      
5.โครงการปรับปรุงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร      
6.โครงการระบบบริหารจัดการเอกสาร e-Document flow      
7.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ(Business 
Intelligent dashboard) 

     

8.โครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนสมรรถนะในการท างาน
(Competency/KM)และการประเมินผลประสิทธภาพการ
ท างานรายบุคคล (KPI) 

     

9.โครงการน าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐศาสตร์ (ECONOMI  VALUE  MANAGEMENT : EVM)  

     

10.การแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา      
11.โครงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับขององค์การสะพานปลา      
12.โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน กับการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน 

     

 
 
 
 

 
 



57 

 

บทที่ 5 
แผนบริหารความเสี่ยงกับแผนวิสาหกิจปี 2560-2564 

 
ประเด็นปัญหาขององค์การสะพานปลา 
  การด าเนินงานขององค์การสะพานปลามีประเด็นความเสี่ยงที่ต้องน ามาพิจารณาในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจ าแนกตามประเภทความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) โดยระบุปัจจุบันความเสี่ยง คือ “การ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีไม่ได้ตามเปูาหมาย” ทั้งนี้เนื่องจากแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจจะต้องมีการด าเนินการเพื่อให้เปูนไปตามภารกิจในการจัดตั้งองค์กรตามพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กรในแผนวิสาหกิจ ตลอดจนเป็นการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจที่ให้ความส าคัญกับความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของรัฐวิสาหกิจในแต่ละปี 

    1.1 การวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง 
         สาเหตุหลักของปัจจัยเสี่ยงท าให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีไม่ได้ตาม

เปูาหมาย ประกอบด้วยด้วยสาเหตุส าคัญดังนี้ 
1) เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการขาดความเอาใจใส่ในการด าเนินงาน 
2) ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหารโครงการไม่เพียงพอ 
3) การคาดการทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีความคลาดเคลื่อน 
4) เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับโครงการขาดการประสานงานกันเอง 

b. ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 
1) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) : การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2560 ไม่ได้ตามเปูาหมาย ระดับความรุนแรงสูง 
2) ด้านการด าเนินการ (Operational Risk) : ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่สามารถใช้งานได้ ระดับความรุนแรงสูง 
3) ด้านการเงิน (Financial Risk) : 1. ก าไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตาม

เปูาหมาย ระดับความรุนแรงปานกลาง  2. การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ ากว่า
เปูาหมาย ระดับความรุนแรงสูง 

4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk) : 
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการด าเนินงานได้เป็นไปตามเปูาหมาย
พระราชก าหนดประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย ระดับความ
รุนแรงปานกลาง 

c. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
การบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 
1) ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ 
2) จัดท าระบบติดตามผลการด าเนินงาน โดยประสานงานกับคณะท างานการ

บริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการรายงานราย
เดือน รายไตรมาส และรายปี 
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3) มีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตมปัญหาอุปสรรค และ
รายงานสถานภาพความเสี่ยง 

4) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าของความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ตระหยนักถึงผลกระทบ และความเชื่อมโยงของความเสี่ยงนี้กับเจ้าของความ
เสี่ยงอย่างชัดเจน 

5) ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ผลกระทบความผันผวน
ทางเศรษฐกิจไว้ทุกโครงการ 

2) ความเสี่ยงด้สฃานการด าเนินการ (Operational Risk) โดยระบุปัจจัยเสี่ยง คือ 
“ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้” ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันองค์การสะพานปลา
ได้มุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานในด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดท าระบบ MIS การจัดท าระบบการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ า (e-MCPD) 
ตลอดจนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน าสู่การเป็นองค์การสะพานปลา 4.0 ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ดังนั้นระบบเทคโนโลยีสารสานเทศขององค์การสะพาน
ปลาจึงต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การสะพาน
ปลาได้อย่างต่อเนื่อง 

    2.1 การวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง 
         สาเหตุหลักของปัจจัยเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้

ประกอบด้วยสาเหตุส าคัญ ดังนี้ 
1) ปัญหาจากผู้ใช้งาน 
2) ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพ 
3) การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส 
4) ผู้ดูแลระบบไม่สามารถบริหารจัดการระบบได้อย่างต่อเนื่อง 

b. ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 
1) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) : การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2560 ไม่ได้ตามเปูาหมาย ระดับความรุนแรงสูง 
2) ด้านการด าเนินการ (Operational Risk) : ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่สามารถใช้งานได้ ระดับความรุนแรงสูง 
3) ด้านการเงิน (Financial Risk) : 1. ก าไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตาม

เปูาหมาย ระดับความรุนแรงปานกลาง  2. การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ ากว่า
เปูาหมาย ระดับความรุนแรงสูง 

4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk) : 
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการด าเนินงานได้เป็นไปตามเปูาหมาย
พระราชก าหนดประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย ระดับความ
รุนแรงปานกลาง 

c. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
การบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถด าเนินการ สรุปได้ดังนี้ 
1) ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินงาน และมอบหมายความรับผิดชอบ 
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2) จัดท าระบบติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส 
และรายปี 

3) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส เพ่ือติดตามปัญหา และอุปสรรค 
4) มีการประชุมเร่งรัดการด าเนินงาของทุกกิจกรรม และสร้างความตระหนักใน

การรับผิดชอบ 
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risgh) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risgh) 

ขององค์การสะพานปลา โดยระบุปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วย 2 ปัจจัยเสี่ยง คือ  
    3.1 ปัจจัยเสี่ยงก าไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  
         การ าด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในการสร้างความมั่นคงในด้านฐานะการเงินของ

องค์กรให้สามารถเลี้ยงองค์กรได้ ไม่เป็นภาระให้แก่รัฐบาลในการเข้ามาประคับประคององค์กรให่อยู่รอด 
ตลอดจนองค์กรรัฐวิสาหกิจต้องมีความเข้มแข็งในการเป็นเครื่ องมือหรือกลไกรัฐบาลในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ควบคู่กันไปกับการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ ด้วย ผลการด าเนินงานขององค์การสะพานปลาในอดีตที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาการ
ด าเนินงานที่ต่ ากว่าเปูาหมายที่กก าหนดไว้มาโดยตลาอด ส่งผลให้ในบางปีมีผลการด าเนินงานก าไรเล็กน้อย 
หรือประสบภาวะขาดทุนแต่ไม่มากนัก จึงต้องน าประเด็นความเสี่ยงนี้มาบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือยกระดับฐานะการเงินขององค์การสะพานปลา และน าไปสู่ความเข้มแข็งของหน่วยงานสามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้ต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

          3.1.1 การวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง 
        1) ปริมาณสัตว์น้ าไม่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ ส่งผลต่อรายได้ 

ค่าธรรมเนียมสัตว์น้ าผ่านท่าและค่าบริการต่างๆ ที่องค์การสะพาน 
ปลาจัดเก็บเป็นรายได้หลักไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 

          2) การบริหารรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 
          3) โครงการลงทุนด้านรายได้มีความล่าช้า 
          4) การบริหารสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน 
          5) ค่าใช้จ่ายหมวดไฟฟูาในพ้ืนที่พิเศษชายแดนภาคใต้ไม่สามารถ 

ควบคุมได้ เช่น ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ท่าเทียบเรือประมง 
นราธิวาส 

            3.1.2 ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 
          1) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) : การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2560 ไม่ได้ตามเปูาหมาย ระดับความรุนแรงสูง 
   2) ด้านการด าเนินการ (Operational Risk) : ความเสี่ยงด้าน 

 เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ระดับความรุนแรงสูง 
   3) ด้านการเงิน (Financial Risk) : 1. ก าไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่ 

 เป็นไปตามเปูาหมาย ระดับความรุนแรงปานกลาง  2. การเบิกจ่าย   
 งบลงทุนต่ ากว่าเปูาหมาย ระดับความรุนแรงสูง 

   4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
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(Compliance Risk) : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการ
ด าเนินงานได้เป็นไปตามเปูาหมายพระราชก าหนดประมง พ.ศ. 2558 ใน
ส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย ระดับความรุนแรงปานกลาง 

            3.13 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
                   1) ติดตามเร่งรัดกิจกรรมหรือโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
          2) จัดท ามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม 
          3) จัดท ารายงานทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน และประมาณการแนวโน้ม  

ณ สิ้นปีงบประมาณเป็นรายเดือน รายไตรมาส 
          4) ติดตามและรายงานค่าใช้จ่ายที่ผันแปรกับรายได้เป็นรายเดือนและ 

รายไตรมาส 
          5) จัดท ามาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ผันแปรกับรายได้ให้ 

เป็นไปตามแผนงาน 
      3.2 ปัจจัยเสี่ยงการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ ากว่าเปูาหมาย 
           การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นประเด็นที่รัฐบาลได้มอบเป็นนโยบายส าคัญ
ให้ทุกหน่วยงานต้องเร่งรัดด าเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนตามเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาล
เล็งเห็นถึงความจ าเป๋นที่จะต้องให้รัฐวิสาหกิจมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของ
รัฐบาล จึงเป็นภารกิจส าคัญที่องค์การสะพานปลาจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แต่ในด้านผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาองค์การสะพานปลาจะมีการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ต่ ากว่าเปูาหมายของรัฐบาล องค์การ
สะพานปลาจึงต้องน าประเด็นปัจจัยเสี่ยงนี้มาบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจังให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเบิกจ่ายงบลงทุนในปีต่อไปตามเปูาหมายของรัฐบาลดังกล่าว 

          3.2.1 การวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยเสี่ยง 
        1) การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 
        2) มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดระหว่างการก่อสร้าง 
        3) คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาดความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ 

ในการตรวจรับ 
        4) ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
        5) ฝุายพัสดุมีภาระงานจ านวนมากท าให้เกิดความล่าช้าต่อการเบิกจ่าย 
        6) ผู้ยื่นประมูลงานขาดคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
        7) ผู้รับจ้างทิ้งงานไม่พร้อมในการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง 
        8) ปัญหาของความไม่สงบในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 
 3.2.2 ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 

1) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) : การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
  ประจ าปี 2560 ไม่ได้ตามเปูาหมาย ระดับความรุนแรงสูง 

        2) ด้านการด าเนินการ (Operational Risk) : ความเสี่ยงด้าน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ระดับความรุนแรงสูง 

    3) ด้านการเงิน (Financial Risk) : 1. ก าไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่ 
  เป็นไปตามเปูาหมาย ระดับความรุนแรงปานกลาง  2. การเบิกจ่าย 
  งบลงทุนต่ ากว่าเปูาหมาย ระดับความรุนแรงสูง 
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    4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
        (Compliance Risk) : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมี  
        การด าเนินงานได้เป็นไปตามเปูาหมายพระราชก าหนดประมง พ.ศ.  
        2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย ระดับความรุนแรงปานกลาง 

 3.2.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
        1) โครงการลงทุนต้องมีความพร้อมทุกด้านก่อนเสนอขออนุมัติ 

งบประมาณ 
        2) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ 
        3) จัดท า TOR ที่ถูกต้องชัดเจน 
        4) เรี่งรัดแก้ไขปัญหาจากรายงานของผู้ควบคุมงาน 
        5) บริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ 
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk) 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยระบุปัจจัยเสี่ยงคือ “สะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมงต้องมีการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ใน
ส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย” ทั้งนี้เนื่องจากตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้
ก าหนดให้การก าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้งในส่วนของหน่วยงาน
ของรัฐ และเอกชนจะต้องได้มาตรฐานสุขอนามัยตามที่กรอบประมงก าหนด องค์การสะพานปลาจึง
ต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องบริหารความเสี่ยงนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
เป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีการด าเนินงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงที่ได้มาตรฐานสากลของ
ประเทศ 

     4.1 การวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง 
          1) ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบประเมินสุขลักษณะสะพานปลา  

   ท่าเทียบเรือและตลาดกลาง 
 2) ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ 
 3) ผู้บริหารสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงบางแห่งไม่ให้ความส าคัญ 
 4) บางหน่วยงานในบางครั้งมีปริมาณสัตว์น้ าเกินขีดความสามารถในการ 

    รองรับของท่าเทียบเรือ 
 5) เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบการตรวจประเมินไม่ครบถวน ชัดเจน และ 

    หรือขาดความตระหนักที่ถูกต้องตามท่ีก าหนด 
      4.2 ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 

1) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) : การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
   2560 ไม่ได้ตามเปูาหมาย ระดับความรุนแรงสูง 
2) ด้านการด าเนินการ (Operational Risk) : ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 
    สารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ระดับความรุนแรงสูง 
3) ด้านการเงิน (Financial Risk) : 1. ก าไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตาม 
    เปูาหมาย ระดับความรุนแรงปานกลาง  2. การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ ากว่า 

เปูาหมาย ระดับความรุนแรงสูง 
4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Compliance  
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Risk) : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมี การด าเนินงานได้เป็นไป 
ตามเปูาหมายพระราชก าหนดประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐาน 
สุขอนามัย ระดับความรุนแรงปานกลาง 

      4.3 การบริหารจัดการ 
           1) สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา มีการ 

  ด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย 
           2) ติดตาม และจัดท ารายงานการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัย 
           3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติการด้านสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบ 

   เรือประมง 
           4) ด าเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินของกรม 

  ประมง 
5) ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน จัดท าแผนปรับปรุงหน่วยงานทั้งในรยะสั้น ระยะ 
    ปานกลาง และระยะยาว 
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บทที่ 6 
ความสัมพันธ์ของแผนวิสาหกิจกับ Balance Score Card 

 
  เมื่อพิจารณาแผนวิสาหกิจประจ าปี 2560-2564  ในมุมมองของ Balance Score Card 
พบว่ามีการให้ความส าคัญกับมุมมองด้านลูกค้ามากกว่าด้านอ่ืนๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามภารกิจในการจัดตั้งองค์กร
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496  

นอกจากนี้  ในส่วนของมุมมองด้านการเงิน ก็มีการให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การหารายได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาฐานะการเงิน โดยไม่ได้ละเลยในเรื่องของกระบวนการภายใน และการเรียนรู้
และเติบโต ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ประสบความส าเร็จ 
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การจดัท าแผนวิสาหกิจปี
2560-2564และแผนปฏิบตัิ

การประจ าปี 2561 

จ านวนโครงการท่ีด าเนินงาน
ให้ส าเร็จตามแผนปฏิบตักิาร

ประจ าปี 2561 
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บทที่ 7 
รายละเอียดโครงการ 

ตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 องค์การสะพานปลา 
 

กลยุทธ์ที่  1    พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม    
                    จ านวน 10 โครงการ 
กลยุทธ์ที่  2    ส่งเสริมการท าประมงอย่างถูกกฎหมายและย่ังยืน 

           จ านวน 2 โครงการ 
กลยุทธ์ที่  3    เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 

           จ านวน 1 โครงการ 
กลยุทธ์ที่  4    เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

           จ านวน 1 โครงการ 
  กลยุทธ์ที่  5    เพ่ิมขีดความสามารถบริหารจัดการ 
                      จ านวน 12 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐาน 
1. แผนงานยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตลาดสัตว์น้ าสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
1.1 โครงการศูนย์กลางค้าสัตว์น้ าสะพานปลากรุงเทพ(Bangkok Fish Market Complex) 

วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
 

วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
- 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เพื่อพัฒนาสะพานปลา
กรุงเทพในที่ตั้งปัจจุบัน 
บริเวณทีเ่ช่าราชพัสดุ เนื้อ
ที่ 8  ไร่เศษ  ให้เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจการ
ประมงท่ีได้มาตรฐานถูก
สุขอนามัยและทันสมัย
ที่สุดในกรุงเทพมหานคร 

 1. ก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง  
และสิ่งอ านวยความสะดวก  
เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
ตลาดกลางสตัว์น้ าทันสมยั  
อาคารส านักงาน  Factory 
Outlet,  Fish Market Q-Mart 
,ภัตตาคารอาหารทะเล   
2. พัฒนาระบบตลาด ให้เป็น
ตลาดสัตว์น้ าคุณภาพ จ าหน่าย
โดยระบบประมลู  มีการ
ตรวจสอบคุณภาพ ข้ึนทะเบียน
สมาชิก และจัดระบบฐานข้อมลู
ราคาสตัว์น้ า 

 ร่วมลงทุนกับเอกชนในลักษณะ 
PPP โดยด าเนินการดังนี้ 
1. ออกแบบเบื้องต้นและก า 
หนดเง่ือนไขการเสนอโครงการ 
2.ออกประกาศให้เอกชนผู้สน ใจ
เสนอโครงการร่วมลงทุน 
3. องค์การสะพานปลาบริหาร
จัดการในกิจกรรมด้านตลาด
กลางสัตว์น้ า  และศูนย์เรียนรู้
ส่ วนอื่นๆ  ให้ เ อกชนผู้ ล งทุน
บริหาร 
 
 
 
 

บริเวณสะพานปลากรุงเทพ
เดิม รมิแม่น้ าเจ้าพระยา  
แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กทม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2560-2564 
งบประมาณด าเนินการ 
2,000 ล้านบาท         

1 .ผู้ บริ โ ภคสินค้ าสั ต ว์น้ า  ประชาชน 
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
สามารถเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ า
ที่มีความสด สะอาด พร้อมรับประทาน 
และสามารถต่อธุรกิจสินค้าประมงได้ 
2.พัฒนาสะพานปลากรุงเทพเป็นจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งใหม่ของประเทศ
ไทยริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
3.เพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวภายในและ
ต่างประเทศ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
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1.2 โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมง  
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและงบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อปรับปรุงสุขอนามัย
สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงขององค์การสะพาน
ปลาให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย มี
ระบบการขนถ่ายสตัว์น้ ที่
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการบริหาร
จัดการสะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสุขลักษณะ    
การดูแลรักษาสตัว์น้ าฯของกรม
ประมง 
 
 
 

1.สะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมง
ได้รับการปรับปรุง
สุขอนามัย 2 แห่ง 
2.มีการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา สิ่งปลูก
สร้าง และสิ่งอ านวย
ความสะดวกใน
สะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมงต่างๆ
ตามความจ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ส ารวจและออกแบบปรับปรุง
สุขอนามัยทร.สตลู 
2.หัวหน้าส านักงานสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมง ส ารวจเบื้องตน้
และแจ้งความประสงค์ในการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
3.ส านักงานสิ่งแวดล้อมส ารวจ 
ออกแบบและประมาณค่าใช้จ่าย 
4.จัดท ารายละเอยีดเสนอกษ.เพื่อขอ
จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2560 
5.ก ากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ท่าเทียบเรือประมงระนอง(งบปี
2559) 

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

 
 

ปีงบประมาณ 2560-2563 
-ทร.ระนอง  294.52 ล้านบาท 
-ทร.สตลู 302.22 ล้านบาท 
 
 

1.ลดปัญหาการส่งออกสินค้าสตัวน์้ าหรือ
การกีดกันสินค้าจากประเทศไทยอันมี
สาเหตุมาจากคณุภาพสินค้าไมไ่ด้
มาตรฐานตามข้อก าหนดของประเทศผู้
น าเข้า 
2.เพิ่มมูลคา่ให้กับสินค้าสัตว์น้ า (Value 
Added)  การปรับปรุงสุขอนามัยของท่า
เทียบเรือประมงระนอง  มีผลให้การขน
ถ่ายสัตว์น้ ามีความสะดวก รวดเร็ว  
คุณภาพของสินค้าสัตว์น้ าดีขึ้น 
3.เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ  โดย
ก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทางการประมง  ได้แก่  ห้องเย็น  
โรงน้ าแข็ง  โรงงานแปรรูป  อู่เรือ  คาน
เรือ  เป็นต้น   
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1.3  โครงการก่อสร้างขยายโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อจัดให้มีการบรหิาร
จัดการดา้นสุขอนามยั ใน
สะพานปลาท่าเทียบเรือประมง
เป็นไปตามมาตรฐานสุขลักษณะ
ที่ดีของสะพานปลา แพปลา ท่า
เทียบเรือประมงและตลาดกลาง 
๒. เพื่อสร้างรากฐานและขีด
ความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ  โดยการแก้ปญัหาที่
ท่าเทียบเรือประมง อันเป็นจุด
เชื่อมต่อท่ีส าคัญระหว่าง
ชาวประมง  ผู้แปรรูป  และผู้
ส่งออก 
๓. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม
โดยรอบพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าเทียบเรือประมง 
ภูเก็ตได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน
สุขลักษณะที่ดีของ
สะพานปลา แพ
ปลา ท่าเทียบ
เรือประมงและ
ตลาดกลาง กรม
ประมง 

1.ด าเนินการส ารวจ ออกแบบพื้นที่
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
2.ประเมินคา่ใช้จ่ายการด าเนินงาน
โครงการ 
3.ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพสัด ุ
4.ด าเนินการ ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง 
และโครงสร้างพื้นฐาน 
5.ตดิตามและประเมินผล 
 

ท่าเทียบเรือประมงภเูก็ต ปีงบประมาณ 
2561 

วงเงินก่อสร้าง  
54,335,500 บาท 

1. สะพานปลาและท่าเทยีบเรือประมงของ
องค์การสะพานปลา ได้รับมาตรฐานสุขอนามัย
ของกรมประมง และผ่านการตรวจสอบของคณะ
ผู้แทนจากสหภาพยุโรป 
2. รักษาตลาดส่งออกสินค้าประมงและ
ผลิตภณัฑ์ของไทย และเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมง 
3. สร้างมูลคา่เพิ่ม(Value  Added) ให้กับสินค้า
สัตว์น้ าท่ีขนถ่ายและจ าหนา่ยผ่านหน่วยงานของ
องค์การสะพานปลา และลดการสญูเสยีจากการ
ขนถ่ายสัตว์น้ าหลังการจับ (Post  Harvest   
Handling) 
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1.4  โครงการก่อสร้างโรงบรรจุและดองสัตว์น้ าท่าเทียบเรือประมงชุมพร 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบโครงสร้างพื้นฐานของท่า
เทียบเรือประมงให้ถูก
สุขลักษณะและสุขอนามัย 
2.เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในระยะสั้นโดยการสร้างงาน
จากการจ้างงานในโครงการ 
และในระยะยาวจะมีการจ้าง
งานเพิ่มขึ้นในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง
กับการประมง  ซึ่งท่าเทียบ
เรือประมงชุมพรจัดเป็น
ศูนย์กลางของธุรกิจประมงใน
ภาคใต้ตอนบนแห่งหนึ่ง 
3.เพื่อสร้างรากฐานและขดี
ความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจโดยการแก้ปญัหาที ่
ท่าเทียบเรือประมง อันเป็นจุด
เชื่อมต่อท่ีส าคัญระหว่าง
ชาวประมง  ผู้แปรรูป  และผู้
ส่งออก 

 
 
 

ท่าเทียบเรือประมง
ชุมพรก่อสร้างโรง
บรรจุและดองสตัว์
น้ าท่าเทยบเรือประมง
ชุมพร 
 

1. ด าเนินการส ารวจ ออกแบบพื้นที่
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  
2. ประเมินค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน
โครงการ 
3. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพสัด ุ
4. ด าเนินการ ซ่อมแซมสิ่งปลูกสรา้ง 
และโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ติดตามและประเมินผล 
 

ท่าเทียบเรือประมง
ชุมพร 

ปีงบประมาณ  
2561 

วงเงินก่อสร้าง  
44,198,600 บาท 

 

1. ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นมาก
ยิ่งข้ึน  ลดปัญหาการว่างงาน 
2. ผู้บริโภคภายในประเทศได้บริโภคสินค้า
สัตว์น้ าท่ีมีคณุภาพดีขึ้น เป็นการสง่เสริม
แผนมั่นคงทางอาหารเพื่อสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข 
3. ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากมีการ
จัดการเรื่องระบบบ าบัดน้ าเสีย และก าจัด
ขยะอย่างมีมาตรฐาน 
4. ชาวประมงในพื้นที่จังหวัดชุมพร และ
จังหวัดใกล้เคียง สามารถน าเรือประมงเข้า
มาขนถ่ายสตัว์น้ าใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไป
ดูแลสตัว์น้ าในจังหวัดอื่น  เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายและปญัหาครอบครัว 
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1.5  โครงการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น้ า 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ชาวประมงและผู้ประกอบการ 
โดยการจัดให้บริการเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่มีความสะอาด 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ใน
การขนถ่ายและการส่งมอบ
สินค้าสตัว์น้ า 
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ดูแลสตัว์น้ าท่ีสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมงขององค์การ
สะพานปลา  
3.เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับคุณภาพสตัว์น้ าให้กับ
ผู้บริโภคและตลาดส่งออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง 
จ านวน 12 แห่งของ
องค์การสะพานปลา 
ได้รับเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการขนถ่าย
และดูแลรักษา
คุณภาพสัตว์น้ าตาม
แผนงาน  
 

1.จัดท าราคากลาง 
2.ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 
3.ลงนามสญัญา 
4.ส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ ๋
5.สรุปผลการด าเนินการ 

สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงขององค์การ
สะพานปลารวม 12 แห่ง 

ปีงบประมาณ 
2561 

งบประมาณแผ่นดิน
วงเงิน 15,250,000 

บาท 
 

1. สินค้าสัตว์น้ ามีคณุภาพดี ด้วยกระบวนการขน
ถ่ายท่ีถูกสุขลักษณะ ลดการปนเปือ้น และใช้เวลา
ในการขนถ่ายรวดเร็วข้ึน ท าให้สามารถจ าหน่าย
ได้ราคาสูงขึ้น                  
2. สะพานปลาและท่าเทยีบเรือประมงของ
องค์การสะพานปลามีมาตรฐานสขุอนามัยตามที่
ประเทศคู่คา้ก าหนด 
3.ประชาชนได้บริโภคสัตว์น้ าท่ีสด สะอาด ลด
ปัญหาด้านสาธารณสุข 
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1.6  โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อให้ท่าเทียบเรือประมง
ปัตตานี มีความสะดวก ไม่ทรุด
โทรม และได้มาตรฐาน
ข้อก าหนดสุขอนามัย และ
รองรับมาตรการเรื่อง IUU 
(illegal, Unregulated and 
Unreported Fishing) ของ
สหภาพยโุรป 
2.เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบรองรับ
ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล 
3.เพื่อเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ าท่ี
เทียบท่าเรือได้ปรมิาณมากขึ้น 
 

ท่าเทียบเรือประมง
ปัตตานีได้รับการ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสุขอนามัย
สะพานปลาท่า 
เทียบเรือประมง 
 

1.จัดท าราคากลาง 
2.ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 
3.ลงนามสญัญา 
4.ส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ ๋
5.สรุปผลการด าเนินการ 

พื้นที่บริเวณทา่เทียบ
เรือประมงปัตตานี หมู่ที่ 8 
ถนนนาเกลือ ต าบลบานา
อ าเภอเมือง   

ปีงบประมาณ 
2561 
วงเงินโครงการ 
40,000,000 บาท 
งบประมาณจาก
ยุทธศาสตร์ของกลุ่ม
จังหวัด ส่งเสริม 
การค้าการลงทุน
พัฒนาโครงข่าย
คมนาคมระบบโล    
จิสติกส์ และการวาง
ระบบปูองกันสา
ธารณภัย 

- เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสัตว์น้ า  
- เกิดการจ้างงานในโครงการ เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ 
- ลดปัญหาเรื่องน้ าท่วมเวลาน้ าทะเลขึ้นและฝน
ตก 
- ประชาชนได้บรโิภคอาหารทะเลที่ถูกสุขลักษณะ 
- ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ลดเวลาในการ
ท างานของผู้ประกอบการธุรกจิ 
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1.7 โครงการปรับปรุงโรงคลุมสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงสตูล 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
สุขอนามัย มรีะบบการขนถ่าย
สัตว์น้ าท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สุขลักษณะการดูแลรักษาสตัว์
น้ า 
3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม
โดยรอบพื้นที่โครงการให้มี
มาตรฐานเหมาะสมกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน 
 

ท่าเทียบเรือประมง
สตูล ไดร้ับการ
ปรับปรุงสุขอนามัย มี
การซ่อมแซม
บ ารุงรักษา สิ่งปลูก
สร้าง และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ 
ตามความจ าเป็น 

1.ด าเนินการส ารวจ 
2.ประเมินคา่ใช้จ่ายการด าเนินงาน
โครงการ 
3.จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพสัด ุ
4.ด าเนินการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง 
และโครงสร้างพื้นฐาน 
5.ติดตามและประเมินผล 

ท่าเทียบเรือประมงสตูล 
116  หมู่ 3  ต าบลต ามะ
ลัง  อ าเภอเมือง จังหวัด
สตูล 

ปีงบประมาณ 2560-
2561 

1) ลดปัญหาการส่งออกสินค้าสัตวน์้ า หรือการกีด
กันสินค้าจากประเทศไทย อันมีสาเหตุมาจาก
คุณภาพสินค้าไม่ได ้มาตรฐานตามข้อก าหนดของ
ประเทศผู้น าเข้า  
2) เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสตัว์น้ า (Value Added) 
การปรับปรุงสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง 
สตูลมีผลให้การขนถ่ายสัตว์น้ ามีความสะดวก 
รวดเร็ว คุณภาพของสินค้าสตัว์น้ าดีขึ้น  
3) เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย ก่อให้เกิดการ
ลงทุนในอุตสาหกรรม ต่อเนื่องทางการประมง
ได้แก่ ห้องเย็น โรงน้ าแข็ง โรงงานแปรรูป อู่เรือ
คาน 
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1.8 โครงการท่าเทียบเรือประมงชุมพรเพื่อการพัฒนาตลาดกลางสัตว์น้ าที่ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ
องค์การสะพานปลา 
2.เพื่อให้ได้การรับการยอมรับ
และได้มาตรฐานการตรวจสอบ
ทุกขั้นตอน  
3.เพื่อให้ได้รับมาตรฐาน
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการ
ประมง 
4.เพื่อให้ได้มาตรฐานของท่า
เทียบเรือทางด้านการบริหาร
จัดการดา้นสุขอนามยัธุรกิจการ
ประมงในอนาคต 
5.สินค้าสตัว์น้ าต่างๆที่ข้ึน
บริเวณท่าเทียบเรือประมงขุม
พรไดร้ับมาตรฐานการส่งออก   
6.ผู้ประกอบการประมงไดร้ับ
ความสะดวกในการมาใช้บริการ
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร  
 

ด าเนินการปรับปรุง 
ระบบไฟฟูาและประปา
ภายในโรงคลุมและรอบ
บริเวณโรงคลุมท่าเทียบ
เรือประมงชุมพรและ 
หลังสวนเพื่อรองรับการ
เป็นท่าเทียบเรือที่ได้
มาตรฐานและเป็นตลาด
กลางสินค้าสัตว์น้ าที่ถูก
สุขอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารจดัการโดยจา้งเหมาผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องการขุดลอกร่องน้ า 
บริเวณหน้าท่าเทียบเรือประมงชุมพร 
1.ขั้นตอนการหาผูร้ับจ้าง 
โดยวิธีสอบราคา 
2.ด าเนินการขุดลอกร่องน้ า 
3.ตรวจรับงาน 

บริเวณพื้นท่ีภายในและ
รอบบริเวณโรงคลุมท่า
เทียบเรือประมงขุมพรและ
หลังสวน 
 

ปีงบประมาณ 2560-
2561 
งบประมาณวงเงิน
500,000บาท(ห้าแสน
บาทถ้วน)  
 

1. ผู้ประกอบการประมงไดร้ับความพึงพอใจใน
การใช้บริการท่าเทียบเรือ 
2. ถูกสุขลักษณะได้การรับการยอมรับและได้
มาตรฐานการตรวจสอบด้านสุขอนามัยทุกขั้นตอน  
3. สามารถรองรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความ
สนใจมาใช้บริการท่าเทียบเรือที่มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานได้มาตรฐาน 
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1.9 โครงการยกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท่าเทียบเรือประมงชุมพร 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ
องค์การสะพานปลา 
2. เพื่อให้ได้การรบัการยอมรับ
และได้มาตรฐานในการใช้
บริการขนถ่ายสัตว์น้ า   
3. เพื่อให้ได้รับมาตรฐาน
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการ
ประมง 
4. เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการ
ใช้เส้นทางสัญจรของเรือประมง
ที่มาใช้บริการ 
5. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
เรือประมง   
6. ผู้ประกอบการประมงไดร้ับ 
ความสะดวกและความพึงพอใจ 
ในการมาใช้บริการท่าเทยีบเรือ 
ประมงชุมพร  
 

ด าเนินการขุนลอกร่อง 
น้ าท่ีตื่นเขินบริเวณหน้า
ท่าเทียบเรือประมง 
ชุมพรและหลังสวน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารจดัการโดยจา้งเหมาผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องการขุดลอกร่องน้ า 
บริเวณหน้าท่าเทียบเรือประมงชุมพร 
1.ขั้นตอนการหาผูร้ับจ้าง 
โดยวิธีสอบราคา 
2.ด าเนินการขุดลอกร่องน้ า 
3.ตรวจรับงาน 

บริเวณหน้าท่าเทียบ
เรือประมงชุมพร 

ปีงบประมาณ 2560-
2561 
งบประมาณวงเงิน
200,000บาท(สอง
แสนบาทถ้วน)  
 
 

1.เพิ่มศักยภาพให้ท่าเทียบเรือเพื่อรองรับ
เรือประมงพาณิชย ์
2.ลดจ านวนผู้แข่งขันในด้านท่าเทียบเรือของแพ
ปลาเอกชน 
3.เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของท่าเทียบเรือ 
ผู้ประกอบการประมงได้รับความพึงพอใจในการ
ใช้บริการท่าเทียบเรือ 
4.เรือประมงที่เข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ าไดร้ับ
ความสะดวกในการเดินเรือ  
5.มีเรือประมงเข้ามาใช้บริการในการขนถ่ายสตัว์
น้ าเพิ่มขึ้น  
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1.10  โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเกษตรและพาณิชย์ที่ท่าเทียบเรือนราธิวาส 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อยกระดับ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด
นราธิวาส และจังหวัดข้างเคยีง 
2.เพื่อพัฒนาระบบขนส่งใน
สินค้าเกษตร และพาณิชย ์
3.เพื่อแสดงถึง ภาวะของการ
รองรับการขยายตัวของกลุ่ม
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด 
เพื่อเพิ่มช่องทางการขนส่งให้แก่
อุตสาหกรรมและกลุ่มภาค
เกษตร 
 

เป็นท่าเทียบขนถ่าย
สัตว์น้ าและสินค้า
เกษตรเชิญพาณิชย์ที่
มีขนาดกลาง พร้อม
ด้วยระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน
ตลอดจนสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการ
ขนถ่าย 

1) ส ารวจความต้องการของตลาด
และชาวพ้ืนบ้าน ในลักษณะน าร่อง 
(ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน) โดย
น าแบบสอบถามถึงความพึ่งพอใจ 
สถานท่ีรวมถึงเส้นทางการขนส่งวา่มี
ความเหมาะสมความพร้อมต่อการ
ขยายการเติบโตของจังหวัดนราธิวาส
แนวทางการบริหารสินค้า  ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
2) ด าเนินการหาแหล่งเงินทุนเพื่อ ให้
เกิดในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดนราธิวาส  
 

พื้นที่บริเวณหน้าท่า
เทียบเรือประมง
นราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2560-2561 
งบประมาณ 

8,850,000 บาท ใน
การลงทุน 

 

ด้านเศรษฐกิจ 
1.ส่งเสรมิการส่งออกสินค้าเกษตร 
2.เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ด้านทางสังคม 
1.เป็นการพัฒนาด้านศักยภาพใหก้ับ
ผู้ประกอบการ 
2.ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการท าประมงอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน  
2.1 แผนงานให้ความรู้การท าประมงอย่างถูกกฏหมายและย่ังยืน 

2.1.1 โครงการโครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง สินค้าประมง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แอพพลิเคชั่นออก หนังสือ
ก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า(FMO e-MCPD Application) 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อเป็นเครื่องมือ กลไก ของ
รัฐบาล ในการแก้ไข ลดปัญหา 
การท าประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน ไร้การควบคุม 
(IUU Fishing) ดูแลสังคม และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมของประเทศ ให้
ยั่งยืน 
2.เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้
แ ล ะ เ ข้ า ใ จ  ใ น ก า ร พั ฒน า 
ยกระดับ สะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง สินค้าประมง 
ต ามมาต ร ฐ า นส ากล  แล ะ
ประกาศของกรมประมงท่ีดี 
3.เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย รู้ วิธี
รักษาสินค้าสัตว์น้ า ให้สด มี
มาตรฐาน ถูกสุขอนามัยที่ดี มี
คุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
ป ร ะ ม ง  แ ล ะ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรมการท าประมง  

ชาวประมง เจ้าของกิจการแพ
ปลา เจ้าของเรือประมง ธุรกิจ
แปรรูปสัตว์น้ า ธุรกิจต่อเนื่อง 
ด้านการประมงและ ประชาชน
ทั่วไป เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 65-80 คน 
 

1.ด าเนินการตามแผนวิสาหกจิ
และปฏิบตัิการประจ าปี โดย 
ส านักงานส่งเสริมการประมง 
ฝุายสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง หน่วยงานท้องถิ่น 
ประมงจังหวัด หรือหน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสาน
รวบรวมคดัเลือกกลุ่มเปูาหมาย 
ในเชิงบรูณาการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ              
2.ด าเนินกิจกรรมตาม
ก าหนดการของโครงการฯ ซึ่ง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมและสถานการณ์ ความ
เป็นจริง  
3.ประเมินผลการฝึกอบรมด้วย
แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
(pre-test) และหลังการ
ฝกึอบรม (post test) 

งบประมาณปี 2561  
ท่าเทียบเรือประมง
สงขลา 2 , ระนอง และ 
สมุทรสาคร 

ปีงบประมาณ  
2560 

 
 

1.ช่วยรัฐบาล ในการแก้ไขลดปัญหา
การท าประมงที่ผิดกฎหมาย กระตุ้น
ให้กลุ่มเปูาหมายท ารายงานการท า
ประมง ลดการใช้แรงงานผิดกฎหมาย 
ลดการค้ามนุษย์  
2.กลุ่มเปูาหมายจะมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในมาตรฐานด้านสุขอนามยัท่า
เทียบเรือประมง สะพานปลา สนิค้า
ประมง ตามประกาศของกรมประมง
และสามารถน าองค์ความรูไ้ปพัฒนา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
สหภาพยโุรป(EU)ดีขึ้น 
3.กลุ่มเปูาหมายจะมีความเชื่อมั่น
มั่นใจต่อองค์การสะพานปลาในการ
ให้บริการด้านสถานที่ระบบการขน
ถ่ายสัตว์น้ าผ่านสะพานปลาและทา่
เทียบเรือประมงท่ีได้มาตรฐาน
สุขอนามัยที่ดสี่งผลพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าประมงตาม
มาตรฐานของกรมประมงดี  
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2.1.2 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อรณรงค์ให้กลุม่เปูาหมาย
มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน รวมถึงฟื้นฟ ู
และอนุรักษส์ัตว์น้ า 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
2. เพื่อให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่
ในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ได้
มีแหล่งจับสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น 
รวมถึงการสร้างเสริมความ
มั่นคงในอาชีพการท าประมง 
อย่างยั่งยืนมากข้ึน  
3. เพื่อสร้างความสมดลุในการ
อนุรักษ์และการน า
ทรัพยากรธรรมชาตไิปใช้ในเชิง
เศรษฐกิจ  
4. เพื่อปลูกจิตส านึก
กลุ่มเปูาหมาย ด้วยการให้
ความรู้ ความเข้าใจ ความส าคัญ
ของชุมชน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้คงอยูส่ืบต่อไป 
 

กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
65-80 คน 

1) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี โดยส านักงาน
ส่งเสริมการประมง ประสาน
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
รวบรวมคดัเลือกสถานท่ี 
กลุ่มเปูาหมาย ในการด าเนิน
โครงการ              
2) ด าเนินโครงการฯ ตาม
ก าหนดการ ตามรูปแบบ
ต่างๆที่เหมาะสมแตล่ะ
สถานท่ี                  
3) ประเมินผลการด าเนิน
โครงการฯ ตามกิจกรรมต่างๆ  
4) จัดท ารายงานผลเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 

งบประมาณปี 2561 
ท่าเทียบเรือประมงปัตตาน,ีระนอง 
และ อ่างศิลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2560-2561 

 

ทางด้านเศรษฐกิจ  
1) ให้กลุ่มเปูาหมาย มีพื้นที่แหล่งจับสัตว์น้ า
มากขึ้น ท าให้มีรายไดไ้ป เลีย้งครอบครัว 
และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมประมงได ้
2) ชุมชนท้องถิ่นมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบรณู์ ก็ท าให้กลุม่เปูาหมายมรีายได้ มีการ
จ้างงานขึ้น              
ทางด้านสังคม  
1) ท้องถิ่นน่าอยู่อาศัย กลุ่มเปูาหมายให้
ร่วมมือช่วยกันดูแลระบบนเิวศน์แหล่งน้ า
ธรรมชาติ  
2) ลดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย สร้างวัฎ
จักรธรรมชาติอย่างสมดลุย์ เกิดหว่งโซ
อาหารได ้
3) มีกลุ่มจิตอาสาฟื้นฟู อนุรักษ์ ดแูล 
ปูองกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
สู่การปฏิบัต ิ



 
 

กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 
3.1 แผนงานส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการแก่ชาวประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

3.3.1 โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ16) 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อปรับปรุงการให้สินเช่ือตาม
โครงการพัฒนาการประมงให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
การให้บริการ การขยายประเภท
ของสินเ ช่ือการคัดเลือกลูกค้า 
ตลอดจนการจัดเก็บหนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่ มยอดการให้สิ น 
เช่ือให้เป็นไปตามเปูา 
หมายที่วางไว้ในแต่ละ
ปี โดยมีอัตราการเกิด
หนี้เสียไม่เกิน 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ส ารวจข้อมลูการใหส้ินเช่ือจาก
หน่วยงานสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงทุกแห่ง เพื่อรวบรวม
ประเด็นปัญหา 
2.น าข้อมูลที่ไดม้าวิเคราะหเ์พื่อวาง
แผนการใหส้ินเช่ือ เพื่อสนับสนุนการ
ประมง 
3.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ 
โดยเน้นวัตถุประสงค์และคุณภาพ
ของผู้ขอกู ้
4.อบรม ให้ความรูเ้จ้าหน้าท่ีสินเช่ือ
และบรหิารหนี ้
5.ติดตามและประเมินผลการให้
สินเช่ือตามวตัถุประสงค์ เปูาหมาย
ของโครงการและมีอัตราหนี้เสียไม่
เกิน5% 
 
 
 
 
 

สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงทุกแห่ง 

( 2560 – 2563 ) 
เงินยืม หรือเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ าวงเงิน 
100 ล้านบาท 

ชาวประมงและผู้ประกอบการมีแหล่งเงินทุนท่ี
มีต้นทุนต่ าในการประกอบอาชีพ สามารถสรา้ง
รายได้ ลดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบ 
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กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
4.1 แผนงานจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าแปรรูป 

4.1.1 โครงการขับเคลื่อนธุรกิจตลาดสหกรณ์ประมง 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อให้มีช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าเกษตรของเกษตรกร 
สมาชิกสหกรณ์และสถาบัน
เกษตรกรอื่นและเกดิการ
เชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าให้กับ
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
2.สร้างมลูค่าเพิ่มใหส้ินค้า
เกษตรกรและพัฒนายกระดับ
สินค้าให้มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ  
3.เพื่อเสรมิสรา้งความมั่นคง
ด้านอาหาร (Food Security) 
โดยส่งเสริมสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพเป็นอาหารปลอดภัย 
(FoodSafety)ไปสูผู่้บรโิภค 
ผลิตภณัฑ์ที่ไดม้าจากการท า
ประมงถูกกฎหมายตรวจสอบ
ย้อนกลับได ้
 
 
 

1.องค์การสะพานปลา 
จัดท าบันทึกข้อตกลง 
ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์
ประมง และกลุ่มสหกรณ์
ประมง และกลุม่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ 
2.องค์การสะพานปลา
สามารถจัดช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าให้กับกลุม่
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วม
โครงการได้จริง 
 

1. น าเสนอโครงการฯต่อผู้อ านวยการ
องค์การสะพานปลาเพื่อเสนอขอ
อนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
2.ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพือ่
ก าหนดทิศทางในการท างานและ
จัดท าบันทึกข้อตกลง 
3.จัดท าแผนธุรกิจร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท่ีท าบันทึกข้อตกลง 
4.ขับเคลื่อนโครงการตามแผนงาน 
5.ติดตามประเมินโครงการฯจัดท า
รายงานเสนอผู้บรหิารทุกเดือน 
 

ตลาดสหกรณ์ประมงทั่ว
ประเทศ 

ปีงบประมาณ 
2560-2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เกษตรกรมีชอ่งทางการจ าหน่าย
สินค้าท่ีเหมาะสม  
2.สินค้าเกษตรจะไดร้ับการพัฒนาให้มี
คุณภาพและมลูค่าสูงขึ้น  
3.ผู้บริโภคได้รับสินค้าท่ีมีคณุภาพและ
มีความปลอดภัย  
4.กลุ่มเกษตรกรมีงานท าเพิ่มขึ้น 
เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น   
5.นโยบายภาคการเกษตรและภาค
ประชาชนของรัฐบาลได้รับการ
ตอบสนองจนบรรลผุลส าเร็จ ส่งผลถึง
ความมั่งคั่งและความยั่งยืนของ
ประเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ 
5.1 จัดท าแผนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5.1.1 โครงการปรับปรุงและทบทวนมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Description)ของพนักงานองค์การสะพานปลา  
  

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและงบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อให้องค์การสะพานปลามี
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job 
Description) สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจในปัจจุบันและ
อนาคต และเพื่อให้พนักงาน
องค์การสะพานปลาเกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับคณุสมบตัิเฉพาะ
ต าแหน่ง (Job Description) ที่
ตรงกันในการน าไปใช้ให้เกดิ
มาตรฐานเดียวกัน  
 

จัดท ามาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและ
คุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง (Job 
Description) (ปี 2561 
จัดท าในส่วนของ ฝุาย
บริหารและพัฒนา
องค์กร ฝุายตรวจสอบ
ภายใน และส านักงาน  
อ านวยการ) 
 

1. ประชุมคณะท างาน เพื่อก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน 
2. ศึกษาและจัดท ามาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(Job Description)ของพนักงาน
องค์การสะพานปลา 
3. จัดท าร่างมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(Job Description)  
4. เสนอผู้บรหิารองค์การสะพานปลา
ให้ความเห็นชอบ 
5. ประกาศใช้และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ทั้งองค์กร 
6. ติดตามและประเมินผล 
 

หน่วยงานขององค์การ
สะพานปลาที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2561 1. แต่ละหน่วยงานขององค์การ
สะพานปลาเกิดความชัดเจนของ
บทบาทหนา้ที่ของแต่ละต าแหน่งงาน 
2. ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
3. องค์การสะพานปลามีมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง (Job Description) ส าหรบั
ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
องค์กรต่อไป 

๕๘ 
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5.1.2 โครงการปรับปรุงการก าหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่องาน (Competency) ในต าแหน่งต่างๆ 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อให้มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีความ
สอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2. เพื่อให้มีระบบการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.เพื่อให้มีระบบการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ที่น าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
เกิดความสมดลุระหว่าง 
คนกับงาน 
4. เพื่อให้มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีความเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีการด าเนินงานตามหลัก
คุณธรรมและจรยิธรรม 

1. พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีความ
พร้อมทางด้านทักษะ
ความรู้ความสามารถ
และคณุลักษณะอื่นๆ
ที่จ าเป็นต่องาน  
(Competency) 
2. ปรับปรุงด้านการ
สรรหา / คัดเลือก
บุคลากร 
3. ปรับปรุงด้านการ
วิเคราะหม์อบหมาย
งาน 
4. ปรับปรุงด้านการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบ
ด าเนินการ 
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล ดา้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 
3. จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และแผนปฏิบตัิการ 
4. ติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่วนกลาง 
2. สะพานปลา/  
ท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง 

2560-2562 
 

1.00 ฝุายบรหิารและพัฒนาองค์กร 
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5.1.3 โครงการพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตามแผนปฏิบัติการองค์การสะพานปลา 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและงบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้
พนักงานพัฒนาตนเอง ให้มี
ความรู้ทันต่อการเปลีย่นแปลง 
2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตของบุคลากร 
3. เพื่อสร้างทัศนคติและปลูกฝัง
ค่านิยมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมในการท างาน 
4. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและ
ความสามารถในการบริหารงาน 
มีความทุ่มเทในการท างานใน
วิชาชีพเพื่อให้เป็นไปตาม
เปูาหมายขององค์กร 
 

1. จัดฝึกอบรม 
2. หลักสูตร 
   2.1 หลักสูตรมนุษย์
สัมพันธ์และจิตวิทยา 
ภาพในการท างาน 
   2.2 หลักสูตรความ
ปลอดภัยอาชีวอนามยั
และภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
   2.3 หลักสูตโครงการ
น าร่องปรับปรุงการ
ก าหนดทักษะ ความรู้ 
ความสามารถและคณุ
ลักษณที่จ าเป็นต่องาน 
(Competency) 
2.4 หลักสูตรการ
ปูองกันการท าประมงผดิ
กฏหมาย(IUU)  

1. จัดท าแผนงาน/โครงการฝึกอบรม 
2.ด าเนินการฝึกอบรมตาม
แผนปฏิบัติการ 
3.ประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการ
ฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่วนกลาง 
2. สะพานปลา/ ท่าเทียบ
เรือประมงทุกแห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2560-2564 

งบประมาณปีละ 600,000
บาท 

บุคลากรขององค์การสะพานปลา
ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างเหมาะสม และ
ช่วยให้องค์การสะพานปลามีการ
ปรับบทบาทตามแผนการปฏิรูป
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.1.4 โครงการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน(KPI) 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นไปอยา่งมีระบบ 
2. เพื่อให้กระบวนการ
ประเมินผลเป็นไปอย่างยุติธรรม  
โปร่งใส 
3. เพื่อก่อให้เกิดระบบคณุธรรม
(Merit System)  ในการ
บริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
องค์การสะพานปลา
เป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานนา่เชื่อถือ 

1. จัดตั้งคณะท างาน 
2. ก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
ระบบการประเมินผลและการ
ก าหนดค่าตอบแทนของบุคลากร 
3. จัดท ารายงานและคู่มือการ
ประเมินผล และการก าหนด
ค่าตอบแทนเสนอผู้บริหารพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
4. ช้ีแจงท าความเข้าใจกับบุคลากร 
5. ด าเนินการ 
6. ติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหนว่ยงานขององค์การ
สะพานปลา 

ปี 2560 – 2562 - 1.อสป.มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน
โปร่งใสตรวจสอบได ้
2.บุคลากรมคีวามเชือถือการ
ประเมินผลปฏิบตัิงานและ
สร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
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5.1.5 โครงการปรับปรุงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อให้การจัดการองค์ความรู้ใน
องค์กรองค์กร (Knowledge 
Management หรือ KM) มี
กระบวนการ การเรยีนรู้
เกี่ยวกับการปฏบิัติหน้าที่ที
รับผิดชอบตรงกับการท างานใน
ปัจจุบันท่ีแต่ละส่วนงาน 
รับผิดชอบอยู่มากข้ึน 
 

ปรับปรุงการจัดการ
องค์ความรู้ในองค์กร
องค์กร (Knowledge 
Management หรือ 
KM) ให้แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

1. จัดท าบันทึกเวียนแจ้งให้แต่ละ
หน่วยงานจัดท าองค์ความรู้ 
(Knowledge Management  
หรือ KM)  
2. รวบรวมองค์ความรูจ้ากแตล่ะ
หนว่ยงานท่ีมีการปรับปรุงองค์
ความรู ้
3. เสนอผู้บรหิารองค์การสะพานปลา
ให้ความเห็นชอบ 
4. ประกาศใช้และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ทั้งองค์กร 
5. ติดตามและประเมินผลและพัฒนา
ระบบกับส่วนงานท่ีเกีย่วข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงานขององค์การ
สะพานปลา 

ปี 2560 – 2562 - 1. พนักงานองค์การสะพาน
ปลาสามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง 
และพัฒนางานในความ
รับผิดชอบ น าไปสู่การบรรลุ
เปูาหมาย 
2. เกิดวัฒนธรรมในองค์กร 
น าไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้อย่างสมบูรณ์และ
ต่อเนื่อง 
3. เกิดการพัฒนาระบบการ
จัดการองค์ความรู้ของแต่ละ
ส่วนงานในองค์การสะพาน
ปลา และบุคลากรสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ปพัฒนา
งานในองค์กรต่อไป 
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5.2 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ 
5.2.1 โครงการระบบบริหารจัดการเอกสาร e-Document flow 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อช่วยให้การท างานท่ีต้อง
เกี่ยวข้องกับเอกสารเป็นไป
อย่างมีระบบ สามารถติดตาม
และตรวจสอบเอกสารได้ในทุก
ขั้นตอน ปรับเปลีย่นเส้นทาง
การเดินเอกสารไดต้ลอดเวลา 
ปลอดภัยด้วยการก าหนดตัว
บุคคลที่สามารถเข้าถึงเอกสาร
ได ้

เพื่อให้การจัดการ
ท างานเกี่ยวกับ
เอกสารภายใน
องค์การ มีความง่าย
และเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ 

จัดหาระบบบริหารจดัการเอกสาร e-
document flow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อสป. ส่วนกลาง ปี 2562 5 ล้านบาท เพื่อช่วยให้การท างานท่ีต้อง
เกี่ยวข้องกับเอกสารเป็นไป
อย่างมีระบบ สามารถติดตาม
และตรวจสอบเอกสารได้ใน
ทุกขั้นตอน 
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5.2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ(Business Intelligent dashboard) 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อให้ผู้บริหารมรีะบบ
สนับสนุนการตัดสินใจที่มีการ
ท างานในลักษณะกลุม่ ท่ีต้อง
อาศัยการตดัสินใจร่วมกันของ
ลุ่มผู้บริหาร 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานส่วนบุคคล 
โดยเฉพาะงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ การควบคุม
องค์กร ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

จัดหาเครื่องมือพัฒนาธุรกิจ
(Business Intelligent Tools) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนกลาง ปีงบประมาณ64 5 ล้านบาท ท าให้ผู้บริหารมีระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจที่มีการ
ท างานในลักษณะกลุม่ที่ต้อง
อาศัยการตดัสินใจร่วมกัน
ของลุ่มผู้บรหิาร 
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5.2.3 โครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนสมรรถนะในการท างาน(Competency/KM)และการประเมินผลประสิทธภาพการท างานรายบุคคล (KPI) 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ประจ าวันขององค์การในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล 
เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลที่ใช้เป็นฐานใน
การวางแผนและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
เพื่อสร้างระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน 
และสามารถน าไปสู่ข้อมูล
ตัดสินใจได้ทันที 

สามารถตรวจสอบ
ข้อมูล ประวตัิการ
ด ารงต าแหน่ง ฯลฯ 
ของ ตนเองผ่านระบบ
เครือข่ายได ้
เป็นระบบทึส่นับสนุน
งานประจ าต่าง ๆ 
ของการเจ้าหน้าที ่
มีรายงานเป็น
รายบุคคลที่สามารถ
ช่วยสนันสนุนการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง 
ๆ ของฝุายบริหารได ้
สามารถก าหนดการ
ใช้งาน USER ได้
หลายระดับ เช่น 
ระดับบริหารจัดการ 
ระดับผู้บริหาร ระดับ
เจ้าหน้าท่ี ฯลฯ 
  
 
 
 

พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน
สมรรถนะในการท างาน
(Competency/KM)และการ
ประเมณิผลประสิทธภาพการท างาน
รายบุคคล (KPI) โดยพัฒนาใน
รูปแบบ Web-base application 

อินทราเน็ต ปีงบประมาณ 
2561 

700,000บาท เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรใน
องค์กรอย่างมีระบบต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับวิสยัทัศน์ 
พันธกิจ เปูาประสงค์ 
วัฒนธรรมองค์กร และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
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5.3 แผนงานประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ากับการบริหารจัดการองค์กร  
5.3.1 โครงการน าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (ECONOMI  VALUE  MANAGEMENT : EVM)  

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
(หน่วยงานสนับสนุน) 

1. เพื่อให้รัฐวิสาหกิจค านึง 
ถึงการลงทุนที่คุ้มค่า 
2. เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมเีปูา 
หมายและตัวช้ีวัดทั้งระบบ 
ที่ชัดเจนสามารถสะท้อนถึง
ความสามารถในการเพิ่มมลูค่า
ให้กับกิจกรรมหรือธุรกิจของ
องค์การ 
3.เพื่อให้มีการน าระบบ EVM 
มาใช้ตามเกณฑ์การประเมินผล
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 

1. การน าระบบ EVM 
เชื่อมโยงกับ
กระบวนการบริหาร
จัดการการด าเนิน
ธุรกิจ 
2. วัดความก้าวหน้า
ของผลการค่า EVM 
และเชื่อมโยงกับการ
ก าหนดผลตอบแทน
ส าหรับผู้บรหิาร
ระดับสูง 
3. ด าเนินการให้เป็น 
ไปตามระยะเวลาที่ 
สคร.ก าหนด 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
ทิศทางฯและคณะท างาน  EVM 
2. ศึกษาแนวทางตามคู่มือท่ี สคร. 
ก าหนด 
3. อบรมให้ความรู้แกผู่้เกี่ยวข้อง 
4. ด าเนินการตามขั้นตอนของ สคร. 
ให้ครบทุกระยะ 

1. ส่วนกลาง 
2. สะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2560-2562  
 

- ฝุายบรหิารและพัฒนาองค์กร
(คณะกรรมการก าหนด
ทิศทางฯและคณะท างาน
EVM  และทุกฝาุยที่
เกี่ยวข้อง) 
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5.3.2  การแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและงบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อสรา้งความชัดเจน
เกี่ยวกับบทบาท อ านาจ หน้าที่ 
และภารกิจขององค์การ             
สะพานปลา 
 2. เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ทางการค้าสินค้า
สัตว์น้ าท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 
3. เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน AEC  ใน
ส่วนของการประกอบธุรกจิค้า
สัตว์น้ า เพ่ิมขดีความสามารถใน
การแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
ค้าสินค้าสัตว์น้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พรบ.จัดระเบียบกิจการ
แพปลาได้รับการแก้ไข
ในประเด็นท่ีจ าเป็น และ
เหมาะสม เพื่อให้
องค์การสะพานปลามี
บทบาทในการสร้าง
ความมั่นคง ยั่งยืนให้กับ
การตลาดสัตว์น้ า 

1.ก าหนดแนวทางการปรับปรุง
พระราชบัญญัต ิ
2.ประสานกรมประมงเพื่อด าเนินการ
และยกร่างพระราชบัญญตั ิ
3.เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์
4.ด าเนินการขั้นตอนทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

- ปีงบประมาณ 2560-2562 องค์การสะพานปลาสามารถท า
หน้าท่ีก ากับดูแลการค้าสัตว์น้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ซึ่งจะก่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่อชาวประมง เกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ผู้ประกอบ
ธุรกิจค้าสตัว์น้ า รวมถึงผู้บริโภค 
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
อย่างยั่งยืน             
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5.3.3 โครงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับขององค์การสะพานปลา 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและงบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อท าการสอบทานระเบียบ
ข้อบังคับของอสป.ให้สามารถใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ครอบคลมุและมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ
ที่มีอยู่ให้ทันสมัย อสป.สามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานใน
ภารกิจปัจจุบันและการพัฒนา
ธุรกิจในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับของอสป.ที่
ส าคัญต่อการด าเนินงาน 

1.ตั้งคณะท างาน 
2.ศึกษาข้อมลูเกี่ยวกับระเบยีบ
ข้อบังคับต่างๆของอสป.ท าการ
วิเคราะห์ จดัท าข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 
3.ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับท่ีส าคญั
ต่อการด าเนินงานตามล าดับ
ความส าคญัหรือจ าเป็นเร่งด่วนและ
เสนอผู้บริหารอนุมัติตามระเบียบ
องค์การสะพานปลา 
4.ประกาศใช้และประชาสมัพันธ์
เผยแพร่ในองค์กร 
 
 
 
 
 
 

ส่ วนกลางขององค์ การ
สะพานปลา 

ปีงบประมาณ 2560-2562 1.ระเบียบข้อบังคับของอสป.ที่มี
อยู่ ได้ รับการแก้ ไขปรับปรุ งให้
ทันสมัยสอดคล้องกับกฎระเบียบ
กฏหมายใหม่ๆ 
2.การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมี
ระเบียบข้อบังคับที่ทันสมัยรองรับ
การเติบโตขององค์กร 
3 . ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ มี ค ว า ม
ครบถ้วน ครอบคลุมภารกิจองค์กร 
มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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5.4 แผนงานสร้งเสริมระบบธรรมาภิบาลในองค์กร 
5.4.1 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน  
 

วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
 

วิธีการด าเนินการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
- 

ระยะเวลา 
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

   หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
     (หน่วยงานสนับสนุน) 

 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การรักษาผลประโยชน์
ขององค์การสะพานปลา 
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมา    
ภิบาล ให้แก่ บุคลากรใน
หน่วยงาน 

 1. บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพิ่มมากข้ึน 
2.สามารถน าความรู้ทีไ่ดร้ับมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของตน และหน่วยงาน   
3. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนจิตสาธารณะ 

 1 .  จั ด ท า แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารและ
ให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ของ
หน่วยงาน 
2.จัดท าหลักสูตรหรือกิจกรรม
อบรบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และคุณธรรมจริยธรรม  
ของหน่วยงาน หรือส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา
กั บหน่ วย ง านภายนอก เพื่ อ
พัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ 
 
 

ส านักงานองค์การสะพาน
ปลา และส านักงานสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมง
ขององค์การสะพานปลา 
หรือสถานท่ีภายนอก
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2561 
 

ฝุายบริหารและพัฒนาองค์กร 
ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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บทที่ 9 
แผนด้านการเงินขององค์การสะพานปลา 

พ.ศ. 2560 – 2564 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลแสดงฐานะการเงิน (ข้อมูลประกอบงบก าไรขาดทุน) 

 
1. บทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา 
  ในระยะหลายปีที่ผ่านมาการด าเนินงานขององค์การสะพานปลาประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง  
ท าให้ผลประกอบการมีแนวโน้มลดลง โดยมีสาเหตุส าคัญได้แก่ 
  1. รายได้จากการด าเนินงานหลักมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าองค์การสะพานปลาได้มีการขยาย
งานด้านธุรกิจเพ่ือเป็นการสร้างรายได้เพ่ิม แต่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้เป็นไปตามเปูาหมาย ในขณะที่
รายได้กว่าร้อยละ 80 ขององค์การสะพานปลามาจากการด าเนินงานของสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมง
ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้จากการบริหาร
ทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเช่าอาคารและที่ดินเพ่ือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพ้ืนที่ของสะพานปลา/
ท่าเทียบเรือประมงต่างๆ  เป็นเหตุให้รายได้ส่วนใหญ่ขององค์การสะพานปลาขึ้นอยู่กับภาวการณ์ประมงเป็น
หลัก และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะประมงซบเซา ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ดังนี้ 
  1) ทรัพยากรสัตว์น้ าในประเทศเสื่อมโทรมจากการท าประมงมากเกินไป(Overfishing) 
  2) การท าประมงนอกน่านน้ า มีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและกฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่เอ้ือ
ต่อการลงทนุของผู้ประกอบการของไทย 
  3) การส่งออกสินค้าสัตว์น้ าได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจซบเซาทั่วโลก 
  4) ราคาน้ ามันดีเซลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ชาวประมงประสบภาวะขาดทุน ต้องหยุดท า
การประมงจ านวนมาก 
  5) ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้ปริมาณธุรกิจในพ้ืนที่ลดลง 
  2.  ปัญหาพื้นที่ธุรกิจลดลงของสะพานปลากรุงเทพ จากการที่สะพานปลากรุงเทพซึ่งเป็น
หน่วยสร้างรายได้ส าคัญ ต้องส่งคืน พ้ืนที่ ใช้งานประมาณครึ่ งหนึ่ ง ให้กับส านักงานทรพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์เจ้าของที่ดิน โดยพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ธุรกิจ ได้แก่ ส่วนที่เป็นโรงคลุมจ าหน่ายสัตว์
น้ า และอาคารแพปลา  ท าให้มีปัญหาในการจัดเก็บรายได้ มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมขององค์การสะพานปลาโดยเฉพาะในปี 2555 เป็นต้นมา 
  3. ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจากการปรับขึ้นค่าจ้าง ค่าตอบแทน
ตามนโยบายรัฐบาล และการปรับเพ่ิมค่าจ้างประจ าปี รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านการดูแลมาตรฐานสุขอนามัย
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ าสะอาดล้างสัตว์น้ า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ท าให้องค์การสะพานปลามีต้นทุนการด าเนินงานในส่วนนี้เพ่ิมขึ้น ไม่นับรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคาร สิ่งปลูกสร้างในหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะ
เวลานาน ในขณะที่การบ ารุงรักษาเป็นไปอย่างจ ากัด เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ 
  4. แผนการหารายได้เพิ่มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  แม้ว่าในปีที่ผ่านมาองค์การสะพานปลา
จะมีโครงการหารายได้เพ่ิมจากการบริหารทรัพย์สินในสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมงต่างๆ หลายโครงการ 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนาที่ดินบ้านพักพนักงานทีท่าเทียบเรือประมงหัวหิน การการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ยก
กรรมสิทธิ์ที่ท่าเทียบเรือประมงชุมพร เป็นต้น แต่โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างรายได้ตามเปูาหมาย 
เนื่องจากมีอุปสรรคในการด าเนินโครงการ ในขณะที่การด าเนินงานด้านธุรกิจ โดยเฉพาะโครงการจัดส่งสินค้า
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สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูปให้กับกรมราชทัณฑ์ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้จากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของกรมราชทัณฑ ์
2. หลักเกณฑ์และสมมติฐานปีปัจจุบัน และปีล่วงหน้า 

องค์การสะพานปลา ใช้หลักเกณฑ์และสมมติฐานปีปัจจุบันและปีล่ วงหน้า ในการจัดท า
งบประมาณปี 2560 โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานปี 2559 ที่ผ่านมา และประมาณการรายได้ตามแผน
หารายได้เพ่ิมของแต่ละหน่วยงาน และแผนงานโครงการที่ส าคัญ เช่น โครงการศูนย์กลางค้าสัตว์น้ ากรุงเทพ ,
โครงการพัฒนาศักยภาพสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงต่างๆ ส่วนค่าใช้จ่ายใช้เกณฑ์ตามภาวะ ค่าครองชีพที่
เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะหมวดเงินเดือน และหมวดสาธารณูปโภค   แต่ยังคงยึดหลักประหยัดตามความจ าเป็นใน
ส่วนที่ด าเนินการได้ ส าหรับประมาณการในปี 2560 – 2564  ประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 
ประมาณ 5%  แต่ทั้งนี้จะพิจารณาความเป็นไปได้ในแต่ละรายการประกอบการพิจารณาด้วย 
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 ประมาณการงบก าไรขาดทุน 
            ปีงบประมาณ 2560-2564 

                  
                                                            

หน่วย:ล้านบาท 
รายการ 2557 2558 2559 2560 2561

รายได้

- แผนงานให้บริการ 197.532 207.409 217.779 228.668 240.101

- แผนงานด าเนินธุรกิจ/โครงการ 80.994 89.093 98.003 107.803 118.583

- กองทนุสงเคราะห์ 4.204 4.414 4.635 4.867 5.110

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

ค่าใช้จ่าย

- แผนงานให้บริการ 202.633 212.765 223.403 234.573 246.302

- แผนงานด าเนินธุรกิจ/โครงการ 75.007 82.508 90.758 99.834 109.818

- กองทนุสงเคราะห์ 4.204 4.414 4.635 4.867 5.110

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

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 1.106 1.461 1.863 2.318 2.833  
 
หมายเหตุ 
1. ปี 2560 เป็นตัวเลขตามงบประมาณประจ าปี 2560 ที่ตั้งไว้เป็นปีฐาน 
2. รายได ้-รายจ่ายแผนงานให้บริการ เพิ่มขึ้น 5 %ทุกๆปี 
3. รายได้ –รายจ่ายแผนงานด าเนินธุรกิจ/โครงการ เพ่ิมข้ึน 10 %ทุกๆปี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   2560 2562 2561 2563 2564 
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องค์การสะพานปลา 
149 เจริญกรุง 58 ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2212-4490 โทรสาร 0-2212-5899 

 
Fish Marketing Organization 

149 Charoen Krung Road 58, Yannawa, Sathorn District, Bangkok. 
Tel. (622) 212 - 4490 , Fax: (662) 212-5899  Internet: www.fishmarket.co.th 


