
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ค ำน ำ 

รำยงำนประจ ำปี 2563 ขององคก์ำรสะพำนปลำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัขึ้นโดยมีวตัถุประสงค ์  เพื่อ

เป็นกำรส่ือสำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบติังำน และสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนขององคก์ำรสะพำนปลำ 

ตำมภำรกิจต่ำงๆ ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและผูส้นใจทัว่ไป ไดแ้ก่ ขอ้มูลภำพรวมของ

หน่วยงำน ผลกำรด ำเนินรำยงำนกำรเงิน ภำรกิจส ำคญั คณะผูจ้ดัท ำหวงัป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนประจ ำปีฉบบัน้ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงำนต่ำงๆ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีควำมควำมเขำ้ใจเก่ียวกบับทบำทหนำ้ท่ีขององคก์ำรสะพำนปลำมำก

ยิง่ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

สำรจำกประธำนกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

สำรจำกผูอ้  ำนวยกำร 

คณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆขององคก์ำรสะพำนปลำ 

คณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

ประวติัคณะกรรมกำรองคก์ำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

คณะผูบ้ริหำรระดบัสูง 

ประวติัคณะผูบ้ริหำรระดบัสูง 

คณะผูบ้ริหำร 

ผงับริหำรและแบ่งส่วนงำนขององคก์ำรสะพำนปลำ 

รำยนำมเจำ้หนำ้ท่ีระดบับริหำร 

ควำมเป็นมำและพฒันำกำร 

วตัถุประสงคใ์นกำรจดัตั้ง 

บทบำทขององคก์ำรสะพำนปลำในกำรพฒันำอุตสำหกรรมประมง 

วิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ 

ผลงำนเด่นปี 2563 

ผลกำรด ำเนินงำน 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

หมำยเหตุประกอบกำรเงิน 

สรุปกำรประชุมของคณะกรรมกำรในคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ และคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี

งบประมำณ 2563 

สรุปกำรประชุมของคณะกรรมกำรในคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ และคระกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี

งบประมำณ 2563 



 
 

กำรบริหำรควำมเส่ียง  

 แผนยทุธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ 2560-2564  

 นโยบำยป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบหลกัต่อกิจกำร 

 นโยบำยและแนวทำงปฎิบติัดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR) ขององคก์ำรสะพำนปลำ 

กิจกรรมดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ขององคก์ำรสะพำนปลำ (CSR) 

ประจ ำปี 2563 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบขององคก์ำรสะพำนปลำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

แผนปฎิบติักำรประจ ำปี 2564 องคก์ำรสะพำนปลำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารจากประธานกรรมการองค์การสะพานปลา 

กำรด ำเนินงำนขององคก์ำรสะพำนปลำในปี 2563 ท่ีผำ่นมำ แมว่้ำปัญหำกำรท ำกำรประมง IUU จะคล่ีคลำยลงจำกปี 

2562 แลว้ แต่ก็กลบัเกิดปัญหำใหม่คือกำรระบำดของไวรัส COVID-19 แพร่ไปทัว่โลกซ่ึงกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจประมงของ

ประเทศ โดยเฉพำะปัญหำแรงงำนต่ำงดำ้วในภำคประมง ท ำให้องคก์ำรสะพำนปลำจ ำเป็นตอ้งบริหำรจดักำรองคก์รท่ำมกลำงขอ้จ ำกดั

หลำกหลำยรูปแบบ ประกอบกบัในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำรัฐบำลมิไดจ้ดัสรรงบประมำณให้องคก์ำรสะพำนปลำ ดงันั้นองคก์ำรสะพำนปลำ

จึงจ ำเป็นตอ้งหำรำยไดเ้ล้ียงตวัเอง  โดยคณะกรรมกำรฯ และพนกังำนองคก์ำรสะพำนปลำ ไดใ้ชค้วำมพยำยำม มุ่งมัน่ตั้งใจและร่วมมือ

กนัอย่ำงเต็มก ำลงัควำมสำมำรถในกำรพฒันำงำนพร้อมทั้งขบัเคล่ือนงำนขององคก์รอย่ำงต่อเน่ืองและไม่ย่อทอ้ จนสำมำรถบรรลุผล

ส ำเร็จท่ีน่ำภำคภูมิใจ ไดแ้ก่  1) ด ำเนินกำรพฒันำท่ำเทียบเรือประมงอ่ำงศิลำเป็นผลส ำเร็จ และเม่ือมีกำรประกอบธุรกิจเตม็พ้ืนท่ีแลว้ คำด

ว่ำในปี 2564 องค์กำรสะพำนปลำจะมีรำยไดเ้พ่ิมขึ้นจำกกำรประกอบธุรกิจ ณ ท่ำเทียบเรือแห่งน้ีอีกปีละหลำยลำ้นบำท  2) สำมำรถ

เจรจำหำขอ้ยุติร่วมกบักรมธนำรักษเ์ป็นผลส ำเร็จในกำรพฒันำท่ำเทียบเรือประมงหัวหิน ซ่ึงคำดว่ำกำรก่อสร้ำงจะด ำเนินกำรแลว้เสร็จ

ภำยในเวลำไม่เกิน 6 เดือนต่อจำกน้ี และ 3) องคก์ำรสะพำนปลำมีแผนจะพฒันำท่ำเทียบเรือสมุทรสำคร และปัตตำนี ตลอดจนท่ำอ่ืนๆ 

เป็นล ำดบัต่อไป นอกจำกน้ี องค์กำรสะพำนปลำยงัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำงำนทั้งดำ้นกำรบริหำรจดักำรสินทรัพยใ์ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 

รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีมำเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนอยำ่งเป็นรูปธรรมอีกดว้ย 

ในปี 2563 ถึงแมจ้ะมีขอ้จ ำกดัรวมทั้งปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรหลำยประกำร แต่เรำสำมำรถเปล่ียน

วิกฤติให้เป็นโอกำสได ้โดยร่วมกนัขบัเคล่ือนองคก์รของเรำให้กำ้วไปขำ้งหน้ำ ส่งผลให้ผลประกอบกำรขององคก์ำรสะพำนปลำดีขึ้น

จำกเดิมมำก ท ำให้องคก์ำรสะพำนปลำมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเป็นปีแรก หลงัจำกประสบปัญหำกำรขำดทุนมำเป็นเวลำนำนหลำยปี 

นอกจำกนั้นส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) ยงัไดม้อบรำงวลัรัฐวิสำหกิจดีเด่น ประจ ำปี 2563 ให้แก่องค์กำร

สะพำนปลำของเรำ จ ำนวน 2 รำงวลั ไดแ้ก่ 1) รำงวลัพฒันำองค์กรดีเด่น และ 2) รำงวลัควำมร่วมมือเพ่ือกำรพฒันำดีเด่น ดำ้นกำร

ยกระดบับริหำรจดักำรองคก์ร ซ่ึงถือว่ำเป็นคร้ังแรกเช่นกนัท่ีองคก์ำรสะพำนปลำไดรั้บรำงวลัอนัทรงเกียรติน้ี  ควำมส ำเร็จดงักล่ำว ท ำ

ให้เรำมีควำมหวงัว่ำเรำจะยงัคงยืนหยดัแกไ้ขปัญหำพร้อมกบัพฒันำองคก์รของเรำให้กำ้วหน้ำต่อไปอย่ำงไม่หยุดย ั้ง จนเกิดกำรพฒันำ

งำนทุกดำ้นอยำ่งมีนยัส ำคญั เป็นองคก์รท่ีมีกำรบริหำรจดักำรท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภำพและประสบควำมส ำเร็จจนไดรั้บกำรยอมรับใน

ฐำนะท่ีเป็นองคก์รรัฐวิสำหกิจดีเด่น ท ำให้องคก์รของเรำมีควำมมัน่คงและมีอนำคตท่ีสดใส  

ในนำมของคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำและผูบ้ริหำร ผมขอขอบคุณพนกังำนองคก์ำรสะพำนปลำทุกท่ำนท่ี

ร่วมแรงร่วมใจช่วยกนัขบัเคล่ือนองคก์รทุกภำคส่วน ท ำให้องคก์ำรสะพำนปลำของเรำประสบควำมส ำเร็จในภำรกิจหลกัขององค์กรคือ

กำรพฒันำธุรกิจเก่ียวกบักิจกำรแพปลำและกำรคำ้สินคำ้สัตวน์ ้ำผำ่นท่ำเทียบเรือ และถือเป็นควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร

ประมงของประเทศไทยของเรำอีกส่วนหน่ึงดว้ย ผมจึงขอถือโอกำสน้ีให้ก ำลงัใจแก่พนกังำนองคก์ำรสะพำนปลำทุกท่ำน ท่ีจะช่วยกนั

ผลกัดนัองคก์รอนัเป็นท่ีรักย่ิงของพวกเรำให้พฒันำกำ้วหนำ้ต่อไป และขอให้ทุกท่ำนมีควำมสุขและมีสุขภำพแขง็แรงตลอดไปครับ 

 

 

                                                 (นำยชวลิต ชูขจร) 

              ประธำนกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 



 
 

สารจากผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา 

องค์การสะพานปลาก้าวเข้าสูปี่ที่ 68 นบัเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่เคียงคู่กบัอาชีพการท าประมงของคน

ไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึง่ช่วยในการสืบสานกิจการประมงของประเทศ ภายใต้การก ากบัดแูลของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาลทกุสมยั การด าเนินงานที่ผ่านมาประสบวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาต่าง ๆ มากมาย 

องค์การสะพานปลาก็ยงัคงมุ่งมัน่ที่จะเป็นองค์กรหลกั ที่มีบทบาทส าคญัในภาวะวิกฤต เช่น กรณีสหภาพยุโรป (EU) 

องค์การสะพานปลาเป็นรูปแบบหลกัในการพิสจูน์ทราบถึงมาตรฐานการประมงไทยที่ถกูต้อง ตรวจสอบได้ชดัเจน ถกู

สขุอนามยั และยงัเป็นทางเลือกหลกัให้พี่น้องชาวประมง เพื่อให้มีท่าเทียบเรือ มีพืน้ที่ประกอบกิจการโดยไม่มุ่งเน้นผล

ก าไรเป็นหลกั เป็นตลาดกลางซือ้ขายสินค้าสตัว์น า้ที่สร้างความเป็นธรรม เป็นทางเลือกอันดบัต้นๆ ด้านบริการที่ดี ถกู

สขุอนามยั อีกทัง้เป็นองค์กรที่ช่วยในการสง่เสริมฐานะ สวสัดิการหรืออาชีพของชาวประมง สง่เสริมสหกรณ์หรือ

สมาคมการประมง การอ านวยการบริการต่าง ๆ อนัจะน ามาซึง่ความเจริญของตลาดสินค้าสตัว์น า้และอตุสาหกรรม

การประมงของประเทศ ซึง่เป็นวตัถุประสงค์หลกัขององค์การสะพานปลา 

ในโอกาสที่ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ส าคญัอย่างยิ่งในฐานะผู้น าองค์กร มีความภมูิใจที่ได้เป็นสว่นหนึ่งในการแก้ไข

ปัญหาด้านการประมงของประเทศ มีความมุ่งมัน่ที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นรัฐวิสาหกิจชัน้น า เป็นกลไกการ

ขบัเคลื่อนของประทศที่รู้จกัและยอมรับ รวมทัง้เป็นที่พึง่ให้กบัพี่น้องชาวประมง สร้างมิติใหม่ของการท าการประมง 

เพื่อช่วยพยงุเศรษฐกิจของประเทศ และร่วมมือกบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะ

เกิดขึน้กบัประเทศไทย 

ผลจากการด าเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมาท าให้องค์การสะพานปลา ได้เข้ารับรางวลัจากพลเอก ประยทุธ์ 

จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรางวลัรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2563 ถึง 2 

รางวลัด้วยกนั คือ รางวลัพฒันาองค์กรดีเด่น และรางวลัความร่วมมือเพื่อการพฒันาดีเด่น ด้านการยกระดบับริหาร

จดัการองค์กร ประเภทดีเด่น ซึง่จดัโดยส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั  

ในนามของคณะผู้บริหารและพนกังานองค์การสะพานปลา ขอขอบคณุหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนทกุ

ภาคสว่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวประมง ที่ให้ความร่วมมือสนบัสนนุการด าเนินงานด้านการประมง และขอให้

ทกุท่านมัน่ใจว่า องค์การสะพานปลาจะยงัคงท าหน้าที่เป็นที่พึง่และเคียงข้างกบัการประมงไทย ที่สร้างความเป็น

ธรรมให้กบัผู้บริโภค ชาวประมง และพี่น้องชาวไทยตลอดไป 

 

 

                                                                           (ดร.มณเทียร อินทร์น้อย) 

                                                                              ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา 



 
 

 

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ขององค์การสะพานปลา 

1.คณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

 1. นำยชวลิต  ชูขจร     ประธำนกรรมกำร 

  2. ดร.ประยรู ด ำรงชิตำนนท ์    กรรมกำร 

 3. นำงรัชดำภรณ์  รำชเทวินทร์    กรรมกำร 

 4. ดร.จูอะดี  พงศม์ณีรัตน์        กรรมกำร 

 5. นำงสำวชุติมำ  ศรีปรำชญ ์    กรรมกำร 

     (ผูแ้ทนกระทรวงกำรคลงั) 

  6. นำยฆนทั  ครุธกลู     กรรมกำร   

  7. นำยภทัระ ค ำพิทกัษ ์     กรรมกำร 

  ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแล  โดยทั่วไปซ่ึงกิจกำรองค์กำรสะพำนปลำ     
อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีใหร้วมถึง 
  (1) วำงขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรต่ำงๆ ตำมควำมในมำตรำ 5 
  (2) วำงขอ้บงัคบักำรประชุมและกำรด ำเนินกิจกำรของคณะกรรมกำร 
  (3) วำงขอ้บงัคบัวำ่ดว้ยกำรบรรจุ แต่งตั้ง และกำรถอดถอนพนกังำน 
  (4) วำงขอ้บงัคบัว่ำดว้ยระเบียบปฏิบติังำนขององคก์ำรสะพำนปลำ และขอ้บงัคบัว่ำดว้ยระเบียบวินยัและกำร
ลงโทษพนกังำน 
  (5) ก ำหนดอตัรำเงินเดือนของพนกังำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2. คณะอนุกรรมการกลัน่กรองและขับเคลือ่นงานองค์การสะพานปลา 
 1.  นำยชวลิต  ชูขจร    ประธำนอนุกรรมกำร 
              ประธำนกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
 2.  ดร. ประยรู  ด ำรงชิตำนนท ์   อนุกรรมกำร 
             กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
 3.  นำยฆนทั  ครุธกลู    อนุกรรมกำร 
    กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
 4. นำยภทัระ  ค ำพิทกัษ ์    อนุกรรมกำร 
              กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

 

โดยใหค้ณะอนุกรรมกำรฯ มีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 

1. พิจำรณำก ำหนดนโยบำยและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรในด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงก ำกับ          
กำรด ำเนินงำนใหบ้รรลุเป้ำหมำยตวัช้ีวดัตำมบนัทึกขอ้ตกลงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรสะพำนปลำ 

2. พิจำรณำกลัน่กรองเป้ำหมำย แผนกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงงบประมำณและโครงกำรลงทุนของแต่
ละธุรกิจ ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำเพื่อพิจำรณำอนุมติั และในกรณีท่ีสถำนกำรณ์เปล่ียนแปลงไป 
คณะกรรมกำรจะมีกำรพิจำรณำทบทวนกำรใช้งบประมำณและโครงกำรลงทุนท่ีได้รับอนุมติัแลว้ให้เหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์นั้น ๆ 

3. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรลงทุนของแต่ละธุรกิจและรำยงำนผล รวมทั้ง
ปัญหำหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้น และแนวทำงในกำรปรับปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำทรำบ 

4. พิจำรณำทำงเลือกในกำรระดมทุนเม่ือมีควำมจ ำเป็นตอ้งจดัหำแหล่งเงินทุนส ำหรับใช้ในโครงกำรลงทุน   
ต่ำง ๆ เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำอนุมติั 

5. ติดตำมผลกำรใชเ้งินทุน กำรบริหำรเงินทุนและฐำนะกำรเงินของแต่ละธุรกิจ 
6. จดัตั้งคณะท ำงำนเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรจดัท ำขอ้มูล ประเด็นปัญหำ ตลอดจนก ำหนดแนวทำงเพิ่ประสิทธิ

ภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กำรสะพำนปลำในด้ำนต่ำง ๆ ตำมท่ีเห็นสมควร แลว้น ำเสนอคณะกรรมกำรองค์กำร
สะพำนปลำเพื่อพิจำรณำต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3. คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา 
 1.  นำงรัชดำภรณ์  รำชเทวินทร์     ประธำนกรรมกำร 
            กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
 2.  นำงสำวชุติมำ  ศรีปรำชญ ์     กรรมกำร 
              กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
 3.  นำยฆนทั  ครุธกลู      กรรมกำร 
              กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

ให้คณะกรรมกำรฯ มีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ               
และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2555     
4. คณะกรรมการส่งเสริมการประมง 

1.  ดร.จูอะดี  พงศม์ณีรัตน์     ประธำนกรรมกำร 
     กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

ใหค้ณะกรรมกำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 
1 .  พิ จ ำ ร ณ ำ แ ล ะ อ นุ มั ติ เ งิ น ทุ น ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร ป ร ะ ม ง  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ 

จดัระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ. 2496 และตำมวตัถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมกำรประมง โดยให้ควำมช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนบัสนุน ในดำ้นควำมรู้กำรท ำประมงถูกกฎหมำย ดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดำ้นกำรอนุรักษท์รัพยำกร
ประมงและส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมฐำนะสวสัดิกำร อำชีพของชำวประมง บูรณะหมู่บ้ำนชำวประมงแก่ชำวประมง        
หรือสถำบนักำรประมง วิสำหกิจชุมชน สหกรณ์ประมง สมำคมกำรประมง กลุ่มเกษตรกรท ำประมง หรือหน่วยงำนอ่ืน
ท่ีขอควำมช่วยเหลือ กำรส่งเสริม และกำรสนบัสนุน 

2. พิจำรณำและอนุมติัเงินทุนส่งเสริมกำรประมง ตำมขอ้บงัคบัว่ำดว้ยกำรเก็บรักษำและกำรเบิกจ่ำยเงินทุน
ส่งเสริมกำรประมง พ.ศ. 2530 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 ตำมหลกัเกณฑ์ควำมจ ำเป็น และตำมท่ี
คณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำไดมี้มติไว ้

3. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงผลกระทบภำยหลงัจำกใหค้วำมช่วยเหลือ สนบัสนุนไปแลว้ 
 
5. คณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์การสะพาน
ปลา 
  1. นำยฆนทั ครุธกลู    ประธำนอนุกรรมกำร 
                 กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
  2. นำยภทัระ  ค ำพิทกัษ ์         กรรมกำร   
      กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

  
 



 
 

ใหค้ณะอนุกรรมกำรฯ มีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 
1. ก ำหนดขอบเขตและนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำอนุมติั 
2. เสนอแนวปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรต่อคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ พร้อมทั้งใหค้  ำแนะน ำแก่

คณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำในเร่ืองเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
3. สอบทำนกบักรรมกำรและฝ่ำยจดักำรเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
4. พิจำรณำทบทวนแนวปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสำกล และเสนอ

ต่อคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำเพื่อใหมี้กำรพิจำรณำปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภำพและประสิทธิผลอยำ่งต่อเน่ือง 
5. รำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรต่อคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
6. ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงควำมรับผิดชอบต่อสั งคมและกำรพัฒนำอย่ำงย ั่งยืน เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำอนุมติั 
7 .  ใ ห้ ก ำ ร สนั บ ส นุ น ใ นก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ด้ ำ น ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ ก ำ ร พัฒ น ำ  

อยำ่งย ัง่ยนื โดยเขำ้ร่วมประชุมใหแ้นวทำงในกำรด ำเนินงำนและติดตำมงำนเป็นระยะตำมกรอบเวลำท่ีก ำหนด 
8 .  พิ จ ำ รณ ำป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร ด้ ำ น ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ ก ำ ร พัฒ น ำ  

อยำ่งย ัง่ยนื ใหค้  ำแนะน ำเพื่อพฒันำ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
9. ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรพัฒนำอย่ำงย ั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อ

สำธำรณชน 
 
6. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา 

1. นำงสำวชุติมำ  ศรีปรำชญ ์     ประธำนอนุกรรมกำร 
กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
ใหค้ณะอนุกรรมกำรฯ มีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 
1. ก ำหนด และทบทวน นโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง และอ ำนวยกำรในกำรประเมินผลกำรควบคุม

ภำยในขององคก์ำรสะพำนปลำ 
2. ก ำกบัดูแล และควบคุมกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในในภำพรวมใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำร

บริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน ตลอดจนพิจำรณำกลัน่กรองแผนบริหำรควำมเส่ียงประจ ำปี และแผนกำร
ควบคุมภำยในประจ ำปีขององคก์ำรสะพำนปลำก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำใหค้วำมเห็นชอบ 

3. รวบรวม พิจำรณำกลัน่กรอง รำยงำนผล และใหข้อ้คิดเห็นในควำมเส่ียงและควบคุมภำยในท่ีอำจจะเกิดขึ้น 
รวมทั้งแนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุม หรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพฒันำระบบกำรจดักำรบริหำร
ควำมเส่ียงและควบคุมภำยในองค์กำรสะพำนปลำ เพื่อให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเน่ือง  และทบทวนควำมเพียงพอ
เหมำะสมของแผนบริหำรควำมเส่ียงและแนวทำงกำรควบคุมภำยในตำมหลกัเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลงัก ำหนด กบั
สภำพแวดลอ้มองคก์ำรสะพำนปลำเป็นประจ ำทุกปี 

4. ให้ขอ้เสนอแนะ ก ำหนดแนวทำง ประสำนงำน ติดตำม และประเมินผล กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำร
ควบคุมภำยในกบัหน่วยงำนสังกดั และเสนอต่อคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 



 
 

5. สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรดำ้นบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยในใหบ้รรลุเป้ำหมำยของกำร
บริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในองคก์ำรสะพำนปลำ 

6. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงและผลกำรควบคุมภำยในองคก์ำรสะพำนปลำให้คณะกรรมกำรองคก์ำร
สะพำนปลำรับทรำบและพิจำรณำโดยเร็วท่ีสุด 

7. พิจำรณำกลัน่กรอง และให้ขอ้คิดเห็นวำระท่ีมีภำระผูกพนัในระยะยำว มีควำมซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมี
ควำมเส่ียงและควบคุมภำยในท่ีอำจส่งผลกระทบต่อองคก์ำรสะพำนปลำอยำ่งมีนยัส ำคญั ก่อนท่ีจะน ำเสนอวำระนั้น ๆ 
ต่อคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

8. ทบทวนกฎบตัรฯ และควำมเพียงพอในองคป์ระกอบของกฎบตัรฯ 
9. แต่งตั้งคณะท ำงำน คณะกรรมกำร และท่ีปรึกษำไดต้ำมควำมเหมำะสม 
10. ประชุมคณะกรรมกำรฯ อยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง 
11. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำมอบหมำย 
 

7. คณะกรรมการกจิการสัมพนัธ์องค์การสะพานปลา  
  1. นำยภทัระ  ค ำพิทกัษ ์    ประธำนกรรมกำร 
                   กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
  คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพนัธ์มีอ ำนำจหนำ้ท่ีตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบญัญติัแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพนัธ์ 
พ.ศ. 2543 ดงัน้ี 

1. พิจำรณำให้ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ  ตลอดจน
ส่งเสริมและพฒันำกำรแรงงำนสัมพนัธ์ 

2. หำทำงปรองดองและระงบัขอ้ขดัแยง้ในรัฐวิสำหกิจนั้น 

3. พิจำรณำปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในกำรท ำงำน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนำยจ้ำงและลูกจ้ำง และ
รัฐวิสำหกิจนั้น 

4. ปรึกษำหำรือเพื่อแกปั้ญหำตำมค ำร้องทุกขข์องลูกจำ้งหรือสหภำพแรงงำน รวมถึงกำรร้องท่ีเก่ียวกับกำร
ลงโทษทำงวินยั 

5. ปรึกษำหำรือเพื่อพิจำรณำปรับปรุงสภำพกำรจำ้ง  

 

 

 

 

 

 



 
 

8. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา  
 1.  ดร.จูอะดี  พงศม์ณีรัตน์    ประธำนอนุกรรมกำร 
                 กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

2. นำงสำวชุติมำ  ศรีปรำชญ ์   กรรมกำร 
กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

3. นำยภทัระ  ค ำพิทกัษ ์    กรรมกำร 
กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

 

ใหค้ณะกรรมกำรฯ มีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 

1. พิจำรณำด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฎิบติังำนของผูอ้  ำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ ตำมแบบประเมินท่ี
แนบทำ้ยสัญญำจำ้งผูบ้ริหำรในต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำเพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำน
ปลำเพื่อพิจำรณำ 

2. พิจำรณำก ำหนดผลตอบแทนของผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ หลงักำรประเมินผลงำนเม่ือส้ินปี ตำม
หลกัเกณฑแ์ละแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงทรวงกำรคลงั แลว้น ำเสนอคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำน
ปลำต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
9. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 

1.  นำยชวลิต  ชูขจร     ประธำนอนุกรรมกำร 
    ประธำนกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
 

ใหค้ณะอนุกรรมกำรฯ มีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 

1. ให้ค  ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และพิจำรณำกลัน่กรองกฎหมำย ร่ำงขอ้บงัคบั ร่ำงระเบียบ ร่ำงสัญญำ รวมทั้ง
พิจำรณำและวินิจฉยัปัญหำขอ้กฎหมำยและขอ้สัญญำท่ีส ำคญัแก่องคก์ำรสะพำนปลำ ตลอดจนพฒันำงำนดำ้นกฎหมำย
ขององคก์ำรสะพำนปลำใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

2. พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำมอบหมำย หรือท่ีผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำน
ปลำร้องขอในเร่ืองท่ีเห็นวำ่มีควำมส ำคญั 

3. ขอขอ้มูลและค ำช้ีแจงจำกหน่วยงำนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. แต่งตั้งคณะท ำงำน เพื่อด ำเนินกำรตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 

5. งำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย  
 

10. คณะอนุกรรมการ ยุทธศาสตร์ พฒันาองค์กรและดิจิทัล ขององค์การสะพานปลา 

  1. นำยฆนทั ครุธกลู     เป็นประธำนอนุกรรมกำร 
กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

โดยใหค้ณะอนุกรรมกำรฯ มีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

๑. เสนอแนะนโยบำยยทุธศำสตร์ จดัท ำและทบทวนแผนวิสำหกิจ แผนแม่บท แผนปฏิบติักำรประจ ำปี 
แผนกำรเงินกำรลงทุนกำรตลำด แผนกำรบริหำรจดักำรองค์ควำมรู้และนวตักรรม แผนพฒันำทุน
มนุษย ์แผนพฒันำโครงสร้ำงองคก์ำร ค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร แผนมุ่งเนน้ลูกคำ้และผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย แผนดิจิทลั แผนประชำสัมพนัธ์และส่ือสำรองค์กร ให้สอดคลอ้งกบันโยบำยและยทุธศำสตร์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศำสตร์ชำติ แล้วน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรองค์กำร
สะพำนปลำพิจำรณำอนุมติั 

๒. ทบทวน กลัน่กรอง เสนอแนะ เร่งรัด ขบัเคล่ือน ส่งเสริม สนับสนุน และติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไวต้ำมขอ้ ๑.  

๓. บูรณำกำรกำรท ำงำนและแสวงหำควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อ
สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนขององคก์ร  

๔. ก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำศกัยภำพและกำรฝึกอบรมของบุคลำกร ให้สอดคลอ้งกับแผนยุทธศำสตร์
องคก์รและนโยบำยคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ เพื่อพฒันำองคก์รอยำ่งย ัง่ยนื 



 
 

๕. พฒันำและจดัท ำกระบวนกำรทำงธุรกิจ (Business process) และมำตรฐำนกำรปฏิบติังำน (Standard 
operation procedures) เพื่อเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบติัเดียวกนัขององคก์ำรสะพำนปลำ 

๖. แต่งตั้งคณะท ำงำนหรือเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภำยในโดยแจง้ผ่ำนฝ่ำยบริหำรตำมระเบียบองค์กำรสะพำน
ปลำ หำกเป็นบุคคลภำยนอกให้น ำเสนอผ่ำนคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ เพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบติังำนของอนุกรรมกำรฯ ไดต้ำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

๗. งำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำมอบหมำย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

 

 

          

                                                                               

                                                                                นำยชวลิต  ชูขจร   

                                                                               (ประธำนกรรมกำร) 

 

 

 

 

                                                             

          นำงรัชดำภรณ์  รำชเทวินทร์                         นำยภทัระ  ค  ำพิทกัษ ์                     นำยประยรู ด ำรงชิตำนนท์ 

         (กรรมกำร)          (กรรมกำร)         (กรรมกำร) 

 

 

 

                                                                         

  

        นำงสำวจูอะดี  พงศม์ณีรัตน์                          นำงสำวชุติมำ  ศรีปรำชญ ์      นำยฆนทั  ครุธกลู  

        (ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรฯ)                             (ผูแ้ทนกระทรวงกำรคลงั)            (กรรมกำร) 

    (กรรมกำร)             (กรรมกำร)                                            

 

 

 



 
 

ประวตัิคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

 

                      นายชวลติ  ชูขจร 

      * ประธำนกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
       * ประธำนอนุกรรมกำรกลัน่กรองและขบัเคล่ือนงำน 
          องคก์ำรสะพำนปลำ 
             * ประธำนอนุกรรมกำรดำ้นกฎหมำย  
   
  
 
             อายุ  : 63  ปี  
  วันท่ีได้รับต าแหน่ง  :  8  มกรำคม  2562 
  ต าแหน่งปัจจุบัน  :  ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 
     ประวัติการศึกษา   

          ปริญญำตรี  นิติศำสตรบณัฑิต  มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง   พ.ศ. 2522 
      เนติบณัฑิต  ส ำนกังำนอบรมกฎหมำยแห่งเนติบณัฑิตยสภำ   พ.ศ. 2524 

     ปริญญำโท  นิติศำสตรมหำบณัฑิต (กฎหมำยระหวำ่งประเทศ) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง   พ.ศ. 2535 
     ประกำศนียบตัรทำงกฎหมำยมหำชน  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
     การอบรม  

              หลกัสูตรนกับริหำรระดบัสูง : ผูน้ ำท่ีมีวิสัยทศัน์ ประจ ำปี 2548 รุ่นท่ี 44 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำร
พลเรือน 

     หลกัสูตรกำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะส ำหรับนกับริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 5 สถำบนัพระปกเกลำ้ 
     หลกัสูตรกำรบริหำรงำนพฒันำทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื รุ่นท่ี 1 สถำบนัพระปกเกลำ้  

    หลักสูตรกำรก ำกับดูแลกิจกำรส ำหรับกรรมกำรและผูบ้ริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชน         
รุ่นท่ี 9 

หลกัสูตรเสริมสร้ำงสมรรถนะหลกัดำ้นกำรบริหำรส ำหรับนกับริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 7 ส ำนกังำนคณะกรรมกำร       
ขำ้รำชกำรพลเรือน 
    หลกัสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 20 
   ปริญญำบตัรหลกัสูตรวิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร รุ่นท่ี 48 
 
 
 



 
 

  ประสบการณ์ท างานและผลงานท่ีส าคัญ   

  รองเลขำธิกำรส ำนกังำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2548 – 2550 
  ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2550 – 2552 
  หวัหนำ้ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 – 2553 
  รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2553 – 2555 

คณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรขององคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้พ.ศ. 2554 – 2557 
รองประธำนกรรมกำรธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 2555 – 2558 
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2555 – 2558 

  การด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกจิ   
  องคก์ำรสวนสัตว ์
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                  

 

                  นางรัชดาภรณ์  ราชเทวนิทร์   

       * กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

       * ประธำนกรรมกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 

        

 

  
           อายุ  : 62  ปี 
       วันท่ีได้รับต าแหน่ง  :  8  มกรำคม  2562 
        ต าแหน่งปัจจุบัน  :  ประกอบธุรกิจส่วนตวั   
        ประวัติการศึกษา  :  

 ปริญญำตรี ศิลปศำสตรบณัฑิต (กำรบญัชี), นิติศำสตรบณัฑิต 

 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย   
       ประสบการณ์ท างานและผลงานท่ีส าคัญ :   
  มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญดำ้นบญัชี และกำรเงิน 

        การด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกจิ  :  
      - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                     ดร.จูอะดี  พงศ์มณีรัตน์   

            * กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

            * ประธำนกรรมกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรประมง 

           * กรรมกำรคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 

             ของผูอ้  ำนวยกำร 

            อายุ  : 60  ปี 

       วันท่ีได้รับต าแหน่ง  :  8  มกรำคม  2562 
       ต าแหน่งปัจจุบัน  :  เลขำธิกำร ส ำนกังำนมำตรฐำนสินคำ้เกษตรและอำหำรแห่งชำติ   
       ประวัติการศึกษา   

 ปริญญำตรี สำขำวิชำประมง (วท.บ.) 

 ปริญญำโท กำรศึกษำศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร  
  ปริญญำโท สำขำ Fisheries Science,Tokyo University Of Marine Science and Technology  
  ปริญญำเอก สำขำ Aquatic Biosciences,Tokyo University of Marine Science and Technology 
      ประสบการณ์ท างานและผลงานที่ส าคัญ  

  มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญดำ้นกำรประมงและกำรบริหำรงำนภำครัฐ 

      การด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกจิ    
      - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

            นางสาวชุติมา  ศรีปราชญ์   

 * กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

 * ประธำนอนุกรรมกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ 

    ควบคุมภำยในองคก์ำรสะพำนปลำ 

 * กรรมกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบขององคก์ำรสะพำนปลำ  

 *  กรรมกำรคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูอ้  ำนวยกำร 

 * กรรมกำรกิจกำรสัมพนัธ์องคก์ำรสะพำนปลำ 

        
        อายุ  : 51  ปี 
        วันท่ีได้รับต าแหน่ง  :  8  มกรำคม  2562 
        ต าแหน่งปัจจุบัน  :  รองอธิบดี กรมธนำรักษ ์  
        ประวัติการศึกษา   

 ปริญญำตรี รัฐศำสตรบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 
       ประสบการณ์ท างานและผลงานท่ีส าคัญ  

        มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญดำ้นกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ดำ้นกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมเป็นไปได ้  ของโครงกำร 

       การด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกจิ    
      - 

 
 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

                  นายฆนัท  ครุธกูล 

 * กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

 * อนุกรรมกำรกลัน่กรองและขบัเคล่ือนงำนองคก์ำรสะพำนปลำ 

 * กรรมกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบขององคก์ำรสะพำนปลำ 

 * ประธำนอนุกรรมกำรคณะอนุกรรมกำรดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  

    และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ำรสะพำนปลำ 

* ประธำนคณะอนุกรรมกำรยทุธศำสตร์พฒันำองคก์รและดิจิทลัขององคก์ำรสะพำนปลำ 

 

  อายุ  : 47  ปี 
  วันท่ีได้รับต าแหน่ง  :  8  มกรำคม  2562 
  ต าแหน่งปัจจุบัน  :  แพทยป์ระจ ำ คณะแพทยศ์ำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
  ประวัติการศึกษา   

     ปริญญำตรี  แพทยศ์ำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัขอนแก่น,  

            วิทยำศำสตรบณัฑิตสถิติประยกุต ์มหำวิทยำลยัรำชภฎัอุดรธำนี,  

     วิทยำศำสตรบณัฑิต วิทยำศำสตร์กำรแพทย ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
  ประสบการณ์ท างานและผลงานท่ีส าคัญ   
   - 

  การด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกจิ  :  
      - 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

                    ดร.ประยูร  ด ารงชิตานนท์ 

      * กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

      * อนุกรรมกำรคณะอนุกรรมกำรกลัน่กรองและขบัเคล่ือนงำน 

         องคก์ำรสะพำนปลำ 

         

 
อายุ  : 63  ปี 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง  :  13  สิงหำคม  2563 
อาชีพในปัจจุบัน  :  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั โกลบอล เรียลเอสเตท พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั 

 ประวัติการศึกษา   
      ประกำศนียบตัรวิชำชีพ โรงเรียนอสัสัมชญัพำณิชยกำร (Acc-1976) 
      ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บณัฑิต (รัฐศำตร์) ภำคพิเศษ รุ่นท่ี 3 มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

     ปริญญำโท ศิลปศำสตร์มหำบณัฑิต สำขำเศรษฐศำสตร์กำรเมือง คณะเศษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
      ปริญญำเอก รัฐประศำสนศำสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหำวิทยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
 ประสบการณ์ท างานและผลงานท่ีส าคัญ   
      กรรมกำรบริหำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั วิสุธำภณัฑ ์จ ำกดั 
      รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เอสวี ซิต้ี จ ำกดั (มหำชน) 
      กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั สยำมเทคโน ซิต้ี จ ำกดั 

     ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยปรับโครงสร้ำงหน้ีและฝ่ำยพฒันำสินทรัพย ์บรรษทับริหำรสินทรัพยส์ถำบนักำรเงิน 
      มีควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนกำรให้ค  ำปรึกษำเก่ียวกบักำรลงทุน กำรเงิน และ กำรฟ้ืนกิจกำรทั้งท่ีเก่ียวข้อง      
กบัอสังหำริมทรัพย ์และในขอบเขตท่ีนอกเหนือจำกอสังหำริมทรัพย ์

  การด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกจิ   

   - 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

        

         

 

        

       * ประธานกรรมการคณะกรรมการกิจการสมัพนัธ์ 

 

 

 

                           นายภัทระ  ค าพทิักษ์ 

        * กรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
        * อนุกรรมกำรกลัน่กรองและขบัเคล่ือนงำนองคก์ำรสะพำนปลำ 
            * กรรมกำรคณะอนุกรรมกำรดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  
               และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ำรสะพำนปลำ 
 
 

        อายุ  : 57  ปี 
  วันท่ีได้รับต าแหน่ง  :  12  พฤษภำคม  2563 
   อาชีพในปัจจุบัน  :  อำชีพอิสระ 
   ประวัติการศึกษา   

       ปริญญำตรี  คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
   หลกัสูตรกำรเมืองกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  ส ำหรับนกับริหำร ระดบัสูง รุ่นท่ี 11 (ปปร. 11) 
   ประสบการณ์ท างานและผลงานท่ีส าคัญ   

   มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญดำ้นกำรส่ือสำรมวลชน และดำ้นกฎหมำย 

   การด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกจิ   
   องคก์ำรสวนสัตว ์
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

คณะผู้บริหารองค์การสะพานปลาระดับสูง 

 

 

 

 

 

 

           ดร.มณเฑียร  อินทร์นอ้ย 

                                                                     ผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

            พ.ต.ต. อภิชำติ  ม่วงศรีงำม   นำยอมรศกัด์ิ  พนัธุรักษ ์   นำยศุภชยั  ดำวลัย ์

รองผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ          รองผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ    รองผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

                   ดำ้นบริหำร                               ดำ้นสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง          ดำ้นพฒันำกิจกำรประมง 

 

 

 



 
 

              

               ดร.มณเฑียร  อินทร์นอ้ย             
         * ผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
         * เลขำนุกำรคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              อายุ  : 58  ปี 

 วันท่ีได้รับต าแหน่งผู้อ านวยการ : 18 มิถุนำยน 2562 
           ประวัติการศึกษา :  
  ปริญญำตรี 
  ปริญญำโท 
  ปริญญำเอก 
          การอบรม 
   กำรอบรม นงส. 
     ประชุมร่วมกบัคณะกรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์ 
   กำรสัมมนำเพื่อมอบนโยบำยและทิศทำงกำรพฒันำรัฐวิสำหกิจ 
   กำรประชุมช้ีแจงนโยบำยรัฐบำลต่อผูบ้ริหำรระดบัสูง 
  ประสบการณ์ท างาน 
  1. กรรมกำร บริษทั อำเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ำกดั (มหำชน)       7.  กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั สมำร์ท เซฟเวอร์ 
บำลำนซ์ จ ำกดั   (ธุรกิจเหมืองแร่)               (ธุรกิจพลงังำน)   
  2. กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ดิไอคอน ออฟ สมุย จ ำกดั       8.  กรรมกำรบริหำร บริษทั บำ้นรำชประสงค์
          จ ำกดั (มหำชน) (ธุรกิจอสังหำริมทรัพย)์ 
  3. ประธำนกรรมกำร บริษทั คอร์เทค คอร์เปอร์เรชัน่ จ ำกดั        9.  กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ บริษทั เอเซีย 
จอยท ์พำโน  (ธุรกิจระบบรักษำควำมปลอดภยั)            รำม่ำ จ ำกดั (มหำชน) (ธุรกิจพลงังำน)     
          4. กรรมกำร บริษทั ดิไอคอนออฟ ล ำปำง จ ำกดั       10. กรรมกำร บริษทั รูฟท๊อฟ สเปคตรัม จ ำกดั  

                 (ธุรกิจอสังหำริมทรัพย)์                            (ธุรกิจพลงังำน) 
  5. กรรมกำรบริหำร บริษทั เค.ซี. พร๊อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน)  11. ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั บำ้นรำช

ประสงค ์จ ำกดั  (ธุรกิจอสังหำริมทรัพย)์                  (มหำชน) (ธุรกิจอสังหำริมทรัพย)์ 

  6. รองกรรมกำรบริษทั อำเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ำกดั (มหำชน)12. ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยจดักำรแลดูแลทรัพยสิ์น  
บรรษทั (ธุรกิจเหมืองแร่)                             บริหำรสินทรัพยไ์ทย (หน่วยงำนรัฐ) 



 
 

   13. กรรมกำรกลัน่กรองบริหำรงำน กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย    17. กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ซิกม่ำเฮำส์ซ่ิง 
จ ำกดั (หน่วยงำนรำชกำร)                            (ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและพฒันำอสังหำริมทรัพย)์ 
  14. กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย         18. กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั หำดใหญ่สินธุ
ทรัพยพ์ฒันำ (หน่วยงำนรำชกำร)              จ ำกดั (ธุรกิจอสังหำริมทรัพย)์ 
     15. ผูช่้วยผูจ้ดักำร บริษทั กรุงไทย พร๊อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์   19. กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เอม็ - พี ดีไซน์  
จ ำกดั (หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ)                                 (ธุรกิจอสังหำริมทรัพย)์ 
  16. กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั โชคไมตรี จ ำกดั                    20.  กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เบสทโ์ฮม จ ำกดั 
       (ธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย)์              (ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง) 
    
   การมีส่วนได้เสียกบัองค์การสะพานปลา :  
   ไม่มี 
    ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          
   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                 

  พ.ต.ต. อภิชาติ  ม่วงศรีงาม             
         รองผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
                          ดำ้นบริหำร 
 

 

 

 
   
  
  
                

 
 
อายุ  : 56 ปี 
วันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง: 1 มีนำคม 2563 

           ประวัติการศึกษา :  
  ปริญญำตรี 
  ปริญญำโท 
          การอบรม 
  1. หลกัสูตรเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ระดบับริหำร จำกกระทรวงแรงงำน 
  2. หลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดำ้นพลงังำนประจ ำอำคำร 
  3. หลกัสูตรกำรบริหำรพสัดุ จำกสมำคมนกัพสัดุแห่งประเทศไทย 
  4. หลกัสูตรพฒันำบุคลำกรดำ้นกำรจดักำรพลงังำนและกำรบ ำรุงรักษำงำน ระบบวิศวกรรมรุ่นท่ี 1  
  5. สัมมนำมำตรฐำนระบบไฟฟ้ำสวำ่งฉุกเฉินและโคมฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉิน  
   6.สัมมนำกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัพระรำชบญัญติักำรร่วมลงทุนระหวำ่งรัฐและเอกชน 
   7. ภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตรปี 2562 และแนวโนม้ปี 2563 
   8. เครือข่ำยผูบ้ริหำรนกัวิจยัรุ่นท่ี 2 กำรน ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำนพฒันำบุคลำกรวิจยัและสนับสนุน 

บุคลำกรวิจยัเพื่อพฒันำขอ้เสนอโครงกำรวิจยั 
   9. เครือข่ำยผูบ้ริหำรนกัวิจยั รุ่นท่ี 2 กำรศึกษำดูงำน ณ ต่ำงประเทศ 
   10. เครือข่ำยผูบ้ริหำรนกัวิจยั รุ่นท่ี 2 กำรศึกษำดูงำนในประเทศ 
   11. เครือข่ำยผูบ้ริหำรนกัวิจยั รุ่นท่ี 2 ภำคบรรยำย 
  ประสบการณ์ท างาน 
   1. ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำร โรงพยำบำลธนบุรีบ ำรุงเมือง 
   2. รองผูอ้  ำนวยกำร โรงพยำบำลเมืองพทัยำ  
   3. ผูก้  ำกบักำรอ ำนวยกำร โรงพยำบำลต ำรวจ 
   4. สำรวตัร ฝ่ำยนโยบำยและแผนยทุธศำสตร์ ทวิทยำลยัพยำบำลต ำรวจ ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 
   การมีส่วนได้ส่วนเสียกบัองค์การสะพานปลา 
   ไม่มี 
  ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
   ไม่มี 



 
 

              

                นายอมรศักดิ์  พนัธุรักษ์             
         รองผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
      ดำ้นสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง 
 

 

 

 
 
 
   
           

  

  

 

 

   

             อายุ  : 58  ปี 
วันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : 1 มิถุนำยน 2561 

             ประวัติการศึกษา :  
  ปริญญำตรี 
  ปริญญำโท 
             การอบรม : 
  กำรประชุมวิชำกำรเศรษฐกิจสีน ้ ำเงินของประเทศไทย คร้ังท่ี 1 “ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจภำคทะเลไทยสู่
กำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื” 
  ประชุมหำรือเก่ียวกบัปัญหำรำคำสินคำ้สัตวน์ ้ำตกต ่ำ 
  หุน้ส่วนยทุธศำสตร์กำรคำ้กลุ่มจงัหวดัไทย - เพื่อนบำ้นเพื่อกำรพฒันำตลำดสู่สำกล 
              ประสบการณ์ท างาน 
  1. ผูอ้  ำนวยกำรนิคมสหกรณ์ตึก 
  2. สหกรณ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
  3. สหกรณ์จงัหวดับุรีรัมย ์
  4. สหกรณ์จงัหวดันครรำชสีมำ 
  5. ผูต้รวจรำชกำรกรม 
  6. รองผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ ดำ้นพฒันำกิจกำรประมง 
   7. รักษำกำรในต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
  8. รองผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ ดำ้นสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง 
            การมีส่วนได้ส่วนเสียกบัองค์การสะพานปลา 
  ไม่มี 
            ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
            ไม่มี 



 
 

              

                 นายศุภชัย  ดาวลัย์              
        รองผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ    
              ดำ้นพฒันำกิจกำรประมง 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  อายุ  : 60  ปี  
วันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : 1 กุมภำพนัธ์ 2560 

               ประวัติการศึกษา :  
  ปริญญำตรี 
               การอบรม : 
  กำรประชุมศูนยติ์ดตำมและแกไ้ขปัญหำภยัพิบติัดำ้นกำรเกษตร คร้ังท่ี 1 
  กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ ปี ....หวัขอ้ กำรวำงแผนเชิงยทุธศำสตร์ 
  กำรสัมมนำเพื่อมอบนโยบำยและทิศทำงกำรพฒันำรัฐวิสำหกิจ 
             ประสบการณ์ท างาน: 
  1.หวัหนำ้ส ำนกังำนท่ำเทียบเรือประมงชุมพรและหลงัสวน 
  2. หวัหนำ้ส ำนกังำนท่ำเทียบเรือประมงระนอง 
  3. หวัหนำ้ส ำนกังำนสะพำนปลำนครศรีธรรมรำช (ช่วยปฎิบติัหนำ้ท่ี) 
  4. ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง 2 
  5. รองผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ ดำ้นสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง 
  6. รองผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ ดำ้นพฒันำกิจกำรประมง 
            การมีส่วนได้ส่วนเสียกบัองค์การสะพานปลา 
  ไม่มี 
            ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
            ไม่มี 
 

 

 



 
 

              
 

 

 

 

              

นำยวงศพ์ิทวสั  โชคชยัวิชิตกุล 

ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

              
 

 

 

 

              

นำยวุฒิพงษ ์ ศกัด์ิสิทธ์ิ 

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพฒันาองคก์ร 

              
 

 

 

 

              

นำงสมรัก  บุษปธ ำรง 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน 

              
 

 

 

 

              

นำยโสภณ  ประภำนุกิต 

ผู้อ านวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 

              
 

 

 

 

              

นำยอนนัต ์ ฤทธิรุตม์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 2 

              
 

 

 

 

              

(วำ่ง) 
ผู้อ านวยการฝ่ายยทุธศาสตร์การพฒันา  

 

คณะผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

              
 

 

 

 

              

(วำ่ง) 
ผู้อ านวยการฝ่ายสง่เสริมและโครงการพิเศษ 

              
 

 

 

 

              

(วำ่ง) 
ผู้อ านวยการฝ่ายสินเชื่อและบริหารตลาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนกบริหารการประชุม (7) 

แผนกออกแบบและ 
สถาปัตยกรรม (7) 

แผนกวิศวกรรมและ 
พัฒนาสินทรัพย์ (7) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.วิจัยและ 
พัฒนา (8) 

แผนกบริหารสินเช่ือ (7) 

แผนกสินเช่ือการประมง (7) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน (9) 

ฝ่ายบริหารและ
พัฒนาองค์กร (9) 

ฝ่ายบัญชี
การเงิน (9) 

ฝ่ายสินเชื่อและ
บริหารการตลาด (9) 

ฝ่ายสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง 1 (9) 

ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา (9) 

แผนกสารบรรณ (7) 

แผนกประชาสัมพันธ์ (7) 

แผนกบัญชีการเงิน (7) 

สนง.ทร.ภก. (8) 

ฝ่ายส่งเสริมและ
โครงการพิเศษ (9) 

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา 

ผังบริหารและแบ่งส่วนงานองค์การสะพานปลา 

สนง.อำนวยการ (8) 
รองผู้อำนวยการ (10) 

ด้านพัฒนากิจการประมง 

สนง.บริหารทรัพยากร 
บุคคล (8) 

สนง.กฎหมาย (8) 

สนง.เทคโนโลย ี
สารสนเทศ (8) 

แผนกการเจ้าหน้าที่ (7) 

แผนกฝึกอบรม (7) 

แผนกสวัสดิการและ 

แรงงานสัมพันธ์ (7) 

แผนกระเบียบวินัย (7) 

สนง.บัญชี (8) 

สนง.การเงิน (8) 

แผนกรับ-จ่ายเงิน (7) 
แผนกงบประมาณ (7) 

สนง.บริหารหนี้ (8) 

สนง.บริหารการ 
พัสดุ (8) 

สนง.ยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน (8) 

สนง.ติดตามและ
ประเมินผล (8) 

สนง.วิศวกรรมและ 
สิ่งแวดล้อม (8) 

สนง.ส่งเสริมการ 
ประมง (8) 

สนง.บริหารสินเชื่อ
และการตลาด (8) 

สนง.บริหารการตลาด
และกิจกรรมสังคม (8) 

สนง.บริหาร
โครงการพิเศษ (8) สนง.สป.สป. (8) 

สนง.สป.กท. (8) 

แผนกธุรการและ
สถานที่ (7) 

สนง.สป.สค. (8) 

สนง.ทร.ชพ. (7) 

สนง.ทร.หลังสวน (7) 
((7) 
สนง.ทร.สฏ. (7) 

สนง.ทร.ตร. (7) 

กลุ่มงานสะพานปลาและทา่
เทียบเรือประมง (7) 

สนง.ทร.หป. (7) 

สนง.ทร.ปน. (8) 

สนง.ทร.สข. (8) 

สนง.ทร.รน. (8) 

สนง.ทร.สต. (7) 

สนง.ทร.นธ. (7) 

ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบย้อน 
กลับสัตวน์้ำ (8) 

รองผู้อำนวยการ (10) 
ด้านบริหาร 

รองผู้อำนวยการ (10) 
ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

สนง.สป.นศ. (8) 

สนง.ทร.อ่างศิลา (7) 

ฝ่ายสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง 2 (9) 

สนง.เลขานุการผู้อำนวยการ (8) 

คณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

คณะกรรมการตรวจสอบ 



 
 

รายนามเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 

ล าดับ ต าแหน่ง รายช่ือ 

1 ผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ ดร.มณเฑียร อินทร์นอ้ย 

2 รองผูอ้  ำนวยกำร ดำ้นบริหำร  พ.ต.ต. อภิชำติ  ม่วงศรีงำม  

3 รองผูอ้  ำนวยกำร ดำ้นพฒันำกิจกำรประมง นำยศุภชยั ดำวลัย ์

4 รองผูอ้  ำนวยกำร ดำ้นสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง  นำยอมรศกัด์ิ พนัธุรักษ ์

5 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  นำยวงศพ์ิทวสั โชคชยัวิชิตกุล   

6 หวัหนำ้ส ำนกังำนเลขำนุกำรผูอ้  ำนวยกำร    - วำ่ง -  

7 หวัหนำ้ส ำนกังำนอ ำนวยกำร นำงเสำวนีย ์โกมลวงษว์ณิศ   

8 หวัหนำ้ศูนยป์ฏิบติักำรตรวจสอบยอ้นกลบัสัตวน์ ้ำ    - วำ่ง -  

9 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและพฒันำองคก์ร  นำยวุฒิพงษ ์ศกัด์ิสิทธ์ิ  

10 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีกำรเงิน  นำงสมรัก บุษปธ ำรง  

11 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยยทุธศำสตร์กำรพฒันำ    - วำ่ง -  

12 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสินเช่ือและบริหำรกำรตลำด   - วำ่ง -  

13 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยส่งเสริมและโครงกำรพิเศษ    - วำ่ง -  

14 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือ 1 นำยโสภณ ประภำนุกิต  

15 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือ 2 นำยอนนัต ์ฤทธิรุตม ์ 

16 หวัหนำ้ส ำนกังำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล    - วำ่ง -  

17 หวัหนำ้ส ำนกังำนกฎหมำย   - วำ่ง -  

18 หวัหนำ้ส ำนกังำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ  นำยธนศกัด์ิ ฉตัรเฉลิมกิจ 

19 หวัหนำ้ส ำนกังำนบญัชี น.ส สำยสุนีย ์พลูวณิชสกุล  

20 หวัหนำ้ส ำนกังำนกำรเงิน น.ส.จิรำพร พงษศิ์ริ  

21 หวัหนำ้ส ำนกังำนบริหำรหน้ี  น.ส.ทศันำพร พุ่มพวง 

22 หวัหนำ้ส ำนกังำนบริหำรกำรพสัดุ น.ส.สุปรำณี พลวำรี  

23 หวัหนำ้ส ำนกังำนยทุธศำสตร์และแผนงำน  น.ส.อ ำไพ ทรัพยเ์จริญพนัธ์  

24 หวัหนำ้ส ำนกังำนติดตำมและประเมินผล  น.ส.ปิยวรรณ แกว้กลำ้  

25 หวัหนำ้ส ำนกังำนวิศวกรรมและส่ิงแวดลอ้ม  นำยอคันีย ์สงวนภกัด์ิ  

26 หวัหนำ้ส ำนกังำนสินเช่ือและบริหำรสินเช่ือ    - วำ่ง -  

27 หวัหนำ้ส ำนกังำนบริหำรกำรตลำดและกิจกรรมสังคม   - วำ่ง -  



 
 

28 หวัหนำ้ส ำนกังำนส่งเสริมกำรประมง   - วำ่ง -  

29 หวัหนำ้ส ำนกังำนบริหำรโครงกำรพิเศษ   - วำ่ง -  

30 หวัหนำ้ส ำนกังำนวิจยัและพฒันำ   - วำ่ง -  

  กลุ่มงำนสะพำนปลำและท่ำเทียบรือประมง   

31 หวัหนำ้ส ำนกังำนสะพำนปลำกรุงเทพ   - วำ่ง -  

32 หวัหนำ้ส ำนกังำนสะพำนปลำสมุทรปรำกำร   - วำ่ง -  

33 หวัหนำ้ส ำนกังำนสะพำนปลำสมุทรสำคร นำยวีระ ศรีชยั  

34 หวัหนำ้ส ำนกังำนท่ำเทียบเรือประมงชุมพร   - วำ่ง -  

35 หวัหนำ้ส ำนกังำนท่ำเทียบเรือประมงหลงัสวน   - วำ่ง -  

36 หวัหนำ้ส ำนกังำนท่ำเทียบเรือประมงสุรำษฎร์ธำนี   - วำ่ง -  

37 หวัหนำ้ส ำนกังำนท่ำเทียบเรือประมงหวัหินและปรำณบุรี นำงอำภรณ์ ฮึกหำญ 

38 หวัหนำ้ส ำนกังำนท่ำเทียบเรือประมงตรำด นำยสัจพร นันท์ค  ำ  (ปฏิบัติ
หนำ้ท่ี) 

39 หวัหนำ้ส ำนกังำนท่ำเทียบเรือประมงอ่ำงศิลำ   - วำ่ง -  

40 หวัหนำ้ส ำนกังำนสะพำนปลำนครศรีธรรมรำช   - วำ่ง -  

41 หวัหนำ้ส ำนกังำนท่ำเทียบเรือประมงปัตตำนี นำยทวีศกัด์ิ สักกุณำ  

42 หวัหนำ้ส ำนกังำนท่ำเทียบเรือประมงภูเก็ต   - วำ่ง -  

43 หวัหนำ้ส ำนกังำนท่ำเทียบเรือประมงสงขลำ  น.ส.จุติพร  ไชยมณี 

44 หวัหนำ้ส ำนกังำนท่ำเทียบเรือประมงระนอง นำยค ำรน สุวรรณะ 

45 หวัหนำ้ส ำนกังำนท่ำเทียบเรือประมงสตูล น.ส.ซำรินำ หมำดรำ  

46 หวัหนำ้ส ำนกังำนท่ำเทียบเรือประมงนรำธิวำส  นำยฮูลฮุดี นิฮะ (ปฏิบติัหนำ้ท่ี) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ความเป็นมาและพฒันาการ 

  แต่เดิมกำรขนถ่ำยและจ ำหน่ำยสินคำ้สัตวน์ ้ ำเคม็ของจงัหวดัพระนครหรือกรุงเทพมหำนครในปัจจุบนั มี

ศูนยร์วมอยู่ท่ีถนนทรงวำด อ ำเภอสัมพนัธวงศ์ กำรจ ำหน่ำยสัตวน์ ้ ำจืดมีศูนยร์วมอยู่ท่ีหัวล ำโพง ริมคลองผดุงกรุงเกษม 

สถำนท่ีทั้งสองแห่งดงักล่ำวคบัแคบและสกปรกท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงไม่สะดวก ในปี พ.ศ. 2491 องค์กำร

อำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) ไดส่้งคณะผูเ้ช่ียวชำญมำศึกษำภำวกำรณ์ประมงของประเทศไทยตำมค ำร้อง

ขอของรัฐบำล คณะผูเ้ช่ียวชำญไดเ้สนอว่ำระบบตลำดปลำท่ีมีอยู่เดิมขำดหลกักำรด ำเนินงำนทำงวิชำกำรและขำดกำร

สงเครำะห์ในดำ้นสังคมและเศรษฐกิจสมควรท่ีรัฐบำลจะเขำ้ด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงในดำ้นต่ำง ๆ 6 ประกำร ดงัน้ี 

1. บริกำรเก่ียวกบักำรขนส่งสัตวน์ ้ำไปสู่ตลำด (กำรขนส่ง) 
2. บริกำรเก่ียวกบักำรเก็บสินคำ้สัตวน์ ้ำท่ีสะพำนปลำ (หอ้งเยน็) 
3. กำรจดัระบบประมูลสินคำ้สัตวน์ ้ำ (ตลำดกลำงหรือสะพำนปลำ) 
4. จดัองคก์ำรใหช้ำวประมงกูย้มืเงินทุนและออมสิน (สินเช่ือกำรเกษตร) 
5. บริกำรเก่ียวกบัใหสิ้นเช่ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์กำรประมง (เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

กำรประมง) 

6. บริกำรเก่ียวกบักำรส่งเสริมกำรประมง แนะน ำทำงวิชำกำรและอ่ืน ๆ ตลอดจนบริกำรเก่ียวกบักำร
เจ็บป่วย (วิชำกำรและสวสัดิกำร) 

เพื่อด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำเศรษฐกิจกำรประมงด้ำนกำรตลำด  กรมประมง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์จึงไดจ้ดัท ำโครงกำรเสนอรัฐบำล เม่ือรัฐบำลรับหลกักำรและเห็นชอบให้ด ำเนินกำรแลว้  กรมประมงจึงไดเ้ร่ิม

งำนในกำรก่อสร้ำงสะพำนปลำของรัฐขึ้นท่ีริมฝ่ังแม่น ้ ำเจำ้พระยำ ต ำบลยำนนำวำ อ ำเภอยำนนำวำ จงัหวดัพระนคร ในปี 

พ.ศ. 2946 ต่อมำไดมี้กำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญติัจดัระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ. 2496 เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2496 อนั

เป็นกฎหมำยในกำรจดัตั้งองคก์ำรสะพำนปลำ โดยจดัอยูใ่นกลุ่มเกษตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วตัถุประสงค์ในการจัดตั้ง  

  ตำมพระรำชบญัญติัจดัระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ. 2496 ก ำหนดให้จดัตั้ง  “องค์กำรสะพำนปลำ” ขึ้น 

โดยมีวตัถุประสงค ์

1. จดัด ำเนินกำรและน ำมำซ่ึงควำมเจริญของสะพำนปลำ ตลำดสินคำ้สัตวน์ ้ ำ และอุตสำหกรรมกำร
ประมง 

2. จดัด ำเนินกำร หรือควบคุม และอ ำนวยบริกำรซ่ึงกิจกำรแพปลำ กำรขนส่ง และกิจกำร  อ่ืนๆ อนั
เก่ียวกบักิจกำรแพปลำ  

3. จดัส่งเสริมฐำนะ สวสัดิกำร หรืออำชีพของชำวประมง และบูรณะหมู่บำ้นกำรประมง 
4. จดัส่งเสริมสหกรณ์หรือสมำคมกำรประมง 

 

การด าเนินงานขององค์การสะพานปลา 

ภารกิจเชิงสังคม เป็นงำนในเชิงรัฐสวสัดิกำร เพื่อสนับสนุนกำรประกอบอำชีพประมง   ซ่ึงเป็น

กำรเกษตรสำขำหน่ึงท่ีมกัจะถูกมองขำ้ม และไม่มีหน่วยงำนของรัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรง ท ำให้กำรพฒันำโครงสร้ำง

พื้นฐำน เพื่อรองรับอำชีพประมงมีค่อนขำ้งจ ำกดั ในขณะท่ีสินคำ้ประมง จดัเป็นสินคำ้ส่งออกท่ีส ำคญั ท ำรำยไดใ้ห้กบั

ประเทศปีละกว่ำ 200,000 ลำ้นบำท อีกทั้งยงัเป็นอำหำรหลกัท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร และส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของ

ประชำชนเคียงคู่กบักบัขำ้วซ่ึงไดรั้บกำรดูแลจำกภำครัฐในอนัดบัตน้ๆ  องคก์ำรสะพำนปลำในฐำนะท่ีเป็นรัฐวิสำหกิจ ซ่ึง

มีลกัษณะงำนเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัชำวประมงโดยตรง และมีวตัถุประสงคก์ำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบญัญติัจดัตั้งองคก์ร

เพื่อสนบัสนุนกำรประกอบอำชีพประมง จึงไดเ้ปิดด ำเนินงำนสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงรวม 18 แห่ง ตลอดแนว

ชำยฝ่ังทะเลทั้งในภำคใต ้   ภำคตะวนัออก รวมทั้งกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล เพื่อให้บริกำรแก่ชำวประมง และผู ้

ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหมี้สถำนท่ีในกำรประกอบอำชีพ รำยละเอียดดงัน้ี 

  (1) การจัดบริการพืน้ฐานทางการประมง  

จดัให้มีบริกำรพื้นฐำนเพื่อรองรับอำชีพประมง โดยเฉพำะท่ำเทียบเรือประมงและตลำดสินคำ้สัตวน์ ้ ำท่ี

ไดม้ำตรฐำน พร้อมส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็น โดยคิดค่ำบริกำรในอตัรำต ่ำ  และให้บริกำรแก่ทุกคนอย่ำงเสมอภำค  

ป้องกันกำรผูกขำด  รักษำระดับรำคำสัตว์น ้ ำให้เป็นธรรมแก่ผูซ้ื้อและผูข้ำย ตลอดจนส่งเสริมอำชีพประมง ปัจจุบนั

องคก์ำรสะพำนปลำไดเ้ปิดด ำเนินงำนสะพำนปลำ 4 แห่ง และท่ำเทียบเรือประมง 14 แห่ง ดงัน้ี 

 

 

 



 
 

ช่ือหน่วยงานและวันเปิดด าเนินการ สถานท่ีตั้งและเนือ้ที่ 

1.สะพานปลากรุงเทพ 

เปิดด ำเนินงำน 15  เมษำยน  2496 

ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำเจ้ำพระยำ เลขท่ี 149 ซอยเจริญกรุง  

58  ถนนเจริญกรุง  แขวงยำนนำวำ  เขตสำทร  กรุงเทพฯ 

มีเน้ือท่ี  8  ไร่  29  ตำรำงวำ โทรศพัท์ 02-211-7300  

โทรสำร 02-212- 5899 

2.สะพานปลาสมุทรสาคร 

เปิดด ำเนินงำน 15  เมษำยน  2511   

ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำท่ำจีน  เลขท่ี  1024  ถนนวิเชียรโชฎก  

ต ำบลมหำชัย   อ ำ เภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัด

สมุทรสำคร  มีเน้ือท่ี  7  ไร่  3  งำน  28.2  ตำรำงวำ  

โทรศพัท ์034-422-803  โทรสำร 034-820-320 

3.  สะพานปลาสมุทรปราการ   

เปิดด ำเนินงำน 20  มิถุนำยน  2525 

 

ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำเจำ้พระยำ  เลขท่ี  340  หมู่ท่ี  6  ถนน

ทำ้ยบำ้น  ต ำบลทำ้ยบำ้น  อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  

จงัหวดัสมุทรปรำกำร  มีเน้ือท่ี  84  ไร่   

โทรศพัท ์02-173-9046-7  โทรสำร 02-173-9015 

4.  สะพานปลานครศรีธรรมราช   

เปิดด ำเนินงำน  22  กุมภำพนัธ์  2534 

ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ำปำกพนงั  หมู่ท่ี  4  ต ำบลปำกพนงั  ฝ่ัง

ตะวนัตก  อ ำเภอปำกพนงั  จงัหวดันครศรีธรรมรำช   

มีเน้ือท่ี  115  ไร่   

โทรศพัท ์075-444-033  โทรสำร 075-444-033 

5. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา   

เปิดด ำเนินงำน  7  เมษำยน  2501   

ตั้งอยู่ริมทะเล  หมู่ท่ี  4  ต ำบลอ่ำงศิลำ  อ ำเภอเมือง

ชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี  มีเน้ือท่ี  1  ไร่  1  งำน  65  ตำรำง

วำ 

6.  ท่าเทียบเรือประมงระนอง    

เปิดด ำเนินงำน 1 มีนำคม  2507   

ตั้ งอยู่ริมฝ่ังคลองท่ำด่ำน  ถนนสะพำนปลำ  ต ำบล

ปำกน ้ำ  อ ำเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง เน้ือท่ี 29  ไร่  

2  งำน  64.5  ตำรำงวำ 

โทรศพัท ์077-816-224  โทรสำร 077-816-223 

7.  ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน   

เปิดด ำเนินงำน 14 ตุลำคม  2508   

ตั้งอยู่ริมทะเลปลำยถนนชมสินธุ์ ต ำบลหัวหิน อ ำเภอ

หัวหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มีเน้ือท่ี  3  ไร่  1 งำน    

20 ตำรำงวำ   

โทรศพัท ์/ โทรสำร 032-511-178  



 
 

8.  ท่าเทียบเรือประมงสงขลา  1    

เปิดด ำเนินงำน 10  กุมภำพนัธ์  2509   

ตั้งอยูริ่มทะเลสำบสงขลำ  ถนนวิเชียรชม  ต ำบลบ่อยำง  

อ ำเภอเมืองสงขลำ  จงัหวดัสงขลำ มีเน้ือท่ี  1  ไร่       90  

ตำรำงวำ 

โทรศพัท ์074-311-444  โทรสำร 074-313-606 

9.  ท่าเทียบเรือประมงสงขลา  2  (ท่าสะอ้าน)   

เปิดด ำเนินงำน  1  กรกฎำคม  2540   

 

ตั้งอยู่ริมทะเลสำบสงขลำ  บริเวณท่ำสะอำ้น เลขท่ี  1  

ถนนท่ำเทียบเรือ  ต ำบลบ่อยำง  อ ำเภอเมืองสงขลำ  

จงัหวดัสงขลำ  มีเน้ือท่ี 22 ไร่ 3 งำน 1.75  ตำรำงวำ 

โทรศพัท ์074-324-853  โทรสำร 074- 324-856 

10. ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี  

เปิดด ำเนินงำน  26  มกรำคม  2510   

ตั้งอยู่ริมทะเล  ต ำบลปำกน ้ ำปรำณบุรี  อ ำเภอปรำณบุรี  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มีเน้ือท่ี  500  ตำรำงวำ 

11.  ท่าเทียบเรือประมงตราด   

เปิดด ำเนินงำน  16  พฤษภำคม  2511 

ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำตรำด ต ำบลวงักระแจะ อ ำเภอเมือง

ตรำด  จงัหวดัตรำด  มีเน้ือท่ี  27  ไร่  33  ตำรำงวำ  

โทรศพัท ์039-511-176  

12.  ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี   

เปิดด ำเนินงำน  23  สิงหำคม  2512 

ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ำตำปี  เลขท่ี  3/1  ถนนตน้โพธ์ิ   ต ำบล

ตลำดล่ำง  อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี  จงัหวดัสุรำษฎร์

ธำนี  มีเน้ือท่ี  2 ไร่   

โทรศพัท ์077-272-545  โทรสำร 077-281-545 

13.  ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี   

เปิดด ำเนินงำน  10  สิงหำคม  2515 

ตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำปัตตำนี  ต ำบลบำนำ  อ ำเภอเมือง

ปัตตำนี  จงัหวดัปัตตำนี มีเน้ือท่ี 93 ไร่ 3 งำน         1.45  

ตำรำงวำ 

โทรศพัท ์073-414-112  โทรสำร 073-414-115 

14.  ท่าเทียบเรือประมงหลงัสวน   

เปิดด ำเนินงำน  7  ตุลำคม  2517   

ตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำหลังสวน  ต ำบลปำกน ้ ำหลังสวน  

อ ำเภอ  หลงัสวน จงัหวดัชุมพร  มีเน้ือท่ี 7 ไร่ 2 งำน  10 

ตำรำงวำ 

โทรศพัท ์077-521-122  โทรสำร 077-521-130 



 
 

15.  ท่าเทียบเรือประมงภูเกต็   

เปิดด ำเนินงำน  9  กุมภำพนัธ์  2522 

ตั้งอยูริ่มฝ่ังคลองท่ำจีน  หมู่ท่ี  1  ถนนศรีสุทศัน์  ต ำบล

รัษฎำ  อ ำเภอเมืองภูเก็ต  จงัหวดัภูเก็ต  มีเน้ือท่ี       371  

ไร่ 

โทรศพัท ์076-614-151-4  โทรสำร 076-614-151 

16.   ท่าเทียบเรือประมงสตูล    

เปิดด ำเนินงำน  19  สิงหำคม  2524 

ตั้งอยู่ริมฝ่ังคลองบ ำบัง  ต ำบลต ำมะลัง  อ ำเภอเมือง

สตูล  จงัหวดัสตูล   มีเน้ือท่ี  106  ไร่   

โทรศพัท ์074-710-633  โทรสำร 074-710-634 

17.  ท่าเทียบเรือประมงชุมพร    

เปิดด ำเนินงำน  25  มกรำคม  2528 

ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำท่ำตะเภำ  เลขท่ี  400  หมู่ท่ี  8  ต ำบล

ปำกน ้ ำ อ ำเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร  มีเน้ือท่ี  140  

ไร่ 

โทรศพัท ์077-521-122  โทรสำร 077-521-130 

18.  ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส   

เปิดด ำเนินงำน  1  พฤษภำคม  2541 

ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำบำงนรำ  เลขท่ี  56/7  ถนนตำกใบ  

ต ำบลบำงนำค  อ ำเภอเมืองนรำธิวำส  จงัหวดันรำธิวำส   

มีเน้ือท่ี 17 ไร่ 1 งำน 25.5  ตำรำงวำ   

โทรศพัท ์073-522-162  โทรสำร 073-522-161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

(2) การพฒันาการประมง   

ไดแ้ก่ภำรกิจในกำรพฒันำอำชีพกำรท ำประมงตลอดจนน ำมำซ่ึงควำมเจริญของสะพำนปลำ      และท่ำ

เทียบเรือประมง ตลำดกลำงสินคำ้สัตวน์ ้ำและอุตสำหกรรมประมง โดยกำรพฒันำสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง ซ่ึง

เป็นสถำนท่ีขนถ่ำยและจ ำหน่ำยสินคำ้สัตว์น ้ ำจำกเรือประมง ตลำดกลำงสินคำ้สัตว์น ้ ำ นับเป็นขั้นตอนส ำคญัในกำร

ควบคุมคุณภำพสัตว์น ้ ำ ควำมเป็นธรรมในกำรซ้ือขำยสัตว์น ้ ำ ควำมสะอำดถูกสุขอนำมยั ตลอดจนควำมเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และกำรให้บริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ นบัเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยในกำรรักษำคุณภำพและท ำให้มีกำร

ใชป้ระโยชน์สัตวน์ ้ำอยำ่งคุม้ค่ำ ส่งเสริมคุณภำพสินคำ้สัตวน์ ้ำของไทยใหมี้มำตรฐำนเป็นท่ียอมรับของตลำดโลก องคก์ำร

สะพำนปลำจึงมีโครงกำรท่ีจะพฒันำสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงทุกแห่งให้ไดม้ำตรฐำนสุขอนำมยัทั้งในเร่ือง

ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรขนถ่ำย กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มและกำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  (3) การส่งเสริมการประมง 

เป็นภำรกิจส ำคญัอีกส่วนหน่ึงตำมท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัจดัระเบียบกิจกำรแพปลำ โดยกำร

ช่วยเหลือส่งเสริมฐำนะและสวสัดิกำรและกำรประกอบอำชีพใหแ้ก่ชำวประมง รวมถึงสนบัสนุนเงินทุนในกำรด ำเนินงำน

ให้แก่สมำคมประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรท ำประมงต่ำง ๆ เงินทุนท่ีน ำมำช่วยเหลือดงักล่ำวเรียกว่ำเงินทุน

ส่งเสริมกำรประมง ซ่ึงตำมพระรำชบญัญติัจดัระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ. 2496 ไดก้ ำหนดใหอ้งคก์ำรสะพำนปลำแบ่งเงิน

ค่ำบริกำรท่ีเรียกเก็บจำกผูป้ระกอบกิจกำรแพปลำร้อยละ 25 ของค่ำบริกำรท่ีเก็บไดน้ ำมำใชจ่้ำยในกำรส่งเสริมกำรประมง

ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรประมง 

 ภารกิจเชิงธุรกิจ เป็นกำรด ำเนินงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรหำรำยไดจ้ำกทรัพยำกรท่ีองค์กำรมีอยู่ ทั้งใน

ดำ้นของท่ีดิน ทรัพยสิ์น บุคลำกร ประสบกำรณ์ และองคค์วำมรู้ รวมถึงควำมเช่ือถือในฐำนะองคก์รของรัฐ เพื่อลดกำร

พึ่งพำรำยไดจ้ำกภำคประมงทะเลเช่นท่ีเป็นมำในอดีต และเป็นกำรแกไ้ขปัญหำฐำนะกำรเงินในระยะยำว ส ำหรับกำร

ด ำเนินงำนในเชิงธุรกิจ ไดแ้ก่ 

(1) การบริหารทรัพย์สิน    

ไดแ้ก่กำรจดัหำประโยชน์จำกท่ีดิน อำคำร และส่ิงปลูกสร้ำงในสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงต่ำงๆ 

ทั้งในรูปของกำรให้เช่ำและกำรให้สิทธิในกำรเขำ้ท ำธุรกิจจดัเป็นส่วนหน่ึงของกำรให้บริกำร      และเป็นแหล่งรำยไดท่ี้

ส ำคญั เน่ืองจำกสะพำนปลำ และท่ำเทียบเรือ ประมงขององคก์ำรสะพำนปลำจดัเป็นศูนยร์วมธุรกิจประมง ซ่ึงจ ำเป็นตอ้ง

มีกำรประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนั เช่น โรงน ้ำแขง็ หอ้งเยน็ โรงงำนแปรรูปสัตวน์ ้ำ        อู่เรือ-คำนเรือ เป็นตน้ ไม่นบัรวม

อำคำรส ำนักงำนของผูป้ระกอบกำรแพปลำ กำรให้เช่ำพื้นท่ีเพื่อแปรรูปเบ้ืองต้น บรรจุหีบห่อ  หรือแม้แต่จ ำหน่ำย

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่ำงๆ กำรวำงแผนบริหำรทรัพยสิ์นอย่ำงมีประสิทธิภำพนอกจำกจะเป็นกำรส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ซ่ึงสนบัสนุนและเก่ียวขอ้งกบักำรประมงแลว้ ยงัมีส่วนในกำรพฒันำศกัยภำพของพื้นท่ีและช่วยสร้ำงรำยได ้



 
 

(2) การด าเนินงานเชิงพาณิชย์เพือ่หารายได้ 

 เป็นกำรด ำเนินงำนภำยใตก้รอบภำรกิจเพื่อหำรำยไดเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน   ปัจจุบนัองค์กำร

สะพำนปลำด ำเนินงำนในเชิงพำณิชยโ์ดยกำรใหสิ้นเช่ือแก่ผูป้ระกอบกำรประมง และเกษตรกรผูเ้พำะเล้ียงสัตวน์ ้ำ ในกำร

จดัหำปัจจยักำรผลิต เช่น เคร่ืองมืออุปกรณ์ท ำประมง กำรปรับปรุงเรือประมง อำหำรสัตวน์ ้ ำ เป็นตน้ นอกจำกน้ีองคก์ำร

สะพำนปลำยงัมีแผนขยำยงำนดำ้นกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และผลิตภณัฑป์ระมงภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ขององคก์ำรสะพำน

ปลำ  

บทบาทขององค์การสะพานปลาในการพฒันาอุตสาหกรรมประมง 

  ในโครงสร้ำงของอุตสำหกรรมประมงของไทย จุดอ่อนท่ีสุดก็คือกำรตลำดสัตวน์ ้ำ ซ่ึงหำกกำรตลำดสัตว์

น ้ ำได้รับกำรพัฒนำให้ดีขึ้ นกว่ำในปัจจุบัน อุตสำหกรรมประมงของไทยจะเจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้ น และผู ้ท่ีอยู่ใน

อุตสำหกรรมน้ีจะได้รับผลประโยชน์อย่ำงยุติธรรม ท่ีส ำคัญท่ีสุดทรัพยำกรประมงท่ีมีอยู่จ  ำกัดจะถูกใช้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

  องค์กำรสะพำนปลำมีวตัถุประสงค์หลำยประกำรในกำรด ำเนินงำน แต่วตัถุประสงค์หลกั คือ      กำร

พฒันำกำรตลำดสัตวน์ ้ ำของไทยให้เจริญกำ้วหนำ้ทดัเทียมประเทศท่ีพฒันำแลว้ เพื่อให้ชำวประมง มีฐำนะทำงเศรษฐกิจ

และสังคมท่ีดีขึ้นกวำ่ในปัจจุบนั และท ำใหป้ระชำชนไทยไดบ้ริโภคสัตวน์ ้ ำท่ีมีคุณภำพตอบสนองนโยบำยรัฐบำลในดำ้น

อำหำรปลอดภยั (Food Safety) ในรำคำท่ีเป็นธรรมตลอดจนยกระดบัฐำนะของประเทศเป็นครัวโลกในอนำคต 

  กำรด ำเนินงำนขององคก์ำรสะพำนปลำในปัจจุบนั ทั้งภำรกิจเชิงสังคมและเชิงพำณิชย ์ทั้งในลว้นมีส่วน

ช่วยทั้งทำงตรงและทำงออ้มในกำรพฒันำอุตสำหกรรมประมงของไทย อำทิเช่น 

(1) จดัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกขั้นพื้นฐำน(Basic Infrastructure) ตำมมำตรฐำนสุขอนำมยั สะพำนปลำ

และท่ำเทียบเรือประมง ส ำหรับกำรขนถ่ำยสัตวน์ ้ำ กำรซ้ือขำยสัตวน์ ้ำ ตลอดจนพฒันำระบบกำรซ้ือขำยดว้ยวิธีกำรประมูล 

ซ่ึงเป็นวิธีท่ียติุธรรมท่ีสุดส ำหรับผูซ้ื้อและผูข้ำยสัตวน์ ้ำ 

(2) ส่งเสริมกำรรวมตวัของชำวประมง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ชำวประมงพื้นบำ้น เพื่อใหช้ำวประมงมีอ ำนำจ

ต่อรองมำกขึ้น องค์กำรสะพำนปลำไดจ้ดังบประมำณส ำหรับสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มชำวประมง    ทั้งในรูป

ของกำรใหเ้ปล่ำและกำรใหกู้โ้ดยคิดดอกเบ้ียในอตัรำต ่ำและมีระยะเวลำใชเ้งินตน้คืนในระยะยำว 

 (3) จดัสรรเงินสนบัสนุนกำรวิจยัในสำขำวิชำกำรประมงแก่นกัวิจยัในสถำบนักำรศึกษำเพื่อให้ไดม้ำซ่ึง

ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำเรือและเคร่ืองมือท ำกำรประมง 

 (4) ใหเ้งินสนบัสนุนเป็นทุนกำรศึกษำแก่บุตรชำวประมงท่ีมีฐำนะยำกจน 

 (5) ใหเ้งินกูแ้ก่ชำวประมงและผูป้ระกอบธุรกิจกำรประมง 



 
 

 (6) จดัสรรงบประมำณส ำหรับกำรพฒันำชุมชนประมง โดยมุ่งเนน้กำรพฒันำส่ิงอ ำนวยควำม สะดวก

ขั้นพื้นฐำน เช่น จดัหำแหล่งน ้ำสะอำด สร้ำงถนน ทำงเดินส ำหรับชุมชนประมง 

 (7) ปรับปรุงคุณภำพบริกำรและสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่ำงผูใ้ช้บริกำรได้แก่ชำวประมงแพปลำ 

สถำบนัชำวประมงและผูป้ระกอบกำรท่ีเก่ียวขอ้งในรูปแบบกำรเป็นพนัธมิตรร่วมกนัในกำรพฒันำอำชีพท่ีเก่ียวกบักำร

ประมง 

วิสัยทัศน์ 

องค์การสะพานปลาผู้น าในการบริหารจัดการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น ้าท่ีถูกสุขอนามัย ทันสมัย

และได้มาตรฐานสากล 

 พนัธกจิ 

         1. พมันำและบริหำรจดักำรสะพำนปลำท่ำเทียบเรือ (ตลำดสินคำ้สัตวน์ ้ ำและผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ ำ) อย่ำงมี

มำตรฐำนสุขอนำมยัและเป็นธรรม 

  2. จดัเก็บค่ำใชบ้ริกำรสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือ และกำรใชท้รัพยสิ์นสะพำนปลำท่ำเทียบเรือ 

  3. สนบัสนุนส่งเสริมควำมรู้เทคโนโลย ีและอำชีพใหแ้ก่ชำวประมง 

4. พฒันำระบบกำรบริหำรองคก์ร และฐำนะกำรเงินดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัใหมี้ประสิทธิภำพ 

ยุทธศาสตร์ 

  ยทุธศำสตร์ท่ี 1. พฒันำและปรับปรุงกำรบริหำรจดักำรสู่องคก์รท่ีทนัสมยัอยำ่งมีธรรมำภิบำล 

  ยทุธศำสตร์ท่ี 2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงใหถู้กสุขอนำมยั 

  ยทุธศำสตร์ท่ี 3. สร้ำงศกัยภำพกำรจดัหำรรำยได ้และพฒันำสะพำนปลำท่ำเทียบเรือประมงใหท้นัสมยั 

  ยุทธศำสตร์ท่ี 4. ขยำยเครือข่ำยและส่งเสริมธุรกิจชำวประมงและผูป้ระกอบกำรให้มีควำมเติบโตและ

ยัง่ยนืในอำชีพชำวประมง 

 

 

 

 

 



 
 

ผลงานเด่นปี 2563 

1. โครงการพฒันาธุรกจิท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา 

                  ท่ำเทียบเรือประมงอ่ำงศิลำเป็น 1 ใน 18 ท่ำเทียบเรือประมงขององคก์ำรสะพำนปลำ (อสป.) ก่อสร้ำงเม่ือปี พ.ศ. 

2501 ตำมขอ้เรียกร้องของชำวประมง จงัหวดัชลบุรี ดว้ยขณะนั้น บริเวณชุมชนดงักล่ำวไม่มีท่ีจอดเรือประมงพื้นบำ้นและเรือ

สำธำรณะ นบัแต่ก่อสร้ำงแลว้เสร็จ ท่ำเทียบเรือประมงอ่ำงศิลำไดใ้หบ้ริกำรขนถ่ำยสัตวน์ ้ำท่ีไดจ้ำกกำรท ำประมงพื้นบำ้นและ

ประมงพำณิชยใ์นอ่ำวไทย บริเวณจงัหวดัชลบุรีและจงัหวดัใกลเ้คียง ต่อมำไดพ้ฒันำเป็นตลำดสัตวน์ ้ ำส ำหรับนกัท่องเท่ียว    

มีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้สัตวน์ ้ ำมีชีวิต สดและผลิตภณัฑป์ระมงแปรรูปโดยกลุ่มเกษตรกรท ำประมงและชุมชนชำวประมงในต.

อ่ำงศิลำ และพื้นท่ีใกลเ้คียง สร้ำงรำยไดใ้หแ้ก่ชุมชนอ่ำงศิลำและจงัหวดัชลบุรีไม่นอ้ยกวำ่ปีละ200 ลำ้นบำท   

  ในระยะแรกของกำรด ำเนินงำน องคก์ำรสะพำนปลำไดใ้ห้สิทธิกลุ่มเกษตรกรท ำประมงอ่ำงศิลำบริหำรจดักำร 

เพื่อให้บริกำรสมำชิก แต่ภำยหลงัจำกท่ีมีกำรเติบโตของตลำดสัตว์น ้ ำบนสะพำนเทียบเรือเน่ืองจำกได้รับควำมนิยมจำก

นักท่องเท่ียว เร่ิมมีปัญหำควำมขดัแยง้ระหว่ำงผูค้ำ้และกลุ่มเกษตรกรท ำประมงอ่ำงศิลำเร่ือยมำ คณะกรรมกำรองค์กำร

สะพำนปลำจึงมีมติให้ยกเลิกสัญญำกับกลุ่มฯ และให้องค์กำรสะพำนปลำจัดเตรียมแนวทำงกำรบริหำรงำนท่ำเทียบ

เรือประมงอ่ำงศิลำเสนอต่อคณะกรรมกำร ระหว่ำงนั้นไดมี้ควำมพยำยำมของผูค้ำ้ในกำรท ำเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงำนท่ี

เก่ียวขอ้ง ส่งผลให ้จ.ชลบุรี มีค  ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมแกไ้ขปัญหำ ทร.อ่ำงศิลำและประชุมจดัระเบียบท่ำเทียบเรือใหม่ แต่จำก

กำรส ำรวจพื้นท่ีพบว่ำตวัสะพำนจะอยู่ในสภำพช ำรุดเสียหำยอย่ำงหนกั โดยเฉพำะส่วนปลำยสะพำนท่ีใชใ้นกำรเทียบท่ำขน

ถ่ำยสัตวน์ ้ ำ องคก์ำรสะพำนปลำจึงไดมี้หนงัสือแจง้ยกเลิกกำรใชป้ระโยชน์สะพำนในกำรขนถ่ำยสัตวน์ ้ ำไปยงัเจำ้ท่ำภูมิภำค

สำขำชลบุรี โดยอนุญำตใหผู้ค้ำ้ใชพ้ื้นท่ีดำ้นทำ้ยสะพำนเพื่อจ ำหน่ำยสินคำ้ประมงเป็นกำรชัว่ครำวเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน 

ในระหวำ่งองคก์ำรสะพำนปลำเตรียมแผนปรับปรุงซ่อมแซม และจดัหำงบประมำณมำด ำเนินกำร 

 องคก์ำรสะพำนปลำจะเปิดด ำเนินกำรตลำดประมงพื้นบำ้นท่ำเทียบเรือประมงอ่ำงศิลำ ซ่ึงจะให้บริกำรขนถ่ำย

สินคำ้สัตวน์ ้ ำท่ีไดจ้ำกกำรท ำประมงพื้นบำ้นและประมงพำณิชยท่ี์ถูกกฎหมำยในน่ำนน ้ ำและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ

ของจ.ชลบุรีและจงัหวดัชำยฝ่ังตะวนัออก  

  
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

2. การรับรางวลั 
องคก์ำรสะพำนปลำไดรั้บรำงวลั รัฐวิสำหกิจดีเด่น ประจ ำปี 2563  2 รำงวลั  
1. รำงวลัพฒันำองคก์รดีเด่น 
2. รำงวลัควำมร่วมมือเพื่อกำรพฒันำดีเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการด าเนินงาน 
งำนใหบ้ริกำรสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง 
1.ข้อมูลด้านการให้บริการ 
ขอ้มูลดำ้นกำรใหบ้ริกำร        
         ปีงบประมำณ  2563 องค์กำรสะพำนปลำไดใ้ห้บริกำรสถำนท่ีขนถ่ำยสินคำ้สัตวน์ ้ ำและจ ำหน่ำยสินคำ้สัตว์น ้ ำให้แก่
ชำวประมงและผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประมงโดยมีเรือประมงเขำ้มำขนถ่ำยสินคำ้สัตวน์ ้ ำทั้งส้ิน 33,378 เท่ียว มี
รถยนต์บรรทุกเขำ้มำขนถ่ำยสินคำ้สัตว์น ้ ำทั้งส้ิน 21,030 เท่ียว เรือลดลง 5.163 % รถยนต์บรรทุกเพิ่มขึ้น 12.725 % จำก
ปีงบประมำณ  2562 ตำมล ำดบั ส ำหรับปริมำณสัตวน์ ้ ำเพิ่มขึ้น 0.835 % และมูลค่ำสัตวน์ ้ ำเพิ่มขึ้น 11.106  % จำกปีประมำณ 
2562         
ขอ้มูลดำ้นบริกำรประจ ำปีงบประมำณ  2563   
หน่วยงำน  สินคำ้สัตวน์ ้ำ 

 
ยำนพำหนะน ำเขำ้ 

 

ปริมำณ  มูลค่ำ  เรือ รถ แพปลำ ผูซ้ื้อ  
( ตนั ) ( ลำ้นบำท ) ( เท่ียว ) ( เท่ียว ) ( รำย ) ( รำย )  

1.สะพำนปลำกรุงเทพ 14,986 882 0 14,626 21 400  
2.สะพำนปลำสมุทรปรำกำร 13,388 528 791 0 10 13  
3.สะพำนปลำสมุทรสำคร 38,622 437 3,818 0 14 19  
4.สะพำนปลำนครศรีธรรมรำช 6,216 275 622 13 3 9  
5.ท่ำเทียบเรือประมงหวัหิน 0 0 0 0 0 0  
6.ท่ำเทียบเรือประมงชุมพร 20,961 579 4,495 0 13 22  
7.ท่ำเทียบเรือประมงสุรำษฎร์ธำนี 2,161 45 221 349 2 6  
8.ท่ำเทียบเรือประมงปัตตำนี 93,384 4,419 7,309 1,978 18 230  
9.ท่ำเทียบเรือประมงสตูล 7,484 188 340 2,265 2 3  
10.ท่ำเทียบเรือประมงภูเก็ต 39,379 2,248 6,576 274 20 35  
11.ท่ำเทียบเรือประมงระนอง 14,178 1,087 2,475 0 14 45  
12.ท่ำเทียบเรือประมงสงขลำ 1 0 0 0 0 0 0  
13ท่ำเทียบเรือประมงสงขลำ2 25,556 1,440 4,727 1,525 32 40  
14.ท่ำเทียบเรือประมงนรำธิวำส 3,212 54 1,378 0 2 2  
15.ท่ำเทียบเรือประมงหลงัสวน 1,369 40 626 0 3 10  
รวม 280,896 12,221 33,378 21,030 154 834  

***หมำยเหตุ 1. ท่ำเทียบเรือประมงปรำณบุรี ท่ำเทียบเรือประมงตรำด ท่ำเทียบเรือประมงสงขลำ 1 ไม่มีกำรขนถ่ำยสัตวน์ ้ ำ   2. ท่ำเทียบ

เรือประมงอ่ำงศิลำ ก ำลงัปรับปรุงสะพำนใหม    3. ท่ำเทียบเรือประมงหวัหินปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแลว้แต่ไม่มีกำรขนถ่ำย 



 
 

 

2. การลงทุนเพือ่ขยายงานและซ่อมแซมบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างต่างๆ ซ่ึงใช้ขนถ่ายและจ าหน่ายสินค้าสัตว์น ้า  

ปีงบประมาณ  2563  องค์การสะพานปลาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อขยายงานและซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งปลูก

สร้างของหน่วยงานต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภท/หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณขององค์การสะพาน
ปลา 

รวม 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบกลางฯ ครุภัณฑ์ งบลงทุน งบซ่อมแซม 

1. การลงทุนใหม่หรือขยายงานท่ี 
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

- - - - - - 

2. การลงทุนเพือ่ปรับปรุงและ 
    บ ารุงรักษาส่ิงปลกูสร้าง 

      

 2.1  สะพำนปลำกรุงเทพ - - - - 1,500,000.00 1,500,000.00 
 2.2 สะพำนปลำสมุทรปรำกำร - - - - 200,000.00 200,000.00 
 2.3  สะพำนปลำสมุทรสำคร - - - 4,010,400.00 100,000.00 4,110,400.00 
 2.4  ท่ำเทียบเรือประมงตรำด - - - - 50,000.00 50,000.00 
 2.5  ท่ำเทียบเรือประมงอ่ำงศิลำ - 91,163,566.66 - 188,200.00 50,000.00 91,401,766.66 
 2.6  ท่ำเทียบเรือประมงหวัหิน - - - - - - 
 2.7  ท่ำเทียบเรือประมงชุมพร - - - 111,000.00 50,000.00 161,000.00 
 2.8  ท่ำเทียบเรือประมงหลงัสวน 20,986,168.50 - - - 5,000.00 20,991,168.50 
2.9  ท่ำเทียบเรือประมงสุรำษฎร์ธำนี - - - - 30,000.00 30,000.00 
2.10 สะพำนปลำนครศรีธรรมรำช - - - 137,800.00 30,000.00 167,800.00 
2.11 ท่ำเทียบเรือประมงสงขลำ 1 - - - - - - 
2.12 ท่ำเทียบเรือประมงสงขลำ 2  - - - 200,000.00 153,000.00 353,000.00 
2.13 ท่ำเทียบเรือประมงปัตตำนี 40,697,150.00 - - 3,600,000.00 250,000.00 44,547,150.00 
2.14 ท่ำเทียบเรือประมงนรำธิวำส - - - 24,900.00 30,000.00 54,900.00 
 2.15 ท่ำเทียบเรือประมงระนอง - - - 164,300.00 100,000.00 264,300.00 
2.16 ท่ำเทียบเรือประมงภูเก็ต 35,019,660.00 - - 37,400.00 500,000.00 35,557,060.00 
2.17 ท่ำเทียบเรือประมงสตูล - - - - 100,000.00 100,000.00 
2.18 ส่วนกลำง - - - 2,561,000.00 - 2,561,000.00 
รวม 96,702,978.50 91,163,566.66 - 11,035,000.00 3,148,000.00 202,049,545.16 

 

 

 



 
 

 

สรุปผลด าเนินงานการปล่อยสินเช่ือ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

งานส่งเสริมการประมง 

ปีงบประมำณ 2563 องคก์ำรสะพำนปลำไดจ้ดัสรรเงินทุนส่งเสริมกำรประมง เป็นเงินทั้งส้ิน 135,316.26 บำท ดงัน้ี 

ประเภทงาน จ านวน  (บาท) 
1.  ส่งเสริมฐำนะและสวสัดิกำร 
เป็นเงินท่ีจ่ำยใหแ้ก่โครงกำรต่ำง ๆ  ตำมท่ีสมำคมประมง  สหกรณ์ประมง  กลุ่ม
เกษตรกรท ำประมงเสนอ (โดยประมำณ)  
2.  ส่งเสริมอำชีพฯ 
3.  เงินอุดหนุน 
เป็นเงินอุดหนุนท่ีจ่ำยใหก้บักลุ่มสมำคม กลุ่มสหกรณ์กำรประมงตำมท่ีไดรั้บค ำร้องขอ
ตำมท่ีไดต้ั้งงบประมำณไว ้แต่จะจ่ำยใหไ้ม่เกินหลกัเกณฑช่์วยเหลือท่ีเงินทุนส่งเสริม
กำรประมงก ำหนด  ดงัน้ี 
     -  เงินอุดหนุนสมำคม  กลุ่มเกษตรกร  และสหกรณ์กำรประมง 
     -  เงินสมทบและเงินอุดหนุนใหทุ้นกำรศึกษำ 
     -  อ่ืน ๆ   
4.  ทุนกำรศึกษำแก่บุตรชำวประมงผูป้ระสบภยัทำงทะเล  จ ำนวน  1  คน 
 

101,316.26 
 
 

10,000.00 
 
 
 
 

10,000.00 
......-...... 
......-....... 
14,000.00 

 

 

 

 

 

ประเภท จ านวน มูลค่า วงเงินกู้ เงินสมทบ 
อวน - - - - 
กระบะ - - - - 
เกียร์เรือ - - - - 
ซ่อมแซมปรับปรุงเรือ 39 11,250,000 11,250,000 - 
รวมทั้งส้ิน 39 11,250,000 11,250,000 - 



 
 

 

ผลการด าเนินงานธุรกจิการประมง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

กำรด ำเนินธุรกิจกำรประมงเป็นกิจกรรมสนบัสนุนเพื่อช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนแก่ชำวประมง  ตลอดจนเป็นกำร

เพิ่มรำยไดแ้ก่องคก์ำรสะพำนปลำ  เพื่อพฒันำและปรับปรุงงำนใหดี้ขึ้น 

                          หน่วย : ลำ้นบำท 

ประเภท รายได้ 
(รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร) 

รายจ่าย กำไร 
(ขาดทุน)  สุทธิ 

1.  โครงกำรตลำดสินคำ้สัตวน์ ้ำ
และผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ำแปรรูป 
(รวมส ำนกัรวบรวมและกระจำย
สินคำ้สัตวน์ ้ำ) 
 
2.  โครงกำรพฒันำและ
สนบัสนุนกำรประมง 
 

1,252,468.41 
 
 
 
 

4,105,059.80 

2,830,879.49 
 
 
 
 

3,727,367.95 

(1,578,411.08) 
 
 
 
 

377,691.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

องคก์ำรสะพำนปลำ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

------------------------------------------- 

                   หน่วย : บำท  

         หมำยเหต ุ     2563                   2562 

    

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  5  68,586,159.50   42,155,701.81  

 ลูกหน้ีเงินกูโ้ครงกำรพฒันำกำรประมง  6  13,796,551.07    20,119,778.25  

 ลูกหน้ีโครงกำรซ้ือขำยสินคำ้สัตวน์ ้ำ    209,687.72    204,927.72  

    และผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ำแปรรูป         

 ลูกหน้ีเงินกูก้องทุนสวสัดิกำร   7  31,371,010.00    33,795,031.31  

 เงินลงทุนชัว่ครำว    8  76,201,940.76    84,897,677.69  

 สินคำ้คงเหลือ          54,315.52    11,326.00  

 วสัดุคงเหลือ       412,730.44    365,187.87  

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน    9  37,833,118.13    25,548,920.37  

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน     228,465,513.14    207,098,551.02  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

 เงินลงทุนระยะยำว    10  63,378,255.71    72,318,255.71  

 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์    11          1,016,938,293.24             918,864,823.06  

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    12  5,936,607.13    6,747,287.46  

 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน   13  19,449,861.67    20,247,161.67  

 เงินประกนัและเงินมดัจ ำ      321,962.83    321,962.83  



 
 

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   1,106,024,980.58    1,018,499,490.73  

รวมสินทรัพย์        1,334,490,493.72   1,225,598,041.75  

         

*****หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

องคก์ำรสะพำนปลำ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

------------------------------------------- 

                   หน่วย : บำท  

      หมำยเหต ุ 2563   2562 

         

หนีสิ้นและส่วนของทุน         

หนีสิ้นหมุนเวียน         

 เจำ้หน้ีกำรคำ้       285,680.00    28,560.00  

 รำยไดรั้บล่วงหนำ้      1,800,577.58    1,366,926.14  

 ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย     14  22,245,697.78    22,337,301.02  

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน      1,980,935.41    1,402,438.14  

  รวมหน้ีสินหมุนเวียน     26,312,890.77    25,135,225.30  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         

 เงินรับฝำก     15  8,325,861.76    6,775,081.18  

 เงินประกนั       25,151,120.13    24,427,567.83  

 รำยไดร้อกำรรับรู้    16  17,148,406.09    19,081,098.14  

 รำยไดจ้ำกกำรรับบริจำครอกำรรับรู้  17  939,024,670.74    838,157,780.63  

 กองทุนสงเครำะห์ผูป้ฏิบติังำน   18  103,388,311.82    116,358,481.03  

 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนระยะยำว 19  58,121,645.00    54,217,393.00  

  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน    1,151,160,015.54   1,059,017,401.81  

รวมหนีสิ้น        1,177,472,906.31   1,084,152,627.11  

 



 
 

 

ส่วนของทุน         

 ทุน        16,758,479.28    16,758,479.28  

 กองทุนสวสัดิกำร      50,806,517.58    49,700,744.24  

 ก ำไรสะสม       89,452,590.55    74,986,191.12  

รวมส่วนของทุน        157,017,587.41    141,445,414.64  

รวมหนีสิ้นและส่วนของทุน      1,334,490,493.72   1,225,598,041.75  

         

*** หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

องคก์ำรสะพำนปลำ 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

------------------------------------------- 

                หน่วย : บำท 

       หมำยเหต ุ  2563  2562 

          

รำยได ้          

 รำยไดจ้ำกโครงกำรซ้ือขำยสินคำ้สัตวน์ ้ำ     1,232,199.87  965,974.14  

    และผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ำแปรรูป         

 รำยไดจ้ำกค่ำบริกำรและค่ำธรรมเนียม   21   123,983,294.52   86,256,999.35  

 รำยไดก้องทุนสวสัดิกำร        1,756,441.00  1,838,033.82  

 รำยไดค้่ำเช่ำ      22  54,982,930.73  54,828,646.32  

 รำยไดอ่ื้น      23   58,782,771.62   57,624,082.38  

  รวมรำยได ้        240,737,637.74  201,513,736.01  

ค่ำใชจ่้ำย          

 ตน้ทุนโครงกำรซ้ือขำยสินคำ้สัตวน์ ้ำ      1,075,428.83   773,035.89  

    และผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ำแปรรูป         

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำร   24   172,209,915.38   180,360,324.55  

 ค่ำใชจ่้ำยกองทุนสวสัดิกำร       1,443,570.68   1,132,967.18  

 ค่ำเส่ือมรำคำอำคำรและอุปกรณ์    11   36,514,219.10   35,395,069.17  

 ค่ำตดัจ ำหน่ำย      12   846,006.34   605,582.49  

 ค่ำเส่ือมรำคำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  13  797,300.00   797,300.00  

 ค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรประมง     98,567.00   379,350.74  



 
 

 

 ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรประมง        -     147,300.00  

 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน         3,460,005.21   8,171,789.87  

  รวมค่ำใชจ่้ำย     25   216,445,012.54    227,762,719.89  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี         24,292,625.20    (26,248,983.88) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่          

 รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั      

   

  ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรผลประโยชน์พนกังำน  72,408.66  (268,260.01) 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี       24,365,033.86    (26,517,243.89) 

          

** หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี       

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

องคก์ำรสะพำนปลำ 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

------------------------------------------- 

               หน่วย : บำท 

           ทุน    กองทุนสวสัดิกำร ก ำไรสะสม     รวม 

           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2561  16,758,479.28      49,086,177.85           101,962,480.56   167,807,137.69  

กองทุนสวสัดิกำร            -          614,566.39                   (459,045.55)          155,520.84  

ขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี            -                              -                 (27,003,191.04)   (27,003,191.04) 

เงินทุนส่งเสริมกำรประมง องคก์ำรสะพำนปลำ   -      -             485,947.15            485,947.15  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562    16,758,479.28       49,700,744.24    74,986,191.12     141,445,414.64  

           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2562     16,758,479.28         49,700,744.24             74,986,191.12        141,445,414.64  

กองทุนสวสัดิกำร               -            1,105,773.34      (508,226.64)           597,546.70  

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี                 -                     -                    23,841,673.61       23,841,673.61  

เงินทุนส่งเสริมกำรประมง องคก์ำรสะพำนปลำ      -                     -             523,360.25            523,360.25  

ปรับเงินรำยไดแ้ผน่ดินปี 2560                           -         -             355,605.75            355,605.75  

รำยไดแ้ผน่ดินคำ้งน ำส่ง                -         -         (9,746,013.54)     (9,746,013.54) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563   16,758,479.28           50,806,517.58      89,452,590.55  157,017,587.41  

           

*** หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี       

    



 
 

           

องคก์ำรสะพำนปลำ 

งบกระแสเงินสด 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

------------------------------------------- 

           หน่วย : บำท 

        หมำยเหต ุ       2563       2562 

        

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน        

 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี        24,292,625.20   (26,248,983.88) 

 รำยกำรปรับปรุงกระทบก ำไรส ำหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)       

    จำกกิจกรรมด ำเนินงำน       

  ค่ำเส่ือมรำคำอำคำรและอุปกรณ์      36,514,219.10   35,395,069.17  

  ค่ำเส่ือมรำคำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน         797,300.00         797,300.00  

  ค่ำตดัจ ำหน่ำย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์           846,006.34         605,582.49  

  (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น             (3,738.90)     1,674,990.48  

  หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรำยกำร)          8,524,791.14      (441,548.33) 

  สิทธิกำรเช่ำโอนเป็นรำยได ้    16   (3,963,664.05)   (3,804,854.02) 

  รำยไดจ้ำกกำรรับบริจำครอกำรรับรู้โอนเป็นรำยได ้  17  (29,801,311.10)  (27,944,527.67) 

  ตน้ทุนบริกำร - ภำระผกูพนัผลประโยชน์   19     4,194,158.00      17,327,934.00  

       พนกังำนระยะยำว      

  ตน้ทุนดอกเบ้ีย - ภำระผกูพนัผลประโยชน์   19  1,257,836.00         1,236,136.00  

       พนกังำนระยะยำว      

 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์       



 
 

    และหน้ีสินด ำเนินงำน        42,658,221.73    (1,402,901.76) 

 สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง        

  ลูกหน้ีเงินกูโ้ครงกำรพฒันำกำรประมง      3,743,024.04      2,014,513.15  

  ลูกหน้ีโครงกำรซ้ือขำยสินคำ้สัตวน์ ้ำ          (4,760.00)              67,510.00  

       และผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ำแปรรูป      

  ลูกหน้ีเงินกูก้องทุนสวสัดิกำร         2,424,021.31         (15,717.59) 

  สินคำ้คงเหลือ             (42,989.52)              4,190.50  

  วสัดุคงเหลือ               (47,542.57)         (76,263.91) 

  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน       (18,228,785.76)   (3,371,162.87) 

  เงินประกนัและเงินมดัจ ำ        -             (6,000.00) 

 หน้ีสินด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)       

  เจำ้หน้ีกำรคำ้              257,120.00         (100,320.00) 

  รำยไดรั้บล่วงหนำ้               433,651.44         (33,956.05) 

        

  **หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี       

      

 หน้ีสินด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง) (ต่อ)       

  เงินคำ้งจ่ำย        (91,603.24)  1,641,899.98  

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน        578,497.27  (204,927.08) 

  เงินรับฝำก           1,550,780.58        (2,085,603.87) 

  เงินประกนั                          723,552.30        (1,267,437.21) 

  รำยไดร้อกำรรับรู้                                                2,030,972.00     (37,451,837.50) 

  รำยไดจ้ำกกำรบริจำครอกำรรับรู้                                     (59,812.50)         6,120,000.00  

  กองทุนสงเครำะห์ผูป้ฏิบติังำน       (12,970,169.21)    (2,350,312.29) 



 
 

  กองทุนสวสัดิกำร               597,546.70          155,520.84  

  จ่ำยเงินพนกังำนเกษียณ        (1,475,333.34)       (4,768,600.01) 

  รำยไดแ้ผน่ดินคำ้งน ำส่ง        (8,655,407.79)                -    

            เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด ำเนินงำน           13,420,983.44        (43,131,405.67) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน        

 เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์             63,551.40               88,465.89  

 เงินลงทุนชัว่ครำวลดลง          8,695,736.93       51,081,603.94  

 เงินลงทุนระยะยำวลดลง                                    8,940,000.00            1,000,000.00  

 เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์               (134,647,501.78)    (172,375,074.33) 

 เงินสดจ่ำยซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์                       (35,326.01)        (3,086,506.52) 

            เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน             (116,983,539.46)    (123,291,511.02) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน        

 เงินอุดหนุนรัฐบำล                  130,728,013.71    159,607,009.83  

 จ่ำยเงินรำยไดแ้ผน่ดินปี 2560                                  (735,000.00)               -    

            เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน                           129,993,013.71       159,607,009.83  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)                              26,430,457.69         (6,815,906.86) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้งวด      42,155,701.81        48,971,608.67  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด    5  68,586,159.50       42,155,701.81  

        

*** หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี        

              

  

 

 



 
 

องค์การสะพานปลา 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2563 

------------------------------------- 

1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์  

องค์กำรสะพำนปลำเป็นหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัตั้งโดยพระรำชบญัญัติ  

จดัระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ. 2496  และจดัอยูใ่นกลุ่มเกษตรกรรมและพำณิชยก์รรม  โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1.1  จดัด ำเนินกำรและน ำมำซ่ึงควำมเจริญของสะพำนปลำ  ตลำดสินคำ้สัตวน์ ้ำและอุตสำหกรรมกำรประมง 

  1.2   จดัด ำเนินกำร  หรือควบคุม และอ ำนวยบริกำรซ่ึงกิจกำรแพปลำ  กำรขนส่งและกิจกำรอ่ืนๆ อนัเก่ียวกบั

กิจกำรแพปลำ 

1.3  จดัส่งเสริมฐำนะ  สวสัดิกำร  หรืออำชีพของชำวประมง  และบูรณะหมู่บำ้นกำรประมง 

1.4  จดัส่งเสริมสหกรณ์หรือสมำคมกำรประมง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

    2.1 งบกำรเงินขององค์กำรสะพำนปลำได้จัดท ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภำยใตพ้ระรำชบญัญัติ                 

กำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี พ.ศ. 2547                     

โดยไดร้วมรำยกำรบญัชีต่ำงๆ ของกองทุนสงเครำะห์ กองทุนสวสัดิกำรของพนักงำนองค์กำรสะพำนปลำและเงินทุน

ส่งเสริมกำรประมง องคก์ำรสะพำนปลำ ซ่ึงเป็นทุนหมุนเวียนท่ีไม่เป็นนิติบุคคล จดัตั้งขึ้นตำมพระรำชบญัญติัจดัระเบียบ

กิจกำรแพปลำ พ.ศ. 2496 มำตรำ 20  

   2.2 กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง  

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0805.1/ว 95 ลงวนัท่ี 20 ตุลำคม 2554 เร่ือง กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่  

กระทรวงกำรคลงัไดก้ ำหนดนโยบำยรัฐวิสำหกิจให้ปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ของไทย (TFRSs) ท่ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFRSs) ส ำหรับกิจกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย

สำธำรณะ (PAEs) ตำมรอบระยะเวลำบญัชี ซ่ึงรัฐวิสำหกิจท่ีมีบญัชีตำมปีงบประมำณให้ถือปฏิบติัตั้งแต่รอบระยะเวลำ

บญัชีที่เ ร่ิมในวนัที่ 1 ตุลำคม 2554 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2554 องค์กำรสะพำนปลำได้ใช้มำตรฐำนกำรบ ัญชี  

และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภำวิชำชีพฯ  

 



 
 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 

  มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1  (ปรับปรุง 2562)   เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2  (ปรับปรุง 2562)    เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7  (ปรับปรุง 2562)    เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8  (ปรับปรุง 2562)                         เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณ                  

กำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2562)   เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2562)   เร่ือง ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2562)   เร่ือง ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2562)               เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2562)            เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและ         

กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล                                                                    

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2562)              เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำ  

                                                                                   แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2562)   เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2562)   เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำร 

                                                                                                         ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2562)   เร่ือง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำผลประโยชน์  

                                                                                                         เม่ือออกจำกงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2562)    เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2562)   เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2562)         เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี  

                                                                                                         เงินเฟ้อรุนแรง 



 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2562)      เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นและ  

                                                                                                         สินทรัพยท่ี์อำจเกิดขึ้น 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2562)     เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง เกษตรกรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1    เร่ือง กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช ้

(ปรับปรุง 2562)                                                                               เป็นคร้ังแรก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2    เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

            (ปรับปรุง 2562) 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3    เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

 (ปรับปรุง 2562) 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4    เร่ือง สัญญำประกนัภยั 

(ปรับปรุง 2562) 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5    เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำยและ 

(ปรับปรุง 2562)                                                   กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6    เร่ือง กำรส ำรวจและกำรประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกร                

     (ปรับปรุง 2562)             แร่ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7   เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 



 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8    เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

     (ปรับปรุง 2562) 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9   เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10   เร่ือง งบกำรเงินรวม 

     (ปรับปรุง 2562) 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11   เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

     (ปรับปรุง 2562) 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12   เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำร 

     (ปรับปรุง 2562)             อ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13   เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

     (ปรับปรุง 2562) 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 14  เร่ือง รำยกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลรอตดับญัชี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15  เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 

     (ปรับปรุง 2562) 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ือง สัญญำเช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7   เร่ือง กำรเร่ิมตน้ใชส้กุลยโูรเป็นคร้ังแรก 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10    เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณีท่ีไม่มีควำม 

(ปรับปรุง 2562)                                             เก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน                                

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25    เร่ือง ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำง 

     (ปรับปรุง 2562)                                                    ของกิจกำรหรือของผูถื้อหุ้นภำษี 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29    เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทำน 

     (ปรับปรุง 2562)                          บริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32    เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

     (ปรับปรุง 2562) 



 
 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน      เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจำกกำรร้ือ  

     ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2562)                              ถอนกำรบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั                   

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  เร่ือง หุน้ของสมำชิกในกิจกำรสหกรณ์และเคร่ืองมือ        

     ฉบบัท่ี 2               ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน  

     ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2562)                                     กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  เร่ือง หน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจำกกำรมีส่วนร่วมในตลำดท่ี 

ฉบบัท่ี 6                            เฉพำะเจำะจง - เศษเหลือทิ้งของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 

               และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำร 

     ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2562)              บญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน            

                                                                                                        ในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำลและกำร 

     ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2562)            ดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

     ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2562) 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   เร่ือง ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์  

     ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2562)                                      ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและปฏิสัมพนัธ์ของ 

                                                                                                          รำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี  

                                                                                                         ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน               

     ฉบบัท่ี 16                                                                                    หน่วยงำนต่ำงประเทศ 



 
 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ    

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2562)      

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 ฉบบัท่ี 19 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับ 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2562)                                     เหมืองผิวดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน      เร่ือง เงินท่ีน ำส่งรัฐ                             

 ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2562) 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   เร่ือง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิงตอบ 

ฉบบัท่ี 22 (ปรับปรุง 2562)                                                   แทนจ่ำยล่วงหนำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน      เร่ือง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงภำษีเงินได ้                            

 ฉบบัท่ี 23 

ผูบ้ริหำรขององคก์ำรสะพำนปลำไดป้ระเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่ำว ส ำหรับ

รอบระยะเวลำบัญชีท่ี เ ร่ิมในหรือหลังวันท่ี  1 มกรำคม 2563 เ ช่ือว่ำจะไม่ มีผลกระทบอย่ำง เป็นสำระส ำคัญ 

ต่อรำยงำนกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

4.1  การรับรู้รายได้ 

4.1.1  รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้  รับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือส่งมอบสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้ 

4.1.2  รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร  รับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือใหบ้ริกำรแลว้เสร็จ 

4.1.3  ดอกเบ้ียรับ  รับรู้ตำมเกณฑส์ัดส่วนของเวลำโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2  ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

4.2.1  ลูกหน้ีเอกชนท่ีคำ้งช ำระเกิน 1 ปี จะตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ ำนวน 

4.2.2  ลูกหน้ีเงินกูโ้ครงกำรพฒันำกำรประมง จะตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยประมำณจำกลูกหน้ีท่ีคำดว่ำจะ

เรียกเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงค ำนวณจำกกำรจดักลุ่มลูกหน้ีจ ำแนกตำมอำยหุน้ี ซ่ึงมีอตัรำกำรตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะ

สูญ ดงัน้ี 

ระยะเวลาท่ีหนีค้้างช าระ อตัราร้อยละ  

เกินกวำ่  6 เดือน - 1 ปี   50 

เกินกวำ่ 1 ปี ขึ้นไป                                              100 

4.3  สินค้าคงเหลอื         

แสดงดว้ยรำคำทุนตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

4.4  วัสดุคงเหลอื  

แสดงดว้ยรำคำทุนตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน 

4.5  ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

4.5.1  แสดงตำมรำคำทุน ณ วนัท่ีไดม้ำหรือก่อสร้ำงแลว้เสร็จหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และจะแสดงเป็นสินทรัพย์
ส ำหรับรำยกำรท่ีมีรำคำหน่วยละ 20,000 บำท ขึ้นไป 

  4.5.2  สินทรัพยจ์ำกกำรรับบริจำคจะบนัทึกคู่กบับญัชีรำยไดจ้ำกกำรรับบริจำครอกำรรับรู้และจะทยอยรับรู้รำยได้

จำกกำรรับบริจำครอกำรรับรู้เป็นรำยไดต้ำมมูลค่ำของค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยจ์ำกกำรรับบริจำคนั้น 

  4.5.3  ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใชง้ำนโดยประมำณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภท      

โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 



 
 

            รายการ  อตัราค่าเส่ือมราคา (ร้อยละ) 

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง  2.5 

อุปกรณ์   

- คอมพิวเตอร์  20  

   - เคร่ืองใชส้ ำนกังำนอ่ืนๆ  10  

ยำนพำหนะ  15  

4.6  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 แสดงตำมรำคำทุน ณ วนัท่ีได้มำหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 10 ปี 

4.7  การรับรู้ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 4.7.1  รับรู้ต้นทุนดอกเบ้ีย ส่วนท่ีเพิ่มขึ้ นระหว่ำงงวดของมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันตำมโครงกำร
ผลประโยชน์พนกังำน 

 4.7.2  รับรู้บวกผลก ำไรหรือหกัผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัในงวดท่ีเกิดทนัที
ในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.8 รายได้รอการรับรู้       

 เป็นรำยไดจ้ำกกำรใหสิ้ทธิตำมสัญญำเช่ำอำคำรพำณิชย ์ซ่ึงจะทยอยรับรู้เป็นรำยไดต้ำมอำยสุัญญำเช่ำ ยกเวน้สิทธิ

ตำมสัญญำเช่ำท่ีต ่ำกวำ่ 50,000 บำท จะรับรู้เป็นรำยไดภ้ำยในงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำร  

4.9 เงินอุดหนุนรัฐบาล  

 4.9.1 รับรู้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลซ่ึงวดัมูลค่ำยุติธรรม เม่ือเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกิจกำรจะปฏิบัติตำม

เง่ือนไขทั้งหมดของเงินอุดหนุนท่ีก ำหนดไว ้และกิจกำรไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น 

 4.9.2 แสดงเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ รวมอยู่ในหน้ีสินไม่หมุนเวียน ในรูป

ของรำยไดร้อกำรรับรู้และทยอยรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย  ์

 

 

 

 

 



 
 

5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด           

หน่วย : บำท                                               

             2563                               2562 

เงินสด      47,502.98  130,822.81 

เงินฝำกธนำคำร  -  กระแสรำยวนั   552,922.41  6,321,269.67 

                        -  ออมทรัพย ์   62,922,630.29  30,684,784.76 

                        -  ประจ ำ  (ไม่เกิน 3 เดือน) 5,063,103.82    5,018,824.57 

                รวม     68,586,159.50  42,155,701.81 

เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ณ  วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ไดร้วมเงินฝำกธนำคำรของกองทุน

สงเครำะห์ผูป้ฏิบติังำน จ ำนวน 3,742,209.55 บำท และ 1,269,656.11 บำท กองทุนสวสัดิกำร จ ำนวน 1,938,242.79 บำท 

และ 988,308.64 บำท และเงินทุนส่งเสริมกำรประมง องคก์ำรสะพำนปลำ จ ำนวน 2,138,183.06 บำท และ 853,532.78 

บำท ตำมล ำดบั 

เงินฝำกธนำคำรประเภทประจ ำไม่เกิน 3 เดือน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ไดร้วมเงินฝำกธนำคำรของ

กองทุนสงเครำะห์ผูป้ฏิบติังำนจ ำนวน 13,422.07 บำท และ 13,309.15 บำท ตำมล ำดบั 

องคก์ำรสะพำนปลำไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพยจ์ ำนวน 414,770.00 บำท ไปวำงไวก้บัธนำคำร  เพื่อ

เป็นหลกัประกนัหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของกิจกำร 

6.ลูกหนีเ้งินกู้โครงการพฒันาการประมง 

เป็นลูกหน้ีชำวประมงท่ีองคก์ำรสะพำนปลำใหค้วำมช่วยเหลือ โดยใหช้ำวประมงกูย้มืเงินในอตัรำดอกเบ้ียต ่ำ เพื่อ

เป็นค่ำต่อเรือ  ค่ำเคร่ืองยนตเ์รือ  ค่ำอุปกรณ์กำรประมง  และค่ำอำหำรกุง้  องคก์ำรสะพำนปลำไดเ้ร่ิมใหกู้ต้ำมโครงกำรฯ 

ตั้งแต่ ปี 2521 เป็นตน้มำจนถึงปัจจุบนั  มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 

         2563  2562 

ลูกหน้ีเงินกูโ้ครงกำรพฒันำกำรประมง   26,352,774.98  30,909,063.59 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ        5,050,937.82 .    4,237,673.25 . 

รวมลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ    31,403,712.80  35,146,736.84 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ    (17,607,161.73)  (15,026,958.59) 

ลูกหนีเ้งินกู้โครงการพฒันาการประมง     13,796,551.07     20,119,778.25  



 
 

 

7.  ลูกหนีเ้งินกู้กองทุนสวัสดิการ ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

         2563  2562 

ลูกหน้ีกูย้มืตำมอำยกุำรท ำงำน    31,173,010.00  33,475,031.31 

ลูกหน้ีกูย้มืเพื่อกรณีอ่ืน ๆ              198,000.00      320,000.00 

รวม       31,371,010.00  33,795,031.31 

 

8.  เงินลงทุนช่ัวคราว ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

            2563   2562 

เงินฝำกธนำคำรประเภทประจ ำเกินกวำ่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี   

        ส่วนกลำง และท่ำเทียบเรือต่ำง ๆ      4,262,251.72 8,199,214.93 

        โครงกำรพฒันำกำรประมง            1,022.74        1,011.54 

        โครงกำรช่วยเหลือลดรำคำน ้ำมนั            9,352.56               9,255.41 

        กองทุนสงเครำะห์ผูป้ฏิบติังำน      51,290,299.92 54,188,857.43 

        กองทุนสวสัดิกำร       10,696,016.03 12,664,936.58 

        เงินทุนส่งเสริมกำรประมง องคก์ำรสะพำนปลำ        9,942,997.79   9,834,401.80 

รวม         76,201,940.76 84,897,677.69 

 

 

 

 

 



 
 

 

9.  สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ประกอบดว้ย               

หน่วย : บาท  

            2563    2562   

เงินยมืทดรอง        1,046,011.00   1,122,031.00 

เงินคำ้งรับอ่ืน ๆ         34,340,472.47 19,840,047.23 

ลูกหน้ี - กรมสรรพำกร             84,028.22        83,728.44 

ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำรคำ้งรับ          287,528.87      312,548.42 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้          2,075,077.57   4,190,565.28 

รวม         37,833,118.13 25,548,920.37 

 

10.  เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท                                                                                                                                                                                                                                                                      

                 2563   2562 

เงินฝำกธนำคำรประเภทประจ ำเกินกวำ่ 12 เดือน    

        ส่วนกลำง และท่ำเทียบเรือต่ำง ๆ      17,001,543.84 17,001,543.84 

        กองทุนสงเครำะห์ผูป้ฏิบติังำน      46,376,711.87 55,316,711.87 

รวม         63,378,255.71 72,318,255.71 

 

 

 

 

 

 



 
 

11.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  ณ วนัท่ี  30  กนัยำยน  2563  รำยละเอียดดงัน้ี         

หน่วย : บาท 
 ท่ีดิน  อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้าง 
 ครุภัณฑ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
 ยานพาหนะ  งานระหว่าง

ก่อสร้าง 
 รวม 

    รำคำทุน            

    ณ 1 ตุลำคม 2562 29,261,638.20  1,360,256,457.38  67,461,728.09  6,161,050.37  168,772,354.84  1,631,913,228.88 

    เพิ่มขึ้นระหวำ่งปี -  -  1,256,087.22  -  133,391,414.56  134,647,501.78 

    ลดลงระหวำ่งปี -  (4,050,000.00)    -  -  (4,050,000.00) 

    รำยกำรโอนเขำ้ (ออก) -  218,602,082.82  -  -  (218,602,082.82)  -    

    ณ 30 กนัยำยน 2563 29,261,638.20  1,574,808,540.20  68,717,815.31  6,161,050.37  83,561,686.58  1,762,510,730.66 

    ค่ำเส่ือมรำคำสะสม             

    ณ 1 ตุลำคม 2562 -  663,870,574.86  44,254,801.78  4,923,029.18  -  713,048,405.82 

    ค่ำเส่ือมรำคำประจ ำปี -  32,062,372.62  4,073,576.78  378,269.70  -  36,514,219.10 

    ค่ำเส่ือมรำคำสะสมลดลง -  (3,990,187.50)  -    -  (3,990,187.50) 

    ณ 30 กนัยำยน 2563 -  691,942,759.98  48,328,378.56  5,301,298.88  -  745,572,437.42 



 
 

    ราคาตามบัญชี ณ 30 กนัยายน 2563 29,261,638.20  882,865,780.22  20,389,436.75  859,751.49  83,561,686.58  1,016,938,293.24 

    ราคาตามบัญชี ณ 30 กนัยายน 2562 29,261,638.20  696,385,882.52  23,206,926.31  1,238,021.19  168,772,354.84  918,864,823.06 

ค่ำเสื่อมรำคำประจ ำปี  2563 จ ำนวน 36 ,514 ,219.10 บำท เป็นค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพยจ์ำกกำรรับบริจำค จ ำนวน 28 ,958 ,215.14 บำท และค่ำเสื่อมรำคำ 
ของสินทรัพย์ของกองทุนสวัสดิกำร จ ำนวน 196 ,840.00 บำท ค่ำเส่ือมรำคำของเงินทุนส่งเสริมกำรประมง องค์กำรสะพำนปลำ จ ำนวน 57 ,154.05 บำท และค่ำเส่ือมรำคำท่ี เหลือ  
จ ำนวน   7,302,009.91 บำท เป็นค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยท่ี์องคก์ำรสะพำนปลำไดม้ำหรือซ้ือมำ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ณ วนัท่ี  30  กนัยำยน  2563  รำยละเอียดดงัน้ี   

         หน่วย : บาท 

                 2562        เพิ่มขึ้นระหวำ่งงวด    2563 

 

รำคำทุน      8,442,400.50 35,326.01 8,477,726.51 

หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม    (1,695,113.04)  (846,006.34) (2,541,119.38) 

รำคำตำมบญัชี     6,747,287.46  (810,680.33) 5,936,607.13  

13.  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  ณ วันที่  30  กันยายน  2563 รายละเอียดดังนี้      

      หน่วย : บาท 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคารที่ได้รับบริจาคและองค์การสะพานปลาได้นำไปให้เช่า มีค่าเสื่อมราคาประจำปี 2563 

จำนวน 797,300.00 บาท 

14.  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ประกอบด้วย  
หน่วย : บาท 

                                                                                                                   2563  2562 

ค่าเช่าที่ราชพัสด ุ 5,296,572.79  3,978,872.80 

ค่าตอบแทน 1,475,333.34  4,449,600.01 

กองทุนสงเคราะห์ผูป้ฏิบัติงาน 8,727.36  1,535,252.77 

อ่ืน ๆ 15,465,064.29  12,373,575.44 

รวม 22,245,697.78  22,337,301.02 

 

    2562  เพิ่มขึ้น 
ระหว่างงวด 

 2563 

ราคาทุน 31,892,000.00  -  31,892,000.00 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (11,644,838.33)   (797,300.00)  (12,442,138.33) 

ราคาตามบัญช ี  20,247,161.67 .  (797,300.00)   19,449,861.67 . 



 
 

 

15.  เงินรับฝาก ประกอบด้วย   

หน่วย : บาท 

 2563  2562 

เงินสมทบเครื่องมืออุปกรณ์การประมง 247,146.73  247,146.73 

เงินรับฝากกรรมกรนอก 513,303.58  513,303.58 

เงินรับฝากตา่ง ๆ  7,565,411.45  6,014,630.87 

รวม 8,325,861.76  6,775,081.18 

 

16. รายได้รอการรับรู้       

เป็นเงินค่าสิทธิในการให้บุคคลภายนอกเช่าอาคารพาณิชย์ จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุสัญญา  ในงวดนี้มีการ

เปลี่ยนแปลง  ดังนี้  

หน่วย : บาท 

 2563  2562 

ยอดยกมาต้นป ี 19,081,098.14  60,337,789.66 

เพิ่ม  ระหว่างป ี   2,030,972.00 .       548,162.50 . 

 21,112,070.14  60,885,952.16 

หัก  รับรู้เป็นรายได้ประจำป ี (3,963,664.05)  (3,804,854.02) 

      จ่ายคืนระหว่างป ี -  (38,000,000.00) 

ยอดคงเหลือสิ้นปี 17,148,406.09 .  19,081,098.14 . 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17. รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้   

 เป็นสินทรัพย์จากการรับบริจาค ซึ่งองค์การสะพานปลาจะรับรู้ไว้ในบัญชีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุน คู่กับบัญชีรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ และรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคตามนโยบาย      การบัญชี ข้อ 4.5.2 มี

การเปลี่ยนแปลง ดังนี้             

                 หน่วย : บาท 

 2563  2562 

ยอดยกมาต้นป ี 838,157,780.63  700,435,520.90 

บวก  รับบริจาคเพิ่มระหว่างป ี  130,728,013.71 .   165,727,009.83 . 

 968,885,794.34  866,162,530.73 

หัก  ค่าเสื่อมราคาประจำป ี (29,801,311.10)  (27,944,527.67) 

      ค่าตัดจำหนา่ย         (59,812.50)          (60,222.43) 

ยอดคงเหลือสิ้นปี 939,024,670.74 .       838,157,780.63 . 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประจำปี 2563 จำนวน 29,801,311.10 บาท รับรู้คู่กับรายได้จากการรับบริจาคในปี 2563 ด้วยจำนวน
เดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18. กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบตังิาน 

 กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกันเงินไว้จ่ายให้กับพนักงานที่ออกจากงาน ซึ่งเป็นไป

ตามข้อบังคับองค์การสะพานปลาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ดังกล่าวมาจากดอกผลของ

กองทุนเอง หากมีจำนวนไม่พอให้องค์การฯ จ่ายสมทบในส่วนที่ขาดตามข้อบังคับองค์การสะพานปลาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ 

(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2534 ข้อ 5 การเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนสงเคราะห์มีดังนี้ 

หน่วย : บาท 

        2563  2562 

ยอดยกมาต้นป ี 116,358,481.03  118,708,793.32 

บวก   ดอกผลจากกองทุนสงเคราะห์ 1,488,646.55  1,732,428.12 

        องค์การสะพานปลาจา่ยสมทบ 12,475,017.72  12,665,617.10 

        เงินทุนสง่เสริมการประมงจ่ายสมทบ       229,555.00 .         128,334.00 . 

 130,551,700.30  133,235,172.54 

หัก    จ่ายให้พนักงานที่ออกจากงาน (25,077,195.23)  (14,988,742.55) 

        โอนดอกผลให้องค์การสะพานปลา (1,488,646.55)  (1,732,428.12) 

         เงนิสมทบกองทนุฯ ของผูไ้ม่มีสิทธไิด้รบัโอนเขา้กองทนุสวสัดิการ       (597,546.70)        (155,520.84) 

ยอดคงเหลือสิ้นปี (ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ให้พนักงาน) 103,388,311.82 .  116,358,481.03 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19.  ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงานระยะยาว 

 องค์การสะพานปลารับรู้ภาระหนี้สินที่เกิดจากผลประโยชน์หลังออกจากงาน (เงนิชดเชยกรณีเกษียณอายุ) ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563 ประกอบด้วย                                                                            

หน่วย : บาท 

      2563  2562 

ยอดยกมาต้นป ี 54,217,393.00  40,153,663.00 

บวก    ต้นทนุบริการปจัจุบนั 4,194,158.00  4,149,324.00 

         ต้นทุนดอกเบี้ย 1,257,836.00  1,236,136.00 

         ต้นทุนบริการในอดีต -   13,178,610.00 . 

 59,669,387.00  58,717,733.00 

บวก    (กำไร) ขาดทนุจากการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน (72,408.66)  318,999.01 

หัก     กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -  (50,739.00) 

         จ่ายผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ   (1,475,333.34)    (4,768,600.01) 

ยอดคงเหลือสิ้นปี 58,121,645.00 .  54,217,393.00 . 

 

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย 

   2563  2562 

   อัตราคิดลด   2.32%  2.09% 

   อัตราการขึ้นเงินเดือน   6.00%  6.00% 

   อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน   0.00% - 3.00%  0.00% - 3.00% 

   อัตรามรณะ   TMO 2017  TMO 2008 

 

 

 



 
 

 

 20.  กองทุนสวัสดิการ      

จัดตั้งขึ้นตามข้อบงัคับองค์การสะพานปลาว่าด้วยกองทุนสวัสดกิาร พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ปฏิบัติงานกู้

ในกรณีจำเป็นและเพื่อจ่ายสวสัดิการให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กองทุนสวัสดิการมีการเปลีย่นแปลง ดังนี้  

                 หน่วย : บาท 

                                                                                                                                                                                   2563  2562 

เงินกองทุนต้นป ี 49,700,744.24  49,086,177.85 

บวก  เงินสมทบของผู้ทีไ่ม่มีสิทธิได้รับจากกองทุนสงเคราะห์ 597,546.70  155,520.84 

        รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่าย      508,226.64      459,045.55 

เงินกองทุนสิ้นป ี 50,806,517.58  49,700,744.24 

ในงวดบัญชีป ี 2563 และ 2562 กองทุนสวัสดิการมีรายได้ส ูงกว ่าค่าใช้จ ่ายเป ็นจำนวนเท่ากับ  508,226.64 บาท                 

และ 459,045.55 บาท ตามลำดับ รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายของกองทุนสวัสดิการจำนวนดังกล่าวจะแสดงรวมอยู่ใน                  กำไร 

(ขาดทุน) สุทธิ ประจำปีขององค์การสะพานปลา  

21.  รายได้จากค่าบริการและค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย 

   หน่วย : บาท 

    2563  2562 

ค่าบริการสัตวน์้ำ 8,531,197.28  9,857,252.11 

ค่าธรรมเนียมสัตว์นำ้ผา่นทา่ 35,903,079.70  32,601,864.19 

ค่าธรรมเนียมรถผ่านทา่ 9,915,828.18  11,520,200.37 

ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที ่ 21,411,371.29  17,754,593.75 

ค่าเช่าที่จำหน่ายนำ้แข็งและตั้งเคร่ืองโม่ 3,852,682.00  4,742,218.00 

อ่ืนๆ   44,369,136.07    9,780,870.93 

รวม 123,983,294.52  86,256,999.35 

 

 

 



 
 

22. รายได้ค่าเช่า ประกอบด้วย 

                 หน่วย : บาท 

    2563  2562 

รายได้ค่าเชา่อาคารและที่ดนิ 47,530,697.24  43,026,671.62 

รายได้ค่าเชา่ที่จำหน่ายนำ้ประปา -  35,734.58 

รายได้ค่าเชา่อ่ืนๆ   7,452,233.49  11,766,240.12 

 รวม 54,982,930.73  54,828,646.32 

23. รายได้อื่น ประกอบด้วย 

                 หน่วย : บาท 

    2563  2562 

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 2,688,198.17  2,608,942.23 

ค่าจำหนา่ยไฟฟา้ นำ้ประปา 12,449,040.79  11,429,582.21 

สิทธิการเช่าโอนเป็นรายได ้ 7,972,631.99  8,893,468.93 

รายได้จากการรับบริจาค 29,801,311.10  27,944,527.67 

อ่ืนๆ   5,871,589.57    6,747,561.34 

 รวม 58,782,771.62  57,624,082.38 

24.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร 

  ค ่ า ใช ้ จ ่ ายในการดำเน ินงานและการบร ิหารสำหร ับป ี  2563 และ 2562 จำนวน  171,379,015.51 บาท และ

180,360,324.55 บาท ประกอบด้วย  

             หน่วย : บาท 

2563 ค่าใช้จ่ายใน 

การดำเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายการบริหาร  รวม 

ค่าใช้จ่ายบุคคล 50,950,078.21  58,500,709.12  109,450,787.33 

ค่าใช้จ่ายสำนักงาน   50,738,368.48  12,020,759.57    62,759,128.05 

รวม 101,688,446.69  70,521,468.69  172,209,915.38 



 
 

      

2562 ค่าใช้จ่ายใน 

การดำเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายการบริหาร  รวม 

ค่าใช้จ่ายบุคคล 52,565,149.77  69,991,338.72  122,556,488.49 

ค่าใช้จ่ายสำนักงาน   50,029,896.21    7,773,939.85    57,803,836.06 

รวม 102,595,045.98  77,765,278.57  180,360,324.55 

 

25. ค่าใช้จ่ายจำแนกตามลักษณะ ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 

    2563  2562 

ต้นทุนซื้อสนิค้า 1,075,428.83  773,035.89 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 109,450,787.33  122,579,488.49 

ค่าสาธารณูปโภค 14,682,839.17  15,148,109.77 

ค่าซ่อมแซม 2,838,495.34  2,635,029.82 

ค่าวัสด ุ 2,350,189.91  2,278,879.78 

ค่าเช่า 11,347,373.73  12,527,352.76 

ค่าจ้างเหมาบริการ 18,943,029.48  19,159,463.61 

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหนา่ย 38,157,525.44   36,797,951.66  

ค่าใช้จ่ายอื่น   17,599,343.31    15,863,408.11  

รวม 216,445,012.54  227,762,719.89 

 

 

 

 



 
 

26. ผลการดำเนินงาน กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี ประกอบด้วย  

                 หน่วย : บาท 

    2563   2562 

องค์การสะพานปลา 23,725,643.29  (27,511,417.68) 

กองทุนสวัสดิการพนักงาน 116,030.32  508,226.64 

เงินทุนสง่เสริมการประมง องคก์ารสะพานปลา     523,360.25        485,947.15 

รวม 24,365,033.86  (26,517,243.89) 

27.  สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

27.1 องค ์ การสะพานปลาได ้ ดำ เน ินการฟ ้องร ้ องล ูกหน ี ้ โ ครงการพ ัฒนาการประมงท ี ่ ค ้ า งชำระ เก ิน เวลา  

ม ีคด ีท ี ่ ส ิ ้ นส ุดและองค ์การสะพานปลาได ้ดำ เน ินการย ึ ดทร ัพย ์ เพ ื ่ อขายทอดตลาด และคาดว ่ าจะได ้ ร ับชำระ  

ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 16 ราย ในวงเงินทั้งสิ้น 5,469,559.75 บาท  

27.2 องค์การสะพานปลาได้ดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและชดเชยกับบุคคลภายนอก จำนวน 1 คดี ประกอบด้วย 

     คดีที่ 1 องค์การสะพานปลาฟ้องแพ่งต่อศาลจังหวัดสงขลา คดีเรื่องเช่าทรัพย์ ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย ตามคดี

หมายเลขดำที่ ม8/2563 และคดีหมายเลขแดงที่ ม36/2563 มีคำพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและส่งมอบทรัพย์สินคืนให้องค์การ 

พร้อมชำระเงินจำนวน 215,104.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ของต้นเงิน 195,129.32 บาท นับถัดจากวันฟ้อง 

และให้จำเลยชำระค่าเสียหายเดือนละ 1,000.00 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยขนย้ายทรัพย์สินเสร็จสิ้น        

28.  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น     

   28.1 องค์การสะพานปลาถูกฟ้องจากศาลแรงงานกลางและศาลปกครอง จำนวน 3 คดี ประกอบด้วย 

         คดีที่ 1 องค์การสะพานปลาถูกฟ้องจากศาลแรงงานกลาง คดีเรื่องสัญญาจ้างแรงงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ

จ้าง โดยขอให้เพิกถอนคำสั่งและชดใช้ค่าเสียหายที่ได้กระทำละเมิด เป็นจำนวนเงิน 84,280.00 บาท และดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อย

ละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ตามคดีหมายเลขแดง ที่ 270-271/2561 ลงวันที่ 7 

พฤษภาคม 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ  

 คดีที่ 2 องค์การสะพานปลาถูกฟ้องจากศาลแรงงานกลาง คดีเรื่องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยขอให้จ่ายค่าเสียหาย

จ า ก ก า ร เ ล ิ ก จ ้ า ง ไ ม ่ เ ป ็ น ธ ร ร ม เ ป ็ น จ ำ น ว น  6,939,600.00 บ า ท  พ ร ้ อ ม ด อก เบ ี ้ ย ใ น อ ั ต ร า ร ้ อ ย ล ะ  7.5 ต ่ อ ป ี   

นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป รวมถึงให้จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 86,744.70 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย

ล ะ  15 ต ่ อ ป ี  น ั บ แ ต ่ ว ั น ฟ ้ อ ง เ ป ็ น ต ้ น ไ ป  ต า ม ค ด ี ห ม า ย เ ล ข ด ำ ท ี ่ ร  4667/2563 ล ง ว ั น ท ี ่  22 ก ั น ย า ย น  2563  

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล  



 
 

 คดีที่ 3 องค์การสะพานปลาถูกฟ้องจากศาลแรงงานกลาง คดีเรื่องให้จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์และค่าจ้าง วันหยุด

พักผ่อนประจำปี โดยขอให้จ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงิน 50,658.60 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน

อ ั ต ร า ร ้ อ ย ล ะ  7.5 ต ่ อ ป ี ข อ ง ต ้ น เ ง ิ น  47,662.86 บ า ท  แ ล ะ ช ำ ร ะ เ ง ิ น ก อ ง ท ุ น ส ง เ ค ร า ะ ห ์ พ ร ้ อ ม ด อ ก เ บ ี ้ ย 

เป็นจำนวนเงิน 3,186,747.84 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 2,992,251.72 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็น

ต ้ น ไป  ตามคด ีหมาย เลขดำท ี ่  ร 0832/2563 ลงว ั นท ี ่  4 ม ี น าคม  2563 ซ ึ ่ ง ขณะน ี ้ อย ู ่ ร ะหว ่ า งการพ ิ จารณาคด ี 

ของศาล  

 คดีที่ 4 องค์การสะพานปลาถูกฟ้องจากศาลปกครอง คดีเรื่องเรียกคืนหลักประกันสัญญาและเรียกค่าเสียหาย โดยขอให้

ชำระค ื นหล ั กประก ั นส ัญญาจำนวน 13,190,000.00 บาท ค ่ า เส ี ยหายจำนวน 27,066,000.00 บาทพร ้ อมดอกเบี้ ย 

ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าว และให้ชำระเงินจำนวนเงิน 44,000.00 บาทพร้อมเงินรายเดือนๆ ละ 22,000.00 บาท ทุกวันที่ 27 

ข อ ง ท ุ ก เ ด ื อ น น ั บ แ ต ่ ว ั น ฟ ้ อ ง พ ร ้ อ ม ด อ ก เบ ี ้ ย ใ น อ ั ต ร า ร ้ อ ย ล ะ  7.5 ต ่ อ ป ี ต า ม ค ด ี ห ม า ย เ ล ข ด ำ ท ี ่ 187/2563  

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

28.2 การเช่าที่ดินราชพัสดุ 

       องค์การสะพานปลาได้รับหนังสือจากกรมธนารักษ์ ที่ กค 0314/12747  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561  เรียกเก็บค่าเช่า

ที่ดินราชพัสดุ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงินจำนวน 66,697,993.00 บาท         

ซึ่งองค์การสะพานปลาได้จ่ายชำระเป็นค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินแทนค่าเช่ามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้องค์การ

สะพานปลาได้มีหนังสือที่ กษ 1705/2919 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563  ถึงกรมธนารักษ์เพื่อขอผ่อนผันการชำระค่าเช่าค้างชำระ

ออกไประยะหนึ่งก่อน โดยค่าเช่าภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2561 องค์การสะพานปลายังไม่มีการทำข้อตกลงกับกรมธนารักษเ์ป็น

ลายลักษณ์อักษรว่าจะจัดเก็บค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าในอัตราใด 

------------------------------------- 

 

 

 



 
 

   

1. ผลการด าเนินงาน           

  ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 องคก์ำรสะพำนปลำก ำไรสุทธิ จ ำนวน  24.365 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้นจำกปี

ก่อน 50.882 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ (191.88)  ส่วนใหญ่รำยได้เกิดจำกรำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกของผูไ้ด้สิทธิ

จ ำหน่ำยสินคำ้ในพื้นท่ีบริเวณท่ำเทียบเรือและตลำดประมงอ่ำงศิลำ       

              

       2563  2562              กำรเปล่ียนแปลง   

                 เพิ่ม / (ลด)           %  

รำยได ้             

 รำยไดจ้ำกโครงกำรซ้ือขำยสินคำ้สัตวน์ ้ำ   1.232    0.966    0.266   27.56% 

 และผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ำแปรรูป          

 รำยไดจ้ำกค่ำบริกำรและค่ำธรรมเนียม   123.983  86.257    37.726   43.74% 

 รำยไดก้องทุนสวสัดิกำร     1.756    1.838    (0.082)  (4.44%) 

 รำยไดค้่ำเช่ำ      54.983    54.829    0.154   0.28% 

 รำยไดอ่ื้น      58.783    57.624    1.159   2.01% 

 รวมรำยได ้      240.738   201.514   39.224   19.46% 

ค่ำใชจ่้ำย             

 ตน้ทุนโครงกำรซ้ือขำยสินคำ้สัตวน์ ้ำ   1.075    0.773    0.302   39.12% 

 และผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ำแปรรูป          

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำร   172.210   180.360   (8.150)  (4.52%) 

 ค่ำใชจ่้ำยกองทุนสวสัดิกำร    1.444    1.133    0.311   27.42% 

 ค่ำเส่ือมรำคำอำคำรและอุปกรณ์    36.514    35.395    1.119   3.16% 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำย      0.846    0.606    0.240   39.70% 

 ค่ำเส่ือมรำคำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  0.797    0.797    -     0.00% 

 ค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรประมง   0.099   0.379   (0.281)             (74.02%) 

 ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรประมง    -      0.147    (0.147)            (100.00%) 



 
 

 

 

 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน      3.460    8.172    (4.712)            (57.66%) 

 รวมค่ำใชจ่้ำย      216.445  227.763   (11.318) (4.97%) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี      24.293    (26.249)  50.542             (192.55%) 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน            

รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั        

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรผลประโยชน์พนกังำน   0.072    (0.268)   0.341            (126.99%) 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี    24.365    (26.517)  50.882           (191.88%) 

         

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (ROA)   1.83%   (2.16%)  46.73%   

ผลตอบแทนต่อส่วนของเจำ้ของเฉล่ีย (ROE)  15.52%  (18.75%) 326.75%   

            



 
 

2. ข้อมูลฐานะการเงิน             

 2.1  สินทรัพย ์           

 สินทรัพยร์วมขององคก์ำรสะพำนปลำ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  มีจ ำนวน 1,334.490 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 

108.892 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.88 จำกส้ินปี 2562  เน่ืองจำกได้รับเงินอุดหนุนจำกงบประมำณแผ่นดิน เพื่อ

ก่อสร้ำงปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบสุขอนำมยั ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสุขอนำมยั ตำมพระรำชบญัญติักำรประมง 

พ.ศ. 2558             

        

            หน่วย : ลำ้นบำท 

       2563  2562         กำรเปล่ียนแปลง  

              เพิ่ม / (ลด)    %  

สินทรัพย ์             

สินทรัพยห์มุนเวียน             

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  68.586    42.156         26.430   62.70% 

 ลูกหน้ีเงินกูโ้ครงกำรพฒันำกำรประมง   13.797    20.120    (6.323)             (31.43%) 

 ลูกหน้ีโครงกำรซ้ือขำยสินคำ้สัตวน์ ้ำ   0.210    0.205    0.005   2.32% 

  และผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ำแปรรูป          

 ลูกหน้ีเงินกูก้องทุนสวสัดิกำร    31.371    33.795    (2.424)  (7.17%) 

 เงินลงทุนชัว่ครำว     76.202    84.898    (8.696)              (10.24%) 

 สินคำ้คงเหลือ      0.054    0.011    0.043   379.56% 

 วสัดุคงเหลือ      0.413    0.365    0.048   13.02% 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน     37.833    25.549    12.284   48.08% 

 รวมสินทรัพยห์มุนเวียน     228.466   207.099   21.367   10.32% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน             

 เงินลงทุนระยะยำว     63.378    72.318    (8.940)              (12.36%) 

 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์      1,016.938   918.865   98.073   10.67% 



 
 

  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน      5.937    6.747    (0.811)             (12.01%) 

 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน   19.450   20.247    (0.797)  (3.94%) 

 เงินประกนัและเงินมดัจ ำ    0.322    0.322    -     0.00% 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     1,106.025   1,018.499   87.525   8.59% 

รวมสินทรัพย ์       1,334.490   1,225.598   108.892  8.88% 

             

             



 
 

2.2  หน้ีสิน           

 หน้ีสินรวมขององค์กำรสะพำนปลำ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  มีจ ำนวน 1,177.473 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 93.320 

ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.61 จำกส้ินปี 2562 เน่ืองจำกได้รับเงินอุดหนุนจำกงบประมำณแผ่นดิน เพื่อก่อสร้ำง

ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบสุขอนำมยั ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสุขอนำมยั ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 

2558              

           หน่วย : ลำ้นบำท 

       2563  2562  กำรเปล่ียนแปลง   

             เพิ่ม / (ลด) %  

หน้ีสินและส่วนของทุน             

หน้ีสินหมุนเวียน             

 เจำ้หน้ีกำรคำ้      0.286    0.029    0.257   900.28% 

 รำยไดรั้บล่วงหนำ้     1.801    1.367    0.434   31.72% 

 ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย      22.246    22.337    (0.092)  (0.41%) 

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน     1.981    1.402    0.578   41.25% 

  รวมหน้ีสินหมุนเวียน    26.313    25.135    1.178   4.69% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน             

 เงินรับฝำก      8.326    6.775    1.551   22.89% 

 เงินประกนั      25.151    24.428    0.724   2.96% 

 รำยไดร้อกำรรับรู้     17.148    19.081    (1.933)            (10.13%) 

 รำยไดจ้ำกกำรรับบริจำครอกำรรับรู้  939.025   838.158   100.867 12.03% 

 กองทุนสงเครำะห์ผูป้ฏิบติังำน    103.388   116.358   (12.970)            (11.15%) 

 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนระยะยำว 58.122    54.217    3.904   7.20% 

  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   1,151.160  1,059.017   92.143   8.70% 

 

รวมหน้ีสิน       1,177.473   1,084.153   93.320    8.61% 



 
 

                          

2.3  ส่วนของทุน           

องค์กำรสะพำนปลำเป็นรัฐวิสำหกิจ สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ 30 กนัยำยน 2563 มีส่วนของทุน 

จ ำนวน 157.018 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 15.572 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.01 จำกส้ินปี 2562    

         

            หน่วย : ลำ้นบำท 

       2563  2562  กำรเปล่ียนแปลง   

           เพิ่ม / (ลด) %  

ส่วนของทุน             

 ทุน       16.758    16.758    -      -    

 กองทุนสวสัดิกำร    50.807    49.701    1.106   2.22% 

 ก ำไรสะสม      89.453    74.986    14.466   19.29% 

รวมส่วนของทุน       157.018   141.445   15.572   11.01% 

รวมหน้ีสินและส่วนของทุน     1,334.490   1,225.598   108.892  8.88% 

             

 

2.4  เงินงบประมำณท่ีไดรั้บและกำรจ่ำยเงินน ำส่งรัฐ        

               

            หน่วย : ลำ้นบำท 

          2563  2562   

             

เงินงบประมำณท่ีไดรั้บ         116.799   93.754  

กำรจ่ำยเงินน ำส่งรัฐ         0.735    -    

            



 
 

 สรุปกำรประชุมของกรรมกำรในคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ประจ ำปีงบประมำณ 2563  

 

หมำยเหตุ:  ตวัเลขในตำรำง หมำยถึงจ ำนวนคร้ังท่ีมำประชุม ระหว่ำงกรรมกำรอยูใ่นต ำแหน่งคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ  

 

 

      

รำยช่ือคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำร
องคก์ำร

สะพำนปลำ 
 

คณะอนุกรรมกำร
กลัน่กรองและ
ขบัเคล่ือนงำน
องคก์ำรสะพำน

ปลำ 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำร
ประมง 

คณะอนุกรรมกำร
ดำ้นกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี
และควำม

รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

คณะอนุกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง
และกำรควบคุม

ภำยใน 

คณะกรรมกำร
กิจกำร
สัมพนัธ์ 

คณะกรรมกำร
ประเมินผล

กำรปฏิบติังำน
ของ

ผูอ้  ำนวยกำร
องคก์ำร

สะพำนปลำ 

คณะอนุกรรมกำร
ดำ้นกฎหมำย 

คณะอนุกรรมกำร
ก ำหนดกลยทธ์
และนโยบำย
ทำงดำ้นบริหำร
จดักำรดิจิทลั 

1.นำยชวลิต  ชูขจร 
(ประธำนกรรมกำร) 

14 12       5  

2.นำยฆนทั  ครุธกลู 14 12 11  6     16 
3.นำงรัชดำภรณ์ รำช

เทวินทร์ 
14 - 11        

4. ดร.จูอะดี  พงศม์ณีรัตน์ 14 - - 1    5   
5. นำงสำวชุติมำ ศรีปรำชญ์ 
(ผูแ้ทนกระทรวงกำรคลงั) 

14 - 11   9 5 5   

6.ดร.ประยรู  ด ำรงชิตำนนท ์ 7 11         
7. นำยภทัระ ค ำพิทกัษ ์ 10 4     8 5   
กรรมกำรท่ีลำออก           

8. ดร.ชนินทร์  ชลิศรำพงศ ์ 1 -         
9. นำยอุกฤษฎ ์มนูจนัทรัถ       1    



 
 

     สรุปกำรประชุมของกรรมกำรในคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

     

   

หมำยเหตุ:  ตวัเลขในตำรำง หมำยถึงจ ำนวนคร้ังท่ีมำประชุม ระหว่ำงกรรมกำรอยูใ่นต ำแหน่งคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ  

รำยช่ือคณะกรรมกำร 

คณะกรรม
กำร

องคก์ำร
สะพำน
ปลำ 

 

คณะอนุกรรมกำร
กลัน่กรองและ
ขบัเคล่ือนงำน
องคก์ำรสะพำน

ปลำ 

คณะกรรมกำ
รตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำร
ประมง 

คณะอนุกรรมกำร
ดำ้นกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี
และควำม

รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

คณะอนุกรรม
กำรบริหำร
ควำมเส่ียง
และกำร
ควบคุม
ภำยใน 

คณะกรรมกำร
กิจกำร
สัมพนัธ์ 

คณะกรรมกำร
ประเมินผล

กำรปฏิบติังำน
ของ

ผูอ้  ำนวยกำร
องคก์ำร

สะพำนปลำ 

คณะอนุกรรมกำ
รดำ้นกฎหมำย 

คณะอนุกรรมกำร
ก ำหนดกลยทธ์
และนโยบำย
ทำงดำ้นบริหำร
จดักำรดิจิทลั 

รวม 

1.นำยชวลิต  ชูขจร 
(ประธำนกรรมกำร) 

210,000 90,000        37,500  
337,500 

2.นำยฆนทั  ครุธกลู 168,000 72,000 120,000  45,000     64,500 469,500 
3.นำงรัชดำภรณ์ รำช

เทวินทร์ 
168,000  165,000        

333,000 

4. ดร.จูอะดี  พงศม์ณีรัตน์ 168,000   7,500       175,500 
5. นำงสำวชุติมำ ศรีปรำชญ์ 
(ผูแ้ทนกระทรวงกำรคลงั) 

168,000  120,000   67,500 37,500    
393,000 

6.ดร.ประยรู  ด ำรงชิตำนนท ์ 84,000 66,000         150,000 
7. นำยภทัระ ค ำพิทกัษ ์ 120,000 24,000     60,000    204,000 
กรรมกำรท่ีลำออก            

8. ดร.ชนินทร์  ชลิศรำพงศ ์ 12,000          12,000 
9. นำยอุกฤษฎ ์มนูจนัทรัถ       7,500    7,500 



 
 

   
  การบริหารความเสี่ยง 

 การบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้มีการพัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามบนัทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
หวัข้อ Core Business Enablers  ดงันี ้
 ๑. พฒันาการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

     ๑.๑ ทบทวนปัจจยัเสี่ยงองค์กร 

           ๑.๑.๑ ทบทวนจากปัจจยัเสี่ยงเดิมปี ๒๕๖๓ 

          - ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบติัตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-

19 (CR2)   
   ๑.๑.๒ ทบทวนจากตวัชีว้ัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดบั ๓ ของผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๒ 
(รอผลประเมินปี 63) 
     ๑.๒ ปรับปรุงการจดัท า Risk Map 
           - ทบทวน Risk Map ตามประเด็นการปรับปรุงปัจจยัเสี่ยงองค์กร 

 ๒. การจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การสะพานปลามีปัจจยัเสี่ยงที่ส าคญั ๙ 
ปัจจยัเสี่ยง ดงันี ้
             ๒.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) ๒ ปัจจยัเสี่ยง 

  ๒.๑.๑ การด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๓ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) 
  ๒.๑.๒ ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจดัการองค์กรเป็นระบบดิจิทลั 

     ๒.๒ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) ๓ ปัจจยัเสี่ยง คือ 

           ๒.๒.๑ การพฒันาบคุลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑) 
           ๒.๒.๒ โครงการพฒันาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย (OR๒) 
     ๒.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ๓ ปัจจยัเสี่ยง 

  ๒.๓.๑ EEITDA ภาพรวมขององค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) 
  ๒.๓.๒ การเบิกจ่ายงบลงทนุต ่ากว่าเป้าหมาย (FR๒)  
           ๒.๓.๓ ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้จากการด าเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR๓) 
     ๒.๔ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/ระเบียบ/หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ (Compliance Risk) ๒ ปัจจยัเสี่ยง 

  ๒.๔.๑ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสขุอนามยั (CR๑) 
            ๒.๔.๒ ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดจากกรณีแพร่ระบาด  
COVID-19 (CR๒) 
 

 
 



 
 

 

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกจิ 2560-2564 
ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ (สศช.) ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์รัฐวิสำหกิจระยะ 5 ปี เพื่อให้ใชเ้ป็น Roadmapในกำรก ำหนดทิศ
ทำงกำรด ำเนินงำนและพฒันำรัฐวิสำหกิจ ภำยใตค้วำมสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพฒันำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 และกำรประยกุตป์รัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมดว้ย 

โดยทิศทำงและแนวทำงพฒันำรัฐวิสำหกิจระยะ 20 ปี ไดมุ้่งเนน้บทบำทและทิศทำงกำรด ำเนินงำนท่ีเหมำะสมกบั
ควำมตอ้งกำรท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีรูปแบบองคก์รท่ีเหมำะสมกบับทบำทอยำ่งมีธรรมำภิบำล และทิศทำงและแนวทำง
พฒันำวิสำหกิจระยะ 5 ปีนั้น ไดเ้ช่ือมโยง 5 ดำ้น คือ (1) ดำ้นบทบำทและทิศทำงกำรด ำเนินงำน (2) ดำ้นกำรลงทุน (3) ดำ้น
กำรเงิน (4) ดำ้นเทคโนโลยนีวตักรรมและกำรวิจยัพฒันำ และ(5) ดำ้นธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจดักำร ภำยใตก้รอบ
แนวคิด “รัฐวิสำหกิจมีบทบำทในกำรขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์ชำติ สำมำรถเร่งกำรลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศำสตร์และมี
ควำมแขง็แกร่งทำงกำรเงิน โดยเนน้กำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำพฒันำงำนและเพิ่มประสิทธิภำพ ภำยใตร้ะบบธรร
มำภิบำลท่ีโปร่งใสและมีคุณธรรม และกำรนอ้มน ำหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช”้ 
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงมีเป้ำประสงค์
เพื่อใหรั้ฐวิสำหกิจทุกแห่งมีบทบำท และทิศทำงกำรด ำเนินงำนชดัเจน สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตร์ชำติ และเพื่อใหรั้ฐวิสำหกิจ
ด ำเนินงำนตำมบทบำท และทิศทำงท่ีก ำหนดไดอ้ยำ่งครบถว้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 บริหารแผนการลงทุนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ซ่ึงมีเป้ำประสงค์เพื่อให้ภำครัฐมี
แผนกำรลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศำสตร์ของรัฐวิสำหกิจระยะ 5 ปี และเพื่อใหโ้ครงกำรลงทุนมีแหล่งเงินลงทุนท่ีเหมำะสม
ครบถว้นทุกโครงกำร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพือ่ความยั่งยืนในระยะยาว ซ่ึงมีเป้ำประสงคเ์พื่อให้รัฐวิสำหกิจมี
ฐำนะทำงกำรเงินท่ีแข็งแกร่งในระยะกลำงและระยะยำว  และเพื่อให้รัฐวิสำหกิจท่ีมีปัญหำทำงกำรเงินไดรั้บกำรแกไ้ขจน
แลว้เสร็จ รวมถึงเพื่อใหภ้ำครัฐมีกลไกในกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่รัฐวิสำหกิจในกำรด ำเนินกำรตำมบทบำท 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สนบัสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน ED 
ซ่ึงมีเป้ำประสงค์เพื่อให้รัฐวิสำหกิจใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีในกำรพฒันำงำนและกำรให้บริกำรแก่ประชำชน และ
เพื่อใหรั้ฐวิสำหกิจใชน้วตักรรมในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนใหมี้ประสิทธิภำพ และเพื่อใหรั้ฐวิสำหกิจมีส่วนร่วมใน
กำรส่งเสริม ใหเ้กิดนวตักรรมและเทคโนโลยี ในดำ้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ซ่ึงมีเป้ำประสงคเ์พื่อให้รัฐวิสำหกิจ
ทุกแห่งมีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีมีธรรมำภิบำลเป็นองค์กรคุณธรรม  และเพื่อให้ระบบก ำกบัดูแลรัฐวิสำหกิจท่ีมีควำม
ชดัเจนสอดคลอ้งกบัรูปแบบและบทบำทของรัฐวิสำหกิจ และเพื่อใหรั้ฐวิสำหกิจมีบุคลำกรท่ีมีศกัยภำพ 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การรับสินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ขององค์การสะพานปลา 

-------------------------------------------------- 

 โดยท่ีเป็นกำรสมควรให้มีนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรรับสินบน และควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน์ขององคก์ำรสะพำนปลำ  
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 14 (1) แห่งพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ. 2496 และมติ
คณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ ในกำรประชุมคร้ังท่ี 10/2563 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยำยน 2563 คณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำน
ปลำ จึงออกประกำศนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรรับสินบนและควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ของ
องคก์ำรสะพำนปลำ  
             ขอ้ 1. ประกำศน้ีเรียกวำ่ “ประกำศคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ เร่ือง นโยบำยกำรป้องกนัและ 
ต่อตำ้นกำรทุจริต กำรรับสินบน และควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ขององคก์ำรสะพำนปลำ” 
               ขอ้ 2. ประกำศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัประกำศเป็นตน้ไป  
               ขอ้ 3. ในประกำศน้ี  
        “อสป.” หมำยควำมวำ่ องคก์ำรสะพำนปลำ  
        “คณะกรรมกำร” หมำยควำมวำ่ คณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
        “ผูอ้  ำนวยกำร” หมำยควำมวำ่ ผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ  
        “ผูบ้ริหำร” หมำยควำมวำ่ พนกังำนระดบั 9 ขึ้นไป  
        “พนกังำน” หมำยควำมวำ่ พนกังำนและลูกจำ้งองคก์ำรสะพำนปลำ  
        “กำรทุจริต” หมำยควำมว่ำ กำรปฏิบติัหรือละเวน้กำรปฏิบติัอย่ำงใดในต ำแหน่งหรือหน้ำท่ีหรือปฏิบติั
หรือละเวน้กำรปฏิบติัอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ท่ีอำจท ำให้ผูอ่ื้นเช่ือว่ำมีต ำแหน่งหรือหนำ้ท่ีทั้งท่ีตนมิไดมี้ต ำแหน่งหรือหน้ำท่ี
นั้น หรือใชอ้  ำนำจในต ำแหน่งหรือหนำ้ท่ี ทั้งน้ี เพื่อแสวงหำประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบส ำหรับตนเองหรือผูอ่ื้นหรือกระ
ท ำกำรอนัเป็นควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำรหรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำท่ีในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำย
อำญำหรือตำมกฎหมำยอ่ืน  
        “สินบน” หมำยควำมว่ำ ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้แก่บุคคลเพื่อให้ผูน้ั้นกระท ำกำรหรือละเวน้
ไม่กระท ำกำรตำมท่ีผูจ่้ำยสินบนตอ้งกำร  
        “ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์” หมำยควำมว่ำ กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุ คคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (CONFLICT OF INTERESTS) อนัส่งผลให้บุคคลไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีไดอ้ย่ำงเป็นกลำง อำจ
ส่งผลใหเ้กิดควำมไม่ไวว้ำงใจท่ีมีต่อบุคคลนั้นในกำรปฏิบติังำนตำมต ำแหน่ง 
 ข้อ 4. นโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรรับสินบน และควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ ตำม
ประกำศน้ี เพื่อใชใ้นกำรบริหำรกิจกำรของ อสป. ดงัต่อไปน้ี  
  (1) อสป. มุ่งมัน่ในกำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริต กำรรับสินบน และควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
ในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงออ้ม  
   



 
 

 
  (2) อสป. มีกำรบริหำรจดักำรดว้ยควำมซ่ือสัตย ์เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมุ่งผลสัมฤทธ์ิ อยำ่งมี
ประสิทธิภำพตำมหลกัธรรมำภิบำล  
  (3) อสป. มีกำรก ำกบั ดูแล และส่งเสริมใหผู้บ้ริหำร พนกังำนตอ้งปฏิบติังำนและประพฤติตน ใหเ้ป็นไป
ตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี วิธีปฏิบัติมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ปฏิบติังำน ตลอดจนนโยบำยกำรป้องกันและต่อตำ้นกำรทุจริต กำรรับสินบน และควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำง
เคร่งครัด โดยไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเขำ้ข่ำยกำรทุจริต ทั้งในเชิงนโยบำยและต่อหนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบ  
 ขอ้ 5. กำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริต และกำรรับสินบน ใหเ้ป็นไปดงัน้ี  
  (1) คณะกรรมกำร ผูอ้  ำนวยกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ยึดมัน่
ในคุณธรรมและไม่ยนิยอม ยอมรับ หรือส่งเสริมใหมี้กำรทุจริต ในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงออ้ม รวมถึงไม่ละเลยหรือ
เพิกเฉยเม่ือพบกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยกำรทุจริต 
  (2) คณะกรรมกำร ผูอ้  ำนวยกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ตอ้งไม่รับสินบน ไม่เรียกร้องหรือ        ให้
สินบนหรือประโยชน์อ่ืนใดทุกประเภท  
  (3) ผูอ้  ำนวยกำร และผูบ้ริหำร ตอ้งประพฤติตนให้เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรป้องกนักำรรับและกำรให้
สินบนหรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงกำรป้องกันกำรมีส่วนร่วมในกำรทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงมีหน้ำท่ีก ำกับ ดูแลกำร
ปฏิบติังำนของพนกังำนผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชำไม่ใหมี้ช่องทำงในกำรเรียกรับสินบน หรือเขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรให้หรือ
รับสินบนทั้งทำงตรงและทำงออ้ม หำกพบวำ่พนกังำนดงักล่ำวมีพฤติกรรมกำรเรียกรับสินบนนั้น              ใหด้ ำเนินกำรทำง
วินยั และทำงอำญำต่อไป  
  กรณีตำมวรรคหน่ึง หำกผูบ้ริหำรไม่ด ำเนินกำรทำงวินยัและทำงอำญำกบัพนกังำนผูน้ั้น           ให ้อสป. 
ด ำเนินกำรทำงวินยักบัผูบ้ริหำรนั้นดว้ย  
  (4) ผูอ้  ำนวยกำร และผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีก ำกบั และจดัให้มีคู่มือหรือกระบวนกำรด ำเนินงำนในแต่ละ
ขั้นตอนใหมี้ควำมชดัเจน และเผยแพร่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย และบุคคลภำยนอกทรำบ ตลอดจนก ำกบัดูแลใหพ้นกังำนท่ีมีหนำ้ท่ี
อนุมติั อนุญำต หรือให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ปฏิบติัหน้ำท่ีให้แลว้เสร็จภำยในระยะเวลำตำมท่ีกฎหมำย ขอ้บงัคบั และ
ระเบียบก ำหนด ดว้ยควำมโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบติั  
 ขอ้ 6. กำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปดงัน้ี  
  (1) คณะกรรมกำร ผูอ้  ำนวยกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีเก่ียวโยงหรือมีส่วน
ได้เสียท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์กับ อสป. และไม่กระท ำกำรในลักษณะใด ๆ อันเป็นกำรขัดต่อ
ผลประโยชน์ของ อสป. หรือแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือยอมให้ผูอ่ื้นอำศยัหน้ำท่ีของตนแสวงหำ
ประโยชน์จำกทรัพยสิ์นหรือโอกำสทำงธุรกิจขององคก์ร 
  (2) คณะกรรมกำร ผูอ้  ำนวยกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ตอ้งยึดมัน่ต่อกำรปกป้องรักษำควำมลบัของ
ขอ้มูลข่ำวสำร เก่ียวกบักิจกรรมต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินธุรกิจ และห้ำมไม่ให้แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ่ื้นโดยใช้
ขอ้มูลใด ๆ ของ อสป. ซ่ึงยงัมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณะหรือด ำเนินกำรใด ๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ต่อองคก์ร 
   



 
 

 
 
  (3) คณะกรรมกำร ผูอ้  ำนวยกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งบริหำรจดักำรและปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำม
โปร่งใส เป็นธรรม รอบคอบ และเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององคก์รและประเทศชำติเป็นส ำคญั  
  (4) คณะกรรมกำร ผูอ้  ำนวยกำร และผูบ้ริหำร ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนได้เสียของตนตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด 
  (5) ผูบ้ริหำร และพนักงำน ตอ้งแจ้งกำรขดักันของผลประโยชน์เป็นประจ ำ ตลอดจนผูท่ี้ได้รับกำร
แต่งตั้งเป็นคณะท ำงำนพิจำรณำงำนบริหำรบุคคล คณะกรรมกำรสรรหำและคดัเลือกบุคคล คณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัย คณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและเจ้ำหน้ำท่ีพสัดุ ให้ค  ำรับรองในหนังสือรับรองกำรเปิดเผยข้อมูลกำรขัดกันของ
ผลประโยชน์แลว้แต่กรณี 
  (6) ผูอ้  ำนวยกำร และผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีก ำกบั ดูแลพนกังำนผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำไม่ให้กระท ำกำรขดักัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม หำกพบมีพฤติกำรณ์กำรกระท ำอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตวักบัผลประโยชน์ส่วนรวม ให้ด ำเนินกำรสอบสวนโดยทนัที หำกพบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดจริง ให้
ด ำเนินกำรทำงวินยักบัผูบ้ริหำรนั้นดว้ย  
 ขอ้ 7. อสป. ตอ้งด ำเนินกำรทบทวนนโยบำยกำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริต กำรรับสินบน และควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ตำมประกำศน้ีเป็นประจ ำ โดยตอ้งให้มีควำมสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงปฏิบติัท่ีเป็นมำตรฐำน
ของหน่วยงำนท่ีไดรั้บกำรยอมรับในดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี กำรป้องกันและต่อตำ้น      กำรทุจริต กำรรับสินบน และ
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมถึงสอดคล้องกับบริบทในกำรด ำเนินงำนของ อสป. และได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร  
 ขอ้ 8. อสป. ตอ้งรวบรวม ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรป้องกนัและต่อตำ้น  กำร
ทุจริต กำรรับสินบน และควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และน ำเสนอคณะกรรมกำรทรำบอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบหลกัต่อกจิการ 

๑. การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก (PEST Analysis) 

            ๑.๑ ปัจจัยด้านการเมือง (Politics)   

 ๑.๑.๑ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในปัจจุบนั รัฐบำลตอ้งประสบปัญหำหลำยอย่ำงทั้งปัญหำกำรชุมชุนทำงกำรเมือง 
ปัญหำกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 จนท ำใหเ้ศรษฐกิจตกต ่ำ  ผูบ้ริโภคยงัมีควำมกงัวลสูงเก่ียวกบัภำวะเศรษฐกิจท่ีฟ้ืน
ตวัชำ้ และกำรว่ำงงำนในอนำคตท่ีเกิดจำกผลกระทบเชิงลบจำก COVID-19 ทั้งน้ี คำดว่ำจำกน้ีผูบ้ริโภคยงัคงชะลอกำรใช้
จ่ำยไปอยำ่งนอ้ยจนถึงไตรมำสท่ี ๔ ของปี ๒๕๖๓ จนกวำ่สถำนกำรณ์ COVID-19 ของโลกจะคลำยตวัลง นอกจำกน้ี ยงัตอ้ง
ติดตำมมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจของภำครัฐในช่วงไตรมำท่ี ๔ ว่ำสำมำรถพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจไทยไดม้ำกนอ้ยเพียงใด และ
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองของไทยตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๖๓ เป็นตน้ไปวำ่จะดีขึ้นหรือแยล่ง ซ่ึงปัจจยัทั้งสองจะมีผลกระทบ
ต่อควำมเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคเป็นอยำ่งมำก 

๑.๑.๒ ปัญหำควำมไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใตท้ ำให้เกิดผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงออ้มกบักำร
ประกอบอำชีพประมง และธุรกิจต่อเน่ืองทั้งในพื้นท่ีจงัหวดัดงักล่ำว และจงัหวดัใกลเ้คียง โดยเฉพำะจงัหวดัปัตตำนี ซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลำงของธุรกิจประมงในเขตภำคใตต้อนล่ำง และเป็นท่ีตั้งของท่ำเทียบเรือประมงปัตตำนีขององคก์ำรสะพำนปลำซ่ึง
ในอดีตเคยมีปริมำณสินคำ้สัตวน์ ้ำเป็นอนัดบัตน้ ๆ แต่ปัจจุบนัปริมำณสินคำ้ลดลงเกือบ ๕๐% 

           ๑.๒ ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ (Economics) 

๑.๒.๑ ภำวกำรณ์ประมงซบเซำ จำกปัจจยัดำ้นลบหลำยประกำร ไดแ้ก่ ปัญหำกำรแพร่ระบำดของ

ไวรัสโควิด-19 ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในภำคประมง ปัญหำรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลกท่ีสูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ในขณะท่ี

น ้ ำมนัจดัเป็นตน้ทุนหลกัคิดเป็นสัดส่วนกว่ำร้อยละ ๕๐ ของตน้ทุนกำรท ำประมงโดยรวม  ท ำให้ไดรั้บผลกระทบค่อนขำ้ง

รุนแรง เรือประมงบำงส่วนตอ้งหยดุเป็นกำรชัว่ครำวหรือเลิกกิจกำร ส่งผลกระทบถึงอุตสำหกรรมต่อเน่ือง ทั้งในดำ้นปัจจยั

กำรท ำประมง และดำ้นท่ีใชว้ตัถุดิบจำกกำรประมง นอกจำกน้ีปัญหำทรัพยำกรประมงลดลงในทุกภูมิภำคของโลก ก็ท ำให้

ตอ้งใช้เวลำในกำรท ำประมงนำนขึ้นแต่ผลผลิตประมงลดลง  ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองไปถึงกำรท่ีประเทศต่ำงๆ พยำยำมสร้ำง

เง่ือนไขในกำรอนุญำตใหเ้รือประมงจำกประเทศอ่ืนเขำ้ท ำประมง   

๑.๒.๒ ภำวะเศรษฐกิจโลก จำกปัญหำดำ้นกำรเมือง กำรลงทุน ในหลำยๆประเทศท ำให้อตัรำกำร

เติบโตทำงเศรษฐกิจต ่ำกวำ่ท่ีแต่ละประเทศประมำณกำรไวใ้นขณะท่ีค่ำครองชีพสูงขึ้นจำกรำคำน ้ำมนัท่ีกระทบตน้ทุนในทุก

อุตสำหกรรม มีผลต่อเน่ืองถึงอตัรำเงินเฟ้อซ่ึงสูงขึ้นตำมล ำดบั 

๑.๒.๓ กำรส่งออก สถำนกำรณ์กำรส่งออกสินคำ้สัตวน์ ้ ำมีกำรแข่งขนัสูงโดยเฉพำะจำกประเทศใน

ภูมิภำคเดียวกนั ไดแ้ก่ จีนและเวียดนำม  ประกอบกบัประเทศผูน้ ำเขำ้ส ำคญั ๆ เช่น สหรัฐอเมริกำ สหภำพยโุรป และญ่ีปุ่ น มี

กฎระเบียบท่ีเขม้งวดท ำใหต้อ้งอำศยักำรเจรจำทำงกำรคำ้อยำ่งต่อเน่ืองเพื่อลดปัญหำท่ีอำจเกิดขึ้น 



 
 

๑.๒.๔ ผลกระทบต่ออุตสำหกรรมภำคกำรประมงของไทย ภำยใตป้ระชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC)  

ตำมท่ีประเทศในสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรืออำเ ซียนได้ร่วมลงนำมใน

ป ฏิญญำ เ ซบู ว่ ำ ด้ ว ย ก ำ ร เ ร่ ง รั ด ก ำ ร จั ด ตั้ ง  ASEAN ECONOMIC COMMUITY (ACE)  ใ ห้ เ ร็ ว ขึ้ น อี ก  ๕  ปี   

จำกเดิมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นภำยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเป้ำหมำย เป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียวร่วมกนัโดยสำมำรถ

เคล่ือนยำ้ยสินคำ้ บริกำร กำรลงทุน เงินทุน และแรงงำนมีฝีมืออย่ำงเสรี ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อองค์กำรสะพำนปลำในภำค

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้ประมงของประเทศไทยจำกมำตรกำรใน AEC ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ มำตรกำรปรับประสำนมำตรฐำน

และกฎระเบียบดำ้นเทคนิค มำตรกำรเปิดเสรีดำ้นกำรคำ้สินคำ้และกำรคำ้บริกำรภำยใตแ้ผนงำนกำรรวมกลุ่มทำงเศ รษฐกิจ

ในสำขำน ำร่อง ๑๒ สำขำ ซ่ึงมีสินค้ำประมงเป็นส่วนหน่ึงของสำขำน ำร่อง มำตรกำรปรับประสำนด้ำนคุณภำพและ

มำตรฐำน กำรรับรองควำมปลอดภยัของอำหำรและมำตรกำรจดัท ำระบบกำรรับรองคุณภำพสินคำ้ใหเ้ป็นมำตรฐำนเดียวกนั 

ตลอดจนมำตรกำรเสริมสร้ำงควำรมมัน่คงดำ้นอำหำรภำยในภูมิภำคอำเซียน 

 ผลกระทบท่ีเกดิขึน้กบัอุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทย โดยภาพรวมคือ 

 ๑. กำรผลิตสินคำ้ดำ้นกำรประมงจะตอ้งถูกควบคุมมำตรฐำนสำกลและเทคนิคกำรผลิตอยำ่งเขม้งวดมำกขึ้น ท ำ

ใหต้อ้งมีกำรพฒันำเทคนิควิธีในกำรผลิตและกำรควบคุมคุณภำพใหไ้ดม้ำตรฐำนตำมท่ีอำเซียนก ำหนด ๒. ท ำให้ เ กิดกำร

เคล่ือนยำ้ยวตัถุดิบและสินคำ้มำกขึ้น ท ำให้หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งแสวงหำควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำย

กำรผลิตระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนตลอดจนเป็นปัจจัยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กรได้อย่ำง

เหมำะสม 

 ๓. กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงดำ้นอำหำรภำยในภูมิภำคอำเซียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้ำงควำมมัน่คง

ด้ำนอำหำรในระยะยำว และพฒันำคุณภำพชีวิตของเกษตรกรในอำเซียน รัฐวิสำหกิจท่ีเก่ียวขอ้งจะมีบทบำทเป็นกลไก

ส ำคญัของภำครัฐในกำรสนบัสนุนใหบ้รรลุผลส ำเร็จตำมวตัถุประสงคท่ี์อำเซียนก ำหนด 

 ๑.๓ ปัจจัยด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (Social and Technology) 

๑.๓.๑ กำรให้ควำมส ำคญักบักำรดูแลคุณภำพสินคำ้สัตวน์ ้ ำ โดยเฉพำะปลำประเภทต่ำง ๆ ไดรั้บกำร

ยอมรับวำ่เป็นอำหำรท่ีดีต่อสุขภำพ ลดควำมเส่ียงจำกภำวะไขมนัในเลือดสูง ซ่ึงเป็นสำเหตุส ำคญัท่ีท ำให้เกิดโรคหลำยอย่ำง

ท่ีเป็นอนัตรำยถึงชีวิต ท ำใหอ้ำหำรท่ีใชป้ลำเป็นวตัถุดิบ รวมถึงผลิตภณัฑแ์ปรรูปต่ำง ๆ ไดรั้บควำมนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ท่ี

ใหค้วำมส ำคญักบักำรดูแลสุขภำพ 

๑.๓.๒ มำตรฐำนสุขอนำมยัในกำรดูแลสัตวน์ ้ ำ จำกกำรท่ีสินคำ้สัตวน์ ้ ำเป็นสินคำ้ท่ีเน่ำเสียไดง้่ำย 

และมีโอกำสไดรั้บกำรปนเป้ือนสูง ประกอบกบัประเทศผูน้ ำเขำ้มีมำตรกำรดำ้นสุขอนำมยักำรดูแลรักษำสัตวน์ ้ ำท่ีเขม้งวด 

ท ำ ใ ห้ ม ำ ต ร ฐ ำ น สุ ข อ น ำ มั ย ใ น ก ำ ร ดู แ ล รั ก ษ ำ สิ น ค้ ำ สั ต ว์ น ้ ำ มี ค ว ำ ม ส ำ คั ญ  แ ล ะ เ ข้ ม ง ว ด ม ำ ก ขึ้ น  



 
 

ทั้งน้ี ภำครัฐจะตอ้งเล็งเห็นควำมส ำคญัและยอมทุ่มเทงบประมำณเพื่อยกระดบัมำตรฐำนสุขอนำมยัทั้งระบบ เน่ืองจำกเป็น

เร่ืองท่ีตอ้งใชง้บประมำณลงทุนสูง โดยเฉพำะในส่วนของระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน 

๑.๓.๓ ปัญหำอุณหภูมิสูงขึ้นของโลก ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้ำนกำรเปล่ียนแปลงของ

ภูมิอำกำศ อุณหภูมิของน ้ ำทะเล ส่งผลต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตว์น ้ ำทะเล ท ำให้แหล่งกำรท ำประมงและปริมำณสัตวน์ ้ ำ

เปล่ียนแปลงไป 

๑.๓.๔ กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม ปัญหำส่ิงแวดลอ้มจดัเป็นเร่ืองท่ีประชำคมโลกในปัจจุบันให้

ค ว ำ มส ำ คัญ เ ป็ นอ ย่ ำ ง ม ำ ก  ใ นขณะ ท่ี กิ จ ก ร รม ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง กับ ก ำ รท ำ ป ร ะ ม ง และ ก ำ ร ซ้ื อ ข ำ ยสั ต ว์น ้ ำ   

เป็นสำเหตุให้เกิดมลภำวะหลำยอย่ำงกับส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพำะเร่ืองกล่ิน และน ้ ำเสียกำรดูแลในเร่ืองดังกล่ำวจึงเป็น

ส่ิงจ ำเป็น แมว้ำ่จะท ำใหมี้ภำระค่ำใชจ่้ำยเพิ่มมำกขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน คณะกรรมการองค์การสะพานปลา  

  องคก์ำรสะพำนปลำไดป้ระเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนส ำหรับส้ินสุดวนัท่ี 30 เดือนกนัยำยน 

พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีกำรท่ีหน่วยงำนก ำหนดซ่ึงเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์กระทรวงกำรคลงั ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์

ปฎิบติักำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ควำมมัน่ใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ 

ภำรกิจของหน่วยงำนจะบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรควบคุมภำยใน ดำ้นกำรด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ดำ้น

กำรรำยงำนท่ีเก่ียวกบักำรเงิน และไม่ใช่กำรเงิน ท่ีเช่ือถือได ้ทนัเวลำ และโปร่งใส รวมทั้งดำ้นกำรปฎิบติัตำมกฎ ระเบียบ 

และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำน 

 จำกกำรประเมินดงักล่ำว องคก์ำรสะพำนปลำเห็นว่ำ กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนมีควำมเพียงพอ ปฎิบติัตำม

อยำ่งต่อเน่ือง และเป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยมำตรฐำนและหลกัเกณฑป์ฎิบติักำรควบคุมภำยในส ำหรับ

หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

 

 

        ลำยมือช่ือ................................................ 

         (ดร.มณเฑียร อินทร์นอ้ย) 

        ต ำแหน่ง  ผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

          วนัท่ี  21  เดือน  ธนัวำคม  พ.ศ.  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

      นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  (CSR) 

ขององค์การสะพานปลา 

คณะอนุกรรมกำรดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ำรสะพำนปลำก ำหนดนโยบำย

ดำ้นต่ำง ๆ รวม  4  ดำ้น ไดแ้ก่ 

 1. เสริมสร้ำงสนับสนุนกำรพฒันำชุมชนและสังคมของชุมชนชำวประมง ด้วยกำรส่งเสริมฐำนะและ

สวสัดิกำร ตลอดจนสนบัสนุนและพฒันำอำชีพกำรท ำประมงอยำ่งย ัง่ยนื 

 2. กำรอนุรักษแ์ละพฒันำคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม    

3. เสริมสร้ำงจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริหำร พนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ขององคก์รฯ 

 4. น ำหลกักำรพื้นฐำนของ ISO26000 เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมและขบัเคล่ือนกระบวนกำรในกำร

ด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ำรสะพำนปลำอยำ่งเป็นระบบ 

 
นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี  (CG) 

ขององค์การสะพานปลา 

นโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีขององคก์ำรสะพำนปลำ  4  ดำ้น  ประกอบดว้ย 

  1.  ดำ้นบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

  2.  ดำ้นบริหำรจดักำรองคก์ร 

   -  กำรจดัท ำแผนวิสำหกิจ 

   -  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 

   -  กำรบริหำรควำมเส่ียง/ควบคุมภำยใน 

   -  กำรตรวจสอบภำยใน 

   -  กำรบริหำรจดักำรสำรสนเทศ 

   -  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/รำยงำนทำงกำรเงิน 

   -  กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 

   -  ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

  3.  ดำ้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

  4.  ดำ้นบริหำรจดักำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล  (บุคลำกรและกำรเรียนรู้) 

 



 
 

 

กจิกรรมด้านการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์การสะพานปลา (CSR) 

ประจ าปี 2563 

  กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ภำยใตภ้ำรกิจของ

องคก์ำรสะพำนปลำ และไม่อยู่ภำยใตภ้ำรกิจขององคก์ำรสะพำนปลำในกำรสนับสนุน กำรพฒันำชุมชนและสังคม ทั้งใน

ส่วนของชุมชนประมงและชุมชนทัว่ไป ซ่ึงมีกิจกรรมต่ำงๆ ดงัน้ี  

     โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมกบัองค์การสะพานปลา และโครงการสะพานปลารวมใจจิตอาสาก าจัดขยะทะเล  
เม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2562 จัดด ำเนินโครงกำรรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับองค์กำร สะพำนปลำ เพื่อรณรงค์ให้

กลุ่มเป้ำหมำย แสดงกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดลอ้มของถ่ินท่ีอยู่อำศยั ปลูก

จิตส ำนึก สร้ำงกลุ่มอำสำ ดว้ยกำรให้ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้ง และให้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อมของชุมชน ท้องถ่ิน ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท ำลำย เปล่ียนเป็นกำรดูแลอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ใหค้งอยูคู่่กบัประเทศไทยต่อไป โดย พลเรือเอกเริงฤทธ์ิ บุญส่งประเสริฐใหเ้กียรติเป็นประธำนในพิธี และ นำย

ศุภชัย ดำวัลย์ รองผู ้อ  ำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำด้ำนพัฒนำกิจกำรประมงเป็นผู ้กล่ำวรำยงำน มีกลุ่มเป้ำหม ำย 

ประกอบดว้ย ชำวประมง แพปลำ ผูป้ระกอบกำรท่ีใชบ้ริกำรในบริเวณ         ท่ำเทียบเรือประมง คณะครูและนกัเรียน และ

ประชำชนทัว่ไป เขำ้ร่วมโครงกำร ณ บริเวณท่ำเทียบเรือประมงชุมพร 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 
 

 
กจิกรรมขององค์การสะพานปลา ร่วมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานราชการต่างๆ 

1. วนัพุธท่ี 8 มกรำคม 2563 องคก์ำรสะพำนปลำร่วมกบักองทพัเรือภำคท่ี 1 จดัพิธีนอ้มเกลำ้ฯ ถวำยปลำกระตกัแหง้ 
ปลำทูเค็ม และอำหำรทะเลท่ีมีสำรไอโอดีน แด่สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี เพื่อโดยเสด็จพระรำชกุศล โครงกำรตำมพระรำชด ำริต่อตำ้นโรคไอโอดีนฯ โดยองคก์ำรสะพำนปลำไดส่้งมอบ
ปลำกระป๋องจ ำนวน 10,000 กระป๋อง ให้กบัผูแ้ทนกองทพัเรือภำคท่ี 1 ณ บริเวณหน้ำส ำนักงำนองค์กำรสะพำนปลำ เพื่อ
น ำไปมอบใหแ้ก่นกัเรียนท่ีอยูใ่นภำคเหนือ ต่อไป  
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
2. เม่ือวนัท่ี 23 - 24 มีนำคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์นอ้ย ผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ ไดส้ั่งกำรให้เจำ้หนำ้ท่ี

น ำเคร่ืองพ่นน ้ ำยำฆ่ำเช้ือ มำท ำกำรฉีดพ่นท่ีบริเวณภำยในอำคำร ภำยนอกอำคำรทำงเดินถนน และสถำนท่ีใหบ้ริกำรซ้ือขำย
สัตวน์ ้ำ เพื่อสร้ำงควำมปลอดภยัใหก้บัพนกังำนและประชำชนท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำรใหเ้กิดควำมมัน่ใจ ทั้งน้ีไดจ้ดัตั้งจุดตรวจคดั
กรองพนักงำน และบุคคลภำยนอก ก่อนเข้ำภำยในอำคำรขององค์กำรสะพำนปลำด้วย และ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย 
ผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ พร้อมผูบ้ริหำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบวิดีโอร่วมกบัผูแ้ทนจำกโรงพยำบำลต ำรวจ ให้
ควำมรู้แก่พนกังำนส่วนกลำงและภูมิภำค เพื่อมอบแนวทำงกำรเตรียมพร้อมในกำรรองรับสถำนกำรณ์กำรระบำดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ขององค์การสะพานปลา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เรียน  คณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

  ในปีงบประมำณ 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบขององค์กำรสะพำนปลำท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง ตำมค ำสั่ง

องคก์ำรสะพำนปลำท่ี 46/2562 ลงวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2562 ตั้งแต่วนัท่ี 23 มกรำคม 2562 ประกอบดว้ย 

  1.  นำงรัชดำภรณ์  รำชเทวินทร์  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

  2.  นำงสำวชุติมำ  ศรีปรำชญ ์  กรรมกำรตรวจสอบ 

  3.  นำยฆนทั  ครุธกลู   กรรมกำรตรวจสอบ 

  4.  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เลขำนุกำร 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2555  

  ในปีงบประมำณ 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุม รวม 11 คร้ัง แบ่งเป็น เร่ืองเพื่อพิจำรณำ 

จ ำนวน 42 เร่ือง เร่ืองเพื่อทรำบ จ ำนวน 19 เร่ือง และเร่ืองอ่ืน ๆ จ ำนวน 4 เร่ือง รวมถึง       ไดร้ำยงำนผลกำรประชุมต่อ

คณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำเป็นประจ ำทุกคร้ัง สรุปสำระส ำคญัดงัน้ี 

๑. คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม 2562 
๒. คร้ังท่ี 8/2562 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวำคม 2562 
๓. คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 15 มกรำคม 2563 
๔. คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ 2563 
๕. คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2563 
๖. คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 16 เมษำยน 2563 
๗. คร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2563 
๘. คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2563 
๙. คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2563 
๑๐.  คร้ังท่ี 8/2563 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหำคม 2563 
๑๑.  คร้ังท่ี 9/2563 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน 2563 

 

 

 

 



 
 

 

1. สอบทานความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรสอบทำนผลประกอบกำรและรำยงำนทำงกำรเงินขององคก์ำรสะพำนปลำ

เป็นประจ ำทุกเดือน มีกำรหำรือร่วมกนักบัส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐำนะเป็นผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัควำม

ถูกตอ้งของงบกำรเงิน กำรปรับปรุงรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และประเด็นส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่องบกำรเงิน เพื่อให้มัน่ใจว่ำ

กระบวนกำรจดัท ำงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินจดัท ำขึ้น        ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรบญัชี หลกักำรบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอ ครบถว้น ทนัเวลำ และเช่ือถือได ้โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรสอบ

ทำนผลประกอบกำรและรำยงำนทำงกำรเงินขององคก์ำรสะพำนปลำ ดงัน้ี 

1.1 สอบทำนและพิจำรณำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินขององคก์ำรสะพำนปลำ เป็นประจ ำ

ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2562 ถึงเดือนสิงหำคม 2563  

      คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิม่เติม ดงัน้ี 

      (1) ให้ฝ่ำยบญัชีกำรเงินน ำเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้ในรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของ

องคก์ำรสะพำนปลำวำ่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวห้รือไม่ หำกไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนด           มีแนวทำงแกไ้ขอยำ่งไร 

      (2) ให้ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีกำรเงินเขำ้ร่วมประชุมช้ีแจงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน

ขององคก์ำรสะพำนปลำต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกคร้ัง โดยใหจ้ดัเตรียมรำยละเอียดของขอ้มูลเงินสด เงินฝำกธนำคำร 

และภำระผกูพนัทำงบญัชี เพื่อประกอบกำรพิจำรณำดว้ย 

      (3) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังต่อไป ให้ฝ่ำยบัญชีกำรเงินน ำเสนอเป้ำหมำยกำร

ด ำเนินงำนเป็นรำยเดือนและตลอดปี 2563 ใหส้ะทอ้นกบัขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดขึ้น 

      (4) ตำมท่ีองค์กำรสะพำนปลำมีประกำศจัดหำผูส้อบบัญชีภำยนอกเพื่อสอบทำน        งบกำรเงิน

ระหว่ำงกำลและตรวจสอบงบกำรเงิน ประจ ำปี 2563 ในวงเงินจำ้ง 800,000 บำท แลว้ปรำกฏ   ไม่มีผูส้นใจเขำ้เสนอรำคำ 

องค์กำรสะพำนปลำควรเร่งรัดจดัหำผูส้อบบญัชีภำยนอกให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัวินัยกำรเงินกำรคลงัของรัฐ พ.ศ.

2561 มำตรำ 70 มำตรำ 71 และมำตรำ 72 และพระรำชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวำ่ดว้ยกำรตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ.2561 

มำตรำ 91 ก ำหนด หำกยงัไม่มีผูส้นใจเขำ้เสนอรำคำอีก ใหอ้งคก์ำรสะพำนปลำจดัท ำหนงัสือแจง้ผลกำรด ำเนินงำนเพื่อหำรือ

ต่อส ำนกังำน    กำรตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ต่อไป 

      (5) ใหฝ่้ำยบญัชีกำรเงินจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรสะพำนปลำเสนอต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบเป็นรำยเดือนและรำยไตรมำส หำกผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยก ำหนด ให้ฝ่ำยบญัชีกำรเงินระบุ

สำเหตุท่ีเกิดขึ้น เพื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบจะไดก้ ำชบัและเร่งรัดให้องคก์ำรสะพำนปลำด ำเนินกำรต่อไป 



 
 

      (6) จำกตำรำงสรุปผลก ำไรขำดทุน ให้ฝ่ำยบญัชีกำรเงินจ ำแนกรำยไดค้่ำธรรมเนียม    สัตวน์ ้ ำผ่ำนท่ำ

และรำยไดอ่ื้น ๆ ออกจำกยอดรวมรำยได ้เน่ืองจำกรำยไดค้่ำธรรมเนียมสัตว์น ้ ำผ่ำนท่ำเป็นรำยไดห้ลกัขององคก์ำรสะพำน

ปลำ 

      (7) กรณีองคก์ำรสะพำนปลำมีผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ให้ฝ่ำยบญัชีกำรเงินศึกษำกำรน ำเงินส่งเป็น

รำยไดแ้ผ่นดินต่อกระทรวงกำรคลงัและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งว่ำ สำมำรถน ำผลก ำไรดงักล่ำวมำตั้งส ำรองไวส้ ำหรับกำร

ด ำเนินงำนขององคก์ำรสะพำนปลำไดห้รือไม่ 

      (8) ให้ฝ่ำยบญัชีกำรเงินจดัล ำดับประเภทหน่วยงำนท่ีมีผลก ำไรสุทธิเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยก่อน

น ำเสนอคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำเพื่อโปรดทรำบ 

      (9) เน่ืองจำกในเดือนกุมภำพนัธ์ 2563 ท่ำเทียบเรือประมงอ่ำงศิลำยงัคงก่อสร้ำงไม่แลว้เสร็จ จึงให้ฝ่ำย

บัญชีกำรเงินปรับปรุงงบประมำณของท่ำเทียบเรือประมงอ่ำงศิลำ เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรสะพำนปลำ

สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดขึ้น 

      (10) ให้ฝ่ำยบญัชีกำรเงินจดัท ำสรุปแนวทำงแกไ้ขและผลกำรด ำเนินงำนตำม แนวทำงแกไ้ขของแต่ละ

หน่วยงำนในตำรำงวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนให้ครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำก่อนน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำเพื่อทรำบ 

      (11) จำกรำยงำนฐำนะกำรเงินขององคก์ำรสะพำนปลำในเดือนกุมภำพนัธ์ 2563 องคก์ำรสะพำนปลำมี

ภำระผูกพนัทำงบญัชีสูงกว่ำเงินสดและเงินฝำกธนำคำร 2.18 ลำ้นบำท ส่งผลกระทบ  ต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและ

ด ำเนินงำน เห็นควรให้ฝ่ำยบญัชีกำรเงินก ำหนดมำตรกำรรองรับหรือขออนุมติัองค์กำรสะพำนปลำให้จดัสรรเงินส ำรอง

ฉุกเฉินไว ้เพื่อใหเ้กิดสภำพคล่องในกำรปฏิบติังำน ทั้งน้ีใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ำรสะพำนปลำก ำหนด 

      (12) ให้ฝ่ำยบญัชีกำรเงินจดัท ำประมำณกำรเงินสดท่ีไม่มีรำยกำรบญัชีของท่ำเทียบเรือประมงอ่ำงศิลำ 

และรำยกำรรำยได้รอโอนโครงกำรพฒันำท่ีดินในบริเวณท่ำเทียบเรือประมงภูเก็ตของบริษทั มำร์ซัน จ ำกัด (มหำชน) 

เพื่อใหส้ะทอ้นกบัรำยกำรเงินสดรับและเงินสดจ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริง 

      (13) องคก์ำรสะพำนปลำควรจดัท ำกรอบระยะเวลำและวิธีปฏิบติัในกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ท่ี

จะเกิดขึ้นจำกโครงกำรพฒันำท่ีดินในบริเวณท่ำเทียบเรือประมงภูเก็ตของบริษทั มำร์ซัน จ ำกดั (มหำชน) เพื่อให้เกิดควำม

ชดัเจนอนัจะมีผลต่อรำยไดท่ี้จะเกิดขึ้นจำกกำรบริหำรงำนขององคก์ำรสะพำนปลำ 

      (14) ให้ฝ่ำยบญัชีกำรเงินจดัท ำแบบแสดงรำยกำรทำงกำรเงินท่ีประกอบด้วย รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยท่ี

เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำพิจำรณำ เพื่อก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรทำง

กำรเงินมีประสิทธิภำพมำกยิง่ขึ้น 

      (15) ให้ฝ่ำยบญัชีกำรเงินปรับเปล่ียนรูปแบบกรำฟในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยให้ใชก้รำฟแท่งแสดง

รำยไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ำใชจ่้ำย และใชก้รำฟเส้นแสดงผลกำรด ำเนินงำนวำ่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดหรือไม่ 



 
 

1.2 สอบทำนและพิจำรณำรำยงำนของผูส้อบบญัชีและงบกำรเงินขององคก์ำรสะพำนปลำจำกส ำนักงำน

กำรตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

1.3 สอบทำนและพิจำรณำรำยงำนงบกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรสะพำนปลำไตรมำสท่ี 4 

ประจ ำปีงบประมำณ 2562 และไตรมำสท่ี 1 ถึงไตรมำสท่ี 3 ประจ ำปีงบประมำณ 2563                     

      คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิม่เติม ดงัน้ี 

      (1) ให้ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีกำรเงินประสำนงำนกบัส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในกำร

พิจำรณำให้ค  ำแนะน ำเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินเป็นจดหมำยบนัทึก (Management Letter : ML) เพื่อฝ่ำยบญัชีกำรเงินจะ

ไดด้ ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำของ สตง. ไดท้นัที เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่และน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินขององค์กำร

สะพำนปลำ  

      (2) ให้ฝ่ำยบญัชีกำรเงินน ำเสนอรำยงำนงบกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรสะพำนปลำรำย

ไตรมำสต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 30 วนัหลงัจำกส้ินสุดแต่ละไตรมำส เพื่อทรำบผลประกอบกำรด ำเนินงำนของ

องคก์ำรสะพำนปลำในภำพรวม  

2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการบูรณาการร่วมกันระหว่างการบริหารความเส่ียงการควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายใน 

    2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมส ำคญักับกำรสอบทำนระบบควบคุมภำยในโดยพิจำรณำจำก

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ.2561 รำยงำนผลกำร

ตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนแกไ้ขปรับปรุงระบบควบคุมภำยใน เพื่อให้มัน่ใจว่ำ

ระบบควบคุมภำยในมีควำมเหมำะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบกำรสอบทำนระบบควบคุมภำยใน 

ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ในครำวประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 15 มกรำคม 2563 แลว้ 

    2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมเพื่อบูรณำกำรร่วมกนัระหว่ำงกำรบริหำร ควำมเส่ียง กำร

ควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์ำรสะพำนปลำมีควำมเหมำะสม มี

ประสิทธิภำพ ตลอดจนมีกำรหำรือเพื่อก ำหนดปัจจัยเส่ียงขององค์กรให้มีองค์ประกอบครบถ้วน ในครำวประชุม

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คร้ังท่ี 9/2563 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน 2563 แลว้ 

3. สอบทานการก ากบัดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง และนโยบายท่ีเกีย่วข้อง 

    3.1 สอบทำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค ำสั่ง และนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งตำมแผนกำร

ตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (ฉบบัทบทวน) พบว่ำมีบำงหน่วยรับตรวจตอ้งแกไ้ขปรับปรุงกำรปฏิบติังำน

ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค ำสั่ง และนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  



 
 

           (1) กำรไม่ทบทวนระเบียบขององคก์ำรสะพำนปลำว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบั

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ พ.ศ.2559 และคู่มือควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ขององค์กำรสะพำนปลำ พ.ศ.2560 ให้

สอดคลอ้งกบัพระรำชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2561 

 (2) ไม่พบกำรเผยแพร่คู่มือควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ขององคก์ำรสะพำนปลำ พ.ศ.2560 บน

เวบ็ไซดข์ององคก์ำรสะพำนปลำใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภำยนอกทรำบ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของตวัช้ีวดัคู่มือกำรประเมิน ITA 

ปี 2562 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment) ตวัช้ีวดัยอ่ย 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกนักำรทุจริต ขอ้ O47 จึงส่งผลกระทบต่อคะแนน ITA ปี 2562 ของ

องคก์ำรสะพำนปลำไม่เป็นไปตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด 

 (3) ไม่พบช่องทำงรับเร่ืองร้องเรียนควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์แยกไวต้่ำงหำกอย่ำงชดัเจนบน

เว็บไซด์ขององค์กำรสะพำนปลำ เพื่อควำมรวดเร็วในกำรจดักำรข้อร้องเรียน ตำมคู่มือกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน

รัฐวิสำหกิจ ตำมระบบประเมินผลใหม่ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำย

รัฐวิสำหกิจ (สคร.) ขอ้ 5.3 กำรจดักำรขอ้ร้องเรียน ก ำหนด 

(4) กำรไม่ทบทวนระเบียบขององค์กำรสะพำนปลำว่ำดว้ยประมวลจริยธรรมของผูอ้  ำนวยกำร

องคก์ำรสะพำนปลำและพนกังำนองคก์ำรสะพำนปลำ พ.ศ.2552 ใหส้อดคลอ้งพระรำชบญัญติัมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ.

2562 

(5) กำรไม่ทบทวนประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณของพนักงำนองค์กำรสะพำนปลำ (คู่มือ

จริยธรรมจรรยำบรรณขององคก์ำรสะพำนปลำ) ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑก์ำรส่งเสริมให้ระบบทรัพยำกรมนุษยมี์ธรรมำภิบำล 

(HR Governace) และเกณฑก์ำรก ำกบัดูแลท่ีดีและกำรน ำองคก์ร ขอ้ 8 จรรยำบรรณ ตำมคู่มือกำรประเมินผลใหม่ SE-AM 

ก ำหนด 

(6) ไม่พบกำรเผยแพร่รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียน ประจ ำปี 2562  บนเว็บไซด์

ขององคก์ำรสะพำนปลำ ในแถบเมนูช่องทำงรับเร่ือง ในหวัขอ้สรุปผลกำรด ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียน  ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์

กำรมุ่งเนน้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและลูกคำ้ ขอ้ 5.3 กำรจดักำรขอ้เรียน ตำมคู่มือกำรประเมินผลใหม่ SE-AM ก ำหนด 

(7) กำรต่ออำยสุัญญำไม่เป็นปัจจุบนั  

(8) กำรจดัท ำผงัทำงเดินของงำน (Flowchart) และขั้นตอนกำรปฏิบติังำนในคู่มือกำรปฏิบติังำนไม่

ครบถว้น ตลอดจนกำรแนบหลกัฐำนและกำรไม่ระบุระยะเวลำคืนเงินในหนงัสือสัญญำยมืเงินทดรองไม่ครบถว้น เป็นตน้  

    3.2 สอบทำนและอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน พ.ศ.2563 

    3.3 สอบทำนและอนุมติัคู่มือกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน พ.ศ.

2563 



 
 

    3.4 สอบทำนและเห็นชอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

    3.5 สอบทำนและเห็นชอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยใน ไตรมำสท่ี 1 ถึงไตรมำสท่ี 3 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

    3.6 สอบทำนและอนุมติัแผนกำรตรวจสอบภำยในระยะยำว ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2564 ถึงปีงบประมำณ 

2568 และแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

         คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิม่เติมว่ำ ผูต้รวจสอบภำยในจ ำเป็นตอ้งมีทกัษะ 

ควำมรู้และควำมสำมำรถในองค์กรเพิ่มเติมจำกกำรเขำ้รับกำรพฒันำ/อบรมทำงวิชำชีพตรวจสอบตำมแผนกำรฝึกอบรม/

สัมมนำผูต้รวจสอบภำยในประจ ำปี เพื่อให้เกิดควำมเช่ียวชำญในกำรปฏิบติังำนตรวจสอบทั้งดำ้นกำรให้ควำมเช่ือมัน่และ

ดำ้นกำรใหค้  ำปรึกษำแก่องคก์ร  

    3.7 สอบทำนและเห็นชอบแนวทำงบริหำรทรัพยำกรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน แผนกำรพฒันำและสรร

หำบุคลำกร ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2564 ถึงปีงบประมำณ 2568 และผลกำรเปรียบเทียบแผนกำรปฏิบติักำรขององคก์ำรสะพำน

ปลำ ประจ ำปี 2564 กบัแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี 2564 

4. สอบทานการรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

    4.1 พิจำรณำและเห็นชอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน เร่ือง สุ่มสอบทำนกำรรำยงำนกำรบนัทึก

ขอ้มูลเก่ียวกบัเรือประมงท่ีเขำ้ใชบ้ริกำรจอดเรือ ขนถ่ำยสัตวน์ ้ำ หรือน ำสัตวน์ ้ำหรือผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง

ขององคก์ำรสะพำนปลำ จ ำนวน 14 แห่ง ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

    4.2 พิจำรณำและเห็นชอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน เร่ือง สอบทำนกระบวนงำนกำรรำยงำนควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ส ำหรับพนกังำนและผูบ้ริหำรองคก์ำรสะพำนปลำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563  

          คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิม่เติมว่ำ เน่ืองจำกกำรรำยงำนควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์ส ำหรับพนักงำนและผูบ้ริหำรองค์กำรสะพำนปลำเป็นเร่ืองส ำคญั ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อภำพลกัษณ์ของ

องคก์ำรสะพำนปลำ เห็นควรใหอ้งคก์ำรสะพำนปลำติดตำมกำรรำยงำนดงักล่ำวใหถู้กตอ้งครบถว้น  

    4.3 พิจำรณำและเห็นชอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน เร่ือง สอบทำนกระบวนงำนกำรปฏิบติัตำม

ประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณของพนกังำนองคก์ำรสะพำนปลำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

          คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมวำ่ เน่ืองจำกกระบวนงำนกำรปฏิบติัตำม

ประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณของพนกังำนองคก์ำรสะพำนปลำมีหน่วยงำนอ่ืนในองคก์รเขำ้มำเก่ียวขอ้งดว้ย เห็นควร

ใหอ้งคก์ำรสะพำนปลำปลำติดตำมกำรแกไ้ขกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดไวต้่อไป 



 
 

    4.4 พิจำรณำและเห็นชอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน เร่ือง งำนตลำดขนถ่ำยสัตวน์ ้ ำท่ีส ำนักงำน

สะพำนปลำสมุทรปรำกำร 

         คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิม่เติม ดงัน้ี 

(๑) ใหอ้งคก์ำรสะพำนปลำต่ออำยสุัญญำเช่ำกบัผูเ้ช่ำอีก 3 รำยใหแ้ลว้เสร็จเป็นปัจจุบนั 
(๒) ให้ผูอ้  ำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำสั่งกำรให้หน่วยงำนควบคุมภำยในเร่งจดัท ำคู่มือกำร

ปฏิบติังำนส ำหรับสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบติัให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกนัใหแ้ลว้เสร็จ 

5. พจิารณาและเห็นชอบรายงานการด าเนินงานต่าง ๆ และเร่ืองอืน่ ๆ  

                      5.1 พิจำรณำและเห็นชอบกำรก ำหนดปฏิทินกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบขององค์กำร

สะพำนปลำ ประจ ำปี 2563 โดยก ำหนดให้มีกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในวนัจนัทร์ท่ี 2 ของเดือน เวลำ 09.30 

นำฬิกำ ณ หอ้งประชุมองคก์ำรสะพำนปลำ หำกวนัดงักล่ำวเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษใ์หเ้ล่ือนกำรประชุมเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

          5.2 พิจำรณำและเห็นชอบในหลกักำรกำรพิจำรณำแผนกำรบริหำรสภำพคล่องเงินทุนสวสัดิกำรและ

เงินกองทุนสงเครำะห์  

                               คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิม่เติม ดงัน้ี 

   (1) ให้ฝ่ำยบญัชีกำรเงินศึกษำแนวทำงกำรเสริมสภำพคล่องจำกแหล่งเงินทุนภำยในขององค์กำร

สะพำนปลำ เพื่อลดภำระกำรจ่ำยช ำระดอกเบ้ียจำกแหล่งเงินทุนภำยนอกท่ีมีอตัรำสูง 

   (2) ใหอ้งคก์ำรสะพำนปลำแกไ้ขปรับปรุงระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ำรสะพำนปลำใหส้อดคลอ้ง

กบัสถำนกำรณ์ทำงกำรเงิน สภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั เพื่อช่วยเสริมสภำพคล่องขององคก์ำรสะพำนปลำ 

      5.3 พิจำรณำและเห็นชอบในหลกักำรกำรพิจำรณำกำรกูย้มืเงินกองทุนสงเครำะห์  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิม่เติม ดงัน้ี 

   (1) ให้ฝ่ำยบญัชีกำรเงินจดัท ำแผนกำรเสริมสภำพคล่องขององค์กำรสะพำนปลำ โดยน ำเสนอ

เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำร เพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำรกูย้มืเงินกองทุนสงเครำะห์ 

(2) ให้ฝ่ำยบญัชีกำรเงินจดัท ำประมำณกำรผลประกอบกำรก่อนและหลังเกิดสถำนกำรณ์กำร

ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ของสะพำนและท่ำเทียบเรือประมงทุกแห่งเสนอต่อคณะกรรมกำร

องคก์ำรสะพำนปลำเพื่อพิจำรณำ 

      5.4 พิจำรณำและเห็นชอบในหลกักำรกำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 ขององคก์ำรสะพำนปลำก่อน

เสนอต่อคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำเพื่อโปรดพิจำรณำต่อไป 

      5.5 พิจำรณำและเห็นชอบกำรบรรจุแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบภำยใน 3 



 
 

      5.6 พิจำรณำและเห็นชอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี 2562 

      5.7 พิจำรณำและเห็นชอบกำรประเมินทกัษะของคณะกรรมกำรตรวจสอบขององค์กำรสะพำนปลำ 

(Skill Matrix) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

    5.8 พิจำรณำและเห็นชอบแผนกำรฝึกอบรม/สัมมนำผูต้รวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

(ฉบบัทบทวน) 

    5.9 พิจำรณำและเห็นชอบแผนกำรฝึกอบรม/สัมมนำผูต้รวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2564   

5.10 เห็นชอบผลกำรประชุมกับส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิม่เติม ดงัน้ี 

    (1) ให้องค์กำรสะพำนปลำจดัส่งงบเงินทุนส่งเสริมกำรประมงรำยไตรมำสพร้อมรำยละเอียด

ประกอบงบ และงบกำรเงินขององคก์ำรสะพำนปลำรำยไตรมำสพร้อมรำยละเอียดประกอบงบให้กบัส ำนกังำนกำรตรวจ

เงินแผน่ดิน (สตง.) เพื่อใชป้ระกอบกำรสอบทำนและรับรองงบกำรเงินขององคก์ำรสะพำนปลำต่อไป 

    (2) องคก์ำรสะพำนปลำควรให้ส ำนกังำนบริหำรหน้ีและส ำนกังำนบญัชีซักซ้อมควำมเขำ้ใจกำร

บนัทึกบญัชีลูกหน้ีและรำยไดค้ำ้งรับระหวำ่งกนั ส ำหรับรำยกำรปรับปรุงบญัชีลูกหน้ีและรำยไดค้ำ้งรับตอ้งมีรำยละเอียดใน

กำรปรับปรุงแนบประกอบ เพื่อให้ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่น (สตง.) ใชป้ระกอบกำรสอบทำนและรับรองงบกำรเงินของ

องคก์ำรสะพำนปลำต่อไป  

    (3) หำกองคก์ำรสะพำนปลำพฒันำระบบบนัทึกบญัชีทรัพยสิ์นแลว้เสร็จ ให้สะพำนปลำและท่ำ

เทียบเรือประมงทุกแห่งถือใชป้ฏิบติัดว้ย 

    (4) ในปีงบประมำณ 2563 ให้องค์กำรสะพำนปลำบนัทึกขอ้มูลกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัค่ ำเช่ำท่ี

รำชพสัดุคำ้งจ่ำยท่ีสะพำนปลำกรุงเทพ จ ำนวน 66.698 ลำ้นบำท ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขององคก์ำรสะพำนปลำ 

ในหมวดกำรเช่ำท่ีดินรำชพสัดุว่ำอยู่ในขั้นตอนใด เพื่อให้ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ใชป้ระกอบกำรสอบทำน

และรับรองงบกำรเงินขององคก์ำรสะพำนปลำต่อไป 

      5.11 เห็นชอบผลกำรประชุมกบัฝ่ำยบริหำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิม่เติม ดงัน้ี 

    (1) ตำมท่ีส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินส ำหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 ให้องคก์ำรสะพำนปลำตอบช้ีแจงกรณีไดรั้บงบประมำณจำก      ศูนยบ์ญัชำกำรแกไ้ขปัญหำ

กำรท ำประมงผิดกฎหมำย (ศปมผ.) จ ำนวน 51.681 ลำ้นบำท ในโครงกำรพฒันำและติดตั้งระบบเคร่ืองชัง่อตัโนมติัในระบบ

ตรวจสอบยอ้นกลบั (เรือธงไทย) ระยะท่ี 2 ซ่ึงมีกำรตรวจรับงำนและจ่ำยค่ำจำ้งให้กบัผูรั้บเหมำครบถว้นตำมสัญญำแลว้ แต่

องคก์ำรสะพำนปลำยงัไม่ไดโ้อนออกจำกบญัชีงำนระหวำ่งก่อสร้ำง ขณะน้ีอยูใ่นไตรมำสท่ี 4 รำยกำรดงักล่ำวก็ยงัไม่ไดโ้อน



 
 

ออกจำกบญัชี หำกองค์กำรสะพำนปลำมีควำมชดัเจนอย่ำงไรให้ตอบขอ้ช้ีแจงกบัส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดไวต้่อไป 

    (2) กรณีกรมธนำรักษไ์ดมี้หนงัสือแจง้เรียกเก็บค่ำเช่ำท่ีดินรำชพสัดุท่ีสะพำนปลำกรุงเทพ ตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกรำคม 2542 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 รวมเป็นเงิน 66.698 ลำ้นบำท ซ่ึงองค์กำรสะพำนปลำจ่ำยช ำระเป็น

ค่ำตอบแทนกำรใช้ประโยชน์ในท่ีดินแทนค่ำเช่ำมำโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน และองค์กำรสะพำนปลำไดมี้หนังสือแจง้ขอ

ยกเวน้ค่ำเช่ำจ ำนวนดงักล่ำวกบักรมธนำรักษ์นั้น หำกกรมธนำรักษ์ยงัมีควำมประสงค์ให้องคก์ำรสะพำนปลำช ำระค่ำเช่ำ

และค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำทั้งหมด องค์กำรสะพำนปลำควรจดัท ำหนังสือถึงกรมธนำรักษ์ เพื่อช้ีแจงเหตุผล

ควำมจ ำเป็นในกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำท่ีดินรำชพสัดุคำ้งจ่ำยท่ีสะพำนปลำกรุงเทพ จ ำนวน 66.698 ลำ้นบำท ต่อไป 

      5.12 พิจำรณำและอนุมัติให้ใช้แบบและวิธีประเมินตนเองของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี

งบประมำณ 2563 

      5.13 พิจำรณำและเห็นชอบกำรสอบทำนระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีดีและควำมเป็นอิสระของฝ่ำย

ตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำรณ 2563 

                                คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิม่เติมว่ำ ในหมวด 4 ควำมสัมพนัธ์กบัฝ่ำยบริหำร 

ใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในน ำเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

และน ำเสนอควำมเห็นและขอ้สังเกตของคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอต่อผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ เพื่อพิจำรณำสั่ง

กำรใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงกำรปฏิบติังำน ตลอดจนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้ำงกำรก ำกบักำร

ปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

      5.14 พิจำรณำและเห็นชอบรำยงำนสรุปผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมข้อเสนอแนะจำกฝ่ำย

ตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

      5.15 รับทรำบระบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจใหม่ State Enterprise Assessment Model : 

SE-AM ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) ประจ ำ ปี 2563 และผลคะแนนประเมินสถำนะกำร

ด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจดำ้น Core Business Enablers (Baseline) หวัขอ้กำรตรวจสอบภำยใน  

      5.16 รับทรำบผลกำรประเมินกำรตรวจสอบภำยในขององคก์ำรสะพำนปลำ ประจ ำปีบญัชี 2562 

    5.17 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมผลกำรประเมิน Baseline ทั้ง 8 ดำ้น  ตำมระบบประเมินผล

รัฐวิสำหกิจ State Enterprise Assessment Model: SE-AM คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 

    5.18 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรตรวจสอบภำยใน ไตรมำสท่ี 1 ถึงไตรมำสท่ี 3 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (ฉบบัทบทวน) 



 
 

    5.19 รับทรำบผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบขององค์กำรสะพำนปลำ ประจ ำปี

งบประมำณ 2563 

    5.20 รับทรำบผลกำรประเมินตนเองของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 แผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบติักำรเพื่อปรับปรุงกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2564  

6. พจิารณาการด าเนินงานเร่ืองอืน่ ๆ ไดแ้ก่ 

    6.1 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในตำมแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี

งบประมำณ 2563 (ฉบบัทบทวน) 

    6.2 รับทรำบกำรทบทวนตวัช้ีวดักำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรสะพำนปลำ ประจ ำปี 2563 

ท่ีไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ (COVID 19) 

          คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมว่ำ องค์กำรสะพำนปลำควรน ำเสนอ

ขอ้มูลตำมสถำนกำรณ์ท่ีไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยอยำ่งร้ำยแรง (Worst Case) ต่อคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำพิจำรณำ

ตำมควำมเห็นและขอ้สังเกตของคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยในขององคก์ำรสะพำนปลำ เพื่อเจรจำ

ต่อรองตวัช้ีวดักำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรสะพำนปลำ ประจ ำปี 2563 กบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำย

รัฐวิสำหกิจ (สคร.) และบริษทัท่ีปรึกษำ (บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั)   

    6.3 รับทรำบควำมคืบหน้ำองค์กำรสะพำนปลำขอควำมอนุเครำะห์ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) เป็นผูส้อบบญัชีงบกำรเงินขององคก์ำรสะพำนปลำ ประจ ำปี 2563  

         คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมว่ำ ให้องคก์ำรสะพำนปลำจดัท ำหนงัสือ

ขอควำมอนุเครำะห์และยนืยนัใหส้ ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผูส้อบบญัชีงบกำรเงินขององคก์ำรสะพำนปลำ 

ประจ ำปี 2563 โดยมีค่ำธรรมเนียมกำรสอบบญัชีในอตัรำเดิม คือ 800,000 บำท 

          6.4 พิจำรณำและเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2563  (ฉบบัทบทวน) 

 

 

    (ลงช่ือ)..................................................... 

     (นำงรัชดำภรณ์  รำชเทวินทร์) 

          ประธำนกรรมกำรตรวจสอบขององคก์ำรสะพำนปลำ 

     วนัท่ี  15    ตุลำคม  2563 

 



 
 

 

แผนปฎิบัติการประจ าปี 2564  องค์การสะพานปลา 

 แผนปฏิบัติ การประจ า ปี  ๒๕๖๔ องค์การสะพานปลา มี แผนงาน/โครงการภายใต้ ยุทธศาสตร์และ 

กลยุทธ์ ดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความทันสมัยและธรรมาภิบาล 

 กำรยกระดบัขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรองค์กร เป็นกำรด ำเนินงำนในเชิงบูรณำกำรท่ีจะตอ้งยกระดบั

องค์กรในดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรเพิ่มประสิทธิภำพในทำงธุรกิจ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรองค์กร ซ่ึง

จะตอ้งมีกำรบริหำรจดักำรทั้งดำ้นกำรประยุกต์นวตักรรมท่ีพฒันำอย่ำงรวดเร็วท่ีเหมำะสมกบัองค์กร กำรน ำเทคโนโลยี

สำรสนเทศมำใชอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรพฒันำทรัพยำกรบุคคล กำรประชำสัมพนัธ์องคก์ร กำรพฒันำเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภำพทำงธุรกิจขององค์กร ในกำรบริหำรจดักำรอสังหำริมทรัพยใ์ห้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรน ำเทคโนโลยี

สำรสนเทศมำประยุกตใ์ชก้บักำรจดัเก็บรำยได ้เป็นตน้ และเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนตำมพนัธกิจให้

มีประสิทธิภำพมำกขึ้นและเป็นไปตำมนโยบำยท่ีกระทรวงกำรคลงัก ำหนดรำยละเอียดประกอบดว้ย ๔ กลยทุธ์ ดงัน้ี 

กลยุทธ์ท่ี  ๑.๑ ยกระดับและพฒันาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิม่ขึน้ 

กลยุทธ์ท่ี  ๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท้ังระบบอย่างครบวงจร 

  (Digital Transformation) 

 กลยุทธ์ท่ี  ๑.๓ เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร Core Business Enablers 

 กลยุทธ์ท่ี  ๑.๔ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 

 ซ่ึงประกอบไปดว้ยจ ำนวน ๘ โครงกำร  

 ๑) โครงกำรพฒันำพนกังำนองคก์ำรสะพำนปลำประจ ำปี ๒๕๖๔ 

 ๒) โครงกำรจดักำรองคค์วำมรู้ (KM) ของพนกังำนองคก์ำรสะพำนปลำ 

 ๓) โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้กำรบริหำรจดักำรดำ้นนวตักรรม 

 ๔) โครงกำรแผนปฏิบติังำนของแผนกสวสัดิกำรและแรงงำนสัมพนัธ์ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

 ๕) โครงกำรส่งเสริมเพิ่มพนูควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 

 ๖) โครงกำรใหค้วำมรู้เก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น และกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงำน 

 ๗) โครงกำรกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน (KPI) 

 ๘) โครงกำรน ำร่อง Digital Transformation ระยะท่ี ๑ (Module ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลและบญัชี) 



 
 

  

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัยได้รับ

มาตรฐานสากล 

 กำรพัฒนำกำรตลำดสัตว์น ้ ำ  จัด เ ป็นภำรกิจหลักขององค์กำรสะพำนปลำ  ซ่ึ งได้ มีกำรด ำ เ นินงำน  

มำอย่ำงต่อเน่ือง อย่ำงไรก็ดีในปัจจุบนั  ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลงสภำวะแวดลอ้มอยู่ตลอดเวลำท ำให้องคก์ำรสะพำนปลำตอ้ง

ป รั บ แ ผ น ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น เ พื่ อ ร อ ง รั บ ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์ ดั ง ก ล่ ำ ว  โ ด ย ก ำ ร พั ฒ น ำ อ ำ จ แ ย ก ไ ด้ เ ป็ น  

สอ ง ส่ ว น ใ ห ญ่ ๆ  ไ ด้ แ ก่  ก ำ รพัฒน ำ ส่ิ ง ป ลู ก ส ร้ ำ ง  ส่ิ ง อ ำ น ว ย ค ว ำ มส ะ ด ว ก ต่ ำ ง ๆ  ห รื อ ด้ ำ น  hardware  

และกำรพัฒนำด้ ำนก ำรบ ริหำ รจัดก ำ ร ระบบตลำด  ตลอดจนระบบข้อมู ลข่ ำ วส ำ รต่ ำ งๆ  ห รือ  software  

โดยองค์กำรสะพำนปลำได้ก ำหนดแผนงำนและโครงกำรในปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย กลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์  

ประกอบดว้ย ๔ กลยทุธ์ ดงัน้ี 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๑ เร่งรัดการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้ถูกสุขอนามัย 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๒ พฒันาสะพานปลากรุงเทพสู่ระดับสากล 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๓ พฒันาระบบการให้บริการตลาดสัตว์น ้าและผลติภัณฑ์อย่างทันสมัย 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๔ พฒันาระบบขนส่งและระบบ supply chain ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 ซ่ึงประกอบไปดว้ยจ ำนวน ๔ โครงกำร 

 ๑) โครงกำรพฒันำสะพำนปลำกรุงเทพ 

 ๒) โครงกำรปรับปรุงพื้นโรงคลุมคดัเลือกสัตวน์ ้ำงำนระบบน ้ำสะอำดและงำนปรับปรุงหอ้งประชุมสะพำนปลำ

สมุทรสำคร 

 ๓) โครงกำรปรับปรุงท่ำเทียบเรือและตลำดประมงอ่ำงศิลำ (เดิมและส่วนท่ีเพิ่มเติม) 

 ๔) โครงกำรสินคำ้ประมงถูกกฎหมำยตรวจสอบยอ้นกลบัปลอดภยัจำกสำรฟอร์มำลีน 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และพฒันาสะพานปลาท่าเทียบเรือปลาให้ทันสมัย 

 จำกกำรท่ีรำยได้หลกัจำกกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรให้บริกำรสถำนท่ีขนถ่ำยและจ ำหน่ำยสัตว์น ้ ำมีแนวโน้มลดลงตำม

ภำวะประมงในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั  ท ำให้องคก์ำรสะพำนปลำตอ้งก ำหนดกลยุทธ์ในกำรหำรำยไดเ้พิ่มจำกกิจกรรมอ่ืนๆ 

ในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุตสำหกรรมประมงในบริเวณพื้นท่ีสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงต่ำงๆ เช่น ก่อสร้ำงอำคำรแพ

ปลำ ให้เช่ำพื้นท่ีแปรรูปสินคำ้สัตว์น ้ ำ และเช่ำพื้นท่ีโรงน ้ ำแข็งส ำหรับรักษำคุณภำพสัตว์น ้ ำ โดยก ำหนดแผนงำนและ

โครงกำรภำยใตก้ลยทุธ์ภำยใตย้ทุธศำสตร์ 

ประกอบดว้ย  ๔ กลยทุธ์ ดงัน้ี 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ พฒันาประสิทธิภาพการตลาดองค์กร (Marketing) 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๒ พฒันาประสิทธิภาพการเกบ็รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้เพิม่ขึน้ 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ พฒันาและขยายโอกาสหารายได้จากทรัพย์สินให้มากขึน้ 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๔ พฒันาสะพานปลาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลอืกของประเทศ  

 ซ่ึงประกอบไปดว้ยจ ำนวน ๒ โครงกำร  

 ๑) โครงกำรหำรำยไดจ้ำกกำรบริหำรสินทรัพยส์ะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง 

 ๒) โครงกำรหำรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินกิจกรรมตลำด ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มีความเติบโตและย่ังยืนใน

อาชีพประมง   

 เ พื่ อ ส่ ง เส ริมก ำ รท ำป ระม งถู กกฎหม ำย  สู่ ค ว ำมอย่ ำ ง ย ั่ง ยื น  พ ร้อมลด ปัญหำ  ส ร้ ำ งภ ำพลักษ ณ์   

โครงกำรน้ีจะ เป็นกำรพัฒนำควำม รู้  ยกระดับให้กับกลุ่ม เป้ ำหมำยให้ เล็ง เ ห็นควำมส ำคัญและควำมจ ำ เ ป็น 

ของกฎหมำ ย  โทษ  ข้อก ำ หนดและประ โย ชน์ ต่ ำ ง ๆ  จ ำ ก  พ ระ ร ำชก ำหนดก ำ รป ระมง  พ . ศ .๒๕๕๘  

เป็นกำรปรับเปล่ียน พฒันำ ยกระดบั สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง ให้เป็นสถำนท่ีขนถ่ำยสินคำ้สัตวน์ ้ำท่ีไดม้ำตรฐำน 

EU โดยมุ่งหวงัให้สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององคก์ำรสะพำนปลำทุกเป็นท่ียอมรับทั้งตลำดส่งออกและผูบ้ริโภค

ภำยในประเทศ เป็นหน่ึงในวตัถุประสงคก์ำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัจดัระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ.๒๔๙๖  

ได้แก่ กำรจัดส่งเสริมฐำนะ สวสัดิกำรหรืออำชีพของชำวประมง จัดเป็นภำรกิจเชิงสังคมซ่ึงองค์กำรสะพำนปลำให้

ควำมส ำคญัและด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งกบักลุ่มชำวประมงและผูป้ระกอบกำรธุรกิจประมงต่ำงๆ ประกอบดว้ย ๔   

กลยทุธ์ ดงัน้ี 

กลยุทธ์ท่ี ๔.๑ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกจิประมงและพนัธมิตรธุรกจิ 

กลยุทธ์ท่ี ๔.๒ ขยายและส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านธุรกจิประมงและพฒันาอาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี ๔.๓ พฒันาเพือ่ยกระดับธุรกจิผู้ประกอบการแพปลาให้มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยและทันสมัย 

กลยุทธ์ท่ี ๔.๔ ส่งเสริมสวัสดิการชาวประมงพืน้บ้าน 

 ซ่ึงประกอบไปดว้ยจ ำนวน ๓ โครงกำร  

 ๑) โครงกำรส่งเสริมควำมรู้กฎหมำย สุขอนำมยั และวิชำชีพผูป้ระกอบธุรกิจประมง 

 ๒) โครงกำรพฒันำอำชีพกำรแปรรูปสินคำ้และธุรกิจประมงพื้นบำ้น 

 ๓) โครงกำรสินเช่ือเพื่อส่งเสริมอำชีพกำรประมงอยำ่งถูกกฎหมำย (โครงกำร๑๖) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 


