
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

คำนำ 

รายงานประจำปี 2563 ขององค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น

การสื่อสารเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ตาม

ภารกิจต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ไ ด้แก่ ข้อมูลภาพรวมของ

หน่วยงาน ผลการดำเนินรายงานการเงิน ภารกิจสำคัญ คณะผู้จัดทำหวังป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปีฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การสะพานปลามาก

ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

สารบัญ 

สารจากประธานกรรมการองค์การสะพานปลา 

สารจากผู้อำนวยการ 

คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆขององค์การสะพานปลา 

คณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

ประวัติคณะกรรมการองค์การองค์การสะพานปลา 

คณะผู้บริหารระดับสูง 

ประวัติคณะผู้บริหารระดับสูง 

คณะผู้บริหาร 

ผังบริหารและแบ่งส่วนงานขององค์การสะพานปลา 

รายนามเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 

ความเป็นมาและพัฒนาการ 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 

บทบาทขององค์การสะพานปลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ผลงานเด่นปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุประกอบการเงิน 

สรุปการประชุมของคณะกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปีงบประมาณ 

2563 



 

 
 

สรุปการประชุมของคณะกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา และคระกรรมการชุดย่อย ประจำปีงบประมาณ 

2563 

การบริหารความเสี่ยง  

แผนวิสาหกิจพ.ศ.2564 – 2567 องค์การสะพานปลา 

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ 

นโยบายและแนวทางปฎิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ขององค์การสะพานปลา 

กิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขององค์การสะพานปลา (CSR) 

ประจำปี 2563 

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนปฎิบัติการประจำปี 2564 องค์การสะพานปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

สารจากประธานกรรมการองค์การสะพานปลา 

การดำเนินงานขององค์การสะพานปลาในปี 2563 ที่ผ่านมา แม้ว่าปัญหาการทำการประมง IUU จะคลี่คลายลงจากปี 

2562 แล้ว แต่ก็กลับเกิดปัญหาใหม่คือการระบาดของไวรัส COVID-19 แพร่ไปทั่วโลกซึ่งกระทบต่อการประกอบธุรกิจประมงของประเทศ 

โดยเฉพาะปัญหาแรงงานต่างด้าวในภาคประมง ทำให้องค์การสะพานปลาจำเป็นต้องบริหารจัดการองค์กรท่ามกลางข้อจำกัดหลากหลาย

รูปแบบ ประกอบกับในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมารัฐบาลมิได้จัดสรรงบประมาณให้องค์การสะพานปลา ดังนั้นองค์การสะพานปลาจึงจำเป็นต้องหา

รายได้เลี้ยงตัวเอง  โดยคณะกรรมการฯ และพนักงานองค์การสะพานปลา ได้ใช้ความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจและร่วมมือกันอย่างเต็มกำลัง

ความสามารถในการพัฒนางานพร้อมทั้งขับเคลื่อนงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและไม่ย่อท้อ จนสามารถบรรลุผลสำเร็จที่น่าภาค ภูมิใจ 

ได้แก่  1) ดำเนินการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเป็นผลสำเร็จ และเมื่อมีการประกอบธุรกิจเต็มพื้นที่แล้ว คาดว่าในปี 2564 องค์การ

สะพานปลาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ณ ท่าเทียบเรือแห่งนี้อีกปีละหลายล้านบาท  2) สามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกับ

กรมธนารักษ์เป็นผลสำเร็จในการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงหัวหิน ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน

ต่อจากนี้ และ 3) องค์การสะพานปลามีแผนจะพัฒนาท่าเทียบเรือสมุทรสาคร และปัตตานี ตลอดจนท่าอื่นๆ เป็นลำดับต่อไป นอกจากนี้ 

องค์การสะพานปลายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานทั้งด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย 

ในปี 2563 ถึงแม้จะมีข้อจำกัดรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการหลายประการ แต่เราสามารถเปลี่ยนวิกฤติ

ให้เป็นโอกาสได้ โดยร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรของเราให้ก้าวไปข้างหน้า ส่งผลให้ผลประกอบการขององค์การสะพานปลาดีขึ้นจากเดิมมาก 

ทำให้องค์การสะพานปลามีกำไรจากการดำเนินงานเป็นปีแรก หลังจากประสบปัญหาการขาดทุนมาเป็นเวลานานหลายปี นอกจากนั้น

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ยังได้มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 ให้แก่องค์การสะพานปลาของเรา 

จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น และ 2) รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับบริหารจัดการ

องค์กร ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเช่นกันที่องค์การสะพานปลาได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้  ความสำเร็จดังกล่าว ทำให้เรามีความหวังว่าเราจะ

ยังคงยืนหยัดแก้ไขปัญหาพร้อมกับพัฒนาองค์กรของเราให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง จนเกิดการพัฒนางานทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญ 

เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ

ดีเด่น ทำให้องค์กรของเรามีความมั่นคงและมีอนาคตที่สดใส  

ในนามของคณะกรรมการองค์การสะพานปลาและผู้บริหาร ผมขอขอบคุณพนักงานองค์การสะพานปลาทุกท่านที่ร่วม

แรงร่วมใจช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรทุกภาคส่วน ทำให้องค์การสะพานปลาของเราประสบความสำเร็จในภารกิจหลักขององค์กรคือการ

พัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับกิจการแพปลาและการค้าสินค้าสัตว์น้ำผ่านท่าเทียบเรือ และถือเป็นความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

ของประเทศไทยของเราอีกส่วนหนึ่งด้วย ผมจึงขอถือโอกาสนี้ให้กำลังใจแก่พนักงานองค์การสะพานปลาทุกท่าน ที่จะช่วยกันผลักดัน

องค์กรอันเป็นท่ีรักยิ่งของพวกเราให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป และขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ 

 

 

                                                (นายชวลิต ชูขจร) 

              ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา 

 



 

 
 

สารจากผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา 

องค์การสะพานปลาก้าวเข้าสู่ปีที่ 68 นับเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่เคียงคู่กับอาชีพการทำประมงของคนไทย

มาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งช่วยในการสืบสานกิจการประมงของประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และรัฐบาลทุกสมัย การดำเนินงานที่ผ่านมาประสบวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาต่าง ๆ มากมาย องค์การสะพาน

ปลาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรหลัก ที่มีบทบาทสำคัญในภาวะวิกฤต เช่น กรณีสหภาพยุโรป (EU) องค์การสะพานปลา

เป็นรูปแบบหลักในการพิสูจน์ทราบถึงมาตรฐานการประมงไทยที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ชัดเจน ถูกสุขอนามัย และยังเป็น

ทางเลือกหลักให้พี่น้องชาวประมง เพื่อให้มีท่าเทียบเรือ มีพื้นที่ประกอบกิจการโดยไม่มุ่งเน้นผลกำไรเป็นหลัก เป็นตลาด

กลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำที่สร้างความเป็นธรรม เป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ด้านบริการที่ดี ถูกสุขอนามัย อีกทั้งเป็นองค์กร

ที่ช่วยในการส่งเสริมฐานะ สวัสดิการหรืออาชีพของชาวประมง ส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง การอำนวยการ

บริการต่าง ๆ อันจะนำมาซึ ่งความเจริญของตลาดสินค้าสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมการประมงของประเทศ ซึ ่งเป็น

วัตถุประสงค์หลักขององค์การสะพานปลา 

ในโอกาสที่ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้นำองค์กร มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ ไข

ปัญหาด้านการประมงของประเทศ มีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ เป็นกลไกการขับเคลื่อน

ของประทศที่รู้จักและยอมรับ รวมทั้งเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องชาวประมง สร้างมิติใหม่ของการทำการประมง เพื่อช่วยพยุง

เศรษฐกิจของประเทศ และร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับ

ประเทศไทย 

ผลจากการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมาทำให้องค์การสะพานปลา ได้เข้ารับรางวัลจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 ถึง 2 รางวัล

ด้วยกัน คือ รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น และรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับบริหารจัดการ

องค์กร ประเภทดีเด่น ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  

ในนามของคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาค

ส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวประมง ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประมง และขอให้ทุกท่าน

มั่นใจว่า องค์การสะพานปลาจะยังคงทำหน้าที่เป็นที่พึ่งและเคียงข้างกับการประมงไทย ที่สร้างความเป็นธรรมให้กับ

ผู้บริโภค ชาวประมง และพ่ีน้องชาวไทยตลอดไป 

 

 

                                                                           (ดร.มณเทียร อินทร์น้อย) 

                                                                              ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา 

 



 

 
 

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ขององค์การสะพานปลา 

1.คณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

 1. นายชวลิต  ชูขจร     ประธานกรรมการ 

  2. ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์    กรรมการ 

 3. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์    กรรมการ 

 4. ดร.จูอะดี  พงศ์มณีรัตน์    กรรมการ 

 5. นางสาวชุติมา  ศรีปราชญ์    กรรมการ 

     (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 

  6. นายฆนัท  ครุธกูล     กรรมการ   

  7. นายภัทระ คำพิทักษ ์     กรรมการ 

  คณะกรรมการที่ลาออก 

 1. นายอุกฤษฎ์  มนูจันทรัถ   ลาออกจากกรรมการตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.62       

          2. ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์   ลาออกจากกรรมการตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.62  

 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแล โดยทั่วไปซึ่งกิจการองค์การสะพานปลา     อำนาจ

หน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

  (1) วางข้อบังคับเก่ียวกับการต่างๆ ตามความในมาตรา 5 
  (2) วางข้อบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ 
  (3) วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ แต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงาน 
  (4) วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา และข้อบังคับว่าด้วยระเบียบวินัยและการ
ลงโทษพนักงาน 
  (5) กำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา 
 1.  นายชวลิต  ชูขจร    ประธานอนุกรรมการ 
              ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา 
 2.  ดร. ประยูร  ดำรงชิตานนท์   อนุกรรมการ 
             กรรมการองค์การสะพานปลา 
 3.  นายฆนัท  ครุธกูล    อนุกรรมการ 
    กรรมการองค์การสะพานปลา 
 4. นายภัทระ  คำพิทักษ์    อนุกรรมการ 
              กรรมการองค์การสะพานปลา 

โดยให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. พิจารณากำหนดนโยบายและเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่าง ๆ รวมถึงกำกับ           
การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา 

2. พิจารณากลั่นกรองเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงงบประมาณและโครงการลงทุนของแต่ละ
ธุรกิจ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพื่อพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป 
คณะกรรมการจะมีการพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณและโครงการลงทุนที ่ได้รับอนุมัติแล้วให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์นั้น ๆ 

3. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจและรายงานผล รวมทั้งปัญหา
หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการองค์การสะพานปลาทราบ 

4. พิจารณาทางเลือกในการระดมทุนเมื่อมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในโครงการลงทุน   ต่าง 
ๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาอนุมัติ 

5. ติดตามผลการใช้เงินทุน การบริหารเงินทุนและฐานะการเงินของแต่ละธุรกิจ 
6. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาดำเนินการจัดทำข้อมูล ประเด็นปัญหา ตลอดจนกำหนดแนวทางเพิ่ประสิทธิ

ภาพการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาในด้านต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร แล้วนำเสนอคณะกรรมการองค์การสะพาน
ปลาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา 
 1.  นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์     ประธานกรรมการ 
            กรรมการองค์การสะพานปลา 
 2.  นางสาวชุติมา  ศรีปราชญ์     กรรมการ 
              กรรมการองค์การสะพานปลา 
 3.  นายฆนัท  ครุธกูล      กรรมการ 
              กรรมการองค์การสะพานปลา 

ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที ่ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว ่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ               
และหน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555     
4. คณะกรรมการส่งเสริมการประมง 

1.  ดร.จูอะดี  พงศ์มณีรัตน์      ประธานกรรมการ 
     กรรมการองค์การสะพานปลา 

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1 .  พ ิ จ า ร ณ า แ ล ะ อ น ุ ม ั ต ิ เ ง ิ น ท ุ น ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร ป ร ะ ม ง  ใ ห ้ เ ป ็ น ไ ป ต า ม พ ร ะ ร า ช บ ั ญ ญ ั ติ  

จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 และตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการประมง โดยให้ความช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนับสนุน ในด้านความรู้การทำประมงถูกกฎหมาย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการอนุรักษ์ท รัพยากร
ประมงและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฐานะสวัสดิการ อาชีพของชาวประมง บูรณะหมู่บ้านชาวประมงแก่ชาวประมง        หรือ
สถาบันการประมง วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ประมง สมาคมการประมง กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือหน่วยงานอื่นที่ขอ
ความช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน 

2. พิจารณาและอนุมัติเงินทุนส่งเสริมการประมง ตามข้อบังคับว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินทุน
ส่งเสริมการประมง พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์ความจำเป็น และตามที่
คณะกรรมการองค์การสะพานปลาได้มีมติไว้ 

3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงผลกระทบภายหลังจากให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนไปแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5. คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพาน
ปลา 
  1. นายฆนัท ครุธกูล     ประธานอนุกรรมการ 
                 กรรมการองค์การสะพานปลา 
  2. นายภัทระ  คำพิทักษ ์          กรรมการ   
      กรรมการองค์การสะพานปลา 

  

ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. กำหนดขอบเขตและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาอนุมัติ 
2. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่

คณะกรรมการองค์การสะพานปลาในเรื่องเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการ 
3. สอบทานกับกรรมการและฝ่ายจัดการเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอ

ต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพ่ือให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
5. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. กำหนดนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

องค์การสะพานปลาอนุมัติ 
7 .  ใ ห ้ ก า ร ส น ั บ ส น ุ น ใ น ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ด ้ า น ค ว า ม ร ั บ ผ ิ ด ช อบ ต ่ อ ส ั ง ค ม แ ล ะ ก า ร พ ั ฒ น า  

อย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วมประชุมให้แนวทางในการดำเนินงานและติดตามงานเป็นระยะตามกรอบเวลาที่กำหนด 
8 .  พ ิ จ า ร ณ า ป ร ะ เ ม ิ น ผ ลก า รด ำ เ น ิ น ก า รด ้ า น คว าม ร ั บ ผ ิ ด ช อบ ต ่ อ ส ั ง ค มแ ล ะก า รพ ัฒนา 

อย่างยั่งยืน ให้คำแนะนำเพ่ือพัฒนา และรายงานต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
9. ให้ความเห็นชอบรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั ่งยืน เพื ่อเปิดเผยต่อ

สาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

6. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา 
1. นางสาวชุติมา  ศรีปราชญ์       ประธานอนุกรรมการ 
กรรมการองค์การสะพานปลา 
ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และอำนวยการในการประเมินผลการควบคุม

ภายในขององค์การสะพานปลา 
2. กำกับดูแล และควบคุมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในภาพรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และแผนการ
ควบคุมภายในประจำปีขององค์การสะพานปลาก่อนนำเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาให้ความเห็นชอบ 

3. รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง รายงานผล และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงและควบคุมภายในที่อาจจะเกิดขึ้น 
รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  และทบทวนความเพียงพอ
เหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงและแนวทางการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กับ
สภาพแวดล้อมองค์การสะพานปลาเป็นประจำทุกปี 

4. ให้ข้อเสนอแนะ กำหนดแนวทาง ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในกับหน่วยงานสังกัด และเสนอต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

5. สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้บรรลุเป้าหมายของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์การสะพานปลา 

6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและผลการควบคุมภายในองค์การสะพานปลาให้คณะกรรมการองค์การ
สะพานปลารับทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

7. พิจารณากลั่นกรอง และให้ข้อคิดเห็นวาระที่มีภาระผูกพันในระยะยาว มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความ
เสี่ยงและควบคุมภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การสะพานปลาอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนที่จะนำเสนอวาระนั้น ๆ ต่อ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

8. ทบทวนกฎบัตรฯ และความเพียงพอในองค์ประกอบของกฎบัตรฯ 
9. แต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการ และท่ีปรึกษาได้ตามความเหมาะสม 
10. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการองค์การสะพานปลามอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา  
  1. นายภัทระ  คำพิทักษ์     ประธานกรรมการ 
              กรรมการองค์การสะพานปลา 
  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 
2543 ดังนี้ 

1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนส่งเสริม
และพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 

2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น 

3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างและลูกจ้าง และ
รัฐวิสาหกิจนั้น 

4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องที่เกี่ยว กับการ
ลงโทษทางวินัย 

5. ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง  

 

8. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  
 1.  ดร.จูอะดี  พงศ์มณีรัตน์     ประธานอนุกรรมการ 
                 กรรมการองค์การสะพานปลา 

2. นางสาวชุติมา  ศรีปราชญ์    กรรมการ 
กรรมการองค์การสะพานปลา 

3. นายภัทระ  คำพิทักษ์     กรรมการ 
กรรมการองค์การสะพานปลา 

 

ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. พิจารณาดำเนินการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ตามแบบประเมินที่แนบ
ท้ายสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพ่ือ
พิจารณา 

2. พิจารณากำหนดผลตอบแทนของผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา หลังการประเมินผลงานเมื่อสิ้นปี ตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงทรวงการคลัง แล้วนำเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ต่อไป 
 
 
 



 

 
 

9. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
1.  นายชวลิต  ชูขจร     ประธานอนุกรรมการ 
    ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา 

ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ร่างข้อบังคับ ร่างระเบียบ  ร่างสัญญา รวมทั้ง
พิจารณาและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายและข้อสัญญาที่สำคัญแก่องค์การสะพานปลา ตลอดจนพัฒนางานด้านกฎหมาย
ขององค์การสะพานปลาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลามอบหมาย หรือที่ผู้อำนวยการองค์การสะพาน
ปลาร้องขอในเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญ 

3. ขอข้อมูลและคำชี้แจงจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

4. แต่งตั้งคณะทำงาน เพ่ือดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

5. งานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

10. คณะอนุกรรมการ ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรและดิจิทัล ขององค์การสะพานปลา 

  1. นายฆนัท ครุธกูล      ประธานอนุกรรมการ  
กรรมการองค์การสะพานปลา 

โดยให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ จัดทำและทบทวนแผนวิสาหกิจ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการประจำปี 
แผนการเงินการลงทุนการตลาด แผนการบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม แผนพัฒนาทุน
มนุษย์ แผนพัฒนาโครงสร้างองค์การ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ แผนมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย แผนดิจิทัล แผนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ชาติ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการองค์การสะพาน
ปลาพิจารณาอนุมัติ 

2. ทบทวน กลั่นกรอง เสนอแนะ เร่งรัด ขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามข้อ 1.  

3. บูรณาการการทำงานและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร  

4. กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมของบุคลากร ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร
และนโยบายคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

5. พัฒนาและจัดทำกระบวนการทางธุรกิจ (Business process) และมาตรฐานการปฏิบัต ิงาน 
(Standard operation procedures) เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติเดียวกันขององค์การสะพาน
ปลา 

6. แต่งตั้งคณะทำงานหรือเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในโดยแจ้งผ่านฝ่ายบริหารตามระเบียบองค์การสะพานปลา 
หากเป็นบุคคลภายนอกให้นำเสนอผ่านคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
อนุกรรมการฯ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

7. งานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการองค์การสะพานปลามอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

    คณะกรรมการองคก์ารสะพานปลา 

 

          

                                                                               

                                                                 

                                 นายชวลิต  ชูขจร   

                                          (ประธานกรรมการ) 

 

 

 

 

นายฆนัท  ครุธกูล                           นายภัทระ  คำพิทักษ์             ดร. ประยูร ดำรงชิตานนท์ 

   (กรรมการ)    (กรรมการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63)     (กรรมการแต่งตั้งเม่ือวันที่ 13 ส.ค. 63) 

 

       

 

       

       นายอุกกฤษฎ์  มนูจันทรัถ          ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์       นางรัชดาภรณ์  ราชเทวนิทร์ 

              (กรรมการ)                    (กรรมการ)                  (กรรมการ)   

(ลาออกจากกรรมการตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.62)  (ลาออกจากกรรมการตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.62)   

 

       

                                                                   

  

          ดร.จูอะดี  พงศ์มณีรัตน์                     นางสาวชุติมา  ศรีปราชญ์       
        (ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ)                       (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)         

       (กรรมการ)            (กรรมการ)                                            



 

 
 

ประวัติคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

 

                      นายชวลิต  ชูขจร 

      * ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา 
       * ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงาน 
          องค์การสะพานปลา 
             * ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย  
   
  
 
          อายุ  : 63  ปี  
  วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  8  มกราคม  2562 
  ตำแหน่งปัจจุบัน  :  ข้าราชการบำนาญ 
    ประวัติการศึกษา   

          - ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   พ.ศ. 2522 
      - เนติบัณฑิต  สำนักงานอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา   พ.ศ. 2524 

     - ปริญญาโท  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง   พ.ศ. 2535 
     - ประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    การอบรม  

             - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู ้นำที ่มีวิสัยทัศน์ ประจำปี 2548 รุ ่นที ่ 44 สำนักงานคณะกรรมการ   
ข้าราชการพลเรือน 

       - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า 
       - หลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า  

      - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน         
รุ่นที่ 9 

   - หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการบริหารสำหรับนักบริหารระดับสูง ร ุ ่นที ่ 7 สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
       - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 
      - ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 
 
 
 



 

 
 

  ประสบการณ์ทำงานและผลงานที่สำคัญ   

   - รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2548 – 2550 
   - ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2550 – 2552 
   - หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 – 2553 
   - รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2553 – 2555 

 - คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2554 – 2557 
 - รองประธานกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2555 – 2558 
 - ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2555 – 2558 

  การดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ   
   - องค์การสวนสัตว์ 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                  

 

                  นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์   

       * กรรมการองค์การสะพานปลา 

       * ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

        

 

  
      อายุ  : 62  ปี 
        วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  8  มกราคม  2562 
        ตำแหน่งปัจจุบัน  :  ประกอบธุรกิจส่วนตัว   
        ประวัติการศึกษา  :  

  - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

         นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

   
       ประสบการณ์ทำงานและผลงานที่สำคัญ :   
   - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) 
   - กรรมการ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี 
   - กรรมการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   - กรรมการ บริษัท  ไทยยูเนียนฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) 
   - กรรมการ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 
   - มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และการเงิน 

        การดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ  :  
      - 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

                     ดร.จูอะดี  พงศ์มณีรัตน์   

            * กรรมการองค์การสะพานปลา 

            * ประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการประมง 

           * กรรมการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

             ของผู้อำนวยการ 

           

อายุ  : 60  ปี 

       วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  8  มกราคม  2562 
       ตำแหน่งปัจจุบัน  :  เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   
       ประวัติการศึกษา   

  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   - ปริญญาโท สาขา Fisheries Science,Tokyo University Of Marine Science and Technology  
   - ปริญญาเอก สาขา Aquatic Biosciences,Tokyo University of Marine Science and Technology 
  
      ประสบการณ์ทำงานและผลงานที่สำคัญ  
   - เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
   - หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   - รองอธิบดีกรมประมง (เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
   - ผู้อำนวยการสถาบันสำนักวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด 
   - ผู้อำนวยการกองควบคุมและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ 
   - หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 

   - มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประมงและการบริหารงานภาครัฐ 

      การดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ    
      - 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

            นางสาวชุติมา  ศรีปราชญ์   

 * กรรมการองค์การสะพานปลา 

 * ประธานอนกุรรมการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 

    ควบคุมภายในองค์การสะพานปลา 

 * กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา  

 *  กรรมการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ 

 * กรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา 

        
        อายุ  : 51  ปี 
        วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  8  มกราคม  2562 
        ตำแหน่งปัจจุบัน  :  รองอธิบดี กรมธนารักษ์   
        ประวัติการศึกษา   

  - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 

  
       ประสบการณ์ทำงานและผลงานที่สำคัญ  

        - มีความรู ้ความเชี ่ยวชาญด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด ้านการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้                
ของโครงการ 

       การดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ    
      - 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

                  นายฆนัท  ครุธกูล 

 * กรรมการองค์การสะพานปลา 

 * อนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา 

 * กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา 

 * ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

    และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา 

* ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและดิจิทัลขององค์การสะพานปลา 

  อายุ  : 47  ปี 
  วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  8  มกราคม  2562 
  ตำแหน่งปัจจุบัน  :  แพทย์ประจำ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  ประวัติการศึกษา   

  - ปริญญาตรี  แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  

        - วิทยาศาสตรบัณฑิตสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี,  

   - วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ประสบการณ์ทำงานและผลงานที่สำคัญ   
   - 

  การดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ  :  
      - 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

                    ดร.ประยูร  ดำรงชิตานนท์ 

      * กรรมการองค์การสะพานปลา 

      * อนุกรรมการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงาน 

         องค์การสะพานปลา 

         

 
 
อายุ  : 63  ปี 
วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  13  สิงหาคม  2563 
อาชีพในปัจจุบัน  :  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล เรียลเอสเตท พาร์ทเนอร์ส จำกัด 

 ประวัติการศึกษา   
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (Acc-1976) 
   - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาตร์) ภาคพิเศษ รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 ประสบการณ์ทำงานและผลงานที่สำคัญ   
   - กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสุธาภัณฑ์ จำกัด 
   - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสวี ซิตี้ จำกัด (มหาชน) 
   - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเทคโน ซิตี้ จำกัด 

  - ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้และฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน 
   - มีความเชี่ยวชาญทางด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน และ การฟื้นกิจการทั้งที่เกี่ยวข้อง       
กับอสังหาริมทรัพย์ และในขอบเขตที่นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์ 

  การดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ   

   - 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

        

         

 

        
       * ประธานกรรมการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

 

 

                           นายภัทระ  คำพิทักษ ์

        * กรรมการองค์การสะพานปลา 
        * อนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา 
            * กรรมการคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
               และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา 
 
 

        
   อายุ  : 57  ปี 
   วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  12  พฤษภาคม  2563 
   อาชีพในปัจจุบัน  :  อาชีพอิสระ 
   ประวัติการศึกษา   

         - ปริญญาตรี  นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  การอบรม 
     - หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย  สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11  
   ประสบการณ์ทำงานและผลงานที่สำคัญ   
     - อุปนายกและกรรมการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
     - อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     - อดีตกรรมการมูลนิธิพัฒนาหนังสือพิมพ์ 
     - อดีตรองประธานกรรมการสมาพันธ์หนังสือพิมพ์อาเซียน 
     - อดีตหัวหน้าข่าวประจำโต๊ะการเมืองหนังสือพิมพ์มติชน 
     - อดีตหัวหน้าข่าวชุมชนเมืองหนังสือพิมพ์มติชน 
     - กรรมาธิการวิสามัญเพ่ือสอบสวนและศึกษาสถานการ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

     - มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมวลชน และด้านกฎหมาย 

   การดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ   
   องค์การสวนสัตว์ 
 

 

 



 

 
 

            
        ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ 
     * กรรมการองค์การสะพานปลา 
     * อนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา 
         
 

 

 

        

         

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

           อายุ  : 58  ปี 
   วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  8  มกราคม  2562 
   อาชีพในปัจจุบัน  :  นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย  
   ประวัติการศึกษา   

         - ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     - ปริญญาโท  Master of Political Science University of Paris Vll 

     - ปริญญาเอก Doctorate Degree of University of Paris Vll, Social Science Faculty (Third World Development) 

        
   ประสบการณ์ทำงานและผลงานที่สำคัญ   
     - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีแวลู กรุ๊ป 
     - รองประธานอาวุโส บริษัท พัทยาฟู้ดอิดัสตรี จำกัด 
     - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 
     - มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการจับปลาทูน่าของโลก  
     - การเจรจาไกล่เกลี่ย  
     - Sustainable Development of Marine Resources  

   การดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ   
          ไม่มี  
 

 ****หมายเหตุ ลาออกจากกรรมการองค์การสะพานปลา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

 



 

 
 

            
        นายอุกฤษฎ์  มนูจันทรัถ       

     * กรรมการองค์การสะพานปลา 
     * ประธานกรรมการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
         
 

 

 

        

         

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

           อายุ  : 54  ปี 
   วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  8  มกราคม  2562 
   อาชีพในปัจจุบัน  :  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
   ประวัติการศึกษา   
         - ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
       - ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        
    ประสบการณ์ทำงานและผลงานที่สำคัญ   
     - ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     - สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ตามมาตรา ๔๔ 
     - ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ ทรัพย์สินและสารสนเทศ 
     - ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 
     - คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง    

   การดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ   
          ไม่มี  
 

 ****หมายเหตุ ลาออกจากกรรมการองค์การสะพานปลา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

 

 

 



 

 
 

 

 

คณะผู้บริหารองค์การสะพานปลาระดับสูง 

 

 

 

 

 

 

           ดร.มณเฑียร  อินทร์น้อย 

                                                      ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา 

 

 

 

 

 

 

 

       พ.ต.อ. อภิชาติ  ม่วงศรีงาม            นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์   นายศุภชัย  ดาวัลย์ 

รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา         รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา    รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา 

           ด้านบริหาร                      ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง          ด้านพัฒนากิจการประมง 

 

 

 



 

 
 

              

                ดร.มณเฑียร  อินทร์นอ้ย             
            ผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
          
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            อายุ  : 58  ปี 

  วันที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ : 18 มิถุนายน 2562 
           ประวัติการศึกษา :  
   - ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สหรัตนโกสินทร์พระนคร 
   - ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก 
   - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
          การอบรม 
    - การอบรม นงส. 
      - ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
    - การสัมมนาเพ่ือมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
    - การประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง 
  ประสบการณ์ทำงาน 
 - กรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)   (ธุรกิจเหมืองแร่) 
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิไอคอน ออฟ สมุย จำกัด (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 
 - ประธานกรรมการ บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย) 
 - กรรมการ บริษัท ดิไอคอนออฟ ลำปาง จำกัด (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)   
 - กรรมการบริหาร บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)   
 - รองกรรมการบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)  (ธุรกิจเหมืองแร่) 
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท เซฟเวอร์ บาลานซ์ จำกัด (ธุรกิจพลังงาน) 
 - กรรมการบริหาร บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 
 - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจพลังงาน)       
 - กรรมการ บริษัท รูฟท๊อฟ สเปคตรัม จำกัด (ธุรกิจพลังงาน) 
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด  (มหาชน) (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 



 

 
 

 - ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแลดูแลทรัพย์สิน  บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (หน่วยงานรัฐ)   
 - กรรมการกลั่นกรองบริหารงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย  (หน่วยงานราชการ)   
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (หน่วยงานราชการ)   
 - ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)     
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชคไมตรี จำกัด (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิกม่าเฮาส์ซิ่ง จำกัด (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดใหญ่สินธุ์ทรัพย์พัฒนา จำกัด (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม - พี ดีไซน์  จำกัด (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์โฮม จำกัด (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง) 

          การมีส่วนได้เสียกับองค์การสะพานปลา :  
   ไม่มี 
    ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          
   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                 

  พ.ต.ต. อภิชาติ  ม่วงศรีงาม             
         รองผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
                         ดำ้นบริหำร 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
  
          อายุ  : 56 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง: 1 มีนาคม 2563 
           ประวัติการศึกษา :  
           - ปริญญาตรี    วิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ,  
   รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  - ปริญญาโท    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก 
          การอบรม 
  - หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จากกระทรวงแรงงาน 
  - หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคาร 
  - หลักสูตรการบริหารพัสดุ จากสมาคมนักพัสดุแห่งประเทศไทย 
  - หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการพลังงานและการบำรุงรักษางาน ระบบวิศวกรรมรุ่นที่ 1  
  - สัมมนามาตรฐานระบบไฟฟ้าสว่างฉุกเฉินและโคมฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน  
    
  ประสบการณ์ทำงาน 
   - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง 
   - รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมืองพัทยา  
   - ผู้กำกับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ 
   - สารวัตร ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
   การมีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การสะพานปลา 
    ไม่มี 
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
   ไม่มี 
 
   *****หมายเหตุ ลาออกจากองค์การสะพานปลาเมื่อ วันที่ 15 ส.ค. 63 
 
 



 

 
 

              

                 นายอมรศักดิ์  พนัธุรักษ์             
          รองผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ 
      ดำ้นสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง 
 

 

 

 
     
 
 
 
   
               

  

  

 

 

           อายุ  : 58  ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : 1 มิถุนายน 2561 
           ประวัติการศึกษา :  
  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
            การอบรม : 
  - การพัฒนานักบริหารระดับกลาง ก.พ. 
  - การฝึกอบรมหลักสูตร “เจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้มีประสิทธิภาพสูง” 
  - นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 58  
            ประสบการณ์ทำงาน 
   - ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์สตึก 
   - สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   - สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
   - สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
   - ผู้ตรวจราชการกรม 
   - รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง 
   - รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา 
   - รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
            การมีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การสะพานปลา 
  ไม่มี 
            ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
            ไม่มี 
 



 

 
 

              

                  นายศุภชัย  ดาวลัย์              
        รองผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรสะพำนปลำ    
              ดำ้นพฒันำกิจกำรประมง 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  อายุ  : 60  ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : 1 กุมภาพันธ์ 2560 

           ประวัติการศึกษา :  
   - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
            การอบรม : 
   - การประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 
   - การประเมินผลการดำเนินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี หัวข้อ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
   - การสัมมนาเพ่ือมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
             ประสบการณ์ทำงาน: 
   - หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน 
   - หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง 
   - หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช (ช่วยปฎิบัติหน้าที่) 
   - ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 2 
   - รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
   - รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง 
            การมีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การสะพานปลา 
  ไม่มี 
            ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
            ไม่มี 
 

 

 



 

 
 

              
 

 

 

 

              

นำยวงศพ์ิทวสั  โชคชยัวิชิตกุล 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

              
 

 

 

 

              

นำยวุฒิพงษ ์ ศกัด์ิสิทธ์ิ 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและพฒันำองคก์ร 

              
 

 

 

 

              

นำงสมรัก  บุษปธ ำรง 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีกำรเงิน 

              
 

 

 

 

              

นำยโสภณ  ประภำนุกิต 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง 1 

              
 

 

 

 

              

นำยอนนัต ์ ฤทธิรุตม์ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง 2 

              
 

 

 

 

              

(วำ่ง) 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยยทุธศำสตร์กำรพฒันำ  

คณะผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

              
 

 

 

 

              

(วำ่ง) 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสง่เสริมและโครงกำรพิเศษ 

              
 

 

 

 

              

(วำ่ง) 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสินเชื่อและบริหำรตลำด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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 



 

 
 

รายนามเจ้าหน้าที่ระดบับริหาร 
ลำดับ ตำแหน่ง รายช่ือ 

1 ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย 

2 รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร  พ.ต.อ. อภิชาติ  ม่วงศรีงาม  

3 รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง นายศุภชัย ดาวัลย์ 

4 รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  นายอมรศักดิ ์พันธุรักษ์ 

5 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล   

6 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ    - ว่าง -  

7 หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ นางเสาวนีย์ โกมลวงษ์วณิศ   

8 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ  นายปราชญ์  ก้อนเพชร  
(รักษาการแทน) 

9 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  นายวุฒิพงษ์ ศักดิ์สิทธิ์  

10 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน  นางสมรัก บุษปธำรง  

11 ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา  นายอัคนีย์ สงวนภักดิ ์
(รักษาการแทน)  

12 ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด   - ว่าง -  

13 ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ    - ว่าง -  

14 ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือ 1 นายโสภณ ประภานุกิต  

15 ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือ 2 นายอนันต์ ฤทธิรุตม์  

16 หัวหน้าสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  น.ส.กัลยา  กิตติธาดากุล  

17 หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย ว่าท่ี ร.ต.หญิงวิยะดา ภูครองทอง  

18 หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายธนศักดิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ 

19 หัวหน้าสำนักงานบัญชี น.ส สายสุนีย์ พูลวณิชสกุล  

20 หัวหน้าสำนักงานการเงิน น.ส.จิราพร พงษ์ศิริ  

21 หัวหน้าสำนักงานบริหารหนี้  น.ส.ทัศนาพร พุ่มพวง 

22 หัวหน้าสำนักงานบริหารการพัสดุ น.ส.สุปราณี พลวารี  

23 หัวหน้าสำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน  น.ส.อำไพ ทรัพย์เจริญพันธ์  

24 หัวหน้าสำนักงานติดตามและประเมินผล  น.ส.ปิยวรรณ แก้วกล้า  

25 หัวหน้าสำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  นายอัคนีย์ สงวนภักดิ ์ 



 

 
 

26 หัวหน้าสำนักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ  นายปฏิยุทธ์  กิจไพบูลย์ทวี 
(รักษาการแทน)  

27 หัวหน้าสำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม นางสาวณัฐนันท์  เดชพันธุ์โกศล  

28 หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการประมง นางจิรฐา ฤทธิ์อร่าม  
(รักษาการแทน)  

29 หัวหน้าสำนักงานบริหารโครงการพิเศษ นายคณพล  การไว  
(รักษาการแทน)  

30 หัวหน้าสำนักงานวิจัยและพัฒนา   นายพีรวัฒก์ ประดับวงษ์ยินดี  

  สะพานปลาและท่าเทียบรือประมง   

31 หัวหน้าสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ   นายอนันต์  ฤทธิรุตม์ 
(ปฏิบัติงานในตำแหน่ง)  

32 หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ นางไพรินทร์  แซ่เอ้ียว 
(รักษาการแทน)  

33 หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร นายวีระ ศรีชัย  

34 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร นางสถาพร  แสงสุวรรณ 
(รักษาการแทน)  

35 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงหลังสวน นายสุทัศน์  ลาดจันทึก 
(รักษาการแทน) 

36 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี นางพรทิพย์  ธราธร 
(รักษาการแทน)  

37 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี นางอาภรณ์ ฮึกหาญ 

38 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงตราด นายสัจพร นันท์คำ (ปฏิบัติหน้าท่ี) 

39 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา   - ว่าง -  

40 หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช   นางสาวอัญชิษฐา  วรรณโกวัฒน์ 
(รักษาการแทน)  

41 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี นายทวีศักดิ์ สักกุณา  

42 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต นางเกศสุดา  ตีสิงห์ 
(รักษาการแทน)  

43 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  น.ส.จุติพร  ไชยมณ ี

44 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง นายคำรน สุวรรณะ 

45 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล น.ส.ซารินา หมาดรา  

46 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส  นายฮูลฮุดี นิฮะ (ปฏิบัติหน้าที่) 



 

 
 

ความเป็นมาและพัฒนาการ 

  แต่เดิมการขนถ่ายและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำเค็มของจังหวัดพระนครหรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน มี

ศูนย์รวมอยู่ที่ถนนทรงวาด อำเภอสัมพันธวงศ์ การจำหน่ายสัตว์น้ำจืดมีศูนย์รวมอยู่ที ่หัวลำโพง ริมคลองผดุงกรุงเกษม 

สถานที่ทั้งสองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรกทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่สะดวก ในปี พ.ศ. 2491 องค์การอาหาร

และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาภาวการณ์ประมงของประเทศไทยตามคำร้องขอของ

รัฐบาล คณะผู้เชี่ยวชาญได้เสนอว่าระบบตลาดปลาที่มีอยู่เดิมขาดหลักการดำเนินงานทางวิชาการและขาดการสงเคราะห์ใน

ด้านสังคมและเศรษฐกิจสมควรที่รัฐบาลจะเข้าดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในด้านต่าง ๆ 6 ประการ ดังนี้ 

1. บริการเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์น้ำไปสู่ตลาด (การขนส่ง) 
2. บริการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสัตว์น้ำที่สะพานปลา (ห้องเย็น) 
3. การจัดระบบประมูลสินค้าสัตว์น้ำ (ตลาดกลางหรือสะพานปลา) 
4. จัดองค์การให้ชาวประมงกู้ยืมเงินทุนและออมสิน (สินเชื่อการเกษตร) 
5. บริการเกี่ยวกับให้สินเชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์การประมง (เครื่องมือและอุปกรณ์การประมง) 
6. บริการเกี่ยวกับการส่งเสริมการประมง แนะนำทางวิชาการและอื่น ๆ ตลอดจนบริการเกี่ยวกับการ

เจ็บป่วย (วิชาการและสวัสดิการ) 
เพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจการประมงด้านการตลาด  กรมประมง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการเสนอรัฐบาล เมื่อรัฐบาลรับหลักการและเห็นชอบให้ดำเนินการแล้ว  กรมประมงจึงได้เริ่มงานใน

การก่อสร้างสะพานปลาของรัฐขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลยานนาวา อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร ในปี พ.ศ. 

2946 ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496 อันเป็น

กฎหมายในการจัดตั้งองค์การสะพานปลา โดยจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  

  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 กำหนดให้จัดตั้ง  “องค์การสะพานปลา” ขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมการ
ประมง 

2. จัดดำเนินการ หรือควบคุม และอำนวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการ  อื่นๆ อัน
เกี่ยวกับกิจการแพปลา  

3. จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง 
4. จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 

การดำเนินงานขององค์การสะพานปลา 

ภารกิจเชิงสังคม เป็นงานในเชิงรัฐสวัสดิการ เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง   ซึ่งเป็นการเกษตร

สาขาหนึ่งที่มักจะถูกมองข้าม และไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ

อาชีพประมงมีค่อนข้างจำกัด ในขณะที่สินค้าประมง จัดเป็นสินค้าส่งออกท่ีสำคัญ ทำรายได้ให้กับประเทศปีละกว่า 200,000 

ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นอาหารหลักที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเคียงคู่กับกับข้าว ซึ่ง

ได้รับการดูแลจากภาครัฐในอันดับต้นๆ องค์การสะพานปลาในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับ

ชาวประมงโดยตรง และมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ

ประมง จึงได้เปิดดำเนินงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงรวม 18 แห่ง ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั้งในภาคใต้    ภาค

ตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้บริการแก่ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มี

สถานที่ในการประกอบอาชีพ รายละเอียดดังนี้ 

  (1) การจัดบริการพื้นฐานทางการประมง  

จัดให้มีบริการพื้นฐานเพื่อรองรับอาชีพประมง โดยเฉพาะท่าเทียบเรือประมงและตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่ได้

มาตรฐาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น โดยคิดค่าบริการในอัตราต่ำ  และให้บริการแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค  

ป้องกันการผูกขาด  รักษาระดับราคาสัตว์น้ำให้เป็นธรรมแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ตลอดจนส่งเสริมอาชีพประมง ปัจจุบันองค์การ

สะพานปลาได้เปิดดำเนินงานสะพานปลา 4 แห่ง และท่าเทียบเรือประมง 14 แห่ง ดังนี้ 

 

 

 

 



 

 
 

ชื่อหน่วยงานและวันเปิดดำเนินการ สถานที่ตั้งและเนื้อที่ 

1.สะพานปลากรุงเทพ 

เปิดดำเนินงาน 15  เมษายน  2496 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เลขที่ 149 ซอยเจริญกรุง  

58  ถนนเจร ิญกร ุง  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  

กรุงเทพฯ มีเนื้อที่  8  ไร่  29  ตารางวา โทรศัพท์ 02-

211-7300  โทรสาร 02-212- 5899 

2.สะพานปลาสมุทรสาคร 

เปิดดำเนินงาน 15  เมษายน  2511   

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน  เลขท่ี  1024  ถนนวิเชียรโชฎก  

ตำบลมหาช ัย  อำเภอเม ืองสม ุทรสาคร  จ ังหวัด

สมุทรสาคร  มีเนื้อที่  7  ไร่  3  งาน  28.2  ตารางวา  

โทรศัพท์ 034-422-803  โทรสาร 034-820-320 

3.  สะพานปลาสมุทรปราการ   

เปิดดำเนินงาน 20  มิถุนายน  2525 

 

ตั้งอยู ่ริมฝั ่งแม่น้ำเจ้าพระยา  เลขที ่  340  หมู ่ที ่  6  

ถนนท ้ ายบ ้ าน   ตำบลท ้ ายบ ้ าน   อำ เภอ เม ื อ ง

สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  มีเนื้อท่ี  84  ไร่   

โทรศัพท์ 02-173-9046-7  โทรสาร 02-173-9015 

4.  สะพานปลานครศรีธรรมราช   

เปิดดำเนินงาน  22  กุมภาพันธ์  2534 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปากพนัง  หมู่ที ่  4  ตำบลปากพนัง  

ฝั่งตะวันตก  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

มีเนื้อที่  115  ไร่   

โทรศัพท์ 075-444-033  โทรสาร 075-444-033 

5. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา   

เปิดดำเนินงาน  7  เมษายน  2501   

ตั้งอยู่ริมทะเล  หมู่ที่  4  ตำบลอ่างศิลา  อำเภอเมือง

ชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  มีเนื ้อที ่  1  ไร่  1  งาน  65  

ตารางวา 

6.  ท่าเทียบเรือประมงระนอง    

เปิดดำเนินงาน 1 มีนาคม  2507   

ตั ้งอยู ่ร ิมฝั ่งคลองท่าด่าน  ถนนสะพานปลา  ตำบล

ปากน้ำ  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เนื้อที่ 29  

ไร่  2  งาน  64.5  ตารางวา 

โทรศัพท์ 077-816-224  โทรสาร 077-816-223 

7.  ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน   

เปิดดำเนินงาน 14 ตุลาคม  2508   

ตั้งอยู่ริมทะเลปลายถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัว

หิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีเนื้อที่  3  ไร่  1 งาน    

20 ตารางวา   

โทรศัพท์ / โทรสาร 032-511-178  



 

 
 

8.  ท่าเทียบเรือประมงสงขลา  1    

เปิดดำเนินงาน 10  กุมภาพันธ์  2509   

ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา  ถนนวิเชียรชม  ตำบลบ่อยาง  

อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา มีเนื ้อที ่  1  ไร่       

90  ตารางวา 

โทรศัพท์ 074-311-444  โทรสาร 074-313-606 

9.  ท่าเทียบเรือประมงสงขลา  2  (ท่าสะอ้าน)   

เปิดดำเนินงาน  1  กรกฎาคม  2540   

 

ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา  บริเวณท่าสะอ้าน เลขที่  1  

ถนนท่าเทียบเรือ  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา  

จังหวัดสงขลา  มีเนื้อท่ี 22 ไร่ 3 งาน 1.75  ตารางวา 

โทรศัพท์ 074-324-853  โทรสาร 074- 324-856 

10. ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี  

เปิดดำเนินงาน  26  มกราคม  2510   

ตั้งอยู่ริมทะเล  ตำบลปากน้ำปราณบุรี  อำเภอปราณบุรี  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีเนื้อท่ี  500  ตารางวา 

11.  ท่าเทียบเรือประมงตราด   

เปิดดำเนินงาน  16  พฤษภาคม  2511 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง

ตราด  จังหวัดตราด  มีเนื้อท่ี  27  ไร่  33  ตารางวา  

โทรศัพท์ 039-511-176  

12.  ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี   

เปิดดำเนินงาน  23  สิงหาคม  2512 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตาปี  เลขท่ี  3/1  ถนนต้นโพธิ์   ตำบล

ตลาดล่าง  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์

ธานี  มีเนื้อที่  2 ไร่   

โทรศัพท์ 077-272-545  โทรสาร 077-281-545 

13.  ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี   

เปิดดำเนินงาน  10  สิงหาคม  2515 

ตั้งอยู่ริมฝั ่งแม่น้ำปัตตานี  ตำบลบานา  อำเภอเมือง

ป ัตตาน ี  จ ังหว ัดป ัตตานี ม ี เน ื ้อท ี ่  93 ไร ่  3 งาน         

1.45  ตารางวา 

โทรศัพท์ 073-414-112  โทรสาร 073-414-115 

14.  ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน   

เปิดดำเนินงาน  7  ตุลาคม  2517   

ตั ้งอยู ่ร ิมฝั ่งแม่น้ำหลังสวน  ตำบลปากน้ำหลังสวน  

อำเภอ  หลังสวน จังหวัดชุมพร  มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน  

10 ตารางวา 

โทรศัพท์ 077-521-122  โทรสาร 077-521-130 



 

 
 

15.  ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต   

เปิดดำเนินงาน  9  กุมภาพันธ์  2522 

ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองท่าจีน  หมู่ที่  1  ถนนศรีสุทัศน์  ตำบล

รัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จ ังหวัดภูเก็ต  มีเนื ้อที่       

371  ไร่ 

โทรศัพท์ 076-614-151-4  โทรสาร 076-614-151 

16.   ท่าเทียบเรือประมงสตูล    

เปิดดำเนินงาน  19  สิงหาคม  2524 

ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองบำบัง  ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมือง

สตูล  จังหวัดสตูล   มีเนื้อท่ี  106  ไร่   

โทรศัพท์ 074-710-633  โทรสาร 074-710-634 

17.  ท่าเทียบเรือประมงชุมพร    

เปิดดำเนินงาน  25  มกราคม  2528 

ตั้งอยู ่ริมฝั ่งแม่น้ำท่าตะเภา  เลขที ่  400  หมู ่ที ่  8  

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  มีเนื้อที่  

140  ไร่ 

โทรศัพท์ 077-521-122  โทรสาร 077-521-130 

18.  ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส   

เปิดดำเนินงาน  1  พฤษภาคม  2541 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางนรา  เลขที่  56/7  ถนนตากใบ  

ตำบลบางนาค  อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส   

มีเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 25.5  ตารางวา   

โทรศัพท์ 073-522-162  โทรสาร 073-522-161 

 

(2) การพัฒนาการประมง   

ได้แก่ภารกิจในการพัฒนาอาชีพการทำประมงตลอดจนนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา  และท่าเทียบ

เรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมประมง โดยการพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ซึ่งเป็น

สถานที่ขนถ่ายและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ นับเป็นขั้นตอนสำคัญในการควบคุม

คุณภาพสัตว์น้ำ ความเป็นธรรมในการซื้อขายสัตว์น้ำ ความสะอาดถูกสุขอนามัย ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย    

และการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการรักษาคุณภาพและทำให้มีการใช้ประโยชน์

สัตว์น้ำอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำของไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก องค์การสะพานปลาจึงมี

โครงการที่จะพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งให้ได้มาตรฐานสุขอนามัยทั้งในเรื่องความสะดวกรวดเร็วใน

การขนถ่าย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   

 



 

 
 

(3) การส่งเสริมการประมง 

เป็นภารกิจสำคัญอีกส่วนหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา โดยการ

ช่วยเหลือส่งเสริมฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพให้แก่ชาวประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงาน

ให้แก่สมาคมประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรทำประมงต่าง ๆ เงินทุนที่นำมาช่วยเหลือดังกล่าวเรียกว่าเงินทุน

ส่งเสริมการประมง ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ได้กำหนดให้องค์การสะพานปลาแบ่งเงิน

ค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบกิจการแพปลาร้อยละ 25 ของค่าบริการที่เก็บได้นำมาใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมง

ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการส่งเสริมการประมง 

  ภารกิจเชิงธุรกิจ เป็นการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากทรัพยากรที่องค์การมีอยู่ 

ทั้งในด้านของที่ดิน ทรัพย์สิน บุคลากร ประสบการณ์ และองค์ความรู้ รวมถึงความเชื่อถือในฐานะองค์กรของรัฐ เพ่ือลดการ

พึ่งพารายได้จากภาคประมงทะเลเช่นที่เป็นมาในอดีต และเป็นการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินในระยะยาว สำหรับการ

ดำเนินงานในเชิงธุรกิจ ได้แก่ 

(1) การบริหารทรัพย์สิน    

ได้แก่การจัดหาประโยชน์จากที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างในสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต่างๆ 

ทั้งในรูปของการให้เช่าและการให้สิทธิในการเข้าทำธุรกิจจัดเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริ การ และเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ 

เนื่องจากสะพานปลา และท่าเทียบเรือ ประมงขององค์การสะพานปลาจัดเป็นศูนย์รวมธุรกิจประมง ซึ่งจำเป็นต้องมีการ

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน เช่น โรงน้ำแข็ง ห้องเย็น โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ  อู่เรือ-คานเรือ เป็นต้น ไม่นับรวมอาคาร

สำนักงานของผู้ประกอบการแพปลา การให้เช่าพื้นที่เพื่อแปรรูปเบื้องต้น บรรจุหีบห่อ  หรือแม้แต่จำหน่ายเครื่องมือ 

อุปกรณ์ต่างๆ การวางแผนบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจซึ่งสนับสนุน

และเก่ียวข้องกับการประมงแล้ว ยังมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่และช่วยสร้างรายได้ 

(2) การดำเนินงานเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้ 

 เป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบภารกิจเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปัจจุบันองค์การ

สะพานปลาดำเนินงานในเชิงพาณิชย์โดยการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการประมง และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัต ว์น้ำ ในการ

จัดหาปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ทำประมง การปรับปรุงเรือประมง อาหารสัตว์น้ำ  เป็นต้น นอกจากนี้องค์การ

สะพานปลายังมีแผนขยายงานด้านการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงภายใต้เครื่องหมายการค้าขององค์การสะพาน

ปลา  

 

 

 



 

 
 

บทบาทขององค์การสะพานปลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง 

  ในโครงสร้างของอุตสาหกรรมประมงของไทย จุดอ่อนที่สุดก็คือการตลาดสัตว์น้ำ ซึ่งหากการตลาดสตัว์น้ำ

ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน อุตสาหกรรมประมงของไทยจะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้     

จะได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรม ที่สำคัญที่สุดทรัพยากรประมงที่มีอยู่จำกัดจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  องค ์การสะพานปลาม ีว ัตถ ุประสงค ์หลายประการในการดำเน ินงาน แต ่ว ัตถ ุประสงค ์หลัก                         

คือ การพัฒนาการตลาดสัตว์น้ำของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อให้ชาวประมง มีฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน และทำให้ประชาชนไทยได้บริโภคสัตว์น้ำที่มีคุณภาพตอบสนองนโยบายรัฐบาลใน

ด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ในราคาที่เป็นธรรมตลอดจนยกระดับฐานะของประเทศเป็นครัวโลกในอนาคต 

  การดำเนินงานขององค์การสะพานปลาในปัจจุบัน ทั้งภารกิจเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ทั้งในล้วนมีส่วน

ช่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของไทย อาทิเช่น 

(1) จัดสิ่งอำนวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน(Basic Infrastructure) ตามมาตรฐานสุขอนามัย สะพานปลาและ

ท่าเทียบเรือประมง สำหรับการขนถ่ายสัตว์น้ำ การซื้อขายสัตว์น้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบการซื้อขายด้วยวิธีการประมูล       

ซึ่งเป็นวิธีที่ยุติธรรมที่สุดสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายสัตว์น้ำ 

(2) ส่งเสริมการรวมตัวของชาวประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อให้ชาวประมงมีอำนาจ

ต่อรองมากข้ึน องค์การสะพานปลาได้จัดงบประมาณสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มชาวประมง  ทั้งในรูปของการ

ให้เปล่าและการให้กู้โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำและมีระยะเวลาใช้เงินต้นคืนในระยะยาว 

 (3) จัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาการประมงแก่นักวิจัยในสถาบันการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเรือและเครื่องมือทำการประมง 

 (4) ให้เงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงที่มีฐานะยากจน 

 (5) ให้เงินกู้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจการประมง 

 (6) จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาชุมชนประมง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความ สะดวกขั้น

พ้ืนฐาน เช่น จัดหาแหล่งน้ำสะอาด สร้างถนน ทางเดินสำหรับชุมชนประมง 

 (7) ปรับปรุงคุณภาพบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้บริการได้แก่ชาวประมงแพปลา สถาบัน

ชาวประมงและผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องในรูปแบบการเป็นพันธมิตรร่วมกันในการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมง 

 

 

 



 

 
 

วิสัยทัศน ์

องค์การสะพานปลาผู้นำในการบริหารจัดการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำที่ถูกสุขอนามัย ทันสมัยและ

ได้มาตรฐานสากล 

 พันธกิจ 

         1. พัมนาและบริหารจัดการสะพานปลาท่าเทียบเรือ (ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ) อย่างมี

มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 

  2. จัดเกบ็ค่าใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือ และการใช้ทรัพย์สินสะพานปลาท่าเทียบเรือ 

  3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 

4. พัฒนาระบบการบริหารองค์กร และฐานะการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3. สร้างศักยภาพการจัดหารรายได้ และพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงให้ทันสมัย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4. ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการให้มีความเติบโตและยั่งยืน

ในอาชีพชาวประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ผลงานเด่นปี 2563 

1. โครงการพัฒนาธุรกิจท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา 

                  ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเป็น 1 ใน 18 ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา (อสป.) ก่อสร้างเมื่อปี 

พ.ศ. 2501 ตามข้อเรียกร้องของชาวประมง จังหวัดชลบุรี ด้วยขณะนั้น บริเวณชุมชนดังกล่าวไม่มีที่จอดเรือประมงพื้นบ้าน     

และเรือสาธารณะ นับแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาได้ให้บริการขนถ่ายสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง

พื้นบ้านและประมงพาณิชย์ในอ่าวไทย บริเวณจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ต่อมาได้พัฒนาเป็นตลาดสัตว์น้ำสำหรับ

นักท่องเที่ยว มีการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต สดและผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปโดยกลุ่มเกษตรกรทำประมงและชุมชน

ชาวประมงใน ต.อ่างศิลา และพื้นที่ใกล้เคียง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอ่างศิลาและจังหวัดชลบุรีไม่น้อยกว่าปีละ200 ล้านบาท 

  ในระยะแรกของการดำเนินงาน องค์การสะพานปลาได้ให้สิทธิกลุ่มเกษตรกรทำประมงอ่างศิลาบริหารจัดการ    

เพื ่อให้บริการสมาชิก แต่ภายหลังจากที ่มีการเติบโตของตลาดสัตว์น้ำบนสะพานเทียบเรือเนื ่องจากได้ร ับความนิยม               

จากนักท่องเที่ยว เริ่มมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ค้าและกลุ่มเกษตรกรทำประมงอ่างศิลาเรื่อยมา คณะกรรมการองค์การ

สะพานปลาจึงมีมติให้ยกเลิกสัญญากับกลุ่มฯ และให้องค์การสะพานปลาจัดเตรียมแนวทางการบริหารงานท่าเทียบเรือประมง

อ่างศิลาเสนอต่อคณะกรรมการ ระหว่างนั้นได้มีความพยายามของผู้ค้าในการทำเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผล

ให้ จ.ชลบุรี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมแก้ไขปัญหา ทร.อ่างศิลาและประชุมจัดระเบียบท่าเทียบเรือใหม่ แต่จากการสำรวจพื้นที่

พบว่าตัวสะพานจะอยู่ในสภาพชำรุดเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะส่วนปลายสะพานที่ใช้ในการเทียบท่าขนถ่ายสัตว์น้ำ องค์การ

สะพานปลาจึงได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการใช้ประโยชน์สะพานในการขนถ่ายสัตว์น้ำไปยังเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี  โดยอนุญาต

ให้ผู้ค้าใช้พื้นที่ด้านท้ายสะพานเพื่อจำหน่ายสินค้าประมงเป็นการชั่วคราวเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ในระหว่างองค์การสะพาน

ปลาเตรียมแผนปรับปรุงซ่อมแซม และจัดหางบประมาณมาดำเนินการ 

 ปัจจุบันองค์การสะพานปลาดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการออกแบบโครงสร้างใหม่ของ

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมให้บริการต่อไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. การรับรางวัล 
องค์การสะพานปลาได้รับรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563  2 รางวัล  
1. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 
2. รางวัลความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาดีเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ผลการดำเนินงาน 
งานให้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
1.ข้อมูลด้านการให้บริการ 
ข้อมูลด้านการให้บริการ        
         ปีงบประมาณ  2563 องค์การสะพานปลาได้ให้บริการสถานที่ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำให้แก่
ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมงโดยมีเรือประมงเข้ามาขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำทั้งสิ้น 33,378 เที่ยว         
มีรถยนต์บรรทุกเข้ามาขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำทั้งสิ ้น 21,030 เที่ยว เรือลดลง 5.163 % รถยนต์บรรทุกเพิ่มขึ้น 12.725 %        
จากปีงบประมาณ  2562 ตามลำดับ สำหรับปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 0.835 % และมูลค่าสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 11.106  % จากปี
ประมาณ 2562         
ข้อมูลด้านบริการประจำปีงบประมาณ  2563   
หน่วยงาน  สินค้าสัตว์น้ำ 

 
ยานพาหนะนำเข้า 

 

ปริมาณ  มูลค่า  เรือ รถ แพปลา ผู้ซื้อ 
 

( ตัน ) ( ล้านบาท ) ( เที่ยว ) ( เที่ยว ) ( ราย ) ( ราย ) 
 

1.สะพานปลากรุงเทพ 14,986 882 0 14,626 21 400 
 

2.สะพานปลาสมุทรปราการ 13,388 528 791 0 10 13 
 

3.สะพานปลาสมุทรสาคร 38,622 437 3,818 0 14 19 
 

4.สะพานปลานครศรีธรรมราช 6,216 275 622 13 3 9 
 

5.ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน 0 0 0 0 0 0 
 

6.ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 20,961 579 4,495 0 13 22 
 

7.ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 2,161 45 221 349 2 6 
 

8.ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 93,384 4,419 7,309 1,978 18 230 
 

9.ท่าเทียบเรือประมงสตูล 7,484 188 340 2,265 2 3 
 

10.ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 39,379 2,248 6,576 274 20 35 
 

11.ท่าเทียบเรือประมงระนอง 14,178 1,087 2,475 0 14 45 
 

12.ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1 0 0 0 0 0 0 
 

13ท่าเทียบเรือประมงสงขลา2 25,556 1,440 4,727 1,525 32 40 
 

14.ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 3,212 54 1,378 0 2 2 
 

15.ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน 1,369 40 626 0 3 10 
 

รวม 280,896 12,221 33,378 21,030 154 834 
 

***หมายเหตุ 1. ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี ท่าเทียบเรือประมงตราด ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1 ไม่มีการขนถ่ายสัตว์น้ำ   2. ท่าเทียบ

เรือประมงอ่างศิลา กำลังปรับปรุงสะพานใหม    3. ท่าเทียบเรือประมงหัวหินปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีการขนถ่าย 



 

 
 

2. การลงทุนเพื่อขยายงานและซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างต่างๆ ซึ่งใช้ขนถ่ายและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ  

ปีงบประมาณ  2563  องค์การสะพานปลาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อขยายงานและซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งปลูก

สร้างของหน่วยงานต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภท/หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณขององค์การสะพาน
ปลา รวม 

งบเงินอุดหนุน งบกลางฯ ครุภัณฑ์ งบลงทุน งบซ่อมแซม 
1. การลงทุนใหม่หรือขยายงานที ่
สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง 

- - - - - - 

2. การลงทุนเพ่ือปรับปรุงและ 
    บำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง 

      

 2.1  สะพานปลากรุงเทพ - - - - 1,500,000.00 1,500,000.00 
 2.2 สะพานปลาสมุทรปราการ - - - - 200,000.00 200,000.00 
 2.3  สะพานปลาสมุทรสาคร - - - 4,010,400.00 100,000.00 4,110,400.00 
 2.4  ท่าเทียบเรือประมงตราด - - - - 50,000.00 50,000.00 
 2.5  ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา - 91,163,566.66 - 188,200.00 50,000.00 91,401,766.66 
 2.6  ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน - - - - - - 
 2.7  ท่าเทียบเรือประมงชุมพร - - - 111,000.00 50,000.00 161,000.00 
 2.8  ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน 20,986,168.50 - - - 5,000.00 20,991,168.50 
2.9  ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์
ธาน ี

- - - - 30,000.00 30,000.00 

2.10 สะพานปลานครศรีธรรมราช - - - 137,800.00 30,000.00 167,800.00 
2.11 ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1 - - - - - - 
2.12 ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2  - - - 200,000.00 153,000.00 353,000.00 
2.13 ท่าเทียบเรือประมงปตัตาน ี 40,697,150.00 - - 3,600,000.00 250,000.00 44,547,150.00 
2.14 ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส - - - 24,900.00 30,000.00 54,900.00 
 2.15 ท่าเทียบเรือประมงระนอง - - - 164,300.00 100,000.00 264,300.00 
2.16 ท่าเทียบเรือประมงภเูก็ต 35,019,660.00 - - 37,400.00 500,000.00 35,557,060.00 
2.17 ท่าเทียบเรือประมงสตลู - - - - 100,000.00 100,000.00 
2.18 ส่วนกลาง - - - 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 

 

 

 

 



 

 
 

สรุปผลดำเนินงานการปล่อยสินเชื่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

งานส่งเสริมการประมง 

ปีงบประมาณ 2563 องค์การสะพานปลาได้จัดสรรเงินทุนส่งเสริมการประมง เป็นเงินทั้งสิ้น 98,567 บาท ดังนี้ 

ประเภทงาน จำนวน  (บาท) 
1.  ส่งเสริมฐานะและสวัสดิการ 
เป็นเงินที่จ่ายให้แก่โครงการต่าง ๆ  ตามท่ีสมาคมประมง  สหกรณ์ประมง  กลุ่มเกษตรกร
ทำประมงเสนอ (โดยประมาณ)  
2.  ส่งเสริมอาชีพฯ 
3.  เงินอุดหนุน 
เป็นเงินอุดหนุนที่จ่ายให้กับกลุ่มสมาคม กลุ่มสหกรณ์การประมงตามที่ได้รับคำร้องขอ
ตามท่ีได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่จะจ่ายให้ไม่เกินหลักเกณฑ์ช่วยเหลือที่เงินทุนส่งเสริมการ
ประมงกำหนด  ดังนี้ 
     -  เงินอุดหนุนสมาคม  กลุ่มเกษตรกร  และสหกรณ์การประมง 
     -  เงินสมทบและเงินอุดหนุนให้ทุนการศึกษา 
     -  อ่ืน ๆ   
4.  ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล  จำนวน  1  คน 
 

10,000.00 
 
 

64,567.00 
 
 
 
 

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

14,000.00 

 

 

 

 

 

 

ประเภท จำนวน มูลค่า วงเงินกู้ เงินสมทบ 
อวน - - - - 
กระบะ - - - - 
เกียร์เรือ - - - - 
ซ่อมแซมปรับปรุงเรือ 39 11,250,000 11,250,000 - 
รวมทั้งสิ้น 39 11,250,000 11,250,000 - 



 

 
 

 

ผลการดำเนินงานธุรกิจการประมง ประจำปีงบประมาณ 2563 

การดำเนินธุรกิจการประมงเป็นกิจกรรมสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานแก่ชาวประมง  ตลอดจนเป็นการ

เพ่ิมรายได้แก่องค์การสะพานปลา  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

                          หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท รายได้ 
(รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร) 

รายจ่าย กำไร 
(ขาดทุน)  สุทธิ 

1.  โครงการตลาดสินค้าสัตว์น้ำ
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป 
(รวมสำนักรวบรวมและกระจาย
สินค้าสัตว์น้ำ) 
 
2.  โครงการพัฒนาและสนับสนุน
การประมง 
 

1,252,468.41 
 
 
 
 

4,105,059.80 

2,830,879.49 
 
 
 
 

3,727,367.95 

(1,578,411.08) 
 
 
 
 

377,691.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

องค์การสะพานปลา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

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

                   หน่วย : บาท  

         หมายเหตุ     2563                   2562 

    

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

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

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

 ลูกหนี้โครงการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ       209,687.72    204,927.72  

    และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป         

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

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

 สินค้าคงเหลือ            54,315.52          11,326.00  

 วัสดุคงเหลือ           412,730.44         365,187.87  

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

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    228,465,513.14    207,098,551.02  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

 เงินลงทุนระยะยาว   10  63,378,255.71    72,318,255.71  

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์   11     1,016,938,293.24                     918,864,823.06  

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

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

 เงินประกันและเงินมัดจำ          321,962.83        321,962.83  



 

 
 

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

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

         

*****หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

องค์การสะพานปลา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

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

                   หน่วย : บาท  

      หมายเหตุ 2563   2562 

         

หนี้สินและส่วนของทุน         

หนี้สินหมุนเวียน         

 เจ้าหนี้การค้า          285,680.00        28,560.00  

 รายได้รับล่วงหน้า      1,800,577.58    1,366,926.14  

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     14 22,245,697.78    22,337,301.02  

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น       1,980,935.41     1,402,438.14  

  รวมหนี้สินหมุนเวียน     26,312,890.77   25,135,225.30  

หนี้สินไม่หมุนเวียน         

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

 เงินประกัน       25,151,120.13    24,427,567.83  

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

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

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

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

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

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

 



 

 
 

 

ส่วนของทุน         

 ทุน        16,758,479.28   16,758,479.28  

 กองทุนสวัสดิการ       50,806,517.58   49,700,744.24  

 กำไรสะสม       89,452,590.55   74,986,191.12  

รวมส่วนของทุน        157,017,587.41          141,445,414.64  

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

         

*** หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

องค์การสะพานปลา 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

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

                หน่วย : บาท 

       หมายเหตุ  2563  2562 

          

รายได้          

 รายได้จากโครงการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ    1,232,199.87  965,974.14  

    และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป         

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

 รายได้กองทุนสวัสดิการ       1,756,441.00       1,838,033.82  

 รายได้ค่าเช่า      22 54,982,930.73     54,828,646.32  

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

  รวมรายได้      240,737,637.74    201,513,736.01  

ค่าใช้จ่าย          

 ต้นทุนโครงการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ      1,075,428.83          773,035.89  

    และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป         

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร   24 172,209,915.38    180,360,324.55  

 ค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการ         1,443,570.68       1,132,967.18  

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

 ค่าตัดจำหน่าย      12         846,006.34         605,582.49  

 ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   13        797,300.00         797,300.00  

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการประมง             98,567.00   379,350.74  



 

 
 

 

 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประมง        -       147,300.00  

 ค่าใช้จ่ายอื่น       3,460,005.21           8,171,789.87  

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

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี               24,292,625.20        (26,248,983.88) 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น          

 รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง      

   

  กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน  72,408.66  (268,260.01) 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี       24,365,033.86  (26,517,243.89) 

          

** หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

องค์การสะพานปลา 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

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

               หน่วย : บาท 

           ทุน    กองทุนสวัสดิการ กำไรสะสม     รวม 

           

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

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

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี          -                        -         (27,003,191.04) (27,003,191.04) 

เงินทุนส่งเสริมการประมง องค์การสะพานปลา     -      -                485,947.15            485,947.15  

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

 

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

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

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี              -                  -              23,841,673.61    23,841,673.61  

เงินทุนส่งเสริมการประมง องค์การสะพานปลา      -                  -         523,360.25        523,360.25  

ปรับเงินรายได้แผ่นดินปี 2560                     -         -         355,605.75        355,605.75  

รายได้แผ่นดินค้างนำส่ง                -         -        (9,746,013.54) (9,746,013.54) 

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

           

*** หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       

    

       



 

 
 

     

องค์การสะพานปลา 

งบกระแสเงินสด 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

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

           หน่วย : บาท 

        หมายเหตุ     2563       2562 

        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน        

 กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี       24,292,625.20   (26,248,983.88) 

 รายการปรับปรุงกระทบกำไรสำหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย)       

    จากกิจกรรมดำเนินงาน       

  ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ ์     36,514,219.10      35,395,069.17  

  ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน         797,300.00         797,300.00  

  ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์          846,006.34         605,582.49  

  (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน            (3,738.90)       1,674,990.48  

  หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)         8,524,791.14         (441,548.33) 

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

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

  ต้นทุนบริการ - ภาระผูกพันผลประโยชน์  19     4,194,158.00      17,327,934.00  

       พนักงานระยะยาว      

  ต้นทุนดอกเบี้ย - ภาระผูกพันผลประโยชน์  19  1,257,836.00         1,236,136.00  

       พนักงานระยะยาว      

 กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์       



 

 
 

    และหนี้สินดำเนินงาน       42,658,221.73        (1,402,901.76) 

 สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง        

  ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง      3,743,024.04      2,014,513.15  

  ลูกหนี้โครงการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ     (4,760.00)              67,510.00  

       และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป      

  ลูกหนี้เงินกู้กองทุนสวัสดิการ        2,424,021.31        (15,717.59) 

  สินค้าคงเหลือ            (42,989.52)          4,190.50  

  วัสดุคงเหลือ             (47,542.57)       (76,263.91) 

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

  เงินประกันและเงินมัดจำ        -            (6,000.00) 

 หนี้สินดำเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)       

  เจ้าหนี้การค้า              257,120.00   (100,320.00) 

  รายได้รับล่วงหน้า               433,651.44   (33,956.05) 

        

  **หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       

      

 หนี้สินดำเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (ต่อ)       

  เงินค้างจ่าย              (91,603.24)  1,641,899.98  

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น               578,497.27  (204,927.08) 

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

  เงินประกัน                  723,552.30        (1,267,437.21) 

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

  รายได้จากการบริจาครอการรับรู้                           (59,812.50)         6,120,000.00  

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



 

 
 

  กองทุนสวัสดิการ                    597,546.70          155,520.84  

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

  รายได้แผ่นดินค้างนำส่ง             (8,655,407.79)             -    

            เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน                  13,420,983.44     (43,131,405.67) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        

 เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์          63,551.40               88,465.89  

 เงินลงทุนชั่วคราวลดลง                  8,695,736.93    51,081,603.94  

 เงินลงทุนระยะยาวลดลง                                    8,940,000.00     1,000,000.00  

 เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์           (134,647,501.78) (172,375,074.33) 

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

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน        

 เงินอุดหนุนรัฐบาล             130,728,013.71  159,607,009.83  

 จ่ายเงินรายได้แผ่นดินปี 2560                          (735,000.00)           -    

            เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน                   129,993,013.71   159,607,009.83  

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด             42,155,701.81     48,971,608.67  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด   5          68,586,159.50     42,155,701.81  

        

*** หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้        

       

 

 

 



 

 
 

         

องค์การสะพานปลา 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2563 

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

1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์  

องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ  

จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496  และจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรรมและพาณิชย์กรรม  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.1  จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา  ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมการประมง 

  1.2   จัดดำเนินการ  หรือควบคุม และอำนวยบริการซึ่งกิจการแพปลา  การขนส่งและกิจการอ่ืนๆ อันเกี่ยวกับกิจการ

แพปลา 

1.3  จัดส่งเสริมฐานะ  สวัสดิการ  หรืออาชีพของชาวประมง  และบูรณะหมู่บ้านการประมง 

1.4  จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน 

    2.1 งบการเงินขององค์การสะพานปลาได้จัดทำขึ ้นตามหลักการบัญชีที ่ร ับรองทั ่วไปภายใต้พระราชบัญญัติ                  

การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที ่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                     

โดยได้รวมรายการบัญชีต่างๆ ของกองทุนสงเคราะห์ กองทุนสวัสดิการของพนักงานองค์การสะพานปลาและเงินทุนส่งเสริม

การประมง องค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพ

ปลา พ.ศ. 2496 มาตรา 20  

   2.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที ่ออกและปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  

ด่วนที่สุด ที่ กค 0805.1/ว 95 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เรื ่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่  

กระทรวงการคลังได้กำหนดนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ

ไทย (TFRSs) ที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

(PAEs) ตามรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่มีบัญชีตามปีงบประมาณให้ถือปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ ่มใน

ว ั นท ี ่  1 ต ุ ล าคม  2554 ต ั ้ ง แ ต ่ ว ั นท ี ่  1 ต ุ ล าคม  2554 องค ์ ก า ร ส ะพ านปล า ได ้ ใ ช ้ ม า ต ร ฐ าน ก า รบ ั ญ ช ี  

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพฯ  



 

 
 

 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2562)   เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2562)    เรื่อง สินค้าคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7  (ปรับปรุง 2562)    เรื่อง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2562)                   เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ          

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562)   เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2562)   เรื่อง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562)   เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2562)            เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2562)            เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ         

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล                                                                    

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2562)           เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา  

                                                                         แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2562)   เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2562)   เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 

                                                                          ที่เก่ียวข้องกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2562)   เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงกาผลประโยชน์  

                                                                         เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2562)           เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2562)           เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 



 

 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2562)                เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่  

                                                                           เงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2562)  เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2562)  เรื่อง กำไรต่อหุ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2562)  เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2562)  เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2562)      เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ  

                                                                           สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2562)  เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2562)     เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2562)  เรื่อง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1    เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ 

(ปรับปรุง 2562)                                                      เป็นครั้งแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2    เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

            (ปรับปรุง 2562) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3    เรื่อง การรวมธุรกิจ 

 (ปรับปรุง 2562) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4    เรื่อง สัญญาประกันภัย 

(ปรับปรุง 2562) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5    เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ 

(ปรับปรุง 2562)                                           การดำเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6    เรื่อง การสำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากร                

(ปรับปรุง 2562)               แร ่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7           เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8            เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 



 

 
 

(ปรับปรุง 2562) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9   เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10   เรื่อง งบการเงินรวม 

(ปรบัปรุง 2562) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11   เรื่อง การร่วมการงาน 

          (ปรับปรุง 2562) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12   เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการ 

(ปรับปรุง 2562)                 อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13   เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

(ปรับปรุง 2562) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14   เรื่อง รายการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลรอตัดบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15   เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 

     (ปรับปรุง 2562) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16   เรื่อง สัญญาเช่า 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7   เรื่อง การเริ่มต้นใช้สกุลยูโรเป็นครั้งแรก 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10    เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความ         

(ปรับปรุง 2562)                                             เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน                                

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25    เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง 

(ปรับปรุง 2562)                                            ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้นภาษี 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29    เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน 

(ปรับปรุง 2562)                          บริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32    เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทนุเว็บไซต์ 

(ปรับปรุง 2562) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจากการรื้อ  



 

 
 

          ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2562)                                  ถอนการบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน                   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง หุ้นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเครื่องมือ        

          ฉบับที่ 2       ที่มลีักษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน  

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2562)                                  การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมในตลาดที่ 

          ฉบับที่ 6                 เฉพาะเจาะจง - เศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

      และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ 

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2562)      บัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน            

                                                                          ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการ 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562)    ด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2562) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์  

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2562)                        ข้อกำหนดเงนิทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของ 

                                                                           รายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี  

 ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน               

          ฉบับที่ 16                                                              หน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ    

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2562)      



 

 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

 ฉบับที่ 19 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับ 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2562)                       เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ                             

          ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2562) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบ 

ฉบับที่ 22 (ปรับปรุง 2562)                                แทนจ่ายล่วงหน้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้                             

 ฉบับที่ 23 

ผู้บริหารขององค์การสะพานปลาได้ประเมินผลกระทบของการนำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินการตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว สำหรับรอบ

ระยะเวลาบ ัญช ีท ี ่ เร ิ ่ ม ในหร ือหลั งว ันท ี ่  1 มกราคม 2563 เช ื ่ อว ่ าจะไม ่ม ีผลกระทบอย ่างเป ็นสาระสำคัญ 

ต่อรายงานการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ  

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

4.1  การรับรู้รายได้ 

4.1.1  รายได้จากการจำหน่ายสินค้า  รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 

4.1.2  รายได้จากการให้บริการ  รับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ 

4.1.3  ดอกเบี้ยรับ  รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

4.2  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

4.2.1  ลูกหนี้เอกชนที่ค้างชำระเกิน 1 ปี จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวน 

4.2.2  ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียก

เก็บเงินไม่ได้ ซึ่งคำนวณจากการจัดกลุ่มลูกหนี้จำแนกตามอายุหนี้ ซึ่งมีอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ดังนี้ 

 



 

 
 

ระยะเวลาที่หนี้ค้างชำระ อัตราร้อยละ  

เกินกว่า  6 เดือน - 1 ปี   50 

เกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป                                          100 

4.3  สินค้าคงเหลือ         

แสดงด้วยราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า 

4.4  วัสดุคงเหลือ  

แสดงด้วยราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน 

4.5  ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

4.5.1  แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จหักค่าเสื่อมราคาสะสม และจะแสดงเป็นสินทรัพย์สำหรับ
รายการที่มีราคาหน่วยละ 20,000 บาท ขึ้นไป 

  4.5.2  สินทรัพย์จากการรับบริจาคจะบันทึกคู่กับบัญชีรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้และจะทยอยรับรู้ รายได้

จากการรับบริจาครอการรับรู้เป็นรายได้ตามมูลค่าของค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์จากการรับบริจาคนั้น 

  4.5.3  ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

            รายการ  อัตราค่าเสื่อมราคา (ร้อย
ละ) 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  2.5 

อุปกรณ์   

- คอมพิวเตอร์  20  

   - เครื่องใช้สำนักงานอ่ืนๆ  10  

ยานพาหนะ  15  

4.6  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 แสดงตามราคาทุน ณ วันที ่ได้มาหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 10 ปี 

 

 

 



 

 
 

4.7  การรับรู้ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 4.7.1  รับรู้ต้นทุนดอกเบี้ย ส่วนที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
พนักงาน 

 4.7.2  รับรู้บวกผลกำไรหรือหักผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงวดที่เกิดทันทีใน
กำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

4.8 รายได้รอการรับรู้       

 เป็นรายได้จากการให้สิทธิตามสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุสัญญาเช่า ยกเว้นสิทธิ

ตามสัญญาเช่าที่ต่ำกว่า 50,000 บาท จะรับรู้เป็นรายได้ภายในงวดบัญชีที่เกิดรายการ  

4.9 เงินอุดหนุนรัฐบาล  

 4.9.1 รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรม เมื่อเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะปฏิบัติตามเงื่อนไข

ทั้งหมดของเงินอุดหนุนที่กำหนดไว้ และกิจการได้รับเงินอุดหนุนนั้น 

 4.9.2 แสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมอยู่ในหนี้สินไม่หมุนเวียน ในรูปของ

รายได้รอการรับรู้และทยอยรับรู้ในงบกำไรขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด           

หน่วย : บาท                                               

             2563                               2562 

เงินสด      47,502.98     130,822.81 

เงินฝากธนาคาร  -  กระแสรายวัน   552,922.41   6,321,269.67 

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

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

                รวม        68,586,159.50  42,155,701.81 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ณ  วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 ได้รวมเงินฝากธนาคารของกองทุน

สงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3,742,209.55 บาท และ 1,269,656.11 บาท กองทุนสวัสดิการ จำนวน 1,938,242.79 

บาท และ 988,308.64 บาท และเงินทุนส่งเสริมการประมง องค์การสะพานปลา จำนวน 2,138,183.06 บาท               

และ 853,532.78 บาท ตามลำดับ 

เงินฝากธนาคารประเภทประจำไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 ได้รวมเงินฝากธนาคารของ

กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานจำนวน 13,422.07 บาท และ 13,309.15 บาท ตามลำดับ 



 

 
 

องค์การสะพานปลาได้นำเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์จำนวน 414 ,770.00 บาท ไปวางไว้กับธนาคาร       

เพ่ือเป็นหลักประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกิจการ 

6.ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง 

เป็นลูกหนี้ชาวประมงที่องค์การสะพานปลาให้ความช่วยเหลือ โดยให้ชาวประมงกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ        

เพื่อเป็นค่าต่อเรือ  ค่าเครื่องยนต์เรือ  ค่าอุปกรณ์การประมง  และค่าอาหารกุ้ง  องค์การสะพานปลาได้เริ ่มให้กู ้ตาม

โครงการฯ ตั้งแต่ ปี 2521 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  มีดังนี้ 

หน่วย : บาท 

         2563  2562 

ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง   26,352,774.98  30,909,063.59 

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

รวมลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ    31,403,712.80  35,146,736.84 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (17,607,161.73)  (15,026,958.59) 

ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง     13,796,551.07    20,119,778.25  

7.  ลูกหนี้เงินกู้กองทุนสวัสดิการ ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 

         2563  2562 

ลูกหนี้กู้ยืมตามอายุการทำงาน    31,173,010.00  33,475,031.31 

ลูกหนี้กู้ยืมเพ่ือกรณีอ่ืน ๆ                198,000.00       320,000.00 

รวม       31,371,010.00  33,795,031.31 

8.  เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 

            2563   2562 

เงินฝากธนาคารประเภทประจำเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี   

        ส่วนกลาง และท่าเทียบเรือต่าง ๆ       4,262,251.72 8,199,214.93 

        โครงการพัฒนาการประมง            1,022.74        1,011.54 



 

 
 

        โครงการช่วยเหลือลดราคาน้ำมัน            9,352.56          9,255.41 

        กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน      51,290,299.92 54,188,857.43 

        กองทุนสวัสดิการ       10,696,016.03 12,664,936.58 

        เงินทุนส่งเสริมการประมง องค์การสะพานปลา        9,942,997.79   9,834,401.80 

รวม         76,201,940.76 84,897,677.69 

 

9.  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ประกอบด้วย               

หน่วย : บาท  

            2563    2562   

เงินยืมทดรอง        1,046,011.00   1,122,031.00 

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

ลูกหนี้ - กรมสรรพากร             84,028.22        83,728.44 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ          287,528.87      312,548.42 

เงินจ่ายล่วงหน้า            2,075,077.57    4,190,565.28 

รวม         37,833,118.13  25,548,920.37 

 

10.  เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท                                                                                                                                                                                                                                                                      

                 2563   2562 

เงินฝากธนาคารประเภทประจำเกินกว่า 12 เดือน    

        ส่วนกลาง และท่าเทียบเรือต่าง ๆ      17,001,543.84 17,001,543.84 

        กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน      46,376,711.87 55,316,711.87 

รวม         63,378,255.71 72,318,255.71 



 

 
 

11.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ณ วันที่  30  กันยายน  2563  รายละเอียดดังนี้         

หน่วย : บาท 

 ที่ดิน  อาคารและ  
สิ่งปลูกสร้าง 

 ครุภัณฑ์และ
เครื่องมือเครื่องใช ้

 ยานพาหนะ  งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 รวม 

    ราคาทุน            

    ณ 1 ตุลาคม 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 

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

    ลดลงระหว่างป ี -  (4,050,000.00)    -  -  (4,050,000.00) 

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

    ณ 30 กันยายน 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 

    ค่าเสื่อมราคาสะสม             

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

    ค่าเสื่อมราคาประจ าป ี -  32,062,372.62  4,073,576.78  378,269.70  -  36,514,219.10 

    ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง -  (3,990,187.50)  -    -  (3,990,187.50) 

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

    ราคาตามบัญชี ณ 30 กันยายน 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 

    ราคาตามบัญช ีณ 30 กันยายน 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 
 

 

 

 

 

 

ค่าเสื่อมราคาประจำปี 2563 จำนวน 36,514,219.10 บาท เป็นค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์จากการรับบริจาค จำนวน 28,958,215.14 บาท และค่าเส่ือม

ราคาของสินทรัพย์ของกองทุนสวัสดิการ จำนวน 196,840.00 บาท ค่าเสื่อมราคาของเงินทุนส่งเสริมการประมง องค์การสะพานปลา จำนวน 57,154.05 บาท 

และค่าเสื่อมราคาที่เหลือ จำนวน   7,302,009.91 บาท เป็นค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ที่องค์การสะพานปลาได้มาหรือซื้อมา      

จำนวน   7,302,009.91 บาท เป็นค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่องค์การสะพานปลาได้มาหรือซื้อมา      

 



 

 
 

12.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ณ วันที่  30  กันยายน  2563  รายละเอียดดังนี้   

         หน่วย : บาท 

                 2562        เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด    2563 

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

หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม    (1,695,113.04)  (846,006.34) (2,541,119.38) 

ราคาตามบัญชี     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%  2.32% 

   อัตราการขึ้นเงินเดือน   6.00%  6.00% 

   อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน   0.00% - 3.00%  0.00% - 3.00% 

   อัตรามรณะ   TMO 2017  TMO 2017 

 

 

 



 

 
 

 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 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายของกองทุนสวัสดิการจำนวนดังกล่าวจะแสดงรวมอยู่ในกำไร (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 

  ค่า ใช ้จ ่ ายในการดำเนินงานและการบร ิหารสำหร ับป ี  2563 และ 2562 จำนวน  172 ,209 ,915.38 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   50,833,767.98  11,925,360.07    62,759,128.05 

รวม 101,783,846.19  70,426,069,19  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. ผลการดำเนินงาน           

  ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 องค์การสะพานปลากำไรสุทธิ จำนวน  24.365 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อน 50.882 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (191.88)  ส่วนใหญ่รายได้เกิดจากรายได้ค่าธรรมเนียมแรกของผู้ได้สิทธิจำหน่าย

สินค้าในพื้นทีบ่ริเวณท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา        

             

       2563  2562              การเปลี่ยนแปลง 

  

            เพิ่ม / (ลด)       %  

รายได้             

 รายได้จากโครงการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ   1.232    0.966    0.266   27.56% 

 และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป          

 รายได้จากค่าบริการและค่าธรรมเนียม   123.983  86.257    37.726  43.74% 

 รายได้กองทุนสวัสดิการ     1.756    1.838    (0.082)  (4.44%) 

 รายได้ค่าเช่า      54.983   54.829   0.154   0.28% 

 รายได้อ่ืน      58.783   57.624   1.159   2.01% 

 รวมรายได ้      240.738   201.514   39.224  19.46% 

ค่าใช้จ่าย             

 ต้นทุนโครงการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ   1.075    0.773    0.302   39.12% 

 และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป          

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร   172.210   180.360   (8.150)  (4.52%) 

 ค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการ    1.444    1.133    0.311   27.42% 

 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ ์    36.514   35.395   1.119   3.16% 

 ค่าตัดจำหน่าย      0.846    0.606    0.240   39.70% 

 ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   0.797    0.797    -     0.00% 

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการประมง   0.099   0.379   (0.281)          (74.02%) 



 

 
 

 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประมง    -      0.147    (0.147)        (100.00%) 

 

 

 ค่าใช้จ่ายอื่น      3.460    8.172    (4.712)          (57.66%) 

 รวมค่าใช้จ่าย      216.445  227.763   (11.318) (4.97%) 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี      24.293   (26.249)  50.542        (192.55%) 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น            

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง        

กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน   0.072   (0.268)   0.341         (126.99%) 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี    24.365   (26.517)  50.882          (191.88%) 

         

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)   1.83%   (2.16%)  46.73%   

ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE)  15.52%  (18.75%) 326.75%   

            



 

 
 

2. ข้อมูลฐานะการเงิน             

 2.1  สินทรัพย ์           

 สินทรัพย์รวมขององค์การสะพานปลา ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  มีจำนวน 1,334.490 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 108.892 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.88 จากสิ้นปี 2562  เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสุขอนามัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย ตามพระราชบัญญัติ การประมง 

พ.ศ. 2558             

        

            หน่วย : ล้านบาท 

       2563  2562         การเปลี่ยนแปลง  

              เพิ่ม / (ลด)    %  

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  68.586    42.156         26.430   62.70% 

 ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง  13.797    20.120   (6.323)           (31.43%) 

 ลูกหนี้โครงการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ 0.210    0.205    0.005     2.32% 

  และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป          

 ลูกหนี้เงินกู้กองทุนสวัสดิการ  31.371    33.795   (2.424)  (7.17%) 

 เงินลงทุนชั่วคราว   76.202    84.898   (8.696)           (10.24%) 

 สินค้าคงเหลือ     0.054    0.011    0.043   379.56% 

 วัสดุคงเหลือ     0.413    0.365    0.048     13.02% 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   37.833    25.549   12.284    48.08% 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    228.466   207.099   21.367    10.32% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

 เงินลงทุนระยะยาว    63.378   72.318   (8.940)           (12.36%) 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์     1,016.938   918.865   98.073   10.67% 



 

 
 

  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน     5.937    6.747    (0.811)             (12.01%) 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  19.450   20.247    (0.797)  (3.94%) 

 เงินประกันและเงินมัดจำ   0.322    0.322    -     0.00% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     1,106.025   1,018.499   87.525  8.59% 

รวมสินทรัพย์     1,334.490   1,225.598   108.892  8.88% 

             

             



 

 
 

2.2  หนี้สิน           

 หนี้สินรวมขององค์การสะพานปลา ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  มีจำนวน 1,177.473 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.320 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.61 จากสิ้นปี 2562 เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานระบบสุขอนามัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  

              

         หน่วย : ล้านบาท 

       2563  2562  การเปลี่ยนแปลง   

             เพิ่ม / (ลด) %  

หนี้สินและส่วนของทุน             

หนี้สินหมุนเวียน             

 เจ้าหนี้การค้า      0.286    0.029    0.257       900.28% 

 รายได้รับล่วงหน้า     1.801    1.367    0.434         31.72% 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      22.246   22.337   (0.092)         (0.41%) 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น     1.981    1.402    0.578          41.25% 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน    26.313   25.135   1.178   4.69% 

หนี้สินไม่หมุนเวียน             

 เงินรับฝาก      8.326    6.775    1.551   22.89% 

 เงินประกัน      25.151   24.428   0.724   2.96% 

 รายได้รอการรับรู้      17.148   19.081   (1.933)          (10.13%) 

 รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้  939.025   838.158   100.867 12.03% 

 กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน    103.388   116.358   (12.970)            (11.15%) 

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว     58.122       54.217     3.904    7.20% 

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   1,151.160  1,059.017   92.143    8.70% 

รวมหนี้สิน       1,177.473   1,084.153   93.320     8.61% 



 

 
 

                          

2.3  ส่วนของทุน           

องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ 30 กันยายน 2563 มีส่วนของทุน 

จำนวน 157.018 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.572 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.01 จากสิ้นปี 2562   

          

            หน่วย : ล้านบาท 

       2563  2562  การเปลี่ยนแปลง   

           เพิ่ม / (ลด) %  

ส่วนของทุน             

 ทุน      16.758   16.758    -      -    

 กองทุนสวัสดิการ    50.807    49.701    1.106   2.22% 

 กำไรสะสม     89.453   74.986    14.466  19.29% 

รวมส่วนของทุน     157.018   141.445    15.572   11.01% 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน          1,334.490        1,225.598           108.892       8.88% 

             

2.4  เงินงบประมาณที่ได้รับและการจ่ายเงินนำส่งรัฐ        

             

            หน่วย : ล้านบาท 

          2563  2562   

             

เงินงบประมาณท่ีได้รับ         116.799   93.754  

การจ่ายเงินนำส่งรัฐ         0.735    -    

            



 

 
 

 สรุปการประชุมของกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปีงบประมาณ 2563  

 

หมายเหตุ:  ตัวเลขในตาราง หมายถึงจำนวนครั้งท่ีมาประชุม ระหว่างกรรมการอยู่ในตำแหน่งคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ
องค์การ

สะพานปลา 
 

คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและ
ขับเคลื่อนงาน
องค์การสะพาน

ปลา 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ

ประมง 

คณะอนุกรรมการ
ด้านการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี

และความ
รับผิดชอบต่อ

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และการควบคุม

ภายใน 

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ 

คณะกรรมการ
ประเมินผล

การปฏิบัติงาน
ของ

ผู้อำนวยการ
องค์การ

สะพานปลา 

คณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย 

คณะอนุกรรมการ
กำหนดกลยทธ์
และนโยบาย

ทางด้านบริหาร
จัดการดิจิทัล 

1.นายชวลิต  ชูขจร 
(ประธานกรรมการ) 

14 12       5  

2.นายฆนัท  ครุธกูล 14 12 11  6     16 
3.นางรัชดาภรณ์ ราช

เทวินทร์ 
14 - 11     2   

4. ดร.จูอะดี  พงศ์มณีรัตน์ 14 - - 1    5   
5. นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ 
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 

14 - 11   9 5 5   

6.ดร.ประยูร  ดำรงชิตานนท์ 7 11         
7. นายภัทระ คำพิทักษ์ 10 4     8 3   

กรรมการท่ีลาออก           
8. ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ 1 -         
9. นายอุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ       1    



 

 
 

      

     สรุปการประชุมของกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปีงบประมาณ 2563 

     

   

หมายเหตุ:  ตัวเลขในตาราง หมายถึงจำนวนครั้งท่ีมาประชุม ระหว่างกรรมการอยู่ในตำแหน่งคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  

รายชื่อคณะกรรมการ 

คณะกรรม
การ

องค์การ
สะพาน
ปลา 

 

คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและ
ขับเคลื่อนงาน
องค์การสะพาน

ปลา 

คณะกรรมกา
รตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ

ประมง 

คณะอนุกรรมการ
ด้านการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี

และความ
รับผิดชอบต่อ

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

คณะอนุกรรม
การบริหาร
ความเสี่ยง
และการ
ควบคุม
ภายใน 

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ 

คณะกรรมการ
ประเมินผล

การปฏิบัติงาน
ของ

ผู้อำนวยการ
องค์การ

สะพานปลา 

คณะอนุกรรมกา
รด้านกฎหมาย 

คณะอนุกรรมการ
กำหนดกลยทธ์
และนโยบาย

ทางด้านบริหาร
จัดการดิจิทัล 

รวม 

1.นายชวลิต  ชูขจร 
(ประธานกรรมการ) 

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

2.นายฆนัท  ครุธกูล 168,000 72,000 120,000  45,000     64,500 469,500 
3.นางรัชดาภรณ์ ราช

เทวินทร์ 
168,000  165,000     6,000   

339,000 

4. ดร.จูอะดี  พงศ์มณีรัตน์ 168,000   7,500    22,500   198,500 
5. นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ 
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 

168,000  120,000   67,500 37,500 18,000   
411,000 

6.ดร.ประยูร  ดำรงชิตานนท์ 84,000 66,000         150,000 
7. นายภัทระ คำพิทักษ์ 120,000 24,000     60,000 18,000   222,000 

กรรมการท่ีลาออก            
8. ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ 12,000          12,000 
9. นายอุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ       7,500    7,500 



 

 
 

   
  การบริหารความเสี่ยง 

 การบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้มีการพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ หัวข้อ Core 
Business Enablers  ดังนี้ 
 1. พัฒนาการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 

     1.1 ทบทวนปัจจัยเสี่ยงองค์กร 

           1.1.1 ทบทวนจากปัจจัยเสี่ยงเดิมปี 2563 

          - ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 
(CR2)   

   1.1.2 ทบทวนจากตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 3 ของผลการดำเนินงาน ปี 2562  
     1.2 ปรับปรุงการจัดทำ Risk Map 
           - ทบทวน Risk Map ตามประเด็นการปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงองค์กร 

 2. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 องค์การสะพานปลามีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ 9 ปัจจัย
เสี่ยง ดังนี้ 
             2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) 2 ปัจจัยเสีย่ง 

  2.1.1 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR1) 
  2.1.2 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล (SR2) 
     2.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) 3 ปัจจัยเสี่ยง คือ 

           2.2.1 การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR1) 
           2.2.2 โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย (OR2) 
     2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 3 ปัจจัยเสี่ยง 

  2.3.1 EBITDA ภาพรวมขององค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR1) 
  2.3.2 การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR2)  
           2.3.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้จากการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR3) 
     2.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ต่าง ๆ (Compliance Risk) 2 ปัจจัยเสี่ยง 

  2.4.1 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (CR1) 
            2.4.2 ความเส ี ่ยงจากเจ ้าหน้าที ่ ไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการท ี ่กำหนดจากกรณีแพร ่ระบาด  
COVID-19 (CR2) 
 
 
 

 
 



 

 
 

แผนวิสาหกิจพ.ศ.2564 – 2567 องค์การสะพานปลา 
วิสัยทัศน์ 
“ องค์การสะพานปลาเป็นผู ้นำในการบริหารจัดการแหล่งขนถ่ายและซื ้อขายสัตว์น้ำที ่ถูกสุขอนามัย ทันสมัย และได้
มาตรฐานสากล ” 
 
พันธกิจ 
  ๑. พัฒนาและบริหารจัดการสะพานปลาท่าเทียบเรือ (ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ) อย่างมี
มาตรฐานสุขอนามัย และเป็นธรรม โดยจัดให้มีสถานที่ขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสุขอนามัย รวมถึงระบบตลาด
ที่เป็นธรรม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เพ่ือให้บริการแก่ชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค     
  ๒. จัดเก็บค่าใช้บริการสะพานปลาท่าเทียบเรือและการใช้ทรัพย์สินสะพานปลาท่าเทียบเรือโดยก ารเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการหารายได้จากการดำเนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์   
  ๓. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง เป็นการช่วยเหลือ 
โดยใช้เงินทุนส่งเสริมการประมง เพ่ือส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และบูรณะหมู่บ้านประมง รวมถึงสนับสนุน
เงินทุนในการดำเนินงานให้กับสถาบันการประมงต่าง ๆ การสนับสนุนงานวิจัยด้านประมง  และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตร
ชาวประมง 
  ๔. พัฒนาระบบการบริหารองค์กร และฐานะการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มขีด
ความสามารถบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล 
  การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร เป็นการดำเนินงานในเชิงบูรณาการที่จะต้อง
ยกระดับองค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในทางธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดกา รองค์กร 
ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วที่เหมาะสมกับองค์กร การนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ์องค์กร การพัฒนาเพ่ือ
เพิ ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจขององค์กรในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น และการสร้างแผนการจัดการความเสี่ยงที่ดีเพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมทั้งนำระบบ ITA มาปรับใช้ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัย
ได้รับมาตรฐานสากล 
  การพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นในการยกระดับสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ประมงไทยสู่มาตรฐานสากลตั้งแต่ด้านโครงสร้างพื้นฐานของตลาดสัตว์น้ำ  และท่าเทียบเรือประมงที่จะต้องได้
มาตรฐานด้านสุขอนามัยตลอดจน การขนถ่ายและการดูแลรักษาสัตว์น้ำที่จะต้องได้มาตรฐานสุขอนามัยเช่นกัน นอกจากนี้ยัง
ต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการทำประมง ที่ถูกกฎหมายและยั่งยืนตลอดจน เสริมสร้างเข็มแข็งให้แก่ ชาวประมง 



 

 
 

สถาบันประมง ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ยุทธศาสตร์นี้สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า
ตามลำดับ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือปลาให้ทันสมัย 
  การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร เป็นการดำเนินงานในเชิงบู รณาการที่จะต้อง
ยกระดับองค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพในทางธุรกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วที่เหมาะสมกับ
องค์กร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ์
องค์กร การพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางธุรกิจขององค์กร  
ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บรายได้ 
เป็นต้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มีความเติบโตและ
ยั่งยืนในอาชีพประมง 
  เป็นภารกิจสำคัญอีกส่วนหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา โดยการช่วยเหลือ
ส่งเสริมฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพให้แก่ชาวประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานให้แก่สมาคม
ประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรทำประมงต่าง ๆ เงินทุนที่นำมาช่วยเหลือดังกล่าวเรียกว่าเงินทุนส่งเสริมการประมง 
ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้กำหนดให้องค์การสะพานปลาแบ่งเงินค่าบริการที่เรียกเก็บ
จากผู้ประกอบกิจการแพปลาร้อยละ ๒๕ ของค่าบริการที่เก็บได้นำมาใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการส่งเสริมการประมง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การรับสินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ขององค์การสะพานปลา 

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

 โดยที ่เป็นการสมควรให้มีนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การรับสินบน และความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ขององค์การสะพานปลา  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 และมติ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 คณะกรรมการองค์การสะพาน
ปลา จึงออกประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การรับสินบนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การ
สะพานปลา  
             ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต การรับสินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การสะพานปลา” 
               ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
               ข้อ 3. ในประกาศนี้  
        “อสป.” หมายความว่า องค์การสะพานปลา  
        “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
        “ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  
        “ผู้บริหาร” หมายความว่า พนักงานระดับ 9 ขึ้นไป  
        “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างองค์การสะพานปลา  
        “การทุจริต” หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งท่ีตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้
อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำการอันเป็น
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตาม
กฎหมายอื่น  
        “สินบน” หมายความว่า ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้น    
ไม่กระทำการตามที่ผู้จ่ายสินบนต้องการ  
        “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายความว่า การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์
ส่วนรวม (CONFLICT OF INTERESTS) อันส่งผลให้บุคคลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง อาจส่งผลให้เกิดความ   
ไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลนั้นในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง 
 ข้อ 4. นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การรับสินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามประกาศ
นี้ เพ่ือใช้ในการบริหารกิจการของ อสป. ดังต่อไปนี้  
  (1) อสป. มุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การรับสินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์     
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม  
   
 



 

 
 

  (2) อสป. มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งผลสัมฤทธิ์  อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
  (3) อสป. มีการกำกับ ดูแล และส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานต้องปฏิบัติงานและประพฤติตน ให้เป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี วิธีปฏิบัติมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การรับสินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยไม่
กระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายการทุจริต ทั้งในเชิงนโยบายและต่อหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  
 ข้อ 5. การป้องกันและต่อต้านการทุจริต และการรับสินบน ให้เป็นไปดังนี้  
  (1) คณะกรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นใน
คุณธรรมและไม่ยินยอม ยอมรับ หรือส่งเสริมให้มีการทุจริต ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงไม่ละเลยหรือ
เพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต 
  (2) คณะกรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับสินบน ไม่เรียกร้องหรือให้สินบน     
หรือประโยชน์อื่นใดทุกประเภท  
  (3) ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันการรับและการให้
สินบนหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงมีหน้าที่กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ให้มีช่องทางในการเรียกรับสินบน หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม หากพบว่าพนักงานดังกล่าวมีพฤติกรรมการเรียกรับสินบนนั้นให้ดำเนินการทางวินัย และทางอาญาต่อไป  
  กรณีตามวรรคหนึ่ง หากผู ้บริหารไม่ดำเนินการทางวินัยและทางอาญากับพนักงานผู ้นั ้นให้ อสป. 
ดำเนินการทางวินัยกับผู้บริหารนั้นด้วย  
  (4) ผู้อำนวยการ และผู้บริหารมีหน้าที่กำกับ และจัดให้มีคู่มือหรือกระบวนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ให้มีความชัดเจน และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลภายนอกทราบ ตลอดจนกำกับดูแลให้พนักงานที่มีหน้าที่อนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการในด้านต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบกำหนด 
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ  
 ข้อ 6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปดังนี้  
  (1) คณะกรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่เกี่ยวโยงหรือมีส่วนได้
เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ อสป. และไม่กระทำการในลักษณะใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์
ของ อสป. หรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผู ้เกี ่ยวข้อง หรือยอมให้ผู ้อื ่นอาศัยหน้าที ่ของตนแสวงหาประโยชน์            
จากทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจขององค์กร 
  (2) คณะกรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดมั่นต่อการปกป้องรักษาความลับของ
ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ และห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อ่ืนโดยใช้ข้อมูล
ใด ๆ ของ อสป. ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อองค์กร 
  (3) คณะกรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องบริหารจัดการและปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม รอบคอบ และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและประเทศชาติเป็นสำคัญ  
  (4) คณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนตามที่กฎหมายกำหนด 



 

 
 

  (5) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องแจ้งการขัดกันของผลประโยชน์เป็นประจำ ตลอดจนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะทำงานพิจารณางานบริหารบุคคล คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้คำรับรองในหนังสือรับรองการเปิดเผยข้อมูลการขัดกันของผลประโยชน์
แล้วแต่กรณี 
  (6) ผู้อำนวยการ และผู้บริหารมีหน้าที่กำกับ ดูแลพนักงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ให้กระทำการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากพบมีพฤติการณ์การกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้ดำเนินการสอบสวนโดยทันที หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง ให้ดำเนินการทางวินัย
กับผู้บริหารนั้นด้วย  
 ข้อ 7. อสป. ต้องดำเนินการทบทวนนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การรับสินบน และความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ตามประกาศนี้เป็นประจำ โดยต้องให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาต รฐาน  
ของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้าน การทุจริต การรับสินบน และความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงสอดคล้องกับบริบทในการดำเนินงานของ อสป. และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
 ข้อ 8. อสป. ต้องรวบรวม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและต่อต้าน           
การทุจริต การรับสินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนำเสนอคณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบหลักต่อกิจการ 

1. การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก (PEST Analysis) 

            1.1 ปัจจัยด้านการเมือง (Politics)   

 1.1.1 สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน รัฐบาลต้องประสบปัญหาหลายอย่างทั้งปัญหาการชุมชุนทางการเมือง 
ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ  ผู้บริโภคยังมีความกังวลสูงเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัว
ช้า และการว่างงานในอนาคตที่เกิดจากผลกระทบเชิงลบจาก COVID-19 ทั้งนี้ คาดว่าจากนี้ผู้บริโภคยังคงชะลอการใช้จ่ายไป
อย่างน้อยจนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 จนกว่าสถานการณ์ COVID-19 ของโลกจะคลายตัวลง นอกจากนี้ ยังต้องติดตาม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงไตรมาที่ 4 ว่าสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยเพียงใด และสถานการณ์
ทางการเมืองของไทยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไปว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลง ซึ่งปัจจัยทั้งสองจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 

1.1.2 ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการประกอบ
อาชีพประมง และธุรกิจต่อเนื่องทั้งในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ของธุรกิจประมงในเขตภาคใต้ตอนล่าง และเป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือประมงปัตตานีขององค์การสะพานปลาซึ่งในอดีตเคยมี
ปริมาณสินค้าสัตว์น้ำเป็นอันดับต้น ๆ แต่ปัจจุบันปริมาณสินค้าลดลงเกือบ 50% 

           1.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economics) 

1.2.1 ภาวการณ์ประมงซบเซา จากปัจจัยด้านลบหลายประการ ได้แก่ ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด-19 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง ปัญหาราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่น้ำมัน

จัดเป็นต้นทุนหลักคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ของต้นทุนการทำประมงโดยรวม  ทำให้ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง 

เรือประมงบางส่วนต้องหยุดเป็นการชั่วคราวหรือเลิกกิจการ ส่ งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งในด้านปัจจัยการทำ

ประมง และด้านที่ใช้วัตถุดิบจากการประมง นอกจากนี้ปัญหาทรัพยากรประมงลดลงในทุกภูมิภาคของโลก ก็ทำให้ต้องใช้เวลา

ในการทำประมงนานขึ้นแต่ผลผลิตประมงลดลง  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องไปถึงการที่ประเทศต่างๆ พยายามสร้างเงื่ อนไขในการ

อนุญาตให้เรือประมงจากประเทศอ่ืนเข้าทำประมง   

1.2.2 ภาวะเศรษฐกิจโลก จากปัญหาด้านการเมือง การลงทุน ในหลายๆประเทศทำให้อัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจต่ำกว่าที่แต่ละประเทศประมาณการไว้ในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่กระทบต้นทุนใน        

ทุกอุตสาหกรรม มีผลต่อเนื่องถึงอัตราเงินเฟ้อซึ่งสูงขึ้นตามลำดับ 

1.2.3 การส่งออก สถานการณ์การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำมีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะจากประเทศใน

ภูมิภาคเดียวกัน ได้แก่ จีนและเวียดนาม  ประกอบกับประเทศผู้นำเข้าสำคัญ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น    

มีกฎระเบียบที่เข้มงวดทำให้ต้องอาศัยการเจรจาทางการค้าอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 

1.2.4 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคการประมงของไทย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

ECONOMIC COMMUNITY : AEC)  



 

 
 

ตามที่ประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนได้ร่วมลงนามใน

ปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้ง ASEAN ECONOMIC COMMUITY (ACE) ให้เร็วขึ้นอีก 5 ปี จากเดิมปี พ.ศ. 2563 

เป็นภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมาย เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกันโดยสามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ      

การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อองค์การสะพานปลาในภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับสินค้าประมง

ของประเทศไทยจากมาตรการใน AEC ที่เก่ียวข้องได้แก่ มาตรการปรับประสานมาตรฐานและกฎระเบียบด้านเทคนิคมาตรการ

เปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการภายใต้แผนงานการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขานำร่อง 12 สาขา ซึ่งมีสินค้า

ประมงเป็นส่วนหนึ่งของสาขานำร่อง มาตรการปรับประสานด้านคุณภาพและมาตรฐาน การรับรองความปลอดภัยของอาหาร

และมาตรการจัดทำระบบการรับรองคุณภาพสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนมาตรการเสริมสร้างควารมมั่นคงด้าน

อาหารภายในภูมิภาคอาเซียน 

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทย โดยภาพรวมคือ 

 1. การผลิตสินค้าด้านการประมงจะต้องถูกควบคุมมาตรฐานสากลและเทคนิคการผลิตอย่างเข้มงวดมากขึ้น     

ทำให้ต้องมีการพัฒนาเทคนิควิธีในการผลิตและการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่อาเซียนกำหนด  2. ทำให้เกิดการ

เคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้ามากขึ้น ทำให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องต้องแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการ

ผลิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนตลอดจนเป็นปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 

 3. การเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารภายในภูมิภาคอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้าน

อาหารในระยะยาว และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในอาเซียน รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจะมีบทบาทเป็นกลไกส ำคัญของ

ภาครัฐในการสนับสนุนให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่อาเซียนกำหนด 

 1.3 ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Technology) 

1.3.1 การให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลาประเภทต่าง ๆ  ได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลายอย่าง    

ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ทำให้อาหารที่ใช้ปลาเป็นวัตถุดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ที่ให้

ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ 

1.3.2 มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลสัตว์น้ำ จากการที่สินค้าสัตว์น้ำเป็นสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย และมี

โอกาสได้รับการปนเปื้อนสูง ประกอบกับประเทศผู้นำเข้ามีมาตรการด้านสุขอนามัยการดู แลรักษาสัตว์น้ำที่เข้มงวด ทำให้

มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลรักษาสินค้าสัตว์น้ำมีความสำคัญ และเข้มงวดมากขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐจะต้องเล็งเห็นความสำคัญ

และยอมทุ่มเทงบประมาณเพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยทั้งระบบ เนื่องจากเป็นเรื ่องที่ต้องใช้งบประมาณลงทุนสูง 

โดยเฉพาะในส่วนของระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

1.3.3 ปัญหาอุณหภูมิสูงขึ้นของโลก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

อุณหภูมิของน้ำทะเล ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำทะเล ทำให้แหล่งการทำประมงและปริมาณสัตว์น้ำเปลี่ยนแปลงไป 



 

 
 

1.3.4 การดูแลรักษาสิ ่งแวดล้อม ปัญหาสิ ่งแวดล้อมจัดเป็นเรื ่องที ่ประชาคมโลกในปัจจุบันให้

ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในขณะที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงและการซื้อขายสัตว์น้ำ เป็นสาเหตุให้เกิดมลภาวะ

หลายอย่างกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องกลิ่น และน้ำเสียการดูแลในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจำเป็น แม้ว่าจะทำให้มีภาระ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน คณะกรรมการองค์การสะพานปลา  

  องค์การสะพานปลาได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า 

ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการ

รายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ

ข้อบังคับ   ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 

 จากการประเมินดังกล่าว องค์การสะพานปลาเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตาม

อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

 

 

        ลายมือชื่อ................................................  

         (ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย) 

        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา 

          วันที่  ๒๑  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  (CSR) 

ขององค์การสะพานปลา 

คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลากำหนดนโยบายด้าน

ต่าง ๆ รวม  4  ด้าน ได้แก่ 

 1. เสริมสร้างสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมของชุมชนชาวประมง ด้วยการส่งเสริมฐานะและสวัสดิการ 

ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาอาชีพการทำประมงอย่างยั่งยืน 

 2. การอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม    

3. เสริมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย

ขององค์กรฯ 

 4. นำหลักการพื ้นฐานของ ISO26000 เป็นแนวทางในการส่งเสริมและขับเคลื ่อนกระบวนการในการ

ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลาอย่างเป็นระบบ 

 
นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี  (CG) 

ขององค์การสะพานปลา 

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา  4  ด้าน  ประกอบด้วย 

  1.  ด้านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

  2.  ด้านบริหารจัดการองค์กร 

   -  การจัดทำแผนวิสาหกิจ 

   -  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   -  การบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน 

   -  การตรวจสอบภายใน 

   -  การบริหารจัดการสารสนเทศ 

   -  รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานทางการเงิน 

   -  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

   -  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  3.  ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

  4.  ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (บุคลากรและการเรียนรู้) 

 



 

 
 

กิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา (CSR) 

ประจำปี 2563 

  การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ภารกิจขององค์การ

สะพานปลา และไม่อยู่ภายใต้ภารกิจขององค์การสะพานปลาในการสนับสนุน การพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งในส่วนของชุมชน

ประมงและชุมชนทั่วไป ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

     โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา และโครงการสะพานปลารวมใจจิตอาสากำจัดขยะทะเล  
เมื ่อวันที ่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 จัดดำเนินโครงการรักษ์สิ ่งแวดล้อมกับองค์การ สะพานปลา  เพื ่อรณรงค์ให้

กลุ่มเป้าหมาย แสดงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู ่อาศัย        

ปลูกจิตสำนึก สร้างกลุ่มอาสา ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้ตระหนักถึงความสำคัญทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ ่น ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมทำลาย เปลี ่ยนเป็นการดูแลอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ             

และสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่คู ่กับประเทศไทยต่อไป โดย พลเรือเอกเริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี        

และ นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้านพัฒนากิจการประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีกลุ่มเป้าหมาย 

ประกอบด้วย ชาวประมง แพปลา ผู ้ประกอบการที ่ใช้บริการในบริเวณ   ท่าเทียบเรือประมง คณะครูและนักเรียน             

และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงชุมพร 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 



 

 
 

กิจกรรมขององค์การสะพานปลา ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานราชการต่างๆ 
1. วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 องค์การสะพานปลาร่วมกับกองทัพเรือภาคที่ 1 จัดพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายปลากระตักแห้ง 

ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคไอโอดีนฯ โดยองค์การสะพานปลาได้ส่งมอบปลา
กระป๋องจำนวน 10,000 กระป๋อง ให้กับผู้แทนกองทัพเรือภาคที่ 1 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การสะพานปลา เพื่อนำไป
มอบให้แก่นักเรียนที่อยู่ในภาคเหนือ ต่อไป  
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

2. เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่
นำเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ มาทำการฉีดพ่นที่บริเวณภายในอาคาร ภายนอกอาคารทางเดินถนน และสถานที่ให้บริการซื้อขาย
สัตว์น้ำ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการให้เ กิดความมั่นใจ ทั้งนี้ได้จัดตั้งจุดตรวจคัด
กรองพนักงาน และบุคคลภายนอก ก่อนเข้าภายในอาคารขององค์การสะพานปลาด้วย และ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย 
ผู ้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมผู ้บริหารประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอร่วมกับผู ้แทนจากโรงพยาบาลตำรวจ           
ให้ความรู้แกพ่นักงานส่วนกลางและภูมิภาค เพ่ือมอบแนวทางการเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ขององค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ 2563 

เรียน  คณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

  ในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่ง

องค์การสะพานปลาที่ 46/2562 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 ประกอบด้วย 

  1.  นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  2.  นางสาวชุติมา  ศรีปราชญ์  กรรมการตรวจสอบ 

  3.  นายฆนัท  ครุธกูล   กรรมการตรวจสอบ 

  4.  ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555  

  ในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวม 11 ครั้ง แบ่งเป็น เรื่องเพื่อพิจารณา 

จำนวน 42 เรื ่อง เรื ่องเพื่อทราบ จำนวน 19 เรื ่อง และเรื่องอื่น ๆ จำนวน 4 เรื ่อง รวมถึง  ได้รายงานผลการประชุมต่อ

คณะกรรมการองค์การสะพานปลาเป็นประจำทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญดังนี้ 

๑. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
๒. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
๓. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 
๔. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
๕. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 
๖. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 
๗. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
๘. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 
๙. ครัง้ที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 
๑๐.  ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
๑๑.  ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 

 

 

 

 



 

 
 

1. สอบทานความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานผลประกอบการและรายงานทางการเงินขององค์การสะพานปลาเป็น

ประจำทุกเดือน มีการหารือร่วมกันกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะเป็นผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความถูกต้องของ

งบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ และประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ

จัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินจัดทำขึ้น  ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการ

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานผลประกอบการ   

และรายงานทางการเงินขององค์การสะพานปลา ดังนี้ 

1.1 สอบทานและพิจารณารายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินขององค์การสะพานปลา เป็นประจำ

ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563  

      คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 

      (1) ให้ฝ่ายบัญชีการเงินนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นในรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ

องค์การสะพานปลาว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่กำหนด มีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

      (2) ให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ขององค์การสะพานปลาต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง โดยให้จัดเตรียมรายละเอียดของข้อมูลเงินสด เงินฝากธนาคาร 

และภาระผูกพันทางบัญชี เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

      (3) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั ้งต่อไป ให้ฝ่ายบัญชีการเงินนำเสนอเป้าหมายการ

ดำเนินงานเป็นรายเดือนและตลอดปี 2563 ให้สะท้อนกับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 

      (4) ตามท่ีองค์การสะพานปลามีประกาศจัดหาผู้สอบบัญชีภายนอกเพ่ือสอบทานงบการเงินระหว่างกาล

และตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2563 ในวงเงินจ้าง 800,000 บาท แล้วปรากฏไม่มีผู้สนใจเข้าเสนอราคา องค์การสะพาน

ปลาควรเร่งรัดจัดหาผู้สอบบัญชีภายนอกให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 70 

มาตรา 71 และมาตรา 72 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 มาตรา 91 

กำหนด หากยังไม่มีผู้สนใจเข้าเสนอราคาอีก ให้องค์การสะพานปลาจัดทำหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานเพ่ือหารือต่อสำนักงาน    

การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต่อไป 

      (5) ให้ฝ่ายบัญชีการเงินจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นรายเดือนและรายไตรมาส หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด ให้ฝ่ายบัญชีการเงินระบุสาเหตุ

ที่เกิดขึ้น เพ่ือคณะกรรมการตรวจสอบจะได้กำชับและเร่งรัดให้องค์การสะพานปลาดำเนินการต่อไป 

      (6) จากตารางสรุปผลกำไรขาดทุน ให้ฝ่ายบัญชีการเงินจำแนกรายได้ค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่า      

และรายได้อ่ืน ๆ ออกจากยอดรวมรายได้ เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าเป็นรายได้หลักขององค์การสะพานปลา 



 

 
 

      (7) กรณีองค์การสะพานปลามีผลกำไรจากการดำเนินงาน ให้ฝ่ายบัญชีการเงินศึกษาการนำเงินส่งเป็น

รายได้แผ่นดินต่อกระทรวงการคลังและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องว่า สามารถนำผลกำไรดังกล่าวมาตั ้งสำ รองไว้สำหรับ            

การดำเนินงานขององค์การสะพานปลาได้หรือไม่ 

      (8) ให้ฝ่ายบัญชีการเงินจัดลำดับประเภทหน่วยงานที่มีผลกำไรสุทธิเปรียบเทียบกับเป้าหมายก่อน

นำเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพ่ือโปรดทราบ 

      (9) เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลายังคงก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงให้ฝ่าย

บัญชีการเงินปรับปรุงงบประมาณของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา เพ่ือให้ผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาสอดคล้อง

กับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 

      (10) ให้ฝ่ายบัญชีการเงินจัดทำสรุปแนวทางแก้ไขและผลการดำเนินงานตาม แนวทางแก้ไขของแต่    

ละหน่วยงานในตารางวิเคราะห์ผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนำเสนอต่อ

คณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพ่ือทราบ 

      (11) จากรายงานฐานะการเงินขององค์การสะพานปลาในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 องค์การสะพานปลามี

ภาระผูกพันทางบัญชีสูงกว่าเงินสดและเงินฝากธนาคาร 2.18 ล้านบาท ส่งผลกระทบ  ต่อค่าใช้จ่ายในการบริหารและ

ดำเนินงาน เห็นควรให้ฝ่ายบัญชีการเงินกำหนดมาตรการรองรับหรือขออนุมัติองค์การสะพานปลาให้จัดสรรเงินสำรองฉุกเฉิน

ไว้ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับขององค์การสะพานปลากำหนด 

      (12) ให้ฝ่ายบัญชีการเงินจัดทำประมาณการเงินสดที่ไม่มีรายการบัญชีของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา 

และรายการรายได้รอโอนโครงการพัฒนาที่ดินในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตของบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เพื่อให้

สะท้อนกับรายการเงินสดรับและเงินสดจ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

      (13) องค์การสะพานปลาควรจัดทำกรอบระยะเวลาและวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่

จะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาที่ดินในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตของบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เกิดความ

ชัดเจนอันจะมีผลต่อรายได้ท่ีจะเกิดขึ้นจากการบริหารงานขององค์การสะพานปลา 

      (14) ให้ฝ่ายบัญชีการเงินจัดทำแบบแสดงรายการทางการเงินที่ประกอบด้วย รายได้และค่าใช้จ่ายที่

เกิดข้ึนจากการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาพิจารณา เพ่ือกำหนดนโยบายและมาตรการทางการเงิน

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

      (15) ให้ฝ่ายบัญชีการเงินปรับเปลี่ยนรูปแบบกราฟในงบแสดงฐานะการเงิน โดยให้ใช้กราฟแท่งแสดง

รายได้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย และใช้กราฟเส้นแสดงผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ 

1.2 สอบทานและพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินขององค์การสะพานปลาจากสำนักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 



 

 
 

1.3 สอบทานและพิจารณารายงานงบการเงินและผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาไตรมาสที่ 4 

ประจำปีงบประมาณ 2562 และไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563                     

      คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 

      (1) ให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในการ

พิจารณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินเป็นจดหมายบันทึก (Management Letter : ML) เพื่อฝ่ายบัญชีการเงิน  

จะได้ดำเนินการตามคำแนะนำของ สตง. ได้ทันที เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือของงบการเงินขององค์การ

สะพานปลา  

      (2) ให้ฝ่ายบัญชีการเงินนำเสนอรายงานงบการเงินและผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา     

รายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดแต่ละไตรมาส เพื่อทราบผลประกอบการดำเนินงาน        

ขององค์การสะพานปลาในภาพรวม  

2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการบูรณาการร่วมกันระหว่างการบริหารความเสี่ยงการควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายใน 

    2.1 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการสอบทานระบบควบคุมภายในโดยพิจารณาจาก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 รายงานผลการตรวจสอบ

ของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปรับปรุงระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุม

ภายในมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

2562 ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 แล้ว 

    2.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื ่อบูรณาการร่วมกันระหว่างการบริหาร ความเสี ่ยง          

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลามีความเหมาะสม    

มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการหารือเพื ่อกำหนดปัจจัยเสี ่ยงขององค์กรให้มีองค์ประกอบครบถ้วน ในคราวประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 แล้ว 

3. สอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

    3.1 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายที่เกี่ยวข้องตามแผนการ

ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน) พบว่ามีบางหน่วยรับตรวจต้องแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน      

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

           (1) การไม่ทบทวนระเบียบขององค์การสะพานปลาว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.2559 และคู ่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การสะพานปลา พ.ศ.2560            

ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 



 

 
 

 (2) ไม่พบการเผยแพร่คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การสะพานปลา พ.ศ.2560 บนเว็บ

ไซด์ขององค์การสะพานปลาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดคู่มือการประเมิน ITA ปี 2562 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment) 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O47 จึงส่งผลกระทบต่อคะแนน ITA ปี 2562 ขององค์การ

สะพานปลาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 (3) ไม่พบช่องทางรับเรื่องร้องเรียนความขัดแย้งทางผลประโยชน์แยกไว้ต่างหากอย่างชัดเจนบนเว็บ

ไซด์ขององค์การสะพานปลา เพื่อความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน ตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

ตามระบบประเมินผลใหม่ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รฐัวิสาหกิจ (สคร.) ข้อ 5.3 การจัดการข้อร้องเรียน กำหนด 

(4) การไม่ทบทวนระเบียบขององค์การสะพานปลาว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการ

องค์การสะพานปลาและพนักงานองค์การสะพานปลา พ.ศ.2552 ให้สอดคล้องพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.

2562 

(5) การไม่ทบทวนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานองค์การสะพานปลา           

(คู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณขององค์การสะพานปลา) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การส่งเสริมให้ระบบทรัพยากรมนุษย์มีธรรมาภิ

บาล (HR Governace) และเกณฑ์การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ข้อ 8 จรรยาบรรณ ตามคู่มือการประเมินผลใหม่ SE-

AM กำหนด 

(6) ไม่พบการเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2562  บนเว็บไซด์ของ

องค์การสะพานปลา ในแถบเมนูช่องทางรับเรื่อง ในหัวข้อสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน  ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ

มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ข้อ 5.3 การจัดการข้อเรียน ตามคู่มือการประเมินผลใหม่ SE-AM กำหนด 

(7) การต่ออายุสัญญาไม่เป็นปัจจุบัน  

(8) การจัดทำผังทางเดินของงาน (Flowchart) และขั้นตอนการปฏิบัติงานในคู่มือการปฏิบัติงานไม่

ครบถ้วน ตลอดจนการแนบหลักฐานและการไม่ระบุระยะเวลาคืนเงินในหนังสือสัญญายืมเงินทดรองไม่ครบถ้วน เป็นต้น  

    3.2 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ.2563 

    3.3 สอบทานและอนุมัติคู ่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน      

พ.ศ.2563 

    3.4 สอบทานและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 



 

 
 

    3.5 สอบทานและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 

    3.6 สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ถึงปีงบประมาณ 

2568 และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 

         คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ผู้ตรวจสอบภายในจำเป็นต้อง        

มีทักษะ ความรู้และความสามารถในองค์กรเพิ่มเติมจากการเข้ารับการพัฒนา/อบรมทางวิชาชีพตรวจสอบตามแผนการ

ฝึกอบรม/สัมมนาผู้ตรวจสอบภายในประจำปี เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งด้านการให้ความเชื่อมั่น

และด้านการให้คำปรึกษาแก่องค์กร  

    3.7 สอบทานและเห็นชอบแนวทางบริหารทรัพยากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนการพัฒนาและสรร

หาบุคลากร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ถึงปีงบประมาณ 2568 และผลการเปรียบเทียบแผนการปฏิบัติการขององค์การสะพาน

ปลา ประจำปี 2564 กับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 

4. สอบทานการรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 

    4.1 พิจารณาและเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง สุ่มสอบทานการรายงานการบันทึก

ข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง

ขององค์การสะพานปลา จำนวน 14 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 

    4.2 พิจารณาและเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง สอบทานกระบวนงานการรายงานความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับพนักงานและผู้บริหารองค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ 2563  

          คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการรายงานความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์สำหรับพนักงานและผู้บริหารองค์การสะพานปลาเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ

องค์การสะพานปลา เห็นควรให้องค์การสะพานปลาติดตามการรายงานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน  

    4.3 พิจารณาและเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง สอบทานกระบวนงานการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ 2563 

          คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกระบวนงานการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานองค์การสะพานปลามีหน่วยงานอื่นในองค์ กรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย       

เห็นควรให้องค์การสะพานปลาปลาติดตามการแก้ไขการปฏิบัติให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ต่อไป 

    4.4 พิจารณาและเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง งานตลาดขนถ่ายสัตว์น้ำที่สำนักงาน

สะพานปลาสมุทรปราการ 

       



 

 
 

   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 

(๑) ให้องค์การสะพานปลาต่ออายุสัญญาเช่ากับผู้เช่าอีก 3 รายให้แล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน 
(๒) ให้ผู ้อำนวยการองค์การสะพานปลาสั่งการให้หน่วยงานควบคุมภายในเร่งจัดทำคู่มือการ

ปฏิบัติงานสำหรับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันให้แล้วเสร็จ 

5. พิจารณาและเห็นชอบรายงานการดำเนินงานต่าง ๆ และเรื่องอ่ืน ๆ  

                      5.1 พิจารณาและเห็นชอบการกำหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพาน

ปลา ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 09.30 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา หากวันดังกล่าวเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้เลื่อนการประชุมเป็นวันทำการถัดไป 

          5.2 พิจารณาและเห็นชอบในหลักการการพิจารณาแผนการบริหารสภาพคล่องเงินทุนสวัสดิการ          

และเงินกองทุนสงเคราะห์  

                               คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 

   (1) ให้ฝ่ายบัญชีการเงินศึกษาแนวทางการเสริมสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนภายในขององค์การ

สะพานปลา เพ่ือลดภาระการจ่ายชำระดอกเบี้ยจากแหล่งเงินทุนภายนอกท่ีมีอัตราสูง 

   (2) ให้องค์การสะพานปลาแก้ไขปรับปรุงระเบียบข้อบังคับขององค์การสะพานปลาให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางการเงิน สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องขององค์การสะพานปลา 

      5.3 พิจารณาและเห็นชอบในหลักการการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 

   (1) ให้ฝ่ายบัญชีการเงินจัดทำแผนการเสริมสภาพคล่องขององค์การสะพานปลา โดยนำเสนอเหตุผล

และความจำเป็นในการดำเนินการ เพ่ือประกอบการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์ 

(2) ให้ฝ่ายบัญชีการเงินจัดทำประมาณการผลประกอบการก่อนและหลังเกิดสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสะพานและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งเสนอต่อคณะกรรมการองค์การ

สะพานปลาเพ่ือพิจารณา 

      5.4 พิจารณาและเห็นชอบในหลักการการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 ขององค์การสะพานปลาก่อน

เสนอต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

      5.5 พิจารณาและเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 

      5.6 พิจารณาและเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 



 

 
 

      5.7 พิจารณาและเห็นชอบการประเมินทักษะของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา (Skill 

Matrix) ประจำปีงบประมาณ 2563 

    5.8 พิจารณาและเห็นชอบแผนการฝึกอบรม/สัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 

(ฉบับทบทวน) 

    5.9 พิจารณาและเห็นชอบแผนการฝึกอบรม/สัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564   

5.10 เห็นชอบผลการประชุมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 

    (1) ให้องค์การสะพานปลาจัดส่งงบเงินทุนส่งเสริมการประมงรายไตรมาสพร้อมรายละเอียด

ประกอบงบ และงบการเงินขององค์การสะพานปลารายไตรมาสพร้อมรายละเอียดประกอบงบให้กับสำนักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน (สตง.) เพ่ือใช้ประกอบการสอบทานและรับรองงบการเงินขององค์การสะพานปลาต่อไป 

    (2) องค์การสะพานปลาควรให้สำนักงานบริหารหนี้และสำนักงานบัญชีซักซ้อมความเข้าใจ        

การบันทึกบัญชีลูกหนี้และรายได้ค้างรับระหว่างกัน สำหรับรายการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้และรายได้ค้างรับต้องมีรายละเอียดใน

การปรับปรุงแนบประกอบ เพื ่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่น (สตง .) ใช้ประกอบการสอบทานและรับรองงบการเงิน        

ขององค์การสะพานปลาต่อไป  

    (3) หากองค์การสะพานปลาพัฒนาระบบบันทึกบัญชีทรัพย์สินแล้วเสร็จ ให้สะพานปลาและ       

ท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งถือใช้ปฏิบัติด้วย 

    (4) ในปีงบประมาณ 2563 ให้องค์การสะพานปลาบันทึกข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับค่าเช่าที่ราช

พัสดุค้างจ่ายที่สะพานปลากรุงเทพ จำนวน 66.698 ล้านบาท ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขององค์การสะพานปลา        

ในหมวดการเช่าที่ดินราชพัสดุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ใช้ประกอบการสอบทานและ

รับรองงบการเงินขององค์การสะพานปลาต่อไป 

      5.11 เห็นชอบผลการประชุมกับฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 

    (1) ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2562 ให้องค์การสะพานปลาตอบชี้แจงกรณีได้รับงบประมาณจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) 

จำนวน 51.681 ล้านบาท ในโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเครือ่งช่ังอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ (เรือธงไทย) ระยะที่ 2 ซึ่งมีการตรวจ

รับงานและจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับเหมาครบถ้วนตามสัญญาแล้ว แต่องค์การสะพานปลายังไม่ได้โอนออกจากบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ขณะนี้อยู่

ในไตรมาสที่ 4 รายการดังกล่าวก็ยังไม่ได้โอนออกจากบัญชี หากองค์การสะพานปลามีความชัดเจนอย่างไรให้ตอบข้อชี้แจงกับสำนักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ต่อไป 



 

 
 

    (2) กรณีกรมธนารักษ์ได้มีหนังสือแจ้งเรียกเก็บค่าเช่าที่ดินราชพัสดุที่สะพานปลากรุงเทพ ตั้งแต่

วันที ่ 1 มกราคม 2542 ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงิน 66.698 ล้านบาท ซึ ่งองค์การสะพานปลาจ่ายชำระ           

เป็นค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินแทนค่าเช่ามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน และองค์การสะพานปลาได้มีหนังสือแจ้งขอ

ยกเว้นค่าเช่าจำนวนดังกล่าวกับกรมธนารักษ์นั้น หากกรมธนารักษ์ยังมีความประสงค์ให้องค์การสะพานปลาชำระค่าเช่า      

และค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าทั้งหมด องค์การสะพานปลาควรจัดทำหนังสือถึงกรมธนารักษ์ เพื่อชี้แจงเหตุผลความ

จำเป็นในการจ่ายชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุค้างจ่ายที่สะพานปลากรุงเทพ จำนวน 66.698 ล้านบาท ต่อไป 

      5.12 พิจารณาและอนุมัติให้ใช้แบบและวิธีประเมินตนเองของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 

2563 

      5.13 พิจารณาและเห็นชอบการสอบทานระบบการตรวจสอบภายในที่ด ีและความเป็นอิสระของ        

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมารณ 2563 

                                คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในหมวด 4 ความสัมพันธ์กับฝ่าย

บริหาร ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื ่อพิจารณาให้        

ความเห็นชอบ และนำเสนอความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา          

เพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับ โครงสร้าง

การกำกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

      5.14 พ ิจารณาและเห ็นชอบรายงานสร ุปผลการต ิดตามการปฏ ิบ ัต ิ งานตามข ้อเสนอแนะ                     

จากฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 

      5.15 รับทราบระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ State Enterprise Assessment Model 

: SE-AM ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว ิสาหกิจ (สคร.) ประจำปี 2563 และผลคะแนนประเมินสถานะ             

การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers (Baseline) หัวข้อการตรวจสอบภายใน  

      5.16 รับทราบผลการประเมินการตรวจสอบภายในขององค์การสะพานปลา ประจำปีบัญชี 2562 

    5.17 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามผลการประเมิน Baseline ทั้ง 8 ด้าน  ตามระบบประเมินผล

รัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model: SE-AM ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

    5.18 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 

ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน) 

    5.19 รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ประจำปี

งบประมาณ 2563 



 

 
 

    5.20 รับทราบผลการประเมินตนเองของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564  

6. พิจารณาการดำเนินงานเรื่องอ่ืน ๆ ได้แก่ 

    6.1 รับทราบผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี

งบประมาณ 2563 (ฉบับทบทวน) 

    6.2 รับทราบการทบทวนตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ประจำปี 2563 

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) 

          คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า องค์การสะพานปลาควรนำเสนอ

ข้อมูลตามสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างร้ายแรง (Worst Case) ต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาพิจารณา

ตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การสะพานปลา เพื่อเจรจา

ต่อรองตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ประจำปี 2563 กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด)   

    6.3 รับทราบความคืบหน้าองค์การสะพานปลาขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินขององค์การสะพานปลา ประจำปี 2563  

         คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ให้องค์การสะพานปลาจัดทำหนังสือ

ขอความอนุเคราะห์และยืนยันให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินขององค์การสะพานปลา 

ประจำปี 2563 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในอัตราเดิม คือ 800,000 บาท 

          6.4 พิจารณาและเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563  (ฉบับทบทวน) 

 

 

    (ลงชื่อ).....................................................  

     (นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์) 

          ประธานกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา 

     วันที่  15    ตุลาคม  2563 

 

 



 

 
 

แผนปฎิบัติการประจำปี 2564  องค์การสะพานปลา 

 แผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ี  2564 องค ์การสะพานปลา ม ีแผนงาน/โครงการภายใต ้ย ุทธศาสตร ์และ 

กลยุทธ์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความทันสมัยและธรรมาภิบาล 

 การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร เป็นการดำเนินงานในเชิงบูรณาการที่จะต้องยกระดับ

องค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในทางธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะต้อง 

มีการบริหารจัดการทั้งด้านการประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วที่เหมาะสมกับองค์กร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ์องค์กร การพัฒนาเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพทางธุรกิจขององค์กร ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มาประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น และเป็นการดำเนินการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้นและเป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงการคลังกำหนดรายละเอียดประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่  1.1 ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์ที ่  1.2 เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั ้งระบบอย่างครบวงจร  

  (Digital Transformation) 

 กลยุทธ์ที่  1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร Core Business Enablers 

 กลยุทธ์ที่  1.4 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน 8 โครงการ  

 1) โครงการพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลาประจำปี 2564 

 2) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา 

 3) โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม 

 4) โครงการแผนปฏิบัติงานของแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2564 

 5) โครงการส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

 6) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน 

 7) โครงการการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) 

 8) โครงการนำร่อง Digital Transformation ระยะที่ 1 (Module ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและบัญชี) 

  



 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัยได้รับ

มาตรฐานสากล 

 การพ ัฒนาการตลาดส ัตว ์น ้ ำ  จ ัด เป ็นภารก ิจหล ักขององค ์การสะพานปลา ซ ึ ่ ง ได ้ม ีการดำเน ินงาน  

มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาทำให้องค์การสะพานปลาต้องปรับ

แผนการดำเนินงานเพื ่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการพัฒนาอาจแยกได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ การพัฒนาสิ่ง        

ปลูกสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หรือด้าน hardware และการพัฒนาด้านการบริหารจัดการระบบตลาด ตลอดจน

ระบบข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือ software โดยองค์การสะพานปลาได้กำหนดแผนงานและโครงการในปี 2564 ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 เร่งรัดการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ถูกสุขอนามัย 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาสะพานปลากรุงเทพสู่ระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาระบบการให้บริการตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อย่างทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบขนส่งและระบบ supply chain ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน 4 โครงการ 

 1) โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ 

 2) โครงการปรับปรุงพ้ืนโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำงานระบบน้ำสะอาดและงานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลา

สมุทรสาคร 

 3) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพ่ิมเติม) 

 4) โครงการสินค้าประมงถูกกฎหมายตรวจสอบย้อนกลับปลอดภัยจากสารฟอร์มาลีน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือปลาให้ทันสมัย 

 จากการที่รายได้หลักจากการดำเนินงานด้านการให้บริการสถานที่ขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำมีแนวโน้มลดลงตามภาวะ

ประมงในสถานการณ์ปัจจุบัน  ทำให้องค์การสะพานปลาต้องกำหนดกลยุทธ์ในการหารายได้เพิ่มจากกิจกรรมอื่นๆ ในธุรกิจ       

ที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมประมงในบริเวณพ้ืนที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต่างๆ เช่น ก่อสร้างอาคารแพปลา ให้เช่า

พื้นที่แปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ และเช่าพื้นที่โรงน้ำแข็งสำหรับรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ โดยกำหนดแผนงานและโครงการภายใต้       

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วย  4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการตลาดองค์กร (Marketing) 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาและขยายโอกาสหารายได้จากทรัพย์สินให้มากขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาสะพานปลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกของประเทศ  

 ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน 2 โครงการ  

 1) โครงการหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

 2) โครงการหารายได้จากการดำเนินกิจกรรมตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มีความเติบโตและยั่งยืนใน

อาชีพประมง   

 เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิ มการทำประมงถ ู กกฎหมาย ส ู ่ ความอย ่ างย ั ่ งย ืน  พร ้อมลดป ัญหา สร ้ า งภาพล ั กษณ์   

โครงการน ี ้จะเป ็นการพ ัฒนาความร ู ้  ยกระด ับให ้ก ับกล ุ ่มเป ้าหมายให ้ เล ็ ง เห ็นความสำค ัญแ ละความจำเป็น 

ข อ ง ก ฎ ห ม า ย  โ ท ษ  ข ้ อ ก ำ ห น ด แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น ์ ต ่ า ง ๆ  จ า ก  พ ร ะ ร า ช ก ำ ห น ด ก า ร ป ร ะ ม ง  พ . ศ . 2 5 5 8  

เป็นการปรับเปลี่ยน พัฒนา ยกระดับ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ให้เป็นสถานที่ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐาน EU 

โดยมุ่งหวังให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาทุกเป็นที ่ยอมรับทั ้งตลาดส่งออกและผู้บริโภค

ภายในประเทศ เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496  

ได้แก่ การจัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการหรืออาชีพของชาวประมง จัดเป็นภารกิจเชิงสังคมซึ่งองค์การสะพานปลาให้ความสำคัญ

และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกับกลุ่มชาวประมงและผู้ประกอบการธุรกิจประมงต่างๆ ประกอบด้วย 4  กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจประมงและพันธมิตรธุรกิจ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 ขยายและส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจประมงและพัฒนาอาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการแพปลาให้มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยและทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ 4.4 ส่งเสริมสวัสดิการชาวประมงพ้ืนบ้าน 

 ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน 3 โครงการ  

 1) โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพผู้ประกอบธุรกิจประมง 

 2) โครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมงพ้ืนบ้าน 

 3) โครงการสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ16) 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


