
 

 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 

 

  

  “… การทํางานอย่างให้มีคุณภาพให้ได้ผลบริบูรณ์นั้นจะทําอย่างไร

เบื้องต้นต้องทําความเห็นให้ถูกต้องในงานท่ีจะทําเสียก่อน โดยใช้ปัญญา

ไตร่ตรองให้เห็นเหตุท่ีแท้  ผลท่ีแท้  ท่ีถูกต้อง  ตรงตามเป้าหมายท่ีพึงมุ่งหวัง            

แล้ววางแผนการอันแน่นอนท่ีจะดําเนินการต่อไป  ด้วยหลักวิชา  ด้วยความ

ร่วมมือปรองดองกัน  และสําคัญท่ีสุด  ต้องมีความพากเพียรไม่ย่อหย่อนในอันท่ี

จะกระทําต่อ  ตามไปจนกว่าจะเป็นผลสําเร็จ  ขอให้ถือว่าการงานท่ีจะทํานั้น

ต้องการเวลา  เป็นงานท่ีมีผู้ดําเนินมาก่อนแล้ว  ท่านเป็นผู้ท่ีจะเข้าไปเสริมกําลัง  

จึงต้องมีความอดทนท่ีจะเข้าไปร่วมมือกับผู้อื่น  ต้องปรองดองกับเขาให้ได้  แม้

เห็นว่ามีจุดหนึ่งจุดใดจะต้องแก้ไขปรับปรุงก็ต้องค่อยพยายามแก้ไขไปตามท่ีถูก

ท่ีควร  อย่าได้ด่วนหักหาญ  มิฉะนั้นจะเกิดความร้าวฉาน  จะเกิดความท้อแท้เป็น

อุปสรรคให้งานหยุดชะงักลงกลางคัน…” 
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พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วันที่  19  กรกฎาคม   2516 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารจากประธานกรรมการองค์การสะพานปลา 

 

  ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นท้ังในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรมและการเมือง องค์กรทุกๆ แห่ง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือ

เอกชน จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง

เพ่ือให้องค์กรสามารถด ารงอยู่อย่างเข้มแข็ง และสามารถด าเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดเล็กท่ีมีข้อจ ากัดใน

การด าเนินงานเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรหลายๆ แห่ง ท่ีมี

ภารกิจท้ังในด้านการหารายได้ และการสนับสนุนการประกอบอาชีพ

ของประชาชนควบคู่กันไป  ในขณะท่ีกระแสความเปลี่ยนแปลงใน

ปัจจุบันท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เริ่มส่งผลกระทบกับการ

ปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจท่ีก าหนดไว้แต่เดิม ด้วยเหตุนี้ นโยบายของ

องค์การสะพานปลาในระยะ ๒-๓ ปีท่ีผ่านมา จึงให้ความส าคัญกับการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน และการปรับบทบาทองค์กร จะเห็นได้

จากการด าเนินงานด้านธุรกิจ และการปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยของ

สะพานปลาท่าเทียบเรือประมงต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ

ประเทศคู่ค้า โดยยังคงมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบ

อาชีพประมง และอุตสาหกรรมประมงตามเจตนารมณ์เดิมทุกประการ 

 

 

 

 

      

      (นายภาณุ  อุทัยรัตน์) 

     ประธานกรรมการองค์ การ

สะพานปลา 



รายนามคณะกรรมการองคก์ารสะพานปลา ปงีบประมาณ 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายภาณุ  อุทัยรัตน์ 

ประธานคณะกรรมการ 

นายวิรัต ิ ศักดิ์จิ

รพาพงษ์ 

กรรมการ 

นายธรรมศักดิ์  

ลออเอี่ยม 

กรรมการ 

นายศุภชัย  

จงศิริ 

กรรมการ 

นายพงษ์พิสุทธิ์  

จินต์โสภณ 

กรรมการ 

นายจิรายุส  

เนาวเกตุ 

กรรมการและ

เลขานุการ 

นายสถาพร  อิ่ม

ใจ 

กรรมการ 

นายวิรัช  เถื่อนยืน

ยงค์ 

ผู้อ านวยการองค์การ

สะพานปลา 

เลขานุการ

คณะกรรมการ 

นายวงศ์พิทวัส  โชค

ชัยวิชิตกุล 

หัวหน้าส านักงาน

อ านวยการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ 

 



ล าดบั รายนาม ต าแหน่งปัจจุบัน อายุ วุฒกิารศกึษา ต าแหน่งอ่ืนหรือความรู้ความช านาญเฉพาะทาง

1 นายภาณุ  อทุยัรัตน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 56 ปี ป.ตรี รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผู้อ านวยการศนูย์อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้.

ประธานกรรมการ ฝ่ายข้าราชการประจ า ป.โท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต กรรมการอิสระ การไฟฟ้านครหลวง

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ กรรมการ รองปลดักระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง

กรรมการอิสระ รองปลดักระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง

กรรมการ การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย

กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

รองประธานกรรมการ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

กรรมการ การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย

ปลดัอ าเภอระแงะ/แว้ง จงัหวดันราธิวาส

จา่จงัหวดันราธิวาส 

ปลดัอ าเภอผู้ เป็นหวัหน้าประจ าก่ิงอ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส

นายอ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธิวาส

นายอ าเภอเมืองสงขลา

หวัหน้าส านกังานจงัหวดัสงขลา

ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

รองผู้วา่ราชการจงัหวดัยะลา

ที่ปรึกษาด้านความมัน่คง ระดบั 10 กระทรวงมหาดไทย 

ผู้วา่ราชการจงัหวดัปัตตานี

ผู้วา่ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช
ต าแหนง่ปัจจบุนั : ทา่นได้รับการโปรดเกล้าฯ 

ข้อมูลกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  ปีงบประมาณ  2555



ล าดบั รายนาม ต าแหน่งปัจจุบัน อายุ วุฒกิารศกึษา ต าแหน่งอ่ืนหรือความรู้ความช านาญเฉพาะทาง

(ประเภทนกับริหารระดบัสงู เทยีบเทา่ ซี 10)

 ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  และด ารงต าแหนง่

ผู้อ านวยการศนูย์อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

2 นายวิรัต ิ ศกัดิ์จิรพาพงษ์ ที่ปรึกษาบริษัท เอ็ม เอ เอ 61 ปี ป.ตรี รัฐศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผู้บริหารระดบัสงู ในเครือบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั(มหาชน)

กรรมการ คอนซลัแตนท์ จ ากดั ป.โท  รัฐประศาสนศาสตร์  กรรมการการเคหะแหง่ชาต ิกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ของมนษุย์

กรรมการอ านวยการ ส านกังาน ธนานเุคราะห์ กรมพฒันาสงัคมและ

สวสัดกิาร กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

3 นายศภุชยั  จงศริิ ข้าราชการบ านาญ  62 ปี ป.ตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต  กรรมการการประปานครหลวง

กรรมการ อดตีรองปลดักระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ประธานกรรมการบริหารการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ธนาคารออมสนิ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการก าหนดกลยทุธ์และนโยบายทางด้าน ICT 

(IT Strategy and Policy Committee)

กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุสาขาคอมพิวเตอร์ ส านกังาน ก.พ.

คณะกรรมการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

คณะกรรมการกองทนุกู้ยมืเงินเพ่ือการศกึษา (ก.ย.ศ.)
กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)

กรรมการ ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน)



ล าดบั รายนาม ต าแหน่งปัจจุบัน อายุ วุฒกิารศกึษา ต าแหน่งอ่ืนหรือความรู้ความช านาญเฉพาะทาง

4 นายพงษ์พิสทุธ์ิ  จินตโสภณ ธุรกิจสว่นตวั 57 ปี ป.ตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม กทม. 

กรรมการ บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 บางคอแหลม กทม. ปี 2548-2549

ป.โท รัฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยั โฆษกคณะกรรมาธิการตดิตามป้องกนัปราบปรามยาเสพตดิ 

รามค าแหง สภาผู้แทนราษฎร

ประธานอนกุรรมาธิการกิจการพิเศษ(ในคณะ ป.ป.ส. สภาผู้แทนราษฎร) 

เพ่ือ ตดิตามการแก้ไขปัญหายาเสพตดิพืน้ที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

กรรมาธิการวิสามญัในสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนษุย์

เลขานกุารรัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสขุ

5 นายธรรมศกัดิ์ ลออเอ่ียม รองอธิบด ีกรมสรรพสามิต 55 ปี ป.ตรี นิตศิาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยั ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปราม

กรรมการ รามค าแหง ผู้อ านวยการส านกับริหารทรัพยากรบคุคล

ป.โท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านคด ี(นิตกิร 9 ชช.)

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

6 นายจิรายสุ  เนาวเกตุ เกษตรกร 62 ปี ป.ตรี สงัคมศาสตร์  อดตีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป 

กรรมการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ



ล าดบั รายนาม ต าแหน่งปัจจุบัน อายุ วุฒกิารศกึษา ต าแหน่งอ่ืนหรือความรู้ความช านาญเฉพาะทาง

7 นายสถาพร  อ่ิมใจ ประกอบธุรกิจสว่นตวั 62 ปี ป.ตรี นิตศิาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยั คณะกรรมการอ านวยการ กรรมการ ส านกังานธนานเุคราะห์

กรรมการ รามค าแหง หวัหน้าส านกังานทนายความ



รายนามเจา้หนา้ทีร่ะดบับริหาร 

ล าดั

บ ต าแหนง่ รายชื่อ 

1 ผู้อ านวยการ   นายวิรชั  เถื่อนยืนยงค์ 

2 รองผู้อ านวยการ  ด้านบริหาร   นายสุรพงษ ์ เย็นใจ 

3 รองผู้อ านวยการ  ด้านธุรกิจ นายภูมิจติต ์ พงษ์พันธุ์งาม 

4 รองผู้อ านวยการ  ด้านปฏิบัตกิาร นายประมวล  รกัษ์ใจ 

5 หัวหน้าส านักงานอ านวยการ นายวงศ์พิทวัส  โชคชยัวิชติกลุ 

6 ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน   นายเริงโรจน์  เฉลิมโรจน ์

7 

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา

องค์กร นางสุชาดา  รัตนาคม 

8 ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีการเงิน นางสาววรรณดี  วฒัยาทิน 

9 

ผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตรก์าร

พัฒนา นางวิภา  อคัรวรทฆิัมพร 

10 ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกจิ  1 นางวิไลวรรณ  ภพประเสริฐ 

11 ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกจิ  2 นางศรีสุดา  เพลินจติต์ 

12 ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 1 นายนรัคค ์ พรเลิศ 

13 ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ  2 นายอภชิาต ิ มาตรักษา 

14 

หัวหน้าส านักงานบริหารทรัพยากร

บุคคล นางปรานี  เจริญสุข 

15 หัวหน้าส านักงานกฎหมาย   นายอนันต์  ฤทธิรุตม ์

16 

หัวหน้าส านักงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ   นางอัฐพร  สงวนวทิย ์

17 หัวหน้าส านักงานบัญชี  นายวิศาล  ชยัโรจน ์

18 หัวหน้าส านักงานการเงิน นางปรานอม  คุโณปการวงศ ์

19 หัวหน้าส านักงานบริหารการพัสด ุ นายสุธนต์  โรจนวภิาต 

20 หัวหน้าส านักงานบริหารหนี้ นางเพ็ญพิศ  ลี้ไพบลูย์ 

21 

หัวหน้าส านักงานติดตามและ

ประเมินผล นายชาญชัย  สกาวว์ฒันานนท ์

22 

หัวหน้าส านักงานยุทธศาสตร์และ

แผนงาน นางวิภา  อคัรวรทฆิัมพร 

23 หัวหน้าส านักงานสิ่งแวดล้อม นายดิเรก  คุโณปการวงศ์ 



 

 2 

24 หัวหน้าส านักงานส่งเสริมการประมง นางวรวรรณ  พรเลิศ 

25 หัวหน้าส านักงานสินเชื่อการประมง นายโสพล  สมโสภณ 

26 หัวหน้าส านักงานพัฒนาธุรกิจทัว่ไป นางทัศนาพร  พุ่มพวง 

27 

หัวหน้าส านักงานซื้อ – ขายสตัว์น้ า

และผลติภณัฑ์ประมง นางสมรัก  บุษปธ ารง 

 

28 

หัวหน้าส านักงานรวบรวมและกระจาย

สินค้าสัตว์น้ า           ว่าง 

29 หัวหน้าส านักงานปฏิบตัิการ  1 นายชัยพร  นภเวชวิชญ์ 

30 หัวหน้าส านักงานปฏิบตัิการ  2 นางวนิดา  เย็นใจ 

31 หัวหน้าส านักงานสะพานปลากรุงเทพ นายกลุธวัช  วรศาสตร ์

32 

หัวหน้าส านักงานสะพานปลา

สมทุรสาคร  นายชัยพร  นภเวชวิชญ์ 

33 

หัวหน้าส านักงานสะพานปลา

สมุทรปราการ  นายเสน่ห์  บุญส่ง 

34 

หัวหน้าส านักงานสะพานปลา

นครศรีธรรมราช นายทรงศกัดิ ์ ศรีโพธ์ิเผือก 

35 

หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมง

สงขลา นายชัยยุทธ  ถมกระจา่ง 

36 

หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมง

ปัตตาน ี นายอภชิาต ิ มาตรักษา 

37 

หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมง

ภูเก็ต  นายสมเพียร  ชโลธร 

38 

หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมง

ตราดและอ่างศิลา นายโสพล  สมโสภณ 

39 

หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมง

หัวหินและปราณบรุ ี นางอาภรณ์  ฮกึหาญ 

40 

หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมง

ชุมพรและหลังสวน นายบุญลือ  ช่วยเกิด 

41 

หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมงสุ

ราษฎร์ธานี นางดารณ ี จินดาพันธ์ 

42 

หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมง

ระนอง   นายศุภชัย  ดาวลัย ์

43 

หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมง

สตูล  นางสาวจุติพร  ไชยมณี 

44 หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมง นายช่อ  ประยรูวงศ ์
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นราธิวาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

องค์การสะพานปลา 

 

ความเป็นมา            

ในอดีตการขนถ่ายและจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น้้าเค็มของจังหวัดพระ

นครหรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน  มีศูนย์รวมอยู่ท่ีถนนทรงวาด  อ้าเภอสัม

พันธวงศ์  การจ้าหน่ายสัตว์น้้าจืดมีศูนย์รวมอยู่ท่ีหัวล้าโพง ริมคลองผดุงกรุง

เกษม  สถานท่ีท้ังสองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรก  ท้าให้การด้าเนินธุรกิจ

ไม่สะดวก  ในปี  พ.ศ. 2491  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  

(FAO)  ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาภาวะการประมงของประเทศไทยตาม

ค้าร้องของรัฐบาล  ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้เสนอว่าระบบตลาดปลาท่ีมี

อยู่เดิมยังขาดหลักการด้าเนินงานทางวิชาการและขาดการสงเคราะห์ในด้าน

สังคมและเศรษฐกิจ  สมควรท่ีรัฐบาลจะต้องด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงในด้าน

ต่าง ๆ  6  ประการ  ดังนี้ 

1.  บริการเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์น้้าไปสู่ตลาด  (การขนส่ง) 

2.  บริการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสัตว์น้้าท่ีสะพานปลา  (หอ้งเย็น) 

3.  การจัดระบบประมูลสินค้าสัตว์น้้า  (ตลาดกลางหรือสะพานปลา) 

4.  จัดองค์การให้ชาวประมงกู้ยืมเงินทุนและออมสิน  (สินเชื่อ

การเกษตร) 

5.  บริการเกี่ยวกับให้สินเชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์การประมง  

(เครื่องมือและอุปกรณ์การประมง) 

6.  บริการเกี่ยวกับการส่งเสริมการประมง  แนะน้าทางวิชาการและ

อื่น ๆ  ตลอดจนบริการ  เกี่ยวกับการเจ็บป่วย  (วิชาการและสวัสดิการ) 

เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจการประมง

ด้านการตลาด  กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงได้จัดท้าโครงการ

เสนอรัฐบาล  เมื่อรัฐบาลรับหลักการและเห็นชอบให้ด้าเนินการแล้ว  กรม

ประมงจึงได้เริ่มงานในการก่อสร้างสะพานปลาของรัฐขึ้นท่ีริมฝั่งแม่น้้า

เจ้าพระยา  ต้าบลยานนาวา  อ้าเภอยานนาวา  จังหวัดพระนคร  ในปี  พ.ศ. 

2492  ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา   

พ.ศ. 2496  เมื่อวันท่ี  21  มกราคม  2496  อันเป็นกฎหมายในการจัดต้ัง

องค์การสะพานปลา  องค์การสะพานปลาจึงได้ถือก้าเนิดต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

 

การจัดตั้ง 



 

องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  จัดอยู่ในสาขาเกษตร  โดยการจัดกลุ่มของส้านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

กิจการแพปลา  พ.ศ.  2496  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1.  จัดด้าเนินการและน้ามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา  ตลาด

สินค้าสัตว์น้้าและอุตสาหกรรม 

การประมง 

2.  จัดด้าเนินการ  หรือควบคุม  และอ้านวยบริการซึ่งกิจการแพ

ปลา  การขนส่ง  และกิจการ 

อื่น ๆ  อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา 

3.  จัดส่งเสริมฐานะ  สวัสดิการ  หรืออาชีพของชาวประมง  และ

บูรณะหมู่บ้านการประมง 

4.  จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 

 

วิสัยทัศน์ 

  เป็นองค์กรหลักด้านตลาดสินค้าสัตว์น้้าและส่งเสริมธุรกิจประมง 

 

 

 

 

พันธกิจ 

  1.  ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น้้ า ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานถูก

สุขอนามัย  และเป็นธรรม 

  2.  ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง  สนับสนุนและพัฒนา

อาชีพการประมง 

  3.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 

  4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  

โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

 

ภารกิจ 

  1.  การจัดบริการพื้นฐานทางการประมง 



 

       ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีติดทะเลตลอดแนวชายฝั่งภาคใต้ท้ังสองฝั่ง

และภาคตะวันออก  ท้าให้อาชีพประมงจัดเป็นอาชีพส้าคัญอาชีพหนึ่งของ

ประเทศไทย  เป็นแหล่งรายได้และผลิตอาหารโปรตีนของประเทศ   

จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งต้องจัดให้มีบริการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับอาชีพประมง  

โดยเฉพาะท่าเทียบเรือประมงและตลาดสินค้าสัตว์น้้าท่ีได้มาตรฐาน  พร้อมสิ่ง

อ้านวยความสะดวกที่จ้าเป็น  เพ่ือป้องกันการผูกขาด  ปัจจุบันองค์การ 

สะพานปลามีส้านักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ีริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา  แขวงยานนาวา  

เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  ได้เปิดด้าเนินงานสะพานปลา  4  แห่ง  ท่าเทียบ

เรือประมง  14  แห่ง  ดังนี้ 

       1.  สะพานปลากรุงเทพ  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา  เลขท่ี  

149  ซอยเจริญกรุง  58   

ถนนเจริญกรุง    แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  มีเนื้อท่ี  8  ไร่  

29  ตารางวา  เปิดด้าเนินงานเม่ือวันท่ี  15  เมษายน  2496  

       2.  สะพานปลาสมุทรสาคร  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าท่าจีน  เลขท่ี  

1024  ถนนวิเชียรโชฎก  ต้าบลมหาชัย  อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัด

สมุทรสาคร  มีเนื้อท่ี  7  ไร่  3  งาน  28.2  ตารางวา  เปิดด้าเนินงานเมื่อวันท่ี  

15  เมษายน  2511   

       3.  สะพานปลาสมุทรปราการ  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา  

เลขท่ี  340  หมู่ท่ี  6  ถนน 

ท้ายบ้าน  ต้าบลท้ายบ้าน  อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  มี

เนื้อท่ี  84  ไร่  เปิดด้าเนินงานเม่ือวันท่ี   

20  มิถุนายน  2525 

       4.  สะพานปลานครศรีธรรมราช  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าปากพนัง  

หมู่ท่ี  4  ต้าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  อ้าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

มีเนื้อท่ี  115  ไร่  เปิดด้าเนินงานเม่ือวันท่ี  22  กุมภาพันธ์  2534 

     5. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  ต้ังอยู่ริมทะเล  หมู่ท่ี  4  ต้าบล

อ่างศิลา  อ้าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  มีเนื้อท่ี  1  ไร่  1  งาน  65  ตาราง

วา  เปิดด้าเนินงานเม่ือวันท่ี  7  เมษายน  2501  ปัจจุบันให้     

กลุ่มเกษตรกรท้าประมงอ่างศิลาด้าเนินการ 

       6.  ท่าเทียบเรือประมงระนอง   ต้ังอยู่ริมฝั่งคลองท่าด่าน  ถนน

สะพานปลา  ต้าบลปากน้้า  อ้าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เปิดด้าเนินงาน

เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม  2507  ปัจจุบันได้คืนพ้ืนท่ีบางส่วนให้กรมธนารักษ์  

คงเหลือเนื้อท่ี 29  ไร่  2  งาน  64.5  ตารางวา 



 

      7.  ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน  ต้ังอยู่ริมทะเล  ปลายถนนชมสินธุ์  

ต้าบลหัวหิน  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   มีเนื้อท่ี  3  ไร่  1 งาน  

20 ตารางวา   เปิดด้าเนินงานเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม  2508   

      8.  ท่าเทียบเรือประมงสงขลา  1   ต้ังอยู่ริมทะเลสาบสงขลา  

ถนนวิเชียรชม  ต้าบลบ่อยาง  อ้าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  มีเนื้อท่ี  1  

ไร่   90  ตารางวา  เปิดด้าเนินงานเม่ือวันท่ี  10  กุมภาพันธ์  2509  ปัจจุบันใช้

เป็นที่จอดพักเรือ  ลงน้้าแข็งและน้้ามันเช้ือเพลิงให้เรือประมงเท่านั้น   

      9.  ท่าเทียบเรอืประมงสงขลา  2  (ท่าสะอ้าน)  ต้ังอยู่ริมทะเลสาบ

สงขลา  บริเวณท่าสะอ้าน  เลขท่ี  1  ถนนท่าเทียบเรือ  ต้าบลบ่อยาง  อ้าเภอ

เมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  มีเนื้อท่ี  22 ไร่ 3 งาน 1.75  ตารางวา 

 10. ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี  ต้ังอยู่ริมทะเล  ต้าบลปากน้้า

ปราณบุรี  อ้าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีเนื้อท่ี  500  ตารางวา  

เปิดด้าเนินงานเมื่อวันท่ี  26  มกราคม  2510  ปัจจุบันให้เอกชนเป็นผู้เช่าใช้

พ้ืนที่  เนื่องจากเกิดสันดอนขวางทางเข้าออกของเรือประมง    

  11.  ท่าเทียบเรือประมงตราด  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าตราด  ต้าบลวัง

กระแจะ  อ้าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  มีเนื้อท่ี  27  ไร่  33  ตารางวา  เปิด

ด้าเนินงานเม่ือวันท่ี  16  พฤษภาคม  2511 

  12.  ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าตาปี  

เลขท่ี  3/1  ถนนต้นโพธิ์   ต้าบลตลาดล่าง  อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี  มีเนื้อท่ี  2 ไร่  เปิดด้าเนินงานเม่ือวันท่ี  23  สิงหาคม  2512 

  13.  ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าปัตตานี  ต้าบล

บานา  อ้าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี   มีเนื้อท่ี  93  ไร่  3 งาน  1.45  

ตารางวา    เปิดด้าเนินงานเม่ือวันท่ี  10  สิงหาคม  2515 

  14.  ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าหลังสวน  

ต้าบลปากน้้าหลังสวน  อ้าเภอ  หลังสวน  จังหวัดชุมพร  มีเนื้อท่ี  7  ไร่  2 งาน  

10  ตารางวา    เปิดด้าเนินงานเม่ือวันท่ี  7  ตุลาคม  2517   

  15.  ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  ต้ังอยู่ริมฝั่งคลองท่าจีน  หมู่ท่ี  1  

ถนนศรีสุทัศน์  ต้าบลรัษฎา  อ้าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  มีเนื้อท่ี  371  ไร่  

เปิดด้าเนินงานเม่ือวันท่ี  9  กุมภาพันธ์  2522 

  16.   ท่าเทียบเรือประมงสตูล   ต้ังอยู่ริมฝั่งคลองบ้าบัง  ต้าบลต้า

มะลัง  อ้าเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล   มีเนื้อท่ี  106  ไร่  เปิดด้าเนินงานเมื่อ

วันที่  19  สิงหาคม  2524 

  17.  ท่าเทียบเรือประมงชุมพร   ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าท่าตะเภา  

เลขท่ี  400  หมู่ท่ี  8  ต้าบลปากน้้า  อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  มีเนื้อท่ี  

140  ไร่  เปิดด้าเนินงานเม่ือวันท่ี  25  มกราคม  2528 



 

  18.  ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าบางนรา  

เลขท่ี  56/7  ถนนตากใบ  ต้าบลบางนาค  อ้าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัด

นราธิวาส  มีเนื้อท่ี  17  ไร่  1 งาน  25.5   ตารางวา  เปิดด้าเนินงาน         เมื่อ

วันที่  1  พฤษภาคม  2541 

  2. การพัฒนาการประมง 

   การพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  ในปัจจุบันการ

ส่งออกสินค้าสัตว์น้้า   ท้ารายได้ให้กับประเทศกว่าปีละ  200,000  ล้านบาท  

แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะการแข่งขันทางการตลาดท่ีค่อนข้างรุนแรง  ประเทศผู้น้า

เข้าได้ออกมาตรการกีดกันทางการค้ารูปแบบต่างๆโดยเฉพาะมาตรการด้าน

สุขอนามัย ซึ่งให้ความส้าคัญในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสัตว์น้้าทุก

ขั้นตอน  ต้ังแต่ขั้นตอนการจับสัตว์น้้า  การขนถ่ายและจ้าหน่ายสัตว์น้้า  ไป

จนถึงกระบวนการแปรรูป ส้าหรับการขนถ่ายและจ้าหน่ายสัตว์น้้าซึ่งเป็น

ขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นท่ีสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงได้มีการออกมาตรการ

ด้านสุขอนามัยหลายประการ  เพ่ือให้ความมั่นใจว่าสินค้าสัตว์น้้าได้รับการ

ดูแลอย่างถูกต้องในขั้นตอนดังกล่าว  ด้วยเหตุนี้องค์การสะพานปลาจึงมี

โครงการท่ีจะพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงท่ีอยู่ในความดูแลทุก

แห่งให้ได้มาตรฐานท้ังในเรื่องความสะอาด  ความสะดวกรวดเร็วในการขน

ถ่าย  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการให้บริการต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

 3.  การส่งเสริมการประมง 

      การส่งเสริมการประมงด้าเนินงานเกี่ยวกับการให้ความ

ช่วยเหลือในการส่งเสริมฐานะสวัสดิการ  การประกอบอาชีพของชาวประมง

และบูรณะหมู่บ้านการประมง  รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการด้าเนินงานให้แก่

สมาคมประมง  สหกรณ์ประมง  และกลุ่มเกษตรกรท้าประมงต่าง ๆ  เงินทุนท่ี

น้ามาช่วยเหลือดังกล่าวเรียกว่า  เงินทุนส่งเสริม 

การประมง  ซึ่งได้ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา  พ.ศ. 

2496  มาตรา  20  โดยก้าหนดให้องค์การสะพานปลาแบ่งเงินค่าบริการท่ี

องค์การสะพานปลาเรียกเก็บจากผู้ประกอบกิจการแพปลาไว้ร้อยละ  25  

ของค่าบริการที่เก็บได้ท้ังหมดเพ่ือใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมง การบริหาร

เงินทุนส่งเสริมการประมงอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมการประมง

ท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

 4.  การด้าเนินธุรกิจการประมง 

     การด้าเนินธุรกิจการประมงเป็นกิจกรรมสนับสนุนเ พ่ือ

ช่วยเหลือการด้าเนินงานแก่ชาวประมง  ตลอดจนเป็นการเพ่ิมรายได้แก่

องค์การสะพานปลา  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  ได้แก่ 



 

 

 

    4.1  การให้สินเชื่อ   เป็นการให้สินเชื่อแก่ชาวประมง เพ่ือ

จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ท้าประมง  เช่น  อวน  เครื่องยนต์  เกียร์  ฯลฯ  รวมท้ัง

การให้สินเชื่อเพ่ือจัดหาอาหารสัตว์น้้า  การปรับปรุงเรือประมง  และโครงการ

จ้าหน่ายสัตว์น้้า  เพ่ือเปิดโอกาสให้ชาวประมงท่ีขาดแคลนเงินทุนสามารถ

พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ในการท้าประมง   เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับ

ชาวประมง       
   

    4.2  การจ้าหน่ายสัตว์น้้า  องค์การสะพานปลามีโครงการ

จ้าหน่ายสินค้าสัตว์น้้า  โดยท้าการรับซื้อสัตว์น้้าจากชาวประมง  เพ่ือเป็นการ

กระตุ้นให้เกิดการซื้อขายสัตว์น้้าในลักษณะตลาดกลางภายในสะพานปลาและ 

ท่าเทียบเรือประมงท่ีมีศักยภาพ  รวมท้ังมีการจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น้้าสดและ

สินค้าสัตว์น้้าแปรรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า  FMO  โดยการน้าสินค้าจาก

กลุ่มเกษตรกรมาจ้าหน่าย เพ่ือเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรท่ีท้าผลิตภัณฑ์

ออกมา และมีการจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น้้าสดจากสะพานปลาและท่าเทียบ

เรือประมงขององค์การสะพานปลา ซึ่งทางองค์การสะพานปลาได้ไปร่วม

โครงการจ้าหน่ายสินค้ากับกระทรวงพาณิชย์  ชมรมรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  และ

หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  

4.3  โครงการศนูยร์วบรวมและกระจายสินคา้สัตว์น้้า  องค์การ

สะพานปลาได้ด้าเนินโครงการ 

ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้้า  โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับ

ราคาสินค้าสัตว์น้้า  ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง

สัตว์น้้าจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น้้าได้ในราคาท่ีสูงขึ้น  ยังเป็นการช่วยให้ประชาชน

ในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีอยู่ไกลจากแหล่งผลิต  ได้

บริโภคสัตว์น้้าที่สด  สะอาด  คุณภาพดี  ในราคายุติธรรม  ท้ังนี้องค์การสะพาน

ปลาต้ังเป้าหมายจัดต้ังศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้้าในจังหวัดท่ีเป็น

ศูนย์กลางการขนส่ง  โดยเริ่มด้าเนินการท่ีจังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัด

นครพนม  ก่อนพิจารณาขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ  ต่อไป  
 

      4.4  โครงการจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า

แปรรูปให้กับหน่วยงานราชการ     องค์การสะพานปลาได้มีนโยบายในการ

ปรับแนวทางด้านการด้าเนินธุรกิจ  โดยมุ่งเป้าหมายการตลาดไปยังส่วน

ราชการท่ีมีความต้องการบริโภคสินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าแปรรูป  



 

ซึ่งองค์การสะพานปลาสามารถตอบสนองความต้องการของส่วนราชการต่าง ๆ  

ให้ได้รับสินค้าสัตว์น้้าท่ีมีคุณภาพ  ในราคาท่ีเหมาะสมหรือถูกกว่าท้องตลาด

ท่ัวไป    ซึ่งจะท้าให้ส่วนราชการได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพดี  และประหยัด

งบประมาณค่าใช้จ่ายได้  ส้าหรับหน่วยงานราชท่ีองค์การสะพานปลา

ต้ังเป้าหมายไว้  ได้แก่  โรงเรียน  โรงพยาบาล  หน่วยงานทหาร  องค์กรสวน

สัตว์  เป็นต้น 

 

             

        

 

             

             

             

             

             

     

             

   



ผลงานเดน่ ป ี2555 

 

1. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงหัวหิน  

    1.1  โครงการการตลาดสินค้าประมงและการท่องเที่ยว  ท่า

เทียบเรือประมงหัวหินเป็น       ท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็ก  มีลักษณะเป็น

สะพานยื่นลงไปในทะเล ต้ังอยู่ใกล้ศูนย์กลางการค้าของอ าเภอหัวหิน ซึ่ง

ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย

และชาวต่างประเทศ เป็นแหล่งท่ีมีศักยภาพสามารถรองรับการลงทุนท้ังใน

ด้านธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการประมงและการท่องเท่ียว องค์การสะพานปลาจึง

มีแนวคิดท่ีจะจัดต้ังตลาดสินค้าประมงและการท่องเท่ียวขึ้นภายในท่าเทียบ

เรือประมงหัวหิน โดยจัดหาเอกชนผู้สนใจเข้ามาลงทุนปรับปรุงพ้ืนท่ีให้เป็น

ตลาดสินค้าประมงท่ีได้มาตรฐานสุขอนามัย และมีความสวยงาม ในขณะท่ี

ยังคงให้บริการขนถ่ายสัตว์น้ าจากเรือประมง นอกจากนี้ ชาวประมงในพ้ืนท่ี

จะมีช่องทางจ าหน่ายสัตว์น้ าเ พ่ิมขึ้น จากการจ าหน่ายสัตว์น้ าให้กับ

นักท่องเท่ียว  โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการได้ภายในปี 

๒๕๕๖ 

    1.2 โครงการจ าหน่ายสัตว์น้ าคุณภาพ   เป็นโครงการต่อเนื่อง

จากโครงการตลาดสินค้าประมงและการท่องเท่ียว โดยมีเป้าหมายในการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าสัตว์น้ าท่ีได้จากการท าประมงพ้ืนบ้าน  ด้วยการ

ยกระดับคุณภาพจากกระบวนการดูแลรักษาสัตว์น้ าท่ีถูกต้องหลังการจับ ซึ่ง

นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมให้กับชาวประมงแล้ว นักท่องเท่ียวยังมี

โอกาสหาซื้อสินค้าสัตว์น้ าท่ีสด สะอาด ในราคาท่ีเหมาะสม ในสถานท่ีท่ี

สะอาด    ถูกสุขลักษณะ สวยงาม 

2. โครงการตรวจวัดมาตรฐานสุขลักษณะการดูแลรักษาคุณภาพ

สัตว์น้ า ณ สะพานปลา        ท่าเทียบเรือ  และตลาดกลาง  

โครงการนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การสะพานปลา 

และกรมประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และเพ่ิมขีด



ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า ด้วย

การตรวจรับรองมาตรฐานสุขลักษณะสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมงของ

องค์การสะพานปลา โดยเจ้าหน้าท่ีจากกองตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพ

สินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า กรมประมง หากผลการตรวจเป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีก าหนด กรมประมงจะออกใบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ า

และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าให้กับสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมงนั้น โดยการตรวจ

รับรองดังกล่าวจะด าเนินการเป็นประจ าทุกปี ส าหรับในปี 2555 มีสะพานปลา 

ท่าเทียบเรือประมงท่ีได้รับใบรับรองรวม 9 แห่ง  ได้แก่  สะพานปลา

สมุทรปราการ  สะพานปลาสมุทรสาคร สะพานปลานครศรีธรรมราช ท่า

เทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ท่าเทียบเรือประมง

ชุมพร ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส และท่าเทียบ

เรือประมงสตูล 

   

 



 

 

ผลการด าเนนิงาน 

 

งานใหบ้ริการสะพานปลาและทา่เทยีบเรือประมง 

  1.  ข้อมลูดา้นการใหบ้ริการ 

      ปีงบประมาณ  2554  องค์การสะพานปลาได้ให้บริการสถานที่

ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า  และจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าให้แก่ชาวประมง  และผู้

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง  โดยมีเรือประมงเข้ามาขนถ่ายสินค้า 

สัตว์น้ าท้ังสิ้น  34,032  เท่ียว  มีรถยนต์บรรทุกเข้ามาขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า

ท้ังสิ้น  69,218  เท่ียว  ลดลงจากปีงบประมาณ  2553  เป็นจ านวน  8.229 %  

และ  16.956 %   ตามล าดับ  ส าหรับปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น้ าลดลง

จากปีงบประมาณ  2553  เป็นจ านวน  12.336 %  และ  8.362 %  ตามล าดับ 

ข้อมลูดา้นการใหบ้รกิารประจ าปงีบประมาณ  2554 

 

 

หน่วยงาน 

 

สินคา้สตัวน์้ า 
ยานพาหนะน าเขา้ 

ผูป้ระกอบธรุกจิ

เฉลี่ยต่อวนั 

ปริมา

ณ 

(ตนั) 

มลูคา่ 

(ล้าน

บาท) 

เรือประมง

(เที่ยว) 

รถยน

ต์ 

(เที่ยว

) 

แพ

ปลา 

(ราย) 

ผูซ้ือ้ 

(ราย) 

1.  สะพานปลากรุงเทพ 70,80

4 

1,845 - 59,90

4 

22 1,262 

2.  สะพานปลา

สมุทรสาคร 
71,61

3 

1,135 3,779 117 18 50 

3.  สะพานปลา

สมุทรปราการ 
14,56

0 

1,077 180 260 6 30 

4.  สะพานปลา

นครศรีธรรมราช 
3,306 117 662 - 5 8 

5. ท่าเทียบเรือประมง

ระนอง 
35,94

1 

2,502   2,778 - 12 100 

6.  ท่าเทียบเรือประมงหัว

หิน 
     

 6,564 

75 1,761 - 3 50 

7. ท่าเทียบเรือประมง  88,81 2,035 4,318 351 50 100 



 

 

สงขลา 2  

     (ท่าสะอ้าน) 

5 

8.  ท่าเทียบเรือประมงสุ

ราษฎร์ธานี 

2,652   31 350 2,237 1 10 

9.  ท่าเทียบเรือประมง

ปัตตานี 
106,9

25 

4,760 6,277 4,250 25  300 

10. ท่าเทียบเรือประมง

หลังสวน 
1,057 12 474 - 11   50 

11. ท่าเทียบเรือประมง

ภูเก็ต 

20,48

7 

1,152 8,956 151 13 40 

12.  ท่าเทียบเรือประมง

สตูล 

10,05

1 
391 1,356 1,948 7 50 

13. ท่าเทียบเรือประมง

ชุมพร 
17,85

6 

232 2,657 - 18 200 

14. ท่าเทียบเรือประมง

นราธิวาส 

6,864 319 484 - 1 30 

รวมทัง้สิน้ 457,4

95 

15,684 34,032 69,21

8 

192 2,280 

 

หมายเหตุ          1. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  มอบให้กลุ่มเกษตรกรท า

ประมงอ่างศิลาเช่าใช้ประโยชน์        

   2. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา  1  ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี   

และท่าเทียบเรือประมงตราด 

                         ไม่มีการขนถ่ายสัตว์น้ า 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.  การลงทนุเพือ่ขยายงานและซ่อมแซมบ ารงุรกัษาสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ  ซึง่ใช้

ขนถา่ยและจ าหนา่ยสนิคา้สัตวน์้ า 

  ปีงบประมาณ  2554  องค์การสะพานปลาได้จัดสรรงบประมาณ

เพ่ือขยายงานและซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานต่าง  ๆ  

ตามความเหมาะสม  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

                    หน่วย :  บาท 

ประเภท/หน่วยงาน งบลงทนุ งบซอ่มแซม รวม 

    1  สะพานปลา

กรุงเทพ 
- 200,000.00 200,000.00 

    2.  สะพานปลา

สมุทรสาคร 
675,000.00 50,000.00 725,000.00 

    3.  สะพานปลา

สมุทรปราการ 
- 100,000.00 100,000.00 

    4.  สะพานปลา

นครศรีธรรมราช 

- 70,000.00 70,000.00 

    5.  ท่าเทียบ

เรือประมงอ่างศิลา 
- - - 

    6.  ท่าเทียบ

เรือประมงระนอง 
 300,000.00 300,000.00 

    7.  ท่าเทียบ

เรือประมงหัวหิน 

- 50,000.00 50,000.00 

    8.  ท่าเทียบ

เรือประมงสงขลา 1 

- - - 

    9.  ท่าเทียบ

เรือประมงสงขลา 2 

(ท่าสะอ้าน) 

- 150,000.00 150,000.00 

    10. ท่าเทียบ

เรือประมงปราณบุรี 

- - - 

    11. ท่าเทียบ

เรือประมงตราด 

- 30,000.00 30,000.00 



 

 

    12. ท่าเทียบ

เรือประมงสุราษฎร์

ธานี 

- 50,000.00 50,000.00 

    13. ท่าเทียบ

เรือประมงปัตตานี 
400,000.00 - 400,000.00 

    14. ท่าเทียบ

เรือประมงหลังสวน 

- 20,000.00 20,000.00 

    15. ท่าเทียบ

เรือประมงภูเก็ต 
- 200,000.00 200,000.00 

    16. ท่าเทียบ

เรือประมงสตูล 
- 162,000.00 162,000.00 

    17. ท่าเทียบ

เรือประมงชุมพร 
- 50,000.00 50,000.00 

    18. ท่าเทียบ

เรือประมงนราธิวาส 

- 10,000.00 10,000.00 

    19. โครงการศูนย์

รวบรวมฯ เชียงใหม่ 

 100,000.00 100,000.00 

    20. โครงการศูนย์

รวบรวมฯ นครพนม 

 100,000.00 100,000.00 

รวม 1,075,000.00 1,642,000.00 2,717,000.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การด าเนนิธรุกิจที่เกี่ยวขอ้งกับการประมง  ประจ าปงีบประมาณ  2554 

 

  การด าเนินธุรกิจการประมงเป็นกิจกรรมสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือ

การด าเนินงานแก่ชาวประมง  ตลอดจนเป็นการเพ่ิมรายได้แก่องค์การสะพาน

ปลา เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดขีึ้น   

   

                                                                                                                                                 

หน่วย :  ล้าน

บาท 

 

ประเภท รายได ้

(รวมดอกเบี้ยเงนิ

ฝากธนาคาร) 

รายจา่ย ก าไร  

(ขาดทนุ)  

สุทธ ิ

1.  โครงการจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ า

ท่ีสะพานปลา   

     นครศรีธรรมราช 

19.43 19.23 0.20 

2.  โครงการตลาดสินค้าสัตว์น้ า

และผลิตภัณฑ์แปรรูป 
149.02 138.67 10.35 

3.  โครงการเครื่องยนต์ใช้

เช้ือเพลิง  LPG 

0.19 0.52 (0.33) 

4.  โครงการศูนย์รวบรวมและ

กระจายสินค้าสัตว์น้ า 

    จังหวัดเชียงใหม่ 

0.17 0.79 (0.62) 

5.  โครงการศูนย์รวบรวมและ

กระจายสินค้าสัตว์น้ า 

    จังหวัดนครพนม 

0.32 0.64 (0.32) 

6.  โครงการจ าหน่ายน้ ามันลด

ราคาเพ่ือช่วยเหลือ 

     ชาวประมง 

0.36 0.34 0.02 

7.  โครงการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม 

0.77 - 0.77 



 

 

รวม 170.26 160.19 10.07 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



งานสง่เสรมิการประมง 

 

  ปีงบประมาณ  2555  องค์การสะพานปลาได้จัดสรรเงินทุนส่งเสริม

การประมง  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,710,447.90  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่น

สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)  ดังนี้ 

 

ประเภทงาน จ านวนเงนิ  (บาท) 

 

1.  ส่งเสริมสถานะและสวัสดิการ 

2.  ส่งเสริมอาชีพ 

3.  เงินอุดหนุน 

     3.1  ให้ทุนการศึกษาด้านการ

ประมง 

     3.2  เงินอุดหนุนการด าเนินงาน

ของสมาคม 

           กลุ่ม  สหกรณ์ประมง 

     3.3  เงินสมทบช่วยเหลือ

ชาวประมงกรณีฉุกเฉิน 

     3.4  เงินสมทบจัดพิมพ์เอกสาร/

วารสาร/ข่าวสาร 

           เกี่ยวกับการประมง 

4.  ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร

ชาวประมงผู้ประสบภัย 

     ทางทะเล 

 

 

 

 

548,675 

                         431,617.90 

 

158,000 

275,000 

 

69,250 

127,905 

 

100,000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



รายได ้ รายจ่าย ก าไร 
(รวมดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร) (ขาดทุน) สุทธิ

1 โครงการจ าหน่ายสัตวน์ ้า - สะพานปลานครศรีธรรมราช 19.69                   19.90 (0.21)                  
2 โครงการซ้ือขายสินคา้สตัวน์ ้าและผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้าแปรรูป 38.25                   38.69 (0.44)                  
3 โครงการเคร่ืองยนตใ์ชเ้ช้ือเพลิง LPG 0.20                     0.12 0.08                   
4 โครงการศูนยร์วบรวมฯ เชียงใหม่ 0.33                     0.05 0.28                   
5 โครงการศูนยร์วบรวมฯ นครพนม 0.18                     0.03 0.15                   
6 โครงการจ าหน่ายน ้ามนัลดราคาฯ -                       0.01 (0.01)                  
7 โครงการจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม -                       0.48 (0.48)                  

รวม 58.65                   59.28                (0.63)                  

ประเภท
หน่วย : ลา้นบาท

ผลการด าเนินงานธุรกิจ  ประจ าปีงบประมาณ 2555





0.28  -0.89  1.19  

-4.90  

-15.45  

-20

-15

-10

-5

0

5

ก ำไร/… 

หน่วย : 

2551 2552 2553 2554 2555 

0

100

200

300

400

382.98 

261.65 

320.16 
349.73 

240.12 

  382.70  

   262.53  

     318.98  
    354.63  

 255.57  

สรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบ  5  ปี 

ขององคก์ำรสะพำนปลำ  

รำ… 

รำ… 

หน่วย : 

2551 2552 2553 2554 2555 

 



 

 

การด าเนนิงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการก ากบัดแูลทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ 

 

  ในปีงบประมาณ  2555  องค์การสะพานปลาและคณะกรรมการ

องค์การสะพานปลาได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางก ากับดูแลที่ดีใน

รัฐวิสาหกิจ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

  1. คณะกรรมการองค์การสะพานปลา  

      ในปีงบประมาณ  2555  คณะกรรมการองค์การสะพานปลา  

ประกอบด้วย  ประธานกรรมการและกรรมการอื่น อีก 6  ท่าน  รวมเป็น  7  

ท่าน  ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรีลงวันท่ี  15 พฤษภาคม  2555  และ

วันที่  17  กันยายน  2555  โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 

   1.1  การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการองค์การสะพาน

ปลา 

         ค่าตอบแทนของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง 

ด่วนที่สุด  ท่ี  กค.0805/1666  ลงวันท่ี  24  พฤษภาคม  2547  เรื่อง  การ

ปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ   

โดยก าหนดเบี้ยกรรมการขององค์การสะพานปลาเป็นเงินไม่เกิน 6,000 บาท

ต่อเดือน  ให้ประธานได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ  25 

   1.2  รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การ

สะพานปลา 

         ในปีงบประมาณ  2555  คณะกรรมการองค์การสะพาน

ปลา  ได้มีการประชุมท้ังสิ้น   

15  ครั้ง  ดังนี้ 

 
ต.ค.
55 

พ.ย.
55 

ธ.ค.
55 

ม.ค.
56 

ม.ค.
56 

ก.พ.
56 

ก.พ.
56 

มี.ค.
56 

เม.ย.
56 

พ.ค.
56 

พ.ค.
56 

พ.ค.
56 

มิ.ย.
56 

ก.ค.
56 

ส.ค.
56 

ประชมุครัง้ที่ 8/55 9/55 10/55 1/56 2/56 3/56 4/56 5/56 6/56 7/56 8/56 9/56 10/56 11/56 12/56 

กรรมการที่
เข้าประชมุ 

6 7 
 
7 
 

7 6 5 7 7 6 7 6 5 6 7 7 

กรรมการ
ทัง้หมด 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

คิดเป็นร้อยละ 86% 100% 100% 86% 86% 71% 100% 100% 86% 100% 86% 71% 86% 100% 100% 

 

หมายเหตุ กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งของปีงบประมาณ  

2555 



 

ครั้งที่  8/2555  นายศุภชัย  จงศิริ 

ครั้งที่  2/2556  นายธรรมศักดิ์  ละออเอี่ยม 

ครั้งที่  3/2556  นายวิรัติ  ศักดิ์จิรพาพงษ์  นายจิรายุส  เนาวเกตุ

           ครั้งที่  6/2556  นายธรรมศักดิ์  ละออ

เอ่ียม 

ครั้งที่  8/2556  นายพงษ์พิสุทธิ์  จินตโสภณ  

ครั้งที่  9/2556  นายวิรัติ  ศักดิ์จิรพาพงษ์  นายสถาพร  อิ่มใจ 

ครั้งที่  10/2556 นายจิรายุส  เนาวเกตุ 

 

 

 

 

 

 

   1.3  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

ในการพิจารณาการด าเนินงานด้านการเงิน ดังนี้ 

    1.3.1  เรื่องเพ่ือทราบ 

     (1)  กระแสเงินสดขององค์การสะพานปลา  ประจ าเดือน

สิงหาคม  2554 

     (2)  รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมถึงไตรมาส  

4  ของปีงบประมาณ  2554 

     (3)  รายงานการใช้จ่ายงบลงทุนประเภทเงินส ารอง  

ประจ าปีงบประมาณ  2554  ขององค์การสะพานปลา 

     (4)  รายงานผลการด าเนินงานก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์  

(EP)  ในรอบ  ๙  เดือน  ขององค์การสะพานปลา  ต้ังแต่  1  ตุลาคม  2553 – 

30  มิถุนายน  2554  ปีงบประมาณ  2554 

     (5)  ผลการพิจารณางบประมาณประจ าปี  2555  ของ

องค์การสะพานปลา 

     (6)  กระแสเงินสดขององค์การสะพานปลา  ประจ าเดือน

กันยายน  2554 



 

     (7)  ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเงินทุนส่งเสริมการ

ประมงขุดลอกร่องน้ าบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา 

     (8)  ขอความสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประมง  เพ่ือ

ใช้ในโครงการจัดท าลูกบอลจุลินทรีย์ชีวภาพ  (EM  BALL) 

     (9)  ขออนุมัติงบประมาณประจ าปี  2556  ขององค์การ

สะพานปลา 

     (10)  รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาส  1 – 2  

ของปีงบประมาณ  2555 

     (11)  รายงานผลการด าเนินงานก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์  

(EP)  ในรอบ  3  เดือน      (1  ตุลาคม  -  31  ธันวาคม  2554)  และรอบ  6  

เดือน  (1  ตุลาคม  2554 – 31  มีนาคม  2555)  ขององค์การสะพานปลา  

ปีงบประมาณ  2555 

     (12)  กระแสเงินสดขององค์การสะพานปลา  

ประจ าเดือนตุลาคม  2554 – กุมภาพันธ์  2555 

     (13)  รายงานผลการด าเนินงานเบื้องต้นขององค์การ

สะพานปลา  เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามงบประมาณปี  2555  ในรอบ  3  

เดือน  ตั้งแต่  1  ตุลาคม  -  30  ธันวาคม  2554 

     (14)  รายงานผลการด าเนินงานเบื้องต้นขององค์การ

สะพานปลา  เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามงบประมาณปี  2555  ในรอบ  6  

เดือน  ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2554  -  31  มีนาคม  2555 

     (15)  รายงานผลการด าเนินงานเบื้องต้นขององค์การ

สะพานปลา  เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามงบประมาณปี  2555  ในรอบ  12  

เดือน  ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2553 -  30  กันยายน  2554 

     (16)  กระแสเงินสดขององค์การสะพานปลา  

ประจ าเดือนมีนาคม  -  เมษายน  2555 

     (17)  กระแสเงินสดขององค์การสะพานปลา  

ประจ าเดือนพฤษภาคม  2555 

     (18)  รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาส  3  ของ

ปีงบประมาณ  2555 

     (19)  รายงานผลการด าเนินงานก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์  

(EP)  ในรอบ  9  เดือน  (1  ตุลาคม  2554  -  30  มิถุนายน  2555)  และรอบ  



 

6  เดือน  (1  ตุลาคม  2554  -  31  มีนาคม  2555)  ขององค์การสะพานปลา  

ปีงบประมาณ  2555 

     (20)  กระแสเงินสดขององค์การสะพานปลา  

ประจ าเดือนมิถุนายน  2555 

 

 

     (21)  รายงานผลการด าเนินงานเบื้องต้นขององค์การ

สะพานปลา  เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามงบประมาณปี  2555  ในรอบ  9  

เดือน  ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2554  -  30  มิถุนายน  2555 

     (22)  กระแสเงินสดขององค์การสะพานปลา  

ประจ าเดือนกรกฎาคม  2555      

    1.3.2  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

     (1)  ขออนุมัติงบประมาณท าการเพ่ิมเติมระหว่างปี  

2555  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

องค์การสะพานปลา  พร้อมอนุมัติแก้ไขปรับปรุงงบประมาณท าการประจ าปี  

2555  ขององค์การสะพานปลาในภาพรวม 

     (2)  ขออนุมัติงบประมาณท าการเพ่ิมเติมระหว่างปี  

2555  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย        ค่าอาคารและที่ดินของส านักงานท่าเทียบ

เรือประมงสงขลา  2  (ท่าสะอ้าน)  พร้อมอนุมัติแก้ไขปรับปรุงงบประมาณท า

การประจ าปี  2555  ขององค์การสะพานปลาโดยภาพรวม 

     (3)  การยืมเงินองค์การสะพานปลา  เพ่ือด าเนินการ

โครงการพัฒนาการประมง  (โครงการ  14) 

     (4)  ขออนุมติัใช้เงินทุนหมุนเวียนและถัวงบประมาณปี  

2555  จากโครงการซื้อขายสนิค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูป 

      

 

  2.  คณะกรรมการที่เปน็อสิระ 

   2.1  ในปีงบประมาณ  2555  องค์การสะพานปลา  มี

กรรมการอิสระอยูในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  จ านวน  7  ท่าน  ตาม

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีลงวันท่ี  15 พฤษภาคม  2555  และอีก  1  ท่าน  

ลงวันที่  17  กันยายน  2555  ดังนี้     

1.  นายภาณุ  อุทัยรัตน์      

   2.  นายวิรัติ  ศักดิ์จิรพาพงษ์ 

   3.  นายศุภชัย  จงศิริ  



 

   4.  นายพงษ์พิสุทธิ์  จินต์โสภณ         

   5.  นายธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม 

   6.  นายจิรายุส  เนาวเกตุ 

   7.  นายสถาพร  อิ่มใจ 

   2.2  บทบาทของกรรมการอิสระ 

    ในปีงบประมาณ  2555  กรรมการอิสระ  ได้ตรวจสอบ

ข้อมูลทางการเงินและผลการด าเนินงานด้านต่าง    ขององค์การสะพานปลา  

ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการตัดสินใจและให้ค าแนะน าการ

ด าเนินงานขององค์การสะพานปลาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอในการประชุม

คณะกรรมการองค์การ 

สะพานปลาทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.  รายนามคณะกรรมการองค์การสะพานปลาทีด่ ารงต าแหนง่

กรรมการในรฐัวิสาหกจิอืน่ 

  

   1.  นายภาณุ  อุทัยรัตน์  เป็น กรรมการธนาคาร

อิสลาม 

   2.  นายวิรัติ  ศักดิ์จิรพาพงษ์ เป็น  กรรมการธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์ 

                  การเกษตร 

   3.  นายศุภชัย  จงศิริ  เป็น  กรรมการการประปานคร

หลวง 

   4.  นายพงษ์พิสุทธิ์  จินต์โสภณ  ไม่มีการด ารง

ต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น  



 

   5.  นายธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม เป็น  รองประธาน

กรรมการโรงงานไพ่ 

        และรองประธานกรรมการ

องค์การสุรา 

   6.  นายจิรายุส  เนาวเกตุ   ไม่มีการด ารง

ต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น  

        กรรมการสถานธนานุเคราะห์ 

   7.  นายสถาพร  อิ่มใจ  เป็น กรรมการส านักงานธนานุ

เคราะห์ 

 

 

  4.  รายละเอียดขอ้มลูหลกัทรพัยส์ าคญัทีก่รรมการถอืครองที่

เกีย่วขอ้งกบัรฐัวิสาหกจิระหวา่งปีบญัช ี2555 

   คณะกรรมการองค์การสะพานปลา  ในปีบัญชี 2555  ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การสะพานปลาระหว่างปีบัญชี  

2555 

 

  5.  รายการที่เกี่ยวโยงกนั (Connected transactions) ของ

กรรมการหรือผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่ีต่อรฐัวิสาหกจิระหวา่งปบีัญช ี2555 

   องค์การสะพานปลาไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันของกรรมการ

หรือผู้บริหารระดับสูงท่ีมีต่อองค์การสะพานปลาระหว่างปีบัญชี 2555 

 

 

  6.  คณะกรรมการตรวจสอบในรฐัวิสาหกจิ 

   ในปีงบประมาณ  2555  คณะกรรมการตรวจสอบของ

องค์การสะพานปลา ท่ีปฏิบัติหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งองค์การสะพาน

ปลาท่ี 105/2555  ลงวันที่ 11  พฤษภาคม 2555  ประกอบด้วย 

   1.  นายธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม   ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

  2.  นายพงษ์พิสุทธิ์  จินต์โสภณ   เป็นกรรมการ 

  3.  นายจิรายุส  เนาวเกตุ      เป็นกรรมการ 

  4.  ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน  เป็นเลขานุการ 

   ท้ังนี้ต้ังแต่วันที่  18 พฤษภาคม  2555  เป็นต้นไป  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  7.  การบรหิารความเสี่ยง 

     การบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา  ประจ าปี

งบประมาณ  2555  ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลใน

การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  หัวข้อการบริหารจัดการองค์กร  ดังนี้ 

     1.  พัฒนาการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

      1.1  วิเคราะห์ค้นหาปัจจัยเสี่ยง  โดยพิจารณาจาก

แหล่งท่ีมาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร  SWOT ขององค์กร ตัวชี้วัดใน

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจปีบัญชี 2555 

โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงาน  และสถานการณ์การด าเนินงานในปัจจุบัน 

      1.2  ปรับปรุงการจัดท า   Risk Map ปี  2555  ให้มี

ความถูกต้องและสมบูรณ์ 

      1.3  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลกระทบใน  Risk 

Map  โดยวิเคราะห์ระดับความรุนแรง  และน้ าหนักของผลกระทบใน  3  มิติ  

คือ  สาเหตุต่อปัจจัยเส่ียง  ปัจจัยเส่ียงต่อปัจจัยเสี่ยง  และสาเหตุต่อสาเหตุ  เพ่ือ

น าผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์มาบริหารจัดการระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง

ทุกประเภทท่ีมีอยู่ให้ลดลงในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 

      1.4  ปรับปรุงรูปแบบและการรายงานผลการด าเนินงาน

ภายหลังการบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจนขึ้น 

 

     2.  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  ปีงบประมาณ  2555  

องค์การสะพานปลามีปัจจัยเส่ียงที่ส าคัญ  3  ปัจจัยเส่ียง  ดังนี้ 



 

      2.1  ความเส่ียงด้านการเงิน  (Financial  Risk)  1  

ปัจจัยเสี่ยง   

       1  ก าไร  EBITDA  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

      2.2  ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  (Operational   

Risk)  2  ปัจจัยเสี่ยง 

       1.  โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพยังไม่มี

ความชัดเจนในเรื่องของ 

                                                         การขอใช้สถานท่ีกับกรมธนารักษ์ 

       2.  โครงการบริหารทรัพย์สินยังไม่มีความชัดเจน

ในการใช้แหล่งเงินลงทุน 

             จากภายนอก 

      2.3  ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  (Strategy  Risk)  1  

ปัจจัยเสี่ยง 

       1.  การด าเนินการทางธุรกิจใหม่อาจไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

      2.4  ความเส่ียงด้านกฎหมาย / กฎระเบียบ  

(Compliance  Risk)  2  ปัจจัยเสี่ยง 

       1.  สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการ

พัฒนาให้เป็นไปตาม 

            กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

       2.  สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการ

พัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

            สุขอนามัย 

 

 



แนวนโยบายผูถ้ือหุน้ภาครฐั  (Statement  of  Directions : SODs) 

ที่มีต่อองค์การสะพานปลา 

 

  กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะ

กระทรวงเจ้าสังกัด  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  ส านักงานนโยบายเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  (สคช.)   ฯลฯ  เ พ่ือสรุปแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ  

(Statement  of  Directions  :  SODs)  ท่ีมีต่อองค์การสะพานปลาท่ีจะใช้เป็น

แนวทางในการก ากับดูแลและชี้ประเด็นท่ีองค์การสะพานปลาควรให้ความส าคัญ

และเร่งด าเนินการ  รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการ

ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การสะพานปลาต่อไป  ึึ่ง  SODs  ท่ีมีต่อ

องค์การสะพานปลามี  3  ระดับ  ดังนี้ 

 

แนวนโยบายส าหรบัรฐัวิสาหกจิในภาพรวม 

 

1.  เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพ้ืนฐาน

การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

 

แนวนโยบายส าหรบัรฐัวิสาหกจิในสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

2.  เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

 

แนวนโยบายผูถ้ือหุน้ภาครฐัทีม่ีต่อองคก์ารสะพานปลา 

 

3.  ปรับบทบาทองค์กรเพื่อด าเนินการในเชิงพาณิชย์ในการเป็นเครื่องมือของรัฐ

ด้านการประมงและตลาดสัตว์น้ า 



 

  จาก  SODs  ข้างต้น  เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม

มากย่ิงขึ้น  จึงได้ก าหนดหลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม  SODs  ดังนี้ 

 

หลักการและแนวทางการด าเนนิงานตาม  SODs 

 

1.  ก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานท่ีเพ่ือด าเนินกิจการให้ชัดเจน 

2.  จัดท าแผนปรับปรุงสะพานปลาให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย  และมาตรฐาน

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศครบทุกแห่ง 

3.  จัดท าแผนธุรกิจเพ่ือด าเนินการเชิงพาณิชย์ให้มีผลตอบแทนในระดับท่ีเหมาะสม  

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดต้ังองค์กร 



ปจัจยัทีม่ผีลกระทบหลักต่อกิจการ 
 

1) ปัจจัยการผลิตท่ีมีปัจจัยราคาสูขึ้น เช่น ราคาน้้ามัน แม้ว่าในช่วงปี 

2554-2555 ราคาน้้ามันค่อนข้างเสถียร ไม่มีความเคลื่อนไหวมากหนัก 

และรัฐบาลมีการตรึงราคาน้้ามันก็ตาม แต่ก็นับว่ายังสูงกว่าประเทศเพ่ือน

บ้าน  นอกจากนี้การขาดแคลนทรัพยากรสัตว์น้้าท้าให้ชาวประมง

ประสบปัญหาการขาดทุน รวมท้ังสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ท้า

ให้มีการชะลอปริมาณการสั่งซื้อลง ส่งผลให้ราคาสัตว์น้้าที่จับได้ลดลง 

2) ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  และปัญหาแรงงานต่างด้าวในภาค

ประมงยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน  เช่น การขึ้นทะเบียนของแรงงานต่างด้าว 

และการท่ีประเทศไทยอยู่ในบัญชีระดับ  3 (Tier)  ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา  เป็นต้น 

3) การประมงนอกน่านน้้า  นอกจากปัญหาปัจจัยการผลิตท่ีมีราคาสูง  

และการขาดแคลนแรงงานแล้ว  ยังมีปัญหาเกี่ยวกับข้อตกลงในการ

ประมงร่วมที่อาจเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ 

4) การท้าประมงน้้าจืด  มีปัญหาการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ

อุตสาหกรรมและประมงเชิงพาณิชย์ในแหล่งน้้าจืด  และการขยายตัว

ของชุมชนเมือง มีส่วนท้าให้แหล่งน้้าจากธรรมชาติเส่ือมโทรมและลดลง 

5) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  มีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง  เช่น 

ปัญหาโรคตายด่วนในพ้ืนท่ีเลี้ยงในภาคตะวันออก  การขาดแคลนลูก

พันธุ์คุณภาพ ปัญหาราคากุ้งตกต้่าในช่วงเดือน เม.ย.– มิ.ย. และปัญหา

การกีดกันทางการค้า  เช่น  ปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมกุ้ง  การ

พิจารณาไม่ให้สิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) ของผลิตภัณฑ์กุ้งไทยใน

ตลาดสหภาพยุโรปส้าหรับปี 2557 เป็นต้นไป และปัญหาการส่งออกกุ้ง

กุลาด้ามีชีวิตไปจีน  เป็นต้น 

6) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  ปัญหาการขาดแคลนลูกพันธุ์คุณภาพ

ของกุ้งก้ามกราม ปัญหาทุนต้นการผลิตสูงในการเพาะเลี้ยงปลานิล ท้า

ให้การส่งออกไม่สามารถแข่งขันได้ และปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน  

ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตช้า  จึงใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงนานขึ้น  

นอกจากนี้การท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อยท้าให้ไม่สามารถเข้าถึง

แหล่งเงินทุน  และขาดก้าลังการต่อรองด้านราคา 



7) อุตสาหกรรมแปรรูปและการส่งออกและการค้าสินค้าประมง

ระหว่างประเทศ การขาดแคลนวัตถุดิบท้าให้โรงงานมีก้าลังผลิต

ส่วนเกิน และขาดประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ เป็น

ปัญหาในอุตสาหกรรมแปรรูป  ส้าหรับโรงงานขนาดเล็ก  การพัฒนา

สัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ยังอยู่ในวงจ้ากัด เนื่องจากการขาด

เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม  ตลอดจนการขาดแหล่งสินเชื่อ  

นอกจากนี้การกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี  เป็นปัญหาหลักท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ 

8) ปัจจัยภัยธรรมชาติท่ีเกิดประจ้าในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา  เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก  ส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาค

การประมง 
 

สถานการณ์เศรษฐกิจการประมง ปี 2555 และ 2556 

1) การผลิต 

คาดการณ์ผลผลิตรวมปี  2555  เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปี 2554 

ร้อยละ 1.24 เฉลี่ยมีผลผลิตรวม ประมาณ 3.03 ล้านตัน  แยกเป็น

ผลผลิตท่ีได้จากการจับจากธรรมชาติท้ังจากการท้าประมงทะเล  1.59  

ล้านตัน  คิดเป็นร้อยละ  52.59  ลดลงจากปี  2554  ร้อยละ  1.25  และ

การท้าประมงน้้าจืด  0.211 ล้านตัน    คิดเป็นร้อยละ 7 นั้น  ลดลงจากปี  

2554 ร้อยละ 6.8 เช่นกัน  ซึ่งเกิดจากปัญหาการเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรประมงและปัญหาอุกภัย  ท้าให้ปริมาณผลผลิตส่วนหนึ่งไม่ถูก

บันทึกผ่านระบบตลาด แต่ผลผลิตท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด

ประมาณการว่ามีผลผลิต 0.430 ล้านตัน  ซึ่งมีสัดส่วนของผลผลิต

ประมาณร้อยละ 14.22 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27  หากไม่มีปัญหาอุทกภัย

เกิดขึ้นและจากการเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 0.792 ล้านตัน  หรือร้อยละ 

26.21  กลับลดลงเล็กน้อยจากปี  2554  ร้อยละ 2.33  อาจจะได้รับ

ผลกระทบจากกการใช้มาตรา 9 ในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 

2) การส่งออก 

จากข้อมลูสถิติการประมง กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง 

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง  โดยคาดว่าแนวโน้มมูลค่าการส่งออกสินค้า

ประมงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีส่วนใหญ่พึงพาวัตถุดิบ

ภายในประเทศ จะเห็นได้จากแผนภูมิท่ีมีมูลค่าการน้าเข้าต้่ากว่ามูลค่า

การส่งออก ท้าให้ประเทศไทยได้เปรียบในดุลการค้าจากการส่งออก



สินค้าประมง  โดยแนวโน้มในปี  2556  การผลิตและส่งออกขยายตัว

ตาม     ความการของตลาดหลักท่ีมีต่อเนื่อง  ยกเว้นกุ้งแช่แข็ง  แปรรูป  

และอาหารทะเลกระป๋อง  ท่ีลดลงตามปริมาณวัตถุดิบและความต้องการ

ท่ีลดลงตามภาวะเศรษฐกิจท้ังในและต่างประเทศ  

 

(ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย  สรุปภาพรวมภาวะ

เศรษฐกิจและธุรกิจ  ไตรมาสท่ี 2 และแนวโน้มไตรมาสท่ี 3 ปี 2556) 

อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง  การผลิตและส่งออก

อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง      ไตรมาสท่ี 2 ลดลงจากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน  เนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับสูงขึ้น  ประกอบกับความ

ต้องการของตลาดตะวันออกกลาง  ญี่ปุ่น  และอเมริกา  ลดลงจากวิกฤต

เศรษฐกิจโลก  ท้าให้ผู้ประกอบการบางรายต้องปรับตัว โดยการขยาย

ตลาดในประเทศ  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายโดยการใช้

วัตถุดิบ  เช่น ผักหรือแป้ง  เป็นองค์ประกอบเพ่ิมขึ้น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  

รวมท้ังการเพ่ิมตราสินค้าใหม่ เพ่ือเจาะกลุ่มตลาดมุสลิมมากขึ้น  ส่วน

ด้านราคาขายปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามราคาวัตถุดิบ  อุตสาหกรรมสัตว์น้้าแช่

แข็ง  แปรรูป  การผลิต และการส่งออกอาหารทะเลแช่แข้งและแปรรูป  

โดยเฉพาะกุ้งไตรมาสท่ี 2 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  ตาม

ปริมาณวัตถุดิบท่ีลดลงจากปัญหาโรคระบาด EMS ประกอบกับความ

ต้องการของตลาดหลัก (ญี่ปุ่น) ชะลอตัว  เป็นผลจากวิกฤติเศรษฐกิจ

ของประเทศญี่ปุ่น  ท้าให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป  โดยเน้นราคา

มากกว่าคุณภาพของสินค้า  จึงท้าให้ความต้องการบริโภคอาหารทะเล

ลดลง  ด้านราคาขายปรับตัวเพ่ิมขึ้นแต่ไม่สามารถชดเชยกับต้นทุนท่ี

เพ่ิมข้ึนได้  ท้าให้ Margin ลดลงได้ 

 
 

          มูลค่าการส่งออก – น้าเข้าสินค้าประมงของไทยปี 2550-

2555 
 



 
 

ท่ีมา : ข้อมูลสถิติการประมง กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง  ศูนย์

สารสนเทศ กรมประมง 

 

 

           ปริมาณและมูลค่าส่งออกสินค้าประมงของไทยปี 2553 - 

2556  (ม.ค.-มิ.ย.) 

 

 



หนงัสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

 

เรียน     คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

            ..............................องค์การสะพานปลา...........................ได้

ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี......30.....เดือน.....

กันยายน.....พ.ศ.....2555....ด้วยวิธีการท่ี.............องค์การสะพานปลา

............ก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล

ว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  ภายในด้าน

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่ง

รวมถึงการดูแลรักษา ทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความ

เสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตด้าน ความเชื่อมั่นได้

ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตาม

กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายซึ่งรวมถึง

ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

 จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ................

องค์การสะพานปลา..............ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี........30........เดือน.......

กันยายน......พ.ศ......2555........เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ี

ก าหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ตามท่ีกล่าวในวรรคแรก 

 

 

            ล า ย มื อ ชื่ อ

........................................................... 



               (นายวิ รัช   เถื่ อนยืน

ยงค์) 

                     ต าแหน่ง . . . .ผู้ อ านวยการ

องค์การสะพานปลา) 

             วั น ท่ี . . . 2 2 . . . . เ ดื อ น . . .

พฤศจิกายน...พ.ศ....2555 



รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการองคก์ารสะพานปลามีรายละเอียดดงัน้ี 
นายภานุ  อุทยัรัตน์ นายวิรัติ  ศกัด์ิจิรพาพงษ์ นายศุภชยั  จงศิริ นายพงษพิ์สุทธ์ิ  จินตโสภณ นายสมศกัด์ิ  ลออเอ่ียม นายจิรายสุ  เนาวเกตุ นายสถาพร   อ่ิมใจ 

-  ประธานกรรมการ
องคก์ารสะพานปลา 
 1 คร้ัง /เดือน  
 7,500 บาท 

-  กรรมการองคก์ารสะพานปลา 
1 คร้ัง/เดือน  6,000 บาท 
-  ประธานกรรมการ
คณะอนุกรรมการดา้น
ยทุธศาสตร์การบริหาร 
ขององคก์ารสะพานปลา 1 คร้ัง/
เดือน  7,500 บาท 
- กรรมการคณะกรรมการ
ตรวจสอบขององคก์ารสะพาน
ปลา1 คร้ัง/เดือน  6,000 บาท 
-  อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการดา้นการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี และดา้นการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม
ขององคก์ารสะพานปลา 1 คร้ัง/
เดือน  6,000 บาท 

-  กรรมการองคก์ารสะพาน
ปลา 1 คร้ัง/เดือน  6,000 บาท 
เป็น อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการดา้น
ยทุธศาสตร์การบริหารของ
องคก์ารสะพานปลา  1 คร้ัง/
เดือน  6,000 บาท 
-  ประธานคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการดา้นการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และดา้น
การแสดงความรับผิดชอบต่อ
สงัคมขององคก์ารสะพานปลา
1 คร้ัง/เดือนขององคก์าร
สะพานปลา 1 คร้ัง/เดือน  
7,500 บาท 
-  อนุกรรมการ 
คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียงองคก์ารสะพาน
ปลา 1 คร้ัง/เดือน  6,000 บาท 
-  ประธานคณะอนุกรรมการ 
คณะอนุกรรมการพิจารณา
ก าหนดผลตอบแทน
ผูอ้  านวยการองคก์ารสะพาน
ปลา 1 คร้ัง/เดือน  7,500 บาท 

-  กรรมการองคก์ารสะพาน
ปลา 1 คร้ัง/เดือน  6,000 
บาท 
-  กรรมการคณะกรรมการ
ตรวจสอบขององคก์าร
สะพานปลา 1 คร้ัง/เดือน  
6,000 บาท 
-  ประธานคณะอนุกรรมการ 
คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียงองคก์ารสะพาน
ปลา 1 คร้ัง/เดือน  7,500 
บาท 

-  กรรมการองคก์ารสะพาน
ปลา 1 คร้ัง/เดือน  6,000 บาท 
-   ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบขององคก์ารสะพาน
ปลา 1 คร้ัง/เดือน   7,500 บาท 
-  อนุกรรมการ 
คณะอนุกรรมการบริหาร   
ความเส่ียงองคก์ารสะพานปลา 
1 คร้ัง/เดือน  6,000 บาท 

-  กรรมการองคก์ารสะพาน
ปลา 1 คร้ัง/เดือน  6,000 
บาท 
-  ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการกิจการ
สมัพนัธ์องคก์ารสะพาน
ปลา  1 คร้ัง/เดือน   7,500 
บาท 
- ประธานกรรมการ คณะ
กรรมกาส่งเสริมการประมง  
1 คร้ัง/เดือน   7,500 บาท 

-  กรรมการองคก์ารสะพาน
ปลา 1 คร้ัง/เดือน  6,000 
บาท 
-  อนุกรรมการ 
คณะอนุกรรมการดา้น
ยทุธศาสตร์การบริหารและ
กลัน่กรองงานขององคก์าร
สะพานปลา  1 คร้ัง/เดือน  
6,000 บาท 
-  ประธาน
คณะอนุกรรมการ 
คณะอนุกรรมการพิจารณา
ก าหนดผลตอบแทน
ผูอ้  านวยการองคก์าร
สะพานปลา 1 คร้ัง/เดือน 

หมายเหตุ   กระทรวงการคลงัก าหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไดรั้บค่าตอบแทนเพียง 2 คณะ ใน 1 เดือน  ยกเวน้คณะกรรมการตรวจสอบให้ไดรั้บทุกเดือน 



รายนามคณะกรรมการสง่เสรมิการประมงขององค์การสะพานปลา ปงีบประมาณ 2555 

 

 

นายจิรายุส  เนาวเกต ุ

ประธานกรรมการ 

 

    ผู้อ านวยการ     ประธานสมาคมการประมง         นายกสมาคมอาหาร        นายรักษา  ไม้งาม       รองผู้อ านวยการ          รอง

ผู้อ านวยการ          รองผูอ้ านวยการ นายกสมาคมสมาพันธ์  

องค์การสะพานปลา          แห่งประเทศไทย               แช่เยือกแข็งไทยหรือผูแ้ทน         องค์การสะพานปลา     องคก์ารสะพานปลา      

องค์การสะพานปลา         ชาวประมงพ้ืนบ้าน 

                        หรือผู้แทน           ด้านธุรกิจ            ด้านปฏิบัติการ               ดา้นบริหาร                 

แห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ  ค าสั่งองค์การสะพานปลาท่ี 223/2555 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2555 แต่งต้ังนายกสมาคมสมาพันธ์

ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย (นายสะมะแอ  เจ๊ะมูดอ)  

    เป็นกรรมการส่งเสริมการประมงเพ่ิมเติม 

รายละเอยีดการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการองคก์ารสะพานปลา 



ในคณะกรรมการส่งเสริมการประมง ตามค าส่ังองค์การสะพานปลาที่ 104/2555  ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 

โดยมีนายจิรายุส  เนาวเกตุ  กรรมการองค์การสะพานปลาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมการประมง 

คณะกรรมการชุดนี้มีการประชุมในปีงบประมาณ 2555 จ านวน  4  ครั้ง ดังนี้ 

 ต.ค. 54 พ.ย. 54 ธ.ค. 54 ม.ค. 55 ก.พ. 55 มี.ค. 55 เม.ย. 

55 

พ.ค. 55 มิ.ย. 55 ก.ค. 55 ส.ค. 55 ก.ย. 55 

ประชมุครั้งที ่ - - - - - - - 1/2555 2/2555 3/2555 4/2555 - 

กรรมการที่

เข้า 

- - - - - - - 1 1 1 1 - 

กรรมการ

ทั้งหมด 

- - - - - - - 1 1 1 1 - 

% กรรมการที่

เข้า 

- - - - - - - 100% 100% 100% 100% - 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรา้งคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ปงีบประมาณ 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  ในคณะกรรมการตรวจสอบขององคก์าร

สะพานปลา ประจ าปงีบประมาณ 2555 

( พฤษภาคม 2555 - กนัยายน  2555 ) 

นายธรรมศักดิ์   ลออ

เอ่ียม 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

นายพงษ์พิสุทธ์  

จินตโสภณ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

นายจิรายุส  เนาว

เกตุ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

นายเริงโรจน์  เฉลิม

โรจน์ 

เลขานุการ 



ประชุมครั้งท่ี/ 

เม่ือวันท่ี 

1/2555 

15 มิ.ย. 55 

2/2555 

30 มิ.ย. 55 

3/2555 

28 ส.ค. 55 

4/2255 

27 ก.ย. 55 

กรรมการท่ี

เข้า 
3 3 3 3 

กรรมการ

ท้ังหมด 
3 3 3 3 

% กรรมการท่ี

เข้า 

100% 100% 100% 100% 

 



โครงสรา้งคณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งขององค์การสะพานปลา  ปงีบประมาณ  2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                          

 

 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  ในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขององค์การสะพาน

ปลา  ประจ าปงีบประมาณ  2555 

ตามค าสัง่องคก์ารสะพานปลา  ที่  155/2555  ลงวนัที ่ 17  กรกฎาคม  2555 

 

เดือน/ปี ต.ค. 54 พ.ย. 

54 

ธ.ค. 

54 

ม.ค. 

55 

ก.พ. 

55 

มี.ค. 

55 

เม.ย. 

55 

พ.ค. 

55 

มิ.ย. 

55 

ก.ค. 

55 

ส.ค. 

55 

ก.ย. 

55 

นายพงษ์พิสุทธ์ิ  จินต

โสภณ 

ประธานคณะอนุกรรมการ 

นายศุภชัย  จงศิริ 

อนุกรรมการ 

นายวิรัช  เถื่อนยืน

ยงค์ 

อนุกรรมการ 

 

นายสุรพงษ์  เย็น

ใจ 

อนุกรรมการ 

 

นายธรรมศักดิ์  ลออ

เอี่ยม อนุกรรมการ 

 

นางสาวปิยวรรณ  แก้วกล้า 

เลขานุการ 

นายประมวล  รักษ์

ใจ 

อนุกรรมการ 

 

นายภูมิจิตต์  

พงษ์พันธ์ุงาม 

อนุกรรมการ 

 

นายรักษา  ไม้

งาม 

อนุกรรมการ 

 



ประชุมครั้ง

ท่ี 
         1/55 2/55  

กรรมการท่ี

เข้า 
         2 2  

กรรมการ

ท้ังหมด 
         3 3  

% 

กรรมการท่ี

เข้า 

         67% 67%  

 



 

 

 

 

โครงสรา้งคณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูอ้ านวยการองคก์ารสะพานปลา  ปงีบประมาณ 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายศุภชัย  จงศิริ 

ประธานกรรมการ 

นายวิรัติ  ศักดิ์จิรพา

พงษ์ 

กรรมการ 

นายสุรพงษ์  เย็นใจ 

เลขานุการ 

นายธรรมศักดิ์  ลออ

เอ่ียม 

กรรมการ 



 

 



เดอืน ปี  ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ีค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ิย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

คณะกรรมการกจิการสมัพนัธอ์งคก์ารสะพานปลา ปีงบประมาณ 2555

ตามค าส ัง่องคก์ารสะพานปลา ที ่106/2555  ลงวนัที ่1  มถินุายน  2555

รายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการกจิการสมัพนัธอ์งคก์ารสะพานปลา

ปีงบประมาณ 2555

ตามค าส ัง่องคก์ารสะพานปลา ที ่106/2555 ลงวนัที ่18  พฤษภาคม  2555



ประชุมคร ัง้ที่ 10/54  11/54  12/54  1/55  2/55  3/55  4/55  5/55  6/55  7/55  8/55  9/55

กรรมการท ัง้หมด1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

% กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



โครงสร้างคณะอนุกรรมการดา้นยทุธศาสตร์การบริหารขององคก์ารสะพานปลา  ปีงบประมาณ  2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการองคก์ารสะพานปลา 
ในคณะอนุกรรมการดา้นยทุธศาสตร์การบริหารขององคก์ารสะพานปลา ประจ าปีงบประมาณ 2555 

ประชุมคร้ังท่ี/ 
เม่ือวนัท่ี 

1/2555 
สิงหาคม 2555 

2/2555 
สิงหาคม 2555 

3/2555 
กนัยายน  2555 

กรรมการท่ีเขา้ 2 2 2 
กรรมการทั้งหมด 2 2 2 
% กรรมการท่ีเขา้ 100% 100% 100% 

 

หมายเหตุ   ในปีงบประมาณ  2555  คณะกรรมการองคก์ารสะพานปลาไดค้รบวาระ  เม่ือวนัท่ี  16 พฤศจิกายน  2554  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่        เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม  2555  
โดยเร่ิมมีการประชุมคร้ังท่ี 1 ในเดือนสิงหาคม  2555 

นายวรัิติ  ศกัด์ิจิรพาพงษ ์

กรรมการองคก์ารสะพานปลา 
ประธานอนุกรรมการฯ 

นางภสัฐาปนี  มหาวรสินธรณ์ 

กรรมการองคก์ารสะพานปลา 
อนุกรรมการฯ 

นายวรัิช  เถ่ือนยนืยงค ์

ผูอ้  านวยการองคก์ารสะพานปลา 
อนุกรรมการฯ 

นายรักษา  ไมง้าม 

รองผูอ้  านวยการองคก์ารสะพานปลา 
อนุกรรมการฯ 

นายประมวล   รักษใ์จ 
รองผูอ้  านวยการ ดา้นปฏิบติัการ  

อนุกรรมการฯ 
 

นายภูมิจิตต ์ พงษพ์นัธุ์งาม 

รองผูอ้  านวยการ ดา้นธุรกิจ 
อนุกรรมการฯ 

นายราชนัย ์ วงษศิ์ริ 
ท่ีปรึกษาคณะท างานโครงการ 
พฒันาสะพานปลากรุงเทพ 

อนุกรรมการฯ 

นายจรูญเดช  เจนจรัสสกุล 

ผูท้รงคุณวฒิุ 

อนุกรรมการฯ 

นายสุเมธ  ชยัเลิศวณิชกุล 
ผูท้รงคุณวฒิุ 

อนุกรรมการฯ 

นางสุชาดา  รัตนาคม 

ผูอ้  านวยการส านกัอ  านวยการ 
เลขานุการฯ 



 
 
  



 

นโยบายและแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี (CG)  และการแสดง

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม  (CSR 

ขององคก์ารสะพานปลา 

 

1.  การก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good  Governance) 

2.  ให้มีการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  (Fair  Operation  Pratices) 

3.  ให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

(Human  Rights 

4.  ให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  (Consumer  Issues) 

5.  ให้มีการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  (Community  Involvement  and  

Development) 

6.  ให้มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  (The  Environment) 

7.  ให้มีการจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  (Corporation  Social  

Responsibility  Report) 

 

 

 



กิจกรรมการด าเนนิงานดา้นการแสดงความรบัผดิชอบต่อสังคม  ประจ าปี

งบประมาณ  2555 

(Corporate  Social  Responsibility  :  CSR) 

 

   ในปีงบประมาณ  2555  ส านักงานส่งเสริมการประมง ได้

ช่วยเหลือและอุดหนุนสถาบันการประมงและชาวประมง เป็นเงินท้ังสิ้น  

1,710,447.90   บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบ

สตางค์)   ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว ดังนี้ 

๑. งานส่งเสริมสถานะและสวัสดิการ จ านวนเงินทั้งสิ้น  548,675  

บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันหก 

ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

๑.๑  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของลูกเรือประมง ร่วมกับ

กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล

สงขลา(บ้านสุขสันต์)  เพ่ือให้บริการเชิงรุก ในการให้ค าแนะน าปรึกษา 

และให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ท้ังบน

ฝั่งและบนเรือตลอดจนพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล 

งบประมาณในการด าเนินการ 100,000.00  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

    



     

  

1.2 โครงการจัดท าลูกบอลจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM Ball) เพ่ือผลิต

ลูกบอลจุลินทรีย์ชีวภาพ เพ่ือแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ี

ประสบภัยน้ าท่วม ซึ่งเกิดอุทกภัยร้ายแรงขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศ 

จ านวนเงิน 248,675.00  บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้า

บาทถ้วน)   

 

    

 

    



 

1.3 อุปกรณ์กู้ภัยทางทะเล เป็นเงินสมทบจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทาง

ทะเลเพ่ือเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ชาวประมงผู้ประสบภัย

ทางทะเล โดยมอบให้แก่สมาคมชาวประมงร่วมใจปากน้ าชุมพร จ านวนเงิน  

200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

2. ส่งเสริมอาชีพ  จ านวนเงินท้ังสิ้น  431,617.90  บาท (สี่แสนสาม

หมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ด 

บาทเก้าสิบสตางค์) 

2.1 โครงการส่งเสริมการอบรมฝึกฝนอาชีพเสริมให้กับกลุ่ม

แม่บ้านในชุมชนชาวประมง ปีละ ๒  

ครั้ง จ านวนเงิน  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

ครั้งที่ 1  ร่วมกับชมรมประมงพ้ืนบ้านเรือเล็ก จังหวัด

ระยอง และ วิทยาลัยเทคนิคระยอง   หลักสูตร “ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

น้ า การท าข้าวเกรียบปลาและกุนเชียงปลา” เม่ือวันท่ี  6  มีนาคม  2555   

ณ. ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคระยอง ถนนตากสินมหาราช ต าบลกุนเชียง

ปลา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  28  คน 

งบประมาณด าเนินการ   50,000.00  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 2  ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรท าประมงสิชลและกรม

ประมง  หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ า การท าปลาหวาน 

ลูกชิ้นปลา ปลาแผ่น และข้าวเกรียบกุ้ง ปลา เมื่อวันท่ี 18 - 19  กรกฎาคม 

2555  ณ.ส านักงานกลุ่มเกษตรกรท าประมงสิชล หมู่ท่ี  3 ต าบลสิชล อ าเภอ

สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  40  คน 

งบประมาณด าเนินการ  50,000.00  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

    

 



    

 

 

 

 

 

    

2.2   โครงการส่งเสริมการอบรมความรู้ด้านสุขอนามัยแก่

ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการประมง  ปีละ 2  ครั้ง 

จ านวนเงิน  31,617.90  บาท  (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบ

สตางค์) 

    ครั้งที่ 1  ร่วมกับกรมประมง ในหลักสูตร “ความรู้ด้าน

สุขลักษณะการดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ าตามมาตรฐานสากล” เม่ือวันท่ี  3 

– 4  เมษายน  2555  ณ. โรงแรมนิภาการ์เด้น  ต าบลมะขามเต้ีย   อ าเภอ



เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีผู้เข้าร่วมประชุม  50  คน งบประมาณในการ

ด าเนินการ  17,871.90  บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท

เก้าสิบสตางค์) 

 

   

 

 

 

 

ครั้งที่ 2  ร่วมกับกรมประมง ในหลักสูตร “ความรู้ด้าน

สุขลักษณะการดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ า และการดูแลสุขอนามัยแก่

ชาวประมง” เม่ือวันท่ี  21  สิงหาคม   2555   ณ. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมง

พ้ืนบ้านปากคลองปราณ ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัด



ประจวบคีรีขันธ์  มีผู้เข้าร่วมประชุม  55  คน งบประมาณในการด าเนินการ  

13,746.00  บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยส่ีสิบหกบาทถ้วน) 

  2.3  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (การเก็บรักษาความสดของสัตว์น้ าให้ยืนยาวและการ

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้น้ าแข็งเหลว) 

ร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือพัฒนา

เครื่องท าน้ าแข็งเหลว  (ICE SLURRY  GENERATOR)  เพ่ือน ามาใช้

เป็นอุปกรณ์ส่งเสริมการเก็บรักษาคุณภาพสัตว์น้ าอย่างถูกสุขอนามัยบน

เรือประมง  ระบบน้ าแข็งเหลวเพ่ือใช้ในด้านการประหยัดพลังงาน โดยใช้

พลังงานท่ีมีมาจากการขับเคลื่อนเครื่องจักรใหญ่ ท้ังนี้เพ่ือส่งเสริมให้เกิด

ประโยชน์จากน้ ามันอย่างคุ้มค่าระหว่างที่เรือวิ่งไป-กลับจากแหล่งท าการ

ประมง หรือขณะท าการประมงน้ าแข็งเหลวนี้จะถูกผลิต และเก็บสะสมในถัง

หรือห้องเก็บปลาไว้เพ่ือพร้อมใช้งาน  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายส าหรับการเก็บรักษาคุณภาพสัตว์น้ า 

เพ่ิมความสะดวกสบาย ประหยัดแรงงาน  งบประมาณในการด าเนินการ 

100,000.00  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

     

 

      



 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

  2.4 การขุดร่องน้ า เป็นเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการขุดร่องน้ า

บริเวณหน้าท่าเทียบเรือประมงสงขลา โดยมอบให้แก่สมาคมประมงสงขลา 

จ านวนเงิน 200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 

3. เงินอุดหนุน  จ านวนเงินท้ังสิ้น  630,155.00 บาท  (หกแสนสาม

หมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 



3.๑ ให้ทุนการศึกษาด้านการประมง จ านวน  16 ทุน  เป็นเงิน  

158,000.00 บาท                         (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน  3  ทุน ๆ ละ 

 12,000  บาท 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน  2  ทุน ๆ ละ

 12,000  บาท 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จ านวน  2  ทุน ๆ ละ

 12,000  บาท 

มหาวิทยาบูรพา   จ านวน  1  ทุน ๆ ละ

 12,000   บาท 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จ านวน  1  ทุน ๆ ละ

 12,000   บาท 

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน  1 ทุน ๆ 

ละ  12,๐000 บาท 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  จ านวน  4 ทุน ๆ ละ

 6,500 บาท 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม จ านวน  2 ทุน ๆ 

ละ 6,000 บาท 

 

 

 



    

 

3.2 เงินอุดหนุนการด าเนินงานของสมาคม กลุ่ม สหกรณ์ประมง  

เป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือการด าเนินงานของสมาคมการประมงแห่งประเทศ

ไทย และเงินอุดหนุนสมาคมการประมง กลุ่มเกษตรกรท าประมง ตลอดจน

สหกรณ์ประมง เป็นเงิน    275,000.00  บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท

ถ้วน) 

   3.3 เงินสมทบช่วยเหลือชาวประมงกรณีฉุกเฉิน เป็นเงินสมทบ

ช่วยเหลือเบาเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ  

จ านวนเงิน  69,250.00  บาท  (หกหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

3.4 เงินสมทบจัดพิมพ์เอกสาร/วารสาร/ข่าวสาร เกี่ยวกับการ

ประมง รวมเป็นเงิน 127,905.00บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้า

บาทถ้วน) 

- สมทบการจัดพิมพ์วารสารการประมง กรมประมง  จ านวน

เงิน  30,000.00  บาท  

(สามหม่ืนบาทถ้วน)   

- จัดพิมพ์รายงานประจ าปีองค์การสะพานปลา ประจ าปี   

2554  จ านวนเงิน   97,905.00    บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันเก้า

ร้อยห้าบาทถ้วน)  

4. ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล จ านวน 

๘ ทุน รวมเป็นเงิน  



100,000.00 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  โดยแยกตามระดับชั้นได้  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ    10,000   บาท 

 จ านวน   1  ทุน 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ  12,000   บาท 

 จ านวน   4  ทุน 

  ระดับปริญญาตรี ทุนละ     14,000   บาท 

 จ านวน  3  ทุน 

        



 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขององค์การสะพานปลา 

ประจ าปงีบประมาณ  2255 

…………………………………. 
 

เสนอ  คณะกรรมการองคก์ารสะพานปลา 
 

  ในปีงบประมาณ  2555  คณะกรรมการตรวจสอบองค์การ

สะพานปลา  ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งองค์การสะพาน

ปลาท่ี 105/2555  ลงวันที่ 18  พฤษภาคม  2555  ประกอบด้วย 

1. นายธรรมศักดิ์   ลออเอี่ยม  เป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายพงษ์พิสุทธิ์  จินตโสภณ  เป็นกรรมการ 

3. นายจิรายุส       เนาวเกตุ  เป็นกรรมการ 

4. ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ 

ท้ังนี้ต้ังแต่วันที่  11  พฤษภาคม  2555  เป็นต้นไป 
 

คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา  มีขอบเขต

หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรว่าด้วย  วัตถุประสงค์  อ านาจ

หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการขององค์การสะพานปลา 

พ.ศ. 2553 ในปีงบประมาณ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบของ

องค์การสะพานปลา มีการประชุมรวม  4  ครั้ง  สรุปสาระส าคัญ  ดังนี้  

1. สอบทานความเชื่อถือได้รายงานทางการเงิน  และการ

เปิดเผยข้อมูล 

1.1 สอบทานและพิจารณารายงานงบการเงินและผลการ

ด าเนินงานขององค์การ      สะพานปลา 

1.1.1.  สอบทานและพิจารณารายงานงบการเงินและ

ผลการด าเนินงานขององค์การสะพานปลา  ไตร

มาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ 

2554 

1.1.2.  สอบทานและพิจารณารายงานงบการเงินและ

ผลการด าเนินงานขององค์การสะพานปลา  ไตร

มาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 

2554 



1.1.3.  สอบทานและพิจารณารายงานงบการเงินและ

ผลการด าเนินงานขององค์การสะพานปลา  ไตร

มาสท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2554 

1.2  สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของ

องค์การสะพานปลา ของส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ  2553  ส านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน   ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

แนวทางปรับปรุงแก้ไขเฉพาะในส่วนของลูกหนี้เงินกู้

โครงการพัฒนาการประมง  ดังนี้ 

 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ 

   พบว่า องค์การสะพานปลามียอด

ลูกหนี้โครงการพัฒนาการประมง

และดอกเบี้ยค้างรับ จ านวน 35.09 

ล้านบาท  ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ไว้ จ านวน 26.16 ล้านบาท  

คงเหลือลูกหนี้โครงการพัฒนาการ

ประมง สุทธิ จ านวน  8.93 ล้าน

บาท 

    ผู้บริหาร  ควรก าชับให้เจ้าหน้าท่ี

ท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดให้มีการช าระหนี้

โดยเร็วนับแต่วันครบก าหนดช าระ 

และติดตามผลของการด าเนินคดี

อย่างต่อเนื่องอย่าให้ขาดอายุความ 

 

 

 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ 

   การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็น

จ านวนมาก ดังกล่าวได้ประมาณ

การจากลูกหนี้ท่ีคาดว่าจะเก็บเงิน

ไม่ได้นโยบายการบัญชีข้อ  2.2 

และเป็นหนี้ที่ค้าง   

ช าระเกิน 1 ปี อาจส่งผลสภาพ

คล่องทางการเงิน   ขององค์

สะพานปลาได้ 

 

 

   



คณะกรรมการตรวจสอบฯ  มีความเห็นว่าควรรายงานหนี้

ของโครงการฯ  ให้ ท่ีประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  

พิจารณา เนื่องจากเป็นหนี้ท่ีมีจ านวนมากถึง 35.09 ล้านบาท และมีการ

ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ถึง  26.16 ล้านบาท  มีผลต่อฐานะการเงิน

และสภาพคล่อง ขององค์การ     สะพานปลา โดยรายงานเกี่ยวกับ

สัญญาว่าเป็นอย่างไร   วงเงินการปล่อยสินเชื่อเท่าไหร่ หลักเกณฑ์การ

ปล่อยสินเชื่อ โครงการฯ นี้เป็นอย่างไร  อาศัยกฎระเบียบ อ านาจใดใน

การพิจารณา  ท าไมถึงติดตามหนี้ไม่ได้   ถ้าอยู่ระหว่างฟ้องร้อง

สถานการณ์ด าเนินคดีเป็นอย่างไร  มีหลักประกันท่ีสามารถเรียกเก็บ

แทนเงินได้หรือไม ่

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้อ านวยการองค์การสะพาน

ปลา  สั่งการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท ารายละเอียดข้อมูลของลูกหนี้

โครงการพัฒนาการประมง  จ านวน 35.09  ล้านบาท (เช่น สัญญาเป็น

อย่างไร  วงเงินการปล่อยสินเชื่อเท่าไหร่ หลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ

โครงการฯ  นี้เป็นอย่างไร  อาศัยกฎระเบียบ อ านาจใดในการพิจารณา) 

และหากเป็นหนี้ที่อยู่ระหว่างด าเนินคดี  และหรือมีการสอบสวนพนักงาน  

ให้รายงานสถานการณ์ด าเนินคดีท่ีฟ้องร้อง  โดยมอบให้ส านักงาน

บริหารหนี้ด าเนินการและได้น าเสนอให้คณะกรรมการองค์การสะพาน

ปลาพิจารณาด าเนินการแล้ว 

2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ขององค์การสะพานปลา พบว่ามีหน่วยรับตรวจบาง

หน่วยงาน  มีการจัดท าระบบควบคุมภายในโดยจัดท าเป็น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และบางหน่วยงานยังไม่มีการ

จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน

และจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน   ควรปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การ

สะพานปลาได้มีมติไว้ 

3. สอบทานการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  

ระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง  พบว่า  หน่วยรับ

ปฏิบั ติตามระเบียบข้อบังคับ อสป. และกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องอาทิ เช่น 

- ชื่อสถานท่ีประกอบการทางภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ถูกต้อง 

เช่น หลักฐานการเบิกค่าใช้บริการ ADSL และ

หลักฐานการเบิกค่าน้ าประปา 



- การจัดซื้อจัดจ้างท าความสะอาด  ผู้ควบคุมงานกรอก

รายละเอียดไม่ครบถ้วน   แบบบันทึกการควบคุมงานฯ 

ไม่ครอบคลุมเงื่อนไขท่ีส าคัญ  กรรมการการจ้างลง

ลายมือชื่อเป็นผู้ควบคุมงาน  ไม่เป็นไปตามค าสั่ง อสป. 

79/2552 

- การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง  ผู้เบิกเงินแนบเอกสารการ

เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 

- การเบิกค่าใช้บริการ ADSL  บันทึกรายจ่ายผิด

ประเภท 

- การเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงจักรยานยนต์ส่วนตัว  ไม่ได้

ใช้แบบฟอร์ม กง. 58 ก. ตามท่ี อสป. ก าหนด 

- หนี้ค้างช าระของโครงการพัฒนาการประมง ซึ่งบาง

รายมีหนี้ค้างช าระหลายปี    อาจขาดอายุความได้ 

 

 

4. สอบทานการปฏิบัติงาน  และรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในท่ีส านักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง 

โครงการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปร

รูปให้แก่กรมและโครงการเครื่องสูบน้ าใช้เชื้อเพลิง LPG 

5. เรื่องอื่นๆ  

5.1  ให้ความเห็นชอบการสอบทานกฎบัตร  ว่าด้วย 

วัตถุประสงค์  อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา 

พ.ศ. 2553 

5.2  ให้ความเห็นชอบให้ยกเลิกกฎบัตร   ว่ าด้วย 

วัตถุประสงค์  อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

ส านักตรวจสอบภายใน พ.ศ.2551 และเห็นชอบให้

ใช้กฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์  อ านาจ หน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบของส านักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 

2554 แทน 

5.3  อนุมัติ แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว  ต้ังแต่

ปีงบประมาณ  2556-2560 และแผนการตรวจสอบ

ภายในประจ าปีงบประมาณ  2556 



5.4  อนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุง

การปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายใน  ประจ าปี

งบประมาณ  2556 

5.5  ให้ความเห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ

ภายใน  ขององค์การสะพานปลา พ.ศ. 2555 

5.6  อนุมัติแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ผู้ตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 

5.7  ให้ความเห็นชอบการปรับแผนการตรวจสอบภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ 2556ในไตรมาสท่ี 4 

5.8  ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีงบประมาณ 2555 

ของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

5.9  ให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  ขององค์การสะพานปลา  ประจ าปี

งบประมาณ 2555    

5.10 ให้ความเห็นชอบการเลื่อนระดับต าแหน่งของ

ปุญชรัสมิ์  วิสุทธิ์เสรีวงศ์ จากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

ภายในระดับ 5 เป็นระดับ 6 และเห็นชอบให้เลื่อนขั้น

เงินเดือนผู้ตรวจสอบภายใน  ปีงบประมาณ  2555 คน

ละ 1 ขั้น รวม 3 คน 

5.11 รับทราบรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายใน   ประจ าบัญชี  2554  ของ

บริษัท  ทริสคอร์ปอเรชั่น  จ ากัด 

 

 

 

 

(ลง

นาม)....................................................................

........... 
 

      (นายธรรมศักดิ์   ลออ

เอ่ียม)   

            ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 



  ขององค์การสะพานปลา 

    วันที่  25  เดือน ตุลาคม  

2554 

    



แผนงานปี  2556 
 

แผนงานปี  2556  องค์การสะพานปลาได้จัดท าโครงการต่าง ๆ  

ภายใต้กลยุทธ์ตามแผนวิสาหกิจ  ปี  2556 - 2560  ซึ่งในแผนปฏิบัติการจะ

ประกอบด้วย  โครงการ  14  โครงการ  ใน 4  กลยุทธ์  ดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและเป็น

ธรรม  ประกอบด้วย  3  โครงการ  คือ 

 1)  โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพเพ่ือสนับสนุนการ

ท่องเท่ียว 

 2)  โครงการปรับปรุงส านักงานเป็นอาคารตลาดจ าหน่ายสินค้า

สัตว์น้ า  ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 

 3)  โครงการผลิตน้ าสะอาดส าหรับล้างสัตว์น้ า   ท่าเทียบ

เรือประมงระนอง 

กลยุทธ์ท่ี  2  เพ่ิมประสิทธิภาพในการท ารายได้  ประกอบด้วย  2  

โครงการ  คือ 

 1)  โครงการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูป

คุณภาพ 

 2)  โครงการสนับสนุนและพัฒนาการประมง 

กลยุทธ์ท่ี  3  เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง   

 1)  โครงการอบรมฝึกฝนอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชน

ประมง 

 2)  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 3)  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของลูกเรือประมง 

 4)  โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา 

กลยุทธ์ท่ี  4  เพ่ิมขีดความสามารถในการบริการจัดการ   

 1)  โครงการน าระบบการบริหารจัดการ  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐศาสตร์ 

 2)  โครงการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของ

รัฐวิสาหกิจ 



 3)  โครงการปรับปรุงการก าหนดทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  

และคุณลักษณะท่ีจ าเป็นต่องาน (Competency)  ในต าแหน่งต่าง ๆ 

 4)  โครงการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 5)  โครงการพัฒนาความรู้  ความสามารถบุคลากร 

 

 

 

 

 

 



ที่ตัง้หนว่ยงาน 

  

 

  องคก์ารสะพานปลา  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา  เลขท่ี  

211  ถนนเจริญกรุง  58  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์  0-2211-3672  โทรสาร  0-2212-5899 

www.fishmarket.co.th 

 

สะพานปลากรงุเทพ  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา  เลขท่ี  

211  ถนนเจริญกรุง  58   

แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์  0-2211-

4394  โทรสาร  0-2212-4690 

 

สะพานปลาสมุทรสาคร  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าท่าจีน  เลขท่ี  

1024  ถนนวิเชียรโชฎก   

ต้าบลมหาชัย  อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  โทรศัพท์  

0-3442-2803  โทรสาร  0-3482-0320 

สะพานปลาสมุทรปราการ  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา  

เลขท่ี  340  หมู่ท่ี  6  ถนน ท้ายบ้าน  ต้าบลท้ายบ้าน  อ้าเภอเมือง

สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์  0-2173-9046-7  

โทรสาร  0-2173-9051 

 

  สะพานปลานครศรธีรรมราช  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าปากพนัง  

หมู่ท่ี  4  ต้าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  อ้าเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  โทรศัพท์  0-7544-4033-4  โทรสาร  0-7544-

4039 

 

ท่าเทยีบเรอืประมงอ่างศลิา  ต้ังอยู่ริมทะเล  หมู่ท่ี  4  ต้าบล

อ่างศิลา  อ้าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  โทรศัพท์/โทรสาร  0-

3951-1176  ปัจจุบันให้กลุ่มเกษตรกรท้าประมงอ่างศิลาด้าเนินการ 

 



ท่าเทยีบเรอืประมงตราด  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าตราด  ต้าบลวัง

กระแจะ  อ้าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  โทรศัพท์/โทรสาร  0-3951-

1176 

 

ท่าเทยีบเรอืประมงหัวหนิ  ต้ังอยู่ริมทะเล  ปลายถนนชม

สินธุ์  ต้าบลหัวหิน  อ้าเภอ       

หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โทรศัพท์/โทรสาร  0-3251-1178   

 

  ท่าเทยีบเรอืประมงปราณบรุี  ต้ังอยู่ริมทะเล  ต้าบลปากน้้า

ปราณบุรี  อ้าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปัจจุบันให้เอกชน

เป็นผู้เช่าใช้พ้ืนท่ี  เนื่องจากเกิดสันดอนขวางทางเข้าออกของ

เรือประมง    

 

  ท่าเทยีบเรอืประมงชุมพร   ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าท่าตะเภา  

เลขท่ี  400  หมู่ท่ี  8  ต้าบลปากน้้า  อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  

โทรศัพท์  0-7725-1122  โทรสาร  0-7752-1130 

 

  ท่าเทยีบเรอืประมงหลงัสวน  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าหลังสวน  

ต้าบลปากน้้าหลังสวน  

 อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์  0-7752-1122  โทรสาร  

0-7752-1130 

ท่าเทยีบเรอืประมงระนอง   ต้ังอยู่ริมฝั่งคลองท่าด่าน  ถนน

สะพานปลา  ต้าบลปากน้้า  อ้าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  

โทรศัพท์  0-7781-6224  โทรสาร  0-7781-6223 

 

ท่าเทยีบเรอืประมงสุราษฎร์ธานี  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าตาปี  

เลขท่ี  3/1  ถนนตลาดล่าง         ต้าบลตลาด  อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์  0-7727-2545  โทรสาร  0-7728-

1545   

  



  ท่าเทยีบเรอืประมงภูเก็ต  ต้ังอยู่ริมฝั่งคลองท่าจีน  หมู่ท่ี  1  

ถนนศรีสุทัศน์  ต้าบลรัษฎา  อ้าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  โทรศัพท์  

0-7661-4151-4  โทรสาร  0-7661-4151 

 

  ท่าเทยีบเรอืประมงสงขลา 1  ต้ังอยู่ริมทะเลสาบสงขลา  

ถนนวิเชียรชม  ต้าบลบ่อยาง  อ้าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  

โทรศัพท์  0-7431-1444  โทรสาร  0-7431-3606  ปัจจุบันใช้เป็นท่ี

จอดพักเรือ  ลงน้้าแข็งและน้้ามันเชื้อเพลิงให้เรือประมง 

 

  ท่าเทยีบเรอืประมงสงขลา 2  (ทา่สะอา้น)  ต้ังอยู่ริม

ทะเลสาบสงขลา  บริเวณท่าสะอ้าน  เลขท่ี  1  ถนนท่าเทียบเรือ  ต้าบล

บ่อยาง  อ้าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  มีเนื้อท่ี  22 ไร่  3  งาน  

1.75  ตารางวา  โทรศัพท์  0-7432-4853  โทรสาร  0-7432-4856   

 

ท่าเทยีบเรอืประมงปัตตานี  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าปัตตานี  

ต้าบลบานา  อ้าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  โทรศัพท์  0-7341-

4112  โทรสาร  0-7341-4115 

 

 ท่าเทยีบเรอืประมงสตลู   ต้ังอยู่ริมฝั่งคลองบ้าบัง  ต้าบลต้า

มะลัง  อ้าเภอเมืองสตูล      จังหวัดสตูล  โทรศัพท์  0-7471-0633  

โทรสาร  0-7471-0634 

   

 ทา่เทียบเรอืประมงนราธิวาส  ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้าบางนรา  

เลขท่ี  56/7  ถนนตากใบ  ต้าบลบางนาค  อ้าเภอเมืองนราธิวาส  

จังหวัดนราธิวาส  โทรศัพท์  0-7352-2162  โทรสาร  0-7352-2161 
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