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สารจากประธานกรรมการองค์การสะพานปลา
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
ปี 2557 เป็นอีกปีหนึ่งซึ่งองค์การสะพานปลามีการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการ  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการปรับปรุงสุขอนามัยและโครงสร้าง
พื้นฐานของท่าเทียบเรือประมงรวม 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมงระนอง ปัตตานีและภูเก็ต
ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริการชาวประมง และ
ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงเป็นนโยบายสำ�คัญ
ขององค์การสะพานปลา และได้มกี ารดำ�เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์ให้สนิ ค้าสัตว์น�ำ
มีความสด สะอาด ลดการปนเปื้อนในขั้นตอนการขนถ่ายผ่านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ส่งออกสินค้าสัตว์นำ�ของไทย อีกทั้ง
เป็นการยกระดับราคาสินค้าสัตว์นำ�ให้กับชาวประมง  ในขณะที่ประชาชนชาวไทยได้บริโภค
อาหารทะเลทีส่ ด สะอาด ถูกสุขอนามัย ซึง่ เป็นอีกหนึง่ ภารกิจทีอ่ งค์การสะพานปลาให้ความสำ�คัญ
ตลอดมา

นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล
ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา

รายงานประจำ�ปี องค์การสะพานปลา 2557
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รศ. นาวาอากาศเอก ดร.ประสงค์
ปราณีตพลกรัง
กรรมการ

นายนิพนธ์ ฮะกีมี
กรรมการ

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม
เลขานุการคณะกรรมการ

พลตำ�รวจโท ระพีพัฒน์
ปาละวงศ์ี
กรรมการ

ประธานกรรมการ

นายภาณุ อุทัยรัตน์

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
กรรมการ

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

นายอัศน์เดช วานิชชินชัย
กรรมการ

BOARD
OF DIRECTORS

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
กรรมการ

นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

รายนามคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ 2557

รายงานประจำ�ปี องค์การสะพานปลา 2557

4

พลเรือโท เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ
กรรมการ

นายผณิศวร ชำ�นาญเวช
กรรมการ

นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
กรรมการ

ประธานกรรมการ

นายนิวตั ิ สุธมี ชี ยั กุล

นายจิรากร โกศัยเสวี
กรรมการ

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ถึง 27 มิถุนายน 2559

รายนามคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ 2557

นางสาวกัณญภัค ตันติพพิ ฒ
ั น์พงศ์
กรรมการ

BOARD
OF DIRECTORS

นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
กรรมการ
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3.

นายนิพนธ์ ฮะกีมี
กรรมการ

-

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- D.S.U. กฎหมายแรงงาน
มหาวิทยาลัยปรารีส 2
- D.S.U. อาชญวิทยา
มหาวิทยาลัยปารีส 2
- D.E.A. สังคมวิทยากฎหมายแพ่ง
มหาวิทยาลัยปารีส 2
- ประกาศนียบัตร
Brevet’ d Administration
Ecole Nationale d”
Administration Publigue

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 58 ปี

รองเลขาธิการ สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการร่างกฎหมายประจำ�สำ�นักงานกฤษฎีกา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ)
- กรรมการ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแบบผังภูมิของวงจรรวม
- กรรมการราชบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
- ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อสมท. จำ�กัด (มหาชน)

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
โรงเรียนนายเรืออากาศ
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐฟลอริดา
- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐฟลอริดา

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ระดับ 10 กระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้อ�ำ นวยการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ตำ�แหน่งอื่นหรือความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทาง

51 ปี

รศ. กองการศึกษา
รศ. นาวาอากาศเอก
ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง โรงเรียนนายเรืออากาศ
กรรมการ

2.

วุฒิการศึกษา
-

อายุ
58 ปี - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายภาณุ อุทัยรัตน์
ประธานกรรมการ

1.

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

รายนาม

ลำ�ดับ

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

ข้อมูลกรรมการและกรรมการอืน่ ในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ 2557

รายงานประจำ�ปี องค์การสะพานปลา 2557

6

ผู้อ�ำ นวยการกองแผนงาน กรมประมง
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง
รองอธิบดีกรมประมง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อธิบดีกรมประมง
กรรมการโรงงานไพ่และกรรมการโรงงานสุรา
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี (นิติกร 9 ชช.)

-

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

60 ปี

56 ปี

ข้าราชการบำ�นาญ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
กรรมการ

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
รองอธิบดี กรมสรรพสามิต
กรรมการ
์

5.

6.

- รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน ในสถานีต�ำ รวจนครบาล
และสถานีต�ำ รวจภูธรหลายสถานี
- สารวัตรป้องกันและปราบปราม สารวัตรสืบสวนสอบสวน
ในสถานีต�ำ รวจนครบาลท่าพระ ทุ่งมหาเมฆ และยานนาวา
- อาจารย์วิชาสอบสวน โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผู้บังคับการตำ�รวจภูธร จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
- ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ

- ปริญญาเอกด้านการตลาด รุ่นที่ 2
มหาวิทยาลัยสยาม
- อบรมหลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่นที่ 47
- อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 3
- อบรมหลักสูตรการบริหารตำ�รวจ
ชั้นสูง รุ่นที่ 17

58 ปี

- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ที่ปรึกษากรรมาธิการตำ�รวจ
สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษาจเรตำ�รวจแห่งชาติ

พลตำ�รวจโท ระพีพัฒน์
ปาละวงศ์
กรรมการ

4.

ตำ�แหน่งอื่นหรือความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทาง

วุฒิการศึกษา

อายุ

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

รายนาม

ลำ�ดับ
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7.

ลำ�ดับ

นายอัศม์เดช วานิชชินชัย
กรรมการ

รายนาม

อายุ

41 ปี
- ผู้อำ�นวยการหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต และหลักสุตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการโลจิสติกส์
และโช่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ph.D. (with GPA 4.00)
in Management of Technology,
Asian Institute of
Technology (AIT)
- Master of Science
(with Distinction)
in Engineering Business
Management,
University of Warwick, UK.
- Master of Engineering
in Engineering
Management (International
Program)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

- อาจารย์ประจำ� มหาวิทยาลัยมหิดล
- ที่ปรึกษาประจำ�อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองเพื่อเสนอ
เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
- กรรมการสภาปัญญาสมาพันธ์
- อนุกรรมการกลั่นกรองสมรรถนะที่ปรึกษาอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
- บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- อดีตผูอ้ �ำ นวยการหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
- อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- อดีตอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำ�จังหวัด สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ตำ�แหน่งอื่นหรือความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทาง

รายงานประจำ�ปี องค์การสะพานปลา 2557
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กรรมการ

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
MSIE, Ph.D. (Industrial &
Systems Engineering),
Georgia Institute of Technology
- ปริญญาโทและเอก
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
60 ปี

นายผณิศวร ชำ�นาญเวช

3.

นายกเกียรติคุณสมาคมอาหาร
แช่เยือกแข็งไทย

- คณะกรรมการมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
- กรรมการที่ปรึกษา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

- วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 31
- ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 51

60 ปี

ข้าราชการบำ�นาญ
กระทรวงกลาโหม

พลเรือโท เริงฤทธิ์
บุญส่งประเสริฐ
กรรมการ

ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
นายกกิตติคุณสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
นายกสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ สถาบันอาหาร
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ละอนุกรรมการบริหาร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ผู้อำ�นวยการกองแผนงาน กรมประมง
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง
รองอธิบดีกรมประมง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อธิบดีกรมประมง

2.

-

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

60 ปี

ตำ�แหน่งอื่นหรือความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทาง

ข้าราชการบำ�นาญ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วุฒิการศึกษา

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
ประธานกรรมการ

อายุ

1.

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

รายนาม

ลำ�ดับ

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ถึง 27 มิถุนายน 2559

ข้อมูลกรรมการและกรรมการอืน่ ในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ 2557
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7.

6.

5.

4.

ลำ�ดับ

กรรมการ

นางสาวกัณญภัค
ตันติพิพัฒน์พงศ์

กรรมการ

นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล

กรรมการ

นายจิรากร โกศัยเสวี

กรรมการ

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์

รายนาม

นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป

- B.S. Business Administration,
California State University.
Los Angeles
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
กรรมการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กรรมการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตสับปะรด สมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป
รองประธาน กลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดูแลสายงาน Export Promotion
- นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป คณะกรรมการสถาบันอาหาร

-

- ผุ้อำ�นวยการสำ�นักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

57 ปี

รองอธิบดี รักษาการในตำ�แหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี
กรมบัญชีกลาง

49 ปี

-

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท M.Sc. (Horticulture)
U.S.A.

62 ปี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กรรมการอิสระ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการองค์การสวนยาง
กรรมการสำ�นักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ�สวนยาง
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

- ที่ปรึกษาอดีต เลขาธิการอาเซียน ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ประธาน Asean Seafood Federal
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
- รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมอาหารสำ�เร็จรูปแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ประธานและประธานกรรมการบริหาร 56 ปี
บริษัท เวลส์ แอนด์ โก ยูนิเวอร์ส
จำ�กัด Holding company และ
บริษัทในเครือ 11 บริษัท

ข้าราชการบำ�นาญ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตำ�แหน่งอื่นหรือความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทาง

อายุ

วุฒิการศึกษา

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

รายงานประจำ�ปี องค์การสะพานปลา 2557
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แผนกงบประมาณ (7)

สนง.บริหารหนี้ (8)

สนง.บริหาร
การพัสดุ (8)

สนง.กฎหมาย (8)

สนง.เทคโนโลยี
สารสนเทศ (8)
สนง.ส่งเสริม
การประมง (8)

สนง.วิศวกรรม
และสิง่ แวดล้อม (8)

สนง.ติดตาม
และประเมินผล (8)

สนง.ยุทธศาสตร์
และแผนงาน (8)

ฝ่ายยุทธศาสตร์
การพัฒนา (9)

หมายเหตุ โครงสร้างปี 2557 (...) หมายถึง ระดับ
ผออ.		
ระดับ 11
รผอ.		
ระดับ 10
ผอ.ฝ่าย		
ระดับ 9
ห.สำ�นักงาน
ระดับ 8
ห.แผนก/ห.สำ�นักงาน ระดับ 7

แผนกรับ-จ่ายเงิน (7)

แผนกฝึกอบรม (7)
แผนกสวัสดิการและ
แรงงานสัมพันธ์ (7)
แผนกระเบียบวินัย (7)

สนง.การเงิน (8)

สนง.บัญชี (8)

สนง.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล (8)

แผนกการเจ้าหน้าที่ (7)

ฝ่ายบัญชี
การเงิน (9)

ฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร (9)

รองผู้อำ�นวยการ
ด้านบริหาร (10)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน (9)

สนง.พัฒนา
ธุรกิจทั่วไป (8)

สนง.สินเชื่อ
และธุรกิจ
การประมง (8)

ฝ่ายธุรกิจ 1 (9)

ศร.จังหวัดนครพนม (7)
ศร.จังหวัดขอนแก่น (7)
ศร.จังหวัดนครราชสีมา (7)
ศร.จังหวัดปทุมธานี (7)

ศร.จังหวัดเชียงใหม่ (7)

สนง.รวบรวมและ
กระจายสินค้า
สัตว์นำ� (8)

แผนกซื้อ-ขายภาครัฐ (7)
แผนกซื้อ-ขาย
ภาคเอกชน (7)

สนง.ซือ้ ขายสัตว์น�ำ
และผลิตภัณฑ์
ประมง (8)

ฝ่ายธุรกิจ 2 (9)

รองผู้อำ�นวยการ
ด้านธุรกิจ (10)

ผู้อำ�นวยการ

สนง.ทร.ตร. (7)

สนง.ทร.หป. (7)

สนง.ทร.สฏ. (7)

กลุ่มงานบริหารการประชุม

กลุ่มงานเลขานุการ

แผนกประชาสัมพันธ์ (7)

แผนกสารบรรณ (7)

สนง.อำ�นวยการ (8)

ORGANIZATION
CHART

สนง.ทร.นธ. (7)
สนง.สป.นศ. (8)
สนง.ทร.ชพ. (7)

สนง.ทร.สต. (7)

สนง.ทร.รน. (8)
สนง.สป.สค. (8)

สนง.สป.สป. (8)

สนง.ทร.สข. (8)

สนง.ทร.ภก. (8)

สนง.ทร.ปน. (8)

สนง.สป.กท (8)
แผนกบัญชีการเงิน (7)
แผนกธุรการ
และสถานที่ (7)

สนง.ปฏิบตั กิ าร 2 (8)

สนง.ปฏิบัติการ 1 (8)

ฝ่ายปฏิบัติการ 1 (9) ฝ่ายปฏิบัติการ 2 (9)

รองผู้อำ�นวยการ
ด้านปฎิบตั กิ าร (10)

ผังบริหารและแบ่งส่วนงานองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ 2557

รายนามเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

MANAGEMENT TEAM

ลำ�ดับ

ตำ�แหน่ง

รายชื่อ
นายผณิศวร ชำ�นาญเวช

1

ผูอ้ �ำ นวยการ (รักษาการแทนผูอ้ �ำ นวยการองค์การสะพานปลา)

2

รองผู้อำ�นวยการ ด้านบริหาร

ว่าง

3

รองผู้อำ�นวยการ ด้านธุรกิจ

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม

4

รองผู้อำ�นวยการ ด้านปฏิบัติการ

นายประมวล รักษ์ใจ

5

หัวหน้าสำ�นักงานอำ�นวยการ

นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล

6

ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางสาวมณีรัตน์ กริยาผล

7

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

8

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

นางสาววรรณดี วัฒยาทิน

9

ผู้อำ�นวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา

นางวิภา อัครวรทิฆัมพร

10

ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจ 1

นางวรวรรณ พรเลิศ

11

ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจ 2

นายนรัคค์ พรเลิศ

12

ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1

นางศรีสุดา เพลินจิตต์

13

ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ 2

นายอภิชาติ มาตรักษา

14

หัวหน้าสำ�นักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฎฐนันท์ เดชพันธุ์โกศล

15

หัวหน้าสำ�นักงานกฎหมาย

นายอนันต์ ฤทธิรุตม์

16

หัวหน้าสำ�นักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสหรัฐ ไชยเผือก

17

หัวหน้าสำ�นักงานบัญชี

นายพีรชาติ มหัปปภา

18

หัวหน้าสำ�นักงานการเงิน

นางปรานอม คุโณปการวงศ์

19

หัวหน้าสำ�นักงานบริหารการพัสดุ

นางปรานี เจริญสุข

20

หัวหน้าสำ�นักงานบริหารหนี้

นางสาวสุภา ลงกลิกานนท์

21

หัวหน้าสำ�นักงานติดตามและประเมินผล

นางสาวปิยวรรณ แก้วกล้า

22

หัวหน้าสำ�นักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

นายชาญชัย สกาว์วัฒนานนท์

ว่าง
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ลำ�ดับ

ตำ�แหน่ง

รายชื่อ

23

หัวหน้าสำ�นักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

นายดิเรก คุโณปการวงศ์

24

หัวหน้าสำ�นักงานส่งเสริมการประมง

นางสาวทัศนาพร พุ่มพวง

25

หัวหน้าสำ�นักงานสินเชื่อและธุรกิจการประมง

นายโสพล สมโสภณ

26

หัวหน้าสำ�นักงานพัฒนาธุรกิจทั่วไป

นายวิศาล ชัยโรจน์

27

หัวหน้าสำ�นักงานซื้อขายสินค้าสัตว์นำ�และผลิตภัณฑ์ประมง

นางสมรัก บุษปธำ�รง

28

หัวหน้าสำ�นักงานรวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น�ำ

นางอัฐพร สงวนวิทย์

29

หัวหน้าสำ�นักงานปฏิบัติการ 1

นางอรัญญา ยืนชีวิต

30

หัวหน้าสำ�นักงานปฏิบัติการ 2

นางวนิดา เย็นใจ

31

หัวหน้าสำ�นักงานสะพานปลากรุงเทพ

นายโสภณ ประภานุกิต

32

หัวหน้าสำ�นักงานสะพานปลาสมุทรสาคร

นายทรงศักดิ์ ศรีโพธิ์เผือก

33

หัวหน้าสำ�นักงานสะพานปลาสมุทรปราการ

นายมาโนชญ์ ไชยเกียรติก�ำ จร

34

หัวหน้าสำ�นักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช (ช่วยปฏิบัติหน้าที่)

นายศุภชัย ดาวัลย์

35

หัวหน้าสำ�นักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง

36

หัวหน้าสำ�นักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

นางสาวจุติพร ไชยมณี

37

หัวหน้าสำ�นักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

นายสมเพียร ชโลธร

38

หัวหน้าสำ�นักงานท่าเทียบเรือประมงตราดและอ่างศิลา

นายทวีศักดิ์ สักกุณา

39

หัวหน้าสำ�นักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี

นางอาภรณ์ ฮึกหาญ

40

หัวหน้าสำ�นักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน

นายบุญลือ ช่วยเกิด

41

หัวหน้าสำ�นักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี

นางดารณี จินดาพันธ์

42

หัวหน้าสำ�นักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง

นายศุภชัย ดาวัลย์

43

หัวหน้าสำ�นักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล

นายวีระ ศรีชัย

44

หัวหน้าสำ�นักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส (ช่วยปฏิบัติหน้าที่)

นายฮูลฮุดี นิฮะ

รายงานประจำ�ปี องค์การสะพานปลา 2557
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ความเป็นมา

ในอดีตการขนถ่ายและจำ�หน่ายสินค้าสัตว์น�ำ เค็มของจังหวัดพระนครหรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
มีศนู ย์รวมอยูท่ ถ่ี นนทรงวาด อำ�เภอสัมพันธวงศ์ การจำ�หน่ายสัตว์น�ำ จืดมีศนู ย์รวมอยูท่ ห่ี วั ลำ�โพง ริมคลอง
ผดุงกรุงเกษม สถานทีท่ ง้ั สองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรก ทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจไม่สะดวก ในปี พ.ศ. 2491
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาภาวะการประมง
ของประเทศไทยตามคำ�ร้องของรัฐบาล ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้เสนอว่าระบบตลาดปลาที่มีอยู่เดิม
ยังขาดหลักการดำ�เนินงานทางวิชาการและขาดการสงเคราะห์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ สมควรทีร่ ฐั บาล
จะต้องดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุงในด้านต่าง ๆ 6 ประการ ดังนี้
1. บริการเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์น�ำ ไปสู่ตลาด (การขนส่ง)
2. บริการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสัตว์นำ�ที่สะพานปลา (ห้องเย็น)
3. การจัดระบบประมูลสินค้าสัตว์นำ� (ตลาดกลางหรือสะพานปลา)
4. จัดองค์การให้ชาวประมงกู้ยืมเงินทุนและออมสิน (สินเชื่อการเกษตร)
5. บริการเกีย่ วกับให้สนิ เชือ่ เครือ่ งมือและอุปกรณ์การประมง (เครือ่ งมือและอุปกรณ์การประมง)
6. บริการเกี่ยวกับการส่งเสริมการประมง แนะนำ�ทางวิชาการและอื่น ๆ ตลอดจนบริการ
เกี่ยวกับการเจ็บป่วย (วิชาการและสวัสดิการ)
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เพือ่ ให้การดำ�เนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจการประมงด้านการตลาด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงได้จดั ทำ�โครงการเสนอรัฐบาล เมือ่ รัฐบาลรับหลักการและเห็นชอบให้ด�ำ เนินการแล้ว กรมประมงจึงได้เริม่ งานในการก่อสร้าง
สะพานปลาของรัฐขึ้นที่ริมฝั่งแม่นำ�เจ้าพระยา ตำ�บลยานนาวา อำ�เภอยานนาวา จังหวัดพระนคร ในปี พ.ศ. 2492 ต่อมา
ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496 อันเป็นกฎหมาย
ในการจัดตั้งองค์การสะพานปลาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
การจัดตั้ง
องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดอยู่ในสาขาเกษตร โดยการ
จัดกลุ่มของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. จัดดำ�เนินการและนำ�มาซึง่ ความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น�ำ และอุตสาหกรรมการประมง
2. จัดดำ�เนินการ หรือควบคุม และอำ�นวยบริการซึง่ กิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการอืน่ ๆ อันเกีย่ วกับกิจการแพปลา
3. จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง
4. จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักด้านตลาดสินค้าสัตว์นำ�และส่งเสริมธุรกิจประมง
พันธกิจ
1. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น�ำ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม โดยมีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
และสิง่ อำ�นวยความสะดวกของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รวมถึงระบบตลาดทีเ่ ป็นธรรม เพือ่ ประโยชน์ของชาวประมง
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค
2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมงเป็นการช่วยเหลือโดยใช้เงินทุน
ส่งเสริมการประมง เพื่อส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และบูรณะหมู่บ้านประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุน
ในการดำ�เนินงานให้กับสถาบันการประมงต่างๆ การสนับสนุนงานวิจัยด้านประมง และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จาก
การดำ�เนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการเพิ่มขีดความสามารถ
บริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากพันธกิจทั้ง 4 ประการ ได้มีการกำ�หนดกลยุทธ์การดำ�เนินงานแยกเป็น 4 กลยุทธ์ ดังนี้
		
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์นำ�ให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม
		
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้
		
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง
		
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
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การดำ�เนินงานขององค์การสะพานปลา
ภารกิจเชิงสังคม เป็นงานในเชิงรัฐสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง ซึ่งเป็นการเกษตรสาขาหนึ่ง
ที่มักจะถูกมองข้าม และไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ทำ�ให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับอาชีพประมง
มีค่อนข้างจำ�กัด ในขณะที่สินค้าประมง จัดเป็นสินค้าส่งออกที่สำ�คัญ ทำ�รายได้ให้กับประเทศปีละกว่า 200,000 ล้านบาท
อีกทัง้ ยังเป็นอาหารหลักทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ และส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชนเคียงคูก่ บั กับข้าวซึง่ ได้รบั การดูแลจากภาครัฐ
ในอันดับต้นๆ องค์การสะพานปลาในฐานะทีเ่ ป็นรัฐวิสาหกิจ ซึง่ มีลกั ษณะงานเกีย่ วข้องใกล้ชดิ กับชาวประมงโดยตรง และมีวตั ถุประสงค์
การดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง จึงได้เปิดดำ�เนินงานสะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมงรวม 18 แห่ง ตลอดแนวชายฝัง่ ทะเลทัง้ ในภาคใต้ ภาคตะวันออก รวมทัง้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพื่อให้บริการแก่ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีสถานที่ในการประกอบอาชีพ รายละเอียดดังนี้
(1) การจัดบริการพื้นฐานทางการประมง จัดให้มีบริการพื้นฐานเพื่อรองรับอาชีพประมง โดยเฉพาะท่าเทียบเรือประมง
และตลาดสินค้าสัตว์น�ำ ทีไ่ ด้มาตรฐาน พร้อมสิง่ อำ�นวยความสะดวกทีจ่ �ำ เป็น โดยคิดค่าบริการในอัตราตำ� และให้บริการแก่ทกุ คน
อย่างเสมอภาค ป้องกันการผูกขาด รักษาระดับราคาสัตว์นำ�ให้เป็นธรรมแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ตลอดจนส่งเสริมอาชีพประมง
ปัจจุบัน องค์การสะพานปลาได้เปิดดำ�เนินงานสะพานปลา 4 แห่ง และท่าเทียบเรือประมง 14 แห่ง ดังนี้
1.สะพานปลากรุงเทพ 			

เปิดดำ�เนินงาน วันที่ 15 เมษายน 2496

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำ�เจ้าพระยา เลขที่ 149 ซอยเจริญกรุง 58 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ มีเนื้อที่ 8 ไร่ 29 ตารางวา
โทรศัพท์ 02-211-7300 โทรสาร 02-212- 5899
2.สะพานปลาสมุทรสาคร 		

เปิดดำ�เนินงาน วันที่ 15 เมษายน 2511

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำ�ท่าจีน เลขที่ 1024 ถนนวิเชียรโชฎก ตำ�บลมหาชัย
อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 28.2 ตารางวา
โทรศัพท์ 034-422-803 โทรสาร 034-820-320
3. สะพานปลาสมุทรปราการ 		

เปิดดำ�เนินงาน วันที่ 20 มิถุนายน 2525

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำ�เจ้าพระยา เลขที่ 340 หมู่ที่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำ�บลท้ายบ้าน
อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 84 ไร่
โทรศัพท์ 02-173-9046-7 โทรสาร 02-173-9015
4. สะพานปลานครศรีธรรมราช 		

เปิดดำ�เนินงาน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2534

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำ�ปากพนัง หมู่ที่ 4 ตำ�บลปากพนังฝั่งตะวันตก อำ�เภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 115 ไร่
โทรศัพท์ 075-444-033-4 โทรสาร 075-444-039
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5. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา 		

เปิดดำ�เนินงาน วันที่ 7 เมษายน 2501

ตั้งอยู่ริมทะเล หมู่ที่ 4 ตำ�บลอ่างศิลา อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา
6. ท่าเทียบเรือประมงระนอง 		

เปิดดำ�เนินงาน วันที่ 1 มีนาคม 2507

ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองท่าด่าน ถนนสะพานปลา ตำ�บลปากนำ� อำ�เภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง เนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 64.5 ตารางวา
โทรศัพท์ 077-816-224 โทรสาร 077-816-223
7. ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน 		

เปิดดำ�เนินงาน วันที่ 14 ตุลาคม 2508

ตั้งอยู่ริมทะเลปลายถนนชมสินธุ์ ตำ�บลหัวหิน อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา
โทรศัพท์ / โทรสาร 032-511-178
8. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1		

เปิดดำ�เนินงาน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2509

ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา ถนนวิเชียรชม ตำ�บลบ่อยาง อำ�เภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ 1 ไร่ 90 ตารางวา
โทรศัพท์ 074-311-444 โทรสาร 074-313-606
9. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) เปิดดำ�เนินงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2540
ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา บริเวณท่าสะอ้าน เลขที่ 1 ถนนท่าเทียบเรือ ตำ�บลบ่อยาง
อำ�เภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 1.75 ตารางวา
โทรศัพท์ 074-324-853 โทรสาร 074-324-856
10. ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี 		

เปิดดำ�เนินงาน วันที่ 26 มกราคม 2510

ตั้งอยู่ริมทะเล ตำ�บลปากนำ�ปราณบุรี อำ�เภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีเนื้อที่ 500 ตารางวา
11. ท่าเทียบเรือประมงตราด		

เปิดดำ�เนินงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2511

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำ�ตราด ตำ�บลวังกระแจะ อำ�เภอเมืองตราด จังหวัดตราด
มีเนื้อที่ 27 ไร่ 33 ตารางวา
โทรศัพท์ 039-511-176
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12. ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี

เปิดดำ�เนินงาน วันที่ 23 สิงหาคม 2512

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำ�ตาปี เลขที่ 3/1 ถนนต้นโพธิ์ ตำ�บลตลาดล่าง
อำ�เภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ 2 ไร่
โทรศัพท์ 077-272-545 โทรสาร 077-272-656
13. ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี		

เปิดดำ�เนินงาน วันที่ 10 สิงหาคม 2515

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำ�ปัตตานี ตำ�บลบานา อำ�เภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
มีเนื้อที่ 93 ไร่ 3 งาน 1.45 ตารางวา
โทรศัพท์ 073-414-112 โทรสาร 073-414-115
14. ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน		

เปิดดำ�เนินงาน วันที่ 7 ตุลาคม 2517

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำ�หลังสวน ตำ�บลปากน้ำ�หลังสวน อำ�เภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร
มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา
โทรศัพท์ 077-521-122 โทรสาร 077-521-130
15. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต		

เปิดดำ�เนินงาน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2522

ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองท่าจีน หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุทัศน์ ตำ�บลรัษฎา อำ�เภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อที่ 371 ไร่
โทรศัพท์ 076-614-151-4 โทรสาร 076-614-151
16. ท่าเทียบเรือประมงสตูล		
เปิดดำ�เนินงาน วันที่ 19 สิงหาคม 2524
ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองบำ�บัง ตำ�บลตำ�มะลัง อำ�เภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
มีเนื้อที่ 106 ไร่
โทรศัพท์ 074-710-633 โทรสาร 074-710-634
17. ท่าเทียบเรือประมงชุมพร		

เปิดดำ�เนินงาน วันที่ 25 มกราคม 2528

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำ�ท่าตะเภา เลขที่ 400 หมู่ที่ 8 ตำ�บลปากนำ�
อำ�เภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ 140 ไร่
โทรศัพท์ 077-521-122 โทรสาร 077-521-130
18. ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส		

เปิดดำ�เนินงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2541

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำ�บางนรา เลขที่ 56/7 ถนนตากใบ ตำ�บลบางนาค
อำ�เภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 25.5 ตารางวา
โทรศัพท์ 073-522-162 โทรสาร 073-522-161
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(2) การพัฒนาการประมง ได้แก่ ภารกิจในการพัฒนาอาชีพการทำ�ประมงตลอดจนนำ�มาซึง่ ความเจริญของสะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์นำ�และอุตสาหกรรมประมง โดยการพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ซึ่งเป็นสถานที่ขนถ่ายและจำ�หน่ายสินค้าสัตว์นำ�จากเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์นำ� นับเป็นขั้นตอนสำ�คัญในการควบคุม
คุณภาพสัตว์น�ำ ความเป็นธรรมในการซือ้ ขายสัตว์น�ำ ความสะอาดถูกสุขอนามัย ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการ
ให้บริการสิง่ อำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ นับเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยในการรักษาคุณภาพและทำ�ให้มกี ารใช้ประโยชน์สตั ว์น�ำ อย่างคุม้ ค่า
ส่งเสริมคุณภาพสินค้าสัตว์นำ�ของไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก องค์การสะพานปลาจึงมีโครงการที่จะพัฒนา
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งให้ได้มาตรฐานสุขอนามัยทัง้ ในเรือ่ งความสะดวกรวดเร็วในการขนถ่าย การดูแลรักษา
สิง่ แวดล้อมและการให้บริการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) การส่งเสริมการประมง เป็นภารกิจสำ�คัญอีกส่วนหนึง่ ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในพระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบกิจการแพปลา
โดยการช่วยเหลือส่งเสริมฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพให้แก่ชาวประมง รวมถึง สนับสนุนเงินทุนในการดำ�เนินงาน
ให้แก่สมาคมประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรทำ�ประมงต่าง ๆ เงินทุนที่นำ�มาช่วยเหลือดังกล่าวเรียกว่าเงินทุน
ส่งเสริมการประมง ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ได้กำ�หนดให้องค์การสะพานปลาแบ่งเงิน
ค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบกิจการแพปลาร้อยละ 25 ของค่าบริการที่เก็บได้นำ�มาใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมง
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการส่งเสริมการประมง
ภารกิจเชิงธุรกิจ เป็นการดำ�เนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากทรัพยากรที่องค์การมีอยู่ ทั้งในด้าน
ของทีด่ นิ ทรัพย์สนิ บุคลากร ประสบการณ์ และองค์ความรู้ รวมถึง ความเชือ่ ถือในฐานะองค์กรของรัฐ เพือ่ ลดการพึง่ พารายได้
จากภาคประมงทะเลเช่นที่เป็นมาในอดีต และเป็นการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินในระยะยาว สำ�หรับการดำ�เนินงานในเชิงธุรกิจ
ได้แก่
		
(1) การบริหารทรัพย์สิน ได้แก่การจัดหาประโยชน์จากที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างในสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมงต่าง ๆ ทัง้ ในรูปของการให้เช่าและการให้สทิ ธิในการเข้าทำ�ธุรกิจ จัดเป็นส่วนหนึง่ ของการให้บริการ และเป็น
แหล่งรายได้ที่สำ�คัญ เนื่องจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาจัดเป็นศูนย์รวมธุรกิจประมง
ซึ่งจำ�เป็นต้องมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน เช่น โรงนำ�แข็ง ห้องเย็น โรงงานแปรรูปสัตว์นำ� อู่เรือ-คานเรือ เป็นต้น
ไม่นับรวมอาคารสำ�นักงานของผู้ประกอบการแพปลา การให้เช่าพื้นที่เพื่อแปรรูปเบื้องต้น บรรจุหีบห่อ หรือแม้แต่จำ�หน่าย
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ การวางแผนบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ซึ่งสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการประมงแล้ว ยังมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และช่วยสร้างรายได้อีกด้วย
		
(2) การดำ�เนินงานเชิงพาณิชย์เพือ่ หารายได้ เป็นการดำ�เนินงานภายใต้กรอบภารกิจเพือ่ หารายได้เป็นค่าใช้จา่ ย
ในการดำ�เนินงาน ปัจจุบนั องค์การสะพานปลาดำ�เนินงานในเชิงพาณิชย์โดยการให้สนิ เชือ่ แก่ผปู้ ระกอบการประมง ในการจัดหา
ปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ทำ�ประมง การปรับปรุงเรือประมง เป็นต้น นอกจากนี้องค์การสะพานปลายังมีแผน
ขยายงานด้านการจำ�หน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงภายใต้เครื่องหมายการค้าขององค์การสะพานปลา
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ผลงานเด่นปี 2557
โครงการปรับปรุงสุขอนามัย สุขลักษณะ และโครงสร้างพื้นฐานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ รักษาสถานภาพการส่งออก
และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในการส่งออกสินค้าสัตว์น�ำ
จากปัญหาระบบควบคุมสุขอนามัย
และมาตรฐานสินค้าสัตว์น�ำ
2. เพื่อให้ระบบสุขลักษณะของ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ได้มาตรฐานกรมประมง และ
มาตรฐานสากล
3. เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับ
ชาวประมง และเพิม่ ศักยภาพในการ
ผลิตและการส่งเสริมการส่งออก

ผลงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ในปีงบประมาณ 2557 องค์การสะพานปลาได้มีการปรับปรุง
ท่าเทียบเรือประมงอย่างต่อเนื่องในด้านมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมง 4 แห่ง คือ
1. ท่าเทียบเรือประมงระนอง ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือประมงระนอง โดยองค์การสะพานปลา
ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินวงเงิน 263.80 ล้านบาท ระยะเวลา
ดำ�เนินการก่อสร้าง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ 2557–2559 การปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ ทีส่ �ำ คัญประกอบด้วย
ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ขุดลอกหน้าท่า ตลาดสัตว์นำ�คุณภาพสูง ระบบปิด
ของตลาด โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น�ำ โรงประมูล โรงอาหาร สุขาสาธารณะ
ระบบบำ�บัดนำ�เสีย ระบบผลิตนำ�สะอาด ระบบเครนยกสัตว์นำ�บริเวณ
ท่าเทียบเรือ และระบบกล้องรักษาความปลอดภัย
2. ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุง
สุขอนามัยต่อเนือ่ ง โดยในปีงบประมาณ 2557 องค์การสะพานปลาได้รบั
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 36.00 ล้านบาท ระยะเวลาดำ�เนินการ
1 ปี โดยมีการปรับปรุงอาคาร ตลาดสัตว์นำ�และสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ในบริเวณท่าเทียบเรือประมงปัตตานีทส่ี �ำ คัญ ประกอบด้วย ปรับปรุงพืน้ ที่
โรงคลุมท่าเรือเล็ก ก่อสร้างตลาดสัตว์นำ�รายย่อย ปรับปรุงระบบการ
ขนถ่ายสัตว์นำ�ให้ถูกสุขอนามัย ปรับปรุงระบบบำ�บัดนำ�เสีย ปรับปรุง
สุขาสาธารณะ และจัดทำ�ลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยดำ�เนินการ
แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2557 จำ�นวน 2 งวดงาน และผูกพันไปในปี
งบประมาณ 2558 โดยคาดว่าจะดำ�เนินการแล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม
2558
3. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ปรับปรุงสุขอนามัยต่อเนื่อง โดยองค์การ
สะพานปลาได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 8.28 ล้านบาท
ในการขุดลอกร่องนำ�บริเวณหน้าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ระยะเวลา
การดำ�เนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2557 และสามารถดำ�เนิน
การแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2557
4. ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ปรับปรุงแก้ไขในการบริหารจัดการพื้นที่ให้
บริการแก่ผู้ซื้อผู้ขายสัตว์นำ�ในการจำ�หน่ายสินค้าสัตว์นำ�ให้อยู่ในบริเวณ
เดียวกัน ทำ�ให้การดูแลด้านสุขอนามัยและการดูแลรักษาคุณภาพสินค้า
สัตว์นำ�ได้ดีขึ้น โดยจัดทำ�โครงการก่อสร้างโรงคัดเลือกบรรจุและเก็บ
รักษาสัตว์นำ�ที่ท่าเทียบเรือประมงชุมพรบริเวณอาคารพาณิชย์แปลง B
โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน

1. ลดปัญหาการส่งออกสินค้าสัตว์นำ�
หรือการกีดกันสินค้าจากประเทศไทย
อันมีสาเหตุมาจากคุณภาพสินค้าไม่ได้
มาตรฐานตามข้อกำ�หนดของประเทศ
ผู้น�ำ เข้า
2. เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสัตว์นำ�
มีคุณภาพดีขึ้น
3. เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยก่อให้เกิดการลงทุน
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ทางการประมง
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ผลการดำ�เนินงาน

งานให้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

MANAGEMENT REPORT

1. ข้อมูลด้านการให้บริการ
		
ปีงบประมาณ 2557 องค์การสะพานปลาได้ให้บริการสถานทีข่ นถ่ายสินค้าสัตว์น�ำ และจำ�หน่ายสินค้าสัตว์น�ำ
ให้แก่ชาวประมง และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมง โดยมีเรือประมงเข้ามาขนถ่ายสินค้าสัตว์น�ำ ทัง้ สิน้ 33,555 เทีย่ ว
มีรถยนต์บรรทุกเข้ามาขนถ่ายสินค้าสัตว์นำ�ทั้งสิ้น 31,965 เที่ยว ลดลง 0.734 % และ 18.842 % จากปีงบประมาณ 2556
ตามลำ�ดับ สำ�หรับปริมาณและมูลค่าสัตว์นำ�ลดลง 13.745 % และ 2.313 % จากปี 2556 ตามลำ�ดับ

ข้อมูลด้านการให้บริการประจำ�ปีงบประมาณ 2557
หน่วยงาน
1. สะพานปลากรุงเทพ
2. สะพานปลาสมุทรปราการ
3. สะพานปลาสมุทรสาคร
4. สะพานปลานครศรีธรรมราช
5. ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน
6. ท่าเทียบเรือประมงชุมพร
7. ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี
8. ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
9. ท่าเทียบเรือประมงสตูล
10. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
11. ท่าเทียบเรือประมงระนอง
12. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2
(ท่าสะอ้าน)
13. ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน
14. ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ
		

ปริมาณ
(ตัน)

ผู้ประกอบธุรกิจเฉลี่ยต่อวัน

มูลค่า
(ล้านบาท)

เรือประมง
(เที่ยว)

รถยนต์
(เที่ยว)

22,034
9,723
70,676
2,000
662
17,030
2,528
131,848
9,723
38,093
26,679
57,084

902
661
1,121
69
7
226
29
8,088
361
2,169
1,478
1,302

0
108
5,344
192
86
1,759
319
6,699
1,025
8,387
2,325
6,331

16,388
2,285
67
0
0
0
1,797
8,181
1,868
891
0
488

18
10
7
5
2
12
3
28
7
21
12
50

260
20
37
10
4
150
20
1,000
50
65
100
90

2,389
4,669

26
240

555
425

0
0

4
1

10
10

395,138

16,679

33,555

180

1,826

31,965

แพปลา
(ราย)

ผู้ซื้อ
(ราย)

1. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา มอบให้กลุ่มเกษตรกรทำ�ประมงอ่างศิลาเช่าใช้ประโยชน์
2. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1 ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี และท่าเทียบเรือประมงตราด
ไม่มีการขนถ่ายสัตว์น�ำ
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ยานพาหนะนำ�เข้า

สินค้าสัตว์นำ�

ร้อยละของปริมาณสินค้าสัตว์น�ำ ขนถ่ายผ่านหน่วยงานขององค์การสะพานปลา
ประจำ�ปี งบประมาณ 2557
สะพานปลากรุงเทพ
สะพานปลาสมุทรสาคร		
สะพานปลาสมุทรปราการ		
สะพานปลานครศรีธรรมราช		
ท่าเทียบเรือประมงระนอง		
ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน		
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2
ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี		
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี		
ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน		
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต		
ท่าเทียบเรือประมงสตูล		
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร		
ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส		
ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา		
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1		
ท่าเทียบเรือประมงตราด		
ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี		

5.58%
17.89%
2.46%
0.51%

6.75%
0.17%
14.45%
0.64%
33.37%
0.60%
9.64%
2.46%
4.31%
1.18%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ร้อยละของมูลค่าสินค้าสัตว์น�ำ ขนถ่ายผ่านหน่วยงานขององค์การสะพานปลา
ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
สะพานปลากรุงเทพ
สะพานปลาสมุทรสาคร		
สะพานปลาสมุทรปราการ		
สะพานปลานครศรีธรรมราช
ท่าเทียบเรือประมงระนอง
ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน		
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2
ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี		
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน		
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต		
ท่าเทียบเรือประมงสตูล		
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร		
ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส		
ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา		
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1		
ท่าเทียบเรือประมงตราด		
ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี		

5.41%
6.72%

3.96%

0.41%
8.86%
0.04%
7.81%
0.17%
48.49%
0.16%
13.00%
2.16%
1.35%
1.44%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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2. การลงทุนเพื่อขยายงานและซ่อมแซมบำ�รุงรักษาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งใช้ขนถ่ายและจำ�หน่ายสินค้าสัตว์นำ�
ปีงบประมาณ 2557 องค์การสะพานปลาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อขยายงานและซ่อมแซมบำ�รุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง
ของหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
งบประมาณขององค์การ
งบประมาณแผ่นดิน
สะพานปลา
รวม
ประเภท/หน่วยงาน
งบเงินอุดหนุน

1. การลงทุนใหม่หรือขยายงาน
ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
2. การลงทุนเพื่อปรับปรุง
และบำ�รุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง
2.1 สะพานปลากรุงเทพ
2.2 สะพานปลาสมุทรปราการ
2.3 สะพานปลาสมุทรสาคร
2.4 ท่าเทียบเรือประมงตราด
2.5 ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน
2.6 ท่าเทียบเรือประมงชุมพร
2.7 ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน
2.8 ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี
2.9 สะพานปลานครศรีธรรมราช
2.10 ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1
2.11 ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2
2.12 ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
2.1.3 ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส
2.14 ท่าเทียบเรือประมงระนอง
2.15 ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
2.16 ท่าเทียบเรือประมงสตูล
2.17 ส่วนกลาง

งบลงทุน

งบซ่อมแซม

-

-

500,000.00

200,000.00

700,000.00

-

-

100,000.00

100,000.00

200,000.00

-

-

-

100,000.00

100,000.00

32,000.00

150,000.00

182,000.00

- 114,928,784.00

-

50,000.00

114,978,784.00

-

-

-

50,000.00

50,000.00

-

-

-

20,000.00

20,000.00

-

-

-

100,000.00

100,000.00

-

-

27,000.00

50,000.00

77,000.00

-

-

-

10,000.00

10,000.00

-

-

210,000.00

200,000.00

410,000.00

36,000,000.00

-

750,000.00

400,000.00

37,150,000.00

-

-

-

10,000.00

10,000.00

39,760,700.00

-

-

300,000.00

40,060,700.00

8,280,000.00

-

27,000.00

300,000.00

8,607,000.00

-

-

32,000.00

150,000.00

182,000.00

-

-

41,000.00

400,000.00

441,000.00

84,040,700.00 114,928,784.00

1,719,000.00

2,590,000.00

203,278,484.00
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งบกลาง

สรุปผลการดำ�เนินงานการปล่อยสินเชื่อ ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
อวน

จำ�นวน
2
7
132
141

กระบะ
เกียร์เรือ
ซ่อมแซมปรับปรุง
เรือ
รวมทั้งสิ้น

มูลค่าสินเชื่อ
635,500
514,800
35,100,000
36,250,300

วงเงินกู้
399,200
178,800
35,100,000
35,678,000

เงินสมทบ
236,300
44,700
281,000

งานส่งเสริมการประมง
ปีงบประมาณ 2557 องค์การสะพานปลาได้จดั สรรเงินทุนส่งเสริมการประมง เป็นเงินทัง้ สิน้ 1,198,000 บาท ดังนี้
ประเภทงาน

จำ�นวน (บาท)

1. ส่งเสริมฐานะและสวัสดิการ
2. ส่งเสริมอาชีพ
3. เงินอุดหนุน
3.1 ให้ทุนการศึกษาด้านการประมง
3.2 เงินอุดหนุนการดำ�เนินงานของสมาคม
กลุ่มสหกรณ์ประมง
3.3 เงินสมทบช่วยเหลือชาวประมงกรณีฉุกเฉิน
3.4 เงินสมทบจัดพิมพ์เอกสาร/วารสาร/ข่าวสาร
เกี่ยวกับการประมง
4. ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล

200,000
200,000
170,000
150,000
300,000
128,000
50,000

ผลการดำ�เนินงานธุรกิจการประมง ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
การดำ�เนินธุรกิจการประมงเป็นกิจกรรมสนับสนุนเพือ่ ช่วยเหลือการดำ�เนินงานแก่ชาวประมง
ตลอดจนเป็นการเพิม่ รายได้แก่องค์การสะพานปลา เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงงานให้ดขี น้ึ
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท
1. โครงการตลาดสินค้าสัตว์น�ำ และผลิตภัณฑ์
สัตว์นำ�แปรรูป
(รวมสำ�นักงานรวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น�ำ )
2. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง
รวม

รายได้
(รวมดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคาร)

รายจ่าย

กำ�ไร
(ขาดทุน) สุทธิ

7.04

9.80

(2.76)

3.29
10.33

6.42
16.22

(3.13)
5.89
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สรุปผลการดำ�เนินงานในรอบ 5 ปี
ขององค์การสะพานปลา

รายงานประจำ�ปี องค์การสะพานปลา 2557
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รายงานของผู้สอบบัญชี
AUDITOR S REPORT
เสนอ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา

FMO ANNUAL REPORT 2014

25

รายงานประจำ�ปี องค์การสะพานปลา 2557
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งบดุล
BALANCE SHEET
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2556		
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

		
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร			
ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมงสุทธิ
ลูกหนี้ค่าจำ�หน่ายสินค้าสัตว์นำ�สุทธิ - สะพานปลานครศรีธรรมราช
ลูกหนีโ้ ครงการตลาดสินค้าสัตว์น�ำ และผลิตภัณฑ์สตั ว์น�ำ แปรรูป - สุทธิ
ลูกหนี้เงินกู้กองทุนสวัสดิการ			
เงินลงทุนระยะสั้น			
สินค้าคงเหลือ			
วัสดุคงเหลือ			
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 			
		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาว 			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ - สุทธิ			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ			
เงินประกันและเงินมัดจำ�			
		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ 			

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2557

2556

30,521,930.70
30,130,798.13
284,804.85
482,071.56
29,778,289.58
71,150,855.97
44,969.00
431,161.04
16,057,494.37
178,882,375.20

24,089,548.10
25,461,344.61
299,980.61
1,185,939.29
31,567,165.00
65,906,480.35
137,262.00
442,135.77
20,333,423.99
169,423,279.72

197,219,709.96
348,323,354.89
24,233,661.67
254,320.00
570,031,046.52
748,913,421.72

150,125,063.25
358,506,611.56
25,030,961.67
243,960.00
533,906,596.48
703,329,876.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล
BALANCE SHEET
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2556		
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

		
หนี้สินและส่วนของทุน 			
หนี้สินหมุนเวียน 			
เจ้าหนี้การค้า			
รายได้รับล่วงหน้า			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
เงินรับฝาก			
เงินยืมทุนส่งเสริมการประมง			
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
		
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
รายได้รอการรับรู้			
รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้			
กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฎิบัติงาน			
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
		
รวมหนี้สิน				
ส่วนของทุน				
ทุน			
กองทุนสวัสดิการ			
กำ�ไรสะสม			
รวมส่วนของทุน				
รวมหนี้สินและส่วนของทุน
			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี องค์การสะพานปลา 2557
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13
14
15
16
17
18
19
20

21

2557

2556

990,787.99
2,752,106.25
22,376,237.23
13,597,877.47
2,000,000.00
23,420,518.67
65,137,527.61

2,992,362.33
3,199,546.47
21,793,164.62
8,935,364.50
3,500,000.00
26,726,181.26
67,146,619.18

89,018,400.51
255,855,394.14
145,626,967.49
41,913,752.00
532,414,514.14
597,552,041.75

23,325,798.07
260,650,307.14
144,825,404.70
40,715,918.00
469,517,427.91
536,664,047.09

16,758,479.28
43,940,935.74
90,661,964.95
151,361,379.97
748,913,421.72

16,758,479.28
43,202,805.27
106,704,544.56
166,665,829.11
703,329,876.20

งบกำ�ไรขาดทุน
INCOME STATMENT
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2556		
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

รายได้					
รายได้จากการจำ�หน่ายสัตว์นำ�				
รายได้จากโครงการตลาดสินค้าสัตว์นำ�และผลิตภัณฑ์สัตว์น�ำ แปรรูป
รายได้จากค่าบริการและค่าธรรมเนียม				
รายได้กองทุนสวัสดิการ				
รายได้อื่น				
รวมรายได้			
		
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนจำ�หน่ายสัตว์นำ�				
ต้นทุนโครงการซื้อขายสินค้าสัตว์นำ�และผลิตภัณฑ์สัตว์นำ�แปรรูป
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานและการบริหาร				
เงินโอนเป็นทุนส่งเสริมการประมง				
ค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการ				
ดอกเบี้ยจ่าย				
ค่าเสื่อมราคา 				
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน			
ค่าใช้จ่ายอื่น				
		
รวมค่าใช้จ่าย			
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิสำ�หรับปี 				
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
			

22
23
24
25
22
23
26

11
12
27

2557

9,261,516.57
5,445,788.24
74,485,558.40
1,798,442.25
99,681,899.05
190,673,204.51

2556

17,435,130.86
4,227,011.56
78,952,522.26
1,634,567.99
95,738,106.24
197,987,338.91

17,262,504.03
9,169,817.88
3,690,701.27
4,848,215.63
165,461,987.84 167,431,665.01
2,118,260.03
2,022,951.86
883,922.27
934,771.60
31,498.40
60,000.00
20,603,101.80
20,437,114.57
797,300.00
797,300.00
3,899,803.62
2,329,577.77
206,061,737.15 216,718,756.43
(15,388,532.64) (18,731,417.52)
(15,388,532.64) (18,731,417.52)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของทุน
STATMENT OF CHANGES IN EQUITY
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2556		
หน่วย : บาท
ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555		
กองทุนสวัสดิการ			
ขาดทุนรวมเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556		
กองทุนสวัสดิการ			
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

16,758,479.28

42,500,226.75
702,578.52

16,758,479.28

43,202,805.27
738,130.47

16,758,479.28

43,940,935.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนสวัสดิการ

กำ�ไรสะสม

125,944,409.16
(508,447.08)
(18,731,417.52)
106,704,544.56
(654,046.97)
(15,388,532.64)
90,661,964.95

รวม

185,203,115.19
194,131.44
(18,731,417.52)
166,665,829.11
84,083.50
(15,388,532.64)
151,361,379.97

งบกระแสเงินสด
STATMENT OF CASH FLOWS
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2556		
หน่วย : บาท
2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน				
กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ			
รายการปรับกระทบกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน			
		
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์		
		
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		
		
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์		
หนี้สงสัยจะสูญ 		
		
สิทธิการเช่าโอนเป็นรายได้		
		
รายได้จากการการรับบริจาครอการรับรู้โอนเป็นรายได้		
		
ต้นทุนบริการ - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
		
ต้นทุนดอกเบี้ย - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
		
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินการ			
ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมงเพิ่มขึ้น		
		
ลูกหนี้ค่าสินค้าสัตว์นำ�ลดลง		
		
ลูกหนี้โครงการสินค้าสัตว์นำ�และสินค้าแปรรูปสุทธิ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
		
ลูกหนี้เงินกู้กองทุนสวัสดิการ (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
		
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
		
วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
		
เงินประกันและเงินมัดจำ�ลดลง (เพิ่มขึ้น)		
		
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
		
เจ้าหนี้การค้าลดลง		
		
รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
		
เงินค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
		
รายได้รอการรับรู้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
		
รายได้จากการการรับบริจาครอการรับรู้เพิ่มขึ้น 		
		
เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
		
หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
		
กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
		
รายได้แผ่นดินค้างนำ�ส่งเพิ่มขึ้น		
		
กองทุนสวัสดิการเพิ่มขึ้น		
		
จ่ายเงินพนักงานเกษียณ		
		
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2556

(15,388,532.64)

(18,731,417.52)

20,437,114.57
797,300.00
53,968.76
3,150,118.95
(2,706,997.56)
(14,430,843.72)
2,567,920.00
1,470,184.00

20,603,101.80
797,300.00
(12,487.96)
7,371,717.99
(2,468,420.89)
(14,395,702.30)
2,508,489.00
1,428,868.00

(4,049,767.64)
(4,405,307.92)
15,175.76
703,867.73
1,788,875.42
92,293.00
10,974.73
861,665.07
(10,360.00)
(2,001,574.34)
(447,440.22)
583,072.61
68,399,600.00
9,644,971.90
4,662,512.97
(3,305,662.59)
801,562.79
84,083.50
(2,840,270.00)
70,588,272.77

(2,898,551.88)
(7,911,550.44)
294,325.61
9,635,353.54
(1,009,340.00)
(137,262.00)
(37,209.17)
(575,853.36)
417,675.62
(15,418,520.59)
1,001,961.31
(5,895,933.78)
278,250.00
59,400.00
3,541,856.29
70,566.07
(3,902,215.05)
194,131.44
(2,794,100.00)
(25,087,016.39)
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งบกระแสเงินสด
STATMENT OF CASH FLOWS
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2556		
หน่วย : บาท
2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์				
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ�เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ�เกิน 1 ปี (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลงทุนเพิ่มในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ				
			
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
				
เงินรับ(จ่ายชำ�ระ) ทุนส่งเสริมการประมง			
		
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		
		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง
			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2556

338,781.69
(5,244,375.62)
(47,094,646.71)
(10,655,649.53)
(62,655,890.17)

19,570.56
6,712,542.33
(10,175,000.00)
(1,287,690.02)
(4,730,577.13)

(1,500,000.00)
(1,500,000.00)
6,432,382.60
24,089,548.10
30,521,930.70

3,500,000.00
3,500,000.00
(26,317,593.52)
50,407,141.62
24,089,548.10

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
NOTE TO FINANCIAL STATMENTS
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์
องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ. 2496 และจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรรมและพาณิชย์กรรม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.1 จัดดำ�เนินการและนำ�มาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น�ำ และอุตสาหกรรมการประมง
1.2 จัดดำ�เนินการ หรือควบคุม และอำ�นวยบริการซึง่ กิจการแพปลา การขนส่งและกิจการอืน่ ๆ อันเกีย่ วกับกิจการแพปลา
1.3 จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง
1.4 จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
2.1 เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินขององค์การสะพานปลาได้จัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้รวมรายการบัญชีต่าง ๆ ของกองทุน
สงเคราะห์และกองทุนสวัสดิการของพนักงานองค์การสะพานปลาไว้ด้วยแล้ว
2.2 การรับรู้รายได้
2.2.1 รายได้จากการจำ�หน่ายสินค้า รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
2.2.2 รายได้จากการให้บริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ
2.2.3 ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
2.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2.3.1 ลูกหนี้เอกชนที่ค้างชำ�ระเกิน 1 ปี จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำ�นวน
2.3.2 ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียก
เก็บเงินไม่ได้ ซึ่งคำ�นวณจากการจัดกลุ่มลูกหนี้จำ�แนกตามอายุหนี้ ซึ่งมีอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้
ระยะเวลาที่หนี้ค้างชำ�ระ

อัตราร้อยละ

เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป

50
100
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2.4 สินค้าคงเหลือ
แสดงด้วยราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ�กว่า
2.5 วัสดุคงเหลือ
แสดงด้วยราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
2.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2.6.1 แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จหักค่าเสื่อมราคาสะสม และจะแสดงเป็นสินทรัพย์
สำ�หรับรายการที่มีราคาหน่วยละ 20,000 บาท ขึ้นไป
2.6.2 สินทรัพย์จากการรับบริจาคจะบันทึกคู่กับบัญชีรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้และจะทยอยรับรู้รายได้
จากการรับบริจาครอการรับรู้เป็นรายได้คู่กับบัญชีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จากการรับบริจาคนั้น
2.6.3 ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยมี
รายละเอียดดังนี้

พนักงาน

รายการ

อัตราค่าเสื่อมราคา (ร้อยละ)

อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
อุปกรณ์
- คอมพิวเตอร์
- เครือ่ งใช้ส�ำ นักงานอืน่ ๆ
ยานพาหนะ

2.5
20
10
15

2.7 การรับรู้ผลประโยชน์ของพนักงาน
2.7.1 รับรู้ต้นทุนดอกเบี้ย ส่วนที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

2.7.2 รับรู้บวกผลกำ�ไรหรือหักผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาตร์ประกันภัยในงวดที่เกิดทันทีใน
กำ�ไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2.8 รายได้รอการรับรู้
เป็นรายได้จากการให้สิทธิตามสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุสัญญาเช่า ยกเว้นสิทธิ
ตามสัญญาเช่าที่ต�่ำ กว่า 50,000 บาท จะรับรู้เป็นรายได้ภายในงวดบัญชีที่เกิดรายการ

รายงานประจำ�ปี องค์การสะพานปลา 2557
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3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
2557

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
- ประจำ� (ไม่เกิน 3 เดือน)
รวม

0.27
0.68
29.56
0.01
30.52

2556

0.12
0.99
22.97
0.01
24.09

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 ได้รวมเงินฝากธนาคารของกองทุนสงเคราะห์
ผูป้ ฏิบตั งิ าน จำ�นวน 0.56 ล้านบาท และ 0.68 ล้านบาท และของกองทุนสวัสดิการ จำ�นวน 1.93 ล้านบาท และ 0.59 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ�ไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 ได้รวมเงินฝากธนาคารของกองทุน
สงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน จำ�นวน 0.01 ล้านบาท และ 0.01 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
4. ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง – สุทธิ
เป็นลูกหนีช้ าวประมงทีอ่ งค์การสะพานปลาให้ความช่วยเหลือ โดยให้ชาวประมงกูย้ มื เงินในอัตราดอกเบีย้ ตำ� เพือ่ เป็นค่าต่อเรือ
ค่าเครื่องยนต์เรือ ค่าอุปกรณ์การประมง และค่าอาหารกุ้ง องค์การสะพานปลาได้เริ่มให้กู้ตามโครงการฯ ตั้งแต่ ปี 2521 เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2557

ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง – สุทธิ

44.11
8.43
52.54
22.41
30.13

2556

39.81
8.32
48.13
22.67
25.46
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5. ลูกหนี้ค่าจำ�หน่ายสินค้าสัตว์น�ำ – สุทธิ

ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2557

ท่าเทียบเรือประมงนครศรีธรรมราช
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ค่าจำ�หน่ายสินค้าสัตว์นำ� – สุทธิ

2.76
2.48
0.28

2556

2.78
2.48
0.30

6. ลูกหนี้โครงการตลาดสินค้าสัตว์น�ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูปฯ - สุทธิ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2557

ลูกหนี้โครงการตลาดสินค้าสัตว์นำ�และผลิตภัณฑ์สัตว์นำ�แปรรูปฯ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้โครงการตลาดสินค้าสัตว์นำ�และผลิตภัณฑ์สัตว์นำ�แปรรูปฯ–สุทธิ

7. ลูกหนี้เงินกู้กองทุนสวัสดิการ

0.48
0.48

2556

1.19
1.19

ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2557

ลูกหนี้กู้ยืมตามอายุการทำ�งาน
ลูกหนี้กู้เพื่อซื้อรถยนต์ และจักรยานยนต์
ลูกหนี้กู้เพื่อกรณีอื่น ๆ
		
รวม

รายงานประจำ�ปี องค์การสะพานปลา 2557
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29.52
0.02
0.24
29.78

2556

31.34
0.05
0.18
31.57

8. เงินลงทุนระยะสั้น

ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2557

เงินฝากธนาคารประเภทประจำ�เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ส่วนกลาง และทร.ต่าง ๆ
โครงการนำ�มันฯ
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนสวัสดิการ
รวม

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

36.29
0.01
34.85
71.15

ประกอบด้วย

10. เงินลงทุนระยะยาว

39.84
0.01
24.05
2.00
65.90

หน่วย : ล้านบาท
2557

เงินยืมทดรอง
เงินค้างรับอื่น ๆ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
เงินจ่ายล่วงหน้า
		
รวม

2556

1.55
8.38
0.83
5.30
16.06

2556

2.66
10.83
0.98
5.86
20.33

ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2557

เงินฝากธนาคารประเภทประจำ�เกินกว่า 12 เดือน
ส่วนกลาง และทร.ต่าง ๆ
กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนสวัสดิการ
		
รวม

80.58
107.84
8.80
197.22

2556

30.60
115.76
3.76
150.12
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ที่ดิน

ราคาทุน
ณ 30 กันยายน 2556
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ณ 30 กันยายน 2557
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ 30 กันยายน 2556
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับงวด
ค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่ม(ลด)
ณ 30 กันยายน 2557
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ 30 ก.ย.2557
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ 30 ก.ย.2556

อาคาร
และ
สิ่งปลูกสร้าง

ครุภัณฑ์และ
เครื่องมือ
เครื่องใช้

ยานพาหนะ

รวม

26.86
26.86

868.21
9.97
( 2.89)
875.29

37.86
0.68
(1.64)
36.90

4.68
(1.43)
3.25

937.61
10.65
(5.96)
942.30

26.86
26.86

543.51
19.10
(2.55)
560.06
315.23
324.70

31.47
1.23
(1.57)
31.13
5.77
6.39

4.12
0.10
(1.43)
2.79
0.46
0.56

579.10
20.43
(5.55)
593.98
348.32
358.51

ค่าเสื่อมราคาประจำ�ปี 2557 จำ�นวน 20.43 ล้านบาท เป็นค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จากการรับบริจาค จำ�นวน 13.63 ล้านบาท
และค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ของกองทุนสวัสดิการ จำ�นวน 0.01 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาที่เหลือ จำ�นวน 6.79 ล้านบาท
เป็นค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่องค์การสะพานปลาได้มาหรือซื้อมา
12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ณ 30
กันยายน
2556

ราคาทุน
อาคาร
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

31.89
6.86
25.03

เพิ่มขึ้น
ระหว่างงวด

0.80
0.80

ลดลง
ระหว่างงวด

ณ 30
กันยายน
2557

-

31.89
7.66
24.23

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ปี 2557 เป็นส่วนทีแ่ ยกแสดงรายการจากบัญชีทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์ และ ปี 2557 มีคา่ เสือ่ มราคา
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำ�นวน 0.80 ล้านบาท
รายงานประจำ�ปี องค์การสะพานปลา 2557
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13. เจ้าหนี้การค้า ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2557

เจ้าหนี้ – โครงการซื้อขายสินค้าสัตว์นำ�และผลิตภัณฑ์แปรรูป
รวม

14. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

2556

0.99
0.99

2.99
2.99

ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2557

ค่าเช่าที่ราชพัสดุ
ค่าตอบแทน
กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน
รายได้แผ่นดินค้างนำ�ส่ง
อื่น ๆ
รวม
15. เงินรับฝาก

7.48
3.22
2.36
9.32
22.38

2556

7.37
3.25
1.92
9.25
21.79

ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2557

เงินสมทบเครื่องมืออุปกรณ์การประมง
เงินรับฝากกรรมกรนอก
เงินรับฝากต่าง ๆ
รวม
		

2556

0.50
0.51
7.92
8.93

0.31
0.51
12.78
13.60
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16. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2557

เงินประกัน
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างนำ�ส่ง
อื่น ๆ
		
รวม

21.58
0.61
1.23
23.42

2556

25.79
0.17
0.77
26.73

17. รายได้รอการรับรู้
เป็นรายได้จากการทีอ่ งค์การสะพานปลาได้รบั เงินค่าสิทธิในการให้บคุ คลภายนอกเช่าอาคารพาณิชย์ในงวดนี้ มีการเปลีย่ นแปลง
ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2557

ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่ม ระหว่างงวด
หัก รับรู้เป็นรายได้ในงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

23.33
68.40
91.73
(2.71)
89.02

2556

22.75
3.05
25.80
(2.47)
23.33

รายได้รอการรับรูป้ ี 2557 จำ�นวน 68.40 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำ�นวน 66.92 ล้านบาท และนำ�เงิน
ไปฝากธนาคารส่วนกลางประเภทประจำ�เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี จำ�นวน 13.00 ล้านบาท ประเภทประจำ�เกินกว่า 12 เดือน
จำ�นวน 50.00 ล้านบาท และประเภทออมทรัพย์ จำ�นวน 3.92 ล้านบาท
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18. รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้
เป็นสินทรัพย์จากการรับบริจาค ซึง่ องค์การสะพานปลาจะรับรูไ้ ว้ในบัญชี ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์คกู่ บั บัญชี รายได้จากการรับ
บริจาครอการรับรู้ และรับรูค้ า่ เสือ่ มราคาสำ�หรับสินทรัพย์ทร่ี บั บริจาคตามนโยบายการบัญชี ข้อ 2.6.2 มีการเปลีย่ นแปลง ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2557

ยอดยกมาต้นงวด
บวก รับบริจาคเพิ่มในงวด
หัก ค่าเสื่อมราคาในงวด
ค่าตัดจำ�หน่าย
ยอดคงเหลือปลายงวด

260.65
9.64
270.29
(14.43)
(0.01)
255.85

2556

275.16
0.06
275.22
(14.40)
(0.17)
260.65

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประจำ�ปี 2557 จำ�นวน 14.43 ล้านบาท รับรู้คู่กับรายได้จากการรับบริจาคในปี 2557 ซึ่งมี
จำ�นวน 14.43 ล้านบาท เช่นกัน

19. กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกันเงินไว้จ่ายให้กับพนักงานที่ออกจากงาน ซึ่งเป็นไป
ตามข้อบังคับองค์การสะพานปลาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ดังกล่าวมาจากดอกผล
ของกองทุนเอง หากมีจำ�นวนไม่พอให้องค์การฯ จ่ายสมทบในส่วนที่ขาดตามข้อบังคับองค์การสะพานปลาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2534 ข้อ 5 การเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนสงเคราะห์มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2557

ยอดยกมาต้นงวด
บวก ดอกผลจากกองทุนสงเคราะห์
องค์การสะพานปลาจ่ายสมทบ
เงินสมทบจากเงินทุนส่งเสริมการประมง
หัก จ่ายให้พนักงานที่ออกจากงาน
โอนให้องค์การสะพานปลา
เงินสมทบกองทุนฯ ของผู้ไม่มีสิทธิได้รับโอนเข้ากองทุนสวัสดิการ
ยอดคงเหลือปลายงวด (ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ให้พนักงาน)

144.83
4.63
13.31
0.17
162.94
(12.60)
(4.63)
(0.08)
145.63

2556

148.73
4.46
13.70
166.89
(17.41)
(4.46)
(0.19)
144.83
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20. ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
องค์การสะพานปลาได้รบั รูภ้ าระหนีส้ นิ ทีเ่ กิดจากผลประโยชน์หลังออกจากงาน (เงินชดเชยเกษียณอายุ) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
2554 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2557

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นงวด
บวก ต้นทุนบริการ
ต้นทุนดอกเบี้ย
หัก

จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
คงเหลือ

40.72
2.56
1.47
44.75
(2.84)
41.91

2556

39.57
2.51
1.43
43.51
(2.79)
40.72

21. กองทุนสวัสดิการ
จัดตัง้ ขึน้ ตามข้อบังคับองค์การสะพานปลาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2520 มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ช่วยเหลือให้ผปู้ ฏิบตั งิ านกู้
ในกรณีจ�ำ เป็นและเพื่อจ่ายสวัสดิการให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กองทุนสวัสดิการมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2557

เงินกองทุนต้นงวด
บวก เงินสมทบของผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับจากกองทุนสงเคราะห์
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
เงินกองทุนสิ้นงวด

43.20
0.08
0.66
43.94

2556

42.50
0.19
0.51
43.20

ในงวดบัญชีปี 2557 และ 2556 กองทุนสวัสดิการมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นจำ�นวนเท่ากับ 0.86 ล้านบาท และ
0.65 ล้านบาท ตามลำ�ดับ รายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยของกองทุนสวัสดิการจำ�นวนดังกล่าวจะแสดงรวมอยูใ่ นกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ ประจำ�ปี
ขององค์การสะพานปลา ซึง่ จะต้องมีการขออนุมตั กิ ระทรวงการคลังเพือ่ จัดสรรกำ�ไรสุทธิเฉพาะส่วนดังกล่าวเข้ากองทุนสวัสดิการต่อไป
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22. รายได้จากการจำ�หน่ายสัตว์น�ำ และต้นทุนจำ�หน่ายสัตว์นำ�
จากการจำ�หน่ายสัตว์นำ� และต้นทุนจำ�หน่ายสัตว์น�ำ ของโครงการจำ�หน่ายสัตว์น�ำ สำ�หรับงวดปี 2557 และ ปี 2556 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ต้นทุนจำ�หน่าย

รายได้
2557

สะพานปลานครศรีธรรมราช
รวม

2556

17.43
17.43

9.26
9.26

2557

9.17
9.17

2556

17.26
17.26

23. รายได้จากโครงการตลาดสินค้าสัตว์น�ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์นำ�แปรรูปฯ และต้นทุนโครงการตลาดสินค้าสัตว์นำ�และผลิตภัณฑ์
สัตว์นำ�ผลิตภัณฑ์แปรรูป
เป็นรายได้และต้นทุนจากการจำ�หน่ายสัตว์น�ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูปในโครงการตลาดสินค้าสัตว์น�ำ และผลิตภัณฑ์สตั ว์น�ำ แปรรูป
สำ�หรับงวดปี 2557 และปี 2556 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายได้
2557

ส่วนกลาง

รวม

5.45
5.45

ต้นทุนจำ�หน่าย
2556

4.23
4.23

2557

2556

3.69
3.69

4.85
4.85

ในปี 2557 องค์การสะพานปลาได้รวมโครงการตลาดสินค้าสัตว์น�ำ และผลิตภัณฑ์สตั ว์น�ำ แปรรูป โครงการจำ�หน่ายสินค้าสัตว์น�ำ
และผลิตภัณฑ์สตั ว์น�ำ แปรรูปฯ FMO และโครงการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น�ำ ไว้ดว้ ยกัน จึงจัดประเภทรายการบัญชีรายได้
และต้นทุน 2556 ใหม่
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24. รายได้จากค่าบริการและค่าธรรมเนียม

ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2557

ค่าบริการสัตว์นำ�
ค่าธรรมเนียมสัตว์นำ�ผ่านท่า
ค่าธรรมเนียมรถผ่านท่า
ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่
ค่าเช่าที่จำ�หน่ายนำ�แข็งและตั้งเครื่องโม่
อื่น ๆ
รวม

25. รายได้อื่น

2556

8.47
29.34
14.54
12.22
1.26
13.12
78.95

8.09
26.56
13.54
12.32
1.00
12.97
74.48

ประกอบด้วย
2557

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ค่าจำ�หน่ายไฟฟ้า นำ�ประปา
ค่าเช่า
สิทธิการเช่าโอนเป็นรายได้
รายได้จากการรับบริจาค
อื่น ๆ
รวม

2556

6.67
14.70
52.48
4.47
14.40
3.02
95.74

6.84
15.61
54.24
5.72
14.43
2.84
99.68

26. ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานและการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานและการบริหารสำ�หรับงวดปี 2557 และ 2556 จำ�นวน 165.46 ล้านบาท และ 167.43 ล้านบาท
ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคคล
ค่าใช้จ่ายสำ�นักงาน
รวม

2557

2556

55.13
55.07
110.20

53.18
59.61
112.79
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ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
2557

50.27
4.99
55.26

2556

50.56
4.08
54.64

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
2557

2556

105.40
60.06
165.46

103.74
63.69
167.43

27. ผลการดำ�เนินงาน กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2557

องค์การสะพานปลา
กองทุนสวัสดิการพนักงาน
รวม

(16.25)
0.86
(15.39)

2556

(19.38)
0.65
(18.73)

28. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
องค์การสะพานปลาถูกฟ้องจากศาลแรงงานกลาง จำ�นวน 2 คดี ประกอบด้วย
คดีท่ี 1 องค์การสะพานปลาถูกฟ้องร้องฐานผิดสัญญาจ้างแรงงานจากศาลแรงงานกลาง ให้ชดใช้คา่ เสียหายเป็นเงินประมาณ
13.46 ล้านบาท ศาลมีคำ�พิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
คดีที่ 2 องค์การสะพานปลาถูกฟ้องคดีเรื่องการพิจารณาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายแรงงานกลาง ในส่วนที่มีคำ�สั่งลงโทษ
ตัดเงินเดือนโจทก์ทั้งสาม (ตามคำ�สั่งของจำ�เลยที่ 100/2547 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2557) รวมเงินต้นประมาณ 387,936.00 บาท
(ยังไม่รวมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น นับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2557 จนกว่าจะชำ�ระเสร็จสิ้นแก่โจทก์) ซึ่งโจทก์
และจำ�เลยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
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การดำ�เนินงานตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการกำ�กับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
CORPERATE GOVERNANCE
ในปีงบประมาณ 2557 องค์การสะพานปลาและคณะกรรมการองค์การสะพานปลาได้ด�ำ เนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
กำ�กับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์
ในปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอืน่ อีก 6 ท่าน
รวมเป็น 7 ท่าน ตามประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 และ ตามประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่
2 กรกฎาคม 2557 โดยมีรายละเอียดการดำ�เนินงานดังนี้
		
1.1 การกำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
		
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนทีส่ ดุ ที่ กค.0805/1666
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เรือ่ ง การปรับปรุงอัตราเบีย้ กรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยกำ�หนดเบีย้ กรรมการขององค์การสะพานปลา
เป็นเงินไม่เกิน 6,000 บาทต่อเดือน ให้ประธานได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25
		
1.2 รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
		
ในปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ดังนี
เดือน/ปี		

ประชุมครั้งที่
กรรมการที่เข้าประชุม
กรรมการทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

ธ.ค.56

ธ.ค.56

ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57

เม.ย.57

พ.ค.57

มิ.ย. 57

ก.ค.57

ส.ค.57

13/56 14/56 1/57 2/57 3/57 4/57 5/57 6/57 7/57 8/57 9/57
6
6
6
5
6
7
7
5
7
6
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
71.43% 100% 85.71% 85.71% 100% 71.43% 71.43% 85.71% 100% 85.71% 85.71%

			
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งของปีงบประมาณ 2557
				
ครั้งที่ 13/2556 นายนิพนธ์ ฮะกีมี และนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
				
ครั้งที่ 1/2557 นายนิพนธ์ ฮะกีมี
				
ครั้งที่ 2/2557 นายนิพนธ์ ฮะกีมี
				
ครั้งที่ 4/2557 รศ.น.อ.ดร. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
				
ครั้งที่ 5/2557 นายนิพนธ์ ฮะกีมี และนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
				
ครั้งที่ 6/2557 นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์
				
ครั้งที่ 8/2557 นายผณิศวร ชำ�นาญเวช
				
ครั้งที่ 9/2557 นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
้

รายงานประจำ�ปี องค์การสะพานปลา 2557

46

ก.ย.57

		
1.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการองค์การสะพานปลาในการพิจารณาการดำ�เนินงานด้านการเงิน ดังนี้
			
1.3.1 เรื่องเพื่อทราบ
				
(1) รายงานผลการดำ�เนินงานกำ�ไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ในรอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม – 31
ธันวาคม 2556) ขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ 2557
				
(2) รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาส 1 – 2 ของปีงบประมาณ 2557
				
(3) รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2557
				
(4) รายงานผลการดำ�เนินงานครึ่งปีบัญชี 2557 ขององค์การสะพานปลา
				
(5) รายงานผลการดำ�เนินงานกำ�ไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม
			
2556 – 31 มีนาคม 2557) และรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 30 มิถนุ ายน 2557)
ขององค์การสะพานปลา
				
(6) ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินขององค์การสะพานปลา ณ 30 มิถุนายน 2557
				
(7) ผลการชำ�ระหนี้และหนี้ค้างชำ�ระถึง 31 กรกฎาคม 2557
				
(8) ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินขององค์การสะพานปลา ณ 31 กรกฎาคม 2557
				
(9) รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2557
				
(10) ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินขององค์การสะพานปลา ณ 31 สิงหาคม 2557
				
(11) รายงานการใช้จ่ายงบลงทุนประเภทเงินสำ�รองประจำ�ปีงบประมาณ 2557 ขององค์การ
				
สะพานปลา
				
(12) ผลการพิจารณางบประมาณประจำ�ปี 2558 ขององค์การสะพานปลา
				
(13) ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินขององค์การสะพานปลา ณ 30 กันยายน 2557
				
		
1.3.2 เรื่องเพื่อพิจารณา
				
(1) ผลการดำ�เนินงานขององค์การสะพานปลา เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2556
				
(2) งบประมาณประจำ�ปี 2558 ขององค์การสะพานปลา
				
(3) ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินขององค์การสะพานปลา ณ 31 มกราคม 2557
				
(4) อนุมัติงบประมาณทำ�การและขอความเห็นชอบงบประมาณลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีประจำ�ปี
งบประมาณ 2557 พร้อมอนุมัติแก้ไขปรับปรุงงบประมาณทำ�การประจำ�ปี 2557 ของ
				
				
องค์การสะพานปลาโดยภาพรวม
				
(5) ขอความเห็นชอบปรับเปลี่ยนแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำ�ปีงบประมาณ 2557
				
(6) ขออนุมัติงบประมาณทำ�การเพิ่มเติมระหว่างปี 2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารและ
				
ที่ดินของสำ�นักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) พร้อมอนุมัติแก้ไขปรับปรุง
				
งบประมาณทำ�การประจำ�ปี 2557 ขององค์การสะพานปลาโดยภาพรวม
				
(7) ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินขององค์การสะพานปลา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2557
(8) รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีบัญชี 2556 ขององค์การสะพานปลา
				
				
(9) ขอความเห็นชอบปรับเปลี่ยนแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำ�ปีงบประมาณ 2557
				
(10) ของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี 2558 (ผูกพันจากงบประมาณปี 2557)
				
(11) เห็นชอบขอยกเลิกงบประมาณลงทุนปี 2557 ขององค์การสะพานปลา
				
(12) แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำ�ปีงบประมาณ 2558
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2. คณะกรรมการที่เป็นอิสระ
		
2.1 ในปีงบประมาณ 2557 องค์การสะพานปลา มีกรรมการอิสระอยูในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ตามประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 จำ�นวน 6 ท่าน ดังนี้
1. นายภาณุ อุทัยรัตน์
			
			
2. รศ.น.อ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
			
3. นายนิพนธ์ ฮะกีมี
4. พลตำ�รวจโท ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ 			
			
			
5. นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
			
6. นายอัศม์เดช วานิชชินชัย
			
และตามประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 จำ�นวน 6 ท่าน ดังนี้
			
1. นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
			
2. พลเรือโท เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ
			
3. นายผณิศวร ชำ�นาญเวช
			
4. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
			
5. นายจิรากร โกศัยเสวี
			
6. นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์
		
2.2 บทบาทของกรรมการอิสระ
			
ในปีงบประมาณ 2557 กรรมการอิสระ ได้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและผลการดำ�เนินงานด้านต่าง ๆ
ขององค์การสะพานปลา ตลอดจนการใช้ดลุ ยพินจิ อย่างเป็นอิสระในการตัดสินใจและให้ค�ำ แนะนำ�การดำ�เนินงานขององค์การสะพานปลา
อย่างต่อเนื่องสม่�ำ เสมอในการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลาทุกครั้ง
3. รายนามคณะกรรมการองค์การสะพานปลาที่ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น
		
ตามประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 จำ�นวน 6 ท่าน ดังนี้
			
เป็น กรรมการธนาคารอิสลาม
1. นายภาณุ อุทัยรัตน์			
			
2. รศ.น.อ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง เป็น กรรมการบริษัทโทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
			
3. นายนิพนธ์ ฮะกีมี			
เป็น กรรมการการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ
									
กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
			
4. พลตำ�รวจโท ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์
ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
			
5. นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม		
เป็น กรรมการโรงงานไพ่และกรรมการโรงงานสุรา
			
5. นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล			
ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
			
7. นายอัศม์เดช วานิชชินชัย		
ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
			
และตามประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 จำ�นวน 6 ท่าน ดังนี้
			
1. นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล			
ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
			
2. พลเรือโท เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
			
3. นายผณิศวร ชำ�นาญเวช		
ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
			
4. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์		
กรรมการโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำ�กัด
			
5. นายจิรากร โกศัยเสวี			
ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
			
6. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล		
กรรมการสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและ
								
กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
			
7. นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์
ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
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4. รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำ คัญที่กรรมการถือครองที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจระหว่างปีบัญชี 2557
		
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ในปีบัญชี 2557 ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
สะพานปลาระหว่างปีบัญชี 2557
5. รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อรัฐวิสาหกิจระหว่าง
ปีบัญชี 2557
		
องค์การสะพานปลาไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อองค์การสะพานปลา
ระหว่างปีบัญชี 2557
6. คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
		
ในปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ตามคำ�สัง่
องค์การสะพานปลาที่ 105/2555 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วย
			
1. นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
			
2. ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน		
เป็นเลขานุการ
		
ต่อมามีคำ�สั่งองค์การสะพานปลาที่ 235/2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบของ
องค์การสะพานปลาแทนกรรมกเดิมที่ลาออกจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ดังนี้
			
1. นายนิพนธ์ ฮะกีมี				
เป็นกรรมการ
			
2. ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย			
เป็นกรรมการ
		
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
		
คณะกรรมการชุดดังกล่าวครบกำ�หนดวาระในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
		
ต่อมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาชุดใหม่ตามคำ�สั่งองค์การ สะพานปลาที่
128/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ดังนี้
			
1. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล			
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
			
2. นายผณิศวร ชำ�นาญเวช			
เป็นกรรมการ
			
3. นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์		
เป็นกรรมการ
			
4. ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน		
เป็นเลขานุการ
		
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
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7. การบริหารความเสี่ยง		
		
การบริหารความเสีย่ งขององค์การสะพานปลา ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 ได้มกี ารพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ ง
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลในการดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจ หัวข้อการบริหาร
จัดการองค์กร ดังนี้
		
1. พัฒนาการดำ�เนินการบริหารความเสี่ยง
			
1.1 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำ�แผนบริหารความเสีย่ งให้ได้มาตรฐานยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้สามารถดำ�เนินการ
			
ได้ครบถ้วนในระดับ 3 ตามเกณฑ์ทไ่ี ด้ก�ำ หนดโดยคณะกรรมการประเมินผลการดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจ
			
ปีบัญชี 2557
			
1.2 พัฒนาการติดตามและรายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความชัดเจนในด้าน
			
ผลของการดำ�เนินงานจากการปฏิบัติจริงเทียบกับเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ เช่น
			
โอกาสเกิดผลกระทบ ระดับความรุนแรง Risk Appetite Risk Tolerance ความสำ�เร็จของกิจกรรม
การดำ�เนินงานต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการบริหารความเสี่ยง
			
			
1.3 พัฒนาให้ระบบการบริหารความเสีย่ งเป็นระบบบริหารจัดการทีย่ ง่ั ยืน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
			
1.4 มุ่งเน้นการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงระดับสูงถึงสูงมาก และระดับปานกลาง เพื่อ
			
ให้มีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
			
1.5 มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่ตรงประเด็นกับการวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่เป็นรากเหง้า
			
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
		
2. การจัดทำ�แผนบริหารความเสีย่ ง ปีงบประมาณ 2557 องค์การสะพานปลามีปจั จัยเสีย่ ง ทีส่ �ำ คัญ 7 ปัจจัยเสีย่ ง
		
ดังนี้
			
2.1 ความเสีย่ งด้านการเงิน (Financial Risk) 1 ปัจจัยเสีย่ ง คือ กำ�ไร (EBITDA) ตำ�กว่าเป้าหมาย
			
2.2 ความเสี่ยงด้านการดำ�เนินงาน (Operational Risk) 3 ปัจจัยเสี่ยง
				
1. โครงการบริหารทรัพย์สินยังไม่มีความชัดเจนในการใช้แหล่งเงินลงทุนจาก			
				
ภายนอก
				
2. กระบวนการทำ�งานยังไม่สามารถดำ�เนินการได้ตามเป้าหมาย
				
3. การพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับโครงการสร้างองค์กร
			
2.3 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) 1 ปัจจัยเสี่ยง คือ การดำ�เนินการทางธุรกิจใหม่
			
อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
			
2.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ต่าง ๆ (Compliance Risk) 2 ปัจจัยเสี่ยง
				
1. สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการพัฒนาให้เป็นไปตามกฎหมายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
				
2. สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SODs)
ที่มีต่อองค์การสะพานปลา
กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สำ�นักงานนโยบายเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สคช.) ฯลฯ เพือ่ สรุปแนวนโยบายผูถ้ อื หุน้ ภาครัฐ (Statement of Directions : SODs)
ทีม่ ตี อ่ องค์การสะพานปลา ทีจ่ ะใช้เป็นแนวทางในการกำ�กับดูแลและชีป้ ระเด็นทีอ่ งค์การสะพานปลาควรให้ความสำ�คัญและเร่งดำ�เนินการ
รวมถึง การใช้เป็นแนวทางในการกำ�หนดตัวชี้วัดสำ�หรับการประเมินผลการดำ�เนินงานขององค์การสะพานปลาต่อไป ซึ่ง SODs
ที่มีต่อองค์การสะพานปลามี 3 ระดับ ดังนี้
แนวนโยบายสำ�หรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
1. เป็นกลไกขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพืน้ ฐานการดำ�เนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
แนวนโยบายสำ�หรับรัฐวิสาหกิจในสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
2. เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อองค์การสะพานปลา
3. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจประมงและตลาดสัตว์นำ�
ของประเทศ
จาก SODs ข้างต้น เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้กำ�หนดหลักการและแนวทาง
การดำ�เนินงานตาม SODs ดังนี้
หลักการและแนวทางการดำ�เนินงานตาม SODs
แผนระยะสั้น
1. ศึกษาบทบาทและทิศทางการดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. นำ�แผนฟื้นฟูองค์กรมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
3. ให้สถาบันการเงินมาบริหารด้านสินเชื่อขององค์กร
4. จัดทำ�แผนการบริหาร พัฒนา ปรับปรุงทรัพยากรที่มีอยู่ในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งรวมถึงการให้บริการ
สะพานปลาที่ถูกสุขลักษณะและการให้ความรู้แก่ชาวประมง
5. ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเปิดการค้าเสรีและ AEC ที่มีต่อองค์กร
6. เร่งกำ�หนดรูปแบบ แนวทาง และวิธีด�ำ เนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้ชัดเจน
แผนระยะยาว
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของเครือข่ายชาวประมง และผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอาหารทั้งใน/ต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวกลาง
ในการซื้อ – ขายสินค้าประมง
2. พัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้สามารถรองรับสภาวการณ์ต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ กฎระเบียบที่เข้มข้นของประเทศ
ที่เข้าไปทำ�ประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความหมายของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือ
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทับซ้อน
(Policy on Con fllict of Interest)
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ สถานการณ์หรือการกระทำ�ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประโยชน์
ของสาธารณะ มีผลประโยชน์สว่ นตนเข้ามาแทรกซ้อน โดยการใช้ต�ำ แหน่งหน้าทีห่ รืออิทธิพลทางการเมือง ผ่านการกระทำ� การตัดสินใจ
หรือการใช้ดลุ ยพินจิ ซึง่ มีผลกระทบต่อการตัดสินหรือการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตำ�แหน่งทีบ่ คุ คลนัน้ รับผิดชอบอยูแ่ ละส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ของส่วนรวม กล่าวคือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งของตนอันก่อให้เกิดผลประโยชน์ของตนเองหรือ
พวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม
การขัดกันของผลประโยชน์ จึงเป็นการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นบุคคล ซึง่ อาจละเมิดต่อจริยธรรมและกฎหมาย เนือ่ งจาก
ผลประโยชน์ส่วนตัวได้เข้าแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ หรือกระบวนการตัดสินใจ ทำ�ให้ผู้พิจารณาต้องละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะ อันทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของสถาบันหรือองค์กร ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมหรือสาธารณะ
การกระทำ�หรือเหตุการณ์ที่ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การสะพานปลา
1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ข้อมูลขององค์การสะพานปลา เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
2. ผู้ปฏิบัติงานดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับองค์การสะพานปลา
หรือกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับองค์การสะพานปลาอันมีสภาพเป็นการค้าทำ�นองเดียวกับกิจการขององค์การสะพานปลา
ไม่ว่าทำ�เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือตำ�แหน่งบริหารอื่น โดยองค์การ
สะพานปลามอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
3. บุคคลในครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการ
ที่เป็นคู่สัญญากับองค์การสะพานปลา
4. ผูป้ ฏิบตั งิ านรับของขวัญจากบุคคลอืน่ ซึง่ มิใช่ญาติหรือบุคคลในครอบครัวทีไ่ ม่เป็นไปตามปกติประเพณีนยิ ม หรือทีม่ รี าคา
หรือมูลค่าเกินกว่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก�ำ หนดไว้
5. ผูป้ ฏิบตั งิ านยินยอม หรือรูเ้ ห็นเป็นใจให้บคุ คลในครอบครัวของตนรับของขวัญ ซึง่ มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าทีค่ ณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำ�หนดไว้ จากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ให้
6. ผู้ปฏิบัติงานให้ของขวัญซึ่งมีราคา หรือมูลค่าเกินกว่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำ�หนด
ไว้แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
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ทั้งนี้ การรับหรือการให้ของขวัญตาม (4) ถึง (6) ถ้าเป็นไปตามปกติประเพณีนิยมและมีราคาหรือมูลค่า ไม่เกินกว่า
ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก�ำ หนดไว้ ให้สามารถกระทำ�ได้
เพื่อให้การตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งเป็นไปด้วยความซื่อตรง เปิดเผยและรักษาภาพพจน์ที่ดีขององค์กร
และเป็นไปตามนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงกำ�หนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูอ้ �ำ นวยการ
และผู้ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
1. ผูอ้ �ำ นวยการองค์การสะพานปลา ให้จดั ทำ�รายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยนำ�เสนอต่อประธานกรรมการ
องค์การสะพานปลา ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี หรือเมือ่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ในระหว่างปี แล้วแต่กรณี
2. ผูป้ ฏิบตั งิ านตัง้ แต่รองผูอ้ �ำ นวยการลงมา ให้จดั ทำ�รายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยนำ�เสนอตามสายงาน
การบังคับบัญชาจนถึงผู้อำ�นวยการองค์การสะพานปลา ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี หรือเมื่อได้รับตำ�แหน่งใหม่ (กรณี
การเลื่อน/การโยกย้าย) หรือเมื่อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นในระหว่างปี แล้วแต่กรณี
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาต้องไม่แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้ที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในเรื่องใดเป็นกรรมการหรือเป็นผู้พิจารณา หรือเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล ให้ความเห็นหรือมีอำ�นาจสั่งการในเรื่องนั้น ๆ เว้นแต่
ไม่ทราบเรื่องนั้นมาก่อน
4. สำ�หรับกรณีทผ่ี ปู้ ฏิบตั งิ านมีการกระทำ�ทีเ่ ป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลำ�ดับชั้นทันที และให้ผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการ หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อนำ�เสนอ
ผู้อำ�นวยการองค์การสะพานปลารับทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป
5. การรายงานเรือ่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้รายงานเป็นประจำ�ทุกปี และในกรณีทม่ี คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
เกิดขึน้ ในระหว่างปีให้รายงานทันที โดยรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาทราบตามลำ�ดับชัน้ พร้อมส่งสำ�เนาให้แผนกระเบียบวินยั สำ�นักงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อทราบและใช้ประกอบ
การดำ�เนินงานด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การสะพานปลา
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ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
1) ปัจจัยการผลิตด้านประมงราคาสูงขึ้น เช่น ราคานำ�มัน แม้ว่าในช่วงปี 2554 - 2555 ราคานำ�มันค่อนข้างเสถียร
ไม่มคี วามเคลือ่ นไหวมากนัก และรัฐบาลมีการตรึงราคานำ�มันก็ตาม แต่กน็ บั ว่ายังสูงกว่าประเทศเพือ่ นบ้าน นอกจากนี้ การขาดแคลน
ทรัพยากรสัตว์นำ�ทำ�ให้ชาวประมงประสบปัญหาการขาดทุน รวมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำ�ให้มีการชะลอปริมาณ
การสั่งซื้อลง ส่งผลให้ราคาสัตว์นำ�ที่จับได้ลดลง
2) ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และปัญหาแรงงานต่างด้าวในภาคประมงยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน เช่น การขึ้นทะเบียน
ของแรงงานต่างด้าว และการที่ประเทศไทยอยู่ในบัญชีระดับ 3 (Tier) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
3) การประมงนอกน่านนำ� นอกจากปัญหาปัจจัยการผลิตทีม่ รี าคาสูง และการขาดแคลนแรงงานแล้ว ยังมีปญ
ั หาเกีย่ วกับ
ข้อตกลงในการทำ�ประมงร่วมที่อาจเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ
4) การทำ�ประมงนำ�จืด มีปัญหาการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมและประมงเชิงพาณิชย์ในแหล่งนำ�จืด และการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง มีส่วนทำ�ให้แหล่งนำ�จากธรรมชาติเสื่อมโทรมและลดลง
5) การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ�ชายฝั่ง มีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง เช่น ปัญหาโรคตายด่วนในพื้นที่เลี้ยงในภาคตะวันออก
การขาดแคลนลูกพันธุ์คุณภาพ ปัญหาราคากุ้งตกตำ�ในช่วงเดือน เม.ย.– มิ.ย. และปัญหาการกีดกันทางการค้า เช่น ปัญหาแรงงาน
ในอุตสาหกรรมกุ้ง การพิจารณาตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) ของผลิตภัณฑ์กุ้งไทยในตลาดสหภาพยุโรปสำ�หรับปี 2557 เป็นต้นไป
และปัญหาการส่งออกกุ้งกุลาดำ�มีชีวิตไปจีน เป็นต้น
6) การเพาะเลีย้ งสัตว์น�ำ จืด ปัญหาการขาดแคลนลูกพันธุค์ ณ
ุ ภาพของกุง้ ก้ามกราม ปัญหาต้นทุนการผลิตสูงในการเพาะเลีย้ ง
ปลานิล ทำ�ให้การส่งออกไม่สามารถแข่งขันได้ และปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตช้า จึงใช้เวลา
ในการเพาะเลีย้ งนานขึน้ นอกจากนี้ การทีเ่ กษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อยทำ�ให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และขาดกำ�ลังการต่อรอง
ด้านราคา
7) อุตสาหกรรมแปรรูปและการส่งออกและการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ การขาดแคลนวัตถุดบิ ทำ�ให้โรงงานมีก�ำ ลังผลิต
ส่วนเกิน และขาดประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ เป็นปัญหาในอุตสาหกรรมแปรรูป สำ�หรับโรงงานขนาดเล็ก การพัฒนา
สัตว์นำ�และผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ยังอยู่ในวงจำ�กัด เนื่องจากการขาดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ตลอดจนการขาดแหล่งสินเชื่อ
นอกจากนี้ การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี เป็นปัญหาหลักที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ
8) ปัจจัยภัยธรรมชาติทเ่ี กิดประจำ�ในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศโลก ส่งผลกระทบ
ต่อผลผลิตภาคการประมง

สถานการณ์เศรษฐกิจการประมง ปี 2557 และแนวโน้มปี 2558

1. การผลิต
สาขาประมงในปี 2557 หดตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากผลผลิตประมงทะเลลดลง ทั้งการเพาะเลี้ยง
และการจับตามธรรมชาติ โดยกุง้ ทะเลเพาะเลีย้ งยังคงออกสูต่ ลาดค่อนข้างน้อย ซึง่ เป็นผลมาจากปัญหาโรคตายด่วน (Early Mortality
Syndrome : EMS) ทีย่ งั พบในแหล่งผลิตทีส่ �ำ คัญของไทย ทำ�ให้เกษตรกรผูผ้ ลิตส่วนใหญ่ไม่มน่ั ใจในสถานการณ์โรค จึงชะลอการผลิตกุง้
ออกไป ประกอบกับการขาดแคลน ลูกพันธุ์กุ้งที่ดีมีคุณภาพดี รวมทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัดและปริมาณฝนน้อยทำ�ให้นำ�มีระดับ
ความเค็มสูง ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งบางส่วนได้รับความเสียหาย สำ�หรับปริมาณสัตว์นำ�นำ�ขึ้นท่าเทียบเรือภาคใต้ยังคงมีแนวโน้มลดลง
จากปี 2556 ในส่วนของการผลิตประมงนำ�จืด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลานิล กุ้งก้ามกราม ปลาช่อน และปลาดุก มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากสถานการณ์ในแหล่งผลิตสำ�คัญอยู่ในสภาวะปกติ ประกอบกับความต้องการบริโภค
ภายในประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง
รายงานประจำ�ปี องค์การสะพานปลา 2557
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2. การส่งออก
ด้านการส่งออกสินค้าประมงของไทย สินค้าประมงสำ�คัญส่วนใหญ่มปี ริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลง ได้แก่ ปลาและผลิตภัณฑ์
ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์ กุง้ และผลิตภัณฑ์ สรุปโดยภาพรวมมีปริมาณส่งออกลดลงจากปี 2556 ส่วนมูลค่าการส่งออกเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
เนือ่ งจากปลาหมึกและผลิตภัณฑ์ มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูงขึน้ ส่วนสินค้าประมงอืน่ ๆ ดังกล่าว มีปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง
3. แนวโน้มปี 2558
สาขาประมงในปี 2558 คาดว่าขยายตัวเพิม่ ขึน้ ในช่วงร้อยละ 1.0 - 2.0 เนือ่ งจากการผลิตกุง้ เพาะเลีย้ งมีแนวโน้มฟืน้ ตัวขึน้
จากปัญหาการระบาดของโรค EMS โดยการผลิตกุง้ จะทยอยออกสูต่ ลาดมากขึน้ ในส่วนของผลผลิตประมงจากการจับสัตว์น�ำ ในทะเล
ยังคงมีความเสีย่ งจากสภาพอากาศทีแ่ ปรปรวน คาดว่าผลผลิตจะทรงตัวหรือเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ส่วนการทำ�ประมงนำ�จืด หากสภาพอากาศ
โดยทั่วไปเป็นปกติ คาดว่าผลผลิตประมงนำ�จืดในปี 2558 จะเพิ่มขึ้น

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
สาขา
ภาคเกษตร
พืช
ปศุสัตว์
ประมง
บริการทางการเกษตร
ป่าไม้

2557

2558

1.2
1.5
1.9
-1.8
-0.5
2.8

2.0 – 3.0
2.2 – 3.2
1.5 – 2.5
1.0 – 2.0
(-3.0) – (-2.0)
2.5 – 3.5

ที่มา : ประมาณการโดยสำ�นักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
..............................องค์การสะพานปลา...........................ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่......30.....เดือน.....
กันยายน.....พ.ศ.....2557....ด้วยวิธกี ารที.่ ............องค์การสะพานปลา............กำ�หนดโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่าการดำ�เนินงานจะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำ�เนินงานและการใช้ทรัพยากร
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต
ด้านความเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำ�เนินงานและด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ................องค์การสะพานปลา..............สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่........
30........เดือน.......กันยายน......พ.ศ......2557........เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำ�หนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ลายมือชื่อ...........................................................
(นายผนิศวร ชำ�นาญเวช)
ตำ�แหน่ง กรรมการองค์การสะพานปลา
รักษาการผู้อำ�นวยการองค์การสะพานปลา
วันที่...13....เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ....2557

รายงานประจำ�ปี องค์การสะพานปลา 2557
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- กรรมการองค์การ
สะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน 6,000
บาท
- ประธานอนุกรรมการ
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
ทีด่ แี ละด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์การสะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
7,500 บาท
- อนุกรรมการ
ด้านยุทธศาสตร์การบริหาร
และกลั่นกรองงาน
ขององค์การสะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
6,000 บาท
- กรรมการองค์การ
สะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
6,000 บาท
- ประธานคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ขององค์การสะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
7,500 บาท
- กรรมการตรวจสอบ
ขององค์การสะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
6,000 บาท

นายนิพนธ์ ฮะกีมี
- กรรมการองค์การ
สะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
6,000 บาท
- ประธานกรรมการ
กิจการสัมพันธ์
ขององค์การสะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
7,500 บาท
- ประธานอนุกรรมการ
ด้านยุทธศาสตร์การ
บริหารและกลั่นกรองงาน
ขององค์การสะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
7,500 บาท
- กรรมการส่งเสริม
การประมง
ขององค์การสะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
6,000 บาท

พลตำ�รวจโท
ดร.ระพีพัฒน์
ปาละวงศ์
- กรรมการองค์การ
สะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
6,000 บาท
- ประธานกรรมการ
ส่งเสริมการประมงของ
องค์การ
สะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
7,500 บาท
- อนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การ
สะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
6,000 บาท

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
- กรรมการองค์การ
สะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
6,000 บาท
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ขององค์การสะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
7,500 บาท
- อนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ขององค์การสะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
6,000 บาท

นายธรรมศักดิ์ ลออเอีย่ ม

หมายเหตุ กระทรวงการคลังกำ�หนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนเพียง 2 คณะ ใน 1 เดือน ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับทุกเดือน

- ประธานกรรมการ
องค์การสะพานปลา
1 ครั้ง /เดือน
7,500 บาท

นายภาณุ อุทัยรัตน์

รศ. นาวาอากาศเอก
ดร. ประสงค์
ปราณีตพลกรัง

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการองค์การสะพานปลามีรายละเอียดดังนี้

- กรรมการองค์การ
สะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
6,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ
ขององค์การสะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
6,000 บาท
- อนุกรรมการด้าน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
และกลั่นกรองงานของ
องค์การสะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
6,000 บาท
- อนุกรรมการด้าน
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์การสะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
7,500 บาท

นายอัศม์เดช วานิชชันชัย

รายงานประจำ�ปี องค์การสะพานปลา 2557
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- กรรมการองค์การ
สะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
6,000 บาท

- กรรมการองค์การ
สะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
6,000 บาท
- ประธานกรรมการ
กิจการสัมพันธ์
ขององค์การสะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
7,500 บาท

- กรรมการองค์การ
สะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
6,000 บาท

นายพจน์
อร่ามวัฒนานนท์
- กรรมการองค์การ
สะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
6,000 บาท

นายจิรากร โกศัยเสวี
- กรรมการองค์การ
สะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
6,000 บาท

นายณพงศ์ ศิรขิ นั ตยกุล

หมายเหตุ กระทรวงการคลังกำ�หนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนเพียง 2 คณะ ใน 1 เดือน ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับทุกเดือน

- ประธานกรรมการ
องค์การสะพานปลา
1 ครั้ง /เดือน
7,500 บาท

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล

นายผณิศวร
ชำ�นาญเวช

พลเรือโท เริงฤทธิ์
บุญส่งประเสริฐ

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการองค์การสะพานปลามีรายละเอียดดังนี้

- กรรมการองค์การ
สะพานปลา
1 ครั้ง/เดือน
6,000 บาท

นางสาวกัณญภัค
ตันติพิพัฒน์พงศ์

โครงสร้างการบริหารงาน
ของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
คณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการประมง

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์
การบริหารและกลั่นกรองงาน

คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อำ�นวยการ

คณะอนุกรรมการ
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
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ผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา
กรรมการ

ผู้อ�ำ นวยการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ

พล.ต.ท. ดร.ระพีพฒ
ั น์ ประธานสมาคมการ นายกสมาคมอาหาร นายกสมาคมสมาพันธ์
ประมงแห่งประเทศไทย แช่แข็งเยือกแข็งไทย ชาวประมงพืน้ บ้าน
ปาละวงศ์
หรือผูแ้ ทน
หรือผูแ้ ทน
แห่งประเทศไทย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
ประธานกรรมการ
รองผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา
ด้านปฏิบตั กิ าร
กรรมการ

ตามคำ�สั่งองค์การสะพานปลา ที่ 238/2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556

รองผูอ้ �ำ นวยการ
รองผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา องค์การสะพานปลา
ด้านธุรกิจ
ด้านบริหาร
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โครงสร้างคณะกรรมการส่งเสริมการประมงขององค์การสะพานปลา ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
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นายรักษา ไม้งาม
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา
กรรมการ

รองผู้อำ�นวยการ
องค์การสะพานปลา
ด้านบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

ประธานสมาคมการ นายวสันต์ ศรีวฒ
ั นะ
ประมงแห่งประเทศไทย ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก
หรือผูแ้ ทน
พัฒนาและถ่ายทอด
กรรมการ
เทคโนโลยีการประมง
กรรมการ

รองผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา
ด้านธุรกิจ
กรรมการ

ต.ค.56

-

ประชุมครั้งที่
กรรมการที่เข้าประชุม
กรรมการทั้งหมด
%กรรมการที่เข้า

-

พ.ย. 56 ธ.ค.56

-

-

1/57
2
2
100%

ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57

-

เม.ย.57

มิ.ย. 57

-

พ.ค.57

-

ก.ย.57

-

ส.ค.57

-

ก.ค.57

-

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ในคณะกรรมการส่งเสริมการประมง ประจำ�ปีงบประมาณ 2557

นางสาวกัณญภัค
ตันติพพิ ฒ
ั น์วงค์
กรรมการ

เดือน/ปี		

พลเรือโท เริงฤทธิ์
บุญส่งประเสริฐ
กรรมการ

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
ประธานกรรมการ

ตามคำ�สั่งองค์การสะพานปลา ที่ 129/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557

รองผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา
ด้านปฎิบตั กิ าร
กรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการส่งเสริมการประมงขององค์การสะพานปลา ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
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นางสาวมณีรัตน์ กริยาผล
เลขานุการฯ

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
(27 ธ.ค.57 – 7 พ.ค.57)
นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์
(28 ก.ค.57 – 30 ก.ย.57)
กรรมการ

ต.ค.56

-

เดือน/ปี		

ประชุมครั้งที่
กรรมการที่เข้าประชุม
กรรมการทั้งหมด
%กรรมการที่เข้า

-

-

พ.ย. 56 ธ.ค.56

-

1/57
3
3
100%

-

ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57

-

นัดพิเศษ นัดพิเศษ
2/57

เม.ย.57 เม.ย.57

2/57 1/57
2
3
3
3
66.66% 100%

เม.ย.57

-

พ.ค.57

-

มิ.ย. 57

-

ก.ค.57

-

ส.ค.57

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ในคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ประจำ�ปีงบประมาณ 2557

นายนิพนธ์ ฮะกิมี
(27 ธ.ค.57 – 7 พ.ค.57)
นายผณิศวร ชำ�นาญเวช
(28 ก.ค.57 – 30 ก.ย.57)
กรรมการ

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
(1 ต.ค.56 – 7 พ.ค.57)
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
(28 ก.ค.57 – 30 ก.ย.57)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตามคำ�สั่งองค์การสะพานปลา ที่ 105/2555 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
ตามคำ�สั่งองค์การสะพานปลา ที่ 235/2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
และ ตามคำ�สั่งองค์การสะพานปลา ที่ 128/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ ขององค์การสะพานปลา ประจำ�ปีงบประมาณ 2557

3/57
3
3
100%

ก.ย.57
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นายนิวตั ิ สุธมี ชี ยั กุล
อนุกรรมการ

นายธรรมศักดิ์ ลออเอีย่ ม
อนุกรรมการ

รองผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา
ด้านบริหาร
อนุกรรมการ

หัวหน้าสำ�นักงานติดตาม
และประเมินผล
เลขานุการ

ผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา
อนุกรรมการ

นายนิพนธ์ ฮะกีมี
ประธานคณะอนุกรรมการ
รองผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา
ด้านปฏิบตั กิ าร
อนุกรรมการ

ตามคำ�สั่งองค์การสะพานปลา ที่ 232/2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556

รองผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา
ด้านธุรกิจ
อนุกรรมการ

โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
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นายณพงศ์
ศิรขิ นั ตยกุล
อนุกรรมการ
รองผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา
ด้านปฏิบตั กิ าร
อนุกรรมการ

หัวหน้าสำ�นักงานอำ�นวยการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

หัวหน้าสำ�นักงานติดตามและประเมินผล
เลขานุการ

รองผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา
ด้านบริหาร
อนุกรรมการ

หัวหน้าสำ�นักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา
อนุกรรมการ
รองผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา
ด้านธุรกิจ
อนุกรรมการ

ผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อนุกรรมการ

ผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร
อนุกรรมการ

ต.ค.56

-

เดือน/ปี		

ประชุมครั้งที่
กรรมการที่เข้าประชุม
กรรมการทั้งหมด
%กรรมการที่เข้า

2/57
3
3
100%

พ.ย. 56 ธ.ค.56

-

-

-

ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57

-

เม.ย.57

มิ.ย. 57

-

พ.ค.57

-

-

ก.ค.57

ก.ย.57

-

ส.ค.57

-

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ประจำ�ปีงบประมาณ 2557

พลเรือโท เริงฤทธิ์
บุญส่งประเสริฐ
อนุกรรมการ

นายจิรากร โกศัยเสวี
ประธานกรรมการ

ตามคำ�สั่งองค์การสะพานปลา ที่ 126/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557

โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
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นายธรรมศักดิ์ ลออเอีย่ ม
กรรมการ

รองผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา
ด้านบริหาร
เลขานุการ

ต.ค.56

-

เดือน/ปี		

ประชุมครั้งที่
กรรมการที่เข้าประชุม
กรรมการทั้งหมด
%กรรมการที่เข้า

-

พ.ย. 56 ธ.ค.56

-

-

-

ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57

-

เม.ย.57

มิ.ย. 57

-

พ.ค.57

-

ก.ย.57

-

ส.ค.57

-

ก.ค.57

-

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำ นวยการองค์การสะพานปลา ประจำ�ปีงบประมาณ 2557

นายวิรตั ิ ศักดิจ์ ริ พาพงษ์
กรรมการ

นายศุภชัย จงศิริ
ประธานกรรมการ

ตามคำ�สั่งองค์การสะพานปลา ที่ 103/2555 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

โครงสร้างคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำ นวยการองค์การสะพานปลา
ประจำ�ปีงบประมาณ 2557

โครงสร้างคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลา
ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
ตามคำ�สั่งองค์การสะพานปลา ที่ 236/2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556

พลตำ�รวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
องค์การสะพานปลา

กรรมการฝ่ายนายจ้าง
1. นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม
รองผู้อ�ำ นวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ
2. นายประมวล รักษ์ใจ
รองผู้อ�ำ นวยการองค์การสะพานปลา ด้านปฏิบัติการ
3. นายสุรพงษ์ เย็นใจ
รองผู้อ�ำ นวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร
4. นางสุชาดา รัตนาคม
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
5. นางวิภา อัครวรทิฆัมพร
ผู้อำ�นวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
6. นางสาววรรณดี วัฒยาทิน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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กรรมการฝ่ายลูกจ้าง
1. นายชาญชัย โชติชูทิพย์
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา
2. นางสาวอารีย์ อุดมสิน
รองประธานสหภาพแรงงาน
3. นายอนันต์ ยอดมณี
กรรมการฝ่ายกฎหมายแรงงาน
4. นายคำ�รน สุวรรณะ
เลขาธิการ
5. นางสาวพรพรรณ โพธิ์งาม
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก/ผู้ช่วยเลขาธิการ
6. นายสุประวีณ์ ตาดทอง
กรรมการฝ่ายการศึกษาและเผยแพร่ความรู้

โครงสร้างคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลา
ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
ตามคำ�สั่งองค์การสะพานปลา ที่ 127/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557
และ คำ�สั่งองค์การสะพานปลา ที่ 141/2557 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557

พลเรือโท เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
องค์การสะพานปลา

กรรมการฝ่ายนายจ้าง

กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

1. นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม
รองผู้อ�ำ นวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ
2. นายประมวล รักษ์ใจ
รองผู้อ�ำ นวยการองค์การสะพานปลา ด้านปฏิบัติการ
3. นายสุรพงษ์ เย็นใจ
รองผู้อ�ำ นวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร
4. นางสุชาดา รัตนาคม
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
5. นางวิภา อัครวรทิฆัมพร
ผู้อำ�นวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
6. นางสาววรรณดี วัฒยาทิน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

1. นายชาญชัย โชติชูทิพย์
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา
2. นางสาวอารีย์ อุดมสิน
รองประธานสหภาพแรงงาน
3. นายอนันต์ ยอดมณี
กรรมการฝ่ายกฎหมายแรงงาน
4. นายคำ�รน สุวรรณะ
เลขาธิการ
5. นางสาวพรพรรณ โพธิ์งาม
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก/ผู้ช่วยเลขาธิการ
6. นายสุประวีณ์ ตาดทอง
กรรมการฝ่ายการศึกษาและเผยแพร่ความรู้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลา ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
เดือน/ปี		

ประชุมครั้งที่
กรรมการที่เข้าประชุม
กรรมการทั้งหมด
%กรรมการที่เข้า

ต.ค.56 พ.ย. 56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย. 57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

-

-

-

1/57 2/57 3/57 4/57 5/57 6/57 7/57 8/57 9/57
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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รศ.นาวาอากาศเอก
ดร.ประสงค์
ปราณีตพลกรัง
อนุกรรมการ

ผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา
อนุกรรมการ
รองผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา
ด้านบริหาร
อนุกรรมการ
รองผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา
ด้านปฏิบตั กิ าร
อนุกรรมการ

รองผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การสะพานปลา
ด้านธุรกิจ
อนุกรรมการ

ผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อนุกรรมการ

ประชุมครั้งที่
กรรมการที่เข้าประชุม
กรรมการทั้งหมด
%กรรมการที่เข้า

เดือน/ปี		

-

-

-

ผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร
อนุกรรมการ

-

-

-

7/57 8/57
3
2
3
3
66.66% 100%

ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย. 57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

1/57 2/57 3/57 4/57 5/57 6/57
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
100% 100% 100% 66.66% 66.66% 100%

ต.ค.56 พ.ย. 56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ม.ค.57

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ในคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ประจำ�ปีงบประมาณ 2557

ดร.อัศม์เดช
วานิชชินชัย
อนุกรรมการ

พลตำ�รวจโท ดร.ระพีพัฒน์
ปาละวงศ์
ประธานอนุกรรมการ

ตามคำ�สั่งองค์การสะพานปลาที่ 12/2557 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

โครงสร้างคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา
ประจำ�ปีงบประมาณ 2557

FMO ANNUAL REPORT 2014

69

ผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายปฏิบตั กิ าร 1
อนุกรรมการ
ผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายปฏิบตั กิ าร 2
อนุกรรมการ
หัวหน้าสำ�นักงาน
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน
อนุกรรมการ

เดือน/ปี		

นายอริยวรรฒน์ รัตนพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
ผู้ช่วยเลขานุการ

-

-

1/57
2
2
100%

-

2/57
2
2
100%

-

3/57
2
2
100%

-

-

-

-

ต.ค.56 พ.ย. 56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย. 57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

-

หัวหน้าสำ�นักงาน
อำ�นวยการ
เลขานุการ
นางเสาวนีย์ โกมล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้าสำ�นักงาน
ติดตามและประเมินผล
อนุกรรมการ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ในคณะอนุกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
ด้านความรับผิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ประจำ�ปีงบประมาน 2557

ผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อนุกรรมการ

ประชุมครั้งที่
กรรมการที่เข้าประชุม
กรรมการทั้งหมด
%กรรมการที่เข้า

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
อนุกรรมการ

รศ.นาวาอากาศเอก ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
ประธานอนุกรรมการ

ตามคำ�สั่งองค์การสะพานปลาที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

โครงสร้างคณะอนุกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ประจำ�ปีงบประมาน 2557

นโยบายและแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG)
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ขององค์การสะพานปลา
คณะกรรมการองค์การสะพานปลาได้มีนโยบายให้ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
ด้านสังคมชุมชนและสังคมสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้องค์การสะพานปลาเป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ ในเรือ่ งการดำ�เนินธุรกิจ การกำ�กับดูแล
กิจการและการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยให้ยึดมั่นในหลักสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้วางแนวทางไว้รวม 7 ข้อ ดังนี้
		
1. การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (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. ให้มีการจัดทำ�รายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporation Social Responsibility Report)
		
สำ�หรับแนวทางปฏิบตั ทิ ง้ั 7 ข้อทีก่ ล่าวมา ควรมีการนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างบูรณาการ โดยคำ�นึงถึง
การดำ�เนินงานบนทางสายกลาง กล่าวคือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการมี
ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และการมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งจะนำ�ไปสู่ความสมดุล
ในการดำ�เนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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กิจกรรมการดำ�เนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
[Corporate Social Responsibility : CSR]
ในปีงบประมาณ  2557  องค์การสะพานปลาได้จัดกิจกรรมการดำ�เนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1. โครงการสร้างสายสัมพันธ์ ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557
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2. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลาหลักสูตร “สุขลักษณะที่ดีส�ำ หรับสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง
และผู้ประกอบการ - การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535” รุ่นที่ 1 ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
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3. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลาหลักสูตร “สุขลักษณะที่ดีส�ำ หรับสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง
และผู้ประกอบการ - การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535” รุ่นที่ 2 ณ สำ�นักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
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4. โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส
ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขององค์การสะพานปลา ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
เสนอ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ในปีงบประมาณ  2557  คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำ�สั่งองค์การ
สะพานปลาที่ 105/2555  ลงวันที่ 11 พฤษภาคม  2555  ประกอบด้วย
1. นายธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพงษ์พิสุทธิ์  จินตโสภณ
เป็นกรรมการ
3. นายจิรายุส      เนาวเกตุ
เป็นกรรมการ
4. ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  18  พฤษภาคม  2555 เป็นต้นไป
ต่อมานายพงษ์พสิ ทุ ธิ์ จินตโสภณ กรรมการองค์การสะพานปลา และนายวิรตั ิ ศักดิจ์ ริ พาพงษ์  กรรมการองค์การสะพานปลา  
ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการองค์การสะพานปลา  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  2556  และในคราวประชุมวาระเวียน
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนการเดิมที่ลาออก  
ตามคำ�สั่งองค์การสะพานปลา ที่ 235/2556  ลงวันที่  27  ธันวาคม  2556  ประกอบด้วย
1. นายนิพนธ์ ฮะกีมี
เป็นกรรมการ
2. ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
เป็นกรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  27  ธันวาคม  2556  เป็นต้นไป
คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาดังกล่าวได้ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งตามวาระคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา  ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และในคราวประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  ครั้งที่ 7/2557  เมื่อวันที่ 28  
กรกฎาคม 2557  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่  ตามคำ�สั่งองค์การสะพานปลาที่ 128/2557  ลงวันที่  8
สิงหาคม  2557 ประกอบด้วย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
1. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
2. นายผณิศวร ชำ�นาญเวช
เป็นกรรมการ
3. นางสาวกัณญภัค   ตันติพิพัฒน์พงศ์
เป็นกรรมการ
4. ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  28  กรกฎาคม  2557  เป็นต้นไป
คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา  มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรว่าด้วย  วัตถุประสงค์  
อำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา พ.ศ. 2557  ซึ่งในปีงบประมาณ  2557  
คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลามีการประชุมรวม 5  ครั้ง  โดยสรุปสาระสำ�คัญไว้ดังนี้
1. สอบทานความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน  และการเปิดเผยข้อมูล
(1) สอบทานและพิจารณารายงานงบการเงินขององค์การสะพานปลา  โดยผู้สอบบัญชีพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก
สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ประจำ�ปีงบประมาณ  2554 สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2554
(2) สอบทานและพิจารณารายงานงบการเงินทุนส่งเสริมการประมง  โดยผู้สอบบัญชีพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก
สำ�นักการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประมาณ  2557 สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2554
(3) สอบทานและพิจารณารายงานงบการเงินขององค์การสะพานปลา  ไตรมาสที่ 2 - 4 ประจำ�ปีงบประมาณ  2556  และ
ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 พร้อมรายงานและบทวิเคราะห์ เพิ่มเติมของฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา
พบว่ามีหน่วยรับตรวจบางหน่วยงานมีการจัดทำ�ระบบควบคุมภายในโดยจัดทำ�เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน และบางหน่วยงาน
ยังไม่มีการจัดทำ�ขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน  ควรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ที่คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาได้มีมติไว้
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3. สอบทานการกำ�กับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สั่ง และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
พบว่าหน่วยรับตรวจมีการปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ และคำ�สัง่ อยูบ่ า้ ง และคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การ
สะพานปลาได้มีมติให้ผู้อำ�นวยการสะพานปลาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำ�เนินการตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. สอบทานการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในที่สำ�นักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1 และ 2  (ท่าสะอ้าน) ตลอดจนรายงาน
ความคืบหน้าการดำ�เนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. เรื่องอื่นๆ
(1) รับทราบผลการประเมินตนเองของฝ่ายตรวจสอบภายใน  ประจำ�ปีงบประมาณ 2556
(2) อนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำ�ปี 2557
(3) รับทราบข้อมูลจำ�นวนคดีและรายละเอียดที่องค์การสะพานปลาฟ้องร้อง  หรือถูกฟ้องร้องในปีงบประมาณ  2555
(4) พิจารณาผลการประเมินการตรวจสอบภายในองค์การสะพานปลา ประจำ�ปี บัญชี 2555 โดยบริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด
(5) พิจารณารายงานการควบคุมภายใน  ประจำ�ปีงบประมาณ  2556
(6) ประชุมหารือกับฝ่ายบริหารขององค์การสะพานปลา ประจำ�ปีงบประมาณ  2557
(7) พิจารณาผลการตรวจสอบการกระทำ�ที่เป้นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในองค์การสะพานปลา  ประจำ�ปี 2556  และ
ให้องค์การสะพาปลาเพิ่มเติมบทลงโทษไว้ในระเบียบองค์การสะพานปลาว่าด้วยกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และองค์การสะพานปลาได้เพิ่มบทลงโทษในระเบียบฉบับใหม่แล้ว
(8) พิจารณาผลการตรวจสอบจรรยาบรรณสำ�หรับพนักงานและผู้บริหารขององค์การสะพานปลา  ประจำ�ปี  2556
(9) ให้ความเห็นชอบให้เลื่อนขั้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ประจำ�ปี 2556คนละ 1 ขั้น จำ�นวน 2 ราย
(10)  ให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
พ.ศ. 2557
(11)  อนุมัติให้ใช้กฎบัตรว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557
(12)  ให้ความเห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557
(13)  พิจารณารายงานผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา  รายไตรมาสและรายปี
ประจำ�ปีงบประมาณ  2557
(14)  พิจารณาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา  ประจำ�ปีงบประมาณ  2557
(15)  อนุมัติแผนการฝึกอบรม/สัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน  ประจำ�ปีงบประมาณ  2558
(16)  อนุมัติขยายระยะเวลาการตรวจสอบและปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำ�ปีงบประมาณ  2556 และประจำ�
ปีงบประมาณ 2557
(17)  อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
(18)  อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558  ถึงปีงบประมาณ 2562
(19)  พิจารณารายงานความคืบหน้าในการปฏิบตั งิ านของฝ่ายตรวจสอบภายในรายไตรมาสและรายปี ประจำ�ปีงบประมาณ  2557
(20)  เห็นชอบแผนการฝึกอบรม/ สัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน ประจำ�ปีงบประมาณ  2558
(21)  พิจารณาแต่งตั้งผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  จำ�นวน 2 ครั้ง ยังไม่สามารถพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้ใดได้
(22)  รับทราบข้อมูลขององค์การสะพานปลาและความรู้เบื้องต้นที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่
แต่งตั้งใหม่  ตามที่กำ�หนดไว้ในคู่มิการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  ฉบับปรับปรุงปี 2555
ลงนาม................................................................
(นายณพงศ์  ศิริขันตยกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา
วันที่  9  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2557
รายงานประจำ�ปี องค์การสะพานปลา 2557
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แผนงานปี 2558
ANNUAL PLAN
แผนงานปี 2558 องค์การสะพานปลาได้จัดทำ�โครงการต่าง ๆ ภายใต้กลยุทธ์ตามแผนวิสาหกิจปี 2558 – 2562  
ซึ่งในแผนปฏิบัติการจะประกอบด้วยโครงการ 17 โครงการ ใน 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น�ำ ให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม
                    ประกอบด้วย 2 โครงการ
                    1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
                    2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้
                    ประกอบด้วย 6 โครงการ
                    1. โครงการก่อสร้างอาคารแพปลาท่าเทียบเรือประมงชุมพร
                    2. โครงการบริหารจัดการห้องเก็บนำ�แข็งและเครื่องโม่น�ำ แข็งท่าเทียบเรือประมง
                    3. โครงการจำ�หน่ายสินค้าสัตว์นำ�และผลิตภัณฑ์สัตว์น�ำ แปรรูปคุณภาพ
                    4. โครงการจำ�หน่ายและจัดส่งสินค้าสัตว์นำ�และผลิตภัณฑ์สัตว์น�ำ เพื่อหน่วยงานของรัฐ
                    5. โครงการจัดตั้งร้านค้า FMO Shop องค์การสะพานปลา
                    6. โครงการสนับสนุนและพัฒนาการประมง
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง
                    ประกอบด้วย 3 โครงการ
                    1. โครงการอบรมฝึกฝนอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนประมง
                    2. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของลูกเรือประมง
                    3. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
                    ประกอบด้วย 6 โครงการ
                    1. โครงการนำ�ระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
                       (ECONOMIC VALUE MANAGEMENT : EVM)) มาบริหารจัดการองค์การสะพานปลา
                    2. โครงการปรับปรุงการกำ�หนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จ�ำ เป็น
                       ต่องาน (Competency) ในตำ�แหน่งต่าง ๆ
                    3. โครงการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา
                    4. โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
                    5. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อบริหารความเสี่ยง
                    6. โครงการปรับปรุงเว็บไซด์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซด์ภาครัฐ
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รายงานประจำ�ปี องค์การสะพานปลา 2557
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