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หมายเหตุ : ข้อมูลสามารถปรับปรุงแก้ไขได ้



 
 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

 
  

  “…ความคิดนั้นส าคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของค าพูดและการกระท าท้ังปวง กล่าวคือ 

 ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ท้ังตามหลักวิชาและคุณธรรม ค าพูดและการกระท าก็เป็นไปในทางท่ีดีท่ีเจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดี 

ไม่ถูกต้องค าพูดและการกระท าก็อาจก่อความเสียหาย ท้ังแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ ก่อนท่ีบุคคลจะพูด 

จะท าส่ิงใด จ าเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจท่ีจะท า ค าท่ีจะพูด ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย  

เป็นส่ิงท่ีควรพูด ควรกระท า หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งค าพูดท่ีสมควรหยุดยั้ง  

การกระท าท่ีไม่ถูกต้อง พูดและท าแต่ส่ิงท่ีจะสัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญ…” 

 
 
 

พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 กรกฎาคม 2540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ  โครงสรา้งปี ๒๕๕๙  (....) หมายถึง ระดับ

      ผออ.                       ระดบั ๑๑

      รผอ.                     ระดบั ๑๐

      ผอ.ฝ่าย                    ระดบั ๙

ผังบริหารและแบ่งส่วนงานองค์การสะพานปลา



รายนามเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 

ล าดับ ต าแหน่ง รายชื่อ 
1 ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ ผศ.มำนพ  กำญจนบุรำงกูร 

2 รองผู้อ ำนวยกำร  ด้ำนบริหำร   นำงวิภำ อัครวรทิฆัมพร 

3 รองผู้อ ำนวยกำร  ด้ำนธุรกิจ นำยภูมิจิตต์  พงษ์พันธ์ุงำม 

4 รองผู้อ ำนวยกำร  ด้ำนปฏิบัติกำร นำยอภิชำต  มำตรักษำ 

5 หัวหน้ำส ำนักงำนอ ำนวยกำร นำงเสำวนีย์  โกมลวงษ์วณิศ 

6 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน   นำงสำวมณีรัตน์  กริยำผล 

7 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและพัฒนำองค์กร นำยวงศ์พิทวัส  โชคชัยวิชิตกุล 

8 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีกำรเงิน นำงสำววรรณดี  วัฒยำทิน 

9 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ นำยชำญชัย  สกำว์วัฒนำนนท์ 

10 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ  1 นำยโสพล  สมโสภณ 

11 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ  2  -ว่ำง- 

12 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 1 นำยมำโนชญ์  ไชยเกียรติก ำจร 

13 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร  2 นำยศุภชัย  ดำวัลย์ 

14 หัวหน้ำส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล นำงสำวณัฎฐนันท์  เดชพันธ์ุโกศล 

15 หัวหน้ำส ำนักงำนกฎหมำย   นำยอนันต์  ฤทธิรุตม์ 

16 หัวหน้ำส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ   นำยสหรัฐ  ไชยเผือก 

17 หัวหน้ำส ำนักงำนบัญชี  นำงสำวสำยสุนีย์ พูลวณิชย์สกุล 

18 หัวหน้ำส ำนักงำนกำรเงิน นำงปรำนอม  คุโณปกำรวงศ ์

19 หัวหน้ำส ำนักงำนบริหำรกำรพัสดุ นำงสำว.ณัฎฐนภัส  ศรีลำศักด์ิ 

20 หัวหน้ำส ำนักงำนบริหำรหน้ี นำงสำวสุจิตตรำ  ค ำศิร ิ

21 หัวหน้ำส ำนักงำนติดตำมและประเมินผล นำงสำวปิยวรรณ  แก้วกล้ำ 

22 หัวหน้ำส ำนักงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน -ว่ำง- 

23 หัวหน้ำส ำนักงำนวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม นำยดิเรก  คุโณปกำรวงศ ์

24 หัวหน้ำส ำนักงำนส่งเสริมกำรประมง นำยทัศนำพร  พุ่มพวง 

25 หัวหน้ำส ำนักงำนสินเชื่อและธุรกิจกำรประมง นำยโสพล  สมโสภณ 

26 หัวหน้ำส ำนักงำนพัฒนำธุรกิจทั่วไป นำงสำวสุปรำณี พลวำรี 

27 หัวหน้ำส ำนักงำนซื้อขำยสินค้ำสัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์ประมง นำงสมรัก  บุษปธ ำรง 
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28 หัวหน้ำส ำนักงำนรวบรวมและกระจำยสินค้ำสัตว์น้ ำ -ว่ำง- 

29 หัวหน้ำส ำนักงำนปฏิบัติกำร  1 นำงอรัญญำ  ยืนชีวิต 

30 หัวหน้ำส ำนักงำนปฏิบัติกำร  2 -ว่ำง- 

31 หัวหน้ำส ำนักงำนสะพำนปลำกรุงเทพ นำยโสภณ  ประภำนุกิต 

32 หัวหน้ำส ำนักงำนสะพำนปลำสมุทรสำคร  นำยชัยยุทธ  ถมกระจ่ำง 

33 หัวหน้ำส ำนักงำนสะพำนปลำสมุทรปรำกำร  นำยทรงศักด์ิ  ศรีโพธ์ิเผือก 

34 หัวหน้ำส ำนักงำนสะพำนปลำนครศรีธรรมรำช   นำงสำวจุติพร  ไชยมณี 

35 หัวหน้ำส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงสงขลำ นำยวีระ  ศรีชัย 

36 หัวหน้ำส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงปัตตำนี นำยวิดล  รัตนโนชำ 

37 หัวหน้ำส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงภูเก็ต  นำยสมเพียร  ชโลธร 

38 หัวหน้ำส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงตรำดและอ่ำงศิลำ นำยทวีศักด์ิ  สักกุณำ 

39 หัวหน้ำส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงหัวหินและปรำณบุร ี นำงอำภรณ์  ฮึกหำญ 

40 หัวหน้ำส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงชุมพรและหลงัสวน นำยบุญลือ  ช่วยเกิด 

41 หัวหน้ำส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงสุรำษฎร์ธำนี นำงพรทิพย์  ธรำพร 

42 หัวหน้ำส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงระนอง  นำงดำรณี  จินดำพันธ์ 

43 หัวหน้ำส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงสตูล  นำงสำวซำรินำ  หมำดรำ 

44 หัวหน้ำส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงนรำธิวำส  นำยฮูลฮุดี  นิฮะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์การสะพานปลา 
 

ความเป็นมา            
ในอดีตการขนถ่ายและจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น ้าเค็มของจังหวัดพระนครหรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน  

มีศูนย์รวมอยู่ท่ีถนนทรงวาด  อ้าเภอสัมพันธวงศ์  การจ้าหน่ายสัตว์น ้าจืดมีศูนย์รวมอยู่ท่ีหัวล้าพพง ริมคลองผดุงกรุงเกษม  
สถานท่ีทั งสองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรก  ท้าให้การด้าเนินธุรกิจไม่สะดวก  ในปี  พ.ศ. 2491  องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO)  ได้ส่งคณะผู้เช่ียวชาญมาศึกษาภาวะการประมงของประเทศไทยตามค้าร้องของ
รัฐบาล  ซึ่งคณะผู้เช่ียวชาญดังกล่าวได้เสนอว่าระบบตลาดปลาท่ีมีอยู่เดิมยังขาดหลักการด้าเนินงานทางวิชาการและขาด
การสงเคราะห์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ  สมควรท่ีรัฐบาลจะต้องด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงในด้านต่าง ๆ  6  ประการ  
ดังนี  

1.  บริการเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์น ้าไปสู่ตลาด  (การขนส่ง) 
2.  บริการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสัตว์น ้าท่ีสะพานปลา  (ห้องเย็น) 
3.  การจัดระบบประมูลสินค้าสัตว์น ้า  (ตลาดกลางหรือสะพานปลา) 
4.  จัดองค์การให้ชาวประมงกู้ยืมเงินทุนและออมสิน  (สินเช่ือการเกษตร) 
5.  บริการเกี่ยวกับให้สินเช่ือเครื่องมือและอุปกรณ์การประมง  (เครื่องมือและอุปกรณ์การประมง) 
6.  บริการเกี่ยวกับการส่งเสริมการประมง  แนะน้าทางวิชาการและอื่น ๆ  ตลอดจนบริการ  เกี่ยวกับ

การเจ็บป่วย  (วิชาการและสวัสดิการ) 
เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจการประมงด้านการตลาด  กรมประมง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงได้จัดท้าพครงการเสนอรัฐบาล  เมื่อรัฐบาลรับหลักการและเห็นชอบให้ ด้าเนินการแล้ว  
กรมประมงจึงได้เริ่มงานในการก่อสร้างสะพานปลาของรัฐขึ นที่ริมฝ่ังแม่น ้าเจ้าพระยา  ต้าบลยานนาวา  อ้าเภอยานนาวา  
จังหวัดพระนคร  ในปี  พ.ศ. 2492  ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา   พ.ศ. 2496  
เมื่อวันท่ี  21  มกราคม  2496  อันเป็นกฎหมายในการจัดตั งองค์การสะพานปลา  องค์การสะพานปลาจึงได้ถือก้าเนิด
ตั งแต่บัดนั นเป็นต้นมา 

 

การจัดต้ัง 
องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จัดอยู่ในสาขา

เกษตร  พดยการจัดกลุ่มของส้านักงานคณะกรรมการนพยบายรัฐวิสาหกิจ  จัดตั งพดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการ
แพปลา  พ.ศ.  2496  พดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี  

1.  จัดด้าเนินการและน้ามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา  ตลาดสินค้าสัตว์น ้าและอุตสาหกรรม 
การประมง 

2.  จัดด้าเนินการ  หรือควบคุม  และอ้านวยบริการซึ่งกิจการแพปลา  การขนส่ง  และกิจการ 
อื่น ๆ  อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา 

3.  จัดส่งเสริมฐานะ  สวัสดิการ  หรืออาชีพของชาวประมง  และบูรณะหมู่บ้านการประมง 
4.  จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรหลักด้านตลาดสัตว์น ้า และส่งเสริมธุรกิจประมง 



 

 พันธกิจ 
         1. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น้้าท่มม่คณภาาพมาตราาน กูกสณออนามัยลละเป็นธรรม   พดยมีการ
ปรับปรุงระบบพครงสร้างพื นฐานและส่ิงอ้านวยความสะดวกของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รวมถึงระบบตลาดท่ี
เป็นธรรม เพื่อประพยชน์ของชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริพภค 
  2. ส่งเสริมาานะสวัสดิการอองชาวประมง สนับสนณนลละพัฒนาอาช่พการประมงเป็นการช่วยเหลือ
พดยใช้เงินทุนส่งเสริมการประมง เพื่อส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และบูรณะหมู่บ้านประมง รวมถึง
สนับสนุนเงินทุนในการด้าเนินงานให้กับสถาบันการประมงต่างๆ การสนับสนุนงานวิจัยด้านประมง  และการให้
ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง 
  3. เพิมมประสิทธิาาพการบริหาราานะการเงินท่มมัมนคงอององค์กร พดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการหา
รายได้จากการด้าเนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีมีอยู่ให้เกิดประพยชน์   

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ม่ประสิทธิาาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ พดยการเพิ่มขีด
ความสามารถบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบเทคพนพลยีสารสนเทศ 
จากพันธกิจทั้ง 4 ประการ ได้ม่การก้าหนดกลยณทธ์การด้าเนินงานลยกเป็น 4 กลยณทธ์ ดังน่้ 

กลยุทธ์ที่  1    พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น ้าให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม 
กลยุทธ์ที่  2    เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ 

  กลยุทธ์ที่  3    เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 
  กลยุทธ์ที่  4    เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ 
การด้าเนินงานอององค์การสะพานปลา 

าารกิจเชิงสังคม เป็นงานในเชิงรัฐสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง   ซึ่งเป็น
การเกษตรสาขาหนึ่งท่ีมักจะถูกมองข้าม และไม่มีหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบพดยตรง ท้าให้การพัฒนาพครงสร้าง
พื นฐาน เพื่อรองรับอาชีพประมงมีค่อนข้างจ้ากัด ในขณะท่ีสินค้าประมง จัดเป็นสินค้าส่งออกท่ีส้าคัญ ท้ารายได้ให้กับ
ประเทศปีละกว่า 200,000 ล้านบาท อีกทั งยังเป็นอาหารหลักท่ีมีคุณค่าทางพภชนาการ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเคียงคู่กับกับข้าวซึ่งได้รับการดูแลจากภาครัฐในอันดับต้นๆ องค์การสะพานปลาในฐานะท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมี
ลักษณะงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชาวประมงพดยตรง และมีวัตถุประสงค์การด้าเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดตั งองค์กร
เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง จึงได้เปิดด้าเนินงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงรวม 18 แห่ง ตลอดแนว
ชายฝ่ังทะเลทั งในภาคใต้    ภาคตะวันออก รวมทั งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้บริการแก่ชาวประมง และผู้
ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีสถานท่ีในการประกอบอาชีพ รายละเอียดดังนี  
  (1) การจัดบริการพื้นาานทางการประมง  

จัดให้มีบริการพื นฐานเพื่อรองรับอาชีพประมง พดยเฉพาะท่าเทียบเรือประมงและตลาดสินค้าสัตว์น ้าท่ี
ได้มาตรฐาน พร้อมส่ิงอ้านวยความสะดวกท่ีจ้าเป็น พดยคิดค่าบริการในอัตราต้่า  และให้บริการแก่ทุกคนอย่าง   เสมอ
ภาค  ป้องกันการผูกขาด  รักษาระดับราคาสัตว์น ้าให้เป็นธรรมแก่ผู้ซื อและผู้ขาย ตลอดจนส่งเสริมอาชีพประมง ปัจจุบัน
องค์การสะพานปลาได้เปิดด้าเนินงานสะพานปลา 4 แห่ง และท่าเทียบเรือประมง 14 แห่ง ดังนี  

 
 
 



 

ชืมอหน่วยงานลละวันเปิดด้าเนินการ สูานท่มต้ังลละเนื้อท่ม 
1.สะพานปลากรณงเทพ 
เปิดด้าเนินงาน 15  เมษายน  2496 

ตั งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าเจ้าพระยา เลขท่ี 149 ซอยเจริญกรุง  58   
ถนนเจริญกรงุ  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 
มีเนื อที่  8  ไร่  29  ตารางวา  พทรศัพท์ 02-211-7300 
พทรสาร 02-212- 5899 

2.สะพานปลาสมณทรสาคร 
เปิดด้าเนินงาน 15  เมษายน  2511   

ตั งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าท่าจีน  เลขท่ี  1024  ถนนวิเชียรพชฎก  
ต้าบลมหาชัย  อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
มีเนื อที่  7  ไร่  3  งาน  28.2  ตารางวา   
พทรศัพท์ 034-422-803  พทรสาร 034-820-320 

3.  สะพานปลาสมณทรปราการ   
เปิดด้าเนินงาน 20  มิถุนายน  2525 
 

ตั งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าเจ้าพระยา  เลขท่ี  340  หมู่ท่ี  6  ถนน 
ท้ายบ้าน  ต้าบลท้ายบ้าน  อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ  มีเนื อที่  84  ไร่   
พทรศัพท์ 02-173-9046-7  พทรสาร 02-173-9015 

4.  สะพานปลานครศร่ธรรมราช   
เปิดด้าเนินงาน  22  กุมภาพันธ์  2534 

ตั งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าปากพนัง  หมู่ ท่ี  4  ต้าบลปากพนังฝ่ัง
ตะวันตก  อ้าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
มีเนื อที่  115  ไร่   
พทรศัพท์ 075-444-033-4  พทรสาร 075-444-039 

5. ท่าเท่ยบเรือประมงอ่างศิลา   
เปิดด้าเนินงาน  7  เมษายน  2501   

ตั งอยู่ริมทะเล  หมู่ท่ี  4  ต้าบลอ่างศิลา  อ้าเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี  มีเนื อที่  1  ไร่  1  งาน  65  ตารางวา 

6.  ท่าเท่ยบเรือประมงระนอง    
เปิดด้าเนินงาน 1 มีนาคม  2507   

ตั งอยู่ริมฝ่ังคลองท่าด่าน  ถนนสะพานปลา  ต้าบลปากน ้า  
อ้าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
เนื อที ่29  ไร่  2  งาน  64.5  ตารางวา 
พทรศัพท์ 077-816-224  พทรสาร 077-816-223 

7.  ท่าเท่ยบเรือประมงหัวหิน   
เปิดด้าเนินงาน 14 ตุลาคม  2508   

ตั งอยู่ริมทะเลปลายถนนชมสินธุ์ ต้าบลหัวหิน อ้าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
มีเนื อที่  3  ไร่  1 งาน  20 ตารางวา   
พทรศัพท์ / พทรสาร 032-511-178  

8.  ท่าเท่ยบเรือประมงสงอลา  1    
เปิดด้าเนินงาน 10  กุมภาพันธ์  2509   

ตั งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา  ถนนวิเชียรชม  ต้าบลบ่อยาง  
อ้าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา   
มีเนื อที่  1  ไร่   90  ตารางวา 
พทรศัพท์ 074-311-444  พทรสาร 074-313-606 

9.  ท่าเท่ยบเรือประมงสงอลา  2  (ท่าสะอ้าน)   
เปิดด้าเนินงาน  1  กรกฎาคม  2540   
 

ตั งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา  บริเวณท่าสะอ้าน เลขท่ี  1  
ถนนท่าเทียบเรือ  ต้าบลบ่อยาง  อ้าเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา  มีเนื อที่ 22 ไร่ 3 งาน 1.75  ตารางวา 
พทรศัพท์ 074-324-853  พทรสาร 074- 324-856 



 

10. ท่าเท่ยบเรือประมงปราภบณร่  
เปิดด้าเนินงาน  26  มกราคม  2510   

ตั งอยู่ริมทะเล  ต้าบลปากน ้าปราณบุรี  อ้าเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีเนื อท่ี  500  ตารางวา 

11.  ท่าเท่ยบเรือประมงตราด   
เปิดด้าเนินงาน  16  พฤษภาคม  2511 

ตั งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าตราด ต้าบลวังกระแจะ อ้าเภอเมืองตราด  
จังหวัดตราด  มีเนื อที่  27  ไร่  33  ตารางวา  
พทรศัพท์ 039-511-176  

12.  ท่าเท่ยบเรือประมงสณราษฎร์ธาน่   
เปิดด้าเนินงาน  23  สิงหาคม  2512 

ตั งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าตาปี  เลขท่ี  3/1  ถนนต้นพพธิ์   ต้าบล
ตลาดล่าง  อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีเนื อที่  2 ไร่   
พทรศัพท์ 077-272-545  พทรสาร 077-281-545 

13.  ท่าเท่ยบเรือประมงปัตตาน่   
เปิดด้าเนินงาน  10  สิงหาคม  2515 

ตั งอยู่ริม ฝ่ังแม่น ้ าปัตตานี   ต้าบลบานา  อ้าเภอเมือง
ปัตตานี  จังหวัดปัตตานี    
มีเนื อที่ 93 ไร่ 3 งาน 1.45  ตารางวา 
พทรศัพท์ 073-414-112  พทรสาร 073-414-115 

14.  ท่าเท่ยบเรือประมงหลังสวน   
เปิดด้าเนินงาน  7  ตุลาคม  2517   

ตั งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าหลังสวน  ต้าบลปากน ้าหลังสวน  อ้าเภอ  
หลังสวน จังหวัดชุมพร  มีเนื อที่ 7 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา 
พทรศัพท์ 077-521-122  พทรสาร 077-521-130 

15.  ท่าเท่ยบเรือประมงากเก็ต   
เปิดด้าเนินงาน  9  กุมภาพันธ์  2522 

ตั งอยู่ริมฝ่ังคลองท่าจีน  หมู่ท่ี  1  ถนนศรีสุทัศน์  ต้าบล
รัษฎา  อ้าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  มีเนื อที่  371  ไร่ 
พทรศัพท์ 076-614-151-4  พทรสาร 076-614-151 

16.   ท่าเท่ยบเรือประมงสตกล    
เปิดด้าเนินงาน  19  สิงหาคม  2524 

ตั งอยู่ริมฝ่ังคลองบ้าบัง  ต้าบลต้ามะลัง  อ้าเภอเมืองสตูล  
จังหวัดสตูล   มีเนื อที่  106  ไร่   
พทรศัพท์ 074-710-633  พทรสาร 074-710-634 

17.  ท่าเท่ยบเรือประมงชณมพร    
เปิดด้าเนินงาน  25  มกราคม  2528 

ตั งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าท่าตะเภา  เลขท่ี  400  หมู่ท่ี  8  ต้าบล
ปากน ้า อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  มีเนื อที่  140  ไร่ 
พทรศัพท์ 077-521-122  พทรสาร 077-521-130 

18.  ท่าเท่ยบเรือประมงนราธิวาส   
เปิดด้าเนินงาน  1  พฤษภาคม  2541 

ตั งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าบางนรา  เลขท่ี  56/7  ถนนตากใบ  
ต้าบลบางนาค  อ้าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส   
มีเนื อที่ 17 ไร่ 1 งาน 25.5  ตารางวา   
พทรศัพท์ 073-522-162  พทรสาร 073-522-161 

 
(2) การพัฒนาการประมง   
ได้แก่ภารกิจในการพัฒนาอาชีพการท้าประมงตลอดจนน้ามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา  และท่า

เทียบเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น ้าและอุตสาหกรรมประมง พดยการพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ซึ่ง
เป็นสถานท่ีขนถ่ายและจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น ้าจากเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น ้า นับเป็นขั นตอนส้าคัญในการ
ควบคุมคุณภาพสัตว์น ้า ความเป็นธรรมในการซื อขายสัตว์น ้า ความสะอาดถูกสุขอนามัย ตลอดจนความเป็นระเบียบ



 

เรียบร้อย และการให้บริการส่ิงอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ นับเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยในการรักษาคุณภาพและท้าให้มีการ
ใช้ประพยชน์สัตว์น ้าอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมคุณภาพสินค้าสัตว์น ้าของไทยให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดพลก องค์การ
สะพานปลาจึงมีพครงการท่ีจะพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งให้ได้มาตรฐานสุขอนามัยทั งในเรื่องความ
สะดวกรวดเร็วในการขนถ่าย การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและการให้บริการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  (3) การส่งเสริมการประมง 

เป็นภารกิจส้าคัญอีกส่วนหนึ่งตามท่ีก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พดยการ
ช่วยเหลือส่งเสริมฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพให้แก่ชาวประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการด้าเนินงาน
ให้แก่สมาคมประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรท้าประมงต่าง ๆ เงินทุนท่ีน้ามาช่วยเหลือดังกล่าวเรียกว่าเงินทุน
ส่งเสริมการประมง ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ได้ก้าหนดให้องค์การสะพานปลาแบ่ง
เงินค่าบริการท่ีเรียกเก็บจากผู้ประกอบกิจการแพปลาร้อยละ 25 ของค่าบริการท่ีเก็บได้น้ามาใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
ประมงภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการส่งเสริมการประมง 

าารกิจเชิงธณรกิจ เป็นการด้าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากทรัพยากรท่ีองค์การมีอยู่ 
ทั งในด้านของท่ีดิน ทรัพย์สิน บุคลากร ประสบการณ์ และองค์ความรู้ รวมถึงความเช่ือถือในฐานะองค์กรของรัฐ เพื่อลด
การพึ่งพารายได้จากภาคประมงทะเลเช่นท่ีเป็นมาในอดีต และเป็นการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินในระยะยาว ส้าหรับการ
ด้าเนินงานในเชิงธุรกิจ ได้แก่ 

(1) การบริหารทรัพย์สิน    
ได้แก่การจัดหาประพยชน์จากท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้างในสะพานปลาและท่าเทียบเรือ ประมง

ต่างๆ ทั งในรูปของการให้เช่าและการให้สิทธิในการเข้าท้าธุรกิจจัดเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ และเป็นแหล่งรายได้ท่ี
ส้าคัญ เนื่องจากสะพานปลา และท่าเทียบเรือ ประมงขององค์การสะพานปลาจัดเป็นศูนย์รวมธุรกิจประมง ซึ่ง
จ้าเป็นต้องมีการประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกัน เช่น พรงน ้าแข็ง ห้องเย็น พรงงานแปรรูปสัตว์น ้า อู่เรือ-คานเรือ เป็นต้น ไม่
นับรวมอาคารส้านักงานของผู้ประกอบการแพปลา การให้เช่าพื นท่ีเพื่อแปรรูปเบื องต้น บรรจุหีบห่อ หรือแม้แต่จ้าหน่าย
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ การวางแผนบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจซึ่งสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการประมงแล้ว ยังมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของพื นท่ีและช่วยสร้างรายได้ 

(2) การด้าเนินงานเชิงพาภิชย์เพืมอหารายได้ 
 เป็นการด้าเนินงานภายใต้กรอบภารกิจเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน  ปัจจุบันองค์การ

สะพานปลาด้าเนินงานในเชิงพาณิชย์พดยการให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบการประมง และเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า ในการ
จัดหาปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ท้าประมง การปรับปรุงเรือประมง อาหารสัตว์น ้า เป็นต้น   นอกจากนี 
องค์การสะพานปลายังมีแผนขยายงานด้านการจ้าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
องค์การสะพานปลา 



หน่วยงาน ปริมาณ (ตนั)

สะพานปลากรุงเทพ 19,768                                
สะพานปลาสมุทรปราการ 10,842

สะพานปลาสมุทรสาคร 40,528

สะพานปลานครศรีธรรมราช 3,495

ท่าเทียบเรือประมงหวัหิน -                                     
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 13,175

ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 3,276

ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 83,184                                
ท่าเทียบเรือประมงสตูล 4,954

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 25,687                                
ท่าเทียบเรือประมงระนอง 22,367                                
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1 0

ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 23,572

ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 4,273

ท่าเทียบเรือประมงหลงัสวน 1,914



สะพานปลากรุงเทพ
7.69%สะพานปลาสมุทรปราการ
4.22%

สะพานปลาสมุทรสาคร
15.77%

สะพานปลานครศรีธรรมราช
1.36%

ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน
0.00%

ท่าเทียบเรือประมงชุมพร
5.13%

ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี
1.27%

ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
32.36%

ท่าเทียบเรือประมงสตูล
1.93%

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
9.99%

ท่าเทียบเรือประมงระนอง
8.70%

ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1
0.00%

ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2
9.17%

ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส
1.66%

ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน
0.74%

0.00% 0.00%

0.00%

ร้อยละของปริมาณสินค้าสัตว์น ้าขนถ่ายผ่านหน่วยงานขององค์การสะพานปลา
ประจ้าปี งบประมาณ 2560



หน่วยงาน มูลค่า (ล้านบาท) 

สะพานปลากรุงเทพ 1009

สะพานปลาสมุทรปราการ 493

สะพานปลาสมุทรสาคร 950

สะพานปลานครศรีธรรมราช 186

ท่าเทียบเรือประมงหวัหิน -                                          
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 225

ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 64

ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 9,358                                      
ท่าเทียบเรือประมงสตูล 223

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 1,384                                      
ท่าเทียบเรือประมงระนอง 1,105                                      
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1 0

ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 638

ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 60

ท่าเทียบเรือประมงหลงัสวน 76



สะพานปลากรุงเทพ
6.40% สะพานปลาสมุทรปราการ

3.13%

สะพานปลาสมุทรสาคร
6.02%

สะพานปลานครศรีธรรมราช
1.18%

ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน
0.00%

ท่าเทียบเรือประมงชุมพร
1.43%

ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี
0.41%

ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
59.34%

ท่าเทียบเรือประมงสตูล
1.41%ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

8.78%

ท่าเทียบเรือประมงระนอง
7.01%

ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1
0.00%

ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2
4.05%

ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส
0.38%

ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน
0.48%

0.00%

0.00%
0.00%

ร้อยละของมูลค่าสินค้าสัตว์น ้าขนถ่ายผ่านหน่วยงานขององค์การสะพานปลา
ประจ้าปีงบประมาณ 2560



7. การบริหารความเส่ียง 

  การบริหารความเส่ียงขององค์การสะพานปลา ประจ าปีงบประมาณ 2560 ได้มีการพัฒนา

ระบบการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลใน

การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ หัวข้อการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้ 

  1. พัฒนาการด าเนินการบริหารความเส่ียง 

   1.1 ปรับปรุงคะแนนระดับความเส่ียงใน Risk Profile 

   - ปรับปรุงสี 

   - ปรับปรุงคะแนน และลดจาก 5 ระดับ เป็น 4 ระดับ 

   - ปรับปรุง Risk Boundary โดยมีคะแนนต้ังแต่ระดับสูง และสูงมาก  

   1.2 ปรับปรุงปัจจัยเส่ียงองค์กร 

   - ตัดปัจจัยเส่ียง 

   - เพิ่มปัจจัยเส่ียง 

   - ย้ายปัจจัยเส่ียง 

   1.3 ปรับปรุงการวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยเส่ียง โดยประชุมระดมความคิดจาก

เจ้าของปัจจัยเส่ียง (Risk Owner) ของทุกปัจจัยเส่ียง 

   1.4 ปรับปรุงการจัดท า Risk Map ให้มีความเช่ือมโยง และมีองค์ประกอบครบถ้วน 

โดยมีการแสดงถึงสาเหตุท่ีครบถ้วนของแต่ละปัจจัยเสียง (Root Cause) รวมถึงอธิบายความสัมพันธ์ของแต่ละ 

Root Cause โดยระบุถึงสาเหตุและผลกระทบแต่ละ Root Cause สามารถแสดงผลกระทบซึ่งกันและกัน

ทางด้านการเงิน และมิใช่ทางการเงิน 

   1.5 ประบปรุงการบริการความเส่ียงให้เช่ือมโยงกับการควบคุมภายใน และการ

บริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ขององค์กร (Economic Value Manage - Ment : EVM) 

โดยน ามาเช่ือมโยงกับวิธีการจัดการความเส่ียง ซึ่งประกอบด้วย 4 แนวทาง (4T) 

   - การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Terminate) 

   - การถ่ายโอนความเส่ียง (Terminate) 



   - การควบคุมความเส่ียง (Treat) 

   - การยอมรับความเส่ียง (Take) 

  2. การจัดท าแผนบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2560 องค์การสะพานปลามีปัจจัยเส่ียงท่ี

ส าคัญ 5 ปัจจัยเส่ียง ดังนี้ 

   2.1 ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 2 ปัจจัยเส่ียง 

1. ก าไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

    2. การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ ากว่าเป้าหมาย 

   2.2 ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) 1 ปัจจัยเส่ียง คือ ความเส่ียง

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ 

   2.3 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)1 ปัจจับเส่ียง คือ การด าเนินงานตาม

แผนปฎิบัติการประจ าปี 2560 ไม่ได้ตามเป้าหมาย  

   2.4 ความเส่ียงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk) 1 ปัจจัย

เส่ียง คือ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเ พรก. การประมง พ.ศ. 2558 

ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย 

 



แนวนโยบายผู้ถือหุน้ภาครัฐ  (Statement  of  Directions : SOD) 

ที่มีต่อองค์การสะพานปลา 

  กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด  และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  เช่น  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  ฯลฯ  เพื่อสรุปแนวนโยบายผู้ถือหุ้น

ภาครัฐ  (Statement  of  Direction  :  SOD)  ท่ีมีต่อองค์การสะพานปลาท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแลและช้ีประเด็นท่ี

องค์การสะพานปลาควรให้ความส าคัญและเร่งด าเนินการ  รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการก าหนดตัวช้ีวัดส าหรับการ

ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การสะพานปลาต่อไป  ซึ่ง  SOD  ท่ีมีต่อองค์การสะพานปลามี  3  ระดับ  ดังนี้ 

 

แนวนโยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
 

1.  เป็นกลไกขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรม
มาภิบาล 

 
แนวนโยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
2.  เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
 

แนวนโยบายผู้ถือหุน้ภาครัฐที่มีต่อองค์การสะพานปลา 
 
3.  ปรับบทบาทองค์กรเพื่อด าเนินการในเชิงพาณิชย์ในการเป็นเครื่องมือของรัฐด้านการประมงและตลาดสัตว์น้ า 
 
  จาก  SOD  ข้างต้น  เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดหลักการและ
แนวทางการด าเนินงานตาม  SOD  ดังนี้ 

 
หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม  SOD 

 
1.  ก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานท่ีเพื่อด าเนินกิจการให้ชัดเจน 
2.  จัดท าแผนปรับปรุงสะพานปลาให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย  และมาตรฐานข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศครบทุกแห่ง 
3.  จัดท าแผนธุรกิจเพื่อด าเนินการเชิงพาณิชย์ให้มีผลตอบแทนในระดับท่ีเหมาะสม  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดต้ังองค์กร 



 

นโยบายปอ้งกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

ความหมายของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทับซ้อน 
(CONFLICT OF INTERESTS) 

 

 คือ  สถานการณ์หรือการกระท าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของสาธารณะ       
มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกซ้อน โดยการใช้ต าแหน่ งหน้าท่ีหรืออิทธิพลทางการเมือง  ผ่านการกระท า          
การตัดสินใจหรือการใช้ดุลยพินิจ  ซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบ
อยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม  กล่าวคือการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง
ของตนอันก่อให้เกิดผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม 
                   การขัดกันของผลประโยชน์  จึงเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล  ซึ่งอาจละเมิดต่อจริยธรรมและ
กฎหมาย  เนื่องจากผลประโยชน์ส่วนตัวได้เข้าแทรกแซงการใช้ดุลพินิจ  หรือกระบวนการตัดสินใจ  ท าให้ผู้พิจารณา                 
ต้องละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ  อันท าให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของสถาบันหรือองค์กร            
ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมหรือสาธารณะ 
 
              การกระท าหรือเหตุการณ์ที่ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การสะพานปลา 

 1.  ผู้ปฏิบัติงานใช้ข้อมูลขององค์การสะพานปลา เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น 
        2.  ผู้ปฏิบัติงานด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการท่ีเป็นคู่สัญญากับ    
องค์การสะพานปลา  หรือกิจกรรมท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับองค์การสะพานปลาอันมีสภาพเป็นการค้าท านอง
เดียวกับกิจการขององค์การสะพานปลา  ไม่ว่าท าเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่การด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือต าแหน่งบริหารอื่น  โดยองค์การสะพานปลามอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
         3.  บุคคลในครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือเป็นผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ในกิจการท่ีเป็นคู่สัญญากับองค์การสะพานปลา   
 4.  ผู้ปฏิบัติงานรับของขวัญจากบุคคลอื่น  ซึ่งมิใช่ญาติหรือบุคคลในครอบครัวท่ีไม่เป็นไปตามปกติประเพณี
นิยม  หรือท่ีมีราคา  หรือมูลค่าเกินกว่าท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ 
 5.  ผู้ปฏิบัติงานยินยอม  หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ  ซึ่งมีราคาหรือมูลค่าเกิน
กว่าท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้  จากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตน  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ 
         6.  ผู้ปฏิบัติงานให้ของขวัญซึ่งมีราคา  หรือมูลค่าเกินกว่าท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติก าหนดไว้แก่ผู้บังคับบัญชา  หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา 
         ท้ังนี้  การรับหรือการให้ของขวัญตาม  (4)  ถึง  (6)  ถ้าเป็นไปตามปกติประเพณีนิยมและมีราคาหรือมูลค่า    
ไม่เกินกว่าท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้  ให้สามารถกระท าได้ 
 



 เพื่อให้การตัดสินใจ  หรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งเป็นไปด้วยความซื่อตรง  เปิดเผย  และรักษาภาพพจน์   
ท่ีดีขององค์กรและเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  จึงก าหนดแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา  ให้จัดท ารายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยน าเสนอต่อ
ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา  ภายในวันท่ี  30  กันยายน  ของทุกปี  หรือเมื่อมีความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ้นในระหว่างปี  แล้วแต่กรณี 
 2.  ผู้ปฏิบัติต้ังแต่รองผู้อ านวยการลงมา  ให้จัดท ารายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยน าเสนอ
ตามสายงานการบังคับบัญชาจนถึงผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา  ภายในวันท่ี  30  กันยายน  ของทุกปี  หรือเมื่อ
ได้รับต าแหน่งใหม่  (กรณีการเล่ือน/การโยกย้าย)  หรือเมื่อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นในระหว่างปี  แล้วแต่
กรณี 
 3.  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 
     ผู้บังคับบัญชาต้องไม่แต่งต้ังหรือมอบหมายให้ผู้ท่ีอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด เป็น
กรรมการ  หรือเป็นผู้พิจารณา  หรือเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล  ให้ความเห็น  หรือมีอ านาจส่ังการในเรื่องนั้น ๆ  เว้นแต่
ไม่ทราบเรื่องนั้นมาก่อน 
 4.  ส าหรับกรณีท่ีผู้ปฏิบัติงานมีการกระท าท่ีเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้ผู้ปฏิบัติงานเปิดเผย
ข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันทันที  และให้ผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการ  หรือการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ  เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการองค์การสะพานปลารับทราบและพิจารณาส่ังการต่อไป 
 5.  การรายงานเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้รายงานเป็นประจ าทุกปี  และในกรณีท่ีมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้นในระหว่างปีให้รายงานทันที  โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับช้ัน  พร้อมส่งส าเนา
ให้แผนกระเบียบวินัย  ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  ตามแบบรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  เพื่อทราบและใช้ประกอบการด าเนินงานด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การสะพานปลา 
 
 
 



           แบบ ปส. 

รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ 

  ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในขององค์กำรสะพำนปลำ ส ำหรับปี
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 กำรสอบทำนได้ปฏิบัติอย่ำงสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่ำงรอบคอบ   
ผลกำรสอบทำนพบว่ำกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในเป็นไปตำมวิธีกำรท่ีก ำหนด ระบบกำรควบคุมภำยใน
มีควำมเพียงพอและสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน อย่ำงไรก็ตำมมีข้อสังเกตท่ีมีนัยส ำคัญ 
ดังนี้ 
  1. กำรควบคุมภำยในด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ของส ำนักงำนสะพำนปลำและส ำนักงำน       
ท่ำเทียบเรือประมงยังมีควำมเส่ียงสูง เนื่องจำกส่วนใหญ่จะมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรแต่ละจุด ในแต่ละ
ช่วงเวลำซึ่งมีเพียงคนเดียวท ำหน้ำท่ีจัดเก็บรำยได้แทนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน นอกจำกนี้ในบำงแห่งท่ีมีเจ้ำหน้ำท่ี
ธุรกำรเกษียณอำยุ เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรท่ียังปฏิบัติงำนอำจต้องเข้ำเวรมำกกว่ำเวลำท ำกำรปกติ เนื่องจำกมี
ก ำลังคนไม่เพียงพอจัดเวร หำกเป็นระยะเวลำนำนอำจส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภำพได้ 
  2. ยังพบว่ำมีส ำนักงำนสะพำนปลำและส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงบำงแห่งไม่ได้ต่ออำยุ
สัญญำกำรให้เช่ำอำคำร ท่ีดิน และทรัพย์สินให้เรียบร้อยก่อนหมดสัญญำเช่ำ ซึ่งอำจก่อให้เกิดปัญหำในกำร
จัดเก็บค่ำเช่ำในอัตรำใหม่ได้ 
  3. กำรเพิ่มช่องทำงหำรำยได้ในโครงกำรใหม่ในอดีตมักมีควำมเส่ียงสูง จึงควรมีกำรน ำเสนอ
ต่อผู้มีอ ำนำจตัดสินใจในกำรก ำกับดูแล รวมทั้งก ำหนดระบบงำน วิธีปฏิบัติด้ำนกำรเงินกำรบัญชี โดยค ำนึงถึง
กำรควบคุมภำยใน และส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ รำยงำนกำรเงินต้อง
เปรียบเทียบกันได้กับผลงำนท่ีผ่ำนมำและเป้ำหมำยของโครงกำรในกำรก ำกับดูแลอย่ำงทันกำล 
 
 
 
      (ส.อ.หญิง เกิดศิริ  จันทร์สิริทรัพย์) 
            เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบภำยใน 8 
       รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
              6 พฤศจิกำยน 2560 



โครงสร้างคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ปงีบประมาณ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

                                                   

      

                      

นายชวลิต  ชูขจร 

ประธานกรรมการ 

นางจิราวรรณ  แย้มประยูร 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

นายณกรณ์  ตรรกวริพทั 
กรรมการ 

(ลาออกเมื่อวันที่  15 พ.ย. 59) 

นายชนินทร์  ชลิศราพงศ์  
กรรมการ 

พลเรือเอก เรืองฤทธ์ิ  
บุญส่งประเสรฐิ 

กรรมการ 
 

นายอดศิร  พร้อมเทพ 

กรรมการ 

 

นายณพงศ์  ศิริขันตยกุล 
กรรมการ 

ผู้แทนกระทรวงการคลงั 
(ลาออกเมื่อวันที่  7  เม.ย. 60 

6060) 
 

 

 

 

 

ผศ.มานพ   กาญจนบุรางกูร 

ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา 

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางเสาวนีย์  โกมลวงษ์วณิศ 

หัวหน้าส านักงานอ านวยการ 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 

 

 

ผ 



โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ต้ังแต่วันท่ี  26 กรกฎาคม 2560 – 27 พฤศจิกายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นางสาวมณีรัตน์ กริยาผล 

ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เลขานุการ 

พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ

กรรมการตรวจสอบ 

นางจิราวรรณ แย้มประยูร 

กรรมการตรวจสอบ 



 

 



 
 
 

โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา  ปีงบประมาณ  2560 

ตามค าสั่งองค์การสะพานปลา  ที่  260/2559  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

นางจิราวรรณ  แย้มประยูร 
ประธานอนุกรรมการ 

นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล 
อนุกรรมการ 

พลเรือเอก เริงฤทธิ์  
บุญส่งประเสริฐ 
อนุกรรมการ 

รองผู้อ านวยการ 
องค์การสะพานปลา 

ด้านบริหาร 
อนุกรรมการ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 
อนุกรรมการ 

หัวหน้าส านักงาน
ติดตามและประเมินผล 

อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

เจ้าหน้าที่นโยบายและ
แผน 4 

ผู้ช่วยเลขานุการ 



โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากบัดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา  ปีงบประมาณ  2560 

ตามค าสั่งองค์การสะพานปลา  ที่  199/2560  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางจิราวรรณ  แย้มประยูร 
ประธานอนุกรรมการ 

พลเรือเอก เริงฤทธิ์  
บุญส่งประเสริฐ 
อนุกรรมการ 

ผู้อ านวยการ 
องค์การสะพานปลา 

อนุกรรมการ 

รองผู้อ านวยการ 
องค์การสะพานปลา 

ด้านบริหาร 
อนุกรรมการ 

หัวหน้าส านักงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้าส านักงาน
ติดตามและประเมินผล 

เลขานุการ 

เจ้าหน้าที่นโยบายและ
แผน 4 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารและ 
พัฒนาองค์กร 
อนุกรรมการ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 
อนุกรรมการ 



 
 

    รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  ในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา   
                                                                                ประจ าปีงบประมาณ  2560 

 
เดือน/ป ี ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 

ประชุมครั้งท่ี   4/59  1/60  2/60  3/60  4/60 5/60 
กรรมการท่ีเข้า   3  3  3  3  3 3 

กรรมการท้ังหมด   3  3  2  3  3 3 
% กรรมการท่ีเข้า   100%  100%  67%  100%  100% 100% 

 



โครงสร้างคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา  ปีงบประมาณ 2560 

ตามค าสั่งองค์การสะพานปลา  ที่  29/2560  ลงวันที่  21 กุมภาพันธ์  2560 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  ในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา ประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

     เดือน/ปี ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60  พ.ค. 60  มิ.ย. 60 ก.ค. 60  ส.ค. 60  ก.ย. 60 

   ประชุมครั้งที ่       -       -       -       -       -       -     1     2      3       -       - 

 กรรมการที่เข้า       -       -       -       -       -       -      3      3       3       -       - 

กรรมการทัง้หมด       -       -       -       -       -       -      3      3       3       -       - 

%กรรมการที่เข้า       -       -       -       -       -       -   100%   100%    100%       -       - 

 

นายชนินทร์  ชลิศราพงศ์ 
ประธานกรรมการ 

นางจิราวรรณ์  แย้มประยูร 
กรรมการ 

รองผู้อ านวยการ 
องค์การสะพานปลา   

ด้านบริหาร 
เลขานุการ 

นายอดิศร  พร้อมเทพ 
กรรมการ 



 

 



โครงสร้างคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ 2560

ตามค าสัง่องค์การสะพานปลา ที ่261/2559  ลงวันที ่29 พฤศจิกายน  2559
  และ ค าสัง่องค์การสะพานปลา ที ่286/2559  ลงวันที ่21 ธันวาคม 2559



 
 
 

โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา  ปีงบประมาณ  2560 

ตามค าสั่งองค์การสะพานปลา  ที่  260/2559  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

นางจิราวรรณ  แย้มประยูร 
ประธานอนุกรรมการ 

นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล 
อนุกรรมการ 

พลเรือเอก เริงฤทธิ์  
บุญส่งประเสริฐ 
อนุกรรมการ 

รองผู้อ านวยการ 
องค์การสะพานปลา 

ด้านบริหาร 
อนุกรรมการ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 
อนุกรรมการ 

หัวหน้าส านักงาน
ติดตามและประเมินผล 

อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

เจ้าหน้าที่นโยบายและ
แผน 4 

ผู้ช่วยเลขานุการ 



โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากบัดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา  ปีงบประมาณ  2560 

ตามค าสั่งองค์การสะพานปลา  ที่  199/2560  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางจิราวรรณ  แย้มประยูร 
ประธานอนุกรรมการ 

พลเรือเอก เริงฤทธิ์  
บุญส่งประเสริฐ 
อนุกรรมการ 

ผู้อ านวยการ 
องค์การสะพานปลา 

อนุกรรมการ 

รองผู้อ านวยการ 
องค์การสะพานปลา 

ด้านบริหาร 
อนุกรรมการ 

หัวหน้าส านักงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้าส านักงาน
ติดตามและประเมินผล 

เลขานุการ 

เจ้าหน้าที่นโยบายและ
แผน 4 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารและ 
พัฒนาองค์กร 
อนุกรรมการ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 
อนุกรรมการ 



 
 

    รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  ในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา   
                                                                                ประจ าปีงบประมาณ  2560 

 
เดือน/ป ี ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 

ประชุมครั้งท่ี   4/59  1/60  2/60  3/60  4/60 5/60 
กรรมการท่ีเข้า   3  3  3  3  3 3 

กรรมการท้ังหมด   3  3  2  3  3 3 
% กรรมการท่ีเข้า   100%  100%  67%  100%  100% 100% 

 



 

นโยบายและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (CG)  และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR 

ขององค์การสะพานปลา 

  คณะกรรมการองค์การสะพานปลาได้มีนโยบายให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีและด้านสังคมชุมชนและสังคมส่ิงแวดล้อม  เพื่อให้องค์การสะพานปลาเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในเรื่อง

การด าเนินธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการท่ีดีเลิศ  โดยให้ยึดมั่นในหลักส าคัญของการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.)  ได้วางแนวทางไว้รวม  7  ข้อ  ดังนี้ 

  1.  การก ากับดูแลกิจการท่ีดี  (Good  Governance) 

  2.  ให้มีการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  (Fair  Operation  Pratices) 

  3.  ให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  (Human  Rights 

  4.  ให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  (Consumer  Issues) 

  5.  ให้มีการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  (Community  Involvement  and  Development) 

  6.  ให้มีการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  (The  Environment) 

  7.  ให้มีการจัดท ารายงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม  (Corporation  Social  Responsibility  

Report) 

  ส าหรับแนวทางปฏิบัติท้ัง  7  ข้อท่ีกล่าวมา  ควรมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่าง

บูรณาการ  โดยค านึงถึงการด าเนินงานบนทางสายกลาง  กล่าวคือ  มีความพอประมาณ  มีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกันในตัว

ท่ีดี  ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการมีความรอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวั ง  และการมีคุณธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต  ขยันอดทน  

สติปัญญา  แบ่งปัน  ซึ่งจะน าไปสู่ความสมดุลในการด าเนินธุรกิจ  ความรับผิดชอบต่อสังคมส่ิงแวดล้อม  และการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 



 

องค์การสะพานปลาจัดท าโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (สินเชื่อการประมง)         

โดยด าเนินการปล่อยสินเชื่อซ่อมแซมและปรับปรุงเรือประมง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา          

ความเดือนร้อนให้แก่ชาวประมง ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาว ณ บริเวณเกาะแสมสาร  อ าเภอ    

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เม่ือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

องค์การสะพานปลาจัดโครงการจตุจักรสะพานปลา เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ  ชาวประมง  

เกษตรกร  ได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง  อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มของ

สินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค  รวมทั้งยังเป็นช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกซ้ือสินค้าที่มี

คุณภาพในราคายุติธรรม โดยมีนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ส านักงานสะพานปลากรุงเทพ เม่ือวันที่ ๒๒ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 



 

 

องค์การสะพานปลาจัดท าแอพพลิเคชั่นออกหนังสือก ากับการซ้ือขายและตรวจสอบย้อนกลับที่มาสินค้าสัตว์น้ า 
(FMO e-MCPD Application) เพื่อพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รับรองการซ้ือขายสัตว์น้ า (e-MCPD) 
ท่ีสามารถสอบทวนความถูกต้องของปริมาณสัตว์น้ ากับ e-Fishing Log Book ให้กับผู้ประกอบการแพปลา       
ทั่วประเทศ ณ ส านักงานสะพานปลาสมุทรปราการ ส านักงานสะพานปลาสมุทรสาคร ส านักงานท่าเทียบ
เรือประมงปัตตานี ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๒ และส านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขององค์การสะพานปลา 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

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

เสนอ  คณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาท่ีปฏิบติัหน้าท่ีได้รับ
การแต่งต้ังตามค าส่ังองค์การสะพานปลาท่ี ๒๖๒/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย 
  ๑.  นายณพงศ์  ศิริขันตยกุล   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  ๒.  นางจิราวรรณ  แย้มประยูร   เป็นกรรมการ 

   3.  พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ  เป็นกรรมการ 
  4.  ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  เป็นเลขานุการ 
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2560 ได้มีมติแต่งต้ัง นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบขององค์การสะพานปลา แทน นายณพงศ์  ศิริขันตยกุล กรรมการองค์การสะพานปลาในฐานะ
ประธานกรรมการตรวจสอบเดิมท่ีขอลาอออก ตามค าส่ังองค์การสะพานปลา ท่ี 168/2560 ลงวันท่ี 15 
สิงหาคม 2560 ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป  

    คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบัตรว่าด้วย 
วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา พ.ศ. 
๒๕๕9  ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕60 คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลามีการประชุมรวม 3 ครั้ง 
โดยสรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 

๑. สอบทานความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 
(๑) สอบทานและพิจารณารายงานงบการเงินขององค์การสะพานปลา โดยผู้สอบบัญชี 

พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 ส้ินสุดวันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๕7 

(๒) สอบทานและพิจารณารายงานงบการเงินของเงินทุนส่งเสริมการประมง โดยผู้สอบ
บัญชี พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 ส้ินสุด
วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕7 

(๓) สอบทานและพิจารณารายงานงบการเงินและผลการด าเนินงานขององค์การสะพาน 
ปลา ไตรมาสท่ี  ๓-๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 และไตรมาสท่ี  ๑ – 3 ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕60 พร้อม
รายงานและบทวิเคราะห์เพิ่มเติมของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

๒. สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา 
(๑) พิจารณารายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 ขององค์การ

สะพานปลา ซึ่งจัดท าขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 
 



๒ 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณาระบบงานของสะพานปลาและท่าเทียบ

เรือประมงเห็นว่าสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งขององค์การสะพานปลาต้องก าหนดระบบงานและมี
ผังงานไว้เป็นคู่มือก ากับการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความเส่ียงและการควบคุมภายในของระบบงานและหัวหน้า
ส านักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งต้องดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้บริหารระดับสูง  เพื่อ
ป้องกันความเสียหายและเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิผลประสิทธิภาพโดยประหยัด 

(๒) พจิารณาแผนบริหารความเส่ียงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การสะพานปลา และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  

ในปีงบประมาณ 2560 มีการปรับปรุงคะแนนระดับความเส่ียงใน Risk Profile เช่น 
ปรับปรุงสี ปรับปรุงคะแนน และลดจาก 5 ระดับ เหลือ 4 ระดับ อีกท้ังปรับปรุงการจัดท า Risk Map ให้มีความ
เช่ือมโยง และมีองค์ประกอบครบถ้วน โดยมีการแสดงถึงสาเหตุท่ีครบถ้วนของแต่ละปัจจัยเส่ียง (Root Cause)
สามารถแสดงผลกระทบซึ่งกันและกันท้ังทางด้านการเงิน และมิใช่ทางการเงิน 

๓. สอบทานการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และนโยบาย 
ที่เก่ียวข้อง  

พบว่าหน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ และค าส่ังอยู่บ้าง และ
คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาได้มีมติให้ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลาส่ังการให้หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายในและค าแนะน าของตัวแทนส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เช่น ควรเก็บรักษาเงินสดในแต่ละวันตามวงเงินท่ีองค์การสะพานปลาก าหนด นอกจากนี้ฝ่าย
บริหารควรมีแนวทางในการเร่งรัดติดตามงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับด้วย  

๔. สอบทานการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
พิจารณารายงานผลการการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวม ๕ เรื่อง ดังนี้ 
(๑) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในงานขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าท่ีส านักงาน

ท่าเทียบเรือประมงสตูล 
(๒) พิจารณารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในองค์การสะพานปลา ประจ าปี 

๒๕๕๙ 
(๓) พิจารณารายงานผลการสอบทานจรรยาบรรณส าหรับพนักงานและผู้บริหาร

ขององค์การสะพานปลา ประจ าปี ๒๕๕๙ 
(๔) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีส านักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร

และหลังสวน  
๕. เร่ืองอื่น ๆ  

(๑) ประชุมร่วมกับตัวแทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
(๒)   ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
(๓) พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพาน

ปลา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
(๔) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวและแผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การสะพานปลา  



๓ 

 

(๕) พิจารณาอนุมัติแผนการฝึกอบรม/สัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

(๖) พิจารณาผลการประเมินการตรวจสอบภายในขององค์การสะพานปลา ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๙ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน 2560 

(๗) พิจารณาอนุมัติการพิจารณาความดีความชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจ าปี 
2559 

(๘) รับทราบรายงานงานท่ีค้างด าเนินการคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพาน
ปลาชุดก่อน 

(๙) รับทราบรายงานรายไตรมาสของฝ่ายตรวจสอบภายใน ไตรมาสท่ี 3 ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

(๑๐) รับทราบรายงานประจ าปีงบประมาณ 2559 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน องค์การ
สะพานปลา 

(๑๑) พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การ
สะพานปลา ไตรมาสท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

(๑๒) รับทราบรายงานรายไตรมาสของฝ่ายตรวจสอบภายใน ไตรมาสท่ี 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

(๑๓) พิจารณารายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามมติคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2560 

(๑๔) พิจารณารายงานสรุปผลการติดตามการปฏิบั ติตามข้อเสนอแนะ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ครั้งท่ี 1 

(๑๕) พิจารณารายงานและการแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(๑๖) พิจารณาอนุมัติการทบทวนแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
(๑๗) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวและแผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ขององค์การสะพานปลา 
(๑๘) พิจารณาอนุมัติแผนการฝึกอบรม สัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕61 
(๑๙) พิจารณาผลการประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ 2560 แผนกลยุทธ์และ

แผนการปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ 2561 

(๒๐) พิจารณาการสอบทานระบบการตรวจสอบภายในและความเป็นอิสระของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

(๒๑) พิจารณาการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

(๒๒) พิจารณาอนุมัติสอบทานกฎบัตรว่าด้วยวัตถุประสงค์ อ านาจ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๒๓) พิจารณาอนุมัติสอบทานกฎบัตรว่าด้วยวัตถุประสงค์ อ านาจ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๔ 

 

(๒๔) พิจารณาอนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในขององค์การสะพานปลา 
พ.ศ. ๒๕60 

(๒๕) รับทราบรายงานรายไตรมาสของฝ่ายตรวจสอบภายใน ไตรมาสท่ี 2 - 3 ประจ าปี 
งบประมาณ 2560 

(๒๖) รับทราบผลการประเมินการตรวจสอบภายในขององค์การสะพานปลา ประจ าปี
งบประมาณ 2559  

 

 
               (ลงนาม)  ..................................................... 

                                      (นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์) 
                     ประธานกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา 
                 วันท่ี    28   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖0 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






