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“…ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำเฉพาะหน้าที่ของตนเอง โดยไม่มอง

ไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงาน จะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน  

ฉะนั้น แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น แล้วช่วยกันทำ…”  
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 ในช่วงเวลาตั้งแต่กลางปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ภาคธุรกิจประมงของไทยต้องเผชิญกับปัญหาที่สำคัญคือ การที่สหภาพ

ยุโรปในฐานะกลุ่มประเทศที่นำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากไทยได้ให้ใบเหลืองกับไทย เพื่อเตือนให้ประเทศไทยเร่งปรับปรุงกฎหมาย

ประมงที่ล้าสมัย ให้มีการจัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้รัฐบาลไทยพิจารณาเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐ

เจ้าของท่า ซึ่งเป็นการใช้อำนาจรัฐเจ้าของท่าในการควบคุมเรือประมงต่างชาติที่จะขอเข้าเทียบท่าและใช้ท่าเรือในการนำสินค้า

สัตว์น้ำขึ้นท่าเพื่อจำหน่ายฯ ดังนั้น ไทยจึงได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 

๒๕๖๐ อันส่งผลให้ไทย 

๑) มีการนำมาตรการของรัฐเจ้าของท่ามาใช้ปฏิบัติกับท่าเทียบเรือประมงบางท่าตามประกาศของกรมประมง 

๒) มีการจัดตั้งหน่วย PIPO ขึ้นเพื่อตรวจสอบเรือประมงทุกลำก่อนออกจากท่า และอนุญาติให้เรือประมงเข้าเทียบท่า ซึ่ง

พนักงานเจ้าหน้าที่ของ PIPO ทำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จึงทำให้เรือประมงจำนวนมากไม่สามารถออกไป

ทำการประมงอย่างที่เคยได้ เพราะเรือประมงมีอุปกรณ์ประจำเรือไม่เป็นไปตามประกาศที่อ าศัยอำนาจพระราช

กำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด 

สืบเนื่องจากประเด็นปัญหาข้างต้น ทำให้ธุรกิจประมงของไทยทั้งระบบได้รับผลกระทบในวงกว้าง มีปริมาณสัตว์น้ำ

ผ่านท่าขององค์การสะพานปลาลดน้อยลง อาจเนื่องมาจากเรือผระมงไทยถูกจำกัดโควต้าจำนวนวันในการทำประมง และ

เรือประมงบางส่วนไม่ได้รับอนุญาติจาก PIPO ให้ออกจากท่า โดยเฉพาะมีการนำระบบใบอนุญาติทำการประมงใหม่มาบังคับใช้ 

ส่งผลให้เรือประมงได้รับใบอนุญาติมีจำนวนน้อยลง อีกทั้งมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือได้ถูกยกระดับให้สูงขึ้นตาม

เงื่อนไขของประเทศผู้นำเข้า ทั้งนี้ปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมาย หรือแรงงานบังคับในธุรกิจประมงทำให้มีปัญหามีความ

ซับซ้อนยิ่งขึ้น กล่าวโดยภาพรวมจะเห็นว่ารัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมาย/ประกาศเกี่ยวกับการจัดระเบียบการทำการประมง

ใหม่ ทั้งระบบหลายฉบับ โดยมีการนำมาตรฐานสากลทั้งด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง และวิธีการจัดการประมงที่

ยั่งยืนมาใช้บังคับ 

องค์การสะพานปลามีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ได้แก่ ๑) ให้บริการสาธารณะเพื่อรองรับการประกอบอาชีพประมง และ

การค้าสัตว์น้ำ จัดให้มีท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลางสัตว์น้ำที่สามารถให้บริการกับประชาชนทั่วไปโดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัด 

หรือผูกขาดในการทำธุรกิจ ๒) จัดสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การฯ เป็นพื้นทีนำร่องในการปรับปรุงมาตรฐาน

การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำและสุขอนามัยของสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่ อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าสัตว์น้ำส่งออกในแต่ละปี ๓) เป็นหน่วยรับตรวจของสหภาพยุโรป เพื่อสร้างความมั่นใจ

ในกระบวนการดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ และสุขอนามัยของสถานที่ขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นมาตรการภาคบังคับ

ในการส่งออกสัตว์น้ำสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ๔)ออกใบรับรองแหล่งที่มาของสินค้าสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing 

Document – MCPD) และ ๕) เป็นกลไกหลักของรัฐในการดำเนินนโยบายการประกอบอาชีพประมงทั้งในด้านการส่งเสริมอาชีพ 

เช่น โครงการจำหน่ายน้ำมันราคาถูกให้เรือประมงชาบฝั่ง การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้แรงงานประมงเพื่อแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์โดยใช้เป็นจุดตรวจของเรือประมงที่เข้าเทียบท่า เป็นต้น 

แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าว องค์การสะพานปลาจะต้องเผชิญกับปัญหาในการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสถานการณ์การประมง แต่คณะกรรมการองค์การสะพานปลาก็ได้พยายามบริหารงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อ

ขับเคลื่อนงานขององค์การฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ โดยการปรับเปลี่ยนบทบาทขององค์การสะพานปลา และกำหนดนโยบาย

และแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ ๑) ด้านการพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ให้นำระบบเทคโนโลยีมา



เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ๒) ด้านธุรกิจ ให้ยกระดับการประกอบธุรกิจขององค์การสะพานปลา โดยมุ่งเน้นด้าน

การตลาด พัฒนาสินทรัพย์ขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

สะพานปบาและท่าเทียบเรือประมงให้เหมาะสมและเป็นไปตามภารกิจ ๓) ด้านการส่งเสริมการประมง ให้จัดการหรือให้ความ

ช่วยเหลือแก่ชาวประมงที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รวมทั้งให้ความ ช่วยเหลือหรือ

ส่งเสริมเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำการประมงอย่างต่อเนื่อง ๔) ด้านการบริหารจัดการองค์กร เร่งพัฒนาสู่การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และบ่งปันองค์ความรู้ใหม่ระหว่างกันและเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่

ให้แก่บุคลากรขององค์กร เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรในภาพรวมตลอดจนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยฝยการบริหารจัดการ

องค์กรและการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เร่งรัดกระบวนการเสนอ

ร่างกฎหมายเพื่อให้การประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลาฉบับใหม่โดยเร็ว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัด

ระเบียบกิจการแพปลาที่ทันสมัยและเป็นสากลและเพื่อรองรับการทำธุรกิจขององค์การฯ 

เชื่อว่าจากนโยบายคณะกรรมการองค์การสะพานปลา จะส่งผลให้องค์การสะพานปลาสามารถยกระดับขึ้นสู่การ

เป็นรัญวิสาหกิจที่มีการพัฒนาการทั้งด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย มีขวัญกำลังใจที่ดี 

สามารถคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงปัจจัยแวดล้อด้านการส่งเสริมการประมงแก่ชุมชนประมงในพื้นที่ ตลอดจนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

พร้อมจะร่วมกันพัฒนางานขององค์การฯ ให้สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้อย่างสง่างามแน่นอน 

 



สารจากผู้อ านวยการ 

    อ งค์ก า รส ะพานปลาก้ า ว เ ข้ า สู่ ปี ที่  ๖๗  ซึ่ ง นั บ ว่ า เ ป็ นห น่ วยง าน รัฐ วิส าหกิจที่ อ ยู่ เ คีย ง คู่ 
กบัอาชพีการท าประมงของคนไทยมาเป็นเวลานาน ช่วยในการสบืสานกจิการประมงของประเทศ ภายใตก้าร
ก า กั บ ดู แ ล ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ แ ล ะ รั ฐ บ า ล ทุ ก ส มั ย  ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
ที่ผ่านมาประสบวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาต่าง ๆ มากมาย แต่องค์การสะพานปลาก็ยังคงมุ่งมัน่  
ทีจ่ะเป็นองคก์รหลกัทีม่บีทบาทส าคญั ในสภาวะวกิฤต ิเช่น กรณีสหภาพยุโรป (EU) เราเป็นรูปแบบหลกัใน
การพสิูจน์ทราบถงึมาตรฐานการประมงไทยขึน้ท่าเทยีบเรอืขององคก์ารสะพานปลาที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้
ชดัเจน ถูกสุขอนามยั และยงัเป็นทางเลอืกหลกัแก่พี่น้องชาวประมง เพื่อใหม้ีท่าเทยีบเรอื มพีื้นที่ประกอบ
กจิการอนัไม่เน้นหวงัก าไรเป็นหลกั เป็นตลาดกลางซื้อขายสนิคา้สตัวน์ ้าทีส่รา้งความเป็นธรรม เป็นทางเลอืก
อนัดบัตน้ดา้นบรกิารทีด่ ีมตีน้ทุนต ่าสุด อกีทัง้เป็นองคก์รทีช่่วยในการสง่เสรมิฐานะ สวสัดกิารหรอือาชพีของ
ชาวประมง ส่งเสรมิสหกรณ์หรอืสมาคมการประมง การอ านวยบรกิารต่าง ๆ อนัจะน ามาซึ่งความเจรญิของ
ตลาดสนิคา้สตัวน์ ้าและอุตสาหกรรมการประมงของประเทศ ซึง่เป็นวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์ารสะพานปลา 
     ใน โอกาสที่ ข้ าพ เจ้ า ได้ รับภาระห น้าที่ ส าคัญอย่ า งยิ่ ง ในฐานะผู้น า องค์ก ร  มีความภูมิ ใ จ 
ทีไ่ดเ้ป็นสว่นหนึ่งในการแกไ้ขปัญหาดา้นการประมงของประเทศ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะปรบัเปลีย่นองคก์รใหเ้ป็น
รั ฐ วิ ส า หกิ จ ชั ้น น า  เ ป็ น ก ล ไ กล ใ นก า ร ขับ เ ค ลื่ อ น ข อ งป ร ะ เ ทศ ที่ รู้ จ ั ก แ ล ะ ยอม รับ  ร ว มทั ้ง 
เป็นทีพ่ึง่ใหก้บัพีน้่องชาวประมง สรา้งมติใิหม่ของการท าการประมง เพือ่ช่วยพยุงเศรษฐกจิของประเทศ และ
รว่มมอืกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัประเทศของเรา 
 ในนามของคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา ขอขอบคุณหน่วยงาน 
ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่พีน้่องชาวประมง ทีไ่ดใ้หค้วามร่วมมอืสนับสนุนการด าเนินงานดา้น
การประมง และขอให้ทุกท่านมัน่ใจว่า องค์การสะพานปลาจะยงัคงท าหน้าที่เป็นที่พึ่งและเคยีงขา้งกบัการ
ประมงไทย ทีส่รา้งความเป็นธรรมใหก้บัผูบ้รโิภค ชาวประมง และพีน้่องชาวไทยตลอดไป  

 
 
 
        (นายมณเฑยีร  อนิทรน้์อย) 
             ผูอ้ านวยการองคก์ารสะพานปลา 
 



  

  

คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ขององค์การสะพานปลา   
  

1. คณะกรรมการองค์การสะพานปลา   

   1.  นายชวลิต  ชูขจร        ประธานกรรมการ  

   2.  นายชนินทร์  ชลิศราพงศ ์     กรรมการ  

   3.  นายฆนัท  ครุธกล ู       กรรมการ  

   4.  นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์      กรรมการ  

   5.  นายอุกฤษฏ์  มนูจันทรถ ั     กรรมการ    

6.  นางสาวจูอะดี  พงศ์มณีรัตน ์     กรรมการ  

7.  นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์    

    (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)  

    กรรมการ  

  ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการองค์การสะพานปลา อำนาจ 
หน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง  

(1) วางข้อบังคับเกี่ยวกับการต่างๆ ตามความในมาตรา 5  

(2) วางข้อบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ  

(3) วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ แต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงาน  

(4) วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา และข้อบังคับว่าด้วยระเบียบวินัยและ     
การลงโทษพนักงาน  

(5) กำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน  

2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลอื่ นงานองค์การสะพานปลา  

1. นายชวลิต  ชูขจร        ประธานอนุกรรมการ               
ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา  
2. นายชนินทร์  ชลิศราพงศ ์     อนุกรรมการ             
กรรมการองค์การสะพานปลา  
3. นายฆนัท  ครุธกลู        อนุกรรมการ              
กรรมการองค์การสะพานปลา  

ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี ้ 

1. พิจารณากำหนดนโยบายและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่าง ๆ รวมถึงกำกับการ 
ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา  



  

  

  

  

  

2. พิจารณากลั่นกรองเป้าหมาย แผนกลยุทธใ์นการดำเนินธุรกิจ รวมถึงงบประมาณและโครงการลงทุนของ    
แต่ละธุรกิจ กอ่นนำเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง 
ไป คณะกรรมการจะมกีารพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณและโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์นัน้ ๆ  

3. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจและรายงานผล 
รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการองค์การสะพานปลาทราบ  

4. พิจารณ าทางเลือกในการระดมทุนเมื่อมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงิน ทุนสำหรับ  

ใช้ในโครงการลงทุนต่าง ๆ เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาอนุมัต ิ 

5. ติดตามผลการใช้เงินทุน การบริหารเงินทุนและฐานะการเงินของแต่ละธุรกิจ  

6. จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือพิจารณาดำเนินการจัดทำข้อมูล ประเด็นปัญหา 
ตลอดจนกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาในด้านต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร 
แล้วนำเสนอคณะกรรมการองค์การ สะพานปลาเพ่ือพิจารณาต่อไป  

  

3. คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา  

   1.  นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์          ประธานกรรมการ  

            กรรมการองค์การสะพานปลา  

   2.  นางสาวชุติมา  ศรีปราชญ ์         กรรมการ  

              กรรมการองค์การสะพานปลา  

   3.  นายฆนัท  ครุธกูล        

              กรรมการองค์การสะพานปลา  

    กรรมการ  

  ให้คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสะพานปลา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และวาระการปฏิบัติงานตามวาระของ 
การเป็นกรรมการองค์การสะพานปลา ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 
และหน่วยตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555  

  

4. คณะกรรมการส่งเสริมการประมง 1.  

นางสาวจูอะดี  พงศ์มณีรัตน์      

กรรมการองค์การสะพานปลา  
        ประธานกรรมการ  



ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี ้ 

1. พิ จ ารณ าแ ล ะอ นุ มั ติ เงิน ทุ น ส่ งเส ริม ก ารป ระม ง ให้ เป็ น ไป ต าม พ ระราชบั ญ 
ญั ต ิ จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 และตามวตัถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการประมง 
โดยให้ความช่วยเหลือ ส่งเสรมิ สนับสนุน ในด้านความรู้การทำประมงถูกกฎหมาย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ประมงและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฐานะสวัสดิการ อาชีพของชาวประมง 
บูรณะหมู่บ้านชาวประมงแก่ชาวประมงหรือ สถาบนัการประมง วิสาหกจิชุมชน สหกรณ์ประมง 
สมาคมการประมง กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือหน่วยงานอื่นที่ขอ ความช่วยเหลือ การส่งเสริม 
และการสนับสนุน  

  

  

2. พิจารณาและอนุมัติเงินทุนส่งเสริมการประมง 
ตามข้อบังคับว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินทุนส่งเสริมการประมง พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์ความจำเป็น และตามที่ คณะกรรมการองค์การสะพานปลาได้มีมติไว ้ 

3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมถงึผลกระทบภายหลังจากให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุนไปแล้ว  

  

5. คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา  
 1. นายอุกฤษฏ์  มนูจันทรัถ           ประธานอนุกรรมการ  

   กรรมการองคก์ารสะพานปลา  

ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี ้ 

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาอนุมัติ  

2. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ คณะกรรมการองค์การสะพานปลาในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ  

3. สอบทานกับกรรมการและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ  

4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ 
โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอ 

ต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพ่ือให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลอย่างต่อเนื่อง  

5. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา  

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

6. กำหนดนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ องค์การสะพานปลาอนุมัติ  



7. ให้การสนับสนนุในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยเข้าร่วมประชุมให้แนวทางในการดำเนินงานและติดตามงานเป็นระยะตามกรอบเวลาที่กำหนด  

8. พิจารณาประเมินผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนา และรายงานต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

9. ให้ความเห็นชอบรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เพือ่เปิดเผยต่อ สาธารณชน  

  

  

  

  

  

  

6. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา  

1. นางสาวชุติมา  ศรีปราชญ ์   ประธานอนุกรรมการ กรรมการองค์การสะพานปลา  

ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี ้ 

1. กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง 
และอำนวยการในการประเมนิผลการควบคมุ ภายในขององค์การสะพานปลา  

2. กำกับดูแล 
และควบคุมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในภาพรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ 
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 
และแผนการ 
ควบคุมภายในประจำปีขององค์การสะพานปลาก่อนนำเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาให้ความเห็นช
อบ  

3. รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง รายงานผล 
และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงและควบคุมภายในที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม 
หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
ความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
และทบทวนความเพียงพอ 
เหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงและแนวทางการควบคุมภายในตามหลักเกณฑท์ีก่ระทรวงการคลังกำหนด         
กับสภาพแวดล้อมองค์การสะพานปลาเป็นประจำทุกปี  



4. ให้ข้อเสนอแนะ กำหนดแนวทาง ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล 
การบริหารความเสี่ยงและ        การควบคุมภายในกับหน่วยงานสังกัด 
และเสนอต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  

5. สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารด้านบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในให้บรรลุเป้าหม
ายของ     การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์การสะพานปลา  

6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและผลการควบคุมภายในองค์การสะพานปลาให้คณะกรรมก
ารองค์การ 

สะพานปลารับทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด  

7. พิจารณากลั่นกรอง และให้ข้อคิดเห็นวาระที่มีภาระผูกพันในระยะยาว มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ 
และมีความ 

เสี่ยงและควบคุมภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การสะพานปลาอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนที่จะนำเสนอวาระน้ัน ๆ ต่อ 
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา  

8. ทบทวนกฎบัตรฯ และความเพียงพอในองค์ประกอบของกฎบัตรฯ  

9. แต่งต้ังคณะทำงาน คณะกรรมการ และที่ปรึกษาได้ตามความเหมาะสม  

10. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง  

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลามอบหมาย  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา  

1. นายอุกฤษฎ์  มนูจันทรัถ   ประธานกรรมการ กรรมการองค์การสะพานปลา  

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพันธ์ 
พ.ศ. 2543 ดังนี้  

1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนส่งเสริม และพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์  

2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น  



3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างและลูกจ้าง และ 

รัฐวิสาหกิจนั้น  

4. ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องที่เก่ียวกับการ 
ลงโทษทางวินัย  

5. ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง   

8. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา   

1. นายชนินทร์  ชลิศราพงศ ์     ประธานกรรมการ 
กรรมการองค์การสะพานปลา  

2. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร ์     กรรมการ 
กรรมการองค์การสะพานปลา  

3. นางสาวชุติมา  ศรีปราชญ์      กรรมการ 

กรรมการองค์การสะพานปลา  

ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี ้ 

1. การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหาร 
โดย ค่าตอบแทนของผู้อำนวยการและผู้บริหารที่เป็นเงินเดือน โบนัส 
และผลตอบแทนอ่ืนจะต้องสอดคล้องกับผลการ ปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน 
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาพิจารณาและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ 
รวมถึงความยั่งยืนขององค์การสะพานปลา  

2. พิจารณากำหนดผลตอบแทนของผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา 
และผู้บริหารหลังการประเมินผลงานเมื่อ สิ้นปี 
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงทรวงการคลัง 
แล้วนำเสนอคณะกรรมการองค์การ สะพานปลาต่อไป  

    

  

  

  

9. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 1.  

นายชวลิต  ชูขจร      

ประธานกรรมการ  

      ประธานอนุกรรมการ  

    ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี ้ 

1. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ร่างข้อบังคับ ร่างระเบียบ ร่างสัญญา 
รวมทั้ง 



พิจารณาและวินิจฉัยปัญหาขอ้กฎหมายและข้อสัญญาที่สำคัญแก่องค์การสะพานปลาตลอดจนพัฒนางานด้านก
ฎหมาย ขององค์การสะพานปลาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลามอบหมาย 
หรือที่ผู้อำนวยการองค์การ  

สะพานปลาร้องขอในเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญ  

3. ขอข้อมูลและคำช้ีแจงจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

4. แต่งต้ังคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

5. งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย    

  



 
 
 

   
 

ข้อมูลคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
 

 ชื่อ – สกุล  :  นายชวลิต  ชูขจร 

 วัน/เดือน/ปเีกิด  :  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๐๐ 

 ตำแหน่งในกรรมการ  :  ประธานกรรมการ 
    วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  ๘  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  :  ข้าราชการบำนาญ 

 ประวตัิการศึกษา   

     ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามคำแหง   พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  เนติบัณฑิต  สำนักงานอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา   พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 ปริญญาโท  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
พ.ศ. ๒๕๓๕   

  ประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๘ 

การอบรม  

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ประจำปี ๒๕๔๘ รุ่นที่ ๔๔ สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๕ สถาบัน
พระปกเกล้า 

  หลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  รุ่นที่ ๑ สถาบันพระปกเกล้า  

 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน รุ่นที่ ๙ 
 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการบริหารสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗ 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๐ 
 



 
 

 ประสบการณ์ทำงานและผลงานท่ีสำคัญ   

  รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ 
  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 
  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ 

คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
รองประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวสิาหกิจ   
  องคก์ารสวนสตัว ์
 

     



 
 

 
 

ข้อมูลคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  
 

 ชื่อ – สกุล  :  นายชนินทร์  ชลิศราพงศ์ 
 วัน/เดือน/ปเีกิด  :  ๔  กมุภาพันธ์  ๒๕๐๕ 
 ตำแหน่งในกรรมการ  :  กรรมการ 
 วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  ๘  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  :  นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
 ประวตัิการศึกษา   

 ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต International Relation Department จุฬาลงกรณ์       
มหาวิทยาลัย  

  ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต University of Paris  
  ปริญญาเอก  สังคมศาสตร์ University of Paris 
 ประสบการณ์ทำงานและผลงานท่ีสำคัญ   
      มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวสิาหกิจ  :  
      - 

 



 
 

 
 

ข้อมูลคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  
 

 ชื่อ – สกุล  :  นายฆนัท  ครุธกูล 
 วัน/เดือน/ปเีกิด  :  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๑๖ 
 ตำแหน่งในกรรมการ  :  กรรมการ 
 วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  ๘  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  :  แพทย์ประจำ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ประวตัิการศึกษา   

 ปริญญาตรี  แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิทยาศาสตรบัณฑิตสถิติ
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี , วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ประสบการณ์ทำงานและผลงานท่ีสำคัญ   
   - 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวสิาหกิจ  :  
      - 

 



 
 

 
 

ข้อมูลคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  
 

 ชื่อ – สกุล  :  นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร ์  
 วัน/เดือน/ปเีกิด  :  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๐๑ 
 ตำแหน่งในกรรมการ  :  กรรมการ 
 วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  ๘  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  :  ประกอบธุรกิจส่วนตัว   
 ประวตัิการศึกษา  :  

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(การบัญชี), นิติศาสตรบัณฑิต 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   
 ประสบการณ์ทำงานและผลงานท่ีสำคัญ :   
  มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และการเงิน 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวสิาหกิจ  :  
      - 

 



 
 

 
 

ข้อมูลคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  
 

 ชื่อ – สกุล  :  นายอุกฤษฏ์  มนูจันทรัถ 
 วัน/เดือน/ปเีกิด  :  ๔  สิงหาคม  ๒๕๐๙   
 ตำแหน่งในกรรมการ  :  กรรมการ 
 วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  ๘  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  :  ผู้อำนวยการสำนกังานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
 ประวตัิการศึกษา   

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 ประสบการณ์ทำงานและผลงานท่ีสำคัญ  

   ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ตามมาตรา ๔๔ 

   ผู้ช่วยอธกิารบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายกายภาพ ทรัพย์สินและสารสนเทศ 

   ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

   คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง    

 การดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวสิาหกิจ  :  
      - 

 



 
 

 
 

ข้อมูลคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  
 

 ชื่อ – สกุล  :  นางสาวจูอะดี  พงศ์มณีรัตน์   
 วัน/เดือน/ปเีกิด  :  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๐๓   
 ตำแหน่งในกรรมการ  :  กรรมการ 
 วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  ๘  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  :  เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   
 ประวตัิการศึกษา   

 ปริญญาตรี สาขาวิชาประมง (วท.บ.) 

 ปริญญาโท การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
  ปริญญาโท สาขา Fisheries Science,Tokyo University Of Marine Science and 
  Technology  
  ปริญญาเอก สาขา Aquatic Biosciences,Tokyo University of Marine Science and 
  Technology 
 ประสบการณ์ทำงานและผลงานท่ีสำคัญ  

   มีความรูค้วามเชี่ยวชาญด้านการประมงและการบริหารงานภาครัฐ 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวสิาหกิจ  :  
      - 

 



 
 

 
 

ข้อมูลคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  
 

 ชื่อ – สกุล  :  นางสาวชุตมิา  ศรีปราชญ์   
 วัน/เดือน/ปเีกิด  :  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๑๒   
 ตำแหน่งในกรรมการ  :  กรรมการ 
 วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  ๘  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  :  รองอธิบดี กรมธนารักษ์   
 ประวตัิการศึกษา   

 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 
 ประสบการณ์ทำงานและผลงานท่ีสำคัญ  

   มีความรูค้วามเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านการศึกษาวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการ 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวสิาหกิจ  :  
      - 

 



กลุ่มงานบริหารการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.วิจัยและพัฒนา (8) 

แผนกบริหารสินเช่ือ (7) 

แผนกสินเช่ือการประมง 
(7) 

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน (9) 

ฝ่ายบริหารและ
พัฒนาองค์กร (9) 

ฝ่ายบญัชี
การเงิน (9) 

ฝ่ายสินเชื่อและ
บริหารการตลาด (9) 

ฝ่ายสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง 1 (9) 

ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา (9) 

แผนกสารบรรณ (7) 
แผนกประชาสัมพันธ์ (7) 

แผนกบัญชีการเงิน (7) สนง.ทร.ภก. (8) 

ฝ่ายส่งเสริมและ
โครงการพิเศษ (9) 

ฝ่ายสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง 2 (9) 

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา 

ผังบริหารและแบ่งส่วนงานองค์การสะพานปลา 

สนง.อำนวยการ (8) 

รองผู้อำนวยการ (10) 
ด้านพัฒนากิจการประมง 

กลุ่มงานเลขานุการ 

สนง.บริหารทรัพยากร 
บุคคล (8) 

สนง.กฎหมาย (8) 

สนง.เทคโนโลยี 
สารสนเทศ (8) 

แผนกการเจ้าหน้าที่ (7) 

แผนกฝึกอบรม (7) 

แผนกสวัสดิการและ 

แรงงานสัมพันธ์ (7) 

แผนกระเบียบวินัย (7) 

สนง.บัญชี (8) 

สนง.การเงิน (8) 

แผนกรับ-จ่ายเงิน (7) 
แผนกงบประมาณ (7) 

สนง.บริหารหนี้ (8) 

สนง.บริหารการ 
พัสดุ (8) 

สนง.ยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน (8) 

สนง.ติดตามและ
ประเมินผล (8) 

สนง.วิศวกรรมและ 
สิ่งแวดล้อม (8) 

สนง.ส่งเสริมการ 
ประมง (8) 

สนง.สินเชื่อและ 
บริหารสินเชื่อ (8) 

สนง.บริหารการตลาด
และกิจกรรมสังคม (8) 

สนง.บริหารโครงการ
พิเศษ (8) 

สนง.สป.สป. (8) 

สนง.สป.กท. (8) 

แผนกธุรการและ
สถานที ่(7) 

สนง.สป.สค. (8) 

สนง.ทร.ชพ. (7) 

สนง.ทร.หลังสวน (7) 

สนง.ทร.สฏ. (7) 

สนง.ทร.ตร. (7) 

สนง.สะพานปลา 
และท่าเทียบเรือ 
ประมง (8) 

สนง.ทร.หป. (7) 

สนง.ทร.ปน. (8) 

สนง.ทร.สข. (8) 

สนง.ทร.รน. (8) 

สนง.ทร.สต. (7) 

สนง.ทร.นธ. (7) 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบย้อน 
กลับสัตว์น้ำ (8) 

รองผูอ้  ำนวยกำร (10) 

ดำ้นบรหิำร 

รองผูอ้  ำนวยกำร (10) 

ดำ้นสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง 

สนง.สป.นศ. (8) 

สนง.ทร.อ่างศิลา (7) 

ปรบัปรุง ณ 20 กรกฎำคม 2561 



รายนามเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 

ลำดับ ตำแหน่ง รายชื่อ 

1 ผู้อำนวยการ  นายมณเฑียร อินทร์น้อย  
2 รองผู้อำนวยการ  ด้านบริหาร            ว่าง          

3 รองผู้อำนวยการ  ด้านธุรกิจ นายศุภชัย ดาวัลย์ 

4 รองผู้อำนวยการ  ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายอมรศักดิ ์พันธุรักษ์ 

5 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(รักษาการ) 

นางวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล 

6 หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ          ว่าง 

7 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ 

(รักษาการ) 

นายปราชญ์ ก้อนเพชร 

8 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร          ว่าง 

9 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน นางสมรัก บุษปธำรง 

11 ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ต.อ.อภิชาติ ม่วงศรีงาม 

12 ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด นายดิเรก คุโณปการวงศ์ 

13 ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการพิเศษ          ว่าง 

14 ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทยีบเรือประมง  1 นายโสภณ ประภานุกิต 

15 ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  2 นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง 

16 หัวหน้าสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวกัลยา กิตติธาดากุล 

17 หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย            ว่าง 

18 หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   นายสหรัฐ  ไชยเผือก 

19 หัวหน้าสำนักงานบัญชี  นางสาวสายสุนีย์  พูลวณิชย์กุล 

20 หัวหน้าสำนักงานการเงิน          ว่าง 

21 หัวหน้าสำนักงานบริหารการพัสดุ นางสาวสุปราณี พลวารี 

22 หัวหน้าสำนักงานบริหารหนี้ นางสาวสุจิตรา  คำศิริ 

23 หัวหน้าสำนักงานติดตามและประเมินผล นางสาวปิยวรรณ  แก้วกล้า 

24 หัวหน้าสำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(ปฏิบัติหน้าที่) 

นายวสันต์ชัย  ใจน้อย         

25 หัวหน้าสำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม นายอัคนีย์ สงวนภักดิ์ 

26 หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการประมง          ว่าง 
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27 หัวหน้าสำนักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ          ว่าง 

28 หัวหน้าสำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม นางสางณัฎฐนันท์ เดชพันธุ์โกศล 

29 หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมประมง          ว่าง 

30 หัวหน้าสำนักงานบริหารโครงการพิเศษ           ว่าง 

31 กลุ่มงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นางสาวสุปรียา สมสุข 

32 หัวหน้าสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ นายอนันต์ ฤทธิรุตม์ 

33 หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร  นายวีระ ศรีชัย 

34 หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ  นายคำรน สุวรรณะ 

35 หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช          ว่าง 

36 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา นางสาวจุติพร ไชยมณี 

37 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี นายทวีศักดิ์  สักกุณา 

38 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต           ว่าง 

39 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงตราด นายสัจพร นนัท์คำ 

 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา          ว่าง 

40 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี นางอาภรณ์  ฮึกหาญ 

41 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน          ว่าง 

 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงหลังสวน          ว่าง 

42 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี นางดารณี  จินดาพันธ์  

43 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง   นางสาวทัศนาพร พุ่มพวง  

44 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล  นางสาวซารีนา  หมาดรา 

45 หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 
(ปฏิบัติหน้าที่) 

นายนิฮูลฮุดี  นิฮะ 

   

 
 
 
 
 



คณะผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

        นายมณเฑียร  อินทร์น้อย 
▪  ผู้อำนวยการ 
▪ เลขานุการคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
 

อายุ   57  ป ี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ : 
การศึกษา  

▪  ปริญญาโท 
▪  ปริญญาตรี 

การอบรม 
- ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและ

สหกรณ์ 
- การสัมมนาเพื่อมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ 
- การประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง 

 
 
ประสบการณ์ทำงาน 

1. กรรมการบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด 
(มหาชน) (ธุรกิจเหมืองแร่) 

2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิไอคอน ออฟ สมุย 
จำกัด (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 

3. ประธานกรรมการ บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (ธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย) 

4. กรรมการ บริษัท ดิไอคอนออฟ ลำปาง จำกัด 
(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 

5. กรรมการบริหาร บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
(มหาชน) (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 

6. รองกรรมการบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด 
(มหาชน )(ธุรกิจเหมือนแร่) 

7. กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท เซฟเวอร์ บา
ลานซ์ จำกัด (ธุรกิจพลังงาน) 

8. กรรมการบริหาร บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด 
(มหาชน) (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 

9. กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย จอยท์ 
พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจพลังงาน) 

10. กรรมการ บริษัท รูผท๊อฟ สเปคตรัม จำกัด (ธุรกิจ
พลังงาน) 

11. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านราชประสงค์ 
จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 

12. ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการและดูแลทรัพย์สิน บรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย (หน่วยงานรัฐ) 

13. กรรมการกลั่นกรองบริหารงาน การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย (หน่วยงานราชการ) 

14. กรรมการกำกับดูแลกิจการ การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย (หน่วยงานราชการ) 

15. ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ ดี
เวลลอปเม้นท์ จำกัด (รัฐวิสาหกิจ) 

16. กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชคไมตรี จำกัด (ธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

17. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิกม่าเฮาส์ซิ่ง จำกัด 
(ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

18. กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดใหญ่สินธุ์ทรัพย์
พัฒนา จำกัด (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

19. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม-พี ดีไซน์ จำกัด 
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

20. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์โฮม จำกัด (ธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง) 
 
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การสะพานปลา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 : ไม่มี 
          
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 พันจ่าตรี เทวัญ  ธนมาลารัตน์ 
  รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร 
 
 
อายุ   57 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้บริหารระดับสูง : 
การศึกษา    

▪  ปริญญาโท 
▪  ปริญญาตรี 

การอบรม 

- การเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ       

รมว.กษ. ,รมช.กษ. และการประชุม ครม. 

- 2 ปี กับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 

- ประชุมการมอบแนวทางการดำเนินงานและการ

ติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

ประสบการณ์ทำงาน 

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การสะพานปลา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 : ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        นายศุภชัย  ดาวัลย์ 
รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลา 
และท่าเทียบเรือประมง 
 

อาย ุ 59  ป ี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง : 
การศึกษา  

▪  ปริญญาโท 
▪  ปริญญาตรี 

การอบรม 
- การประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้าน

การเกษตร ครั้งที่ 1/2563 
- การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 

หัวข้อ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
- การสัมมนาเพื่อมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
 
 
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การสะพานปลา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 : ไม่มี 
          
 

 

 

 

 

พ.จ.ต. เทวัญ ธนมาลารัตน์ 

 



 

 

 

 

 

  นายอมรศักด์  พันธุรักษ์ 
  รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนา 
            ธุรกิจ 
 
อายุ    57    ปี 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้บริหารระดับสูง : 
การศึกษา    

▪  ปริญญาโท 
▪  ปริญญาตรี 

การอบรม 

- การประชุมวิชาการเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย 

ครั้งที่ ๑ เรื่อง "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคทะเลไทยสู่

การพัฒนาที่ยั่งยืน" 

- ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำ 

- หุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัดไทย - เพื่อน

บ้าน เพ่ือการพัฒนาตลาดสู่สากล 

ประสบการณ์ทำงาน 

 

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การสะพานปลา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 : ไม่มี 
 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร 

 

 

 

 

          สิบเอกหญิง เกิดศิริ จันทร์สิริทรัพย์                            
            เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๗ 
รักษาแทนแทนผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
 

 

 

 

            นางสาววรรณดี  วัฒยาทิน 
           ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน 
 
 
 
 
 
 
       นาย/นาง.................................... 
  ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด 
 
 

 
 
 
 

 
      นาย/นาง..................................... 
         ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลา 
           และท่าเทียบเรือประมง ๑ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
        นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล 
 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
       
นาย/นาง.................................... 
  ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
   
 
     นาย/นาง.................................... 
ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด 
 
 
 
 
 
 
         นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง 
      ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลา 
        และท่าเทียบเรือประมง ๒ 
       
 

          

 

 

 

 



 
 

ความเป็นมาและพัฒนาการ 
  แต่เดิมการขนถ่ายและจ าหน่ายสินค้าสัตวน์  า้เค็มของจังหวัดพระนครหรือกรุงเทพมหานครใน
ปัจจบุนั มีศนูยร์วมอยู่ที่ถนนทรงวาด อ าเภอสมัพนัธวงศ ์การจ าหน่ายสตัวน์  า้จืดมีศนูยร์วมอยู่ที่หวัล  าโพง รมิคลอง
ผดงุกรุงเกษม สถานที่ทัง้สองแห่งดงักลา่วคบัแคบและสกปรกท าใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่สะดวก ในปี พ.ศ. 
2491 องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ไดส้่งคณะผูเ้ช่ียวชาญมาศึกษาภาวการณ์ประมงของ
ประเทศไทยตามค ารอ้งขอของรฐับาล คณะผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอวา่ระบบตลาดปลาท่ีมีอยู่เดิมขาดหลกัการด าเนินงาน
ทางวิชาการและขาดการสงเคราะหใ์นดา้นสงัคมและเศรษฐกิจสมควรที่รฐับาลจะเขา้ด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงในดา้น
ต่าง ๆ 6 ประการ ดงันี ้

1. บรกิารเก่ียวกบัการขนสง่สตัวน์  า้ไปสูต่ลาด (การขนสง่) 
2. บรกิารเก่ียวกบัการเก็บสนิคา้สตัวน์  า้ท่ีสะพานปลา (หอ้งเย็น) 
3. การจดัระบบประมลูสินคา้สตัวน์  า้ (ตลาดกลางหรอืสะพานปลา) 
4. จดัองคก์ารใหช้าวประมงกูย้ืมเงนิทนุและออมสิน (สินเช่ือการเกษตร) 
5. บรกิารเก่ียวกบัใหส้ินเชื่อเครื่องมือและอปุกรณก์ารประมง (เครื่องมือและอปุกรณ ์

การประมง) 
6. บรกิารเก่ียวกบัการสง่เสรมิการประมง แนะน าทางวิชาการและอื่น ๆ ตลอดจนบรกิารเก่ียวกบั

การเจ็บป่วย (วิชาการและสวสัดิการ) 
เพื่อด าเนินงานตามแผนพฒันาเศรษฐกิจการประมงดา้นการตลาด  กรมประมง กระทรวง 

เกษตรและสหกรณจ์ึงไดจ้ดัท าโครงการเสนอรฐับาล เม่ือรฐับาลรบัหลกัการและเห็นชอบใหด้ าเนินการแลว้     กรม
ประมงจึงไดเ้ริ่มงานในการก่อสรา้งสะพานปลาของรฐัขึน้ที่ริมฝ่ังแม่น า้เจา้พระยา ต าบลยานนาวา อ าเภอยานนาวา 
จงัหวดัพระนคร ในปี พ.ศ. 2946 ต่อมาไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 เมื่อ
วนัที่ 21 มกราคม 2496 อนัเป็นกฎหมายในการจดัตัง้องคก์ารสะพานปลา โดยจดัอยู่ในกลุม่เกษตรกรรม 
วัตถุประสงคใ์นการจัดตัง้  
  ตามพระราชบญัญัติจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ ก าหนดใหจ้ดัตัง้  “องคก์าร 
สะพานปลา” ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค ์

1. จดัด าเนินการและน ามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินคา้สตัวน์  า้ และอตุสาหกรรม
การประมง 

2. จดัด าเนินการ หรอืควบคมุ และอ านวยบรกิารซึง่กิจการแพปลา การขนสง่ และกิจการ  อื่นๆ อนั
เก่ียวกบักิจการแพปลา  

3. จดัสง่เสรมิฐานะ สวสัดิการ หรอือาชีพของชาวประมง และบรูณะหมู่บา้นการประมง 
4. จดัสง่เสรมิสหกรณห์รอืสมาคมการประมง 

 
 
 



 

การด าเนินงานขององคก์ารสะพานปลา 
ภารกิจเชิงสังคม เป็นงานในเชิงรฐัสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง   ซึ่งเป็น

การเกษตรสาขาหนึ่งที่มกัจะถกูมองขา้ม และไม่มีหน่วยงานของรฐัที่รบัผิดชอบโดยตรง ท าใหก้ารพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน เพื่อรองรบัอาชีพประมงมีค่อนขา้งจ ากัด ในขณะที่สินคา้ประมง จัดเป็นสินคา้ส่งออกที่ส  าคัญ ท ารายได้
ใหก้บัประเทศปีละกว่า 200,000 ลา้นบาท อีกทัง้ยงัเป็นอาหารหลกัที่มีคณุค่าทางโภชนาการ และสง่ผลต่อคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนเคียงคู่กับกับขา้วซึ่งไดร้บัการดูแลจากภาครฐัในอนัดบัตน้ๆ  องคก์ารสะพานปลาในฐานะที่เป็น
รฐัวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะงานเก่ียวข้องใกล้ชิดกับชาวประมงโดยตรง และมีวัตถุประสงค์การด าเนินงานตาม
พระราชบญัญัติจดัตัง้องคก์รเพื่อสนบัสนนุการประกอบอาชีพประมง จึงไดเ้ปิดด าเนินงานสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงรวม 18 แห่ง ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลทัง้ในภาคใต ้   ภาคตะวนัออก รวมทัง้กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 
เพื่อใหบ้รกิารแก่ชาวประมง และผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหมี้สถานที่ในการประกอบอาชีพ รายละเอียดดงันี ้
  (1) การจัดบริการพืน้ฐานทางการประมง  

จดัใหมี้บรกิารพืน้ฐานเพ่ือรองรบัอาชีพประมง โดยเฉพาะท่าเทียบเรือประมงและตลาดสินคา้สตัวน์  า้
ที่ไดม้าตรฐาน พรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น โดยคิดค่าบรกิารในอตัราต ่า  และใหบ้รกิารแก่ทกุคนอย่างเสมอ
ภาค  ป้องกันการผูกขาด  รกัษาระดับราคาสัตวน์  า้ใหเ้ป็นธรรมแก่ผูซ้ือ้และผูข้าย ตลอดจนส่งเสริมอาชีพประมง 
ปัจจบุนัองคก์ารสะพานปลาไดเ้ปิดด าเนินงานสะพานปลา 4 แห่ง และท่าเทียบเรอืประมง 14 แห่ง ดงันี ้

 
ชื่อหน่วยงานและวันเปิดดำเนนิการ สถานทีต่ั้งและเนื้อที ่

1.สะพานปลากรุงเทพ 
เปิดดำเนินงาน 15  เมษายน  2496 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เลขที่ 149 ซอยเจริญกรุง  58   
ถนนเจริญกรุง  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 
มีเนื้อที่  8  ไร ่ 29  ตารางวา  โทรศัพท ์02-211-7300 
โทรสาร 02-212- 5899 

2.สะพานปลาสมุทรสาคร 
เปิดดำเนินงาน 15  เมษายน  2511   

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน  เลขที่  1024  ถนนวิเชียรโชฎก  
ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
มีเนื้อที่  7  ไร่  3  งาน  28.2  ตารางวา   
โทรศัพท์ 034-422-803  โทรสาร 034-820-320 

3.  สะพานปลาสมุทรปราการ   
เปิดดำเนินงาน 20  มิถุนายน  2525 
 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  เลขที่  340  หมู่ที่  6  ถนน 
ท้ายบ้าน  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ  มีเนื้อที่  84  ไร่   
โทรศัพท์ 02-173-9046-7  โทรสาร 02-173-9015 

4.  สะพานปลานครศรีธรรมราช   
เปิดดำเนินงาน  22  กุมภาพันธ์  2534 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปากพนัง  หมู่ที่  4  ตำบลปากพนังฝั่ง
ตะวันตก  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
มีเนื้อที่  115  ไร่   
โทรศัพท ์075-444-033  โทรสาร 075-444-033 

5. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา   
เปิดดำเนินงาน  7  เมษายน  2501   

ตั้งอยู่ริมทะเล  หมู่ที่  4  ตำบลอ่างศิลา  อำเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี  มีเนื้อที่  1  ไร่  1  งาน  65  ตารางวา 



 

6.  ท่าเทียบเรือประมงระนอง    
เปิดดำเนินงาน 1 มีนาคม  2507   

ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองท่าด่าน  ถนนสะพานปลา  ตำบลปากน้ำ  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
เนื้อที ่29  ไร่  2  งาน  64.5  ตารางวา 
โทรศัพท์ 077-816-224  โทรสาร 077-816-223 

7.  ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน   
เปิดดำเนินงาน 14 ตุลาคม  2508   

ตั้งอยู่ริมทะเลปลายถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
มีเนือ้ที่  3  ไร่  1 งาน  20 ตารางวา   
โทรศัพท์ / โทรสาร 032-511-178  

8.  ท่าเทียบเรือประมงสงขลา  1    
เปิดดำเนินงาน 10  กุมภาพันธ์  2509   

ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา  ถนนวิเชียรชม  ตำบลบ่อยาง  
อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา   
มีเนื้อที่  1  ไร่   90  ตารางวา 
โทรศัพท์ 074-311-444  โทรสาร 074-313-606 

9.  ท่าเทียบเรือประมงสงขลา  2  (ท่าสะอ้าน)   
เปิดดำเนินงาน  1  กรกฎาคม  2540   
 

ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา  บริเวณท่าสะอ้าน เลขที่  1  
ถนนท่าเทียบเรือ  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา  มีเนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 1.75  ตารางวา 
โทรศัพท์ 074-324-853  โทรสาร 074- 324-856 

10. ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี  
เปิดดำเนินงาน  26  มกราคม  2510   

ตั้งอยู่ริมทะเล  ตำบลปากน้ำปราณบุรี  อำเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีเนื้อที่  500  ตารางวา 

11.  ท่าเทียบเรือประมงตราด   
เปิดดำเนินงาน  16  พฤษภาคม  2511 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด  
จังหวัดตราด  มีเนื้อที่  27  ไร่  33  ตารางวา  
โทรศัพท์ 039-511-176  

12.  ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี   
เปิดดำเนินงาน  23  สิงหาคม  2512 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตาปี  เลขที่   3/1  ถนนต้นโพธิ์   ตำบล
ตลาดล่าง  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีเนื้อที่  2 ไร่   
โทรศัพท์ 077-272-545  โทรสาร 077-281-545 

13.  ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี   
เปิดดำเนินงาน  10  สิงหาคม  2515 

ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ำปัตตานี   ตำบลบานา  อำเภอเมื อง
ปัตตานี  จังหวัดปัตตานี    
มีเนื้อที่ 93 ไร่ 3 งาน 1.45  ตารางวา 
โทรศัพท์ 073-414-112  โทรสาร 073-414-115 

14.  ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน   
เปิดดำเนินงาน  7  ตุลาคม  2517   

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหลังสวน  ตำบลปากน้ำหลังสวน  อำเภอ  
หลังสวน จังหวัดชุมพร  มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา 
โทรศัพท์ 077-521-122  โทรสาร 077-521-130 

15.  ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต   
เปิดดำเนินงาน  9  กุมภาพันธ์  2522 

ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองท่าจีน  หมู่ที่  1  ถนนศรีสุทัศน์  ตำบล
รัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  มีเนื้อที่  371  ไร่ 
โทรศัพท์ 076-614-151-4  โทรสาร 076-614-151 



 

16.   ท่าเทียบเรือประมงสตูล    
เปิดดำเนินงาน  19  สิงหาคม  2524 

ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองบำบัง  ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมืองสตูล  
จังหวัดสตูล   มีเนื้อที่  106  ไร่   
โทรศัพท์ 074-710-633  โทรสาร 074-710-634 

17.  ท่าเทียบเรือประมงชุมพร    
เปิดดำเนินงาน  25  มกราคม  2528 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าตะเภา  เลขที่  400  หมู่ที่  8  ตำบล
ปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  มีเนื้อที่  140  ไร่ 
โทรศัพท์ 077-521-122  โทรสาร 077-521-130 

18.  ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส   
เปิดดำเนินงาน  1  พฤษภาคม  2541 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางนรา  เลขที่   56/7  ถนนตากใบ  
ตำบลบางนาค  อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส   
มีเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 25.5  ตารางวา   
โทรศัพท์ 073-522-162  โทรสาร 073-522-161 

 
(2) การพัฒนาการประมง   
ไดแ้ก่ภารกิจในการพฒันาอาชีพการท าประมงตลอดจนน ามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา  และ

ท่าเทียบเรือประมง ตลาดกลางสินคา้สัตวน์  า้และอุตสาหกรรมประมง โดยการพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง ซึ่งเป็นสถานที่ขนถ่ายและจ าหน่ายสินคา้สตัวน์  า้จากเรือประมง ตลาดกลางสินคา้สตัวน์  า้ นบัเป็นขัน้ตอน
ส าคัญในการควบคุมคุณภาพสตัวน์  า้ ความเป็นธรรมในการซือ้ขายสตัวน์  า้ ความสะอาดถูกสุขอนามัย ตลอดจน
ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย และการใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ นบัเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการรกัษา
คณุภาพและท าใหมี้การใชป้ระโยชนส์ตัวน์  า้อย่างคุม้ค่า ส่งเสริมคณุภาพสินค้าสตัวน์  า้ของไทยใหมี้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรบัของตลาดโลก องคก์ารสะพานปลาจึงมีโครงการที่จะพฒันาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทกุแห่งใหไ้ด้
มาตรฐานสขุอนามยัทัง้ในเรื่องความสะดวกรวดเรว็ในการขนถ่าย การดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มและการใหบ้รกิารต่าง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง 
  (3) การส่งเสริมการประมง 

เป็นภารกิจส าคญัอีกสว่นหนึ่งตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติจดัระเบียบกิจการแพปลา โดยการ
ช่วยเหลือส่งเสริมฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพให้แก่ชาวประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการ
ด าเนินงานใหแ้ก่สมาคมประมง สหกรณป์ระมงและกลุม่เกษตรกรท าประมงต่าง ๆ เงินทนุที่น  ามาช่วยเหลือดงักลา่ว
เรียกวา่เงินทนุสง่เสรมิการประมง ซึง่ตามพระราชบญัญัติจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ไดก้ าหนดใหอ้งคก์าร
สะพานปลาแบ่งเงินค่าบรกิารที่เรียกเก็บจากผูป้ระกอบกิจการแพปลารอ้ยละ 25 ของค่าบรกิารที่เก็บไดน้ ามาใชจ้่าย
ในการสง่เสรมิการประมงภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการสง่เสรมิการประมง 
  ภารกิจเชิงธุรกิจ เป็นการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายไดจ้ากทรพัยากรที่องคก์าร
มีอยู่ ทัง้ในดา้นของที่ดิน ทรพัยส์ิน บคุลากร ประสบการณ ์และองคค์วามรู ้รวมถึงความเช่ือถือในฐานะองคก์รของรฐั 
เพื่อลดการพึ่งพารายไดจ้ากภาคประมงทะเลเช่นที่เป็นมาในอดีต และเป็นการแกไ้ขปัญหาฐานะการเงินในระยะยาว 
ส าหรบัการด าเนินงานในเชิงธุรกิจ ไดแ้ก่ 
 
 



 

(1) การบริหารทรัพยส์ิน    
ไดแ้ก่การจดัหาประโยชนจ์ากที่ดิน อาคาร และสิ่งปลกูสรา้งในสะพานปลาและท่าเทียบเรือ ประมง

ต่างๆ ทัง้ในรูปของการใหเ้ช่าและการให้สิทธิในการเขา้ท าธุรกิจจัดเป็นส่วนหนึ่งของการใหบ้ริการ และเป็นแหล่ง
รายไดท้ี่ส  าคญั เนื่องจากสะพานปลา และท่าเทียบเรือ ประมงขององคก์ารสะพานปลาจดัเป็นศนูยร์วมธุรกิจประมง 
ซึ่งจ าเป็นตอ้งมีการประกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกนั เช่น โรงน า้แข็ง หอ้งเย็น โรงงานแปรรูปสตัวน์  า้ อู่เรือ-คานเรือ เป็น
ตน้ ไม่นบัรวมอาคารส านกังานของผูป้ระกอบการแพปลา การใหเ้ช่าพืน้ที่เพื่อแปรรูปเบือ้งตน้ บรรจหุีบห่อ หรือแมแ้ต่
จ าหน่ายเครื่องมือ อปุกรณต์่างๆ การวางแผนบรหิารทรพัยส์ินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจซึ่งสนบัสนนุและเก่ียวขอ้งกบัการประมงแลว้ ยงัมีส่วนในการพฒันาศกัยภาพของพืน้ที่และช่วยสรา้ง
รายได ้

(2) การด าเนินงานเชิงพาณิชยเ์พือ่หารายได้ 
 เป็นการด าเนินงานภายใตก้รอบภารกิจเพื่อหารายไดเ้ป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน  ปัจจุบัน

องคก์ารสะพานปลาด าเนินงานในเชิงพาณิชยโ์ดยการใหส้ินเช่ือแก่ผูป้ระกอบการประมง และเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้ง
สตัวน์  า้ ในการจดัหาปัจจยัการผลิต เช่น เครื่องมืออปุกรณท์ าประมง การปรบัปรุงเรือประมง อาหารสตัวน์  า้ เป็นตน้ 
นอกจากนีอ้งคก์ารสะพานปลายงัมีแผนขยายงานดา้นการจ าหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑป์ระมงภายใตเ้ครื่องหมาย
การคา้ขององคก์ารสะพานปลา  
บทบาทขององคก์ารสะพานปลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง 
  ในโครงสรา้งของอตุสาหกรรมประมงของไทย จดุอ่อนที่สดุก็คือการตลาดสตัวน์  า้ ซึ่งหากการตลาด
สตัวน์  า้ไดร้บัการพัฒนาใหด้ีขึน้กว่าในปัจจุบัน อุตสาหกรรมประมงของไทยจะเจริญกา้วหนา้ยิ่ง ขึน้ และผูท้ี่อยู่ใน
อุตสาหกรรมนีจ้ะได้รบัผลประโยชน์อย่างยุติธรรม ที่ส  าคัญที่สุดทรพัยากรประมงที่มีอยู่จ  ากัดจะถูกใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  องคก์ารสะพานปลามีวตัถปุระสงคห์ลายประการในการด าเนินงาน แต่วตัถปุระสงคห์ลกั    คือ การ
พฒันาการตลาดสตัวน์  า้ของไทยใหเ้จริญกา้วหนา้ทดัเทียมประเทศที่พัฒนาแลว้ เพื่อใหช้าวประมง    มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสงัคมที่ดีขึน้กว่าในปัจจบุนั และท าใหป้ระชาชนไทยไดบ้ริโภคสตัวน์  า้ที่ มีคณุภาพตอบสนองนโยบาย
รฐับาลในดา้นอาหารปลอดภยั (Food Safety) ในราคาที่เป็นธรรมตลอดจนยกระดบัฐานะของประเทศเป็นครวัโลก
ในอนาคต 
  การด าเนินงานขององคก์ารสะพานปลาในปัจจบุนั ทัง้ภารกิจเชิงสงัคมและเชิงพาณิชย ์ทัง้ในลว้นมี
สว่นชว่ยทัง้ทางตรงและทางออ้มในการพฒันาอตุสาหกรรมประมงของไทย อาทิเชน่ 

(1) จดัสิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐาน(Basic Infrastructure) ตามมาตรฐานสขุอนามยั สะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมง ส าหรบัการขนถ่ายสตัวน์  า้ การซือ้ขายสตัวน์  า้ ตลอดจนพัฒนาระบบการซือ้ขายดว้ย
วิธีการประมลู ซึง่เป็นวิธีที่ยตุิธรรมที่สดุส าหรบัผูซ้ือ้และผูข้ายสตัวน์  า้ 

(2) ส่งเสริมการรวมตวัของชาวประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงพืน้บา้น เพื่อใหช้าวประมงมี
อ านาจต่อรองมากขึน้ องคก์ารสะพานปลาไดจ้ดังบประมาณส าหรบัสนบัสนนุการด าเนินงานของกลุม่ชาวประมง ทัง้
ในรูปของการใหเ้ปลา่และการใหกู้โ้ดยคิดดอกเบีย้ในอตัราต ่าและมีระยะเวลาใชเ้งินตน้คืนในระยะยาว 



 

 (3) จดัสรรเงินสนบัสนนุการวิจยัในสาขาวิชาการประมงแก่นกัวิจยัในสถาบนัการศกึษาเพื่อใหไ้ดม้า
ซึง่ขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการพฒันาเรือและเครื่องมือท าการประมง 

 (4) ใหเ้งินสนบัสนนุเป็นทนุการศกึษาแก่บตุรชาวประมงที่มีฐานะยากจน 
 (5) ใหเ้งินกูแ้ก่ชาวประมงและผูป้ระกอบธุรกิจการประมง 
 (6) จัดสรรงบประมาณส าหรบัการพัฒนาชุมชนประมง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่ งอ านวยความ 

สะดวกขัน้พืน้ฐาน เช่น จดัหาแหลง่น า้สะอาด สรา้งถนน ทางเดินส าหรบัชมุชนประมง 
 (7) ปรบัปรุงคณุภาพบรกิารและสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งผูใ้ชบ้รกิารไดแ้ก่ชาวประมงแพปลา 

สถาบนัชาวประมงและผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งในรูปแบบการเป็นพนัธมิตรรว่มกนัในการพฒันาอาชีพที่เก่ียวกบัการ
ประมง 

วิสัยทศัน ์
เป็นองคก์รหลักด้านตลาดสัตวน์ า้ และส่งเสริมธุรกิจประมง 

 พันธกิจ 
         1. ให้บริการตลาดสินค้าสัตวน์ ้าที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม   โดยมี
การปรบัปรุงระบบโครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของสะพานปลาและท่าเทียบเรอืประมง รวมถึงระบบ
ตลาดท่ีเป็นธรรม เพื่อประโยชนข์องชาวประมง ผูป้ระกอบการ และผูบ้รโิภค 
  2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมงเป็นการ
ช่วยเหลือโดยใชเ้งินทนุสง่เสรมิการประมง เพื่อสง่เสรมิฐานะ สวสัดิการ การประกอบอาชีพ และบรูณะหมู่บา้นประมง 
รวมถึงสนบัสนนุเงินทนุในการด าเนินงานใหก้บัสถาบนัการประมงต่างๆ การสนบัสนนุงานวิจยัดา้นประมง  และการ
ใหท้นุการศกึษาแก่บตุรชาวประมง 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงนิทีม่ั่นคงขององคก์ร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การหารายไดจ้ากการด าเนินงานตามภารกิจ และการบรหิารจดัการทรพัยส์ินที่มีอยู่ใหเ้กิดประโยชน ์  

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการ
เพิ่มขีดความสามารถบรหิารจดัการ พฒันาศกัยภาพบคุลากรในองคก์ร รวมถึงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
จากพนัธกิจทัง้ 4 ประการ ได้มีการก าหนดกลยุทธก์ารด าเนินงานแยกเป็น 4 กลยุทธ ์ดังนี ้

• กลยุทธด์้านปฏบิัติการ 
กลยทุธท์ี่  1    พฒันาการตลาดสินคา้สตัวน์  า้ใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นธรรม 
กลยทุธท์ี่  2    เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได ้

• กลยุทธด์้านส่งเสริมการประมงและบริหารจัดการ 
  กลยทุธท์ี่  3    เสรมิสรา้งสงัคมประมงไทยใหเ้ขม้แข็ง 
  กลยทุธท์ี่  4    เพิ่มขีดความสามารถบรหิารจดัการ 

 
 
 



ผลงานเดน่ปี 2562 

1. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงหลังสวน 

  เนื่องด้วยสภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเทียบเทียบเรือประมง

หลังสวน มีสภาพชำรุดทรุดโทรมผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานและเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการของอ

สร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานสุขอนามัยเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (ด้า น

ประมง) ซึ่งรวมไปถึงสถานที่ขนถ่ายสินค้าสตัวน์  ำ้ด้วย สำหรับในปีงบประมาณ 2562 องค์การสะพานปลา

ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน 34.47 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย

ความสะดวกที่จำเป็น เช่น ก่อสร้างพื้นที่ท่าเทียบเรือและโรงคลุม ก่อสร้างลานจอดรถพร้อมปรับระดับพื้น   

ท่อระบายน้ำพร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งกันกระทบหน้าท่าเทียบเรือ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย

แล้วในปีงบประมาณ 2563 ปัจจบุนัเปิดใหบ้รกิำรแก่ผู้ประกอบการประมงแล้ว 

 

2. โครงการสร้างตลาดสัตว์น้ำและพื้นโรงคลุมเดิมหน้าท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 

  ตามที่องค์การสะพานปลาเปิดดำเนินการตลาดสัตว์น้ำที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี (ตลาด

เช้า) และมีผู้ประกอบการกิจการและประชาชนเข้ามาใช้บริการซื้อ-ขายเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงสร้างตลาดเช้า

มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมีอายุการใช้งานมาไม่ต่ำกว่า 30 ปี สภาพแวดล้อมสกปรกขาดมาตรฐานสุขอนามัย โดย

ในงบประมาณ 2562 องค์การสะพานปลาได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงิน 59.5 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างตลาด

สัตว์น้ำใหม่จำนวนไม่น้อยกว่า 324 ล็อค ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

และปรับปรุงพื้นโรงคลุมเดิมหน้าท่าเพื่อให้ชาวประมง ผู้ประกอบการประมง และประชาชนทั่วไปมีสถานที่   

ซื้อขายสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานตลาดสุขอนามัยพร้อมใช้งาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงก่อสร้างและคาดว่า

จะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 



 

 

ผลการดำเนนิงาน 
งานให้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรอืประมง 
  1.  ข้อมูลด้านการให้บริการ 

      ปีงบประมาณ  2562  องค์การสะพานปลาได้ให้บริการสถานที่ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ และจำหน่าย
สินค้าสัตว์น้ำให้แก่ชาวประมง  และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง  โดยมีเรือประมงเข้ามาขนถ่ายสินค้า  
สัตว์น้ำทั้งสิ้น  35,195  เที่ยว  มีรถยนต์บรรทุกเข้ามาขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำทั้งสิ้น  18,656  เที่ยว  เรือลดลง  9.743 %  
รถยนต์บรรทุกเพิ่มขึ้น  50.549 %  จากปีงบประมาณ  2561  ตามลำดับ  สำหรับปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำลดลง  
0.229 %  และมูลค่าสัตว์น้ำลดลง  7.187 %  จากปี  2561 

ข้อมูลด้านการให้บริการประจำปีงบประมาณ  2562 

 
 

หน่วยงาน 

 
สินค้าสัตว์นำ้ 

ยานพาหนะนำเข้า 
ผู้ประกอบธุรกจิเฉลี่ยต่อ

วัน 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

เรือประมง
(เที่ยว) 

รถยนต ์
(เที่ยว) 

แพปลา 
(ราย) 

ผู้ซื้อ 
(ราย) 

1.  สะพานปลากรุงเทพ 16,879 980 0 15,074 21 400 
2.  สะพานปลาสมุทรปราการ 12,717 492 807 0 18 13 
3.  สะพานปลาสมุทรสาคร 39,604 668 3,977 0 12 19 
4.  สะพานปลานครศรีธรรมราช 6,146 291 601 15 3 9 
5. ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน 0 0 0 0 0 0 
6.  ท่าเทียบเรอืประมงชุมพร 21,959 559 4,644 0 11 20 
7. ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธาน ี 2,262 49 251 509 1 6 
8.  ท่าเทียบเรอืประมงปัตตานี 108,644 4,915 8,184 2,481 17 200 
9.  ท่าเทียบเรอืประมงสตูล 3,390 71 203 0 1 3 
10. ท่าเทียบเรอืประมงภูเก็ต 31,926 1,512 6,976 280 25 35 
11. ท่าเทียบเรอืประมงระนอง 12,490 834 1,821 0 20 75 
12. ท่าเทียบเรอืประมงสงขลา 1            0 0 0 0 0 0 
13. ท่าเทียบเรอืประมงสงขลา 2            
     (ท่าสะอ้าน) 

20,318 537 
 

     6,083  
 

        297  
 

30 40 

14. ท่าเทียบเรอืประมงหลังสวน 1,106 39 531 0 1 2 
15. ท่าเทียบเรอืประมงนราธิวาส 1,112 53 1,117 0 3 10 

รวมทั้งสิน้ 278,570 10,999 35,195 18,656 163 832 
หมายเหตุ          1. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  กำลังปรบัปรุงสะพานท่าเทียบเรือใหม ่      
   2. ท่าเทียบเรอืประมงสงขลา  1  ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี   และท่าเทียบเรอืประมงตราด 
                         ไม่มีการขนถ่ายสัตว์น้ำ 
  3. ท่าเทียบเรือประมงหัวหินปรับปรุงเสร็จแล้วแต่ไม่มีเรือประมงเข้าขนถ่ายสัตว์น้ำ 



 

 

, 
 
2.  การลงทนุเพื่อขยายงานและซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ซึ่งใช้ขนถ่ายและจำหน่ายสินค้าสัตว์นำ้ 
  ปีงบประมาณ  2562  องค์การสะพานปลาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อขยายงานและซ่อมแซม
บำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  มีรายละเอยีดดังนี้  
         

ประเภท/หน่วยงาน  
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณขององค์การ
สะพานปลา 

รวม 

งบเงินอุดหนุน งบกลางฯ ครุภัณฑ์ งบลงทุน งบซ่อมแซม  
1. การลงทุนใหม่หรือขยายงานที่ 

สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง 

- - - - - - 

2. การลงทุนเพื่อปรับปรุงและ 
    บำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง 

      

    2.1  สะพานปลากรุงเทพ - - - 75,000.00 300,000.00 375,000.00 
    2.2  สะพานปลาสมุทรปราการ - - - 292,000.00 200,000.00 492,000.00 
    2.3  สะพานปลาสมุทรสาคร 9,000,000.00 - - - 100,000.00 9,100,000.00 
    2.4  ท่าเทียบเรือประมงตราด - - - - 100,000.00 100,000.00 

2.5  ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา - 124,658,651.46 - - 50,000.00 124,708,651.46 

    2.6  ท่าเทยีบเรือประมงหัวหิน - - - 30,000.00 - 30,000.00 
    2.7  ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 24,968,394.00 - - 30,000.00 50,000.00 25,048,394.00 
    2.8  ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน 34,472,900.00 - - 30,000.00 10,000.00 34,512,900.00 
    2.9  ท่าเทียบเรือประมง 
          สุราษฎร์ธานี 

- - - - 30,000.00 30,000.00 

    2.10 สะพานปลานครศรีธรรมราช - - - 242,000.00 30,000.00 272,,000.00 
    2.11 ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1 - - - - - - 
    2.12 ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2  - - - 2,008,000.00 100,000.00 2,108,000.00 
    2.13 ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 59,280,800.00 - - 138,000.00 500,000.00 59,918,800.00 
    2.14 ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส - - - - 30,000.00 30,000.00 
    2.15 ท่าเทียบเรือประมงระนอง - - - 30,000.00 200,000.00 230,000.00 
    2.16 ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 41,990,000.00 - - 1,900,000.00 650,000.00 44,540,000.00 
    2.17 ท่าเทียบเรือประมงสตูล - - - - 150,000.00 150,000.00 
    2.18 ส่วนกลาง - - - 3,095,000.00 800,000.00 3,895,000.00 

รวม 169,712,094.00 124,658,651.46 - 7,870,000.00 3,300,000.00 305,540,745.46 

 

 
   

 



สรุปผลการดำเนนิงานการปล่อยสินเชื่อ  ประจำปงีบประมาณ  2562 

 

 

งานส่งเสริมการประมง 

ปีงบประมาณ 2562 องค์การสะพานปลาได้จัดสรรเงินทุนส่งเสริมการประมง เป็นเงินทั้งสิ้น 552,651.00 บาท ดังนี ้

ประเภทงาน จำนวน  (บาท) 
1.  ส่งเสริมฐานะและสวัสดิการ 
เป็นเงินที่จ่ายให้แก่โครงการต่าง ๆ  ตามทีส่มาคมประมง  สหกรณ์ประมง  กลุม่เกษตรกร
ทำประมงเสนอ (โดยประมาณ)  
2.  ส่งเสริมอาชีพฯ 
3.  เงินอุดหนุน 
เป็นเงินอุดหนุนที่จ่ายให้กับกลุ่มสมาคม กลุม่สหกรณ์การประมงตามที่ได้รับคำร้องขอ
ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่จะจ่ายให้ไม่เกินหลักเกณฑช์่วยเหลือที่เงินทุนส่งเสริมการ
ประมงกำหนด  ดังนี ้
     -  เงินอุดหนุนสมาคม  กลุ่มเกษตรกร  และสหกรณ์การประมง 
     -  เงินสมทบและเงินอุดหนุนให้ทุนการศึกษา 
     -  อื่น ๆ   
4.  ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล  จำนวน  4  คน 
 

147,300.00 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
10,700 

368,651 
26,000 

 

 

ประเภท จำนวน มูลค่า วงเงินกู ้ เงินสมทบ 
อวน - - - - 
กระบะ - - - - 
เกียรเ์รอื - - - - 
ซอ่มแซมปรบัปรุงเรอื 74 19,550,000 19,550,000 - 

รวมทัง้สิน้ 74 19,550,000 19,550,000 - 



ผลการดำเนินงานธุรกิจการประมง  ประจำปีงบประมาณ  2562 

  การดำเนินธุรกิจการประมงเป็นกิจกรรมสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานแก่ชาวประมง  ตลอดจนเป็นการ

เพิ่มรายได้แก่องค์การสะพานปลา  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

                      หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท รายได ้
(รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร) 

รายจ่าย กำไร 
(ขาดทุน)  สุทธ ิ

1.  โครงการตลาดสินค้าสัตว์น้ำและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป 
(รวมสำนักรวบรวมและกระจาย
สินค้าสัตว์น้ำ) 
2.  โครงการพฒันาและสนับสนุน
การประมง 

0.99 
 
 
 

3.03 
 

2.60 
 

 
 

                      2.22 
 

 
 

 

(1.61) 
 
 
 

0.81 
 
 
 

 
 
 
 

รวม 4.02 4.82 (0.80) 
 



            

หนวย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561 1 ตุลาคม 2560

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 42,155,701.81         48,971,608.67         53,962,713.34         

ลูกหนี้เงินกูโครงการพัฒนาการประมง 6 20,119,778.25         20,611,350.87         13,008,493.30         

ลูกหนี้โครงการซื้อขายสินคาสัตวน้ํา 204,927.72             272,437.72             373,182.10             

   และผลิตภัณฑสัตวน้ําแปรรูป

ลูกหนี้เงินกูกองทุนสวัสดิการ 7 33,795,031.31         33,779,313.72         31,902,617.69         

เงินลงทุนชั่วคราว 8 84,897,677.69         135,979,281.63        174,404,798.63        

สินคาคงเหลือ 11,326.00               15,516.50               62,068.05               

วัสดุคงเหลือ 365,187.87             288,923.96             297,402.01             

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 9 25,548,920.37         23,259,149.70         15,708,505.63         

รวมสนิทรัพยหมนุเวียน 207,098,551.02        263,177,582.77        289,719,780.75        

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 10 72,318,255.71         73,318,255.71         74,559,509.96         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 11 918,864,823.06        783,708,496.70        696,870,016.41        

สินทรัพยไมมีตวัตน 12 6,747,287.46           4,266,363.43           4,641,188.33           

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 13 20,247,161.67         21,044,461.67         21,841,761.67         

เงินประกันและเงินมัดจํา 321,962.83             315,962.83             247,960.00             

รวมสนิทรัพยไมหมุนเวียน 1,018,499,490.73     882,653,540.34        798,160,436.37        

รวมสินทรัพย 1,225,598,041.75   1,145,831,123.11   1,087,880,217.12   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
 -------------------------------------------

องคการสะพานปลา



หนวย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561 1 ตุลาคม 2560

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 28,560.00               128,880.00             99,360.00             

รายไดรบัลวงหนา 1,366,926.14           1,400,882.19           2,511,122.96         

คาใชจายคางจาย 14 22,337,301.02         20,695,401.04         22,871,732.83       

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,402,438.14           1,607,365.22           1,807,885.14         

รวมหนี้สินหมุนเวียน 25,135,225.30         23,832,528.45         27,290,100.93       

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงนิรับฝาก 15 6,775,081.18           8,860,685.05           6,283,848.82         

เงนิประกัน 24,427,567.83         25,695,005.04         26,226,257.46       

รายไดรอการรับรู 16 19,081,098.14         60,337,789.66         88,431,369.56       

รายไดจากการรับบรจิาครอการรับรู 17 838,157,780.63       700,435,520.90       608,019,772.54      

กองทุนสงเคราะหผูปฏิบัติงาน 18 116,358,481.03       118,708,793.32       126,824,166.81      

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานระยะยาว 19 54,217,393.00         40,153,663.00         39,898,307.00       

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,059,017,401.81     954,191,456.97       895,683,722.19      

รวมหนี้สิน 1,084,152,627.11     978,023,985.42       922,973,823.12      

สวนของทุน

ทุน 16,758,479.28         16,758,479.28         16,758,479.28       

กองทุนสวัสดิการ 20 49,700,744.24         49,086,177.85         46,596,576.51       

กําไรสะสม 74,986,191.12         101,962,480.56       101,551,338.21      

รวมสวนของทุน 141,445,414.64       167,807,137.69       164,906,394.00      

รวมหนี้สินและสวนของทุน 1,225,598,041.75   1,145,831,123.11   1,087,880,217.12  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

- 2 -

(นางสมรกั  บุษปธํารง)

ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงนิ

   (นายมณเฑียร อินทรนอย)

  ผูอํานวยการองคการสะพานปลา

องคการสะพานปลา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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องค์การสะพานปลา 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562 
------------------------------------- 

 
1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์  

องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ  
จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496  และจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรรมและพาณิชย์กรรม  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.1  จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา  ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมการประมง 
1.2   จัดดำเนนิการ  หรือควบคุม และอำนวยบริการซึ่งกิจการแพปลา  การขนสง่และกิจการอ่ืนๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา 
1.3  จัดส่งเสริมฐานะ  สวัสดิการ  หรืออาชีพของชาวประมง  และบูรณะหมู่บ้านการประมง 
1.4  จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงนิ 

    งบการเงินขององค์การสะพานปลาได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบ ัญญัต ิ                 
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                     
โดยได้รวมรายการบัญชีต่างๆ ของกองทุนสงเคราะห์  กองทุนสวัสดิการของพนักงานองค์การสะพานปลาและ        
เงินทุนส่งเสริมการประมง องค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ         
จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 มาตรา 20  

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การนำเสนองบการเงิน 
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7  (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ           
ทางบญัชีและข้อผิดพลาด 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ภาษีเงินได ้
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง สัญญาเช่า 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ 
                                                                                    เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล     

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตรา  
 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 

 ที่เก่ียวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์                      
                                                                          เมื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)       เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่  

                                                                                    เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)     เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สนิที่อาจเกิดขึ้นและ  

                                                               สินทรัพยท์ี่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561)    เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 2  เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ์ 
     (ปรับปรุง 2561) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 3  เร่ือง การรวมธุรกิจ 
     (ปรับปรุง 2561) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 4  เร่ือง สัญญาประกันภัย 
     (ปรับปรุง 2561) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 5  เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ 
     (ปรับปรุง 2561)   การดำเนินงานที่ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 6  เร่ือง การสำรวจและการประเมนิค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
     (ปรับปรุง 2561) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 8  เร่ือง ส่วนงานดำเนนิงาน 
     (ปรับปรุง 2561) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 10  เร่ือง งบการเงินรวม 
     (ปรับปรุง 2561) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 11  เร่ือง การร่วมการงาน 
     (ปรับปรุง 2561) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 12  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน 
     (ปรับปรุง 2561) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 13  เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
     (ปรับปรุง 2561) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10  เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความ 
     (ปรับปรุง 2561)   เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกจิกรรมดำเนนิงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15  เร่ือง สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
     (ปรับปรุง 2561)      
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25  เร่ือง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 
     (ปรับปรุง 2561)   ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตาม 
     (ปรับปรุง 2561)   รูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
     (ปรับปรุง 2561) 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต ์
     (ปรับปรุง 2561) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน  
     ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)   การบูรณะ และหนีส้ินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน                   
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเชา่หรือไม ่
     ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)    
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน  
     ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)   การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญช ี

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)  ฉบับที่ 29 (ปรบัปรุง 2561) เร่ือง การรายงาน   
   ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
     ฉบับที่ 10 (ปรบัปรุง 2561) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
     ฉบับที่ 12 (ปรบัปรุง 2561) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์  
     ฉบับที่ 14 (ปรบัปรุง 2561)   ข้อกำหนดเงินทุนขั้นตำ่และปฏสิัมพันธ์ของ 

 รายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี  
 ฉบับที่ 19 (ปรบัปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์   
 ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดให้เจ้าของ 
     ฉบับที่ 17 (ปรบัปรุง 2561)      
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในชว่งการผลิตสำหรับเหมือง 
     ฉบับที่ 20 (ปรบัปรุง 2561)   ผิวดิน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     เร่ือง เงินที่นำส่งรัฐ                             
     ฉบับที่ 21 (ปรบัปรุง 2561) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง รายการที่เป็นเงินตราตา่งประเทศและสิง่ตอบแทน 
     ฉบับที่ 22   จ่ายล่วงหน้า 

มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง การนำเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7  (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ           
                                                                          ทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ 
                                                                          เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล                                                                    
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตรา  
                                                                           แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 
                                                                          ที่เก่ียวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์  
                                                                          เมื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2562)       เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่  
                                                                          เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32   เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง กำไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2562)     เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สนิที่อาจเกิดขึ้นและ  
                                                                         สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2562)    เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง เกษตรกรรม 
 
 



 
- 11 - 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 1   เร่ือง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เปน็         
     (ปรับปรุง 2562)                                                คร้ังแรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 2   เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ์ 
     (ปรับปรุง 2562) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 3   เร่ือง การรวมธุรกิจ 
     (ปรับปรุง 2562) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 4   เร่ือง สัญญาประกันภัย 
     (ปรับปรุง 2562) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 5   เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ 
     (ปรับปรุง 2562)                                 การดำเนินงานที่ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 6   เร่ือง การสำรวจและการประเมนิค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
     (ปรับปรุง 2562) 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 8   เร่ือง ส่วนงานดำเนนิงาน 
     (ปรับปรุง 2562) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 9  เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 10  เร่ือง งบการเงินรวม 
     (ปรับปรุง 2562) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 11  เร่ือง การร่วมการงาน 
     (ปรับปรุง 2562) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 12  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน 
     (ปรับปรุง 2562) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 13  เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
     (ปรับปรุง 2562) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 
     (ปรับปรุง 2562) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10   เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความ 
     (ปรับปรุง 2562)                                  เก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม              
                                                                          ดำเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25   เร่ือง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษ ี
     (ปรับปรุง 2562)                                  ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29   เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
     (ปรับปรุง 2562) 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32   เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต ์
     (ปรับปรุง 2562) 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน  
     ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2562)                       การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั                   
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน  
     ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2562)                       การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2562)                                 ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน            
                                                                          ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
     ฉบับที่ 10 (ปรบัปรุง 2562) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
     ฉบับที่ 12 (ปรบัปรุง 2562) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์  
     ฉบับที่ 14 (ปรบัปรุง 2562)                       ข้อกำหนดเงินทุนขั้นตำ่และปฏิสัมพนัธ์ของ 
                                                                         รายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี  
                                                                         ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทนุสุทธิใน               
     ฉบับที่ 16                                                        หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดให้เจ้าของ 
     ฉบับที่ 17 (ปรบัปรุง 2562)      
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทนุ 
     ฉบับที่ 19 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในชว่งการผลิตสำหรับเหมือง 
     ฉบับที่ 20 (ปรบัปรุง 2562)                       ผิวดิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     เร่ือง เงินที่นำส่งรัฐ                             
     ฉบับที่ 21 (ปรบัปรุง 2562) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง รายการที่เป็นเงินตราตา่งประเทศและสิง่ตอบแทน 
     ฉบับที่ 22 (ปรบัปรุง 2562)                                 จ่ายล่วงหน้า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     เร่ือง ความไม่แน่นอนเก่ียวกับวธิีการทางภาษีเงินได้                             
     ฉบับที่ 23 

ผู้บริหารขององค์การสะพานปลาได้ประเมินผลกระทบของการนำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินการตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ปรับปรุงใหม่ ดังกล่าว 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อ 
งบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ  ทั้งนี้  มาตรฐานที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลัง                     
วันที่ 1 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนำมาตรฐานและการตีความมาตรฐานดังกล่าวมาใช้
เป็นคร้ังแรก โดยกิจการไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 
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4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

4.1  การรับรู้รายได้ 
4.1.1  รายได้จากการจำหน่ายสนิค้า  รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบสินคา้ให้กับลูกค้า 
4.1.2  รายได้จากการให้บริการ  รับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ 
4.1.3  ดอกเบี้ยรับ  รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถงึอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

4.2  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
4.2.1  ลูกหนี้เอกชนที่ค้างชำระเกิน 1 ป ีจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวน 
4.2.2  ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดว่า          

จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งคำนวณจากการจัดกลุ่มลูกหนี้จำแนกตามอายุหนี้ ซึ่งมีอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ดังนี้ 

ระยะเวลาที่หนี้ค้างชำระ อัตราร้อยละ  
เกินกว่า  6 เดือน - 1 ปี   50 
เกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป                                             100 

4.3  สินค้าคงเหลือ         
แสดงด้วยราคาทุนตามวิธีเข้ากอ่นออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะต่ำกวา่ 

4.4  วัสดุคงเหลือ  
แสดงด้วยราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน 

4.5  ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

4.5.1  แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จหักค่าเสื่อมราคาสะสม และจะแสดงเป็นสินทรัพย์
สำหรับรายการที่มีราคาหน่วยละ  20,000  บาท  ขึ้นไป 

  4.5.2  สินทรัพย์จากการรับบริจาคจะบันทึกคู่กับบัญชีรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้และจะทยอยรับรู้
รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้เป็นรายได้ตามมูลค่าของค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์จากการรับบริจาคนั้น 

  4.5.3  ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภ ท      
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

            รายการ  อัตราค่าเสื่อมราคา (ร้อยละ) 
อาคารและสิ่งปลูกสรา้ง  2.5 
อุปกรณ์   

- คอมพิวเตอร์  20  
   - เครื่องใช้สำนักงานอ่ืนๆ  10  
ยานพาหนะ  15  

4.6  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ได้มาหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 10 ปี 
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4.7  การรับรู้ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 4.7.1  รับรู้ต้นทุนดอกเบี้ย ส่วนที่ เพิ่มขึ้นระหว่างงวดของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน์พนักงาน 
 4.7.2  รับรู้บวกผลกำไรหรือหักผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงวดที่เกิด

ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

4.8 รายได้รอการรับรู้       
 เป็นรายได้จากการให้สิทธิตามสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุสัญญาเช่า ยกเว้น
สิทธิตามสัญญาเช่าที่ต่ำกว่า 50,000 บาท จะรับรู้เป็นรายได้ภายในงวดบัญชีที่เกิดรายการ  

4.9 เงินอุดหนุนรัฐบาล  
 4.9.1 รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรม เมื่อเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะปฏิบัติ               
ตามเงื่อนไขทั้งหมดของเงินอุดหนุนที่กำหนดไว้ และกิจการได้รับเงินอุดหนุนนั้น 
 4.9.2 แสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมอยู่ในหนี้สินไม่หมุนเวียน                  
ในรูปของรายได้รอการรับรู้และทยอยรับรู้ในงบกำไรขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

5.  ผลกระทบต่องบการเงินจากการปรับปรุงงบการเงินใหม่ 

 เนื่องจากองค์การสะพานปลาได้นำรายการบัญชีต่างๆ ของเงินทุนส่งเสริมการประมง องค์การสะพานปลา     
มารวมแสดงในงบการเงินขององค์การสะพานปลา ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อที่ 2 เรื่องเกณฑ์ในการจัดทำงบ
การเงิน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในปีปัจจุบันและข้อมูลสามารถเปรียบเทียบได้ จึงต้องปรับปรุง
รายการบัญชีในปี 2561 ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่องบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่เคยรายงานไว้เดิม               
สรุปได้ดังนี้ 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 ตามที่รายงานไว้เดิม  รายการปรับปรุง  ตามที่ปรับปรุงใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561      
     รวมสินทรัพย ์ 1,134,690,983.51  11,140,139.60  1,145,831,123.11 
     รวมหนี้สิน 978,909,426.33  (885,440.91)  978,023,985.42 
     รวมหนี้สินและส่วนของทนุ 1,134,690,983.51  11,140,139.60  1,145,831,123.11 
งบแสดงการเปลี่ยนส่วนของทนุ ณ วันที่            
     30 กันยายน 2561 

     

     กำไรสะสม  89,936,900.05    12,025,580.51    101,962,480.56  
     รวมส่วนของทุน  155,781,557.18    12,025,580.51    167,807,137.69  
งบกำไรขาดทุนเบด็เสร็จ สำหรบัปี สิน้สุดวนัที่        
     30 กันยายน 2561 

     

     รวมรายได ้ 210,200,663.29  152,395.69  210,353,058.98 
     รวมค่าใช้จ่าย 207,771,951.34  270,325.44  208,042,276.78 
     กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป ี 2,475,656.95  (117,929.75)  2,357,727.20 
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5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด           

หน่วย : บาท                                               

 2562  2561 
เงินสด  130,822.81  47,364.54 
เงินฝากธนาคาร  -  กระแสรายวัน 6,321,269.67  876,135.23 
                     -  ออมทรัพย์ 30,684,784.76  35,037,220.38 
                     -  ประจำ  (ไม่เกิน 3 เดือน)  5,018,824.57  13,010,888.52 
             รวม 42,155,701.81  48,971,608.67 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ณ  วันที่  30 กันยายน 2562 และ 2561 ได้รวมเงินฝากธนาคารของ
กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1,269,656.11 บาท และ 782,926.78 บาท กองทุนสวัสดิการ จำนวน   
988,308.64 บาท และ 1,843,233.46 บาท และเงินทุนส่งเสริมการประมง องค์การสะพานปลา จำนวน 853,532.78 
บาท และ  662,519.71 บาท ตามลำดับ 

เงินฝากธนาคารประเภทประจำไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ได้รวมเงินฝากธนาคาร
ของกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานจำนวน 13,309.15 บาท และ 13,005,428.87 บาท ตามลำดับ 

องค์การสะพานปลาได้นำเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์จำนวน 414,770.00 บาท ไปวางไว้กับธนาคาร  
เพื่อเป็นหลักประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกิจการ 

6. ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง 

เป็นลูกหนี้ชาวประมงที่องค์การสะพานปลาให้ความช่วยเหลือ โดยให้ชาวประมงกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 
เพื่อเป็นค่าต่อเรือ  ค่าเครื่องยนต์เรือ  ค่าอุปกรณ์การประมง  และค่าอาหารกุ้ง  องค์การสะพานปลาได้เริ่มให้กู้ตาม
โครงการฯ ตั้งแต่ ปี 2521 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  มีดังนี้ 

หน่วย : บาท 
 2562  2561 

ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง 30,909,063.59  32,021,231.43 
ดอกเบี้ยค้างรับ 4,237,673.25  5,140,018.56  
รวมลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 35,146,736.84  37,161,249.99 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู (15,026,958.59)  (16,549,899.12) 
ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง  20,119,778.25  20,611,350.87 

 

7.  ลูกหนี้เงินกู้กองทุนสวัสดิการ ประกอบด้วย 
หน่วย : บาท 

 2562  2561 

ลูกหนี้กู้ยืมตามอายุการทำงาน 33,475,031.31  33,389,313.72 
ลูกหนี้กู้ยืมเพื่อกรณีอื่น ๆ  320,000.00  390,000.00 

รวม 33,795,031.31  33,779,313.72 
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8.  เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย 
หน่วย : บาท 

  2562   2561 
เงินฝากธนาคารประเภทประจำเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี   

       ส่วนกลาง และท่าเทียบเรือต่าง ๆ 8,199,214.93  63,182,589.27 

       โครงการพัฒนาการประมง 1,011.54  1,000.00 

       โครงการช่วยเหลือลดราคาน้ำมนั 9,255.41  9,159.24 

       กองทุนสงเคราะห์ผูป้ฏิบัตงิาน 54,188,857.43  50,930,706.60 

       กองทุนสวัสดิการ 12,664,936.58  11,601,405.48 

       เงินทุนสง่เสริมการประมง องค์การสะพานปลา 9,834,401.80  10,254,421.04 
รวม 84,897,677.69  135,979,281.63 

9.  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย               
หน่วย : บาท  

 2562    2561   
เงินยืมทดรอง 1,122,031.00  738,391.00 
เงินค้างรับอ่ืน ๆ   19,840,047.23  17,595,111.44 
ลูกหนี้ - กรมสรรพากร 83,728.44  83,786.94 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 312,548.42  494,132.74 
เงินจ่ายลว่งหน้า 4,190,565.28  4,347,727.58 

รวม 25,548,920.37  23,259,149.70 

10.  เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย 
หน่วย : บาท                                                                                                                                                                                                                                                                      

 2562  2561 
เงินฝากธนาคารประเภทประจำเกินกว่า 12 เดือน    

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

       กองทุนสงเคราะห์ผูป้ฏิบัตงิาน 55,316,711.87  56,316,711.87 

รวม 72,318,255.71  73,318,255.71 
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11.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ณ วันที่  30  กันยายน  2562  รายละเอียดดังนี้         

หน่วย : บาท 

 ที่ดิน  อาคารและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

 ครุภัณฑ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ 

 ยานพาหนะ  งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 รวม 

    ราคาทุน            

    ณ 1 ตุลาคม 2561 29,261,638.20  1,299,155,139.75  63,399,867.76  6,161,050.37  64,719,139.70  1,462,696,835.78 

    เพิ่มข้ึนระหว่างป ี -  4,778,251.84  4,469,308.33  -  164,548,657.68  173,796,217.85 

    ลดลงระหว่างป ี -  (2,751,233.23)  (407,448.00)  -  -  (3,158,681.23) 

    รายการโอนเข้า (ออก) -  59,074,299.02  -  -  (60,495,442.54)  (1,421,143.52) 

    ณ 30 กันยายน 2562 29,261,638.20  1,360,256,457.38  67,461,728.09  6,161,050.37  168,772,354.84  1,631,913,228.88 

    ค่าเสื่อมราคาสะสม             

    ณ 1 ตุลาคม 2561 -  634,433,311.78  40,075,242.07  4,479,785.23  -  678,988,339.08 

    ค่าเสื่อมราคาประจำป ี -  30,425,042.94  4,526,782.28  443,243.95  -  35,395,069.17 

    ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง -  (987,779.86)  (347,222.57)  -  -  (1,335,002.43) 

    ณ 30 กันยายน 2562 -  663,870,574.86  44,254,801.78  4,923,029.18  -  713,048,405.82 

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

    ราคาตามบัญชี ณ 30 กนัยายน 2561 29,261,638.20  664,721,827.97  23,324,625.69  1,681,265.14  64,719,139.70  783,708,496.70 

ค่าเสื่อมราคาประจำปี 2562 จำนวน 35,337,915.12 บาท เป็นค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จากการรับบริจาค จำนวน 27,101,431.69 บาท และค่าเสื่อมราคา
ของสินทรัพย์ของกองทุนสวัสดิการ จำนวน 196,840.00 บาท ค่าเสื่อมราคาของเงินทุนส่งเสริมการประมง องค์การสะพานปลา จำนวน 57,154.05 บาท  และค่าเสื่อมราคาที่เหลือ จำนวน  
8,039,643.43 บาท เป็นค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่องค์การสะพานปลาได้มาหรือซื้อมา      
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12.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

  สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ณ วันที่  30  กันยายน  2562  รายละเอียดดังนี้   
หน่วย : บาท 

  2561  เพิ่มขึ้น 
ระหว่างงวด 

 2562 

ราคาทุน 5,355,893.98  3,086,506.52  8,442,400.50 

หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม (1,089,530.55)  (605,582.49)  (1,695,113.04) 

ราคาตามบัญช ี 4,266,363.43  2,480,924.03  6,747,287.46 

13.  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  ณ วันที่  30  กันยายน  2562 รายละเอียดดังนี้      
                  หน่วย : บาท 

 2560  เพิ่มขึ้น 
ระหว่างงวด 

 2562 

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

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (10,847,538.33)  (797,300.00)  (11,644,838.33) 

ราคาตามบัญช ี 21,044,461.67  (797,300.00)  20,247,161.67 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคารที่ได้รับบริจาคและองค์การสะพานปลาได้นำไปให้เช่า มีค่าเสื่อมราคา
ประจำปี 2562 จำนวน 797,300.00 บาท 

14.  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ประกอบด้วย  
หน่วย : บาท 

                                                                                                                   2562  2561 

ค่าเช่าที่ราชพัสด ุ 3,978,872.80  7,583,730.98 
ค่าตอบแทน 4,449,600.01  3,840,302.85 
กองทุนสงเคราะห์ผูป้ฏิบัติงาน 1,535,252.77  1,674,573.49 
อ่ืน ๆ 12,373,575.44  7,596,793.72 

รวม 22,337,301.02  20,695,401.04 
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15.  เงินรับฝาก ประกอบด้วย   
หน่วย : บาท 

 2562  2561 

เงินสมทบเครื่องมืออุปกรณ์การประมง 247,146.73  247,146.73 
เงินรับฝากกรรมกรนอก 513,303.58  513,303.58 
เงินรับฝากตา่ง ๆ  6,014,630.87  8,100,234.74 

รวม 6,775,081.18  8,860,685.05 

 
16. รายได้รอการรับรู้       

เป็นเงินค่าสิทธิในการให้บุคคลภายนอกเช่าอาคารพาณิชย์ จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุสัญญา  ในงวดนี้          
มีการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้  

หน่วย : บาท 

 2562  2561 
ยอดยกมาต้นป ี 60,337,789.66  88,431,369.56 
เพิ่ม  ระหว่างป ี 548,162.50  739,800.00 
 60,885,952.16  89,171,169.56 
หัก  รับรู้เป็นรายได้ประจำป ี (3,804,854.02)  (3,833,379.90) 
      จ่ายคืนระหว่างป ี (38,000,000.00)  (25,000,000.00) 
ยอดคงเหลือสิ้นปี 19,081,098.14  60,337,789.66 

 
17. รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้   

 เป็นสินทรัพย์จากการรับบริจาค ซึ่งองค์การสะพานปลาจะรับรู้ไว้ในบัญชีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์
เพื ่อการลงทุน คู่กับบัญชีรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ และรับรู้ เป็นรายได้จากการรับบริจาคตามนโยบาย      
การบัญชี ข้อ 4.5.2 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้             

                 หน่วย : บาท 
 2562  2561 

ยอดยกมาต้นป ี 700,435,520.90  608,019,772.54 
บวก  รับบริจาคเพิ่มระหว่างป ี 165,727,009.83  116,443,924.00 
 866,162,530.73  724,463,696.54 
หัก  ค่าเสื่อมราคาประจำป ี (27,944,527.67)  (23,959,135.87) 
      ค่าตัดจำหนา่ย (60,222.43)  (69,039.77) 

ยอดคงเหลือสิ้นปี 838,157,780.63       700,435,520.90 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประจำปี 2562 จำนวน 27,944,527.67 บาท รับรู้คู่กับรายได้จากการรับบริจาคในปี 2562 
ด้วยจำนวนเดียวกัน 
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18. กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบตังิาน 

 กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกันเงินไว้จ่ายให้กับพนักงานที่ออกจากงาน 
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับองค์การสะพานปลาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์
ดังกล่าวมาจากดอกผลของกองทุนเอง หากมีจำนวนไม่พอให้องค์การฯ จ่ายสมทบในส่วนที่ขาดตามข้อบังคับองค์การ
สะพานปลาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2534 ข้อ 5 การเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนสงเคราะห์มีดังนี้ 

หน่วย : บาท 
        2562  2561 
ยอดยกมาต้นป ี 118,708,793.32  126,824,166.81 
บวก   ดอกผลจากกองทุนสงเคราะห์ 1,732,428.12  1,838,442.99 
        องค์การสะพานปลาจา่ยสมทบ 12,665,617.10  12,419,494.82 
        เงินทุนสง่เสริมการประมงจ่ายสมทบ 128,334.00  216,137.79 
 133,235,172.54  141,298,242.41 
หัก    จ่ายให้พนักงานที่ออกจากงาน (14,988,742.55)  (19,518,606.72) 
        โอนดอกผลให้องค์การสะพานปลา (1,732,428.12)  (1,838,442.99) 
         เงนิสมทบกองทนุฯ ของผูไ้ม่มีสิทธไิด้รบัโอนเขา้กองทนุสวสัดิการ (155,520.84)  (1,232,399.38) 
ยอดคงเหลือสิ้นปี (ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ให้พนักงาน) 116,358,481.03  118,708,793.32 

19.  ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงานระยะยาว 

 องค์การสะพานปลารับรู้ภาระหนี้สินที่เกิดจากผลประโยชน์หลังออกจากงาน (เงนิชดเชยกรณีเกษียณอายุ) ณ วันที่ 
30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย                                                                            

หน่วย : บาท 
      2562  2561 
ยอดยกมาต้นป ี 40,153,663.00  39,898,307.00 
บวก    ต้นทนุบริการปจัจุบนั 4,149,324.00  2,855,441.00 
         ต้นทุนดอกเบี้ย 1,236,136.00  833,860.00 
         ต้นทุนบริการในอดีต 13,178,610.00  - 
 58,717,733.00  43,587,608.00 
บวก    (กำไร) ขาดทนุจากการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน 318,999.01  (46,945.00) 
หัก     กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (50,739.00)  - 

         จ่ายผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ (4,768,600.01)  (3,387,000.00) 
ยอดคงเหลือสิ้นปี 54,217,393.00  40,153,663.00 
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ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย 
   2562  2561 

   อัตราคิดลด   2.32%  2.09% 
   อัตราการขึ้นเงินเดือน   6.00%  6.00% 
   อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน   0.00% - 3.00%  0.00% - 3.00% 
   อัตรามรณะ   TMO 2017  TMO 2008 
      

20.  กองทุนสวัสดิการ      

จัดตั้งขึ้นตามข้อบงัคับองค์การสะพานปลาว่าด้วยกองทุนสวัสดกิาร พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือให้
ผู้ปฏิบัตงิานกู้ในกรณีจำเป็นและเพื่อจ่ายสวัสดิการให้แก่ผู้ปฏิบตัิงาน กองทนุสวสัดิการมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

                 หน่วย : บาท 
                                                                                                                                                                                   2562  2561 

เงินกองทุนต้นป ี 49,086,177.85  46,596,576.51 
บวก  เงินสมทบของผู้ทีไ่ม่มีสิทธิได้รับจากกองทุนสงเคราะห์ 155,520.84  1,232,399.38 
        รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่าย  459,045.55  1,257,201.96 
เงินกองทุนสิ้นป ี 49,700,744.24  49,086,177.85 

ในงวดบัญชีปี 2562 และ 2561 กองทุนสวัสดิการมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่ากับ 459,045.55 บาท                 
และ 1,257,201.96 บาท ตามลำดับ รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายของกองทุนสวัสดิการจำนวนดังกล่าวจะแสดงรวมอยู่ใน                   
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ประจำปีขององค์การสะพานปลา  

21.  รายได้จากค่าบริการและค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย 

   หน่วย : บาท 

    2562  2561 
ค่าบริการสัตวน์้ำ 9,857,252.11  9,737,382.38 
ค่าธรรมเนียมสัตว์นำ้ผา่นทา่ 32,601,864.19  32,146,497.10 
ค่าธรรมเนียมรถผ่านทา่ 11,520,200.37  11,040,944.90 
ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ 17,754,593.75  15,166,007.61 
ค่าเช่าที่จำหน่ายนำ้แข็งและตั้งเคร่ืองโม่ 4,742,218.00  3,809,221.99 
อ่ืนๆ 9,780,870.93  10,337,134.01 

รวม 86,256,999.35  82,237,187.99 
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22. รายได้ค่าเช่า ประกอบด้วย 
                 หน่วย : บาท 

    2562  2561 

รายได้ค่าเชา่อาคารและที่ดนิ 43,026,671.62  56,577,575.72 
รายได้ค่าเชา่ที่จำหน่ายนำ้ประปา 35,734.58  78,300.00 
รายได้ค่าเชา่อ่ืนๆ 11,766,240.12  11,649,124.00 

 รวม 54,828,646.32  68,304,999.72 

23. รายได้อื่น ประกอบด้วย 
                 หน่วย : บาท 

    2562  2561 

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 2,608,942.23  3,687,612.59 
ค่าจำหนา่ยไฟฟา้ นำ้ประปา 11,429,582.21  12,325,969.30 
สิทธิการเช่าโอนเป็นรายได้ 8,893,468.93  10,906,468.85 
รายได้จากการรับบริจาค 27,944,527.67  24,519,135.87 
อ่ืนๆ 6,747,561.34  3,967,462.68 

 รวม 57,624,082.38  55,406,649.29 

24.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร 

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหารสำหรับปี  2562 และ 2561 จำนวน 180,360,324.55 บาท และ
167,829,825.76 บาท ประกอบด้วย  

             หน่วย : บาท 

2562 ค่าใช้จ่ายใน 
การดำเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายการบริหาร  รวม 

ค่าใช้จ่ายบุคคล 52,565,149.77  69,991,338.72  122,556,488.49 
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 50,029,896.21  7,773,939.85  57,803,836.06 

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

2561 ค่าใช้จ่ายใน 
การดำเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายการบริหาร  รวม 

ค่าใช้จ่ายบุคคล 51,684,282.17  50,754,262.46  102,438,544.63 
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 56,698,527.48  8,692,753.65  65,391,281.13 

รวม 108,382,809.65  59,447,016.11  167,829,825.76 
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25. ค่าใช้จ่ายจำแนกตามลักษณะ ประกอบด้วย 
หน่วย : บาท 

    2562  2561 

ต้นทุนซื้อสนิค้า 773,035.89  2,276,529.71 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 122,579,488.49  102,596,044.63 
ค่าสาธารณูปโภค 15,148,109.77  15,328,782.03 
ค่าซ่อมแซม 2,635,029.82  2,165,019.89 
ค่าวัสด ุ 2,278,879.78  2,396,926.02 
ค่าเช่า 12,527,352.76  12,635,637.79 
ค่าจ้างเหมาบริการ 19,159,463.61  17,774,536.21 
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหนา่ย  36,797,951.66   32,826,301.55 
ค่าใช้จ่ายอื่น  15,863,408.11   20,042,498.95 

รวม 227,762,719.89  208,042,276.78 

26. ผลการดำเนินงาน กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี ประกอบด้วย  
                 หน่วย : บาท 

    2562   2561 

องค์การสะพานปลา (27,511,417.68)  2,016,611.40 
กองทุนสวัสดิการพนักงาน 508,226.64  459,045.55 
เงินทุนสง่เสริมการประมง องคก์ารสะพานปลา 485,947.15  (117,929.75) 

รวม (26,517,243.89)  2,357,727.20 

27.  สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

   องค์การสะพานปลาได้ดำเนินการฟ้องร้องลูกหนี้โครงการพัฒนาการประมงที่ค้างชำระเกินเวลา มีคดีที่สิ้นสุด
และองค์การสะพานปลาได้ดำเนินการยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด และจะได้รับชำระในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 
11 ราย ในวงเงินทั้งสิ้น 4,078,873.97 บาท  

28.  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น     
   28.1 องค์การสะพานปลาถูกฟ้องจากศาลแรงงานกลาง จำนวน 3 คดี ประกอบด้วย 

        คดีที่ 1 องค์การสะพานปลาถูกฟ้องคดีให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยศาลแรงงานกลาง
พิพากษาให้องค์การสะพานปลาจ่ายค่าชดเชยจำนวน 138,341.38 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ตามคดีหมายเลขแดงที่ 2255/2560 ลงวันที่             
3 สิงหาคม 2560 ซึ่งศาลอุทธรณ์แผนกคดีชำนัญพิเศษได้มีคำพิพากษายืนตามศาลแรงงานกลางที่มีคำพิพากษาให้
องค์การสะพานปลาชำระค่าชดเชยดังกล่าว ปัจจุบันองค์การสะพานปลาได้ชำระเงินตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้ว  

        คดีที่ 2 องค์การสะพานปลาถูกฟ้องจากศาลแรงงานกลาง คดีเรื่องสัญญาจ้างแรงงาน ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพ
การจ้าง โดยขอให้เพิกถอนคำสั่งและชดใช้ค่าเสียหายที่ได้กระทำละเมิด เป็นจำนวนเงิน 84,280.00 บาท และดอกเบี้ยผิดนัด
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ตามคดีหมายเลขแดง                         
ที่ 270-271/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ  



 
- 24 - 

 

        คดีที่ 3 องค์การสะพานปลาถูกฟ้องจากศาลปกครองกลาง เรื่องคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอย่างอื่น  ของ
เจ้าหน้าที่รัฐ กรณีดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เรียกค่าเสียหาย 3,000,000.00 บาท ศาลขั้นต้น
พิพากษายกฟ้องตามคดีแดงหมายเลขที่ บ.363/2561 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 ศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้องตามศาลขั้นต้น 

28.2 การเช่าที่ดินราชพัสดุ 
       องค์การสะพานปลาได้รับหนังสือจากกรมธนารักษ์ ที่  กค 0314/12747  ลงวันที่  23 สิงหาคม 2561               

เรียกเก็บค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงินจำนวน 
66,697,993.00 บาท ซึ่งองค์การสะพานปลาได้จ่ายชำระเป็นค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินแทนค่าเช่า                  
มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้องค์การสะพานปลาได้มีหนังสือที่  กษ 1703.1/1089 ลงวันที่  4 เมษายน 2562                    
ถึงกรมธนารักษ์เพื่อขอยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมธนารักษ์ 

29.  การจัดประเภทใหม ่
   องค์การสะพานปลาได้จัดประเภทบัญชีบางรายการในงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ใหม่      
เพื่อเปรียบเทียบกับการแสดงรายการในงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  
              หน่วย : บาท 
  ก่อนจัด          

ประเภทใหม ่
 รายการ                   

จัดประเภทใหม ่
 หลังจัด                

ประเภทใหม ่
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      
     รายได้      
          รายได้ค่าเช่า -  68,304,999.72  68,304,999.72 
          รายได้อื่น 123,559,293.32  (68,304,999.72)  55,254,293.60 

30.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาอนุมัติให้ออกงบการเงินในวันที่ 20 มกราคม 2563 
------------------------------------- 

 
 
 
  



ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานประจําป 2562 องคการสะพานปลาขาดทุนสทุธิ จํานวน  26.517 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 28.875 ลานบาท

หรือคิดเปนรอยละ (1,224.70)  สวนใหญเกิดจากการบันทึกเพิ่มคาตอบแทนความชอบในการทํางานของพนักงานที่มีอายุงานเกิน 20 ป โดย

ปรับจาก 300 วันเปน 400 วัน ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ

(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 28 กันยายน 2562 เปนจํานวน 14.870 ลานบาท และมีการปรับลดรายไดคาเชาของสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง

หนวย : ลานบาท

2561

(ปรับปรุงใหม) เพิ่ม / (ลด) % 

รายได

รายไดจากโครงการซื้อขายสินคาสัตวน้ํา 0.966           2.592           (1.626)          (62.73%)

     และผลิตภัณฑสัตวน้ําแปรรปู

รายไดจากคาบริการและคาธรรมเนียม 86.257         82.237         4.020           4.89%

รายไดกองทุนสวัสดิการ 1.838           1.812           0.026           1.42%

รายไดคาเชา 54.829         68.305         (13.476)         (19.73%)

รายไดอื่น 57.624         55.407         2.217           4.00%

รวมรายได 201.514        210.353        (8.839)          (4.20%)

คาใชจาย

ตนทุนโครงการซื้อขายสินคาสัตวน้ํา 0.773           2.277           (1.503)          (66.04%)

     และผลิตภัณฑสัตวน้ําแปรรปู

คาใชจายในการดําเนนิงานและการบริหาร 180.360        167.830        12.530         7.47%

คาใชจายกองทุนสวัสดิการ 1.133           1.156           (0.024)          (2.03%)

คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 35.395         31.500         3.895           12.37%

คาตัดจําหนาย 0.606           0.529           0.076           14.44%

คาเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 0.797           0.797           -              0.00%

คาใชจายตามโครงการสงเสรมิการประมง 0.379           0.567           (0.188)          (33.09%)

คาใชจายสงเสรมิการประมง 0.147           0.114           0.034           29.59%

คาใชจายอื่น 8.172           3.273           4.899           149.71%

รวมคาใชจาย 227.763        208.042        19.720         9.48%

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (26.249)         2.311           (28.560)         (1,235.94%)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการผลประโยชนพนักงาน (0.268)          0.047           (0.315)          (671.43%)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (26.517)         2.358           (28.875)         (1,224.70%)

ผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย (ROA) (2.16%) 0.21% (36.20%)

ผลตอบแทนตอสวนของเจาของเฉลี่ย (ROE) (18.75%) 1.41% 109.53%

การเปลี่ยนแปลง2562
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ขอมูลฐานะการเงิน

2.1  สินทรัพย

      สินทรัพยรวมขององคการสะพานปลา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  มีจํานวน 1,225.598 ลานบาท เพิ่มขึ้น 79.767 ลานบาท

หรือคิดเปนรอยละ 6.96 จากสิ้นป 2561  เนื่องจากไดรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน เพื่อกอสรางปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบ

สุขอนามัย ใหเปนไปตามมาตรฐานสุขอนามัย ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558

หนวย : ลานบาท

2561

(ปรับปรุงใหม) เพิ่ม / (ลด) % 

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 42.156         48.972         (6.816)          (13.92%)

ลูกหนี้เงินกูโครงการพัฒนาการประมง 20.120         20.611         (0.492)          (2.38%)

ลูกหนี้โครงการซื้อขายสินคาสัตวนํ้า 0.205           0.272           (0.068)          (24.78%)

   และผลิตภัณฑสัตวน้ําแปรรูป

ลูกหนี้เงินกูกองทุนสวัสดิการ 33.795         33.779         0.016           0.05%

เงินลงทนุชั่วคราว 84.898         135.979        (51.082)         (37.57%)

สินคาคงเหลือ 0.011           0.016           (0.004)          (27.01%)

วัสดุคงเหลือ 0.365           0.289           0.076           26.40%

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 25.549         23.259         2.290           9.84%

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 207.099        263.178        (56.079)         (21.31%)

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทนุระยะยาว 72.318         73.318         (1.000)          (1.36%)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 918.865        783.708        135.156        17.25%

สินทรัพยไมมีตัวตน 6.747           4.266           2.481           58.15%

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 20.247         21.044         (0.797)          (3.79%)

เงินประกันและเงินมัดจํา 0.322           0.316           0.006           1.90%

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,018.499     882.654        135.846        15.39%

รวมสินทรัพย 1,225.598     1,145.831     79.767         6.96%

2.
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2.2  หนี้สิน

      หนี้สินรวมขององคการสะพานปลา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  มีจํานวน 1,084.153 ลานบาท เพิ่มขึ้น 106.129 ลานบาท

หรือคิดเปนรอยละ 10.85 จากสิ้นป 2561 เนื่องจากไดรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน เพื่อกอสรางปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบ

สุขอนามัย ใหเปนไปตามมาตรฐานสุขอนามัย ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558

หนวย : ลานบาท

2561

(ปรับปรุงใหม) เพิ่ม / (ลด) % 

หนี้สินและสวนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 0.029           0.129           (0.100)          (77.84%)

รายไดรับลวงหนา 1.367           1.401           (0.034)          (2.42%)

คาใชจายคางจาย 22.337         20.695         1.642           7.93%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.402           1.607           (0.205)          (12.75%)

รวมหนี้สินหมุนเวียน 25.135         23.833         1.303           5.47%

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินรับฝาก 6.775           8.861           (2.086)          (23.54%)

เงินประกัน 24.428         25.695         (1.267)          (4.93%)

รายไดรอการรับรู 19.081         60.338         (41.257)         (68.38%)

รายไดจากการรบับริจาครอการรับรู 838.158        700.436        137.722        19.66%

กองทุนสงเคราะหผูปฏิบัติงาน 116.358        118.709        (2.350)          (1.98%)

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานระยะยาว 54.217         40.154         14.064         35.02%

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,059.017     954.191        104.826        10.99%

รวมหนี้สิน 1,084.153     978.024        106.129        10.85%

2.3  สวนของทุน

      องคการสะพานปลาเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ณ 30 กันยายน 2562 มีสวนของทุน จํานวน

141.445 ลานบาท ลดลง 26.362 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (15.71) จากสิ้นป 2561

หนวย : ลานบาท

2561

(ปรับปรุงใหม) เพิ่ม / (ลด) % 

สวนของทุน

ทุน 16.758         16.758         -              -              

กองทุนสวัสดิการ 49.701         49.086         0.615           1.25%

กําไรสะสม 74.986         101.962        (26.976)         (26.46%)

รวมสวนของทนุ 141.445        167.807        (26.362)         (15.71%)

รวมหนี้สินและสวนของทุน 1,250.733     1,169.664     81.070         6.93%

2562 การเปลี่ยนแปลง
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2.4  เงินงบประมาณที่ไดรับและการจายเงินนาํสงรัฐ

หนวย : ลานบาท

เงินงบประมาณที่ไดรับ 93.754         107.629        

การจายเงินนาํสงรัฐ -              -              

หมายเหตุ

การจายเงินนําสงรฐั ป 2561 อยูระหวางประสานกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

2562 2561



คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ

กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ

องค์การ กล่ันกรองและ ตรวจสอบ ส่งเสริม ด้านการก ากับ บริหาร กิจการ ประเมินผล ด้านกฎหมาย ก าหนดกลยุทธ์ สรรหา พิจารณาผล พิจารณา

สะพานปลา ขับเคล่ือนงาน การประมง ดูแลกิจการท่ีดี ความเส่ียงและ สัมพันธ์ การปฏิบัติงาน และนโยบาย ผู้อ านวยการ ตอบแทน ผู้ด ารงต าแหน่ง

องค์การ และความ การควบคุม ของผู้อ านวยการ ทางด้านบริหาร ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการฝ่าย

สะพานปลา รับผิดชอบ ภายใน จัดการดิจิทัล (ระดับ ๙)

ต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม 11 คร้ัง รวม 10 คร้ัง รวม 7 คร้ัง รวม 3 คร้ัง รวม 6 คร้ัง รวม 4 คร้ัง รวม 8 คร้ัง รวม 4 คร้ัง รวม 4 คร้ัง รวม 7 คร้ัง รวม 3 คร้ัง รวม 1 คร้ัง รวม 1 คร้ัง

1. นายชวลิต ชูขจร 11/11 10/10 4/4

   (ประธานกรรมการ)

2. นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ 10/11 10/10 3/3

3. นายฆนัท ครุธกูล 9/10 9/9 6/6 3/3 7/7

4. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ 9/10 6/6

5. นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ 10/10 6/6 7/7 1/1 1/1

6. นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ 10/10 3/3 1/1 3/3

    (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

7. นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ 8/10 6/6 4/4 1/1

   (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

กรรมการท่ีครบวาระ

8.นางจิราวรรณ แย้มประยูร 1/1 1/1 1/1

9. นายอดิศร พร้อมเทพ 0/1

10. พลเรือเอก เริงฤทธ์ิ บุญส่งประเสริฐ 1/1 1/1 1/1

11. นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว 0/1 1/1

     (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 

หมายเหตุ  : ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ านวนคร้ังท่ีมาประชุม/จ านวนคร้ังท่ีมีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต าแหน่ง

คณะกรรมการองค์การสะพานปลาชุดเดิม ครบวาระเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 และได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการองค์การสะพานปลาชุดใหม่ เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2562

โดยบุคคลล าดับท่ี 1 และ 2 ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ เป็นวาระท่ี 2 ติดต่อกัน

รายช่ือคณะกรรมการ

สรุปการประชุมของกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา และคณะกรรมการชุดย่อย

ประจ าปีงบประมาณ 2562



คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ

กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ

องคการ กลั่นกรองและ ตรวจสอบ สงเสริม ดานการกํากับ บริหาร กิจการ ประเมินผล ดานกฎหมาย กําหนดกลยทุธ สรรหา พิจารณาผล พิจารณา

สะพานปลา ขับเคลื่อนงาน การประมง ดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยงและ สัมพันธ การปฏิบัติงาน และนโยบาย ผูอํานวยการ ตอบแทน ผูดํารงตําแหนง

องคการ และความ การควบคุม ของผูอํานวยการ ทางดานบริหาร ผูอํานวยการ ผูอํานวยการฝาย

สะพานปลา รับผิดชอบ ภายใน จัดการดิจิทัล (ระดับ ๙)

ตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม

รวม 11 ครั้ง รวม 10 ครั้ง รวม 7 ครั้ง รวม 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง รวม 4 ครั้ง รวม 8 ครั้ง รวม 4 ครั้ง รวม 4 ครั้ง รวม 7 ครั้ง รวม 3 ครั้ง รวม 1 ครั้ง รวม 1 ครั้ง

1. นายชวลิต ชูขจร 11/11 10/10 4/4

   (ประธานกรรมการ)

2. นายชนินทร ชลิศราพงศ 10/11 10/10 3/3

3. นายฆนัท ครุธกูล 9/10 9/9 6/6 3/3 7/7

4. นางรัชดาภรณ ราชเทวินทร 9/10 6/6

5. นายอุกฤษฏ มนูจันทรัถ 10/10 6/6 7/7 1/1 1/1

6. นางสาวจูอะดี พงศมณีรัตน 10/10 3/3 1/1 3/3

    (ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ)

7. นางสาวชุติมา ศรีปราชญ 8/10 6/6 4/4 1/1

   (ผูแทนกระทรวงการคลัง)

กรรมการที่ครบวาระ

8.นางจิราวรรณ แยมประยูร 1/1 1/1 1/1

9. นายอดิศร พรอมเทพ 0/1

10. พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญสงประเสริฐ 1/1 1/1 1/1

11. นางนงลักษณ ขวัญแกว 0/1 1/1

     (ผูแทนกระทรวงการคลัง) 

หมายเหตุ  : ตัวเลขในตาราง หมายถึง จํานวนครั้งท่ีมาประชุม/จํานวนครั้งท่ีมีการประชุมระหวางกรรมการอยูในตําแหนง

คณะกรรมการองคการสะพานปลาชุดเดิม ครบวาระเม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการองคการสะพานปลาชุดใหม เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2562

โดยบุคคลลําดับที่ 1 และ 2 ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการ เปนวาระที่ 2 ติดตอกัน

รายชื่อคณะกรรมการ

สรุปการประชุมของกรรมการในคณะกรรมการองคการสะพานปลา และคณะกรรมการชุดยอย

ประจําปงบประมาณ 2562



คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ
กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ
องคการ กลั่นกรองและ ตรวจสอบ สงเสริม ดานการกํากับ บริหาร กิจการ ประเมินผล ดานกฎหมาย กําหนดกลยุทธ สรรหา พิจารณาผล พิจารณา

สะพานปลา ขับเคล่ือนงาน การประมง ดูแลกิจการท่ีดี ความเส่ียงและ สัมพันธ การปฏิบัติงาน และนโยบาย ผูอํานวยการ ตอบแทน ผูดํารงตําแหนง
องคการ และความ การควบคมุ ของผูอํานวยการ ทางดานบริหาร ผูอํานวยการ ผูอํานวยการฝาย

สะพานปลา รับผิดชอบ ภายใน จัดการดิจิทัล (ระดับ ๙)
ตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม

1. นายชวลิต ชูขจร 97,500.00      75,000.00      22,500.00      195,000.00    
   (ประธานกรรมการ) -               
2. นายชนินทร ชลิศราพงศ 78,000.00      60,000.00      16,500.00      154,500.00    
3. นายฆนัท ครุธกูล 60,000.00      54,000.00      49,741.94      39,000.00      202,741.94    
4. นางรัชดาภรณ ราชเทวินทร 66,000.00      62,177.42      18,000.00      146,177.42    
5. นายอุกฤษฏ มนูจันทรัถ 72,000.00      25,500.00      60,000.00      7,500.00       165,000.00    
6. นางสาวจูอะดี พงศมณีรัตน 72,000.00      22,500.00      15,000.00      109,500.00    
    (ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ) -               
7. นางสาวชุติมา ศรีปราชญ 60,000.00      49,741.94      6,000.00       7,500.00       123,241.94    
   (ผูแทนกระทรวงการคลัง) -               
กรรมการท่ีครบวาระ -               
8.นางจิราวรรณ แยมประยูร 6,000.00       30,000.00      12,000.00      48,000.00      
9. นายอดิศร พรอมเทพ -               
10. พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญสงประเสริฐ6,000.00       12,000.00      7,500.00       25,500.00      
11. นางนงลักษณ ขวัญแกว 15,000.00      15,000.00      
     (ผูแทนกระทรวงการคลัง) -               

รวม 517,500.00    219,000.00    200,661.30    22,500.00      25,500.00      -               67,500.00      40,500.00      22,500.00      39,000.00      15,000.00      7,500.00       7,500.00       1,184,661.30 

หมายเหตุ

โดยบุคคลลําดับที่ 1 และ 2 ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการ เปนวาระที่ 2 ติดตอกัน

รวม

สรุปการประชุมของกรรมการในคณะกรรมการองคการสะพานปลา และคณะกรรมการชุดยอย
ประจําปงบประมาณ 2562

รายช่ือคณะกรรมการ

 : ตัวเลขในตาราง หมายถึง จํานวนครั้งท่ีมาประชุม/จํานวนครั้งที่มีการประชุมระหวางกรรมการอยูในตําแหนง
คณะกรรมการองคการสะพานปลาชุดเดิม ครบวาระเมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 และไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการองคการสะพานปลาชุดใหม เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2562



การบริหารความเส่ียง 
                    การบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้มีการพัฒนา

ระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลใน

การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ หัวข้อการบริหารจัดการองค์กร ดังนี ้

                    (๑) พัฒนาการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 

                         ๑.๑ ทบทวนปัจจัยเสี่ยงองค์กร 

                               ๑.๑.๑ ทบทวนจากปัจจัยเสี่ยงเดิมปี ๒๕๖๒ 

                                       - การดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจำปี ๒๕๖๒ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) 

                                         ปรับค่า L (โอกาสเกิด) 

                                       - EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) 

                                          ปรับค่า I (ผลกระทบ) และค่า L (โอกาสเกิด) 

                               ๑.๑.๒ ทบทวนจากตัวช้ีวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ ๓ ของผลการดำเนินงาน 

                                       ปี ๒๕๖๑ 

                                        - การนำระบบบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 

                                          มาใช้ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

                                        - การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร 

                                        - ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้จากการดำเนินงานไม่ได้ตามเปา้หมาย 

                                        - การปล่อยสินเชื่อไม่ได้ตามเป้าหมาย                                

                          ๑.๒ ปรับปรุงการจัดทำ Risk Map  

                                - ทบทวน Risk Map ตามประเด็นการปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงองค์กร 

                    (๒) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การสะพานปลามีปัจจัย

เสี่ยงที่สำคัญ ๑๐ ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

                         ๒.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) ๒ ปัจจัยเสี่ยง คือ  

                               ๒.๑.๑ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) 

                               ๒.๑.๒ การนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ไม่ได ้

                                       ตามเป้าหมาย (SR๒) 

                         ๒.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๓ ปัจจัยเสี่ยง คือ  

                               ๒.๒.๑ ระบบเครื่องช่ังดิจิทัลไม่สามารถใช้งานได ้(OR๑) 

                               ๒.๒.๒ การไม่ตอบสนองข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานของ อสป. (OR๒) 



แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ  (Statement  of  Directions : SOD) 

ที่มีต่อองค์การสะพานปลา 

 

  กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด  และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  เช่น  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  ฯลฯ  เพื่อสรุปแนวนโยบายผู้ถือหุ้น

ภาครัฐ  (Statement  of  Direction  :  SOD)  ที่มีต่อองค์การสะพานปลาที่จะใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลและชี้ประเด็นที่

องค์การสะพานปลาควรให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการ  รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการ

ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาต่อไป  ซึ่ง  SOD  ที่มีต่อองค์การสะพานปลามี  3  ระดับ  ดังนี ้

 

แนวนโยบายสำหรบัรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
 

1.  เป็นกลไกขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรม
มาภิบาล 

 
แนวนโยบายสำหรบัรัฐวิสาหกิจในสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
2.  เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อองค์การสะพานปลา 
 
3.  ปรับบทบาทองค์กรเพื่อดำเนินการในเชิงพาณิชย์ในการเป็นเครื่องมือของรัฐด้านการประมงและตลาดสัตว์น้ำ 
 
  จาก  SOD  ข้างต้น  เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบตัิที่เป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น  จึงได้กำหนดหลักการ
และแนวทางการดำเนินงานตาม  SOD  ดังนี ้

 
หลักการและแนวทางการดำเนนิงานตาม  SOD 

 
1.  กำหนดแนวทางการพัฒนาสถานที่เพื่อดำเนินกิจการให้ชัดเจน 
2.  จัดทำแผนปรับปรุงสะพานปลาให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย  และมาตรฐานข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศครบทุกแห่ง 
3.  จัดทำแผนธุรกิจเพื่อดำเนินการเชิงพาณิชย์ให้มีผลตอบแทนในระดับทีเ่หมาะสม  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร 



 

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

ความหมายของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทับซ้อน  
(CONFLICT OF INTERESTS) 

 

 คือ  สถานการณ์หรือการกระท าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของสาธารณะ       

มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกซ้อน โดยการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออิทธิพลทางการเมือง   ผ่านการกระท า          

การตัดสินใจหรือการใช้ดุลยพินิจ  ซ่ึงมีผลกระทบต่อการตัดสินหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่บุคคลนั้น

รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม  กล่าวคือการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติ

หน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม  

                   การขัดกันของผลประโยชน์   จึงเป็ นการแสวงหาผลป ระโยชน์ส่วนบุคคล  ซ่ึงอาจละเมิดต่ อ

จริยธรรมและกฎหมาย  เน่ืองจากผลประโยชน์ส่วนตัวได้เข้าแทรกแซงการใช้ดุลพินิจ  หรือกระบวนการตัดสินใจ  

ท าให้ผู้พิจารณา                 ต้องละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ  อันท าให้เกิดความเสียหายแก่

ผลประโยชน์ของสถาบันหรือองค์กร            ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมหรือสาธารณะ  

 

              การกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การสะพานปลา 

 1.  ผู้ปฏิบัติงานใช้ข้อมูลขององค์การสะพานปลา เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อ่ืน 
        2.  ผู้ปฏิบัติงานด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่เ ป็นคู่สัญญากับ    
องค์การสะพานปลา  หรือกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับองค์การสะพานปลาอันมีสภาพเป็นการค้า
ท านองเดียวกับกิจการขององค์การสะพานปลา  ไม่ว่าท าเพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่การด ารงต าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือต าแหน่งบริหารอ่ืน  โดยองค์การสะพานปลามอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
         3.  บุคคลในครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือเป็นผู้ถือ
หุ้น  รายใหญ่ในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับองค์การสะพานปลา   
 4.  ผู้ปฏิบัติงานรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน  ซ่ึงมิใช่ญาติหรือบุคคลในครอบครัวที่ไม่เป็นไปตามปกติ
ประเพณีนิยม  หรือที่ มีราคา  หรือมูลค่าเกินกว่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก าหนดไว้ 
 5.  ผู้ปฏิบัติงานยินยอม  หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ  ซ่ึงมีราคาหรือมูลค่า
เกินกว่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้   จากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ 



         6.  ผู้ปฏิบัติงานให้ของขวัญซ่ึงมีราคา  หรือมูลค่าเกินกว่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้แก่ผู้บังคับบัญชา  หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา 
         ทัง้น้ี  การรับหรือการให้ของขวัญตาม  (4)  ถึง  (6)  ถ้าเป็นไปตามปกติประเพณีนิยมและมีราคาหรือ
มูลค่า    ไม่เกินกว่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้  ให้สามารถกระท าได้ 
 
 เพ่ือให้การตัดสินใจ  หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเป็นไปด้วยความซ่ือตรง  เปิดเผย  และรักษา
ภาพพจน์   ที่ดีขององค์กรและเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  จึงก าหนดแนวปฏิ บัติ
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงาน  ดังต่อไปน้ี 
 1.  ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา  ให้จัดท ารายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดย
น าเสนอต่อประธานกรรมการองค์การสะพานปลา  ภายในวันที่  30  กันยายน  ของทุกปี  หรือเ ม่ือมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นในระหว่างปี  แล้วแต่กรณี 
 2.  ผู้ปฏิบัติตั ้งแต่รองผู้อ านวยการลงมา  ให้จัดท ารายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดย
น าเสนอตามสายงานการบังคับบัญชาจนถึงผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา  ภายในวันที่  30  กันยายน  ของ
ทุกปี  หรือเม่ือได้รับต าแหน่งใหม่  (กรณีการเล่ือน/การโยกย้าย)  หรือเม่ือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น
ในระหว่างปี  แล้วแต่กรณี 
 3.  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชัน้ 
     ผู้บังคับบัญชาต้องไม่แต่งตั ้งหรือมอบหมายให้ผู้ที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด
เป็นกรรมการ  หรือเป็นผู้พิจารณา  หรือเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล  ให้ความเห็น  หรือมีอ านาจสัง่การในเรื่องนั้น 
ๆ  เว้นแต่ไม่ทราบเรื่องนัน้มาก่อน 
 4.  ส าหรับกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีการกระท าที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้ผู้ปฏิบัติงานเปิดเผย
ข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชัน้ทันที  และให้ผู้ปฏิบัติงานผู้นัน้ขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการ  หรือ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนัน้ ๆ  เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการองค์การสะพานปลารับทราบและพิจารณาสัง่การต่อไป  
 5.  การรายงานเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้รายงานเป็นประจ าทุกปี  และในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นในระหว่างปีให้รายงานทันที  โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั ้น   
พร้อมส่งส าเนาให้แผนกระเบียบวินัย  ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  ตาม
แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เ พ่ือทราบและใช้ประกอบการด าเนินงานด้ านความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ขององค์การสะพานปลา 
 
 
 



ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ 
 
๑. ปัจจัยด้านการเมือง(Politics)   
 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมกับการประกอบอาชีพประมง และธุรกิจต่อเนื่องทั้งในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว และจังหวัดใกล้เคียง 
โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจประมงในเขตภาคใต้ตอนล่าง  และเป็นที่ตั้ งของท่าเทียบ
เรือประมงปัตตานีขององค์การสะพานปลาซึ่งในอดีตเคยมีปริมาณสินค้าสัตว์น้ำเป็นอันดับต้นๆ แต่ปัจจุบัน
ปริมาณสินค้าลดลงเกือบ ๕๐% 
๒. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ(Economics) 

๒.๑ ภาวการณ์ประมงซบเซา จากปัจจัยด้านลบหลายประการ ได้แก่ ปัญหาราคา
น้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่น้ำมันจัดเป็นต้นทุนหลักคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
ต้นทุนการทำประมงโดยรวม  ทำให้ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง เรือประมงบางส่วนต้องหยุดเป็นการ
ชั่วคราว หรือเลิกกิจการ ส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งในด้านปัจจัยการทำประมง และด้านที่ใช้
วัตถุดิบจากการประมง นอกจากนี้ปัญหาทรัพยากรประมงลดลงในทุกภูมิภาคของโลก ก็ทำให้ต้องใช้เวลาใน
การทำประมงนานขึ้น  แต่ผลผลิตประมงลดลง  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องไปถึงการที่ประเทศต่างๆ พยายามสร้าง
เงื่อนไขในการอนุญาตให้เรือประมงจากประเทศอื่นเข้าทำประมง   

๒.๒ ภาวะเศรษฐกิจโลก จากปัญหาด้านการเมือง การลงทุน ในหลายๆประเทศทำให้
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำกว่าที่แต่ละประเทศประมาณการไว้ในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นจากราคาน้ำมัน
ที่กระทบต้นทุนในทุกอุตสาหกรรม มีผลต่อเนื่องถึงอัตราเงินเฟ้อซึ่งสูงขึ้นตามลำดับ     

๒.๓ การส่งออก สถานการณ์การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำมีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะจาก
ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ได้แก่ จีนและเวียดนาม  ประกอบกับประเทศผู้นำเข้าสำคัญ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น มีกฎระเบียบที่เข้มงวดทำให้ต้องอาศัยการเจรจาทางการค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อลด
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
๓. ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Technology) 

๓.๑ การให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลาประเภท
ต่างๆ ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็นสาเหตุ
สำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลายอย่างที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ทำให้อาหารที่ใช้ปลาเป็นวัตถุดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปร
รูปต่างๆ ได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ 

๓.๒ มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลสัตว์น้ำ  จากการที ่สินค้าสัตว์น้ำเป็นสินค้า             
ที่เน่าเสียได้ง่าย และมีโอกาสได้รับการปนเปื้อนสูง ประกอบกับประเทศผู้นำเข้ามีมาตรการด้านสุขอนามัยการ
ดูแลรักษาสัตว์น้ำที่เข้มงวด ทำให้มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลรักษาสินค้าสัตว์น้ำมีความสำคัญ และเข้มงวด



มากขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐจะต้องเล็งเห็นความสำคัญและยอมทุ่มเทงบประมาณเพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยทั้ง
ระบบ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณลงทุนสูง โดยเฉพาะในส่วนของระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

๓.๓ ปัญหาอุณหภูมิสูงขึ้นของโลก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ อุณหภูมิของน้ำทะเล ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำทะเล ทำให้แหล่งการทำประมง และ
ปริมาณสัตว์น้ำเปลี่ยนแปลงไป  

๓.๔ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมจัดเป็นเรื่องที่ประชาคมโลกใน
ปัจจุบันให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในขณะที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงและการซื้อขายสัตว์น้ำ 
เป็นสาเหตุให้เกิดมลภาวะหลายอย่างกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องกลิ่น และน้ำเสียการดูแลในเรื่องดังกล่าวจึง
เป็นสิ่งจำเป็น แม้ว่าจะทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น  



แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

เรียน     คณะกรรมการองคก์ารสะพานปลา 

        องค์การสะพานปลาได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับส้ินสุดวนัท่ี  30  เดือน

กันยายน  พ.ศ.  2562  ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานก าหนด ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561  โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อให้ความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน     

ดา้นการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานท่ีเก่ียวกบัการเงิน  และไม่ใช่การเงิน  ท่ี

เช่ือถือได้  ทนัเวลา  และโปร่งใส  รวมทั้งด้านการปฏิบติัตามกฎ  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินงาน 

 จากการประเมินดังกล่าว  องค์การสะพานปลา  เห็นว่า  การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ

เพียงพอ  ปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง  และเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์

ปฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561  ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการองคก์าร

สะพานปลา 

 

 

            ลายมือช่ือ........................................................... 

                   (ดร.มณเฑียร  อินทร์นอ้ย) 

                     ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการองคก์ารสะพานปลา 

               วนัท่ี...27....เดือน...ธนัวาคม...พ.ศ....2562 



 

นโยบายและแนวทางปฏบิัตดิ้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  (CSR) 

ขององค์การสะพานปลา 

คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลากำหนด

นโยบายด้านต่าง ๆ รวม  4  ด้าน ได้แก่ 

 1. เสริมสร้างสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมของชุมชนชาวประมง ด้วยการส่งเสริมฐานะและ

สวัสดิการ ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาอาชีพการทำประมงอย่างยั่งยืน 

 2. การอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม    

3. เสริมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้

เสียขององค์กรฯ 

 4. นำหลักการพื้นฐานของ ISO26000 เป็นแนวทางในการส่งเสริมและขับเคลื่อนกระบวนการในการ

ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลาอย่างเป็นระบบ 

 
 

นโยบายและแนวทางปฏบิัตดิ้านการกำกับดูแลกิจการที่ด ี (CG) 

ขององค์การสะพานปลา 

 

  นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดขีององค์การสะพานปลา  4  ด้าน  ประกอบด้วย 

  1.  ด้านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

  2.  ด้านบริหารจัดการองค์กร 

   -  การจัดทำแผนวิสาหกิจ 

   -  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   -  การบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน 

   -  การตรวจสอบภายใน 

   -  การบริหารจัดการสารสนเทศ 

   -  รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานทางการเงิน 



   -  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

   -  ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

  3.  ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

  4.  ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (บุคลากรและการเรยีนรู้) 

 

   

 



กิจกรรมด้านการกำกับดูแลกจิการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา 
(CSR) ประจำปี ๒๕๖๒ 

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม        
ภายใต้ภารกิจขององค์การสะพานปลา และไม่อยู่ภายใต้ภารกิจขององค์การสะพานปลาในการสนับสนุน      
การพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งในส่วนของชุมชนประมงและชุมชนทั่วไป ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

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

๑. โครงการเครือข่ายองค์การสะพานปลารักษ์ถิ่น เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ.ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน 
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
โดยรอบพื้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการดูแล จั ดเก็บ และงดทิ้ง
ขยะลงในคลองสาธารณะซึ่งเป็นที่ตั้งของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
ของคนในชุมชนและผู้ประกอบการประมงชาวประมงที่มีธุรกรรมในสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  
รูปแบบกิจกรรม จัดเก็บขยะบริเวณโดยรอบบริเวณท่าเทียบเรือประมงหัวหิน ร่วมกับชาวประมงพื้นบ้าน 
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง (ผู้มีส่วนได้เสีย) ประมาณ ๕๐ คน โดยมี พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ 
ประธานคณะอนุกรรมการ CSR ให้เกียรติกล่าวเปิด และ นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู ้อำนวยการด้าน        
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นผูก้ล่าวรายงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒. โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน และ โครงการอบรมส่งเสริม
ความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ.
ภัตตาคารนิวรสทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ความรู้เกี ่ยวกับพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๖o มาตรการทางกฎหมาย
ประมง ปกครอง ป้องกัน เฝ้าระวัง บทกำหนดโทษ ผลของการทำผิดกฎหมาย และการมีส่วนร่วมการ
แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ของประเทศ ความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง ตามประการของกรมประมง ฯลฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย (ชาวประมง เจ้าของกิจการแพปลา ผล
ที่ได้ทำให้กลุ่มเป้าหมาย นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพประมงได้ถูกต้องตามกฎหมาย การ
ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ การอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำหายาก และปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาท่า
เทียบเรือประมงให้ได้มาตรฐานสากล สินค้าประมงเป็นที่ยอมรับของตลาดส่งออก โดยมี ผศ.มานพ กาญ
จนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ให้เกียรติกล่าวเปิดอบรม และ นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รอง
ผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
๓. พิธีส่งมอบปลากระป๋องพระราชทานให้แก่ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๑ และปล่อยขบวนรถลำเลียงปลา

กระป๋อง เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ.สำนักงานองค์การสะพานปลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำส่ง
มอบให้แก่สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ก่อน
นำไปมอบให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี นายชวลิต ชูขจร  ประธานกรรมการ
องค์การสะพานปลา(อสป.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากระป๋องพระราชทานให้แก่ ผู้แทนทัพเรือ    
ภาคที่ ๑ และปล่อยขบวนรถลำเลียงปลากระป๋อง ในการนี้ ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการ
องค์การสะพานปลา กล่าวว่า สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในภูมิภาคได้ประสานงานกับ
ผู้ประกอบการประมงร่วมบริจาคอาหารทะเลและปลากระป๋องผ่านท่าเทียบเรือประมง  ซึ่งในปีนี้ อสป. ได้
น้อมเกล้าถวายปลากระป๋อง จำนวน ๑o,ooo กระป๋อง ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน แก่
โครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ ป้องกันการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนที่มักพบมากในกลุ่มเยาวชนทาง
ภาคเหนือและพื้นที่ห่างฝั่ง เนื่องจาก  ปลาทะเลมีสารอาหารโปรตีน  แคลเซียม และไอโอดีนสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
๔. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง ในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์

น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนทะเลอ่าวไทย ประจำปี ๒๕๖๒  เมื ่อวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒องค์การสะพานปลาโดยสำนักงานส่งเสริมการประมง ร่วมกับท่าเทียบเรือประมงชุมพร 
เข้าร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีใข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัย
อ่อนทะเลอ่าวไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง องค์การสะพานปลา 
และหน่วยงานที่เกียวข้อง ร่วมจัดงาน โดยมี นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นประธานในพีธี มี
ผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน ๑,๔๖๐ คน ในกาลนี้ นางสมรัก บุษปธำรง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการ
พิเศษ เป็นผู้แทนองค์การสะพานปลา ร่วมมอบทุนการศึกษาขององค์การสะพานปลา จำนวน ๓๐ ทุน แก่
นักเรียนที่ยากจนในชุมชน ณ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
๕. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ ณ.ท่าเทียบเรือชุมพร 

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อรณรงค์การมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อสังคมชุมชน ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมให้คงอยู่ อีกทั้ง สนับสนุนนโยบายด้าน
สุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงประกอบด้วย การจัดเก็บขยะ ล้างทำความสะอาดบริเวณท่า
เทียบเรือประมงชุมพร ปลูกต้นไม้ ดูแลฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว โดยมีชาวประมง แพปลา ผู้ประกอบการที่ใช้
บริการในบริเวณท่าเทียบเรือประมง คณะครูและนักเรียน และประชาชนทั่วไป (กลุ่มเป้าหมาย) เข้าร่วมใน
โครงการ จำนวน ๓๗๘ คน ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการประมง และท่าเทียบเรือประมงชุมพร ให้การ
สนับสนุนด้านสันทนาการและกีฬาแก่คณะครูและนักเรียน เป็นอุปกรณ์เครื่องเสียงและอุปกรณ์กีฬา โดยมี 
นายพงศธร เนื่องชุมพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ 
นางสมรัก บุษปธำรง ผู้อำนวยการฝ่ายสง่เสริมและโครงการพิเศษกล่าวรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

๖. โครงการสะพานปลารวมใจจิตอาสากำจัดขยะทะเล วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการลด คัดแยก 
กำจัด ขยะทะเลให้กับชาวประมง ผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง จัดกิจกรรมรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์สร้างตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบของขยะทะเลต่อระบบนิเวศน์ทางทะเลและผู้บริโภคสัตว์
น้ำ กำจัดขยะทะเล บริเวณสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาที่มีกิจกรรมขน
ถ่ายสัตว์น้ำและแพปลาอย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้ประกอบการและเครือข่ายจิตอาสาทุกภาคส่วน 

 เป้าหมานของโครงการ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งที่มีกิจกรรมขนถ่ายสัตว์น้ำและแพ
ปลาขององค์การสะพานปลา กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการ พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คนต่อสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ แห่ง สามารถบูรณาการร่วมกับเครือข่าย
จิตอาสาในพื้นที่ ปริมาณขยะ จำแนกตามประเภท ขยะพลาสติก ขยะโฟม ซึ่งการดำเนินการรายงานผล
โดย สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง รายงานผลตามแบบฟอร์มทางออนไลน์ สแกน            

QR CODE เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ให้กับ สำนักงานส่งเสริมการประมง เป็น
ผู้ร่วมรวมเพื่อนำข้อมูลมาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

สะพานปลาสมุทรปราการ 

 

 

  
 

 

สะพานปลาสมุทรสาคร 

 

 

 

 

 



 

ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 

 

 

 

 

ท่าเทียบเรือประมงสุราษธานี 

 

 

 

     

ท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี 

 

 

 

 
 

สะพานปลานครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 



 

 ท่าเทียบเรือประมงภูเกต็ 

 

 

 

 

ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 

 

 

 

 

 

ท่าเทียบเรือประมงระนอง 

 

 

 

 

ท่าเทียบเรือประมงสตูล 

 

 

 

 

 

 



 

ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 

 

 

 

 

 

 

ท่าเทียบเรือประมง ทร.นราธิวาส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการดำเนินงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา 

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
............................... 

เสนอ  คณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

คณะกรรมการตรวจสอบขององค ์การสะพานปลา ประกอบด ้วย กรรมการอ ิสระ                 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ การบริหารองค์กร และกฎหมาย โดยได้รับ
การแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ตามคำสั่งองค์การสะพานปลาที่ ๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่               
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ได้แก่ 
   ๑.  นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  ๒.  นางสาวชุติมา  ศรีปราชญ์   กรรมการ 
  ๓.  นายฆนัท  ครธุกูล    กรรมการ 
  ๔.  ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  เลขานุการ 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๕  

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม ๖ ครั้ง แบ่งเป็น เรื่องเพื่อ
พิจารณา ๒๖ เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ ๑๓ เรื่อง และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
เป็นประจำทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญดังนี้ 

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑. สอบทานความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 

     คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานผลประกอบการและรายงานทางการเงินขององค์การ
สะพานปลารายไตรมาสและรายปี มีการหารือร่วมกันกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะผู้สอบ
บัญชีในเรื่องความถูกต้องของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ และประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่ อ           
งบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ
มาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือ
ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานผลประกอบการและรายงานทางการเงินขององค์การสะพานปลา
ดังนี ้

 



 ๒ 

๑.๑ สอบทานและพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินขององค์การสะพานปลา  
จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

๑.๒ สอบทานและพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินขององค์การสะพานปลา 
จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑.๓ สอบทานและพิจารณารายงานงบการเง ินและผลการดำเน ินง านขององค์การ       
สะพานปลา ไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมรายงานและบทวิเคราะห์เพิ่มเติมของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  ๒. สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการสอบทานระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณา
จากรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  รายงานผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมภายใน เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนมีการสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงและ
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลามีความเหมาะสม    
มีประสิทธิภาพ และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทาน
ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ดังนี ้

๒.๑ รับทราบรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๒.๒ รับทราบรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๓ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

๓. สอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย   
ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๑ สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่าหน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาอย่างเข้มงวด 

๓.๒ สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน  

๓.๓ สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ และรายไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

๓.๔ สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ รายไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

๔. สอบทานการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๔.๑ พิจารณาและเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายในที่สำนักงานบัญชี ฝ่ายบัญชี
การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตดังนี้  



 ๓ 

๔.๑.๑ กรณีเงินค้างจ่ายค่าเช่าที ่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์          

ที่สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ เป็นเงิน ๓.๕๐๒ ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลาเกินกว่า     

๑๐ ปี ให้สำนักงานบัญชี ฝ่ายบัญชีการเงินประสานงานกับสำนักงานกฎหมาย ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กรในการ

ติดตามเงินค้างจ่ายดังกล่าวให้ถูกต้องแล้วรายงานผลการติดตามความคืบหน้าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

๔.๑.๒ ให้สำนักงานบัญชี ฝ่ายบัญชีการเงินมีกระบวนการติดตามเงินค้างจ่ายรายการ   

อื่น ๆ ในงบการเงิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเงินค้างจ่ายเป็นเวลานาน 

๔.๑.๓ องค์การสะพานปลาควรจัดส่งเจ้าหน้าที่บัญชีเข้ารับการฝึกอบรมด้านบัญชี       

ให้สอดรับกับมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมอยู่เสมอ 

๔.๒ พิจารณาและเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายในที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมง

ภูเก็ต คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตดังนี้ 

๔.๒.๑ เนื่องจากในแต่ละวันมีการจัดเก็บเงินรายได้ต่าง ๆ เป็นเงินสดจำนวนมาก จึงให้
หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตควบคุมดูแลการนำส่งเงินรายได้จากเจ้าหน้าที่สถานที่ที่เข้าเวรแต่ละวัน
ให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อนำฝากเข้าธนาคารให้ครบถ้วนถูกต้อง 

๔.๒.๒ ให้สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตจัดทำบันทึกสั่งการการนำส่งเงินรายได้ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานที่และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับระ เบียบข้อบังคับขององค์การ
สะพานปลา 
                         ๔.๓ พิจารณาและเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง การรายงานการบันทึก
ข้อมูลเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง
ขององค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่สำนักงานติดตามและประเมินผล ฝ่ายยุทธศาสตร์       
การพัฒนา  

๔.๔ พิจารณาและเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายในที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมง
ระนอง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตดังนี้ 

     ๔.๔.๑ กรณีพบว่าทรัพย์สินจากการก่อสร้างโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบ
เรือประมงระนอง ซึ ่งเป็นงบผูกพัน ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๖๓.๘๐๐ ล้านบาท ชำรุดใช้การไม่ได้         
หลายรายการ ได้แก่ โรงคลุมคัดเลือกและประมูลสัตว์น้ำ ๑ โรงคลุมคัดเลือกและประมูลสัตว์น้ำ ๒ (ตลาดสินค้า
สัตว์น้ำเพื่อการส่งออก) บ้านพักพนักงานระบบท่อส่งออกน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย และอาคารสำนักงานควบคุม
ระบบน้ำ ให้องค์การสะพานปลาเร่งรัดผู้รับเหมาก่อสร้างให้รีบดำเนินการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดใช้การไม่ได้
ก่อนครบกำหนดการประกันผลงานจะสิ้นสุดในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 

     ๔.๔.๒ ก่อนจัดทำโครงการก่อสร้าง ให้องค์การสะพานปลาจัดทำแผนการใช้ประโยชน์
อย่างชัดเจน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการ (Project Feasibility Study) ว่าคุ้มค่าในการ      
ใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง และการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นต้น  

     ๔.๔.๓ องค์การสะพานปลาควรจัดฝึกอบรมพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อเพิ่ม
ความรู้ให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสด ุ



 ๔ 

     ๔.๔.๔ สำหรับการจัดทำทะเบียนคุมใบขนสินค้าผ่านท่าและใบรับเงิน (ทร.๑๘) องค์การ
สะพานปลาควรใช้การควบคุมภายในด้วยการนำระบบสารสนเทศมาทดแทนการสั่งพิมพ์ด้วยกระดาษ เพื่อให้มี  
การสอบทานงานในระบบระหว่างกันของผู้บริหารหน่วยรับตรวจ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่
ภาคสนาม  

๕. เรื่องอื่น ๆ  

๕.๑ เห็นชอบการขออนุมัติใช้แบบและวิธีประเมินตนเองของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

๕.๒ เห็นชอบการทบทวนแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๕.๓ เห็นชอบการประชุมกับฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตดังนี้ 
๕.๓.๑ ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

องค์การสะพานปลาต้องทบทวนคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน และควรมีกระบวนการ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร (SIP) อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับสูงมากลดลงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้  

           ๕.๓.๒ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลาต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ        
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยปฏิบัติงาน ทั้งนี้แผนเทคโนโลยีสารสนเทศต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์การ     
สะพานปลา 

๕.๓.๓ ฝ่ายบัญชีการเง ิน องค์การสะพานปลาต้องเร่งจัดทำรายงานงบการเงิน         
เพื่อรายงานต่อผู้บริหารรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเบิกจ่ายงบแผ่นดิน       
ใหเ้ป็นไปตามที่กำหนด 

                           ๕.๓.๔ ฝ่ายสินเชื ่อและการบริหารการตลาด องค์การสะพานปลาควรศึกษาระบบ     
การรับประกันการชำระหนี้โดยอาจให้หน่วยงานอื่นมารับผิดชอบแทนเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  

๕.๓.๕ ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ และ ๒ องค์การสะพานปลาควร
เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนรองรับในกรณีที่มีการร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่มีปัญหาในการชำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การสะพานปลา และต้อง เสริมสร้างศักยภาพของ  
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ 

๕.๔ เห็นชอบการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๕.๕ เห็นชอบการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๕.๖ เห็นชอบการประชุมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ตัวแทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีประเด็นจากการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 

๒๕๖๑ ดังนี ้



 ๕ 

๕.๖.๑ การปรับปรุงรายการบัญชี จากการตรวจรับรองงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ 
สตง. มีข้อสังเกตว่า องค์การสะพานปลามีเงินค้างรับและเงินค้างจ่ายที่มีระยะเวลานานเกิน ๑ ปี รวมทั้งไม่ได้      
จัดประเภทรายการเงินประกันสัญญาที่มีระยะเวลาภายใน ๑ ปี เป็นหนี้สินหนุนเวียน ดังนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า ให้องค์การสะพานปลาตอบข้อสังเกตของ สตง. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามที่ร้องขอ 

๕.๖.๒ การออกใบเสร็จรับเงินของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พบว่าสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมงมีการออกใบเสร็จรับเงินที่มีรูปแบบต่างกันและไม่ระบุประเภทสัตว์น้ำ เมื่อตรวจสอบ
จำนวนเงินที่จัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมเทียบกับอัตราค่าธรรมเนียมแล้วพบว่า  ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสัตว์น้ำ
ประเภทใด รวมทั้งไม่ระบุสาขาและที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ขณะนี้     
มีการจัดเตรียมระบบการออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีอย่างย่อโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld 
Computer) แล้ว โดยต้นฉบับจัดส่งแก่ผู้ประกอบการ สำหรับสำเนาให้จัดเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบเพื่อค้นหาและ
ตรวจสอบได้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อ สตง. ต่อไป 

๕.๗ เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ และ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตว่า  

๕.๗.๑ พบว่าสำนักงานท่าเทียบประมงภูเก็ตยังคงมีความเสี่ยงในระดับสูงอยู่ จึงให้     
ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบที่สำนักงานท่าเทียบประมงภูเก็ตเพิ ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยรับตรวจในปี ๒๕๖๓       
เพื่อติดตามผลการตรวจสอบในปีก่อน 

๕.๗.๒ สำหรับการสอบทานกระบวนงานการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
สำหรับพนักงานและผู้บริหารองค์การสะพานปลาประจำปี และการสอบทานกระบวนการบริหารจัดการที่ดี
เกี่ยวกับจริยธรรม (จรรยาบรรณ) สำหรับพนักงานและผู้บริหารองค์การสะพานปลาประจำปีที่สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหฝ้่ายตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบปีเว้นปี 

๕.๗.๓ ด้วยฝ่ายตรวจสอบภายในมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในน้อยรายไม่สอดคล้องกับ
จำนวนวันทำการประจำปี องค์การสะพานปลาควรพิจารณาจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อลด     
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

๕.๘ เห็นชอบแผนการฝึกอบรม/สัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๕.๙ เห็นชอบการประเมินทักษะของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๕.๑๐ เห็นชอบการสอบทานระบบการตรวจสอบภายในที ่ด ีและความเป็นอิสระของ         

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๕.๑๑ เห็นชอบรายงานสรุปผลการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะจากฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประสานงานกับหน่วยงานควบคุมภายใน (ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน)        
เพื่อทราบความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้ 

           ๕.๑๑.๑ การต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์กับผู้เช่า จำนวน ๕ ราย ที่สำนักงาน      
ท่าเทียบเรือประมงสตูล  



 ๖ 

           ๕.๑๑.๒ หากองค์การสะพานปลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน         
ด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงหลังสวนแล้วเสร็จ ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานการติดตามการจัดทำสัญญา
เช่าอาคารพาณิชย์เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

๕.๑๒ เห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ 
๕.๑๓ เห็นชอบการเลื่อนระดับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
๕.๑๔ เห็นชอบการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
๕.๑๕ รับทราบกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ภายใต้บันทึกข้อตกลง

ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ และผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๕.๑๖ รับทราบรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงานที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
๕.๑๗ รับทราบผลการประเมินการตรวจสอบภายในขององค์การสะพานปลา ประจำปีบัญชี 

๒๕๖๑ จากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
๕.๑๘ รับทราบประโยชน์และอุปสรรคในการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (Audit 

Support System : A2S) คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อสังเกตว่า เนื่องจากค่าบำรุงรักษาระบบ 
A2S มีค่าใช้จ่ายสูง ประกอบกับองค์การสะพานปลามีผลประกอบการขาดทุน จึงให้ฝ่ายตรวจสอบภายในใช้ระบบ 
A2S ไปพลางก่อน หากพบความผิดปกติจากการใช้ระบบเมื่อใด ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในประสานไปยังฝ่าย
ตรวจสอบสำนักงานใหญ่ของ ธอส. เพื่อแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นต่อไป 

๕.๑๙ รับทราบประเด็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๒  

๕.๒๐ รับทราบรายงานผลการปรับปรุงการดำเนินงานตามแบบประเมินผลการบริหารจัดการ
องค์กร ด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ 
 

              (ลงนาม)  ............................................................ 
                               (นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์) 
                 ประธานกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา 
                         วันที่   ๘    เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒                      



แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ องคก์ารสะพานปลา 

  แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การสะพานปลามีแผนงาน/โครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์รวม ๒๔ โครงการ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับธุรกิจสะพานปลาสู่ศูนย์กลางการขนถ่ายตลาดสัตว์น้ำและตลาด กลางผลิตภัณฑ์
สัตว์นำ้อย่างครบวงจรที่สามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล 
  การพัฒนาการตลาดสัตว์น้ำจัดเป็นภารกิจหลักขององค์การสะพานปลาซึ่งได้มีการดำเนินงาน  
มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาทำให้องค์การ
สะพานปลาต้องปรับแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการพัฒนาอาจแยกได้เป็นสอง
ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ การพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หรือด้าน hardware และการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการระบบตลาด ตลอดจนระบบข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือ software โดยองค์การสะพาน
ปลาได้กำหนดแผนงานและโครงการในปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วยกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ เร่งรัดการปรบัปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นมาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาระบบการให้บริการตลาดสัตว์นำ้และผลิตภัณฑ์อย่างมีมาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาระบบขนส่งและระบบ Supply Chain ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล 

 ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๘ โครงการ 
 ๑) โครงการพฒันาสะพานปลากรุงเทพ 
 ๒) โครงการปรับปรุงประสทิธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขอนามัย 
 ๓) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงชุมพร 
 ๔) โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงระบบผลิตน้ำสะอาด 
 ๕) โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 
 ๖) โครงการพฒันาท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 
 ๗) โครงการพฒันาเครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น้ำ 
 ๘) โครงการกอ่สร้างที่จอดรถท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพื่อเพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการแสวงหารายได ้

  จากการที่รายได้หลักจากการดำเนินงานด้านการให้บริการสถานที่ขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์
น้ำมีแนวโน้มลดลงตามภาวะประมงในสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้องค์การสะพานปลาต้องกำหนดกลยุทธ์ใน
การ       หารายได้เพิ่มจากกิจกรรมอื่นๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมประมงในบริเวณพื้นที่สะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมงต่างๆ เช่น ก่อสร้างอาคารแพปลา ให้เช่าพื้นที่แปรรูปสินค้าสัตว์น้ำและเช่าพ้ืนที่โรง
น้ำแข็งสำหรับรักษาคณุภาพสัตว์น้ำ โดยกำหนดแผนงานและโครงการภายใต้กลยุทธ์รายละเอียด ดังน้ี 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาประสทิธิภาพการตลาดองค์กร  
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาประสทิธิภาพการเก็บรายได้คา่ธรรมเนียมและคา่เช่าให้เพิ่มขึ้น  
กลยุทธ์ที ่๒.๓ พัฒนาพัฒนาและขยายโอกาสหารายได้จากทรัพย์สินให้มากขึ้น 



 ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๒ โครงการ    
 ๑) โครงการพฒันาพ้ืนที่สะพานปลาสมุทรปราการ 
 ๒) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การสะพานปลา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขยายการสง่เสริมอาชพีและความเป็นอยู่ชาวประมง  

  เพื่อส่งเสริมการทำประมงถูกกฎหมายสู่ความอย่างยั่งยืนพร้อมลดปัญหาสร้างภาพลักษณ์ 
โครงการนี้จะเป็นการพัฒนาความรูย้กระดับให้กับกลุ่มเปา้หมายให้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของ 
กฎหมาย โทษ ข้อกำหนดและประโยชน์ต่างๆ จากพระราชบญัญัติการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ พระราช
กำหนดการ ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นการปรับเปลี่ยน พัฒนา ยกระดับ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้
เป็นสถานที่ขนถ่ายสินค้าสัตว์นำ้ที่ได้มาตรฐาน EU โดยมุ่งหวังให้สะพานปลาและท่าเทยีบเรือประมงของ
องค์การสะพานปลาทุกแห่งเป็นที่ยอมรับทัง้ตลาดส่งออกและผู้บริโภคภายในประเทศ เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์
การดำเนินงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖ ได้แก่ การจัดส่งเสริมฐานะ
สวัสดิการหรืออาชีพของชาวประมงจัดเป็นภารกิจเชิงสังคมซึ่งองค์การสะพานปลาให้ความสำคัญและ
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งกับกลุ่มชาวประมงและผู้ประกอบการธุรกิจประมงต่าง ๆ ประกอบด้วย ๓ กล
ยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมการใช้องคค์วามรู้ดา้นธุรกิจประมง  
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ขยายการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาอาชีพชาวประมงและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
 ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๖ โครงการ  
 ๑) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน  
 ๒) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกบัองค์การสะพานปลา  
 ๓) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง  
 ๔) โครงการสนิค้าประมงถูกกฎหมายตรวจสอบยอ้นกลับได้ปลอดภัยจากสารฟอร์มาลนิ 

 ๕) โครงการสนิเช่ือเพ่ือส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย(โครงการ๑๖) 
 ๖) โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดตั้งตลาดประมงพื้นบ้านอำเภอหัวหิน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสรา้งระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลย ี
  การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรเป็นการดำเนินงานในเชิงบรูณาการ   
ที่จะต้องยกระดับองค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในทางธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการ 
บริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วที่ 
เหมาะสมกับองค์กร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ์องค์กร การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจขององค์กรในการ
บริหารจัดการอสังหาริมทรพัย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บ
รายได้ เป็นต้น และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
เปน็ไปตามนโยบายที่กระทรวงการคลังกำหนดรายละเอียด ดังนี้ 
 



กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึน้  
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เพิ่มประสิทธภิาพการบรหิารจัดการ  
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบฐานข้อมูลและดิจิทัล 
 ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๗ โครงการ 
 ๑) แผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี ๒๕๖๓  
 ๒) โครงการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job Specification)  ของพนกังานองค์การ
สะพานปลา  
 ๓) โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการองค์กร (KM)  
 ๔) โครงการทบทวนคู่มือการกำหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคณุลักษณะที่จำเป็นต่องาน
(Competency) ขององค์การสะพานปลาประจำปี ๒๕๑๓ 
 ๕) โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
 ๖) โครงการบริหารและพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
 ๗) โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร ์(EVM) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยทุธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมภบิาลที่ดีขององค์กร 
  สร้างแผนการจัดการความเสี่ยงที่ดีเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควร
ปรับปรุง กระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งนำ
ระบบ ITA มาปรับใช้ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย
๔.๐ 
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนิงานของหน่วยงาน  
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนากระบวนการให้บริการ/การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วน
เสีย  
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรูแ้ละสมรรถนะสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 
 รวมจำนวน ๑ โครงการ 
 ๑) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน 
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