๑

คำนำ
การจั ด ทำ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ๒๕๖๔ องค์ ก ารสะพานปลา (ฉบั บ ทบทวน) ได้ จั ด ขึ้ น
ภายใต้แนวทางการบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์ของรัฐบาล หรือยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ารสะพานปลา ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น ขององค์ ก ารสะพานปลาใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนงานและโครงการ ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้อย่ างเป็นรูปธรรม สามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนของการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาเอง ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
สำนั ก งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานได้ ร วบรวมโครงการภายใต้ แ ผนงานและยุ ท ธศาสตร์
จากหน่ ว ยงานทุ ก ฝ่ ายจั ด ทำเป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ๒๕๖๔ องค์ ก ารสะพานปลา (ฉบั บ ทบทวน) ดั งมี
รายละเอียดปรากฏใน แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ องค์การสะพานปลา (ฉบับทบทวน) นี้

สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

๒

สารบัญ
บทที่ ๑
บทที่ ๒

บทนำ
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ องค์การสะพานปลา (ฉบับทบทวน)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งการบริ ห ารจั ด การสู่ อ งค์ ก รที่ ทั น สมั ยอย่ า ง
มีธรรมาภิบาล
๑) โครงการพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลาประจำปี ๒๕๖๔
๒) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา
๓) โครงการแผนปฏิบัติงานของแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๔) โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา
๕) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงาน
๖) โครงการการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
๗) โครงการนำร่อง Digital Transformation ระยะที่ ๑ (Module ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและบัญชี)
๘) โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๒ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการสะพานปลาและท่ าเที ยบเรื อ
ประมงให้ถูกสุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล
๑) โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ
๒) โครงการปรั บ ปรุ งพื้ น โรงคลุ ม คั ด เลื อ กสั ต ว์ น้ ำ งานระบบน้ ำ สะอาดและ
งานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร
๓) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)
๔) โครงการสินค้าประมงถูกกฎหมายตรวจสอบย้อนกลับปลอดภัยจากสารฟอร์มาลีน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ สร้ างศั กยภาพการจั ดหารายได้ และพั ฒ นาสะพานปลาท่ าเที ยบ
เรือประมงให้ทันสมัย
๑) โครงการหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๒) โครงการหารายได้จากการดำเนินกิจกรรมตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการ
ให้มีความเติบโตและยั่งยืนในอาชีพประมง
๑) โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพผู้ประกอบธุรกิจประมง
๒) โครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมงพื้นบ้าน
๓) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ๑๖)
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๓

บทที่ ๑
บทนำ
ตามที่ รั ฐบาลได้ มี นโยบายการขั บเคลื่ อนประเทศไทยโดยได้ มี การจั ดทำยุ ทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ขึ้นพร้อมทั้งให้ ทุกส่ วนราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานของหน่วยงานให้ ส อดคล้องกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานมี ก ารดำเนิ น การที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงหรื อ อุ ป กรณ์ ร่ ว มกั น
เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ต่ อ ประเทศชาติ อั น จะนำประเทศไปสู่ วิ สั ย ทั ศ น์
ของรัฐบาลคือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ องค์การสะพานปลา (ฉบับทบทวน) องค์การสะพานปลา
จึงได้ดำเนินการภายใต้นโยบายรัฐบาล โดยการจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและโครงการให้มีความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ของชาติ ๒๐ ปีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
๒. ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
๓. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารแผนการลงทุนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ สนั บ สนุ น การใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
Thailand ๔.๐ และแผน DE
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมภิบาลที่ดีขององค์กร
สำหรับ การจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ขององค์การสะพานปลา
ได้ดำเนินการโดยเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พั นธกิจ กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดังนี้

๔

๕

๖

๗

วิสัยทัศน์
“ องค์การสะพานปลาเป็นผู้นำในการบริหารจัดการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำที่ถูกสุขอนามัย
ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ”
พันธกิจ
๑. พัฒนาและบริหารจัดการสะพานปลาท่าเทียบเรือ (ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ)
อย่างมีมาตรฐานสุขอนามัย และเป็นธรรม โดยจัดให้มีสถานที่ขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสุขอนามัย
รวมถึงระบบตลาดที่เป็นธรรม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่ชาวประมง ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค
๒. จัดเก็บค่าใช้บริการสะพานปลาท่าเทียบเรือและการใช้ทรัพย์สินสะพานปลาท่าเทียบเรือโดย
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการหารายได้ จ ากการดำเนิ น งานตามภารกิ จ และการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
๓. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ความรู้ เทคโนโลยี และอาชี พ ให้ แ ก่ ช าวประมง เป็ น การช่ ว ยเหลื อ
โดยใช้เงินทุนส่งเสริมการประมง เพื่อส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และบูรณะหมู่บ้านประมง รวมถึง
สนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานให้กับสถาบันการประมงต่าง ๆ การสนับสนุนงานวิจัยด้านประมง และการให้
ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง
๔. พัฒนาระบบการบริหารองค์กร และฐานะการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ โดย
การเพิ่มขีดความสามารถบริห ารจัดการ พั ฒ นาศักยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล
การยกระดั บ ขีดความสามารถในการบริหารจั ดการองค์ กร เป็ นการดำเนิ นงานในเชิ งบู รณาการ
ที่จะต้องยกระดับองค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภ าพในทางธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วที่เหมาะสม
กับ องค์กร การนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลการพัฒ นาทรัพ ยากรบุ คคล
การประชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก ร การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางธุ ร กิ จ ขององค์ ก รในการบริ ห ารจั ด การ
อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น และ
การสร้างแผนการจัดการความเสี่ ยงที่ดีเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพควรปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งนำระบบ ITA มาปรับใช้ควรพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูก
สุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล
เป็นภารกิจสำคัญอีกส่วนหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา โดยการ
ช่ว ยเหลื อส่ งเสริ มฐานะและสวัส ดิการและการประกอบอาชีพ ให้ แก่ช าวประมง รวมถึงสนับ สนุ นเงิน ทุนในการ
ดำเนินงานให้แก่สมาคมประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรทำประมงต่าง ๆ เงินทุนที่นำมาช่วยเหลือดังกล่าว
เรี ย ก ว่ า เงิ น ทุ น ส่ ง เส ริ ม ก า ร ป ร ะ ม ง ซึ่ ง ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ จั ด ร ะ เบี ย บ กิ จ ก า ร แ พ ป ล า
พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ ก ำหนดให้ อ งค์ ก ารสะพานปลาแบ่ ง เงิ น ค่ า บริ ก ารที่ เรี ย กเก็ บ จากผู้ ประกอบกิ จ การแพปลา
ร้อยละ ๒๕ ของค่าบริการที่เก็บ ได้นำมาใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการประมง
๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือปลาให้ทันสมัย
การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร เป็นการดำเนินงานในเชิงบูรณาการที่
จะต้ อ งยกระดั บ องค์ ก รในด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในทางธุ ร กิ จ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒ น าอย่างรวดเร็วที่
เหมาะสมกับองค์กร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาทรัพยากร
บุ คคล การประชาสั มพัน ธ์องค์กร การพัฒ นาเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภ าพทางธุรกิจขององค์กร ในการบริห ารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มีค วาม
เติบโตและยั่งยืนในอาชีพประมง
การพั ฒ นาตลาดและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระมงไทยมาตรฐานสากล เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น
ในการยกระดับ สิ น ค้าและผลิ ตภัณ ฑ์ ป ระมงไทยสู่ มาตรฐานสากลตั้งแต่ด้านโครงสร้างพื้นฐานของตลาดสั ตว์น้ำ
และท่ าเที ย บเรื อ ประมงที่ จ ะต้ องได้ ม าตรฐานด้ านสุ ข อนามั ย ตลอดจน การขนถ่ ายและการดู แ ลรั กษาสั ต ว์น้ ำ
ที่ จ ะต้ อ งได้ ม าตรฐานสุ ข อนามั ย เช่ น กั น นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งให้ ค วามสำคั ญ กั บ กา รส่ ง เสริ ม การทำประมง
ที่ ถู ก กฎหมายและยั่ ง ยื น ตลอดจน เสริ ม สร้ า งเข็ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชาวประมง สถาบั น ประมง ตลอดจนธุ ร กิ จ
ที่ เกี่ย วข้อ ง เพื่ อ ให้ ยุ ท ธศาสตร์ นี้ ส ามารถขับ เคลื่ อ นตามนโยบายของรัฐ บาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าตามลำดับ
ยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา กำหนดไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล
๑) กลยุทธ์ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
๒) กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร (Digital
Transformation)
๓) กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร Core Business Enablers
๔) กลยุทธ์ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
๒. ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัย
ได้รับมาตรฐานสากล
๑) กลยุทธ์เร่งรัดการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ถูกสุขอนามัย
๒) กลยุทธ์พัฒนาสะพานปลากรุงเทพสู่ระดับสากล
๓) กลยุทธ์พัฒนาระบบการให้บริการตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อย่างทันสมัย
๔) กลยุทธ์พัฒนาระบบขนส่งและระบบ supply chain ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๓. ยุทธศาสตร์สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือปลาให้ทันสมัย
๑) กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการตลาดองค์กร (Marketing)
๒) กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้เพิ่มขึ้น
๓) กลยุทธ์พัฒนาและขยายโอกาสหารายได้จากทรัพย์สินให้มากขึ้น
๔) กลยุทธ์พัฒนาสะพานปลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกของประเทศ
๔. ยุทธศาสตร์ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มีความเติบโตและ
ยั่งยืนในอาชีพประมง
๑) กลยุทธ์สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจประมงและพันธมิตรธุรกิจ
๒) กลยุทธ์ขยายและส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจประมงและพัฒนาอาชีพ
๓) กลยุทธ์พัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการแพปลาให้มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยและทันสมัย
๔) กลยุทธ์ส่งเสริมสวัสดิการชาวประมงพื้นบ้าน
๙

๑๐

๑๑

บทที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน)
แผนปฏิ บั ติ การประจำปี ๒๕๖๔ องค์ การสะพานปลา มี แ ผนงาน/โครงการภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความทันสมัยและธรรมาภิบาล
การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร เป็นการดำเนินงานในเชิงบูรณาการที่จะต้อง
ยกระดับองค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในทางธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
องค์กร ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วที่เหมาะสมกับองค์กร การ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ์
องค์กร การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจขององค์กร ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงการคลังกำหนดรายละเอียด
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
กลยุ ท ธ์ ที่ ๑.๒ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การด้ ว ยเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ทั้ ง ระบบอย่ า งครบวงจร
(Digital Transformation)
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร Core Business Enablers
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๘ โครงการ
๑) โครงการพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลาประจำปี ๒๕๖๔
๒) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา
๓) โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม
๔) โครงการแผนปฏิบัติงานของแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๕) โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๖) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน
๗) โครงการการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
๘) โครงการนำร่อง Digital Transformation ระยะที่ ๑ (Module ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและบัญชี)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัยได้รับ
มาตรฐานสากล
การพั ฒ นาการตลาดสั ต ว์ น้ ำ จั ด เป็ น ภารกิ จ หลั ก ขององค์ ก ารสะพานปลา ซึ่ ง ได้ มี ก ารดำเนิ น งาน
มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาทำให้องค์การสะพาน
ปลาต้ อ งป รั บ แผนการดำเนิ น งาน เพื่ อรองรั บ สถาน การณ์ ดั ง กล่ า ว โดยการพั ฒ นาอาจแยกได้ เ ป็ น
สองส่ ว น ให ญ่ ๆ ได้ แ ก่ การพั ฒ น าสิ่ ง ป ลู ก สร้ า ง สิ่ ง อำน วยความสะดวกต่ า งๆ ห รื อ ด้ า น hardware
และการพั ฒ นาด้ า นการบริ ห ารจั ด การระบบตลาด ตลอดจนระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ หรื อ software
โดยองค์การสะพานปลาได้กำหนดแผนงานและโครงการในปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย กลยุทธ์ภ ายใต้ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๑๒

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เร่งรัดการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ถูกสุขอนามัย
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาสะพานปลากรุงเทพสู่ระดับสากล
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนาระบบการให้บริการตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อย่างทันสมัย
กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาระบบขนส่งและระบบ supply chain ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๔ โครงการ
๑) โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ
๒) โครงการปรับปรุงพื้นโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำงานระบบน้ำสะอาดและงานปรับปรุงห้องประชุมสะพาน
ปลาสมุทรสาคร
๓) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)
๔) โครงการสินค้าประมงถูกกฎหมายตรวจสอบย้อนกลับปลอดภัยจากสารฟอร์มาลีน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือปลาให้ทันสมัย
จากการที่รายได้หลักจากการดำเนินงานด้านการให้บริการสถานที่ขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำมีแนวโน้มลดลง
ตามภาวะประมงในสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้องค์การสะพานปลาต้องกำหนดกลยุทธ์ในการหารายได้เพิ่มจาก
กิจกรรมอื่นๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมประมงในบริเวณพื้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต่างๆ
เช่น ก่อสร้างอาคารแพปลา ให้เช่าพื้นที่แปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ และเช่าพื้นที่โรงน้ำแข็งสำหรับรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ
โดยกำหนดแผนงานและโครงการภายใต้กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการตลาดองค์กร (Marketing)
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาและขยายโอกาสหารายได้จากทรัพย์สินให้มากขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๓.๔ พัฒนาสะพานปลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกของประเทศ
ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๒ โครงการ
๑) โครงการหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๒) โครงการหารายได้จากการดำเนินกิจกรรมตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มีความเติบโตและยั่งยืนใน
อาชีพประมง
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การทำประมงถู ก กฎหมาย สู่ ค วามอย่ า งยั่ ง ยื น พร้ อ มลดปั ญ หา สร้ า งภาพลั ก ษณ์
โครงการนี้ จ ะเป็ น การพั ฒ นาความรู้ ยกระดั บ ให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายให้ เล็ งเห็ น ความสำคั ญ และความจำเป็ น
ของกฎ หมาย โท ษ ข้ อ กำหนดและประโยชน์ ต่ า งๆ จาก พ ระราชกำหนดการประมง พ .ศ.๒ ๕ ๕ ๘
เป็นการปรับเปลี่ยน พัฒนา ยกระดับ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ให้เป็นสถานที่ ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำที่ได้
มาตรฐาน EU โดยมุ่งหวังให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาทุกเป็นที่ยอมรับทั้งตลาด
ส่งออกและผู้บริโภคภายในประเทศ เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖ ได้แก่ การจัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการหรืออาชีพของชาวประมง จัดเป็นภารกิจเชิงสังคม
ซึ่งองค์การสะพานปลาให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกับกลุ่มชาวประมงและผู้ประกอบการธุรกิจ
ประมงต่างๆ

๑๓

ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจประมงและพันธมิตรธุรกิจ
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ขยายและส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจประมงและพัฒนาอาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการแพปลาให้มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยและทันสมัย
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ ส่งเสริมสวัสดิการชาวประมงพื้นบ้าน
ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๓ โครงการ
๑) โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพผู้ประกอบธุรกิจประมง
๒) โครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมงพื้นบ้าน
๓) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ๑๖)

๑๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
กลยุ ทธ์ ที่ ๑.๒ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการด้ วยเทคโนโลยี สมั ยใหม่ ทั้ งระบบอย่ างครบวงจร
(Digital Transformation)
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร Core Business Enablers
กลยุท ธ์ ที่ ๑.๔ ส่งเสริ มคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ น งานของหน่ วยงานอย่ างต่อเนื่อ ง
ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๘ โครงการ
๑) โครงการพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลาประจำปี ๒๕๖๔
๒) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา
๓) โครงการแผนปฏิบัติงานของแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๔) โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๕) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน
๖) โครงการการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
๗) โครงการนำร่อง Digital Transformation ระยะที่ ๑ (Module ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและบัญชี)
๘) โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม

๑๕

แผนพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔
๑.หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์การสะพานปลา มีบุคลากรซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหาร พนักงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น
๒๔๖ อัตรา โดยบุคลากรขององค์การสะพานปลา มีพื้นฐานความรู้ การศึกษา และประสบการณ์ทำงานที่แตกต่างกัน
ซึ่งการมีพื้นฐานที่หลากหลาย อายุ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึงต้องมีแผนการพัฒ นาบุคลากรที่เหมาะสม
ในการเสริม สร้ างด้านทั กษะ และคุณ ธรรมจริยธรรมในการปฏิ บั ติงาน เพื่ อให้ บุ คลากรเป็ น ทั้ งคนเก่งและคนดี
รวมทั้งการเสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์กร จึ งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำแผนการพัฒ นาบุคลากรมาใช้
ในการพัฒนาทักษะการบริหารงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือ
ภาพพจน์ที่ดี อันนำมาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศและความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์การสะพานปลา
องค์การสะพานปลา ได้มีการจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ โดยกำหนดวิสัยทัศน์
“องค์ ก ารสะพานปลาผู้ น ำในการบริ ห ารจั ด การแหล่ งขนถ่ ายและซื้ อขายสั ต ว์น้ ำที่ ถูก สุ ข อนามั ย ทั น สมั ย และ
ได้ ม าตรฐานสากล” ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ “พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การสู่ อ งค์ ก รที่ ทั น สมั ย อย่ า ง
มีธรรมาภิบาล” ในกลยุทธ์ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ทั้งนี้มีเป้าประสงค์เพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานการณ์ เอื้อต่อการพัฒนาในอนาคต
ดังนั้ น เพื่ อ ตอบสนองเป้ าประสงค์ของแผนยุท ธศาสตร์ดั งกล่ าว จึง มีค วามจำเป็ น ต้ องจัด ทำ
แผนพัฒ นาพนักงานขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการพัฒ นาบุคลากรให้
สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของอสป. เพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวง
เกษตรและยุทธศาสตร์ชาติ (Thailand 4.0)
๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส
๒.๔ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสะพานปลา
และท่าเทียบเรือ
๒.๕ เพื่อให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
๓.กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์/ผู้เข้าร่วมโครงการ
พนักงานในสังกัดองค์การสะพานปลา
๔.ระยะเวลาดำเนินงาน : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๕.งบประมาณ
๕.๑ จัดฝึกอบรมภายในของหน่วยงาน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๕.๑.๑ การฝึกอบรม (Training)
๕.๑.๒ เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Training)
๕.๑.๓ ตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (TRIS)
๕.๒ จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ จำนวน
๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๕.๓ ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๖

๖.สถานที่ดำเนินงาน หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สถาบันต่าง ๆ /หน่วยงานเอกชน/โรงแรม
๗.รายละเอียดของโครงการ
วิธีการพัฒนาบุคลากรการโดยเลือกเครื่องมือตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อนำไปใช้เป็นหลักใน
การกำหนดแนวทางการพั ฒ นาให้ เหมาะสมกับสภาพการทำงานและผู้ ปฏิ บั ติงาน เพื่ อให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ข องงานตาม
เป้าหมายองค์กรเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งในการพัฒนาสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละ
บุคคลและหน่วยงานได้ โดยใช้เครื่องมือการพัฒนา ดังนี้
๗.๑ การฝึกอบรม/สัมมนา ตาม Competency และข้อกำหนดขององค์กรในการกำหนดหลักสูตร
โดยการฝึกอบรมจากยุทธศาสตร์องค์กร และจากผลการประเมินช่องว่าความสามารถ Competency gap และจาก
ความต้องการฝึกอบรม/สัมมนา (Training Needs)
๗.๑.๑. การฝึกอบรม/สัมมนา ตาม Competency
(๑) สมรรถนะหลัก (Core Competency: CC)
- หลักสูตร ความเข้าใจพื้นฐานและยุทธศาสตร์องค์กร
- หลักสูตร ใฝ่เรียนรู้ความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม
- หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล
- หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตร การสร้างความตระหนักมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๒) สมรรถนะการบริหารจัดการ (Management Competency: MC)
- หลั ก สู ต ร การประเมิ น ผล นำเสนอ บริ ห าร จั ด การ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล
โครงการและงานวิจัย
- หลักสูตร ทักษะในการเจรจาต่อรองและนำเสนองาน
- หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ
- หลักสูตร การประสานงานและสื่อสารองค์กร
- หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(๓) สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency: FC)
๗.๑.๒. การฝึกอบรม/สัมมนา ตามข้อกำหนดขององค์กร
(๑) โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขององค์การสะพานปลา
(๒) โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน
๗.๒ เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม/สัมมนา (Non Training) เช่น
๗.๒.๑ การสอนงาน (Coaching)
๗.๒.๒ การฝึกอบรมในขณะทำงาน (On the Job Training : OJT)
๗.๒.๓ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Learning)
๗.๒.๔ การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
๗.๒.๕ อบรมตามหลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ
๗.๒.๖ แผนเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ที่อุทิศให้องค์กร (ร่างหลักเกณฑ์)

๑๗

๘.ผลผลิต
พนักงานองค์การสะพานปลา ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
๙.ผลลัพธ์
๙.๑ พนั ก งานทุ ก คนมี โ อกาสได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านตามตำแหน่ งงาน
อย่างทั่วถึง สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
๙.๒ พนักงานสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้
๑๐.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ บุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามยุทธศาสตร์องค์กร
๑๐.๒ บุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามสมรรถนะขององค์กร
๑๑.การบริหารจัดการ
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
๑๒.ความเสี่ยงของโครงการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเกิดจาก
๑๒.๑ พนักงานไม่สามารถนำองค์ความรู้จากอบรม สัมมนา ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
๑๒.๒ แผนการดำเนินงานอาจจะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้

๑๘

๒๕๖๓
๒๕๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
งบประมาณจัดฝึกอบรมภายในของหน่วยงาน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (แผนฝึกอบรม จำนวน ๑๐ หลักสูตร)
๑ เตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ
๒ โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขององค์การสะพานปลา
ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ
๓ โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและ
ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ
ความปลอดภัยในการทำงาน
๔ หลักสูตร ความเข้าใจพื้นฐานและยุทธศาสตร์องค์กร
๕ หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล
๖ หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๗ หลักสูตร การสร้างความตระหนักมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน
๘ หลักสูตร การประเมินผล นำเสนอ บริหารจัดการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการและงานวิจัยการเขียน
การนำเสนอ และการสื่อสาร
๙ หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ
๑๐ หลักสูตร การประสานงานและสื่อสารองค์กร
๑๑ เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม/สัมมนา
(Non Training) เช่น (๑.๑) การสอนงาน (Coaching)
(๑.๒) การฝึกอบรมในขณะทำงาน (On the Job
Training : OJT) (๑.๔) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ
Learning) (๑.๕) การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
(กำหนดรูปแบบการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย)
(๑.๖) อบรมตามหลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ (๑.๗) แผน
เชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ที่อุทิศให้องค์กร
๑๒ โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสายงานที่จำเป็นเร่งด่วน
ในการปฏิบัติงานในองค์กรที่บุคลากรทุกส่วนงานที่
ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ
เกี่ยวข้องต้องรับรู้
ลำดับ

กิจกรรม

วิธีการพัฒนา
ส.ค.

ก.ย.
ฝึกอบรม/สัมมนา
ฝึกอบรม/สัมมนา
ฝึกอบรม/ สัมมนา/ เรียนรู้ด้วยตนเอง
ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning)
ฝึกอบรม/ สัมมนา
ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning)
ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning)
ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning)
ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning)

๑๙

งบประมาณส่งอบรมภายนอกหน่วยงาน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๑๓ จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับหน่วยงาน
หรือสถาบันต่างๆ (อบรมภายนอก)

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ

พนักงานอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๔ ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น
ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หมายเหตุ หลักสูตรที่ ๔ – ๑๐ เป็นการฝึกอบรมจากผลประเมินช่องว่างความสามารถ Competency Gap ปี ๒๕๖๓

หมายเหตุ : การดำเนินงานใน หลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา วิธีการพัฒนา และระยะเวลาในการดำเนินการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามสถานการณ์
และในสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาดรุนแรง เปลี่ยนแปลงวิธีการพัฒนาเป็นแบบ ระบบออนไลน์ (ผ่านระบบZOOM)

๒๐

โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔
๑. หลักการและเหตุผล
ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM) เป็นการนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์การให้
ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการเพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ไปยังบุคลากรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อพัฒนา
งานให้มีคุณภาพและสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น พัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงานตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร จากเหตุผล
ดังกล่าว องค์การสะพานปลาจึงเล็งเห็นความสำคัญของการนำระบบบริหารจัดการองค์ความรู้มาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาความรู้ภายในหน่วยงาน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยสร้าง
แรงจูงใจ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านจัดการความรู้
๓. ระยะเวลาดำเนินการ
๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔
๔. งบประมาณ
ไม่มี (ดำเนินการภายในหน่วยงาน)
๕. สถานที่ดำเนินการ
องค์การสะพานปลา
๖. รายละเอียดโครงการ
๖.๑ ดำเนินการศึกษาแนวทาง และจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการองค์ความรู้
๖.๒ ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการองค์ความรู้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ และรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญขององค์การสะพานปลา
๖.๓ ติดตามผล และสรุปผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้
๗. ผลผลิต
องค์ความรู้ อย่างน้อย ๕ เรื่องต่อปี
๘. ผลลัพธ์
พนักงานสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และนำมาพัฒนางานขององค์กรต่อไปได้
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ขององค์การสะพานปลา และบุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนางานในองค์การต่อไป
๑๐. การบริหารจัดการ
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
๑๑. ความเสี่ยงของโครงการ
ไม่สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน
๒๑

๑๒. แผนการดำเนินงาน
ลำดับ

กิจกรรม

๑

ดำเนินการศึกษาแนวทาง และ
จัดทำแนวทางการขับเคลื่อน
การจัดการองค์ความรู้
ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการ
องค์ความรู้
ติดตามผล และสรุปผลการดำเนินงาน
การจัดการองค์ความรู้

๒
๓

๒๕๖๓
๒๕๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๒๒

โครงการแผนปฏิบัติงานของแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑. หลักการและเหตุผล
สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงาน
ไว้ ๔ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การจัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา
ส่วนที่ ๒ การจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ส่วนที่ ๓ การจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ส่วนที่ ๔ การดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การสะพานปลา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลาเป็นไปตามพระราช
บัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายลูกจ้าง
๒.๒ เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
๒.๓ เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การเป็ น ไปตามโครงการและกิ จ กรรมที่ ได้ ก ำหนดไว้ เป็ น ไปตาม
เป้าประสงค์
๓. เป้าหมายของโครงการ/ตัวชี้วัด
๓.๑ เป้าหมาย
๑) ดำเนินการจัดการประชุมได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
๒) ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้
๓) ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์การสะพานปลา
๓.๒ ตัวชีว้ ัด
ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
๔. ระยะเวลาการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๕. งบประมาณ
งบประมาณ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕.๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด
๕.๒ งบประมาณองค์การสะพานปลาที่ตั้งไว้
๖. สถานที่ดำเนินการ
๖.๑ องค์การสะพานปลา
๖.๒ หน่วยงานราชการ/ เอกชน การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
๗. รายละเอียดของโครงการ
๗.๑ การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง
๗.๒ การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
- จัดให้มีการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นแก่พนักงาน ประจำปี ๒๕๖๔
- ซักซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ๒๕๖๔ ของพนักงานองค์การสะพานปลา
๒๓

- ซักซ้อมอพยพหนีไฟแฟลตพนักงานองค์การสะพานปลา
- ตรวจความปลอดภัยในภาพรวม
๗.๓ การจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
ดำเนินการปีละ ๑ ครั้ง
๗.๔ โครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยสาธารณสุข ๑๔ แก้วสีบุญเรือง จะดำเนินการจ่ายยาแก้
โรคเท้าช้างให้กับแรงงานพม่า บริเวณสะพานปลากรุงเทพ เป็นระยะ ๆ ทุก ๖ เดือน
๓.๕ การดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การสะพานปลา จะดำเนินการตามนโยบาย
ต่าง ๆ ที่ผู้บริหารองค์การสะพานปลาสั่งการ
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา
๘.๑.๑ ลูกจ้างมีตัวแทนของตนที่จะเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ
ในการทำงาน หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง
รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และองค์การสะพานปลา
๘.๑.๒ ลูกจ้างมีตัวแทนในการนำเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเข้า
หารือกับฝ่ายนายจ้าง โดยผ่านกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง อันเป็นกระบวนการปรับปรุงสภาพการจ้างตามกฎหมาย
อีกทางหนึ่ง โดยไม่ต้องยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐวิสาหกิจ
๘.๑.๓ เป็นการลดการเผชิญหน้ากันในกระบวนการเจรจาต่อรองเมื่อมีการยื่นข้อเรียกร้อง
เนื่องจากมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาก่อน หรือมีการปรึกษาหารือกันมาก่อนในคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์
๘.๑.๔ เป็ น การคลี่ คลายและแก้ไขปัญ หาที่เกี่ยวกับแรงงานสั มพันธ์ และการคุ้มครอง
แรงงานในรัฐวิสาหกิจ
๘.๑.๕ เป็นการสร้างระบบการสื่อข้อความสองทาง ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยมี
คณะกรรมการฯ เป็นศูนย์กลางและมีกรรมการผู้แทนเป็นสื่อกลาง
๘.๑.๖ ฝ่ายนายจ้างได้รับทราบข้อมูล ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะรวมถึงความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์จากทุกฝ่าย
๘.๑.๗ ลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นต่าง ๆ
๘.๑.๘ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจโดยตรงและต่อเนื่ องในการบริการธุรกิจ อุตสาหกรรม
ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์การสะพานปลา
๘.๒ การประชุมคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
๘.๒.๑ เพื่อพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความ
ปลอดภั ย นอกงาน เพื่ อ ป้ อ งกัน และลดการเกิ ดอุบั ติ เหตุ การประสบอัน ตราย การเจ็บ ป่ ว ย หรือการเกิ ดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อที่ประชุมฯ
๘.๒.๒ รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
ของพนักงาน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในองค์การสะพานปลา
๘.๒.๓ ส่ งเสริมและประชาสั มพันธ์ให้ ส่ว นกลาง ส่ วนภูมิภ าค จัดให้ มีมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานไม่ต่ำกว่าที่
กฎหมายกำหนด
๒๔

๘.๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานในรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสม โดยเฉพาะให้องค์การสะพานปลามีการจัดระบบการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้มาตรฐานสากลและต่อเนื่อง
๘.๓ การดำเนินโครงการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
๘.๓.๑ โครงการ “ตรวจสุ ข ภาพพนั ก งานองค์ ก ารสะพานปลา ประจำปี งบประมาณ
๒๕๖๔” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวราง
กูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๙ พรรษา
๑) พนักงานองค์การสะพานปลา มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
๒) พนั ก งานองค์ ก ารสะพานปลาสามารถหาแนวทางรั ก ษาโรคภั ย ไข้ เจ็ บ ได้
ทันท่วงที หากพบความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ
๓) พนักงานองค์การสะพานปลาตื่นตัว ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแล
รักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น และรู้จักการสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
๔) พนักงานองค์การสะพานปลา สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ถูกสุขลักษณะ
อนามัย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ โดยรู้จักการเสริมสร้างวินัยตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายทั้ง
ด้านโภชนาการ และการออกกำลังกาย
๕) พนั กงานองค์การสะพานปลา ตระหนักถึงความสำคัญ ของสถาบันพระมหา
กษัตริย์ และร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษาครบ ๘๗ พรรษาในปี ๒๕๖๑
๘.๓.๒ โครงการฝึ กอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนั กงาน
องค์การสะพานปลา หลักสูตร “อาชีวอนามัยแนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน”
๑) ทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ หลักการ ขั้นตอน การ
ดับเพลิง การอพยพการหนีไฟ การปฐมพยาบาล นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๒) ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความปลอดภัยและมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงาน อันส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
๓) ทำให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน สามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ในชีวิต เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองและบุคคลอันเป็นที่รัก
๘.๓.๔ การดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
๑) เพื่อให้ พนั กงานองค์การสะพานปลา ตระหนักถึงความสำคัญ ของสถาบั น
พระมหากษัตริย์ และร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ
๒) เพื่อลดภาวะความตึงเครียดในการทำงาน และก่อให้เกิดความสามัคคี ในหมู่
คณะมากขึ้น เชื่อมสัมพันธไมตรีเสริมสร้างความสุขในการทำงาน ได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมสันทนาการ
ที่สอดแทรกในกิจกรรม
๓) เพื่อให้พนักงานแสดงความเคารพต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ
เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเพื่อขอโทษขออภัยในปีที่ผ่านมา ที่ผู้น้อยอาจจะล่วงเกินไป
๔) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุที่มีคุณค่าสมกับคำว่าปูชนียบุคคล และ
เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
๘.๓.๕ การดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การสะพานปลา
เพื่อให้องค์การสะพานปลาบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๕

๙. การบริหารจัดการ
แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
๑. การขาดความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการที่ต้องการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ
๒. การเตรียมการและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของบุคคล
๓. แผนการดำเนินงานอาจจะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
๑๑. แผนการดำเนินงาน
ลำดับ

กิจกรรม/ โครงการ

๑

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ
งบส่วนกลาง ( ๘๑๐,๐๐๐ )
การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
งบเบ็ดเตล็ด ( ๑๐๐,๐๐๐ )
โครงการอบรมความปลอดภัยฯ หลักสูตร
“อาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและ
ความปลอดภัยในการทำงาน”
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี
งบส่วนกลาง ( ๕๐,๐๐๐ )
การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ

๒
๓
๔
๕

๖

- กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
งบเบ็ดเตล็ด ( ๑๐,๐๐๐ )
- กิจกรรมวันปีใหม่
งบเบ็ดเตล็ด ( ๒๐,๐๐๐ )
- กิจกรรมงานครบรอบวันคล้าย
วันสถาปนา อสป.
งบส่วนกลาง ( ๕๐,๐๐๐ )
- กิจกรรมงานกีฬาประเพณี อสป.
งบกองทุนสวัสดิการ ( ๔๐๐,๐๐๐ )
- กิจกรรมงานรดน้ำขอพร
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
งบเบ็ดเตล็ด ( ๑๐,๐๐๐ )
- กิจกรรมงานเกษียณอายุพนักงาน
องค์การสะพานปลา
งบกองทุนสวัสดิการ ( ๒๐๐,๐๐๐ )
- การดำเนินงานตามนโยบายของ
ผู้บริหารองค์การสะพานปลา
โครงการของสาธารณสุข ๑๔ แก้วสีบุญเรือง
การจ่ายยาป้องกันโรคเท้าช้างให้กบั แรงงาน
พม่า ๖ เดือนครั้ง

พ.ศ. ๒๕๖๓
ตค.

พย.

ธค.

พ.ศ. ๒๕๖๔
มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

ประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง
ประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ

หมายเหตุ : การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ระยะเวลาในการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์
๒๖

โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๑. หลักการและเหตุผล
ตามมติ ค ณ ะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๖ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๔๔ เห็ น ชอบและอนุ มั ติ ห ลั ก เกณ ฑ์ แ ละ
แนวทางการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีในรัฐ วิส าหกิจและให้ รัฐ วิส าหกิ จถือปฏิบัติ ซี่งในหมวด ๑ ข้อ ๖ ได้กำหนด
แนวทางปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการให้ ส ม่ ำ เสมอ และกระทรวงการคลั ง โดยสำนั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) ได้ ก ำหนดให้ อ งค์ ก ารสะพานปลาเข้ า สู่ ร ะบบการประเมิ น ผล
การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปีบัญชี ๒๕๔๘ และให้การประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ด้านบทบาทคณะกรรมการเป็ นส่วนหนึ่ งของการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งผลจากการประเมิน
บทบาทของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการ
ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินใหม่ในด้าน Core Business Enablers ประกอบด้วยการ
ประเมินผล ๘ ด้าน และในด้านที่ ๑) ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ในหัวข้อการประเมินและพัฒนา
ตนเองของคณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ดำเนิ น การเตรี ย มความพร้ อ มแก่ ก รรมการที่ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ใหม่
(กรณีที่รัฐวิสาหกิจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่หรือกรรมการใหม่ในระหว่างปีบัญชี) โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ
ได้แก่ การแจกคู่มือ เอกสารที่เกี่ย วกับ องค์กร เช่น คู่มือกรรมการ พระราชบัญ ญั ติการจัดตั้งองค์ กร รายงาน
ประจำปี รายงานการประชุมย้อนหลัง และอื่น ๆ เป็นต้น การชี้แจงหรือบรรยาย โดยผู้บริหารระดับสูงของ การ
ชี้แจงหรือบรรยาย โดยผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ หรือจัดให้มีการอบรม สัมมนา ปฐมนิเทศ เป็นต้น และ
การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของรัฐวิสาหกิจ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความรู้ ค วามสามารถของคณะกรรมการทั้ งคณะ เพื่ อ นำความรู้ดั งกล่ าวมาประยุก ต์
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลองค์กร
๒. เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ และกรอบ
แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด
๓. เพื่ อ ยกระดั บ ผลการประเมิ น บทบาทคณ ะกรรมการ และการดำเนิ น การของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด
๔. เพื่อสอดคล้องกับกรอบการประเมิ นผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ด้าน Core Business Enablers หัวข้อ “การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร”
๓. เป้าหมายของโครงการ/ตัวชี้วัด
๓.๑ เป้าหมาย
จั ด โครงการส่ ง เสริ ม เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามสามารถของคณะกรรมการองค์ ก ารสะพานปลา
จำนวน ๒ กิจกรรมได้แก่
๑) หลักสูตรยกระดับบทบาทและรับความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมาตรฐาน
การกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล จำนวน ๑ หลักสูตร อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
๒) การศึ ก ษาดู งานและตรวจเยี่ ย มผลการดำเนิ น งานของสะพานปลาและท่ าเที ย บเรือ ประมง
ขององค์การสะพานปลา อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
๓.๒ ตัวชีว้ ัด
ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
๒๗

๔. ระยะเวลาดำเนินการ
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. งบประมาณ
งบประมาณจำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
๖. สถานที่ดำเนินการ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา
๗. รายละเอียดของโครงการ
๑. ค่าอบรมคณะกรรมการ จำนวน ๑ หลักสูตร
(วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก)
ค่าสถานที่จัดอบรม/ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเอกสารประกอบการอบรม
๒. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเอกสารประกอบการอบรม

เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการองค์ ก ารสะพานปลาสามารถนำความรู้ ที่ ได้ รั บ มาใช้ ใ นการบริ ห ารตามบทบาท
ความรับ ผิ ดชอบของคณะกรรมการรั ฐวิส าหกิจตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล รวมถึง
การบริห ารและพัฒ นาความยั่ งยื น เชิงกลยุทธ์ในรัฐวิส าหกิจ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการกำกับ ดูแล องค์การ
สะพานปลาให้ มีป ระสิ ทธิภ าพยิ่ งขึ้น เพื่ อเป็ นการยกระดับ ผลการประเมิ นบทบาทคณะกรรมการรัฐ วิส าหกิ จ
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามแนวทางตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด
๙. บริหารจัดการโดย
สำนักงานอำนวยการ และสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
ไม่ สามารถยกระดั บผลการประเมิ นหั วข้ อบทบาทคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ที่ สำนั กงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด

๒๘

๑๑. แผนการดำเนินการ
ลำดับ

กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
๑.

จัดทำแผน/โครงการ/
ทบทวนแผนฯ

๒.

เสนอแผน/
โครงการฯ

๓.

ทบทวนโครงการฯ

๔.

จัดอบรบ

รายชื่อหลักสูตร
๑. การยกระดับบทบาทและรับความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมาตรฐานการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล
๒. การศึ ก ษาดู ง านและตรวจเยี่ ย มผลการดำเนิ น งานสะพานปลาและ ท่ า เที ย บเรื อ ประมงของ
องค์การสะพานปลา

๒๙

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้มีการกำหนดให้ การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่ งชาติ ซึ่งปัญ หาการทุจริต
คอรัปชั่น เป็นปัญหาที่สังคมเริ่มให้ความสนใจ และให้ความสำคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงมีความคาดหวังใน
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานเป็นกลไกที่สำคัญของกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต องค์การสะพานปลา ในฐานะรัฐวิสาหกิจจึงตระหนักถึงอันตรายของปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่นที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน จึงได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
รวมทั้งพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างธรรมาภิบาล ตลอดจนปลุกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต
ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานขององค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นการดำเนินการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลสำเร็จและก่อให้
เกิดผลต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งยังสามารถปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ขององค์การสะพานปลา
ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวม
ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่หน่วยงาน ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานจึงจำเป็นที่จะต้องจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความ เข้าใจในความหมายและความสำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วน ตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์ แยกแยะ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีเจตคติที่ดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
๒.๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
๓. เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนและหน่วยงาน และปลุกจิตสำนึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๔. ตัวชี้วัดโครงการ
๔.๑ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม
๔.๒ ผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา มีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ แยกแยะเรื่องการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์สว่ นตน หรือประโยชน์สว่ นรวมได้
๕. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาการดำเนินงาน จำนวน ๑ วัน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๔
๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
ใช้งบประมาณการฝึกอบรมขององค์การสะพานปลา ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวิทยากร
ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๓๕,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓๐

๗. สถานที่ดำเนินการ
จัดฝึกอบรม ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา หรือ/และหน่วยงานภายนอก
๘. รายละเอียดโครงการ
๘.๑ ศึกษาข้อมูลในการดำเนินงาน และขออนุมัติโครงการฯ
๘.๒ จัดอบรบให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
๘.๓ รายงานผลต่อผู้บริหารหลังการอบรมแล้วเสร็จ
๙. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑) ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ แยกแยะการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับประโยชน์ส่วนรวม สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๙.๒) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความตื่นตัวในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญใน
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๑๐. การบริหารจัดการ
ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

๓๑

๑๑. แผนการดำเนินงาน
ลำดับ

กิจกรรม

๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

๒๕๖๔
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๑

ศึกษาข้อมูลในการ
ดำเนินงาน และ
ขออนุมัติ
โครงการฯ
๒. จัดอบรบให้ความรู้
แก่ผู้ปฏิบัติงาน
- ติดต่อและ
ประสานงาน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- ประสานวิทยากร
ผู้บรรยาย
- จัดหาสถานที่
- จัดอบรม
พนักงาน
๓. รายงานผลต่อ
ผู้บริหารหลังการ
อบรมแล้วเสร็จ
หมายเหตุ รายละเอียดกิจกรรม และช่วงเวลาการดำเนินการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๓๒

โครงการการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. หลักการและเหตุผล
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์ ก ร และหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น กระบวนการปฏิ บั ติ ง านและการจั ด การ (Enablers) ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
แผนกการเจ้ า หน้ าที่ สำนั ก งานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค ล ฝ่ า ยบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ก ร จึ งได้ จั ด ทำโครงการ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน โดยนำการประเมิ น ผลในรู ป แบบใหม่ (การนำตั ว ชี้ วั ด ผลงานหลั ก KPI
มาใช้เป็นเครื่องมือ) มาเริ่มใช้กับพนักงานทุกระดับต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อนำการประเมินผลในรูปแบบใหม่ โดยการนำตัวชี้วัดผลงานหลั ก KPI มาใช้เป็นเครื่องมือประเมินผล
การปฏิบัติงาน
๓. เป้าหมายของโครงการ
เพื่อสอดคล้องกับงานตามภารกิจ ตำแหน่ง หรืองานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ และยังต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร
๔. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๕. งบประมาณ
- ไม่มี ๖. สถานที่ดำเนินงาน
องค์การสะพานปลา
๗. รายละเอียดโครงการ
จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล และร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม
กับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันและนำมาประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
๘. ผลผลิต
มีตัวชี้วัด (KPI) และบันทึกรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงาน (ระดับ ๘ - ๑๐)
๙. ผลลัพธ์
เพื่ อ ให้ มี ก ารวั ด ผลการปฏิ บั ติ งานที่ ชั ด เจนและทำให้ ก ารดำเนิ น งานขององค์ ก รบรรลุ ผ ลสำเร็จ ตาม
เป้าหมายวัดผลการปฏิบัติงาน
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เป็นเครื่องมือช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ ผู้บริหารระดับสูงจะสามารถขับเคลื่อนและผลัดดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
๑๑. การบริหารจัดการ
แผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๒. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
๓๓

ลำดับ

๑๓. แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม

๒๕๖๓
ต.ค

๑.
๒.
๓.

๔.
๕.
๖.

พ.ย. ธ.ค.

๒๕๖๔
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

จัดประชุมแผนการดำเนินงาน
อบรมทำความเข้าใจกับพนักงาน
เกี่ยวกับตัวชี้วัด (KPI)
จัดทำบันทึกข้อตกลง
- แผน ผออ.
- ตัวชี้วัด สคร.
- ประเมิน ITA
แจ้งเวียนให้ดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
สรุปผลการดำเนินงาน

๓๔

ก.ย.

โครงการนำร่อง Digital Transform ระยะที่ ๑
(Module ระบบบัญชีและบริหารงานบุคคล)

๑. หลักการและเหตุผล
องค์ การสะพานปลาเป็ น หน่ ว ยงานรัฐ วิส าหกิจ มีระยะเวลาการดำเนิน งานกว่า ๖๗ ปี ปั จจุ บั น
กระบวนการส่วนใหญ่ยังใช้เอกสาร (Physical Process) ทำให้เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินงานและการให้บริการ
ทางองค์การสะพานปลา จึ งมีแนวคิดการจั ดทำ Digital Transformation เพื่ อนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลักขององค์การสะพานปลา ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้ว ยการนำเทคโนโลยี ดิจิทั ลเข้ามามีบ ทบาทสำคัญ ในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจและสั งคมเพื่ อส่ งเสริม
เศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันในเวทีโลก และกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย นำไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ให้เกิดการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายมาเปลี่ยนเป็นวิธีการดำเนินธุรกิจ การดำเนินงานปฏิรูป
หน่วยงานภาครัฐ ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานใน
ทุกรูปแบบ ให้ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล สามารถแสดงให้เห็นได้ทั้ง ในเชิงปริมาณ รูปแบบ ความซับซ้อน และความ
รวดเร็ว ในการเปลี่ ยนแปลง ช่ว ยให้ ข้อมูล ในแต่ล ะส่ วนจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน สามารถนำมาวิเคราะห์ ได้
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุค
ปัจจุบัน
ระบบบัญชีมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะรองรับกับการจัดการด้านบัญชี ในปัจจุบันองค์กรยังไม่มี
ระบบบัญชีที่สมบูรณ์ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำรายงานหรือจัดทำสถิติต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะต้องนำมาทำ
การประมวลผลด้วยมือซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในข้อมูล จึงเห็นถึงความสำคัญดัง กล่าวในการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารจัดการในด้านการบัญชี รวมถึงการออกรายงาน
ต่าง ๆ เพื่อช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่
ระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการใช้งานของทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้องในลักษณะ
Online โดยที่ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของระบบได้ด้วยตนเอง เช่น ดูข้อมูลทางธุรกรรมเกี่ยวข้องของ
ตนเอง คำร้องขอการลา ประวัติการลา สิทธิ์วันหยุดที่ได้รับและคงเหลือ ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ขอเบิก
สวัสดิการ หรือใช้บริการอื่น ๆ ตามสิทธิที่ ได้รับ โดยระบบจะส่งคำร้องการทำธุรกรรมบุคลากรไปรอการพิจารณา
ของผู้เกี่ยวข้องจากระดับล่าง ไปยังระดับบนโดยอัตโนมัติ ซึ่งเรียกว่า Workflow ตามกระบวนการทำงานของแต่
ละประเภทตามลำดับชั้น สามารถติดตามสถานะของธุรกรรมบุคลากรได้ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบผ่าน
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา จึงลดเวลาในการให้บริการ ลดขั้นตอนรวมทั้งระบบ ทำให้ผู้ใช้มี
ความพึงพอใจมากขึ้น และที่สำคัญยังลดปริมาณการใช้กระดาษได้เป็นอย่างมาก

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้บุคลากรเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเรียนรู้ในการนำเทคโนโลยีในระบบงาน
๒.๒ เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการทำงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เปลี่ ย นถ่ า ยสู่ ดิ จิ ทั ล โดยการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากขึ้น
๓๕

๒.๓ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันเพื่อ ลดระยะเวลาการทำงาน ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้
แม่นยำ เกิดมาตรฐานของข้อมูลมากขึ้น
๒.๔ เพื่อยกระดับ ผลการประเมินบทบาทคณะกรรมการและการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจตาม
แนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด

๓. เป้าหมายโครงการ
เพื่อศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ แนวทางการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาโดยใช้เทคโนโลยีดิ จิทัล
เข้ามาใช้งาน ทางด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและบัญชี ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การสะพานปลา
รวมไปถึงระบบรายงานต่าง ๆ โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
สร้างความรวดเร็ว แม่นยำ ลดความเสี่ยง นำมาซึ่งก่อให้เกิดรายได้แก่องค์การสะพานปลามากขึ้น สามารถบูรณา
การข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการทำงาน

๔. ระยะเวลาดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ผูกพันงบประมาณ)

๕. งบประมาณ
งบประมาณ ๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. สถานที่ดำเนินงาน
องค์การสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

๗. รายละเอียดของโครงการ
๗.๑ แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ Digital Transform ระยะที่ ๑ ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบงานบัญชีและบริหารงานบุคคล
๗.๒ จัดทำระบบบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้
๗.๒.๑. มีระบบการจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้า
๗.๒.๒ มีระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
๗.๒.๓ มีระบบการจองสินค้า และการจัดจำหน่าย
๗.๒.๔ การควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ
๗.๒.๕ มีระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
๗.๒.๖ มีระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
๗.๒.๗ มีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
๗.๒.๘ มีระบบบัญชีแยกประเภท
๗.๒.๙ มีระบบสินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคา
๗.๒.๑๐ มีระบบวิเคราะห์การขายสินค้า
๗.๒.๑๑ มีระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า
๗.๒.๑๒ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
๓๖

๗.๒.๑๓ มีระบบรายงานลูกหนี้ รายงานเจ้าหนี้ รายงานเช็ครับและเช็คจ่าย รายงานสินค้าคง
คลัง รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รายงานบัญชี (งบการเงิน) รายงานสินทรัพย์ถาวร
๗.๓ จัดทำระบบบริหารงานบุคคล ตามรายละเอียดดังนี้
๗.๓.๑ มีระบบจัดเก็บข้อมูลพนักงานและสามารถเชื่อมโยงกับระบบรายชื่อส่วนกลางได้
๗.๓.๒ มีระบบจัดการเวลาปฏิบัติงานโดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบออนไลน์
๗.๓.๓ มีระบบจัดการเงินเดือนและเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
๗.๓.๔ มีระบบบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของพนังงาน
๗.๓.๕ มีระบบการลาและอนุมัติแบบออนไลน์ในลักษณะ Workflow เป็นลำดับชั้น

๘. การบริหารจัดการ
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ / ฝ่ายบัญชีการเงิน / สำนักงานบริการทรัพยากรบุคคล

๙. ความเสี่ยงของโครงการ
๙.๑ กระบวนการงานขององค์ก ารสะพานปลามี ค วามหลากหลาย ข้ อมู ล มี การกระจายไม่ มี
กำหนดมาตรฐานจากศูนย์การ ต้องใช้เวลาในการจัดเก็บข้อมูล มีองค์ความรู้ที่สะสมอยู่มาก แต่ยังขาดการ
รวบรวมและนำมาใช้อย่างเป็นระบบทำให้ข้อมูลขาดหายไม่ต่อเนื่อง หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนความต้องการ
ตลอดช่วงเวลาการดำเนินโครงการ
๙.๒ ในบางส่วนขององค์กรยังมีความเชื่อประสบการณ์จากความคิดเห็น และใช้การตัดสินใจโดย
ใช้ความรู้สึก มากกว่า การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจริง
๙.๓ การมองว่าระบบดิจิทัลเป็นเรื่องงานเฉพาะกลุ่มงานของสารสนเทศ หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ไม่ได้มองเป็นการทำงานร่วมกัน การคิดเป้าหมายหรือวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ เชิงธุรกิจ จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่
ตรงกับภาระกิจงานเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหา

๑๐. แผนการดำเนินงาน
ปีงบ ๒๕๖๓
ลำดับ

กิจกรรม

๑

ป ระ ชุ ม รั บ น โย บ าย วางแ ผ น
กำหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบาย
องค์กรและบริหารจัดการดิจิทัล

๒
๓
๔
๕

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค. ก.ย

ปีงบ ๒๕๖๔
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย พ.ค

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
-จัดทำร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน
-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จั ด ทำรายละเอี ย ดโครงการและ
พัฒนาระบบงาน
การฝึกอบรม/จัดประชุมชี้แจง
การประเมินผล

๓๗

มิ.ย

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้กำหนดเกณฑ์
ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ในหัวข้อ ๗ การจัดการความรู้และนวัตกรรม สำหรับประเด็นการประเมิน
การจั ด การนวัตกรรม ซึ่งจะมี การประเมิ น จากความสามารถในการดำเนิน การตามองค์ป ระกอบที่ ส ำนัก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด และเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์การสะพานปลา นำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์
การดำเนิ นงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์ การสะพานปลา ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการประเมินการจัดการนวัตกรรม ซึ่งกำหนดให้ ผู้บริหาร และพนักงานของรัฐวิสาหกิจเกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการนวัตกรรมจนสามารถนำความคิดสร้างสรรค์
(Creativity) ไปปรับปรุงพัฒนาคิดค้นให้เกิดนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการทำงาน รูปแบบธุรกิจ/
ภารกิจใหม่ ในทุกระดับ ตามแนวคิด นวัตกรรม = ความคิดสร้างสรรค์ + สิ่งใหม่ + มีคุณค่า (Innovation = Creative
+ New + Value Creation) เพื่อใหผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู ความเขาใจ เกิดทักษะด้านนวัตกรรม เพื่อบูรณา
การจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อเป็นประโยชน์กับบุคลากรภายใน
องค์กร อีกทั้งยังทำให้บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจ และทราบทิศทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรมต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเรื่องนวัตกรรม สร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์
สร้ างพื้ น ที่ ป ลอดภั ย ให้ ก ล้ าคิ ด กล้ า พู ด กล้ าเสนอความคิ ด เห็ น ที่ แ ปลกใหม่ ทำให้ เกิ ด ความคิ ด สร้ างสรรค์
(Creativity) ให้แก่พนักงานในองค์กร
๒. เพื่อให้นวัตกรรมเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร สร้างแนวคิดในการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และต่อยอดไป
เป็นการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร และสามารถนำไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
๓. เพื่อให้เกิดการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีระบบ และเป็นมาตรฐานในทุก ๆ ปัจจัย
ขับเคลื่อน
๓. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)
๔. ตัวชี้วัด
๑. จำนวนพนักงานองค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เข้ารับการอบรม
๒. ผลคะแนนแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post Test)
๕. เป้าหมายโครงการ
๑. พนักงานองค์การสะพานปลา เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๕๐%
๒. ผู้เข้ารับการอบรมทำคะแนนแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Posttest) ไม่น้อยกวา ๕๐%
๓๘

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ
๗. วิธีดำเนินการ
๑. ขออนุมัติดำเนินการโครงการฯ ประสาน รวบรวมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
๒. เชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการจัดอบรม
๓. ดำเนิ น การจั ด อบรมโดยใช้ ร ะบบการประชุ ม ทางไกล (Video conference) เนื่ อ งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระลอกใหม่
๔. ประเมินผลการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (pretest) และหลังการฝึกอบรม
(posttest) ประมวลผลและสรุปผล
๘. สถานที่จัดฝึกอบรม
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา
๙. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจเรื่องนวัตกรรม สร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ สร้าง
พื้นที่ปลอดภัยให้กล้าคิด กล้าพูด กล้าเสนอความคิดเห็นที่แปลกใหม่ เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
๒. เกิดแนวคิดด้านนวัตตกรรมทั่วองค์กร สามารถสร้างแนวคิดในการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และ
ต่อยอดไปเป็นการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร และสามารถนำไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
๓. เกิดการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีระบบ และเป็นมาตรฐานในทุก ๆ ปัจจัยขับเคลื่อน
๑๑. แผนการดำเนินงาน
ลำดับ

๑.
๒.
๓.
๔.

กิจกรรม

๒๕๖๓
ต.ค.

พ.ย.

๒๕๖๔
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ขออนุมัติโครงการฯ
ประสานวิทยากรและ
สถานที่ฝึกอบรม
ดำเนินกิจกรรมตาม
แผนการดำเนินการ
ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม
จัดทำรายงานสรุปและ
ประเมินผลโครงการ
เสนอต่อผูบ้ ังคับบัญชา

หมายเหตุ : การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามความเหมาะสมและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid - ๑๙
๓๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูก
สุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เร่งรัดการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ถูกสุขอนามัย
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาสะพานปลากรุงเทพสู่ระดับสากล
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนาระบบการให้บริการตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อย่างทันสมัย
กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาระบบขนส่งและระบบ supply chain ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๔ โครงการ
๑) โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ
๒) โครงการปรับปรุงพื้นโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำงานระบบน้ำสะอาดและงานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลา
สมุทรสาคร
๓) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)
๔) โครงการสินค้าประมงถูกกฎหมายตรวจสอบย้อนกลับปลอดภัยจากสารฟอร์มาลีน

๔๐

โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ
๑. หลักการและเหตุผล
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา องค์การสะพานปลาได้รับนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการ
ปรับ ปรุ งสุ ขอนามัย สะพานปลาและท่ าเที ย บเรือประมงทุ ก แห่ งที่ อยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการส่งออกของไทย เนื่องจากการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำซึ่งมีมูลค่าสูงถึง
ปีล ะกว่า ๑๘๐,๐๐๐ ล้านบาท มีส ภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง โดยประเทศผู้นำเข้าสิ นค้า สั ตว์น้ำจาก
ประเทศไทย โดยเฉพาะสหภาพยุโรปมีการกำหนดมาตรฐานการดูแลรักษาคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำตั้งแต่เป็นวัตถุดิบ
จนถึงมือผู้บริโภค สำหรับโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุง
มาตรฐานสุขอนามัยของตลาดสัตว์น้ำที่สำคัญของประเทศ ในขณะเดียวกันยังเป็นการพัฒนาระบบตลาดสัตว์น้ำทั้ง
ในด้านการให้บริการ การซื้อ-ขาย การขนส่ง รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าสัตว์น้ำให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
ปัจจุบันสะพานปลากรุงเทพ มีสภาพชำรุดและทรุดโทรมตามกาลเวลาและควรที่จะได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาเพื่อรองรับกับการขยายตัวและสนองความต้องการของประชาชนและผู้บริโภค ตลอดจนยกระดับให้
เป็ น ตลาดกลางสัตว์น้ ำที่มีคุณ ภาพและได้มาตรฐาน สะอาดและถูกสุ ขอนามัย เป็นไปตามข้อกำหนดของกรม
ประมงและเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ช่วยให้
ประเทศไทยไม่ต้องสูญเสียรายได้จากการส่งออกจำนวนมหาศาลแล้วยังช่วยให้ประชาชนไทยได้บริโภคสัตว์น้ำที่มี
คุณ ภาพ สด สะอาด มีผ ลต่อเนื่ องไปถึงการมีสุ ขภาพอนามัยที่ดี ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อีกทั้ งลด
ผลกระทบต่อการจ้างงาน รายได้ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ และเกี่ยวข้องกับ
กิจการประมงเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้องค์การสะพานปลายังมุ่งหวังให้สะพานปลากรุงเทพเป็นศูนย์กลางธุรกิจ
ประมงครบวงจร มีองค์ประกอบทั้งในส่วนที่เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำ ตลาดค้าปลีก ศูนย์แสดงสินค้าสั ตว์น้ำจาก
โรงงาน ภัตตาคารอาหารทะเล และศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงและตลาดสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็ก
เยาวชน และผู้สนใจในอนาคต
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงตาม มาตรฐานสากลของประเทศไทย
๒. เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศูนย์กลางอาหารครบวงจรของกรุงเทพฯ
๓. เพื่อส่งเสริมการประมงพื้นบ้านและเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล
๔. เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้กับคนในชุมชนเมือง
๕. เพื่อเป็ นแหล่งเรียนรู้ต้น แบบการดำเนินงาน(Role Model) ให้ กับธุรกิจสั ตว์น้ำหรือธุรกิจแบบ
เดียวกันของประเทศไทย
๓. เป้าหมายโครงการ
สามารถดำเนิ น การตามแผนงานที่กำหนดได้ครบถ้วน ในการดำเนิ นโครงการพั ฒ นาสะพานปลา
กรุงเทพ โดยจัดทำดำเนินการจัดทำ (ร่าง)กฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ จัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการและเสนอคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลาให้ความเห็นชอบ และเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔
๔๑

๔. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ
๔.๑ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ทำการก่อสร้างอาคารตามแนวคิดการพัฒนา โดยมีโครงสร้างหลัก ได้แก่
๑) ตลาดกลางสัตว์น้ำทันสมัย (Modern Wholesale Market) ตลาดประมูลสินค้าสัตว์น้ำเค็ม
(ปลาทะเล)และสัตว์น้ำจืด (ปลาน้ำจืด) ที่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบ
ควบคุมกลิ่นรบกวนและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพสูงซึ่งผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบ
โดยศูนย์ตรวจสอบสัตว์น้ำที่ตั้งอยู่ในโครงการฯ
๒) ตลาดขายปลีกสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพ (Seafood Retail Market) เพื่อจำหน่ายให้กับสัตว์น้ำ
แก่ผู้ประกอบการสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปและประชาชนทั่วไป โดยมีส่วนของการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำในรูปแบบ
โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคมของชาวกรุงเทพ
๓) อาคารสำนักงาน ทั้งในส่วนขององค์การสะพานปลา ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิต ผู้ส่งออก
เป็นต้น ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนของผู้ผลิต ผู้จัดส่งวัตถุดิบ และผู้ค้าสัตว์น้ำ ตั้ง แต่ต้น
น้ำจนถึงปลายน้ำ
๔) ภัตตาคารอาหารทะเล ซึ่งใช้วัตถุดิบสัตว์น้ำคุณภาพดีจากตลาดกลางของสะพานปลากรุงเทพ
เพื่อเป็นการสร้างความนิยมและความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำจากสะพานปลากรุงเทพ เป็นการส่งเสริมการ
บริโภคสัตว์น้ำและเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับกรุงเทพฯอีกด้วย
๕) ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ (Learning Center) ให้ บ ริ ก ารความรู้ ในด้ า นวิ ธี ก ารจั บ สั ต ว์ น้ ำ อุ ป กรณ์
เครื่องมือการจับสัตว์น้ำ การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ การตลาดสัตว์น้ำ และประโยชน์ของการบริโภคสัตว์น้ำ
เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของสัตว์น้ำ
๔.๒ พัฒนาระบบตลาดสัตว์น้ำ จัดตั้งระบบตลาดสัตว์น้ำคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับการคัด
คุณ ภาพและขนาดสิน ค้าสัตว์น้ำตั้งแต่ แหล่งผลิต มีการกำหนดมาตรฐานของสัตว์น้ำแต่ละประเภทเพื่อใช้
อ้างอิง โดยมีหลักการ ดังนี้
๑) จำหน่ายเฉพาะสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพดี โดยผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจากแหล่งผลิตตามมาตรฐาน
ที่กำหนด พร้อมมาตรฐานการขนส่งที่สามารถรักษาคุณภาพสินค้าและมาตรฐานสุขอนามัยที่ดี)
๒) การจำหน่ายสัตว์น้ำ ใช้ระบบประมูลด้ วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนระบบให้ มีความ
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบ และอ้างอิงได้ง่าย ด้วยระบบการเชื่อมต่อข้อมูลของสินค้า รายการซื้อ
ขาย เจ้าของสินค้า ผู้ซื้อ ตลอดจนข้อมูลทาง
๓) มีระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าสั ตว์น้ำ ทั้งในเรื่องความสด สะอาด และการปนเปื้อน รวมถึง
ขนาด และน้ำหนักตรงกับที่แจ้งไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าที่ผ่านการรับรองจากองค์การสะพานปลา
๔) ผู้ที่จะเข้าทำธุรกิจในตลาดจะต้องทำการจดทะเบียนสมาชิก (Registered) และมีคุณสมบัติตามที่
กำหนดตามประเภทของกิจกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ
๕) จั ด ทำระบบฐานข้อ มู ล ราคาสั ต ว์ น้ ำเพื่ อ เผยแพร่ และใช้ ส ำหรับ อ้ างอิ งในการซื้ อ ขาย โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความรวดเร็วและถูกต้ อง เป็นการขยายฐานลูกค้า และสามารถพัฒนาไปสู่การซื้อขาย
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
๔๒

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔
๗. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ
งบประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ดังนี้
๑) ค่าก่อสร้างโครงการ : ค่าก่อสร้างโครงการประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าเครื่องจักร
และค่างานด้านวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานเตรียมการเพื่อการก่อสร้าง งานโยธา งานโครงสร้าง งาน
ระบบราง งานระบบล้อเลื่อน งานระบบเครื่องกล และศูนย์ควบคุม เป็นต้น และรวมถึงค่าออกแบบ ค่าที่
ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและวิศวกรตรวจสอบอิสระ เป็นมูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการ
๓) ผลการประมาณราคาค่ าใช้ จ่ ายในการลงทุ นโครงการฯ ผลการประมาณราคาค่าใช้ จ่ายในการลงทุ น
โครงการฯ
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ทางด้านเศรษฐกิจ
๑) ลดปัญหาการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ เนื่องจากปัจจุบันสินค้าสัตว์น้ำจัดเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้
เงินตราต่างประเทศได้ในอันดับต้น ๆ และวัตถุประสงค์ของโครงการก็มุ่งเน้นจะพัฒนาคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำส่งออก
ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ ลดปัญหาการส่งคืนสินค้า หรือการกีดกันสินค้าจากประเทศไทยอันมีสาเหตุ
มาจากคุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า
๒) เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ สิ น ค้ าสั ต ว์ น้ ำ (Value Added) การจั ด ให้ มี ต ลาดกลางสั ต ว์ น้ ำคุ ณ ภาพที่ ได้
มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ด้วยรูปแบบอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ช่วยให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้
ในราคาที่สูงขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยความเชื่อมั่นในตัวสินค้า
๓) เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ จากการที่โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ เป็นศูนย์รวมของธุรกิจ
หลายประเภทที่ มี ค วามเชื่อ มโยงและสนั บ สนุ น ซึ่ งกั น และกั น ซึ่ งจะช่ ว ยดึ งดู ด ผู้ ใช้ บ ริการกลุ่ ม ต่าง ๆ รวมทั้ ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาใช้จ่ายหรือทำธุรกิจ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินในระบบ
เศรษฐกิจ
๔) ช่วยสนับสนุนการส่งออกสินค้าประมง ด้วยการจัดให้มีศูนย์บริการการส่งออก ณ จุดเดียว (One
stop service) ซึ่งให้บริการทั้งในด้านการตรวจรับรองคุณภาพ และกระบวนการด้านพิธีการศุลกากร
๘.๒ ทางด้านสังคม
๑) ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานมากขึ้น ลดปัญหาการว่างงาน
๒) ผู้บริโภคภายในประเทศได้บริโภคสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพดีขึ้น เป็นการส่งเสริมแผนมั่นคงทาง
อาหารเพื่อสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
๓) ลดปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อม เนื่ อ งจากมี การจัด การเรื่อ งระบบบำบั ด น้ ำเสี ย และกำจัดขยะอย่างมี
มาตรฐาน
๔) เป็นการปรับปรุงทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความงดงามด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหานครและประเทศไทย

๔๓

๘.๓ ทางด้านการเงิน
การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความคุ้มค่าด้านการเงินโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ
องค์การสะพานปลา ได้จัดทำแบบจำลองเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ
เบื้องต้น ในรูปแบบโครงการ การประมาณรายได้ และค่าใช้จ่าย โดยการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน
๙. แผนการดำเนินงาน
ลำดับ

กิจกรรม

๑

ทบทวนรูปแบบการลงทุนโครงการ
พัฒนาสะพานปลากรุงเทพ
จัดทำดำเนินการจัดทำ (ร่าง)
กฎกระทรวง(พ.ศ. ....)
ออกตามความในพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖
จัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้
โครงการและเสนอคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลาให้ความเห็นชอบ
เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อให้ความเห็นชอบและสนับสนุน
โครงการ

๒

๓
๔

๒๕๖๓
๒๕๖๔
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

๔๔

โครงการปรับปรุงพื้นโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำงานระบบน้ำสะอาด
และงานปรับปรุงห้องประชุม สะพานปลาสมุทรสาคร
๑. หลักการเหตุผล
ปัจจุบันภาวการณ์ตลาดสินค้าสัตว์น้ำเริ่มมีการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น โดยจะเห็นได้จากการที่ประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ได้ให้ความสำคัญกับที่มาของสัตว์น้ำ ไม่ว่าจะเป็นการจับสัตว์น้ำ การขนถ่าย ความสะอาด
สิ่งปนเปื้อนต่างๆ ในสินค้าสัตว์น้ำ ซึ่งได้มีมาตรการต่าง ๆ ออกมาให้ประเทศต่าง ๆ ที่ส่งสินค้าสัตว์น้ำออกไปยัง
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป จะต้องดำเนิน การเพื่อให้สินค้าสัตว์น้ำของประเทศนั้นๆ สามารถส่งเข้าไปจำหน่าย
ในกลุ่ ม ประเทศสหภาพยุ โ รปได้ และขบวนการหนึ่ ง ซึ่ ง ได้ น ำมาใช้ เ ป็ น หลั ก การหนึ่ ง ในประเทศไทย
คื อ การตรวจสอบสุ ข อนามั ย ท่ า เที ย บเรื อ ประมง ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง สะพานปลาท่ า เที ย บเรื อ ต่ า ง ๆ
ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องสหภาพยุ โ รป ซึ่ งรองรับ การตรวจรั บ รองจากกรมประมงและตามข้ อ กำหนด
ตามพัน ธะกรณี กับ สหภาพยุ โรป (IUU Fishing) ณ สะพานปลาสมุทรสาคร และมาตรฐานทางด้านสุ ขอนามัย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
สะพานปลาสมุทรสาคร เป็น สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงอีกแห่งหนึ่งที่จะต้องทำการปรับปรุง
สุขอนามัยในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ให้ดีขึ้น แต่ขณะเดียวกัน ด้วยสภาพของสะพานปลาสมุทรสาครมีระยะเวลานาน
มีสภาพทรุดโทรม และไม่ถูกตามสุขอนามัย โดยโครงการปรับปรุงพื้นฐานสะพานปลาสมุทรสาคร เพื่อปรับปรุง
โครงสร้างพื้น ฐาน เช่น พื้ น โรงคลุ มสั ตว์น้ ำส่ วนขยาย,ระบบน้ำสะอาด และห้ องประชุม เป็ นต้น โดยเป็นการ
สนับสนุนการส่งออกสินค้าสั ตว์น้ำยังชาวประมงของจังหวัด สมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง และสร้างรายได้ทาง
เศรษฐกิจแก่ประเทศ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของสะพานปลาสมุทรสาครให้ถูกสุขลักษณะ
และสุขอนามัย ซึ่งรองรับการตรวจรับรองจากกรมประมงและตามข้อกำหนดตามพันธะกรณีกับสหภาพยุโรป (IUU
Fishing)
๒.๒. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นโดยการสร้างงานจากการจ้างงานในโครงการและในระยะ
ยาวจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง ซึ่งสะพานปลาสมุทรสาครจัดเป็นศูนย์กลางของ
ธุรกิจประมงในภาคกลางแห่งหนึ่ง
๒.๓. เพื่อสร้างรากฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยการแก้ปัญหาที่ท่าเทียบ
เรือประมง อันเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างชาวประมง ผู้แปรรูป และผู้ส่งออก
๒.๔. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการให้มีมาตรฐานเหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน
๒.๕. เพื่อมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๒.๖. เพื่อให้มีระบบการจัดการดูแลรักษาสัตว์น้ำที่สะพานปลาที่ดีและถูกต้องเหมาะสม

๔๕

๓. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
๓.๑ เป้าหมายโครงการ
๑) สามารถพั ฒ นาปรั บ ปรุ งสะพานปลาสมุ ท รสาครให้ ได้ ม าตรฐานสุ ข อนามั ย สะพานปลา
ท่าเทียบเรือประมงที่ดี เพิ่มมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)
๒) สะพานปลาสมุทรสาครสามารถรองรับปริมาณสัตว์น้ำได้มากขึ้นและดูแลสินค้าสัตว์น้ำให้สด
สะอาด
๓.๒ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
สะพานปลาสมุ ท รสาครสามารถปรับ ปรุง พื้ น ที่ โรงคลุ ม คั ด เลื อ กสั ต ว์น้ ำ ,ระบบน้ ำสะอาด ,
ห้องประชุมได้เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔
๔. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ
๔.๑ หมวดงานประเภทอาคาร โรงคลุม
๑) ปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำสะพานปลาสมุทรสาคร
๔.๒ หมวดงานประเภทอาคาร งานระบบน้ำสะอาด และงานประกอบอื่นๆ
๑) ระบบน้ำสะอาด และเหล็กแสตนเลสรับท่อน้ำ
๒) งานโครงสร้างระบบน้ำสะอาด
๓) งานครุภัณฑ์ของระบบน้ำสะอาด
๔.๓ หมวดงานประเภทอาคาร งานปรับปรุงห้องประชุมองค์การสะพานปลา
๑) ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒
๒) ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร
๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔
๗. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน ......๑๕,๒๑๓,๕๐๐...... บาท
๗.๑ ปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำสะพานปลาสมุทรสาคร
๗.๒ ก่อสร้างระบบน้ำสะอาดสะพานปลาสมุทรสาคร
๗.๓ ปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร
๘. ผลผลิต (Output)
๘.๑ ปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำสะพานปลาสมุทรสาคร
๘.๒ ก่อสร้างระบบน้ำสะอาดสะพานปลาสมุทรสาคร
๘.๓ ปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร
๙. ผลลัพธ์ (outcome)
๙.๑ สะพานปลาสมุทรสาครมีมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือที่ดี
๙.๒ ปริมาณการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น
๙.๓ สินค้าสัตว์น้ำมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยเพื่อการบริโภค
๔๖

๑๐. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
สามารถรองรับเรือประมงในปริมาณที่มากขึ้น ปริมาณการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่าการ
จำหน่ายสัตว์น้ำ
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สะพานปลาสมุทรสาครมีมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือที่ดีเป็นที่รองรับการตรวจ
ประเมินจากสหภาพยุโรป
๒. สร้างมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ (COVID-๑๙
๓. เส้นทางจราจรขนส่งสินค้าประมงสะดวกไม่แออัด
๔. สามารถรองรับเรือประมงในปริมาณที่มากขึ้น
๕. เพิ่มมูลค่าการจำหน่ายสัตว์น้ำ
๑๑. แผนการดำเนินงาน
ลำดับ

กิจกรรม

๑

ดำเนิ น การจั ด ซื้ อ -จั ด จ้ า ง
ตามระเบียบพัสดุฯ

๒

ดำเนินการก่อสร้าง

๒๕๖๓
๒๕๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔๗

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิม่ เติม)
๑. ความสำคัญและที่มาของโครงการ
ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเป็นท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา(อสป.) ก่อสร้างเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๐๑ ตามข้ อ เรี ย กร้ อ งของชาวประมง จั งหวั ด ชลบุ รี ด้ ว ยขณะนั้ น บริเวณชุ ม ชนดั งกล่ าวไม่ มี ที่ จ อด
เรือประมงพื้นบ้านและเรือสาธารณะ นับแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาได้ให้บริการขนถ่ายสัตว์
น้ำที่ได้จากการทำประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ในอ่าวไทย บริเวณจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ต่อมาได้
พัฒนาเป็นตลาดสัตว์น้ำสำหรับนักท่องเที่ยว มีการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต สดและผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป
โดยกลุ่มเกษตรกรทำประมงและชุมชนชาวประมงในต.อ่างศิลา และพื้นที่ใกล้เคียง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอ่างศิลา
และจังหวัดชลบุรีไม่น้อยกว่าปีละ ๒๐๐ ล้านบาท
องค์การสะพานปลาได้รับงบประมาณ เพื่อพัฒนาปรับปรุงก่อสร้างสำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่าง
ศิลา และตลาดประมงพื้นบ้านท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ให้มีความทันสมัย ถูกสุขอนามัย และมาตรฐาน ซึ่งจะ
เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับเดิม เพียงพอในส่วน
ของการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง
พื้นบ้านและประมงพาณิชย์ที่ถูกกฎหมายในน่านน้ำและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจ.ชลบุรีและจังหวัดชายฝั่ง
ตะวันออก เพื่อพัฒ นาปรับปรุงก่อสร้างสำนักงานท่าเที ยบเรือประมงอ่างศิลา ขยายแผงร้านค้า ปรับพื้นร้านค้า
และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเหมาะสมในการใช้พื้นที่รองรับผู้มาติดต่อและนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยสามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจในการใช้ที่ดินได้ประโยชน์สูงสุดเต็มศักยภาพ และเพื่อการพัฒ นาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน และการฟื้ น ฟู เศรษฐกิ จ ภายหลั ง
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ พัฒ นาปรับ ปรุงก่อสร้างสำนักงานท่ าเที ยบเรือประมงอ่างศิล าองค์การสะพานปลาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเหมาะสมในการใช้พื้นที่รองรับผู้มาติดต่อและนักท่องเที่ยวทั่วไป
๒.๒ ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยและแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ
ของท่าเทียบเรือตามพรก.การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๓ ยกระดับรายได้อาชีพชาวประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์และผู้ค้าสัตว์น้ำในชุมชนอ่างศิลา
จ.ชลบุรี และส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจ.ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลั ง
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
๒.๔ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในการใช้ที่ดินได้ประโยชน์สูงสุดเต็มศักยภาพ
๓. ตัวชี้วัด
ความสำเร็จในการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)
๓. เป้าหมาย
เพื่อพัฒ นาระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และปรับปรุง ภูมิทัศน์ให้ท่าเทียบ
เรือประมงอ่างศิลาสวยงามเหมาะสมในการใช้พื้นที่รองรับผู้ มาติดต่อและนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยสามารถเปิด
ดำเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นตลาดสินค้าสัตว์น้ำ แปรรูป ที่มีความทันสมัย มาตรฐานถูกสุขอนามัย
และราคายุติธรรม
๔๘

๔. งบประมาณ
งบประมาณลงทุนระบบสาธารณูปโภค สร้างโดมและสร้างแผงร้านค้า ระบบความปลอดภัย และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ วงเงินประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. สถานที่ดำเนินโครงการ
ท่ า เที ย บเรื อ ประมงอ่ า งศิ ล า ริ ม ถนนอ่ า งศิ ล า บริ เวณทางโค้ ง ตรงข้ า มโรงเรี ย นชลราษฎรอำรุ ง ๒
ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
๖. รายละเอียดของโครงการ
จัดทำระบบสาธารณูปโภค สร้างโดมและสร้างแผงร้านค้า ระบบรักษาความปลอดภัย และปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบสำนักงานและท่าเทียบเรืออ่างศิลา ให้สวยงามและปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๖.๑ จัดทำป้ายทางเข้าโครงการ บริเวณทางเข้าจากถนนสาธารณะ
๖.๒ งานเพิ่มโครงสร้างงาน,แผ่นพื้นเหนือบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย
๖.๓ งานเพิ่มโครงสร้างคานและแผ่นพื้น ช่วงคอคอดสะพาน บริเวณระหว่างโรงคลุม ๔,๘,๙ และสุขา
๖.๔ งานเปลี่ยนแปลงปรับลดโครงสร้างหัวมุมอาคารโรงคลุมออก ๑ ช่อง เพื่อรถยนต์วิ่งผ่านบริเวณโรงคลุม
๑,๔,๕,๘
๖.๕ งานเพิ่มโครงสร้างหลังคา, หลังคาและร้านค้า ตามแบบสถาปัตย์เฟส ๒ บริเวณพื้นที่ถนนกลางสะพาน
ระหว่างโรงคลุม
๖.๖ งานเปลี่ยนแปลงปรับพื้นแผงค้าโรงคลุม๕ เป็นร้า นขายอาหารและห้องสุขา พร้อมงานระบบท่อ บริเวณ
โรงคลุม ๕
๖.๗ งานภูมิทัศน์ใหม่ รูปแบบอาคารประภาคาร บริเวณวงเวียน
๗. ผลผลิต (Out put)
มีตลาดและท่าเทียบเรือประมงที่มีระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้องวงจร
ปิด มีจำนวนแผงร้านค้าเพิ่ม รองรับชาวประมงและประกอบการค้าสัตว์น้ำอย่างเพียงพอ และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และทันสมัย
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)
๘.๑ ทางด้านเศรษฐกิจ
๑) สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในการใช้ที่ดินได้ประโยชน์สูงสุดเต็มศักยภาพ
๒) ยกระดับการให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำด้วยท่าเทียบเรือประมงที่มาตรฐานสุขอนามัยและ
ปลอดภัย แก่ชาวประมงที่ ทำประมงอย่ างถูกกฎหมาย (ประมงพื้ นบ้านและพาณิ ช ย์) ภายใต้ระบบตรวจสอบ
ย้ อ นกลั บ ที่ ม าของสั ต ว์ น้ ำ ที่ อ งค์ ก ารสะพานปลาได้ พั ฒ นาขึ้ น อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม
๓) เป็นแหล่งรายได้หลักของชาวประมงและผู้ค้าสัตว์น้ำในชุมชนอ่างศิลาและประชาชนในพื้นที่
ใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากนักท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการจ้างงานและอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่
๔) กระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางการประมง ได้แก่ ธุรกิจห้องเย็นโรง
น้ำแข็ง โรงงานแปรรูป
๕) กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรีให้สูงขึ้น
๔๙

๘.๒ ทางด้านสังคม
๑) ท่ าเที ย บเรือ ประมงอ่างศิล าได้ รับ การบู รณะขึ้น ใหม่ ได้ มาตรฐานความปลอดภั ย ถูก สุ ข อนามั ย
สามารถบูรณาการการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้โดยสะดวกระหว่างชาวประมงพื้นบ้าน ผู้จำหน่ายสินค้า (สัตว์น้ำ
ผลิตภัณฑ์ประมงสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป) นักท่องเที่ยว ภัตตาคาร ร้านอาหาร รวมถึง ประชาชนในจังหวัดชลบุรีและ
พื้นที่ใกล้เคียง เป็นการดำเนินงานที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมโดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเท่าที่
จำเป็นและให้องค์การสะพานปลาบริหารจัดการด้วยงบดำเนินการขององค์การ
๒) ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ช่วยลดปัญหาการว่างงานและอาชญากรรม
๓) ผู้ บ ริ โ ภคสิ น ค้ า อาหารทะเลสดและร้ า นอาหารซี ฟู้ ด ในบริ เวณท่ า เที ย บเรื อ ประมงอ่ า งศิ ล า
ได้ บ ริ โ ภคสิ น ค้ า สั ต ว์ น้ ำ ที่ ส ด สะอาด ถู ก หลั ก อนามั ย สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงทางอาหาร
(food safety) และอาหารปลอดภัย (food security) ของรัฐบาล
๔) ลดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาซึ่งมีอายุการใช้งานมาเป็น
เวลานานและมี ปั ญ หาด้ านสุ ข อนามั ย และสิ่ งแวดล้ อ ม โดยได้ จั ดให้ มี ระบบบำบั ด น้ ำเสี ย และกำจัด ขยะที่ ได้
มาตรฐาน ประชาชนในพื้นที่รอบโครงการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
๕) ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลอ่างศิลาและบริเวณใกล้เคียงสามารถนำเรือประมงเข้าไปขนถ่ายสัตว์
น้ำได้ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยและตลาดรับซื้อสินค้าประมง ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทาง ช่วยให้ชาวประมงไม่
ต้องเสี่ยงภัยและมีโอกาสอยู่กับครอบครัวมากขึ้น
๘.๓ ทางด้านการเงิน
๑) ประมาณการรายได้-รายจ่าย
งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างสะพานปลา รวมทั้งสิ้น ๓๐,๓๖๕,๗๑๗.๘๔ บาท
๑.๑) รายได้จากการให้สิทธิ์เป็นผู้จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำจากผู้ค้ารายย่อย ประกอบด้วย
- ค่าเซ้งร้านค้า ราคา ๑๒๐,๐๐๐ บาท/หน่วย จำนวน ๑๓๖ หน่วย เป็นเงิน
๑๖,๓๒๐,๐๐๐ บาท/ปี
- ค่าเช่าร้านค้า หน่วยละ ๓,๐๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๑๓๖ หน่วย เป็นเงิน
๔,๘๙๖,๐๐๐ บาท/ปี
รวมรายได้ปีแรก
๒๑,๒๑๖,๐๐๐ บาท/ปี
รวมรายได้ ๑๕ ปี เท่ า กั บ
๑๔๗,๙๙๖,๒๘๘ บาท

๕๐

ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา (ใหม่)
ตารางคานวณประมาณการจัดเก็บรายได้ 15 ปี ระยะที่ 2 จานวน 136 ล็อค
รายได้/ปี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเก็บค่าต่อสัญญาทุก 3 ปี ค่าเช่าต่อเดือน 3,000 บาท
ปี ที่ ครั้งแรก รายละ 120,000
40,000.00
ปรับขึน้ 15% ทุก 3 ปี

รวมค่าเช่า/ปี

120,000.00

รวมรายได้/ปี

หักภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้สุทธิ

รวมรายได้ สะสม

16,320,000.00

1,067,663.55

15,252,336.45

15,252,336.45

938,400.00

3,957,600.00

19,209,936.45

4,896,000.00

24,105,936.45

1 ลดค่าเช่า 2 เดือน ลด 10% 3 เดือน

3,000.00

4,896,000.00

4,896,000.00

2

3,000.00

4,896,000.00

4,896,000.00

-

3,000.00

4,896,000.00

4,896,000.00

-

4,896,000.00

29,001,936.45

3,450.00

5,630,400.00

11,070,400.00

-

11,070,400.00

40,072,336.45

5

3,450.00

5,630,400.00

5,630,400.00

-

5,630,400.00

45,702,736.45

6

3,450.00

5,630,400.00

5,630,400.00

-

5,630,400.00

51,333,136.45

3,968.00

6,475,776.00

11,915,776.00

-

11,915,776.00

63,248,912.45

3,968.00

6,475,776.00

6,475,776.00

-

6,475,776.00

69,724,688.45

3,968.00

6,475,776.00

6,475,776.00

-

6,475,776.00

76,200,464.45

4,563.00

7,446,816.00

23,766,816.00

-

23,766,816.00

99,967,280.45

4,563.00

7,446,816.00

7,446,816.00

-

7,446,816.00

107,414,096.45

4,563.00

7,446,816.00

7,446,816.00

-

7,446,816.00

114,860,912.45

5,247.00

8,563,104.00

14,003,104.00

-

14,003,104.00

128,864,016.45

5,247.00

8,563,104.00

8,563,104.00

-

8,563,104.00

137,427,120.45

5,247.00

8,563,104.00

8,563,104.00

-

8,563,104.00

145,990,224.45

145,990,224.45

145,990,224.45

3
4

7

5,440,000.00

5,440,000.00

8
9
10

16,320,000.00

11
12
13

5,440,000.00

14
15

-

147,996,288.00

2,006,063.55

หมายเหตุ ยังไม่รวมรายได้อนื่ ๆ เช่น ค่านา้ แข็งผ่านท่าเทียบเรือ ค่านา้ ค่าไฟ ค่าโฆษณา
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเรียบเก็บครั้งเดี่ยว แต่หากมีการโอนสิทธิหลังจาก 1 ปี ผูร้ ับโอนต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าใหม่ จานวน 120,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา ปี ที่ 10 จาก 40,000.00 บาท ปรับเป็ น ไม่น้อยกว่า 120,000.00 บาท
ฟรี 2 เดือนแรก เพื่อทดลองระบบ สาธารณูประโภค (3,000 *2*136)
816,000.00
ลดค่าเช่า 10% รวม 3 เดือนสาหรับ ผูช้ าระเงิน 120,000 บาท ภายใน 5 สิงหาคม 2563 (3000*10/100*136*3)
122,400.00

938,400.00

๑.๒) รายจ่ายโครงการท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ประกอบด้วย
๑. ค่าใช้จ่ายสุขอนามัย
เป็นเงิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท/
๒. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
เป็นเงิน
๖๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
๓. ค่าจ้างเหมาบริการ
เป็นเงิน
๖๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
๔. ค่าบำรุงรักษารายปี(๑%เงินลงทุน)
เป็นเงิน
๓๐๓,๖๕๗ บาท/ปี
๕. ค่าซ่อมแซ่มสิ่งปลูกสร้าง/โครงสร้างพื้นฐาน
เป็นเงิน
๓๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
๖. ค่าบริหารจัดการตลาด
เป็นเงิน
๒๕๐,๐๐๐ บาท/ปี
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เป็นเงิน
๖๙๐,๐๐๐ บาท/ปี
๙. ค่าเสื่อมราคา
เป็ น เงิ น
๗๕๙,๐๐๐ บาท/ปี
รวมรายได้ปีแรก
๓,๗๐๒,๖๕๗ บาท/ปี

๕๑

๑.๓) การวิเคราะห์ผลตอบแทนการเงิน สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
อัตราคิดลด ๓.๖๓%
NPV (Net present Value)
= ๓๖,๙๔๗,๖๖๒.๗๗
B/C Benefit-Cost Ratio
=
๔.๒๐
PB (Payback Period)
=
๖.๒๐
IRR (Internal Rate of Return)
=
๑๘.๐๓

บาท
%
ปี
%
หน่วย:ล้านบาท

Year WACC3.63%

Benefit

0.00

Invest Cost

Cost

Net Benefit

PV Net Benefit

PV Benefit

PV Cost

30,365,717.84

30,365,717.84

(30,365,717.84)

(30,365,717.84)

(30,365,717.84)

(30,365,717.84)

1

1.000

21,216,000.00

3,702,657.00

17,513,343.00

17,513,343.00

21,216,000.00

3,702,657.00

2

0.965

4,896,000.00

3,702,657.00

1,193,343.00

1,151,542.02

4,724,500.63

3,572,958.60

3

0.993

4,896,000.00

5,220,942.89

(324,942.89)

(322,596.59)

4,860,647.65

5,183,244.24

4

0.989

11,070,400.00

3,702,657.00

7,367,743.00

7,288,087.28

10,950,713.32

3,662,626.04

5

0.986

5,630,400.00

3,702,657.00

1,927,743.00

1,900,004.36

5,549,383.15

3,649,378.80

6

0.837

5,630,400.00

5,294,996.03

335,403.97

280,634.27

4,710,985.40

4,430,351.13

7

0.807

11,915,776.00

3,776,710.14

8,139,065.86

6,571,455.54

9,620,759.13

3,049,303.59

8

0.779

6,475,776.00

3,776,710.14

2,699,065.86

2,102,882.44

5,045,373.60

2,942,491.16

9

0.752

6,475,776.00

5,294,996.03

1,180,779.97

887,738.37

4,868,641.90

3,980,903.53

10

0.725

23,766,816.00

3,776,710.14

19,990,105.86

14,502,591.38

17,242,551.05

2,739,959.67

11

0.700

7,446,816.00

3,852,244.34

3,594,571.66

2,516,472.36

5,213,335.11

2,696,862.75

12

0.676

7,446,816.00

5,370,530.23

2,076,285.77

1,402,641.38

5,030,719.97

3,628,078.59

13

0.652

14,003,104.00

3,852,244.34

10,150,859.66

6,617,239.38

9,128,477.23

2,511,237.85

14

0.629

8,563,104.00

3,852,244.34

4,710,859.66

2,963,389.18

5,386,662.21

2,423,273.04

15

0.607

8,563,104.00

5,370,530.23

3,192,573.77

1,937,956.24

5,197,975.69

3,260,019.45

94,615,204.70

53,381,083.30

36,947,662.77

88,381,008.21

21,067,627.61

Total

147,996,288.00

30,365,717.84

NPV=

36,947,662.77

B/C =

4.20

IRR =

18.03%

หมายเหตุ 1.รายจ่าย ปรั บเพิม
่ 2% ทุก 5 ปี
2.รายซ่อมบารุงใหญ่ 2% ของเงินลงทุน 30.36 ลบ. ทุก 3 ปี

๕๒

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์การสะพานปลา
๑๐. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
............๑ ตุลาคม ๒๕๖๓..-.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๔....
๑๑. แผนการปฏิบัติงาน
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

ไตรมาสที่
๑/๒๕๖๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
๒/๒๕๖๔ ๓/๒๕๖๔ ๔/๒๕๖๔

๑. ...ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิล า
.................................................................
๒. .........................................................................
๓. .........................................................................
๔. .........................................................................
รวม

๕๓

โครงการสินค้าประมงถูกกฎหมายตรวจสอบย้อนกลับได้ปลอดภัยจากสารฟอร์มาลีน
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ประเทศไทย ได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและ
ยั บ ยั้ ง การขจั ด การทำประมงผิ ด กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ ก ารควบคุ ม (Illegal Unreported
Unregulated Fishing, IUU Fishing) อันก่อให้เกิดผลเสียต่อภาคธุรกิจประมงและประเทศโดยรวมรัฐบาล จึงได้
ยกระดับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายให้ถือเป็นปัญหาของประเทศ และกำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่
ทุกภาคส่วน จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ออกมาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้นและตรวจสอบการประมง โดยการออกพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.
๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุม ป้องกันมิให้เรือประมงทำการประมงผิดกฎหมาย
องค์ ก ารสะพานปลา ในฐานะเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ ให้ บ ริ ก ารสะ พานปลา
ท่าเทียบเรือประมงในการขนถ่าย ตลาดซื้อขายสัตว์น้ำ ให้กับชาวประมง แพปลา เรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำ ธุรกิจ
ต่อเนื่องด้านการประมงและประชาชนทั่วไป (กลุ่มเป้าหมาย) จึงได้นำแนวนโยบายของรัฐบาล มากำหนดนโยบาย
ส่งเสริมความรู้ ด้วยการสร้างองค์ความรู้ด้านการทำประมงถูกกฎหมาย ตามพระราชกำหนด และมาตรฐานของ
สหภาพยุโรป หรือ EU และระบบการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับเรือธงไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ตรวจสอบย้อนกลับฯ ตั้งแต่การจับสัตว์น้ำ การขนถ่าย การชั่ง (ด้วยเครื่องชั่งระบบดิจิตอลอัตโนมัติแบบไร้สายของ
องค์การสะพานปลา) ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ตรวจสอบได้ การรายงานปริมาณสัตว์น้ำ โดยสามารถนำ
ข้อมูลดังกล่าวไปออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD) ขณะเดียวกันยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒ นาประเทศ ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ข้อที่ ๕.๑๒ การป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม และ
ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ถือเป็นการพัฒนา ยกระดับ การประมงไทย ด้าน
เศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน เพื่อไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วย
ดังนั้น องค์การสะพานปลา จึงขอเสนอโครงการสินค้า ประมงถูกกฎหมาย ตรวจสอบย้อนกลับ
ได้ ปลอดภัยจากสารฟอร์มาลิน โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีการขนถ่ายสัตว์น้ำในระบบตรวจสอบย้อนกลับ
และมาตรฐานสุขอนามัย เพื่อเป็นการรณรงค์ สนับสนุนอุดหนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริมความรู้ ด้านธุรกิจการทำประมง
ถูกกฎหมาย ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาจัดทำขั้นตอนการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับเรือธงไทย เพื่อรัก ษา
ความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และตอกย้ำเจตนารมณ์ ในความรับผิดชอบต่อสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของประเทศ โดยคาดหวังว่ากลุ่มเป้าหมายจะนำความรู้ที่ได้ไปทำประมง
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าประมง เป็นอาชีพที่เข้มแข็งสร้างรายได้ และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมประมง ยกระดับเป็น
ศูน ย์กลางตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์มาตรฐานสากล ให้กับประเทศถือเป็นความร่วมมือในเชิงบูรณาการ
ด้ านการมี ส่ วนร่ วมในการส่ งเสริ มอาชี พประมงของประเทศให้ ยั่ งยื นและทำให้ ผู้ บริโภคทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ได้บริโภคสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมงถูก กฎหมาย ตรวจสอบย้อนกลับได้ ปลอดภัยจากสาร
ฟอร์มาลิน

๕๔

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค สินค้าที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพาน
ปลา มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดี สินค้าสัตว์น้ำสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเป็นระบบและปลอดภัยจาก
สารฟอร์มาลิน
๒. เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าสัตว์น้ำสู่การแข่งขันในเวทีโลก
๓. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำเทคโนโลยีที่จำเป็น เกี่ยวข้องไปพัฒนา
ยกระดับ สินค้าสัตว์น้ำ พัฒนาอาชีพประมงให้ได้ตามมาตรฐานสากล
๔. เพื่ อยกระดับ ให้ ส ะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาเป็น ต้นแบบ
สถานที่ขนถ่ายสัตว์น้ำและสินค้าประมง ที่ได้มาตรฐานสากล
๕. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนรวมในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการทำประมงที่ผิดกฎหมาย
และการทำลายทรัพยากรทางทะเลที่มีอยู่ อย่างจำกัดให้มีใช้อย่างยั่งยืนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประมงของ
ประเทศในอนาคต ตลอดจนเป็นการรณรงค์และสนับสนุนสินค้าที่มาจากการทำประมงถูกกฎหมาย
๖. เพื่อเป็นเครื่องมือ กลไก ของรัฐบาล ในการแก้ไข ลดปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) ดูแลสังคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ให้ยั่งยืน
๓. เป้าหมาย
๑. ปี ๒๕๖๔ สินค้าสัตว์น้ำในสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาปลอด
สารฟอร์มาลิน ๑๐๐ % ผู้บริโภค มีความปลอดภัยจากสารพิษปนเปื้อนมาจากสินค้าสัตว์น้ำจากสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมงทุกแห่งขององค์การสะพานปลาที่มีกิจกรรมขนถ่ายสัตว์น้ำ (๑๔ แห่ง)
๒. ปี ๒๕๖๔ องค์การสะพานปลาดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำจากสารพิษปนเปื้อนปลอด
สารฟอร์มาลิน ร่วมกับหน่วยงานภาคนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง กระทรวงสาธารณสุข กรมการค้าภายใน
เทศบาล หรือสมาคมประมงประจำจังหวัด ฯลฯ ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อปี ต่อแห่ง
๓. จัดทำแผ่นป้าย FMO Brand certified ให้กับแพปลาที่สินค้าสัตว์น้ำปลอดสารฟอร์มาลิน และ
จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานตามโครงการ
๔. ระยะเวลาดำเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๕. งบประมาณ
งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- จากสำนักงานท่าเทียบเรือประมง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. สถานที่ดำเนินการ
ศูนย์ตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ และ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ขององค์การสะพานปลา
ทุกแห่ง
๗. ความเสี่ยง
ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบสารฟอร์มาลีนในสินค้าสัตว์น้ำได้ตามเป้าหมาย
๕๕

๘. ตัวชี้วัดโครงการ
ดำเนินการตรวจสอบสารฟอร์มาลีน ๓ ครั้ง/ปี (ทุกแห่ง)
๙. วิธีดำเนินการ
๑. ขออนุมัติโครงการ
๒. ดำเนินงานตามแผนงาน
๒.๑ ประสานศูนย์ตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อกำหนดชุดตรวจสอบของแต่ละสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมง และวิธีการตรวจสอบ จัดซื้อชุดตรวจสอบสารฟอร์มาลิน และจัดส่งชุดตรวจสอบ ตลอดจน
จัดทำ QR CODE และเครื่องมือนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนกับการดำเนินงานโครงการดังกล่าว
๒.๒ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์การสะพานปลา
- เพื่อให้สามารถใช้ชุดตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- วิธีการตรวจสอบ จำนวนครั้งในการตรวจสอบ แหล่งที่มาของข้อมูล
- การจดบันทึกข้อมูลในการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการดำเนินงาน
๒.๓ ประสานหน่วยงานภาคนอกที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าตรวจสอบสินค้า ที่มาจากการทำประมง
ปลอดภัยจากสารฟอร์มาลิน เช่น กรมประมง กระทรวงสาธารณสุ ข กรมการค้าภายใน เทศบาล หรือสมาคม
ประมงประจำจังหวัด ฯลฯ
๒.๔ ประสานขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการแพปลา และ ผู้ซื้อสินค้า เช่น พ่อค้า แม่ค้า
ร้านขายอาหาร โรงแรม เข้าตรวจสอบสินค้าที่ซื้อมาจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา
๒.๕ จั ด ทำแผ่ น ป้ า ย FMO Brand certified ให้ กั บ แพปลาที่ สิ น ค้ า สั ต ว์ น้ ำ ปลอดสาร
ฟอร์มาลิน และจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้
๑. เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค สินค้าจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การ
สะพานปลา มีมาตรฐานด้านสุ ขอนามัย ที่ ดี สิ นค้าสั ตว์น้ำสามารถตรวจสอบย้อนกลั บ ได้อย่างเป็น ระบบและ
ปลอดภัยจากสารฟอร์มาลิน
๒. เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าสัตว์น้ำสู่การแข่งขันในเวทีโลก
๓. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำเทคโนโลยีที่จำเป็น เกี่ยวข้องไปพัฒนา
ยกระดับ สินค้าสัตว์น้ำ พัฒนาอาชีพประมงให้ได้ตามมาตรฐานสากล
๔. เพื่ อยกระดับ ให้ ส ะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาเป็น ต้นแบบ
สถานที่ขนถ่ายสัตว์น้ำและสินค้าประมงที่ได้มาตรฐานสากล
๕. เพื่อ ให้ผู้มีส่ ว นได้ เ สีย มี ส่ว นร่ว มในการเฝ้ า ระวัง ควบคุ ม ป้ อ งกั น การทำประมงที่ผิ ด
กฎหมาย และการทำลายทรัพยากรทางทะเลที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ มีใช้อย่างยั่งยืนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ประมงของประเทศในอนาคต ตลอดจนเป็นการรณรงค์และสนับสนุนสินค้าที่มาจากการทำประมงถูกกฎหมาย
๖. เพื่อเป็นเครื่องมือ กลไก ของรัฐบาล ในการแก้ไข ลดปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) ดูแลสังคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ให้ยั่งยืน
๕๖

๙. แผนการดำเนินงาน
ลำดับ

กิจกรรม

๑.

ขออนุ มั ติ โ ครงการฯประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมและศึ ก ษาข้ อ มู ล เพื่ อ
กำหนดกรอบในการดำเนินงาน
ดำเนินงานตามแผนงาน
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ภายในองค์กร)
-จัดอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์การ
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวของ
(ภายนอกองค์กร)
- ประสานขอความร่วมมือ ผู้ซื้อ
สินค้าสัตว์น้ำ
- สุ่มตรวจสอบสารฟอร์มาลีน
ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
แ ล ะ จั ด ท ำ ร า ย ง า น เส น อ
ผู้บริหาร
สรุ ป ผลการดำเนิ น งาน และ
เสนอผู้บริหาร

๒.
๓.

๔.
๕.

๒๕๖๓
๒๕๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือปลาให้ทันสมัย
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการตลาดองค์กร (Marketing)
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาและขยายโอกาสหารายได้จากทรัพย์สินให้มากขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๓.๔ พัฒนาสะพานปลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกของประเทศ
ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๒ โครงการ
๑) โครงการหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๒) โครงการหารายได้จากการดำเนินกิจกรรมตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ

๕๘

โครงการหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๑.หลักการและเหตุผล
องค์ ก ารสะพานปลาเป็ น หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ ปัจจุบัน เปิดให้บริการสะพานปลา ๔ แห่ง
ดังนี้ สะพานปลากรุงเทพ สะพานปลาสมุทรสาคร สะพานปลาสมุทรปราการ สะพานปลานครศรีธรรมราช และท่า
เทียบเรือประมงอีก ๑๔ แห่ง ดังนี้ ท่าเทียบเรือประมงตราด ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน
ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ท่าเทียบเรือประมงหลัง
สวน ท่าเทียบเรือประมงระนอง ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๑ ท่ าเทียบเรือประมง สงขลา ๒ (ท่าสะอ้าน) ท่า
เทียบเรือประมงปัตตานี ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ท่าเทียบเรือประมงสตูล และท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส โดย
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง ๑๘ แห่ง ตั้งอยู่ในทำเลพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าสัตว์
น้ำที่สำคัญตลอดแนวชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเล อันดามัน นอกจากนี้ยังได้มีการขยายบทบาทการ
ดำเนินงานในด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการประมงอีกหลายประการ ทั้งในด้านการให้สินเชื่อเพื่อจัดหา
เครื่ องมื ออุ ป กรณ์ ก ารประมง และให้ ความช่ว ยเหลื อแก่ ส ถาบั นประมง ชุ มชนประมง เพื่ อส่ งเสริม ฐานะและ
สวัสดิการของชาวประมง เป็นต้น
ตามแผนวิส าหกิจ องค์การสะพานปลา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และ
พัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ทันสมัย ดังนั้น องค์การสะพานปลาจึงได้มีการพิจารณาบริหารจัดการ
พื้นที่ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในการหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในบริเวณสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต่าง ๆ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
๒.๒ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ในบริเวณสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้เกิดประโยชน์
และรายได้สูงสุดให้กับองค์การสะพานปลา
๒.๓ เพื่อแปลงยุทธศาสตร์ด้านสินทรัพย์ไปสู่แผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
๓. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๔. ตัวชี้วัด
รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารสินทรัพย์
๕. เป้าหมายของโครงการ
รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารสินทรัพย์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มากกว่า ๓ ล้านบาท
๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖.๑ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
๖.๒ สำนักงานบริหารการตลาดและกิจการสังคม

๕๙

๗. วิธีดำเนินโครงการ
๗.๑ ขออนุมัติโครงการฯ
๗.๒ รวบรวมข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
๗.๔ จัดทำรายงานสรุปและประเมินผลโครงการ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
๘. สถานที่ดำเนินงาน
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
๙. งบประมาณ
งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑. องค์การสะพานปลามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
๑๐.๒. สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงสามารถใช้ศักยภาพของสินทรัพย์ที่มีอยู่ในบริเวณ
พื้นที่ได้เต็มศักยภาพ
๑๐.๓. ตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

๑๑. แผนดำเนินงาน
ลำดับ

กิจกรรม

๑.

ขออนุมัติโครงการฯ

๒.

รวบรวมข้อมูล
ประสานงานกับหน่วยงาน
และส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
ดำเนินงานตามแผนที่
กำหนด
จัดทำรายงานสรุปและ
ประเมินผลโครงการ
เสนอต่อผูบ้ ังคับบัญชา

๓.
๔.

๒๕๖๓
ต.ค.

พ.ย.

๒๕๖๔
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

๖๐

โครงการหารายได้จากการดำเนินกิจกรรมตลาด ผลิตภัณฑ์ และบริการ
๑. หลักการและเหตุผล
ท่ า เที ย บเรื อ และตลาดประมงอ่ า งศิ ล า ตั้ ง อยู่ ใ นบริ เ วณ ตำบลอ่ า งศิ ล า อำเภอเมื อ ง
จั ง หวั ด ชลบุ รี ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมานั บ แต่ ก่ อ สร้ า งเมื่ อ ปี พ.ศ.๒๕๐๑ ท่ า เที ย บเรื อ ประมงอ่ า งศิ ล า
ได้ ให้ บ ริ ก ารขนถ่ า ยสิ น ค้ า สั ต ว์ น้ ำ ต่ อ มาได้ พั ฒ นาเป็ น ตลาดกลางซื้ อ ขายสิ น ค้ า สั ต ว์ น้ ำสำหรับ นั ก ท่ องเที่ ย ว
มีการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต และผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปโดยกลุ่มเกษตรกรทำประมงและชุมชนชาวประมง
ในตำบลอ่ า งศิ ล า และพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง สร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชนอ่ า งศิ ล าและจั ง หวั ด ชลบุ รี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
ปีละ ๒๐๐ ล้านบาท ต่อมาองค์การสะพานปลาได้รับงบประมาณในการปรับปรุงก่อสร้างท่าเทียบเรือและตลาด
ประมงอ่ า งศิ ล า เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ ให้ เป็ น ตลาดค้ า ขายสิ น ค้ า สั ต ว์ น้ ำ ที่ มี ค วามทั น สมั ย ได้ ม าตรฐาน
ในระดับสากล ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างระยะที่ ๒ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดทำการได้ในเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๔ นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างศักยภาพการจัดหารายได้และพัฒนาสะพานปลาและท่า
เทีย บเรื อประมงให้ ทั น สมั ย องค์ การสะพานปลาจึงได้จัดทำโครงการหารายได้จากการดำเนิน กิจกรรมตลาด
ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์การสะพานปลา สร้างภาพลักษณ์ที่ ดีของตลาดค้าสินค้าสัตว์น้ำ ให้
มีความทันสมัย สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์การสะพานปลา
๒.๒ เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการท่าเทียบเรือและ
ตลาดประมงอ่างศิลา
๒.๓ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์องค์การสะพานปลาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
๓. ตัวชี้วัด
รายได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมการตลาด ผลิตภัณฑ์ และบริการ
๔. เป้าหมายของโครงการ
รายได้ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๔๑,๔๐๐ บาท โดยประมาณการรายได้ ดังนี้
ลำดับ

๑

๒

ประเภท

ป้ายโฆษณา

น้ำดื่ม

รายละเอียด

ราคา/
หน่วย

จำนวน หน่วย

ฉาก ด้ าน ห น้ า ๓,๐๐๐
๕๔
โรงคลุมเขียว
ป้ายชื่อร้าน
๒๐๐ ๓๒๙ ป้าย
ป้ายทางเข้า
๕,๐๐๐
๑
หลังคา
๗๖,๘๐๐
๙
๔๒ ๑,๒๖๐ โหล

รายได้/
เดือน

รายได้/ปี

๑๖๒,๐๐๐ ๑,๙๔๔,๐๐๐
๖๕,๘๐๐ ๗๘๙,๐๐๐
๕,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๖๙๑,๒๐๐ ๘,๒๙๔,๘๐๐
๓๗,๘๐๐ ๔๕๓,๖๐๐
๑๑,๕๔๑,๔๐๐ บาท

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน
โครงการจะดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๖๑

๖. งบประมาณ
งบทำการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๗. สถานที่ดำเนินงาน
ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
๘. รายละเอียดของโครงการ
๘.๑ นำเสนอโครงการฯ ต่อ ผออ. เพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ
๘.๒ ศึกษา รวบรวมข้อมูล และประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบในการดำเนินงาน
๘.๓ ดำเนิ นการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ น้ำดื่ม ป้ายโมษณา และ
กิจกรรมอีเว้นท์
๘.๔ ขับเคลื่อนโครงการตามแผนงาน
๘.๕ ติดตามประเมินโครงการฯ จัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารทุกเดือน
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น
(๑) ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำที่ได้คุณภาพ
(๒) เพิ่มมูลค่าให้กับตลาดสินค้าสัตว์น้ำ (Value Added)
(๓) เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
(๔) เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ
ทางด้านทางสังคม เช่น
(๑) เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่เหมาะสม
(๒) สินค้าเกษตรจะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น
(๓) กลุ่มเกษตรกรมีงานทำเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น
(๔) เป็ น การสร้างภาพลั กษณ์ ของท่าเทียบเรือให้ มีความทันสมัยและประชาสัมพันธ์องค์การ
สะพานปลาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
ทางด้านการเงิน
มีรายได้ประมาณ ๑๑,๕๔๑,๔๐๐ บาท
๑๐. การบริหารจัดการ
จ้างเหมาเอกชนดำเนินการซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การสะพานปลา

๖๒

๑๑. ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยเสี่ยง

๑. ด้านการเงิน

ประเภท/
ระดับ

ความเสียหาย

การจัดการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

F/
งบประมาณที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจำกั ด ทำให้ การวางแผนต้ อ งชั ด เจน
ปานกลาง การดำเนิ น งานไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย และทำให้คุ้มค่ามากที่สุด
อาจทำให้ เกิ ด ปั ญ หาสภาพคล่ อ งและ
มีผลกระทบกับโครงการโดยตรง

๒. ผลิตภัณฑ์และบริการ

O/สูง

การควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ไ ด้ กำหนดมาตรฐานในการ
ผ ลิ ต ใ ห้ เป็ น ไป ต า ม
มาตรฐานอยู่เสมอ
มาตรฐานสากล และมีการ
สุ่มตรวจอยู่เสมอ

๓. การดำเนินงาน

O/สูง

ข้อจำกัดในเรื่อง กฎ ระเบีย บข้อบังคั บ จัดการประชุมและจัดทำ ปีงบประมาณ
๒๕๖๔
ของหน่วยงานซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้า คู่มือในการทำงาน จะทำ
ในการดำเนินงาน
ให้ ก ารทำงานเป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน สามารถ
ขับเคลื่อนได้เร็วขึ้น

๔. บุคลากรปฏิบัติงาน

F/สูง

บุ ค ล า ก ร ไ ม่ เพี ย ง พ อ แ ล ะ ไ ม่ มี อบรม และจัดหาบุคลากร
ความชำนาญในด้านการบริหารกิจกรรม ที่ มี ค วามรู้ ค วามชำนาญ
ร่ ว มถึ ง ประชุ ม หารื อ ให้
การตลาด
ความรู้ เ พื่ อ ให้ ส ามารถ
ดำเนินงานได้

๖๓

๑๒. แผนการดำเนินงาน
ลำดับ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรม

๒๕๖๓
๒๕๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

นำเสนอและขออนุ มั ติ
โครงการ
ศึ กษา รวบรวมข้ อมู ล
ก ำห น ด ก รอ บ ใน ก าร
ดำเนินงาน
ดำเนิ นการจ้างเหมาเอกชน
ด ำเนิ น ก ารใน ส่ วน ที่
เกี่ยวข้อง
ดำเนินงานตามแผนงาน
ติดตาม ประเมินผล

๖๔

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ ขยายเครื อ ข่ า ยและส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ชาวประมงและผู้ ป ระกอบการให้ มี
ความเติบโตและยั่งยืนในอาชีพประมง
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจประมงและพันธมิตรธุรกิจ
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ขยายและส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจประมงและพัฒนาอาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการแพปลาให้มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยและทันสมัย
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ ส่งเสริมสวัสดิการชาวประมงพื้นบ้าน
ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๓ โครงการ
๑) โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพผู้ประกอบธุรกิจประมง
๒) โครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมงพื้นบ้าน
๓) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ๑๖)

๖๕

โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพของผู้ประกอบธุรกิจประมง
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ประเทศไทย ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตามที่ได้รับ ประกาศเตือน
จากสหภาพยุโรปถึงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและยับยั้ง การขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้ ก ารควบคุ ม (Illegal Unreported Unregulated Fishing, IUU Fishing) รวมทั้ ง มาตรฐานด้ า น
สุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ ซึ่ง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และรัฐบาล ได้กำหนดเป็ นนโยบายสำคัญ ในการแก้ไขปัญ หาด้านสุขอนามัยของสะพานปลา
ท่าเทีย บเรือ กิจการแพปลา สถานประกอบการแปรรูป เพื่อให้ สุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง
ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันก่อให้ผลดีต่อภาคธุรกิจประมงและประเทศโดยรวม ซึ่งรัฐบาล
ได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ถือเป็นปัญหาของประเทศ และกำหนดเป็นวาระแห่ งชาติที่ทุกภาคส่วน
จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ออกมาตรการทางกฎหมายใน
การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้นและตรวจสอบการประมง
องค์ก ารสะพานปลา ในฐานะเป็น หน่ว ยงานของรัฐ ซึ่ งมีภ ารกิจ ให้ บ ริก ารสะพานปลา ท่ าเทีย บ
เรือประมงในการขนถ่าย ตลาดซื้อขายสัตว์น้ำ ให้ กับชาวประมง แพปลา เรือประมง ธุรกิจแปรรูป สัตว์น้ำ
ธุรกิจต่อเนื่องด้านการประมง (กลุ่มเป้าหมาย) จึงได้ยึดนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการ
ทำประมงผิดกฎหมาย ในการส่งเสริมความรู้ในมิติต่างๆ
ดังนั้ น องค์การสะพานปลา จึ งกำหนดโครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุ ขอนามัย และวิช าชีพ
ผู้ประกอบธุรกิจประมง เพื่อสนับสนุนอุดหนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริมความรู้ ด้านธุรกิจการทำประมงถูกกฎหมาย
มาตรฐานสุขอนามัย โดยคาดหวังว่ากลุ่มเป้าหมายจะนำความรู้ที่ได้ไปทำประมง สร้างมูลค่ าเพิ่มสินค้าประมง
เป็นอาชีพที่เข้มแข็งสร้างรายได้ และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมประมง ยกระดับเป็นศูนย์กลางตลาดสัตว์น้ำและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมาตรฐานสากล ให้กับประเทศ ถือเป็นความร่วมมือในเชิงบูรณาการ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมอาชีพประมงของประเทศ ให้ยั่งยืนสืบต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นเครื่องมือ กลไก ของรัฐบาล ในการแก้ไข ลดปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) ดูแลสังคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ให้ยั่งยืนและตลอดไป
๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี ความรู้และเข้าใจ นำไปพัฒนา ยกระดับ สินค้าประมง สร้างอาชีพประมง
ที่ได้ตามมาตรฐานสากลและประกาศของกรมประมง
๓. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าใจขั้นตอน และวิธีดำเนินการต่างๆ ในการขนถ่ายสัตว์น้ำ และการออก
หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD) ด้วยระบบการจัดเก็บข้อมูลเครื่องชั่งดิจิตอลที่ถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำ
สร้างความน่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
๔. เพื่อยกระดับ ให้ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาเป็นผู้นำต้นแบบ
สถานที่ขนถ่ายสัตว์น้ำ และสินค้าประมงที่ได้มาตรฐานสากล
๕. เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการเฝ้า ระวัง ควบคุม ป้องกันการทำประมงที่ผิดกฎหมาย
ป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเลที่มีอยู่อย่างจำกัด ที่จะส่งผลกระทบความเสียหายต่อธุรกิจประมงของ
ประเทศ
๖๖

๓. ตัวชี้วัด
๑. จำนวนครั้งในการอบรมต่อปี
๒. จำนวนชาวประมง เจ้าของกิจการแพปลา เจ้าของเรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำ ธุรกิจต่อเนื่อง
ด้านการประมงเข้าร่วม
๔. เป้าหมาย
๑. จำนวนครั้งในการอบรมต่อปีอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
๒. ชาวประมง เจ้าของกิจการแพปลา เจ้าของเรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำ ธุรกิจต่อเนื่อง ด้าน
การประมง เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๖. งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานส่งเสริมการประมง ครั้งละ ๗๕,๐๐๐ บาท
๗. สถานที่ดำเนินการ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา
๘. วิธีดำเนินโครงการ
๑. ดำเนิ น การต่อเนื่ องจากแผนปฏิบัติการประจำปี เดิม ประกอบด้วยโครงการอบรมส่งเสริม
ความรู้ ก ารทำประมงถู ก กฎหมายอย่ า งยั่ ง ยื น และโครงการอบรมส่ ง เสริ ม ความรู้ ม าตรฐานสุ ข อนามั ย
สะพานปลาและท่ าเที ย บเรือ ประมง ซึ่ งได้ ดำเนิ น โครงการมาแล้ ว จำนวน ๑ ครั้ง โดย สำนั กงานส่ งเสริม
การประมง ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง หน่วยงานท้องถิ่น ประมงจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ประสานรวบรวมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ในเชิงบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการของโครงการฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และสถานการณ์ ความเป็นจริง โดยใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และ การป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19
๓. ประเมินผลการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (pre-test) และหลังการฝึกอบรม
(post test) ประมวลผลและสรุปผล
๔. จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารองค์การสะพานปลา
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้
๑. ช่ ว ยรั ฐ บาล ในการแก้ ไขปั ญ หาลดการทำประมงที่ ผิ ด กฎหมายอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กระตุ้ น
ให้กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำประมง ลดการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ลดการค้ามนุษย์
๒. กลุ่ ม เป้ า หมายจะมี ค วามเชื่ อ มั่ น และมั่ น ใจ ในการให้ บ ริ ก ารขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ ำ ที่ ผ่ า น
สะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมงขององค์ ส ะพานปลา ด้ ว ยระบบที่ ได้ ม าตรฐาน ถู ก สุ ข อนามั ย ที่ ดี
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ขายได้ในราคาเป็นธรรม ถือเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
สินค้าประมง ตามมาตรฐานของกรมประมง

๖๗

๓. กลุ่มเป้าหมายจะมีความรู้ ความเข้าใจ และเชื่อมั่นในระบบการบันทึกและการจัดเก็บข้อมูล
ปริมาณสัตว์น้ำด้วยเครื่องชั่งดิจิตอลอัตโนมัติไร้ สาย และสามารถใช้ข้อมูลในการออกหนังสือกำกับการซื้อขาย
สัตว์น้ำ (MCPD) ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้องตามประกาศของกรมประมง
๔. กลุ่มเป้าหมายจะมีจิตสำนึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำประมงอย่างถูกกฎหมาย ไม่
ต้องย้ายถิ่นฐาน ลดปัญหาอาชญากรรม ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าเมืองหลวง เกิดความรักความเข้าใจสร้าง
ความอบอุ่นในครอบครัวและสังคม ประเทศชาติมากขึ้น
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
๑. ด้ านการบริ ห ารโครงการ เนื่ อ งจากต้ อ งร่ว มมื อ กั บ สะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมง
หน่ วยงานภายนอกเช่น องค์การบริ ห ารส่ วนท้องถิ่น ประมงจังหวัด สมาคมประมงจังหวัด กรมสวัส ดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม ทำให้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง อาจจะทำให้การดำเนิน
โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ แต่หากก่อนดำเนินโครงการฯ มีการสำรวจพื้นที่ ทำความเข้าใจ
ในวิธีการในกิจกรรมใดๆ ก่อนแล้วประเมินความเป็นไปได้ ก็จะทำให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒. ด้ านงบประมาณ เนื่ อ งด้ว ยกองทุ น ส่ งเสริม การประมง เป็ น เงิน ที่ ได้ รับ จากส่ ว นแบ่ งของ
การจัดเก็บรายได้ค่าบริการของสะพานปลากรุงเทพ แห่งเดียวหากสะพานปลากรุงเทพ มีรายได้ลดลง ส่งผลต่อ
ฐานะการเงินของกองทุนส่งเสริมฯ ด้วย จึงมีความเสี่ยงในระดับมาก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนิน
โครงการฯ กิจกรรมต่าง ๆ แต่หากคณะกรรมการและผู้บริหารองค์กร กำหนดเป็นนโยบายให้เพิ่มเงินกองทุน
ด้วยการจัดเก็บรายได้ดังกล่าวจากสะพานปลาและท่าเที ยบเรือทุกที่ขององค์การสะพานปลา และจากการ
บริจาค หรือให้เงินสมทบ จากหน่วยงานของรัฐบาลและภาคเอกชน ก็จะทำให้ความเสี่ยงด้านงบประมาณอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
๓. ด้ า นบุ ค ลากร ซึ่ ง เป็ น ผู้ ขั บ เคลื่ อ นโครงการและกิ จ กรรม มี จ ำนวนน้ อ ยไม่ สั ม พั น ธ์
กั บ โครงการฯ และกิ จ กรรมที่ รั บ ผิ ด ชอบ อี ก ทั้ ง ต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ จิ ต อาสาซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งสำคั ญ
ที่ ต้ อ งเสี ย สละเวลา กาย ใจ ในการดำเนิ น โครงการฯ ที่ เกี่ ยวกับ ด้ านการแสดงความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม
เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง สั ง คมปั จ จุ บั น ให้ ค วามสำคั ญ มาก โดยอาจมี ผ ลกระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย งองค์ ก าร
สะพานปลาด้ วย ถือเป็ น ความเสี่ ย งในระดับ ปานกลาง แต่ห ากมีจำนวนบุคลากรที่พ อเพียงและมี จิตอาสา
และมี ค วามเข้ า ใจในการรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะดำเนิ น โครงการและกิ จ กรรมต่ า ง ๆ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงงค์เป้าหมายโครงการที่กำหนดไว้ ก็ทำให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ด้านภาพพจน์ ขององค์การสะพานปลา ในฐานะเป็นหน่ วยงานที่ใกล้ ชิดกับกลุ่ มเป้าหมาย
ในด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล หากไม่ให้
ความสำคั ญ ด้ า นนี้ โดยไม่ มี ก ารดำเนิ น โครงการฯ ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการแสดงเจตนารมณ์ ส่ งเสริ ม
อุด หนุ น ช่วยเหลื อในด้านนี้ แล้ ว ก็อาจจะส่ ง ผลกระทบต่อภาพลั กษณ์ ชื่อเสี ยงขององค์การสะพานปลาได้
ในระดับปานกลาง แต่หากมีการดำเนินโครงการฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเชิง
บู ร ณาการในการมี ร่ ว มกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย หน่ ว ยงานของภาครั ฐ เอกชน ชุ มชนท้ อ งถิ่ น องค์ ก รต่ า งๆ
และประชาชนโดยทั่วไป ให้รับรู้รับทราบ ก็อาจจะส่งผลต่อความเสี่ยงในด้านชื่อเสียง การสร้างภาพลักษณ์
ความเชื่อมั่น ความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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๑๑. แผนการดำเนินงาน
ลำ
ดับ

กิจกรรม

๑.

เสนอโครงการฯ
ประสาน รวบรวม
คัดเลือก สถานที่
กลุ่มเป้าหมาย
ดำเนินกิจกรรม
ตามกำหนดการ
ประเมินผลการ
ดำเนินกิจกรรม
จัดทำรายงานผล
การฝึกอบรมเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา

๒.
๓.
๔.

๒๕๖๓

๒๕๖๔

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

หมายเหตุ : การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามความเหมาะสมและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
- ๑๙

Covid
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โครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมงพื้นบ้าน
๑. หลักการและเหตุผล
องค์การสะพานปลา ซึ่งมีภ ารกิจในการส่งเสริมอาชีพประมงของประเทศให้ ยั่งยืน และทำให้
ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าสัตว์น้ำที่ ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ในระดับพรีเมี่ยม และได้รับการยอมรับใน
ตลาดทั้งในและนอกประเทศ ปั ญ หาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับ ชาวประมง คือสัตว์น้ำบางชนิดที่จับได้มีปริมาณมาก
แต่ราคาต่ำไม่คุ้มค่ากับ การลงทุน และไม่สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งมักส่งผลต่อราคาสินค้าสัตว์น้ำ ตาม
กฎอุ ป สงค์ อุ ป ทานที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ ทำให้ ร าคาจำหน่ า ยต่ ำแต่ ต้ น ทุ น การทำประมงที่ สู งอยู่ มี ผ ลต่ อ การ
ดำเนินการอาชีพประมง เพราะขาดทุนและต้องเลิกกิจการ ฉะนั้น การแปรรูปสัตว์น้ำเป็นแนวทางหนึ่งที่จะลด
ปัญหา สินค้าสัตว์น้ำราคาต่ำบางชนิดที่จับได้มากทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าประมงให้สูงขึ้นอีกด้วย ตลอดถึงเป็นการสร้างงานเกิดรายได้แก่ ชาวประมง และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป
ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการประมง จึงขอจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปสินค้าและธุรกิจ
ประมงพื้ น บ้ าน โดยประสานความร่ ว มมื อ และส่ งเสริม ความรู้ ด้ า นการแปรรู ป สิ น ค้ า ประมง และสร้า ง
ผลิตภัณฑ์ในระดับสากล อีกทั้ง เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยสนับสนุน
สินค้าที่มาจากการทำประมงถูกกฎหมาย สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าประมง และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมประมง
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจสามารถนำเทคนิ ค การแปรรู ป สิ น ค้ า สั ต ว์ น้ ำ
ไปพัฒ นายกระดับ ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ ำ พัฒ นาอาชีพประมงให้ได้ตามมาตรฐานสากล สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
๒. สร้างรายได้แก่ชุมชน สมาชิก และครอบครับชาวประมง
๓. ทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าประมง
๔. สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา
๓. ตัวชี้วัด
๑. จำนวนชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนต่อปี
๒. จำนวนสินค้าประมงแปรรูปต่อปี
๔. เป้าหมาย
๑. ดำเนินการสนับสนุนอย่างน้อย ๑ ชุมชน/ปี
๒. เกิดผลผลิตแปรรูปสินค้าประมงอย่างน้อย ๑ รายการ/ปี
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๗
๖. งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานส่งเสริมการประมง จำนวน ๒ ครั้งๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๗. สถานที่ดำเนินการ
สำนั กงานส่ งเสริมการประมง งานด้านความรับผิดชอบต่อสั งคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การ
สะพานปลา
๗๐

๘. วิธีดำเนินการ
- กำหนดกลุ่มแม่บ้านชาวประมง เพื่อประสานความร่วมมือ และส่งเสริมให้ความรู้ด้านการแปร
รูปสินค้าประมง ๑ ชุมชน/ปี (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรม เช่น กรมประมง สำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ จากโครงการพระราชดำริ
- อบรมให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการแปรรู ป สั ต ว์ น้ ำ โดยเป็ น ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ๑ วั น
เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) และ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19
- จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรการแปรรูปสัตว์น้ำ ที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อสร้างเครือข่ายในชุมชน
- ออกแบบการบรรจุผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบสินค้า ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าตรวจสอบสินค้า ที่มาจากการทำประมง
ปลอดภัยจากสารฟอร์มาลิน เช่น กรมประมง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อขอรับรองมาตรฐานก่อนบรรจุผลิตภัณฑ์
- ประสานแหล่งจำหน่าย กระจายสินค้าสู่ตลาด
- สรุปผลการดำเนินโครงการ
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้
๑. ผู้บ ริโภคมีความมั่นใจสินค้าที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา
ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดี และมีระดับมาตรฐานสินค้าสัตว์น้ำสู่การแข่งขันในเวทีโลก
๒. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำเทคนิคการแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ สามารถพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งเสริมอาชีพประมงให้ได้ตามมาตรฐาน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนแก่อาชีพ
ชาวประมง
๓. ยกระดับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาเป็นต้นแบบสถานที่ขน
ถ่ายสัตว์น้ำและสินค้าประมง ที่ได้มาตรฐานสากล ถูกกฎหมาย และเป็นแหล่งกระจายผลิตภัณฑ์สินค้ า สัตว์น้ำ
ที่ได้มาตรฐานสูงระดับพรีเมี่ยม เหมาะสำหรับจำหน่ายเพื่อบริโภค และมอบเป็นของที่ระลึก
๔. สร้างจิตสำนึกผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนรวมในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการทำประมงที่
ผิดกฎหมาย และป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเลที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีใช้อย่างยั่งยืนโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจประมงของประเทศในอนาคต ตลอดจนเป็นการรณรงค์และสนับสนุนสินค้าที่มาจากการทำประมงถูก
กฎหมาย ปลอดจากสารฟอร์มาลีน

๗๑

๑๐. แผนการดำเนินงาน
ลำ
ดับ

กิจกรรม

๑.

เสนอแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ประสาน
คัดเลือกสถานที่
กลุ่มเป้าหมาย
ดำเนินกิจกรรม ตาม
กำหนดการ
ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม
จัดทำรายงานผลการทำ
กิจกรรม เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา

๒.
๓.
๔.

๒๕๖๓
๒๕๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ : การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามความเหมาะสมและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid - ๑๙

๗๒

โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ๑๖)
๑. หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมการประมงทะเลมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าส่งออกสูงถึง
๓ - ๔ พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี แต่ชาวประมงซึ่งเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมการประมงทะเลกลับประสบปัญหา
ต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำ ปัญหาที่มาจากผลกระทบจากมาตรการการ
ประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเข้มงวด
จากอดีตจนถึงปัจจุบันชาวประมงและผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคประมงทะเลที่ประสบ
ปัญหาต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐน้อยและไม่ทั่วถึง ซึ่งในการช่วยเหลือในแต่ละคราว ก็ยังมี
ข้อจำกัดและขั้นตอนที่ยุ่งยาก เมื่อเทียบกับเกษตรกรด้านอื่นๆ เช่น ข้าว ยางพารา ฯลฯ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือมา
โดยตลอด ต่างจากภาคประมงทะเลที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างมากมาย
องค์ ก ารสะพานปลาเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสห กรณ์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้
(๑) จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและอุตสาหกรรม
การประมง
(๒) จัดดำเนินการหรือควบคุมและอำนวยการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการอื่น ๆ อัน
เกี่ยวกับกิจการแพปลา
(๓) จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง
(๔) จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การสะพานปลาจึงจัดทำโครงการให้
เงินกู้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคประมง ซึ่งได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ปัจจุบั นรวมทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ มีผู้ได้รับสิ นเชื่อประเภทต่างๆ ไปแล้ว ๕,๒๐๐ ราย คิดเป็นมูลค่าเงินให้กู้ยืม
จำนวน ๗๓๙.๕๖ ล้านบาท (ข้อมูลถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐) การดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือ
ชาวประมงในด้านต่างๆอย่างมากมาย
ดังนั้น องค์การสะพานปลาต้องดำเนินการจัดทำ “โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมง
อย่างถูกกฎหมาย (โครงการ ๑๖)” ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง (โครงการ ๑๕) ซึ่งจะ
สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับภาค
ประมง ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านต่างๆ ให้สามารถประกอบอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย มั่นคงและ
ยั่งยืนต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง ในการจัดหา
เครื่องมืออุปกรณ์ทำประมงที่ทันสมัย ถูกต้องตามกฎหมาย และทดแทนของเก่าที่ชำรุด การซ่อมแซมปรับปรุง
เรือประมง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และมีรายได้เพิ่มขึ้น
๓. เป้าหมายโครงการ
๓.๑ ปริมาณผู้ได้รับสินเชื่อไม่ต่ำกว่า ๔๐ ราย (จากสถิติการปล่อยสินเชื่อปี ๒๕๖๓)
๓.๒ สามารถปล่อยสินเชื่อให้กับชาวประมงที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกราย
๗๓

๔. ระยะเวลาดำเนินการ
มีระยะเวลาการให้สินเชื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔)
๕. งบประมาณ
จำนวน ๒๔.๔ ล้านบาท
๖. สถานที่ดำเนินงาน
สำนักงานสะพานปลาและสำนักงานท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง
๗. รายละเอียดโครงการ
๗.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการ
๗.๒ ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ
๗.๓ ติดตามหนี้เบื้องต้น
๗.๔ ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง มีเงินทุน
หมุนเวียนในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทำประมงที่ทันสมัย ถูกต้องตามกฎหมาย และทดแทนของเก่าที่ชำรุด
รวมถึงการซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลไป
ถึงระบบเศรษฐกิจมวลรวมภายในประเทศ
ทางด้านทางสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการทำประมงและกิจการแพปลาที่ถูก
กฎหมายให้มั่นคงและยั่งยืน
๙. การบริหารจัดการ
สำนักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด

๗๔

๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
โครงการได้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงโดยมีรายละเอียดปัจจัยเสี่ยงที่มีสำคัญและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
๑. ปล่อยสินเชื่อไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
อาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้และความสำ เร็จ
ของโครงการที่ กำหนด
ไว้ในอนาคต

สาเหตุปัจจัยเสี่ยง
๑. เงื่อนไข
การตั้งเงื่อนไขซึ่งมีความ
ยุ่งยากเป็นเหตุให้ผู้ขอ
สินเชื่อลดลง

รายละเอียดการ
จัดการ

กิจกรรมการจัดการ

๑. ปรับลดเงื่อนไขแต่ ๑. ปรับปรุงคู่มือโครงการเพื่อลด
ยังคง ไว้ซึ่งความรัดกุม เงื่อนไข ทั้งนี้เพื่อการอำนวยความ
และรอบคอบ
สะดวกแก่ผู้ขอสินเชื่อ แต่ยังคงความ
รัดกุมและรอบคอบให้อยู่ในขอบเขตที่
อสป.รับได้
๒. ราคาแพง
๑. ศึกษาแนวทางใน ๑. ศึกษาโครงสร้างราคาของเครื่องมือ
ราคาสินค้าเครื่องมืออุปกรณ์ การปรับราคาของ
อุปกรณ์ทำประมงของโครงการ
การประมงของโครงการสูง สินค้าเครื่องมือและ
- จัดทำแนวทางการปรับโครง สร้าง
กว่าราคาของผู้ขายรายอื่น อุปกรณ์ทำประมง ให้ ราคาเครื่องมืออุปกรณ์ทำประมงของ
เนื่องจากต้นทุนของ
สามารถแข่งขันกับ
โครงการให้สามารถแข่งขันกับผู้ขาย
โครงการสูงกว่า ทำให้ไม่มี ผู้ค้ารายอื่นๆ ได้
รายอื่นๆได้
ผู้สนใจและทำให้ผู้ขอสินเชื่อ ๒. ให้ความสำคัญกับ - เจรจากับผู้ขึ้นทะเบียนสินค้า เรือ่ ง
ลดลง
สินเชื่อประเภท
ปรับลดราคา
เครื่องมืออุปกรณ์
- ลดเวลาในการส่งมอบ และ
ลดลง
รับสินค้า
๒. ปรับลดเป้าหมายสินเชื่อประเภท
เครื่องมืออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง
๓. แหล่งเงินกู้อนื่
๑.ปรับลดเงื่อนไขเพื่อ ๑. ปรับปรุงคู่มือโครงการเพื่อลด
แหล่งเงินกู้อื่นๆเช่นสถาบัน สร้างแรงจูงใจ
เงื่อนไข ทั้งนี้เพื่อการอำนวยความ
การเงินต่างๆเริ่มให้ความ
ประชาสัมพันธ์และ
สะดวกแก่ผู้ขอสินเชื่อ และสร้าง
สนใจและเริ่มขยายตลาดใน เข้าถึงลูกค้า
แรงจูงใจให้ลูกค้าสืนเชื่อมาใช้บริการ
ภาคประมงมากขึ้นซึ่งอาจ
ของอสป. แต่ยังคงความรัดกุมและ
ทำให้มีผู้ขอสินเชื่อบางส่วน
รอบคอบให้อยู่ในขอบเขตที่ อสป.รับ
ไปใช้บริการแหล่งการเงินกู้
ได้
นั้นๆส่งผลให้ผู้ขอสินเชื่อกับ
๒. ออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่เพื่อ
โครงการลดลง
ประชาสัมพันธ์โครงการและบริการ
ชาวประมงโดยตรงเพิม่ ความ
สะดวกสบายแก่ผู้ขอสินเชื่อ พร้อมทั้ง
เข้าหาลูกค้าเก่าเพื่อรักษาฐานลูกค้า
เดิมไว้

ระยะเวลา
ดำเนินการของ
กิจกรรม
ก่อนเริ่มโครงการ

ตลอดโครงการ

ก่อนเริ่มโครงการ
ก่อนเริ่มโครงการ

ตลอดโครงการ

๗๕

ปัจจัยเสี่ยง

๒.การเกิดหนี้เสีย
( NPL)

สาเหตุปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดการ
จัดการ

กิจกรรมการจัดการ

๔. เป้าหมายในการปล่อย
สินเชื่อไม่ได้เป็นตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน
อย่างจริงจัง

๑. นำผลการปล่อย
สินเชื่อมาเป็นตัว ชี้
วัดผลการปฏิบตั ิ งาน
เพิ่มเติมจากงาน
ประจำ

๑. ฝ่ายบริหารต้องกำหนดผลการ
ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อให้เป็นตัวชี้วดั ใน
ส่วนงานของ สป.ทร. โดยกำหนดเป็น
ร้อยละของเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อ
และเข้มงวดในการบังคับใช้อย่าง
จริงจัง และให้มผี ลในการพิจารณา
เลื่อนขั้นประจำปีของ สป.ทร.
๒. ประชุมคณะกรรมการสินเชื่อฯ
ร่วมกันช่วยพิจารณาการให้สินเชื่อเพื่อ
ป้องกันการวิเคราะห์ผิดพลาด
๑. ดำเนินการติดตามเร่งรัดหนี้ สิน
อย่างมีระบบ รวดเร็วและถูกต้อง

๑. วิเคราะห์ผิดพลาด
การวิเคราะห์ผิดพลาดเป็น
เหตุให้เกิดหนี้เสีย
๒. ลูกค้าไม่รับผิดชอบ
ลูกค้าไม่รับผิดชอบในหนี้ที่
เกิดขึ้น เป็นเหตุให้เกิดหนี้
เสีย

๑. นำข้อมูลผู้ขอ
สินเชื่อมาวิเคราะห์
๑. ติดตามเร่งรัด
หนี้สิน

๓. ปัจจัยภายนอก
๑. ติดตามเร่งรัด
ปัจจัยภายนอกเป็นเหตุให้
หนีส้ ิน
เกิดหนี้เสียเช่น ภัยธรรมชาติ
การลดลงของปริมาณสัตว์
น้ำ ฯลฯ

๓. การใช้เงินผิด
วัตถุประสงค์

๑. ขาดการติดตามและ
ประเมินผล

๑. ดำเนินการติดตามเร่งรัดหนี้ สิน
อย่างมีระบบ รวดเร็วและถูกต้อง
๒. เจรจาประนอมหนี้ กรณีที่เกิดจาก
เหตุสดุ วิสยั ของลูกหนี้ เพื่อช่วยเหลือ
ลูกหนีไ้ ด้บางส่วน
๑. ทบทวนมาตรการ การกำกับดูแลที่
มีอยู่ในปัจจุบัน
๒. จัดทำคูม่ ือการปฏิบตั ิงานในการ
ควบคุมและตรวจสอบ
๓. ประสาน สป./ทร. ทุกแห่ง ที่มกี าร
ปล่อยสินเชื่อ ขอความร่วมมือในการ
ตรวจสอบทีร่ ัดกุมยิ่งขึ้น
๔. สสช. ใช้การสุ่มตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานและ ตรวจสอบผู้ขอสินเชื่อ

ระยะเวลา
ดำเนินการของ
กิจกรรม
ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ
ตลอดโครงการ
ตลอดโครงการ
ตลอดโครงการ
ตลอดโครงการ
เริ่มโครงการ
ตลอดโครงการ
ตลอดโครงการ

๑. ใช้มาตรการกำกับ
ดูแลที่มีอยู่อย่าง
เคร่งครัด และจัดทำ
มาตรการเพิ่มเติมเพื่อ
ความรอบคอบยิ่งขึ้น
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๑๑. แผนการดำเนินงาน
ปี ๒๕๖๓

ลำดับ

กิจกรรม

๑
๒

ประชาสัมพันธ์
ดำเนินการปล่อยสินเชื่อตาม
ขั้นตอนในคู่มือ
ติดตามหนี้เบื้องต้น
ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

๓
๔

ปี ๒๕๖๔
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
.
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