คานา
การจัดทาแผนปฏิบั ติการประจาปี ๒๕๖๑ ขอองค์การสะพานปลา ได้จัดขึ้นภายใต้แนวทาง
การบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์ของรัฐบาล หรือยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กับยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินขององค์การสะพานปลาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
มีแผนงานและโครงการ ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งในส่ว นของการดาเนิ นงานขององค์การสะพานปลาเอง ในส่ว นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจน
นโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้องค์การสะพานปลาได้รวบรวมโครงการภายใต้แผนงานและยุทธศาสตร์จากหน่วยงานทุก
ฝ่ายจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๑ รวมจานวน ๒๗ โครงการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในแผนปฏิบัติ
การประจาปี ๒๕๖๑
สานักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

สารบัญ
บทที่ ๑
บทที่ ๒

บทนา
รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้าให้ได้มาตรฐาน
แผนงานยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตลาดสัตว์น้าสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง
๑) โครงการก่อสร้างขยายโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
๒) โครงการก่อสร้างโรงบรรจุและดองสัตว์น้าท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๓) โครงการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น้า
๔) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
๕) โครงการปรับปรุงโรงคลุมสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงสตูล
๖) โครงการท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน
เพื่อการพัฒนาตลาดกลางสัตว์น้าที่ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย
๗) โครงการยกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๘) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเกษตรและพาณิชย์ที่ท่าเทียบเรือ
นราธิวาส
๙) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา
๑๐) โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาสมุทรปราการ
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการทาประมงอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน
แผนงานให้ความรู้การทาประมงอย่างถูกกฏหมาย/ยั่งยืน
๑) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา และท่า
เทียบเรือประมง
๒) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทาประมงถูกกฎหมายและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการทาประมงอย่างยั่งยืน
๓) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง
แผนงานส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการแก่ชาวประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
๑) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย
(โครงการ๑๖)
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สารบัญ
กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
แผนงานจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูป
๑) โครงการขับเคลื่อนสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป
๒) โครงการสร้างประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้าผ่านท่า
กลยุทธ์ที่ ๕ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
แผนงานจัดทาแผนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑) โครงการปรับปรุงและทบทวนมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่ง (Job Description)ของพนักงานองค์การสะพานปลา
๒) โครงการปรับปรุงคู่มือการกาหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะที่จาเป็นต่องาน(Competency) ขององค์การสะพานปลา ประจาปี
๒๕๖๑
๓) โครงการปรับปรุงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
๔) โครงการพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตามแผนปฏิบัติการองค์การ
สะพานปลา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการ(MIS)
๑) โครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนสมรรถนะในการทางาน
(Competency/KM)และการประเมิณผลประสิทธภาพการทางานรายบุคคล
(KPI)
แผนงานประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ากับการบริหารจัดการ
องค์กร
๑) โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ (เรือธงไทย) ระยะที่ ๒
๒) โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
๓) แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจาปี ๒๕๖๑
๔) แผนตรวจสอบภายใน ประจาปี ๒๕๖๑
แผนงานประชาสัมพันธ์องค์กร
๑) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การสะพานปลา
แผนงานสร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลในองค์กร
๑) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงาน
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บทที่ ๑
บทนา
ตามทีร่ ัฐบาลได้มีนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยได้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ขึ้น พร้อมทั้งให้ทุกส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดทายุทธศาสตร์การดาเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการดาเนินการที่มีความเชื่อมโยงหรืออุปกรณ์ร่วมกันเพื่อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อประเทศชาติอันจะนาประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ของรัฐบาล คือ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การจั ด ทาแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ๒๕๖๑ องค์ การสะพานปลาจึ งได้ด าเนินการภายใต้
นโยบายรัฐบาล โดยการจัดทายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและโครงการให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ของชาติ 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 ๔ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กาหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
Thailand ๔.๐ และแผนDE
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
สาหรับการจัดทายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและโครงการต่างๆขององค์การสะพานปลา
ได้ดาเนินการโดยเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พั นธกิจ กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ ศูนย์กลางตลาดสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล”
พันธกิจ
๑. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น้าที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม โดยจัด
ให้มีส ถานที่ขนถ่ายและจาหน่ ายสัตว์น้าที่ได้มาตรฐานสุขอนามัย รวมถึงระบบตลาดที่เป็นธรรม พร้อมสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่จาเป็น เพื่อให้บริการแก่ชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค
๒. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง เป็น
การช่วยเหลือโดยใช้เงินทุนส่งเสริมการประมง เพื่อส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และบูรณะ
หมู่บ้ านประมง รวมถึงสนั บ สนุ น เงิน ทุนในการดาเนินงานให้ กับสถาบันการประมงต่างๆ การสนับสนุน
งานวิจัยด้านประมง และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการหารายได้จากการดาเนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
๑

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย
การเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. พัฒนาตลาดสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล
การพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
ในการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยสู่มาตรฐานสากลตั้งแต่ด้านโครงสร้างพื้นฐานของตลาดสัตว์น้า
และท่าเทียบเรือประมงที่จะต้องได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยตลอดจน การขนถ่ายและการดูแลรักษาสัตว์น้าที่
จะต้องได้มาตรฐานสุขอนามัยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการทาประมงที่ถูก
กฏหมายและยั่งยืนตลอดจน เสริมสร้างเข็มแข็งให้แก่ ชาวประมง สถาบันประมง ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ยุทธศาสตร์นี้สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าตามลาดับ
๒. ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร เป็นการดาเนินงานใน
เชิงบู รณาการที่จะต้องยกระดับ องค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในทางธุรกิจ การเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒนา
อย่างรวดเร็วที่เหมาะสมกับองค์กร การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ์องค์กร การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจขององค์กร ใน
การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการ
จัดเก็บรายได้ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา กาหนดไว้ ๒ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาตลาดสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล
๑) กลยุทธ์พัฒนาตลาดสัตว์น้าให้ได้มาตรฐาน
๒) กลยุทธ์ส่งเสริมการทาประมงอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน
๓) กลยุทธ์เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง
๒. ยุทธศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
๑) กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้
๒) กลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

๒

๓

๔

บทที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๑
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๑ ขององค์การสะพานปลา มีแผนงาน/โครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ รวม ๒๗ โครงการ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาตลาดสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาตลาดสัตว์น้าให้ได้มาตรฐาน
การพัฒนาการตลาดสัตว์น้า จัดเป็นภารกิจหลักขององค์การสะพานปลา ซึ่งได้มีการ
ดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ ยนแปลงสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาทาให้
องค์การสะพานปลาต้องปรับแผนการดาเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการพัฒนาอาจแยกได้เป็น
สองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ การพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ หรือด้าน hardware และการ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการระบบตลาด ตลอดจนระบบข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือ software โดยองค์การ
สะพานปลาได้ก าหนดแผนงานและโครงการในปี ๒๕๖๑ ประกอบด้ว ย ๑ แผนงาน รวม ๑๐ โครงการ
รายละเอียดดังนี้
๑.๑ แผนงานยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตลาดสัตว์น้า สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง
๑) โครงการก่อสร้างขยายโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
๒) โครงการก่อสร้างโรงบรรจุและดองสัตว์น้าท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๓) โครงการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น้า
๔) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
๕) โครงการปรับปรุงโรงคลุมสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงสตูล
๖) โครงการท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน
เพื่อการพัฒนาตลาดกลางสัตว์น้าที่ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย
๗) โครงการยกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๘) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเกษตรและพาณิชย์ที่ท่าเทียบเรือนราธิวาส
๙) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา
๑๐) โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาสมุทรปราการ
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการทาประมงอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมการทาประมงถูกกฎหมาย สู่ความอย่างยั่งยืน พร้อมลดปัญหา สร้างภาพลักษณ์
โครงการนี้จะเป็นการพัฒนาความรู้ ยกระดับให้กับกลุ่มเปูาหมายให้เล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็นของ
กฎหมาย โทษ ข้อกาหนดและประโยชน์ต่างๆ จากพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ พระราชกาหนดการ
ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นการปรับเปลี่ยน พัฒนา ยกระดับ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ให้เป็นสถานที่
ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้าที่ได้มาตรฐาน EU โดยมุ่งหวังให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพาน
ปลาทุกเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดส่งออกและผู้บริโภคภายในประเทศ ประกอบด้วย ๑ แผนงาน รวม ๓ โครงการ
๒.๑ แผนงานให้ความรู้การทาประมงอย่างถูกกฏหมายและยั่งยืน
๑) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา และท่าเทียบ
เรือประมง
๒) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทาประมงถูกกฎหมายและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทา
ประมงอย่างยั่งยืน
๓) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา
๕

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง
เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์การดาเนินงานที่กาหนดในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา
พ.ศ.๒๔๙๖ ได้แก่ การจัดส่งเสริ มฐานะ สวัส ดิการหรืออาชีพของชาวประมง จัดเป็นภารกิจเชิงสั งคมซึ่ง
องค์การสะพานปลาให้ความสาคัญและดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกับกลุ่มชาวประมงและผู้ประกอบการ
ธุรกิจประมงต่างๆ รายละเอียด ดังนี้
๓.๑ แผนงานส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการแก่ชาวประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
๑) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย(โครงการ๑๖)
กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้
จากการที่รายได้หลักจากการดาเนินงานด้านการให้บริการสถานที่ขนถ่ายและจาหน่ายสัตว์
น้ามีแนวโน้มลดลงตามภาวะประมงในสถานการณ์ปัจจุบัน ทาให้องค์การสะพานปลาต้องกาหนดกลยุทธ์ใน
การหารายได้เพิ่มจากกิจกรรมอื่นๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมประมงในบริเวณพื้นที่สะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมงต่างๆ เช่น ก่อสร้างอาคารแพปลา , ให้เช่าพื้นที่แปรรูปสินค้าสัตว์น้า และเช่าพื้นที่โรง
น้าแข็งสาหรับรักษาคุณภาพสัตว์น้า โดยกาหนดแผนงานและโครงการภายใต้กลยุทธ์รายละเอียด ดังนี้
๔.๑ แผนงานจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูป
๑) โครงการขับเคลื่อนสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป
๒) โครงการสร้างประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้าผ่านท่า
๔.๑ แผนงานจัดทาแผนแม่บทพัฒนาในการอสังหาริมทรัพย์องค์การสะพานปลา
๑) โครงการพัฒนาสินทรัพย์สะพานปลาสมุทรสาคร
กลยุทธ์ที่ ๕ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
เป็นการดาเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
เป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงการคลังกาหนดรายละเอียด ดังนี้
๕.๑ แผนงานจัดทาแผนในการพัฒนาทรัพยากรบุคค
๑) โครงการปรั บ ปรุ ง และทบทวนมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง และคุ ณสมบั ติเ ฉพาะ
ตาแหน่ง (Job Description)
๒) โครงการปรับปรุงคู่มือการกาหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่
จาเป็นต่องาน(Competency) ขององค์การสะพานปลา ประจาปี ๒๕๖๑
๓) โครงการปรับปรุงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
๔) โครงการพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถพนักงานองค์การสะพานปลา
๕.๒ แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการ(MIS)
๑) โครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนสมรรถนะในการทางาน
(Competency/KM)และการประเมินผลประสิทธภาพการทางานรายบุคคล (KPI)
๕.๓ แผนงานประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ากับการบริหาร
จัดการองค์กร
๑) โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ
(เรือธงไทย) ระยะที่ ๒
๒) โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์(EVM)
๓) แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจาปี ๒๕๖๑
๔) แผนตรวจสอบภายใน ประจาปี ๒๕๖๑
๕.๔ แผนงานประชาสัมพันธ์องค์กร
๑) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การสะพานปลา
๖

๕.๕ แผนงานสร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลในองค์กร
๑) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

๗

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้าให้ได้มาตรฐาน
รวม ๑ แผนงาน ๑๐ โครงการ ได้แก่
๑.๑ แผนงานยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตลาดสัตว์น้า สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง
๑) โครงการก่อสร้างขยายโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
๒) โครงการก่อสร้างโรงบรรจุและดองสัตว์น้าท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๓) โครงการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น้า
๔) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
๕) โครงการปรับปรุงโรงคลุมสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงสตูล
๖) โครงการท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวนเพื่อการพัฒนาตลาดกลางสัตว์น้าที่ได้
มาตรฐานและถูกสุขอนามัย
๗) โครงการยกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๘) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเกษตรและพาณิชย์ที่ท่าเทียบเรือนราธิวาส
๙) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา
๑๐) โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาสมุทรปราการ

๘

โครงการก่อสร้างขยายโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
๑. หลักการและเหตุผล
สัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สั ตว์น้ามีความสาคัญยิ่งต่อคนไทย ทั้งในแง่เป็นแหล่งอาหารโปรตีน
ที่ส าคัญเนื่ องจากราคาถูก กว่ าโปรตีน จากเนื้อสั ตว์ป ระเภทอื่น นอกจากนี้ยังเป็นภาคการผลิ ตที่ ส าคัญต่ อ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นแหล่งจ้างงานและสร้างรายได้ให้ประเทศชาติเป็นจานวนมาก
ประเทศไทยมีผลผลิตทางการประมงสูงอยู่ในสิบลาดับแรกของโลก และเป็นผู้ส่งออกสินค้า
ประมงในอันดับต้นๆ ของโลก คิดเป็นมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ากว่าสองแสนล้านบาทในแต่ละปี แม้ว่าภาค
การผลิตสินค้าสัตว์น้าของไทยยังมีโอกาสขยายตัวได้อีก แต่การที่ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ ทาให้ถูกตัด
สิ ท ธิพิ เ ศษทางการค้า ต่า งๆ รวมทั้ง เป็ น เปู า หมายของการตั้ ง เงื่อ นไขทางการค้ า ในรูป แบบต่ างๆ อี กด้ ว ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ คือ เรื่องมาตรฐานสุขอนามัยของสินค้าสัตว์น้า โดยประเทศผู้
นาเข้าสินค้าสัตว์น้ารายใหญ่ของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา ญี่ปุน ออสเตรเลีย และ
นิว ซีแลนด์ ได้ร่ ว มกัน กาหนดมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการจับสั ต ว์น้า การขนย้าย
การคั ดเลื อ กและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุ ดิบก่อ นนาเข้าทาการแปรรู ป รวมถึงมาตรฐานของท่า เทีย บ
เรือประมง ท่าขึ้นปลา และตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้า
องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เพื่อทาหน้าที่ให้บริการตลาดสินค้ า
สัตว์น้า โดยก่อสร้างสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงเพื่อให้บริการเรือประมงในการขนถ่ายสัตว์น้า เป็น
ตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้า จัดเป็นบริการพื้นฐานทางการประมง เพื่อสร้างระบบและความมีระเบียบในการซื้อ
ขายสัตว์น้า องค์การสะพานปลาจึงเป็นกิจการสาธารณะที่ต้องใช้เงินลงทุ นสูง ผลตอบแทนต่า ประกอบกับ
สิ่ งก่อสร้ างเดิมล้ าสมัย ช ารุ ดทรุ ดโทรม ทาให้ การบริห ารจัดการท่าเทียบเรือประมงและสะพานปลาขาด
ประสิทธิภาพ มีปัญหาด้านมาตรฐานการบริการ และสุขอนามัย
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อจัดให้มีการบริหารจัดการด้านสุขอนามัย ในสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงเป็นไปตาม
มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีของสะพานปลา แพปลา ท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลาง
๒. เพื่อสร้างรากฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยการแก้ปัญหาที่ท่า
เทียบเรือประมง อันเป็นจุดเชื่อมต่อที่สาคัญระหว่างชาวประมง ผู้แปรรูป และผู้ส่งออก
๓. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการ
๔. เพื่อให้ ผู้ ป ระกอบการเกี่ยวกับอุต สาหกรรมประมง บุคลากรผู้ ปฏิบัติงานและผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขลักษณะการดูแลรักษาสินค้าสัตว์น้า
๕. เพื่อให้มีระบบการจัดการดูแลรักษาสินค้าสัตว์น้าได้มาตรฐานและถูกต้องเหมาะสม
๓. เป้าหมายโครงการ
สะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมง ๓ แห่ งได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
สุขลักษณะที่ดีของสะพานปลา แพปลา ท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลาง กรมประมง
๔. ตัวชี้วัดโครงการ
จ านวนสะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมงได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
สุขลักษณะที่ดีของสะพานปลา แพปลา ท่าเทียบเรือประมง
๕. งบประมาณโครงการ
วงเงินก่อสร้าง ๕๔,๓๓๕,๕๐๐ บาท
๖. พื้นที่และขอบเขตของการดาเนินการ
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
๙

๗. แผนการดาเนินงาน
๑. ดาเนินการสารวจ ออกแบบพื้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๒. ประเมินค่าใช้จ่ายการดาเนินงานโครงการ
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
๔. ดาเนินการ ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน
๕. ติดตามและประเมินผล
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
๑. สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ได้รับมาตรฐานสุขอนามัย
ของกรมประมง และผ่านการตรวจสอบของคณะผู้แทนจากสหภาพยุโรป
๒. รักษาตลาดส่งออกสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ของไทย และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมง
๓. สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับสินค้าสัตว์น้าที่ขนถ่ายและจาหน่ายผ่านหน่วยงาน
ขององค์การสะพานปลา และลดการสูญเสียจากการขนถ่ายสัตว์น้าหลังการจับ (Post Harvest Handling)
๔. ผู้บริโภคภายในประเทศได้บริโภคสินค้าสัตว์น้าที่มีคุณภาพดีขึ้น และเป็นการส่งเสริมแผน
มั่นคงทางอาหารเพื่อสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
๕. เป็นการส่งเสริมอาชีพการทาประมงและเกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
๙. การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล
การบริหารโครงการดาเนินการโดย องค์การสะพานปลา และมีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่ อง เป็ น รายเดือ น รายไตรมาส เพื่อ ประเมิ นและปรับ ปรุง การบริ ห ารจัด การให้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
๑๐. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม

๒๕๖๐
ตค พย ธค

สารวจออกแบบก่อสร้างและประเมินค่า
ก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างเหมา
ลงนามสัญญาก่อสร้าง
ดาเนินการก่อสร้าง
ประเมินผลการดาเนินงาน

๑๐

มค

กพ

มีค

๒๕๖๑
เมย พค มิย

กค

สค

กย

โครงการก่อสร้างโรงบรรจุและดองสัตว์น้าท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๑. หลักการและเหตุผล
เพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงบรรจุและดองสัตว์น้า, สุขาสาธารณะ,ระบบบาบัดน้า
เสีอ และงานถนนคสล.เป็นต้น โดยเป็นการสนับสนุนการส่งออกสินค้าสัตว์น้ายังชาวประมงของจังหวัดชุมพร
และพื้นที่ใกล้เคียง และสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขลักษณะ
และสุขอนามัย
๒. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นโดยการสร้างงานจากการจ้างงานในโครงการ
และในระยะยาวจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง ซึ่งท่าเทียบเรือประมงชุมพรจัดเป็น
ศูนย์กลางของธุรกิจประมงในภาคใต้ตอนบนแห่งหนึ่ง
๓. เพื่อสร้างรากฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยการแก้ปัญหาที่
ท่าเทียบเรือประมง อันเป็นจุดเชื่อมต่อที่สาคัญระหว่างชาวประมง ผู้แปรรูปและผู้ส่งออก
๓. เป้าหมายโครงการ
ท่าเทียบเรือประมงชุมพรก่อสร้างโรงบรรจุและดองสัตว์น้าท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๔. พื้นที่และขอบเขตของการดาเนินการ
พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงชุมพร ๔๐๐ หมู่ ๘ ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
๕. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตัง้ แต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ระยะเวลา ๑ ปี)
๖. งบประมาณโครงการ
วงเงินก่อสร้าง ๔๔,๑๙๘,๖๐๐ บาท
๗. แผนการดาเนินงาน
๑. ดาเนินการสารวจ ออกแบบพื้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๒. ประเมินค่าใช้จ่ายการดาเนินงานโครงการ
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
๔. ดาเนินการ ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน
๕. ติดตามและประเมินผล
๘. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ
๑. ลดปัญหาการส่งออกสินค้าสัตว์น้า เนื่องจากปัจจุบันสินค้าสัตว์น้าจัดเป็นสินค้าส่งออกที่
ทารายได้เงินตราต่างประเทศได้ในอันดับต้น ๆ และวัตถุประสงค์ของโครงการก็มุ่งเน้นจะพัฒนาคุณภาพสินค้า
สัตว์น้าส่งออกให้เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ ลดปัญหาการส่งคืนสินค้า หรือ การกีดกันสินค้าจาก
ประเทศไทยอันมีสาเหตุมาจากคุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามข้อกาหนดของประเทศผู้นาเข้า
๒. เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสัตว์น้า (Value Added) การปรับปรุงสุขอนามัยของท่าเทียบ
เรือประมงชุมพร มีผลให้การขนถ่ายสัตว์น้ามีความสะดวก รวดเร็ว คุณภาพของสินค้าสัตว์น้าดีขึ้น จากสภาพ
ความสดของสินค้าทาให้จาหน่ายได้ราคาดี
๓. เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางการประมง
ได้แก่ ห้องเย็น โรงน้าแข็ง โรงงานแปรรูป อู่เรือ คานเรือ เป็นต้น ตลอดจนมีการใช้จ่ายเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือ
อุปกรณ์และเครื่องอุปโภค บริโภค ในการทาประมง
๑๑

๙. ผลตอบแทนทางสังคม
เป็นตัวชี้วัดผลตอบแทนของโครงการที่ค่อนข้างชัดเจนอีกประการหนึ่ง ซึ่งแม้ว่าไม่สามารถ
ประเมินเป็นตัวเลขได้ชัดเจน เนื่องจากเป็นผลกระทบต่อภาพรวมของทั้งประเทศ แต่สามารถสรุปได้ดังนี้
๑. ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาการว่างงาน
๒. ผู้บริโภคภายในประเทศได้บริโภคสินค้าสัตว์น้าที่มีคุณภาพดีขึ้น เป็นการส่งเสริมแผนมั่นคง
ทางอาหารเพื่อสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
๓. ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการจัดการเรื่องระบบบาบัดน้าเสีย และกาจัดขยะอย่าง
มีมาตรฐาน
๔. ชาวประมงในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง สามารถนาเรือประมงเข้ามาขนถ่าย
สัตว์น้าใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไปดูแลสัตว์น้าในจังหวัดอื่น เป็นการลดค่าใช้จ่ายและปัญหาครอบครัว
๑๐. ความพร้อมของโครงการ
๑. พื้นที่ของโครงการเป็นพื้นที่ที่มีการให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้าให้กับชาวประมงอยู่แล้ว
โดยในส่วนที่ทาการปรับปรุงได้มีการจัดเตรียมพื้นที่สารองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการประกอบธุรกิจ
๒. การปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงชุมพร เป็นโครงการที่องค์การสะพานปลา
กาหนดไว้ ในแผนการดาเนิ น งานอยู่ แล้ ว แต่เนื่ องจากเป็ นโครงการที่ใช้งบประมาณสู ง ทาให้ ไ ม่ส ามารถ
ดาเนิ น การได้ ในส่ ว นของการจั ดเตรี ย มแบบก่ อสร้ า ง การกาหนดแนวทางด าเนิ นการต่ าง ๆ จึง มี ก าร
เตรียมพร้อมไว้แล้วทั้งหมด
๓. ได้รับความร่วมมือจากชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ ตลอดจนหน่ายราชการใน
จังหวัดชุมพรเป็นอย่างดีและได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด เนื่องจากอุตสาหกรรมประมงจัดเป็น
แหล่งรายได้หลักของจังหวัดชุมพร
๑๐. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ในระหว่างการดาเนิ น งานปรับปรุงสิ่ งก่อสร้างนั้น กิจกรรมต่าง ๆ จะมีผ ลต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมบ้าง อันเป็นสภาพทั่วไปของการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องดาเนินการ
ต่าง ๆ ตามข้อบังคับของราชการในอันที่จะควบคุมและลดผลกระทบต่างๆ ประกอบกับท่าเทียบเรือประมง
ชุมพร จัดเป็นแหล่งธุรกิจที่สาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด ก่อให้เกิดการจ้างงาน และธุรกิจต่อเนื่องมากมาย การ
ปรับปรุงพื้นที่จึงเท่ากับเป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง ซึ่งก็คือประชาชนที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้การปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงชุมพร ยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้เกี่ยวข้องและประชาชนโดยรอบให้ดีขึ้น
๑๑. การบริหารจัดการ
การบริหารโครงการในขั้นตอนการก่อสร้าง องค์การสะพานปลาเป็นผู้ขอจัดสรรงบประมาณ
และในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ดาเนินการ และบริหารงานท่าเทียบเรือ โดยจะเป็นการจ้างเหมาก่อสร้าง
ทั้งหมด และทาการแต่งตั้งวิศวกรควบคุมการก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบว่าด้วยการ
พัสดุ ปี พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อควบคุมให้การดาเนินงานเป็นไปตามแบบและภายในระยะเวลาที่กาหนด
๑๒. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน : ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนระยะเวลาหนึ่งปี ในระหว่าง
ก่อสร้างอาจมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทาให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามเปูาหมายแผนงาน

๑๒

๑๓. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม

๒๕๖๐
ตค พย ธค

สารวจออกแบบก่อสร้างและประเมินค่า
ก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างเหมา
ลงนามสัญญาก่อสร้าง
ดาเนินการก่อสร้าง
ประเมินผลการดาเนินงาน

๑๓

มค

กพ

๒๕๖๑
มีค เมย พค มิย

กค สค กย

โครงการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น้า
๑. หลักการและเหตุผล
องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิส าหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่ งเสริมอาชีพการประมง และมี
บทบาทที่สาคัญในการส่งเสริม และพัฒนาตลาดสัตว์น้าของไทย ภารกิจหลักขององค์การสะพานปลา ได้แก่
การให้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เพื่ออานวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้าจาก
เรือประมงและเป็นศูนย์กลางจาหน่ายสัตว์น้า ปัจจุบันมีการจัดตั้งสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมงตลอด
แนวชายฝั่งทะเล รวมทั้งสิ้น ๑๘ แห่ง อย่างไรก็ดี การให้บริการขององค์การสะพานปลาส่วนใหญ่เป็นการ
ให้บริการในด้านสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกเบื้องต้น ได้แก่ ท่าเที ยบเรือ โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้า
ลานจอดรถ ระบบระบายน้ า อาคารส านักงาน ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ แต่การให้ บริการเครื่องมือ
อุปกรณ์ และเครื่องทุ่นแรงต่างๆ ยังค่อนข้างจากัด ส่วนใหญ่เป็นการจัดหามาใช้ง านโดยผู้ประกอบการ และ
ชาวประมง ซึ่งในภาพรวมยังอยู่ในสภาพที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการใช้งาน
ประกอบกั บ กรมประมงได้ ก าหนดกลยุ ทธ์ ใ นการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้ ท รั พยากรประมงทะเลอย่ า ง
รับผิดชอบและยั่งยืนตามแผนแม่บทจัดการประมงทะเล โดยมีมาตรการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้าที่ จับได้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการพัฒนากระบวนการดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้า และส่งเสริมกิจกรรมลดการ
สูญเสียของสัตว์น้าภายหลังการจับตามโครงการการจัดการคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้าที่สะพานปลา/ท่าเทียบ
เรื อประมง องค์การสะพานปลาจึงมีแผนที่จะพัฒนาการขนถ่ายสัตว์น้า โดยจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และ
เครื่องจั กร เครื่ องทุ่น แรงที่มีประสิทธิภ าพและถูกสุ ขลั กษณะ เพื่ออานวยความสะดวกในการขนถ่ายและ
จาหน่าย สัตว์น้าแก่ชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มีความสะดวก รวดเร็วและถูกสุขอนามัย ซึ่งจะช่วยให้
คุณภาพสินค้า สัตว์น้าดีขึ้น สามารถลดความเสียหายในขณะขนถ่ายและลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์หรือ
สิ่งเจือปนอื่นที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะนาไปสู่ความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าสัตว์น้า ส่งผลให้ราคาสัตว์น้าสูงขึ้น
และเป็นที่ยอมรับของตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ เช่น ตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งมีการส่งเจ้าหน้าที่ม า
ตรวจสอบสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงเป็นประจา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ชาวประมงและผู้ประกอบการ โดยการจัดให้บริการเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่มีความสะอาด ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ในการขนถ่ายและการส่งมอบสินค้าสัตว์น้า
๒.๒ เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานการดู แ ลสั ต ว์ น้าที่ ส ะพานปลาและท่ าเที ย บเรื อประมงของ
องค์การสะพานปลา
๒.๓ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพสัตว์น้าให้กับผู้บริโภคและตลาดส่งออก
๒.๔ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้าที่จับได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒.๕ เพื่อลดการสูญเสียของสัตว์น้าภายหลังการจับ
๓. ลักษณะของโครงการ
๓.๑ เป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าสัตว์น้าหลังการจับ โดยการจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
ทันสมัย ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการคัดเลือกและขนถ่ายสัตว์น้าอันจะส่งผล
ให้คุณภาพสัตว์น้าและราคาสัตว์น้าสูงขึ้น
๓.๒ โครงการจะจัดให้บริการอุปกรณ์และภาชนะสาหรับใช้ในกระบวนการคัดเลือก และขน
ถ่ายสัตว์น้า โดยเป็นการให้บริการฟรี หรือคิดค่าบริการในอัตราต่า เพื่อจูงใจให้มีการใช้งาน เพื่อสร้างนิสัยใน
การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้าอย่างถูกสุขลักษณะแก่ชาวประมง ผู้ค้าสัตว์น้า และผู้มีส่วนในกระบวนการขน
ถ่ายและจาหน่ายสัตว์น้าทุกขั้นตอน
๑๔

๔. เป้าหมาย
สะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมง จ านวน ๑๒ แห่ ง ขององค์ ก ารสะพานปลา ได้ รั บ
เครื่องมืออุปกรณ์ในการขนถ่ายและดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้าตามแผนงาน
๕. สถานที่ดาเนินการ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลารวม ๑๒ แห่ง ได้แก่ ๑.
สะพานปลากรุงเทพ ๒.สะพานปลาสมุทรสาคร ๓.สะพานปลาสมุทรปราการ ๔.สะพานปลานครศรีธรรมราช
๕.ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ๖.ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี ๗.ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๒ (ท่าสะอ้าน) ๘.
ท่า เที ย บเรื อ ประมงปั ต ตานี ๙.ท่ าเทีย บเรื อประมงนราธิ ว าส ๑๐.ท่า เที ยบเรือ ประมงสตู ล ๑๑.ท่า เที ย บ
เรือประมงภูเก็ต ๑๒.ท่าเทียบเรือประมงระนอง
๗. งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดินวงเงิน ๑0,68๐,๐๐๐ บาท
๘. รายละเอียดโครงการ
ดาเนินการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวก
และดูแลสุขอนามัยในกระบวนการ ขนถ่ายสัตว์น้า เพื่อใช้งานที่สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงขององค์การสะพานปลา ดังนี้
(๑) เครนไฟฟูา ๒ เครื่องๆละ ๔๖๕,๐๐๐ บาท
๙๓๐,๐๐๐ บาท
(๒) รถลากพาเลส ๗๕ คันๆละ ๖๐,๐๐๐ บาท
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) รางสเตนเลส ๔๐ ตัวๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๘๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) โต๊ะคัดเลือกสัตว์น้า ๘๙ ตัวๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๔,๔๕๐,๐๐๐ บาท
รวมงบประมาณ
๑๐,6๘๐,๐๐๐ บาท
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(๑) สินค้าสัตว์น้ามีคุณภาพดี ด้วยกระบวนการขนถ่ายที่ถูกสุขลักษณะ ลดการปนเปื้อน และ
ใช้เวลาในการขนถ่ายรวดเร็วขึ้น ทาให้สามารถจาหน่ายได้ราคาสูงขึ้น
(๒) สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลามีมาตรฐานสุขอนามัยตามที่
ประเทศคู่ค้ากาหนด
(๓) ประชาชนได้บริโภคสัตว์น้าที่สด สะอาด ลดปัญหาด้านสาธารณสุข
๑๐. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม

๒๕๖๐
ตค พย ธค

จัดทาราคากลาง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ลงนามสัญญา
ส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ๋
สรุปผลการดาเนินการ

๑๕

มค

กพ

๒๕๖๑
มีค เมย พค มิย

กค สค กย

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
๑. หลักการและเหตุผล
ตามคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี มีนโยบายในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป ตั้งแต่
ต้นน้าจนถึงปลายน้า โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัฒกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนพื้นฐานความรู้
นโยบายด้านโลจิสติกส์ในการต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่
แหล่ ง แปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ทั้ ง ภายในประเทศและเชื่ อ มโยงกั บ อาเซี ย น เพื่ อ ยกระดั บ ศั ก ยภาพของ
ผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และเพื่อรองรับนโยบาย
เมืองต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร” ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้ าง
โอกาสทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ต่างๆ ภายในประเทศด้วยและนโยบายแก้ไขปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็น
บริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่และขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อให้ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี มีความสะดวก ไม่ทรุดโทรม และได้
มาตรฐานข้อกาหนดสุขอนามัย และรองรับมาตรการเรื่อง IUU (illegal, Unregulated and Unreported Fishing) ของสหภาพยุโรป
๒. เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบรองรับให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
๓. เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้าที่เทียบท่าเรือได้ปริมาณมากขึ้น
๓. เป้าหมายโครงการ
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีได้รับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสุขอนามัยสะพานปลา
ท่าเทียบเรือประมง
๔. พื้นที่และขอบเขตของการดาเนินการ
พืน้ ที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงปัตตานี หมู่ที่ ๘ ถนนนาเกลือ ตาบลบานาอาเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี
๕. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ระยะเวลา ๑ ปี)
๖. งบประมาณโครงการ
วงเงินโครงการ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณจากยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ส่งเสริม
การค้าการลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระบบโลจิสติกส์ และการวางระบบปูองกันสาธารณภัย
๗. แผนการดาเนินงาน
๑. ดาเนินการสารวจ ออกแบบพื้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๒. ประเมินค่าใช้จ่ายการดาเนินงานโครงการ
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
๔. ดาเนินการ ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน
๕. ติดตามและประเมินผล

๑๖

๘. ผลตอบแทนของโครงการ
ทางด้านเศรษฐกิจ
- เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสัตว์น้า
- เกิดการจ้างงานในโครงการเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทางด้านสังคม
- ลดปัญหาเรื่องน้าท่วมเวลาน้าทะเลขึ้นและฝนตก
- ประชาชนได้บริโภคอาหารทะเลที่ถูกสุขลักษณะ
- ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ลดเวลาในการทางานของผู้ประกอบการธุรกิจ
ทางด้านการเงิน งบประมาณรายจ่าย ๔๐ ล้านบาท จากงบประมาณจังหวัด
๑๐. ความพร้อมของโครงการ
๑. พื้นที่ของโครงการเป็นพื้นที่ที่มีการให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้าให้กับชาวประมงอยู่แล้ว
โดยในส่วนที่ทาการปรับปรุงได้มีการจัดเตรียมพื้นที่สารองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการประกอบธุรกิจ
๒. การปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงปัตตานี เป็นโครงการที่องค์การสะพานปลา
กาหนดไว้ใ นแผนการด าเนิ น งานอยู่ แล้ ว แต่เ นื่อ งจากเป็ นโครงการที่ใ ช้งบประมาณสู ง ท าให้ ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ ในส่วนของการจัดเตรียมแบบก่อสร้างการกาหนดแนวทางดาเนินการต่างๆ จึงมีการเตรียมพร้อม
ไว้แล้วทั้งหมด
๓. ได้รับความร่วมมือจากชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ ตลอดจนหน่ายราชการใน
จังหวัดปัตตานีเป็นอย่างดีและได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด เนื่องจากอุตสาหกรรมประมง
จัดเป็นแหล่งรายได้หลักของจังหวัดปัตตานี
๑๐. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ในระหว่ า งการด าเนิ น งานปรั บปรุ งสิ่ งก่ อสร้ างนั้น กิจ กรรมต่ างๆ จะมี ผ ลต่อ ชุ มชนและ
สิ่งแวดล้อมบ้าง อันเป็นสภาพทั่วไปของการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องดาเนินการ
ต่างๆ ตามข้อบังคับของราชการในอันที่จะควบคุมและลดผลกระทบต่างๆ ประกอบกับท่าเทียบเรือประมง
ชุมพร จัด เป็น แหล่ งธุร กิจที่ส าคัญแห่ งหนึ่งของจังหวัด ก่อให้ เกิดการจ้างงาน และธุรกิจต่อเนื่องมากมาย
การปรับปรุงพื้นที่จึงเท่ากับเป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง ซึ่งก็คือประชาชนที่อยู่
ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้การปรับปรุ งสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ยังเป็นการช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้เกี่ยวข้องและประชาชนโดยรอบให้ดีขึ้น
๑๑. การบริหารจัดการ
การบริหารโครงการในขั้นตอนการก่อสร้าง องค์การสะพานปลาเป็นผู้ขอจัดสรรงบประมาณ
และในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ดาเนินการ และบริหารงานท่าเทียบเรือ โดยจะเป็นการจ้างเหมาก่อสร้างทั้งหมด
และทาการแต่งตั้งวิศวกรควบคุมการก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อควบคุมให้การดาเนินงานเป็นไปตามแบบและภายในระยะเวลาที่กาหนด
๑๒. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน : ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนระยะเวลาหนึ่งปี ในระหว่าง
ก่อสร้างอาจมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทาให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามเปูาหมายแผนงาน

๑๗

๑๓. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม

๒๕๖๐
ตค พย ธค

สารวจออกแบบก่อสร้างและประเมินค่า
ก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างเหมา
ลงนามสัญญาก่อสร้าง
ดาเนินการก่อสร้าง
ประเมินผลการดาเนินงาน

๑๘

มค

กพ

๒๕๖๑
มีค เมย พค มิย

กค สค กย

โครงการปรับปรุงโรงคลุมสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงสตูล
๑.หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปัจจุบัน ตลาดสินค้าสัตว์น้าเริ่มมีการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูงขึ้น โดยจะเห็นได้
จากการที่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ได้ให้ความสาคัญกับที่มาของสัตว์น้า ไม่ว่าจะเป็นการจับสัตว์ น้า
การขนถ่าย ความสะอาด สิ่งปนเปื้อนต่ าง ๆ รวมถึงสถานที่ให้การขนถ่าย ซึ่งได้มีมาตรการต่าง ๆ ออกมาให้
ประเทศต่าง ๆ ที่ส่งสินค้าสัตว์น้าออกไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป จะต้องดาเนินการเพื่อให้สินค้าสัตว์น้า
ของประเทศนั้น ๆ สามารถส่งเข้าไปจาหน่ายในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้ และขบวนการหนึ่งซึ่งได้นามาใช้
เป็นหลักการหนึ่งในประเทศไทย คือการตรวจสอบสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงท่า
เทียบเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ท่าเทียบเรือประมงสตูล จะต้องทาการปรับปรุงสุขอนามัยในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก
ให้ได้ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง ซึ่งโดยภาพรวมของโรงคลุม พื้นโรงคลุม เสาโรงคลุม มีสภาพ
ทรุดโทรม ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมงมาโดยตลอด และเพื่อยกระดับมาตรฐานของท่าเทียบ
เรือประมงให้แข่งขันกับเอกชนได้
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑) เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย มีระบบการขนถ่ายสัตว์น้า
ที่สะดวกและรวดเร็ว
๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สุขลักษณะการดูแลรักษาสัตว์น้า
๓) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการให้ มีมาตรฐานเหมาะสมกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน
๓. เป้าหมายโครงการ
ท่าเทียบเรือประมงสตูล ได้รับการปรับปรุงสุขอนามัย มีการซ่อมแซมบารุงรักษา สิ่งปลูก
สร้าง และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ตามความจาเป็น
๔. พื้นที่และขอบเขตของการดาเนินการ
ท่าเทียบเรือประมงสตูล ๑๑๖ หมู่ ๓ ตาบลตามะลัง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
๕. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ระยะเวลา ๑ ปี)
๖. งบประมาณโครงการ
กาหนดวงเงินและออกแบบโดยงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม องค์การสะพานปลา
๗. แผนการดาเนินงาน
๑) ดาเนินการสารวจ
๒) ประเมินค่าใช้จ่ายการดาเนินงานโครงการ
๓) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
๔) ดาเนินการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน
๕) ติดตามและประเมินผล

๑๙

๘. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ
๑) ลดปัญหาการส่งออกสินค้าสัตว์น้า หรือการกีดกันสินค้าจากประเทศไทย อันมีสาเหตุมา
จากคุณภาพสินค้าไม่ได้ มาตรฐานตามข้อกาหนดของประเทศผู้นาเข้า
๒) เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสัตว์น้า (Value Added) การปรับปรุงสุขอนามัยของท่าเทียบ
เรือประมง สตูลมีผลให้การขนถ่ายสัตว์น้ามีความสะดวก รวดเร็ว คุณภาพของสินค้าสัตว์น้าดีขึ้น
๓) เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย ก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม ต่อเนื่องทางการ
ประมงได้แก่ ห้องเย็น โรงน้าแข็ง โรงงานแปรรูป อู่เรือคาน
๙. ผลตอบแทนทางสังคม
เป็นตัวชี้วัดผลตอบแทนของโครงการที่ค่อนข้างชัดเจนอีกประการหนึ่ง ซึ่งแม้ว่าไม่สามารถ
ประเมินเป็นตัวเลขได้ชัดเจน เนื่องจากเป็นผลกระทบต่อภาพรวมของทั้งประเทศ แต่สามารถสรุปได้ ดังนี้
๑) ก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาการว่างงาน
๒) ผู้บริโภคภายในประเทศได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้น
๓) ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการกาจัดขยะอย่างมีมาตรฐาน
๔) ชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง สามารถนาเรือประมงเข้ามาขนถ่าย
สัตว์น้าใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไปดูแลสัตว์น้าในจังหวัดอื่น เป็นการลดค่าใช้จ่ายและปัญหาครอบครัว
๑๐. ความพร้อมของโครงการ
๑) พื้นทีข่ องโครงการเป็นพื้นที่ที่มีการให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้าให้กับชาวประมงอยู่แล้ว
โดยในส่วนที่ทาการปรับปรุงได้มีการจัดเตรียมพื้นที่สารองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการประกอบธุรกิจ
๒) การปรั บ ปรุ งสุ ขอนามัยท่า เทียบเรือประมงสตูล เป็นโครงการที่องค์ การสะพานปลา
กาหนดไว้ ใ นแผนการด าเนิ น งานอยู่ แล้ ว แต่เ นื่อ งจากเป็ นโครงการที่ใ ช้งบประมาณสู ง ท าให้ ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการ
๑๑. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ในระหว่างการดาเนิ นงานปรับปรุงสิ่ งก่อสร้ างนั้น กิจกรรมต่าง ๆ จะมีผ ลต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมบ้าง อันเป็นสภาพทั่วไปของการก่อสร้าง แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบมาก การปรับปรุงพื้นที่ยังเป็นการ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนโดยรอบให้ดีขึ้น
๑๒. การบริหารจัดการ
การบริหารโครงการในขั้นตอนการก่อสร้าง องค์การสะพานปลาเป็นผู้ขอจัดสรรงบประมาณ
และในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ดาเนินการ และบริหารงานท่าเทียบเรือ โดยจะเป็นการจ้างเหมาก่อสร้าง
ทั้งหมด และทาการแต่งตั้งวิศวกรควบคุมการก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบว่าด้วยการ
พัสดุ ปี พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อควบคุมให้การดาเนินงานเป็นไปตามแบบและภายในระยะเวลาที่กาหนด
๑๓. ความเสี่ยงโครงการ
ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ : ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนระยะเวลาหนึ่งปี ในระหว่าง
ก่อสร้างอาจมีปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทาให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามเปูาหมายแผนงาน

๒๐

๑๔. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม

๒๕๖๐
ตค. พย. ธค.

มค.

สารวจออกแบบและประเมิน
ค่าก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างเหมา
ลงนามสัญญา
ดาเนินก่อสร้าง
ประเมินผลการดาเนินงาน

๒๑

กพ.

มีค.

๒๕๖๑
เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.

โครงการท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน
เพื่อการพัฒนาตลาดกลางสัตว์น้าที่ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย
๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลางสัตว์น้า ในลักษณะ
ที่องค์การสะพานปลาดาเนินการอยู่เป็นลักษณะของการให้บริการมีที่มาจากนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบ
ด้านสถานที่ และสุขอนามัยของตลาดสัตว์น้า ทาให้ภาพลักษณ์ขององค์การสะพานปลาในฐานะหน่วยงานของ
รัฐที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปค่อนข้างชัดเจน สร้างความมั่นใจให้แก่ช าวประมงและผู้ประกอบธุรกิจว่าเป็น
บริการที่มีความเป็นสาธารณะอีกทั้งผลตอบแทนของธุรกิจไม่สูงมาก และมีข้อกาหนดด้านมาตรฐานสุขอนามัย
ข้อจากัดทางกฎหมาย ตามมาตรา ๘ ของ พ.ร.บ.จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ กาหนดให้การจัดตั้ง
สะพานปลาและการดาเนินงานสะพานปลาอยู่ในความดูแลขององค์การสะพานปลา และยังมีข้อจากัดด้านการ
ลงทุน เนื่องจากลักษณะของธุรกิจ เป็นการให้บริการสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
จาเป็นต้องใช้เงินลงทุนเบื้องต้นด้านสิ่งปลูกสร้าง เช่น ท่าเทียบเรือโรงคลุมโรงประมูล โครงสร้างพื้นฐาน
รวมทั้งระบบสุขอนามัยฯลฯ ค่อนข้างสูง ในขณะที่ผลตอบแทนที่จัดเก็บจากการให้บริการไม่คุ้มกับการลงทุน
ทาให้มีผู้ทาธุรกิจประเภทเดียวกับองค์การสะพานปลามีน้อยราย อีกทั้งยังมีข้อบังคับ เรื่องควบคุมสุขอนามัย
สินค้าสัตว์น้าของสหภาพยุโรป เป็นหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขอนามัยตัวสินค้าผลิตภัณ ฑ์ประมงจากประเทศที่
สามเพื่อวางจาหน่ายในสหภาพยุโรป โดยทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การจับการรักษา การขนส่ง และการวาง
จาหน่ายในท้องตลาด จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อกาหนดด้านสุขอนามัย และความปลอดภัย รวมไปถึงสถาน
ประกอบการผลิตว่าจะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้วว่าเป็นไปตามข้อกาหนด หากสินค้าสัตว์น้าที่
ส่งไปจาหน่ายยังสหภาพยุโรปไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด สินค้าดังกล่าวจะถูกตีกลับและอาจถูกห้ามมิให้
นาเข้าไปจาหน่ายยังสหภาพยุโรปอีก
ฉะนั้นท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาและแพปลา เป็นสถานที่ซึ่งมีความสาคัญเป็น
อย่างยิ่งต่อชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยเป็นสถานที่สาหรับซื้อขายสัตว์น้าเพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภค
ซึ่ ง ในสภาวการณ์ ปั จ จุ บั น ผู้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารสะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมงขององค์ ก ารสะพานปลา
ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม ใหญ่ๆ กลุ่มแรกได้แก่ เจ้าของสัตว์น้าซึ่งอาจเป็นชาวประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
หรืออาจเป็นผู้รวบรวมสัตว์น้าจากแหล่งประมงเพื่อส่งจาหน่าย กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ แพปลา ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้
จาหน่ายสัตว์น้า และกลุ่มที่สาม ได้แก่ ผู้ซื้อ ซึ่งมีทั้งเพื่อนาไปจาหน่ายตลาดย่อยในพื้นที่ ส่งไปจาหน่ายจังหวัด
อื่นๆ หรือส่งเข้าห้องเย็นและโรงงานแปรรูป
ดังนั้น มาตรฐานสุขอนามัยจึงเป็นเรื่องสาคัญในการให้บริการ โดยเฉพาะในส่วนของระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ได้การรับการยอมรับและได้มาตรฐานการตรวจสอบทุกขั้นตอน มาตรฐานของท่า
เทียบเรือทางด้านการบริหารจัดการด้านสุขอนามัย รวบถึงบริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการประมง ซึ่งในขณะนี้
สานักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพรในปัจจุบันเป็นท่าเที ยบเรือหลัก ที่ผู้ประกอบการกิจการประมงส่วนใหญ่
สนใจเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ ผู้ประกอบการกิจการแพปลาจึงมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ท่าเทียบเรือประมงขุมพรจึง
เร่งเห็นความสาคัญในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน จึงขอเสนอโครงการ ท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลัง
สวน เพื่อการพัฒนาตลาดกลางสัตว์น้าที่ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย เพื่อรองรับการเป็นท่าเทียบเรือที่ได้
มาตรฐานและเป็นตลาดกลางสัตวน้าที่ถูกสุขอนามัย

๒๒

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับองค์การสะพานปลา
๒. เพื่อให้ได้การรับการยอมรับและได้มาตรฐานการตรวจสอบทุกขั้นตอน
๓. เพื่อให้ได้รับมาตรฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการประมง
๔. เพื่อให้ได้มาตรฐานของท่าเทียบเรือทางด้านการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยธุรกิจการ
ประมงในอนาคต
๕. สินค้าสัตว์น้าต่างๆ ที่ขึ้นบริเวณท่าเทียบเรือประมงขุมพรได้รับมาตรฐานการส่งออก
๕. ผู้ประกอบการประมงได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๓. เป้าหมายของโครงการ
ดาเนินการปรับปรุงระบบไฟฟูาและประปาภายในโรงคลุมและรอบบริเวณโรงคลุมท่าเทียบ
เรือประมงชุมพรและหลังสวน เพื่อรองรับการเป็นท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานและเป็นตลาดกลางสินค้าสัตว์น้า
ที่ถูกสุขอนามัย
๔. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต.ค.๒๕๖๐ – ก.ย.๒๕๖๑)
๕. งบประมาณ
๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๖. สถานที่ดาเนินงาน
บริเวณพื้นที่ภายในและรอบบริเวณโรงคลุมท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน
๗. รายละเอียดของโครงการ
องค์การสะพานปลาเป็นผู้ออกแบบระบบไฟฟูา-ประปาภายในและรอบบริเวณโรงคลุมท่า
เทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทางด้านเศรษฐกิจ
๑. ส่งเสริมการส่งออกสินค้าสัตว์น้าได้มาตรฐาน
๒. เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของท่าเทียบเรือ
๓. เพิ่มศักยภาพให้ท่าเทียบเรือเพื่อรองรับเรือประมงพาณิชย์
๔. ลดจานวนผู้แข่งขันในด้านท่าเทียบเรือของแพปลาเอกชน
๕. เป็นตลาดกลางสินค้าสัตว์น้าที่ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย
ทางด้านสังคม
๑. ผู้ประกอบการประมงได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการท่าเทียบเรือ
๒. ถูกสุขลักษณะได้การรับการยอมรับและได้มาตรฐานการตรวจสอบด้านสุขอนามัยทุกขั้นตอน
๓. สามารถรองรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความสนใจมาใช้บริการท่าเทียบเรือที่มีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
ทางด้านการเงิน
ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผู้สนใจมาใช้บริการขนถ่ายสัตว์น้า ซื้อขายสัตว์น้า และเจ้าของ
เรือประมงที่มาเทียบท่า ในพื้นที่ของท่าเทียบเรือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสุขอนามัย

๒๓

๙. การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยจ้างเหมาดาเนินการปรับปรุงระบบไฟฟูาและประปาภายในโรงคลุมและรอบ
บริเวณโรงคลุมท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวนให้ได้มาตรฐานทั้งระบบ
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : อาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อผู้มาขนถ่ายสัตว์น้า ขณะที่มีการ
ปรับปรุงระบบไฟฟูาและประปาภายในโรงคลุม
๑๑. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรม

๑.

ขั้นตอนการหาผู้รับจ้างโดย
วิธีสอบราคา
ดาเนินการปรับปรุงระบบ
ไฟฟูา และระบบประปา
แล้วเสร็จ

๒.
๓.

ปี ๒๕๖๐
ตค พย ธค

มค กพ

๒๔

ปี ๒๕๖๑
มีค เมย พค มิย

กค

สค

กย

โครงการยกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๑. หลักการและเหตุผล
กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาและแพปลา เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
ผลผลิตสัตว์น้าจากผู้ผลิต เช่น ชาวประมง เกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และส่งต่อไปยังผู้บริโภค ซึ่งเป็น
กิจการที่สร้างอาชีพและรายได้อย่างมหาศาลเข้าสู่ประเทศ อย่างไรก็ดีหากไม่ได้รับการให้บริการที่ดีของสะพาน
ปลาท่าเทียบเรืออาจส่ งผลต่อรายได้ที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งหากไม่มีการบริการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกในเรื่องของการอานวยความสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้า อย่างเช่นการขุดลอกร่องน้าบริเวณ
ท่าเทียบเรือที่ตื่นเขิน ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเดินเรือ เมื่อเรือเข้ามาขึ้นขนถ่ายสัตว์น้า
ปั จ จุ บั น ท่ าเที ย บเรื อ ประมงชุ ม พรมี เ รือ เข้า มาขนถ่า ยสั ต ว์ น้ าเป็ นจ านวนมาก ตั้ ง แต่ เ รื อ
ต่ากว่า ๓๐ ตันกรอส์ ถึงตั้งแต่ ๓๐-๑๒๐+ ตันกรอส์ขึ้นไป ซึ่งเฉลี่ยต่อวันมีเรือเข้ามาใช้บริการขนถ่ายสัตว์น้า
จานวน ๑๕ ลาต่อวัน โดยส่วนใหญ่เรือที่เข้ามามากที่สุดอยู่ระหว่างช่วง ๗๐-๘๐ ตันกรอส์ แต่ปัญหาปัจจุบันที่
เกิดขึ้นคือเมื่อเวลาน้าทะเลลดถึงต่าสุด บริเวณหน้าท่าเทียบเรือฯ เรือที่มีขนาดใหญ่เข้า – ออก ได้ลาบาก
ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการสัญจรของเรือที่มาใช้บริการ
ดังนั้น เพื่อเป็นเปิดโอกาสทางด้านเศรษฐกิจด้านการประมง และเป็นการเพิ่มรายได้จาก
ผู้ประกอบการกิจการประมงที่สนใจเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ ท่าเทียบเรือประมงขุมพร จึงเร่งเห็นความสาคัญ
เกี่ยวกับการขุดลอกร่องน้า เพื่อแก้ปัญหาร่องน้าตื่นเขิน ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการสัญจรของเรือประมง
ที่มาใช้ บ ริ การขนถ่ ายสั ตว์ น้ า จึ ง ขอเสนอโครงการ ยกระดับ มาตรฐานเพื่อ เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพท่ า เทีย บ
เรือประมงชุมพร เพื่อนามาบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับองค์การสะพานปลา
๒. เพื่อให้ได้การรับการยอมรับและได้มาตรฐานในการใช้บริการขนถ่ายสัตว์น้า
๓. เพื่อให้ได้รับมาตรฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการประมง
๔. เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการใช้เส้นทางสัญจรของเรือประมงที่มาใช้บริการ
๕. เพื่ออานวยความสะดวกแก่เรือประมง
๖. ผู้ประกอบการประมงได้รับความสะดวกและความพึงพอใจในการมาใช้บริการท่าเทียบเรือประมง
ชุมพร
๗. ส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านการประมง
๓. เป้าหมายของโครงการ
ดาเนินการขุนลอกร่องน้าที่ตื่นเขินบริเวณหน้าท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน
๔. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ปี พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.๘๐๐,๐๐๐.๕. งบประมาณ
๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
๖. สถานที่ดาเนินงาน
บริเวณหน้าท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๒๕

๗. รายละเอียดของโครงการ
ขุดลอกร่องน้าบริเวณหน้าท่าเทียบเรือประมงชุมพร ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการสัญจรของ
เรือประมงที่เข้ามาขนถ่ายสัตว์น้า
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทางด้านเศรษฐกิจ
๑. เพิ่มศักยภาพให้ท่าเทียบเรือเพื่อรองรับเรือประมงพาณิชย์
๒. ลดจานวนผู้แข่งขันในด้านท่าเทียบเรือของแพปลาเอกชน
๓. เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของท่าเทียบเรือ
ทางด้านสังคม
๑. ผู้ประกอบการประมงได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการท่าเทียบเรือ
๒. เรือประมงที่เข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้าได้รับความสะดวกในการเดินเรือ
๓. มีเรือประมงเข้ามาใช้บริการในการขนถ่ายสัตว์น้าเพิ่มขึ้น
๔. ลดค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินเรือ
ทางด้านการเงิน
ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผู้สนใจมาใช้บริการขนถ่ายสัตว์น้า ซื้อขายสัตว์น้า และเจ้าของ
เรือประมงที่มาเทียบท่า เนื่องจากได้รับความสะดวกในการเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้า
๙. การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยจ้างเหมาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการขุดลอกร่องน้า บริเวณหน้าท่าเทียบ
เรือประมงชุมพ
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : อาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อเรือประมงที่เข้ามาขนถ่ายสัตว์น้า
ขณะที่มีการขุดลอกร่องน้า ทาให้เรือประมงเข้ามาเทียบท่าได้ยา
๑๑. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑.
๒.
๓.

กิจกรรม

ปี ๒๕๖๐
ตค พย ธค มค กพ มีค

ขั้นตอนการหาผู้รับจ้าง
โดยวิธีสอบราคา
ดาเนินการขุดลอก
ร่องน้า
ตรวจรับงาน

๒๖

ปี ๒๕๖๑
เมย พค มิย

กค สค

กย

โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเกษตรและพาณิชย์ที่ท่าเทียบเรือนราธิวาส
๑. หลักการและเหตุผล
จากปัญหาในภาคการขนส่ง ไม่ว่าในส่ วนสินค้าเกษตร และสินค้าพาณิชย์ การขนส่งมักจะ
เป็นต้นทุนที่สูง สาหรับสินค้าที่มีจานวนมาก การขนถ่ายสินค้าที่มีความเหมาะสมและตอบสนองได้ดีที่สุด คือ
การขนส่งทางน้า ทั้งยังเป็นการรองรับการขยายตัวในกลุ่มจังหวัดนราธิวาสให้ได้มีความพร้อม โดยมีศักยภาพ
ต่อยุทธศาสตร์ชายแดนภาคใต้ของจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสมีความพร้อมเป็นอย่างมาก มีต้นทุนการ
ขยายดีกว่ากลุ่มจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเหมาะสาหรับเป็นคลังพักวัตถุดิบ หรือ จะเป็นโรงงานนิคมอุตสาหกรรม
ของชายแดนภาคใต้
ท่าเทียบประมงนราธิวาสในฐานะสถานที่บริการของรัฐที่มีการบริหารจัดการเองและมีพื้นที่
ในการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้า ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรทางด้านประมงที่สาคัญในจังหวัดนราธิวาส เล็งเห็นยุทธศาสตร์
ด้านเกษตรกรรมของกลุ่มเพื่อเป็นศูนย์กลางสินค้าสัตว์น้าและสินค้าเกษตรในจังหวัดนราธิวาส
จึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยขอให้จัดตั้งท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเกษตร
และพาณิชย์ เพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยเหลือและเพิ่มช่องทางให้แก่ชาวนราธิวาสมีงานทา และยังทาหน้าที่
เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรในจังหวัดนราธิวาสไปยัง ตลาดภายในจังหวัดนราธิวาส
และจังหวัดข้างเคียง นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร โดยใช้การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดข้างเคียง
๒. เพื่อพัฒนาระบบขนส่งในสินค้าเกษตร และพาณิชย์
๓. เพื่อแสดงถึง ภาวะของการรองรับการขยายตัวของกลุ่มภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด
๔. เพื่อเพิ่มช่องทางการขนส่งให้แก่อุตสาหกรรมและกลุ่มภาคเกษตร
๓. เป้าหมายของโครงการ
เป็นท่าเทียบขนถ่ายสัตว์น้าและสินค้าเกษตรเชิญพาณิชย์ที่มีขนาดกลาง พร้อมด้วยระบบ
สาธารณูป โภคและโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนถ่ายที่เอื้ออานวยต่อการ
รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรไปทั่วภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงวัตถุดิบ
ให้แก่อุตสาหกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
๔. วิธีดาเนินการ
๑) สารวจความต้องการของตลาดและชาวพื้นบ้าน ในลักษณะนาร่อง (ระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๓ เดือน) โดยนาแบบสอบถามถึงความพึ่งพอใจ สถานที่รวมถึงเส้นทางการขนส่งว่ามีความเหมาะสมความ
พร้อมต่อการขยายการเติบโตของจังหวัดนราธิวาสแนวทางการบริหารสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ
๒) ดาเนินการหาแหล่งเงินทุนเพื่อ ให้เกิดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนราธิวาส
๕.งบประมาณ
รอการดาเนินการงบจังหวัด
๖.สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่บริเวณหน้าท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

๒๗

๗. รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ ๘,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ในการลงทุน
๑) รอกขนถ่าย
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๒) รถโฟล์คลิฟท์ ๑ คัน
๘๐๐,๐๐๐ บาท
๓) เครื่องชั่ง ๑ ตัว
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔) โกดังเก็บของ ๕ หลัง
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕) กล้อง CCTV ๑๒ ตัว
๑๕๐,๐๐๐ บาท
๘.ประโยช์ที่คาดว่าจะได้รับ
ด้านเศรษฐกิจ
๑.ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร
๒.เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้านทางสังคม
๑.เป็นการพัฒนาด้านศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ
๒.ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
๙. ผู้ดาเนินการโครงการ
สานักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส และที่ปรึกษาโครงการ
๑๐ ด้านการคมนาคม
การคมนาคมทางบก
ติดกับจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาโดยมีเส้นหลักมีความสะดวกสบาย และไม่ไกลจาก
ชายแดน ไทย-มาเลเซีย
การคมนาคมทางน้า
ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส
การคมนาคมทางอากาศ ท่าอากาศยานนราธิวาส
๑๑ ด้านความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการเงิน ด้วยเป็นการลงทุน ย่อมมีความเสี่ยง จากองค์ประกอบภายนอก
ความเสี่ ย งด้านการปฏิบัติงาน จานวนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่มี มีเพียงลู กจ้างเหมา
ปฏิบัติงาน หากมีกิจกรรมทั้งหมดจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และขาดความชานาญด้วยเป็นกิจกรรม
ใหม่
๑๒. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม

๒๕๖๑
ตค พย ธค

จัดทารายละเอียดโครงการ
ออกแบบสารวจความต้องการของตลาด
นาเสนอผู้อานวยการองค์การสะพานปลา
นาเสนอกลุม่ ยุทธศาสตร์จังหวัด
หางบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ

๒๘

มค

กพ

๒๕๖๒
มีค เมย พค มิย

กค สค กย

โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา
องค์การสะพานปลา
๑. ความสาคัญและที่มาของโครงการ
ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเป็น ๑ ใน ๑๘ ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา (อสป.)
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ตามข้อเรียกร้องของชาวประมง จังหวัดชลบุรี ด้วยขณะนั้น บริเวณชุมชนดังกล่าว
ไม่มีที่จ อดเรื อประมงพื้น บ้ านและเรื อสาธารณะ นับแต่ก่อสร้ างแล้ ว เสร็จ ท่ าเทียบเรือประมงอ่างศิล าได้
ให้บริการขนถ่ายสัตว์น้าที่ได้จากการทาประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ในอ่าวไทย บริเวณจังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดใกล้เคียง ต่อมาได้พัฒนาเป็นตลาดสัตว์น้าสาหรับนักท่องเที่ยว มีการจาหน่ายสินค้าสัตว์น้ามีชีวิต สด
และผลิ ตภัณฑ์ป ระมงแปรรู ป โดยกลุ่มเกษตรกรทาประมงและชุมชนชาวประมงใน ต.อ่างศิล า และพื้นที่
ใกล้เคียง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอ่างศิลาและจังหวัดชลบุรีไม่น้อยกว่าปีละ ๒๐๐ ล้านบาท
ในระยะแรกของการดาเนินงาน องค์การสะพานปลาได้ให้สิทธิกลุ่มเกษตรกรทาประมงอ่างศิลา
บริห ารจั ดการ เพื่อให้ บริ การสมาชิก แต่ภายหลังจากที่มีการเติบโตของตลาดสั ตว์น้าบนสะพานเทียบเรือ
เนื่องจากได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เริ่มมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ค้าและกลุ่มเกษตรกรทาประมง
อ่างศิลาเรื่อยมา คณะกรรมการองค์การสะพานปลาจึงมีมติให้ยกเลิกสัญญากับกลุ่มฯ และให้องค์การสะพาน
ปลาจัดเตรียมแนวทางการบริหารงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเสนอต่อคณะกรรมการ ระหว่างนั้นได้มีความ
พยายามของผู้ค้าในการทาเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ จ.ชลบุรี มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรม
แก้ไขปัญหา ทร.อ่างศิลาและประชุมจัดระเบียบท่าเทียบเรือใหม่ แต่จากการสารวจพื้นที่พบว่าตัวสะพานจะอยู่
ในสภาพชารุดเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะส่วนปลายสะพานที่ใช้ในการเทียบท่าขนถ่ายสัตว์น้า องค์การ
สะพานปลาจึงได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการใช้ประโยชน์สะพานในการขนถ่ายสัตว์น้าไปยังเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
ชลบุรี โดยอนุญาตให้ผู้ค้าใช้พื้นที่ด้านท้ายสะพานเพื่อจาหน่ายสินค้าประมงเป็นการชั่วคราวเพื่ อบรรเทาความ
เดือดร้อน ในระหว่างองค์การสะพานปลาเตรียมแผนปรับปรุงซ่อมแซม และจัดหางบประมาณมาดาเนินการ
๒. วัตถุประสงค์
๑) ปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาให้ได้มาตรฐานมาตรฐานความปลอดภัยของกรมเจ้า
ท่า และมาตรฐานสุขอนามัย (Hygene Fishing Port) ของกรมประมงเพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือหลักในการ
บูรณาการแก้ปัญหาประมง IUU ร่วมกับกรมประมง กรมเจ้าท่า และศปมผ.ตามพรก.การประมง ๒๕๕๘
๒) ให้ บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้าที่ได้จากการทาประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ที่ถูก
กฎหมายในน่านน้าของ จ.ชลบุรีและจังหวัดชายฝั่งตะวันออก
๓) พัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาเพื่อรองรับการจาหน่ายสินค้าสัตว์น้าและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระมงที่ มี คุ ณ ภาพของชาวประมงและผู้ ค้ า สั ต ว์ น้ าที่ เ ดื อ ดร้ อ น จ านวน ๒๘๓ ราย (ตามมติ
คณะกรรมการปัญหาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จ.ชลบุรี)
๔) ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยและแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการขนถ่ายสินค้า
สัตว์น้าของท่าเทียบเรือตามพรก.การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๙

๕) ยกระดับรายได้อาชีพชาวประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์และผู้ค้าสัตว์น้าในชุมชนอ่างศิลา
และ จ.ชลบุรี
๖) ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจ.ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
๓. เป้าหมาย
พัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาให้สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้าจาก
เรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ได้ตามมาตรฐานสุขอนามัย ความปลอดภัย เป็นตลาดสินค้าสัตว์น้า
คุณภาพสาหรับประชาชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่สาคัญของ จ.ชลบุรี ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น วงเงิน ๑๘๗,๙๒๑,๙๐๐ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
รายการ
๑) งานรื้อถอนสะพานท่าเทียบเรือประมงเดิม
- งานรื้อถอนสะพานท่าเทียบเรือเดิม ขนาด ๑,๓๖๘.๕๔ ลบ.ม.
- งานขนทิ้งซากโครงสร้างและพื้นสะพานท่าเทียบเรือเดิม
จานวน ๑,๓๖๘.๕๔ ลบ.ม.
๒) งานก่อสร้างโครงสร้างและพื้นสะพานท่าเทียบเรือ
- ค่าก่อสร้างโครงสร้าง พื้นที่ ๗,๖๗๕.๘๓ ตร.ม.
x ๒๐,๐๐๐ บาท/ตร.ม. พร้อมระบบสุขอนามัยของตลาด และ
ท่าเทียบเรือ
๓) งานก่อสร้างโครงหลังคาและหลังคาร้านค้า
- ค่าก่อสร้างโครงหลังคา/หลังคาร้านค้า ๑,๒๐๐ ตร.ม. x
๘,๐๐๐ บ./ตร.ม.
๔) งานก่อสร้างสุขาสาธารณะ
- ค่าก่อสร้างสุขาสาธารณะพื้นที่ ๙๐ ตร.ม. x ๑๕,๐๐๐ บ./ตร.ม.
๕) งานเสาเข็มเหล็กกันกระแทก
- งานเสาเข็มเหล็กกันกระแทก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕๐ x
๒๑.๐๐ m. ๑๕mm. THK. จานวน ๖๘ ต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
๖,๘๔๒,๗๐๐.๐๐
๓๔๒,๑๓๕.๐๐

๑๕๓,๔๓๘,๕๐๐.๐๐

๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๖,๓๔๘,๕๖๕
๑๘๗,๙๒๑,๙๐๐

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ
ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ริมถนนอ่างศิลา บริเวณทางโค้ง ตรงข้ามโรงเรียนชลราษฎรอารุง ๒
ตาบลอ่างศิลา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
๓๐

๖. แผนการดาเนินงาน
ตารางแผนการดาเนิ น งาน
ที่

ปีงบประมาณ 2560/ไตรมาส

รายการ/กิจกรรม
1

2

3

ปีงบประมาณ 2561/ไตรมาส
4

1

2

3

4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 ออกแบบ
2 จัดทารายละเอียดการก่อสร้าง
3 เสนอของบประมาณก่อสร้าง
4 จัดทาเอกสารประกวดราคา
5 ประกวดราคา (e-Auction)
6 ทาสัญญา
7 จ่ายเงินล่วงหน้า15%
8 ก่อสร้าง

๗. แผนการใช้เงิน
หลังจากได้ผู้รับจ้างแล้ว มีแผนการเบิกจ่าย ๙ งวด ดังนี้
เบิกจ่ายล่วงหน้าหลังจากทาสัญญาแล้ว ๑๕%

๒๘,๑๘๘,๒๘๕ บาท

งวดที่ ๑

๕,๕๒๓,๑๐๐ บาท

งวดที่ ๒

๒๒,๐๐๕,๖๐๕ บาท

งวดที่ ๓

๗,๖๔๖,๕๐๐ บาท

งวดที่ ๔

๑๒,๓๒๐,๐๑๐ บาท

งวดที่ ๕

๒๒,๙๓๙,๖๐๐ บาท

งวดที่ ๖

๓๗,๑๒๙,๖๐๐ บาท

งวดที่ ๗

๑๑,๘๙๕,๕๐๐ บาท

งวดที่ ๘

๑๙,๖๖๐,๔๐๐ บาท

งวดที่ ๙

๒๐,๖๑๓,๑๐๐ บาท
รวม

๑๘๗,๙๒๑,๙๐๐

๓๑

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ทางด้านเศรษฐกิจ
๑) แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงและผู้ค้าสัตว์น้า สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ทาประมงพื้นบ้าน และผู้ประกอบอาชีพซื้อขายสินค้าสัตว์น้า สัตว์น้าแปรรูป ส่งผลให้เกิดการสร้างงานและ
ยกระดับรายได้ไปสู่ชุมชนและประชาชนใน ต.อ่างศิลา และจ.ชลบุรีมากขึ้น
๒) ยกระดับการให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้าด้วยท่าเทียบเรือประมงที่มาตรฐานสุขอนามัย
และปลอดภัย แก่ ช าวประมงที่ท าประมงอย่ า งถู ก กฎหมาย (ประมงพื้น บ้ านและพาณิ ช ย์ ) ภายใต้ร ะบบ
ตรวจสอบย้อนกลับที่มาของสั ตว์น้าที่องค์การสะพานปลาได้พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่ งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๓) เป็นแหล่งรายได้หลักของชาวประมงและผู้ค้าสัตว์น้าในชุมชนอ่างศิลาและประชาชนใน
พื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากนักท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการจ้างงานและอาชีพแก่ประชาชนใน
พื้นที่
๔) กระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางการประมง ได้แ ก่ ธุรกิจห้องเย็น
โรงน้าแข็ง โรงงานแปรรูป
๕) กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของ จ.ชลบุรีให้สูงขึ้น
๘.๒ ทางด้านสังคม
๑) ตัว สะพานของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย สามารถบูรณาการการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้โดยสะดวกระหว่างชาวประมงพื้นบ้าน
ผู้จาหน่ายสินค้า (สัตว์น้า ผลิตภัณฑ์ประมงสินค้าสัตว์น้าแปรรูป) นักท่องเที่ยว ภัตตาคาร ร้านอาหาร รวมถึง
ประชาชนในพื้นที่ เป็นการดาเนินงานที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมโดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เท่าที่จาเป็นและให้องค์การสะพานปลาบริหารจัดการด้วยงบดาเนินการขององค์การ
๒) ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ช่วยลดปัญหาการว่างงานและอาชญากรรม
๓) ผู้บริโภคสินค้าอาหารทะเลสดและร้านอาหารซีฟูดในบริเวณท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา
ได้บริโภคสินค้าสัตว์น้าที่สด สะอาด ถูกหลักอนามัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร(food
safety) และอาหารปลอดภัย (food security) ของรัฐบาล
๔) ลดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาซึ่งมีอายุการใช้
งานมาเป็นเวลานานและมีปัญหาด้านสุขอนามัยและสิ่ง แวดล้อม โดยได้จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียและกาจัด
ขยะที่ได้มาตรฐาน ประชาชนในพื้นที่รอบโครงการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
๕) ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ตาบลอ่างศิลาและบริเวณใกล้เคียงสามารถนาเรือประมงเข้าไป
ขนถ่ายสัตว์น้าได้ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยและตลาดรับซื้อสินค้าประมง ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทาง ช่วยให้
ชาวประมงไม่ต้องเสี่ยงภัยและมีโอกาสอยู่กับครอบครัวมากขึ้น
๘.๓ ทางด้านการเงิน
๑) ประมาณการรายได้-รายจ่าย
งบประมาณในการดาเนินการก่อสร้างสะพานปลา รวมทั้งสิ้น ๑๘๗,๙๒๑,๙๐๐ บาท

๓๒

๑.๑) รายได้จากการให้สิทธิ์เป็นผู้จาหน่ายสินค้าสัตว์น้าจากผู้ค้ารายย่อย ประกอบด้วย
- ค่าเซ้งร้านค้า ราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท/หน่วย จานวน ๒๘๘ หน่วย เป็นเงิน
๔๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
- ค่าเช่าร้านค้า หน่วยละ ๕,๐๑๐ บาท/เดือน จานวน ๒๘๘ หน่วยเป็นเงิน
รวมรายได้ปีแรก

๑๗,๓๑๔,๕๖๐ บาท/ปี
๖๐,๕๑๔,๕๖๐ บาท/ปี

ปรับราคาเซ้งร้านและค่าเช่าเพิ่มขึ้น ๑๕ % (ทุก ๕ ปี)
รวมรายได้ ๓๐ ปีเท่ากับ
๑,๑๓๕,๙๙๗,๑๔๗ บาท
๑.๒) การวิเคราะห์ผลตอบแทนการเงิน สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
อัตราคิดลด ๗%
NPV (Net present Value)
PB (Payback Period)
IRR (Internal Rate of Return)

= ๑๒๔,๕๓๙,๓๙๔.๔๐
=
๘.๖๑
=
๑๒.๖๓

บาท
ปี
%

๙. การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการโครงการดาเนินการโดยองค์การสะพานปลา ดังนี้
๑) การจัดเตรียมพื้นที่จาหน่ายชั่วคราวให้กับผู้ค้าสัตว์น้า ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่
เทศบาลเมืองอ่างศิลาให้จั ดพื้นที่บริ เวณลานจอดรถของสะพานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา เพื่อเป็นพื้นที่
จาหน่ายสัตว์น้าชั่วคราวระหว่างก่อสร้าง
๒) การติดตามเร่งรัดการดาเนินโครงการ แต่งตั้งตั้งวิศวกรเป็นคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง
และคณะกรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อควบคุมให้การดาเนินงาน
ก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการและภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓) มอบหมายเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบด้านบริหารท่าเทียบเรือ ในการเตรียมความพร้อมทั้งในด้าน
การจัดเตรียมบุคลากร การดูแลระบบสุขอนามัย ระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้า รวมถึง การบริหารจัดการ
ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้
๔) การประเมินผลโครงการ พิจารณาจากจานวนผู้เข้ามาเช่าร้านขายของ ปริมาณนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาท่องเที่ยวยังท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเปรียบเทียบกับปริมาณนักท่องเที่ยวก่อนดาเนินโครงการ รวมทั้ง
ผลการประเมินความพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ซึ่งจะนาไปใช้ใน
แผนปรับปรุงและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง

๓๓

โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาสมุทรปราการ
๑. หลักการและเหตุผล
สะพานปลาสมุทรปราการตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยา ตาบลท้ายบ้าน อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ บนที่ดินขององค์การสะพานปลา เนื้อที่ ๘๔ ไร่ เปิดดาเนินงานเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๒๕ และได้มีการก่อสร้างอาคารโรงคลุมหน้าท่า โรงคัดแยกสินค้าสัตว์น้า และอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เรือประมง
และผู้ประกอบการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ามาใช้บริการขนถ่ายสัตว์น้าในพื้นที่มาโดยตลอด จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
รวมมีอายุการใช้งาน จานวน ๓๕ ปี และต่อมาสะพานปลาสมุทรปราการได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านทางกรมประมงในวงเงิน ๑๔๙ ล้านบาท เพื่อดาเนินการ
ปรั บปรุงสุขอนามัย รวมถึงได้มีการก่อสร้างบ่อบาบัดน้าเสี ย และบ่อบาน้าดี ที่สะพานปลาสมุทรปราการ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยตามที่กรมประมงกาหนด ซึ่งปัจจุบันอาคารโรงคลุมหน้า โรงคัดแยก
สินค้าสัตว์น้า กระเบื้องหลังคาแตกชารุดเสียหายหลายจุด มีสภาพชารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงไม่สามารถ
ประเมินความเสียหายได้ รวมถึงบ่อบาบัดน้าเสียที่ชารุดปิดไม่สามารถใช้งานได้มาเป็นเวลาหลายปี เนื่องจากไม่
มีความรู้ในด้านช่าง ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมบารุงดูแล
จึงเห็นควรมีการปรับปรุงพื้นที่พักสินค้าสัตว์น้าและหลังคาบริเวณหน้าท่า ซึ่งมีสภาพแตก
ช ารุ ด เสี ย หายหลายจุ ด และบ่ อ บ าบั ด น้ าเสี ย ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ ซึ่ ง ในทุ ก ๆปี สะพานปลา
สมุทรปราการจะต้องมีการตรวจสุขอนามัยจากกรมประมงเป็นประจาทุกปี ซึ่งสะพานปลาสมุทรปราการก็ได้
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขบางส่วนให้สามารถใช้งานได้ แต่ก็ยังไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากไม่มีงบประมาณในการ
ซ่อมแซม ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสุขอนามัยสะพานปลาสมุทรปราการจึงจาเป็นที่จะต้องดาเนินการ
ซ่อมแซมให้ได้ตามมาตรฐานต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นที่เดิมที่ชารุดทรุดโทรม สามารถใช้สอยได้เต็มประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์กับผู้ประกอบการภายในพื้นที่และยกมาตรฐานสุขอนามัยของสะพานปลาสมุทรปราการให้ดียิ่งขึ้น
๓. เป้าหมายของโครงการ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่พักสินค้าและหลังคาหน้าท่า บ่อบาบัดน้าเสีย ให้สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัยและได้มาตรฐานสุขอนามัยตามที่กรมประมงกาหนด
๔. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๕. งบประมาณ
สะพานปลาสมุทรปราการยังไม่สามารถประเมินยอดค่าใช้จ่ายได้ จึงขอให้องค์การสะพาน
ปลามอบหมายทางสานักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม (สวส.) เป็นผู้พิจารณา ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
๖. สถานที่ดาเนินงาน
สะพานปลาสมุทรปราการ
๗. รายละเอียดของโครงการ
โครงการปรับปรุงพื้นที่พักสินค้าและหลังคาหน้าท่าที่ชารุด (งานสุขอนามัย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จะทาให้สะพานปลาสมุทรปราการ มีมาตรฐานสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้นตามที่กรมประมงกาหนด
และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการในพื้นที่ในด้านของความสะอาดและความปลอดภัย
๓๔

๙. การบริหารจัดการ
หัวหน้าสานักงาน และบุคลากรของสะพานปลาสมุทรปราการ
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
ไม่มีความเสี่ยง
๑๑. แผนการดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปรับปรุงพื้นที่พักสินค้าและหลังคาหน้าท่าที่ชารุด (งานสุขอนามัย)
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม

๒๕๖๑
ตค พย ธค

ตั้งงบประมาณเพื่อของบประมาณทา
การ
ประเมินราคาค่าก่อสร้างประกอบการ
ตั้งงบประมาณ
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
นางบประมาณเสนอขออนุมัติ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
เสนองบประมาณต่อสานักงาน
งบประมาณพิจารณา

๓๕

มค

กพ

๒๕๖๒
มีค เมย พค มิย

กค สค กย

กลยุทธ์ที่ ๒
ส่งเสริมการทาประมงอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน
รวม ๑ แผนงาน ๓ โครงการ ได้แก่
๒.๑ แผนงานให้ความรู้การทาประมงอย่างถูกกฏหมายและยั่งยืน
๑) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง
๒) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทาประมงถูกกฎหมายและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาประมง
อย่างยั่งยืน
๓) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา

๓๖

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง
๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาและยกระดับ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ให้มีมาตรฐานสุขอนามัยตามที่ EU
และตามประการศของกรมประมง นั้น องค์การสะพาน จึงจัด ให้มีโครงสร้างและสิ่งอานวยความสะดวกตาม
มาตรฐานสุขอนามัย และเป็นนโยบายของผู้บริหารองค์การสะพานปลาให้ความสาคัญที่ต้องดาเนินการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้สะพานปลาและท่า เทียบเรือประมงทุกแห่งขององค์กร เป็นที่ยอมรับของตลาด
ส่งออก ตลอดจนผู้บริโภคภายในประเทศ กอปรกับประเทศไทยกาลังประสบปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) และ ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นเหตุให้ประเทศไทยถูกจัดให้
เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือภายใต้กฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น้า
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทย รัฐบาลจึงต้องออกพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อควบคุม
เฝูาระวัง สืบค้น และตรวจสอบการประมง รวมถึงกรมประมง ได้ออกประกาศเกี่ยวกับ เรื่อง มาตรฐานด้าน
สุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้า และหลักเกณฑ์ใน
การออกหนังสือรับรอง พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล ได้กาหนดเป็นนโยบาย
เร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาด้านสุขอนามัยของสะพานปลาท่าเทียบเรือ กิจการแพปลา สถานประกอบการแปร
รูป เพื่อขจัดการทาประมง การใช้แรงงาน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบ
เรือให้ได้มาตรฐานสากล
องค์การสะพานปลา ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ภารกิจในการให้บริการของสะพานปลา
ท่าเทียบเรือประมง เป็นที่ขนถ่าย ซื้อขายสัตว์น้า ให้กับชาวประมง แพปลา เรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้า
ธุรกิจต่อเนื่องการประมงและประชาชนทั่วไป (กลุ่มเปูาหมาย) จึงกาหนดนโยบายขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
ความรู้ ด้านมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ในความรับผิดชอบต่อ
สังคม เศรษฐกิจด้านการประมงของประเทศ โดยการส่งเสริมอบรม สร้ างองค์ความรู้ ด้านมาตรฐานสุขอนามัย
ตามประกาศของกรมประมง และมาตรฐานสากล ขณะเดียวกัน ยังสอดรับกับยุท ธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
ประเทศ ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ข้อที่ ๕.๑๒ การปูองกันการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม และ
ปั ญหาการค้ ามนุ ษย์ ถื อเป็ น อี กหนึ่ งกลไกในการขั บเคลื่ อ นนโยบายรัฐ บาลไปสู่ การปฏิบัติ ในการพั ฒ นา
ยกระดับ การประมงไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน เพื่อไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย
ดังนั้น องค์การสะพานปลา จึงกาหนดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา
ท่าเทียบเรือประมง โดยคาดหวังว่ากลุ่มเปูาหมายยังจะนาความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ ไปใช้ในการทาประมง
และนาสินค้าสัตว์น้าเข้าสู่กระบวนการคัดแยก ขนย้าย ซื้อขาย ก่อนขนถ่ายและจาหน่ายไปยังผู้บริโภค เพื่อให้
ได้สินค้าสัตว์น้าที่สดสะอาด มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสุขอนามัยที่ดี อีกทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ นับเป็นการ
ยกระดับสินค้าสัตว์น้าของไทย ให้มีมาตรฐานอาหารปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ จึงนับว่าเป็นอีก
หนึ่งการดาเนินการที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในสินค้าสัตว์น้าของไทยแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และ
รับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจของประเทศ ให้ยั่งยืนต่อไปได้

๓๗

๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้และเข้าใจ มาตรฐานด้านสุขอนามัยสะพานปลา ท่าเทียบ
เรือประมง กิจการแพปลา ตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้า และการดูแลรักษามาตรฐานคุณภาพของสัตว์น้า
๒) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กลุ่มเปูาหมาย ว่า สะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง ขององค์การ
สะพานปลา มีมาตรฐานตามประกาศของกรมประมง และสากล
๓) เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีอาชีพ สร้างรายได้ ไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน ลดปัญหาการย้ายแรงงาน
เข้าเมืองหลวง
๔) เพื่อให้เศรษฐกิจด้านประมง สร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
๓. กลุม่ เป้าหมาย
ชาวประมง เจ้าของกิจการแพปลา เจ้าของเรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้า ธุรกิจต่อเนื่องด้าน
การประมงและ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๖๕-๘๐ คน
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)
๕. งบประมาณ
งบประมาณปี ๒๕๖๑ แห่งละ ๕ หมื่นบาทของสานักงานเสริมการประมง
๖. สถานที่ดาเนินการ
สะพาพนปลาสมุทรสาคร และ ท่าเทียบเรือประมงระนอง
๗. วิธีดาเนินโครงการ
๑. องค์ก ารสะพานปลา ประสานประมงจังหวัด องค์การบริห ารส่ ว นท้องถิ่น ส านักงาน
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รวบรวมคัดเลือกกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ
๒. องค์การสะพานปลา ร่วมประสาน ประมงจังหวัด สานักงานสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัย
๓. นักวิชาการด้านการประมง ด้านอนามัย ด้านฝึกฝีมือ ประจาภาคและจังหวัด เพื่อทาการ
บรรยายให้ความรู้ด้านสุขอนามัยที่ดีตามมาตรฐาน EU ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา รวมถึงการรักษาและ
แปรรูปสัตว์น้า เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ ตอบข้อสงสัย เปิดโอกาสให้ซักถาม
๔. ประเมิ น ผลการฝึ ก อบรมด้ ว ยแบบทดสอบก่อ นการฝึ กอบรม(pre-test) และหลั ง การ
ฝึกอบรม (post test) ประมวลผลและสรุปผล
๕. จัดทารายงานผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารองค์การสะพานปลา
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้
๑. กลุ่มเปูาหมายได้รับความรู้ นาไปพัฒนาและยกระดับให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย ท่าเทียบ
เรือประมง สะพานปลา แพปลา ตลอดจนการขนถ่ายสัตว์น้า การแปรูป และธุรกิจต่อเนื่อง ตามประกาศของ
กรมประมง
๒. กลุ่ ม เปู า หมายมี ค วามรู้ ใ นการดู แ ล เก็ บ รั ก ษาสั ต ว์ น้ าให้ ถู ก สุ ข อนามั ย มี คุ ณ ภาพได้
มาตรฐานสากลของสินค้าประมง เพื่อสร้างความมั่นในแก่ผู้บริโภค สามารถสร้างเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว
๓. กลุ่มเปูาหมายมีอาชีพที่มั่นคง ไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน ลดปัญหาการใช้ แรงงานที่ผิดกฎหมาย
เข้าเมือง ลดการค้ามนุษย์
๓๘

๔. เกิ ด ความร่ ว มมื อ ทุ ก ภาคส่ ว น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาและผลกระทบของต่ อ ประเทศ
กลุ่มเปูาหมายรู้วิธีดูแล เก็บ รักษาสัตว์น้าที่ได้ มาตรฐาน สถานที่ได้สุขอนามัยที่ดีตามมาตฐ EU พร้อมสิ่ง
อานวยการอนามัยที่ดี การแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์น้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน จาหน่ายได้ราคาที่
เป็นธรรม ตามความต้องการของตลาด เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภค
๕. จะท าให้ เ ศรษฐกิ จ ด้ า นประมงที่ ดี ขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
ประเทศชาติ โดยรวมมีความมั่นคง ยั่งยืนขึ้น
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
๑.) ด้ า นการบริ ห ารโครงการ เนื่ อ งจากมี ต้ อ งร่ ว มมื อ กั บ สะพานปลา ท่ า เที ย บเรื อ ประมง
หน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประมงจังหวัด สมาคมประมงจังหวัด กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม ทาให้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง อาจจะทาให้การดาเนินโครงการ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เปูาหมายที่วางไว้ แต่หากก่อนดาเนินโครงการฯ มีการสารวจพื้นที่ ทาความเข้าวิธีการใน
กิจกรรมใดๆก่อนแล้วประเมินความเป็นไปได้ ก็จะทาให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.) ด้านงบประมาณ เนื่องด้วยกองทุนส่งเสริมการประมง เป็นเงินที่ได้รับจากส่วนแบ่งของการ
จัดเก็บรายได้ในการบริการ ของสะพานปลากรุงเทพ ดังนั้น หากสะพานปลากรุงเทพ มีรายได้ลดลง ส่งผลต่อ
ฐานะการเงินของกองทุนส่งเสริมฯ ด้วย จึงมีความเสี่ยงในระดับมาก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนิน
โครงการฯ กิจกรรมต่างๆ แต่หากมีการจัดเก็บรายได้ดังกล่าวไม่จากัดเฉพาะที่สะพานปลากรุงเทพ หรือคณะ
ผู้บริหารองค์การ มีแนวทางกาหนดนโยบาย วิธีการจะหาเงินช่วยเหลือกองทุน การบริจาคจากหน่วยงานของ
รัฐบาลและภาคเอกชน สมทบกองทุนส่งเสริมฯเพิ่ม ก็จะทาให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.) ด้านบุคลากร ซึ่งเป็นผู้ ขับเคลื่ อนโครงการและกิจกรรม มีจานวนน้อยไม่สั มพันธ์กับ
โครงการฯและ กิจกรรมที่รับผิดชอบ อีกทั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจ จิตอาสาซึ่งเป็นเรื่องสาคัญ ที่ต้องเสียสละ
เวลา กาย ใจ ในการด าเนิ น โครงการฯ ที่ เ กี่ ย วกั บ ด้ า นการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสังคมปัจจุบันให้ความสาคัญมาก โดยอาจจะผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์การสะพานปลาด้วย ถือ
เป็นความเสี่ยงในระดับปานกลาง แต่หากมีจานวนบุคคลากรที่พอเพียง ในการรับผิดชอบที่จะดาเนินโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ให้รับรู้โดยทั่วไปแล้ว ก็จะส่งผลทาให้การดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ลดปัญหา
อุปสรรค ขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดีขึ้น
๔.) ด้านภาพพจน์ขององค์การสะพานปลา ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเปูาหมาย ใน
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากไม่ให้ความสาคัญ
ด้ า นนี้ โดยไม่ มี ก ารด าเนิ น โครงการฯ ไม่ แ สดงเจตนารมณ์ ส่ ง เสริ ม ในด้ า นนี้ แ ล้ ว ก็ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ
ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์การสะพานปลาได้ ในระดับปานกลาง แต่หากมีการดาเนินโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมสร้าง
การมีร่วมกับกลุ่มเปูาหมาย หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น องค์กรต่างๆ ประชาชนโดยทั่วไป ให้รับรู้
รับทราบ ก็อาจจะส่งผลต่อชื่อเสียง การสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น ความรู้สึกที่ดีขึ้น
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๑๑. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
กิจกรรม
๑.

๒.
๓.
๔.

๒๕๖๐
๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอโครงการฯ
ประสาน รวบรวม
คัดเลือก สถานที่
กลุ่มเปูาหมาย
ดาเนินกิจกรรม
ตามกาหนดการ
ประเมินผลการ
ดาเนินกิจกรรม
จัดทารายงานผล
การฝึกอบรม
เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา

๔๐

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทาประมงถูกกฎหมายและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาประมง
อย่างยั่งยืน
๑. หลักการและเหตุผล
จากที่ ป ระเทศไทย ประสบปัญ หาการท าประมงผิ ดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้ การควบคุ ม
(Illegal Unreported Unregulated Fishing, IUU Fishing) เป็นเหตุให้ประเทศไทยถูกสหภาพยุโรป หรือ
EU กาหนดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยง ที่จะถูกจัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ (possibility of
identifying as non-cooperating country) ภายใต้กฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกสินค้าสัตว์น้าที่จาหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป จึงทาให้รัฐบาล ต้องออกมาตรการทางกฎหมายเพิ่ม
ในด้านการควบคุม เฝูาระวัง สืบค้นและตรวจสอบการประมง โดยการออก พระราชกาหนดการประมง พ.ศ.
๒๕๕๘ ตลอดจน ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการ
แพปลา หรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้าและหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ.๒๕๕๙ รวมถึง ประกาศ
กรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้า การเก็บรักษาสัตว์น้าในเรือประมง พ.ศ.
๒๕๕๙ พร้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจและออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อ
ขจัดการทาประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในด้านสุขอนามัย
องค์การสะพานปลา ในฐานะเป็นหน่ว ยงานของรัฐ ซึ่งมีภ ารกิจให้ บริการสะพานปลา ท่าเทียบ
เรือประมงในการขนถ่าย ตลาดซื้อขายสัตว์น้า ให้กับชาวประมง แพปลา เรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้า
ธุรกิจต่อเนื่องด้านการประมงและประชาชนทั่วไป (กลุ่มเปูาหมาย) จึงกาหนดนโยบายขึ้นเพื่อสนับสนุนอุดหนุน
ช่วยเหลือ ส่งเสริมความรู้ ด้านมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา ท่ าเทียบเรือประมง สินค้าประมง ทั้งนี้ก็เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ ในความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้วยการสร้ างองค์
ความรู้ ในด้านมาตรฐานสุขอนามัย ตามประกาศที่กรมประมงกาหนด ตลอดจนมาตรฐานสากล อีกทั้งได้จัดทา
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับสาหรับเรือธงไทย เพื่อปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับฯ และต้องการสร้าง
ความมั่นใจให้แก่กลุ่มเปูาหมาย เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับฯ ขั้นตอนการขนถ่าย การชั่ง ปริมาณ
สัตว์น้า ด้วยเครื่องชั่งระบบดิจิตอลอัตโนมัติแบบไร้สาย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในระบบเครื่องชั่งดังกล่าวข อง
องค์การสะพานปลา ที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีความถูกต้องแม่นยา ตรวจสอบได้ ต่อการนา
ข้อมูลในการออกหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า (MCPD) ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ขณะเดียวกันยังสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาประเทศ ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ข้อที่ ๕.๑๒ การปูองกันการทาประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน ไร้การควบคุม และยั งเป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ถือเป็นการ
พัฒนา ยกระดับ การประมงไทย ด้านเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน เพื่อไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย
ดังนั้น องค์การสะพานปลา จึงกาหนดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา
ท่าเทียบเรื อประมง และ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ขั้นตอนการตรวจสอบย้อนกลับสาหรับเรือธงไทย โดย
คาดหวังว่ากลุ่มเปูาหมายยังจะนาความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ ไปใช้ในการทาประมง การขนถ่าย ซื้อขาย เก็บ
รักษา สัตว์น้าที่ถูกต้อง ให้สด สะอาด มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสุขอนามัยที่ดี และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ถือ
เป็ น ความร่ ว มมื อ ในเชิ ง บู ร ณาการ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลสั ง คม รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้ยั่งยืน

๔๑

๒. วัตถุประสงค์
๑.) เพื่อเป็นเครื่องมือ กลไก ของรัฐบาล ในการแก้ไข ลดปัญหา การทาประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) ดูแลสังคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ ให้ยั่งยืน
๒.) เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้และเข้าใจ ในการพัฒนา ยกระดับ สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง สินค้าประมง ตามมาตรฐานสากล และประกาศของกรมประมง ที่ดี
๓.) เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย เข้าใจขั้นตอน และ วิธีดาเนินการต่างๆ ในการขนถ่ายสัตว์น้า และ
การออกหนั งสื อกากับ การซื้อขายสั ตว์น้า (MCPD) ด้ว ยระบบการจัดเก็บข้อมูล เครื่องชั่งดิจิตอลที่ถูกต้อง
รวดเร็ว แม่นยา สร้างความน่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
๔.) เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย รู้วิธีการเก็บ รักษา สัตว์น้าให้สด สะอาด มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ถูกสุขอนามัย โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าประมง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทาประมงที่ถูกกฎหมาย
ปลูกจิตสานึกที่ดีต่อผู้บริโภค
๓. เป้าหมาย
ชาวประมง เจ้าของกิจการแพปลา เจ้าของเรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้า ธุรกิจต่อเนื่องด้าน
การประมงและ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๖๕-๘๐ คน
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)
๕. งบประมาณ
งบประมาณปี ๒๕๖๑ แห่งละ ๕ หมื่นบาท ของสานักงานส่งเสริมการประมง
๖. สถานที่ดาเนินการ
สะพานปลาสมุทรสาคร และท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๒
๗. วิธีดาเนินโครงการ
๑.) ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดย สานักงานส่งเสริมการประมง ฝุายสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมง หน่วยงานท้องถิ่น ประมงจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสานรวบรวม
คัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย ในเชิงบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.) ดาเนิ น กิจ กรรมตามกาหนดการของโครงการฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามความ
เหมาะสมและสถานการณ์ ความเป็นจริง
๓.) ประเมิน ผลการฝึ กอบรมด้ว ยแบบทดสอบก่อนการฝึ กอบรม(pre-test) และหลั งการ
ฝึกอบรม (post test) ประมวลผลและสรุปผล
๔.) จัดทารายงานผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารองค์การสะพานปลา
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้
๑.) ช่วยรัฐบาล ในการแก้ไขลดปัญหาการทาประมงที่ผิดกฎหมาย กระตุ้นให้กลุ่มเปูาหมาย
ทารายงานการทาประมง ลดการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ลดการค้ามนุษย์
๒.) กลุ่มเปูาหมายจะมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง
สะพานปลา สินค้าประมง ตามประกาศของกรมประมงและสามารถนาองค์ความรู้ไปพัฒนาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และสหภาพยุโรป (EU) ดีขึ้น
๔๒

๓.) กลุ่ มเปูาหมาย จะมีความเชื่อมั่น มั่นใจต่อองค์การสะพานปลา ในการให้ บริการด้าน
สถานที่ ระบบการขนถ่ายสัตว์น้าผ่านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ที่ได้มาตรฐานสุขอนามัยที่ดี ส่งผล
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง ตามมาตรฐานของกรมประมงดี เพิ่มมูลค่าราคาสินค้าสัตว์ ขายได้
ในราคาเป็นธรรม
๔.) กลุ่มเปูาหมายมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการขนถ่ายสัตว์น้า และเชื่อมั่นระบบการ
บันทึกและการจัดเก็บข้อมูลปริมาณน้าหนักสัตว์น้าด้วยเครื่องชั่งดิจิตอลอัตโนมัติไร้สาย และสามารถใช้ข้อมูล
ในการออกหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า (MCPD) ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามประกาศของกรมประมง
๕.) กลุ่มเปูาหมายจะมีจิตสานึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทาประมงอย่างถูกกฎหมาย
ไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน ลดปัญหา อาชญากรรม ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าเมืองหลวง เกิด ความรักความเข้าใจ
สร้างความอบอุ่นในครอบครัวและสังคม ประเทศชาติ มากขึ้น
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
๑.) ด้ า นการบริ ห ารโครงการ เนื่ อ งจากมี ต้ อ งร่ ว มมื อ กั บ สะพานปลา ท่ า เที ย บเรื อ ประมง
หน่วยงานภายนอกเช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประมงจังหวัด สมาคมประมงจังหวัด กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรง ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม ทาให้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง อาจจะทาให้การดาเนินโครงการไม่
บรรลุวัตถุประสงค์เปูาหมายที่วางไว้ แต่หากก่อนดาเนินโครงการฯ มีการสารวจพื้นที่ ทาความเข้าวิธีการใน
กิ จ กรรมใดๆก่ อ นแล้ ว ประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ก็ จ ะท าให้ ร ะดั บ ความเสี่ ย งอยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้
๒.) ด้านงบประมาณ เนื่องด้วยกองทุนส่ งเสริมการประมง เป็นเงินที่ได้รับจากส่วนแบ่งของการ
จัดเก็บรายได้ในการบริการ ของสะพานปลากรุงเทพ ดังนั้น หากสะพานปลากรุงเทพ มีรายได้ลดลง ส่งผลต่อ
ฐานะการเงินของกองทุนส่งเสริมฯ ด้วย จึงมีความเสี่ยงในระดับมาก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนิน
โครงการฯ กิจกรรมต่างๆ แต่หากมีการจัดเก็บรายได้ดังกล่าวไม่จากัดเฉพาะที่สะพานปลากรุงเทพ หรือคณะ
ผู้บริหารองค์การ มีแนวทางกาหนดนโยบาย วิธีการจะหาเงินช่วยเหลือกองทุน การบริจาคจากหน่วยงานของ
รัฐบาลและภาคเอกชน สมทบกองทุนส่งเสริมฯเพิ่ม ก็จะทาให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.) ด้านบุคลากร ซึ่งเป็นผู้ ขับเคลื่ อนโครงการและกิจกรรม มีจานวนน้อยไม่สั มพันธ์กับ
โครงการฯและ กิจกรรมที่รับผิดชอบ อีกทั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจ จิตอาสาซึ่งเป็นเรื่องสาคัญ ที่ต้องเสียสละ
เวลา กาย ใจ ในการด าเนิ น โครงการฯ ที่ เ กี่ ย วกั บ ด้ า นการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสังคมปัจจุบันให้ความสาคัญมาก โดยอาจจะผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์การสะพานปลาด้วย ถือ
เป็นความเสี่ยงในระดับปานกลาง แต่หากมีจานวนบุคคลากรที่พอเพียง ในการรับผิดชอบที่จะดาเนินโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ให้รับรู้โดยทั่วไปแล้ว ก็ จะส่งผลทาให้การดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ลดปัญหา
อุปสรรค ขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดีขึ้น
๔.) ด้านภาพพจน์ขององค์การสะพานปลา ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเปูาหมาย ใน
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากไม่ให้ความสาคัญ
ด้านนี้ โดยไม่มีการดาเนินโครงการฯ ไม่แสดงเจตนารมณ์ส่งเสริมในด้านนี้แล้ว ก็อาจมีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์การสะพานปลาได้ ในระดับปานกลาง แต่หากมีการดาเนินโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมสร้าง
การมีร่วมกับกลุ่มเปูาหมาย หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น องค์กรต่างๆ ประชาชนโดยทั่วไป ให้รับรู้
รับทราบ ก็อาจจะส่งผลต่อชื่อเสียง การสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น ความรู้สึกที่ดีขึ้น

๔๓

๑๑. แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรม

๑.

เสนอโครงการฯ
ประสาน รวบรวม
คัดเลือก สถานที่
กลุ่มเปูาหมาย
ดาเนินกิจกรรม
ตามกาหนดการ
ประเมินผลการ
ดาเนินกิจกรรม
จัดทารายงานผล
การฝึกอบรมเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา

๒.
๓.
๔.

๒๕๖๐
๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔๔

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา
๑. หลักการและเหตุผล
ตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๐ (๘) บุคคลมีหน้าที่
ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม และมาตรา ๕๗ (๒) รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ
และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้
เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่มี
เปูาหมายต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุน สร้างความมั่นคง การ
เติบโต ต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
องค์การสะพานปลา ในฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้
ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าว ซึ่ง เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ได้ร่วมทาปฏิญญาความร่วมมือในการปูองกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาคุ ณ ภาพน้ าในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าวิ ก ฤต ระหว่ า งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น องค์การสะพานปลา จึง
กาหนดนโยบายให้ การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้กลุ่มเปูาหมาย ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและ
สนับสนุนการทาปฏิญญาดังกล่าวและนโยบายรัฐบาล มาจัดทา โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพาน
ปลา ขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่จัดทากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การรณณงค์กาจัดและไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลง
ในแหล่งน้าสาธารณะ การรณรงค์ไม่ซื้อขายสัตว์น้าที่ใกล้สูญพันธุ์ การใช้เครื่อ งมืออุปกรณ์ในการจับสัตว์น้าที่
ถูกต้องตามกฎหมาย การไม่ถ่ายน้ามันเครื่องลงทะเล การบริหารการจัดการมลพิษทางน้าปูองกันและแก้ไขลด
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้าและประมงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้การสนับสนุน ส่งเสริม
องค์กรต่างๆ ในการร่วมลดการใช้น้าและการจัดการน้าเสียก่อนระบายสู่สิ่งแวดล้อมหรือแหล่งน้าธรรมชาติจาก
โรงงาน
องค์ ก ารสะพานปลา จึ ง ได้ จั ด โครงการรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มกับ องค์ ก ารสะพานปลา ขึ้ น โดย
มอบหมายให้สานักงานส่งเสริมการประมง ร่วมด้วยฝุายสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดาเนินโครงการฯ ที่ต้องมีกิจกรรมในรูปการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปูาหมาย (ภาครัฐบาล ภาคเอกชน
ประชาชน ชุมชน องค์กรส่ ว นท้องถิ่น) ร่ว มมือช่วยกันในการอนุรักษ์ ดูแล ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม รณรงค์ รั ก ษาความสะอาด สร้ า งจิ ต ส านึ ก กลุ่ ม เปู า หมาย ด้ ว ยการให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
ความสาคัญของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างมั่นคง อยู่คู่กับชุมชนและประเทศ
ในภาพรวมได้อย่างมีเสถียรภาพสืบไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มเปูาหมายมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงฟื้นฟูและ
อนุรักษ์สัตว์น้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ได้มีแหล่งจับสัตว์น้าเพิ่มขึ้น รวมถึง
การสร้างเสริมความมั่นคงในอาชีพการทาประมง อย่างยั่งยืนมากขึ้น
๓. เพื่อสร้างความสมดุลในการอนุรักษ์และการนาทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจ
๔. เพื่อปลู กจิ ตส านึ กกลุ่ มเปูาหมาย ด้ว ยการให้ ความรู้ ความเข้าใจ ความส าคัญของชุมช น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่สืบต่อไป

๔๕

๓. เป้าหมาย
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการๆ ละไม่น้อยกว่า ๖๕-๘๐ คน
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)
๕. งบประมาณ
งบประมาณปี ๒๕๖๑ แห่งละ ๕ หมื่นบาทของสานักงานส่งเสริมการประมง
๖. สถานที่ดาเนินการ
๑. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
๒. องค์กรส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗. วิธีดาเนินโครงการ
๑.) ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดยสานักงานส่งเสริมการประมง ประสานหน่วยงาน
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวบรวมคัดเลือกสถานที่ กลุ่มเปูาหมาย ใน
การดาเนินโครงการ
๒.) ดาเนินโครงการฯ ตามกาหนดการ ตามรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมแต่ละสถานที่
๓.) ประเมินผลการดาเนินโครงการฯ ตามกิจกรรมต่างๆ
๔.) จัดทารายงานผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทางด้านเศรษฐกิจ
๑.) ให้กลุ่มเปูาหมาย มีพื้นที่แหล่งจับสัตว์น้ามากขึ้น ทาให้มีรายได้ไป เลี้ยงครอบครัว และพัฒนา
เป็นอุตสาหกรรมประมงได้
๒.) ชุมชนท้องถิ่นมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์ ก็ทาให้กลุ่มเปูาหมายมีรายได้ มีการจ้าง
งานขึ้น
ทางด้านสังคม
๑.) ท้องถิ่นน่าอยู่อาศัย กลุ่มเปูาหมายให้ร่วมมือช่วยกันดูแลระบบนิเวศน์ธรรมชาติและแหล่งน้า
๒.) ลดการทาประมงทีผ่ ิดกฎหมาย สร้างวัฎจักรธรรมชาติอย่างสมดุลย์ เกิดห่วงโซอาหารได้
๓.) มีกลุ่มจิตอาสาฟื้นฟู อนุรักษ์ ดูแล ปูองกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ
๙. การบริหารจัดการ
สานักงานส่งเสริมการประมง องค์การสะพานปลา และหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
๑.) ด้านการบริ ห ารโครงการ เนื่องจากมีต้องร่ว มมือกับหน่ว ยงานภายนอก ซึ่งอยู่เหนือการ
ควบคุม ทาให้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง แต่หากก่อนดาเนินกิจกรรมใดๆ แล้ว มีการสารวจพื้นที่และ
ประเมินความเป็นไปได้ ก็จะทาให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.) ด้านงบประมาณ เนื่องด้วย กองทุนส่งเสริมการประมง เป็นเงินที่ได้รับจากส่วนแบ่งของการ
จัดเก็บรายได้ในการบริการ ของสะพานปลากรุงเทพ ดังนั้น หากสะพานปลากรุงเทพ มีรายได้ลดลง ส่งผลต่อ
ฐานะการเงินของกองทุนส่งเสริมฯ ด้วย จึงมีความเสี่ยงระดับมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินกิจกรรม
แต่หากมีการจัดเก็บรายได้ดังกล่าวไม่จากัดเฉพาะที่สะพานปลากรุงเทพ ก็จะทาให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
๔๖

๓.) ชื่อเสียงขององค์การสะพานปลา ในด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง สร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ให้กับ องค์การสะพานปลาอีก
มิติหนึ่ง หากไม่ดาเนินโครงการฯ ก็อาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ ชื่อเสียงขององค์การสะพานปลาได้ ในระดับ
ปานกลาง แต่หากดาเนินกิจกรรมให้รับรู้โดยทั่วไปแล้ว ก็จะส่งผลต่อ การยอมรับในชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของ
องค์การสะพานปลาในสายตากลุ่มเปูาหมาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปดีขึ้น
ลา
ดับ

กิจกรรม

๑.

เสนอแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ประสาน
คัดเลือกสถานที่
กลุ่มเปูาหมาย
ดาเนินกิจกรรม ตาม
กาหนดการ
ประเมินผลการดาเนิน
กิจกรรม
จัดทารายงานผลการทา
กิจกรรม เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา

๒.
๓.
๔.

๒๕๖๐
๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๑. แผนการดาเนินงาน

๔๗

กลยุทธ์ที่ ๓
เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง
รวม ๑ แผนงาน ๑ โครงการ ได้แก่
๓.๑ แผนงานส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการแก่ชาวประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
๑) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ๑๖)

๔๘

โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย(โครงการ๑๖)
๑. รายละเอียดเบื้องต้น
๑.๑ ชื่อโครงการ
กฎหมาย(โครงการ ๑๖)
๑.๒ เจ้าของโครงการ
๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑.๔ แหล่งเงินทุน
๑.๕ ระยะเวลาดาเนินงาน

โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูก
องค์การสะพานปลา
สานักงานสินเชื่อและธุรกิจการประมง ฝุายธุรกิจ ๑
บัญชีเงินฝากธนาคารฯสินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ เงินทุน
หมุนเวียนจากองค์การสะพานปลา และแหล่งเงินทุนจาก
ภายนอก
มีระยะเวลาการให้สินเชื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕)
และมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้อีก ๓ ปี รวมเป็นระยะเวลา
ดาเนินงาน ๘ ปี

๒. หลักการและเหตุผล
องค์ ก ารสะพานปลาเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้
(๑) จั ด ด าเนิ น การและน ามาซึ่ ง ความเจริ ญ ของสะพานปลา ตลาดสิ น ค้ า สั ต ว์ น้ าและ
อุตสาหกรรมการประมง
(๒) จัดดาเนินการหรือควบคุมและอานวยการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการอื่น ๆ
อัน เกี่ยวกับกิจการแพปลา
(๓) จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง
(๔) จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การสะพานปลาได้ดาเนินงาน
ด้านการให้บริการการตลาดสินค้าสัตว์น้า โดยจัดตั้งสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในเขตกรุงเทพมหานคร
และพื้นที่จังหวัดชายทะเลของประเทศไทย และรวมถึงการดาเนินงานด้านการส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ อาชีพ
ชาวประมงผ่านทางเงินทุนส่งเสริมการประมง นอกจากนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและนามาซึ่งความเจริญ ของการ
ประมง การประกอบอาชีพประมง และอุตสาหกรรมประมง โดยให้เงินกู้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุ รกิจที่
เกี่ยวข้องกับการประมง เพื่อซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทาประมง ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องมือหาฝูงปลา(SONAR)
เครื่องวัดความลึก(SOUNDER) เรดาร์ เครื่องยนต์เรือ เกียร์ อวน กะบะฯ ซึ่งได้ดาเนินโครงการไปแล้วรวม
ทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ มีผู้ได้รับสินเชื่อประเภทต่างๆ ไปแล้ว ๕,๒๐๐ ราย คิดเป็นเงินให้กู้ยืมจานวน ๗๓๙.๕๖
ล้านบาท โดยได้รับ ส่ว นลดการค้า คิดเป็นเงินทั้งสิ้ น ๕๙.๕๐ ล้านบาท การดาเนินงานโครงการที่ผ่ านมา
สามารถอานวยประโยชน์แก่ชาวประมงตลอดจนเป็นการพัฒนาอาชีพการประมง เพิ่มประสิทธิภาพในการทา
การประมงของประเทศ สามารถสร้ า งงานและสร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ช าวประมงและองค์ ก ารสะพานปลา
อีกทางหนึ่ง
องค์ ก ารสะพานปลาได้ ด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาและสนั บ สนุ น การประมง ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และจะสิ้นสุดโครงการลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ซึ่งมีผู้รับสินเชื่อ ประเภทต่างๆ รวม ๔๑๗ ราย เป็นเงินให้กู้ ๑๐๖.๓๔๖ ล้านบาท ( ข้อมูลถึงเดือนมีนาคม
๔๙

๒๕๖๐ ) การดาเนิ น งานตามโครงการดังกล่ าว เป็นกิจกรรมช่ว ยเหลื อชาวประมงและผู้ ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการประมง เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวประมง
ที่ขาดแคลนเงินทุนสามารถจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการทาประมงที่มีประสิทธิ ภาพเพิ่มขึ้น เป็นการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพการทาประมงให้มีความมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์การสะพานปลา
จึงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ
๑๖) ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง ต่อไปอีก
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
(๑) เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการทาประมงและกิจการแพปลาที่ถูกกฎหมาย
ให้มั่นคงและยั่งยืน
(๒) เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้เพิ่มแก่องค์การสะพานปลา
(๓) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง ใน
การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทาประมงที่ทันสมัย ถูกต้องตามกฎหมาย และทดแทนของ
เก่าที่ชารุดการซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
และมีรายได้เพิ่มขึ้น
(๔) ปรับปรุงยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยแพปลา และสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง
(๕) เป็นการดาเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง (โครงการ ๑๖) ต่อเนื่องจาก
โครงการเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง หรือผู้ประกอบกิจการต่อเนื่องจากการประมงที่มีความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้น
๔. ประเภทสินเชื่อ
องค์การสะพานปลาดาเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูก
กฎหมาย โดยแบ่งประเภทสินเชื่อดังนี้
(๑) สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ทาประมงและที่เกี่ยวข้องกับการทาประมง มีรายละเอียดดังนี้
- วิทยุโทรศัพท์ (Radiophone)
- เครื่องมือหาฝูงปลา (Sonar)
- เครื่องวัดความลึก (Sounder)
- เรดาร์ (Radar)
- กระบะ หลัว ลัง ถังบรรจุพลาสติก ถังอัดโฟม ใบพัดตีน้า ทุ่นพลาสติก
- อวน สายมาน เชือกใยยักษ์ คร่าว ลวดสลิง
- เกียร์เรือ
- เครื่องหาตาแหน่งจากดาวเทียม (Satellite GPS)
- เครื่องยนต์เรือใหม่ – เก่า เครื่องกาเนิดไฟฟูา
- เครื่องยนต์ระบบใช้แก๊ส LPG
- อุปกรณ์ที่ใช้กับแพปลา เช่น โต๊ะคัดเลือกปลาแสตนเลส,รถเข็นน้าแข็ง,
เครื่องโม่น้าแข็ง,พาเลสและอื่นๆ
- เครื่องมืออุปกรณ์ทาประมงอื่นๆ
(๒) สินเชื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง
(๓) สินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัย
๕๐

๕. เปูาหมายดาเนินงาน
เปูาหมายการดาเนินงานมีเปูาหมายการปล่อยสินเชื่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕ มีมูลค่า ๑๕๑ ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืม ๑๕๐ ล้านบาทและเงินสมทบจากผู้ขอ
สินเชื่อ ๑ ล้านบาท แบ่งเป็น
(๑) ให้กู้เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทาประมง เป็นมูลค่าสินเชื่อ ๖ ล้านบาท
(เงินให้กู้ ๕ ล้านบาท เงินสมทบจากผู้ขอสินเชื่อ ๑ ล้านบาท)
(๒) ให้กู้เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง สินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัย
เป็นเงินให้กู้ ๑๔๕ ล้านบาท (ไม่มีเงินสมทบ)
๖. หลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อ
(๑) ประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ทาประมง
- ให้สินเชื่อในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของราคาเครื่องมืออุปกรณ์ทาประมง
แต่ละประเภท
- ผู้ได้รับสินเชื่อจะต้องชาระเงินสบทบ โดยเงินสดหรือเช็คของผู้ขอสินเชื่อ จานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของราคาเครื่องมืออุปกรณ์ทาประมงในแต่ละประเภท หรือ
ในกรณีให้กู้เงินสดเต็มจานวนของราคาเครื่องมืออุปกรณ์ทาประมงในแต่ละ
ประเภทโดยไม่ต้องมีเงินสมทบ
- ผู้ได้รับสินเชื่อจะต้องซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทาประมงจากผู้จาหน่ายที่ขึ้นทะเบียนไว้
กับองค์การสะพานปลา หรือซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทาประมงจากร้านค้าที่จาหน่าย
หรือจากโรงงานผู้ผลิตและจาหน่าย
- อัตราดอกเบี้ยของยอดเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทาประมงร้อยละ ๙ ถึงร้อย
ละ ๑๒.๕ ต่อปี หากผิดนัดชาระหนี้จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี
ของเงินต้นที่ถึงกาหนดค้างชาระ
(๒) ประเภทซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง
- องค์การสะพานปลาให้สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง ในรูปเครื่องมือ
อุปกรณ์ทาประมงและ/หรือเงินสด รายละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- การจ่ายเงินกู้ให้ผู้ขอสินเชื่อจะจ่ายไม่เกิน ๓ งวด มีกาหนดระยะเวลาซ่อมแซม
ปรับปรุงไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันทาสัญญากู้ยืมเงิน
- อัตราดอกเบี้ยของยอดเงินกู้เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือร้อยละ ๙ – ๑๒.๕ ต่อปี
หากผิดนัดชาระหนี้คิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินที่ถึง
กาหนดค้างชาระ
(๓) สินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัย
- องค์การสะพานปลาให้สินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัย รายละไม่เกิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- การจ่ายเงินกูใ้ ห้ผู้ขอสินเชื่อจะจ่ายไม่เกิน ๓ งวด มีระยะเวลาการปลอดชาระหนี้ไม่
เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันทาสัญญากู้ยืมเงิน
- อัตราดอกเบี้ยของยอดเงินกู้เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือร้อยละ ๙ – ๑๒.๕ ต่อปี
หากผิดนัดชาระหนี้คิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินที่ถึง
กาหนดค้างชาระ
๕๑

๗. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
(๑) ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพประมง ที่ทาประมงถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบด้วย
ทะเบียนเรือ อาชญาบัตร ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์หรือเอกสารที่สานักงาน
ประมงในพื้นที่ออกรับรองไว้ให้ เพื่อในการทาประมงในแต่ละประเภท เป็นอย่างน้อย
(๒) ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง ผู้ประกอบธุรกิจต่อเนื่องกับ
ชาวประมง หรือสถาบันการประมง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
(๓) ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการชาระหนี้ โดยพิจารณาจากรายได้ ,ค่าใช้จ่าย ,
การดาเนินงาน , ความสามารถในการหารายได้และรวมถึงประวัติการชาระหนี้
๘. แผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานการปล่อยสินเชื่อมีระยะเวลาการให้สินเชื่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕) และมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้อีก ๑ ปี ๖ เดือน รวมเป็น
ระยะเวลาดาเนินงาน ๖ ปี ๖ เดือน
แผนการปล่อยสินเชื่อระยะเวลา ๕ ปี และผลประโยชน์ตอบแทน

หน่วย:ล้านบาท
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๐.๐๗๒
๐.๐๖๗

๒๙
๑

๐
๐.๒๐

๒๙
๑

๐
๐.๐๗๒

๐
๐.๐๖๗

๒๙
๑

๐
๐.๒๐

๒๙
๑

๐
๐.๐๗๒

๐
๐.๐๖๗

๒๙
๑

๐
๐.๒๐

๒๙
๑

๐
๐.๐๗๒

๐
๐.๐๖๗

๒๙
๑

๐
๐.๒๐

๒๙
๑

๐
๐.๐๗๒

๐
๐.๐๖๗

๒๙

๐
๑

๒๙
๑๕๐

๐
๐.๓๖

๐
๐.๓๔

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

หมายเหตุ

๑๕๑

สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ทาประมงมีผลประโยชน์ตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ ๖ ของมูลค่าสินค้า
๕๒

๙. เงินเริ่มต้นโครงการ
การดาเนินงานให้สินเชื่อมูลค่า ๑๕๑ ล้านบาท (เงินให้กู้ ๑๕๐ ล้านบาทและเงินสมทบ
๑ ล้านบาท) ในระยะเวลา การให้สินเชื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง
เดือน กันยายน ๒๕๖๕) และมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้อีก ๑ ปี ๖ เดือน รวมเป็นระยะเวลาดาเนินงาน ๖ ปี ๖
เดือน มีรายละเอียดการคานวณเงินเริ่มต้นโครงการ ดังนี้
(๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เงินให้กู้ที่จะต้องจ่ายในปีแรก
๓๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท
บวก ค่าใช้จ่ายดาเนินการปีแรก
๑,๗๓๖,๘๐๔
บาท
บวก สารองหนี้สูญร้อยละ๐.๕ ก่อนภาษี ๔๙,๙๕๐
๓๑,๗๘๖,๗๕๔
บาท
หัก ประมาณการรับชาระหนี้ปีแรก
๙,๙๕๐,๙๐๐
บาท
(เงินต้น+ดอกเบี้ยหลังภาษี)
หัก ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภาษี ๖๗,๐๐๐
๑๐,๐๑๗,๙๐๐
บาท
เงินเริ่มต้นโครงการที่ใช้ปี ๒๕๖๑
๒๑,๗๖๘,๘๕๔
บาท
(๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เงินให้กู้ทั้งสิ้นจะต้องจ่ายในปีที่ ๒
๓,๐๐๐,๐๐๐
บาท
บวก ค่าใช้จ่ายดาเนินการปีที่ ๒
๑,๘๑๘,๒๙๖
บาท
บวก สารองหนี้สูญร้อยละ๐.๕ ก่อนภาษี ๑๔๖,๖๙๘
๓๑,๙๖๔,๙๙๔
บาท
หัก ประมาณการรับชาระหนี้ปีที่ ๒
๒๙,๒๕๖,๑๔๙
บาท
(เงินต้น+ดอกเบี้ยหลังภาษี)
หัก ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภาษี ๖๗,๐๐๐
๒๙,๓๒๓,๑๔๙
บาท
เงินที่ต้องใช้ในโครงการปีงบประมาณ ๒
๒,๖๔๑,๘๔๕
บาท
(๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เงินให้กู้ทั้งสิ้นจะต้องจ่ายในปีที่ ๒
๓๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท
บวก ค่าใช้จ่ายดาเนินการปีที่ ๓
๑,๙๐๕,๒๙๖
บาท
บวก สารองหนี้สูญร้อยละ๐.๕ ก่อนภาษี
๑๖๓,๐๕๓ ๓๒,๐๖๘,๓๔๙
บาท
หัก ประมาณการรับชาระหนี้ปีที่ ๓
๓๒,๕๒๔,๔๗๙
บาท
(เงินต้น+ดอกเบี้ยหลังภาษี)
หัก ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภาษี ๖๗,๐๐๐
๓๒,๕๙๑,๔๗๙
บาท
เงินทีต่ ้องใช้ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ๕๒๓,๑๓๐
บาท
รวมปีที่ ๑ และปีที่ ๒ จะต้องใช้เงินเริ่มต้นโครงการฯ
๒๔,๔๑๐,๖๙๙
บาท
สรุปโครงการใช้เงินเริ่มโครงการทั้งสิ้นประมาณ ๒๔,๔๐๐,๐๐๐

๕๓

บาท

๑๐. ผลตอบแทนของโครงการ
(๑) รายรับ
- เงินต้นและดอกเบี้ยหลังหักภาษี
๑๖๒,๖๒๒,๓๙๖
บาท
- ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภาษี
๓๓๕,๐๐๐
บาท
รวม
๑๖๒,๙๕๗,๓๙๖
บาท
(๒) ค่าใช้จ่าย
- เงินให้กู้
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท
- ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
๙,๕๘๓,๘๐๔
บาท
- สารองหนี้สูญร้อยละ ๐.๕ ของยอดรับชาระหนี้
๘๑๕,๒๖๖
บาท
รวม
๑๖๐,๓๙๙,๐๗๐
บาท
ผลตอบแทนสุทธิ
๒,๕๕๘,๓๒๖
บาท
(๓) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ ๒% (คานวณจากการสารองหนี้สูญที่ร้อยละ๐.๕)
(๔) เปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิกับฝากเงินประจา ๓ เดือนกับธนาคารกรุงไทย ตามการลงทุนโดย
ใช้เงิน เริ่มต้นโครงการฯจานวน ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท ในระยะเวลา ๖ ปี ๖ เดือน การดาเนิน
โครงการฯมีผลตอบแทนสุทธิจานวน ๒,๕๕๘,๓๒๖ บาท กับการนาเงินฝากธนาคารฯ ดอกเบี้ย
ทบต้นจากเงินเริ่มต้นโครงการ จานวน ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๙ ต่อปี ใน
ระยะเวลาเท่ากันจะได้ดอกเบี้ยเป็นจานวนเงิน ๑,๔๖๓,๔๖๘ บาท ดังนั้นผลตอบแทนสุทธิจาก
การลงทุนตามโครงการสูงกว่าดอกเบี้ยทบต้นเมื่อนาไปฝากธนาคารอยู่จานวน ๑,๐๙๔,๘๕๘ บาท
๑๑. ความเสี่ยงของโครงการ
โครงการได้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามประเภทของการให้สินเชื่อแล้ว มีรายละเอียด
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสาคัญและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
๑. ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ
ลาดับ
๑.
๒.

ประเภทสินเชื่อ

ปัจจัยเสี่ยง

สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ ราคาสินค้าเครื่องมืออุปกรณ์การประมงของโครงการ
สูงกว่าราคาของผู้จาหน่ายรายอื่น เนื่องจากราคา
สินค้าของโครงการมีต้นทุนสูงกว่า
สินเชื่อซ่อมแซมปรับปรุง การปรับกลยุทธ์การดาเนินงานของโครงการสินเชื่อ
เรือประมง
โดยมุ่งเน้นการให้สินเชื่อด้านการซ่อมแซมเรือประมง
เป็นหลัก อาจมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้สินเชื่อนา
เงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ
หมายเหตุ O = ด้านปฏิบัติการ
S = ด้านกลยุทธ์

๕๔

ประเภท
O

ระดับ
ความเสี่ยง
สูง

S

ปานกลาง

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความเสียหาย
จากปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดการ
จัดการ

๒. การปรับกลยุทธ์การ
ดาเนินงานของโครงการ
สินเชื่อ โดยมุ่งเน้นการให้
สินเชื่อด้านการซ่อมแซม
เรือประมงเป็นหลัก อาจ
มีความเสี่ยงจากการที่
ลูกหนี้สินเชื่อนาเงินกู้ไป
ใช้ผิดวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

การปรับกลยุทธ์ในการให้
สินเชื่อโดยมุ่งเน้นการให้
สินเชื่อแก่ชาวประมงในการ
ซ่อมแซมเรือประมงเป็นหลัก
อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจาก
ลูกหนี้สินเชื่อนาเงินกู้ไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ และไม่ก่อให้เกิด
รายได้ ทาให้อาจจะมีผลต่อ
การชาระหนี้คืน ส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ของโครงการหรือ
ความสาเร็จของโครงการ อาจ
ทาให้รายได้ต่ากว่าเปูาหมาย

อสป.ใช้มาตรการ
กากับดูแลที่มีอยู่
อย่างเคร่งครัด และ
จัดทามาตรการ
เพิ่มเติมเพื่อความ
รอบคอบยิ่งขึ้น

๓. การปรับยุทธ์การ
ดาเนินงานสินเชื่อ
เครื่องมืออุปกรณ์โดยให้
ลูกค้ากู้เป็นเงินสด
เต็มจานวนของราคา
เครื่องมืออุปกรณ์
แต่ละประเภท อาจมี
ความเสี่ยงจากการที่
ลูกหนี้สินเชื่อนาเงินกู้
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
ของโครงการ

กิจกรรมการจัดการ

๑. ทบทวนมาตรการ
การกากับดูแลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน
๒. จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานในการควบคุม
และตรวจสอบ
๓. ประสาน สป./ทร.
ทุกแห่ง ที่มีการปล่อย
สินเชื่อ ขอความร่วมมือ
ในการตรวจสอบที่รัดกุม
ยิ่งขึ้น
๔. สสช. ใช้การสุ่ม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และ ตรวจสอบผู้ขอ
สินเชื่อ
การปรับกลยุทธ์ในการให้
อสป.ใช้มาตรการ ๑. ทบทวนมาตรการ
สินเชื่อโดยมุ่งเน้นการให้
กากับดูแลที่มีอยู่
การกากับดูแลที่มีอยู่ใน
สินเชื่อแก่ชาวประมงในการ อย่างเคร่งครัด และ ปัจจุบัน
ซ่อมแซมเรือประมงเป็นหลัก จัดทามาตรการ
๒. จัดทาคู่มือการ
อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจาก
เพิ่มเติมเพื่อความ ปฏิบัติงานในการควบคุม
ลูกหนี้สินเชื่อนาเงินกู้ไปใช้ผิด รอบคอบยิ่งขึ้น
และตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ และไม่ก่อให้เกิด
๓. ประสาน สป./ทร.
รายได้ ทาให้อาจจะมีผลต่อ
ทุกแห่ง ที่มีการปล่อย
การชาระหนี้คืน ส่งผลกระทบ
สินเชื่อ ขอความร่วมมือ
ต่อรายได้ของโครงการหรือ
ในการตรวจสอบที่รัดกุม
ความสาเร็จของโครงการ
ยิ่งขึ้น
๔. สสช. ใช้การสุ่ม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และ ตรวจสอบผู้ขอ
สินเชื่อ

๕๕

ระยะเวลา
ดาเนินการของ
กิจกรรม
ตลอดโครงการ
ตลอดโครงการ
ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ
ตลอดโครงการ
ตลอดโครงการ

ตลอดโครงการ

สรุป
จากการหาอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) แสดงให้เห็นว่า การลงทุนตาม
โครงการนี้สามารถดาเนินการได้ เนื่องจาก หากเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุน
ตามโครงการกับดอกเบี้ยทบต้นจากเงินเริ่มต้นโครงการ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๙๐ บาทต่อปี
(๖ ปี ๖ เดือน) จะเห็นว่าผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนสูงกว่าดอกเบี้ยทบต้นอยู่ถึงจานวน
๑,๐๙๔,๘๕๘ บาทและการฝากเงินในบัญชีนั้น มิได้รวมรายจ่าย ซึ่งเป็นรายจ่ายหลักของโครงการ
และขององค์การสะพานปลา นั่นก็คือ เงินเดือนพนักงานและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของค่าใช้จ่ายดาเนินงานทั้งหมด หากแต่การดาเนินโครงการสินเชื่อเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย แล้วก็จะสามารถลดภาระขององค์การสะพานปลาไป
ได้อีกทางหนึ่ง และยังสามารถมีกาไรจากการดาเนินโครงการได้อีกทางด้วย
๑๒. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.

กิจกรรม

๒๕๖๐
๒๕๖๑
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ประชาสัมพันธ์โครงการ
ดาเนินการให้สินเชื่อ
จัดเก็บหนี้
ตวจสอบและประเมินผลโครงการ

๕๖

กลยุทธ์ที่ ๔
เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ๒ โครงการ
๔.๑ แผนงานจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูป
๑) โครงการขับเคลื่อนสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป
๒) โครงการสร้างประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้าผ่านท่า

๕๗

โครงการขับเคลื่อนสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป
๑.หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกส่วนราชการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ โดยใช้กลไกประชารัฐใน
การขับเคลื่อน และให้ภาคธุรกิจเป็นกลไกกลางเชื่อมโยงและจับคู่ระหว่าง ภาครัฐกับภาคเอกชนซึ่งในส่วนของ
องค์การสะพานปลามีศักยภาพในการเชื่อมโยงและจับคู่ระหว่าง ภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนในเรื่อง
การทาอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าประมง สนับสนุนส่งเสริ มให้ความรู้ ด้านการทา
ประมงที่ถูกกฎหมาย และสร้างเสริมอาชีพ สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร และส่งเสริมช่องทาง
การจัดจาหน่ายให้แก่สหกรณ์ โดยจาแนกช่องทางการจาหน่ายเป็น ๒ ช่องทางให้กับภาครัฐและภาคเอกชน
ภาครัฐ เช่น ร้านค้าสหกรณ์ ร้านค้าสวัสดิการ ฯลฯ ในหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เช่น ร้านค้า
สหกรณ์ทั่วประเทศ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่าง ๆ
องค์การสะพานปลาจึงได้จัดทา “โครงการขับเคลื่อนสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป ”
โดยมีบทบาท ในการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงและจับคู่ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการดาเนินการให้
เกิดการขับเคลื่อนด้านการตลาดสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้มีช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรอื่น
ๆ และเกิดการเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
๒.๒ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรกร และพัฒนายกระดับสินค้าให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security) โดยส่งเสริมสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพเป็น
อาหารปลอดภัย (Food Safety) ไปสู่ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการทาประมงถูกกฎหมาย ตรวจสอบ
ย้อนกลับได้
๒.๔ เพื่อขับเคลื่อนตลาดสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร
๓. เป้าหมายของโครงการ
๓.๑ องค์การสะพานปลาสามารถจัดช่องทางการจาหน่ายสินค้าและต่อยอด ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการได้จริง โดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้กลุ่มเกษตรกร ออกบูธจาหน่ายสินค้าไม่
น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง
๔.ระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการจะดาเนินในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
๕.งบประมาณ
๕.๑ งบทาการประจาปี ๒๕๖๑ ของฝุายธุรกิจ ๒ จานวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕๘

๖.สถานที่ดาเนินงาน
ฝุายธุรกิจ ๒ สานักงานซื้อขายสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ประมง องค์การสะพานปลา
๗.รายละเอียดโครงการ
๑. นาเสนอโครงการฯ ต่อผู้อานวยการองค์การสะพานปลา เพื่อเสนอขออนุมัติดาเนินงานตาม
โครงการ
๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดทิศทางในการทางาน และจัดทาบันทึกข้อตกลง
๓. จัดทาแผนธุรกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
๔. ขับเคลื่อนโครงการตามแผนงาน
๕. ติดตามประเมินโครงการฯ จัดทารายงานเสนอผู้บริหารทุกเดือน
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ เกษตรกรมีช่องทางการจาหน่ายสินค้าที่เหมาะสม
๘.๒ สินค้าเกษตรจะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น
๘.๓ ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
๘.๔ กลุ่มเกษตรกรมีงานทาเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น
๘.๕ นโยบายภาคการเกษตรและภาคประชาชนของรัฐบาลได้รับการตอบสนองจนบรรลุผลสาเร็จ
ส่งผลถึงความมั่งคั่งและความยั่งยืนของประเทศ
๙. การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการโดย ฝุายธุรกิจ ๒ โดยประสานงานกับเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๑๐. ความเสี่ยงโครงการ
ปัจจัยเสี่ยง

๑. ด้านการเงิน

ประเภท/
ระดับ

ความเสียหาย

การจัดการ

งบประมาณมีอยู่อย่างจากัด ทาให้การดาเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเปูาหมายอาจทาให้เกิดปัญหาสภาพ การวางแผนต้องชัดเจน ทาให้คุ้มค่า
F/ปานกลาง
คล่องและมีผลกระทบกับโครงการโดยตรง ทาให้ มากที่สุด
การดาเนินงานล่าช้า

๕๙

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
๒๕๖๑

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท/
ระดับ

ความเสียหาย

การจัดการ

ระยะเวลาดาเนินการ

สินค้าสด การบริการการจัดการต้องมีขบวนการที่ดี ซึ่ง
อาจเกิดความเสียหายได้ง่าย และมักเกิดปัญหาสินค้าล้น
ตลาดเนื่องจากยังขาดการวางแผนในภาคเกษตรทั้ง
ระบบ สาหรับสินค้าแปรรูปที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ยังไม่เป็น
ที่ยอมรับของตลาด

๒.สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์

O/สูง

๓. การดาเนินงาน

O/สูง

๔. บุคลากร
ปฏิบัติงาน

F/สูง

ต้องมีการวางแผน
รวมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องจัดหาที่รองรับ
สาหรับสินค้าสดในช่วง
ที่สินค้าล้นตลาด
สาหรับสินค้าแปรรูป
ต้องนามาพัฒนาและ
ยกระดับสินค้าให้ได้
มาตรฐานก่อนนาส่ง
ตลาด
การประชุมและจัดทา
การดาเนินงานที่ร่วมกันหลายหน่วยงานอาจทาให้เกิด
คู่มือในการทางาน จะ
ปัญหาในการเป็นเอกเทศในการดาเนินงานทาให้เกิด
ทาให้การทางานเป็นไป
ความล่าช้า ทาให้เกิดความเสียหายได้ง่าย อีกทั้งแต่ละ
ในทิศทางเดียวกัน
หน่วยงานยังมีข้อจากัดในเรื่อง กฎ ระเบียบข้อ บังคับ
สามารถขับเคลื่อนได้
ของหน่วยงานตนเอง
เร็วขึ้น
พนักงานที่มีอยู่อย่างจากัด ยังขาดความรู้ความชานาญ อ บ ร ม แ ล ะ จั ด ห า
กับโครงการใหม่ ที่ต้องเริ่มเนินการโดยยังไม่มีแนวทางใน พนั ก ง า น ที่ มี ค ว า ม รู้
การปฏิบัติงานมาก่อน ทาให้อาจเกิดความเสียหายกับ ความช านาญ ประชุ ม
องค์และผู้ปฏิบัติเองได้ง่าย
หารื อ ให้ ค วามรู้ ค วาม
เข้าใจในการดาเนินงาน
ตามโครงการฯ

๑๑. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรม

๑

นาเสนอและขออนุมัติโครงการฯ
ประสานหน่วยงานกาหนดทิศทางใน
การทางาน
จัดทาแผนธุรกิจในการดาเนินงาน
ดาเนินงานตามแผนงาน
ติดตามประเมินผลและรายงาน

๒
๓
๔
๕

๒๕๖๐
๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖๐

โครงการสร้างประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้าผ่านท่า
๑.หลักการและเหตุผล
ตามบันทึกข้อตกลงขององค์การสะพานปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้มีการดาเนินงาน
ศึกษาการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากนโยบายการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) โดยบรรจุไว้ในบันทึก
ข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจประจาปี ๒๕๖๐ เพื่อนาผลการศึกษาดังกล่าวมาจัดทาโครงการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้กับองค์การสะพานปลาต่อไป
องค์การสะพานปลาได้ มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน ที่ ๕๗/๒๕๖๐ ให้คณะทางานฯ พิจารณา
ดาเนินการความเกี่ยวข้องระหว่างการทาประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และบทบาทหน้าที่ขององค์การ
สะพานปลา โอกาสและอุปสรรคจากนโยบายการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ประมาณการทางการเงินเกี่ยวข้อง
กับการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากนโยบายการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) เพื่อใช้ประกอบการทางาน
ขององค์การสะพานปลา
คณะทางานฯ ได้พิจารณาดาเนินการตามจัดทารายงาน รวบรวม ศึกษาข้อมูล และนามา
วิเคราะห์ คัดเลือกโอกาสทางธุรกิจจากนโยบายการทาประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ที่เป็นไปได้และเกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ องค์ ก ร เนื่ อ งจากที่ ผ่ า นมาสะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ มี ก ารจั ด เก็ บ ค่ า ธร รมเนี ย ม
สัตว์น้าผ่านท่าหลายรูปแบบ ดังนั้นจากรายงานการศึกษาฯ องค์การสะพานปลาสามารถนาผลที่ได้รับจากการ
ทา e-MCPE ในส่วนของรายงานน้าหนักสินค้าสัตว์น้าที่มีการขนถ่ายและจาหน่าย ที่ปรากฏตามเอกสาร
“หนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า” นามาคานวณเพื่อจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมสัตว์น้าผ่านท่า แบบเดียวกัน
โดยจัดเก็บจากน้าหนักสัตว์น้าชั่งจริงที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือ ตามอัตราที่องค์การสะพานปลากาหนด
ได้ถูกต้อง และน่าเชื่อถือซึ่งจะทาให้องค์การสะพานปลามีรายได้หลักที่เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บ คณะทางานจึงได้
จัดทา “โครงการปรับเปลี่ยนวิธีการและอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้าผ่านท่า ” โดยปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บให้เกิดความเป็นธรรมเหมาะสมและน่าเชื่อถือทั้งผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้าผ่านท่า
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ การจั ดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้าผ่านท่า เกิดความเป็นธรรมเหมาะสมและ
น่าเชื่อถือ ทั้งกับผู้ใช้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้าผ่านท่า
๒.๒ เพื่อให้เกิดการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างรายได้ให้องค์กร
เพิ่มขึ้น
๒.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการทาประมงถูกกฎหมาย
๓. เป้าหมายของโครงการ
๓.๑ องค์การสะพานปลา สามารถปรับเปลี่ยนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้าผ่านท่า
โดยจัดเก็บจากน้าหนักสัตว์น้าชั่งจริงที่หน้าสะพานปลาและท่าเทียบเรือ
๓.๒ องค์ การสะพานปลามี ไ ด้ ร ายจากการจัด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มสั ต ว์ น้ าผ่ า นท่ า เพิ่ ม ขึ้ น
ไม่น้อยกว่า ๑๐ %
๔.ระยะเวลาในกาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

๖๑

๕.งบประมาณ
๕.๑ งบทาการของสะพานปลาและท่าเทียบเรือ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๖.สถานที่ดาเนินงาน
๖.๑ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นหน่วยงานหลัก
๖.๒ ฝุายยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุน
๖.๓ สานักงานฝุายธุรกิจ ๒ เป็นหน่วยงานฝุายสนับสนุน
๗.รายละเอียดโครงการ
๗.๑ นาเสนอและขออนุมัติโครงการฯ ต่อผู้อานวยการองค์การสะพานปลา
๗.๒ น าเสนอและขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและ
กลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา และคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๗.๓ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดทิศทางและจัดทาแผนทางาน
๗.๔ จัดทาแผนการดาเนินงาน
๗.๕ ขับเคลื่อนโครงการตามแผนงาน
๗.๖ ติตามประเมินโครงการฯ จัดทารายงานเสนอผู้บริหาร
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้าผ่านท่า เกิดความเป็นธรรมเหมาะสมและน่าเชื่อให้กับ
ผู้ใช้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้าผ่านท่า
๘.๒ เกิดการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างรายได้ให้องค์กรเพิ่มขึ้น
ตามเปูาหมาย
๘.๓ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องการทาประมงประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)
๙. การบริหารจัดการ
เป็นการบูรณาการในการทางานขององค์กรระหว่าง ฝุ ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๑ และ ๒ บริหารจัดการประสานงานกับสะพานปลาและท่าเทียบเรือ ฝุายธุรกิจ ๒ ประสานงานกับฝุายสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ และ ๒ และหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐. แผนการดาเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนวิธีการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้าผ่านท่า
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม

๒๕๖๐
๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

นาเสนอและขออนุมัติ
โครงการฯ
ประสานหน่วยงาน
และจัดทาแผนปฏิบัติ
การ
จัดทาแผนธุรกิจในการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงานตาม
แผนงาน
ติดตามประเมินผล
และรายงาน

๖๒

กลยุทธ์ที่ ๕
เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
รวม ๓ แผนงาน ๗ โครงการ
๕.๑ แผนงานจัดทาแผนในการพัฒนาทรัพยากรบุคค
๑) โครงการปรั บ ปรุ ง และทบทวนมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง
(Job Description) ของพนักงานองค์การสะพานปลา
๒) โครงการปรับปรุงคู่มือการกาหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จาเป็นต่องาน
(Competency) ขององค์การสะพานปลา ประจาปี ๒๕๖๑
๓) โครงการปรับปรุงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
๔) โครงการพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตามแผนปฏิบัติการองค์การสะพานปลา ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑
๕.๒ แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการ(MIS)
๑) โครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนสมรรถนะในการทางาน (Competency/KM)และการประเมินผล
ประสิทธิภาพการทางานรายบุคคล (KPI)
๕.๓ แผนงานประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ากับการบริหาร
จัดการองค์กร
๑) โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ (เรือธงไทย) ระยะที่ ๒
๒) โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์(EVM)
๓) แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจาปี ๒๕๖๑
๔) แผนตรวจสอบภายใน ประจาปี ๒๕๖๑
๕.๔ แผนงานประชาสัมพันธ์องค์กร
๑) แผนประชาสัมพันธ์องค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๑
๕.๕ แผนงานสร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลในองค์กร
๑) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

๖๓

โครงการปรับปรุงและทบทวนมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (Job Description)
ของพนักงานองค์การสะพานปลา
๑.หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การสะพานปลาได้ดาเนินการจัดทาโครงการปรับปรุงและทบทวนมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (Job Description) ของพนักงานองค์การสะพานปลา ซึ่งได้
ดาเนินการจัดทาในส่วนของสายงานบริหาร ระดับ ๘ ระดับ ๙ และระดับ ๑๐ สาหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
นี้จะดาเนินการจัดทาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยจะดาเนินการจัดทาในส่วนของ ฝุายบริหาร ฝุาย
ตรวจสอบภายใน และสานักงานอานวยการ
๒. วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ องค์ การสะพานปลามี มาตรฐานก าหนดตาแหน่งและคุ ณสมบั ติเฉพาะตาแหน่ง (Job
Description) สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อให้พนักงานองค์การสะพานปลาเกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (Job Description) ที่ตรงกันในการนาไปใช้ให้เกิดมาตรฐาน
เดียวกัน
๓. เป้าหมายโครงการ
จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (Job Description) (ปี
๒๕๖๑ จัดทาในส่วนของ ฝุายบริหารและพัฒนาองค์กร ฝุายตรวจสอบภายใน และสานักงาน อานวยการ)
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๕. งบประมาณ
ไม่มี (จัดประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร)
๖. สถานที่ดาเนินการ
หน่วยงานขององค์การสะพานปลาที่เกี่ยวข้อง
๗. รายละเอียดโครงการ
๑. ประชุมคณะทางาน เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
๒. ศึกษาและจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (Job Description)
ของพนักงานองค์การสะพานปลา
๓. จัดทาร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (Job Description)
๔. เสนอผู้บริหารองค์การสะพานปลาให้ความเห็นชอบ
๕. ประกาศใช้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งองค์กร
๖. ติดตามและประเมินผล
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. แต่ละหน่วยงานขององค์การสะพานปลาเกิดความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
ตาแหน่งงาน
๒. ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. องค์การสะพานปลามีมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(Job Description) สาหรับใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรต่อไป

๖๔

๙. การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝุายบริหารและพัฒนาองค์กร
๑๐. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรม

๑

ประชุมคณะทางาน เพื่อกาหนด
แนวทางการดาเนินงาน
ศึกษาและจัดทามาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งและคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ตาแหน่งของพนักงานองค์การ
สะพานปลาในส่วนของสายงาน
บริหาร
เสนอผู้บริหารเห็นชอบ

๒

๓

๒๕๖๐
๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖๕

โครงการปรับปรุงคูม่ ือการกาหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ
ที่จาเป็นต่องาน (Competency) ขององค์การสะพานปลา ประจาปี ๒๕๖๑
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ อ งค์ การสะพานปลาได้ จั ด ทาคู่ มื อ การก าหนดทั กษะ ความรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะที่จาเป็นต่องาน (Competency) ขององค์การสะพานปลา ซึ่งได้ดาเนินการจัดทาเรียบร้อยแล้วใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และได้นาเผยแพร่ในระบบ Intranet ขององค์การสะพานปลา เพื่อให้พนักงานได้รับ
ทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน การพิจารณาบุคลากรตามตาแหน่ง และนาไปสู่การพัฒนาบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นั้น เพื่อให้คู่มือการกาหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะที่จาเป็นต่องาน (Competency) ขององค์การสะพานปลามีความสอดรับกับหน้าที่การทางานใน
ปั จ จุ บั น ขององค์ ก ารสะพานปลา ส านั ก งานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ฝุ า ยบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ก ร จึ ง
เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงคู่มือดังกล่าวขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงให้คู่มือการกาหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จาเป็นต่อ
งาน (Competency) ขององค์การสะพานปลา มีความสอดรับการหน้าที่การทางานมากขึ้น
๓. เป้าหมายโครงการ
ปรับปรุงให้คู่มือการกาหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จาเป็นต่องาน
(Competency) ขององค์การสะพานปลา ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๕. งบประมาณ
ไม่มี ( จัดประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร)
๖. สถานที่ดาเนินการ
หน่วยงานขององค์การสะพานปลาที่เกี่ยวข้อง
๗. รายละเอียดโครงการ
๑. ประชุมคณะทางาน เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
๒. ศึกษาและปรับปรุงคู่มือการกาหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ
ที่จาเป็นต่องาน (Competency) ขององค์การสะพานปลา
๔. เสนอผู้บริหารองค์การสะพานปลาให้ความเห็นชอบ
๕. ประกาศใช้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งองค์กร
๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. องค์การสะพานปลาสามารถกาหนดขีดความสามารถหรือสมรรถนะของแต่ละสายงานได้
อย่างชัดเจนครบทุกสายงาน
๒. ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการบุคลากร
๓. องค์การสะพานปลามีคู่มือการกาหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ
ที่จาเป็นต่องาน (Competency) ขององค์การสะพานปลา สาหรับเป็นเอกสารอ้างอิงและใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการองค์กร ต่อไป

๖๖

๙. การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝุายบริหารและพัฒนาองค์กร
๑๐ แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๔

กิจกรรม

๒๕๖๐
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

แต่งตั้งคณะทางานปรับปรุง
Competency ขององค์การ
สะพานปลา
ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนด
แนวทางการดาเนินงาน
ปรับปรุง Competency
ขององค์การสะพานปลา
ประชุมคณะทางานเพื่อติดตาม
การดาเนินงาน
เสนอผู้บริหารเห็นชอบ

๖๗

ก.พ. มี.ค.

๒๕๖๑
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการปรับปรุงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การสะพานปลาได้มีการจัดทาโครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge
Management หรือ KM) ซึ่งเป็นกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรมีความเป็นปัจจุบั น และตรงกับการ
ทางานในปัจจุบัน ที่แต่ละส่วนงานรับผิดชอบอยู่มากขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงการจัดการองค์ความรู้
ในองค์กร (Knowledge Management หรือ KM)
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรองค์กร (Knowledge Management หรือ KM) มี
กระบวนการ การเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ทีรับผิดชอบตรงกับการทางานในปัจจุบันที่แต่ละส่วนงาน
รับผิดชอบอยู่มากขึ้น
๓. เป้าหมายโครงการ
ปรับปรุงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรองค์กร (Knowledge Management หรือ KM) ให้แล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๕. งบประมาณ
ไม่มี ( จัดประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร)
๖. สถานที่ดาเนินการ
หน่วยงานขององค์การสะพานปลาที่เกี่ยวข้อง
๗. รายละเอียดโครงการ
๑. จัดทาบันทึกเวียนแจ้งให้แต่ละหน่วยงานจัดทาองค์ความรู้ (Knowledge Management
หรือ KM)
๒. รวบรวมองค์ความรู้จากแต่ละหน่วยงานที่มีการปรับปรุงองค์ความรู้
๓. เสนอผู้บริหารองค์การสะพานปลาให้ความเห็นชอบ
๔. ประกาศใช้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งองค์กร
๕. ติดตามและประเมินผลและพัฒนาระบบกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. พนักงานองค์การสะพานปลาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนา
งานในความรับผิดชอบ นาไปสู่การบรรลุเปูาหมาย
๒. เกิดวัฒนธรรมในองค์กร นาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์และต่อเนื่อง
๓. เกิดการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ของแต่ละส่วนงานในองค์การสะพานปลา
และบุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนางานในองค์กรต่อไป
๙. การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝุายบริหารและพัฒนาองค์กร

๖๘

๑๐ แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑

๒
๓
๔
๔

กิจกรรม

๒๕๖๐
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

จั ด ท าบั น ทึ ก เวี ย นแจ้ ง ให้ แ ต่ ล ะ
หน่ วย ง านจั ดท าอ งค์ ความรู้
(Knowledge Management
หรือ KM)
รวบรวมองค์ ค วามรู้ จ ากแต่ ล ะ
หน่ ว ยงานที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง องค์
ความรู้
เสนอผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารสะพาน
ปลาให้ความเห็นชอบ
ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ทั้งองค์กร
ติ ด ตา มและ ประ เมิ น ผลและ
พั ฒ น า ร ะ บ บ กั บ ส่ ว น ง า น ที่
เกี่ยวข้อง

๖๙

ก.พ. มี.ค.

๒๕๖๑
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตามแผนปฏิบัติการองค์การสะพานปลา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. หลักการและเหตุผล
องค์การสะพานปลาได้จัดทาโครงการฝึกอบรมพนักงานประจาปีภายใต้แผนวิสาหกิจ (แผน
ทบทวนบทบาทองค์กร) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กาหนดรายละเอียดไว้ในการจัดทาตัว ชี้วัดผลการ
ดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของการประเมินผลรัฐวิสาหกิจในแต่ละปี
ส าหรั บ ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ องค์การสะพานปลาได้พิจารณาจัดทาแผนประชุม อบรม
สัมมนา ประจาปี โดยได้กาหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารองค์การสะพานปลา ประกอบ
กับการดาเนิ นงานขององค์การสะพานปลายังอยู่ในภาวการณ์ที่ ต้องควบคุมให้เป็นไปตามเปูาหมาย โดยมี
นโยบายในการปรั บลดงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือดาเนิน การอย่ างรัดกุม ให้ ส อดคล้ องกับฐานะและ
สภาวการณ์ ข ององค์ ก ร ส าหรั บ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม ประชุ ม สั ม มนา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้ ทั ก ษะ
ความสามารถ พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพของบุคคลากรในองค์กร หลักสูตรที่มีความจาเป็นในก าร
ปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม ยังผลให้องค์กรก้าวสู่การพัฒนาที่ยังยืน ซึ่งจะเป็นฐานที่มั่นคงให้กับองค์กร
ในด้านบุคคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกากับดูแลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การสะพานปลา ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๒. เพื่ อพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจัด การด้า นทรั พยากรบุค คลให้ เ ป็น ไปตามนโยบายที่
ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) ก าหนด และตัว ชี้ วั ด จั ด การบริ ห ารจั ดการองค์ ก ร
ตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยบริษัท ทริสฯ
๒.๓. เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรขององค์การสะพานปลาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๓. เป้าหมายของโครงการ
๓.๑. ดาเนินการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯ ตามโครงการที่กาหนดไว้
๓.๒. มีการสนับสนุนและจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกใน
หลักสูตรที่มีความจาเป็น เร่งด่วน ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการองค์การสะพานปลา
๓.๓. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕
๓.๔ พนักงานองค์การสะพานปลามีวิธีการ ทักษะ ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก
ความรู้ในงานประจา
๔. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ )
๕. งบประมาณ
วงเงินงบประมาณดาเนินการของโครงการประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๑ จัดฝึกอบรมภายในของหน่วยงาน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
๕.๒ จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ
จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๗๐

ตารางการจัดฝึกอบรมภายในขององค์การสะพานปลาตามแผนปฏิบตั กิ าร และประมาณการค่าใช้จ่ายสาหรับประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ลาดับ

๑

๒
๓
๔

๕

๖

๗

๘

หลักสูตร
โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ
องค์การสะพานปลา ประจาปี 2561
หลักสูตร “เริ่มการทางานด้วยใจ...สู่
เปูาหมายองค์กร”
อบรมหลักสูตร “การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติสู่ภาวะผู้นา ๓๖๐ องศา”
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาการทางาน
อย่างอย่างมีความสุขบนพืน้ ฐานการ
ความพอเพียง”
อบรมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมธรรมาภิบาล ปูองปรามการ
ทุจริต ในการทางาน”
อบรมอาชีวอนามัย แนวทางปูองกัน
อัคคีภัยและความปลอดภัยในการ
ทางาน
หลักสูตร “การปูองกันอัคคีภัย และการ
หนีไฟ อย่างถูกวิธี ”
อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการ
ระบบสุขอนามัย ตามมาตรฐาน
สุขอนามัยที่ด”ี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัด
แผนประจาปี หัวข้อ “การกาหนด
บทบาทสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง
ทั้งระบบ แผนบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน” ประจาปี ๒๕๖๒
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร
ด้านบริการเพือ่ สร้างรายได้ในอนาคต
(Human Resource Development
& Performance Next to Future)”

รวมทั้งสิ้น อบรมภายใน
จานวน ๘ หลักสูตร

จานวน
(คน)

วัน/สถานที่
ในการจัด
ฝึกอบรม

๒๕-๓๐
คน

๑ -๒วัน/
กทม.

๔๕ คน

๑-๒ วัน

๕๐ คน

๑ วัน กทม/
ต่างจังหวัด

๔๕ คน

๑ วัน/กทม.

๔๐ คน

๑ วัน/กทม.

๓๐ -๔๐
คน

๑-๒ วัน
กทม /
ต่างจังหวัด.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วิทยากร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ฝบร.-สบค.-ผอร

วิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก/
ภายใน

๓๐,๐๐๐.- บาท

ฝบร.-สบค.-ผอร

วิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก

๕๐,๐๐๐.- บาท

ฝบร.-สบค.-ผอร

วิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก

๔๐,๐๐๐.- บาท

ฝบร.-สบค.-ผอร.

วิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก

๒๕,๐๐๐.- บาท

วิทยากจาก
ศูนย์ปูองกันอัคคีภัย
สานักงานดับเพลิง

๒๕,๐๐๐.- บาท

วิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก
ภาครัฐ/เอกชน

๗๐,๐๐๐.- บาท

ฝบร.-สบค.ผอร.,ผสร. และ
คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ
ฝบร.-สบค.-ผอร.

เกี่ยวข้องบันทึกข้อตกลง
ของ
Tris
เกี่ยวข้องบันทึกข้อตกลง
ของ
Tris
เกี่ยวข้องบันทึกข้อตกลง
ของ
Tris
เกี่ยวข้องบันทึกข้อตกลง
ของ Tris
(สาหรับพนักงานระดับ
ปฏิบัติ)
หมายเหตุ : อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง
เกี่ยวข้องบันทึกข้อตกลง
ของTris

หน่วยงานที่
๑๖๐,๐๐๐.- บาท
รับผิดชอบในการ
ดาเนินการจัดทาแผน
ฝยศ.- สตป.

เป็นการระดมความคิด
ของหน่วยงาน อสป. ใน
การจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
ฯ ประจาปี และเกี่ยวข้อง
กับบันทึกข้อตกลงของ
Tris

วิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก

๕๐,๐๐๐.- บาท

บุคลากรด้านการทาธุรกิจ
และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

งบประมาณการฝึกอบรมภายในทีต่ อ้ งดาเนินการทั้งสิน้ เป็นเงิน

๔๕๐,๐๐๐.บาท

๘๐ คน

๓๐ คน

๒ วัน
กทม/
ต่างจังหวัด

๑ วัน/กทม.

ฝบร.-สบค.-ผอร.
และ
ฝยศ.- สตป.

หมายเหตุ

งบประมาณ

ฝบร.-สบค.-ผอร

ตารางจัดส่งพนักงานองค์การสะพานปลาไปศึกษา ฝึกอบรมในสถาบันต่างๆ ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ลาดับ

รายชื่อหลักสูตร

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

๙.

โครงการสนับสนุนพนักงานองค์การสะพานปลาศึกษา ฝึกอบรมในสถาบันภายนอก ในการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ วิธกี าร กระบวนการ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

ดาเนินการตลอด
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

๑๕๐,๐๐๐.-

หมายเหตุ : ดาเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามความจาเป็นและเร่งด่วนของแต่ละส่วนงาน ตามนโยบายผู้บริหารฯ

๖. สถานที่ดาเนินงาน
๑. สถานที่ดาเนินงานการจัดฝึกอบรมภายในของหน่วยงาน ได้แก่ ที่ตั้งของสะพานปลา
ท่าเทียบเรือประมง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันต่างๆ รวมถึงห้องประชุม สัมมนาของโรงแรมใน
บริเวณใกล้เคียงหน่วยงาน

๗๑

๒. สถานที่ดาเนินงานสาหรับจัดส่งพนักงานไปศึกษา ฝึกอบรมในสถาบันต่างๆ จะขึ้นอยู่กับความ
จาเป็นและเร่งด่วนของระบบงานพัฒนาบุคลากร และสถานที่ในการจัดฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรของหน่วยงานภาย
นอกนั้นๆ
๗. รายละเอียดของโครงการ
โครงการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลาตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
มีรายละเอียดดังนี้
๑. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขององค์การสะพานปลา ประจาปี ๒๕๖๑
หลักสูตร “เริ่มการทางานด้วยใจ...สู่เป้าหมายองค์กร”
- เข้าใจโครงสร้างขององค์กร นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์การสะพานปลา
- ทราบถึงนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
- ทราบถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับ
- ทราบถึงบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ เช่น งานด้านแผนยุทธศาสตร์ งานด้านสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ
- เข้าใจและได้รับแนวทางในการปฏิบัติงานโดยปราศจากความเสี่ยงและ
ความปลอดภัยสูง
- เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนางานประจาที่ต้องปฏิบัติ
- มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
- รับรู้และรับทราบถึงกระบวนการทางาน ด้านต่าง ๆ ระเบียบงานสารบรรณ
และการบริหารจัดการงานด้านเอกสารอย่างเป็นระบบ และในทิศทางเดียวกัน
๒. โครงการอบรมหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนทัศนคติสู่ภาวะผู้นา ๓๖๐ องศา”
- การสร้างภาวะผู้นาภายในตนเอง เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- การพัฒนาความคิด พัฒนาตนเอง เพื่อการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (coaching)
- จัดกิจกรรมเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้เป็นการเน้นสาระรวบยอด เพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ทัศนคติ ความเข้าใจ และก่อให้เกิดทักษะใหม่ๆ เพื่อนาไปใช้ในการทางาน
- กิจกรรมละลายพฤติกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างผู้รับการ
ฝึกอบรมสร้างบรรยากาศแห่งการเปิดเผยตัวเองให้ผู้อื่นรู้จักและเป็นประโยชน์ในการ
ฝึกอบรม
๓. อบรมหลักสูตร “การพัฒนาการทางานอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง”
- ความสาคัญของการทางานด้วยใจรัก
- ความสาคัญของการบริหารเวลาด้วยความเหมาะสม
- ความคาดหวังของคนทางานเป็นอุปสรรคในการทางาน
- กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจด้วยหัวใจและรอยยิ้ม
๔. อบรมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ป้องปรามการทุจริต ในการ
ทางาน”
- ส่งเสริมให้พนักงาน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
- ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน เกิดทักษะในการทางาน
อย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(หมายเหตุ : การดาเนินงานในแต่ละหลักสูตรสามารถดาเนินการสอดแทรกในการอบรม
ประชุม สัมมนา อื่นๆได้ ตามความเหมาะสม)

๗๒

๕. อบรมอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทางาน”
หลักสูตร “การป้องกันอัคคีภัย และการหนีไฟ อย่างถูกวิธี”
- การเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
- ความรู้เกี่ยวกับ การปูองกันอัคคีภัย และการหนีไฟ อย่างถูกวิธี
๖. อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการระบบสุขอนามัย ตามมาตรฐานสุขอนามัยที่ดี
- หลักการดูแลสุขลักษณะในการทางาน
- หลักการตรวจสอบ และดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้าให้ได้มาตรฐานสากล
- ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการ และมาตรฐานการดาเนินงาน
- การปฏิบัติอย่างถูกวิธีเพื่อรักษามาตรฐานการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
๗. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทิศทางพัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางการดาเนินงาน
องค์การสะพานปลา
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การกาหนดบทบาทสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงทั้ง
ระบบ แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน” ประจาปี ๒๕๖๒
๘. อบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านบริการเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต (Human
Resource Development & Performance Next to Future)”
- จัดกิจกรรมภาพรวมของแผนธุรกิจ (Business Plan Overview)

- การวางแผนทางการตลาดอย่างมีประสิทธิผล (Marketing Planning & Workshop)
- กระบวนการสร้างแบรนด์อย่างครบวงจร (Branding)
- การบริหารงานขาย (Sale Management)
- การบริหารช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel Management)
๙. โครงการสนับสนุนพนักงานองค์การสะพานปลาศึกษา ฝึกอบรมในสถาบันภายนอก
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
พนักงานองค์การสะพานปลามี ทักษะ ความรู้ความสามารถ ในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการบริหารจัดการตลาดสินค้าสัตว์น้า และส่งเสริมการส่งออกสินค้าสัตว์น้า
๒. ด้านเทคนิคการตลาด เพื่อการบูรณาการธุรกิจสมัยใหม่ ได้สอดคล้องกับโครงสร้างทิศทาง
ยุทธศาสตร์ องค์การสะพานปลา ๒๕๖๑-๒๕๖๕
๓. ด้านการดาเนินกลยุทธ์ส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ และสังคมประมงไทย
๔. ด้านการดาเนินงานด้านพัฒนาสุขลักษะ อาชีวอนามัย และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ ไปประยุกต์ใช้ต่อองค์กรและสังคมส่วนรวม(CSR)
๖. องค์การสะพานปลาสามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดฝึกอบรม(ROI) และได้รับ
ผลตอบแทนเป็นความรู้ ความสามารถของพนักงานองค์การสะพานปลาที่คุ้มค่าต่องบประมาณที่ใช้จัดฝึกอบรม
๗. แนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัย การปูองกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกวิธี
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนกฝึกอบรม สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝุายบริหารและพัฒนาองค์กร

๗๓

๑๐. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔

รายชื่อหลักสูตร

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

เตรียมความพร้อมดาเนินการฝึกอบรม
นาเสนอแผนการฝึกอบรมต่อคณะคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา (ฝยศ. นาเสนอ)
โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขององค์การสะพาน
ปลา ประจาปี ๒๕๖๑
หลักสูตร “ปรับทัศนคติ...มุ่งสู่เปูาหมายองค์กร”
อบรมหลักสูตร “การปรับเปลีย่ นทัศนคติสู่ภาวะผู้นา
๓๖๐ องศา”

๕

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาการทางานอย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง (Happy
workplace )”

๖

อบรมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ธรรมาภิบาล ปูองปรามการทุจริต”

อบรมอาชีวอนามัย แนวทางปูองกันอัคคีภัยและ
๗ ความปลอดภัยในการทางาน หลักสูตร “การปูองกัน
อัคคีภัย และการหนีไฟ อย่างถูกวิธี”
อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการระบบสุขอนามัย
๘ ตามมาตรฐานสุขอนามัยที่ด”ี
หมายเหตุ : ดาเนินการปีละ ๑-๒ ครั้ง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การกาหนด
บทบาทสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงทั้งระบบ
๙
แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน”
ประจาปี ๒๕๖๒
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านบริการเพื่อ
สร้างรายได้ในอนาคต (Human Resource
๑๐
Development & Performance Next to
Future)”
โครงการสนั บ สนุ น พนั ก งานองค์ ก ารสะพานปลาศึ ก ษา
ฝึ ก อบรมในสถาบั น ภายนอกเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละ
เทคนิคต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่และความสาคัญเร่งด่วนของ
ระบบงานพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ)

อาจดาเนินการจัดอบรมได้มากกว่า ๑ ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์
ของหน่วยงาน
การดาเนินงานโดยการ :
๑. ศึกษาดูงานโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ
๒. เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเวปไชต์ของหน่วยงาน
๓. ประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศ
ดาเนินการอาจจะดาเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ
ดาเนินการตลอดปี โดยการ
๑. การอบรมภายใน
๒. ส่งอบรมภายนอก
๓. การจัดทาข้อมูลให้ความรู้ เผยแพร่ทาง เวปไซด์ของ
หน่วยงาน

ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หมายเหตุ : - เดือน ส.ค.- ก.ย. ทบทวนภารกิจและดาเนินการเรื่องเอกสารจัดส่งให้กับ สคร
- การดาเนินงานใน หลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และระยะเวลาในการดาเนินการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์
๗๔

โครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนสมรรถนะในการทางาน(Competency/KM)และการประเมิณผล
ประสิทธิภาพการทางานรายบุคคล (KPI)
๑. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะทรัพยากรบุคคล
เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดขององค์กร เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ สามารถสร้างความได้เปรียบเชิง
การแข่งขันขององค์กร ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์กรต่างๆ จึง พยายามที่จะแสวงหากลยุทธ์หรือเครื่องมือต่างๆ
มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ บริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง การบริหารผลการปฏิบัติงาน
(KPI) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะ(Competnecy)เป็นพื้นฐาน เป็นต้น
สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมและมีความสาคัญต่อการ
บริหารทรัพยากรมากขึ้นเรื่อยๆ ในวงการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กรชั้นนาต่างๆ ได้นาเอาระบบสมรรถนะ
มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกทิศทาง
และคุ้มค่ากับการลงทุน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บุคลากรในองค์การอีกแนวทางหนึ่งด้วย
หากองค์กรต้องการที่จะสร้างความ ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน และสร้างขีดความสามารถที่จะ
ต้านทานต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้นได้จาเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรเสียก่อน ซึ่ง
บุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญในการที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้สมรรถนะขององค์กร เป็นสมรรถนะ
ที่แท้จริงและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้ องค์กรมีความแข็งแกร่ง
และสามารถยืนหยัดท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงได้
๒. วัตถุประสงค์
๑.) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประจาวันขององค์การในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล
๒.) เพื่อให้มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่ใช้เป็นฐานในการวางแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓.) เพื่อสร้างระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน และสามารถนาไปสู่ข้อมูลตัดสินใจได้ทันที
๓. เป้าหมายของโครงการ
สามารถตรวจสอบข้อมูล ประวัติการดารงตาแหน่ง ฯลฯ ของ ตนเองผ่านระบบเครือข่ายได้เป็นระบบทึ่
สนับสนุนงานประจาต่าง ๆ ของการเจ้าหน้าที่มีรายงานเป็นรายบุคคลที่สามารถช่วยสนันสนุนการตัดสินใจใน
เรื่องต่าง ๆ ของฝุายบริหารได้สามารถกาหนดการใช้งาน USER ได้หลายระดับ เช่น ระดับบริหารจัดการ ระดับ
ผู้บริหาร ระดับเจ้าหน้าที่ ฯลฯสามารถถ่ายโอนข้อมูลรายบุคคลระหว่างส่วนราชการได้สนับสนุนระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI)
๔. ระยะเวลาดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
๕. สถานที่ดาเนินงาน
องค์การสะพานปลา
๖. รายละเอียดของโครงการ
ออกแบบระบบสารสนเทศสนับสนุนสมรรถนะในการทางาน(Competency/KM)และการประเมิณผลประ
สิทธภาพการทางานรายบุคคล (KPI) โดยพัฒนาในรูปแบบ Web-base applicationเชื่อต่อกับระบบงาน
บุคคลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถประเมินผลการปฎิบัติงานและสมรรถนะผ่านเว็บได้ และบุคลากรของ
องค์การสะพานปลาสามารถดูผลการประเมินของตนเองได้
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรอย่างมีระบบต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์ขององค์กร
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๘. การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดย องค์การสะพานปลา
๙. ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท/ระดับ ความเสียหาย

การจัดการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ลักษณะการใช้

จัดอบรมการใช้งาน

๓ เดือน

ปานกลาง

ล่าช้า

๑๐. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรม

๑

กาหนดร่างเอกสารโครงการ

๒

กระบวนการการจัดจ้าง

๓

พัฒนาระบบ

๔

จัดอบรม

๒๕๖๐

๒๕๖๑

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเครื่องชั่งอัตโนมัตใิ นระบบตรวจสอบย้อนกลับ
(เรือธงไทย) ระยะที่ ๒
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ตามที่ศูนย์ บั ญชาการแก้ ไขปัญหาการท าการประมงผิ ดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้มี คาสั่ งที่
๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขคาสั่ งศูนย์บั ญชาการแก้ ไขปัญหาการทาการประมงผิ ด
กฎหมาย ซึ่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) โดยมีอธิบดีกรมประมงเป็นประธานนั้น
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น คณะอนุกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยเห็นชอบให้มีการปรับปรุงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูล มีขอบเขตงานครอบคลุมการจัดหา ติดตั้ง ทดสอบ ประเมินระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลการชั่งจริงหน้าท่าของระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้าในประเทศ (เรือธงไทย) ระหว่างท่าเทียบเรือ
ระบบฐานข้อมูลกลาง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกของเรือประมง (PIPO) ประกอบด้วย ระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ
ระบบบันทึกภาพ ระบบเครื่องแม่ข่ายสาหรับท่าเทียบเรือต้นแบบ ๑๐ แห่งขององค์การสะพานปลา และเนื่องจาก
ศปมผ. เป็นผู้กากับดูแลการจัดซื้อ จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเฝูาระวัง เฝูาตรวจ บริหารจัดการ
ควบคุม การทาการประมงมาตั้งแต่ต้น คณะอนุกรรมการตรวจสอบย้ อนกลับได้ขอความอนุเคราะห์ให้ ศปมผ.
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินการมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องต่อไป
๑.๒ ระบบที่ทาการจัดหาในครั้งนี้ มีเปูาหมายเพื่อเป็นองค์ประกอบของระบบตรวจสอบย้อนกลับ
สาหรับเรือธงไทยในภาพรวม การใช้งานระบบจะดาเนินการโดย เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือ ผู้ประกอบกิจการแพปลา
และเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้าหน้าท่า โดยใช้โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ มีการเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมง
กรมเจ้าท่าจากฐานข้อมูลกลาง ข้อมูลใบอนุญาตทาการประมงจากระบบ e-License ข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกจาก
ระบบ Fishing Info และข้อมูลการขึ้นท่าขนถ่ายสัตว์น้า (Landing Declaration) ของท่าเทียบเรือจากระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ (เรือธงไทย) เพื่อใช้จัดทาข้อมูลตั้งต้นประกอบการชั่งจริงหน้าท่า ทั้งนี้ระบบจะมีคุณลักษณะที่
สาคัญคือ มีการเชื่อมโยงข้อมูลน้าหนักจากเครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอลโดยอัตโนมัติแบบไร้สาย เพื่อให้ได้ข้อมูลน้าหนัก
สัตว์น้าที่ซื้อ-ขายระหว่างเรือประมง ผู้ประกอบกิจการแพปลา โรงงานแปรรูป อย่างละเอียด ถูกต้องแม่นยาและ
รวดเร็ว โดยส่งผลกระทบต่อคุณภาพสัตว์น้าและวิถีปฏิบัติของผู้ประกอบการน้อยที่สุด ซึ่งระบบจะนาข้อมูลชนิด
สัตว์น้าและน้าหนักสัตว์น้าที่ซื้อขายจริงเข้าฐานข้อมูลของระบบตรวจสอบย้อนกลับ (เรือธงไทย) โดยอัตโนมัติทันที
ที่มีการชั่งน้าหนักซื้อขาย นอกจากนี้ ระบบจะอานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถออกใบกากับการซื้อ
ขายสัตว์น้า (Marine Catch Purchasing Document : MCPD) ได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้า นอกจากการ
เชื่อมโยงข้อมูลน้าหนักจากเครื่องชั่งดิจิตอลโดยอัตโนมัติแบบไร้สายแล้ว จะมีการเชื่อมโยงและบั นทึกภาพการชั่ง
น้าหนักเพื่อเป็นหลักฐานในการชั่งจริงหน้าท่า เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับว่ามีการชั่งน้าหนักจริง
ในภาพรวม ระบบดั งกล่าว นอกจากจะช่วยให้ ได้ข้อมูลสัตว์น้าที่ถูกต้องแม่นยาอย่างรวดเร็ว
ประกอบการตรวจสอบย้อนกลับและการคานวณค่า Maximum Sustainable Yield (MSY) แล้ว ยังเป็นการลด
ภาระในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้าหน้าท่า ช่วยให้สามารถสุ่มตรวจการชั่งจริงหน้าท่าได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ในการสุ่มตรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกาล
การจั ดหาในครั้ งนี้ เป็ นการจัดหาระบบส าหรับการประยุกต์ใช้งานจริงในท่าเทียบเรือสั งกั ด
องค์การสะพานปลา ๑๐ แห่ง
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดหาฮาร์ดแวร์พร้อมติดตั้งสาหรับใช้ประกอบการพัฒนาและติดตั้งระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ
ในระบบตรวจสอบย้อนกลับ (เรือธงไทย) ระยะที่ ๒
๒.๒ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบซอฟท์แวร์การชั่งน้าหนักอัตโนมัติให้รองรับการใช้งานระบบเครื่อง
ชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ (เรือธงไทย) ระยะที่ ๒ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อติดตั้งระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติและอุปกรณ์สนับสนุนในระบบตรวจสอบย้อนกลับ (เรือธงไทย)
ระยะที่ ๒ ณ สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การสะพานปลา และ สะพานปลาและท่าเทียบเรือสังกัด
องค์การสะพานปลา ๑๐ แห่ง ได้แก่
๑. สะพานปลาสมุทรสาคร
๒. ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
๓. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา
๔. ท่าเทียบเรือประมงระนอง
๕. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
๖. ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี
๗. ท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๘. ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน
๙. สะพานปลาสมุทรปราการ
๑๐. สะพานปลานครศรีธรรมราช
๓. เป้าหมายของโครงการ
ดาเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ (เรือธงไทย)
ระยะที่ ๒ ในสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา จานวน ๑๐ แห่ง คือ
๑. สะพานปลาสมุทรสาคร
๒. ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
๓. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา
๔. ท่าเทียบเรือประมงระนอง
๕. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
๖. ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี
๗. ท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๘. ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน
๙. สะพานปลาสมุทรปราการ
๑๐. สะพานปลานครศรีธรรมราช
๔. ระยะเวลาดาเนินงาน
๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
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๕. งบประมาณ
งบประมาณได้รับการจัดสรรจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
จานวน ๕๒ ล้านบาท
๖. สถานที่ดาเนินงาน
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงองค์การสะพานปลาที่เข้าร่วมโครงการ ๑๐ แห่ง
๗. รายละเอียดของโครงการ
๗.๑ ติดตั้งระบบเครื่องชั่งน้าหนักอัตโนมัติของระบบตรวจสอบย้อนกลับ (เรือธงไทย) ณ ท่าเทียบเรือ
สังกัดองค์การสะพานปลา ๑๐ แห่ง ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
๗.๑.๑ ติดตั้งฮาร์ดแวร์ ตามรายละเอียดดังนี้
๗.๑.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๗.๑.๑.๒ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch)
๗.๑.๑.๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch)
๗.๑.๑.๔ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)
๗.๑.๑.๕ เครื่องสารองไฟฟูา
๗.๑.๑.๖ เครื่องพิมพ์เอกสาร
๗.๑.๑.๗ กล้อง CCTV IP Camera
๗.๑.๑.๘ ฮาร์ดแวร์เครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอล
๗.๑.๑.๙ ฮาร์ดแวร์ Interface Module สาหรับระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติของระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ (เรือธงไทย)
๗.๑.๒ ติดตั้งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ตามรายละเอียดดังนี้
๗.๑.๒.๑ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Windows
Server ๒๐๑๖ Standard edition
๗.๑.๒.๒ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Microsoft SQL Server ๒๐๑๖ Standard edition
และ ๕ Client Access Licenses
๗.๑.๒.๓ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ VMware vSphere ๖ Standard
๗.๑.๒.๔ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Veeam Availability Suite Enterprise for Vmware
๗.๑.๒.๕ ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ Antivirus สาหรับเครื่องแม่ข่าย
๗.๑.๓ ติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและวงจรเช่าส่วนบุคคลพร้อมอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง
เครือข่าย (Router)
๗.๑.๔ ติดตั้งซอฟต์แวร์ ตามรายละเอียดดังนี้
๗.๑.๔.๑ ติดตั้งซอฟต์แวร์ Mobile Application SDK Core Module สาหรับ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ๔.๔ ขึ้นไป ดังนี้
 ติดตั้งในเครื่องโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ณ ท่าเทียบเรือสังกัด
องค์การสะพานปลา แห่งละ ๑๐ ชุด จานวน ๑๐ แห่ง รวม ๑๐๐ ชุด
 ติดตั้ง ใน Play Store สาหรับการ download ใช้งานได้ไม่จากัดจานวน

๗๙

๗.๑.๔.๒ ติดตั้งซอฟต์แวร์ Mobile Application SDK Core Module สาหรับ
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส ๘.๐ ขึ้นไป ดังนี้
 ติดตั้งในเครื่องโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ณ ท่าเทียบเรือสังกัด
องค์การสะพานปลา แห่งละ ๑๐ ชุด จานวน ๑๐ แห่ง รวม ๑๐๐ ชุด
 ติดตั้ง ใน App Store สาหรับการ download ใช้งานได้ไม่จากัดจานวน
๘. วิธีดาเนินงานโครงการ
๑. ขั้นตอนพัสดุ (TOR/จัดหาผู้รับจ้าง)
๒. สารวจพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
๓. งานพัฒนาระบบ (Application Feature, ETL Transfer Data, Unit & Integration Test)
๔. จัดส่งอุปกรณ์ใน ๓๐-๔๕ วันนับจากวันสั่งสินค้า
๕. ติดตั้ง/ทดสอบศูนย์ข้อมูลระบบชั่งอัตโนมัติ ณ สานักงานเทคโนโยลีสารสนเทศ
องค์การสะพานปลา
๖. ติดตั้งระบบกล้อง CCTV พร้อมสายเคเบิ้ล
๗. ติดตั้ง/ทดสอบระบบที่ สป.สมุทรสาคร (๑)
๘. ติดตั้ง/ทดสอบระบบที่ ทร.ปัตตานี (๒)
๙. ติดตั้ง/ทดสอบระบบที่ ทร.สงขลา (๓)
๑๐. ติดตั้ง/ทดสอบระบบที่ ทร.ระนอง (๔)
๑๑. ติดตั้ง/ทดสอบระบบที่ สป.ภูเก็ต (๕)
๑๒. ติดตั้ง/ทดสอบระบบที่ สป.สุราษฎร์ธานี (๖)
๑๓. ติดตั้ง/ทดสอบระบบที่ ทร.ชุมพร (๗)
๑๔. ติดตั้ง/ทดสอบระบบที่ ทร.หลังสวน (๘)
๑๕. ติดตั้ง/ทดสอบระบบที่ สป.สมุทรปราการ (๙)
๑๖. ติดตั้ง/ทดสอบระบบที่ ทร.นครศรีธรรมราช (๑๐)
๑๗. ติดตาม/ประเมินผล/ปรับปรุงแก้ไข (Confirm Result)
๑๘. ส่งมอบ/ตรวจรับงาน (Final Validation)
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ เพื่อให้ได้ข้อมูลน้าหนักสัตว์น้าที่ซื้อ-ขายระหว่างเรือประมง ผู้ประกอบกิจการแพปลา โรงงานแปรรูป
อย่างละเอียด ถูกต้องแม่นยาและรวดเร็ว โดยส่งผลกระทบต่อคุณภาพสัตว์น้าและวิถีปฏิบัติของ
ผู้ประกอบการน้อยที่สุด
๙.๒ เพื่อนาข้อมูลประเภทสัตว์น้าและน้าหนักสัตว์น้าที่ซื้อขายจริงเข้าฐานข้อมูลของระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ (เรือธงไทย) โดยอัตโนมัติทันทีที่มีการชั่งน้าหนักซื้อขาย
๙.๓ เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถออกใบกากับการซื้อขายสัตว์น้า (Marine Catch
Purchasing Document : MCPD) ได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้า
๙.๔ เพื่อเชื่อมโยงและบันทึกภาพการชั่งน้าหนักเพื่อเป็นหลักฐานในการชั่งจริงหน้าท่า เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบย้อนกลับว่ามีการชั่งน้าหนักจริง
๙.๕ เพื่อให้ได้ข้อมูลสัตว์น้าที่ถูกต้องแม่นยาอย่างรวดเร็วประกอบการตรวจสอบย้อนกลับและการคานวณค่า
Maximum Sustainable Yield (MSY) และลดภาระในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้าหน้าท่า
ช่วยให้สามารถสุ่มตรวจการชั่งจริงหน้าท่าได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๘๐

๙.๖ เพื่อให้ได้ข้อมูลสัตว์น้าที่ถูกต้องแม่นยาอย่างรวดเร็วประกอบการตรวจสอบย้อนกลับและการคานวณค่า
Maximum Sustainable Yield (MSY) และลดภาระในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้าหน้าท่า
ช่วยให้สามารถสุ่มตรวจการชั่งจริงหน้าท่าได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑๐. การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดย องค์การสะพานปลา
๑๑. ความเสี่ยงของโครงการ
๑๑.๑ ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานที่ส่งมอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับไว้
ใช้ในราชการ
๑๑.๒ ภายในกาหนดเวลารับประกันผลงาน ผู้รับจ้างจะต้องบารุงรักษาอุปกรณ์ที่เสนอทั้งโครงการ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนี้
๑๑.๒.๑ การบารุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance) ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) หรือระบบที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบมีปัญหาหรือ บกพร่อง ผู้รับ
จ้างจะต้องดาเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้เป็นปกติ ภายใน ๘ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลารับแจ้ง หากไม่สามารถแก้ไข
ได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ที่มีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าของเดิมมาทดแทน จนกว่าจะ
ดาเนินการแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดังกล่าวให้ใช้งานได้ตามปกติ
๑๑.๒.๒ การบารุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance) ในกรณีอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L๓ Switch), อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point), เครื่องสารองไฟฟูา , เครื่องพิมพ
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet), กล้อง CCTV IP Camera, เครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอล และฮาร์ดแวร์
Interface Module มีปัญหาหรือบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้เป็นปกติ ภายใน ๒๔
ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลารับแจ้ง หากไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ที่มี
คุณสมบัติไม่ต่ากว่าของเดิมมาทดแทน จนกว่าจะดาเนินการแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดังกล่าวให้ใช้
งานได้ตามปกติ
๑๑.๒.๓ ผู้รับจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ สาหรับรับข้อปัญหาและแจ้งตอบวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ทางโทรศัพท์และทาง E-mail ทุกวันในเวลาราชการตลอดเวลาการรับประกัน

๘๑

๑๒. แผนการดาเนินงาน
๒๕๖๐

ลาดับ

กิจกรรม

๑

ส่งแผนงานและรายงานการทาการสารวจ (Site
Survey)

๒

ส่งรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์พร้อมติดตั้ง ณ
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การสะพาน
ปลา

๓

ส่งรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์พร้อมทั้งติดตั้งระบบ
และการจัดอบรม (Implementation and
Training) สาหรับ ๒ แห่ง ได้แก่ สะพานปลา
สมุทรสาคร และท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

๔

ส่งรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์พร้อมทั้งติดตั้งระบบ
และการจัดอบรม (Implementation and
Training) สาหรับ ๔ ท่าเทียบเรือประมง ได้แก่
สงขลา ระนอง ภูเก็ต และ สุราษฎร์ธานี

๕

ส่งรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์พร้อมทั้งติดตั้งระบบ
และการจัดอบรม (Implementation and
Training) สาหรับ ๔ แห่ง ได้แก่ ท่าเทียบ
เรือประมงชุมพร ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน ท่า
เทียบเรือประมงนครศรีธรรมราช และสะพาน
ปลาสมุทรปราการ

ธ.ค.

๘๒

๒๕๖๑
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. หลักการและเหตุผล
๑. นโยบายของรั ฐบาลโดยกระทรวงการคลั งได้กาหนดให้ รัฐวิส าหกิจนาระบบการบริห าร
จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) มาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๐
และระยะที่ ๓ ปี งบประมาณ ๒๕๕๑ และให้ มีการบริห ารจัดการอย่างต่อเนื่องในปี ต่อ ๆ ไป นอกจากนี้
ส านั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) ยั ง ได้ ก าหนดให้ เ ป็น ตั ว ชี้ วั ด ในบั นทึ ก ข้ อตกลงการ
ประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
๒. ระบบ EVM เป็นการคานวณผลกาไรทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งหมายถึงผลกาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงานที่คงเหลือหลังจากหักต้นทุนเงินทุนทั้งหมด ทั้งต้นทุนเงินกู้ (ดอกเบี้ยจ่าย) และต้นทุนผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น
ต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในงบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ
๓. ระบบ EVM ท าให้ เกิ ด รากฐานในการพัฒ นากรอบธรรมาภิบ าลมีค วามส าเร็ จ ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างผลกาไร พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการ สร้างความพึงพอใจของลูก ค้า
ตลอดจนสร้างขวัญกาลังใจให้พนักงานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร และผู้
ถือหุ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ องค์การสะพานปลามีระบบการบริห ารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การสะพานปลา
๒. เพื่อเป็นการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
๓. เป้าหมาย
องค์การสะพานปลามีการดาเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการดาเนินงานที่
กาหนดไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ความสาเร็จจากแผนการดาเนินงานโครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
(EVM) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๖. งบประมาณดาเนินการ
ไม่มี
๗. สถานที่ดาเนินการ
เป็นการดาเนินการทั้งองค์กร
๘. วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมคณะกรรมการกาหนดทิศทางฯ และคณะทางานเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
ขององค์การสะพานปลา เพื่อกาหนดนโยบาย
๒. คณะทางานฯ จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ
จัดทา EVA Value Driver Tree และงบทุนทรัพย์ทางเศรษฐศาสตร์ (Invested Capital) ของปีงบประมาณ
๒๕๕๙
๓. คานวณค่า EP ของโครงการต่าง ๆ ที่องค์การสะพานปลาจัดทาในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๘๓

๔. ติดตามประเมินผลค่า EP รายไตรมาส
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. องค์การสะพานปลามีการนาระบบ EVM มาใช้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. องค์การสะพานปลามีกาไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) จากการดาเนินงานจริงสูงกว่ากาไรทาง
เศรษฐศาสตร์เปูาหมาย (คานวณจากงบประมาณประจาปี ๒๕๕๙)
๓. องค์การสะพานปลาได้รับคะแนนการประเมินผลการดาเนินงานในส่วนของการนาระบบ
EVM มาใช้บริหารจัดการได้ไม่น้อยกว่าระดับ ๓
๑๐. แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

กิจกรรม

๒๕๕๙
ตค. พย. ธค.

มค.

คานวณ EP
จัดทางบทุนทรัพย์
ทางเศรษฐศาสตร์
จัดทา Value Driver
Tree
วิเคราะห์โครงการลงทุน
ต่าง ๆ
จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์
การนาค่า EP มาใช้
ประเมิน
ติดตามและประเมินผล
ค่า EP

๘๔

กพ.

๒๕๖๐
มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.

แผนปฏิบัติการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑) หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ เป็นระบบการบริหารจัดการองค์กรภายใต้การ
กากับดูแลกิจการที่ดี (Good Government) การควบคุมภายในจึงเป็นกระบวนการ (process) ปฏิบัติงานที่
ฝุายบริหารและบุคลากรขององค์กรจัดให้มีขึ้นเพื่อให้สามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มีการปฏิบัติ
ตามกระบวนการแล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้แก่
๑.๑ ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
๑.๒ ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
๑.๓ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๒) วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อกาหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ประจาปี ๒๕๖๑ ให้มีความชัดเจน ทั้งในส่วนของ
หัวข้อที่จะต้องดาเนินการ กรอบเวลา และผู้รับผิดชอบ
๒.๒ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน การควบคุมภายในได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
๒.๓ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
นาไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร
๓) สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๓.๑ แผนปฏิ บั ติก ารควบคุ มภายใน ประจาปี ๒๕๖๑ แบ่ง ออกเป็น ๓ ด้ าน ตามเกณฑ์ การ
ประเมินการควบคุมภายใน คือ
(๑) ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย ๒ หัวข้อ คือ
ระบบการควบคุมและหรือตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับองค์การสะพานปลา
การมอบอานาจ และหน้าที่ ความรับผิดชอบ
(๒) ด้านกิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย ๓ หัวข้อ คือ
การสอบทานงาน
การดูแลปูองกันทรัพย์สิน
การควบคุมระบบงานสารสนเทศ
(๓) ด้านการติดตามการประเมินผลการควบคุม ประกอบด้วย ๑ หัวข้อ คือ
การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามตาราง แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๓.๒ ภาคผนวก ประกอบด้วย
- ผังแบ่งส่วนงานขององค์การสะพานปลา
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในองค์การ
สะพานปลา
- ขั้นตอนการจัดทารายงาน ปย.๑ , ปย.๒
- ขั้นตอนการจัดทารายงาน ปย.๒/๑ , ปย.๒/๒

๘๕

ลาดับ

เกณฑ์การประเมิน

กิจกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ

๑
๑.๑

๑.๒

สภาพแวดล้อมการควบคุม
ระบบการควบคุมและหรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของอสป.

การมอบอานาจ และหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ

การจัดการข้อร้องเรียน โดย
ดาเนินการตามขั้นตอนใน
คู่มือ
-จัดทาสรุปเรื่องร้องเรียน
ประจาเดือน
-จัดทาสรุปเรื่องร้องเรียน
ประจาไตรมาส

ต.ค. ๖๐-ก.ย. ๖๑
-ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
ถัดไป
-ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
ถัดไปหลังสิ้นสุดไตรมาส
-ภายในเดือนถัดไปหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑

-จัดทาสรุปเรื่องร้องเรียน
ประจาปี
-สอบทานกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ องค์การ
สะพานปลา
๑.การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๐-ก.ย. ๖๑
ของหน่วยงานรับตรวจ
(หน่วยงานตามโครงสร้าง
อสป.)
-การจัดทาคูม่ ือปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานรับตรวจ
-การทบทวนคู่มือปฏิบตั ิงาน ต.ค. ๖๐-ก.ย. ๖๑
๒.การดาเนินการเกี่ยวกับการ
มอบหมาย อานาจอนุมตั ิ
เป็นลายลักษณ์อักษร มีความ
ชัดเจน ในการปฏิบตั ิงานของ
ทุกส่วนงาน
๓.ระบบติดตามงาน
-หน่วยงานจัดส่งรายงานผล ภายในวันที่ ๕ ของเดือน
การดาเนินงานของโครงการ
ต่างๆในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี ตามแบบตป.๑ ให้
สนง.ติดตามและประเมินผล

๘๖

แผนกระเบียบ
วินัย
สบค.
ฝุายบริหารและ
พัฒนาองค์กร

สยศ.
ทุกหน่วยงาน

ดาเนินการ
ตามความ
เหมาะสม
แล้วแต่กรณี

ทุกหน่วยงาน
ดาเนินการ
ตามความ
เหมาะสม
แล้วแต่กรณี
ทุกหน่วยงาน

ลาดับ

ลาดับ
๒
๒.๑

๒.๒

๒.๓

เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมการควบคุม
การสอบทานงาน

การดูแลปูองกันทรัพย์สิน

การควบคุมระบบสารสนเทศ

กิจกรรมการดาเนินงาน
-สตป.รวบรวมจัดทารายงานสรุป
เสนอผออ.เสนอ
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์
และกลั่นกรองงานเสนอ
คณะกรรมการองค์การสะพาน
ปลา
-รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน
-รายงานผลการดาเนินงานและ
ฐานะการเงินของอสป. ณ สิ้น
ปีงบประมาณ
-รายงานผลการดาเนินงานและ
ฐานะของอสป.ประจาเดือน
-รายงานผลการดาเนินงานกาไร
เชิงเศรษฐศาสตร์
-รายงานผลการดาเนินงานตาม
บันทึกข้อตกลงฯ
-รายงานผลการสอบทานการ
กระทาที่เป็นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอสป.

กิจกรรมการดาเนินงาน
๑.การสอบทานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
๒.การสอบทานรายงานทาง
การเงิน
๓.การสอบทานรายงานทีไ่ ม่ใช่
ทางการเงิน
๔.การสอบทานกิจกรรมการ
ปฏิบัติงาน
๑.การระบุทรัพย์สินที่มีความ
เสี่ยงและการดูแลรักษา
๒.การจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน
๓.การตรวจนับเทียบกับทะเบียน
ทรัพย์สิน
๔.การจัดทางบพิสูจน์ยอดเงิน
ฝากธนาคาร
๑.การควบคุมทั่วไป
๒.การควบคุมเฉพาะระบบงาน

๘๗

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ทุกไตรมาส

สตป.

ทุกไตรมาส
ภายหลัง ๓๐ ก.ย. ของทุกปี

สกง.
สกง.

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑
ทุกไตรมาส

สกง.
สตป.

ทุก ๖ เดือน

สตป.

มิ.ย. – ก.ย.๖๑

ระยะเวลาดาเนินการ

สบค. (ผบร.)

ผู้รับผิดชอบ

ภายในเดือนกันยายน ๖๑ สบค.
ทุกไตรมาส
ทุกไตรมาส
ทุกไตรมาส

สกง.
สตป.
สตป.

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑

ทุกหน่วยงาน

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑
ภายในเดือนก.ย.๖๑
ทุกเดือน

ทุกหน่วยงาน
สพด. โดย
คณะกรรมการ
ตรวจทรัพย์สิน
ประจาปี
สบช.
สทส.

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑

หมายเหตุ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
อยู่ในระหว่างนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

๘๘

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การสะพานปลา
๑. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากองค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาเนิน
กิจการให้บริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้ นฐานทางการประมงและกิจกรรมอื่นๆ ที่ สนับสนุนการทาประมง
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น ต้องมีการเผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์ผ ลงานและกิจกรรมต่า งๆ ที่เป็นบทบาท ภารกิจ
หน้าที่ขององค์การสะพานปลา รวมถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวประมง ผู้ประกอบธุรกิจ ประมง และ
ประชาชนทั่วไป โดยดาเนินการให้สอดคล้องกับกับแนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และ
นโยบายการดาเนินงานขององค์การสะพานปลาที่ได้รับมาจากคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดซึ่งควบคุมดูแล
องค์การสะพานปลา
ดังนั้น แผนกประชาสัมพันธ์ สานักงานอานวยการ ซึ่งได้ดาเนินงานทั้งด้านหน้าที่หลักและ
หน้าที่อื่นๆ ในการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ขององค์การสะพานปลา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
ที่นามาซึ่งความเจริญของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้าและอุตสาหกรรมประมง
รวมถึงส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทาประมง สหกรณ์ประมงและสมาคม
ต่างๆ โดยอาศัยสื่อหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุม กลุ่มเปูาหมาย แต่เนื่องจาก
องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดเล็กและงบประมาณด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีจานวนจากัด
ดังนั้นการเลือกใช้สื่อ จึงต้องคานึงถึงงบประมาณและผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เกิดสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานขององค์การสะพานปลาให้ชาวประมง ผู้ประกอบธุรกิจ
ประมง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
การดาเนินงานและผลการดาเนินงานขององค์การสะพานปลาและให้ความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่ อให้ ชาวประมง ผู้ ประกอบธุรกิจ ประมง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สื่ อมวลชน
ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงวิธีการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
อาชีพประมง
๓. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ขององค์การ
สะพานปลา
๔. เพื่อสนั บสนุน แผนงานทางด้านการตลาดและการขยายบริการของตลาดกลางสิ นค้า
สัตว์น้า
๕. เพื่อกระตุ้น เตือนให้ ประชาชนตระหนัก ในความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และ
สามารถน าไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ตลอดจนรู้ จั ก แนวทางการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และเพิ่ ม พู น
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป
๓. เป้าหมายของโครงการ
ชาวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชาชน
ทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรู้จักและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การสะพานปลามากยิ่งขึ้น และให้ความร่วมมือใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
๘๙

๕. งบประมาณ
งบประมาณองค์การสะพานปลา
๖. สถานที่ดาเนินงาน
- สานักงานองค์การสะพานปลา
- สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในสังกัดองค์การสะพานปลา
๗. รายละเอียดของโครงการ
นาโครงการที่ ปฏิบัติการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่น่าสนใจ หรือมีผลต่อภาพลักษณ์ของ
องค์ ก ารสะพานปลามาจั ด ท าเป็ น สปอต สารคดี บทความ สกู๊ ป ข่ า ว ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์อื่นๆ และสื่อ Social
Media ดังนี้
๑. ด้านพัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้าให้ได้มาตรฐาน ได้แ ก่ โครงการก่อสร้างขยายโรงคลุม
คัดเลือกสัตว์น้าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต โครงการก่อสร้างโรงบรรจุและดองสัตว์น้าท่าเทียบเรือประมงชุมพร
โครงการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ ายสัตว์น้า โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้ นฐานท่าเทียบเรือประมง
ปัตตานี โครงการปรับปรุงโรงคลุมสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงสตูล โครงการท่าเทียบเรือประมงชุมพรและ
หลังสวนเพื่อการพัฒนาตลาดกลางสัตว์น้าที่ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย โครงการยกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพท่าเทียบเรือประมงชุมพร และโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเกษตรและพาณิชย์ที่ท่า
เทียบเรือนราธิวาส
๒. ด้านส่งเสริมการทาประมงอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน ได้แก่ โครงการอบรมส่งเสริม
ความรู้ มาตรฐานสุขอนามัย สะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง สิ นค้าประมงและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้
แอพพลิ เคชั่น ออกหนั งสื อกากับ การซื้อขายสั ตว์น้า (FMO e-MCPD Application) และโครงการรัก ษ์
สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา
๓. ด้านการเสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพ
การประมงอย่างถูกกฎหมาย
๔. ด้านเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนธุรกิจตลาดสหกรณ์
ประมง
๕. ด้านงานประจาและโครงการพิเศษ เช่น งานวันสถาปนาองค์การสะพานปลาครบรอบ
๖๕ ปี งานวันเกษตรแห่งชาติ งานวันเด็กแห่งชาติ การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงที่ประสบภัยทาง
ทะเล การมอบเงินช่วยเหลือในการซ่อมแซมและปรับปรุงเรือประมง และงานอื่นๆ ที่องค์การสะพานปลา
จะต้องเข้าร่วมจัดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ชาวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชาชน
ทั่ ว ไปและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานขององค์ ก าร
สะพานปลามากยิ่งขึ้น
๒. ชาวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชาชน
ทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าในบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ขององค์การสะพานปลามากยิ่งขึ้น
๓. ชาวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชาชน
ทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงโครงการและความช่วยเหลือต่างๆ ที่องค์การสะพานปลาดาเนินการ
อยู่ทั้งปัจจุบันและอนาคต
๙๐

๔. ชาวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชาชน
ทั่ว ไป และหน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้อ งให้ ก ารยอมรับ และมี ทั ศ นคติ ที่ดี กั บองค์ การสะพานปลา อั น จะส่ ง ผลถึ ง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การสะพานปลาต่อไป
๙. การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดย แผนกประชาสัมพันธ์ สานักงานอานวยการ
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ
ข้อมูลมีความล่าช้าและยังไม่ครบถ้วน

๙๑

๑๑. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรม

๑.
๒.

การจัดทาแผนประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ด้านพัฒนาการตลาด
สินค้าสัตว์น้าให้ได้มาตรฐาน โดยจัดทา
เป็นสปอต สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
วารสาร สิ่งพิมพ์อื่นๆ และสื่อ Social
Media
การประชาสัมพันธ์ด้านส่งเสริมการทา
ประมงอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน
โดยจัดทาเป็นสปอต สารคดี บทความ
สกู๊ปข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์อื่นๆ และสื่อ
Social Media
การประชาสัมพันธ์ด้านการเสริมสร้าง
สังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง โดยจัดทา
เป็นสปอต สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
วารสาร สิ่งพิมพ์อื่นๆ และสื่อ Social
Media

๓.

๔.

๒๕๖๐
๒๕๖๑
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

๙๒

ลาดับ

กิจกรรม

๕.

การประชาสัมพันธ์ด้านเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินธุรกิจ โดยจัดทาเป็นสปอต
สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
วารสาร สิ่งพิมพ์อื่นๆ และสื่อ Social
Media
การประชาสัมพันธ์ด้านงานประจาและ
โครงการพิเศษ โดยจัดทาเป็นสปอต
สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
วารสาร สิ่งพิมพ์อื่นๆ และสื่อ Social
Media
การติดตามและประเมินผล

๖.

๗.

๒๕๖๐
๒๕๖๑
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

๙๓

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
หน่วยงาน
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้มีการกาหนดการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาที่สังคมเริ่มสนใจ ให้ความสาคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงมีความคาดหวังใน
กระบวน การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานเป็นกลไกที่สาคัญของกระบวนการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต องค์การสะพานปลา ในฐานะรัฐวิสาหกิจจึงตระหนักถึงอันตรายของปัญหา
การทุจริต คอรัปชั่นที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน จึงได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการปูองกัน
การทุจริตในหน่วยงาน รวมทั้งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างธรรมาภิบาล ตลอดจนปลู กจิตสานึก
ในการปูองกันการทุจริต ให้แก่พนักงานขององค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นการดาเนินการที่คาดว่าจะก่อให้เกิด
ผลสาเร็จและก่อให้เกิดผลต่อเนื่อง ในระยะยาว ทั้งยังสามารถปลูกฝัง สร้างจิตสานึก เกี่ยวกับการปูองกันการ
ทุจริตให้แก่พนักงานองค์การสะพานปลา
ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ น การให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นหรื อ การขั ดกั นแห่ ง
ผลประโยชน์ ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่พนักงานองค์การสะพานปลา เพื่อปูองกันความเสียหายที่จะอาจ
เกิดขึ้นแก่หน่วยงานตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมมาภิบาล จึงมีความจาเป็นที่จะจัด
อบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน ซึ่งทั้งหลักการและ
เหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตน
หรือประโยชน์ส่วนรวมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน รวมทั้งพัฒนาและปลูก
จิตสานึกในการปูองกันการทุจริตให้แก่พนักงานองค์การสะพานปลา
๒.๒) เพื่อเป็นการส่งสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน รวมทั้งพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตสานึกในการปูองกันการทุจริตให้แก่พนักงานองค์การสะพานปลา
๓. เป้าหมายโครงการ
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
ประโยชน์ส่วนรวม และปลูกจิตสานึกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ให้แก่พนักงาน
องค์การสะพานปลา
๔. ตัวชี้วัดโครงการ
ผู้บริหาร และของพนักงานองค์การสะพานปลา มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้น
๕. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนินงาน จานวน ๒ วัน ๑ คืน ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง เมษายน ๒๕๖๑
๖. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
๗. สถานที่ดาเนินการ
จัดฝึกอบรม ณ สานักงานองค์การสะพานปลา และหน่วยงานภายนอก

๙๔

๘. รายละเอียดโครงการ
๘.๑) ดาเนินการจัดการฝึกอบรมสัมมนา พนักงาน ผู้บริหาร จานวน ๒ วัน ๑ คืน โดยการบรรยาย
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวม
ณ สานักงานองค์การสะพานปลา
๘.๒) การศึกษาดู งาน ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการณ์ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ สานักงาน ป.ป.ช.
๙. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑) เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันแห่ งผลประโยชน์
ตลอดจนเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับการปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
๙.๒) พนักงานมีความตื่นตัวในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมมาภิบาล และให้ความสาคัญใน
เรื่องดังกล่าว
๑๐. การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝุายบริหารและพัฒนาองค์กร
๑๑. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรม

๑.

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
และส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม ในหน่วยงาน
การศึกษาดูงาน ณ
พิพิธภัณฑ์และหอ
จดหมายเหตุการณ์
ปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
สานักงาน ป.ป.ช.

๒.

๒๕๖๐
๒๕๖๑
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย พ.ค ก.ค ส.ค ก.ย

๙๕

๙๖

