๑

คำนำ
ในการประชุ ม คณะกรรมการองค์ ก ารสะพานปลาครั้ งที่ ๙/๒๕๖๒ ได้ เห็ น ชอบร่ างแผน
ปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ ประกอบไปด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ มีจานวน ๒๔ โครงการ ทั้งนี้ตามบันทึกข้อตกลง
รัฐวิสาหกิจประจาปี ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานทบทวนแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ และนาเสนอคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลาอนุมัติภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ส ำนั กงำนยุ ท ธศำสตร์แ ละแผนงำนได้ รวบรวมโครงการภายใต้แ ผนงานและยุท ธศาสตร์
จากหน่ ว ยงานทุ ก ฝ่ า ยจั ด ท าเป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ๒๕๖๒ (ทบทวนเดื อ นธัน วาคม ๒๕๖๒) ดั งมี
รายละเอียดปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ (ทบทวนเดือนธันวาคม ๒๕๖๒)

สำนักงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน

๒

สำรบัญ
บทที่ ๑
บทที่ ๒

บทนำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี ๒๕๖๓
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยกระดับธุรกิจสะพำนปลำสู่ศูนย์กลำงกำรขนถ่ำยตลำดสัตว์นำและ
ตลำดกลำงผลิตภัณฑ์สัตว์นำอย่ำงครบวงจรที่สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล
๑) โครงกำรพัฒนำสะพำนปลำกรุงเทพ
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เพื่อเพิ่มช่องทำงและประสิทธิภำพกำรแสวงหำรำยได้
๑) โครงกำรพัฒนำพื้นที่สะพำนปลำสมุทรปรำกำร
๒) โครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์องค์กำรสะพำนปลำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ขยำยกำรส่งเสริมอำชีพและควำมเป็นอยู่ชำวประมง
๑) โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้กำรทำประมงถูกกฎหมำยอย่ำงยั่งยืน
๒) โครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์กำรสะพำนปลำ
๓) โครงกำรอบรมส่ งเสริมควำมรู้มำตรฐำนสุ ขอนำมัยสะพำนปลำท่ ำเที ยบ
เรือประมง
๔) โครงกำรสินค้ำประมงถูกกฎหมำยตรวจสอบย้อนกลับได้ปลอดภัยจำกสำร
ฟอร์มำลิน
๕) โครงกำรสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอำชีพกำรประมงอย่ำงถูกกฎหมำย (โครงกำร๑๖)
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยี
๑) แผนพัฒนำบุคลำกร (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี ๒๕๖๓
๒) โครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
๓) โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล
๔) โครงกำรทบทวนคู่มือกำรกำหนดทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะ
ที่จำเป็นต่องำน (Competency) ขององค์กำรสะพำนปลำ ประจำปี ๒๕๖๓
๕) โครงกำรส่งเสริมเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรองค์กำร
สะพำนปลำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมภิบำลที่ดีขององค์กร
๑) โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงำน
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๓

บทที่ ๑
บทนำ
ตำมที รั ฐ บำลได้ มี น โยบำยกำรขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยโดยได้ มี ก ำรจั ด ท ำยุ ท ธศำสตร์ช ำติ ๒๐ ปี
ขึ้น พร้อมทั้งให้ทุกส่วนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจจัดทำยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงำนมีกำรดำเนินกำรที่มีควำมเชื่อมโยงหรืออุปกรณ์ร่วมกันเพื่อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อประเทศชำติอันจะนำประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ของรัฐบำล คือ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
กำรจั ดท ำแผนปฏิ บั ติก ำรประจ ำปี ๒๕๖๓ องค์ก ำรสะพำนปลำจึ งได้ ด ำเนิ น กำรภำยใต้
นโยบำยรัฐบำล โดยกำรจัดทำยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำนและโครงกำรให้มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ของ
ชำติ ๒๐ ปีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
๑. ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๒ ยุทธศำสตร์ คือ

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
๒. ยุทธศำสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ๒ ยุทธศำสตร์ คือ
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต และยกระดับมำตรฐำนสินค้ำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
๓. แผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศำสตร์ คือ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำหนดบทบำทรัฐวิสำหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ บริหำรแผนกำรลงทุนสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินเพื่อควำมยั่งยืนในระยะยำว
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ ๔ สนั บ สนุ น กำรใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศำสตร์Thailand ๔.๐และแผน DE
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมภิบำลที่ดีขององค์กร
สำหรับกำรจัดทำยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำนและโครงกำรต่ำงๆขององค์กำรสะพำนปลำ
ได้ดำเนิ นกำรโดยเชื่อมโยงวิสั ยทัศน์ พั นธกิจ กับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ยุทธศำสตร์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และแผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดังนี้

๔

๕

๖

วิสัยทัศน์
“ ศูนย์กลำงกำรขนถ่ำยและตลำดสัตว์นำที่ได้มำตรฐำนสำกล ”
พันธกิจ
๑. บริหำรจัดกำรสะพำนปลำ ตลำดสินค้ำสัตว์นำและผลิตภัณฑ์สัตว์นำที่ถูกกฎหมำยได้
มำตรฐำนสุขอนำมัยและเป็นธรรม โดยจัดให้มีสถำนที่ขนถ่ำยและจำหน่ำยสัตว์น้ำที่ได้มำตรฐำนสุขอนำมัย
รวมถึ ง ระบบตลำดที่ เป็ น ธรรม พร้ อ มสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกที่ จ ำเป็ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรแก่ ช ำวประมง
ผู้ประกอบกำร และผู้บริโภค
๒. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดหำรำยได้ และบริหำรฐำนะกำรเงินที่มั่นคงขององค์กรโดยกำร
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรหำรำยได้จำกกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์
๓. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภ ำพโดยกำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถบริหำรจัดกำร พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในองค์กร รวมถึงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๔.สนับสนุนส่งเสริมควำมรู้ เทคโนโลยี และอำชีพให้แก่ชำวประมงเป็นกำรช่วยเหลือโดย
ใช้เงิน ทุน ส่ งเสริมกำรประมง เพื่อส่งเสริมฐำนะ สวัส ดิกำร กำรประกอบอำชีพ และบูรณะหมู่บ้ำนประมง
รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในกำรดำเนินงำนให้กับสถำบันกำรประมงต่ำงๆ กำรสนับสนุนงำนวิจัยด้ำนประมง
และกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่บุตรชำวประมง
ประกอบด้วย ๕ ยุทธศำสตร์ ดังนี
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยกระดับธุรกิจสะพำนปลำสู่ศูนย์กลำงกำรขนถ่ำยตลำดสัตว์นำและ
ตลำดกลำงผลิตภัณฑ์สัตว์นำอย่ำงครบวงจรที่สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล
กำรพัฒนำตลำดและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมำตรฐำนสำกล เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นในกำร
ยกระดับสินค้ำและผลิตภัณฑ์ประมงไทยสู่มำตรฐำนสำกลตั้งแต่ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของตลำดสัตว์น้ำและท่ำ
เทียบเรือประมงที่จะต้องได้มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยตลอดจน กำรขนถ่ำยและกำรดูแลรักษำสัตว์น้ำที่จะต้องได้
มำตรฐำนสุขอนำมัยเช่นกัน นอกจำกนี้ยังต้องให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมกำรทำประมงที่ถูกกฏหมำยและ
ยั่ งยื น ตลอดจน เสริ ม สร้ ำงเข็ ม แข็ งให้ แ ก่ ชำวประมง สถำบั น ประมง ตลอดจนธุรกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้
ยุทธศำสตร์นี้สำมำรถขับเคลื่อนตำมนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและยกระดับมำตรฐำนสินค้ำตำมลำดับ
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เพื่อเพิ่มช่องทำงและประสิทธิภำพกำรแสวงหำรำยได้
กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เป็นกำรดำเนินงำนในเชิงบูรณำ
กำรที่จะต้องยกระดับองค์กรในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ กำรเพิ่มประสิทธิภำพในทำงธุรกิจ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร ซึ่งจะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรทั้งด้ำนกำรประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒนำอย่ำงรวดเร็วที่
เหมำะสมกับ องค์กร กำรน ำเทคโนโลยีส ำรสนเทศมำใช้อย่ำงมีป ระสิ ท ธิภ ำพและประสิ ทธิผ ล กำรพัฒ นำ
ทรัพยำกรบุ คคล กำรประชำสัมพัน ธ์องค์กร กำรพัฒ นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภ ำพทำงธุรกิจขององค์กร ในกำร
บริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกำรจัดเก็บ
รำยได้ เป็นต้น

๗

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ขยำยกำรส่งเสริมอำชีพและควำมเป็นอยู่ชำวประมง
เป็นภำรกิจสำคัญอีกส่วนหนึ่งตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ
โดยกำรช่วยเหลือส่งเสริมฐำนะและสวัสดิกำรและกำรประกอบอำชีพให้แก่ชำวประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุน
ในกำรดำเนิ น งำนให้ แก่สมำคมประมง สหกรณ์ ประมงและกลุ่ มเกษตรกรทำประมงต่ำง ๆ เงินทุนที่น ำมำ
ช่วยเหลือดังกล่ำวเรียกว่ำเงินทุนส่งเสริมกำรประมง ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติ จัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ.
๒๔๙๖ ได้กำหนดให้องค์กำรสะพำนปลำแบ่งเงินค่ำบริกำรที่เรียกเก็บจำกผู้ประกอบกิจกำรแพปลำร้อยละ ๒๕
ของค่ำบริกำรที่เก็บได้นำมำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรประมงภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ประมง
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยี
กำรยกระดับ ขีด ควำมสำมำรถในกำรบริห ำรจัดกำรองค์กร เป็ นกำรดำเนิน งำนในเชิง
บู ร ณำกำรที่ จ ะต้ อ งยกระดั บ องค์ ก รในด้ ำนต่ ำงๆ ได้ แ ก่ กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในทำงธุ รกิ จ กำรเพิ่ ม ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ซึ่งจะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรทั้งด้ำนกำรประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒนำ
อย่ำงรวดเร็วที่เหมำะสมกับองค์กร กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำร
พัฒ นำทรัพยำกรบุ คคล กำรประชำสั มพันธ์องค์กร กำรพัฒ นำเพื่อ เพิ่มประสิ ทธิภ ำพทำงธุรกิจขององค์กร
ในกำรบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกำร
จัดเก็บรำยได้ เป็นต้น
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมภิบำลที่ดีขององค์กร
สร้ำงแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดีเพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภ ำพควร
ปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำร กำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งนำระบบ
ITA มำปรับใช้ควรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และสมรรถนะสอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย ๔.๐
ยุทธศำสตร์องค์กำรสะพำนปลำ กำหนดไว้ ๕ ยุทธศำสตร์ ดังนี
๑. ยุทธศำสตร์ยกระดับธุรกิจสะพำนปลำสู่ ศูนย์กลำงกำรขนถ่ำยตลำดสัตว์นำและตลำดกลำง
ผลิตภัณฑ์สัตว์นำอย่ำงครบวงจรที่สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล
๑) กลยุทธ์เร่งรัดกำรปรับปรุงพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้เป็นมำตรฐำนสำกล
๒) กลยุทธ์พัฒนำระบบกำรให้บริกำรตลำดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อย่ำงมีมำตรฐำนสำกล
๓) กลยุทธ์พัฒนำระบบขนส่งและระบบ Supply Chain ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตำมมำตรฐำนสำกล
๒. ยุทธศำสตร์เพื่อเพิ่มช่องทำงและประสิทธิภำพกำรแสวงหำรำยได้
๑) กลยุทธ์พัฒนำประสิทธิภำพกำรตลำดองค์กร
๒) กลยุทธ์พัฒนำประสิทธิภำพกำรเก็บรำยได้ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำให้เพิ่มขึ้น
๓) กลยุทธ์พัฒนำพัฒนำและขยำยโอกำสหำรำยได้จำกทรัพย์สินให้มำก
๓. ยุทธศำสตร์ขยำยกำรส่งเสริมอำชีพและควำมเป็นอยู่ชำวประมง
๑) กลยุทธ์ส่งเสริมกำรใช้องค์ควำมรู้ด้ำนธุรกิจประมง
๒) กลยุทธ์ส่งเสริมและยกระดับกำรพัฒนำอำชีพชำวประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
๓) กลยุทธ์พัฒนำเครื่อข่ำยชำวประมง
๔. ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยี
๑) กลยุทธ์ยกระดับและพัฒนำบุคลำกรให้มีขีดควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น
๒) กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบอย่ำงครบวงจร
๘

๓) กลยุ ท ธ์ ส ร้ ำงมู ล ค่ ำ เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ ำ และเพิ่ ม ช่ อ งทำงกำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ มี
ประสิทธิภำพ ตลอดโซ่อุปทำน
๔) กลยุทธ์พัฒนำระบบติดตำมและตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ทั้งโซ่อุปทำน เพื่อสร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้กับคู่ค้ำและผู้บริโภค
๕. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมระบบธรรมภิบำลที่ดีขององค์กร
๑) กลยุทธ์พัฒนำคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
๒) กลยุทธ์พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำร/กำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓) กลยุทธ์พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และสมรรถนะสอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ

๙

๑๐

๑๑

บทที่ ๒
แผนปฏิบัติกำรประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติกำรประจำปี ๒๕๖๓ องค์กำรสะพำนปลำ มีแผนงำน/โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์
และกลยุทธ์ ดังนี
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยกระดับธุรกิจสะพำนปลำสู่ ศูนย์กลำงกำรขนถ่ำยตลำดสัตว์นำและตลำด
กลำงผลิตภัณฑ์สัตว์นำอย่ำงครบวงจรที่สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล
กำรพัฒนำกำรตลำดสัตว์น้ำ จัดเป็นภำรกิจหลักขององค์กำรสะพำนปลำ ซึ่งได้มีกำรดำเนินงำน
มำอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ดีในปัจจุบัน ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลำทำให้ องค์กำร
สะพำนปลำต้อ งปรั บ แผนกำรด ำเนิ น งำนเพื่ อรองรับ สถำนกำรณ์ ดั งกล่ ำว โดยกำรพั ฒ นำอำจแยกได้เป็ น
สองส่ ว นใหญ่ ๆ ได้ แ ก่ กำรพั ฒ นำสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ ง สิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกต่ ำ งๆ หรื อ ด้ ำ นhardware และ
กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบตลำด ตลอดจนระบบข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆหรือ software โดยองค์กำร
สะพำนปลำได้กำหนดแผนงำนและโครงกำรในปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย กลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ เร่งรัดกำรปรับปรุงพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนให้เป็นมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนำระบบกำรให้บริกำรตลำดสัตว์นำและผลิตภัณฑ์อย่ำงมีมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนำระบบขนส่งและระบบ Supply Chain ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตำมมำตรฐำนสำกล
ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๑ โครงกำร
๑) โครงกำรพัฒนำสะพำนปลำกรุงเทพ
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เพื่อเพิ่มช่องทำงและประสิทธิภำพกำรแสวงหำรำยได้
จำกกำรที่ รำยได้ หลั กจำกกำรด ำเนิ นงำนด้ ำนกำรให้ บริ กำรสถำนที่ ขนถ่ ำยและจ ำหน่ ำยสั ตว์ น้ ำ
มีแนวโน้มลดลงตำมภำวะประมงในสถำนกำรณ์ ปัจจุบัน ทำให้องค์กำรสะพำนปลำต้องกำหนดกลยุทธ์ใน
กำรหำรำยได้เพิ่มจำกกิจกรรมอื่นๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสำหกรรมประมงในบริเวณพื้นที่ส ะพำนปลำและ
ท่ ำ เที ย บเรื อ ประมงต่ ำงๆ เช่ น ก่ อ สร้ ำ งอำคำรแพปลำ , ให้ เช่ ำพื้ น ที่ แ ปรรูป สิ น ค้ ำสั ต ว์น้ ำ และเช่ ำ พื้ น ที่
โรงน้ำแข็งสำหรับรักษำคุณภำพสัตว์น้ำ โดยกำหนดแผนงำนและโครงกำรภำยใต้กลยุทธ์รำยละเอียด ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนำประสิทธิภำพกำรตลำดองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนำประสิทธิภำพกำรเก็บรำยได้ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำให้เพิ่มขึน
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนำพัฒนำและขยำยโอกำสหำรำยได้จำกทรัพย์สินให้มำก
ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๒ โครงกำร
๑) โครงกำรพัฒนำพื้นที่สะพำนปลำสมุทรปรำกำร
๒) โครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์องค์กำรสะพำนปลำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ขยำยกำรส่งเสริมอำชีพและควำมเป็นอยู่ชำวประมง
เพื่อส่งเสริมกำรทำประมงถูกกฎหมำย สู่ควำมอย่ำงยั่งยืน พร้อมลดปัญหำ สร้ำงภำพลักษณ์
โครงกำรนี้จะเป็นกำรพัฒนำควำมรู้ ยกระดับให้กับกลุ่มเป้ำหมำยให้เล็งเห็นควำมสำคัญและควำมจำเป็นของ
กฎหมำย โทษ ข้อกำหนดและประโยชน์ต่ำงๆ จำกพระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ.๒๕๕๘ พระรำชกำหนดกำร
ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกำรปรับเปลี่ยน พัฒนำ ยกระดับ สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง ให้เป็นสถำนที่
ขนถ่ำยสินค้ำสัตว์น้ำที่ได้มำตรฐำน EU โดยมุ่งหวังให้สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำน
ปลำทุกเป็นที่ยอมรับทั้งตลำดส่งออกและผู้บริโภคภำยในประเทศ เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์กำรดำเนินงำนที่
กำหนดในพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ.๒๔๙๖ ได้แก่ กำรจัดส่งเสริมฐำนะ สวัสดิกำรหรือ
๑๒

อำชีพของชำวประมง จัดเป็นภำรกิจเชิงสังคมซึ่งองค์กำรสะพำนปลำให้ควำมสำคัญและดำเนินกำรมำอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้งกับกลุ่มชำวประมงและผู้ประกอบกำรธุรกิจประมงต่ำงๆ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมกำรใช้องค์ควำมรู้ด้ำนธุรกิจประมง
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมและยกระดับกำรพัฒนำอำชีพชำวประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนำเครือข่ำยชำวประมง
ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๕ โครงกำร
๑) โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้กำรทำประมงถูกกฎหมำยอย่ำงยั่งยืน
๒) โครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์กำรสะพำนปลำ
๓) โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้มำตรฐำนสุขอนำมัยสะพำนปลำท่ำเทียบเรือประมง
๔) โครงกำรสินค้ำประมงถูกกฎหมำยตรวจสอบย้อนกลับได้ปลอดภัยจำกสำรฟอร์มำลิน
๕) โครงกำรสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอำชีพกำรประมงอย่ำงถูกกฎหมำย(โครงกำร๑๖)
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยี
กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เป็นกำรดำเนินงำนในเชิงบูรณำกำร
ที่จะต้องยกระดับองค์กรในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ กำรเพิ่มประสิทธิภำพในทำงธุรกิจ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร ซึ่งจะต้องมีกำรบริห ำรจัดกำรทั้งด้ำนกำรประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒ นำอย่ำงรวดเร็วที่
เหมำะสมกับ องค์กร กำรน ำเทคโนโลยีส ำรสนเทศมำใช้อย่ำงมีป ระสิ ท ธิภ ำพและประสิ ทธิผ ล กำรพัฒ นำ
ทรัพยำกรบุ คคล กำรประชำสัมพัน ธ์องค์กร กำรพัฒ นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภ ำพทำงธุรกิจขององค์กร ในกำร
บริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกำรจัดเก็บ
รำยได้ เป็นต้น และเป็นกำรดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นและ
เป็นไปตำมนโยบำยที่กระทรวงกำรคลังกำหนดรำยละเอียด ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ยกระดับและพัฒนำบุคลำกรให้มีขีดควำมสำมำรถเพิ่มขึน
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทังระบบอย่ำงครบวงจร
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สัตว์นำ และเพิ่มช่องทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
ตลอดโซ่อุปทำน
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ พัฒนำระบบติดตำมและตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ทังโซ่อุปทำน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้กับคู่ค้ำและผู้บริโภค
ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๕ โครงกำร
๑) แผนพัฒนำบุคลำกร (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี ๒๕๖๓
๒) โครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
๓) โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล
๔) โครงกำรทบทวนคู่มือกำรกำหนดทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่องำน
(Competency) ขององค์กำรสะพำนปลำ ประจำปี ๒๕๖๓
๕) โครงกำรส่งเสริมเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมภิบำลที่ดีขององค์กร
สร้ำงแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดีเพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพควรปรับปรุง
กระบวนกำรให้บริกำร กำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งนำระบบ ITA
มำปรับใช้ควรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และสมรรถนะสอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย ๔.๐
๑๓

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนำคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำร/กำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และสมรรถนะสอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ
รวมจำนวน ๑ โครงกำร
๑) โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงำน

๑๔

๑๓

๑๕

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยกระดับธุรกิจสะพำนปลำสู่ศูนย์กลำงกำรขนถ่ำยตลำดสัตว์นำและตลำดกลำง
ผลิตภัณฑ์สัตว์นำอย่ำงครบวงจรที่สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล
ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ เร่งรัดกำรปรับปรุงพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนให้เป็นมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนำระบบกำรให้บริกำรตลำดสัตว์นำและผลิตภัณฑ์อย่ำงมีมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนำระบบขนส่งและระบบ Supply Chain ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตำมมำตรฐำนสำกล
ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๑ โครงกำร
๑) โครงกำรพัฒนำสะพำนปลำกรุงเทพ

๑๖

โครงกำรพัฒนำสะพำนปลำกรุงเทพ
๑. หลักกำรและเหตุผล
ในช่วงหลำยปี ที่ผ่ำนมำ องค์กำรสะพำนปลำได้รับนโยบำยจำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกำร
ปรั บ ปรุ งสุ ข อนำมั ย สะพำนปลำและท่ ำ เที ย บเรื อ ประมงทุ ก แห่ ง ที่ อ ยู่ ในควำมรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ เป็ น กำรเพิ่ ม ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับผู้ประกอบกำรส่งออกของไทย เนื่องจำกกำรส่งออกสินค้ำสัตว์น้ำซึ่งมีมูลค่ำสูงถึงปีละ
กว่ำ ๑๘๐,๐๐๐ ล้ำนบำท มีสภำวะกำรแข่งขันที่ค่อนข้ำงรุนแรง โดยประเทศผู้นำเข้ำสินค้ำ สัตว์น้ำจำกประเทศไทย
โดยเฉพำะสหภำพยุโรปมีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรดูแลรักษำคุณภำพสินค้ำสัตว์น้ำตั้งแต่เป็นวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภค
สำหรับโครงกำรพัฒนำสะพำนปลำกรุงเทพเป็นอีกหนึ่งโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงมำตรฐำนสุขอนำมัยของ
ตลำดสัตว์น้ำที่สำคัญของประเทศ ในขณะเดียวกันยังเป็นกำรพัฒนำระบบตลำดสัตว์น้ำทั้ง ในด้ำนกำรให้บริกำร กำร
ซือ้ -ขำย กำรขนส่ง รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้ำสัตว์น้ำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล
ปัจจุบันสะพำนปลำกรุงเทพ มีสภำพชำรุดและทรุดโทรมตำมกำลเวลำและควรที่จะได้รับกำรปรับปรุง
และพัฒนำเพื่อรองรับกับกำรขยำยตัวและสนองควำมต้องกำรของประชำชนและผู้บริโภค ตลอดจนยกระดับให้เป็น
ตลำดกลำงสัตว์น้ำที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน สะอำดและถูกสุขอนำมัย เป็นไปตำมข้อกำหนดของ กรมประมง
และเป็นที่ยอมรับจำกต่ำงประเทศ ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ ช่วยให้ประเทศไทย
ไม่ต้องสูญเสียรำยได้จ ำกกำรส่งออกจำนวนมหำศำลแล้วยังช่วยให้ประชำชนไทยได้บริโภคสัตว์น้ำที่มีคุณภำพ สด
สะอำด มีผลต่อเนื่องไปถึงกำรมีสุขภำพอนำมัยที่ดี ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล อีกทั้งลดผลกระทบต่อกำรจ้ำง
งำน รำยได้ และคุณภำพชีวิตของเกษตรกร ชำวประมง ผู้ประกอบกำร และเกี่ยวข้องกับกิจกำรประมงเป็นจำนวนมำก
นอกจำกนี้องค์กำรสะพำนปลำยังมุ่งหวังให้สะพำนปลำกรุงเทพเป็นศูนย์กลำงธุรกิจประมงครบวงจร มีองค์ประกอบทั้ง
ในส่วนที่เป็นตลำดกลำงสัตว์น้ำ ตลำดค้ำปลีก ศูนย์แสดงสินค้ำสัตว์น้ำจำกโรงงำน ภัตตำคำรอำหำรทะเล และศูนย์
เรียนรู้ด้ำนกำรประมงและตลำดสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยำวชน และผู้สนใจในอนำคต
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นศูนย์กลำงตลำดสินค้ำสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงตำม มำตรฐำนสำกลของประเทศไทย
๒. เพื่อเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวและศูนย์กลำงอำหำรครบวงจรของกรุงเทพฯ
๓. เพื่อส่งเสริมกำรประมงพื้นบ้ำนและเศรษฐกิจฐำนรำกตำมนโยบำยรัฐบำล
๔. เพื่อเป็นพื้นที่สำธำรณะริมแม่น้ำเจ้ำพระยำให้กับคนในชุมชนเมือง
๕. เพื่ อ เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ ต้ น แบบกำรด ำเนิ น งำน (Role Model) ให้ กั บ ธุรกิ จ สั ต ว์น้ ำหรือ ธุ รกิ จ แบบ
เดียวกันของประเทศไทย
๓. เป้ำหมำยโครงกำร
กำรก่อสร้ำงอำคำรตลำด ศูนย์กำรค้ำสัตว์น้ำ อำคำรจอดรถ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่ทันสมัยบนที่ตั้ง
เดิมของสำนักงำนองค์กำรสะพำนปลำและสะพำนปลำกรุงเทพปัจจุบัน ริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ บริเวณซอยเจริญกรุง ๕๘
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร ซึ่งเป็นที่เช่ำจำกกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง พื้นที่ประมำณ ๘ ไร่เศษ
๔. กิจกรรมที่สำคัญของโครงกำร
๔.๑ อำคำร สิ่งปลูกสร้ำง ทำกำรก่อสร้ำงอำคำรตำมแนวคิดกำรพัฒนำ โดยมีโครงสร้ำงหลัก ได้แก่
๑) ตลำดกลำงสัตว์นำทันสมัย (Modern Wholesale Market) ตลำดประมูลสินค้ำสัตว์น้ำเค็ม
(ปลำทะเล)และสั ตว์น้ ำจื ด (ปลำน้ ำจื ด) ที่ได้มำตรฐำนด้ำนสุ ขอนำมั ยและไม่มีผ ลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม

๑๗

มีระบบควบคุมกลิ่นรบกวนและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับสินค้ำสัตว์น้ำคุณภำพสูงซึ่งผ่ำนกำรคัดเลือก
และตรวจสอบโดยศูนย์ตรวจสอบสัตว์น้ำที่ตั้งอยู่ในโครงกำรฯ
๒) ตลำดขำยปลีกสินค้ำสัตว์นำคุณภำพ (Seafood Retail Market) เพื่อจำหน่ำยให้กับสัตว์น้ำแก่
ผู้ประกอบกำรสินค้ำสัตว์น้ำแปรรูปและประชำชนทั่วไป โดยมีส่วนของกำรจำหน่ำยสินค้ำสัตว์น้ำในรูปแบบโมเดิร์นเท
รด (Modern Trade) ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคมของชำวกรุงเทพ
๓) อำคำรสำนักงำน ทั้งในส่วนขององค์กำรสะพำนปลำ ผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิต ผู้ส่งออก
เป็นต้น ช่วยอำนวยควำมสะดวกให้ผู้ประกอบกำร ทั้งในส่วนของผู้ผลิต ผู้จัดส่งวัตถุดิบ และผู้ค้ำสัต ว์น้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ
จนถึงปลำยน้ำ
๔) ภัตตำคำรอำหำรทะเล ซึ่งใช้วัตถุดิบสัตว์น้ำคุณภำพดีจำกตลำดกลำงของสะพำนปลำกรุงเทพ เพื่อ
เป็นกำรสร้ำงควำมนิยมและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพสินค้ำสัตว์น้ำจำกสะพำนปลำกรุงเทพ เป็นกำรส่งเสริมกำรบริโภค
สัตว์น้ำและเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับกรุงเทพฯอีกด้วย
๕) ศูนย์กำรเรียนรู้ (Learning Center) ให้บริกำรควำมรู้ในด้ำนวิธีกำรจับสัตว์น้ำ อุปกรณ์เครื่องมือ
กำรจับสัตว์น้ำ กำรดูแลรักษำคุณภำพสัตว์น้ำ กำรตลำดสัตว์น้ำ และประโยชน์ของกำรบริโภคสัตว์น้ำ เพื่อกระตุ้นให้
เยำวชน และประชำชนทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงควำมสำคัญและประโยชน์ของสัตว์น้ำ
๔.๒ พัฒ นำระบบตลำดสัตว์นำ จัดตังระบบตลำดสัตว์นำคุณ ภำพ โดยให้ค วำมสำคัญ กับกำรคัด
คุณภำพและขนำดสินค้ำสัตว์นำตังแต่แหล่งผลิต มีกำรกำหนดมำตรฐำนของสัตว์ นำแต่ละประเภทเพื่อใช้อ้ำงอิง
โดยมีหลักกำร ดังนี
๑) จำหน่ำยเฉพำะสินค้ำสัตว์น้ำคุณภำพดี โดยผ่ำนกำรคัดเลือกเบื้องต้นจำกแหล่งผลิตตำมมำตรฐำนที่
กำหนด พร้อมมำตรฐำนกำรขนส่งที่สำมำรถรักษำคุณภำพสินค้ำและมำตรฐำนสุขอนำมัยที่ดี)
๒) กำรจำหน่ำยสัตว์น้ำ ใช้ระบบประมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกำรปรับเปลี่ยนระบบให้มีควำมทันสมัย
สะดวก รวดเร็ว สำมำรถตรวจสอบ และอ้ำงอิงได้ง่ำย ด้วยระบบกำรเชื่อมต่อข้อมูลของสินค้ำ รำยกำรซื้อขำย เจ้ำของ
สินค้ำ ผู้ซื้อ ตลอดจนข้อมูลทำง
๓) มีระบบตรวจสอบคุณภำพสินค้ำสัตว์น้ำ ทั้งในเรื่องควำมสด สะอำด และกำรปนเปื้อน รวมถึงขนำด
และน้ำหนักตรงกับที่แจ้งไว้ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในตัวสินค้ำที่ผ่ำนกำรรับรองจำกองค์กำรสะพำนปลำ
๔) ผู้ที่จ ะเข้ำทำธุรกิจ ในตลำดจะต้องทำกำรจดทะเบียนสมำชิก (Registered) และมีคุณ สมบัติตำมที่
กำหนดตำมประเภทของกิจกรรม เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบกำร
๕) จัดทำระบบฐำนข้อมูลรำคำสัตว์น้ำเพื่อเผยแพร่ และใช้สำหรับอ้ำงอิงในกำรซื้อขำย โดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อควำมรวดเร็วและถูกต้อง เป็ นกำรขยำยฐำนลู กค้ำ และสำมำรถพัฒ นำไปสู่กำรซื้อขำยผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในอนำคต
๕. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน ฝ่ำยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
๖. ระยะเวลำดำเนินโครงกำร
ตุลำคม ๒๕๖๒ – กันยำยน ๒๕๖๓

๑๘

๗. วงเงินงบประมำณที่ดำเนินกำร
๑) ค่ำศึกษำควำมเป็นไปได้โครงกำร/ออกแบบก่อสร้ำง/ศึกษำผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท
๒) ค่ำก่อสร้ำง
๖๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท
๓) ค่ำจัดประโยชน์ค่ำที่ดินรำชพัสดุ
๑๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บำท
๔) เงินลงทุนหมุนเวียน
๑๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท
รวมเงินลงทุนวงเงินทั้งสิ้น
๙๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บำท
๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ ทำงด้ำนเศรษฐกิจ
๑) ลดปัญหำกำรส่งออกสินค้ำสัตว์น้ำ เนื่องจำกปัจจุบันสินค้ำสัตว์น้ำจัดเป็นสินค้ำส่งออกที่ทำรำยได้
เงินตรำต่ำงประเทศได้ในอันดับต้น ๆ และวัตถุประสงค์ของโครงกำรก็มุ่งเน้นจะพัฒนำคุณภำพสินค้ำสัตว์น้ำส่งออกให้
เป็นที่ยอมรับของตลำดต่ำงประเทศ ลดปัญหำกำรส่งคืนสินค้ำ หรือ กำรกีดกันสินค้ำจำกประเทศไทยอันมีสำเหตุมำ
จำกคุณภำพสินค้ำไม่ได้มำตรฐำนตำมข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้ำ
๒) เพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำสัตว์น้ำ (Value Added) กำรจัดให้มีตลำดกลำงสัตว์น้ำคุณภำพที่ได้มำตรฐำน
ถูกสุขอนำมัย ด้วยรูปแบบอำคำร และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่ทันสมัย ช่วยให้สำมำรถจำหน่ำยสินค้ำได้ในรำคำที่
สูงขึ้น เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้วยควำมเชื่อมั่นในตัวสินค้ำ
๓) เป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ จำกกำรที่โครงกำรพัฒ นำสะพำนปลำกรุงเทพ เป็นศูนย์รวมของธุรกิจ
หลำยประเภทที่ มี ค วำมเชื่ อ มโยงและสนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น ซึ่ ง จะช่ ว ยดึ งดู ด ผู้ ใช้ บ ริ ก ำรกลุ่ ม ต่ ำ ง ๆ รวมทั้ ง
นักท่องเที่ยวชำวไทยและต่ำงประเทศให้ เข้ำมำใช้จ่ำยหรือทำธุรกิจ ก่อให้ เกิดกำรหมุนเวียนทำงกำรเงินในระบบ
เศรษฐกิจ
๔) ช่วยสนั บสนุนกำรส่งออกสินค้ำประมง ด้วยกำรจัดให้มีศูนย์บริกำรกำรส่งออก ณ จุดเดียว (One
stop service) ซึ่งให้บริกำรทั้งในด้ำนกำรตรวจรับรองคุณภำพ และกระบวนกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกร
๘.๒ ทำงด้ำนสังคม
๑) ก่อให้เกิดกำรจ้ำงแรงงำนมำกขึ้น ลดปัญหำกำรว่ำงงำน
๒) ผู้บ ริโภคภำยในประเทศได้บ ริ โภคสิ นค้ำสัตว์น้ำที่มีคุณ ภำพดีขึ้ น เป็นกำรส่งเสริมแผนมั่นคงทำง
อำหำรเพื่อสุขภำพของกระทรวงสำธำรณสุข
๓) ลดปัญหำสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกมีกำรจัดกำรเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย และกำจัดขยะอย่ำงมีมำตรฐำน
๔) เป็ น กำรปรับ ปรุงทัศนี ยภำพริมฝั่งแม่น้ำเจ้ำพระยำให้ มีควำมงดงำมด้ว ยควำมเป็นเอกลักษณ์ ของ
สถำปัตยกรรม สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหำนครและประเทศไทย

๑๙

๘.๓ ทำงด้ำนกำรเงิน
กำรวิเครำะห์ผลตอบแทนและควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรเงินโครงกำรพัฒนำสะพำนปลำกรุงเทพ
องค์ก ำรสะพำนปลำ ได้จั ดท ำแบบจำลองเพื่ อ ทดสอบควำมเป็ น ไปได้ ท ำงกำรเงิน ของโครงกำร
เบื้องต้น ในรูปแบบโครงกำร กำรประมำณรำยได้ และค่ำใช้จ่ำย โดยกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนทำงกำรเงิน
ใช้งบประมำณวงเงินทังสิน ๘๒๕,๗๘๔,๘๙๒ บำท ใช้สมมุติฐำนงบประมำณลงทุน ดังนี
กำรวิเครำะห์ผลตอบแทนทำงกำรเงิน

ระยะเวลำ ๓๐ ปี

๑.อัตรำผลตอบแทนกำรลงทุน (FIRR) (%)

๑๐.๐๐

๒.มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ(NPV@๘.๐๔%)(บำท)

๑๗๐,๗๙๓,๖๔๗.๘๓

๓.มูลค่ำปัจจุบันผลประโยชน์กำรลงทุน/ต้นทุนกำรลงทุน(B/C)

๑.๑๔

จำกกำรด ำเนิ น โครงกำร ระยะเวลำ ๓๐ ปี จะมี ผ ลตอบแทนปั จ จุ บั น สุ ท ธิ (NPV) เท่ ำ กั บ
๑๗๐,๗๙๓,๖๔๗.๘๓ บำท , อัตรำผลตอบแทนกำรลงทุน (FIRR) ร้อยละ ๑๐.๐๐ และมูลค่ำปัจจุบันผลประโยชน์กำร
ลงทุน/ต้นทุนกำรลงทุน(B/C) ๑.๑๔ ซึ่งจะแสดงว่ำโครงกำรมีผลตอบแทนคุ้มค่ำเหมำะสมกับกำรลงทุนมำกที่สุดในทุก
ทำงเลือกกำรลงทุน เพรำะมีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิโครงกำรมำกกว่ำ ๐ อัตรำผลตอบแทนภำยในโครงกำรให้ผลตอบแทน
มำกที่สุดในแต่ละทำงเลือก และอัตรำผลตอบแทนต้นทุนของโครงกำรมีค่ำมำกกว่ำ
๙. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ

กิจกรรม

๑

ร่ ำ ง TOR ก ำ ร จั ด ท ำ
รำยงำนกำรศึ ก ษำควำม
เป็ น ไปได้ /ออกแบบ/ EIA
โครงกำรฯ
ออกประกำศหำผู้ รั บ จ้ ำ ง
จั ด ท ำรำยงำนกำรศึ ก ษำ
ควำมเป็นไปได้/ออกแบบ/
EIAโครงกำรฯ
จัดทำสัญญำ

๒

๓
๔
๕

๒๕๖๒
๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จั ด ท ำรำยงำนกำรศึ ก ษำ
ควำมเป็นไปได้/ออกแบบ/
EIAโครงกำรฯ
น ำร่ำ งแบบก่ อ สร้ ำงเสนอ
คณะกรรมกำร อสป.

๒๐

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เพื่อเพิ่มช่องทำงและประสิทธิภำพกำรแสวงหำรำยได้
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนำประสิทธิภำพกำรตลำดองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนำประสิทธิภำพกำรเก็บรำยได้ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำให้เพิ่มขึน
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนำพัฒนำและขยำยโอกำสหำรำยได้จำกทรัพย์สินให้มำก
ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๒ โครงกำร
๑) โครงกำรพัฒนำพื้นที่สะพำนปลำสมุทรปรำกำร
๒) โครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์องค์กำรสะพำนปลำ

๒๑

โครงกำรพัฒนำพืนที่สะพำนปลำสมุทรปรำกำร
๑.หลักกำรและเหตุผล
สะพำนปลำสมุ ท รปรำกำรตั้ งอยู่ บ ริเวณปำกแม่ น้ ำเจ้ ำพระยำ ต ำบลท้ ำ ยบ้ ำน อ ำเภอเมื อ งจั งหวั ด
สมุทรปรำกำร บนที่ดินเนื้ อที่ ๘๔ ไร่ เปิดดำเนิ นงำนเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๒๕ โดยมีเรือประมงในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปรำกำร ที่ไปทำกำรประมงทั้งในบริเวณอ่ำวไทย และในน่ำนน้ำประเทศเพื่อนบ้ำนนำสัตว์น้ำเข้ำมำขนถ่ำย และ
จำหน่ำยผ่ำนสะพำนปลำใน ปี ๒๕๔๕ รัฐบำลได้อนุมัติงบประมำณกระตุ้นเศรษฐกิจผ่ำนทำงกรมประมงในวงเงิน
๑๔๙ ล้ำนบำท เพื่อดำเนิ น กำรปรับ ปรุงสุ ขอนำมัยท่ำเทียบเรือประมง อำคำร โรงประมู ล และสิ่ งอำนวยควำม
สะดวกให้ได้มำตรฐำนสุขอนำมัย โดยมีกำรขยำยท่ำเทียบเรือประมงจำกเดิมควำมยำว ๑๗๗ เมตรเป็น ๒๗๗ เมตร
พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำสะอำดและสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒ ในครำวประชุมคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและขับเคลื่อนงำนองค์กำร
สะพำนปลำ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติ มอบหมำยให้ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรพัฒนำพื้นที่สะพำน
ปลำสมุ ท รปรำกำร ทั้ งนี้ ส อดคล้ อ งตำมนโยบำยของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐ วิส ำหกิ จ ได้ ก ำหนด
ยุทธศำสตร์วิ สำหกิจรำยสำขำ ในยุทธศำสตร์ที่ ๒ บริหำรแผนลงทุนให้ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของประเทศและ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินเพื่อควำมยั่งยืนในระยะยำว โดยที่องค์กำรสะพำนปลำได้เนิน
กำรตำมยุทธศำสตร์ทั้ง ๒ ด้ำน ทั้งยังสอดคล้องกับยุทศำสตร์จังหวัด เรื่อ งกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถเป็นศูนย์กำรพัฒนำให้เป็นเมืองหน้ำอยู่ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยรัฐวิสำหกิจ องค์กำร
สะพำนปลำจึงได้ดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำพื้นที่สะพำนปลำสมุทรปรำกำร
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนำที่ดินในพื้นที่สะพำนปลำสมุทรปรำกำร โดยกำรจัดหำเอกชนเป็นผู้ลงทุน
๒.๒ เพื่อให้เกิดกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพย์สิน เพื่อหำรำยได้จำกทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒.๓ เพื่อตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลทำงด้ำนยุทธศำสตร์ขององค์กรยุทธศำสตร์จังหวัดให้สอดคล้อง
กับนโยบำยประเทศ
๓. เป้ำหมำยของโครงกำร
๓.๑ สำมำรถพัฒนำพื้นที่สะพำนปลำสมุทรปรำกำร ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด
๓.๒ สำมำรถดำเนินโครงกำรพัฒนำที่ดินในบริเวณสะพำนปลำสมุทรปรำกำร ได้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำ
ที่กำหนด
๓.๓ สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกผลประโยชน์ตอบแทนในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำที่ดินในบริเวณสะพำนปลำ
สมุทรปรำกำร
๔.ระยะเวลำในกำดำเนินงำน
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๕.งบประมำณ
เอกชนเป็นผู้ลงทุน
๖.สถำนที่ดำเนินงำน
สะพำนปลำสมุทรปรำกำร
๗.รำยละเอียดโครงกำร
เป็นกำรเสนอโครงกำรลงทุนพัฒนำพื้นที่ส่วนหนึ่งในบริเวณสะพำนปลำสมุทรปรำกำรตั้งอยู่บริเวณ
ปำกแม่น้ำเจ้ำพระยำ ตำบลท้ำยบ้ำน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร บนที่ดินเนื้อที่ ๘๔ ไร่ โครงกำรที่เสนอ
๒๒

จะต้องเป็ น โครงกำรที่เกี่ย วข้องกับภำรกิจขององค์ กำรสะพำนปลำซึ่งผู้ลงทุนมีสิ ทธิในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับกำรลงทุน และเสนอค่ำตอบแทนกำรใช้ประโยชน์ให้กับองค์กำรสะพำนปลำตำม
เงื่อนไขที่ตกลงกัน
๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. สะพำนปลำสมุทรปรำกำรได้รับกำรพัฒนำเป็นศูนย์กลำงตลำดสัตว์น้ำและส่งออกต่ำงประเทศ
๒. เกิดกำรบริหำรกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพจำกกำรบริหำรทรัพย์สิน และสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้องค์กร
เพิ่มขึ้นตำมเป้ำหมำย
๓. องค์กำรสะพำนปลำมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำรจำกทรัพย์สิน
๔. ตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล โดยดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ขององค์กร ยุทธศำสตร์จังหวัด
และยุทธศำสตร์ประเทศ
๙. กำรบริหำรจัดกำร
กำรดำเนิ น โครงกำรพัฒ นำที่ดิน บริเวณที่ส ะพำนปลำสมุทรปรำกำร ได้ดำเนินกำรตำมระเบียบองค์กำร
สะพำนปลำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดหำผลประโยชน์ที่สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ.๒๕๔๙
(ฉบับที่ ๒) และ พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓ )
๑๐.แผนดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำพืนที่สะพำนปลำสมุทรปรำกำร
ปีงบประมาณ ๒๕๖3
ที่

หมายเหตุ

การดาเนินงาน
ต.ค

๑

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย

ก.ค.

ส.ค

ก.ย.

ประชุมคณะทางาน ฯ
เพื่อหาแนวทางการพัฒนา

ศึกษาข้อมูล
- ตรวจสอบพื้นทีส่ ีผังเมือง
๒ - ตรวจสอบเขตที่ดิน รังวัด
- ประเมินมูลค่าที่ดิน+
ทรัพย์สิน
จัดทาแผนการพัฒนาให้
3 เหมาะสมกับพื้นที่และศึกษา
ความเป็นไปได้
นาเสนอคณะทางานพิจารณา
4 แผนดาเนินการ

5

นาเสนอและขออนุมัติ
โครงการ คกอ.

๒๓

ดตังสื่อประชำสัโครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์องค์กำรสะพำนปลำ
๑. หลักกำรและเหตุผล
สืบเนื่องจำกองค์กำรสะพำนปลำเป็นรัฐวิสำหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินกิจกำร
ให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนทำงกำรประมงและกิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนกำรทำประมง ดังนั้นจึงมีควำม
จำเป็ น ต้องมีกำรเผยแพร่ป ระชำสัมพัน ธ์ผลงำนและกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เป็นบทบำท ภำรกิจ หน้ำที่ขององค์กำร
สะพำนปลำ รวมถึงควำมรู้ ที่เป็ น ประโยชน์ ต่อชำวประมง ผู้ ป ระกอบธุรกิจประมง และประชำชนทั่ว ไป โดย
ดำเนินกำรให้สอดคล้องกับกับแนวนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติ และนโยบำยกำรดำเนินงำนของ
องค์กำรสะพำนปลำที่ได้รับมำจำกคณะกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุดซึ่งควบคุมดูแลองค์กำรสะพำนปลำ
ดังนั้น แผนกประชำสัมพันธ์ สำนักงำนอำนวยกำร ซึ่งได้ดำเนินงำนทั้งด้ำนหน้ำที่หลักและหน้ำที่ อื่น
ๆ ในกำรเผยแพร่กิจกรรมต่ำง ๆ ขององค์กำรสะพำนปลำ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำนที่นำมำซึ่ง
ควำมเจริญของสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง ตลำดกลำงสินค้ำสัตว์น้ำและอุตสำหกรรมประมง รวมถึงส่งเสริม
ฐำนะสวัสดิกำรของชำวประมง ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทำประมง สหกรณ์ประมงและสมำคมต่ ำง ๆ โดยอำศัยสื่อ
หรือช่องทำงกำรประชำสัมพั น ธ์ที่มีป ระสิ ทธิภ ำพครอบคลุ มกลุ่มเป้ำหมำย แต่เนื่องจำกองค์กำรสะพำนปลำเป็ น
รัฐวิสำหกิจขนำดเล็กและงบประมำณด้ำนกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์มีจำนวนจำกัด ดังนั้นกำรเลือกใช้สื่อ จึงต้อง
คำนึงถึงงบประมำณและผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้กำรประชำสัมพันธ์เกิดสัมฤทธิ์ผลตำมวัตถุประสงค์
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงำนขององค์กำรสะพำนปลำให้ชำวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง
หน่ ว ยงำนภำครั ฐ และเอกชน สื่ อมวลชน ประชำชนทั่ ว ไป และหน่ ว ยงำนที่ เกี่ย วข้องได้ รับ ทรำบเกี่ยวกั บ กำร
ดำเนินงำนและผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรสะพำนปลำและให้ควำมร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ เพื่อให้ชำวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชำชน
ทั่วไป และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปรับปรุงวิธีกำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำอำชีพประมง
๒.๓ เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ชำวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
สื่อมวลชน ประชำชนทั่วไป และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำใจในบทบำท ภำรกิจ และหน้ำที่ขององค์กำรสะพำนปลำ
๒.๔. เพื่อสนับสนุนแผนงำนทำงด้ำนกำรตลำดและกำรขยำยบริกำรของตลำดกลำงสินค้ำสัตว์น้ำ
๒.๕ เพื่ อกระตุ้น เตือ นให้ ป ระชำชนตระหนั กในควำมส ำคั ญ ของทรัพ ยำกรธรรมชำติ และสำมำรถ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนรู้จักแนวทำงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพิ่มพูนทรัพยำกรธรรมชำติให้ คง
อยู่ตลอดไป
๓. เป้ำหมำยของโครงกำร
ชำวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชำชนทั่วไป และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรู้จักและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กำรสะพำนปลำมำกยิ่งขึ้น และให้ควำมร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
๔. ระยะเวลำดำเนินกำร
๑ ปี (๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓)

๒๔

๕. งบประมำณ
งบประมำณองค์กำรสะพำนปลำ เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท
- สื่อโทรทัศน์ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท
- สื่อวิทยุ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท
- สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บำท
- สื่อ Social Media เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท
- งำนอีเว้นท์ต่ำง ๆ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท
๖. สถำนที่ดำเนินงำน
- สำนักงำนองค์กำรสะพำนปลำ
- สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงในสังกัดองค์กำรสะพำนปลำ
๗. รำยละเอียดของโครงกำร
นำโครงกำรที่ปฏิบัติกำรในปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ที่น่ำสนใจ หรือมีผลต่อภำพลั กษณ์ขององค์กำร
สะพำนปลำมำจัดทำเป็นสปอต สำรคดี บทควำม สกู๊ปข่ำว ข่ำวประชำสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำน
ทำงสถำนีโทรทัศน์ สถำนีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อ Social Media รวมทั้งจัด
งำนอีเว้นท์ เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำรด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
๑) ด้ำนพัฒนำกำรตลำดสินค้ำสัตว์น้ำให้ได้มำตรฐำน
๒) ด้ำนส่งเสริมกำรทำประมงอย่ำงถูกกฎหมำยและยั่งยืน
๓) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง
๔) ด้ำนเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินธุรกิจ
๕) ด้ำนงำนประจำและโครงกำรพิเศษ
๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ ชำวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชำชนทั่วไป
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนและผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรสะพำนปลำมำกยิ่งขึ้น
๘.๒ ชำวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชำชนทั่วไป
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำในบทบำท ภำรกิจ และหน้ำที่ขององค์กำรสะพำนปลำมำกยิ่งขึ้น
๘.๓ ชำวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชำชนทั่ วไป
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงโครงกำรและควำมช่วยเหลือต่ำง ๆ ที่องค์กำรสะพำนปลำดำเนินกำรอยู่ทั้งปัจจุบัน
และอนำคต
๘.๔ ชำวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชำชนทั่วไป
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้กำรยอมรับและมีทั ศนคติที่ดีกับองค์กำรสะพำนปลำ อันจะส่งผลถึงภำพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กำรสะพำนปลำต่อไป
๙. กำรบริหำรจัดกำร
บริหำรจัดกำรโดย แผนกประชำสัมพันธ์ สำนักงำนอำนวยกำร

๒๕

๑๐. ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ข้อมูลมีควำมล่ำช้ำและยังไม่ครบถ้วน
๑๑. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ

๑.
๒.

๓.

๔.

กิจกรรม

๒๕๖๒
๒๕๖๓
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

กำรจัดทำแผนประชำสัมพันธ์
กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนพัฒนำกำรตลำด
สินค้ำสัตว์น้ำให้ได้มำตรฐำน โดยจัดทำ
เป็น สปอต สำรคดี บทควำม สกู๊ปข่ำว
ข่ ำ วป ระช ำสั ม พั น ธ์ เพื่ อเผ ยแพ ร่
ประชำสั ม พั น ธ์ผ่ ำนทำงสถำนี โทรทั ศ น์
สถำนี วิ ท ยุ หนั ง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสำร
วำรสำร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อ Social
Media
กำรประชำสั มพั น ธ์ด้ ำนส่ งเสริ ม กำรท ำ
ประมงอย่ำงถูกกฎหมำยและยั่งยืน
โดยจัดทำเป็นสปอต สำรคดี บทควำม
สกู๊ ป ข่ ำ ว ข่ ำ วประชำสั ม พั น ธ์ เพื่ อ
เผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช ำสั ม พั น ธ์ ผ่ ำน ท ำ ง
สถำนีโทรทัศน์ สถำนีวิทยุ หนังสือพิมพ์
นิตยสำร วำรสำร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และ
สื่อ Social Media
กำรประชำสั ม พั น ธ์ด้ ำ นกำรเสริ ม สร้ ำ ง
สังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง โดยจัดทำ
เป็นสปอต สำรคดี บทควำม สกู๊ปข่ำว
ข่ ำ วป ระช ำสั ม พั น ธ์ เพื่ อเผ ยแพ ร่
ประชำสั ม พั น ธ์ผ่ ำนทำงสถำนี โทรทั ศ น์
สถำนี วิ ท ยุ หนั ง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสำร
วำรสำร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อ Social
Media

๒๖

ลำดับ

กิจกรรม

๕.

กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยจัดทำเป็นสปอต
สำรคดี บทควำม สกู๊ปข่ำว
ข่ำวประชำสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์
สถำนีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร
วำรสำร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อ Social
Media
กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนงำนประจำและ
โครงกำรพิเศษ โดยจัดทำเป็นสปอต
สำรคดี บทควำม สกู๊ปข่ำว
ข่ำวประชำสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์
สถำนีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร
วำรสำร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อ Social
Media
กำรติดตำมและประเมินผล

๖.

๗.

๒๕๖๒
๒๕๖๓
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

๒๗

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ขยำยกำรส่งเสริมอำชีพและควำมเป็นอยู่ชำวประมง
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมกำรใช้องค์ควำมรู้ด้ำนธุรกิจประมง
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมและยกระดับกำรพัฒนำอำชีพชำวประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนำเครือข่ำยชำวประมง
ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๕ โครงกำร
๑) โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้กำรทำประมงถูกกฎหมำยอย่ำงยั่งยืน
๒) โครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์กำรสะพำนปลำ
๓) โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้มำตรฐำนสุขอนำมัยสะพำนปลำท่ำเทียบเรือประมง
๔) โครงกำรสินค้ำประมงถูกกฎหมำยตรวจสอบย้อนกลับได้ปลอดภัยจำกสำรฟอร์มำลิน
๕) โครงกำรสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอำชีพกำรประมงอย่ำงถูกกฎหมำย (โครงกำร๑๖)

๒๘

โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้กำรทำประมงถูกกฎหมำยอย่ำงยั่งยืน
๑. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่ประเทศไทย ได้ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรทำประมงผิดกฎหมำย ตำมที่ได้รับ ประกำศเตือนจำก
สหภำพยุโรปถึงกำรจัดให้มีมำตรกำรป้องกันและยับยั้ง กำรขจัดกำรทำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้
กำรควบคุม (Illegal Unreported Unregulated Fishing, IUU Fishing) อันก่อให้ เกิดผลเสี ยต่อภำคธุรกิจประมง
และประเทศโดยรวม ซึง่ รัฐบำลได้ยกระดับกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้ถือเป็นปัญหำของประเทศ และกำหนดเป็นวำระ
แห่งชำติที่ทุกภำคส่วน จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหำให้สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และได้ออกมำตรกำร
ทำงกฎหมำยในกำรควบคุม เฝ้ำระวัง สืบค้นและตรวจสอบกำรประมง โดยกำรออกพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ.
๒๕๕๘ และ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุม ป้องกันกำรทำประมงที่มิได้กำหนดไว้ตำม พรก.
ดังกล่ำว อันจะทำให้ประเทศไทยถูกลดระดับควำมน่ำเชื่อถือ และ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยเกี่ยวกับกำร
ส่งออกอำหำรทะเลไปยังประเทศกลุ่มสหภำพยุโรป ทั้งนี้ เพื่อขจัดกำรทำประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย คุ้มครองกำร
ใช้แรงงำนภำคประมง และรักษำไว้ ซึ่งทรัพยำกรทำงทะเลที่มีอยู่อย่ำงจำกัด
ด้วยมำตรกำรดังกล่ำวข้ำงต้น จึงส่งผลให้ สหภำพยุโรปประกำศปลดใบเหลืองให้แก่ประเทศไทย เมื่อ
เดือนมกรำคม ๒๕๖๒ เพื่อแสดงกำรยอมรับต่อควำมก้ำวหน้ำของกำรแก้ไขปัญหำกำรทำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำร
รำยงำน และไร้กำรควบคุม (IUU) ของไทย ซึ่งมีพัฒนำกำรมำอย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่ไทยได้รับสถำนะใบเหลืองเมื่อปี
๒๕๕๘ จนประสบควำมสำเร็จในกำรยกระดับอุตสำหกรรมกำรประมงของไทย ทั้งระบบเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลใน
ปัจจุบัน
องค์กำรสะพำนปลำ ในฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งมีภำรกิจให้บริกำรสะพำนปลำ ท่ำเทียบเรือประมง
ในกำรขนถ่ำย ตลำดซื้อขำยสัตว์น้ำ ให้กับชำวประมง แพปลำ เรือประมง ธุรกิจแปรรูป สัตว์น้ำ ธุรกิจต่อเนื่องด้ำนกำร
ประมงและประชำชนทั่วไป (กลุ่มเป้ำหมำย) จึงได้ ยึดนโยบำยของรัฐบำล อย่ำงต่อเนื่องในกำรแก้ไขปัญหำกำรทำ
ประมงผิดกฎหมำย ในกำรส่งเสริมควำมรู้ในมิติต่ำง ๆ อำทิ กฎหมำยกำรทำประมงและกำรใช้แรงงำนข้ำมชำติ กำร
ป้องกันกำรทำประมงที่ผิดกฎหมำย กำรจดทะเบียนเรือกำรรำยงำนกำรทำประมงฯลฯ เป็นต้น ตำมพระรำชกำหนด
และมำตรฐำนของสหภำพยุโรป หรือ EU และระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับสำหรับเรือธงไทย เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกระบวนกำรตรวจสอบย้อนกลับฯตั้งแต่กำรจับสัตว์น้ำ กำรขนถ่ำย กำรชั่ง (ด้วยเครื่องชั่งระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
แบบไร้สำยขององค์กำรสะพำนปลำ) ที่มีควำมถูกต้อง แม่น ยำ รวดเร็ว ตรวจสอบได้ กำรรำยงำนปริมำณสัตว์น้ำ โดย
สำมำรถนำข้อมูลดังกล่ำวไปออกหนังสือกำกับกำรซื้อขำยสัตว์น้ำ (MCPD) และยังเป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อนนโยบำย
รัฐ บำลไปสู่กำรปฏิบัติ ถือเป็ นกำรพัฒ นำ ยกระดับ กำรประมงไทย ด้ำนเศรษฐกิจของประเทศให้ ยั่งยืน เพื่อไปสู่
ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย
ดังนั้ น องค์กำรสะพำนปลำ จึงกำหนดโครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้กำรทำประมงถูกกฎหมำยอย่ำง
ยั่งยื น เพื่ อสนั บ สนุ น อุด หนุ น ช่ว ยเหลื อ ส่ งเสริม ควำมรู้ ด้ำนธุรกิจกำรท ำประมงถูกกฎหมำย ตลอดจน กำรน ำ
เทคโนโลยีมำจัดทำขั้นตอนกำรตรวจสอบย้อนกลับสำหรับเรือธงไทย เพื่อรักษำควำมสมดุลทรัพยำกรธรรมชำติทำง
ทะเลให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ ในควำมรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยำกรธรรมและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ โดยคำดหวังว่ำกลุ่มเป้ำหมำยจะนำควำมรู้ที่ได้ไปทำประมงสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำประมง เป็นอำชีพที่เข้มแข็ง
สร้ ำ งรำยได้ และพั ฒ นำเป็ น อุ ต สำหกรรมประมง ยกระดั บ ป็ น ศู น ย์ ก ลำงตลำดสั ต ว์ น้ ำและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์
มำตรฐำนสำกล ให้กับประเทศ ถือเป็นควำมร่วมมือในเชิงบูรณำกำร ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมอำชีพประมง
ของประเทศ ให้ยั่งยืนสืบต่อไป
๒๙

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นเครื่องมือ กลไก ของรัฐบำล ในกำรแก้ไข ลดปัญหำ กำรทำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำร
รำยงำน ไร้กำรควบคุม (IUU Fishing) ดูแลสังคม และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้ยั่งยืน
และตลอดไป
๒. เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้และเข้ำใจ นำไปพัฒนำ ยกระดับ สินค้ำประมง สร้ำงอำชีพประมง
ที่ได้ตำมมำตรฐำนสำกลและประกำศของกรมประมง
๓. เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำย เข้ำใจขั้นตอน และวิธีดำเนินกำรต่ำงๆ ในกำรขนถ่ำยสัตว์น้ำและกำรออก
หนังสือกำกับกำรซื้อขำยสัตว์น้ำ (MCPD) ด้วยระบบกำรจัดเก็บข้อมูลเครื่องชั่งดิจิตอลที่ถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำ สร้ำง
ควำมน่ำเชื่อถือ และตรวจสอบได้
๔. เพื่อยกระดับให้ สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำเป็นผู้ นำต้นแบบ
สถำนที่ขนถ่ำยสัตว์น้ำ และสินค้ำประมงที่ได้มำตรฐำนสำกล
๕. เพื่อให้ทุกภำคส่วน ได้มีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง ควบคุม ป้องกันกำรทำประมงที่ ผิดกฎหมำย
ป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรทำงทะเลที่มีอยู่อย่ำงจำกัด ที่จะส่งผลกระทบควำมเสียหำยต่อธุรกิจประมงของประเทศ
๓. เป้ำหมำย
ชำวประมง เจ้ำของกิจกำรแพปลำ เจ้ำของเรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำ ธุรกิจต่อเนื่องด้ำนกำร
ประมง และประชำชนทั่วไป เข้ำร่วมโครงกำรละไม่น้อยกว่ำ ๕๐ คน
๔. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓
๕. งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ของสำนักงำนส่งเสริมกำรประมง จำนวน ๒ ครังๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บำท
๖. สถำนที่ดำเนินกำร
สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำ
๗. วิธีดำเนินโครงกำร
๑ . ด ำเนิ น ก ำร ต ำ ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ำร ป ร ะ จ ำปี โด ย ส ำนั ก งำน ส่ งเส ริ ม ก ำร ป ร ะ ม ง
ฝ่ำยสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง หน่วยงำนท้องถิ่น ประมงจังหวัด หรือหน่วยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสำน
รวบรวมคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย ในเชิงบูรณำกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประโยชน์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. ดำเนินกิจกรรมตำมกำหนดกำรของโครงกำรฯ ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำม ควำมเหมำะสมและ
สถำนกำรณ์ ควำมเป็นจริง
๓. ประเมินผลกำรฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบก่อนกำรฝึกอบรม (pre-test) และหลังกำรฝึกอบรม
(post test) ประมวลผลและสรุปผล
๔. สร้ำงเครือข่ำยแนวร่วมในกำรนำควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำ ผ่ำนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ พร้อม
กำรประเมินทำงแบบทดสอบ
๕. จัดทำรำยงำนผลกำรฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ และผู้บริหำรองค์กำรสะพำนปลำ
๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้
๑. ช่ ว ยรั ฐ บำล ในกำรแก้ ไขปั ญ หำลดกำรท ำประมงที่ ผิ ด กฎหมำยอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง กระตุ้ น ให้
กลุ่มเป้ำหมำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรทำประมง ลดกำรใช้แรงงำนผิดกฎหมำย ลดกำรค้ำมนุษย์
๓๐

๒. กลุ่มเป้ำหมำยจะมีควำมเชื่อมั่นและมั่นใจ ในกำรให้บริกำรขนถ่ำยสัตว์น้ำที่ผ่ำน สะพำนปลำและ
ท่ ำเที ย บเรื อ ประมงขององค์ ส ะพำนปลำ ด้ ว ยระบบที่ ได้ ม ำตรฐำน ถู กสุ ข อนำมั ย ที่ ดี สร้ำงมู ล ค่ ำเพิ่ ม สิ น ค้ ำและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ขำยได้ในรำคำเป็นธรรม ถือเป็นกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนสินค้ำประมง ตำมมำตรฐำนของ
กรมประมง
๓. กลุ่ มเป้ ำหมำยจะมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเชื่อมั่น ในระบบกำรบันทึ กและกำรจัดเก็บข้อมู ล
ปริมำณสัตว์น้ำด้วยเครื่องชั่งดิจิตอลอัตโนมัติไร้สำย และสำมำรถใช้ข้อมูลในกำรออกหนังสือกำกับกำรซื้อขำยสัตว์น้ำ
(MCPD) ได้อย่ำงรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้องตำมประกำศของกรมประมง
๔. กลุ่มเป้ำหมำยจะมีจิตสำนึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรทำประมงอย่ำงถูกกฎหมำย ไม่ต้อง
ย้ำยถิ่นฐำน ลดปั ญหำอำชญำกรรม ลดกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนเข้ำเมืองหลวง เกิดควำมรักควำมเข้ำใจสร้ำงควำม
อบอุ่นในครอบครัวและสังคม ประเทศชำติมำกขึ้น
๑๐. ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๑. ด้ำนกำรบริหำรโครงกำร เนื่องจำกต้องร่วมมือกับสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง หน่วยงำน
ภำยนอกเช่น องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ประมงจังหวัด สมำคมประมงจังหวัด กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ซึ่ง
อยู่เหนื อกำรควบคุม ทำให้มีควำมเสี่ย งในระดับปำนกลำง อำจจะทำให้ กำรดำเนินโครงกำรไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เป้ำหมำยที่วำงไว้ แต่หำกก่อนดำเนินโครงกำรฯ มีกำรสำรวจพื้นที่ ทำควำมเข้ำวิธีกำรในกิจกรรมใดๆก่อนแล้วประเมิน
ควำมเป็นไปได้ ก็จะทำให้ระดับควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒. ด้ำนงบประมำณ เนื่องด้วยกองทุนส่งเสริมกำรประมง เป็นเงินที่ได้รับจำกส่วนแบ่งของกำรจัดเก็บ
รำยได้ค่ำบริกำรของสะพำนปลำกรุงเทพ แห่งเดียวหำกสะพำนปลำกรุงเทพ มีรำยได้ลดลง ส่งผลต่อฐำนะกำรเงินของ
กองทุนส่งเสริมฯ ด้วย จึงมีควำมเสี่ยงในระดับมำก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรดำเนินโครงกำรฯ กิจกรรมต่ำง ๆ
แต่หำกคณะกรรมกำรและผู้บริหำรองค์กร กำหนดเป็นนโยบำยให้เพิ่มเงินกองทุน ด้วยกำรจัดเก็บรำยได้ดังกล่ำวจำก
สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือทุกที่ขององค์กำรสะพำนปลำ และจำกกำรบริจำค หรือให้เงินสมทบ จำกหน่วยงำนของ
รัฐบำลและภำคเอกชน ก็จะทำให้ควำมเสี่ยงด้ำนงบประมำณ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. ด้ำนบุคลำกร ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงกำรและกิจกรรม มีจำนวนน้อยไม่สัมพันธ์ กับโครงกำรฯ
และกิจกรรมที่รับผิดชอบ อีกทั้งต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ จิตอำสำซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องเสียสละเวลำ กำย ใจ ใน
กำรดำเนินโครงกำรฯ ที่เกี่ยวกับด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสังคมปัจจุบันให้
ควำมสำคัญมำก โดยอำจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กำรสะพำนปลำด้วย ถือเป็นควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง แต่หำก
มีจำนวนบุคลำกรที่พอเพียงและมีจิตอำสำ และมีควำมเข้ำใจในกำรรับผิดชอบที่จะดำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ
อย่ำงมีประสิทธิผล และประสิทธิภำพตำมวัตถุประสงงค์เป้ำหมำยโครงกำรที่กำหนดไว้ ก็ทำให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
๔. ด้ำนภำพพจน์ขององค์กำรสะพำนปลำ ในฐำนะเป็นหน่วยงำนที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้ำหมำย ในด้ำน
กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อ มทำงทะเล หำกไม่ให้ควำมสำคัญ
ด้ำนนี้ โดยไม่มีกำรดำเนินโครงกำรฯ ซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรแสดงเจตนำรมณ์ ส่งเสริม อุดหนุนช่วยเหลือในด้ำนนี้แล้ว
ก็อำจจะส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ ชื่อเสียงขององค์กำรสะพำนปลำได้ ในระดับปำนกลำง แต่ห ำกมีกำรดำเนิน
โครงกำรฯ ซึ่ งเป็ น กิ จ กรรมที่ ส ำมำรถสร้ ำงควำมสั ม พั น ธ์ เชื่ อมโยงเชิ งบู รณำกำรในกำรมี ร่ว มกั บ กลุ่ ม เป้ ำหมำย
หน่วยงำนของภำครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรต่ำงๆ และประชำชนโดยทั่วไป ให้รับรู้รับทรำบ ก็อำจจะส่งผลต่อ
ควำมเสี่ยงในด้ำนชื่อเสียง กำรสร้ำงภำพลักษณ์ ควำมเชื่อมั่น ควำมรู้สึกที่ดีต่อองค์กร อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓๑

๑๑. แผนกำรดำเนินงำน
ลำ
ดับ

กิจกรรม

๑.

เสนอโครงกำรฯ
ประสำน รวบรวม
คัดเลือก สถำนที่
กลุ่มเป้ำหมำย
ดำเนินกิจกรรม
ตำมกำหนดกำร
ประเมินผลกำร
ดำเนินกิจกรรม
จัดทำรำยงำนผล
กำรฝึกอบรมเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชำ

๒.
๓.
๔.

๒๕๖๒

๒๕๖๓

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

๓๒

โครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์กำรสะพำนปลำ
๑. หลักกำรและเหตุผล
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๕๐ (๘) “บุคคลมีหน้ำที่ ร่วมมือ
และสนับสนุนกำรอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ รวมทั้งมรดก
ทำงวัฒนธรรม” และมำตรำ ๕๗ (๒) “รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษำ ฟื้นฟู บริหำรจัดกำร และใช้หรือจัดให้มี
กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้เกิดประโยชน์อย่ำงสมดุล
และยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ที่มีเป้ำหมำยต้องให้ประชำชนและ
ชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุน สร้ำงควำมมั่นคง กำรเติบโต ต่อสังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม อย่ำงยั่งยืน
องค์ ก ำรสะพำนปลำ ในฐำนะเป็ น หน่ ว ยงำนรั ฐ วิ ส ำหกิ จ สั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใ ห้
ควำมสำคัญกับเรื่องดังกล่ำว จึงได้กำหนดนโยบำยสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญ ให้กำรสนับสนุนนโยบำย
ของรัฐบำลและผู้บริหำรองค์กร ในฐำนะหน่วยงำนใกล้ชิดกับนักเรียน นักศึกษำ ชำวประมง ประชำชน ชุมชน ท้องถิ่น
ภำครัฐ ภำคเอกชน สมำคม มูลนิธิ ฯลฯ (กลุ่มเป้ำหมำย) และได้ดำเนินนโยบำยให้กำรสนับสนุน ส่งเสริม อุดหนุนและ
ช่วยเหลือ ด้วยกำรจัดทำ โครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์กำรสะพำนปลำ ส่งเสริมกำรทำกิจกรรมในรูปแบบต่ำง ๆ
อำทิ กำรรณรงค์กำจัดและไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำสำธำรณะ ขยำยพันธุ์สัตว์น้ำ เพิ่มแหล่งน้ำธรรมชำติ
รวมถึงกำรรณรงค์ห้ำมจับและซื้อขำยสัตว์น้ำสงวนและคุ้มครอง รณรงค์ กำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์จับสัตว์น้ำที่ถูกต้อง
ตำมที่ก ฎหมำยกำหนด
กำรดำเนิ น ธุรกิจประมงโดยไม่ท ำลำยทรัพ ยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อมอย่ำงมี
จิตสำนึก กำรบริหำรกำรจัดกำรมลพิษทำงน้ ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อย่ำง
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมหน่วยงำน ต่ำง ๆ ในกำรเข้ำร่วมกิ จกรรมในลักษณะดูแล รักษำ อนุรักษ์
สภำพแวดล้อมหรือแหล่งน้ำธรรมชำติ เพื่อเป็นกลไกเชื่อมโยงระหว่ำงกลุ่มเป้ำหมำยกับองค์กร ในกำรสร้ำงควำม
เชื่ อ มั่ น ภำพลั ก ษณ์ ที่ ดี ต่ อ องค์ ก ร ด้ ว ยกำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำรแสดงควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เป็ น มิ ต รต่ อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อกำรยอมรับ ควำมไว้ใจ ในสำยตำกลุ่มเป้ำหมำย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ประชำชนทั่วไปดีขึ้น
องค์กำรสะพำนปลำ จึงได้จัด โครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์กำรสะพำนปลำ ขึ้นโดยมอบหมำยให้
สำนั กงำนส่ งเสริมกำรประมง ร่วมด้วยฝ่ำยสะพำนปลำ ท่ ำเทียบเรือประมง และหน่วยงำนองค์ก รต่ำงๆ ที่ร้องขอ
ดำเนินโครงกำรฯ ในรูปแบบกิจกรรม กำรมีส่วนร่วมในเชิงส่งเสริมสังคม ช่วยเหลือชุมชน ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้ำระวัง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สร้ำงจิตสำนึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้ำงกลุ่มอำสำ ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้อง ให้คงอยู่อย่ำงมั่นคง อยู่คู่กับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศได้อย่ำงมีเสถียรภำพให้กับชนรุ่นหลังได้สืบต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มเป้ ำหมำย แสดงกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงฟื้นฟู และ
อนุรักษ์สัตว์น้ำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
๒.๒ เพื่อให้ประชำชนที่อำศัยอยู่ในชุมชนและใกล้เคียง ได้มีสัตว์น้ำ แหล่งจับสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น สำมำรถ
นำมำสร้ำงรำยได้เลี้ยงดูครอบครัว และควำมมั่นคงในอำชีพกำรทำประมง อย่ำงยั่งยืน
๒.๓ เพื่อให้กลุ่มเป้ำ ดูแล อนุรักษ์แหล่งน้ำ และเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำ ตำมธรรมชำติ ให้คงอยู่ต่อไป
๒.๔ เพื่อสร้ำงควำมสมดุลในกำรอนุรักษ์และกำรนำทรัพยำกรธรรมชำติไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจ
๒.๕ เพื่ อปลู กจิ ตส ำนึ ก สร้ ำงกลุ่ ม อำสำ ด้ว ยกำรให้ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ ถูกต้ อง และให้ ตระนั กถึ ง
ควำมสำคัญทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำลำย เปลี่ยนเป็นดูแล
อนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบต่อไป
๓๓

๓. เป้ำหมำย
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำรๆ ละไม่น้อยกว่ำ ๕๐ คน
๔. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ตุลำคม ๒๕๖๒ – กันยำยน ๒๕๖๓)
๕. งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ของสำนักงำนส่งเสริมกำรประมง จำนวน ๒ ครั้งๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บำท
๖. สถำนที่ดำเนินกำร
๖.๑ สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง ขององค์กำรสะพำนปลำ
๖.๒ องค์กรส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ร้องขอ
๗. วิธีดำเนินโครงกำร
๗.๑ ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี โดยสำนักงำนส่งเสริมกำรประมง ประสำนหน่วยงำน
สะพำนปลำ ท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำ องค์กรส่วนท้องถิ่น แพปลำ สมำคม มูลนิธิหรือหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมกลุ่มเป้ำหมำย คัดเลือกสถำนที่ กำหนดรูปแบบกิจกรรมในกำรดำเนิน
โครงกำรฯ
๗.๒ ดำเนินโครงกำรฯ กำหนดรูปแบบกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เหมำะสมแต่ละสถำนที่
๗.๓ ประเมินผลกำรดำเนินโครงกำรฯ ตำมกิจกรรมต่ำง ๆ
๗.๔. สร้ำงเครือข่ำยแนวร่วม ผ่ำนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ พร้อมกำรประเมิน ควำมพึงพอใจ
๗.๔ จัดทำรำยงำนผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ
๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ
๑) ให้กลุ่มเป้ ำหมำย มีแหล่งที่อยู่อำศัยสัตว์น้ำ ขยำยพื้นที่ และแพร่พันธุ์สัตว์น้ำ มำกขึ้น ทำให้ มี
แหล่งที่หำรำยได้เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปเลี้ยงดูครอบครัว และพัฒนำเป็นอุตสำหกรรมครัวเรือนได้
๒) ชุมชนท้องถิ่นมีทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์ กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถประกอบอำชี พในท้องถิ่น
อยู่กับครอบครัว และก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชนมำกขึ้น
ทำงด้ำนสังคม
๑) ท้องถิ่นน่ำอยู่อำศัย กลุ่มเป้ำหมำยให้ร่วมมือช่วยกันดูแลระบบนิเวศน์ธรรมชำติและแหล่งน้ำ
๒) ลดกำรทำประมงที่ผิดกฎหมำย สร้ำงวัฎจักรธรรมชำติอย่ำงสมดุลย์ เกิดห่วงโซอำหำรได้
๓. มีกลุ่มจิตอำสำฟื้นฟู อนุรักษ์ ดูแล ป้องกัน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสู่กำรปฏิบัติ
๙. กำรบริหำรจัดกำร
สำนั กงำนส่งเสริมกำรประมง องค์กำรสะพำนปลำ และหน่ว ยงำนภำครัฐและเอกชน สมำคมมูล นิธิ
องค์กรส่วนท้องถิ่น ที่ร้องขอ
๑๐. ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๑. ด้ำนกำรบริหำรโครงกำร เนื่องจำกมีต้องร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุม ทำให้
มีควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง แต่หำกก่อนดำเนินกิจกรรมใดๆ แล้ว มีกำรสำรวจลงพื้นที่และประเมินควำมเป็นไปได้
ก็จะทำให้ระดับควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒. ด้ำนงบประมำณ เนื่องด้วย กองทุนส่งเสริมกำรประมง เป็นเงินที่ได้รับจำกส่วนแบ่งของกำรจัดเก็บ
รำยได้ในกำรบริกำร ของสะพำนปลำกรุงเทพ ดังนั้น หำกสะพำนปลำกรุงเทพ มีรำยได้ลดลง ส่งผลต่อฐำนะกำรเงิน
๓๔

ของกองทุนส่งเสริมฯ ด้วย จึงมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับมำก เพรำะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรดำเนิ นโครงกำร แต่หำก
กำหนดให้มีกำรจัดเก็บรำยได้ดังกล่ำวไม่จำกัดเฉพำะที่สะพำนปลำกรุงเทพ ก็จะทำให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. ภำพพจน์ขององค์กำรสะพำนปลำ ในด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ถือเป็นกิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม ที่สร้ำงควำมเชื่ อมั่น ภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กำรสะพำนปลำอีกมิติหนึ่ง หำกไม่
ดำเนินโครงกำรฯ ก็อำจมีผลกระทบต่อภำพพจน์ ชื่อเสียงขององค์กำรสะพำนปลำได้ ในระดับปำนกลำง แต่หำกให้
ดำเนิ น กิจ กรรมอย่ ำงต่ อเนื่ อง ให้ รับ รู้ ป ระโยชน์ของกำรดำเนิน โครกำรแล้ ว ก็จะส่ งผลต่อกำรยอมรับในชื่อเสี ย ง
ภำพลักษณ์ขององค์กำรสะพำนปลำในสำยตำกลุ่มเป้ำหมำย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและประชำชนทั่วไปดีขึ้น
๑๑. แผนกำรดำเนินงำน
ลำ
ดับ

กิจกรรม

๑.

เสนอแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี ประสำน
คัดเลือกสถำนที่
กลุ่มเป้ำหมำย
ดำเนินกิจกรรม ตำม
กำหนดกำร
ประเมินผลกำรดำเนิน
กิจกรรม
จัดทำรำยงำนผลกำรทำ
กิจกรรม เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชำ

๒.
๓.
๔.

๒๕๖๒

๒๕๖๓

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

๓๕

โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้มำตรฐำนสุขอนำมัยสะพำนปลำ และท่ำเทียบเรือประมง
๑. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่ผู้ บ ริห ำรองค์กำรสะพำนปลำ ได้กำหนดนโยบำยให้ จัดทำโครงสร้ำงและสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงทุกที่ และให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำกิจกำรประมง โดยมุ่งหวังให้สะพำนปลำ
และท่ ำเที ย บเรื อประมงทุ กแห่ งขององค์ ก ร เป็ น สะพำนปลำ ท่ ำเที ย บเรือ ที่ เป็ น ต้น แบบและเป็ น ที่ ยอมรับ ของ
กลุ่มเป้ำหมำยและผู้บริโภคภำยในประเทศ รวมถึงจะเป็นศูนย์กลำงตลำดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ของไทยที่ส่งสินค้ำสัตว์
น้ำออกได้ตำมมำตรฐำน EU สอดรับกับประกำศของกรมประมง เรื่อง มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยท่ำเทียบเรือประมง
สะพำนปลำ กิจกำรแพปลำ หรือตลำดกลำงซื้อขำยสัตว์น้ำ และหลักเกณฑ์ในกำรออกหนังสือรับรอง พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบำล ได้กำหนดเป็นนโยบำยสำคัญในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสุขอนำมัยของสะพำน
ปลำท่ำเทีย บเรือ กิจ กำรแพปลำ สถำนประกอบกำรแปรรูป เพื่อให้ สุขอนำมัยสะพำนปลำท่ำเทียบเรือประมงได้
มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล
องค์กำรสะพำนปลำ ในฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐ ภำยใต้ภำรกิจในกำรให้บริกำรของสะพำนปลำ ท่ำเทียบ
เรือประมง เป็ น สถำนที่ขนถ่ำย ซื้อขำยสัตว์น้ ำ ให้ กับชำวประมง แพปลำ เรือประมง ธุรกิจแปรรูปสั ตว์น้ำ ธุรกิจ
ต่อเนื่องกำรประมงและประชำชนทั่วไป (กลุ่มเป้ำหมำย) จึงกำหนดนโยบำยขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนต่ำง
ๆ เกี่ยวกับมำตรฐำนสุขอนำมัยสะพำนปลำ ท่ำเทียบเรือประมง เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ ในควำมรับผิดชอบต่อสังคม
เศรษฐกิจด้ำนกำรประมงของประเทศ โดยสร้ำงองค์ควำมรู้ ด้ำนมำตรฐำนสุขอนำมัย ตำมประกำศของกรมประมง
และมำตรฐำนสำกล อีกทั้ง ส่งเสริมควำมรู้กำรกู้ภัยจำกกำรประกอบอำชีพประมง ซึ่งออกทำประมงในทะเลห่ำงไกล
เสี่ยงต่ออุบัติภัยต่ำงๆ อำทิ วำตภัย และ อุบัติเหตุต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรทำประมง ขณะเดียวกันยังสอดรับกับ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำประเทศ ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ในแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ข้อที่ ๕.๑๒ กำรป้องกันกำรทำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน ไร้กำร
ควบคุม และ ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกในกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำลไปสู่กำรปฏิบัติ ในกำรพัฒนำ
ยกระดับ กำรประมงไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน
ดังนั้น องค์กำรสะพำนปลำ จึงกำหนดโครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้มำตรฐำนสุขอนำมัยสะพำนปลำ ท่ำเทียบ
เรือประมง โดยคำดหวังว่ำกลุ่มเป้ำหมำยยังจะนำควำมรู้ที่ได้จำกโครงกำรนี้ ไปใช้ในกำรทำประมง และนำสินค้ำสัตว์
น้ำเข้ำสู่กระบวนกำรคัดแยก ขนย้ำย ซื้อขำย ก่อนขนถ่ำยและจำหน่ำยไปยังผู้ บริโภคเพื่อให้ ได้สิ นค้ำสั ตว์น้ำที่ส ด
สะอำด มีคุณภำพ ได้มำตรฐำนสุขอนำมัยที่ดี อีกทั้งสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้ นับเป็นกำรยกระดับสินค้ำสัตว์น้ำของ
ไทย ให้มีมำตรฐำนอำหำรปลอดภัย สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมทั้ง กำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยใน
กำรทำประมง จึงนับว่ำเป็นอีกหนึ่งกำรดำเนินกำรที่จะช่วยสร้ำงควำมมั่นใจในสินค้ำสัตว์น้ำของไทยแก่ผู้บริโภคทั้งใน
และต่ำงประเทศ และรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจของประเทศ ให้ยั่งยืนต่อไปได้
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้และเข้ำ ใจ มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยสะพำนปลำ ท่ำเทียบเรือประมง
กิจกำรแพปลำ ตลำดกลำงซื้อขำยสัตว์น้ำ และกำรดูแลรักษำมำตรฐำนคุณภำพของสัตว์น้ำ
๒. เพื่อสร้ำงควำมมั่น ใจให้กลุ่มเป้ำหมำยว่ำสะพำนปลำท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำ
มีมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยที่ดี ตำมประกำศของกรมประมง และสำกล
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๓. เพื่ อ เพิ่ มมำตรควำมรู้ด้ ำนควำมปลอดภั ย ในกำรประกอบอำชีพ ประมง เป็ น เครื่อ งมื อ ในกำรลด
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจำกกำรทำงำน มีคุณภำพชีวิตที่ดี
๔. เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยมีอำชีพ สร้ำงรำยได้ ไม่ต้องย้ำยถิ่นฐำน ลดปัญหำกำรย้ำยแรงงำนเข้ำเมืองหลวง
๕. เพื่อให้เศรษฐกิจด้ำนประมง สร้ำงควำมมั่นคงของประเทศอย่ำงยั่งยืน
๓. กลุ่มเป้ำหมำย
ชำวประมง เจ้ ำของกิจกำรแพปลำ เจ้ำของเรือประมง ธุรกิจแปรรูปสั ตว์น้ ำ ธุรกิจต่อเนื่องด้ำนกำร
ประมง และประชำชนทั่วไป เข้ำร่วมโครงกำรละไม่น้อยกว่ำ ๕๐ คน
๔. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓
๕. งบประมำณ
ป ระจ ำปี งบ ป ระม ำณ ๒ ๕ ๖ ๓ ของส ำนั กงำน ส่ ง เสริ ม กำรป ระม ง จ ำน วน ๒ ครั้ ง ๆ ล ะ
๕๐,๐๐๐ บำท
๖. สถำนที่ดำเนินกำร
สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำ
๗. วิธีดำเนินโครงกำร
๑. องค์กำรสะพำนปลำ ประสำนประมงจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น สำนักงำนสะพำนปลำและ
ท่ำเทียบเรือประมง รวบรวมคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร
๒. องค์กำรสะพำนปลำ ร่วมประสำน ประมงจังหวัด สำนักงำนสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง เชิญ
วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนสุขอนำมัย และ ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
๓. นักวิชำกำรด้ำนกำรประมง ด้ำนอนำมัย ด้ำนฝึกฝีมือ ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนประจำภำค
และจังหวัด เพื่อทำกำรบรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนสุขอนำมัยที่ดีตำมมำตรฐำน EU ท่ำเทียบเรือประมง สะพำนปลำ กำร
รักษำและแปรรูปสัตว์น้ำ รวมถึงมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น เพื่อเกิดควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ตอบข้อสงสัย เปิดโอกำสให้ซักถำม
๔. ประเมินผลกำรฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบก่อนกำรฝึกอบรม (pre-test) และหลังกำรฝึกอบรม (post
test) ประมวลผลและสรุปผล
๕. สร้ำงเครือข่ำยแนวร่วมในกำรนำควำมรู้ที่ ได้ไปพัฒนำ ผ่ำนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ พร้อม
กำรประเมินทำงแบบทดสอบ
๖. จัดทำรำยงำนผลกำรฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ และผู้บริหำรองค์กำรสะพำนปลำ
๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้
๑. กลุ่ มเป้ ำหมำยจะน ำควำมรู้ไปพัฒ นำและยกระดับให้ได้มำตรฐำนสุขอนำมัย ท่ำเทียบเรือประมง
สะพำนปลำ แพปลำ กำรขนถ่ำย กำรแปรูปสัตว์น้ำและธุรกิจต่อเนื่องตำมประกำศของกรมประมง
๒. กลุ่มเป้ำหมำยนำควำมรู้ กำรดูแล เก็บรักษำสัตว์น้ำและสินค้ำประมง ให้ถูกสุขอนำมัยมีคุณภำพได้
มำตรฐำนสำกล สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จำหน่ำยได้รำคำที่เป็นธรรม เป็นที่ต้องกำรของ
ตลำด และสร้ำงน่ำเชื่อถือของผู้บริโภคภำยในและนอกประเทศได้
๓. ผู้ปฏิบัติงำนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี ปรำศจำกควำมเจ็บป่วยจำกกำรทำงำนมีควำมปลอดภัย ในกำร
ทำงำน ย่อมนำไปสู่กำรเพิ่มผลผลิต มีควำมปลอดภัยจำกอุบัติเหตุ
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๔. กลุ่มเป้ำหมำยได้นำควำมรู้ไปพัฒนำอำชีพให้เกิดควำมมั่นคง สำมำรถสร้ำงเป็นรำยได้เลี้ยงครอบครัว
ไม่ต้องย้ำยถิ่นฐำน ลดปัญหำกำรใช้แรงงำนที่ผิดกฎหมำยเข้ำเมือง ลดกำรค้ำมนุษย์
๕. จะก่ อให้ เกิ ดควำมร่ว มมือ ทุ กภำคส่ ว นสำมำรถเชื่อมโยง ในกำรแก้ ไขปั ญ หำและผลกระทบของ
ประเทศ
๖. จะทำให้เศรษฐกิจด้ำนประมงที่ดีขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น จังหวัด ประเทศชำติ โดยรวม
มีควำมมั่นคง ยั่งยืนขึ้น
๗. ช่วยขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำลสู่กำรปฎิบัติในกำรป้องกัน ควบคุม เฝ้ำระวัง สืบค้น และตรวจสอบกำร
ประมง แก้ ไขปั ญ หำกำรท ำประมงผิ ด กฎหมำย (IUU Fishing) และ ปั ญ หำกำรค้ ำ มนุ ษ ย์ ข องประเทศไทย ที่ มี
ผลกระทบต่อกำรส่งออกสินค้ำสัตว์น้ำของไทย ตำมพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๐
๙. ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๑. ด้ำนกำรบริห ำรโครงกำร เนื่ องจำกมีต้องร่วมมือกับสะพำนปลำ ท่ำเทียบเรือประมง หน่วยงำน
ภำยนอก เช่น องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ประมงจังหวัด สมำคมประมงจังหวัด กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุม ทำให้มีควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง อำจจะทำให้กำรดำเนินโครงกำรไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เป้ำหมำยที่วำงไว้ แต่หำกก่อนดำเนินโครงกำรฯ มีกำรสำรวจพื้นที่ ทำควำมเข้ำวิธีกำรในกิจกรรมใดๆก่อนแล้วประเมิน
ควำมเป็นไปได้ ก็จะทำให้ระดับควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒. ด้ำนงบประมำณ เนื่องด้วยกองทุนส่งเสริมกำรประมง เป็นเงินที่ได้รับจำกส่วนแบ่งของกำรจัดเก็บ
รำยได้ในกำรบริกำร ของสะพำนปลำกรุงเทพ ดังนั้น หำกสะพำนปลำกรุงเทพ มีรำยได้ลดลง ส่งผลต่อฐำนะกำรเงิน
ของกองทุนส่งเสริมฯ ด้วย จึงมีควำมเสี่ยงในระดับมำก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรดำเนินโครงกำรฯ กิจกรรม
ต่ำงๆ แต่หำกมีกำรจัดเก็บรำยได้ดังกล่ำวไม่ จำกัดเฉพำะที่สะพำนปลำกรุงเทพ หรือคณะผู้บริหำรองค์กำร มีแนวทำง
กำหนดนโยบำย วิธีกำรจะหำเงิน ช่วยเหลือกองทุน กำรบริจำคจำกหน่วยงำน ของรัฐบำลและภำคเอกชน สมทบ
กองทุนส่งเสริมฯเพิ่ม ก็จะทำให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. ด้ำนบุคลำกร ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงกำรและกิจกรรม มีจำนวนน้อยไม่สัมพันธ์กับโครงกำรฯและ
กิจกรรมที่รับผิดชอบ อีกทั้งต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ จิตอำสำซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องเสียสละเวลำ กำย ใจ ในกำร
ดำเนิน โครงกำรฯ ที่เกี่ยวกับ ด้ำนกำรแสดงควำมรับผิ ดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งสั งคมปัจจุบันให้
ควำมสำคัญมำก โดยอำจจะผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กำรสะพำนปลำด้วย ถือเป็นควำมเสี่ยง ในระดับปำนกลำง แต่
หำกมีจำนวนบุ คลำกรที่พอเพียงต่อควำมรับ ผิดชอบในดำเนินโครงกำรและกิจกรรม ต่ำงๆ จะลดปัญ หำอุปสรรค
ขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลดีขึ้น ก็จะส่งผลควำมเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ด้ำนภำพพจน์ขององค์กำรสะพำนปลำ ในฐำนะเป็นหน่วยงำนที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้ำหมำย กำรดำเนิน
โครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ เป็นกลไกเชื่อมโยงควำมเชื่อมั่น ควำมรูสึกที่ดีขององค์กร ด้วยกำรแสดงควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นมิตรต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หำกไม่เห็นควำมสำคัญด้ำนนี้ และไม่สนับสนุน ส่งเสริมให้มี
กำรดำเนินโครงกำรฯ กิจกรรมต่ำง ๆ แล้วก็อำจมีผลกระทบต่อภำพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์กำรสะพำนปลำได้ ในระดับ
ปำนกลำง แต่หำกให้ควำมสำคัญและกำหนดเป็นนโยบำยที่ต้องดำเนินโครงกำรฯ และกิจกรรม ที่สร้ำงกำรมีร่วมกับ
กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำนของภำครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรต่ำง ๆได้ต่อเนื่อง ก็จะทำให้ชื่อเสียง กำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ ควำมเชื่อมั่น ควำมรู้สึกที่ดีขึ้น ประชำชนโดยทั่วไป ได้รับรู้รับทรำบ ก็อำจจะส่งผลควำมเสี่ ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับ

๓๘

๑๐. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ

กิจกรรม

๑.

เสนอโครงกำรฯ
ประสำน รวบรวม
คัดเลือก สถำนที่
กลุ่มเป้ำหมำย
ดำเนินกิจกรรม
ตำมกำหนดกำร
ประเมินผลกำร
ดำเนินกิจกรรม
จัดทำรำยงำนผล
กำรฝึกอบรมเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชำ

๒.
๓.
๔.

๒๕๖๒
๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓๙

โครงกำรสินค้ำประมงถูกกฎหมำยตรวจสอบย้อนกลับได้ปลอดภัยจำกสำรฟอร์มำลิน
๑. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่ประเทศไทย ได้รับกำรประกำศเตือนจำกสหภำพยุโรปถึงกำรจัดให้มีมำตรกำรป้องกันและ
ยับยั้ง กำรขจัดกำรทำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม (Illegal Unreported Unregulated
Fishing, IUU Fishing) อันก่อให้เกิดผลเสียต่อภำคธุรกิจประมงและประเทศโดยรวมรัฐบำล จึงได้ยกระดับกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทำประมงผิดกฎหมำยให้ถือเป็นปัญหำของประเทศ และกำหนดเป็นวำระแห่งชำติที่ทุกภำคส่วน จะต้อง
ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และได้ออกมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรควบคุม เฝ้ำ
ระวัง สืบค้นและตรวจสอบกำรประมง โดยกำรออกพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๐ กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุม ป้องกันมิให้เรือประมงทำกำรประมงผิดกฎหมำย
องค์กำรสะพำนปลำ ในฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งมีภ ำรกิจให้ บริกำรสะพำนปลำ ท่ ำเทียบ
เรือประมงในกำรขนถ่ำย ตลำดซื้อขำยสัตว์น้ำ ให้กับชำวประมง แพปลำ เรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำ ธุรกิจต่อเนื่อง
ด้ำนกำรประมงและประชำชนทั่วไป (กลุ่มเป้ำหมำย) จึงได้นำแนวนโยบำยของรัฐบำล มำกำหนดนโยบำยส่งเสริม
ควำมรู้ ด้วยกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรทำประมงถูกกฎหมำย ตำมพระรำชกำหนด และมำตรฐำนของสหภำพยุโรป
หรื อ EU และระบบกำรตรวจสอบย้ อ นกลั บ ส ำหรับ เรือธงไทย เพื่ อสร้ำงควำมเชื่อ มั่น ในกระบวนกำรตรวจสอบ
ย้อนกลับ ฯตั้งแต่กำรจับสั ตว์น้ ำ กำรขนถ่ำย กำรชั่ง (ด้วยเครื่องชั่งระบบดิจิตอลอัตโนมัติแบบไร้สำยขององค์กำร
สะพำนปลำ) ที่มีควำมถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ตรวจสอบได้ กำรรำยงำนปริมำณสัตว์น้ำ โดยสำมำรถนำข้อมูลดังกล่ำว
ไปออกหนังสือกำกับกำรซื้อขำยสัตว์น้ำ (MCPD) ขณะเดียวกันยังสอดรับกับยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำประเทศ ใน
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒
ข้อที่ ๕.๑๒ กำรป้องกันกำรทำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน ไร้กำรควบคุม และยังเป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อน
นโยบำยรัฐบำลไปสู่กำรปฏิบัติ ถือเป็นกำรพัฒนำ ยกระดับ กำรประมงไทย ด้ำนเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน เพื่อ
ไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วย
ดังนั้น องค์กำรสะพำนปลำ จึงขอเสนอโครงกำรสินค้ำ ประมงถูกกฎหมำย ตรวจสอบย้อนกลับได้
ปลอดภัยจำกสำรฟอร์มำลิน โดยใช้องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรขนถ่ำยสัตว์น้ำในระบบตรวจสอบย้อนกลับและ
มำตรฐำนสุขอนำมัย เพื่อเป็นกำรรณรงค์ สนับสนุนอุดหนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริมควำมรู้ ด้ำนธุรกิจกำรทำประมงถูก
กฎหมำย ตลอดจนกำรนำเทคโนโลยีมำจัดทำขั้นตอนกำรตรวจสอบย้อนกลับสำหรับเรือธงไทย เพื่อรักษำควำมสมดุล
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ ท ำงทะเลให้ ค งอยู่ อ ย่ ำ งยั่ ง ยื น และตอกย้ ำเจตนำรมณ์ ในควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยคำดหวังว่ำกลุ่มเป้ำหมำยจะนำควำมรู้ที่ได้ไปทำประมง สร้ำง
มูลค่ำเพิ่มสินค้ำประมง เป็นอำชีพที่เข้มแข็งสร้ำงรำยได้ และพัฒนำเป็นอุตสำหกรรมประมง ยกระดับเป็นศูนย์กลำง
ตลำดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์มำตรฐำนสำกล ให้กับประเทศถือเป็นควำมร่วมมือในเชิงบูรณำกำร ด้ำนกำรมีส่วน
ร่วมในกำรส่งเสริมอำชีพประมงของประเทศให้ยั่งยืนและทำให้ผู้บริโภคทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ได้บริโภค
สินค้ำสัตว์น้ำที่มำจำกกำรทำประมงถูกกฎหมำย ตรวจสอบย้อนกลับได้ ปลอดภัยจำกสำรฟอร์มำลิน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้บริโภค สินค้ำที่สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำน
ปลำ มีมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยที่ดี สินค้ำสัตว์น้ำสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่ำงเป็นระบบและปลอดภัยจำกสำร
ฟอร์มำลิน

๔๐

๒. เพื่อยกระดับมำตรฐำนสินค้ำสัตว์น้ำสู่กำรแข่งขันในเวทีโลก
๓. เพื่ อให้ กลุ่ มเป้ ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถนำเทคโนโลยีที่จำเป็ น เกี่ยวข้องไปพั ฒ นำ
ยกระดับ สินค้ำสัตว์น้ำ พัฒนำอำชีพประมงให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล
๔. เพื่อยกระดับให้สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำเป็นต้นแบบสถำนที่
ขนถ่ำยสัตว์น้ำและสินค้ำประมง ที่ได้มำตรฐำนสำกล
๕. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนรวมในกำรเฝ้ำระวัง ควบคุม ป้องกันกำรทำประมงที่ผิดกฎหมำย และ
กำรทำลำยทรัพยำกรทำงทะเลที่มีอยู่อย่ำงจำกัดให้มีใช้อย่ำงยั่งยืนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประมงของประเทศใน
อนำคต ตลอดจนเป็นกำรรณรงค์และสนับสนุนสินค้ำที่มำจำกกำรทำประมงถูกกฎหมำย
๖. เพื่อเป็นเครื่องมือ กลไก ของรัฐบำล ในกำรแก้ไข ลดปัญหำ กำรทำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำร
รำยงำน ไร้กำรควบคุม (IUU Fishing) ดูแลสังคม และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้ยั่งยืน
๓. เป้ำหมำย
๑.ปี ๒๕๖๓ สินค้ำสัตว์น้ำในสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำปลอดสำร
ฟอร์มำลิน ๑๐๐ % ผู้บริโภค มีควำมปลดภัยจำกสำรพิษปนเปื้อนมำจำกสินค้ำสัตว์น้ำจำกสะพำนปลำและท่ำเทียบ
เรือทุกแห่งขององค์กำรสะพำนปลำ (๑๘ แห่ง) ปี ๒๕๖๒ รวม ๕ สป.ทร. ปี ๒๕๖๓ เพิ่มอีก ๑๓ สป.ทร รวมเป็น ๑๘
สป.ทร
๒. ปี ๒๕๖๓ องค์กำรสะพำนปลำเป็นแหล่งข้อมูล ด้ำนสัตว์น้ำ (ชนิดสัตว์น้ำ,ปริมำณสัตว์น้ำ รำคำ
กลำงของสินค้ำสัตว์น้ำ ข้อมูลเบื้องต้นเรือประมงที่ผ่ำนสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง ข้อมูลรำยชื่อ ผู้ซื้อ – ขำย
สินค้ำสัตว์น้ำ ) จำกงำนนวัตกรรม ด้ำนข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป และสำมำรถต่อยอดงำนนวัตกรรมด้ำนอื่นๆ
๓. ปี ๒๕๖๔ องค์กำรสะพำนปลำ จัดทำนวัตกรรม Brand certified และ แผ่นเทสสำรฟอร์มำลิน
๔. ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ จัดนิทรรศกำรประชำสัมพันธ์ ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
๕. ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ชำวประมง เจ้ำของกิจกำรแพปลำ เจ้ำของเรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำ
ธุรกิจต่อเนื่อง ด้ำนกำรประมง และ ประชำชนทั่วไป มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องสินค้ำประมงถูกกฎหมำย ตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ ปลอดภัยจำกสำรฟอร์มำลิน เพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐ คน
๖. ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ สำมำรถสร้ำงมูลค่ำสินค้ำให้ชำวประมง และเป็นองค์กรที่เผยแพร่ รณรงค์
และสนับสนุนสินค้ำที่มำจำกกำรทำถูกกฎหมำย ร่วมกันรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลอย่ำงยั่งยืน
๔. ระยะเวลำดำเนินกำร
๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
๕. งบประมำณ
งบประมำณประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท
- จำกสำนักงำนส่งเสริมกำรประมง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท
- จำกสำนักงำนท่ำเทียบเรือประมง ๑๐๐,๐๐๐ บำท
๖. สถำนที่ดำเนินกำร
สำนักงำนส่งเสริมกำรประมง งำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมองค์กำรสะพำนปลำ
สำนักงำนวิจัยและพัฒนำ สำนักงำนสำรสนเทศ ศูนย์ตรวจสอบย้อนกลับ และสะพำนปลำ และท่ำเทียบเรือประมง
ขององค์กำรสะพำนปลำทุกแห่ง

๔๑

๗. วิธีดำเนินกำร
๑.ขออนุมัติโครงกำร
๒.ดำเนินงำนตำมแผนงำน
๒.๑ ประสำนศูนย์ตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อกำหนดชุดตรวจสอบของแต่ละสะพำนปลำและท่ำ
เทียบเรือประมง และวิธีกำรตรวจสอบ จัดซื้อชุดตรวจสอบสำรฟอร์มำลิน และจัดส่งชุดตรวจสอบ ตลอดจนจัดทำ QR
CODE และเครื่องมือนวัตกรรมที่สำมำรถสนับสนุนกับกำรดำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว
๒.๒ จัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรสะพำนปลำ
- เพื่อให้สำมำรถใช้ชุดตรวจสอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- วิธีกำรตรวจสอบ จำนวนครั้งในกำรตรวจสอบ แหล่งที่มำของข้อมูล
- กำรจดบันทึกข้อมูลในกำรตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงในกำรดำเนินงำน
๒.๓ ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมเป็นวิทยำกรอบรม และร่วมเข้ำตรวจสอบสินค้ำ ที่มำ
จำกกำรทำประมง ปลอดภัยจำกสำรฟอร์มำลิน เช่น กรมประมง สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
เซ็นทรัลแล็บ กระทรวงสำธำรณสุข
๒.๔ ประสำนขอควำมร่วมมื อกับผู้ซื้อสินค้ำ เช่นพ่อค้ำ แม่ค้ำ ร้ำนขำยอำหำร โรงแรม เข้ำ
ตรวจสอบสินค้ำที่ซื้อมำจำกสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำ
๒.๕ ติดตำมประเมินผลและจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้
๑. เพื่ อสร้ำงควำมมั่น ใจให้ ผู้ บริโภค สิ น ค้ำจำกสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำร
สะพำนปลำ มีมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยที่ดี สินค้ำสัตว์น้ำสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่ำงเป็นระบบและปลอดภัย
จำกสำรฟอร์มำลิน
๒. เพื่อยกระดับมำตรฐำนสินค้ำสัตว์น้ำสู่กำรแข่งขันในเวทีโลก
๓. เพื่ อให้ กลุ่ มเป้ ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถนำเทคโนโลยีที่จำเป็ น เกี่ยวข้องไปพั ฒ นำ
ยกระดับ สินค้ำสัตว์น้ำ พัฒนำอำชีพประมงให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล
๔. เพื่อยกระดับให้สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำเป็นต้นแบบสถำนที่
ขนถ่ำยสัตว์น้ำและสินค้ำประมงที่ได้มำตรฐำนสำกล
๕. เพื ่อ ให้ผู ้ม ีส ่ว นได้เ สีย มีส ่ว นร่ว มในกำรเฝ้ำ ระวัง ควบคุม ป้อ งกัน กำรท ำประมงที ่ผ ิด
กฎหมำย และกำรทำลำยทรัพยำกรทำงทะเลที่มีอยู่อย่ำงจำกัดให้มีใช้อย่ำงยั่งยืนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประมง
ของประเทศในอนำคต ตลอดจนเป็นกำรรณรงค์และสนับสนุนสินค้ำที่มำจำกกำรทำประมงถูกกฎหมำย
๖. เพื่อเป็นเครื่องมือ กลไก ของรัฐบำล ในกำรแก้ไข ลดปัญหำ กำรทำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำร
รำยงำน ไร้กำรควบคุม (IUU Fishing) ดูแลสังคม และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ยั่งยืน

๔๒

๙. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ

กิจกรรม

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑

ขออนุ มั ติ โ ครงกำรฯประสำน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

๒

รวบรวมและศึ ก ษำข้ อ มู ล เพื่ อ
กำหนดกรอบในกำรดำเนินงำน

๓

ดำเนินงำนตำมแผนงำน
-ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(ภำยในองค์กร)
-จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำร
-ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวของ
(ภำยนอกองค์กร)
- ประสำนขอควำมร่วมมือ ผู้ซื้อ
สินค้ำสัตว์น้ำ

๔

ประเมินผลกำรดำเนินกิจกรรม
และจัดทำรำยงำนเสนอ
ผู้บริหำร
สรุปผลกำรดำเนินงำน และ
เสนอผู้บริหำร

๕

๔๓

โครงกำรสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอำชีพกำรประมงอย่ำงถูกกฎหมำย (โครงกำร๑๖)
๑. รำยละเอียดเบื้องต้น
๑.๑ ชื่อโครงกำร
(โครงกำร ๑๖)
๑.๒ เจ้ำของโครงกำร
๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงกำร
๑.๔ แหล่งเงินทุน
๑.๕ ระยะเวลำดำเนินงำน

โครงกำรสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอำชีพกำรประมงอย่ำงถูกกฎหมำย
องค์กำรสะพำนปลำ
สำนักงำนสินเชื่อและธุรกิจกำรประมง ฝ่ำยธุรกิจ ๑
บัญชีเงินฝำกธนำคำรฯสินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ เงินทุนหมุนเวียน
จำกองค์กำรสะพำนปลำ และแหล่งเงินทุนจำกภำยนอก
มีระยะเวลำกำรให้สินเชื่อปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
(ตั้งแต่เดือน ตุลำคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยำยน ๒๕๖๕)
และมีระยะเวลำผ่อนชำระหนี้อีก ๓ ปี รวมเป็นระยะเวลำ
ดำเนินงำน ๘ ปี

๒. หลักกำรและเหตุผล
องค์กำรสะพำนปลำเป็นรัฐวิสำหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ
จัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ.๒๔๙๖ มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง ดังนี้
(๑) จัดดำเนินกำรและนำมำซึ่งควำมเจริญของสะพำนปลำ ตลำดสินค้ำสัตว์น้ำและอุตสำหกรรม
กำรประมง
(๒) จัดดำเนินกำรหรือควบคุมและอำนวยกำรซึ่งกิจกำรแพปลำ กำรขนส่ง และกิจกำรอื่น ๆ อัน
เกี่ยวกับกิจกำรแพปลำ
(๓) จัดส่งเสริมฐำนะ สวัสดิกำร หรืออำชีพของชำวประมง และบูรณะหมู่บ้ำนกำรประมง
(๔) จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมำคมกำรประมง
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ ำว องค์กำรสะพำนปลำได้ดำเนินงำนด้ำนกำร
ให้บ ริกำรกำรตลำดสินค้ำสัตว์น้ำ โดยจัดตั้งสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงในเขตกรุงเทพมหำนคร และพื้นที่
จังหวัดชำยทะเลของประเทศไทย และรวมถึงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมฐำนะ สวัสดิกำร อำชีพชำวประมงผ่ำน
ทำงเงินทุนส่งเสริมกำรประมง นอกจำกนี้เพื่อเป็นกำรพัฒนำและนำมำซึ่งควำมเจริญ ของกำรประมง กำรประกอบ
อำชีพประมง และอุตสำหกรรมประมง โดยให้เงินกู้แก่ชำวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรประมง
เพื่ อ ซื้ อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท ำประมง ประเภทต่ ำ ง ๆ เช่ น เครื่ อ งมื อ หำฝู ง ปลำ (SONAR) เครื่ อ งวั ด ควำมลึ ก
(SOUNDER) เรดำร์ เครื่องยนต์เรือ เกียร์ อวน กะบะ ฯ ซึ่งได้ดำเนินโครงกำรไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๑๕ โครงกำร มี
ผู้ได้รับสินเชื่อประเภทต่ำง ๆ ไปแล้ว ๕,๒๐๐ รำย คิดเป็นเงินให้กู้ยืมจำนวน ๗๓๙.๕๖ ล้ำนบำท โดยได้รับส่วนลด
กำรค้ ำ คิ ด เป็ น เงิน ทั้ งสิ้ น ๕๙.๕๐ ล้ ำ นบำท กำรด ำเนิ น งำนโครงกำรที่ ผ่ ำนมำสำมำรถอ ำนวยประโยชน์ แ ก่
ชำวประมงตลอดจนเป็นกำรพัฒนำอำชีพกำรประมง เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำกำรประมงของประเทศ สำมำรถ
สร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ให้แก่ชำวประมงและองค์กำรสะพำนปลำอีกทำงหนึ่ง
องค์ กำรสะพำนปลำได้ดำเนิ น งำนโครงกำรพัฒ นำและสนั บสนุนกำรประมง ตั้ง แต่ปีงบประมำณ
๒๕๕๕ จนถึงปีงบประมำณ ๒๕๖๐ และจะสิ้นสุดโครงกำรลงในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้รับสินเชื่อ
ประเภทต่ำงๆ รวม ๔๑๗ รำย เป็นเงินให้กู้ ๑๐๖.๓๔๖ ล้ำนบำท ( ข้อมูลถึงเดือนมีนำคม ๒๕๖๐ ) กำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำรดังกล่ำว เป็นกิจกรรมช่วยเหลือชำวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรประมง เพื่อเป็นกำร
ช่วยบรรเทำทุกข์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นกำรเปิดโอกำสให้ชำวประมงที่ขำดแคลนเงินทุนสำมำรถจัดหำเครื่องมือ
อุปกรณ์ในกำรทำประมงที่มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น เป็นกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรทำประมงให้มีควำมมั่นคงและ
๔๔

ยั่งยืน และเพื่อสร้ำงรำยได้เพิ่มให้กับองค์กำรสะพำนปลำ จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องดำเนินกำรโครงกำรสินเชื่อเพื่อ
ส่งเสริมอำชีพกำรประมงอย่ำงถูกกฎหมำย (โครงกำร ๑๖) ต่อเนื่องจำกโครงกำรพัฒ นำและสนับสนุนกำรประมง
ต่อไปอีก
๓. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
(๑) เพื่อเป็นกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรทำประมงและกิจกำรแพปลำที่ถูกกฎหมำย
ให้มั่นคงและยั่งยืน
(๒) เพื่อสร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้เพิ่มแก่องค์กำรสะพำนปลำ
(๓) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของชำวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรประมง ในกำรจัดหำ
เครื่องมือ อุปกรณ์ทำประมงที่ทันสมัย ถูกต้องตำมกฎหมำย และทดแทนของเก่ำที่ชำรุดกำร
ซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน และมีรำยได้เพิ่มขึ้น
(๔) ปรับปรุงยกระดับมำตรฐำนสุขอนำมัยแพปลำ และสะพำนปลำท่ำเทียบเรือประมง
(๕) เป็นกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรประมง (โครงกำร ๑๖) ต่อเนื่องจำกโครงกำร
เดิม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชำวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือผู้ประกอบ
กิจกำรต่อเนื่องจำกกำรประมงที่มีควำมต้องกำรสินเชื่อเพิ่มขึ้น
๔. ประเภทสินเชื่อ
องค์กำรสะพำนปลำดำเนินงำนโครงกำรสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอำชีพกำรประมงอย่ำงถูกกฎหมำย
โดยแบ่งประเภทสินเชื่อดังนี้
(๑) สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ทำประมงและที่เกี่ยวข้องกับกำรทำประมง มีรำยละเอียดดังนี้
- วิทยุโทรศัพท์ (Radiophone)
- เครื่องมือหำฝูงปลำ (Sonar)
- เครื่องวัดควำมลึก (Sounder)
- เรดำร์ (Radar)
- กระบะ หลัว ลัง ถังบรรจุพลำสติก ถังอัดโฟม ใบพัดตีน้ำ ทุ่นพลำสติก
- อวน สำยมำน เชือกใยยักษ์ คร่ำว ลวดสลิง
- เกียร์เรือ
- เครื่องหำตำแหน่งจำกดำวเทียม (Satellite GPS)
- เครื่องยนต์เรือใหม่ – เก่ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
- เครื่องยนต์ระบบใช้แก๊ส LPG
- อุปกรณ์ที่ใช้กับแพปลำ เช่น โต๊ะคัดเลือกปลำแสตนเลส,รถเข็นน้ำแข็ง,
เครื่องโม่น้ำแข็ง,พำเลสและอื่นๆ
- เครื่องมืออุปกรณ์ทำประมงอื่นๆ
(๒) สินเชื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง
(๓) สินเชื่อเพื่อยกระดับมำตรฐำนสุขอนำมัย
๕. เป้ำหมำยดำเนินงำน
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนมีเป้ำหมำยกำรปล่อยสินเชื่อในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มี
มูลค่ำ ๑๕๑ ล้ำนบำท เป็นเงินให้กู้ยืม ๑๕๐ ล้ำนบำทและเงินสมทบจำกผู้ขอสินเชื่อ ๑ ล้ำนบำท
แบ่งเป็น
(๑) ให้กู้เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทำประมง เป็นมูลค่ำสินเชื่อ ๖ ล้ำนบำท
๔๕

(เงินให้กู้ ๕ ล้ำนบำท เงินสมทบจำกผู้ขอสินเชื่อ ๑ ล้ำนบำท)
(๒) ให้กู้เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง สินเชื่อเพื่อยกระดับมำตรฐำนสุขอนำมัย
เป็นเงินให้กู้ ๑๔๕ ล้ำนบำท (ไม่มีเงินสมทบ)
๖. หลักเกณฑ์ในกำรให้สินเชื่อ
(๑) ประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ทำประมง
- ให้สินเชื่อในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของรำคำเครื่องมืออุปกรณ์ทำประมง
แต่ละประเภท
- ผู้ได้รับสินเชื่อจะต้องชำระเงินสบทบ โดยเงินสดหรือเช็คของผู้ขอสินเชื่อ จำนวนไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๒๐ ของรำคำเครื่องมืออุปกรณ์ทำประมงในแต่ละประเภท หรือในกรณีให้กู้
เงินสดเต็มจำนวนของรำคำเครื่องมืออุปกรณ์ทำประมงในแต่ละประเภทโดยไม่ต้องมีเงิน
สมทบ
- ผู้ได้รับสินเชื่อจะต้องซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทำประมงจำกผู้จำหน่ำยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ
องค์กำรสะพำนปลำ หรือซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทำประมงจำกร้ำนค้ำที่จำหน่ำยหรือจำก
โรงงำนผู้ผลิตและจำหน่ำย
- อัตรำดอกเบี้ยของยอดเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทำประมงร้อยละ๙ ถึงร้อยละ ๑๒.๕
ต่อปี หำกผิดนัดชำระหนี้จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรำร้อยละ ๑๕ ต่อปีของเงินต้นที่ถึง
กำหนดค้ำงชำระ
(๒) ประเภทซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง
- องค์กำรสะพำนปลำให้สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง ในรูปเครื่องมืออุปกรณ์ทำ
ประมงและ/หรือเงินสด รำยละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท
- กำรจ่ำยเงินกู้ให้ผู้ขอสินเชื่อจะจ่ำยไม่เกิน ๓ งวด มีกำหนดระยะเวลำซ่อมแซมปรับปรุงไม่
เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญำกู้ยืมเงิน
- อัตรำดอกเบี้ยของยอดเงินกู้เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือร้อยละ ๙ – ๑๒.๕ ต่อปี
หำกผิดนัดชำระหนี้คิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรำร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินที่ถึงกำหนดค้ำง
ชำระ
(๓) สินเชื่อเพื่อยกระดับมำตรฐำนสุขอนำมัย
- องค์กำรสะพำนปลำให้สินเชื่อเพื่อยกระดับมำตรฐำนสุขอนำมัย รำยละไม่เกิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท
- กำรจ่ำยเงินกู้ให้ผู้ขอสินเชื่อจะจ่ำยไม่เกิน ๓ งวด มีระยะเวลำกำรปลอดชำระหนี้ไม่เกิน
๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญำกู้ยืมเงิน
- อัตรำดอกเบี้ยของยอดเงินกู้เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือร้อยละ ๙ – ๑๒.๕ ต่อปี
หำกผิดนัดชำระหนี้คิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรำร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินที่ถึงกำหนดค้ำง
ชำระ
๗. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
(๑) ต้องเป็นผู้ประกอบอำชีพประมง ที่ทำประมงถูกต้องตำมกฎหมำย ประกอบด้วย ทะเบียนเรือ
อำชญำบัตร ใบอนุญำตทำกำรประมงพำณิชย์หรือเอกสำรที่สำนักงำนประมงในพื้นที่ออกรับรอง
ไว้ให้ เพื่อในกำรทำประมงในแต่ละประเภท เป็นอย่ำงน้อย
๔๖

(๒) ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรประมง ผู้ประกอบธุรกิจต่อเนื่องกับชำวประมง หรือ
สถำบันกำรประมง ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
(๓) ต้องเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ โดยพิจำรณำจำกรำยได้ ,ค่ำใช้จ่ำย ,
กำรดำเนินงำน , ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ และรวมถึงประวัติกำรชำระหนี้
๘. แผนกำรดำเนินงำน
แผนกำรดำเนินงำนกำรปล่อยสินเชื่อมีระยะเวลำกำรให้สินเชื่อ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
(ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยำยน ๒๕๖๕) และมีระยะเวลำผ่อนชำระหนี้อีก ๑ ปี ๖ เดือน รวมเป็น
ระยะเวลำดำเนินงำน ๖ ปี ๖ เดือน
แผนกำรปล่อยสินเชื่อระยะเวลำ ๕ ปี และผลประโยชน์ตอบแทน

หน่วย:ล้ำนบำท

ปีงบประมำณ

ประเภท

มูลค่ำ

เงินสมทบ

วงเงินให้กู้

๒๕๖๑

เครื่องมือ
ซ่อมแซมเรือ
ยกระดับ
เครื่องมือ
ซ่อมแซมเรือ
ยกระดับ
เครื่องมือ
ซ่อมแซมเรือ
ยกระดับ
เครื่องมือ
ซ่อมแซมเรือ
ยกระดับ
เครื่องมือ
ซ่อมแซมเรือ
ยกระดับ
รวม

๑

๐.๒๐

๑

ผลประโยชน์ตอบแทน
ก่อนvat หลังvat
๐.๐๗๒
๐.๐๖๗

๒๙
๑

๐
๐.๒๐

๒
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

๑๕๑

หมำยเหตุ สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ทำประมงมีผลประโยชน์ตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ ๖ ของมูลค่ำสินค้ำ
๙. เงินเริ่มต้นโครงกำร
กำรดำเนินงำนให้สินเชื่อมูลค่ำ ๑๕๑ ล้ำนบำท (เงินให้กู้ ๑๕๐ ล้ำนบำทและเงินสมทบ ๑ ล้ำนบำท)
ในระยะเวลำ กำรให้สินเชื่อปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลำคม ๒๕๖๐ ถึงเดือน กันยำยน ๒๕๖๕)
และมีระยะเวลำผ่อนชำระหนี้อีก ๑ ปี ๖ เดือน รวมเป็นระยะเวลำดำเนินงำน ๖ ปี ๖ เดือน มีรำยละเอียดกำรคำนวณ
เงินเริ่มต้นโครงกำร ดังนี้
๔๗

(๑) ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
เงินให้กู้ที่จะต้องจ่ำยในปีแรก
บวก ค่ำใช้จ่ำยดำเนินกำรปีแรก
บวก สำรองหนี้สูญร้อยละ๐.๕ ก่อนภำษี ๔๙,๙๕๐
หัก ประมำณกำรรับชำระหนี้ปีแรก
(เงินต้น+ดอกเบี้ยหลังภำษี)
หัก ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภำษี ๖๗,๐๐๐
เงินเริ่มต้นโครงกำรที่ใช้ปี ๒๕๖๑
(๒) ปีงบประมำณ ๒๕๖๒
เงินให้กู้ทั้งสิ้นจะต้องจ่ำยในปีที่ ๒
บวก ค่ำใช้จ่ำยดำเนินกำรปีที่ ๒
บวก สำรองหนี้สูญร้อยละ๐.๕ ก่อนภำษี ๑๔๖,๖๙๘
หัก ประมำณกำรรับชำระหนี้ปีที่ ๒
(เงินต้น+ดอกเบี้ยหลังภำษี)
หัก ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภำษี ๖๗,๐๐๐
เงินที่ต้องใช้ในโครงกำรปีงบประมำณ ๒
(๓) ปีงบประมำณ ๒๕๖๓
เงินให้กู้ทั้งสิ้นจะต้องจ่ำยในปีที่ ๒
บวก ค่ำใช้จ่ำยดำเนินกำรปีที่ ๓
บวก สำรองหนี้สูญร้อยละ๐,๕ ก่อนภำษี
๑๖๓,๐๕๓
หัก ประมำณกำรรับชำระหนี้ปีที่ ๓
(เงินต้น+ดอกเบี้ยหลังภำษี)
หัก ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภำษี ๖๗,๐๐๐
เงินทีต่ ้องใช้ในโครงกำรปีงบประมำณ ๒๕๖๓
รวมปีที่ ๑ และปีที่ ๒ จะต้องใช้เงินเริ่มต้นโครงกำรฯ

๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๑,๗๓๖,๘๐๔
๓๑,๗๘๖,๗๕๔
๙,๙๕๐,๙๐๐

บำท
บำท
บำท
บำท

๑๐,๐๑๗,๙๐๐
๒๑,๗๖๘,๘๕๔

บำท
บำท

๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๑,๘๑๘,๒๙๖
๓๑,๙๖๔,๙๙๔
๒๙,๒๕๖,๑๔

บำท
บำท
บำท
บำท

๒๙,๓๒๓,๑๔๙
๒,๖๔๑,๘๔๕

บำท
บำท

๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๑,๙๐๕,๒๙๖
๓๒,๐๖๘,๓๔๙
๓๒,๕๒๔,๔๗๙

บำท
บำท
บำท
บำท

๓๒,๕๙๑,๔๗๙
- ๕๒๓,๑๓๐
๒๔,๔๑๐,๖๙๙

บำท
บำท
บำท

สรุปโครงกำรใช้เงินเริ่มโครงกำรทังสินประมำณ ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ บำท
๑๐. ผลตอบแทนของโครงกำร
(๑) รำยรับ
- เงินต้นและดอกเบี้ยหลังหักภำษี
๑๖๒,๖๒๒,๓๙๖
บำท
- ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภำษี
๓๓๕,๐๐๐
บำท
รวม
๑๖๒,๙๕๗,๓๙๖
บำท
(๒) ค่ำใช้จ่ำย
- เงินให้กู้
- ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน
- สำรองหนี้สูญร้อยละ ๐.๕ ของยอดรับชำระหนี้
รวม

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐
บำท
๙,๕๘๓,๘๐๔
บำท
๘๑๕,๒๖๖ บำท
๑๖๐,๓๙๙,๐๗๐
บำท
๔๘

ผลตอบแทนสุทธิ
๒,๕๕๘,๓๒๖
บำท
(๓) อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (IRR) เท่ำกับ ๒% (คำนวณจำกกำรสำรองหนี้สูญที่ร้อยละ๐.๕)
(๔) เปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิกับฝำกเงินประจำ ๓ เดือนกับธนำคำรกรุงไทย ตำมกำรลงทุนโดยใช้เงิน
เริ่มต้นโครงกำรฯจำนวน ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ บำท ในระยะเวลำ ๖ ปี ๖ เดือน กำรดำเนินโครงกำรฯมี
ผลตอบแทนสุทธิจำนวน ๒,๕๕๘,๓๒๖ บำท กับกำรนำเงินฝำกธนำคำรฯ ดอกเบี้ยทบต้นจำกเงินเริ่มต้น
โครงกำร จำนวน ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ บำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๙ ต่อปี ในระยะเวลำเท่ำกันจะได้
ดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๓,๔๖๘ บำท ดังนั้นผลตอบแทนสุทธิจำกกำรลงทุนตำมโครงกำรสูงกว่ำ
ดอกเบี้ยทบต้นเมื่อนำไปฝำกธนำคำรอยู่จำนวน ๑,๐๙๔,๘๕๘ บำท
๑๑. ควำมเสี่ยงของโครงกำร
โครงกำรได้มีกำรพิจำรณำปัจจัยเสี่ยงตำมประเภทของกำรให้สินเชื่อแล้ว มีรำยละเอียด
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ดังนี้
๑. ปัจจัยเสี่ยงของโครงกำร
ลำดับ
๑.
๒.

ประเภทสินเชื่อ

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท

สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ รำคำสินค้ำเครื่องมืออุปกรณ์กำรประมงของโครงกำร
สูงกว่ำรำคำของผู้จำหน่ำยรำยอื่น เนื่องจำกรำคำ
สินค้ำของโครงกำรมีต้นทุนสูงกว่ำ
สินเชื่อซ่อมแซมปรับปรุง กำรปรับกลยุทธ์กำรดำเนินงำนของโครงกำรสินเชื่อ
เรือประมง
โดยมุ่งเน้นกำรให้สินเชื่อด้ำนกำรซ่อมแซมเรือประมง
เป็นหลัก อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ลูกหนี้สินเชื่อนำ
เงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของโครงกำร

O

ระดับ
ควำมเสี่ยง
สูง

S

ปำนกลำง

หมำยเหตุ O = ด้ำนปฏิบัติกำร
S = ด้ำนกลยุทธ์
๒. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง

รำยละเอียดควำมเสียหำย
จำกปัจจัยเสี่ยง

รำยละเอียดกำร
จัดกำร

๒. กำรปรับกลยุทธ์กำร
ดำเนินงำนของโครงกำร
สินเชื่อ โดยมุ่งเน้นกำรให้
สินเชื่อด้ำนกำรซ่อมแซม
เรือประมงเป็นหลัก อำจ
มีควำมเสี่ยงจำกกำรที่
ลูกหนี้สินเชื่อนำเงินกู้ไป
ใช้ผิดวัตถุประสงค์ของ

กำรปรับกลยุทธ์ในกำรให้
สินเชื่อโดยมุ่งเน้นกำรให้
สินเชื่อแก่ชำวประมงในกำร
ซ่อมแซมเรือประมงเป็นหลัก
อำจมีควำมเสี่ยงที่เกิดจำก
ลูกหนี้สินเชื่อนำเงินกู้ไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ และไม่ก่อให้เกิด
รำยได้ ทำให้อำจจะมีผลต่อ

อสป.ใช้มำตรกำร
กำกับดูแลที่มีอยู่
อย่ำงเคร่งครัด และ
จัดทำมำตรกำร
เพิ่มเติมเพื่อควำม
รอบคอบยิ่งขึ้น

กิจกรรมกำรจัดกำร

ระยะเวลำ
ดำเนินกำรของ
กิจกรรม
ตลอดโครงกำร

๑. ทบทวนมำตรกำร
กำรกำกับดูแลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน
๒. จัดทำคู่มือกำร
ตลอดโครงกำร
ปฏิบัติงำนในกำรควบคุม
และตรวจสอบ
๓. ประสำน สป./ทร.
ตลอดโครงกำร
ทุกแห่ง ที่มีกำรปล่อย

๔๙

โครงกำร

กำรชำระหนี้คืน ส่งผลกระทบ
ต่อรำยได้ของโครงกำรหรือ
ควำมสำเร็จของโครงกำร อำจ
ทำให้รำยได้ต่ำกว่ำเป้ำหมำย

๓. กำรปรับยุทธ์กำร
ดำเนินงำนสินเชื่อ
เครื่องมืออุปกรณ์โดยให้
ลูกค้ำกู้เป็นเงินสด
เต็มจำนวนของรำคำ
เครื่องมืออุปกรณ์
แต่ละประเภท อำจมี
ควำมเสี่ยงจำกกำรที่
ลูกหนี้สินเชื่อนำเงินกู้
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
ของโครงกำร

กำรปรับกลยุทธ์ในกำรให้
สินเชื่อโดยมุ่งเน้นกำรให้
สินเชื่อแก่ชำวประมงในกำร
ซ่อมแซมเรือประมงเป็นหลัก
อำจมีควำมเสี่ยงที่เกิดจำก
ลูกหนี้สินเชื่อนำเงินกู้ไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ และไม่ก่อให้เกิด
รำยได้ ทำให้อำจจะมีผลต่อ
กำรชำระหนี้คืน ส่งผลกระทบ
ต่อรำยได้ของโครงกำรหรือ
ควำมสำเร็จของโครงกำร

สินเชื่อ ขอควำมร่วมมือ
ในกำรตรวจสอบที่รัดกุม
ยิ่งขึ้น
๔. สสช. ใช้กำรสุ่ม
ตลอดโครงกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
และ ตรวจสอบผู้ขอ
สินเชื่อ
อสป.ใช้มำตรกำร
กำกับดูแลที่มีอยู่
อย่ำงเคร่งครัด และ
จัดทำมำตรกำร
เพิ่มเติมเพื่อควำม
รอบคอบยิ่งขึ้น

๑. ทบทวนมำตรกำร
กำรกำกับดูแลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน
๒. จัดทำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนในกำรควบคุม
และตรวจสอบ
๓. ประสำน สป./ทร.
ทุกแห่ง ที่มีกำรปล่อย
สินเชื่อ ขอควำมร่วมมือ
ในกำรตรวจสอบที่รัดกุม
ยิ่งขึ้น
๔. สสช. ใช้กำรสุ่ม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
และ ตรวจสอบผู้ขอ
สินเชื่อ

ตลอดโครงกำร
ตลอดโครงกำร
ตลอดโครงกำร

ตลอดโครงกำร

สรุป
จำกกำรหำอัตรำผลตอบแทนของโครงกำร (IRR) แสดงให้เห็นว่ำ กำรลงทุนตำมโครงกำร
นี้สำมำรถดำเนินกำรได้ เนื่องจำก หำกเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนตำมโครงกำรกับ
ดอกเบี้ยทบต้นจำกเงินเริ่มต้นโครงกำร อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๙๐ บำทต่อปี (๖ ปี ๖ เดือน)
จะเห็นว่ำผลตอบแทนสุทธิจำกกำรลงทุนสูงกว่ำดอกเบี้ยทบต้นอยู่ถึงจำนวน ๑,๐๙๔,๘๕๘ บำท
และกำรฝำกเงินในบัญชีนั้น มิได้รวมรำยจ่ำย ซึ่งเป็นรำยจ่ำยหลักของโครงกำรและขององค์กำรสะพำน
ปลำ นั่นก็คือ เงินเดือนพนักงำนและเงินสมทบเข้ำกองทุนสงเครำะห์ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของค่ำใช้จ่ำย
ดำเนินงำนทั้งหมด หำกแต่กำรดำเนินโครงกำรสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอำชีพกำรประมงอย่ำงถูกกฎหมำย
แล้วก็จะสำมำรถลดภำระขององค์กำรสะพำนปลำไปได้อีกทำงหนึ่ง และยังสำมำรถมีกำไรจำกกำรดำเนิน
โครงกำรได้อีกทำงด้วย

๕๐

๑๒. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ
๑.
๒.
๓.
๔.

กิจกรรม

๒๕๖๒
๒๕๖๓
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ประชำสัมพันธ์โครงกำร
ดำเนินกำรให้สินเชื่อ
จัดเก็บหนี้
ตวจสอบและประเมินผลโครงกำร

๕๑

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ยกระดับและพัฒนำบุคลำกรให้มีขีดควำมสำมำรถเพิ่มขึน
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทังระบบอย่ำงครบวงจร
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สัตว์นำ และเพิ่มช่องทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
ตลอดโซ่อุปทำน
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ พัฒนำระบบติดตำมและตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ทังโซ่อุปทำน เพื่อสร้ำงควำมชื่อมั่น
ให้กับคู่ค้ำและผู้บริโภค
รวมจำนวน ๕ โครงกำร
๑) แผนพัฒนำบุคลำกร (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี ๒๕๖๓
๒) โครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
๓) โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล
๔) โครงกำรทบทวนคู่มือกำรกำหนดทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะ
ที่จำเป็นต่องำน (Competency) ขององค์กำรสะพำนปลำ ประจำปี ๒๕๖๓
๕) โครงกำรส่งเสริมเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ

๕๒

แผนพัฒนำบุคลำกร (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี ๒๕๖๓
หลักกำรและเหตุผล
องค์กำรสะพำนปลำได้กำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้มีกำรประเมิน
ควำมสำเร็จของงำนของตนเอง ด้วยวิธีที่องค์กรกำหนดตำมมำตรฐำนผลงำนกำรปฏิบัติงำนที่ได้กำหนดร่วมกันไว้ตั้งแต่
ต้น และนำไปจัดทำแผนพัฒนำตัวผู้ปฏิบัติงำนแต่ละรำยบุคคล โดยกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
กำรจัดทำแผนพัฒนำบุ คลำกรนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อกำหนดแนวทำงกำรจั ดทำแผนพัฒนำบุคคลให้ มี
รูปแบบที่ชัดเจนและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถภำพ มีควำมเหมำะสม
ในกำรปฏิบัติงำนตำมสำยงำน ในกำรบริหำรผลงำนให้ได้ตรงตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ขององค์กร
แผนพัฒนำบุคลำกร เป็นกรอบหรือแนวทำงที่จะช่วยให้บุคลำกรในหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติงำนให้
บรรลุ เป้ ำหมำยในสำยอำชีพของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลั กในกำรพั ฒนำจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง
(strength) ของบุคลำกรในหน่วยงำน แผนพัฒนำบุคลกรจึงเป็นแผนสำหรับพัฒนำบุคลำกรเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้มี
คุณสมบัติ ควำมสำมำรถ ทักษะ และศักยภำพในกำรทำงำนสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนำคต
วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร ประจำปี ๒๕๖๓
(๒) เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้ตรงตำมยุทธศำสตร์องค์กร
(๓) เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้ตรงตำมควำมต้องกำรตำม Competency gap
แผนพัฒนำบุคลำกร
แผนพัฒนำบุคลำกร เป็นกรอบแนวทำง /แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) รำยบุคคล เพื่อพัฒนำตนเอง
ในด้ำนควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ จำกจุดที่อยู่ไปสู่จุดที่ต้องกำรอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยสอดคล้องกับเป้ำหมำย
ขององค์ก ร เพื่ อ ให้ บุ คลำกรมีค วำมรู้ ขี ดควำมสำมำรถปฏิ บั ติงำนในปั จจุ บั น ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ ำพสู งขึ้น เพื่ อพั ฒ นำ
สมรรถนะของบุคคล ให้มีสมรรถนะเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ตำมแนวทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน
กำรจั ดท ำแผนพั ฒนำบุ คลำกรนี้ มี จุดมุ่ งหมำยเพื่ อก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนพั ฒ นำบุ คลำกร
ให้ มีรูป แบบที่ ชัดเจนและเป็ น มำตรฐำนเดียวกัน เพื่อพัฒ นำบุคลำกรให้ มีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถภำพ มีควำม
เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนตำมสำยงำน ในกำรบริหำรผลงำนให้ได้ตรงตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ขององค์กร
แผนพัฒนำบุคลำกร เป็นกรอบหรือแนวทำงที่จะช่วยให้บุคลำกรในหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติงำนให้
บรรลุเป้ำหมำยในสำยอำชีพของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรพัฒนำจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง
(strength) ของบุคลำกรในหน่วยงำน แผนพัฒนำบุคลกรจึงเป็นแผนสำหรับพัฒนำบุคลำกรเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้มี
คุณสมบัติ ควำมสำมำรถ ทักษะ และศักยภำพในกำรทำงำนสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนำคต
องค์ประกอบแผนกำรพัฒนำบุคลำกร / ขั้นตอนกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
๑.กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
๒.กำรพัฒนำผู้สืบทอดตำแหน่ง
๓.กำรบริหำรจัดกำรคนเก่ง
๔.กำรจัดกำรสำยอำชีพ

๕๓

๑.กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ

๔.กำรจัดกำรสำยอำชีพ

องค์ประกอบแผนกำรพัฒนำบุคลำกร

๒.กำรพัฒนำผู้สืบทอดตำแหน่ง

๓.กำรบริหำรจัดกำรคนเก่ง

ขั้นตอนที่ ๑ กลยุทธ์/ยุทธศำสตร์องค์กร
รวบรวมและวิเครำะห์กลยุทธ์/ยุทธศำสตร์องค์กรที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำยใน เพื่อให้เกิดกำร
จัดทำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกร
ขั้นตอนที่ ๒ กำรประเมินตนเอง
จั ด ท ำสมรรถนะหลั ก (Core Competency) และสมรรถนะกำรบริ ห ำรจั ด กำร (Managerial
Competency) ของพนั กงำนทุ กระดั บ ต ำแหน่ งและสำยงำน ของบุ คลำกรรำยบุ คคล (Competency gap) โดยกำร
ประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนและหัวหน้ำงำน ผู้ปฏิบัติงำน และหัวหน้ำงำนจะต้องหำรือร่วมกันถึงแผนพัฒนำตนเอง
ที่ได้จัดทำขึ้นในกำรประเมินตนเอง เพื่อหำช่องว่ำงควำมสำมำรถนอกจำกนี้จะต้องประเมินควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะของ
ตนเองด้วย รวมทั้งเป้ำหมำยและระยะเวลำในกำรปรับปรุงพัฒนำตนเอง
ขั้นตอนที่ ๓ ควำมต้องกำรฝึกอบรม (Training Need)
จำกผลกำรประเมินช่องว่ำงควำมสำมำรถ Competency gap เพื่อนำมำกำหนดแบบสอบถำมควำม
ต้อ งกำรในกำรฝึ ก อบรม/สั ม มนำ (Training Needs) ของพนั ก งำน เพื่ อให้ ได้ ผ ลจำกควำมต้ องกำรในกำรพั ฒ นำ
บุคลำกรรำยบุคคลที่แท้จริง
ขั้นตอนที่ ๔ ตำมบันทึกข้อตกลง กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ (TRIS)
ตำมบันทึกข้อตกลง กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ (TRIS) ตำมข้อประเมินผลกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ให้องค์กำรสะพำนปลำปรับปรุงและดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร ในกำรกำหนดแนวทำงและ
วิธีกำรในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
วิธีดำเนินกำร
แผนพัฒนำบุคลำกร มีวิธีกำรพัฒนำบุคลำกรกำรเลือกเครื่องมือตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
เพื่อนำไปใช้เป็นหลักในกำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสภำพกำรทำงำนและตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงำน เพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมเป้ำหมำยองค์กรเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งในกำรพัฒนำสำมำรถเลือกใช้วิธีกำรพัฒนำ
ให้
เหมำะสมกับลักษณะงำนของแต่ละบุคคลและหน่วยงำนได้ โดยใช้เครื่องมือกำรพัฒนำ ดังนี้
๑. กำรฝึกอบรม/สัมมนำ ตำม Competency และข้อกำหนดขององค์กรกำหนดหลักสูตร
โดยกำรฝึกอบรมจำกยุทธศำสตร์องค์กร จำกผลกำรประเมินช่องว่ำควำมสำมำรถ Competency gap และจำกควำม
ต้องกำรฝึกอบรม/สัมมนำ (Training Needs)
๑.๑. กำรฝึกอบรม/สัมมนำ ตำม Competency
๑.๑.๑ สมรรถนะหลัก (Core Competency: CC)
๑.๑.๒ สมรรถนะกำรบริหำรจัดกำร (Management Competency: MC)
๑.๑.๓ สมรรถนะตำมบทบำทหน้ำที่ (Functional Competency: FC)
๕๔

๑.๒. กำรฝึกอบรม/สัมมนำ ตำมข้อกำหนดขององค์กร
๑.๒.๑ โครงกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ขององค์กำรสะพำนปลำ
๑.๒.๒ กำรบริหำรจัดกำรระบบสุขอนำมัย ตำมมำตรฐำนสุขอนำมัยที่ดี (บุคลำกรในสำยงำน)
๑.๒.๓ โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงำน
๑.๒.๔ โครงกำรอำชีวอนำมัย แนวทำงป้องกันอัคคีภัยและควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
๒. เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่กำรฝึกอบรม/สัมมนำ (Non Training) เช่น
๒.๑ กำรสอนงำน (Coaching)
- กำรเพิ่มศักยภำพในกำรปล่อยสินเชื่อ และกำรติดตำมหนี้เบื้องต้น
- ด้ำนควำมเสี่ยง , ด้ำนแผนยุทธศำสตร์ , ด้ำนบัญชีกำรเงิน , ด้ำนบุคลำกร
๒.๒ กำรฝึกอบรมในขณะทำงำน (On the Job Training : OJT)
๒.๓ กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Learning)
๒.๔ กำรดูงำนนอกสถำนที่ (Site Visit)
๒.๕ อบรมตำมหลักสูตรของสถำบันอื่น ๆ
๒.๖ แผนเชิดชูเกียรติเจ้ำหน้ำที่ที่อุทิศให้องค์กร (ร่ำงหลักเกณฑ์)
ระยะเวลำและสถำนที่ดำเนินกำร
๑. ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ( ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ )
๒. หน่วยงำนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/สถำบันต่ำง ๆ /หน่วยงำนเอกชน/โรงแรม
งบประมำณ
วงเงินงบประมำณดำเนินกำรของโครงกำรประมำณ ๘๐๐,๐๐๐.- บำท
๑. จัดฝึกอบรมภำยในของหน่วยงำน เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บำท
- กำรฝึกอบรม (Training)
- เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่กำรฝึกอบรม (Non Training)
- กำรฝึกอบรม/สัมมนำ ตำม Competency และข้อกำหนดขององค์กรกำหนดหลักสูตร
๒. จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงำนไปฝึกอบรมกับหน่วยงำนหรือสถำบันต่ำงๆ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บำท
๓. เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งพนักงำนอบรมหลักสูตร นักบริหำรกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์
ระดับสูง ระดับกลำง และระดับต้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บำท
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
แผนกฝึกอบรม สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำรและพัฒนำองค์กร
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. หัวหน้ำงำนนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรวำงแผนเพื่อจัดเตรียมบุคลำกรให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน
๒. บุคลำกรสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองเพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยที่
ต้องกำรเตรียมพร้อมสำหรับกำรเป็นผู้ถูกประเมิน
๓. บุคลำกรบุคลำกรมีควำมรู้ ควำมชำนำญมำกขึ้นในกำรพัฒนำตนเอง
๔. องค์กรมีระบบกำรประเมินผล
๕. ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรต่อรำยได้จำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้น
๖. ทำให้เกณฑ์กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ (TRIS) เพิ่มขึ้น
๕๕

แผนกำรดำเนินงำน
แผนพัฒนำบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
วงเงินงบประมำณดำเนินกำรของโครงกำรประมำณ ๘๐๐,๐๐๐.- บำท
ลำดับ

กิจกรรม

๒๕๖๒
ไตรมำส ๑

กิจกรรม

๓

โครงกำรอำชีวอนำมัย แนวทำงป้องกันอัคคีภัยและควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำน
กำรบริหำรจัดกำรระบบสุขอนำมัย ตำมมำตรฐำนสุขอนำมัยที่ดี (บุคลำกรใน
สำยงำน)
กำรสัมมนำ “Workshop กำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนและวิเครำะห์
สภำพแวดล้อม SWOT” (ระดับ CEO)
กำรสัมมนำกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ เรื่อง กำรวิเครำะห์ปัจจัยนำเข้ำในกำร
วำงแผนยุทธศำสตร์และกำรวิเครำะห์ SWOT
กำรสัมมนำหลักเกณฑ์ประเมินด้ำนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ของรัฐวิสำหกิจ
เรื่อง กำรกำหนดยุทธศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๔
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมคุณธรรม
ในหน่วยงำน
หลักสูตร กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรสะพำนปลำ
กำรสัมมนำจัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำรปี ๒๕๖๔

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่กำรฝึกอบรม/สัมมนำ (Non Training) เช่น
(๑.๑) กำรสอนงำน (Coaching)
(๑.๒) กำรฝึกอบรมในขณะทำงำน (On the Job Training : OJT)
(๑.๔) กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Learning)
(๑.๕) กำรดูงำนนอกสถำนที่ (Site Visit)
(๑.๖) อบรมตำมหลักสูตรของสถำบันอื่น ๆ
(๑.๗) แผนเชิดชูเกียรติเจ้ำหน้ำที่ที่อุทิศให้องค์กร
(ร่ำงหลักเกณฑ์)
๑๒ โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรในสำยงำนที่จำเป็นเร่งด่วน ในกำรปฏิบัติงำนใน
องค์กรที่บุคลำกรทุกส่วนงำนที่เกี่ยวข้องต้องรับรู้
งบประมำณส่งอบรมภำยนอกหน่วยงำน ๑๕๐,๐๐๐.- บำท
๑
จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงำนไปฝึกอบรมกับหน่วยงำนหรือสถำบันต่ำงๆ (อบรม
ภำยนอก)

ไตรมำส ๔

ดาเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ

โครงกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล

ลำดับ

ไตรมำส ๓

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

ขันตอนกำรจัดทำแผนพัฒนำฯ
๑
กำหนดองค์ประกอบในกำรวิเครำะห์แผนพัฒนำรำยบุคคล และแผนกำรติดตำม
ผลกำรอบรม
๒
เตรียมควำมพร้อมดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำฯ
งบประมำณจัดฝึกอบรมภำยในของหน่วยงำน ๔๕๐,๐๐๐.- บำท
๑
โครงกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ขององค์กำรสะพำนปลำ
๒

๒๕๖๓
ไตรมำส ๒

ดาเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ
๒๕๖๒
ไตรมำส ๑

๒๕๖๓
ไตรมำส ๒

ไตรมำส ๓

ไตรมำส ๔

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

๑๑

ดำเนินกำรได้ตลอดปีงบประมำณ
(กำหนดรูปแบบกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย)

ดำเนินกำรได้ตลอดปีงบประมำณ
ดำเนินกำรได้ตลอดปีงบประมำณ

๕๖

ส่งพนักงำนอบรมหลักสูตร นักบริหำรกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ระดับกลำง และระดับต้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บำท
๑
ส่งพนักงำนอบรมหลักสูตร นักบริหำรกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์
สถำบันเกษตรำธิกำรกำหนด วัน/เวลำ/สถำนที่
ระดับสูง ระดับกลำง และระดับต้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมำยเหตุ :
- กำรดำเนินงำนใน หลักสูตร/หัวข้อกำรฝึกอบรม/สัมมนำ และระยะเวลำในกำรดำเนินกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมสถำนกำรณ์
และควำมเหมำะสม

๕๗

โครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การสะพานปลาได้ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตัวชี้วัด
(KPI) ในปี งบประมาณ 2562 ซึ่ งได้ ก าหนดนโยบายให้ ท าการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานดั งกล่ าวรูป แบบใหม่
ประกอบด้วย 5 มิติ โดยใช้รูปแบบที่ประธานกรรมการองค์การสะพานปลาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการ
ดาเนินงานของผู้อานวยการองค์การสะพานปลา ประจาปี 2562 ดังนี้
มิติที่ 1 ความเสี่ยงองค์กร
มิติที่ 2 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานขององค์การสะพานปลา
มิติที่ 3 แผนปฏิบัติการประจาปี 2563
มิติที่ 4 งานตามหน้าที่/อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
มิติที่ 5 ประเมินพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 ยังไม่ได้ข้อสรุปในส่วนของเกณฑ์คะแนน/น้าหนัก ของพนักงาน
แต่ละระดับ ดังนั้นเพื่อให้มีการกาหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม ชัดเจน และเป็นในแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควร
ปรับปรุงต่อในปีงบประมาณ 2563
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานและการกาหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีระบบ
๒. เพื่อให้กระบวนการประเมินผลเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส
๓. เพื่อก่อให้เกิดระบบคุณธรรม (Merit System) ในการบริหารงาน
๓. เป้าหมายโครงการ
๑. พนักงานองค์การสะพานปลามีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทาตัวชี้วัดในการประเมินผล
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
๒. ทุกหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดาเนินการได้ตามคู่มือการประเมินผล การ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การสะพานปลา
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการภายในปีงบประมาณ 2563
๕. งบประมาณ
ไม่มี
๖. สถานที่ดาเนินการ
องค์การสะพานปลา
๗. รายละเอียดโครงการ
๑. วิเคราะห์เกณฑ์คะแนน/น้าหนักการประเมินของพนักงานแต่ละระดับ ข้อมูลสรุปประเด็นปัญหา
อุป สรรคและแนวทางแก้ ไขการประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของพนั กงานองค์การสะพานปลา ในปี ๒๕๕๖ เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาบันทึกข้อตกลงองค์การสะพานปลา
๒. ประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาตัวชี้วัดกับทุกหน่วยงาน
๓. สรุปผลเสนอคณะกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลง

๕๘

๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. พนักงานตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป (ที่มีสายการบังคับบัญชา) สามารถจัดทาตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม มี
ความชัดเจน ทาให้สามารถประเมินผลงานของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
หน่วยงานที่ตนสังกัด และภาพรวมองค์กร
๒. ผลดาเนินงานของพนักงานทาให้สามารถทราบแนวโน้มของผลสัมฤทธิ์ขององค์กรได้ล่วงหน้า
ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์
๓. การประเมิน ผลการปฏิบั ติงานจะมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้ องกับการให้
ผลตอบแทนความดีความชอบของแต่ละบุคคล
๔. องค์การสะพานปลาประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน เป็นหลักการที่ยั่งยืนต่อไป
๙. การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบ
๑๐. แผนการดาเนินงาน
ลำดับ

กิจกรรม

๕

ประชุมคณะกรรมกำรฯ
(หมำยเหตุ : กำหนดกำรประชุม
สำมำรถดำเนินกำรได้ตลอด
ปีงบประมำณ)
กำหนดเกณฑ์คะแนน/น้ำหนักกำร
ประเมินของพนักงำนแต่ละระดับ
สรุปงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
รำยบุคคล
(ได้มีกำรรวบรวมงำนในหน้ำที่ไว้
แล้วในปี 2562)
เสนอตัวชี้วัด พร้อมเกณฑ์คะแนน/
น้ำหนักกำรประเมินของพนักงำน
แต่ละระดับ ให้ ผออ. ทรำบ
ชี้แจงทำควำมเข้ำใจกับพนักงำน
พร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลง

๖

ประชำสัมพันธ์และนำไปใช้ใน
ปีงบประมำณ 2564 - 2565

๑
๒

๓

๔

๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

๒๕๖๓
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๕๙

โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล
๑. หลักกำรและเหตุผล
ระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (KM) เป็นกำรนำควำมรู้มำใช้ในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กำร
ให้ได้มำกที่สุด โดยมีกระบวนกำรเพื่อถ่ำยทอดและแบ่งปันควำมรู้ไปยังบุคลำกรได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม เพื่อพัฒนำงำน
ให้มีคุณภำพและสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น พัฒนำคนหรือผู้ปฏิบัติงำนตลอดจนพัฒนำฐำนควำมรู้ขององค์กร จำกเหตุผลดังกล่ำว
องค์กำรสะพำนปลำจึงเล็งเห็นควำมสำคัญของกำรนำระบบบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้มำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคน
พัฒนำงำน พัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพ และพัฒนำควำมรู้ภำยในหน่วยงำน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
๒. เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้ บุคลำกรมีพฤติกรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมกำรเรียนรู้ โดย
สร้ำงแรงจูงใจ และกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร ด้ำนจัดกำรควำมรู้
๓. เป้ำหมำยโครงกำร
ผลกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจำกกำรจัดกำรควำมรู้ที่องค์กรดำเนินกำร ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงควำมมีประสิทธิภำพและแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องของผลลัพธ์ ของกำรจัดกำรควำมรู้ และสำมำรถต่อยอดหรือ
ขยำยผลไปสู่กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมขององค์กร
๔. ระยะเวลำดำเนินกำร
ดำเนินกำรภำยในปีงบประมำณ ๒๕๖๓
๕. งบประมำณ
ไม่มี (ดำเนินกำรภำยในหน่วยงำน)
๖. สถำนที่ดำเนินกำร
องค์กำรสะพำนปลำ
๗. รำยละเอียดโครงกำร
๑. จัดเตรียมข้อมูล /ศึกษำ/เรียนรู้
๒. จัดทำคู่มือระบบกำรจัดกำรควำมรู้ออนไลน์ KMs
๓. ประชำสัมพันธ์ระบบกำรจัดกำรควำมรู้ออนไลน์ KMs เผยแพร่คู่มือและวิธีกำรใช้ระบบ KMs
๔. กำหนด Cop (ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้) ตำมกระบวนกำรทำงำน
๕. เริ่มเผยแพร่องค์ควำมรู้ KMs
๘. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
เกิดกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ขององค์กำรสะพำนปลำ และบุคลำกรสำมำรถนำควำมรู้
ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนำงำนในองค์กำรต่อไป
๙. กำรบริหำรจัดกำร
ดำเนินกำรโดยแผนกกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยบริหำรและพัฒนำองค์กร

๖๐

๑๐ แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ

กิจกรรม

๑

จัดเตรียมข้อมูล /ศึกษำ/เรียนรู้

๒

จัดทำคู่มือระบบกำรจัดกำรควำมรู้
ออนไลน์ KMs
ประชำสัมพันธ์ระบบกำรจัดกำรควำมรู้
ออนไลน์ KMs เผยแพร่คู่มือและ
วิธีกำรใช้ระบบ KMs
กำหนด Cop (ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้)
ตำมกระบวนกำรทำงำน

๓
๔
๕

๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

๒๕๖๓
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เริ่มเผยแพร่องค์ควำมรู้ KMs

๖๑

โครงกำรทบทวนคู่มือกำรกำหนดทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะ
ที่จำเป็นต่องำน (Competency) ขององค์กำรสะพำนปลำ ประจำปี ๒๕๖๓
๑. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่องค์กำรสะพำนปลำได้จัดทำคู่มือกำรกำหนดทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะที่
จำเป็นต่องำน (Competency) ขององค์กำรสะพำนปลำ ซึ่งได้ดำเนินกำรจัดทำเรียบร้อยแล้ว และได้มีกำรปรับปรุงใน
ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ เพื่อให้ สอดรับ ไปในทิศทำงเดียวกัน กับแผนวิส ำหกิจขององค์กำรสะพำนปลำ นั้น เพื่อให้
องค์กำรมีเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน กำรพิจำรณำบุคลำกรตำมตำแหน่ง และนำไปสู่กำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล จึงเห็นควรให้มีกำรทบทวนคู่มือดังกล่ำว
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงให้คู่มือกำรกำหนดทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่องำน
(Competency) ขององค์กำรสะพำนปลำ มีควำมสอดรับกับแผนวิสำหกิจขององค์กำรสะพำนปลำ และสอดรับกับ
หน้ำที่กำรทำงำนมำกขึ้น
๓. เป้ำหมำยโครงกำร
ปรั บ ปรุ ง ให้ คู่ มื อ กำรก ำหนดทั ก ษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ จ ำเป็ น ต่ อ งำน
(Competency) ขององค์กำรสะพำนปลำ ให้แล้วเสร็จในปีงบประมำณ ๒๕๖๓
๔. ระยะเวลำดำเนินกำร
ดำเนินกำรภำยในปีงบประมำณ ๒๕๖๓
๕. งบประมำณ
ไม่มี (จัดประชุมหรือสัมมนำภำยในองค์กร)
๖. สถำนที่ดำเนินกำร
องค์กำรสะพำนปลำ
๗. รำยละเอียดโครงกำร
๑. ประชุมคณะทำงำนเพื่อกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำน
๒. ปรับปรุง Competency ขององค์กำรสะพำนปลำ และนำเสนอต่อคณะทำงำนฯ
๓. ดำเนินกำรประเมินช่องว่ำงควำมสำมำรถ (Competency Gap)
๔. จัดส่งผลกำรประเมินช่องว่ำงควำมสำมำรถ และนำผลกำรประเมินที่ได้จัดทำแผนพัฒนำ
บุคลำกร พร้อมนำเสนอผู้บริหำรเห็นชอบ คู่มือ Competency
๘. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. องค์กำรสะพำนปลำสำมำรถกำหนดขีดควำมสำมำรถหรือสมรรถนะของแต่ละสำยงำนได้อย่ำง
ชัดเจนครบทุกสำยงำน
๒. ก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร
๓. องค์กำรสะพำนปลำมีคู่มือกำรกำหนดทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะ
ที่จำเป็นต่องำน (Competency) ขององค์กำรสะพำนปลำ สำหรับเป็นเอกสำรอ้ำงอิงและใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร ต่อไป
๙. กำรบริหำรจัดกำร
ดำเนินกำรโดยสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำรและพัฒนำองค์กร

๖๒

๑๐ แผนกำรดำเนินงำน
ลาดับ
1

3
4

๔

กิจกรรม

๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ประชุมคณะกรรมกำรฯ
(หมำยเหตุ : กำหนดกำรประชุม
สำมำรถดำเนินกำรได้ตลอด
ปีงบประมำณ)
ปรับปรุง Competency
ขององค์การสะพานปลา และ
นาเสนอต่อคณะทางานฯ
ดาเนินการประเมินช่องว่าง
ความสามารถ (Competency
Gap)
จัดส่งผลการประเมินช่องว่าง
ความสามารถ และนาผลการ
ประเมินที่ได้จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร พร้อมนาเสนอ
ผู้บริหารเห็นชอบ คู่มือ
Competency
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โครงกำรส่งเสริมเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ
๑. หลักกำรและเหตุผล
ตำมมติ ค ณ ะรั ฐ มน ตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑ ๖ กุ ม ภ ำพั นธ์ ๒ ๕ ๔ ๔ เห็ นชอบ และอนุ มั ติ ห ลั ก เกณ ฑ์ และ
แนวทำงกำรกำกับ ดูแลกิจ กำรที่ ดีในรัฐ วิส ำหกิจและให้ รัฐวิส ำหกิจถือปฏิบัติ ซี่งในหมวด ๑ ข้อ ๖ ได้กำหนด
แนวทำงปฏิ บั ติ ง ำนในหน้ ำ ที่ ข องคณ ะกรรมกำรให้ ส ม่ ำเสมอ และกระทรวงกำรคลั ง โดยส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรนโยบำยรั ฐ วิ ส ำหกิ จ (สคร.) ได้ ก ำหนดให้ อ งค์ ก ำรสะพำนปลำเข้ ำ สู่ ร ะบบกำรประเมิ น ผล
กำรดำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ ตั้งแต่ปีบัญชี ๒๕๔๘ และให้กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจด้ำน
บทบำทคณะกรรมกำรเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ ซึ่งผลจำกกำรประเมินบทบำทของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร อ งค์ ก ำ รส ะ พ ำ น ป ล ำ ป ร ะ จ ำปี บั ญ ชี ๒ ๕ ๖ ๑ บ ริ ษั ท ท ริ ส ค อ ร์ ป อ เร ชั่ น จ ำกั ด
มี ข้ อ สั ง เกตให้ อ งค์ ก ำรสะพำนปลำจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ ำ งควำมรู้ ค วำมสำมำรถของคณ ะกรรมกำรใหม่
อย่ำงครบถ้วนทั้งคณะ และจัดให้มีกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรเพิ่มขึ้น และเพิ่มกิจกรรมกำร
ส่ ง เสริ ม ควำมรู้ ค วำมสำมำรถที่ ห ลำกหลำยและสม่ ำเสมอเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมกำรสำมำรถน ำควำมรู้ ดั ง กล่ ำ ว
มำใช้ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรก ำกั บ ดู แ ลองค์ ก ำรสะพำนปลำได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกขึ้ น จึ งเห็ น สมควร
จั ด ท ำโครงกำรส่ งเสริ ม เพิ่ ม พู น ควำมรู้ ค วำมสำมำรถของคณะกรรมกำรองค์ ก ำรสะพำนปลำตำมข้ อ สั งเกตของ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ควำมรู้ ค วำมสำมำรถของคณะกรรมกำรทั้ ง คณะ เพื่ อ น ำควำมรู้ ดั ง กล่ ำ วมำประยุ ก ต์
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรกำกับดูแลองค์กร
๒. เพื่อยกระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบตำมหลักเกณฑ์ และกรอบแนว
ทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) กำหนด
๓. เพื่ อ ยกระดั บ ผลกำรประเมิ น บทบำทคณ ะกรรมกำร และกำรด ำเนิ น กำรของรั ฐ วิ ส ำหกิ จ
ตำมแนวทำงที่สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) กำหนด
๓. เป้ำหมำยของโครงกำร
จัดโครงกำรส่งเสริมเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ จำนวน ๒ กิจกรรมได้แก่
๑. หลั ก สู ต รยกระดั บ บทบำทและรั บ ควำมรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมกำรรั ฐ วิ ส ำหกิ จ ตำมมำตรฐำน
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในระดับสำกล จำนวน ๑ หลักสูตร อย่ำงน้อย ๑ ครัง้ /ปี
๒. กำรศึกษำดูงำนและตรวจเยี่ยมผลกำรดำเนินงำนของสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงภูเก็ต อย่ำงน้อย
๑ ครั้ง/ปี
๔. ระยะเวลำดำเนินกำร
๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
๕. งบประมำณ
งบประมำณจำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บำท
หมำยเหตุ : ค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉลี่ยได้ แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับกำรจัดสรร
๖. สถำนที่ดำเนินกำร
๑. โรงแรมในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
๒. สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต
๖๔

๗. รำยละเอียดของโครงกำร
๑. ค่ำอบรมคณะกรรมกำร จำนวน ๑ หลักสูตร
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท
(วิทยำกรจำก บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และหรือวิทยำกรจำกภำยนอก)
ค่ำสถำนที่จัดอบรม/ค่ำอำหำร/ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บำท
ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บำท
๒. ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำนสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท
ค่ำอำหำร/ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บำท
ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บำท
๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
คณ ะกรรมกำรองค์ ก ำรสะพำนปลำสำมำรถน ำควำมรู้ ที่ ได้ รั บ มำใช้ ใ นกำรบริ ห ำรตำมบทบำท
ควำมรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมกำรรั ฐ วิ ส ำหกิ จ ตำมมำตรฐำนกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ในระดั บ สำกล รวมถึ ง
กำรบริหำรและพัฒนำควำมยั่งยืนเชิงกลยุทธ์ในรัฐวิสำหกิจ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในกำรกำกับ ดูแล องค์กำรสะพำน
ปลำให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ นกำรยกระดั บ ผลกำรประเมิ น บทบำทคณ ะกรรมกำรรั ฐ วิ ส ำหกิ จ
ให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมแนวทำงตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) กำหนด
๙. บริหำรจัดกำรโดย
สำนักงำนอำนวยกำร และสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑๐. ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ไม่ ส ำมำรถยกระดั บ ผลกำรประเมิ น หั ว ข้ อบทบำทคณะกรรมกำรให้ เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ที่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) กำหนด
๑๑. แผนกำรดำเนินกำร
ลำดับ กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
๑ จัดทำแผน/
โครงกำร/
ทบทวนแผน
ฯ
๒ เสนอแผน/
โครงกำรฯ
๓ ทบทวน
โครงกำรฯ
๔ จัดอบรบ
รำยชื่อหลักสูตร
๑. กำรยกระดับบทบำทและรับควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจตำมมำตรฐำนกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีในระดับสำกล
๒. กำรศึกษำดูงำนและตรวจเยี่ยมผลกำรดำเนินงำนสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงภูเก็ต
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ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมภิบำลที่ดีขององค์กร
สร้ำงแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดีเพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพควรปรับปรุงกระบวนกำร
ให้บริกำรกำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งนำระบบ ITA มำปรับใช้ควรพัฒนำ
บุคลำกรให้มีควำมรู้และสมรรถนะสอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย ๔.๐
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนำคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำร/กำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และสมรรถนะสอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ
รวมจำนวน ๑ โครงกำร
๑) โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงำน
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โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงำน
๑. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่ได้มีกำรกำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นวำระแห่งชำติ ซึ่งปัญหำกำรทุจริต
คอรัป ชั่น เป็ นปัญหำที่สังคมเริ่มให้ควำมสนใจ และให้ ควำมสำคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงมีควำมคำดหวังใน
กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ซึ่งบุคลำกรในหน่วยงำนเป็นกลไกที่ สำคัญของกระบวนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต องค์กำรสะพำนปลำ ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในเรื่องควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม “CONFLICT OF INTEREST” จึงได้จัดโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับผล ประโยชน์ทับ
ซ้อนและส่ งเสริมคุณ ธรรมจริ ย ธรรมในหน่ วยงำน เพื่อให้ ผู้ ป ฏิบัติงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถแยกแยะ
ผลประโยชน์ ส่ วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ กับกำรป้องกันกำรทุจริต ใน
หน่ ว ยงำน รวมทั้ งพั ฒ นำคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และเสริ ม สร้ำ งธรรมำภิ บ ำล พร้อ มปลุ ก จิ ต ส ำนึ ก ในกำรป้ อ งกั น
กำรทุจริต ให้แก่ บุคลำกรขององค์กำรสะพำนปลำ ซึ่งเป็นกำรดำเนินกำรที่คำดว่ำจะก่อให้เกิดผลสำเร็จและก่อให้เกิดผล
ต่อเนื่องในระยะยำวต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ ให้ ผู้ ปฏิ บั ติ งำนขององค์ กำรสะพำนปลำ มี ค วำมรู้ควำมเข้ ำใจเกี่ ย วกั บ ควำมขั ดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒.๒ เพื่ อให้ ผู้ ปฏิบั ติงำนขององค์กำรสะพำนปลำ ทรำบและเข้ำใจควำมหมำยของควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจำกกัน
ได้ รวมทั้งทรำบถึงวิธีจัดกำรกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงถูกต้อง
๒.๓ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้ำงธรรมำภิบำลในหน่วยงำน ตลอดจนเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส
๓. เป้ำหมำยโครงกำร
๓.๑ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนมี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ ควำมขั ด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจำกกันได้ นำควำมรู้ที่ได้รับมำ
ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของตนและหน่วยงำน
๓.๒ หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริมธรรมำ
ภิบำลผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ กำรอบรมสัมมนำหรือผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ในหน่วยงำน
๔. ตัวชีวัดโครงกำร
๔.๑ ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมออกจำกกันได้
๔.๒ หน่ ว ยงำนมี ก ำรด ำเนิ น กำรเผยแพร่ ป ระชำสั ม พั น ธ์ ก ำรส่ งเสริม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
กำรส่งเสริมธรรมำภิบำล

๖๗

๕. ระยะเวลำดำเนินงำน
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน ตั้งแต่ตุลำคม ๒๕๖๒ – กันยำยน ๒๕๖๓
๕.๑ จัดอบรมอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๕.๒ เผยแพร่องค์ควำมรู้ให้กับพนักงำนตลอดทั้งปีงบประมำณ
๖. งบประมำณที่ใช้ดำเนินกำร
ใช้งบประมำณกำรฝึกอบรมขององค์กำรสะพำนปลำของแผนกฝึกอบรบ สำนักงำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ประกอบด้วย ค่ำอำหำร ค่ำที่พัก ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
๗. สถำนที่ดำเนินกำร
สำนักงำนองค์กำรสะพำนปลำ หรือ/และหน่วยงำนเอกชน
๘. รำยละเอียดโครงกำร
๘.๑ ดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรสะพำนปลำ โดยกำรบรรยำยให้ควำมรู้
เกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๘.๒ เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้
สื่อรูปแบบต่ำง ๆ ของหน่วยงำน
๙. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๙.๑ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนมี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ ควำมขั ด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจำกกันได้ นำควำมรู้ที่ได้รับมำ
ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของตนและหน่วยงำน
๙.๒ มีควำมตื่น ตัวในเรื่องคุณ ธรรมจริยธรรม ตำมหลั กธรรมำภิบำล และให้ ควำมส ำคัญ ในเรื่อง
ดังกล่ำว
๑๐. กำรบริหำรจัดกำร
ดำเนินกำรโดยสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำรและพัฒนำองค์กร
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๑๑. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ

กิจกรรม

๑.

ศึกษำข้อมูลในกำร
ดำเนินงำน

๒.

นำเสนอผู้บริหำร
ขออนุมัติเพื่อดำเนินกำร
จัดอบรมให้ควำมรู้
แก่ผู้ปฏิบัติงำน
จัดอบรบให้ควำมรู้
แก่ผู้ปฏิบัติงำน
- ติดต่อและ
ประสำนงำนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
- ประสำนวิทยำกร
ผู้บรรยำย
- จัดหำสถำนที่
- จัดอบรมพนักงำน
รำยงำนผลต่อผู้บริหำร
หลังกำรอบรมแล้วเสร็จ
- เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ และ
กำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

๓.

๔.
๕.

**หมำยเหตุ

๒๕๖๒
๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดำเนินกำรในปีงบประมำณ
- เผยแพร่ข้อมูลอินทรำเน็ต
- จัดทำบันทึกเวียนแจ้งพนักงำนเพื่อทรำบกำรดำเนินงำนด้ำนควำมขัดแย้งที่เกี่ยวข้อง

- กำรดำเนินงำนอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
- กำรดำเนินงำนอำจควบรวมเข้ำกับกำรดำเนินกำรฝึกอบรมของส่วนงำน
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