
๑ 
 

 
  



๒ 
 

ค ำน ำ 

  ในการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลาครั้งที่  ๙/๒๕๖๒ ได้ เห็นชอบร่างแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ ประกอบไปด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ มีจ านวน ๒๔ โครงการ ทั้งนี้ตามบันทึกข้อตกลง
รัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ และน าเสนอคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลาอนุมัติภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  

 ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และแผนงำนได้รวบรวมโครงการภายใต้แผนงานและยุทธศาสตร์ 
จากหน่วยงานทุกฝ่ายจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒ (ทบทวนเดือนธันวาคม ๒๕๖๒) ดังมี
รายละเอียดปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ (ทบทวนเดือนธันวาคม ๒๕๖๒) 

 
 

 
                           ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน 
          
   
 
  



๓ 
 

 

สำรบัญ 
  หน้ำ 
บทที่ ๑ บทน ำ ๔ 
บทที่ ๒ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕๖๓ ๑๒ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยกระดับธุรกิจสะพำนปลำสู่ศูนย์กลำงกำรขนถ่ำยตลำดสัตว์น  ำและ

ตลำดกลำงผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำอย่ำงครบวงจรที่สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล 
๑๖ 

         ๑) โครงกำรพัฒนำสะพำนปลำกรุงเทพ ๑๗ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เพื่อเพิ่มช่องทำงและประสิทธิภำพกำรแสวงหำรำยได้ ๒๑ 
         ๑) โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สะพำนปลำสมุทรปรำกำร ๒๒ 
         ๒) โครงกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์องค์กำรสะพำนปลำ ๒๔ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ขยำยกำรส่งเสริมอำชีพและควำมเป็นอยู่ชำวประมง ๒๘ 
         ๑) โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้กำรท ำประมงถูกกฎหมำยอย่ำงยั่งยืน ๒๙ 
         ๒) โครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์กำรสะพำนปลำ ๓๓ 
         ๓) โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้มำตรฐำนสุขอนำมัยสะพำนปลำท่ำเทียบ

เรือประมง 
๓๖ 

         ๔) โครงกำรสินค้ำประมงถูกกฎหมำยตรวจสอบย้อนกลับได้ปลอดภัยจำกสำร
ฟอร์มำลิน 

๔๐ 

         ๕) โครงกำรสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมอำชีพกำรประมงอย่ำงถูกกฎหมำย (โครงกำร๑๖) ๔๔ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยี ๕๒ 
         ๑) แผนพัฒนำบุคลำกร (Individual Development Plan : IDP) ประจ ำปี ๒๕๖๓ ๕๓ 
         ๒) โครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ๕๘ 
         ๓) โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล ๖๐ 
          ๔) โครงกำรทบทวนคู่มือกำรก ำหนดทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะ

ที่จ ำเป็นต่องำน (Competency) ขององค์กำรสะพำนปลำ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
๖๒ 

         ๕) โครงกำรส่งเสริมเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรองค์กำร
สะพำนปลำ 

๖๔ 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมภิบำลที่ดีขององค์กร ๖๖ 
         ๑) โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในหน่วยงำน 
๖๗ 

  



๔ 
 

 
 
 
 

ตำมทีรัฐบำลได้มีนโยบำยกำรขับเคลื่อนประเทศไทยโดยได้มีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
ขึ้น พร้อมทั้งให้ทุกส่วนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจจัดท ำยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรที่มีควำมเชื่อมโยงหรืออุปกรณ์ร่วมกันเพ่ือ
ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อประเทศชำติอันจะน ำประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ของรัฐบำล คือ 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕๖๓ องค์กำรสะพำนปลำจึงได้ด ำเนินกำรภำยใต้
นโยบำยรัฐบำล โดยกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ 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  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต และยกระดับมำตรฐำนสินค้ำ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

๓. แผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศำสตร์ คือ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ก ำหนดบทบำทรัฐวิสำหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ชำติ  
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ บริหำรแผนกำรลงทุนสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของประเทศ  
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินเพื่อควำมยั่งยืนในระยะยำว  
ยุทธศำสตร์ที่  ๔  สนับสนุนกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้ สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์Thailand ๔.๐และแผน DE 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมภิบำลที่ดีขององค์กร 

  ส ำหรับกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำนและโครงกำรต่ำงๆขององค์กำรสะพำนปลำ 
ได้ด ำเนินกำรโดยเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ยุทธศำสตร์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และแผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดังนี้ 

 

                            บทท่ี ๑ 
                                                        บทน ำ 
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๗ 
 

วิสัยทัศน์ 
“ ศูนย์กลำงกำรขนถ่ำยและตลำดสัตว์น  ำที่ได้มำตรฐำนสำกล ” 
 

พันธกิจ 
  ๑. บริหำรจัดกำรสะพำนปลำ ตลำดสินค้ำสัตว์น  ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำที่ถูกกฎหมำยได้ 
มำตรฐำนสุขอนำมัยและเป็นธรรม โดยจัดให้มีสถำนที่ขนถ่ำยและจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำที่ได้มำตรฐำนสุขอนำมัย 
รวมถึงระบบตลำดที่ เป็นธรรม พร้อมสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็น เพ่ือให้บริกำรแก่ชำวประมง 
ผู้ประกอบกำร และผู้บริโภค     
  ๒. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดหำรำยได้ และบริหำรฐำนะกำรเงินที่ม่ันคงขององค์กรโดยกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรหำรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์   
  ๓. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภำพโดยกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถบริหำรจัดกำร พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในองค์กร รวมถึงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

๔.สนับสนุนส่งเสริมควำมรู้ เทคโนโลยี และอำชีพให้แก่ชำวประมงเป็นกำรช่วยเหลือโดย
ใช้เงินทุนส่งเสริมกำรประมง เพ่ือส่งเสริมฐำนะ สวัสดิกำร กำรประกอบอำชีพ และบูรณะหมู่บ้ำนประมง  
รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในกำรด ำเนินงำนให้กับสถำบันกำรประมงต่ำงๆ  กำรสนับสนุนงำนวิจัยด้ำนประมง  
และกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่บุตรชำวประมง 
ประกอบด้วย ๕ ยุทธศำสตร์ ดังนี  

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยกระดับธุรกิจสะพำนปลำสู่ศูนย์กลำงกำรขนถ่ำยตลำดสัตว์น  ำและ
ตลำดกลำงผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำอย่ำงครบวงจรที่สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล  
  กำรพัฒนำตลำดและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมำตรฐำนสำกล เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นในกำร
ยกระดับสินค้ำและผลิตภัณฑ์ประมงไทยสู่มำตรฐำนสำกลตั้งแต่ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของตลำดสัตว์น้ ำและท่ำ
เทียบเรือประมงท่ีจะต้องได้มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยตลอดจน กำรขนถ่ำยและกำรดูแลรักษำสัตว์น้ ำที่จะต้องได้
มำตรฐำนสุขอนำมัยเช่นกัน นอกจำกนี้ยังต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรท ำประมงที่ถูกกฏหมำยและ
ยั่งยืนตลอดจน เสริมสร้ำงเข็มแข็งให้แก่ ชำวประมง สถำบันประมง ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ยุทธศำสตร์นี้สำมำรถขับเคลื่อนตำมนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและยกระดับมำตรฐำนสินค้ำตำมล ำดับ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เพื่อเพิ่มช่องทำงและประสิทธิภำพกำรแสวงหำรำยได้ 
  กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เป็นกำรด ำเนินงำนในเชิงบูรณำ
กำรที่จะต้องยกระดับองค์กรในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในทำงธุรกิจ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร ซึ่งจะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรทั้งด้ำนกำรประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒนำอย่ำงรวดเร็วที่
เหมำะสมกับองค์กร กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรประชำสัมพันธ์องค์กร กำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพทำงธุรกิจขององค์กร ในกำร
บริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกำรจัดเก็บ
รำยได้ เป็นต้น 
 
 
 



๘ 
 

    ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ขยำยกำรส่งเสริมอำชีพและควำมเป็นอยู่ชำวประมง  
   เป็นภำรกิจส ำคัญอีกส่วนหนึ่งตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ 

โดยกำรช่วยเหลือส่งเสริมฐำนะและสวัสดิกำรและกำรประกอบอำชีพให้แก่ชำวประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุน
ในกำรด ำเนินงำนให้แก่สมำคมประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรท ำประมงต่ำง ๆ เงินทุนที่น ำมำ
ช่วยเหลือดังกล่ำวเรียกว่ำเงินทุนส่งเสริมกำรประมง ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติ จัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ. 
๒๔๙๖ ได้ก ำหนดให้องค์กำรสะพำนปลำแบ่งเงินค่ำบริกำรที่เรียกเก็บจำกผู้ประกอบกิจกำรแพปลำร้อยละ ๒๕ 
ของค่ำบริกำรที่เก็บได้น ำมำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรประมงภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ประมง 

    ยุทธศำสตร์ที่ ๔ เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยี 
    กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เป็นกำรด ำเนินงำนในเชิง

บูรณำกำรที่จะต้องยกระดับองค์กรในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในทำงธุรกิจ กำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ซึ่งจะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรทั้งด้ำนกำรประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒนำ
อย่ำงรวดเร็วที่เหมำะสมกับองค์กร กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรประชำสัมพันธ์องค์กร กำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพทำงธุรกิจขององค์กร  
ในกำรบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกำร
จัดเก็บรำยได้ เป็นต้น 
                  ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมภิบำลที่ดีขององค์กร 
                      สร้ำงแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดีเพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภ ำพควร
ปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำร กำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งน ำระบบ 
ITA มำปรับใช้ควรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และสมรรถนะสอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 
ยุทธศำสตร์องค์กำรสะพำนปลำ ก ำหนดไว้ ๕ ยุทธศำสตร์ ดังนี  

๑. ยุทธศำสตร์ยกระดับธุรกิจสะพำนปลำสู่ศูนย์กลำงกำรขนถ่ำยตลำดสัตว์น  ำและตลำดกลำง
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำอย่ำงครบวงจรที่สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล  
    ๑) กลยุทธ์เร่งรัดกำรปรับปรุงพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้เป็นมำตรฐำนสำกล 
    ๒) กลยุทธ์พัฒนำระบบกำรให้บริกำรตลำดสัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์อย่ำงมีมำตรฐำนสำกล 
    ๓) กลยุทธ์พัฒนำระบบขนส่งและระบบ Supply Chain ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตำมมำตรฐำนสำกล 
๒. ยุทธศำสตร์เพื่อเพิ่มช่องทำงและประสิทธิภำพกำรแสวงหำรำยได้ 

๑) กลยุทธ์พัฒนำประสิทธิภำพกำรตลำดองค์กร 
๒) กลยุทธ์พัฒนำประสิทธิภำพกำรเก็บรำยได้ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำให้เพ่ิมข้ึน 

    ๓) กลยุทธ์พัฒนำพัฒนำและขยำยโอกำสหำรำยได้จำกทรัพย์สินให้มำก 
๓. ยุทธศำสตร์ขยำยกำรส่งเสริมอำชีพและควำมเป็นอยู่ชำวประมง 

๑) กลยุทธ์ส่งเสริมกำรใช้องค์ควำมรู้ด้ำนธุรกิจประมง 
๒) กลยุทธ์ส่งเสริมและยกระดับกำรพัฒนำอำชีพชำวประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

    ๓) กลยุทธ์พัฒนำเครื่อข่ำยชำวประมง 
๔. ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยี 

๑) กลยุทธ์ยกระดับและพัฒนำบุคลำกรให้มีขีดควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน 
๒) กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบอย่ำงครบวงจร 



๙ 
 

๓) กลยุทธ์สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และเพ่ิมช่องทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มี 
    ประสิทธิภำพ ตลอดโซ่อุปทำน 

    ๔) กลยุทธ์พัฒนำระบบติดตำมและตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ทั้งโซ่อุปทำน เพ่ือสร้ำงควำม 
        เชื่อมั่นให้กับคู่ค้ำและผู้บริโภค 

           ๕. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมระบบธรรมภิบำลที่ดีขององค์กร 
              ๑) กลยุทธ์พัฒนำคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
              ๒) กลยุทธ์พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำร/กำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
              ๓) กลยุทธ์พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และสมรรถนะสอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 
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บทที่ ๒ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕๖๓ 

     แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕๖๓ องค์กำรสะพำนปลำ มีแผนงำน/โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์
และกลยุทธ์ ดังนี  

     ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยกระดับธุรกิจสะพำนปลำสู่ศูนย์กลำงกำรขนถ่ำยตลำดสัตว์น  ำและตลำด
กลำงผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำอย่ำงครบวงจรที่สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล  

     กำรพัฒนำกำรตลำดสัตว์น้ ำ จัดเป็นภำรกิจหลักขององค์กำรสะพำนปลำ ซึ่งได้มีกำรด ำเนินงำน 
มำอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ดีในปัจจุบัน  ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลำท ำให้องค์กำร
สะพำนปลำต้องปรับแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว โดยกำรพัฒนำอำจแยกได้เป็น  
สองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ กำรพัฒนำสิ่งปลูกสร้ำง สิ่ งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ หรือด้ำนhardware และ 
กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบตลำด ตลอดจนระบบข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆหรือ software โดยองค์กำร
สะพำนปลำได้ก ำหนดแผนงำนและโครงกำรในปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย กลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่  ๑.๑ เร่งรัดกำรปรับปรุงพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนให้เป็นมำตรฐำนสำกล  
กลยุทธ์ที่  ๑.๒ พัฒนำระบบกำรให้บริกำรตลำดสัตว์น  ำและผลิตภัณฑ์อย่ำงมีมำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่  ๑.๓ พัฒนำระบบขนส่งและระบบ Supply Chain ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยตำมมำตรฐำนสำกล 
               ซึ่งประกอบไปด้วยจ ำนวน ๑ โครงกำร  
      ๑)  โครงกำรพัฒนำสะพำนปลำกรุงเทพ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เพื่อเพิ่มช่องทำงและประสิทธิภำพกำรแสวงหำรำยได้ 
 จำกกำรที่รำยได้หลักจำกกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรสถำนที่ขนถ่ำยและจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ 
มีแนวโน้มลดลงตำมภำวะประมงในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  ท ำให้องค์กำรสะพำนปลำต้องก ำหนดกลยุทธ์ใน  
กำรหำรำยได้เพ่ิมจำกกิจกรรมอ่ืนๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสำหกรรมประมงในบริเวณพ้ืนที่สะพำนปลำและ 
ท่ำเทียบเรือประมงต่ำงๆ เช่น ก่อสร้ำงอำคำรแพปลำ , ให้เช่ำพ้ืนที่แปรรูปสินค้ำสัตว์น้ ำ และเช่ำพ้ืนที่  
โรงน้ ำแข็งส ำหรับรักษำคุณภำพสัตว์น้ ำ  โดยก ำหนดแผนงำนและโครงกำรภำยใต้กลยุทธ์รำยละเอียด ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนำประสิทธิภำพกำรตลำดองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนำประสิทธิภำพกำรเก็บรำยได้ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำให้เพิ่มขึ น 
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนำพัฒนำและขยำยโอกำสหำรำยได้จำกทรัพย์สินให้มำก 
            ซึ่งประกอบไปด้วยจ ำนวน ๒ โครงกำร  

 ๑) โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สะพำนปลำสมุทรปรำกำร 
 ๒) โครงกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์องค์กำรสะพำนปลำ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓  ขยำยกำรส่งเสริมอำชีพและควำมเป็นอยู่ชำวประมง 
          เพ่ือส่งเสริมกำรท ำประมงถูกกฎหมำย สู่ควำมอย่ำงยั่งยืน พร้อมลดปัญหำ สร้ำงภำพลักษณ์ 
โครงกำรนี้จะเป็นกำรพัฒนำควำมรู้ ยกระดับให้กับกลุ่มเป้ำหมำยให้เล็งเห็นควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของ
กฎหมำย โทษ ข้อก ำหนดและประโยชน์ต่ำงๆ จำกพระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ.๒๕๕๘ พระรำชก ำหนดกำร
ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกำรปรับเปลี่ยน พัฒนำ ยกระดับ สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง ให้เป็นสถำนที่
ขนถ่ำยสินค้ำสัตว์น้ ำที่ได้มำตรฐำน EU โดยมุ่งหวังให้สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำน
ปลำทุกเป็นที่ยอมรับทั้งตลำดส่งออกและผู้บริโภคภำยในประเทศ เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนที่
ก ำหนดในพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ.๒๔๙๖  ได้แก่ กำรจัดส่งเสริมฐำนะ สวัสดิกำรหรือ



๑๓ 
 

อำชีพของชำวประมง จัดเป็นภำรกิจเชิงสังคมซึ่งองค์กำรสะพำนปลำให้ควำมส ำคัญและด ำเนินกำรมำอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้งกับกลุ่มชำวประมงและผู้ประกอบกำรธุรกิจประมงต่ำงๆ ประกอบด้วย  ๓ กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมกำรใช้องค์ควำมรู้ด้ำนธุรกิจประมง 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมและยกระดับกำรพัฒนำอำชีพชำวประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนำเครือข่ำยชำวประมง 
                     ซึ่งประกอบไปด้วยจ ำนวน ๕ โครงกำร  

๑) โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้กำรท ำประมงถูกกฎหมำยอย่ำงยั่งยืน 
๒) โครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์กำรสะพำนปลำ 
๓) โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้มำตรฐำนสุขอนำมัยสะพำนปลำท่ำเทียบเรือประมง 
๔) โครงกำรสินค้ำประมงถูกกฎหมำยตรวจสอบย้อนกลับได้ปลอดภัยจำกสำรฟอร์มำลิน 
๕) โครงกำรสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมอำชีพกำรประมงอย่ำงถูกกฎหมำย(โครงกำร๑๖) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยี 
                   กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เป็นกำรด ำเนินงำนในเชิงบูรณำกำร
ที่จะต้องยกระดับองค์กรในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในทำงธุรกิจ กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร ซึ่งจะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรทั้งด้ำนกำรประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒนำอย่ำงรวดเร็วที่
เหมำะสมกับองค์กร กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรประชำสัมพันธ์องค์กร กำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพทำงธุรกิจขององค์กร ในกำร
บริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกำรจัดเก็บ
รำยได้ เป็นต้น และเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นและ
เป็นไปตำมนโยบำยที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดรำยละเอียด ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ยกระดับและพัฒนำบุคลำกรให้มีขีดควำมสำมำรถเพิ่มขึ น 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั งระบบอย่ำงครบวงจร 
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ และเพิ่มช่องทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
                  ตลอดโซ่อุปทำน 
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ พัฒนำระบบติดตำมและตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ทั งโซ่อุปทำน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อม่ัน 
                    ให้กับคู่ค้ำและผู้บริโภค 
                 ซึ่งประกอบไปด้วยจ ำนวน ๕ โครงกำร  
        ๑) แผนพัฒนำบุคลำกร (Individual Development Plan : IDP) ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
        ๒) โครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
        ๓) โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล 
        ๔) โครงกำรทบทวนคู่มือกำรก ำหนดทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะที่จ ำเป็นต่องำน 
(Competency) ขององค์กำรสะพำนปลำ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
 ๕) โครงกำรส่งเสริมเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมระบบธรรมภิบำลที่ดีขององค์กร 
              สร้ำงแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดีเพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพควรปรับปรุง
กระบวนกำรให้บริกำร กำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งน ำระบบ ITA  
มำปรับใช้ควรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และสมรรถนะสอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 
 



๑๔ 
 

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนำคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำร/กำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และสมรรถนะสอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 
รวมจ ำนวน  ๑ โครงกำร 
       ๑) โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 
  



๑๕ 
 

 
 

 

๑๓ 



๑๖ 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยกระดับธุรกิจสะพำนปลำสู่ศูนย์กลำงกำรขนถ่ำยตลำดสัตว์น  ำและตลำดกลำง
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำอย่ำงครบวงจรที่สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล 

ประกอบด้วย ๓  กลยุทธ์ ดังนี  
 กลยุทธ์ที่  ๑.๑ เร่งรัดกำรปรับปรุงพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนให้เป็นมำตรฐำนสำกล  
 กลยุทธ์ที่  ๑.๒ พัฒนำระบบกำรให้บริกำรตลำดสัตว์น  ำและผลิตภัณฑ์อย่ำงมีมำตรฐำนสำกล 
 กลยุทธ์ที่  ๑.๓ พัฒนำระบบขนส่งและระบบ Supply Chain ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยตำมมำตรฐำนสำกล 
ซึ่งประกอบไปด้วยจ ำนวน  ๑   โครงกำร  
      ๑)  โครงกำรพัฒนำสะพำนปลำกรุงเทพ 
 
 



๑๗ 
 

โครงกำรพัฒนำสะพำนปลำกรุงเทพ 
 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ องค์กำรสะพำนปลำได้รับนโยบำยจำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกำร

ปรับปรุงสุขอนำมัยสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงทุกแห่งที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับผู้ประกอบกำรส่งออกของไทย เนื่องจำกกำรส่งออกสินค้ำสัตว์น้ ำซึ่งมีมูลค่ำสูงถึงปีละ
กว่ำ ๑๘๐,๐๐๐ ล้ำนบำท มีสภำวะกำรแข่งขันที่ค่อนข้ำงรุนแรง โดยประเทศผู้น ำเข้ำสินค้ำ สัตว์น้ ำจำกประเทศไทย 
โดยเฉพำะสหภำพยุโรปมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรดูแลรักษำคุณภำพสินค้ำสัตว์น้ ำตั้งแต่เป็นวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภค 
ส ำหรับโครงกำรพัฒนำสะพำนปลำกรุงเทพเป็นอีกหนึ่งโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงมำตรฐำนสุขอนำมัยของ
ตลำดสัตว์น้ ำที่ส ำคัญของประเทศ ในขณะเดียวกันยังเป็นกำรพัฒนำระบบตลำดสัตว์น้ ำทั้ง ในด้ำนกำรให้บริกำร กำร
ซ้ือ-ขำย กำรขนส่ง รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้ำสัตว์น้ ำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

ปัจจุบันสะพำนปลำกรุงเทพ มีสภำพช ำรุดและทรุดโทรมตำมกำลเวลำและควรที่จะได้รับกำรปรับปรุง
และพัฒนำเพ่ือรองรับกับกำรขยำยตัวและสนองควำมต้องกำรของประชำชนและผู้บริโภค ตลอดจนยกระดับให้เป็น
ตลำดกลำงสัตว์น้ ำที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน สะอำดและถูกสุขอนำมัย เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ     กรมประมง
และเป็นที่ยอมรับจำกต่ำงประเทศ ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ ช่วยให้ประเทศไทย
ไม่ต้องสูญเสียรำยได้จำกกำรส่งออกจ ำนวนมหำศำลแล้วยังช่วยให้ประชำชนไทยได้บริโภคสัตว์น้ ำที่มีคุณภำพ สด 
สะอำด มีผลต่อเนื่องไปถึงกำรมีสุขภำพอนำมัยที่ดี ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล อีกทั้งลดผลกระทบต่อกำรจ้ำง
งำน รำยได้ และคุณภำพชีวิตของเกษตรกร ชำวประมง ผู้ประกอบกำร และเก่ียวข้องกับกิจกำรประมงเป็นจ ำนวนมำก 
นอกจำกนี้องค์กำรสะพำนปลำยังมุ่งหวังให้สะพำนปลำกรุงเทพเป็นศูนย์กลำงธุรกิจประมงครบวงจร มีองค์ประกอบทั้ง
ในส่วนที่เป็นตลำดกลำงสัตว์น้ ำ ตลำดค้ำปลีก ศูนย์แสดงสินค้ำสัตว์น้ ำจำกโรงงำน ภัตตำคำรอำหำรทะเล และศูนย์
เรียนรู้ด้ำนกำรประมงและตลำดสัตว์น้ ำ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยำวชน และผู้สนใจในอนำคต 
       ๒. วัตถุประสงค ์  

  ๑. เพ่ือเป็นศูนย์กลำงตลำดสินค้ำสัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์ประมงตำม มำตรฐำนสำกลของประเทศไทย 
๒. เพ่ือเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวและศูนย์กลำงอำหำรครบวงจรของกรุงเทพฯ 
๓. เพ่ือส่งเสริมกำรประมงพ้ืนบ้ำนและเศรษฐกิจฐำนรำกตำมนโยบำยรัฐบำล 
๔. เพ่ือเป็นพื้นที่สำธำรณะริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำให้กับคนในชุมชนเมือง 
๕. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบกำรด ำเนินงำน (Role Model) ให้กับธุรกิจสัตว์น้ ำหรือธุรกิจแบบ

เดียวกันของประเทศไทย 
๓. เป้ำหมำยโครงกำร 

กำรก่อสร้ำงอำคำรตลำด ศูนย์กำรค้ำสัตว์น้ ำ อำคำรจอดรถ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีทันสมัยบนที่ตั้ง
เดิมของส ำนักงำนองค์กำรสะพำนปลำและสะพำนปลำกรุงเทพปัจจุบัน ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ บริเวณซอยเจริญกรุง ๕๘ 
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร ซึ่งเป็นที่เช่ำจำกกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง พ้ืนที่ประมำณ ๘ ไร่เศษ  

     ๔. กิจกรรมที่ส ำคัญของโครงกำร 
     ๔.๑ อำคำร สิ่งปลูกสร้ำง ท ำกำรก่อสร้ำงอำคำรตำมแนวคิดกำรพัฒนำ โดยมีโครงสร้ำงหลัก ได้แก่ 
           ๑) ตลำดกลำงสัตว์น  ำทันสมัย (Modern Wholesale Market) ตลำดประมูลสินค้ำสัตว์น้ ำเค็ม
(ปลำทะเล)และสัตว์น้ ำจืด (ปลำน้ ำจืด) ที่ได้มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 



๑๘ 
 

มีระบบควบคุมกลิ่นรบกวนและระบบบ ำบัดน้ ำเสีย เพ่ือรองรับสินค้ำสัตว์น้ ำคุณภำพสูงซึ่งผ่ำนกำรคัดเลือก
และตรวจสอบโดยศูนย์ตรวจสอบสัตว์น้ ำที่ตั้งอยู่ในโครงกำรฯ 

                 ๒) ตลำดขำยปลีกสินค้ำสัตว์น  ำคุณภำพ (Seafood Retail Market) เพ่ือจ ำหน่ำยให้กับสัตว์น้ ำแก่
ผู้ประกอบกำรสินค้ำสัตว์น้ ำแปรรูปและประชำชนทั่วไป โดยมีส่วนของกำรจ ำหน่ำยสินค้ำสัตว์น้ ำในรูปแบบโมเดิร์นเท
รด (Modern Trade) ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคมของชำวกรุงเทพ  
                ๓) อำคำรส ำนักงำน ทั้งในส่วนขององค์กำรสะพำนปลำ ผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิต ผู้ส่งออก 
เป็นต้น ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ประกอบกำร ทั้งในส่วนของผู้ผลิต ผู้จัดส่งวัตถุดิบ และผู้ค้ำสัตว์น้ ำ ตั้งแต่ต้นน้ ำ
จนถึงปลำยน้ ำ  
                 ๔) ภัตตำคำรอำหำรทะเล ซึ่งใช้วัตถุดิบสัตว์น้ ำคุณภำพดีจำกตลำดกลำงของสะพำนปลำกรุงเทพ เพ่ือ
เป็นกำรสร้ำงควำมนิยมและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพสินค้ำสัตว์น้ ำจำกสะพำนปลำกรุงเทพ เป็นกำรส่งเสริมกำรบริโภค
สัตว์น้ ำและเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวให้กับกรุงเทพฯอีกด้วย 
                ๕) ศูนย์กำรเรียนรู้ (Learning Center) ให้บริกำรควำมรู้ในด้ำนวิธีกำรจับสัตว์น้ ำ อุปกรณ์เครื่องมือ
กำรจับสัตว์น้ ำ กำรดูแลรักษำคุณภำพสัตว์น้ ำ กำรตลำดสัตว์น้ ำ และประโยชน์ของกำรบริโภคสัตว์น้ ำ เพ่ือกระตุ้นให้
เยำวชน และประชำชนทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงควำมส ำคัญและประโยชน์ของสัตว์น้ ำ 
                ๔.๒ พัฒนำระบบตลำดสัตว์น  ำ จัดตั งระบบตลำดสัตว์น  ำคุณภำพ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรคัด
คุณภำพและขนำดสินค้ำสัตว์น  ำตั งแต่แหล่งผลิต มีกำรก ำหนดมำตรฐำนของสัตว์น  ำแต่ละประเภทเพื่อใช้อ้ำงอิง 
โดยมีหลักกำร ดังนี  
               ๑) จ ำหน่ำยเฉพำะสินค้ำสัตว์น้ ำคุณภำพดี โดยผ่ำนกำรคัดเลือกเบื้องต้นจำกแหล่งผลิตตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนด พร้อมมำตรฐำนกำรขนส่งที่สำมำรถรักษำคุณภำพสินค้ำและมำตรฐำนสุขอนำมัยที่ดี) 
               ๒) กำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ ใช้ระบบประมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกำรปรับเปลี่ยนระบบให้มีควำมทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว สำมำรถตรวจสอบ และอ้ำงอิงได้ง่ำย ด้วยระบบกำรเชื่อมต่อข้อมูลของสินค้ำ รำยกำรซื้อขำย เจ้ำของ
สินค้ำ ผู้ซื้อ ตลอดจนข้อมูลทำง 
               ๓) มีระบบตรวจสอบคุณภำพสินค้ำสัตว์น้ ำ ทั้งในเรื่องควำมสด สะอำด และกำรปนเปื้อน รวมถึงขนำด 
และน้ ำหนักตรงกับที่แจ้งไว้ เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันในตัวสินค้ำท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกองค์กำรสะพำนปลำ 
               ๔) ผู้ที่จะเข้ำท ำธุรกิจในตลำดจะต้องท ำกำรจดทะเบียนสมำชิก (Registered) และมีคุณสมบัติตำมที่
ก ำหนดตำมประเภทของกิจกรรม เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้กับผู้ประกอบกำร  
               ๕) จัดท ำระบบฐำนข้อมูลรำคำสัตว์น้ ำเพ่ือเผยแพร่ และใช้ส ำหรับอ้ำงอิงในกำรซื้อขำย โดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพ่ือควำมรวดเร็วและถูกต้อง เป็นกำรขยำยฐำนลูกค้ำ และสำมำรถพัฒนำไปสู่กำรซื้อขำยผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในอนำคต 
๕. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
       ส ำนักงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน  ฝ่ำยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
๖. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร      

ตุลำคม ๒๕๖๒ – กันยำยน ๒๕๖๓         
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

๗. วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร   
      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) ลดปัญหำกำรส่งออกสินค้ำสัตว์น้ ำ เนื่องจำกปัจจุบันสินค้ำสัตว์น้ ำจัดเป็นสินค้ำส่งออกที่ท ำรำยได้
เงินตรำต่ำงประเทศได้ในอันดับต้น ๆ และวัตถุประสงค์ของโครงกำรก็มุ่งเน้นจะพัฒนำคุณภำพสินค้ำสัตว์น้ ำส่งออกให้
เป็นที่ยอมรับของตลำดต่ำงประเทศ ลดปัญหำกำรส่งคืนสินค้ำ หรือกำรกีดกันสินค้ำจำกประเทศไทยอันมีสำเหตุมำ
จำกคุณภำพสินค้ำไม่ได้มำตรฐำนตำมข้อก ำหนดของประเทศผู้น ำเข้ำ  
           ๒) เพ่ิมมูลค่ำให้กับสินค้ำสัตว์น้ ำ (Value Added) กำรจัดให้มีตลำดกลำงสัตว์น้ ำคุณภำพที่ได้มำตรฐำน 
ถูกสุขอนำมัย ด้วยรูปแบบอำคำร และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ทันสมัย ช่วยให้สำมำรถจ ำหน่ำยสินค้ำได้ในรำคำที่
สูงขึ้น เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้วยควำมเชื่อม่ันในตัวสินค้ำ  
           ๓) เป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ  จำกกำรที่โครงกำรพัฒนำสะพำนปลำกรุงเทพ เป็นศูนย์รวมของธุรกิจ
หลำยประเภทที่มีควำมเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยดึงดูดผู้ใช้บริกำรกลุ่มต่ำง ๆ รวมทั้ง
นักท่องเที่ยวชำวไทยและต่ำงประเทศให้เข้ำมำใช้จ่ำยหรือท ำธุรกิจ  ก่อให้เกิดกำรหมุนเวียนทำงกำรเงินในระบบ
เศรษฐกิจ  
           ๔) ช่วยสนับสนุนกำรส่งออกสินค้ำประมง ด้วยกำรจัดให้มีศูนย์บริกำรกำรส่งออก ณ จุดเดียว (One 
stop service) ซึ่งให้บริกำรทั้งในด้ำนกำรตรวจรับรองคุณภำพ และกระบวนกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกร 
    ๘.๒ ทำงด้ำนสังคม 
                ๑) ก่อให้เกิดกำรจ้ำงแรงงำนมำกขึ้น ลดปัญหำกำรว่ำงงำน 
               ๒) ผู้บริโภคภำยในประเทศได้บริโภคสินค้ำสัตว์น้ ำที่มีคุณภำพดีขึ้น เป็นกำรส่งเสริมแผนมั่นคงทำง
อำหำรเพื่อสุขภำพของกระทรวงสำธำรณสุข 
         ๓) ลดปัญหำสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกมีกำรจัดกำรเรื่องระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และก ำจัดขยะอย่ำงมีมำตรฐำน 
              ๔) เป็นกำรปรับปรุงทัศนียภำพริมฝั่งแม่น้ ำเจ้ำพระยำให้มีควำมงดงำมด้วยควำมเป็นเอกลักษณ์ของ
สถำปัตยกรรม สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้กับกรุงเทพมหำนครและประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

    ๘.๓ ทำงด้ำนกำรเงิน 
  กำรวิเครำะห์ผลตอบแทนและควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรเงินโครงกำรพัฒนำสะพำนปลำกรุงเทพ 
 องค์กำรสะพำนปลำ ได้จัดท ำแบบจ ำลองเพ่ือทดสอบควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงินของโครงกำร
เบื้องต้น ในรูปแบบโครงกำร กำรประมำณรำยได้ และค่ำใช้จ่ำย โดยกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนทำงกำรเงิน 
ใช้งบประมำณวงเงินทั งสิ น 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 ำเนินโครงกำร ระยะเวลำ ๓๐ ปี  จะมีผลตอบแทนปัจจุบันสุทธิ  (NPV) เท่ ำกับ         
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. แผนกำรด ำเนนิงำน 

ล ำดับ 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 ร่ ำ ง  TOR ก ำ ร จั ด ท ำ
รำยงำนกำรศึกษำควำม
เป็นไปได้/ออกแบบ/ EIA
โครงกำรฯ 

            

๒ ออกประกำศหำผู้รับจ้ำง
จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้/ออกแบบ/ 
EIAโครงกำรฯ 

            

๓ จัดท ำสัญญำ 
 

            

๔ จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้/ออกแบบ/ 
EIAโครงกำรฯ 

            

๕ น ำร่ำงแบบก่อสร้ำงเสนอ 
คณะกรรมกำร อสป. 

            

 
  



๒๑ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทำงและประสิทธิภำพกำรแสวงหำรำยได้ 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนำประสิทธิภำพกำรตลำดองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนำประสิทธิภำพกำรเก็บรำยได้ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำให้เพิ่มขึ น 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนำพัฒนำและขยำยโอกำสหำรำยได้จำกทรัพย์สินให้มำก 
ซึ่งประกอบไปด้วยจ ำนวน  ๒   โครงกำร  

๑) โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สะพำนปลำสมุทรปรำกำร 
๒) โครงกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์องค์กำรสะพำนปลำ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



๒๒ 
 

โครงกำรพัฒนำพื นที่สะพำนปลำสมุทรปรำกำร 
 

๑.หลักกำรและเหตุผล 
 สะพำนปลำสมุทรปรำกำรตั้ งอยู่บริเวณปำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ต ำบลท้ำยบ้ำน อ ำเภอเมืองจังหวัด
สมุทรปรำกำร บนที่ดินเนื้อที่ ๘๔ ไร่ เปิดด ำเนินงำนเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนำยน  ๒๕๒๕ โดยมีเรือประมงในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรปรำกำร ที่ไปท ำกำรประมงทั้งในบริเวณอ่ำวไทย และในน่ำนน้ ำประเทศเพ่ือนบ้ำนน ำสัตว์น้ ำเข้ำมำขนถ่ำย และ
จ ำหน่ำยผ่ำนสะพำนปลำใน ปี ๒๕๔๕ รัฐบำลได้อนุมัติงบประมำณกระตุ้นเศรษฐกิจผ่ำนทำงกรมประมงในวงเงิน  
๑๔๙  ล้ำนบำท  เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงสุขอนำมัยท่ำเทียบเรือประมง อำคำร โรงประมูล และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกให้ได้มำตรฐำนสุขอนำมัย โดยมีกำรขยำยท่ำเทียบเรือประมงจำกเดิมควำมยำว  ๑๗๗ เมตรเป็น ๒๗๗ เมตร 
พร้อมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  ระบบผลิตน้ ำสะอำดและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 

 เมื่อวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒ ในครำวประชุมคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและขับเคลื่อนงำนองค์กำร
สะพำนปลำ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติ มอบหมำยให้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สะพำน
ปลำสมุทรปรำกำร  ทั้งนี้สอดคล้องตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ  ได้ก ำหนด
ยุทธศำสตร์วิสำหกิจรำยสำขำ ในยุทธศำสตร์ที่ ๒ บริหำรแผนลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของประเทศและ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓  เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินเพ่ือควำมยั่งยืนในระยะยำว  โดยที่องค์กำรสะพำนปลำได้เนิน
กำรตำมยุทธศำสตร์ทั้ง ๒ ด้ำน ทั้งยังสอดคล้องกับยุทศำสตร์จังหวัด เรื่องกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถเป็นศูนย์กำรพัฒนำให้เป็นเมืองหน้ำอยู่ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยรัฐวิสำหกิจ องค์กำร
สะพำนปลำจึงได้ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สะพำนปลำสมุทรปรำกำร 
๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนำที่ดินในพื้นที่สะพำนปลำสมุทรปรำกำร โดยกำรจัดหำเอกชนเป็นผู้ลงทุน 
 ๒.๒ เพ่ือให้เกิดกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพย์สิน เพ่ือหำรำยได้จำกทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๒.๓ เพ่ือตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลทำงด้ำนยุทธศำสตร์ขององค์กรยุทธศำสตร์จังหวัดให้สอดคล้อง
กับนโยบำยประเทศ 
๓. เป้ำหมำยของโครงกำร 
       ๓.๑ สำมำรถพัฒนำพื้นที่สะพำนปลำสมุทรปรำกำร ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 

      ๓.๒ สำมำรถด ำเนินโครงกำรพัฒนำที่ดินในบริเวณสะพำนปลำสมุทรปรำกำร ได้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด 
              ๓.๓ สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกผลประโยชน์ตอบแทนในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำที่ดินในบริเวณสะพำนปลำ
สมุทรปรำกำร  

๔.ระยะเวลำในกำด ำเนินงำน 
       ตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป  

๕.งบประมำณ 
               เอกชนเป็นผู้ลงทุน 
๖.สถำนที่ด ำเนินงำน 

     สะพำนปลำสมุทรปรำกำร 
๗.รำยละเอียดโครงกำร 

  เป็นกำรเสนอโครงกำรลงทุนพัฒนำพ้ืนที่ส่วนหนึ่งในบริเวณสะพำนปลำสมุทรปรำกำรตั้งอยู่บริเวณ
ปำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ต ำบลท้ำยบ้ำน  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปรำกำร บนที่ดินเนื้อที่ ๘๔ ไร่ โครงกำรที่เสนอ



๒๓ 
 

จะต้องเป็นโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจขององค์กำรสะพำนปลำซึ่งผู้ลงทุนมีสิทธิในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับกำรลงทุน และเสนอค่ำตอบแทนกำรใช้ประโยชน์ให้กับองค์กำรสะพำนปลำตำม
เงื่อนไขที่ตกลงกัน  
๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. สะพำนปลำสมุทรปรำกำรได้รับกำรพัฒนำเป็นศูนย์กลำงตลำดสัตว์น้ ำและส่งออกต่ำงประเทศ 
      ๒. เกิดกำรบริหำรกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพจำกกำรบริหำรทรัพย์สิน และสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้องค์กร

เพ่ิมข้ึนตำมเป้ำหมำย  
          ๓. องค์กำรสะพำนปลำมีรำยได้เพ่ิมข้ึนจำกกำรบริหำรจัดกำรจำกทรัพย์สิน 

 ๔. ตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล โดยด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ขององค์กร ยุทธศำสตร์จังหวัด 
และยุทธศำสตร์ประเทศ 
๙. กำรบริหำรจัดกำร 

 กำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำที่ดินบริเวณที่สะพำนปลำสมุทรปรำกำร ได้ด ำ เนินกำรตำมระเบียบองค์กำร
สะพำนปลำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดหำผลประโยชน์ที่สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ.๒๕๔๙ 
(ฉบับที่ ๒) และ พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓ ) 

๑๐.แผนด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำพื นที่สะพำนปลำสมุทรปรำกำร 
 

  

ที ่ การด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ  ๒๕๖3    

หมายเหตุ 
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 
ประชุมคณะท างาน ฯ                
เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา 

             

๒ 

ศึกษาข้อมูล 
- ตรวจสอบพ้ืนท่ีสีผังเมือง 
- ตรวจสอบเขตที่ดิน รังวัด 
- ประเมินมูลค่าที่ดิน+

ทรัพย์สิน 

 
 

            

3 
จัดท าแผนการพัฒนาให้
เหมาะสมกับพื้นที่และศึกษา
ความเป็นไปได ้

           
 

  

4 
น าเสนอคณะท างานพิจารณา
แผนด าเนินการ 

 
 

            

5 
น าเสนอและขออนุมัติ 
โครงการ คกอ. 

 

            



๒๔ 
 

ดตั งสื่อประชำสัโครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์องค์กำรสะพำนปลำ 
 

๑.  หลักกำรและเหตุผล 
 สืบเนื่องจำกองค์กำรสะพำนปลำเป็นรัฐวิสำหกิจ  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ด ำเนินกิจกำร
ให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนทำงกำรประมงและกิจกรรมอ่ืน ๆ  ที่สนับสนุนกำรท ำประมง  ดังนั้นจึงมีควำม
จ ำเป็นต้องมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนและกิจกรรมต่ำง ๆ  ที่เป็นบทบำท  ภำรกิจ  หน้ำที่ขององค์กำร
สะพำนปลำ  รวมถึงควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชำวประมง  ผู้ประกอบธุรกิจประมง  และประชำชนทั่วไป  โดย
ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกับแนวนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติ  และนโยบำยกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรสะพำนปลำที่ได้รับมำจำกคณะกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุดซึ่งควบคุมดูแลองค์กำรสะพำนปลำ 
 ดังนั้น  แผนกประชำสัมพันธ์  ส ำนักงำนอ ำนวยกำร  ซึ่งได้ด ำเนินงำนทั้งด้ำนหน้ำที่หลักและหน้ำที่  อ่ืน 
ๆ  ในกำรเผยแพร่กิจกรรมต่ำง ๆ  ขององค์กำรสะพำนปลำ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนที่น ำมำซึ่ง
ควำมเจริญของสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง  ตลำดกลำงสินค้ำสัตว์น้ ำและอุตสำหกรรมประมง  รวมถึงส่งเสริม
ฐำนะสวัสดิกำรของชำวประมง  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรท ำประมง  สหกรณ์ประมงและสมำคมต่ ำง ๆ  โดยอำศัยสื่อ
หรือช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภำพครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย แต่เนื่องจำกองค์กำรสะพำนปลำเป็น
รัฐวิสำหกิจขนำดเล็กและงบประมำณด้ำนกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์มีจ ำนวนจ ำกัด  ดังนั้นกำรเลือกใช้สื่อจึงต้อง
ค ำนึงถึงงบประมำณและผลลัพธ์ด้วย  เพ่ือให้กำรประชำสัมพันธ์เกิดสัมฤทธิ์ผลตำมวัตถุประสงค์ 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือสนับสนุนและเผยแพร่ผลงำนขององค์กำรสะพำนปลำให้ชำวประมง  ผู้ประกอบธุรกิจประมง  
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  สื่อมวลชน  ประชำชนทั่วไป  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรสะพำนปลำและให้ควำมร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒ เพ่ือให้ชำวประมง  ผู้ประกอบธุรกิจประมง  หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  สื่อมวลชน  ประชำชน
ทั่วไป  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับควำมรู้  ควำมเข้ำใจในกำรปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำอำชีพประมง 
 ๒.๓ เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ชำวประมง  ผู้ประกอบธุรกิจประมง  หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  
สื่อมวลชน  ประชำชนทั่วไป  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำใจในบทบำท  ภำรกิจ  และหน้ำที่ขององค์กำรสะพำนปลำ 
 ๒.๔. เพ่ือสนับสนุนแผนงำนทำงด้ำนกำรตลำดและกำรขยำยบริกำรของตลำดกลำงสินค้ำสัตว์น้ ำ 
 ๒.๕ เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ประชำชนตระหนักในควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติ  และสำมำรถ
น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ตลอดจนรู้จักแนวทำงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และเพ่ิมพูนทรัพยำกรธรรมชำติให้  คง
อยู่ตลอดไป 
๓.  เป้ำหมำยของโครงกำร 
 ชำวประมง  ผู้ประกอบธุรกิจประมง  หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  สื่อมวลชน  ประชำชนทั่วไป  และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรู้จักและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กำรสะพำนปลำมำกยิ่งขึ้น  และให้ควำมร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
๔.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๑  ปี  (๑  ตุลำคม  ๒๕๖๒ – ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๓) 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

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.  สถำนที่ด ำเนินงำน 
  -  ส ำนักงำนองค์กำรสะพำนปลำ 
  -  สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงในสังกัดองค์กำรสะพำนปลำ   
๗.  รำยละเอียดของโครงกำร 
 น ำโครงกำรที่ปฏิบัติกำรในปีงบประมำณ  ๒๕๖๓  ที่น่ำสนใจ  หรือมีผลต่อภำพลักษณ์ขององค์กำร
สะพำนปลำมำจัดท ำเป็นสปอต  สำรคดี  บทควำม  สกู๊ปข่ำว  ข่ำวประชำสัมพันธ์  เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำน
ทำงสถำนีโทรทัศน์  สถำนีวิทยุ  หนังสือพิมพ์  นิตยสำร  วำรสำร  สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ  และสื่อ Social Media  รวมทั้งจัด
งำนอีเว้นท์  เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำรด้ำนต่ำง ๆ  ดังนี้ 
 ๑)  ด้ำนพัฒนำกำรตลำดสินค้ำสัตว์น้ ำให้ได้มำตรฐำน   
 ๒)  ด้ำนส่งเสริมกำรท ำประมงอย่ำงถูกกฎหมำยและยั่งยืน   
 ๓)  ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง   
 ๔)  ด้ำนเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ     
 ๕)  ด้ำนงำนประจ ำและโครงกำรพิเศษ   
๘.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๘.๑  ชำวประมง  ผู้ประกอบธุรกิจประมง  หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  สื่อมวลชน  ประชำชนทั่วไป  
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรสะพำนปลำมำกยิ่งข้ึน 
       ๘.๒  ชำวประมง  ผู้ประกอบธุรกิจประมง  หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  สื่อมวลชน  ประชำชนทั่วไป  
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำในบทบำท  ภำรกิจ  และหน้ำที่ขององค์กำรสะพำนปลำมำกยิ่งขึ้น 
 ๘.๓  ชำวประมง  ผู้ประกอบธุรกิจประมง  หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  สื่อมวลชน  ประชำชนทั่ วไป  
และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องได้รับรู้ถึงโครงกำรและควำมช่วยเหลือต่ำง ๆ  ที่องค์กำรสะพำนปลำด ำเนินกำรอยู่ทั้งปัจจุบัน
และอนำคต 
 ๘.๔  ชำวประมง  ผู้ประกอบธุรกิจประมง  หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  สื่อมวลชน  ประชำชนทั่วไป  
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้กำรยอมรับและมีทัศนคติที่ดีกับองค์กำรสะพำนปลำ  อันจะส่งผลถึงภำพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กำรสะพำนปลำต่อไป 
๙.  กำรบริหำรจัดกำร 
       บริหำรจัดกำรโดย แผนกประชำสัมพันธ์  ส ำนักงำนอ ำนวยกำร 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 ๑๐.  ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
  ข้อมูลมีควำมล่ำช้ำและยังไม่ครบถ้วน 
๑๑.  แผนกำรด ำเนินงำน 

 

ล ำดับ กิจกรรม 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
๑. กำรจัดท ำแผนประชำสัมพันธ์             
๒. กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนพัฒนำกำรตลำด

สินค้ำสัตว์น้ ำให้ได้มำตรฐำน  โดยจัดท ำ
เป็น สปอต  สำรคดี  บทควำม  สกู๊ปข่ำว  
ข่ ำวป ระช ำสั ม พั น ธ์   เพ่ื อ เผ ยแพ ร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์  
สถำนีวิทยุ   หนั งสือพิมพ์   นิตยสำร  
วำรสำร  สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ  และสื่อ Social 
Media 

            

๓. กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนส่งเสริมกำรท ำ
ประมงอย่ำงถูกกฎหมำยและยั่งยืน   
โดยจัดท ำเป็นสปอต  สำรคดี  บทควำม  
สกู๊ปข่ำว  ข่ำวประชำสัมพันธ์   เพ่ือ
เผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช ำสั ม พั น ธ์ ผ่ ำน ท ำ ง
สถำนีโทรทัศน์  สถำนีวิทยุ  หนังสือพิมพ์  
นิตยสำร  วำรสำร  สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ  และ
สื่อ Social Media 

            

๔. กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง  โดยจัดท ำ
เป็นสปอต  สำรคดี  บทควำม  สกู๊ปข่ำว  
ข่ ำวป ระช ำสั ม พั น ธ์   เพ่ื อ เผ ยแพ ร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์  
สถำนีวิทยุ   หนั งสือพิมพ์   นิตยสำร  
วำรสำร  สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ  และสื่อ Social 
Media 

            



๒๗ 
 

 
 
 
  

ล ำดับ กิจกรรม 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

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

ในกำรด ำเนินธุรกิจ  โดยจัดท ำเป็นสปอต  
สำรคดี  บทควำม  สกู๊ปข่ำว   
ข่ำวประชำสัมพันธ์  เพ่ือเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์  
สถำนีวิทยุ  หนังสือพิมพ์  นิตยสำร  
วำรสำร  สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ  และสื่อ Social 
Media 

            

๖. กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนงำนประจ ำและ
โครงกำรพิเศษ  โดยจัดท ำเป็นสปอต  
สำรคดี  บทควำม  สกู๊ปข่ำว   
ข่ำวประชำสัมพันธ์  เพ่ือเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์  
สถำนีวิทยุ  หนังสือพิมพ์  นิตยสำร  
วำรสำร  สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ  และสื่อ Social 
Media 

            

๗. กำรติดตำมและประเมินผล             



๒๘ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ขยำยกำรส่งเสริมอำชีพและควำมเป็นอยู่ชำวประมง 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมกำรใช้องค์ควำมรู้ด้ำนธุรกิจประมง 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมและยกระดับกำรพัฒนำอำชีพชำวประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนำเครือข่ำยชำวประมง 
           ซึ่งประกอบไปด้วยจ ำนวน ๕ โครงกำร  

๑) โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้กำรท ำประมงถูกกฎหมำยอย่ำงยั่งยืน 
๒) โครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์กำรสะพำนปลำ 
๓) โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้มำตรฐำนสุขอนำมัยสะพำนปลำท่ำเทียบเรือประมง 
๔) โครงกำรสินค้ำประมงถูกกฎหมำยตรวจสอบย้อนกลับได้ปลอดภัยจำกสำรฟอร์มำลิน 
๕) โครงกำรสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมอำชีพกำรประมงอย่ำงถูกกฎหมำย (โครงกำร๑๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๙ 
 

โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้กำรท ำประมงถูกกฎหมำยอย่ำงยั่งยืน 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ตำมที่ประเทศไทย ได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ตำมที่ได้รับประกำศเตือนจำก
สหภำพยุโรปถึงกำรจัดให้มีมำตรกำรป้องกันและยับยั้ง กำรขจัดกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้
กำรควบคุม (Illegal Unreported Unregulated Fishing, IUU Fishing) อันก่อให้เกิดผลเสียต่อภำคธุรกิจประมง
และประเทศโดยรวม ซ่ึงรัฐบำลได้ยกระดับกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้ถือเป็นปัญหำของประเทศ และก ำหนดเป็นวำระ
แห่งชำติที่ทุกภำคส่วน จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหำให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และได้ออกมำตรกำร
ทำงกฎหมำยในกำรควบคุม เฝ้ำระวัง สืบค้นและตรวจสอบกำรประมง โดยกำรออกพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.
๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ก ำหนดหลักเกณฑ์ควบคุม ป้องกันกำรท ำประมงที่มิได้ก ำหนดไว้ตำม พรก.
ดังกล่ำว อันจะท ำให้ประเทศไทยถูกลดระดับควำมน่ำเชื่อถือ และ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยเกี่ยวกับกำร
ส่งออกอำหำรทะเลไปยังประเทศกลุ่มสหภำพยุโรป ทั้งนี้ เพ่ือขจัดกำรท ำประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย คุ้มครองกำร
ใช้แรงงำนภำคประมง และรักษำไว้ ซึ่งทรัพยำกรทำงทะเลที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 

ด้วยมำตรกำรดังกล่ำวข้ำงต้น จึงส่งผลให้สหภำพยุโรปประกำศปลดใบเหลืองให้แก่ประเทศไทย เมื่อ
เดือนมกรำคม ๒๕๖๒ เพ่ือแสดงกำรยอมรับต่อควำมก้ำวหน้ำของกำรแก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำร
รำยงำน และไร้กำรควบคุม (IUU) ของไทย ซึ่งมีพัฒนำกำรมำอย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่ไทยได้รับสถำนะใบเหลืองเมื่อปี 
๒๕๕๘ จนประสบควำมส ำเร็จในกำรยกระดับอุตสำหกรรมกำรประมงของไทย ทั้งระบบเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลใน
ปัจจุบัน 

องค์กำรสะพำนปลำ ในฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งมีภำรกิจให้บริกำรสะพำนปลำ ท่ำเทียบเรือประมง
ในกำรขนถ่ำย ตลำดซื้อขำยสัตว์น้ ำ ให้กับชำวประมง แพปลำ เรือประมง ธุรกิจแปรรูป สัตว์น้ ำ ธุรกิจต่อเนื่องด้ำนกำร
ประมงและประชำชนทั่วไป (กลุ่มเป้ำหมำย) จึงได้ยึดนโยบำยของรัฐบำล อย่ำงต่อเนื่องในกำรแก้ไขปัญหำกำรท ำ
ประมงผิดกฎหมำย ในกำรส่งเสริมควำมรู้ในมิติต่ำง ๆ อำทิ กฎหมำยกำรท ำประมงและกำรใช้แรงงำนข้ำมชำติ กำร
ป้องกันกำรท ำประมงที่ผิดกฎหมำย กำรจดทะเบียนเรือกำรรำยงำนกำรท ำประมงฯลฯ เป็นต้น ตำมพระรำชก ำหนด 
และมำตรฐำนของสหภำพยุโรป หรือ EU และระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับส ำหรับเรือธงไทย เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกระบวนกำรตรวจสอบย้อนกลับฯตั้งแต่กำรจับสัตว์น้ ำ กำรขนถ่ำย กำรชั่ง (ด้วยเครื่องชั่งระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
แบบไร้สำยขององค์กำรสะพำนปลำ) ที่มีควำมถูกต้อง แม่นย ำ รวดเร็ว ตรวจสอบได้ กำรรำยงำนปริมำณสัตว์น้ ำ โดย
สำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวไปออกหนังสือก ำกับกำรซื้อขำยสัตว์น้ ำ (MCPD) และยังเป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อนนโยบำย
รัฐบำลไปสู่กำรปฏิบัติ ถือเป็นกำรพัฒนำ ยกระดับ กำรประมงไทย ด้ำนเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน เพ่ือไปสู่        
ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย 

ดังนั้น องค์กำรสะพำนปลำ จึงก ำหนดโครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้กำรท ำประมงถูกกฎหมำยอย่ำง
ยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนอุดหนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริมควำมรู้ ด้ำนธุรกิจกำรท ำประมงถูกกฎหมำย ตลอดจน  กำรน ำ
เทคโนโลยีมำจัดท ำขั้นตอนกำรตรวจสอบย้อนกลับส ำหรับเรือธงไทย เพ่ือรักษำควำมสมดุลทรัพยำกรธรรมชำติทำง
ทะเลให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้ก็เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ ในควำมรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยำกรธรรมและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ โดยคำดหวังว่ำกลุ่มเป้ำหมำยจะน ำควำมรู้ที่ได้ไปท ำประมงสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำประมง เป็นอำชีพที่เข้มแข็ง
สร้ำงรำยได้  และพัฒนำเป็นอุตสำหกรรมประมง ยกระดับป็นศูนย์กลำงตลำดสัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์สัตว์
มำตรฐำนสำกล ให้กับประเทศ ถือเป็นควำมร่วมมือในเชิงบูรณำกำร ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมอำชีพประมง
ของประเทศ ให้ยั่งยืนสืบต่อไป 
   
 



๓๐ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือ กลไก ของรัฐบำล ในกำรแก้ไข ลดปัญหำ กำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำร

รำยงำน ไร้กำรควบคุม (IUU Fishing) ดูแลสังคม และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้ยั่งยืน
และตลอดไป 

๒. เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้และเข้ำใจ น ำไปพัฒนำ ยกระดับ สินค้ำประมง สร้ำงอำชีพประมง 
ที่ได้ตำมมำตรฐำนสำกลและประกำศของกรมประมง  

๓. เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำย เข้ำใจขั้นตอน และวิธีด ำเนินกำรต่ำงๆ ในกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำและกำรออก
หนังสือก ำกับกำรซื้อขำยสัตว์น้ ำ (MCPD) ด้วยระบบกำรจัดเก็บข้อมูลเครื่องชั่งดิจิตอลที่ถูกต้องรวดเร็ว แม่นย ำ สร้ำง
ควำมน่ำเชื่อถือ และตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือยกระดับให้สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำเป็นผู้น ำต้นแบบ
สถำนที่ขนถ่ำยสัตว์น้ ำ และสินค้ำประมงที่ได้มำตรฐำนสำกล 

๕. เพ่ือให้ทุกภำคส่วน ได้มีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง ควบคุม ป้องกันกำรท ำประมงที่  ผิดกฎหมำย 
ป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรทำงทะเลที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด ที่จะส่งผลกระทบควำมเสียหำยต่อธุรกิจประมงของประเทศ 

๓. เป้ำหมำย 
ชำวประมง เจ้ำของกิจกำรแพปลำ เจ้ำของเรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ ำ ธุรกิจต่อเนื่องด้ำนกำร

ประมง และประชำชนทั่วไป เข้ำร่วมโครงกำรละไม่น้อยกว่ำ ๕๐ คน  

๔. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

๕.  งบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ของส ำนักงำนส่งเสริมกำรประมง จ ำนวน ๒ ครั งๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บำท 

๖. สถำนที่ด ำเนินกำร 
สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำ 

๗. วิธีด ำเนินโครงกำร  
๑ . ด ำ เนิ น ก ำรต ำม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ำ รป ร ะ จ ำปี  โด ย  ส ำนั ก ง ำน ส่ ง เส ริ ม ก ำ รป ร ะม ง                         

ฝ่ำยสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง หน่วยงำนท้องถิ่น ประมงจังหวัด หรือหน่วยงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ประสำน
รวบรวมคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย ในเชิงบูรณำกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประโยชน์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๒. ด ำเนินกิจกรรมตำมก ำหนดกำรของโครงกำรฯ ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำม ควำมเหมำะสมและ
สถำนกำรณ์ ควำมเป็นจริง  

๓. ประเมินผลกำรฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบก่อนกำรฝึกอบรม (pre-test) และหลังกำรฝึกอบรม 
(post test) ประมวลผลและสรุปผล 

๔. สร้ำงเครือข่ำยแนวร่วมในกำรน ำควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำ ผ่ำนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ พร้อม
กำรประเมินทำงแบบทดสอบ 

๕. จัดท ำรำยงำนผลกำรฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ และผู้บริหำรองค์กำรสะพำนปลำ 

๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ 
๑. ช่วยรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำลดกำรท ำประมงที่ผิดกฎหมำยอย่ำงต่อเนื่อง กระตุ้นให้

กลุ่มเป้ำหมำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรท ำประมง ลดกำรใช้แรงงำนผิดกฎหมำย ลดกำรค้ำมนุษย์  
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๒. กลุ่มเป้ำหมำยจะมีควำมเชื่อมั่นและมั่นใจ ในกำรให้บริกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำที่ผ่ำน สะพำนปลำและ
ท่ำเทียบเรือประมงขององค์สะพำนปลำ ด้วยระบบที่ได้มำตรฐำน ถูกสุขอนำมัยที่ดี สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ ขำยได้ในรำคำเป็นธรรม ถือเป็นกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนสินค้ำประมง ตำมมำตรฐำนของ
กรมประมง  

๓. กลุ่มเป้ำหมำยจะมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเชื่อมั่นในระบบกำรบันทึกและกำรจัดเก็บข้อมูล
ปริมำณสัตว์น้ ำด้วยเครื่องชั่งดิจิตอลอัตโนมัติไร้สำย และสำมำรถใช้ข้อมูลในกำรออกหนังสือก ำกับกำรซื้อขำยสัตว์น้ ำ 
(MCPD) ได้อย่ำงรวดเร็ว แม่นย ำ และถูกต้องตำมประกำศของกรมประมง 

๔. กลุ่มเป้ำหมำยจะมีจิตส ำนึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรท ำประมงอย่ำงถูกกฎหมำย ไม่ต้อง
ย้ำยถิ่นฐำน ลดปัญหำอำชญำกรรม ลดกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนเข้ำเมืองหลวง เกิดควำมรักควำมเข้ำใจสร้ำงควำม
อบอุ่นในครอบครัวและสังคม ประเทศชำติมำกขึ้น   

๑๐. ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
๑. ด้ำนกำรบริหำรโครงกำร เนื่องจำกต้องร่วมมือกับสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง หน่วยงำน

ภำยนอกเช่น องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ประมงจังหวัด สมำคมประมงจังหวัด กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ซึ่ง
อยู่เหนือกำรควบคุม ท ำให้มีควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง อำจจะท ำให้กำรด ำเนินโครงกำร ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เป้ำหมำยที่วำงไว้ แต่หำกก่อนด ำเนินโครงกำรฯ มีกำรส ำรวจพื้นที่ ท ำควำมเข้ำวิธีกำรในกิจกรรมใดๆก่อนแล้วประเมิน
ควำมเป็นไปได้ ก็จะท ำให้ระดับควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๒. ด้ำนงบประมำณ เนื่องด้วยกองทุนส่งเสริมกำรประมง เป็นเงินที่ได้รับจำกส่วนแบ่งของกำรจัดเก็บ
รำยได้ค่ำบริกำรของสะพำนปลำกรุงเทพ แห่งเดียวหำกสะพำนปลำกรุงเทพ มีรำยได้ลดลง ส่งผลต่อฐำนะกำรเงินของ
กองทุนส่งเสริมฯ ด้วย จึงมีควำมเสี่ยงในระดับมำก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินโครงกำรฯ กิจกรรมต่ำง ๆ 
แต่หำกคณะกรรมกำรและผู้บริหำรองค์กร ก ำหนดเป็นนโยบำยให้เพ่ิมเงินกองทุน ด้วยกำรจัดเก็บรำยได้ดังกล่ำวจำก
สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือทุกที่ขององค์กำรสะพำนปลำ และจำกกำรบริจำค หรือให้เงินสมทบ จำกหน่วยงำนของ
รัฐบำลและภำคเอกชน ก็จะท ำให้ควำมเสี่ยงด้ำนงบประมำณ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๓. ด้ำนบุคลำกร  ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงกำรและกิจกรรม มีจ ำนวนน้อยไม่สัมพันธ์  กับโครงกำรฯ 
และกิจกรรมที่รับผิดชอบ อีกทั้งต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ จิตอำสำซึ่งเป็นเรื่องส ำคัญ ที่ต้องเสียสละเวลำ กำย ใจ ใน
กำรด ำเนินโครงกำรฯ ที่เกี่ยวกับด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสังคมปัจจุบันให้
ควำมส ำคัญมำก โดยอำจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กำรสะพำนปลำด้วย ถือเป็นควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง แต่หำก
มีจ ำนวนบุคลำกรที่พอเพียงและมีจิตอำสำ และมีควำมเข้ำใจในกำรรับผิดชอบที่จะด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ 
อย่ำงมีประสิทธิผล และประสิทธิภำพตำมวัตถุประสงงค์เป้ำหมำยโครงกำรที่ก ำหนดไว้  ก็ท ำให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

๔. ด้ำนภำพพจน์ขององค์กำรสะพำนปลำ ในฐำนะเป็นหน่วยงำนที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้ำหมำย ในด้ำน
กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล หำกไม่ให้ควำมส ำคัญ
ด้ำนนี้ โดยไม่มีกำรด ำเนินโครงกำรฯ ซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรแสดงเจตนำรมณ์ ส่งเสริม อุดหนุนช่วยเหลือในด้ำนนี้แล้ว 
ก็อำจจะส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ ชื่อเสียงขององค์กำรสะพำนปลำได้ ในระดับปำนกลำง แต่หำกมีกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์ เชื่อมโยงเชิงบูรณำกำรในกำรมีร่วมกับกลุ่มเป้ำหมำย 
หน่วยงำนของภำครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรต่ำงๆ และประชำชนโดยทั่วไป ให้รับรู้รับทรำบ ก็อำจจะส่งผลต่อ
ควำมเสี่ยงในด้ำนชื่อเสียง กำรสร้ำงภำพลักษณ์ ควำมเชื่อมั่น ควำมรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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๑๑. แผนกำรด ำเนินงำน 

 

 

 
 
 
 
 
  

ล ำ 
ดับ 

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.  เสนอโครงกำรฯ 
ประสำน รวบรวม
คัดเลือก สถำนท่ี
กลุ่มเป้ำหมำย 

                        

๒. ด ำเนินกิจกรรม
ตำมก ำหนดกำร 

                        

๓. ประเมินผลกำร
ด ำเนินกิจกรรม 

            

๔. จัดท ำรำยงำนผล
กำรฝึกอบรมเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชำ 
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โครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์กำรสะพำนปลำ 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๕๐ (๘) “บุคคลมีหน้ำที่ ร่วมมือ
และสนับสนุนกำรอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ รวมทั้งมรดก
ทำงวัฒนธรรม” และมำตรำ ๕๗ (๒) “รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ำรุงรักษำ ฟ้ืนฟู บริหำรจัดกำร และใช้หรือจัดให้มี
กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้เกิดประโยชน์อย่ำงสมดุล
และยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ที่มีเป้ำหมำยต้องให้ประชำชนและ
ชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุน สร้ำงควำมมั่นคง กำรเติบโต ต่อสังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม อย่ำงยั่งยืน  

องค์กำรสะพำนปลำ ในฐำนะเป็นหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้
ควำมส ำคัญกับเรื่องดังกล่ำว จึงได้ก ำหนดนโยบำยสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญ ให้กำรสนับสนุนนโยบำย
ของรัฐบำลและผู้บริหำรองค์กร ในฐำนะหน่วยงำนใกล้ชิดกับนักเรียน นักศึกษำ ชำวประมง ประชำชน ชุมชน ท้องถิ่น 
ภำครัฐ ภำคเอกชน สมำคม มูลนิธิ ฯลฯ (กลุ่มเป้ำหมำย) และได้ด ำเนินนโยบำยให้กำรสนับสนุน ส่งเสริม อุดหนุนและ
ช่วยเหลือ ด้วยกำรจัดท ำ โครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์กำรสะพำนปลำ ส่งเสริมกำรท ำกิจกรรมในรูปแบบต่ำง ๆ 
อำทิ กำรรณรงค์ก ำจัดและไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ ำสำธำรณะ ขยำยพันธุ์สัตว์น้ ำ เพ่ิมแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
รวมถึงกำรรณรงค์ห้ำมจับและซื้อขำยสัตว์น้ ำสงวนและคุ้มครอง รณรงค์ กำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์จับสัตว์น้ ำที่ถูกต้อง
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด         กำรด ำเนินธุรกิจประมงโดยไม่ท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมี
จิตส ำนึก กำรบริหำรกำรจัดกำรมลพิษทำงน้ ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อย่ำง
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมหน่วยงำน ต่ำง ๆ ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในลักษณะดูแล รักษำ อนุรักษ์
สภำพแวดล้อมหรือแหล่งน้ ำธรรมชำติ เพ่ือเป็นกลไกเชื่อมโยงระหว่ำงกลุ่มเป้ำหมำยกับองค์กร ในกำรสร้ำงควำม
เชื่อมั่น ภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ด้วยกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อกำรยอมรับ ควำมไว้ใจ ในสำยตำกลุ่มเป้ำหมำย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ประชำชนทั่วไปดีขึ้น 

องค์กำรสะพำนปลำ จึงได้จัด โครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์กำรสะพำนปลำ ขึ้นโดยมอบหมำยให้
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรประมง ร่วมด้วยฝ่ำยสะพำนปลำ ท่ำเทียบเรือประมง และหน่วยงำนองค์กรต่ำงๆ ที่ร้องขอ 
ด ำเนินโครงกำรฯ ในรูปแบบกิจกรรม กำรมีส่วนร่วมในเชิงส่งเสริมสังคม ช่วยเหลือชุมชน ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้ำระวัง 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สร้ำงจิตส ำนึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้ำงกลุ่มอำสำ ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้อง ให้คงอยู่อย่ำงม่ันคง อยู่คู่กับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศได้อย่ำงมีเสถียรภำพให้กับชนรุ่นหลังได้สืบต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือรณรงค์ให้กลุ่มเป้ำหมำย แสดงกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงฟ้ืนฟู และ
อนุรักษ์สัตว์น้ ำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ประชำชนที่อำศัยอยู่ในชุมชนและใกล้เคียง ได้มีสัตว์น้ ำ แหล่งจับสัตว์น้ ำเพ่ิมขึ้น สำมำรถ
น ำมำสร้ำงรำยได้เลี้ยงดูครอบครัว และควำมม่ันคงในอำชีพกำรท ำประมง อย่ำงยั่งยืน 
 ๒.๓ เพ่ือให้กลุ่มเป้ำ ดูแล อนุรักษ์แหล่งน้ ำ และเพ่ิมพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมธรรมชำติ ให้คงอยู่ต่อไป 

      ๒.๔ เพ่ือสร้ำงควำมสมดุลในกำรอนุรักษ์และกำรน ำทรัพยำกรธรรมชำติไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจ 
 ๒.๕ เพ่ือปลูกจิตส ำนึก สร้ำงกลุ่มอำสำ ด้วยกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และให้ตระนักถึง

ควำมส ำคัญทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท ำลำย เปลี่ยนเป็นดูแล 
อนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบต่อไป 



๓๔ 
 

๓. เป้ำหมำย 
     กลุ่มเป้ำหมำยเขำ้ร่วมโครงกำรๆ ละไม่น้อยกว่ำ ๕๐ คน  

๔. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ตุลำคม ๒๕๖๒ – กันยำยน ๒๕๖๓) 
๕.  งบประมำณ 

 ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ของส ำนักงำนส่งเสริมกำรประมง จ ำนวน ๒ ครั้งๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บำท 
๖. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ๖.๑ สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง ขององค์กำรสะพำนปลำ 
 ๖.๒ องค์กรส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ร้องขอ 
๗. วิธีด ำเนินโครงกำร  

๗.๑ ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยส ำนักงำนส่งเสริมกำรประมง ประสำนหน่วยงำน
สะพำนปลำ ท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำ องค์กรส่วนท้องถิ่น แพปลำ สมำคม มูลนิธิหรือหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมกลุ่มเป้ำหมำย คัดเลือกสถำนที่ ก ำหนดรูปแบบกิจกรรมในกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ 

๗.๒ ด ำเนินโครงกำรฯ ก ำหนดรูปแบบกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เหมำะสมแต่ละสถำนที่ 
๗.๓ ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ ตำมกิจกรรมต่ำง ๆ 
๗.๔. สร้ำงเครือข่ำยแนวร่วม ผ่ำนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ พร้อมกำรประเมิน ควำมพึงพอใจ 
๗.๔ จัดท ำรำยงำนผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ 

๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
    ทำงด้ำนเศรษฐกิจ  

๑) ให้กลุ่มเป้ำหมำย มีแหล่งที่อยู่อำศัยสัตว์น้ ำ ขยำยพ้ืนที่ และแพร่พันธุ์สัตว์น้ ำ มำกขึ้น ท ำให้มี
แหล่งที่หำรำยได้เพ่ิมข้ึน เพ่ือน ำไปเลี้ยงดูครอบครัว และพัฒนำเป็นอุตสำหกรรมครัวเรือนได้ 

๒) ชุมชนท้องถิ่นมีทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์ กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถประกอบอำชีพในท้องถิ่น 
อยู่กับครอบครัว และก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชนมำกขึ้น 
    ทำงด้ำนสังคม 

 ๑) ท้องถิ่นน่ำอยู่อำศัย กลุ่มเป้ำหมำยให้ร่วมมือช่วยกันดูแลระบบนิเวศน์ธรรมชำติและแหล่งน้ ำ 
 ๒) ลดกำรท ำประมงท่ีผิดกฎหมำย สร้ำงวัฎจักรธรรมชำติอย่ำงสมดุลย์ เกิดห่วงโซอำหำรได้ 
 ๓. มีกลุ่มจิตอำสำฟื้นฟู อนุรักษ์ ดูแล ป้องกัน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสู่กำรปฏิบัติ 

 ๙. กำรบริหำรจัดกำร 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรประมง องค์กำรสะพำนปลำ และหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน สมำคมมูลนิธิ 
องค์กรส่วนท้องถิ่น ที่ร้องขอ 
๑๐. ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

๑. ด้ำนกำรบริหำรโครงกำร เนื่องจำกมีต้องร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุม ท ำให้
มีควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง แต่หำกก่อนด ำเนินกิจกรรมใดๆ แล้ว มีกำรส ำรวจลงพ้ืนที่และประเมินควำมเป็นไปได้ 
ก็จะท ำให้ระดับควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๒. ด้ำนงบประมำณ เนื่องด้วย กองทุนส่งเสริมกำรประมง เป็นเงินที่ได้รับจำกส่วนแบ่งของกำรจัดเก็บ
รำยได้ในกำรบริกำร ของสะพำนปลำกรุงเทพ ดังนั้น หำกสะพำนปลำกรุงเทพ มีรำยได้ลดลง ส่งผลต่อฐำนะกำรเงิน



๓๕ 
 

ของกองทุนส่งเสริมฯ ด้วย จึงมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับมำก เพรำะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินโครงกำร แต่หำก
ก ำหนดให้มีกำรจัดเก็บรำยได้ดังกล่ำวไม่จ ำกัดเฉพำะที่สะพำนปลำกรุงเทพ ก็จะท ำให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๓. ภำพพจน์ขององค์กำรสะพำนปลำ ในด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ถือเป็นกิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม ที่สร้ำงควำมเชื่อมั่น ภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กำรสะพำนปลำอีกมิติหนึ่ง  หำกไม่
ด ำเนินโครงกำรฯ ก็อำจมีผลกระทบต่อภำพพจน์ ชื่อเสียงขององค์กำรสะพำนปลำได้ ในระดับปำนกลำง แต่หำกให้
ด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ให้รับรู้ประโยชน์ของกำรด ำเนินโครกำรแล้ว ก็จะส่งผลต่อกำรยอมรับในชื่อเสีย ง 
ภำพลักษณ์ขององค์กำรสะพำนปลำในสำยตำกลุ่มเป้ำหมำย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและประชำชนทั่วไปดีขึ้น  
๑๑. แผนกำรด ำเนินงำน 
 

 
 
  

ล ำ 
ดับ 

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.  เสนอแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี  ประสำน
คัดเลือกสถำนท่ี
กลุ่มเป้ำหมำย 

                        

๒.  ด ำเนินกิจกรรม ตำม
ก ำหนดกำร 

                        

๓. ประเมินผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม 

            

๔. จัดท ำรำยงำนผลกำรท ำ
กิจกรรม เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชำ 

            



๓๖ 
 

โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้มำตรฐำนสุขอนำมัยสะพำนปลำ และท่ำเทียบเรือประมง 

๑. หลักกำรและเหตุผล 

             ตำมที่ผู้บริหำรองค์กำรสะพำนปลำ ได้ก ำหนดนโยบำยให้จัดท ำโครงสร้ำงและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงทุกที่ และให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำกิจกำรประมง โดยมุ่งหวังให้สะพำนปลำ
และท่ำเทียบเรือประมงทุกแห่งขององค์กร เป็นสะพำนปลำ ท่ำเทียบเรือ ที่ เป็นต้นแบบและเป็นที่ยอมรับของ
กลุ่มเป้ำหมำยและผู้บริโภคภำยในประเทศ รวมถึงจะเป็นศูนย์กลำงตลำดสัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์ของไทยที่ส่งสินค้ำสัตว์
น้ ำออกได้ตำมมำตรฐำน EU สอดรับกับประกำศของกรมประมง เรื่อง มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยท่ำเทียบเรือประมง 
สะพำนปลำ กิจกำรแพปลำ หรือตลำดกลำงซื้อขำยสัตว์น้ ำ และหลักเกณฑ์ในกำรออกหนังสือรับรอง พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่ง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบำล ได้ก ำหนดเป็นนโยบำยส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสุขอนำมัยของสะพำน
ปลำท่ำเทียบเรือ กิจกำรแพปลำ สถำนประกอบกำรแปรรูป  เพ่ือให้สุขอนำมัยสะพำนปลำท่ำเทียบเรือประมงได้
มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล  

            องค์กำรสะพำนปลำ ในฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐ ภำยใต้ภำรกิจในกำรให้บริกำรของสะพำนปลำ ท่ำเทียบ
เรือประมง เป็นสถำนที่ขนถ่ำย ซื้อขำยสัตว์น้ ำ ให้กับชำวประมง แพปลำ เรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ ำ ธุรกิจ
ต่อเนื่องกำรประมงและประชำชนทั่วไป (กลุ่มเป้ำหมำย) จึงก ำหนดนโยบำยขึ้นเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนต่ำง 
ๆ เกี่ยวกับมำตรฐำนสุขอนำมัยสะพำนปลำ ท่ำเทียบเรือประมง เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ ในควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
เศรษฐกิจด้ำนกำรประมงของประเทศ โดยสร้ำงองค์ควำมรู้ ด้ำนมำตรฐำนสุขอนำมัย ตำมประกำศของกรมประมง 
และมำตรฐำนสำกล อีกทั้ง ส่งเสริมควำมรู้กำรกู้ภัยจำกกำรประกอบอำชีพประมง ซึ่งออกท ำประมงในทะเลห่ำงไกล 
เสี่ยงต่ออุบัติภัยต่ำงๆ อำทิ วำตภัย และ อุบัติเหตุต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรท ำประมง ขณะเดียวกันยังสอดรับกับ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำประเทศ ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ในแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ข้อที่ ๕.๑๒ กำรป้องกันกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน ไร้กำร
ควบคุม และ ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกในกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำลไปสู่กำรปฏิบัติ  ในกำรพัฒนำ 
ยกระดับ กำรประมงไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน 

ดังนั้น องค์กำรสะพำนปลำ จึงก ำหนดโครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้มำตรฐำนสุขอนำมัยสะพำนปลำ ท่ำเทียบ
เรือประมง โดยคำดหวังว่ำกลุ่มเป้ำหมำยยังจะน ำควำมรู้ที่ได้จำกโครงกำรนี้ ไปใช้ในกำรท ำประมง  และน ำสินค้ำสัตว์
น้ ำเข้ำสู่กระบวนกำรคัดแยก ขนย้ำย ซื้อขำย ก่อนขนถ่ำยและจ ำหน่ำยไปยังผู้บริโภคเพ่ือให้ได้สินค้ำสัตว์น้ ำที่สด
สะอำด มีคุณภำพ ได้มำตรฐำนสุขอนำมัยที่ดี อีกทั้งสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมได้ นับเป็นกำรยกระดับสินค้ำสัตว์น้ ำของ
ไทย ให้มีมำตรฐำนอำหำรปลอดภัย สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมทั้ง กำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยใน
กำรท ำประมง จึงนับว่ำเป็นอีกหนึ่งกำรด ำเนินกำรที่จะช่วยสร้ำงควำมมั่นใจในสินค้ำสัตว์น้ ำของไทยแก่ผู้บริโภคทั้งใน
และต่ำงประเทศ และรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจของประเทศ ให้ยั่งยืนต่อไปได ้

 

๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้และเข้ำใจ มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยสะพำนปลำ ท่ำเทียบเรือประมง 

กิจกำรแพปลำ ตลำดกลำงซื้อขำยสัตว์น้ ำ และกำรดูแลรักษำมำตรฐำนคุณภำพของสัตว์น้ ำ 
๒. เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้กลุ่มเป้ำหมำยว่ำสะพำนปลำท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำ 

มีมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยที่ดี ตำมประกำศของกรมประมง และสำกล 



๓๗ 
 

๓. เพ่ือเพ่ิมมำตรควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรประกอบอำชีพประมง เป็นเครื่องมือในกำรลด
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน มีคุณภำพชีวิตที่ดี 

๔. เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยมีอำชีพ สร้ำงรำยได้ ไม่ต้องย้ำยถิ่นฐำน ลดปัญหำกำรย้ำยแรงงำนเข้ำเมืองหลวง 
๕. เพ่ือให้เศรษฐกิจด้ำนประมง สร้ำงควำมม่ันคงของประเทศอย่ำงยั่งยืน 

๓. กลุ่มเป้ำหมำย 
ชำวประมง เจ้ำของกิจกำรแพปลำ เจ้ำของเรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ ำ ธุรกิจต่อเนื่องด้ำนกำร

ประมง และประชำชนทั่วไป เข้ำร่วมโครงกำรละไม่น้อยกว่ำ ๕๐ คน 

๔. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

๕.  งบประมำณ 
ประจ ำปี งบ ป ระมำณ  ๒ ๕ ๖ ๓  ของส ำนั ก งำน ส่ ง เส ริม กำรป ระม ง จ ำน วน  ๒  ครั้ งๆ  ล ะ                      

๕๐,๐๐๐ บำท 

๖. สถำนที่ด ำเนินกำร 
สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำ 

๗. วิธีด ำเนินโครงกำร  
๑. องค์กำรสะพำนปลำ ประสำนประมงจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ส ำนักงำนสะพำนปลำและ

ท่ำเทียบเรือประมง รวบรวมคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร 
๒. องค์กำรสะพำนปลำ ร่วมประสำน ประมงจังหวัด ส ำนักงำนสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง เชิญ

วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนสุขอนำมัย และ ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
๓. นักวิชำกำรด้ำนกำรประมง ด้ำนอนำมัย ด้ำนฝึกฝีมือ ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนประจ ำภำค

และจังหวัด เพ่ือท ำกำรบรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนสุขอนำมัยที่ดีตำมมำตรฐำน EU ท่ำเทียบเรือประมง สะพำนปลำ กำร
รักษำและแปรรูปสัตว์น้ ำ รวมถึงมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น เพ่ือเกิดควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ตอบข้อสงสัย เปิดโอกำสให้ซักถำม  

๔. ประเมินผลกำรฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบก่อนกำรฝึกอบรม (pre-test) และหลังกำรฝึกอบรม (post 
test) ประมวลผลและสรุปผล 

๕. สร้ำงเครือข่ำยแนวร่วมในกำรน ำควำมรู้ที่ ได้ไปพัฒนำ ผ่ำนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ พร้อม
กำรประเมินทำงแบบทดสอบ 

๖. จัดท ำรำยงำนผลกำรฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ และผู้บริหำรองค์กำรสะพำนปลำ 

๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ 
๑. กลุ่มเป้ำหมำยจะน ำควำมรู้ไปพัฒนำและยกระดับให้ได้มำตรฐำนสุขอนำมัย ท่ำเทียบเรือประมง 

สะพำนปลำ แพปลำ กำรขนถ่ำย กำรแปรูปสัตว์น้ ำและธุรกิจต่อเนื่องตำมประกำศของกรมประมง 
๒. กลุ่มเป้ำหมำยน ำควำมรู้ กำรดูแล เก็บรักษำสัตว์น้ ำและสินค้ำประมง ให้ถูกสุขอนำมัยมีคุณภำพได้

มำตรฐำนสำกล สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ จ ำหน่ำยได้รำคำที่เป็นธรรม เป็นที่ต้องกำรของ
ตลำด และสร้ำงน่ำเชื่อถือของผู้บริโภคภำยในและนอกประเทศได้ 

๓. ผู้ปฏิบัติงำนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี ปรำศจำกควำมเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำนมีควำมปลอดภัย ในกำร
ท ำงำน ย่อมน ำไปสู่กำรเพ่ิมผลผลิต มีควำมปลอดภัยจำกอุบัติเหตุ 



๓๘ 
 

๔. กลุ่มเป้ำหมำยได้น ำควำมรู้ไปพัฒนำอำชีพให้เกิดควำมมั่นคง สำมำรถสร้ำงเป็นรำยได้เลี้ยงครอบครัว 
ไม่ต้องย้ำยถิ่นฐำน ลดปัญหำกำรใช้แรงงำนที่ผิดกฎหมำยเข้ำเมือง ลดกำรค้ำมนุษย์ 

๕. จะก่อให้เกิดควำมร่วมมือทุกภำคส่วนสำมำรถเชื่อมโยง ในกำรแก้ ไขปัญหำและผลกระทบของ
ประเทศ  

๖. จะท ำให้เศรษฐกิจด้ำนประมงที่ดีขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น จังหวัด ประเทศชำติ โดยรวม
มีควำมม่ันคง ยั่งยืนขึ้น 

๗. ช่วยขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำลสู่กำรปฎิบัติในกำรป้องกัน ควบคุม เฝ้ำระวัง สืบค้น และตรวจสอบกำร
ประมง แก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำย (IUU Fishing) และ ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ของประเทศไทย ที่มี
ผลกระทบต่อกำรส่งออกสินค้ำสัตว์น้ ำของไทย ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๐ 

๙. ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
                 ๑. ด้ำนกำรบริหำรโครงกำร เนื่องจำกมีต้องร่วมมือกับสะพำนปลำ ท่ำเทียบเรือประมง หน่วยงำน
ภำยนอก เช่น องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ประมงจังหวัด สมำคมประมงจังหวัด กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุม ท ำให้มีควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง อำจจะท ำให้กำรด ำเนินโครงกำรไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เป้ำหมำยที่วำงไว้ แต่หำกก่อนด ำเนินโครงกำรฯ มีกำรส ำรวจพื้นที่ ท ำควำมเข้ำวิธีกำรในกิจกรรมใดๆก่อนแล้วประเมิน
ควำมเป็นไปได้ ก็จะท ำให้ระดับควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
                 ๒. ด้ำนงบประมำณ เนื่องด้วยกองทุนส่งเสริมกำรประมง เป็นเงินที่ได้รับจำกส่วนแบ่งของกำรจัดเก็บ
รำยได้ในกำรบริกำร ของสะพำนปลำกรุงเทพ ดังนั้น หำกสะพำนปลำกรุงเทพ มีรำยได้ลดลง ส่งผลต่อฐำนะกำรเงิน
ของกองทุนส่งเสริมฯ ด้วย จึงมีควำมเสี่ยงในระดับมำก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินโครงกำรฯ กิจกรรม
ต่ำงๆ แต่หำกมีกำรจัดเก็บรำยได้ดังกล่ำวไม่จ ำกัดเฉพำะที่สะพำนปลำกรุงเทพ หรือคณะผู้บริหำรองค์กำร มีแนวทำง
ก ำหนดนโยบำย วิธีกำรจะหำเงินช่วยเหลือกองทุน กำรบริจำคจำกหน่วยงำน ของรัฐบำลและภำคเอกชน สมทบ
กองทุนส่งเสริมฯเพ่ิม ก็จะท ำให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
                 ๓. ด้ำนบุคลำกร  ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงกำรและกิจกรรม มีจ ำนวนน้อยไม่สัมพันธ์กับโครงกำรฯและ 
กิจกรรมที่รับผิดชอบ อีกทั้งต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ จิตอำสำซึ่งเป็นเรื่องส ำคัญ ที่ต้องเสียสละเวลำ กำย ใจ ในกำร
ด ำเนินโครงกำรฯ ที่เกี่ยวกับด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสังคมปัจจุบันให้
ควำมส ำคัญมำก โดยอำจจะผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กำรสะพำนปลำด้วย ถือเป็นควำมเสี่ยง ในระดับปำนกลำง แต่
หำกมีจ ำนวนบุคลำกรที่พอเพียงต่อควำมรับผิดชอบในด ำเนินโครงกำรและกิจกรรม ต่ำงๆ จะลดปัญหำอุปสรรค 
ขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลดีขึ้น ก็จะส่งผลควำมเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
           ๔. ด้ำนภำพพจน์ขององค์กำรสะพำนปลำ ในฐำนะเป็นหน่วยงำนที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้ำหมำย กำรด ำเนิน
โครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ เป็นกลไกเชื่อมโยงควำมเชื่อมั่น ควำมรูสึกที่ดีขององค์กร ด้วยกำรแสดงควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นมิตรต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หำกไม่เห็นควำมส ำคัญด้ำนนี้ และไม่สนับสนุน ส่งเสริมให้มี
กำรด ำเนินโครงกำรฯ กิจกรรมต่ำง ๆ แล้วก็อำจมีผลกระทบต่อภำพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์กำรสะพำนปลำได้ ในระดับ
ปำนกลำง แต่หำกให้ควำมส ำคัญและก ำหนดเป็นนโยบำยที่ต้องด ำเนินโครงกำรฯ และกิจกรรม ที่สร้ำงกำรมีร่วมกับ
กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำนของภำครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรต่ำง ๆได้ต่อเนื่อง ก็จะท ำให้ชื่อเสียง กำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ ควำมเชื่อมั่น ควำมรู้สึกที่ดีขึ้น ประชำชนโดยทั่วไป ได้รับรู้รับทรำบ ก็อำจจะส่งผลควำมเสี่ ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับ 

 



๓๙ 
 

๑๐. แผนกำรด ำเนินงำน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

ล ำดับ 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.  เสนอโครงกำรฯ 
ประสำน รวบรวม
คัดเลือก สถำนท่ี
กลุ่มเป้ำหมำย 

                        

๒. ด ำเนินกิจกรรม
ตำมก ำหนดกำร 

                        

๓. ประเมินผลกำร
ด ำเนินกิจกรรม 

            

๔. จัดท ำรำยงำนผล
กำรฝึกอบรมเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชำ 

            



๔๐ 
 

โครงกำรสินค้ำประมงถูกกฎหมำยตรวจสอบย้อนกลับได้ปลอดภัยจำกสำรฟอร์มำลิน 

๑. หลักกำรและเหตุผล 

             ตำมที่ประเทศไทย ได้รับกำรประกำศเตือนจำกสหภำพยุโรปถึงกำรจัดให้มีมำตรกำรป้องกันและ
ยับยั้ง กำรขจัดกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม ( Illegal Unreported Unregulated 
Fishing, IUU Fishing) อันก่อให้เกิดผลเสียต่อภำคธุรกิจประมงและประเทศโดยรวมรัฐบำล จึงได้ยกระดับกำรแก้ไข
ปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำยให้ถือเป็นปัญหำของประเทศ และก ำหนดเป็นวำระแห่งชำติที่ทุกภำคส่วน จะต้อง
ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และได้ออกมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรควบคุม เฝ้ำ
ระวัง สืบค้นและตรวจสอบกำรประมง โดยกำรออกพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๐ ก ำหนดหลักเกณฑ์ควบคุม ป้องกันมิให้เรือประมงท ำกำรประมงผิดกฎหมำย  
                      องค์กำรสะพำนปลำ ในฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งมีภำรกิจให้บริกำรสะพำนปลำ ท่ำเทียบ
เรือประมงในกำรขนถ่ำย ตลำดซื้อขำยสัตว์น้ ำ ให้กับชำวประมง แพปลำ เรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ ำ ธุรกิจต่อเนื่อง
ด้ำนกำรประมงและประชำชนทั่วไป (กลุ่มเป้ำหมำย) จึงได้น ำแนวนโยบำยของรัฐบำล มำก ำหนดนโยบำยส่งเสริม
ควำมรู้ ด้วยกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรท ำประมงถูกกฎหมำย ตำมพระรำชก ำหนด และมำตรฐำนของสหภำพยุโรป 
หรือ EU และระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับส ำหรับเรือธงไทย เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรตรวจสอบ
ย้อนกลับฯตั้งแต่กำรจับสัตว์น้ ำ กำรขนถ่ำย กำรชั่ง (ด้วยเครื่องชั่งระบบดิจิตอลอัตโนมัติแบบไร้สำยขององค์กำร
สะพำนปลำ) ที่มีควำมถูกต้อง แม่นย ำ รวดเร็ว ตรวจสอบได้ กำรรำยงำนปริมำณสัตว์น้ ำ โดยสำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำว
ไปออกหนังสือก ำกับกำรซื้อขำยสัตว์น้ ำ (MCPD) ขณะเดียวกันยังสอดรับกับยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำประเทศ  ใน
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ 
ข้อที่ ๕.๑๒ กำรป้องกันกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน ไร้กำรควบคุม และยังเป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อน
นโยบำยรัฐบำลไปสู่กำรปฏิบัติ ถือเป็นกำรพัฒนำ ยกระดับ กำรประมงไทย ด้ำนเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน เพ่ือ
ไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วย   

          ดังนั้น องค์กำรสะพำนปลำ จึงขอเสนอโครงกำรสินค้ำ ประมงถูกกฎหมำย ตรวจสอบย้อนกลับได้ 
ปลอดภัยจำกสำรฟอร์มำลิน โดยใช้องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำในระบบตรวจสอบย้อนกลับและ
มำตรฐำนสุขอนำมัย เพ่ือเป็นกำรรณรงค์ สนับสนุนอุดหนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริมควำมรู้ ด้ำนธุรกิจกำรท ำประมงถูก
กฎหมำย ตลอดจนกำรน ำเทคโนโลยีมำจัดท ำขั้นตอนกำรตรวจสอบย้อนกลับส ำหรับเรือธงไทย เพ่ือรักษำควำมสมดุล
ทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเลให้คงอยู่อย่ำงยั่ งยืน  และตอกย้ ำเจตนำรมณ์  ในควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยคำดหวังว่ำกลุ่มเป้ำหมำยจะน ำควำมรู้ที่ได้ไปท ำประมง สร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมสินค้ำประมง เป็นอำชีพที่เข้มแข็งสร้ำงรำยได้ และพัฒนำเป็นอุตสำหกรรมประมง ยกระดับเป็นศูนย์กลำง
ตลำดสัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์สัตว์มำตรฐำนสำกล ให้กับประเทศถือเป็นควำมร่วมมือในเชิงบูรณำกำร ด้ำนกำรมีส่วน
ร่วมในกำรส่งเสริมอำชีพประมงของประเทศให้ยั่งยืนและท ำให้ผู้บริโภคทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ได้บริโภค
สินค้ำสัตว์น้ ำที่มำจำกกำรท ำประมงถูกกฎหมำย ตรวจสอบย้อนกลับได้ ปลอดภัยจำกสำรฟอร์มำลิน 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้บริโภค สินค้ำที่สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำน

ปลำ  มีมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยที่ดี สินค้ำสัตว์น้ ำสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่ำงเป็นระบบและปลอดภัยจำกสำร
ฟอร์มำลิน 

 
 



๔๑ 
 

๒. เพ่ือยกระดับมำตรฐำนสินค้ำสัตว์น้ ำสู่กำรแข่งขันในเวทีโลก 
๓. เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถน ำเทคโนโลยีที่จ ำเป็น เกี่ยวข้องไปพัฒนำ 

ยกระดับ สินค้ำสัตว์น้ ำ พัฒนำอำชีพประมงให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล  
๔. เพ่ือยกระดับให้สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำเป็นต้นแบบสถำนที่

ขนถ่ำยสัตว์น้ ำและสินค้ำประมง ที่ได้มำตรฐำนสำกล 
๕. เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนรวมในกำรเฝ้ำระวัง ควบคุม ป้องกันกำรท ำประมงที่ผิดกฎหมำย และ

กำรท ำลำยทรัพยำกรทำงทะเลที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้มีใช้อย่ำงยั่งยืนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประมงของประเทศใน
อนำคต ตลอดจนเป็นกำรรณรงค์และสนับสนุนสินค้ำที่มำจำกกำรท ำประมงถูกกฎหมำย 

๖. เพ่ือเป็นเครื่องมือ กลไก ของรัฐบำล ในกำรแก้ไข ลดปัญหำ กำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำร
รำยงำน ไร้กำรควบคุม (IUU Fishing) ดูแลสังคม และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้ยั่งยืน 

๓. เป้ำหมำย 
  ๑.ปี ๒๕๖๓ สินค้ำสัตว์น้ ำในสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำปลอดสำร
ฟอร์มำลิน ๑๐๐ %  ผู้บริโภค มีควำมปลดภัยจำกสำรพิษปนเปื้อนมำจำกสินค้ำสัตว์น้ ำจำกสะพำนปลำและท่ำเทียบ
เรือทุกแห่งขององค์กำรสะพำนปลำ (๑๘ แห่ง) ปี ๒๕๖๒ รวม ๕ สป.ทร. ปี ๒๕๖๓ เพ่ิมอีก ๑๓ สป.ทร รวมเป็น ๑๘ 
สป.ทร   
  ๒. ปี ๒๕๖๓ องค์กำรสะพำนปลำเป็นแหล่งข้อมูล ด้ำนสัตว์น้ ำ (ชนิดสัตว์น้ ำ ,ปริมำณสัตว์น้ ำ รำคำ
กลำงของสินค้ำสัตว์น้ ำ ข้อมูลเบื้องต้นเรือประมงที่ผ่ำนสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง ข้อมูลรำยชื่อ ผู้ซื้อ – ขำย
สินค้ำสัตว์น้ ำ ) จำกงำนนวัตกรรม ด้ำนข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป และสำมำรถต่อยอดงำนนวัตกรรมด้ำนอ่ืนๆ  
  ๓. ปี ๒๕๖๔ องค์กำรสะพำนปลำ จัดท ำนวัตกรรม Brand certified และ แผ่นเทสสำรฟอร์มำลิน 
  ๔. ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔   จัดนิทรรศกำรประชำสัมพันธ์ ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  

๕. ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  ชำวประมง เจ้ำของกิจกำรแพปลำ เจ้ำของเรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ ำ 
ธุรกิจต่อเนื่อง ด้ำนกำรประมง และ ประชำชนทั่วไป มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องสินค้ำประมงถูกกฎหมำย ตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ ปลอดภัยจำกสำรฟอร์มำลิน เพ่ิมข้ึนปีละไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐ คน 

๖. ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ สำมำรถสร้ำงมูลค่ำสินค้ำให้ชำวประมง และเป็นองค์กรที่เผยแพร่ รณรงค์
และสนับสนุนสินค้ำที่มำจำกกำรท ำถูกกฎหมำย ร่วมกันรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลอย่ำงยั่งยืน  
๔. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

๕.  งบประมำณ 
งบประมำณประจ ำปี ๒๕๖๓ จ ำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท 
- จำกส ำนักงำนส่งเสริมกำรประมง จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
- จำกส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมง ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

๖. สถำนที่ด ำเนินกำร 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรประมง งำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมองค์กำรสะพำนปลำ  

ส ำนักงำนวิจัยและพัฒนำ ส ำนักงำนสำรสนเทศ ศูนย์ตรวจสอบย้อนกลับ และสะพำนปลำ และท่ำเทียบเรือประมง
ขององค์กำรสะพำนปลำทุกแห่ง 

 
 



๔๒ 
 

๗. วิธีด ำเนินกำร  
 ๑.ขออนุมัติโครงกำร  
 ๒.ด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
     ๒.๑ ประสำนศูนย์ตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือก ำหนดชุดตรวจสอบของแต่ละสะพำนปลำและท่ำ
เทียบเรือประมง และวิธีกำรตรวจสอบ จัดซื้อชุดตรวจสอบสำรฟอร์มำลิน และจัดส่งชุดตรวจสอบ ตลอดจนจัดท ำ QR 
CODE และเครื่องมือนวัตกรรมที่สำมำรถสนับสนุนกับกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว  
    ๒.๒ จดัฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรสะพำนปลำ 
                 -  เพ่ือให้สำมำรถใช้ชุดตรวจสอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
                 -  วิธีกำรตรวจสอบ จ ำนวนครั้งในกำรตรวจสอบ แหล่งที่มำของข้อมูล 
                  -  กำรจดบันทึกข้อมูลในกำรตรวจสอบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงในกำรด ำเนินงำน 
 ๒.๓ ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมเป็นวิทยำกรอบรม และร่วมเข้ำตรวจสอบสินค้ำ ที่มำ
จำกกำรท ำประมง ปลอดภัยจำกสำรฟอร์มำลิน เช่น กรมประมง ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ  
เซ็นทรัลแล็บ กระทรวงสำธำรณสุข 
  ๒.๔ ประสำนขอควำมร่วมมือกับผู้ซื้อสินค้ำ เช่นพ่อค้ำ แม่ค้ำ  ร้ำนขำยอำหำร โรงแรม เข้ำ
ตรวจสอบสินค้ำที่ซ้ือมำจำกสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำ  
 ๒.๕ ติดตำมประเมินผลและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ 

๑. เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้บริโภค สินค้ำจำกสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำร
สะพำนปลำ มีมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยที่ดี สินค้ำสัตว์น้ ำสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่ำงเป็นระบบและปลอดภัย
จำกสำรฟอร์มำลิน 

๒. เพ่ือยกระดับมำตรฐำนสินค้ำสัตว์น้ ำสู่กำรแข่งขันในเวทีโลก 
๓. เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถน ำเทคโนโลยีที่จ ำเป็น เกี่ยวข้องไปพัฒนำ 

ยกระดับ สินค้ำสัตว์น้ ำ พัฒนำอำชีพประมงให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล  
๔. เพ่ือยกระดับให้สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำเป็นต้นแบบสถำนที่

ขนถ่ำยสัตว์น้ ำและสินค้ำประมงที่ได้มำตรฐำนสำกล 
๕. เพื ่อให้ผู ้ม ีส ่วน ได้เสียมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง ควบคุม ป้องกันกำรท ำประมงที ่ผ ิด

กฎหมำย และกำรท ำลำยทรัพยำกรทำงทะเลที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้มีใช้อย่ำงยั่งยืนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประมง
ของประเทศในอนำคต ตลอดจนเป็นกำรรณรงค์และสนับสนุนสินค้ำที่มำจำกกำรท ำประมงถูกกฎหมำย 
  ๖. เพ่ือเป็นเครื่องมือ กลไก ของรัฐบำล ในกำรแก้ไข ลดปัญหำ กำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำร
รำยงำน ไร้กำรควบคุม (IUU Fishing) ดูแลสังคม และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ยั่งยืน 
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๙.  แผนกำรด ำเนินงำน 
ล ำดับ 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 ขออนุมัติโครงกำรฯประสำน
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

            

๒ รวบรวมและศึกษำข้อมูล เพื่อ
ก ำหนดกรอบในกำรด ำเนินงำน 

            

๓ ด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
-ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
(ภำยในองค์กร) 
-จัดอบรมเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำร 
-ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวของ 
(ภำยนอกองค์กร) 
- ประสำนขอควำมร่วมมือ ผู้ซื้อ
สินค้ำสัตว์น้ ำ 

            

๔ ประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
และจัดท ำรำยงำนเสนอ
ผู้บริหำร 

            

๕ สรุปผลกำรด ำเนินงำน และ
เสนอผู้บริหำร 

            

 

  



๔๔ 
 

โครงกำรสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอำชีพกำรประมงอย่ำงถูกกฎหมำย (โครงกำร๑๖) 
๑.  รำยละเอียดเบื้องต้น 
  ๑.๑  ชื่อโครงกำร  โครงกำรสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมอำชีพกำรประมงอย่ำงถูกกฎหมำย
(โครงกำร ๑๖)  
  ๑.๒  เจ้ำของโครงกำร  องค์กำรสะพำนปลำ 
  ๑.๓  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ส ำนักงำนสินเชื่อและธุรกิจกำรประมง  ฝ่ำยธุรกิจ ๑  

๑.๔  แหล่งเงินทุน บัญชีเงินฝำกธนำคำรฯสินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ เงินทุนหมุนเวียน
จำกองค์กำรสะพำนปลำ และแหล่งเงินทุนจำกภำยนอก   

๑.๕  ระยะเวลำด ำเนินงำน มีระยะเวลำกำรให้สินเชื่อปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   
(ตั้งแต่เดือน ตุลำคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยำยน ๒๕๖๕)  

 และมีระยะเวลำผ่อนช ำระหนี้อีก ๓ ปี รวมเป็นระยะเวลำ 
 ด ำเนินงำน ๘ ปี 

๒.  หลักกำรและเหตุผล 
  องค์กำรสะพำนปลำเป็นรัฐวิสำหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ
จัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ.๒๔๙๖  มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง  ดังนี้ 

(๑)  จัดด ำเนินกำรและน ำมำซึ่งควำมเจริญของสะพำนปลำ  ตลำดสินค้ำสัตว์น้ ำและอุตสำหกรรม
กำรประมง 
(๒)  จัดด ำเนินกำรหรือควบคุมและอ ำนวยกำรซึ่งกิจกำรแพปลำ  กำรขนส่ง และกิจกำรอ่ืน ๆ อัน 
เกี่ยวกับกิจกำรแพปลำ 
(๓)  จัดส่งเสริมฐำนะ  สวัสดิกำร  หรืออำชีพของชำวประมง  และบูรณะหมู่บ้ำนกำรประมง 
(๔)  จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมำคมกำรประมง 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว  องค์กำรสะพำนปลำได้ด ำเนินงำนด้ำนกำร

ให้บริกำรกำรตลำดสินค้ำสัตว์น้ ำ โดยจัดตั้งสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงในเขตกรุงเทพมหำนคร และพ้ืนที่
จังหวัดชำยทะเลของประเทศไทย  และรวมถึงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมฐำนะ สวัสดิกำร อำชีพชำวประมงผ่ำน
ทำงเงินทุนส่งเสริมกำรประมง   นอกจำกนี้เพ่ือเป็นกำรพัฒนำและน ำมำซึ่งควำมเจริญ  ของกำรประมง  กำรประกอบ
อำชีพประมง และอุตสำหกรรมประมง   โดยให้เงินกู้แก่ชำวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรประมง   
เพ่ือซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ท ำประมง  ประเภทต่ำง ๆ เช่น เครื่องมือหำฝูงปลำ (SONAR)   เครื่องวัดควำมลึก
(SOUNDER)   เรดำร์  เครื่องยนต์เรือ  เกียร์  อวน กะบะ ฯ   ซึ่งได้ด ำเนินโครงกำรไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๑๕ โครงกำร  มี
ผู้ได้รับสินเชื่อประเภทต่ำง ๆ  ไปแล้ว ๕,๒๐๐ รำย  คิดเป็นเงินให้กู้ยืมจ ำนวน ๗๓๙.๕๖  ล้ำนบำท  โดยได้รับส่วนลด
กำรค้ำ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๙.๕๐  ล้ำนบำท  กำรด ำเนินงำนโครงกำรที่ผ่ำนมำสำมำรถอ ำนวยประโยชน์แก่
ชำวประมงตลอดจนเป็นกำรพัฒนำอำชีพกำรประมง  เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำกำรประมงของประเทศ สำมำรถ
สร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ให้แก่ชำวประมงและองค์กำรสะพำนปลำอีกทำงหนึ่ง 

องค์กำรสะพำนปลำได้ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรประมง ตั้งแต่ปีงบประมำณ  
๒๕๕๕ จนถึงปีงบประมำณ  ๒๕๖๐   และจะสิ้นสุดโครงกำรลงในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้รับสินเชื่อ 
ประเภทต่ำงๆ รวม ๔๑๗  รำย  เป็นเงินให้กู้  ๑๐๖.๓๔๖ ล้ำนบำท ( ข้อมูลถึงเดือนมีนำคม ๒๕๖๐ ) กำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรดังกล่ำว  เป็นกิจกรรมช่วยเหลือชำวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรประมง เพ่ือเป็นกำร
ช่วยบรรเทำทุกข์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นกำรเปิดโอกำสให้ชำวประมงที่ขำดแคลนเงินทุนสำมำรถจัดหำเครื่องมือ
อุปกรณ์ในกำรท ำประมงที่มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น  เป็นกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรท ำประมงให้มีควำมมั่นคงและ
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ยั่งยืน และเพ่ือสร้ำงรำยได้เพ่ิมให้กับองค์กำรสะพำนปลำ  จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรโครงกำรสินเชื่อเพ่ือ
ส่งเสริมอำชีพกำรประมงอย่ำงถูกกฎหมำย (โครงกำร ๑๖) ต่อเนื่องจำกโครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรประมง 
ต่อไปอีก   
๓.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

(๑)  เพ่ือเป็นกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรท ำประมงและกิจกำรแพปลำที่ถูกกฎหมำย  
      ให้มั่นคงและยั่งยืน 
(๒)  เพ่ือสร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้เพ่ิมแก่องค์กำรสะพำนปลำ 
(๓)  เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนของชำวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกำรประมง ในกำรจัดหำ
เครื่องมือ อุปกรณ์ท ำประมงท่ีทันสมัย ถูกต้องตำมกฎหมำย และทดแทนของเก่ำที่ช ำรุดกำร
ซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน และมีรำยได้เพ่ิมข้ึน  
(๔)  ปรับปรุงยกระดับมำตรฐำนสุขอนำมัยแพปลำ และสะพำนปลำท่ำเทียบเรือประมง 
(๕)  เป็นกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรประมง (โครงกำร ๑๖) ต่อเนื่องจำกโครงกำร
เดิม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชำวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือผู้ประกอบ
กิจกำรต่อเนื่องจำกกำรประมงที่มีควำมต้องกำรสินเชื่อเพ่ิมขึ้น  

๔.  ประเภทสินเชื่อ 
  องค์กำรสะพำนปลำด ำเนินงำนโครงกำรสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมอำชีพกำรประมงอย่ำงถูกกฎหมำย     
โดยแบ่งประเภทสินเชื่อดังนี้ 

(๑) สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ท ำประมงและที่เก่ียวข้องกับกำรท ำประมง มีรำยละเอียดดังนี้ 
        -  วิทยุโทรศัพท์ (Radiophone) 
        -  เครื่องมือหำฝูงปลำ (Sonar) 
        -  เครื่องวัดควำมลึก (Sounder) 
        -  เรดำร์ (Radar) 
        -  กระบะ หลัว ลัง ถังบรรจุพลำสติก ถังอัดโฟม ใบพัดตีน้ ำ ทุ่นพลำสติก 
        -  อวน สำยมำน เชือกใยยักษ์ คร่ำว ลวดสลิง 
        -  เกียร์เรือ 
        -  เครื่องหำต ำแหน่งจำกดำวเทียม (Satellite GPS) 
        -  เครื่องยนต์เรือใหม่ – เก่ำ เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
 -  เครื่องยนต์ระบบใช้แก๊ส LPG 
 -  อุปกรณ์ท่ีใช้กับแพปลำ เช่น โต๊ะคัดเลือกปลำแสตนเลส,รถเข็นน้ ำแข็ง, 

   เครื่องโม่น้ ำแข็ง,พำเลสและอ่ืนๆ    
 -  เครื่องมืออุปกรณ์ท ำประมงอ่ืนๆ 

  (๒)  สินเชื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง 
  (๓)  สินเชื่อเพ่ือยกระดับมำตรฐำนสุขอนำมัย 

๕.  เป้ำหมำยด ำเนินงำน  
        เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนมีเป้ำหมำยกำรปล่อยสินเชื่อในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  มี
มูลค่ำ  ๑๕๑  ล้ำนบำท  เป็นเงินให้กู้ยืม ๑๕๐ ล้ำนบำทและเงินสมทบจำกผู้ขอสินเชื่อ ๑ ล้ำนบำท  
แบ่งเป็น 
(๑)  ให้กู้เพ่ือซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ท ำประมง เป็นมูลค่ำสินเชื่อ ๖ ล้ำนบำท    



๔๖ 
 

       (เงินให้กู้ ๕  ล้ำนบำท เงินสมทบจำกผู้ขอสินเชื่อ ๑ ล้ำนบำท)   
  (๒)  ให้กู้เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง สินเชื่อเพ่ือยกระดับมำตรฐำนสุขอนำมัย  
        เป็นเงินให้กู้  ๑๔๕  ล้ำนบำท (ไม่มีเงินสมทบ) 
๖.  หลักเกณฑ์ในกำรให้สินเชื่อ 
    (๑) ประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ท ำประมง 

- ให้สินเชื่อในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๘๐  ของรำคำเครื่องมืออุปกรณ์ท ำประมง 
แต่ละประเภท 

- ผู้ได้รับสินเชื่อจะต้องช ำระเงินสบทบ โดยเงินสดหรือเช็คของผู้ขอสินเชื่อ  จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๒๐ ของรำคำเครื่องมืออุปกรณ์ท ำประมงในแต่ละประเภท หรือในกรณีให้กู้
เงินสดเต็มจ ำนวนของรำคำเครื่องมืออุปกรณ์ท ำประมงในแต่ละประเภทโดยไม่ต้องมีเงิน
สมทบ 

- ผู้ได้รับสินเชื่อจะต้องซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ท ำประมงจำกผู้จ ำหน่ำยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ
องค์กำรสะพำนปลำ หรือซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ท ำประมงจำกร้ำนค้ำท่ีจ ำหน่ำยหรือจำก
โรงงำนผู้ผลิตและจ ำหน่ำย 

- อัตรำดอกเบี้ยของยอดเงินกู้เพ่ือซื้อเครื่องมืออปุกรณ์ท ำประมงร้อยละ๙ ถึงร้อยละ ๑๒.๕ 
ต่อปี   หำกผิดนัดช ำระหนี้จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรำร้อยละ ๑๕ ต่อปีของเงินต้นที่ถึง
ก ำหนดค้ำงช ำระ 

(๒) ประเภทซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง 
- องค์กำรสะพำนปลำให้สินเชื่อเพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง ในรูปเครื่องมืออุปกรณ์ท ำ

ประมงและ/หรือเงินสด รำยละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท 
- กำรจ่ำยเงินกู้ให้ผู้ขอสินเชื่อจะจ่ำยไม่เกิน ๓ งวด มีก ำหนดระยะเวลำซ่อมแซมปรับปรุงไม่

เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันท ำสัญญำกู้ยืมเงิน  
- อัตรำดอกเบี้ยของยอดเงินกู้เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงเรือร้อยละ ๙ – ๑๒.๕ ต่อปี   
  หำกผิดนัดช ำระหนี้คิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรำร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินที่ถึงก ำหนดค้ำง

ช ำระ   
  (๓) สินเชื่อเพ่ือยกระดับมำตรฐำนสุขอนำมัย 
   - องค์กำรสะพำนปลำให้สินเชื่อเพ่ือยกระดับมำตรฐำนสุขอนำมัย รำยละไม่เกิน  

  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
- กำรจ่ำยเงินกู้ให้ผู้ขอสินเชื่อจะจ่ำยไม่เกิน ๓ งวด มีระยะเวลำกำรปลอดช ำระหนี้ไม่เกิน 

๓๐ วัน นับแต่วันท ำสัญญำกู้ยืมเงิน  
- อัตรำดอกเบี้ยของยอดเงินกู้เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงเรือร้อยละ ๙ – ๑๒.๕ ต่อปี   

       หำกผิดนัดช ำระหนี้คิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรำร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินที่ถึงก ำหนดค้ำง
ช ำระ 
๗. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ 

(๑)  ต้องเป็นผู้ประกอบอำชีพประมง  ที่ท ำประมงถูกต้องตำมกฎหมำย ประกอบด้วย  ทะเบียนเรือ  
อำชญำบัตร ใบอนุญำตท ำกำรประมงพำณิชย์หรือเอกสำรที่ส ำนักงำนประมงในพ้ืนที่ออกรับรอง
ไว้ให้ เพื่อในกำรท ำประมงในแต่ละประเภท เป็นอย่ำงน้อย    



๔๗ 
 

(๒)  ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกำรประมง ผู้ประกอบธุรกิจต่อเนื่องกับชำวประมง  หรือ
สถำบันกำรประมง   ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย   

(๓) ต้องเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้   โดยพิจำรณำจำกรำยได้ ,ค่ำใช้จ่ำย ,  
กำรด ำเนินงำน  , ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้   และรวมถึงประวัติกำรช ำระหนี้ 

๘.  แผนกำรด ำเนินงำน 
  แผนกำรด ำเนินงำนกำรปล่อยสินเชื่อมีระยะเวลำกำรให้สินเชื่อ  ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
(ตั้งแต่เดือนตุลำคม  ๒๕๖๐  ถึงเดือนกันยำยน  ๒๕๖๕) และมีระยะเวลำผ่อนช ำระหนี้อีก ๑ ปี ๖ เดือน รวมเป็น
ระยะเวลำด ำเนินงำน ๖ ปี ๖ เดือน  

แผนกำรปล่อยสินเชื่อระยะเวลำ ๕  ปี และผลประโยชน์ตอบแทน 
 

ปีงบประมำณ   ประเภท  มูลค่ำ  เงินสมทบ   วงเงินให้กู ้       ผลประโยชน์ตอบแทน  

           ก่อนvat   หลังvat  
๒๕๖๑ เครื่องมือ ๑ ๐.๒๐ ๑ ๐.๐๗๒ ๐.๐๖๗ 

  ซ่อมแซมเรือ  

      ยกระดับ  ๒๙ ๐ ๒  ๐ ๐ 
๒๕๖๒ เครื่องมือ ๑ ๐.๒๐ ๑ ๐.๐๗๒ ๐.๐๖๗ 

  ซ่อมแซมเรือ  

      ยกระดับ ๒๙ ๐ ๒๙ ๐   ๐ 
๒๕๖๓ เครื่องมือ ๑ ๐.๒๐ ๑ ๐.๐๗๒ ๐.๐๖๗ 

  ซ่อมแซมเรือ  

      ยกระดับ ๒๙  ๐ ๒๙ ๐ ๐ 
๒๕๖๔ เครื่องมือ ๑ ๐.๒๐ ๑ ๐.๐๗๒ ๐.๐๖๗ 

  ซ่อมแซมเรือ  

      ยกระดับ ๒๙  ๐ ๒๙ ๐ ๐ 
๒๕๖๕ เครื่องมือ ๑ ๐.๒๐ ๑ ๐.๐๗๒ ๐.๐๖๗ 

  ซ่อมแซมเรือ  

      ยกระดับ ๒๙ ๐ ๒๙ ๐  ๐ 

 
รวม ๑๕๑ ๑ ๑๕๐ ๐.๓๖ ๐.๓๔ 

   
    หมำยเหตุ      สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ท ำประมงมีผลประโยชน์ตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ ๖ ของมูลค่ำสินค้ำ  

๙.  เงินเริ่มต้นโครงกำร 
  กำรด ำเนินงำนให้สินเชื่อมูลค่ำ ๑๕๑ ล้ำนบำท (เงินให้กู้ ๑๕๐ ล้ำนบำทและเงินสมทบ ๑ ล้ำนบำท)  
ในระยะเวลำ กำรให้สินเชื่อปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลำคม ๒๕๖๐ ถึงเดือน กันยำยน ๒๕๖๕) 
และมีระยะเวลำผ่อนช ำระหนี้อีก ๑ ปี ๖ เดือน รวมเป็นระยะเวลำด ำเนินงำน ๖ ปี ๖ เดือน มีรำยละเอียดกำรค ำนวณ
เงนิเริ่มต้นโครงกำร ดังนี้ 

หน่วย:ล้ำนบำท 



๔๘ 
 

 (๑)  ปีงบประมำณ ๒๕๖๑   
           เงินให้กู้ท่ีจะต้องจ่ำยในปีแรก                                      ๓๐,๐๐๐,๐๐๐             บำท 
  บวก  ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรปีแรก                                  ๑,๗๓๖,๘๐๔             บำท 
  บวก  ส ำรองหนี้สูญร้อยละ๐.๕ ก่อนภำษี  ๔๙,๙๕๐          ๓๑,๗๘๖,๗๕๔             บำท 
  หัก    ประมำณกำรรับช ำระหนี้ปีแรก                             ๙,๙๕๐,๙๐๐             บำท 
          (เงินต้น+ดอกเบี้ยหลังภำษี)  
  หัก    ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภำษี ๖๗,๐๐๐             ๑๐,๐๑๗,๙๐๐          บำท 
          เงินเริ่มต้นโครงกำรที่ใช้ปี  ๒๕๖๑            ๒๑,๗๖๘,๘๕๔          บำท 
 (๒)  ปีงบประมำณ ๒๕๖๒   
                   เงินให้กู้ท้ังสิ้นจะต้องจ่ำยในปีที่ ๒                          ๓๐,๐๐๐,๐๐๐          บำท 
  บวก  ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรปีที่ ๒                                    ๑,๘๑๘,๒๙๖           บำท 
  บวก  ส ำรองหนี้สูญร้อยละ๐.๕ ก่อนภำษี   ๑๔๖,๖๙๘        ๓๑,๙๖๔,๙๙๔          บำท 
  หัก    ประมำณกำรรับช ำระหนี้ปีที่ ๒                             ๒๙,๒๕๖,๑๔            บำท 
          (เงินต้น+ดอกเบี้ยหลังภำษี) 
  หัก    ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภำษี   ๖๗,๐๐๐           ๒๙,๓๒๓,๑๔๙          บำท 
   เงินที่ต้องใช้ในโครงกำรปีงบประมำณ  ๒              ๒,๖๔๑,๘๔๕          บำท 

(๓)  ปีงบประมำณ ๒๕๖๓   
                   เงินให้กู้ท้ังสิ้นจะต้องจ่ำยในปีที่ ๒                           ๓๐,๐๐๐,๐๐๐          บำท 
  บวก  ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรปีที่ ๓                                     ๑,๙๐๕,๒๙๖          บำท 
  บวก  ส ำรองหนี้สูญร้อยละ๐,๕ ก่อนภำษี       ๑๖๓,๐๕๓      ๓๒,๐๖๘,๓๔๙        บำท 
  หัก    ประมำณกำรรับช ำระหนี้ปีที่ ๓                               ๓๒,๕๒๔,๔๗๙        บำท 
          (เงินต้น+ดอกเบี้ยหลังภำษี) 
  หัก    ผลประโยชน์ตอบแทนหลังหักภำษี     ๖๗,๐๐๐          ๓๒,๕๙๑,๔๗๙        บำท 
         เงินทีต่้องใช้ในโครงกำรปีงบประมำณ  ๒๕๖๓               - ๕๒๓,๑๓๐        บำท 
                รวมปีที่ ๑ และปีท่ี ๒ จะต้องใช้เงินเริ่มต้นโครงกำรฯ                  ๒๔,๔๑๐,๖๙๙       บำท 
 
                                 สรุปโครงกำรใช้เงินเริ่มโครงกำรทั งสิ นประมำณ    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                                                          ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐          บำท 
-  ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน                                              ๙,๕๘๓,๘๐๔           บำท 

        -  ส ำรองหนี้สูญร้อยละ ๐.๕ ของยอดรับช ำระหนี้                ๘๑๕,๒๖๖    บำท 
                 รวม                                            ๑๖๐,๓๙๙,๐๗๐           บำท 



๔๙ 
 

                    ผลตอบแทนสุทธิ                                 ๒,๕๕๘,๓๒๖              บำท 
(๓)  อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (IRR) เท่ำกับ ๒% (ค ำนวณจำกกำรส ำรองหนี้สูญที่ร้อยละ๐.๕)      
(๔)  เปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิกับฝำกเงินประจ ำ ๓ เดือนกับธนำคำรกรุงไทย ตำมกำรลงทุนโดยใช้เงิน  

เริ่มต้นโครงกำรฯจ ำนวน ๒๔,๔๐๐,๐๐๐  บำท ในระยะเวลำ ๖ ปี ๖ เดือน  กำรด ำเนินโครงกำรฯมี
ผลตอบแทนสุทธิจ ำนวน ๒,๕๕๘,๓๒๖ บำท กับกำรน ำเงินฝำกธนำคำรฯ ดอกเบี้ยทบต้นจำกเงินเริ่มต้น
โครงกำร จ ำนวน ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ บำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๙ ต่อปี  ในระยะเวลำเท่ำกันจะได้
ดอกเบี้ยเป็นจ ำนวนเงิน ๑,๔๖๓,๔๖๘ บำท ดังนั้นผลตอบแทนสุทธิจำกกำรลงทุนตำมโครงกำรสูงกว่ำ 
ดอกเบี้ยทบต้นเมื่อน ำไปฝำกธนำคำรอยู่จ ำนวน  ๑,๐๙๔,๘๕๘ บำท 

๑๑.  ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

       โครงกำรได้มีกำรพิจำรณำปัจจัยเสี่ยงตำมประเภทของกำรให้สินเชื่อแล้ว มีรำยละเอียด 
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ดังนี้  
           ๑. ปัจจัยเสี่ยงของโครงกำร 

 
ล ำดับ ประเภทสินเชื่อ ปัจจัยเสี่ยง ประเภท ระดับ

ควำมเสี่ยง 
๑. 
 
 

๒. 

สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ 
 
 
สินเชื่อซ่อมแซมปรับปรุง
เรือประมง 

รำคำสินค้ำเครื่องมืออุปกรณ์กำรประมงของโครงกำร 
สูงกว่ำรำคำของผู้จ ำหน่ำยรำยอื่น เนื่องจำกรำคำ
สินค้ำของโครงกำรมีต้นทุนสูงกว่ำ 
กำรปรับกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของโครงกำรสินเชื่อ 
โดยมุ่งเน้นกำรให้สินเชื่อด้ำนกำรซ่อมแซมเรือประมง
เป็นหลัก อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ลูกหนี้สินเชื่อน ำ
เงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

O 
 
 
 

S 

สูง 
 
 
 

ปำนกลำง 

 
หมำยเหตุ O = ด้ำนปฏิบัติกำร 
             S = ด้ำนกลยุทธ ์
    ๒. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง รำยละเอียดควำมเสียหำย 
จำกปัจจัยเสี่ยง 

รำยละเอียดกำร
จัดกำร 

กิจกรรมกำรจัดกำร 
 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรของ

กิจกรรม 
๒. กำรปรับกลยุทธ์กำร
ด ำเนินงำนของโครงกำร
สินเชื่อ โดยมุ่งเน้นกำรให้
สินเชื่อด้ำนกำรซ่อมแซม
เรือประมงเป็นหลัก อำจ
มีควำมเสี่ยงจำกกำรที่
ลูกหนี้สินเชื่อน ำเงินกู้ไป
ใช้ผิดวัตถุประสงค์ของ

กำรปรับกลยุทธ์ในกำรให้
สินเชื่อโดยมุ่งเน้นกำรให้
สินเชื่อแก่ชำวประมงในกำร
ซ่อมแซมเรือประมงเป็นหลัก 
อำจมีควำมเสี่ยงที่เกิดจำก
ลูกหนี้สินเชื่อน ำเงินกู้ไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ และไม่ก่อให้เกิด
รำยได้ ท ำให้อำจจะมีผลต่อ

อสป.ใช้มำตรกำร
ก ำกับดูแลที่มีอยู่
อย่ำงเคร่งครัด และ
จัดท ำมำตรกำร
เพ่ิมเติมเพ่ือควำม
รอบคอบยิ่งขึ้น 
 

๑. ทบทวนมำตรกำร 
กำรก ำกับดูแลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 
๒. จัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนในกำรควบคุม
และตรวจสอบ 
๓. ประสำน สป./ทร. 
ทุกแห่ง ที่มีกำรปล่อย

ตลอดโครงกำร 
 
 

ตลอดโครงกำร 
 
 
ตลอดโครงกำร 

 



๕๐ 
 

โครงกำร  
 

กำรช ำระหนี้คืน ส่งผลกระทบ
ต่อรำยได้ของโครงกำรหรือ
ควำมส ำเร็จของโครงกำร อำจ
ท ำให้รำยได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย  

สินเชื่อ ขอควำมร่วมมือ
ในกำรตรวจสอบที่รัดกุม
ยิ่งขึ้น 
๔. สสช. ใช้กำรสุ่ม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
และ ตรวจสอบผู้ขอ
สินเชื่อ 

 

 
 
 

ตลอดโครงกำร 
 

 

๓. กำรปรับยุทธ์กำร
ด ำเนินงำนสินเชื่อ 
เครื่องมืออุปกรณ์โดยให้
ลูกค้ำกู้เป็นเงินสด 
เต็มจ ำนวนของรำคำ
เครื่องมืออุปกรณ์  
แต่ละประเภท อำจมี 
ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ 
ลูกหนี้สินเชื่อน ำเงินกู้ 
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
ของโครงกำร 

กำรปรับกลยุทธ์ในกำรให้
สินเชื่อโดยมุ่งเน้นกำรให้
สินเชื่อแก่ชำวประมงในกำร
ซ่อมแซมเรือประมงเป็นหลัก 
อำจมีควำมเสี่ยงที่เกิดจำก
ลูกหนี้สินเชื่อน ำเงินกู้ไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ และไม่ก่อให้เกิด
รำยได้ ท ำให้อำจจะมีผลต่อ
กำรช ำระหนี้คืน ส่งผลกระทบ
ต่อรำยได้ของโครงกำรหรือ
ควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 

อสป.ใช้มำตรกำร
ก ำกับดูแลที่มีอยู่
อย่ำงเคร่งครัด และ
จัดท ำมำตรกำร
เพ่ิมเติมเพ่ือควำม
รอบคอบยิ่งขึ้น 
 

๑. ทบทวนมำตรกำร 
กำรก ำกับดูแลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 
๒. จัดท ำคู่มือกำร
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

นี้สำมำรถด ำเนินกำรได้ เนื่องจำก หำกเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนตำมโครงกำรกับ
ดอกเบี้ยทบต้นจำกเงินเริ่มต้นโครงกำร อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๙๐ บำทต่อปี (๖ ปี ๖ เดือน)  

 จะเห็นว่ำผลตอบแทนสุทธิจำกกำรลงทุนสูงกว่ำดอกเบี้ยทบต้นอยู่ถึงจ ำนวน ๑,๐๙๔,๘๕๘ บำท 
 และกำรฝำกเงินในบัญชีนั้น มิได้รวมรำยจ่ำย ซึ่งเป็นรำยจ่ำยหลักของโครงกำรและขององค์กำรสะพำน

ปลำ นั่นก็คือ เงินเดือนพนักงำนและเงินสมทบเข้ำกองทุนสงเครำะห์ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของค่ำใช้จ่ำย
ด ำเนินงำนทั้งหมด หำกแต่กำรด ำเนินโครงกำรสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมอำชีพกำรประมงอย่ำงถูกกฎหมำย 
แล้วก็จะสำมำรถลดภำระขององค์กำรสะพำนปลำไปได้อีกทำงหนึ่ง และยังสำมำรถมีก ำไรจำกกำรด ำเนิน
โครงกำรได้อีกทำงด้วย    

 
 



๕๑ 
 

๑๒. แผนกำรด ำเนินงำน 
 
ล ำดับ กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

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

๒. ด ำเนินกำรให้สินเชื่อ             
๓. จัดเก็บหนี้             
๔. ตวจสอบและประเมินผลโครงกำร             

 
  



๕๒ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔  เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยี 
 กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ยกระดับและพัฒนำบุคลำกรให้มีขีดควำมสำมำรถเพิ่มขึ น 
 กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั งระบบอย่ำงครบวงจร 
 กลยุทธ์ที่ ๔.๓ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ และเพิ่มช่องทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
                            ตลอดโซ่อุปทำน 
 กลยุทธ์ที่ ๔.๔ พัฒนำระบบติดตำมและตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ทั งโซ่อุปทำน เพื่อสร้ำงควำมชื่อม่ัน 
                             ให้กับคู่ค้ำและผู้บริโภค 
รวมจ ำนวน ๕ โครงกำร 
        ๑) แผนพัฒนำบุคลำกร (Individual Development Plan : IDP) ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
        ๒) โครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
       ๓) โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล 
        ๔) โครงกำรทบทวนคู่มือกำรก ำหนดทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะ 
            ที่จ ำเป็นต่องำน (Competency) ขององค์กำรสะพำนปลำ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
        ๕) โครงกำรส่งเสริมเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
  



๕๓ 
 

แผนพัฒนำบุคลำกร (Individual Development Plan : IDP) ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

หลักกำรและเหตุผล 

องค์กำรสะพำนปลำได้ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้มีกำรประเมิน
ควำมส ำเร็จของงำนของตนเอง ด้วยวิธีที่องค์กรก ำหนดตำมมำตรฐำนผลงำนกำรปฏิบัติงำนที่ได้ก ำหนดร่วมกันไว้ตั้งแต่
ต้น และน ำไปจัดท ำแผนพัฒนำตัวผู้ปฏิบัติงำนแต่ละรำยบุคคล โดยกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร  

กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคคลให้มี
รูปแบบที่ชัดเจนและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถภำพ มีควำมเหมำะสม
ในกำรปฏิบัติงำนตำมสำยงำน ในกำรบริหำรผลงำนให้ได้ตรงตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ขององค์กร 

แผนพัฒนำบุคลำกร เป็นกรอบหรือแนวทำงที่จะช่วยให้บุคลำกรในหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติงำนให้
บรรลุเป้ำหมำยในสำยอำชีพของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรพัฒนำจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง 
(strength) ของบุคลำกรในหน่วยงำน แผนพัฒนำบุคลกรจึงเป็นแผนส ำหรับพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้มี
คุณสมบัติ ควำมสำมำรถ ทักษะ และศักยภำพในกำรท ำงำนส ำหรับต ำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนำคต 

วัตถุประสงค์ 
(๑) เพ่ือก ำหนดแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

  (๒) เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้ตรงตำมยุทธศำสตร์องค์กร 
(๓) เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้ตรงตำมควำมต้องกำรตำม Competency gap 

แผนพัฒนำบุคลำกร  
แผนพัฒนำบุคลำกร เป็นกรอบแนวทำง /แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) รำยบุคคล เพื่อพัฒนำตนเอง

ในด้ำนควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ จำกจุดที่อยู่ไปสู่จุดที่ต้องกำรอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยสอดคล้องกับเป้ำหมำย
ขององค์กร เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ ขีดควำมสำมำรถปฏิบัติงำนในปัจจุบันให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น เพ่ือพัฒนำ
สมรรถนะของบุคคล ให้มีสมรรถนะเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง ตำมแนวทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร        
ให้มีรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถภำพ มีควำม
เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนตำมสำยงำน ในกำรบริหำรผลงำนให้ได้ตรงตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ขององค์กร 

แผนพัฒนำบุคลำกร เป็นกรอบหรือแนวทำงที่จะช่วยให้บุคลำกรในหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติงำนให้
บรรลุเป้ำหมำยในสำยอำชีพของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรพัฒนำจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง 
(strength) ของบุคลำกรในหน่วยงำน แผนพัฒนำบุคลกรจึงเป็นแผนส ำหรับพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้มี
คุณสมบัติ ควำมสำมำรถ ทักษะ และศักยภำพในกำรท ำงำนส ำหรับต ำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนำคต 
องค์ประกอบแผนกำรพัฒนำบุคลำกร / ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 
  ๑.กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 
  ๒.กำรพัฒนำผู้สืบทอดต ำแหน่ง 
  ๓.กำรบริหำรจัดกำรคนเก่ง 

๔.กำรจัดกำรสำยอำชีพ 
 
 

 



๕๔ 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๑ กลยุทธ์/ยุทธศำสตร์องค์กร 
  รวบรวมและวิเครำะห์กลยุทธ์/ยุทธศำสตร์องค์กรที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำยใน เพ่ือให้เกิดกำร
จัดท ำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกร 
ขั้นตอนที่ ๒ กำรประเมินตนเอง 
  จั ดท ำสมรรถนะหลั ก (Core Competency) และสมรรถนะกำรบริหำรจั ดกำร (Managerial 
Competency) ของพนักงำนทุกระดับต ำแหน่งและสำยงำน ของบุคลำกรรำยบุคคล (Competency gap) โดยกำร
ประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนและหัวหน้ำงำน ผู้ปฏิบัติงำน และหัวหน้ำงำนจะต้องหำรือร่วมกันถึงแผนพัฒนำตนเอง
ที่ได้จัดท ำขึ้นในกำรประเมินตนเอง เพ่ือหำช่องว่ำงควำมสำมำรถนอกจำกนี้จะต้องประเมินควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะของ
ตนเองด้วย รวมทั้งเป้ำหมำยและระยะเวลำในกำรปรับปรุงพัฒนำตนเอง  
ขั้นตอนที่ ๓ ควำมต้องกำรฝึกอบรม (Training Need) 

  จำกผลกำรประเมินช่องว่ำงควำมสำมำรถ Competency gap เพ่ือน ำมำก ำหนดแบบสอบถำมควำม
ต้องกำรในกำรฝึกอบรม/สัมมนำ (Training Needs) ของพนักงำน เพ่ือให้ได้ผลจำกควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
บุคลำกรรำยบุคคลที่แท้จริง  

ขั้นตอนที่ ๔ ตำมบันทึกข้อตกลง กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ (TRIS) 
  ตำมบันทึกข้อตกลง กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ (TRIS) ตำมข้อประเมินผลกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ให้องค์กำรสะพำนปลำปรับปรุงและด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ในกำรก ำหนดแนวทำงและ
วิธีกำรในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 
วิธีด ำเนินกำร 

แผนพัฒนำบุคลำกร มีวิธีกำรพัฒนำบุคลำกรกำรเลือกเครื่องมือตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม  
เพ่ือน ำไปใชเ้ป็นหลักในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสภำพกำรท ำงำนและตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือให้
ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมเป้ำหมำยองค์กรเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งในกำรพัฒนำสำมำรถเลือกใช้วิธีกำรพัฒนำ                ให้
เหมำะสมกับลักษณะงำนของแต่ละบุคคลและหน่วยงำนได้ โดยใช้เครื่องมือกำรพัฒนำ ดังนี้ 

๑. กำรฝึกอบรม/สัมมนำ ตำม Competency และข้อก ำหนดขององค์กรก ำหนดหลักสูตร 
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)  
 

๔.กำรจัดกำรสำยอำชีพ องค์ประกอบแผนกำรพัฒนำบุคลำกร ๒.กำรพัฒนำผู้สืบทอดต ำแหน่ง 

๓.กำรบริหำรจัดกำรคนเก่ง 

๑.กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 



๕๕ 
 

๑.๒. กำรฝึกอบรม/สัมมนำ ตำมข้อก ำหนดขององค์กร 
  ๑.๒.๑ โครงกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ขององค์กำรสะพำนปลำ 

 ๑.๒.๒ กำรบริหำรจัดกำรระบบสุขอนำมัย ตำมมำตรฐำนสุขอนำมัยที่ดี (บุคลำกรในสำยงำน) 
 ๑.๒.๓ โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมคุณธรรม 

    จริยธรรมในหน่วยงำน 
    ๑.๒.๔ โครงกำรอำชีวอนำมัย แนวทำงป้องกันอัคคีภัยและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
      ๒.  เครื่องมืออ่ืนที่ไม่ใช่กำรฝึกอบรม/สัมมนำ (Non Training) เช่น 
       ๒.๑ กำรสอนงำน (Coaching) 

- กำรเพ่ิมศักยภำพในกำรปล่อยสินเชื่อ และกำรติดตำมหนี้เบื้องต้น 
- ด้ำนควำมเสี่ยง , ด้ำนแผนยุทธศำสตร์ , ด้ำนบัญชีกำรเงิน , ด้ำนบุคลำกร 

       ๒.๒ กำรฝึกอบรมในขณะท ำงำน (On the Job Training : OJT)  
       ๒.๓ กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Learning) 
       ๒.๔ กำรดูงำนนอกสถำนที่ (Site Visit) 
       ๒.๕ อบรมตำมหลักสูตรของสถำบันอ่ืน ๆ 
       ๒.๖ แผนเชิดชูเกียรติเจ้ำหน้ำที่ท่ีอุทิศให้องค์กร (ร่ำงหลักเกณฑ์) 

ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
๑. ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ( ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ )  
๒. หน่วยงำนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/สถำบันต่ำง ๆ /หน่วยงำนเอกชน/โรงแรม 

งบประมำณ  
วงเงินงบประมำณด ำเนินกำรของโครงกำรประมำณ ๘๐๐,๐๐๐.-  บำท 
๑. จัดฝึกอบรมภำยในของหน่วยงำน เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.-  บำท 

          - กำรฝึกอบรม (Training) 
    - เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่กำรฝึกอบรม (Non Training) 
    - กำรฝึกอบรม/สัมมนำ ตำม Competency และข้อก ำหนดขององค์กรก ำหนดหลักสูตร 
๒. จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงำนไปฝึกอบรมกับหน่วยงำนหรือสถำบันต่ำงๆ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บำท  
๓. เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งพนักงำนอบรมหลักสูตร นักบริหำรกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์    
    ระดับสูง ระดับกลำง และระดับต้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บำท   

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

แผนกฝึกอบรม ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำรและพัฒนำองค์กร 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  ๑. หัวหน้ำงำนน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรวำงแผนเพ่ือจัดเตรียมบุคลำกรให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน 

๒. บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำยที่ 
ต้องกำรเตรียมพร้อมส ำหรับกำรเป็นผู้ถูกประเมิน 

  ๓. บุคลำกรบุคลำกรมีควำมรู้ ควำมช ำนำญมำกขึ้นในกำรพัฒนำตนเอง  
     ๔. องค์กรมีระบบกำรประเมินผล 

๕. ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรต่อรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน 
๖. ท ำให้เกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ (TRIS) เพ่ิมขึ้น 



๕๖ 
 

แผนกำรด ำเนนิงำน 
แผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓  

วงเงินงบประมำณด ำเนินกำรของโครงกำรประมำณ ๘๐๐,๐๐๐.-  บำท 

ล ำดับ กิจกรรม 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 
ตค พย ธค มค กพ มีค  เมย  พค มิย กค สค กย 

ขั นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำฯ 
๑ ก ำหนดองค์ประกอบในกำรวิเครำะห์แผนพัฒนำรำยบุคคล และแผนกำรติดตำม

ผลกำรอบรม 
            

๒ เตรียมควำมพร้อมด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำฯ             
งบประมำณจัดฝึกอบรมภำยในของหน่วยงำน ๔๕๐,๐๐๐.-  บำท  

๑ โครงกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ขององค์กำรสะพำนปลำ ด าเนนิการไดต้ลอดปีงบประมาณ  

๒ โครงกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ด าเนนิการไดต้ลอดปีงบประมาณ  

ล ำดับ กิจกรรม 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 
ตค พย ธค มค กพ มีค  เมย  พค มิย กค สค กย 

๓ โครงกำรอำชีวอนำมัย แนวทำงป้องกันอัคคีภัยและควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน      

ด าเนนิการไดต้ลอดปีงบประมาณ  

๔ กำรบริหำรจัดกำรระบบสุขอนำมัย ตำมมำตรฐำนสุขอนำมัยที่ดี (บุคลำกรใน
สำยงำน) 

ด าเนนิการไดต้ลอดปีงบประมาณ  

๕ กำรสัมมนำ “Workshop กำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและวิเครำะห์
สภำพแวดล้อม SWOT” (ระดับ CEO) 

            

๖ กำรสัมมนำกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ เรื่อง กำรวิเครำะห์ปัจจัยน ำเข้ำในกำร
วำงแผนยุทธศำสตร์และกำรวิเครำะห์ SWOT 

            

๗ กำรสัมมนำหลักเกณฑ์ประเมินด้ำนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ของรัฐวิสำหกิจ 
เรื่อง กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

            

๘ โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมคุณธรรม
ในหน่วยงำน 

            

๙ หลักสูตร กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรสะพำนปลำ             
๑๐ กำรสัมมนำจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรปี ๒๕๖๔             

๑๑ เครื่องมืออื่นท่ีไม่ใช่กำรฝึกอบรม/สัมมนำ (Non Training) เช่น 
(๑.๑) กำรสอนงำน (Coaching)        
(๑.๒) กำรฝึกอบรมในขณะท ำงำน (On the Job Training : OJT)  
(๑.๔) กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Learning) 
(๑.๕) กำรดูงำนนอกสถำนท่ี (Site Visit) 
(๑.๖) อบรมตำมหลักสูตรของสถำบันอื่น ๆ 
(๑.๗) แผนเชิดชูเกียรติเจ้ำหน้ำท่ีท่ีอุทิศให้องค์กร  
        (ร่ำงหลักเกณฑ์) 

ด ำเนินกำรได้ตลอดปีงบประมำณ 
(ก ำหนดรูปแบบกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย) 

 

๑๒ โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรในสำยงำนท่ีจ ำเป็นเร่งด่วน ในกำรปฏิบัติงำนใน
องค์กรท่ีบุคลำกรทุกส่วนงำนท่ีเกี่ยวข้องต้องรับรู้ 

ด ำเนินกำรได้ตลอดปีงบประมำณ 

งบประมำณส่งอบรมภำยนอกหน่วยงำน ๑๕๐,๐๐๐.- บำท 
๑ จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงำนไปฝึกอบรมกับหน่วยงำนหรือสถำบันต่ำงๆ (อบรม

ภำยนอก) 
ด ำเนินกำรได้ตลอดปีงบประมำณ 

 



๕๗ 
 

 

หมำยเหตุ : 
-  กำรด ำเนินงำนใน หลักสูตร/หัวข้อกำรฝึกอบรม/สัมมนำ และระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมสถำนกำรณ์ 
   และควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ส่งพนักงำนอบรมหลักสูตร นักบริหำรกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ระดับกลำง และระดับต้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐.- บำท 

๑ ส่งพนักงำนอบรมหลักสูตร นักบริหำรกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ 
ระดับสูง ระดับกลำง และระดับต้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

สถำบันเกษตรำธิกำรก ำหนด วัน/เวลำ/สถำนท่ี 
 



๕๘ 
 

โครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่องค์การสะพานปลาได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตัวชี้วัด 
(KPI) ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้ก าหนดนโยบายให้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวรูปแบบใหม่ 
ประกอบด้วย 5 มิติ โดยใช้รูปแบบที่ประธานกรรมการองค์การสะพานปลาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการ
ด าเนินงานของผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา ประจ าปี 2562 ดังนี้ 

มิติที่ 1 ความเสี่ยงองค์กร 
มิติที่ 2 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การสะพานปลา 
มิติที่ 3 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
มิติที่ 4 งานตามหน้าที่/อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
มิติที่ 5 ประเมินพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 ยังไม่ได้ข้อสรุปในส่วนของเกณฑ์คะแนน/น้ าหนัก ของพนักงาน 

แต่ละระดับ ดังนั้นเพ่ือให้มีการก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม ชัดเจน และเป็นในแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 
ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นควร
ปรับปรุงต่อในปีงบประมาณ 2563 
๒.  วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานและการก าหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีระบบ 
   ๒. เพ่ือให้กระบวนการประเมินผลเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส 
   ๓. เพ่ือก่อให้เกิดระบบคุณธรรม (Merit System) ในการบริหารงาน 
๓.  เป้าหมายโครงการ 
   ๑.  พนักงานองค์การสะพานปลามีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดท าตัวชี้วัดในการประเมินผล
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 
   ๒.  ทุกหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินการได้ตามคู่มือการประเมินผล     การ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การสะพานปลา 
๔.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   ด าเนินการภายในปีงบประมาณ 2563 
๕.  งบประมาณ 
   ไม่มี 
๖.  สถานที่ด าเนินการ 
   องค์การสะพานปลา 
๗.  รายละเอียดโครงการ 
   ๑.  วิเคราะห์เกณฑ์คะแนน/น้ าหนักการประเมินของพนักงานแต่ละระดับ ข้อมูลสรุปประเด็นปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การสะพานปลา ในปี ๒๕๕๖ เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาบันทึกข้อตกลงองค์การสะพานปลา 
   ๒.  ประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าตัวชี้วัดกับทุกหน่วยงาน 
   ๓.  สรุปผลเสนอคณะกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลง 

 
 



๕๙ 
 

๘.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  พนักงานตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป (ที่มีสายการบังคับบัญชา) สามารถจัดท าตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม มี
ความชัดเจน ท าให้สามารถประเมินผลงานของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
หน่วยงานที่ตนสังกัด และภาพรวมองค์กร 
   ๒.  ผลด าเนินงานของพนักงานท าให้สามารถทราบแนวโน้มของผลสัมฤทธิ์ขององค์กรได้ล่วงหน้า   
ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ 
   ๓.  การประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการให้
ผลตอบแทนความดีความชอบของแต่ละบุคคล 
   ๔.  องค์การสะพานปลาประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน เป็นหลักการที่ยั่งยืนต่อไป 
๙.  การบริหารจัดการ 
   บริหารจัดการโดยฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบ 
๑๐.  แผนการด าเนินงาน 

ล ำดับ 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 

ประชุมคณะกรรมกำรฯ    
(หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรประชุม
สำมำรถด ำเนินกำรได้ตลอด
ปีงบประมำณ) 

            

๒ 
ก ำหนดเกณฑ์คะแนน/น้ ำหนักกำร
ประเมินของพนักงำนแต่ละระดับ 

            

๓ 

สรุปงำนในหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบ
พร้อมท้ังก ำหนดตัวชี้วัดกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
รำยบุคคล 
(ได้มีกำรรวบรวมงำนในหน้ำท่ีไว้
แล้วในปี 2562)  

            

๔ 
เสนอตัวชี้วัด พร้อมเกณฑ์คะแนน/
น้ ำหนักกำรประเมินของพนักงำน
แต่ละระดับ ให้ ผออ. ทรำบ 

            

๕ 
ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับพนักงำน 
พร้อมจัดท ำบันทึกข้อตกลง 

            

๖ 
ประชำสัมพันธ์และน ำไปใช้ใน
ปีงบประมำณ 2564 - 2565 

            

 
 
 
 
  



๖๐ 
 

โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
  ระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (KM) เป็นกำรน ำควำมรู้มำใช้ในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กำร
ให้ได้มำกที่สุด โดยมีกระบวนกำรเพ่ือถ่ำยทอดและแบ่งปันควำมรู้ไปยังบุคลำกรได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม เพ่ือพัฒนำงำน
ให้มีคุณภำพและสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น พัฒนำคนหรือผู้ปฏิบัติงำนตลอดจนพัฒนำฐำนควำมรู้ขององค์กร จำกเหตุผลดังกล่ำว 
องค์กำรสะพำนปลำจึงเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรน ำระบบบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้มำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคน 
พัฒนำงำน พัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพ และพัฒนำควำมรู้ภำยในหน่วยงำน 

๒.  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
  ๒. เพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้บุคลำกรมีพฤติกรรมที่น ำไปสู่วัฒนธรรมกำรเรียนรู้  โดย
สร้ำงแรงจูงใจ และกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร ด้ำนจัดกำรควำมรู้ 

๓.  เป้ำหมำยโครงกำร 
            ผลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจำกกำรจัดกำรควำมรู้ที่องค์กรด ำเนินกำร ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงควำมมีประสิทธิภำพและแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องของผลลัพธ์ ของกำรจัดกำรควำมรู้ และสำมำรถต่อยอดหรือ
ขยำยผลไปสู่กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมขององค์กร 

๔.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   ด ำเนินกำรภำยในปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

๕.  งบประมำณ 
   ไม่มี (ด ำเนินกำรภำยในหน่วยงำน) 

๖.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
   องค์กำรสะพำนปลำ 

๗.  รำยละเอียดโครงกำร 
   ๑.  จัดเตรียมข้อมูล /ศึกษำ/เรียนรู้ 

๒.  จัดท ำคู่มือระบบกำรจัดกำรควำมรู้ออนไลน์ KMs  
๓.  ประชำสัมพันธ์ระบบกำรจัดกำรควำมรู้ออนไลน์ KMs เผยแพร่คู่มือและวิธีกำรใช้ระบบ KMs 
๔.  ก ำหนด Cop (ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้) ตำมกระบวนกำรท ำงำน 
๕.  เริ่มเผยแพร่องค์ควำมรู้  KMs 

๘.  ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
   เกิดกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ขององค์กำรสะพำนปลำ และบุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้
ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนำงำนในองค์กำรต่อไป 

๙.  กำรบริหำรจัดกำร 
   ด ำเนินกำรโดยแผนกกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยบริหำรและพัฒนำองค์กร 
 
 
 
 



๖๑ 
 

๑๐  แผนกำรด ำเนนิงำน 

 
    
    
    
 
 
  

ล ำดับ 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 จัดเตรียมข้อมูล /ศึกษำ/เรียนรู้             

๒ จัดท ำคู่มือระบบกำรจัดกำรควำมรู้
ออนไลน์ KMs 

            

๓ ประชำสัมพันธ์ระบบกำรจัดกำรควำมรู้
ออนไลน์ KMs เผยแพร่คู่มือและ
วิธีกำรใช้ระบบ KMs 

            

๔ ก ำหนด Cop (ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้) 
ตำมกระบวนกำรท ำงำน  

            

๕ เริ่มเผยแพร่องค์ควำมรู้  KMs             



๖๒ 
 

โครงกำรทบทวนคู่มือกำรก ำหนดทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณลกัษณะ 
ที่จ ำเป็นต่องำน (Competency) ขององคก์ำรสะพำนปลำ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

 

๑.  หลักกำรและเหตุผล 
  ตำมที่องค์กำรสะพำนปลำได้จัดท ำคู่มือกำรก ำหนดทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะที่
จ ำเป็นต่องำน (Competency) ขององค์กำรสะพำนปลำ ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดท ำเรียบร้อยแล้ว และได้มีกำรปรับปรุงใน
ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ เพ่ือให้สอดรับไปในทิศทำงเดียวกัน กับแผนวิสำหกิจขององค์กำรสะพำนปลำ นั้น เพ่ือให้
องค์กำรมีเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน กำรพิจำรณำบุคลำกรตำมต ำแหน่ง และน ำไปสู่กำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล จึงเห็นควรให้มีกำรทบทวนคู่มือดังกล่ำว  
๒.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือปรับปรุงให้คู่มือกำรก ำหนดทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะที่จ ำเป็นต่องำน 
(Competency) ขององค์กำรสะพำนปลำ มีควำมสอดรับกับแผนวิสำหกิจขององค์กำรสะพำนปลำ และสอดรับกับ
หน้ำที่กำรท ำงำนมำกข้ึน 
๓.  เป้ำหมำยโครงกำร 
            ปรับปรุงให้คู่มือกำรก ำหนดทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะที่จ ำเป็นต่องำน 
(Competency) ขององค์กำรสะพำนปลำ ให้แล้วเสร็จในปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
๔.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   ด ำเนินกำรภำยในปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
๕.  งบประมำณ 
   ไม่มี (จัดประชุมหรือสัมมนำภำยในองค์กร) 
๖.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
   องค์กำรสะพำนปลำ 
๗.  รำยละเอียดโครงกำร 
   ๑.  ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๒.  ปรับปรุง Competency ขององค์กำรสะพำนปลำ และน ำเสนอต่อคณะท ำงำนฯ               
๓.  ด ำเนินกำรประเมินช่องว่ำงควำมสำมำรถ (Competency Gap) 

   ๔.  จัดส่งผลกำรประเมินช่องว่ำงควำมสำมำรถ และน ำผลกำรประเมินที่ได้จัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกร พร้อมน ำเสนอผู้บริหำรเห็นชอบ คู่มือ Competency 
๘.  ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
   ๑.  องค์กำรสะพำนปลำสำมำรถก ำหนดขีดควำมสำมำรถหรือสมรรถนะของแต่ละสำยงำนได้อย่ำง
ชัดเจนครบทุกสำยงำน 
   ๒.  ก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร 
   ๓.  องค์กำรสะพำนปลำมีคู่มือกำรก ำหนดทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะ 
ที่จ ำเป็นต่องำน (Competency) ขององค์กำรสะพำนปลำ ส ำหรับเป็นเอกสำรอ้ำงอิงและใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร ต่อไป 
๙.  กำรบริหำรจัดกำร 
   ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำรและพัฒนำองค์กร 
 
 



๖๓ 
 

๑๐  แผนกำรด ำเนนิงำน 

 
    
    
    

 
  

ล าดับ กิจกรรม 
๒๕๖2 ๒๕๖3 

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

1 

ประชุมคณะกรรมกำรฯ    
(หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรประชุม
สำมำรถด ำเนินกำรได้ตลอด
ปีงบประมำณ) 

            

3 
ปรับปรุง Competency        
ขององค์การสะพานปลา และ
น าเสนอต่อคณะท างานฯ  

            

4 
ด าเนินการประเมินช่องว่าง
ความสามารถ (Competency 
Gap)  

            

๔ 

จัดส่งผลการประเมินช่องว่าง
ความสามารถ และน าผลการ
ประเมินท่ีได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร พร้อมน าเสนอ
ผู้บริหารเห็นชอบ คู่มือ 
Competency 

            



๖๔ 
 

โครงกำรส่งเสริมเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ 

๑. หลักกำรและเหตุผล 

ตำมมติ คณ ะรัฐมนตรี เมื่ อ วันที่  ๑๖  กุ มภำพันธ์  ๒๕๔ ๔  เห็ นชอบและอนุ มั ติ หลั ก เกณ ฑ์ และ 
แนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในรัฐวิสำหกิจและให้รัฐวิสำหกิจถือปฏิบัติ ซี่งในหมวด  ๑  ข้อ  ๖  ได้ก ำหนด
แนวทำงปฏิ บั ติ งำน ในหน้ ำที่ ของคณ ะกรรมกำรให้ สม่ ำ เสมอ และกระทรวงกำรคลั ง  โดยส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) ได้ก ำหนดให้องค์กำรสะพำนปลำเข้ำสู่ ระบบกำรประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ  ตั้งแต่ปีบัญชี  ๒๕๔๘  และให้กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจด้ำน
บทบำทคณะกรรมกำรเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ ซึ่งผลจำกกำรประเมินบทบำทของ
ค ณ ะ ก ร รม ก ำ รอ งค์ ก ำ รส ะพ ำน 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 ำ กั ด 
มีข้อสั งเกตให้ องค์กำรสะพำนปลำจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถของคณ ะกรรมกำรใหม่  
อย่ำงครบถ้วนทั้งคณะ และจัดให้มีกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรเพ่ิมขึ้น และเพ่ิมกิจกรรมกำร
ส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถที่หลำกหลำยและสม่ ำเสมอเพ่ือให้คณะกรรมกำรสำมำรถน ำควำมรู้ดังกล่ำว  
มำใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลองค์กำรสะพำนปลำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น จึงเห็นสมควร  
จัดท ำโครงกำรส่งเสริมเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำตำมข้อสังเกตของ  
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด ต่อไป 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรทั้งคณะ เพ่ือน ำควำมรู้ดังกล่ำวมำประยุกต์  
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลองค์กร 

๒. เพ่ือยกระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบตำมหลักเกณฑ์ และกรอบแนว
ทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) ก ำหนด 

๓ . เพ่ื อยกระดับผลกำรประเมินบทบำทคณ ะกรรมกำร และกำรด ำ เนิ นกำรของรัฐวิส ำหกิ จ  
ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) ก ำหนด 
๓. เป้ำหมำยของโครงกำร 
 จัดโครงกำรส่งเสริมเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ จ ำนวน ๒ กิจกรรมได้แก ่
 ๑. หลักสูตรยกระดับบทบำทและรับควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจตำมมำตรฐำน  
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในระดับสำกล จ ำนวน ๑ หลักสูตร อย่ำงน้อย ๑ ครัง้/ปี 

๒. กำรศึกษำดูงำนและตรวจเยี่ยมผลกำรด ำเนินงำนของสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงภูเก็ต อย่ำงน้อย 
๑ ครั้ง/ปี  
๔. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๑  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒  -  ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๕. งบประมำณ 

งบประมำณจ ำนวน   ๓๒๐,๐๐๐  บำท 
หมำยเหตุ  :  ค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉลี่ยได้ แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับกำรจัดสรร 
๖. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ๑. โรงแรมในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
 ๒. สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต 
 



๖๕ 
 

๗. รำยละเอียดของโครงกำร 
 ๑. ค่ำอบรมคณะกรรมกำร  จ ำนวน  ๑ หลักสูตร       เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
  (วิทยำกรจำก บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 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 ะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำสำมำรถน ำควำมรู้ที่ ได้ รับมำใช้ ในกำรบริหำรตำมบทบำท 
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจตำมมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในระดับสำกล รวมถึง  
กำรบริหำรและพัฒนำควำมยั่งยืนเชิงกลยุทธ์ในรัฐวิสำหกิจ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรก ำกับ ดูแล องค์กำรสะพำน
ปลำให้มีประสิทธิภำพยิ่ งขึ้น  เพ่ื อเป็ นกำรยกระดับผลกำรประเมินบทบำทคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ 
ให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมแนวทำงตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) ก ำหนด 
 ๙. บริหำรจัดกำรโดย 
 ส ำนักงำนอ ำนวยกำร และส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
๑๐. ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ไม่สำมำรถยกระดับผลกำรประเมินหัวข้อบทบำทคณะกรรมกำรให้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) ก ำหนด   
๑๑. แผนกำรด ำเนินกำร 

ล ำดับ 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 
 

จัดท ำแผน/
โครงกำร/ 
ทบทวนแผน
ฯ 

                  

๒ เสนอแผน/ 
โครงกำรฯ  

                        

๓ ทบทวน
โครงกำรฯ 

                  

๔ จัดอบรบ                   
รำยช่ือหลักสูตร  

๑. กำรยกระดับบทบำทและรับควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจตำมมำตรฐำนกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีในระดับสำกล  
 ๒. กำรศึกษำดูงำนและตรวจเยี่ยมผลกำรด ำเนินงำนสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงภูเก็ต 
  



๖๖ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมระบบธรรมภิบำลที่ดีขององค์กร 
              สร้ำงแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดีเพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพควรปรับปรุงกระบวนกำร
ให้บริกำรกำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งน ำระบบ ITA มำปรับใช้ควรพัฒนำ
บุคลำกรให้มีควำมรู้และสมรรถนะสอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 
 กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนำคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำร/กำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กลยุทธ์ที่ ๕.๓ พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และสมรรถนะสอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 
รวมจ ำนวน  ๑ โครงกำร 
       ๑) โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

     โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงำน 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

       ตำมที่ได้มีกำรก ำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นวำระแห่งชำติ ซึ่งปัญหำกำรทุจริต
คอรัปชั่น เป็นปัญหำที่สังคมเริ่มให้ควำมสนใจ และให้ควำมส ำคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงมีควำมคำดหวังใน
กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ซึ่งบุคลำกรในหน่วยงำนเป็นกลไกท่ีส ำคัญของกระบวนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต  องค์กำรสะพำนปลำ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในเรื่องควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม “CONFLICT OF INTEREST” จึงได้จัดโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับผล ประโยชน์ทับ
ซ้อนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงำน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรป้องกันกำรทุจริต  ใน
หน่วยงำน รวมทั้งพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล พร้อมปลุกจิตส ำนึกในกำรป้องกั น           
กำรทุจริต  ให้แก่ บุคลำกรขององค์กำรสะพำนปลำ ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรที่คำดว่ำจะก่อให้เกิดผลส ำเร็จและก่อให้เกิดผล
ต่อเนื่องในระยะยำวต่อไป  
๒. วัตถุประสงค ์
        ๒.๑ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรสะพำนปลำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
   ๒.๒ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรสะพำนปลำ ทรำบและเข้ำใจควำมหมำยของควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจำกกัน
ได้ รวมทั้งทรำบถึงวิธีจัดกำรกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงถูกต้อง 
        ๒.๓ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้ำงธรรมำภิบำลในหน่วยงำน ตลอดจนเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส 

๓. เป้ำหมำยโครงกำร  
          ๓.๑ ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจำกกันได้ น ำควำมรู้ที่ได้รับมำ
ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของตนและหน่วยงำน  

 ๓.๒ หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริมธรรมำ 
ภิบำลผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ กำรอบรมสัมมนำหรือผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ในหน่วยงำน 

๔. ตัวชี วัดโครงกำร  
        ๔.๑ ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมออกจำกกันได้  

 ๔.๒ หน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ       
กำรส่งเสริมธรรมำภิบำล  

 
 
 
 



๖๘ 
 

๕. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
  ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่ตุลำคม ๒๕๖๒ – กันยำยน ๒๕๖๓  
  ๕.๑  จัดอบรมอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
  ๕.๒  เผยแพร่องค์ควำมรู้ให้กับพนักงำนตลอดท้ังปีงบประมำณ 

๖. งบประมำณที่ใช้ด ำเนินกำร 
  ใช้งบประมำณกำรฝึกอบรมขององค์กำรสะพำนปลำของแผนกฝึกอบรบ ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ประกอบด้วย คำ่อำหำร ค่ำท่ีพัก ค่ำวิทยำกร ค่ำพำหนะ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  

๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  ส ำนักงำนองค์กำรสะพำนปลำ หรือ/และหน่วยงำนเอกชน  

๘. รำยละเอียดโครงกำร 
  ๘.๑ ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรสะพำนปลำ โดยกำรบรรยำยให้ควำมรู้
เกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

 ๘.๒ เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  โดยใช้
สื่อรูปแบบต่ำง ๆ ของหน่วยงำน 

๙. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
   ๙.๑ ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจำกกันได้ น ำควำมรู้ที่ได้รับมำ
ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของตนและหน่วยงำน  
  ๙.๒ มีควำมตื่นตัวในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ตำมหลักธรรมำภิบำล และให้ควำมส ำคัญในเรื่อง
ดังกล่ำว 

๑๐. กำรบริหำรจัดกำร  
 ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ฝ่ำยบริหำรและพัฒนำองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

๑๑. แผนกำรด ำเนินงำน  
 
ล ำดับ        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. ศึกษำข้อมูลในกำร

ด ำเนินงำน 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

     

๒. น ำเสนอผู้บริหำร        
ขออนุมัติเพื่อด ำเนินกำร
จัดอบรมให้ควำมรู้           
แก่ผู้ปฏิบัติงำน 

     
   

 
   

          

๓. จัดอบรบให้ควำมรู้           
แก่ผู้ปฏิบัติงำน 
- ตดิต่อและ
ประสำนงำนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
- ประสำนวทิยำกร
ผู้บรรยำย  
- จัดหำสถำนท่ี   
- จัดอบรมพนักงำน 

            

๔. รำยงำนผลต่อผู้บริหำร
หลังกำรอบรมแล้วเสรจ็ 

                   

๕. - เผยแพร่ประชำสมัพันธ์
เกี่ยวกับควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ และ
กำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 

            

 
**หมำยเหตุ     - กำรด ำเนินงำนอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
                    - กำรด ำเนินงำนอำจควบรวมเข้ำกับกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมของส่วนงำน 
 
 

ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 
- เผยแพร่ข้อมลูอินทรำเนต็  
- จัดท ำบันทึกเวียนแจ้งพนักงำนเพื่อทรำบกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมขัดแย้งที่เกี่ยวข้อง  


