
ความร ูพ้ื้นฐานแผนวิสาหกิจ องคก์ารสะพานปลา
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เน้ือหาหลกัสตูร

(COURSE OUTLINE)

1.แผนวิสาหกิจประจ าปี 2564-2567 องคก์ารสะพานปลา 

2.แผนปฏิบติัการประจ าปี 2564 องคก์ารสะพานปลา 

3.ความร ูเ้บ้ืองตน้ในการเขียนแผนงาน/โครงการ



สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

✓ WHAT (อะไร)

✓ WHEN (เม่ือไหร)่

✓ WHERE (ท่ีไหน)

✓ WHO (ใคร)

✓ WHY (ท าไม)

✓ HOW (อยา่งไร)

✓ HOW MANY (เท่าไหร)่

ไดร้บัขอ้มลูและความร ูพ้ื้นฐาน

แผนวิสาหกิจ+แผนปฏิบติัการ 

องคก์ารสะพานปลา

(ดว้ยเทคนิค 5W2H)
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สะพานปลาและท่าเทียบเรือขององค์การสะพานปลา

ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1

องค์การสะพานปลา สป.กรุงเทพ 

สป.สมุทรปราการสป.สมุทรสาคร

ทร.อ่างศิลา

ทร. ตราดทร. ปราณบุรี
ทร. หัวหิน

ทร. ชุมพร

ทร. หลังสวน

ทร. สุราษฎร์ธานี

สป. นครศรีธรรมราช

ทร. ระนอง

ทร. สตูล

ทร. สงขลา 2 ท่าสะอ้าน

ทร. ปัตตานี

ทร. นราธิวาส

ทร. ภูเก็ต

ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 22
➢ 1 สะพานปลา

➢ 7 ท่าเทียบเรือประมง

1
➢ 3 สะพานปลา
➢ 7 ท่าเทียบเรือประมง

PSM

PSM

PSM

PSMPSM

ทร. สงขลา 1
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ห่วงโซ่แห่งคุณคา่ขององค์การสะพานปลา
“Value Chain of Fish Marketing Organization : SIPOC”
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การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ด้วยระบบการประเมินผลการด าเนนิงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่
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ด้านที่ เกณฑ์ประเมินผล Enabler

1 การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร (CG&CSR)

2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (SP)

3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM&IC)

4 การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (SCM)

5 การพัฒนาเทคโนโลยีดจิิตัล (DT)

6 การบริหารทุนมนุษย์ (HCM)

7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&INNO)

8 การตรวจสอบภายใน (IA)

มิติของการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ 
(Core Business Enabler)

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2564 น้ าหนัก ร้อยละ 40 8



ระดับการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการของรฐัวิสาหกิจ 
(Core Business Enablers Level)

คือ แนวคิดการพัฒนาการท างานเพื่อควบคุมคุณภาพงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
มาจากแนวคิดของ วอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart) นักสถิติในงานอุตสาหกรรม
ต่อมาแนวคิดนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อ เอดวาร์ด เดมมิ่ง (W.Edwards Deming)
นักจัดการบริหารคุณภาพ ได้น าเสนอและเผยแพร่ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุง
กระบวนการท างานของพนักงานภายในโรงงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะใช้ในการค้นหาปัญหาอุปสรรคใน
ขั้นตอนการท างานโดยพนักงาน จนเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า วงจรเด็มมิ่ง หรือ วงจร PDCA

วงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA Cycle) /วงจรเด็มมิ่ง (Deming Cycle) :

ที่มา

เป้าหมาย

P D C A NEXT PDCA
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การวางแผน(PLAN) ในระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enabler)
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การปฏิบัติ(DO) ในระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enabler)
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การประเมินผลปรับปรงุ(CHECK-ACT) ในระบบการประเมินผลการด าเนนิงานรัฐวิสาหกิจ (Enabler)
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โครงสร้างกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
SP Enabler Structure
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กรอบแนวคิดแผนวิสาหกิจ
องค์การสะพานปลา
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กระบวนการจัดท าแผนวิสาหกิจประจ าปี 2564-2567 องค์การสะพานปลา
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Timeline การจัดท าแผนวิสาหกิจประจ าปี 2564-2567 องค์การสะพานปลา

1 2 3 4

พ.ย. 62 - ม.ิย. 63

ประชุมผูบ้รหิาร 
ทบทวน SWOT,

Strategic Advantage,
Strategic Challenge,
Core Competency,
Vision,  Strategic 
Positioning และ 
New Initiative,
ปจัจยัความย ัง่ยนื

28 พ.ย.62และ13 ก.พ. 63

ประชุมผูบ้รหิาร 
ทบทวนวตัถปุระสงค์
เชงิยทุธศาสตร ์(SO) 
เป้าประสงค์ SO,ประเด็น
ยทุธศาสตร ์กลยทุธ์

11 ม.ิย.63

น าเสนอรา่ง
แผนวสิาหกจิฯ 
ใหค้ณะอนฯุ 
ขบัเคลือ่น

10-20 ม.ิย.63

อสป. ทบทวน
แผนวสิาหกจิฯ 

ตามขอ้สงัเกตของ
คณะอนฯุขบัเคลือ่น

5

29 ม.ิย.63

สมัมนาแผน
วสิาหกจิฯ และ 
จดัท าแผนปฏบิตั ิ

การปี 64

6

1-5ก.ค.63

หนว่ยงานจดัสง่
โครงการตาม
แผนปฏบิตักิาร 

ปี 64 

8

15 ก.ค. 63

จดัสง่ (รา่ง)แผน
วสิาหกจิฯ และ
แผนปฏบิตักิาร 

ปี 64 
ตอ่ สคร.

9 10

7 ส.ค. 63

น าเสนอแผน
วสิาหกจิฯ และ
แผนปฏบิตักิาร    
ปี 64 ตอ่ Board

เห็นชอบ

เสนอ (รา่ง) แผนวสิาหกจิฯ ตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงู

แจง้ให้
พนกังาน

ทราบและถอื
ปฏบิตั ิ

11

30 ส.ค. 63

สง่แผนวสิาหกจิ
ฯ/แผนปฏบิตั ิ

การ 
ตอ่ สคร.และ
สภาพฒั

1-10ก.ค.63

จดัท า(รา่ง)แผน
วสิาหกจิฯ และ
แผนปฏบิตักิาร 

ปี 64 

7
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“องค์การสะพานปลา เป็นผู้น าในการบริหารจัดการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ าท่ีถูกสุขอนามัย ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล”
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(1) พัฒนาและบริหารจัดการสะพานปลาท่าเทียบเรือ (ตลาดสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า)
อย่างมีมาตรฐาน สุขอนามัย และเป็นธรรม   

(2) จัดเก็บค่าใช้บริการสะพานปลาท่าเทียบเรือและการใช้ทรัพย์สินสะพานปลาท่าเทียบเรือ

(3) สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง

(4) พัฒนาระบบการบริหารองค์กร และฐานะการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

“องคก์ารสะพานปลา เป็นผูน้  าในการบริหารจดัการแหลง่ขนถ่ายและซ้ือขายสตัวน์ า้

ท่ีถกูสขุอนามยั ทนัสมยัและไดม้าตรฐานสากล”
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“องคก์ารสะพานปลา เป็นผูน้  าในการบริหารจัดการแหล่งขนถ่าย

และซ้ือขายสตัวน์ า้ที่ถกูสขุอนามยั ทนัสมยัและไดม้าตรฐานสากล”
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Timeline การทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564

ก าหนดการ กิจกรรมการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

23 กันยายน 2563 คกอ. มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ขององค์การสะพานปลา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 10/2563

สยศ.

1-31 ตุลาคม 2563 หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการปี 2564 ใน
ระบบ MIS การจัดการโครงการให้ครบถ้วน

หน่วยงานต่างๆ

2 ธันวาคม 2563 ประชุม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของ อสป.ประจ าปี 2564 กับ 
สคร.

หน่วยงานต่างๆ

11 ธันวาคม 2563 ประชุมทบทวนแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2564 และแนวทางแก้ไขโครงการ 
(ตามเงื่อนไขทริส)

สยศ.และหน่วยงานต่างๆ

5 มกราคม 2564 ขอความเห็นชอบ คกอ.ในการทบทวนแผนการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขโครงการตาม
แผนปฏิบัติการปี 2564 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 

สยศ.

14 มกราคม 2564 ขออนุมัติ ผออ.ทบทวนแผนปฏิบัติการปี 2564 ก่อนส่งทริส และ สคร. เพื่อทบทวนร่าง
บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 อสป.

สยศ.

1 มี.ค./1 มิ.ย/1 ก.ย.2564 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 2564 รอบไตรมาสที่ 2, 3 
และ 4

สยศ./สตป.
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E4- แผนแม่บท SCM

E1.1-แผนแม่บท CG E1.2- แผนแม่บท CSR

E3-RM&IC

E2-แผนวิสาหกิจ SP

E5- แผนแม่บท DT

E6- แผนแม่บท HCM

E7.1- แผนแม่บท KM

E7.2- แผนแม่บท INNO

E8-IA

ความเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทแต่ละด้านตาม Enabler

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
พัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการสู่องค์กรที่
ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงให้ถูกสุขอนามัยได้รับ
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
สร้างศักยภาพการจัดหารายได้
และพัฒนาสะพานปลาท่าเทยีบ
เรือประมงให้ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
ขยายเครือข่ายและสง่เสริม
ธุรกิจชาวประมงและ
ผู้ประกอบการให้มีความเติบโต
และยั่งยืนในอาชีพประมง

แผนแม่บทพัฒนา สป.ทร.
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 องค์การสะพานปลา (ฉบับทบทวน)

ยุทธศาสตร์

วิสาหกิจ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564

(ฉบับแรก ไตรมาสที่ 1)

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564

(ฉบับทบทวน ไตรมาสที่ 2-4)
Enabler

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 

พัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการสู่องค์กรที่ทันสมัย

1) โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
E1.1-แผนแม่บท CG

2) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน
3) โครงการแผนปฏิบัติงานของแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

E6-แผนแม่บท HCM4) โครงการพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลาประจ าปี ๒๕๖๔
5) โครงการการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
6) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา E7.1-แผนแม่บท KM

7) โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม
E7.2-แผนแม่บท INNO

8) โครงการน าร่อง Digital Transformation ระยะที่ ๑ (Module 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและบัญชี)

E5-แผนแม่บท DT

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ให้ถูกสุขอนามัยได้รับ
มาตรฐานสากล

1) โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ
2) โครงการปรับปรุงพื้นโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ างานระบบน้ าสะอาดและงานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร

3) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและ
ส่วนท่ีเพ่ิมเติม)
4) โครงการสินค้าประมงถูกกฎหมายตรวจสอบย้อนกลับปลอดภัยจาก
สารฟอร์มาลีน 25



ยุทธศาสตร์

วิสาหกิจ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564

(ฉบับแรก ไตรมาสที่ 1)

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564

(ฉบับทบทวน ไตรมาสที่ 2-4)
Enabler

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 

สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และ
พัฒนาสะพานปลาท่าเทียบ
เรือประมงให้ทันสมัย

1) โครงการพัฒนาพื้นท่ีสะพานปลาสมุทรปราการ 1) โครงการหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์สะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง

2) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การสะพาน
ปลา

2) โครงการหารายได้จากการด าเนินกิจกรรมตลาด ผลิตภัณฑ์
และบริการ

E4-แผนแม่บท SCM

3) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและ
ส่วนท่ีเพิ่มเติม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
ขยายเครือข่ายและสง่เสริมธุรกิจ
ชาวประมงและผู้ประกอบการให้มี
ความเติบโตและยั่งยืนในอาชีพ
ประมง

1) โครงการสินเช่ือเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ๑๖)
2) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การท าประมงถูกกฎหมายอย่าง
ยั่งยืน

2) โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพผู้
ประกอบธุรกิจประมง

E1.2-แผนแม่บท CSR

3) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา 
และท่าเทียบเรือประมง

3) โครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมง
พื้นบ้าน

E1.2-แผนแม่บท CSR

4) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา

5) โครงการตรวจสอบฟอร์มาลีนในอาหารทะเลสดของเรือประมง
พื้นบ้านและอาหารทะเลสดขนส่งทางบก ณ ตลาดสะพานปลาอ่าง
ศิลาบนพื้นท่ีของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

รวมโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ 17 โครงการ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 องค์การสะพานปลา (ฉบับทบทวน)
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(ร่าง)แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2564 องค์การสะพานปลา
ตามแผนวิสาหกิจที่ถูกระบุเปน็ตัวชี้วัด
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(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 องค์การสะพานปลา
ตามแม่บทการพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

สถานที่ ของบปี65 โครงการ(เบื้องต้น) หน่วยงานรับผิดชอบ

1.ทร.อ่างศิลา - 1.1) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม) สวส.

1.2) โครงการหารายได้จากการด าเนินกิจกรรมตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ สบตส.

1.3) โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า สบตส.

1.4) ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพผู้ประกอบการธุรกิจประมง สสส.

1.5) เสียงสะท้อนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา(VOS & VOC) สวพ.

2.สป.สมุทรสาคร 312 ลบ. 2.1) โครงการปรับปรุงพื้นโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ างานระบบน้ าสะอาดและงานปรับปรุงห้องประชุมสะพาน
ปลาสมุทรสาคร

สวส.

3.ทร.ปัตตานี 337 ลบ. 3.1) โครงการหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง (จัดสรรผู้ประกอบการ
ในพื้นที่ตลาดเช้าที่ปรับปรุงใหม่)

สบตส.
ส.ทร. ปัตตานี

4.สป.กรุงเทพ - 4.1) จัดท า (ร่าง)กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๖๔ ออกตามความใน พรบ.จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(กิจกรรมของโครงการสะพานปลากรุงเทพ แผนปฏิบัติการปี64)

สกม.

4.2) จัดระเบียบพื้นที่ และ จัดท าร้านค้าหลัง ธ.กรุงไทย(ยังไม่เป็นโครงการ) สวส., ส.สป.กรุงเทพ

5.ทร.ภูเก็ต - 5.1) จัดระเบียบพื้นที่ ตามแผนด าเนินการรื้อย้าย (ยังไม่เป็นโครงการ) ส.ทร.ภูเก็ต

6.ทร.หัวหิน 63 ลบ. 6.1) พัฒนาอาชีพการแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมงพื้นบ้าน (โครงการตามแผนแม่บท CSR ที่เป็นข้อเสนอ
เพื่อคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพ ร่วมกับ สป.ทร.)

สสส., สป.ทร.
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โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา 

ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ตั้งอยูร่ิมทะเล หมู่ที่ 4 ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โครงการฯ พัฒนาให้เป็น
ตลาดสินค้าสัตว์น้ าที่มีมาตรฐานถูก สุขอนามัย เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าประมง ยกระดับรายได้
อาชีพชาวประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์และผู้ค้าสัตว์น้ าในชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
ชลบุรีและภาคตะวันออกมีพื้นที่ 12,700 ตรม. จ านวน 328 ร้านค้า
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โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา 
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องค์การสะพานปลาด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรสาครตามแผนงานที่วางไว้ และตามนโยบายของนายประภัตร โพธสุธน รมช.
เกษตรและสหกรณ์ ที่อยากให้ อสป.พัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือทั้งหมดให้ทันสมัย สะอาด ถูกสุขอนามัย และเป็นจุดเชคอิน แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในแต่ละ
พื้นที่นั้น เพราะที่สะพานปลาสมุทรสาคร มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ ต.มหาชัย บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ 3 งาน 96.1 ตรารางวา มีความพร้อมมากในการพัฒนาให้
เป็น”Hub of Seafood” เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ในการรับประทานอาหารทะเลสด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน และถูกสุขอนามัย เนื่องจากเป็นสะพาน
ปลาที่มีความยาว 155 เมตร ติดแม่น้ าท่าจีน ด้านหน้าติดถนน มีการคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ใช้ระยะเวลาเดินทางแค่ 20-30 นาทีเท่านั้น “สะพานปลา
สมุทรสาครได้มีการตรวจสุขอนามัยตลอด ซึ่งผู้ประกอบการและผู้ที่มาใช้พื้นที่ค้าขายก็พึงพอใจมาก ซึ่งวันนี้ อสป.ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความทันสมัยมากขึ้น 
พร้อมท าห้องประชุมขนาด 150 คน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว กลุ่มที่มาศึกษาดูงาน และกลุ่มประชุมสัมมนา นอกจากนี้ ยังมีการใช้เครื่องชั่งอัตโนมัติ ซึ่งเป็นแนวทา ง
ของการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO)ไว้บริการ เป็นการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ า” โดยแผนการพัฒนาจะปรับปรุงท่าเทียบเรือประมง
พื้นบ้านให้ทันสมัย ก่อสร้างตลาดสัตว์น้ าครบวงจร ศูนย์อาหารทะเล และซุปเปอร์มาร์เก็ตซีฟู้ด เพื่อรองรับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาสะพานปลาสมุทรสาคร “Hub of Seafood” 

31



โครงการพัฒนาสะพานปลาสมุทรสาคร “Hub of Seafood” 

ตลาดประมงพื้นบา้น

ซุปเปอร์มาร์เก็ตซีฟู้ด 24 ชั่วโมง

ปรับปรุงท่าเทียบเรือประมง

ปรับปรุงท่าเทียบเรือประมง
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โครงการพัฒนาสะพานปลาสมุทรสาคร “Hub of Seafood” 
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ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี เป็นตลาดขายสัตว์น้ าขนาดใหญ่กลางเมือง ที่ไม่ได้เป็นแค่ตลาดปลา แต่เป็นตลาดหรือแหล่งรวมสินค้า
หลากหลาย ทั้งอาหารทะเล และอาหารทั่วไป(Non Fish)ของคนปัตตานี และในอ าเภอใกล้เคียง อาทิ ยะหา ยะหริ่ง บันนังสตา รวมถึง จ.ยะลา จ.
นราธิวาสด้วย ซึ่งสามารถต่อยอดท าอื่นๆ รวมถึงเปิดให้นักท่องเที่ยวเที่ยวเข้ามาเที่ยว มาช็อปปิ้ง มากินอาหารทะเล เพื่อเป็นแลนด์มาร์คใหม่ เป็น
จุดเชคอินแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ”

แผนการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ทั้ง 96 ไร่ 62 ตารางวา ให้เป็นศูนย์กลางการค้าขาย เป็นตลาดที่มีสุขอนามัย อาหาร
ปลอดภัย เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นจุดชมวิว แบบ One Stop Everything ที่ไม่ใช่เป็นแค่ตลาดปลาหรือตลาดอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว เพื่อ
รองรับความต้องการของผู้บริโภคในอ าเภอใกล้เคียง และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงนักท่องเที่ยวในอนาคต อยู่ในระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
และการออกแบบโครงการ

โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงปัตตานี “One Stop Everything”
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โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงปัตตานี “One Stop Everything”

ท่าเทียบเรือประมงสุขอนามัย ตลาดสินค้าเกษตร(ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว)์

ท่าเรือท่องเที่ยว

ศูนย์อาหารทะเล(ฮาลาล)

อาคารพาณิชย์กรรม

อาคารสัตว์น้ าช่วงสอง(เตรียมจัดส่ง)
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ในปี 2564 องค์การสะพานปลามีแผนด าเนินการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้อย่างยั่งยืนใน
อนาคตตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง คือ อาหารปลอดภัย (Food Safety) และส่งเสริม
การส่งออก ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เพิ่มการจ้างงาน และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ ม
สินค้าสัตว์น้ า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งออกสัตว์น้ า รวมทั้งผลักดันให้ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตเป็น ”Phuket Sire 
Fishery Town หรือเมืองประมงภูเก็ต (สิเหร่)”และผลักดันให้จังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์กลางด้านการประมงในภูมิภาค และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการให้มีมาตรฐานเหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติของ
ประเทศ ประกอบไปด้วย ท่าเทียบเรือประมงถูกสุขอนามัย ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ทั้งส่งและปลีกพร้อมทาน  ตลาด
ผลไม้และผักสด อตก สาขา ภูเก็ต ทั้งส่งและปลีก ตลาดอาหารจากผลิตภัณฑ์ของ กรมปศุสัตว์ ทั้งส่งและปลีกพร้อมทาน ตลาดขาย
ของฝาก สินค้าโอท๊อป ที่ใหญ่ที่สุด ทั้งส่งและปลีก หมู่บ้านประมงจ าลอง พร้อมเรือพาชมล าคลอง เลียบป่าโกงกาง และท่าเรือ
ท่องเที่ยว ชมรอบเกาะภูเก็ต อยู่ในระหว่างศึกษาความเป็นไปได้

โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต “Phuket Sire Fishery Town”
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โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต “Phuket Sire Fishery Town”

ท่าเทียบเรือประมง

พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน

พื้นที่คานเรือ

พื้นที่แปรรูปสัตว์น้ า

ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว

ตลาดอาหารทะเล

ตลาดผักผลไม้
ศูนย์อาหารทะเล
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โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ
ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ถนนเจริญกรุง 58 พื้นที่ 8 ไร่ เศษ 
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 มอบหมายให้กระทรวงการคลัง

ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าการศึกษาความเหมาะสมความจ าเป็น และ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาสะพานปลาในภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการย้ายหรือพัฒนา
สะพานปลากรุงเทพ     

- อสป.ได้เสนอเรื่องโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ เข้าคณะรัฐมนตรีเมื่อ      
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติ (1)รับทราบความคืบหน้าการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาสะพานปลา รวมถึงการย้ายหรือพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (2)ให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป     

- อสป .ได้ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้แล้วหลายรูปแบบ แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ทั้งนี้จะด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ให้ชัดเจน แล้วน าหารือการ
ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายกับสคร. และกรมธนารักษ์ ให้ได้ข้อ
ยุติในปี 2563
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