
 
องค์การสะพานปลา 

                                       แผนการด าเนินงานด้านการก ากับดแูลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ประจ าปี 2562 
ล ำดับ  

          กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2561  
                                         ปีงบประมาณ 2562    ปี

256๓ 
 
                   ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน                 
รับผิดชอบ  ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3       ไตรมำส 4 

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

๑.๑ บทบำทของคณะกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในรัฐวิสำหกิจ  
   -จัดท าแผนการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดีขององค์การสะพานปลา               
ปี 2562 

                                  - คณะกรรมการ อสป. อนุมัติแผนงานด้านการ
ก ากับดแูลกิจการที่ดี 

     ฝบร. 

- คณะกรรมการ อสป. มีส่วน
ร่วมก าหนดแผนงานด้านการ
ก ากับดแูลกิจการที่ดี 

                   - คณะกรรมการ อสป. อนุมัติแผนงานด้านการ
ก ากับดแูลกิจการที่ดี 

     ฝบร. 

- คณะกรรมการ อสป. ก ากับให้  
มีการรายงานผลการด าเนินงาน
และการมีส่วนรว่มของ
คณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร 
และพนักงาน อสป.                  
อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส            

                   - รายงานผลการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วม           
ในกิจกรรมด้านการก ากับดูแลกจิการทีด่ีของ
คณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร และพนกังาน อสป. 
อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส  
 
 

     ฝบร. 

 ๑.๒ ก ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 - คณะกรรมการ อสป. ก ากับให้ 
มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ด้านการเงิน 

             
 
 
 

      - รายงานผลการด าเนินงานของ อสป.                
ต่อคณะกรรมการ อสป. เป็นประจ าทกุรายเดือน 

    ฝบง 
 

- คณะกรรมการ อสป. ก ากับให้
มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ที่ไม่ใช่การเงิน พร้อม
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตที่เป็น
ประโยชน์           

             
 
 
 

      - รายงานผลการด าเนินงานของ อสป.                
ต่อคณะกรรมการ อสป. เป็นรายไตรมาส 

     ฝยศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                องค์การสะพานปลา 

                             แผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกจิการที่ดีขององค์การสะพานปลา ประจ าปี 2562 

ล าดับ  
           กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 
2561  

                                      ปีงบประมาณ 2562    ปี
256๓ 

 
                  ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน                 
รับผิดชอบ  ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3       ไตรมำส 4 

ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.  ต.ค.   
 ๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ให้กับคณะกรรมกำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรก ำกับดูแลให้เกิดประสิทธิภำพ  

 - ส่งเสริมและพัฒนาความรู้           
ศึกษาดูงาน เพื่อความสามารถ
ด้านการก ากับดูแลกิจการทีดี  
ของคณะกรรมการ อสป. 
- ทบทวนการด าเนินงานพร้อม
สรุปผลการด าเนินงาน 

                    - มีกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู ้หรือกิจกรรม
ศึกษาดูงาน ให้แก่ คณะกรรมการ อสป. ไม่น้อยกว่า 
๒ กิจกรรม 
     หมายเหตุ ระยะเวลาการด าเนินการสามารถ
ปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม 
 

    สนอ. 

๒  กำรบริหำรจัดกำรองค์กร  
๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของผู้ตรวจสอบภำยใน ในกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำแก่ฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำร อสป.    

 - ส่งเสริมและพัฒนาความรู้           
เฉพาะทางของผู้ตรวจสอบภายใน 
เพื่อพัฒนาแลกเปลีย่นความรู้
เฉพาะทางกบัหน่วยงานภายนอก
ที่จัดขึ้น   
 

                    - มีกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู ้หรอืกิจกรรม            
ศึกษาดูงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไป           
ตามแผนการอบรมของผู้ตรวจสอบภายใน          
ประจ าป ี๒๕๖๒  
     

    ฝตน. 

- ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน อสป. 
 

                    - คณะกรรมการ อสป. อนุมัติกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ (ปรับปรุงทุกไตรมาส ๔) 

    ฝตน. 

-ปรับปรุงคู่มือการปฏบิัติงาน           
การตรวจสอบภายในของ อสป  
ปี 2562 
 

                
 

   - คณะกรรมการ อสป. อนุมัติคู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน อสป (ปรับปรุงทกุไตรมาส ๔)             

    ฝตน. 

- ผู้ตรวจสอบภายใน มีสว่นร่วม 
ในการประชุมของฝ่ายบริหาร           
ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ให้ข้อแนะ
และค าปรึกษา 

                
 

    - เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร ไม่น้อยกว่า             
๒ ครั้งต่อไตรมาส           
 
 
 
 
 
 

    ฝตน. 
 
 
 
 
 
 



องค์การสะพานปลา 

                                       แผนการด าเนินงานด้านการก ากับดแูลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ประจ าปี 2562 

ล าดับ  
               กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 
2561  

                                         ปีงบประมาณ 2562   ปี 
256๓ 

 
                   ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน                 
รับผิดชอบ  ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3       ไตรมำส 4 

ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.   ต.ค.   
 ๒.๒ พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรสะพำนปลำ 
 - จัดท าแผนบริหารความเส่ียง 

ปี 2๕๖๒ 
   

 
  

 
               - คณะกรรมการ อสป. อนุมัติแผนบริหาร   

ความเส่ียง ปี ๒๕๖๒  
    ฝยศ 

- ติดตามประเมินผลและรายงาน
ผลการบริหารความเส่ียง อสป.           
ป ี2562 

                    - รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหาร/
คณะกรรมการ อสป. อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง  

    ฝยศ 

  - ปรับปรุงคู่มือบริหารความเส่ียง
ของ อสป ป ี2๕๖๒  

                                - คณะกรรมการ อสป เห็นชอบคู่มือและ
นโยบายการบริหารความเส่ียงของ อสป   

    ฝยศ 

 ๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรควบคุมภำยใน 
 - จัดท าแผนปฏิบัตกิาร           

การควบคุมภายใน ป ี2562  
                    - คณะกรรมการ อสป. อนุมัติแผนปฏิบัติการ      

การควบคุมภายใน ป ี๒๕๖๒ 
 
    ฝยศ 

- ติดตามรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนปรับปรุง        
การควบคุมภายใน 

                    - มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในอยา่งน้อยไตรมาสละ           
๑ ครั้ง 

    ฝยศ 

 ๒.๔ ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลให้มีควำมโปร่งใสและมีคุณธรรม 

 - อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน 

       
 
 

             - มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวผลประโยชน์ทับซ้อน 
ให้แก่ผู้ปฏบิัติงานและเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทาง
สารสนเทศของหน่วยงาน ไม่น้อยกวา่ ๒ กิจกรรม 

    ฝบร 

 - โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (ITA) 

                    - ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน สูงมาก ( > ๘๕ คะแนน) 
ประเมินโดยส านักงาน ป.ป.ช. 
    หมายเหตุ เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงานของ
ส านักงาน ป.ป.ช. ตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

     
    ฝบร 



องค์การสะพานปลา 

                                        แผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ประจ าปี 2562 

ล าดับ  
               กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
2561  

                                             ปีงบประมาณ 2562     ปี 
256๓ 

 
                    ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน                 
รับผิดชอบ  ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3       ไตรมำส 4 

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

ผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน 
(ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม) 

        
 

                      - จัดท ารายงานการสอบทานความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานเสนอต่อผูอ้ านวยการ 
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปีและน าเสนอ
คณะกรรมการ อสป. เพือ่ทราบ  

    ฝบร. 

๓  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๓.๑ ส่งเสริมพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน  

 - ปรับปรุงคู่มือการจัดการ                       
ข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

                    - ผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบคู่มือการจัดการ               
ข้อร้องเรียน 

    ฝบร. 

- ตดิตามและรายงานผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนน าเสนอผู้บริหาร 

                    - รายงานผลการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียน      
ต่อผู้บริหาร เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายป ี 

    ฝบร. 

 ๓.๒ ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์           
เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ให้เป็นรู้จัก
และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กำร
สะพำนปลำ 

                    - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับรูร้ับทราบกิจกรรม
และผลการด าเนินงานของหนว่ยงาน รายงานผล
การเผยแพรก่จิกรรมการด าเนินงานและการสร้าง
ภาพลักษณ์ของ อสป.เป็นรายเดือนและรายไตรมาส 
ต่อผู้บริหาร ด้วยการส่ือสารประเภทตา่ง ๆ 

    สนอ. 

 ๓.๓ ส่งเสริมควำมรู้ มำตรฐำน
สุขอนำมัยสะพำนปลำ ท่ำเทยีบ
เรือประมง สินค้ำประมงและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรใช้
แอพพลิเคชั่นออกหนังสือ    
ก ำกับกำรซื้อขำยสัตว์น้ ำ    
(FMO e-MCPD Application) 

                    - มีกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู ้และถ่ายทอด     
เทคโนโลยีการใช้แอพพลิเคชั่นฯ ไม่น้อยกว่า ๑ - ๒ 
กิจกรรม 
 
 

    ฝสศ. 

๔ บุคลำกรและกำรเรียนรู ้
 ๔.๑ ปรับปรุงกำรจัดกำรองค์

ควำมรู้ในองค์กร (KM) 
                    - มีการเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านช่องทาง KM       

ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๓ เร่ือง  
    ฝบร. 

 ๔.๒ กำรฝึกอบรมพนักงำน
องค์กำรสะพำนปลำตำม
แผนปฏิบัติกำร ปี 2562 
- ภำยใน 
- ภำยนอก 

                    - มีการจัดอบรมครบตามแผนปฏบิัติการประจ า 
ปี ๒๕๖๒ และรายงานผลการด าเนินงานให้
คณะกรรมการ อสป. ทราบ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง  
หมายเหตุ อาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

    ฝบร. 


