คู่มือ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance : CG)

องค์การสะพานปลา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

องค์ ก ารสะพานปลา เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีภารกิจทั้งในเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ ในเชิงสังคม
ได้แก่ การจัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมงและบูรณะหมู่ บ้านการประมง เพื่อสนับสนุนการ
ประกอบอาชี พ การประมง ส่ ว นในเชิ ง ธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ การเป็ น กลไกของรั ฐ ด้ า นการประมงและตลาดสั ต ว์ น้ า
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมประมง
องค์การสะพานปลา ได้ตระหนัก ถึงความส้าคัญของการก้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค้านึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร
ทั้งในเชิงธุรกิจและในเชิงสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญในการด้าเนินงานขององค์การสะพานปลา
น้ า ไปสู่ ค วามโปร่ ง ใส มี จ รรยาบรรณ และตรวจสอบได้ ตามหลั ก การและแนวทางการก้ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ในรัฐวิสาหกิจ โดยยึดหลักการและแนวทางการก้ากับดูแลกิจการที่ดี ในรัฐวิสาหกิจ ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การด้าเนินงานขององค์กร รวมทั้งน้าไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มและสังคมโดยรวม
องค์ ก ารสะพานปลา จึ ง ได้ จั ด ท้ า คู่ มื อ การก้ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข ององค์ ก ารสะพานปลา
(Corporate Governance : CG) เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางส้าหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์การสะพานปลา ในการเสริมสร้างความเชื่อถือและการยอมรับของ
สังคมตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและสิทธิผลขององค์การสะพานปลาให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คณะอนุกรรมการด้าน CG & CSR
กันยายน ๒๕๖๓

องค์การสะพานปลา ๒

เรื่อง

หน้า

๑ ข้อมูลองค์กร
๑.๑ ความเป็นมา
๑.๒ เป้าหมายองค์กร
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
๑.๓ ภารกิจตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖
๑.๔ โครงสร้างองค์กร

๑-๙

๒ การกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา
๒.๑ ความส้าคัญของการก้ากับดูแลกิจการที่ดี
๒.๒ หลักการและแนวทางการก้ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๓ นโยบายด้านการก้ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การองค์การสะพานปลา
๒.๔ โครงสร้างการก้ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา
๒.๔.๑ บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลกิจการที่ดี

๑๐ - ๑๒

๓ ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๓.๑ โครงสร้างของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๓.๒ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๓.๓ วาระการด้ารงต้าแหน่งของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๓.๔ หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ส้าคัญของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๓.๕ การประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

๑๓ - ๑๔

๔ แนวทางปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
๔.๑ แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๔.๒ แนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารองค์การสะพานปลา
๔.๓ แนวทางปฏิบัติที่ดีของพนักงานองค์การสะพานปลา

๑๕ - ๑๗

๕.๑ พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖

๕.๒ กฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านการก้ากั

องค์การสะพานปลา ๓

องค์ ก ารสะพานปลา ได้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี พ.ศ.๒๕๙๖ โดยพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บกิ จ การแพปลา
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๙๖ ซึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป คือ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๙๖ ซึ่งถือว่าวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นวันสถาปนาองค์การ
สะพานปลา ต่อมาเมื่อองค์การสะพานปลาได้ประกาศเขตสะพานปลากรุงเทพขึ้นและให้ผู้ประกอบกิจการแพปลา
ทะเลสด เข้ามาด้าเนินกิจการประมูลซื้อขายสินค้าสัตว์น้า ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๖
แต่การด้าเนินงานจัดสร้างสะพานปลากรุงเทพ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๒ โดยรัฐบาลได้เริ่มจ่ายเงิน
งบประมาณให้กรมประมงเป็น ผู้ด้าเนิ นการ จนมาถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งองค์การสะพานปลาจึงรับงานมาจาก
กรมประมง โดยมี เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นส้ าหรั บ การด้า เนิ น งานเพี ย ง ๒๐๐,๐๐๐ บาท องค์ก ารสะพานปลาเป็ น
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส้านักงานใหญ่อยู่ที่ ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง ๕๘ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของส้านักงานสะพานปลากรุงเทพด้วย เมื่อกิจการเจริญก้าวหน้าขึ้นจึงได้มี
การก่อสร้างสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ในส่วนภูมิภาคตามชายฝั่งทะเลทั้งในภาคใต้และภาคตะวันออก
รวมถึงการจัดให้มีตลาดกลางค้าสัตว์น้า ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น้าที่ส้าคัญ จนถึงในปัจจุบัน
องค์การสะพานปลาเปิดให้บริการสะพานปลา รวม ๔ แห่ง และท่าเทียบเรือประมงอีก ๑๒ แห่ง นอกจากนี้ยังได้มี
การขยายบทบาทการด้าเนิน งานในด้านส่ งเสริมอาชีพและพัฒนาการประมงอีกหลายประการ ทั้งในด้านการ
ให้สินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การท้าประมง และให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันประมง ชุมชน เพื่อส่งเสริม
ฐานะและสวั ส ดิ ก ารของชาวประมงเป็ น ต้ น สะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมงขององค์ ก ารสะพานปลา
จ้านวน ๑๖ แห่ง ได้แก่
๑. ส้านักงานสะพานปลากรุงเทพ
๒. ส้านักงานสะพานปลาสมุทรสาคร
๓. ส้านักงานสะพานปลาสมุทรปราการ
๔. ส้านักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช
๕. ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงตราด
๖. ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา
๗. ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี
๘. ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๙. ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงหลังสวน
๑๐. ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี
๑๑. ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง
๑๒. ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล
องค์การสะพานปลา ๔

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส
ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา
ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

“องค์ ก ารสะพานปลายกระดั บ ธุ ร กิ จ ประมงไทย ด้ ว ยแหล่ ง ขนถ่ า ยและซื้ อ ขายสั ต ว์ น้ า
ที่ถูกสุขอนามัยและได้มาตรฐานโลก”
๑. พัฒนาและบริหารจัดการสะพานปลาท่าเทียบเรือ (ตลาดสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า)
อย่างมี มาตรฐานสุขอนามัย และเป็นธรรม
๒. จัดเก็บค่าใช้บริการสะพานปลาท่าเทียบเรือและการใช้ทรัพย์สินสะพานปลาท่าเทียบเรือ
๓. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง
๔. พัฒนาระบบการบริหารองค์กร และฐานะการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัย
ได้รับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
- เพื่อเป็นตลาดค้าขายสินค้าสัตว์น้าแหล่งขนถ่ายสินค้าสัตว์น้าของประเทศ และแหล่งท่องเที่ยว
อย่างครบวงจรมีมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ เร่งรัดการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาสะพานปลากรุงเทพสู่ระดับสากล
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาระบบการให้บริการตลาดสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์อย่างมีมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนาระบบขนส่งและระบบ supply chain ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตาม
มาตรฐานสากล

องค์การสะพานปลา ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และขยายช่องทางในธุรกิจใหม่ ๆ
เป้าประสงค์
- เพื่อเพิ่มรายได้จากธุรกิจหลักและขยายโอกาสไปยังธุรกิจใหม่ให้มีความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการตลาดองค์กร (Marketing)
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ กลยุทธ์พัฒนาและขยายโอกาสหารายได้จากทรัพย์สินให้มากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับชาวประมงและผู้ประกอบการให้มีความมั่นคงทางอาชีพประมง
เป้าประสงค์
- เพื่อพัฒนาอาชีพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดจนสวัสดิการให้กับชาวประมงและผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ขยายและส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจประมง
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ขยายการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาอาชีพชาวประมงและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาเครือข่ายชาวประมง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรรูปแบบใหม่อย่างมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีทันสมัยและธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร
(Digital Transformation)
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร Core Business Enablers
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ภารกิจอันเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การสะพานปลา ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ก้าหนดวัตถุประสงค์ในการด้าเนินงานขององค์การสะพานปลา ตามมาตรา ๕
รวม ๔ ข้อ ดังนี้
๑. จัดด้าเนินการและน้ามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้าและอุตสาหกรรมประมง
๒. จัดด้าเนินการหรือควบคุม และอ้านวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่งและกิจการอื่นๆ
อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา
๓. จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง
๔. จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง
องค์การสะพานปลา ๖

ให้องค์การสะพานปลามีอ้านาจด้าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๕ และให้มีอ้านาจ
เช่นว่านี้ รวมถึง
๑) สร้าง ซื้อ จัดหา จ้าหน่าย เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ หรือครอบครองซึ่งทรัพย์สินต่างๆ
๒) กู้ยืมเงินหรือยืมสิ่งของ ให้กู้ยืมเงินหรือให้ยืมสิ่งของ

องค์การสะพานปลา ๗

๑.๑ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร แบ่งเป็น ๓ ส้านักงาน
๑.๑.๑ ส้านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑.๑.๒ ส้านักงานกฎหมาย
๑.๑.๓ ส้านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ ฝ่ายบัญชีการเงิน แบ่งเป็น ๔ ส้านักงาน
๑.๒.๑ ส้านักงานบัญชี
๑.๒.๒ ส้านักงานการเงิน
๑.๒.๓ ส้านักงานบริหารหนี้
๑.๒.๔ ส้านักงานบริหารการพัสดุ
๑.๓ ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งเป็น ๓ ส้านักงาน
๑.๓.๑ ส้านักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
๑.๓.๒ ส้านักงานติดตามและประเมินผล
๑.๓.๓ ส้านักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
๒.๑ ฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด แบ่งเป็น ๒ ส้านักงาน
๒.๑.๑ ส้านักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ
๒.๑.๒ ส้านักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม
๒.๒ ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ส้านักงาน
๒.๒.๑ ส้านักงานส่งเสริมการประมง
๒.๒.๒ ส้านักงานบริหารโครงการพิเศษ
๒.๒.๓ ส้านักงานวิจัยและพัฒนา
๓.๑ ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ แบ่งเป็น ๙ ส้านักงาน
๓.๑.๑ ส้านักงานสะพานปลากรุงเทพ
๓.๑.๒ ส้านักงานสะพานปลาสมุทรปราการ
๓.๑.๓ ส้านักงานสะพานปลาสมุทรสาคร
๓.๑.๔ ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร
องค์การสะพานปลา ๘

๓.๑.๕
๓.๑.๖
๓.๑.๗
๓.๑.๘
๓.๑.๙

ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงหลังสวน
ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี
ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี
ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงตราด
ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา

๓.๒ ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ แบ่งเป็น ๗ ส้านักงาน
๓.๒.๑ ส้านักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช
๓.๒.๒ ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
๓.๒.๓ ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
๓.๒.๔ ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา
๓.๒.๕ ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง
๓.๒.๖ ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล
๓.๒.๗ ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส
๓.๓ กลุ่มงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ส้านักงานเลขานุการผู้อ้านวยการ
ส้านักงานอ้านวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้า

องค์การสะพานปลา ๙

การก้ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ได้แก่ การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการ
องค์กรภายในองค์กร ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อส่งเสริมการด้าเนินการกิจการขององค์การสะพาน
ปลา ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ ว ยความโปร่ ง ใสและเป็ น ธรรมต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก ฝ่ า ย ทั้ ง ภาครั ฐ คู่ ค้ า
ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
การก้ากับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นสิ่งที่ส้าคัญในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ความส้าคัญของการก้ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย
๑) เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และมีมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีศักยภาพในการ
แข่งขัน และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
๒) สร้างความเชือ่ ถือ และความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓) เป็นเครื่องมือการวัดผลด้าเนินงานขององค์กร และช่วยปรับปรุงแก้ไขการด้าเนินงานใหม่
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔) สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
รวมทั้งเป็นการสร้างพันธะผูกพันเพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้อ้านาจภายในขอบเขตที่ก้าหนด
๕) มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างมีระบบถูกต้อง
เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ สม่้าเสมอ และทันเวลา
๖) เป็นเครื่องมือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
๑) บทบาทภาครัฐ
๒) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
๓) คณะกรรมการ
๔) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๕) ความยั่งยืนและนวัตกรรม
๖) การเปิดเผยข้อมูล
๗) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๘) จรรยาบรรณ
๙) การติดตามผลการด้าเนินงาน
องค์การสะพานปลา ๑๐

เพื่อเป็นการเสริมสร้างและจัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักการและแนวทางการก้ากับดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ อันเป็นปัจจัยที่ส้าคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด้าเนินงานอันน้าไปสู่ความ
โปร่งใส มีจรรยาบรรณและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา ยึดถือ
เป็ น แนวทางปฏิบั ติ ส่ งผลให้ เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทั้งเป็นที่ยอมรับและช่ว ยสร้างความเชื่อมั่น
ต่ อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว น โดยยึ ด ถื อ แนวนโยบายด้ า นการก้ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข ององค์ ก ารสะพานปลา
ประกอบด้วย
๒.๓.๑ หลักความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
๒.๓.๒ หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๒.๓.๓ หลักความสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Conformance)
๒.๓.๔ หลักประสิทธิภาพประสิทธิผล (Performance)
๒.๓.๕ หลักกลยุทธ์ (Strategy)
๒.๓.๖ หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
๒.๓.๗ หลักการจัดซื้อจัดหา (Acquisition)
๒.๓.๘ หลักค้านึงถึงผู้ใช้งาน (Human Behavior)
ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการก้ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ประกอบด้วย
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา คณะอนุกรรมการ ไปจนถึงผู้บริหารระดับฝ่าย/ระดับส้านัก โดยมีโครงสร้าง
การด้าเนินงาน ดังนี้

องค์การสะพานปลา ๑๑

จากโครงสร้างการด้าเนินงานการก้ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ก้าหนดบทบาทและหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานไว้ ดังนี้
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
คณะอนุกรรมการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์การสะพานปลา
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการกากับ
ดูแลกิจที่ดี ขององค์การสะพานปลา

ฝ่าย/สานักงาน

- ก้ากับดูแลให้มีการก้ากับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมและ ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน
- ให้ค้าปรึกษา ค้าแนะน้า และกลัน่ กรองเรื่องการก้ากับดูแลกิจการที่ดี
ขององค์การสะพานปลา ก่อนน้าเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
- เสนอความเห็น เสนอแนะมาตรการหรือวิธีการในการด้าเนินงานด้าน
การก้ากับดูแลกิจการที่ดี
- รวบรวมการด้าเนินงานด้านการก้ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะอนุกรรมการ
ด้านการก้ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์การสะพานปลา
- ประสานงานกับส่วนต่างๆ ในการด้าเนินงานด้านการก้ากับดูแลกิจการที่ดี
- ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนงานต่างๆ ในเรื่องการก้ากับดูแลกิจการที่ดี
- ก้ากับดูแลการด้าเนินงานของหน่วยงานให้การด้าเนินงาน
เป็นไปตามแนวทางการก้ากับดูแลกิจการที่ดี

องค์การสะพานปลา ๑๒

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๑) คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ประกอบด้วยจ้านวนกรรมการที่ก้าหนดตามพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖
๒) คณะกรรมการองค์การสะพานปลาประกอบด้วย จ้านวนกรรมการที่เพียงพอต่อการด้าเนินภารกิจ
ขององค์การสะพานปลามีกรรมการที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถและเป็นมืออาชีพที่จะเป็นประโยชน์
ต่อองค์การสะพานปลา
๓) คณะกรรมการองค์ก ารสะพานปลามี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มีลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามระเบี ย บ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑) คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ต้องมีความอิสระในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างแท้จริง
ตามหลักการและแนวทางการก้ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๒) คณะกรรมการองค์การสะพานปลาและฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่าง
ชัดเจน คณะกรรมการองค์การสะพานปลาจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพ
ระหว่างการบริหาร และการก้ากับดูแลกิจการ รวมทั้งมีการติดตามการบริหารงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายและ
กระบวนการที่เหมาะสมได้น้ามาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและน่าเชื่อถือ
และที่ส้าคัญคือต้องมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างแท้จริง ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ หรือความ
คาดหวังผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา มีวาระการด้ารงต้าแหน่ง คราวละ ๒ ปี
๑) ก้าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การสะพานปลา และก้ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด้าเนินการ ให้เป็นไปตามที่
ก้าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล
๒) ทบทวนและให้ความความเห็นชอบนโยบายและกลยุทธ์ที่ส้าคัญโดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ทางการเงิ น และแผนงานต่ า งๆ ขององค์ ก ารสะพานปลา พร้ อ มทั้ ง ดู แล ติ ด ตามฝ่ า ยบริห ารให้ มี ก ารปฏิ บั ติ
ตามแผนงานที่ก้าหนดไว้อย่างสม่้าเสมอ
๓) ควบคุม ดูแลให้องค์การสะพานปลามีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การรายงานทางการ
บริหาร และการสอบบัญชี และให้ความมั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ
องค์การสะพานปลา ๑๓

๔) ควบคุม ดูแลให้องค์การสะพานปลามีกระบวนการในการประเมินความเหมะสมของการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง และติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๕) ก้าหนดนโยบายในการก้ากับดูแลกิจการ รวมทั้งทบทวนติดตามให้แน่ใจว่า คณะกรรมการองค์การ
สะพานปลามีการปฏิบัติตามแนวทางการก้ากับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
๖) ก้าหนดให้ มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่ส้ าคัญ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและมิใช่การเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูล ได้ง่าย มีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ
ด้วยภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย อย่างสม่้าเสมอและครอบคลุมทุกด้าน
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ก้าหนดให้มีการประชุมอย่ างสม่้าเสมอ เดือนละหนึ่งครั้ง และ
ตามความจ้ า เป็ น กรรมการทุ ก คนมี ห น้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการองค์ ก ารสะพานปลา เป็ น ประจ้ า
โดยสม่้าเสมอองค์การสะพานปลาจัดให้มีก้าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
ประธานกรรมการ ควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ ดุล ยพินิ จ ที่ รอบคอบ และจั ด สรรเวลาอย่า งเพีย งพอ
ที่จะพิจารณาในเรื่องต่างๆ และอภิปรายปัญหาส้าคัญอย่างรอบคอบ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา สนับสนุนให้ ผู้ อ้านวยการองค์การสะพานปลา เชิญผู้บริห าร
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
โดยตรง กรรมการที่อาจมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและควรงดออกเสียง
หรือให้ความเห็นชอบในเรื่องนั้นๆ

องค์การสะพานปลา ๑๔

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ตามภารกิจองค์การสะพานปลา ตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ประกอบด้วย
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบต่อผู้มี ส่วนได้เสีย ความเป็นมืออาชีพ
ในการท้างาน ความส้าคัญของประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ได้ จึงก้าหนดแนวทางไว้ ดังนี้
๑) คณะกรรมการองค์การสะพานปลา มีส่วนร่วมในการก้าหนดหรือพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ที่ส้าคัญเกี่ยวกับการด้าเนินงานขององค์การสะพานปลา เช่น วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย และแนวทางการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารงานขององค์การ
สะพานปลา โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นและมีค วามเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ในการสวงหาข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการก้าหนดทิศทางหรือแก้ปัญหาดังกล่าว
๒) คณะกรรมการองค์การสะพานปลา มีส่วนร่วมในการทบทวนติดตามการด้าเนินกิจการขององค์การ
สะพานปลาตลอดเวลา โดยตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก้าหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
สะพานปลา เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) พั น ธกิ จ (Mission) ยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ กลยุ ท ธ์
แผนงาน เป้าหมาย และแนวนโยบายที่ส้าคัญ ข้อก้าหนดต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามที่ประชุมที่คณะกรรมการ
องค์การสะพานปลาก้าหนด
๓) คณะกรรมการองค์การสะพานปลา มีส่วนร่วมในการทบทวนติดตาม ให้องค์การสะพานปลา มีการ
ปฏิบัติตามแนวทางหรือกระบวนการในการประเมินความเหมะสม ความส้าเร็จของระบบการควบคุมภายในการ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔) คณะกรรมการองค์ ก ารสะพานปลา มีส่ ว นร่ ว มในการก้า หนดนโยบายด้า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง
โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงส้าคัญที่อาจเกิดขึ้น และดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕) คณะกรรมการองค์ ก ารสะพานปลา มี ส่ ว นร่ ว มในการก้ า หนดให้ ฝ่ า ยบริ ห าร ต้ อ งรายงานผลการ
ด้าเนิน งานในทุกๆ ด้านที่เกิดขึ้นจริง เมื่อเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการองค์การสะพานปลาทราบอย่าง
สม่้าเสมอหากมีความแตกต่างหรือมีสิ่งผิดปกติที่เป็นนัยส้าคัญ ฝ่ายบริหารควรหาค้าอธิบายประกอบและเสนอ
ทางแก้ไขโดยไม่ชักช้า
๖) คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและ
ระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่ก้าหนดไว้ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการด้าน
ความเสี่ยง คณะอนุกรรมการด้านการควบคุมภายใน เป็นต้น
องค์การสะพานปลา ๑๕

๑) คณะกรรมการองค์การสะพานปลา มีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายที่ส้าคัญในการก้ากับดู แลกิจการ
และการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณที่ ดี รวมทั้ ง การทบทวนติ ด ตามให้ แ น่ ใ จว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามแนวนโยบายที่
คณะกรรมการองค์การสะพานปลาให้ความเห็นชอบที่
๒) คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ควรพิจารณาให้มีแนวทางการด้าเนินงานที่ชัดเจน กรณีมีผู้แจ้ง
เบาะแสต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ การท้าผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบความคุมภายใน
ที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน
๑) คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ก้าหนดให้ มีการประชุ มคณะกรรมการอย่างสม่้าเสมอเดือนละ
หนึ่งครั้ง หรืออาจมากกว่าตามความจ้าเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีองค์ประชุมไม่ต่้ากว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมด
๒) คณะกรรมการองค์ ก ารสะพานปลา มี ห น้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการองค์ ก ารสะพานปลา
เป็นประจ้า โดยสม่้าเสมอและอาจประชุมเพิ่มเติม ในกรณีที่มีความจ้าเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งจะก้าหนด
วาระการประชุมไว้ล่วงหน้า
๓) ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา และผู้อ้านวยการองค์การสะพานปลา ต้องร่วมกันพิจารณา
เลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลาและส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุม
ให้คณะกรรมการองค์การสะพานปลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า รวมทั้งจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่กรรมการ
จะอภิปรายปัญหาส้าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
๔) คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ควรสนับสนุนให้ผู้อ้านวยการองค์การสะพานปลาเชิญผู้บริหารหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพื่อน้าเสนอข้อมูลหรือ
รายละเอียดเพิ่มเติม ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
๕) คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ที่อาจมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ เสียในเรื่องใดของการประชุม
ต้องแจ้งที่ประชุมทราบและควรงดออกเสียงหรือให้ความเห็นในเรื่องนั้นๆ
๖) รายงานการประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ต้องจัดท้าให้ ครบถ้วน สมบูรณ์ภ ายใน
ก้าหนดเวลา โดยเลขานุการคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๑) ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์การก้ากับดูแลกิจการที่ดี
ตามที่กระทรวงการคลังก้าหนด ด้วยความรับผิดชอบ
๒) ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารสะพานปลา ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย วิ สั ย ทั ศ น์
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้
องค์การสะพานปลา ๑๖

๓) ผู้บริหารองค์การสะพานปลา ต้องมีความเป็นผู้น้า เสียสละ มีความยุติธรรม มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้ ใต้ บั งคับ บั ญชาในการบริ ห ารงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ รักษาชื่ อเสี ย ง ภาพลั กษณ์ขององค์ก ร
ไม่ให้เสียหาย
๔) ผู้บริหารองค์การสะพานปลา ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ที่ชอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์
ขององค์กร ผู้เกี่ยวข้องและสังคมโดยรวม
๕) ผู้บริหารองค์การสะพานปลา ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงาน
๖) ผู้บริหารองค์การสะพานปลา ต้องสอนงาน แนะน้างาน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สร้างขวัญ
และก้าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้สามารถปฏิบัติงานได้ส้าเร็จปฏิบัติหน้าที่
๗) ผู้บริหารองค์การสะพานปลา ต้องรับฟังปัญหาผู้ใต้บังคั บบัญชา ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและค้าปรึกษา
ด้วยความจริงใจมีเหตุผล
๘) ผู้บริหารองค์การสะพานปลา ต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน
พนักงานองค์การสะพานปลา ต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์การก้ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ตามที่กระทรวงการคลังก้าหนด ด้วยความรับผิดชอบ
๑) พนักงานองค์การสะพานปลา ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์
วัตถุป ระสงค์ เป้ าหมายที่วางไว้อย่ างเต็มความรู้ ความสามารถ รวมทั้งรักษาชื่อเสี ยง ภาพลั กษณ์ขององค์กร
ไม่ให้เสียหาย
๒) พนักงานองค์การสะพานปลา ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและผู้บริหาร
องค์การสะพานปลา ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ
รวมทั้งเชื่อฟังและปฏิบัติตามค้าสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยระเบียบข้อปฏิบัติ
๓) พนักงานควรมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงระบบงานด้วยความสุจริตใจและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
๔) พนักงานควรร่ ว มมือในการปฏิบัติงาน การให้ ความช่ว ยเหลื อเพื่อนร่ วมงานด้ว ยความเต็มใจและ
เต็มความสามารถ มีความสามัคคี มีความอดทน อดกลั้น มีวินัย และเสียสละเพื่อส่วนรวม ละเว้นการกระท้าการใน
ลักษณะของการสร้างความแตกแยกของเพื่อนพนักงาน

องค์การสะพานปลา ๑๗

