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๑ โครงกำรก่อสร้ำงตลำดสัตว์น้ ำและพ้ืน ๑. ด ำเนินกำรก่อสร้ำง แผน

โรงคลุมเดิมหน้ำท่ำเทียบเรือประมง ผล

ปัตตำนี พร้อมส่ิงก่อสร้ำงประกอบ

ทบทวน โดยปรับระยะเวลำกำรด ำเนิน

งำนในแต่ละกิจกรรมให้ได้ตำมกำร

ด ำเนินงำนจริง

๒ โครงกำรปรับปรุงยกระดับพ้ืนโรงคลุม ๑. ตรวจรับงำนก่อสร้ำง แผน

และลำนจอดรถคอนกรีนเสริมเหล็กเพ่ือ ผล

ป้องกันน้ ำท่วมและยกระดับสุขอนำมัย ๒. เบิกจ่ำยเงินค่ำก่อสร้ำง แผน

สะพำนปลำสมุทรสำคร ผล

๓ โครงกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ๑. ด ำเนินกำรก่อสร้ำง แผน

สุขอนำมัยท่ำเทียบเรือประมงหลังสวน ผล

๔ โครงกำรขนถ่ำยปลำทูน่ำท่ำเทียบเรือ ๑. ร้ือถอนหลังคำและรำงรองรับ แผน

ประมงสงขลำ น้ ำฝน ผล

ทบทวน โดยปรับเปล่ียนกิจกรรมและ ๒. ปรับปรุงห้องปฏิบัติงำนพร้อมส่ิง แผน

ระยะเวลำด ำเนินงำนให้เป็นปัจจุบัน อ ำนวยควำมสะดวก ผล

และสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย ๓. ประสำนส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง แผน

กับกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำแช่แข็ง ผล

๕ โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้มำตรฐำน ๑. ด ำเนินกิจกรรมตำมก ำหนดกำร แผน

สุขอนำมัยสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือ ผล

ประมง ๒. ประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม แผน

ผล

๓. จัดท ำรำยงำนผลกำรฝึกอบรม แผน

เสนอผู้บังคับบัญชำ ผล

๖ โครงกำรพัฒนำท่ีดินในบริเวณท่ำเทียบ ๑. ด ำเนินกำรตำมแผนงำน แผน

เรือประมงภูเก็ต ผล

ทบทวน โดยปรับเปล่ียนกิจกรรมเพ่ือ

ให้กำรด ำเนินงำนได้ตำมจริง

องค์กำรสะพำนปลำ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๒

ไตรมำสท่ี ๔ (๑ กรกฎำคม - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒)

ไตรมำส ๔

เอกสารหมายเลข ๑
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๗ โครงกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงภำพ ๑. ประชำสัมพันธ์ด้ำนพัฒนำกำร แผน

ลักษณ์องค์กำรสะพำนปลำ ตลำดสินค้ำสัตว์น้ ำให้ได้มำตรฐำน ผล

โดยจัดท ำเป็น สปอต สำรคดี บทควำม

สกู๊ปข่ำว ข่ำวประชำสัมพันธ์ เพ่ือเผย

แพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสถำนี

โทรทัศน์ สถำนีวิทยุ หนังสือพิมพ์

นิตยสำร วำรสำร ส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ และ

ส่ือ Social Media

๒. ประชำสัมพันธ์ด้ำนส่งเสริมกำรท ำ แผน

ประมงอย่ำงถูกกฎหมำยและย่ังยืน ผล

โดยจัดท ำเป็น สปอต สำรคดี บทควำม

สกู๊ปข่ำว ข่ำวประชำสัมพันธ์ เพ่ือเผย

แพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสถำนี

โทรทัศน์ สถำนีวิทยุ หนังสือพิมพ์

นิตยสำร วำรสำร ส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ และ

ส่ือ Social Media

๓. ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเสริมสร้ำง แผน

สังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง ผล

โดยจัดท ำเป็น สปอต สำรคดี บทควำม

สกู๊ปข่ำว ข่ำวประชำสัมพันธ์ เพ่ือเผย

แพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสถำนี

โทรทัศน์ สถำนีวิทยุ หนังสือพิมพ์

นิตยสำร วำรสำร ส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ และ

ส่ือ Social Media

๔. ประชำสัมพันธ์ด้ำนเพ่ิมประสิทธิ- แผน

ภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยจัดท ำเป็น ผล

สปอต สำรคดี บทควำม สกู๊ปข่ำว ข่ำว

ประชำสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ประชำ-

สัมพันธ์ผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์ สถำนี

วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร

ส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ และส่ือ Social Media

๕. ประชำสัมพันธ์ด้ำนงำนประจ ำและ แผน

โครงกำรพิเศษ โดยจัดท ำเป็นสปอต ผล

สำรคดี บทควำม สกู๊ปข่ำว ข่ำวประชำ

สัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

ผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์ สถำนีวิทยุ
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หนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร 

ส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ และส่ือ Social Media

๖. กำรติดตำมและประเมินผล แผน

ผล

๘ โครงกำรสินเช่ือเพ่ือส่งเสริมอำชีพกำร ๑. ประชำสัมพันธ์โครงกำร แผน

ประมงอย่ำงถูกกฎหมำย (โครงกำร ๑๖) ผล

๒. ด ำเนินกำรให้สินเช่ือ แผน

ผล

๓. จัดเก็บหน้ี แผน

ผล

๔. ตรวจสอบและประเมินผล แผน - โครงกำรมีผลกำรด ำเนิน

โครงกำร ผล งำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย

๙ โครงกำรพัฒนำท่ำเทียบเรือและตลำด ๑. เปิดด ำเนินกำร แผน - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

ประมงอ่ำงศิลำ ผล ก่อสร้ำง

ทบทวน โดยปรับระยะเวลำกำรด ำเนิน ๒. จัดเก็บรำยได้ค่ำเช่ำร้ำนค้ำ แผน

งำนในแต่ละกิจกรรมให้ได้ตำมกำร ผล

ด ำเนินงำนจริง

๑๐ โครงกำรตลำดแพหลวงประชำรัฐองค์กำร ๑. ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ และเชิญ แผน

สะพำนปลำสตูล ชวนทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมโครงกำรฯ ผล

ทบทวน โดยปรับเปล่ียนช่ือและรำย- ๒. ด ำเนินโครงกำรฯ แผน

ละเอียดโครงกำรฯ เป็น "โครงกำรตลำด ผล

แพหลวงองค์กำรสะพำนปลำสตูล" ๓. ติดตำมประเมินผลและรำยงำน แผน

ผล

๑๑ โครงกำรปรับปรุงสุขอนำมัยโรงอำหำร ๑. เปิดใช้บริกำร และประเมินควำม แผน

สะพำนปลำกรุงเทพ พึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ผล

ทบทวน โดยปรับเปล่ียนช่ือ กิจกรรม และ

ระยะเวลำด ำเนินกำร เป็น "โครงกำรปรับ

ปรุงสุขอนำมัยโรงอำหำรสะพำนปลำ

กรุงเทพ"

๑๒ โครงกำรตลำดเปิดท้ำยท่ำเรือองค์กำร ๑. ด ำเนินกำรตำมแผน แผน

สะพำนปลำนรำธิวำส      - ประสำนหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ผล

ทบทวน เพ่ิมโครงกำรตลำดเปิดท้ำย      - ประชำสัมพันธ์/ประสำนร้ำนค้ำ

ท่ำเรือองค์กำรสะพำนปลำนรำธิวำส เป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำรฯ

๒. ติดตำมและประเมินผล แผน

ผล
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๑๓ โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้กำรท ำ ๑. ด ำเนินกิจกรรมตำมก ำหนดกำร แผน

ประมงถูกกฎหมำยอย่ำงย่ังยืน ผล

๒. ประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม แผน

ผล

๓. จัดท ำรำยงำนผลกำรฝึกอบรม แผน

เสนอผู้บังคับบัญชำ ผล

๑๔ โครงกำรรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับองค์กำร ๑. ด ำเนินกิจกรรมตำมก ำหนดกำร แผน

สะพำนปลำ ผล

๒. ประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม แผน

ผล

๓. จัดท ำรำยงำนผลกำรฝึกอบรม แผน

เสนอผู้บังคับบัญชำ ผล

๑๕ โครงกำรพัฒนำ ทักษะ ควำมรู้ ควำม ๑. หลักสูตร "กำรจัดท ำแผนปฏิบัติ แผน

สำมำรถ ตำมแผนปฏิบัติกำรองค์กำร กำร : มุ่งสู่งำนตำมเป้ำหมำยขององค์ ผล

สะพำนปลำ กร ประจ ำปี ๒๕๖๓"

๒. หลักสูตร "แนวทำงกำรพิจำรณำ แผน

ปรับปรุงค่ำตอบแทน ระบบแรงจูงใจ ผล

และสวัสดิกำรต่ำง ๆ แนวทำงกำรคุ้ม

ครองควำมเส่ียงจำกกำรปฏิบัติงำน

กฎหมำยแรงงำนของรัฐวิสำหกิจใน

ภำพรวม"

๓. หลักสูตร "พระรำชบัญญัติกำรจัด แผน

ซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ผล

พ.ศ. ๒๕๖๐ ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติ

งำน"

๔. หลักสูตร "ควำมรู้เก่ียวกับ Compe แผน

tency เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร ผล

บริหำรจัดกำร : มุ่งสู่กำรจัดท ำ

Competnecy Gapประจ ำปี๒๕๖๒"

๕. หลักสูตร "กำรพัฒนำบุคลำกรสู่ แผน

องค์กรดิจิทัล" ผล

๖. หลักสูตร "ระเบียบองค์กำรสะพำน แผน

ปลำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดหำผล ผล

ประโยชน์ท่ีสะพำนปลำและท่ำเทียบ

เรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๒"

๖. โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรในสำย แผน
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งำนท่ีจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรปฏิบัติงำน ผล

ในองค์กรท่ีบุคลำกรทุกส่วนงำนท่ี

เก่ียวข้องต้องรับรู้

๗. โครงกำรสนับสนุนพนักงำน อสป. แผน

ศึกษำฝึกอบรมในสถำบันภำยนอกใน ผล

กำรจัดส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม

เพ่ือเสริมสร้งควำมรู้ ทักษะ วิธีกำร

กระบวนกำรท่ีเก่ียวกับงำนในหน้ำท่ี 

๑๖ โครงกำรปรับปรุงคู่มือกำรก ำหนดทักษะ ๑. เสนอผู้บริหำรเห็นชอบ แผน

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคณะลักษณะ ผล

ท่ีจ ำเป็นต่องำน (Competency) ของ ๒. จัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงำน และ แผน

องค์กำรสะพำนปลำ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ผล

Competency Gap ๓. ประกอบกำรด ำเนินงำนของ อสป. แผน

ผล

๑๗ โครงกำรปรับปรุงมำตรฐำนก ำหนด ๑. แก้ไขระเบียบ อสป. และประกำศ แผน

ต ำแหน่ง (Job Specification) ของ ใช้ ผล

พนักงำนองค์กำรสะพำนปลำ ๒. ด ำเนินกำรในสำยงำนอ่ืนต่อไป แผน

ทบทวน โดยปรับเปล่ียนรำยละเอียด ผล

กิจกรรม และช่ือ เป็น "โครงกำรปรับปรุง

มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง (Job Speci

fication) ของพนักงำนองค์กำรสะพำน

ปลำ

๑๘ โครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรประเมินผล ๑. ประชุมช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจกับทุก แผน

กำรปฏิบัติงำน (KPI) หน่วยงำน และจัดท ำบันทึกเวียนแจ้ง ผล

พนักงำนเพ่ือทรำบ ด ำเนินกำร

๒. แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำ แผน

ก ำหนดบันทึกข้อตกลงกำรประเมินผล ผล

กำรปฏิบัติงำน

๓. เสนอผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบ แผน

ก่อนด ำเนินกำรต่อไป ผล



ล ำดับ โครงกำร กิจกรรม หมำยเหตุ
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ไตรมำส ๔

๑๙ โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและกำร ๑. รวบรวมองค์ควำมรู้จำกแต่ละ แผน

บริหำรจัดกำรองค์กร (KM) หน่วยงำนท่ีมีกำรปรับปรุงองค์ควำมรู้ ผล

๒. เสนอผู้บริกำร อสป. ให้ควำมเห็น แผน

ชอบ ผล

๓. ประกำศใช้และเผยแพร่ประชำ- แผน

สัมพันธ์ท้ังองค์กร ทำงอินทรำเน็ต ผล

และบันทึกเวียนแจ้ง

๒๐ โครงกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือสร้ำงมูลค่ำ ๑. กำรน ำค่ำ EP มำใช้ประเมิน แผน

เชิงเศรษฐศำสตร์ (EVM) ผล

๒. ติดตำมและประเมินผล แผน

ผล

๒๑ โครงกำรส่งเสริมเพ่ิมพูนควำมรู้ควำม ๑. จัดอบรม แผน

สำมำรถของคณะกรรมกำรองค์กำร ผล

สะพำนปลำ

ทบทวน โดยปรับเปล่ียนกิจกรรม และ

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

๒๒ โครงกำรพัฒนำระบบดิจิทัลในกำรบริหำร ๑. ส่งมอบงำน แผน

จัดกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ผล

ทบทวน โดยปรับเปล่ียนกิจกรรม และ

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

๒๓ โครงกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ ๑. รำยงำนผลต่อผู้บริหำร แผน

ทับซ้อนและกำรส่งเสริมคุณธรรม จริย- ผล

ธรรมในหน่วยงำน ๒. ประชำสัมพันธ์เก่ียวกับกำรด ำเนิน แผน

ทบทวน โดยปรับเปล่ียนระยะเวลำด ำเนิน งำนผลประโยชน์ทับซ้อน ผล

กำรของกิจกรรม

หมายเหต:ุ

  - สเีทา   หมายถงึ แผนการด าเนนิงาน

  - สสีม้    หมายถงึ อยูร่ะหวา่งด าเนนิงานตามแผน

  - สเีขยีว หมายถงึ ผลการด าเนนิงานเป็นไปตามแผน

  - สแีดง  หมายถงึ ผลการด าเนนิงานไมเ่ป็นไปตามแผน


