
ร่าง เข้าประชุมอนุกรรมการ CG&CSR ในวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

องค์การสะพานปลา 

 แผนการปฏิบัติการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ล าดับ ยุทธศาสตร์/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ
๒๕๖๓  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปี
๒๕๖๕ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓  ไตรมาส ๔ 

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 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการที่ดีและน าองค์กร 

 

๑.๑ โครงการส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ อสป.  

๑) น าเสนอหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาความรู้               
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 

                คณะกรรมการ อสป 
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ไม่น้อยกว่า 
๒ กิจกรรม  

สนอ. 
๒) ประสานวิทยากรและจัดท าเรื่องขออนุมัติอบรม                 

๓) ด าเนินการอบรมและประเมินผล                   

๑.๒ โครงการทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  

 ๑) ทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการฯ ให้สอดคล้องกับ        
การด าเนินงานปัจจุบัน  

                กฎบัตรของอนุ
กรรมการฯ ได้รับ
ความเห็นชอบจาก 
คกอ. 

ฝบร. 
๒) น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ  พิจารณา                  

๓) น าเสนอคณะกรรมการ อสป. ให้ความเห็นชอบ                  

 ๑.๓ โครงการยกระดับเจตจ านงของคณะกรรมการในการก ากับดแูลที่ดี 

 ๑) จัดท าร่างประกาศเจตนาจ านงในการบริหารงานที่โปร่งใส                  มีการประกาศจดุยืน
ในการบริหารงานท่ี
โปร่งใส ของ คกอ. 
 

สนอ. 
๒) น าเสนอผู้บริหารขออนุมัติจัดกจิกรรมประกาศ     
เจตนาจ านง 

                

๓) จัดกิจกรรมประกาศเจตนาจ านง และเผยแพรป่ระกาศ                 

 ๑.๔ โครงการก ากับ ติดตามการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

 ๑) จัดท าแผนปฏิบัติงานในการก ากับและติดตามฯ                  คกอ. มีการติดตาม
ผลการด าเนินงาน 
ทุกไตรมาส 

สนอ.  
๒) ติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการ อสป.                   

 
 



 

องค์การสะพานปลา 

                             แผนการปฏิบัติการด้านการก ากับดูแลกจิการที่ดีขององค์การสะพานปลา ประจ าปี ๒๕๖๔  

ล าดับ ยุทธศาสตร์/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปี
๒๕๖๕ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓  ไตรมาส ๔ 

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 สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริตในองค์กรและขยายไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 ๒.๑ โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

 
๑) คัดเลือกข้อมูลที่จะรณรงค์และเผยแพร่

เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
                

 - มีการรณรงคเ์ผยแพร่
วัฒนธรรมภายในองค์กรผ่าน
สื่อต่าง ๆ ของหน่วยงานไม่
น้อยกว่า ๓ เรื่อง/ป ี

ฝบร. 

 

๒) รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนกัให้แก่

ผู้ปฏิบัติงานผ่านช่องทางสื่อสารตา่ง ๆ 

ภายในองค์กร เช่น facebook Line เว็ปไซต์

บอร์ดประชาสัมพันธ ์หรือโปสเตอร์ เป็นต้น 

                

 ๒.๒ โครงการปรับปรุง และจัดท าคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณ และคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

 

๑) ทบทวนคูม่ือจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
และคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดใีห้
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ สคร ก าหนด 

                - คู่มือจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ และคู่มือ     
การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ อสป. 
 

ฝบร. 
๒) น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา                 

๓) น าเสนอคณะกรรมการ อสปพจิารณา     
ให้ความเห็นชอบ 

                

 ๔) การตดิตามผลการด าเนินงาน                  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

องค์การสะพานปลา 
 แผนการปฏิบัติการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ล าดับ 

 
ยุทธศาสตร์/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปี
๒๕๖๕ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓  ไตรมาส ๔ 

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. 

๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการก ากับดูแลกจิการที่ดีและการน าองค์กร  

 ๓.๑ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน 

 

๑) ศึกษาข้อมูลและน าเสนอขออนุมัติ      
จัดอบรม  

                - พนักงานมีผลคะแนน
ประเมินผ่านเกณฑไ์ม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ 

ฝบร. 
๒) ด าเนินการจัดอบรม                       

๓) รายงานผลการอบรมต่อผู้บรหิาร                 

 ๓.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  

 

๑) ก าหนดหลักสตูรการพัฒนาบคุลากร/
น าเสนอขออนุมัต ิ

                - ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา
มีความรูเ้ฉพาะด้านท่ีตน
ปฏิบัติงาน  
 

ฝบร. ๒) จัดอบรม และ/หรือ ส่งอบรมกบั
หน่วยงานภายนอก (เจ้าหน้าท่ีพสัดุ นิติกร 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน)       

                

 ๓.๓ โครงการให้รู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

 

๑) ศึกษาข้อมูลและน าเสนอขออนุมัติ      
จัดอบรม  

                - พนักงานมีผลคะแนน
ประเมินผ่านเกณฑไ์ม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ 

ฝบร. ๒) ด าเนินการจัดอบรม                             

๓) รายงานผลการอบรมต่อผู้บรหิาร                 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

องค์การสะพานปลา 

 แผนการปฏิบัติการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ล าดับ ยุทธศาสตร์/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปี
๒๕๖๕ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓  ไตรมาส ๔ 

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. 

๔ พัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

 ๔.๑ โครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร   

 

๑) ก าหนดหน่วยงานรบัตัวช้ีวัดและปรับปรุงระบบการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

                
- หน่วยงานผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ความโปร่งใสฯ (ITA) 

ฝบร. 
 

๒) แจ้งเวียนให้หน่วยงานตรวจสอบและน าเข้าข้อมูล                 

๓) ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง และสร้างการรับรู้ใหผู้้มสี่วน
ได้เสียรบัทราบ 

                

๔.๒ โครงการสร้างมาตรการแนวทางในการจัดการและการขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  

 

๑) น าคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มาท าการ
ทบทวน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ป.ป.ช  

                
- คู่มือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
และระเบียบของ
หน่วยงานไดร้ับการ
ปรับปรุง  

ฝบร. 
 ๒) ปรับปรุงระเบียบของหน่วยงานให้สอดคล้อง      

กับกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
                

 ๔.๓ โครงการระบบการรับเร่ืองข้อร้องเรียน และตอบสนองข้อร้องเรียน (การมีส่วนร่วม)  

 

๑) น าคู่มือการจดัการข้อร้องเรียน มาท าการทบทวน 
ให้สอดคล้องการด าเนินงาน 

                
- คู่มือการจัดการ  
ข้อร้องเรียน ได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ อสป. 

ฝสบ. 
 ๒) น าเสนอคณะกรรมการ อสป พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 
                

 


