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ค าน า 

 แผนแม่บทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗       

เป็นแผนระดับองค์กรที่ถ่ายทอดนโยบายและหลักการส าคัญของนโยบายองค์การสะพานปลา (อสป.) จัดท าขึ้น

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายภาครัฐ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กร และนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กร ส าหรับเป็นแผนงานและ

แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  สร้างการยอมรับ          

ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม        

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวนโยบายตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลที่ดีของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) องค์การสะพานปลาได้ด าเนินจัดท าแผน
แม่บทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ที่ครอบคลุมถึงการส่งเสริมคุณธรร ม 
จริยธรรมและการป้องกัน การต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งมั่นในการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อองค์กรอย่างจริงจังต่อไป 
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บทท่ี ๑ 

บทน า 

๑.๑ หลักการและเหตุผล      

 การก ากับดูแลที่ดี หรือ Corporate Governance (CG) หมายถึง การก าหนดหลักการ กติกา 
และกลไกที่มีระบบการก ากับดูแลที่ดีและเหมาะสม (Self-Governance) ซึ่งรวมถึงการจัดโครงสร้างระบบการ
บริหารงาน กระบวนการท างาน มาตรฐานการบริหารภาครัฐ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้การก ากับดูแลกิจการขององค์การสะพานปลาจะเป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่น
การยอมรับและภาพลักษณ์ท่ีดีที่มีต่อองค์กรและสังคม 
 องค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีภารกิจทั้ง
ในเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ ในเชิงสังคมได้แก่ การจัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมงและ
บูรณะหมู่บ้านการประมง เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพการประมง ส่วนในเชิงธุรกิจ ได้แก่ การเป็นเครื่องมือ
ของรัฐด้านการประมงและตลาดสัตว์น้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการหารายได้จากทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่
ภายใต้การกับดูแลเชิงนโยบายในฐานะรัฐวิสาหกิจของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.)  
สังกัดกระทรวงการคลัง  ซึ่งได้ก าหนดหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้รัฐวิสาหกิจใช้เป็นกลไกส าคัญในการก ากับดูแลตามหลักบรรษัทภิบาลที่จะผลักดันให้เกิดความโปร่งใส        
ในกิจการของรัฐวิสาหกิจ  
 องค์การสะพานปลา ตระหนักถึงแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเพ่ือให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม ตลอดจนการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสังคมให้เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
จึงได้จัดท าแผนแม่บทด้านการก ากับดุแลกิจการที่ดีขึ้น โดยแผนแม่บทดังกล่ าวมีความสอดคล้องกับนโยบาย
และการด าเนินการของภาครัฐ สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ที่ใช้เป็นแนวทางพัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์การอย่างเป็นระบบ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดีของอนุกรรมการด้านการก ากับ
แลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา และคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา ให้ด าเนินงานเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดท าแผนแม่บทฯ  

 ๑. เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และความศรัทธา ให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ 
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 ๒. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การสะพานปลา ได้ตระหนัก และมีความเข้าใจหลักการการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์ ส่งผลให้เกิดการยอมรับและมีความมั่นใจในการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการ        
ที่ดีและการน าองค์กรขององค์การสะพานปลา อันน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 
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๑.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เป็นแผนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ส าหรับส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงานและสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒. ใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์การสะพานปลาและเพ่ือเป็น
การป้องกันมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม องค์กร 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ปฏิบัติภายในองค์การสะพานปลา 
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บทท่ี ๒ 
ข้อมูลองค์การ 

 นับแต่องค์การสะพานปลาได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๙๖ เพ่ือจัดระเบียบการ
ประกอบกิจการค้าสัตว์น้ าในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มีการขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือประมงตามชายฝั่งทะเลทั้งในภาคใต้และภาคตะวันออก รวมถึงการจัดให้มีตลาดกลางค้าสัตว์น้ า
หรือสะพานปลา ในพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์กลางจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ จนถึงปัจจุบันองค์การสะพานปลา  
เปิดให้บริการสะพานปลารวม ๔ แห่ง และท่าเทียบเรือประมงอีก ๑๔ แห่ง ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าว
ไทยและฝั่งทะเลอันดามัน นอกจากนี้ยังได้มีการขยายบทบาทการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมอาชีพ 
และพัฒนาการประมงอีกหลายประการ ทั้งในด้านการให้สินเชื่อเพ่ือจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การประมง และให้
ความช่วยเหลือแก่สถาบันประมง ชุมชนประมง เพ่ือส่งเสริมฐานะและสวัสดิการของชาวประมง ทั้งยังได้
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย หากจะกล่าวโดยรวมแล้ว องค์การสะพานปลาได้
พัฒนาบทบาทของตนเองจากการเป็นเพียงกลไกส่วนหนึ่งในธุรกิจค้าสัตว์น้ า ให้สามารถเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือ 
สนับสนุน และเป็นที่พ่ึงให้กับชาวประมง ในฐานะองค์กรของรัฐที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับชาวประมงมากที่สุด
องค์กรหนึ่งเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติตลอดไป 

๒.๑ วิสัยทัศน์          

     “องค์การสะพานปลาผู้น าในการบริหารจัดการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ า ที่ถูกสุขอนามัย 
ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล” 

๒.๒ พันธกิจ 

 ๑. พัฒนาและบริหารจัดการสะพานปลาท่าเทียบเรือ (ตลาดสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า) 
อย่างมีมาตรฐานสุขอนามัย และเป็นธรรม 
 ๒. จัดเก็บค่าใช้บริการสะพานปลาท่าเทียบเรือและการใช้ทรัพย์สินสะพานปลาท่าเทียบเรือ 
 ๓. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 
 ๔. พัฒนาระบบการบริหารองค์กร และฐานะการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ 

๒.๓ เป้าประสงค์  
  ๑. เพ่ือเป็นตลาดค้าขายสินค้าสัตว์น้ าแหล่งขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าของประเทศและแหล่งท่องเที่ยว
อย่างครบวงจรมีมาตรฐานสากลและถูกสุขอนามัย 
               ๒. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากธุรกิจหลักและขยายโอกาสไปยังธุรกิจใหม่ให้มีความยั่งยืนทางการเงินใน
ระยะยาว 
            ๓. เพ่ือพัฒนาอาชีพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดจนสวัสดิการให้กับชาวประมงและประกอบการ
  ๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความทันสมัยและธรรมาภิบาล 
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๒.๔ โครงสร้างของหน่วยงานในการบริหารงานขององค์การสะพานปลา 

 องค์การสะพานปลาได้ก าหนดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานต่างๆ โดยมีการ
แบ่งส่วนงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ดังนี้ 
 ๑. สายงานบริหาร 
  ๑.๑ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร แบ่งเป็น ๓ ส านักงาน ดังนี้ 
           ๑) ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล แบ่งเป็น ๔ แผนก คือ 
   ก. แผนกการเจ้าหน้าที่ 
  ข. แผนกฝึกอบรม 
  ค. แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 
  ง. แผนกระเบียบวินัย 
  ๒) ส านักงานกฎหมาย 
  ๓) ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑.๒ ฝ่ายบัญชีการเงิน แบ่งเป็น ๔ ส านักงาน ดังนี้ 
 ๑) ส านักงานบัญชี 
 ๒) ส านักงานการเงิน แบ่งเป็น ๒ แผนก คือ 
  ก. แผนกรับ-จ่ายเงิน 
  ข. แผนกงบประมาณ 
  ๓) ส านักงานบริหารหนี้ 
  ๔) ส านักงานบริหารการพัสดุ 
  ๑.๓ ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งเป็น ๓ ส านักงาน ดังนี้ 
  ๑) ส านักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
  ๒) ส านักงานติดตามและประเมินผล 
  ๓) ส านักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น ๒ แผนก คือ  
  ก. แผนกวิศวกรรมและพัฒนาสินทรัพย์ 
  ข. แผนกออกแบบและสถาปัตยกรรม  
 ๒. สายงานพัฒนากิจการประมง 
 ๒.๑ ฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด แบ่งเป็น ๒ ส านักงาน ดังนี้ 
 ๑) ส านักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ แบ่งเป็น ๒ แผนก คือ 
    ก. แผนกสินเชื่อการประมง 
 ข. แผนกบริหารสินเชื่อ  
  ๒) ส านักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม 
  ๒.๒ ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ส านักงาน ดังนี้ 
  ๑) ส านักงานส่งเสริมการประมง 
  ๒) ส านักงานบริหารโครงการพิเศษ 
  ๓) ส านักงานวิจัยและพัฒนา 
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 ๓. สายงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  
 ๓.๑ ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ แบ่งเป็น ๙ ส านักงาน ดังนี้ 
   ๑) ส านักงานสะพานปลากรุงเทพ  
   ๒) ส านักงานสะพานปลาสมุทรปราการ 
   ๓) ส านักงานสะพานปลาสมุทรสาคร 
   ๔) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร  
   ๕) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงหลังสวน  
   ๖) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 
   ๗) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน 
   ๘) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงตราด  
   ๙) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  
 ๓.๒ ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ แบ่งเป็น ๗ ส านักงาน ดังนี้ 
  ๑) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 
  ๒) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
  ๓) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา 
  ๔) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง 
  ๕) ส านักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช  
  ๖) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล 
  ๗) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 
  ๓.๓ กลุ่มงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแล 
                                       ของรองผู้อ านวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
 ๔. ส่วนงานอ่ืน 
  ๔.๑ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
   ๔.๒ ส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการ 
   ๔.๓ ส านักงานอ านวยการ แบ่งออกเป็น ๓ แผนก คือ 
   ก. แผนกสารบรรณ 
   ข. แผนกประชาสัมพันธ์ 
  ค. แผนกบริหารการประชุม 
   ๔.๔ ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ า 
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โครงสร้างของหน่วยงานในการบริหารงานองค์การสะพานปลา
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๒.๕ โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา  

 ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ประกอบด้วย          
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา คณะอนุกรรมการ ไปจนถึงผู้บริหารระดับฝ่าย/ระดับส านัก โดยมีโครงสร้าง 
การด าเนินงาน  ดังนี้                
                               

        

 
  

  

 

    
 

 
๒.๖ บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

               จากโครงสร้างการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานไว้ ดังนี้     

  
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา - ก ากับดูแลให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสม และครอบคลมุในทุกๆ ด้าน 

คณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์การสะพานปลา 

- ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และกลัน่กรองเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี            
ขององค์การสะพานปลา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
- เสนอความเห็น เสนอแนะมาตรการหรือวิธีการในการด าเนินงานดา้น                     
การก ากับดูแลกิจการที่ด ี

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการก ากับ  
ดูแลกิจที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา 

- รวบรวมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะอนุกรรมการ          
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม              
ขององค์การสะพานปลา 
- ประสานงานกับส่วนต่างๆ ในการด าเนินงานดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
- ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนงานต่างๆ ในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ฝ่าย/ส านักงาน - ก ากับดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานให้การด าเนินงาน เป็นไปตามแนวทาง     
การก ากับดูแลกิจการที่ด ี

๘- 
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บทท่ี ๓ 

การวิเคราะห์สถานภาพองค์กรด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา 

 การประเมินสถานภาพองค์กร พิจารณาจากอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยโครงสร้าง 

อัตราก าลัง สถานการณ์ทางการประมง ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดท าแผนด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การ

สะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ภายใต้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยได้มีการทบทวน

จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรค โดยใช้ SWOT Analysis เพ่ือพิจารณาเป็นปัจจัยต่างๆ และแนวโน้มที่จะ

ส่งผลกระทบในอนาคต ดังนี้ 

๓.๑ การวิเคราะห์สถานภาพองค์กร  

 องค์การสะพานปลาได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้ านด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี       

ขององค์การสะพานปลา ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี

ดังต่อไปนี้  

จุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) 
W๑ พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามหลักการ
ด้านการก ากับดูแลที่ด ี
W๒ ยังขาดการทบทวนคู่มือทีเ่กี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบริบท
ใหม่ๆ ด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร  ท าให้ขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการในเรื่องนี้ 
W๓ ยังขาดการประสานงานในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแลทีด่ี
ขององค์กรอย่างเป็นเอกภาพและทั่วถึง 
W๔ ระบบดิจิทลัที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกยังมี
ความซับซ้อนและยุ่งยาก 
W๕ องค์กรพัฒนาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี
W๖ บุคลากรขาดแรงจูงใจ 
W๗ พนักงานปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
W๘ ระเบียบข้อบังคับล้าสมัย 
W๙ การด าเนินการยังไมเ่ป็นตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด สคร. และ ITA 
W๑๐ ความเข้าใจพ้ืนฐานและยุทธศาสตร์องค์กร 
W๑๑ ความรูด้้านระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
W๑๒ การสร้างความตระหนักมุ่งสู่ผลสมัฤทธ์ิของงาน  
W๑๓ ขาดการก าหนดค่านยิมเพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติ   
W๑๔ ยังไมม่ีบทลงโทษที่ชัดเจนตามระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
W๑๕ การสื่อสารด้านการก ากับดแูลที่ดียังไม่ทั่วถึง  
W๑๖ การน าแนวทางการดูแลการก ากับดูแลทีด่ียังไม่ทั่วถึง  
W๑๗ กิจกรรมการสนับสนุนส่งเสริมการก ากับดูแลทีด่ียังไมต่่อเนื่อง  
  

S๑ กรรมการองค์การสะพานปลาและผูบ้ริหารให้
ความส าคญักับการก ากับดูแลทีด่ีและการน าองค์กร 
S๒ มีการก าหนดนโยบายและการก ากับดูแลที่ด ี
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O๑ มีข้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้องกับการก ากับดูแลทีด่ี และการ
น าองค์กรที่ดี ใหม่ๆ ท่ีรัฐก าหนดขึน้เพื่อขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่การเป็นประเทศท่ีมมีาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 
O๒ นโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นการบริหารความโปร่งใสของ
ภาครัฐ ก าหนดให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเพื่อ
สร้างความรู้ของผู้มสี่วนไดเ้สยีให้รบัทราบอย่างเปิดเผย 
O๓ มีนโยบายให้รัฐวสิาหกิจจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด
และเกณฑ์ช้ีวัดของ สคร. โดยเฉพาะด้านการก ากับดูแลที่ดี
และการน าองค์กร 
O๔ เทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลง  
O๕ นโยบายรัฐเอื้อในด้าน Digital Transformation  
O๖ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID ๑๙  
 

T๑ ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
T๒ การปรับเปลี่ยนนโยบายเกณฑ์ประเมินของหน่วยงาน
ภาครัฐเขม้ข้นข้ึน ท าให้การก ากับดูแลทีดีมคีวามซับซ้อนขึ้น 
T๓ ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียบางกลุม่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านการดูแลที่ด ี
T๔ ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียขององค์การสะพานปลายังไม่สามารถ
เข้าถึงผลการด าเนินงานขององค์กรได้ง่ายและสะดวก ในทุก
ช่องทาง 
T๕ ยังขาดการสร้างความตระหนกั เรื่อง การก ากับดูแล
กิจการทีด่ีให้พนักงานไดเ้ข้าใจอย่างเพียงพอท่ีจะถือปฏิบัติ
น าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมขององค์กร 
T๖ นโยบายมีการปรับเปลี่ยนบ่อย 
T๗ พนักงานปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
T๘ ใฝ่เรียนรู้ความรับผดิชอบ และจริยธรรม 

 จากการวิเคราะห์สถานภาพองค์กรดังกล่าว ท าให้ทราบว่าผู้บริหารองค์ การสะพานปลา                  

ได้ให้ความส าคัญกับงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยที่องค์การฯ          

มีความพยายามที่จะด าเนินกิจกรรม/โครงการฯ ต่าง ๆ ให้ส าเร็จ โดยอาศัยจุดแข็งผลักดันให้เป็นรูปธรรมมาก

ยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ ยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกมากมายในการขับเคลื่อนองค์กรฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

เช่น งบประมาณที่มีจ ากัด ขาดความรู้ ขาดแรงจูงใจในการท างาน กฎ ระเบียบต่าง ๆ ขาดการมีส่วนร่วม

บุคลากร ฯลฯ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว องค์การสะพานปลาได้ตระหนัก และให้ความส าคัญ  โดยมีการด าเนินการฯ         

จัดประชุม/สัมมนา เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 



-๑๐- 

 

บทท่ี ๔ 

นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีด ี

๔.๑ นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา        
 คณะกรรมการองค์การสะพานปลา เห็นชอบให้องค์การสะพานปลาก าหนดนโยบายด้านการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานองค์การสะพานปลาทุกคนยึดถือเป็น

แนวทางปฏิบัติ  และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผ ลในการด าเนินงาน             

การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม ดูแลสังคมหลักการและแนวทางการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี  ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับทุกภาคส่วน และ

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การสะพานปลา มีความเจริญเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นองค์กรในระดับที่ได้

มาตรฐาน จึงก าหนดนโยบายด้านการกับก าดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา รวม ๘ ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. หลักความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability Responsibility) 

 ๒. หลักการมีส่วนร่วม (Participation Strategy) 

 ๓. หลักความสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Conformance) 

 ๔. หลักประสิทธิภาพประสิทธิผล (Performance) 

 ๕. หลักกลยุทธ์ (Strategy)  

 ๖. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 

 ๗. หลักการจัดซื้อจัดหา (Acquisition) 

 ๘. หลักค านึงถึงผู้ใช้งาน (Human Behavior) 

๔.๒ หลักการพื้นฐานของการก ากับดูแลที่ดี 

 หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง สอดคล้องตามกรอบแนวคิดและหลักการก ากับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล  
ประกอบด้วย ๑) OECD ๒) ธนาคารระหว่างประเทศเพ่ือการบูรณะและพัฒนาหรือธนาคารโลก (World  Bank) 
๓) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ๔) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 การด าเนินการตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจฉบับนี้สามารถ
พิจารณาตามหลัก “Apply  or  Explain” คือ ให้น าไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการและ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 
 หมวดที่ ๑ บทบาทของภาครัฐ ว่าด้วยการก าหนดหลักการและแนวทางของหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ 
รวมถึงก าหนดนโยบายและทิศทางในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยไม่เข้าไปแทรกแซงการบริหารงาน
ประจ า แต่ยังควรมีการติดตามและก ากับให้รัฐวิสาหกิจด าเนินตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 หมวดที่ ๒ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผู้ถือทุกรายมีสิทธิพ้ืนฐานเท่าเทียมกันทุก
ประการตามกฎหมายก าหนด ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องส าคัญโดยการออกเสียงคะแนนในที่ประชุม    
ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจึงควรมีสิทธิได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาต่อการตัดสินใจ อย่างเท่าเทียมกัน 



 
 

-๑๑- 
 

 หมวดที่ ๓ คณะกรรมการ ควรมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม เข้าใจขอบเขตหน้าที่ความผิด
ชอบ และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายของภาครัฐ และจัดการ
ตลอดจนพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ชื่อสัตย์ต่อ เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
 หมวดที่ ๔ บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียแต่ละกลุ่มโดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการพัฒนาการด าเนินงานและไม่กระท าการที่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น 
 หมวดที่ ๕ ความยั่งยืนและนวัตกรรม คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการก าหนด
นโยบายและแผนการด าเนินงานขององค์กรที่ค านึงถึงการด าเนินงานอย่างยั่งยืน และน านวัตกรรมมาใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการท างานการให้บริการ การบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 หมวดที่ ๖ การเปิดเผยข้อมูล คณะกรมการควรก ากับตูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐวิสาหกิจและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และดูแลช่องทางการเปิดเผยข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก            
 หมวดที่ ๗ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะกรรมการควรมีความรู้ความใจ
เกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้สามารถ
รัฐวิสาหกิจให้มีการบริหารวามเสี่ยงการควบคุภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 หมวดที่ ๘ จรรยาบรรณ คณะกรรมการมีหน้าที่ก าหนดแนวปฏิบัติในเรื่องจรรยาบรรณและก ากับ
ดูแลให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติให้สอดคล้องและอยู่ในทิศทาง
เดียวกันรวมถึงจัดให้มีช่อทาการรู้เรื่องร้องเรียนความประพฤติปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณหรือไม่เป็นไป           
ตามแนวปฏิบัติ 
 หมวดที่ ๙ การติดตามผลการด าเนินงาน ภาครัฐและคณะกรรมการควรก าหนดข้อตกลงร่วมกัน
ในการประเมินผลการด าเนินงานที่สอดคล้องเป้าหมายและขอบเขตการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ             
โดยคณะกรรมการควรก ากับดูแลการด าเนินงานให้บรรลุป้าหมาย อีกทั้งติดตามให้น าผลประเมินไปปรับปรุง
การด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



-๑๒- 
๔.๓ การวิเคราะห์ CG TOWS Matrix 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

  - สร้างวฒันธรรมธรรมาภบิาลป้องกันการทุจริต    
ในองค์กรและขยายไปสู่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

-   - เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการที่ดีและน า
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

- - พัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลความโปรง่ใส
และการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

- - เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดแีละการน าองค์กร 
 

 

S W 

O 

T 

SO WO 

ST WT 

S๑ กรรมการองค์การสะพานปลา

และผูบ้ริหารให้ความส าคัญกับการ

ก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 

S๒ มีการก าหนดนโยบายและการ

ก ากับดูแลที่ด ี

W๑,W๒,W๓,W๔,W๕,W๖,W๗,W๘,  

W๙,W๑๐,W๑๑,W๑๒,W๑๓,   

W๑๔,W๑๕,W๑๖ 

O๑,O๒,O๓,O๔,O๕,O๖ 

T๑,T๒,T๓,T๔,T๕,T๖,T๗,T๘ 



 
 

-๑๓- 
 

บทท่ี ๕ 

แผนยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดขีององค์การสะพานปลา 
 องค์การสะพานปลา ได้ท าการวิเคราะหส์ถานภาพองค์กรและนโยบายด้านการกับดูแลกิจการ

ที่ดีขององค์การสะพานปลา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา โดยได้น ายุทธศาสตร์ของ
องค์การสะพานปลา “ยุทธศาสตร์ ๑  พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภบิาล 
การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร เป็นการด าเนินงานในเชิงบูรณาการที่จะต้อง
ยกระดับองค์กรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพในทางธุรกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการองค์กร ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วที่เหมาะสมกับ
องค์กร การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การประชาสัมพันธ์องค์กร การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางธุรกิจขององค์กรในการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บรายได้        
เป็นต้น และการสร้างแผนการจัดการความเสี่ยงที่ดี เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควร
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งน าระบบ 
ITA มาปรับใช้ ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐”  
มาก าหนดเป็นแผนแมบ่ทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ดังต่อนี้ 

๕.๑ แผนแม่บทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามแผนวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ภายใต้วิสัยทัศน์ 

“องค์การสะพานปลาผู้น าในการบริหารจัดการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ า ที่ถูกสุขอนามัย ทันสมัยและได้

มาตรฐานสากล” องค์การสะพานปลาจึงได้จัดท าแผนแม่บทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพาน

ปลา ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการที่ดีและน าองค์กร 

เป้าประสงค์ :  ๑. เพ่ือให้คณะกรรมการ อสป. มีการพัฒนาตนเองตามแผนและเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ  
                                            ของคณะกรรมการ 

โครงการ : ๑) โครงการส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ อสป.   
 ๒) โครงการทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี   
 ๓) โครงการยกระดับเจตจ านงของคณะกรรมการในการก ากับดูแลที่ดี 
 ๔) โครงการก ากับ ติดตามการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
 
 
 
 

 



 
 

-๑๔- 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในองค์กร และขยายไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป้าประสงค์ :  ๑. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชน 
                  ๒. องค์กรมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การด าเนินงานโปร่งใสและปราศจากการทุจริต 

                           ประพฤติมิชอบ 

โครงการ :       ๑) โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน  

 ๒) โครงการปรับปรุงและจัดท าคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณ และคู่มือการก ากับดูแล 

                         กิจการที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร 
เป้าประสงค์ :  ๑. ผู้บริหาร พนักงานมีความเข้าใจสามารถแยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
 ๒. มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 

โครงการ :       ๑) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม           
                        ในหน่วยงาน    
 ๒) โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ในกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
 ๓) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  
                          หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้    

                               ส่วนเสีย 

เป้าประสงค์ : ๑. ปรับปรุงระบบการเปิดเผยข้อมูลสาร และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้  
                        ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

โครงการ :       ๑) โครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร 
 ๒) โครงการสร้างมาตรการแนวทางในการจัดการและการขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบ        
                        เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  
 ๓) โครงการระบบการรับเรื่องข้อร้องเรียน และตอบสนองข้อร้องเรียน (การมีส่วนร่วม) 



 
 

-๑๕- 

 

แผนแม่บทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด ระยะเวลาในการด าเนินการ 

หมายเหตุ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการที่ดีและ
น าองค์กร 
 
 

๑.  เพื่อให้คณะกรรมการ 
อสป. มีการพัฒนาตนเอง
ตามแผนและเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถ       
ของคณะกรรมการ 
 
 

๑. โครงการส่งเสริมเพิ่มพูน

ความรู้ ความสามารถของ

คณะกรรมการ อสป. 

สนอ. - คณะกรรมการ อสป 

ได้รับการพัฒนาความรู้ 

ไม่น้อยกว่า ๘ กิจกรรม 

=> ๒ => ๒ => ๒ => ๒  

๒. โครงการทบทวนกฎบัตร

ของคณะอนุกรรมการด้านการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี    

สนอ. 
 

- กฎบัตรของอนุ
กรรมการฯ ได้รับ       
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ อสป. 

๑ ๑ ๑ ๑ ทบทวนทุกปี 

๓. โครงการยกระดับเจตจ านง

ของคณะกรรมการในการ

ก ากับดูแลที่ด ี 

สนอ. 
 

- มีการประกาศจุดยืนใน

การบริหารงานท่ีโปร่งใส 

ของคณะกรรมการ อสป 

๑ ๑ ๑ ๑ ปีละครั้ง 

๔. โครงการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ด ี
 
  
 

สนอ 
 

- คณะกรรมการ อสป.  
มีการก ากับ ตดิตามผล
การด าเนินงานทุกไตรมาส 
 
 
 

๔ ๔ ๔ ๔ ปีละ ๔ ครั้ง 

 



 
 

-๑๖- 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๒. สร้างวัฒนธรรม

ธรรมาภิบาลป้องกัน

การทุจริตในองค์กร

และขยายไปสู่ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

๑. มีการเปิดเผยข้อมลู

ข่าวสารดา้นการก ากับดูแล

กิจการที่ดี ท่ีเปิดเผยต่อ

สาธารณะชน 

 

 ๑. โครงการเผยแพร่องค์

ความรูผ้่านช่องทางการสื่อสาร

ต่างๆ ของหน่วยงาน  

ฝบร. 

 

- มีการเผยแพร่  

องค์ความรู้ด้านการ

ก ากับดูแลกิจการ  

ที่ดีผ่าน สื่อต่าง ๆ 

ของหน่วยงานไม่

น้อยกว่า ๑๒ เรื่อง 

=> ๓ => ๓ => ๓ => ๓  

๒. โครงการปรับปรุงคู่มือ        

จริยธรรม จรรยาบรรณ และ

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ฝบร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คู่มือจริยธรรม 

และจรรยาบรรณ 

และคู่มือการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี 

ได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ 

อสป. 

๑  ๑  ๑  ๑  ทบทวนทุกปี 

 

 



 
 

-๑๗- 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๓. เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ด้านการ
ก ากับดูแลกจิการที่ดี
และการน าองค์กร 
  

 

 

 

 

๑. ผู้บริหาร พนักงานมี
ความเข้าใจสามารถ
แยกแยะผลประโยชน์   
ทับซ้อนได ้
๒. มีการเผยแพร่ความรู้ 
ผ่านสื่อตา่งๆ  
 

 

๑. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน และการ

ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม   

ในหน่วยงาน 

ฝบร. 
 
 
 
 

- พนักงานมีผล

คะแนนประเมิน 

ผ่านเกณฑ์ไม่น้อย 

กว่าร้อยละ ๙๐  

     => ๙๐      => ๙๐      => ๙๐      => ๙๐  

๒. โครงการพัฒนาบุคลากร           

ให้มีความรู้ ในกฎหมายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

ฝบร. 
 

- ผู้ปฏิบัติงานได้รับ

การพัฒนามีความรู้

เฉพาะด้านท่ีตน

ปฏิบัติงาน  

     => ๒      => ๒      => ๒      => ๒ ส่งอบรมกับ

หน่วยงาน

ภายนอก 

๓. โครงการให้รู้เกีย่วกับการ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 

ฝบร. 
 
 
 
 

- พนักงานมีผล

คะแนนประเมิน 

ผ่านเกณฑ์ไม่น้อย 

กว่าร้อยละ ๙๐  

     => ๙๐      => ๙๐      => ๙๐      => ๙๐  

 

 

 



 
 

-๑๘- 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

หมายเหตุ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๔. พัฒนากระบวนการ 
เปิดเผยข้อมูลความ
โปร่งใสและการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

๑. ปรับปรุงระบบการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
และความโปร่งใสและเปิด
โอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี
มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น 
 

๑. โครงการพัฒนาระบบ
การเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กร 

ฝบร. - หน่วยงานผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ความโปร่งใสฯ 
(ITA) 

     => ๘๕     => ๘๕      => ๘๕      => ๘๕  

๒. โครงการสร้างมาตรการ

แนวทางในการจัดการและ

การขจัดการทุจริตประพฤติ

มิชอบเพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตน  

ฝบร. - มีการเผยแพร่
ผ่านช่องทางการ
สื่อสารของ
หน่วยงาน 

=> ๒ 

ช่องทาง 

=> ๒ 
ช่องทาง 

=> ๒ 
ช่องทาง 

=> ๒ 

ช่องทาง 

 

๓. โครงการรับเรื่องข้อ
ร้องเรียน และตอบสนองข้อ
ร้องเรียน (การมสี่วนร่วม) 
 

ฝบร. - ข้อร้องเรียน
ได้รับการตอบ 
สนองภายใน
ก าหนดเวลา 

ความส าเร็จ
การจัดท า

คู่มือ 

     => ๑๕     => ๑๕      => ๑๕  

 


