
 

 

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

องค์การสะพานปลา 

 

 

 

 
 

       แผนกระเบียบวินัย 
         สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 



 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ของ อสป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ

องค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
๑. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสขององค์การสะพานปลา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการวิเคราะห์
การประเมิน ITA ของ อสป. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำไปสู่การ
กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การสะพานปลา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. สรุปผลคะแนน ITA ประจำปี ๒๕๖๔  
๒. จัดทำแผนการดำเนนิงานการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๕ 

ฝบร.-สบค. รายงานสรุปผลคะแนน ITA 

๒.  ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน
เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

๑. อสป. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
   การพัฒนาศักยภาพการประเมินคุณธรรมและความ 
   โปร่งใส   ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
   ITA ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ฝบร.-สบค. อสป.ได้นำข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง  
การดำเนินงานเพื่อยกระดับ 
ผลคะแนน ปี ๒๕๖๕ 

๓. เผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่เป็น ปจัจุบนักับ
สาธารณชน และ พนักงาน ให้เป็นปจัจุบนั 
ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน 

๑. เปิดเผยข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็น 
    ปัจจุบนั เพื่อให้สาธารณชนและพนักงานเข้าถึง 
    ข้อมูลได้อย่างสะดวก รับทราบ และตรวจสอบได้ 

ฝบร.-สทส. กำหนดปรับปรุงข้อมูลให้ 
เป็นปัจจบุัน ในทุกคร้ังที่ม ี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล 



มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ

การรับเร่ืองร้องเรียน รวมถึงการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
อำนวยความสะดวกในการให้บริการ  
การรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรและผู้รับบริการ รวมถงึลดความ
เสี่ยงจากการทุจริต โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเก่ียวกับการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ มีการชี้แจงกรณีที่มีข้อสงสัย 
ได้อย่างชัดเจน 

๑. เพิม่ช่องทางติดต่อและช่องทางให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงาน  

๒. เพิ่มช่องทางรับฟังคำติชมหรอืความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การดำเนินงาน/การให้บริการเพิ่มขึ้น 

๓. เพิม่ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในเว็บไซต์ของ  
อสป. และกล่องรับฟังความคิดเห็น 

 

ฝบร.-สทส. รายงานผลความก้าวหนา้การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรายงานเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๕. ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและ 
    ความโปร่งใสในการ ดำเนนิงานของ 
    หน่วยงานภาครัฐ 

๑. รณรงค์ให้ความรู้ถึงความสำคัญ เร่ืองการประเมิน 
    คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของ 
    หน่วยงานรัฐผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพนัธ์ของ 
    หน่วยงาน 

ฝบร.-สบค. รายงานผลความก้าวหนา้ 
การประชาสัมพนัธ์ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 



การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ผลการดำเนินงานตามมาตรการ 

๑. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA 

ของ อสป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์การสะพานปลา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ๑. สรุปผลคะแนน ITA ประจำปี ๒๕๖๔  

     ๒. การจัดทำแผนการดำเนินงานการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๕ 
     ๓. มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ  
          เพ่ือยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 

 
 

๒. มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบและกำหนดระยะเวลา 

 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ผลการดำเนินงานตามมาตรการ 

๒. ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่พนักงานเก่ียวกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการพัฒนาศักยภาพการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ITA ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

๑. เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ อสป. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
วิธีการพัฒนาศักยภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA ในสังกัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และนำมาปฏิบัติเพ่ือยกระดับคะแนน ตลอดจนนำมาปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

 

 
 
 
 
 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ผลการดำเนินงานตามมาตรการ 

๓ เผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกับ
สาธารณชน และพนักงาน ให้เป็นปัจจุบัน 
ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

๒. อสป. เปิดเผยข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน เพ่ือให้สาธารณชน
และพนักงานเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รับทราบและตรวจสอบได้ และมีการกำหนดปรับปรุงข้อมูลให้ 
เป็นปัจจุบัน ในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

...  
 

๔  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการรับ 

เรื่องร้องเรียน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ การรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากร 
และผู้รับบริการ รวมถึงลดความเสี่ยงจากการทุจริต 
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ มีการชี้แจงกรณีที่มี 
ข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน 

๑. เพ่ิมช่องทางติดต่อและช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
๒. เพ่ิมช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการเพ่ิมขึ้น 
๓. เพ่ิมช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในเว็บไซต์ของ อสป. และตู้รับฟังความคิดเห็น 

   
 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ผลการดำเนินงานตามมาตรการ 

๕. ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

๑. รณรงค์ให้ความรู้ถึงความสำคัญ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานรัฐผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ อสป. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ความสำคัญ 
การปรับปรุงการดำเนินงาน การเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น                                                                        

 
 
 

                                                                    
 

            เผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ อสป. 

 
 

  
 

 

 

 

เผยแพรค่วามรูผ่้านบอรด์ประชาสมัพนัธ ์


