แผนการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ประจาปีงบประมาณ 2562

แผนการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประจาปีงบประมาณ 2562
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตระหนักและให้ความสาคัญในการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเป็นกลไกสาคัญในการนาไปสู่การมี
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุ กฝ่าย
โดยการมีการกากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การในระยะยาวอย่างยั่งยืน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ
ในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมให้องค์การมีการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ได้ดาเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจากปีที่ผ่านมา
และดาเนินการจัดทาแผนการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมให้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน มีการกากับดูแลและการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมในการดาเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้
2. เพือ่ ส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณธรรม และยุติธรรมกับพนักงานทุกระดับ
3. เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานองค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนา พร้อมมีจิตสานึกการให้บริการ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. มีแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง จนยึดถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านธรรมาภิบาล
2. มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้องค์การมีการบริห ารจัดการที่ดี และยึดมั่นในหลั กการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีการดาเนินงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. สร้างการยอมรับ ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
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เพื่อให้การดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สามารถบรรลุผลเป็นรูปธรรม จึงได้กาหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนินงานประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1

สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหารและพนักงาน
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีให้กับผู้บริหารและพนักงาน
2. เพิ่มความเข้มแข็งด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 2

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
1. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ประจาปีงบประมาณ 2562
2. จัดทาแผนแผนการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ประจาปีงบประมาณ 2563
3. การดาเนินงานเขตการเดินรถโปร่งใสเพื่อความโปร่งใสและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรในปี 2562
4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร

กลยุทธ์ที่ 3

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
1. การจัดทารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8)
4. ความปลอดภัยของผู้โดยสารและประชาชน
5. โครงการ “ทีมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ”

...........................................

แผนงาน/กิจกรรมการดาเนินงานการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขสมก. ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหารและพนักงาน
ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
ลาดับ
แผนงาน/กิจกรรม
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
รับผิดชอบ
1 สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีให้กับผู้บริหารและพนักงาน
- สื่อสารเผยแพร่ให้พนักงานตระหนักและเห็นความสาคัญ
- ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน - ให้บุคลากรขององค์การ สจท.,
ของการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขององค์การ
มีความตระหนักและให้ความสาคัญ รับทราบและถือปฏิบัติ
สพบ.
กับการกากับดูแลกิจการที่ดี
ทุกคน
2 เพิ่มความเข้มแข็งด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
- จัดทาบทความเกี่ยวกับเรื่อง (CG) เผยแพร่ภายใน
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ - พนักงานทุกคน
สผอ.
องค์การทุกไตรมาส
การกากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการให้ ถือปฏิบัติ
พนักงานร่วมกิจกรรมตอบปัญหา
- จัดทากิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ (CG) ได้แก่
การอบรม/สัมมนา Website เป็นต้น ให้กบั กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในการอบรม/สัมมนาบุคลากรของ ขสมก. มีการเปิด VCD
ความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีในช่วงพิธีเปิด
หรือก่อนเข้าสู่เนือ้ หาหลักสูตรของการอบรม/สัมมนา
ของ ขสมก.

- พนักงานทุกคน

สพบ.

- สร้างบรรยากาศและให้ความรู้เรื่อง - พนักงานทุกคน
การกากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร

สผอ.
สพบ.

- บุคลากรในองค์การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม (CG)

แผนงาน/กิจกรรมการดาเนินงานการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขสมก. ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาดาเนินการ
ตค. พย. ธค. มค. กพ.มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย.

1 ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการกากับดูแล
กิจการที่ดี (CG) ขสมก. ปีงบประมาณ 2562
2 จัดทาแผนการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขสมก.ประจาปี 2563
- จัดทาและนาเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การ
มีการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้ความเห็นชอบ
- เสนอคณะกรรมการองค์การฯ ขสมก. ให้ความเห็นชอบ

3 การดาเนินงานเขตการเดินรถโปร่งใสเพื่อความโปร่งใสและ
ป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์การในปี 2562
เขตการเดินรถที่ 1 - 7
- กาหนดแนวทางการปฏิบัติโครงการ "เขตการเดินรถโปร่งใส"
- ผอ.ขดร.6 บรรยายการดาเนินกิจกรรมเขตการเดินรถโปร่งใส
ให้กบั เขตการเดินรถ 1 - 7
- ประสานทุกหน่วยประชาสัมพันธ์ การจัดทาโครงการนาร่อง
"เขตการเดินรถโปร่งใส"
- แต่งตั้งคณะทางานกาหนดมาตรฐาน "เขตการเดินรถโปร่งใส"
- จัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันและประกาศเจตจานง

เป้าหมาย
- สามารถติดตามแผนฯ เป็นราย
ไตรมาสและนาผลมาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการ

- มีแผนการดาเนินงานด้านการกากับ ระดับคะแนนการประเมิน คณะอนุกรรมการ
ดูแลกิจการที่ดีมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าปีที่ผ่านมา

- เพื่อให้มีระบบการติดตามการ
เขตการเดินรถที่ 1-8 มีผล ขดร. 1-8
ตรวจสอบป้องกันการทุจริตในองค์กร การประเมินตามมาตรฐาน
ที่สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส
ขสมก. โปร่งใส และรายงาน
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผลการดาเนินงานครบถ้วน
ทุกด้านทุกไตรมาส ผลงาน
ในแต่ละเดือน/ปีดีขึ้น

แผนงาน/กิจกรรมการดาเนินงานการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขสมก. ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรม
- ชี้แจงรายละเอียดและทาความเข้าใจกับผู้บริหาร
และพนักงาน
- อบรมแนวทางปฏิบัติ
- สร้างระบบการเปิดเผยข้อมูล เช่น การปิดประกาศ
ให้พนักงานทราบ
- การดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติโครงการนาร่อง
"เขตการเดินรถโปร่งใส"
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4. วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
5. คุณธรรมในการทางานในหน่วยงาน
- ติดตามความคืบหน้าการนาโครงการนาร่องไปปฏิบัติ
- สรุป รายงาน ทบทวน แผนการดาเนินงาน พร้อมกับ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
- ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไข ข้อผิดพลาดในการจัดทา
โครงการนาร่อง

ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาดาเนินการ
ตค. พย. ธค. มค. กพ.มีค. เมย.พค.มิย. กค. สค. กย.

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนงาน/กิจกรรมการดาเนินงานการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขสมก. ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาดาเนินการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ตค. พย. ธค. มค. กพ.มีค. เมย.พค.มิย. กค. สค. กย.
4 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณขององค์กร
- คัดเลือกพนักงานดีเด่นประจาปี
- เพื่อเป็นแบบอย่างกับพนักงาน คัดเลือกแล้วเสร็จภายใน
มีการประพฤติปฏิบัติตามประมวล กาหนด
จริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร
- จัดทากิจกรรมจิตอาสาในสถานที่ต่างๆ อุทิศเวลาเพื่อ
- เพื่อเป็นการส่งเสริม การกระทาสิ่งทีอย่
่ างน้อย หน่วยงานละ
สาธารณะประโยชน์ต่อส่วนร่วม
ดีงามกลับคืนสู่สังคม
1 ครั้ง/ปี

ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

คณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงาน
ดีเด่น, สจท.
ขดร. 1-8

แผนงาน/กิจกรรมการดาเนินงานการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขสมก. ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ์ที่ 3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรม

1 การจัดทารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2 การประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสีย
- ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารองค์การ
- การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
รถโดยสารโดยหน่วยงานภายนอกองค์การ
- การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
รถโดยสารโดยหน่วยงานภายในองค์การ
3 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 9 (8)
- การปรับปรุงห้องข้อมูลข่าวสาร
4 ความปลอดภัยของผู้โดยสารและประชาชน
- การรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
5 โครงการ "ทีมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ"
- การสร้างการทางานเป็นทีม

ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานทุกคนไม่มีความขัดแย้ง
ในองค์การ
ทางผลประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สจท.

พนักงานมีความสุขในการทางาน

ผลความพึงพอใจมีคะแนนสูงกว่า สจท.
ปีที่ผ่านมา

เพื่อนาข้อบกพร่องมาปรับปรุง
เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ

ผลการประเมินมีคะแนนสูงกว่า
ปีที่ผ่านมา

เพื่อนาข้อบกพร่องมาปรับปรุง
เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ

ผลการประเมินมีคะแนนสูงกว่า ขดร. 1-8
ปีที่ผ่านมา

ผู้ใช้บริการมีความสะดวก

สผง.

สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ สบจ.,
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 สผอ.
ผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยในการ - จานวนอุบัติเหตุฝ่ายผิดต่ากว่า ขดร. 1-8,
ใช้บริการรถโดยสารประจาทาง
8 ครั้ง/ล้าน กม.บริการ
สบด.
- เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี - จานวนครั้งของการร้องเรียน
สนับสนุนการทางานเป็นทีม และเพิ่มการให้บริการ ลดลงจากเกณฑ์ ขดร. 1-8,
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ที่กาหนด 2 ครั้ง/ล้าน กม.
สบด.
- สนับสนุนพนักงานกระทาความดี
ขวัญกาลังใจ จูงใจในการทางาน

