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แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
ประจำปี 2565



แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

ปี 2565

1. หลักการและเหตุผล
ในการ,จัดทำ'หลักการและแนวทางการกำกับดูแล,ท่ีดีและการ'นำองค์กร'ขององค์การ'ขนส่งมวล'ซนกรุงเทพ 

พ.ศ. 2565 องค์การได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด โดยได้มี 
การจัดทำแผนปฏิบัติการกำกับดูแลท่ีดีและการนำองค์กร ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ และส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ปี 2565 ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการ 
ปฏิบัติงานและการจัดการ ธกล!ว(6โร ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) ของสำนักงาบคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือเปีนแนวทางในการดำเนินการและสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามกรอบนโยบาย ภารกิจหน้าท่ี 
และได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (ป0โ6 ธนร!กอ55 ธกลช๒โร) ขององค์การ 
ขนส่งมวลซนกรุงเทพ ประกอบด้วย 8 หลักเกณฑ์ ได้แก่

1) การกำกับดูแลท่ีดีและการนำองค์กร
2) การวางแผนเซิงยุทธศาสตร์
3) การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสียสิทธิ และลูกค้า
5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
6) การบริหารทุนมนุษย์
7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม
8) การตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลทีดีและการนำองค์กรตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

(5*31:6 ธก*อโเวโ!ร6  /\ร5655โท6 ท* 1ท0ช6เ.: 5ธ7ผ1) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนดหลักเกณฑ์ 
การประเมินย่อยรัฐวิสาหกิจในเร่ืองการกำกับดูแลท่ีดีและการนำองค์กรแบ่งน้ําหนัก(ร้อยละ)แบ่งเป้น 10 หลักเกณฑ์ดังน้ี

1. การสนองบทบาทของภาครัฐ
2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพ่ือการตลาดท่ีเป็นธรรม
3. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
4. บทบาท'ของผู้มีสํวน'ได้เสีย
5. การเปีดเผยข้อมูล
6. คณะกรรมการ
7. การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
8. จรรยาบรรณ
9. ความยั่งยืนและนวัตกรรม
10. การติดตามผลการดำเนินงาน
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องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) จึงได้จัดทำแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการท่ีดีปัองกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมีขอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2564 - 2568 และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับ 
ดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (5*3*6 5ก*6โเวก่56 
/\55655ทา6ท* (ฬ๐ป61: ร&-/ผเ) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ฉบับปรับปรุง ปี 2565
2. ป้จจัยในการจัดทำแผน 

ป็จจัยภายนอก
1. กฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผน

1.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
1.2 พระราซบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2563
1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
1.4 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปีองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
1.5 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 -  2564 ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
1.6 แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านท่ี 11 การปฏิรูปประเทศด้านการปีองกัน และปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิขอบ)
1.7 แผนแม่บทบูรณาการฟ้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมีชอบระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2580)
1.8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2562 -  2564) ตามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือ (เฬวบ) 3 ฝ่าย ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สคร. และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
2. หลักการและแนวทาง

2.1 หลักการและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 หลักธรรมาภิบาล
2.3 หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีและการน่าองค์กร ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย 

รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)
3. หลักเกณฑ์การประเมิน

3.1 การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลัง (55-/ผเ)

3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน

กระทรวงคมนาคมได้มิแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริบ
คุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. 2563 - 2565 กำหนดให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมนำแผนการดำเนินการดังกล่าว
ข้างต้นน่ามาประยุกติใซ้เปีนแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงาน

ป.ป.ช.
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ป็จจัยภายใน
1. ยุทธศาสตร์และแผน

- แผนวิสาหกิจ ข.?ณภ.
2. นโยบายและคู่มือ

- นโยบาย และคู่มือการกำกับดูแลท่ีดีและการนำองค์กร
3. วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.1 เพ่ือให้ ฃสมก. สร้างความเติบโตอย่างย่ังยืน และทำให้มืธรรมาภิบาล
3.2 เพ่ือให้มืการพัฒนากระบวนการทำงานด้านป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มืธรรมาภิบาลมืการดำเนินงานท่ีดี
3.4 เพ่ือเปีนการมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มืส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

4. เป้าหมาย
4.1 ฃสมก. มีแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและย่ังยืน
4.2 ฃสมก. มีการบูรณาการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวช้องกับการป้องกันการทุจริต
4.3 ฃสมก. มีการตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการในการปฏิบัติงานใน ฃสมก. อย่างครบถ้วน
4.4 บุคลากร ผู้มีส่'วน'โต้ส่วนเสีย ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การกำกับดูแลกิจการท่ีดีมีความเช่ือม่ันเกิดการไว้วางใจ 

ภาคภูมิใจ
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ 
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างองค์กรให้มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรม
กลยุทธ์ 1 การปรับความคิดปลูกฝิงค่านิยม คุณธรรมในการต่อต้านทุจริต พอเพียง วินัยสุจริต จิตอาสา 
โครงการ

1. จัดอบรมบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง
2. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
3. จัดต้ังขมรมจิตอาสา ฃสมก.

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและมีสำนึกในการต่อต้านการทุจริต 
โครงการ

1. การคัดเลือกและทัศนศึกษาพนักงานดีเด่น
2. จัดทำประกาศซมเขยพนักงานท่ีกระทำความดี
3. จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์การคนปัจจุบันและปีปัจจุบัน ร่วมกับ

บุคลากรในหน่วยงาน
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมโปร่งใสมีหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ

1. เขตการเดินรถโปร่งใส
2. เผยแพร่ความรู้เร่ืองคุณธรรมโปร่งใส หลักธรรมาภิบาล
3. ประชุมซักซ้อมและการให้ความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โ17\
4. จัดอบรมปฏิบัติธรรมเร่ืองคุณธรรมและการประพฤติปฏิบัติตนท่ีดี
5. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
6. ทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
7. ทบทวนคู่มีอจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน 

กลยุทธ์ 4 ปัองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิขอบ
โครงการ

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองการต่อต้านการทุจริต และความขัดแย้งทางผลประโยขน์
2. รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. รายงานผลการดำเนินงานเงินขาดบัญขีและหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ขสมก.) กระทำการทุจริต
4. การเผยแพร่ความรู้เร่ืองการต่อต้านการทุจริต การปัองกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนากำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กรตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ พัฒนากำกับดูแลกิจการท่ีดี และการนำองค์กร 
โครงการ

1. การเผยแพร่นโยบาย และแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และการนำองค์กร
2. การดำเนินงานตามกรอบนโยบายการกำกับดูปแลกิจการท่ีดีและการนำองค์กร



แผนงาน/กิจกรรมการดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
องค์การขนส่งมวล'ซนกรุงเทพ ปีงบประมาณ 2565



กลยุทธ์ โครงการ/แผนงาบ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาดำเนินการ

ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม 

จริยธรรมและมีสำปีกใบการ 

ต่อต้านการทุจริต

1. จัดทำโครงการคัดเลือกและ 

ทัศนศึกษาพนักงานดีเด่น

2. จัดทำประกาคซมเชย 

พนักงานที่กระทำความดี

3. จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริต 

ของผู้บริหารองค์การคบปีจจุบัน 

และปีปึจจุบัน ร่วมกับบุคลากร 

ในหน่วยงาน

- 5 ขสมก. มีบุคคลต้นแบบที่มี 

คุณธรรม จริยธรรมและเป็นคนดี

ขสมก. มีบุคคลต้นแบบที่มี 

คุณธรรม จริยธรรมและเป็นคนดี

^เพื่อสร้างจิตสำปีกในการต่อต้าน 

การทุจริตคอร่รัปชันในทุกรูปแบบ

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ 

ยกย่อง เชิดชูเกียรติรวมทุก 

หน่วยงาน จำนวน 100 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการประกาศ 

ซมเซยกระทำความดี ร้อยละ 3 

ของพนักงานทั้งหมด

ประกาศเจตจำนงเป็นไปตามปี 

ปีจจุบัน และผู้บริหารที่เป็นปิจจุบัน

สำน้าการเจ้าหน้าที่ 

สำน้าพัฒนาบุคลากร 

เซตเฑรเดินรถที่ 1-8

เขต?เารเดินรถที่ 1-8 

สำนักการเจ้าหน้าที่

สำนักการเจ้าหน้าที่ ) 

สำนักผู้อำนวยการ 

สำนักพัฒนาบุคลากร 

ทุก'แน่วยงาน



กลยุหธ่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3. ส่งเสริมหน่วยงานให้เป็น 

องค์กรแห่งคุณธรรมโปร่งใสมี 

หลักธรรมาภิบาล

1. โครงการเขตการเดินรถ 

โปร่งใส

จงบประมาณ 2565 ระยะเวลาดำเนินการ

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เป้าหมาย

ขสมก. เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม 

โปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาล

ตัวขี้วัค

เขตการเดินรถที่ 1-8 มีผลการ 

ดำเนินตามมาตรการ ขสมก. 

โปร่งใส และรายงานแผนการ

หน่ายงาบรับผิคขอบ

เขตการเดินรถที่ 1-8

2. การเผยแพร่ความรู้เรื่อง 

คุณธรรมโปร่งใส

หลักธรรมาภิบาล

(จัดบอร์ด /เอกสาร/คลิปวิดีโอ/เะ̂ 6 เว001ฬ '0บ !น เว6)

3. การประชุมซักซ้อมและการ 

ให้ความรู้ในการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใส โโ/V

4. จัดอบรมปฏิบัติธรรม

เรื่องคุณธรรมและการประพฤติ 

บ้ตตบที่ดี

-̂------- 3 * มีข่องทางการแอสารความรู้

เผยแพร่คุณธรรมโปร่งใส 

หลักธรรมาภิบาล

ดำเนินงานครบทุกด้าน 

2 ครั ้ ง/ เดื อน สำนักพัฒนาบุคลากร 

สำนักผู้อำนวยการ 

เขตการเดินรถที่ 1-8

หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ

ในการประเมินคุณธรรมความ 

โปร่งใส

พนักงานมีคุณธรรม และประพฤติ

ปฏินัติตนดี

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม 

โปร่งใสใด้คะแนน 86 คะแนน

พนักงานทุกหน่วยงานปี ละ 2 คร้ัง 

เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 

ปีละ 2 คร้ัง

สำนักแผนงาน 

ทุกหน่วยงาบ

สำนักพัฒนาบุคลากร









โครงการหน้า 1

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างองค์กรให้มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใลมีคุณธรรม
กลยุทธ์ 1 การปรับความคิดปลูกฝืงค่านิยม คุณธรรมในการต่อต้านทุจริต พอเพียง วินัยสุจริต จิตอาสา

1. โครงการจัดอบรมบุคลากรเฟ้นคนดี คบเก่ง คนกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง
รายการ รายละเอียดโดยสังเขป

หลักการและเหตุผล การปลูกฝืงอบรมผีเกฝนพนักงานให้มีทัศนคติค่านิยมในการเฟ้นคนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัด 
ในส่ิงท่ีถูกต้อง โดยการเรียนรู้ผ่านการอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และ 
เสียสละ เพ่ือองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สังคมไทยและประเทศฃาติ จะทำให้พนักงานมี 
คุณธรรมนำความรู้ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเป็นคนดี คนเก่ง กล้ายืนหยัดในส่ิงที่ 
ถูกต้อง ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม,ทุจริตคอร์รัป'ชัน มีคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้พนักงาน ฃสมก. มีแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเฟ้นคนดี คนเก่ง คนกล้ายืน 
หยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง

2. เพ่ือปลูกฝืงให้พนักงาน ฃสมก. มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
ตามมาตรฐานการจริยธรรม

เฟ้า'หมาย พนักงานตระหนักและเห็นความสำคัญถึงโทษภัยการทุจริต
ตัวช้ีวัด (Xศร) จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 2 รุ่น 100 คน ข้ึนไป
ปิจจัยลู่ค'วามสำเร็จ ( เ ^ ) ผู้เข้ารับการอบรมนำความร้ท่ีได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติตน
งบประมาณดำเนินการ งบผีเกอบรมซองสำนักพัฒนาบุคลากร

ขั้นตอน /  กิจกรรม
จงบประมาณ 2565 ผู้รับ 

ผิดขอบตค. พย. ฮค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มีย. กค. สค. กย.

1. กำหนดวันและสถานท่ี * สพบ.
2. จัดทำเร่ืองซออนุนัติผู้บริหาร * สพบ.
3. ติดต่อวิทยากร * สพบ.
4. จัดทำคำส่ังผู้เข้าอบรม สพบ.
5. เตรียมเอกสารประกอบการ 

ผีเกอบรม
* สพบ.

6. ตรวจสอบอุปกรณ์และ 
สถานท่ี

* สพบ.

7. ดำเนินการอบรมพนักงาน * * สพบ.
8. รายงานผลการอบรม * สพบ.



โครงการหน้า 2

กลยุทธ์ 1 การปรับความคิดปลูกฝืง ค่านิยม คุณธรรมในการต่อต้านทุจริต พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
2. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป
หลักการและเหตุผล การปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมทางด้านการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำ 

พนักงานใหม่ ให้รู้จักหน่วยงานและได้รู้จักงานในหน้าท่ี ท่ีต้องทำตลอดจนผู้บังคับบัญชา 
และเพื่อนร่วมงาน ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ถือเป็นการให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้ 
พนักงานได้มีความร ู้ ความเข้าใจองค์กรได้ถูกต้อง ก่อนท ีจ่ะเข้ามาปฏิบัติงาน ในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจ ให้เกิดความ 
ไว้วางใจในการทำงานกับองค์การ การปฐมนิเทศจึงเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้พนักงานใหม่ 
เข้าใจองค์กร วิธีการทำงาน สร้างความมั่นใจว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร หรือ 
หน่วยงาน การที่จะจัดการปฐมนิเทศให้เกิดผลดีได้นั้น จำเป็นต้องเข้าใจหลักการ 
บางอย่างเรียกว่า การหล่อหลอมทางสังคม (5๐๐ล1!2ลป๐ก) และวัฒนธรรมองค์กร 
(อโก!2ลป0ก (ะนแชโ6) องค์การชนส่งมวลซนกรุงเทพ จะประสบความสำเร็จได้น้ัน 
จำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรในหลายๆ ด้าน ซึ่งนับว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ 
ขององค์การให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังน้ัน การพัฒนาบุคลากร ต้ังแต่แรกเร่ิมท่ีบรรจุเข้า 
มาเป็นพนักงานในตำแหน่งต่าง  ๆ สิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการคือ การดูแลบุคลากรให้ 
บุคลากร ทำงานอย่างมีความสุข การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ สิทธิ 
สวัสดิการและประโยชน์ท่ีพึงจะได้รับ บทบาทหน้าท่ีและแนวทางปฏิบัติท้ังด้านวิชาการ 
และการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับสถานภาพของตน ที่ดำรงอยู่อย่างถูกต้อง การได้ 
รู้จักผู้บริหาร วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนาองค์การ ตลอดจน 
การสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดิระหว่างบุคลากรที,มาจากต่างหน่วยงาน 
อันจะน่าไปสู่ความทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศม ีความร ู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
นโยบาย และแนวทางการพัฒนาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

2. เพ่ือให้ผ ูเ้ข้ารับการปฐมนิเทศมีความร ูค้วามเข้าใจเก่ียวกับข้อบังคับ ระเบียบ คำส่ัง 
และสวัสดิการ

3. เพ่ือให้ผ ู้เข้ารับการปฐมนิเทศสร้างล้มพันธภาพที่ด ิ อันน่าไปส่การสร้างเครือข่ายที่ดิ
เป้าหมาย พนักงานใหม่ม คีวามร ูค้วามเข้าใจในภารหน้าที่และสิทธิผลประโยชน์ของตนเองและ 

ภารกิจขององค์การ
ตัวชีวั้ด (เ^เร) ร้อยละความพึงพอใจในการเข้ารับการปฐมนิเทศ (ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65)
ป้จจัยสู่ค'วามสำเร็จ ( เ ^ ) ผ ู้เข้ารับการปฐมนิเทศน่าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติตน
งบประมาณดำเนินการ -



โครงการหน้า 3

ขั้นตอน /  กิจกรรม
จงบประมาณ 2565 ผู้รับ 

ผิดชอบตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มีย. กค. สค. กย.

1. กำหนดวันและสถานท่ี 
ปฐมนิเทศ

* * * * * * ขดร. 
1-8

2. เตรียมเอกสารประกอบการ 
ปฐมนิเทศ

* * * * * * * ขดร. 
1-8

3. แจ้งผู้เข้าปฐมนิเทศ * * * * * * * ขดร. 
1-8

4. ตรวจสอบอุปกรณ์และ 
สถานท่ี

* * * * * * * ขดร. 
1-8

5. ดำเนินการปฐมนิเทศ 
พนักงานใหม่

* * * * * * ขดร. 
1-8

6. ประเมินผลการปฐมนิเทศ * * * * * * ขดร. 
1-8



โครงการหน้า 4

กลยุทธ์ 1 การปรับความคิดปลูกฝืงค่านิยม คุณธรรมในการต่อต้านทุจริต พอเพียง วินัยสุจริต จิตอาสา
3. จัดต้ังซมรมจิตอาสา ฃสมก.

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป
หลักการและเหตุผล การจัดต้ังชมรมจิตอาสา ฃสมก. เป็นกิจกรรมด้านพัฒนาจิตใจซองบุคคลให้มีจิตสาธารณะ 

เพิ่มมากขึ้น มีความเสียสละเวลา แรงกายและสติปัญญา เพื่อสาธารณะ ไม่นิ่งดูดาย 
เมือเห็นปัญหาหรือความทุกข์ที'เกิดขึ้นกับผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นการผิกให้มีระเบียบวินัย 
ความรับผิดซอบ ซ่ือสัตย์สุจริตและมีจิตใฝ่บริการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์ ๑ . เพ่ือสร้างเครือข่ายจิตอาสาของ ฃสมก.
๒. เพ่ือสร้างเสริมความต้องการ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลอย่าง 

สร้างสรรค์
๓. เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีฃอง ฃสมก.
๔. เพ่ือส่งเสริมความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน กับชุมซน สังคม 

โดยอาศัยกิจกรรมต่าง  ๆ เป็นส่ือ
เป้าหมาย บุคลากรได้ทำสาธารณะประโยซน์เพ่ือพัฒนาขุมขน สังคม และช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์
ตัวข้ีวัด (Xคร) จำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (^5โ) ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกจิตอาสาของ ฃสมก.
งบประมาณดำเนินการ -

ขั้นตอน /  การดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับ 
ผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดทำเร่ืองขออนุนัติผู้บริหารจัดต้ังซมรมจิตอาสา * สจท.
2. ประซาสัมพันธ์รับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

ซมรมจิตอาสา ฃสมก. * * * * * *
สผอ. 

ซดร.1-8
3. รวบรวมรายซ่ือผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกซมรม 

จิตอาสา ฃสมก. * * * * *
สผอ. 

ซดร.!-ร



โครงการหน้า 5

ยุทธศาลตร์ท่ี 1 การลร้างองค์กรให้มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรม
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและมีสำนึกในการต่อต้านการทุจริต

1. โครงการคัดเลือกและทัศนศึกษาพนักงานดีเด่น
รายการ รายละเอียดโดยสังเขป

หลักการและเหตุผล องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เฟ้นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคมี 
ภารกิจในการให้บริการรถโดยสารประจำทางแก,ประซาซนจำนวนมาก ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ.2519 จนถึงปัจจุบันกว่า 44 ปี การดำเนินงานในด้านต่าง  ๆ ต้องเกี่ยวข้อง 
กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกซนจำนวนมาก บุคลากรของ 
องค์การทุกระดับซ้ันมีหน้าท่ีต้องรับผิดขอบในหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด เพ่ือให้ 
องค์การสามารถบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไวิได้ ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ 
พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยยก 
ย่องเซิดซูเกียรติพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเสียสละอุทิศเวลา 
ให้กับองค์การมีความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
จึงจัดให้มีโครงการคัดเลือกและทัศนศึกษาพนักงานดีเด่น

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกระดับเกิดความผูกพันต่อองค์การ 
และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

2. เพ่ือเฟ้นการยกย่องเซิดซูพนักงานท่ีมีการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอุทิศ 
เวลาให้กับองค์การมีความซ่ือสัตย์สุจริตยึดม่ันจริยธรรมในการทำงาน

3. เฟ้นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดบุคคลดีเด่นเฟ้นด้นแบบให้กับองค์การยึดถือ 
ปฏิบัติตน

เปัาหมาย มีบุคคลต้นแบบที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเฟ้นคนดี โดยพนักงานได้รับการ 
คัดเลือกเฟ้นพนักงานดีเด่นประจำปี 2565

ตัวช้ี'วัด จำนวนบุคลากรท่ีได้รับการยกย่อง เชิดซเกียรติรวมทุกหน่วยงาน จำนวน 100 คน
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (̂ 51ะ) ผู้บริหารให้การสนับสนุน และพนักงานเข้าร่วมโครงการคัดเลือกและทัศนศึกษา 

พนักงานดีเด่น
งบประมาณดำเนินการ ใข้งบประมาณของสำนักพัฒนาบุคลากร
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ขั้นตอน/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับ 
ผิด'ชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดทำเร่ืองขออนุมัติ 
ผู้บริหาร * สจท.

2. จัดทำแต่งต้ังคณะกรรมการ 
และคณะทำงาน * สจท.

3. จัดประชุมคณะกรรมการ (1) * ลจท.
4. จัดทำประกาศโครงการ 

คัดเลือกพนักงานดีเด่น
* สจท.

5. จัดประชุมคณะทำงาน *
สจท. 

ขดร.!-ร

6. ดำเนินการคัดเลือก * * * สจท. 
ขดร.!-ร

7. จัดประชุมคณะกรรมการ (2) * สจท.
8. คณะกรรมการประกาศ 

รายซ่ือพนักงานดีเด่น * สจท.

9. เตรียมรางวัลสำหรับ 
พนักงานดีเด่น * ลพบ.

10. ดำเนินการจัดงาน * ลพบ.
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กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและมีสำนึกในการต่อต้านการทุจริต
2. โครงการจัดทำประกาศขมเขยพนักงานท่ีกระทำความดี

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป
หลักการและเหตุผล พนักงานองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักในการ 

ให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประขาซนผู้ใซ้รถโดยสารการที่ 
พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทั้งยังมีหน้าการปลูกฝังอบรมฝึกฝน 
พนักงานให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง โดยการเรียนรู้ผ่านการอบรม 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ความกล้าหาญ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
และเสียสละ เพ่ือองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สังคมไทยและประเทศซาติจะทำให้ 
พนักงานมีคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเป็นคนดี คนเก่ง คนดี 
คนกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ทุจริตคอร์รัป'ซ้น 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงาน ฃสมก. มีแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง 
คนกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง

เป้าหมาย ฃสมก. มีบุคคลด้นแบบท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นคนดี
ตัวข้ีวัด (Xคร) จำนวนผู้ท่ีได้รับการประกาศขมเขยกระทำความดี ร้อยละ 3 ของพนักงานท้ังหมด
ป้จจัยสู่ความสำเร็จ (1X5ธ) ผู้บริหารให้การสนับสนุน และพนักงานเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมและเป็นคนดี

ขั้นตอน /  กิจกรรม
ป็งบประมาณ 2565 ผู้รับ 

ผิด,ชอบตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มีย. กค. สค. กย.

1. หัวหน้าหน่วยงานรายงาน 
พนักงานในสังกัดท่ีได้กระทำ 
ความดี

* * * สนญ.
ขดร.!-ร

2. จัดทำประกาศซมเขย 
ให้กับพนักงาน

* * * สจท.
ขดร.!-ร

3. บันทึกลงประวัติพนักงาน * * * 0 * * สจท.
ขดร.!-ร

4. รวบรวมจำนวนผู้ท่ีได้รับ 
ประกาศซมเขยในแต่ละเดือน 
จัดส่งให้ สจท. รายงานผลของ 
โครงการ

* สจท.
ขดร.!-ร
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กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและมีสำนึกในการต่อต้านการทุจริต
3. โครงการจัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์การคนปีจจุบันและปีป๋จจุบัน ร่วมกับบุคลากร 

ในหน่วยงาน
รายการ รายละเอียดโดยสังเขป

หลักการและเหตุผล ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ การปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ด้วยความขื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีความพร้อมรับผิด ประพฤติ 
ปฏิบัติ และดำรงอยู่ด้วยความมีเกียรติ และคักด้ีศรืของความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดใน 
ส่ิงที'ถูกต้อง กำกับดูแลและส่งเสริมให้หน่วยงานองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
ปราศจากการทุจริต คอร์รัปซ้น และผลประโยซน์ทับซ้อน และพร้อมทีจะได้รับการ 
ตรวจติดตามตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณขน ท้ังน้ี เพ่ือให้เป็นไปตาม 
เจตจำนงในการบริหารงาน ตามแผนปฏิบัติการป๋องกันปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมีซอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงคมนาคมและสอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือความโปร่งใส ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต และโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม และตรวจสอบในการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ตลอดจน 
ดำเนินการเร่ืองร้องเรียนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

2. เพ่ือให้มีความรับผิดขอบปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และพร้อม 
รับผิดซอบต่อการตัดสินใจหรือการบริหารงานหรือการปฏิบัติงาน

3. เพ่ือให้ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
ไมไซ้ตำแหน่งหน้าท่ีในการเอ้ือประโยซน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด

4. เพ่ือให้วัฒนธรรมองค์กร มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม สร้างวัฒนธรรมในการร่วม 
ต่อต้านการทุจริตมีการดำเนินการมาตรการเด็ดซาดในการลงโทษผู้กระทำการทุจริต

5. เพ่ือให้เกิดคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรฐานคู่มีอการปฏิบัติงาน 
โดยยืดหลักความถูกต้อง และเสมอภาค ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำส่ัง 
มุ่งเน้นการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบมีความ 
คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

6. เพ่ือให้การส่ือสารในหน่วยงาน มุ่งเน้นทำงานแบบมีส่วนร่วมมีการส่ือสาร ทำความ 
เข้าใจกันอย่างสม่ําเสมอ สนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีจิตสำนึก 
และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปซ้น

เป๋าหมาย เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปซ้นในทุกรูปแบบ
ตัวช้ี'วัด ประกาศเจตจำนงเป็นไปตามปีป๋จจุบัน และผู้บริหารท่ีเป็นบีจจุบัน
ป้จจัยสู่ความสำเร็จ (X5 0 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานด้วยความข่ือสัตย์สุจริต 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
1 งบประมาณดำเนินการ -
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ขั้นตอน/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับ 
ผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ร่างประกาศเจตจำนง * สจท.
2. นำเสนอผ้บริหารลงนาม * สจท.
3. ประกาศใช้ * สจท.
4. เผยแพร่ประกาศลงใน 

เว็บไซต์
* - สทส.

- สผอ.
5. เผยแพร่ประกาศเจตจำนง 

ให้พนักงานรับทราบ
* * * * * * - สทส.

- สผอ. 
ทุก

หน่วย
งาน
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กลยุทธ์ 3 ล่งเลริมหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมโปร่งใลมีหลักธรรมาภิบาล
1. โครงการเขตการเดินรถโปร่งใส

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป
หลักการและเหตุผล เน่ืองจากองค์การได้ตระหนักถึงป้ญหา และผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปขัน จึงมุ่งหมาย 

พัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริตปลอดจากการทุจริตคอร์รัปขัน ตามหลักธรรม 
มาภับาล (ธ0๐0เ 6๐ห6โท3ท06) โดยได้ประกาศเรื่อง เจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปขัน ฉบับลงวันที' 10 มกราคม 2565 ในด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน : 
ผู้บริหารและบุคลากรจะปฏิบัติตามนโยบาย ระเปียบ คู,มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งมั่นการบริหารงานให้สำเร็จในด้านการปฏิบัติงาน การบริหารงาน 
โดยยึดหลักความถูกต้องคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล จึงจัดให้มีโครงการเขตการ 
เดินรถโปร่งใส

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงานทราบ และเข้าใจถึงระบบการประเมินระบบคุณธรรม และ 
ความโปร่งใส

2. เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับการประเมินระบบคุณธรรมและความ 
โปร่งใส โดยประซาสัมพันธ์ ปิดประกาศ และให้พนักงานมีส่วนร่วมขับเคล่ือนในการ 
สร้างความโปร่งใส

3. เพ่ืออำนวยความสะดวกโดยการจัดให้มีซ่องทางผู้รับผิดขอบ รับเร่ืองร้องเรียน และ 
บริหารจัดการตอบสนองความต้องการของผู้1ข้บริการ ให้เป็นไปตามกระบวนภาร 
จัดการเร่ืองร้องเรียน

4. เพ่ือจัดให้มีการควบคุมความปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุ
5. เพ่ือจัดให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามระบบ และกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมให้ 

เหมาะสม ขัดเจน และมีประสิทธิภาพ มีส่วนได้เสีย มีสวนร่วมในการติดตาม 
ตรวจสอบได้

เป้าหมาย ฃสมก. เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมโปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาล
ตัวช้ี'วัด (Xญร) เขตการเดินรถที, 1-8 มีผลการดำเนินงานตามมาตรการ ฃสมก. โปร่งใส และรายงาน 

แผนการดำเนินงานครบทุกด้าน 2 ครั้ง/เดือน
ปีจจัยส่ความสำเร็จ 0450 ผู้บริหาร และพนักงานให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
งบประมาณดำเนินการ -
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ขั้นตอน /  การดำเนินการ
จงบประมาณ 2565 ผู้รับ 

ผิดขอบต.ค. พ .ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม ึ.ค. เม.ย. พ.ค. ม ิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดประขุมข้ีแจงการดำเนินการโครงการ “เขตการ 
เดินรถโปร่งใส” ให้ผู้เก่ียวข้องทราบ

*
ขดร.!-8

2. แต่งต้ังคณะทำงานกำหนดมาตรฐาน “เขตการเดินรถ 
โปร่งใส” และคณะทำงานกำกับดูแลมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์

* * ขดร.!-ร

3. ให้หน่วยงาบ ประซาสัมพันธ์การจัดทำโครงการ 
“เขตการเดินรถโปร่งใส” และทำความเข้าใจกับ 
พนักงาน

* ขดร.!-ร

4. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบ่ติ โครงการ 
“เขตการเดินรถโปร่งใส” โดยแบ่งออกเป็น 
4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารงานบุคคล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารสัญญา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารการเดินรถ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การมีส่วนร่วม

* * * * * ขดร.!-8

5. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ * * * * * * ขดร.!-8
6. สรุปผลการดำเนินงาน * * * ขดร.!-8
7. ปรับปรุง แก่ไข ข้อผิดผลาดในการดำเนินงาน * * * ขดร.!-8
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กลยุทธ์ 3 ส่งเฝืริมหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมโปร่งใลมีหลักธรรมาภิบาล
2. โครงการการเผยแพร่ความรู้เร่ืองคุณธรรมโปร่งใส หลักธรรมาภิบาล 

(จัดบอร์ด/เอกสาร/คลิปวิดีโอ/(เ^&เวอ(วเง/V(วน7 น!วอ)

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป
หลักการและเหตุผล ในการเผยแพร,ความรู้เรืองคุณธรรมโปร่งใส หลักธรรมาภิบาล ต้องสร้างความเปิดเผย 

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ด้วยวิธีการต่าง  ๆ มีการส่ือสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมท้ังมี 
กระบวนการในการติดตาม และประเมินผลท่ีได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรง และเชื่อถือได ้
ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ พนักงานต่างทำงานอย่างชื่อสัตย์สุจริตและ 
ขยันหม่ันเพียร ทำให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเช่ือม่ันในองค์กรทำให้เกิดการ 
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผ ู้บริหาร และพนักงานให้ความสำคัญและม ส่ีวนร่วมในการดำเนินการ
2. เพ่ือส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
3. สร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของคนในองค์กร โดยปรับปรุงกลไกการทำงานของ 

องค์กรให้ม ีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
เป้าหมาย ม ซ่ีองทางการส่ือสารความร ูเ้ผยแพร่คุณธรรมโปร่งใส หลักธรรมาภิบาล
ตัวข้ีวัด ( ๓ ร) ม ีการเผยแพร่ 2 ครั้ง/เดือน
ป้จจัยส่ความสำเร็จ (เ4รเะ) ผ ู้บริหาร และพนักงานให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
งบประมาณดำเนินการ -

ข ั้น ต อ น  /  ก า ร ด ำ เน ิน ก า ร
ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 5 ผ ู้ร ับ  

ผ ิด 'ช อ บต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม ี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. แต่งต้ังคณะทำงานโครงการ “การเผยแพร่ความรู้ 
เร่ืองคุณธรรมโปร่งใส หลักธรรมาภิบาล”

* * สพบ. 
สผอ. 

ขดร.!-ธ
2. จัดทำเอกสาร/จัดบอร์ด/คสิปวิดีโอ * * * * * * สพบ. 

สผอ.
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ “การเผยแพร่ความรู้เร่ือง 

คุณธรรมโปร่งใส หลักธรรมาภิบาล” และทำความ 
เข้าใจกับพนักงาน

* * * * * * สพบ. 
สผอ. 

ขดร.1-8
4. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ * * * * * สพบ.
5. ประเมินผลการดำเนินงาน * * * * * สพบ.
6. สรุปผลการดำเนินงาน * สพบ.
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กลยุทธ์ 3 ส่งเลริมหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมโปร่งใลมีหลักธรรมๆภิบาล
3. โครงการประขุมซักซ้อมและการให้ความร้โนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โโ/V

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป
หลักการและเหตุผล ตามที,สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน 

ป.ป.ซ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (เก!65ก ิI V 7 โลกรเวลเ'6ก^/\ร565ร๓6ก1 :ก7\) เนืองจากปัญหาที่ 
เกิดข้ึนในสังคมเก่ียวกับหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการดำเนินงานท่ีไมโปร่งใส มีการบริหารงาน 
อย่างไม,มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพถุติมิขอบเกิดขึ้นอย่าง 
มากมาย ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล ซ่ึงการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (17/4) เป็นเคร่ืองมือที,มี 
เนื้อหาการสำรวจเก่ียวกับการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส การปฏิบัติหน้าท่ี 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามจรรยาบรรณ การบริหารงานอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการจ่าย 
หรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
2. เพ่ือปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิขอบในการปฏิบติงาน 

ของบุคลากร
3. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิขอบ
เป้าหมาย หน่วยงานมิความร้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ตัวช้ี'วัด (X? เร) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสได้คะแนน 86 คะแนน
ปัจจัยส่ความสำเร็จ ([458) ผู้บริหาร และพนักงานให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
งบประมาณดำเนินการ -

ขั้นตอน /  การดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับ 

ผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม ี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดประขุมซักซ้อมและการให้ความรูในการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 17/4

* * สผง.
ทุกหน่วยงาน

2. กำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามา 
ตอบข้อมลตามระยะเวลาท่ีกำหนด

* * สผง.

3. สอบทานข้อมลก่อนน่าเข้าระบบ * สผง.
4. รายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

ตามแบบวัด * *
สผง.

5. ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด * *

สผง.

6. การฃอช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อคณะท่ีปรึกษา 
การประเมิน * *

สผง.
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กลยุทธ์ท่ี 3 ล่งเลริมหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมโปร่งใลมีหลักธรรมาภิบาล
4. โครงการจัดอบรมปฏิบัติธรรมเร่ืองคุณธรรมและการประพฤติปฏิบัติตนท่ีดี

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป
หลักการและเหตุผล เนื่องจากสภาพปัญหาสังคมปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกิดปัญหาในการ 

ดำเนินชีวิต สภาพร่างกายมีความเส่ือม หรือไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพของปัญหาได้ 
ก็จะทำให้สภาพจิตใจมืความเสื่อมลง มีความเครียดมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสุขภาพกาย นำหลักธรรมมาใข้ในการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว 
อันจะเปันประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปลูกฝืงคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม

2. เพ่ือให้พนักงาน เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน
3. เพ่ือยึดม่ันหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในการดำรงชีวิต
4. เพ่ือก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีในการอยุในสังคม มีจิตใจเก้ือกล สงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เป๋า,หมาย พนักงานมีคุณธรรม และประพฤติปฏิบัติตนดี
ตัวช้ี'รัด (เ^เร) พนักงานทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ( เ ^ ) ผับริ,หาร และพนักงานให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
งบประมาณดำเนินการ -

ขั้นตอน /  การดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับ 

ผิดขอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ขออนุมัติโครงการ * *
2. ติดต่อวิทยากร *
3. จัดทำรายซ่ือพนักงานเข้าอบรม *
4. เตรียมเอกสารประกอบการอบรม *

สพบ.

5. ดำเนินการอบรมพนักงาน * * * *
6. รายงานผลการอบรม *
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กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมโปร่งใฝ็มีหลักธรรมาภิบาล
5. โครงการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป
หลักการและเหตุผล เน่ืองจากรัฐวิสาหกิจต้องดำเนินการตามหลักการ และแนวทางการกำกับดูแล กิจการท่ีดี 

ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕:๖๒ และได้ถูกกำหนดให้มีการประเมินรัฐวิสาหกิจด้านการกำกับ 
ดูแลกิจการที่ดี ((ะ(วโเว0โล16 6 (^ 6 โกลก06 : 06) ตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยต้องมีการดำเนินการ 
ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน ดังน้ัน ขสมก. จึงต้องมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแล 
กิจการท่ีดี

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีให้เป็นป้จจุบัน
2. เพ่ือประกาศใช้ ยืดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิความย่ังยืน

เป้าหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีมีการปรับปรุง
ตัว'ช้ีวัด (X?!) มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
ป้จจัยส่ความสำเร็จ (Xร[ะ) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (06) และองค์การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
งบประมาณดำเนินการ -

ขั้นตอน /  การดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับ 

ผิดขอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม ี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุมพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแล 
กิจการท่ีดี

* - คณะอนุ 
กรรมการ 0 ว ้

- คณะทำงาน
- สจท.2. ร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี *

3. นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ 
เพ่ือขอความเห็นชอบ และลงนามประกาศ

*

4. ประกาศใช้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การ *
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กลยุทธ์ที' 3 ส่งเสริมหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมโปร่งใลมีหลักธรรมาภิบาล
6. โครงการทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป
หลักการและเหตุผล นิจจุบันรัฐวิสาหกิจ ได้ถูกกำหนดให้มืการประเมินรัฐวิสาหกิจด้านการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

(0๐โ|วอโล16 0อห6๓3ก06 ะ 03) ต าม เก ณ ฑ  ก า ร ป ร ะ เม ิน ข อ ง ส 0าน 'ก งาน  
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งต้องมีการดำเนินการทบทวนคู่มือการกำกับ 
ดูแลกิจการทีดี ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน 
ดังน้ัน ฃสมก. จึงมีการทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือทบทวนคู่มีอการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
2. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้เป็นนิจจุบัน มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ 

ทิศทางขององค์กร และเกณฑ์การประเมินรัฐวิสาหกิจ
เนิาหมาย ค่มีอการกำกับดูแลกิจการท่ีดีมีการปรับปรุง
ตัวช้ีวัด (X?!) มีดู่มือการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
นิจจัยสู่ความสำเร็จ (Xร^) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (0 0  และองค์การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
งบประมาณดำเนินการ -

'ขั้นตอน /  การดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับ 

ผิดโ)อบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม ี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประขุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทำดู่มือ * - คณะอนุ 
กรรมการ 0 5

- คณะทำงาน
- สจท.

2. ร่างค่มีอการกำกับดูแลกิจการท่ีดี *
3. นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ 

เพ่ือขอความเห็นขอบ และลงนามประกาศ
*

4. ประกาศใช้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การ *



โครงการหน้า 17

กลยุทธ์ที 3 ส่งเฝ็ริมหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมโปร่งใฝีมีหลักธรรมาภิบาล
7. โครงการทบทวนคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป
หลักการและเหตุผล ปีจจุบันรัฐวิสาหกิจได้ถูกกำหนดให้มีการประเมินรัฐวิสาหกิจด้านการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

((ะโวโเว๐ โล1:6 6๐ ห 6โก3ท 06 : 0 6 )  ต า ม เก ณ ฑ 'ก า ร ป ร ะ เม ิน ข อ ง ส 0าน"กงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งต้องมีการดำเนินการทบทวนคู่มือจริยธรรม 
และจรรยาบรรณของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน ดังน้ัน ขสมก. จึงต้องมีการทบทวนคู,มือ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือทบทวนคูมื่อจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน
2. เพ่ือเป็นหลักยึดม่ันคุณธรรมจริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้เป็นป้จจุบัน ม ีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ 

ทิศทางขององค์กร และเกณฑ์การประเมินรัฐวิสาหกิจ
เป้าหมาย มีค ู่มอีจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานมีการ 

ปรับปรุงแกไข
ตัวขีวั้ด (*ค) มีคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณฉบับปรับปรุงใหม่
ป้จจัยส่ความสำเร็จ (1456) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (0 6 )  และองค์การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
งบประมาณดำเนินการ -

ขั้นตอน /  การดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับ 

ผิตขอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประขุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทำค่มีอ * - คณะอนุ 
กรรมการ 0 6

- คณะทำงาน
- สจท.

2. ร่างค่มีอจริยธรรมและจรรยาบรรณ *
3. นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ 

เพ่ือขอความเห็นชอบ และลงนามประกาศ
*

4. ประกาศใช้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การ *
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กลยุทธ์ท่ี 4 ป้องกันและปราบปรามการทจริตประพฤติมิชอบ
1. โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการต่อต้านการทุจริต และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป
หลักการและเหตุผล การทุจริตในสังคมไทยส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล เนินอุปสรรคสำคัญต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติรูปแบบ องค์การขนส่งมวลขน 
กรุงเทพได้ตระหนักถึงความสำคัญของป้ญหา ดังน้ัน การปลุกจิตสำนึก ป้องกัน 
ปราบปราม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เข้มแข็ง และมิประสิทธิภาพ 
จึงไต้จัดทำโครงการอบรมให้ความร ู้เร่ืองการต่อต้านการทุจริต และความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ 
วัฒนธรรมสุจริต ให้ตระหนักรู้เร่ืองความซ่ือสัตย์สุจริต ป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต

2. เพ่ือหาแนวทางในการประสานความร่วมมือของหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิป้ติงาน

3. เพ่ือให้พนักงานมิความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับมาตรการป้องกันการทุจริต 
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เป้าหมาย พนักงานในองค์กรมิความร ู้ และความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต และความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตัวชีวั้ด (X?!) จัดอบรมอย่างน้อยจำนวน 2 รุ่น
ป้จจัยสู่ความสำเร็จ (X5 0 1. พนักงานท ีเ่ข้าร่วมการอบรมมิความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายท ี่เก่ียวข้อง 

กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมชิอบในการปฏิบ้ต งิาน
2. พนักงานท่ีเข้ารับการอบรมตระหนัก และให้ความสำคัญในการประพฤติ 

ปฏิษัตตินโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมรวมท้ังหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ตลอดจนม ิส่วนร่วมในการเฝ็าระวัง และการตรวจสอบการทุจริต 
และประพฤติมชิอบในการปฏิบต งิาบ

งบประมาณดำเนินการ -

ขั้นตอน /  การดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับ 

ผิดซอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม ี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ขออนุมิติโครงการ * *
2. ติดต่อวิทยากร *

3. จัดทำรายซ่ือพนักงานเข้าอบรม *

4. เตรียมเอกสารประกอบการอบรม * สพบ.
5. ดำเนินการอบรมพนักงาน * * * *
6. รายงานผลการอบรม *
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กลยุทธ์ท่ี 4 ป้องกันและปราบปรามการทจริตประพฤติมิชอบ
2. การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป
หลักการและเหตุผล ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการท่ีดีองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพควรขจัดความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผลและเป็น 
อ ิส ระอย ่างเท ่าเท ียมก ัน เพ ือป ระโยชน ์ขององค ์กรโดยรวม เป ็น สำค ัญ  
ซื่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ และอาจน่าไปสู่การทุจริต ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏินัติหน้าท่ีเป็นไปด้วย 
ความโปร่งใสไม่ก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุด 
แก,องค์การ จึงต้องมีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้พนักงานทุก 
ระดับในองค์การถือปฏินัติ

วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏินัติหน้าท่ีของพนักงานขององค์การ ให้เป็นไป 
ด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็น 
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

๒. เพ่ือให้พนักงานขององค์การ ใช้เป็นแนวทางในการรายงานความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์โดยให้พนักงานและผู้บริหารได้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์

๓. เพ่ือสนับสนุนระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในขององค์กรให้มี 
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย มีระบบการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตัวข้ีวัด (X?!) พนักงานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ครบทุกคน 100 0๒
ป้จจัยสู่ความสำเร็จ ( เ ^ ) หน่วยงานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกหน่วยงาน
งบประมาณดำเนินการ -

ขั้นตอน /  การดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับ 

ผิดขอบต.ค. พ .ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม ี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พนักงานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ * * * * * * * * * * * * - สจท.
- พนักงาน 

ทุกคน
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กลยุทธ์ท่ี 4 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
3. การรายงานผลการดำเน ินงานเงินขาดบัญชี และหรือเจ ้าหน้าท ี่ของรัฐ (ขสมก.) กระทำการทุจริต

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป
หลักการและเหตุผล การรายงานผลการดำเนินงานเงินขาดบัญชี และ หรือเจ้าหน้าที,ของรัฐ (ขสมก.) กระทำ 

ทุจริต เป็นปีจจัยในการขับเคล่ือนเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ซ่ือสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
องค์การมีความจำเป็นในการวางกรอบแนวทางการายงานผลการดำเนินงานท่ีสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์และตอบสนองต่อการแกิไฃป้ญหาในเขิงรุก จำเป็นต้องเน้นความซ่ือสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิขอบ
2. เพ่ือปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติการเขิงรุกด้าน 

การป้องกันการทุจริต
3. เพ่ือให้เกิดการยอมรับ และเฃ่ือม่ันในการป้องและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เป้า,หมาย จำนวนคร้ังท่ีรายงานต่อเดือน
ตัวข้ีวัด (เ^เร) เดือนละ 1 คร้ัง
ป้จจัยส่ความสำเร็จ (Xรธ) พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการกระทำการทุจริต
งบประมาณดำเนินการ -

ขั้นตอน /  การดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับ 

ผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน 
เงินขาดบัญชี และหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ขสมก.) 
กระทำการทุจริต

* * * * * * * * * * * * สจท. 
สผอ. 

ขดร.!-ร
2. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ * * * * * * * สจท. 

สผอ. 
ขดร.!-ร

3. เก็บข้อมูลกระทำการทุจริต * * * * * * * * * * * * สจท. 
สผอ. 

ขดร.!-ร
4. สรุปรายงานผล * * * * * * * * * * * * สจท.
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กลยุทธ์ 4 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
I4. การเผยแพร่ความรู้เร่ืองการต่อต้านการทุจริต การป้องกันการทุจริต

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป
หลักการและเหตุผล ป้จจุบันป้ญหาการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นป้ญหาเรื้อรัง และสลับซับซ้อนมากย่ิงข้ึน ส่งผล 

กระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้น ๆ 
ที่ชัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนืองจากเกิดขึ้น 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพได้ตระหนักถึงความสำคัญของ 
ปัญหา ดังน้ัน การปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่ความร ูเ้ร่ืองการต่อต้านการ 
ทุจริต การป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริต การป้องกันการทุจริต
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการต่อต้านการทุจริต การป้องกันการทุจริต
3. เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมสุจริต

เป้าหมาย พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการต่อต้านการทุจริต การป้องกันทุจริต
ตัวช้ี'วัด (เ^ เร ) ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2 รุ่น
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (^ 5 [ะ) พนักงานม ีความร ูค้วามเข้าใจเร่ืองการต่อต้านการทุจริต กา'รป้องกันการทุจริต
งบประมาณดำเนินการ -

ขั้นตอน /  การดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับ 

ผ ิด ชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ขออนุมีติ'โครงการ *
2. ติดต่อวิทยากร *

3 .  จัดทำรายช่ือพนักงานเข้าอบรม * สพบ.4. เตรียมเอกสารประกอบการอบรม *

5. ดำเนินการอบรมพนักงาน * * * *
6. รายงานผลการอบรม *
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนากำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กรมาตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ พัฒนากำกับดู่แลกิจการที่ดีและการนำองค์กร
1. โครงการการเผยแพร่นโยบาย และแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และการนำองค์กร

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป
หลักการและเหตุผล การกำกับดูแลกิจการท่ีดี กำหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องมีการบริหารจัดการอย่างมี 

ประสิทธิภาพ โปร่งใส เปดิเผย ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะความซ่ือสัตย์สุจริต ตังน้ัน จีงด้องเผยแพร่นโยบาย และ 
แนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และการนำองค์กร ให้ผู้บริหาร และพนักงาน 
ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปเปีนแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถุกต้อง

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
และการนำองค์กร

2. เพ่ือให้พนักงานรับทราบและนำไปใข้เปีนแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี
เป้าหมาย มีนโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
ตัว ช้ีวัด (ผท)ุ การเผยแพร่นโยบาย และแผนการดำเนินงานท่ัวถึงทุกหน่วยงานใน ขสมก.
ป้จจัยสค่วามสำเร็จ ( เ ^ ) พนักงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
งบประมาณดำเนินการ -

ขั้นตอน /  การดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับ 

ผิด'ชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ดำเนินการเผยแพร่นโยบาย และแนวทาง 
ปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และการนำ 
องค์กรบนเว็บไซต์องค์การ

* * * * * * * - คณะอนุ 
กรรมการ 0 6

- สท?!.
- สผอ.
- สจท.

2. ติดบอร์ดประซาสัมพันธ์ข่าวเผยแพร่นโยบาย * * * * * * * - สผอ.

และแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการท่ีดี - ขดร.!-8
และการนำองค์กร
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กลยุทธ์ พัฒนากำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร
2. โครงการการดำเนินงานตามกรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และการนำองค์กร

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป
หลักการและเหตุผล ดว้ยองคก์ารมกีารเผยแพรน่โยบายการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี และการนำองค์กร 

ใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานรบัทราบและยดึถอืปฏบิตัใิหเ้ปน็ 
แนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ เพือ่ใหเ้ปน็องค์การทีม่กีารบริหาร 
จดัการการกำกบัดูแลกจิการท่ีด ี  ด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์ 1 . เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติหน้าท่ีตามกรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
ด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต

2. เพ่ือเป็นการปองกันไม่ให้พนักงานประพฤติมีชอบ
เปาหมาย มีระบบการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
ตัวช ี ้ 'รัด มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลท่ีดี และประชุมติดตามงาน 

ไตรมาสละ 1 คร้ัง
ปีจจัยสู่ความสำเร็จ ( เ^ ) พนักงานทุกระดับใหค้วามร่วมมือและยึดถือปฏิบัติตามกรอบนโยบายการกำกับ 

ดูแลกิจการท่ีดี
งบประมาณดำเนินการ -

ขั้นตอน /  การดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับ 

ผิด'ซอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินงานตามกรอบ 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และการ 
นำองค์กร

* * * * * * *
- สจท.

2. หนว่ยงานรายงานผลการดำเนินงานตาม 
แผนการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

* * * * * * * - ทุกหน่วยงาน
- สจท.

3. รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนการ 
กำกับดูแลกิจการท่ีดี ต่อท่ีประชุม 
คณะอนุกรรมการ ^ 6 )

* * * * - สจท.


