
รายงานผลการดำเนินการตามแผน/กิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565 
รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์กรให้มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรม 

ลำดับ รายการโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
ผลการดำเนินการ หมายเหตุ รอ

รายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

กลยุทธ์ 1 การปรับความคิดปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม ในการต่อต้านทุจริต 
พอเพียง วินัย สุจริตจิตอาสา 

        

1 จัดอบรมบุคลากรเป็นคนดีคนเก่ง
คนกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 

_   √    
    
    อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน 

 

2 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ _   √   
3 
 

จัดต้ังชมรมจิตอาสา ขสมก. _   √   

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรมมีสำนึกในการต่อต้าน 
การทุจริต 

        

1 
 
 

จัดทำโครงการคัดเลือกและทัศน
ศึกษาพนักงานดีเด่น 
 

8,560,000 -  √   - ตามคำส่ังองค์การท่ี 217/2565  
  ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2565  
  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา 
  กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทาง 
  การคัดเลือกพนักงานดีเด่น แต่งต้ัง 
  คณะทำงานคัดเลือกพนักงานดีเด่น 
  สนญ. และแต่งต้ังคณะทำงาน 
  คัดเลือกพนักงาน ดีเด่น ขดร. 1-8 

 

  

 



2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์กรให้มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรม 

ลำดับ รายการโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
ผลการดำเนินการ หมายเหตุ รอ

รายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

2 จัดทำประกาศชมเชยพนักงานท่ี
กระทำความดี 
 

_   √   ขดร.1-8 และสำนักการเจ้าหน้าท่ี  
จัดทำประกาศชมเชยพนักงานท่ี
กระทำความดี รวม จำนวน 893 คน 

 

3 จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริต 
ของผู้บริหารองค์การคนปัจจุบัน 
และปีปัจจุบัน ร่วมกับบุคลากร 

_    √  องค์การมีการประกาศองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ เรื่องเจตจำนงสุจริต 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ณ วันท่ี 
10 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมหน่วยงานให้เป็นองค์กร
แห่งคุณธรรม โปร่งใสมีหลัก 
ธรรมาภิบาล 

        

1 โครงการเขตการเดินรถโปร่งใส _   √   อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน  
2 
 
 

การเผยแพร่ความรู้เรื่อง 
คุณธรรมโปร่งใส หลักธรรมา 
ภิบาล 

_   √   - องค์การมีการประกาศองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ เรื่องเจตจำนงสุจริต 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ณ วันท่ี 
10 มกราคม พ.ศ. 2565 
- อยู่ระหว่างงดำเนินการตามแผน 

 

 

 

 

 



3 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์กรให้มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรม 

ลำดับ รายการโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
ผลการดำเนินการ หมายเหตุ รอ

รายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

3 การประชุมซักซ้อมและการให้
ความรู้ในการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส ITA 

_   √   - หนังสือ สผง.027/2565 วันท่ี 11  
กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมเรื่อง 
แนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ 2565 
- หนังสือ สผง.036/2565 วันท่ี 11  
มีนาคม 2565 ประชุมหารือแนว
ทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ITA และ EIT เมื่อวันท่ี 
16 มีนาคม 2565  

 

4 จัดอบรมปฏิบัติธรรมเรื่อง 
คุณธรรมและการปฏิบัติตนท่ีดี 

_   √   อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน  

5 การทบทวนนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี 
 
 
 

_   √   องค์การมีการประกาศองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ เรื่องนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการท่ีดีขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 
2565  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์กรให้มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรม 

ลำดับ รายการโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
ผลการดำเนินการ หมายเหตุ รอ

รายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 การทบทวนคู่มือการกำกับดูแล
กิจการท่ีดี 

_   √   คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ 
มมีติเห็นชอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการ
ท่ีดี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2565  
เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2565   

 

7 
 

การทบทวนคู่มือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน 

_   √   คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ 
มีมติเห็นชอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการ
ท่ีดีในการประชุมครั้งท่ี 6 2565  
เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2565   

 
 

กลยุทธ์ 4 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 

        

1 การอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ต่อต้านการทุจริต และความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

_   √   อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน  

2 การรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
 
 

_   √   ทุกหน่วยงานให้พนักงานทุกคนรายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
และจัดส่งให้ สจท. เพื่อสรุปรายงาน 
จากการรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ วันท่ี 1 ต.ค. 64 -วันท่ี 31 
มีนาคม 2565 โดยพนักงานจำนวน 
232 คนไม่มีผู้ใดขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 
 

 



5 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์กรให้มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรม 

ลำดับ รายการโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
ผลการดำเนินการ หมายเหตุ รอ

รายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

3 การรายงานผลการดำเนินงาน 
เงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐ (ขสมก.) กระทำการทุจริต 

_   √   องค์การมีหนังสือ ขสมก. 111/2565 
ลงวันท่ี19 มกราคม  
2565 รายงานการติดตามผลกรณี 
เงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุจริต 

 

4 การเผยแพร่ความรู้เรื่อง 
การต่อต้านการทุจริต การ 
ป้องกันการทุจริต 
 
 

_   √   อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน  

 พัฒนากำกับดูแลกิจการท่ีดีและ
การนำองค์กร 

        

1 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร่นโยบายและ 
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ
ท่ีดี และการนำองค์กร 

_   √   - องค์การมีการประกาศองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ เรื่องการเผยแพร่ 
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแล
กิจการท่ีดี และการนำองค์กร เมื่อวันท่ี 
31 มีนาคม 2565 
- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์กรให้มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรม 

ลำดับ รายการโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
ผลการดำเนินการ หมายเหตุ รอ

รายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

2 การดำเนินงานตามกรอบนโยบาย 
การกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการ
นำองค์กร 
 
 
 
 
 

_   √   มีการรายงานผลการดำเนินงาน          
ตามกรอบนโยบายการกำกับดูแล
กิจการท่ีดีและการนำองค์กร ในการ
ประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 18 
ก.พ. 65 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 7 มี.ค. 
65 ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 14 มี.ค. 65 
ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 11 เม.ย. 65   
 

 

 


