
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG)  

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 



 

แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญในการน าไปสู่การมี

ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   

โดยการมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์การในระยะยาวอย่างยั่งยืน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ 
 

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมให้องค์การมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจากปีที่ผ่านมา  

และด าเนินการจัดท าแผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมให้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีการก ากับดูแลและการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมในการด าเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

  วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณธรรม และยุติธรรมกับพนักงานทุกระดับ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานองค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนา พร้อมมีจิตส านึกการให้บริการ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมาย 
 

1. มีแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง จนยึดถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านธรรมาภิบาล 

2. มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้องค์การมีการบริหารจัดการที่ดี และยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีการด าเนินงาน อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างการยอมรับ ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
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  เพ่ือให้การด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี สามารถบรรลุผลเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 

ดังนี้ 
 

  กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหารและพนักงาน 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้กับผู้บริหารและพนักงาน 

2. เพ่ิมความเข้มแข็งด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี 

1. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

2. จัดท าแผนแผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

3. การด าเนินงานเขตการเดินรถโปร่งใสเพ่ือความโปร่งใสและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรในปี 2562 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร 

 

กลยุทธ์ที่ 3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

1. การจัดท ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2. การประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสีย 

3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) 

4. ความปลอดภัยของผู้โดยสารและประชาชน 

5. โครงการ “ทีมเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ” 

 

 

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



หน่วยงาน
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. รับผิดชอบ

1   สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแล

กิจการที่ดีให้กับผู้บริหารและพนักงาน

 - ส่ือสารเผยแพร่ให้พนักงานตระหนักและเห็นความส าคัญ  - ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน  - ให้บุคลากรขององค์การ สจท.,
ของการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขององค์การ มีความตระหนักและให้ความส าคัญ รับทราบและถอืปฏิบัติ สพบ.

กบัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี ทุกคน
2   เพิ่มความเขม้แขง็ด้านการส่ือสารประชาสัมพันธ์

  - จดัท าบทความเกี่ยวกบัเร่ือง (CG) เผยแพร่ภายใน  - ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั  - พนักงานทุกคน สผอ.
องค์การทุกไตรมาส การก ากบัดูแลกจิการที่ดี ด้วยการให้ ถอืปฏิบัติ

พนักงานร่วมกจิกรรมตอบปัญหา

  - จดัท ากจิกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกบั (CG) ได้แก่  - บุคลากรในองค์การมีส่วนร่วมใน  - พนักงานทุกคน สพบ.

การอบรม/สัมมนา Website เป็นต้น ให้กบักรรมการ กจิกรรม (CG) 
ผู้บริหาร และพนักงาน
  - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี  - สร้างบรรยากาศและให้ความรู้เร่ือง  - พนักงานทุกคน สผอ.

ในการอบรม/สัมมนาบุคลากรของ ขสมก. มีการเปิด VCD การก ากบัดูแลกจิการที่ดีในองค์กร สพบ.
ความรู้เกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการที่ดีในช่วงพิธีเปิด
หรือกอ่นเขา้สู่เนือ้หาหลักสูตรของการอบรม/สัมมนา
ของ ขสมก.

แผนงาน/กจิกรรมการด าเนินงานการก ากบัดูแลกจิการที่ดี (CG) ขสมก. ปีงบประมาณ 2562

กลยทุธ์ที่ 1 สร้างความรู้ความเขา้ใจกบัผู้บริหารและพนักงาน

ล าดับ แผนงาน/กจิกรรม
ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด



หน่วยงาน

ตค. พย. ธค. มค. กพ.มีค. เมย.พค.มิย. กค. สค. กย. รับผิดชอบ

1 ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการก ากบัดูแล  - สามารถติดตามแผนฯ เป็นราย คณะอนุกรรมการ

กจิการที่ดี (CG) ขสมก. ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสและน าผลมาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการที่ดี

2 จดัท าแผนการก ากบัดูแลกจิการที่ดี (CG) ขสมก.ประจ าปี 2563

 - จดัท าและน าเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การ  - มีแผนการด าเนินงานด้านการก ากบัระดับคะแนนการประเมิน คณะอนุกรรมการ

มีการก ากบัดูแลกจิการที่ดี ให้ความเห็นชอบ ดูแลกจิการที่ดีมีประสิทธิภาพ สูงกว่าปีที่ผ่านมา

 - เสนอคณะกรรมการองค์การฯ ขสมก. ให้ความเห็นชอบ

3 การด าเนินงานเขตการเดินรถโปร่งใสเพื่อความโปร่งใสและ
ป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์การในปี 2562
เขตการเดินรถที่ 1 - 7 
 - ก าหนดแนวทางการปฏิบัติโครงการ "เขตการเดินรถโปร่งใส"  - เพื่อให้มีระบบการติดตามการ เขตการเดินรถที่ 1-8 มีผล ขดร. 1-8

ตรวจสอบป้องกนัการทุจริตในองค์กร การประเมินตามมาตรฐาน
 - ผอ.ขดร.6 บรรยายการด าเนินกจิกรรมเขตการเดินรถโปร่งใส ที่สนับสนุนให้เกดิความโปร่งใส ขสมก. โปร่งใส และรายงาน
ให้กบัเขตการเดินรถ 1 - 7 และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงานครบถว้น
 - ประสานทุกหน่วยประชาสัมพันธ์ การจดัท าโครงการน าร่อง ทุกด้านทุกไตรมาส ผลงาน
 "เขตการเดินรถโปร่งใส" ในแต่ละเดือน/ปีดีขึ้น
 - แต่งต้ังคณะท างานก าหนดมาตรฐาน "เขตการเดินรถโปร่งใส"
 - จดัท าบันทึกขอ้ตกลงร่วมกนัและประกาศเจตจ านง

แผนงาน/กจิกรรมการด าเนินงานการก ากบัดูแลกจิการที่ดี (CG) ขสมก. ปีงบประมาณ 2562

กลยทุธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการที่ดี

ล าดับ แผนงาน/กจิกรรม
ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด



หน่วยงาน
ตค. พย. ธค. มค. กพ.มีค. เมย.พค.มิย. กค. สค. กย. รับผิดชอบ

 - ชี้แจงรายละเอยีดและท าความเขา้ใจกบัผู้บริหาร
และพนักงาน
 - อบรมแนวทางปฏิบัติ
 - สร้างระบบการเปิดเผยขอ้มูล เช่น การปิดประกาศ
ให้พนักงานทราบ
 - การด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติโครงการน าร่อง
"เขตการเดินรถโปร่งใส"
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4. วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
5. คุณธรรมในการท างานในหน่วยงาน
 - ติดตามความคืบหน้าการน าโครงการน าร่องไปปฏิบัติ

 - สรุป รายงาน ทบทวน แผนการด าเนินงาน พร้อมกบั

   ติดตามผลการปฏิบัติงาน

 - ประเมินผล ปรับปรุง แกไ้ข ขอ้ผิดพลาดในการจดัท า

   โครงการน าร่อง

แผนงาน/กจิกรรมการด าเนินงานการก ากบัดูแลกจิการที่ดี (CG) ขสมก. ปีงบประมาณ 2562
กลยทุธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการที่ดี

ล าดับ แผนงาน/กจิกรรม
ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด



หน่วยงาน

ตค. พย. ธค. มค. กพ.มีค. เมย.พค.มิย. กค. สค. กย. รับผิดชอบ

4  ส่งเสริมให้บุคลากรมีการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณขององค์กร

  - คัดเลือกพนักงานดีเด่นประจ าปี  - เพื่อเป็นแบบอยา่งกบัพนักงาน คัดเลือกแล้วเสร็จภายใน คณะกรรมการ

มีการประพฤติปฏิบัติตามประมวล ก าหนด คัดเลือกพนักงาน

จริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร ดีเด่น, สจท.

 - จดัท ากจิกรรมจติอาสาในสถานที่ต่างๆ อทุิศเวลาเพื่อ  - เพื่อเป็นการส่งเสริม การกระท าส่ิงทีอ่ยา่งน้อย หน่วยงานละ ขดร. 1-8

สาธารณะประโยชน์ต่อส่วนร่วม ดีงามกลับคืนสู่สังคม 1 คร้ัง/ปี

แผนงาน/กจิกรรมการด าเนินงานการก ากบัดูแลกจิการที่ดี (CG) ขสมก. ปีงบประมาณ 2562

กลยทุธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการที่ดี

ล าดับ แผนงาน/กจิกรรม
ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด



กลยทุธ์ที่ 3  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การจดัท ารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ พนักงานทุกคนไม่มีความขดัแยง้

ในองค์การ ทางผลประโยชน์
2 การประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสีย

 - ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร พนักงานมีความสุขในการท างาน ผลความพึงพอใจมีคะแนนสูงกว่า สจท.
ปีที่ผ่านมา

 - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารองค์การ
         - การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ เพื่อน าขอ้บกพร่องมาปรับปรุง ผลการประเมินมีคะแนนสูงกว่า สผง.
           รถโดยสารโดยหน่วยงานภายนอกองค์การ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ปีที่ผ่านมา

         - การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ เพื่อน าขอ้บกพร่องมาปรับปรุง ผลการประเมินมีคะแนนสูงกว่า ขดร. 1-8
           รถโดยสารโดยหน่วยงานภายในองค์การ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ปีที่ผ่านมา

3 การเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ขอ้มูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
มาตรา 9 (8)
        - การปรับปรุงห้องขอ้มูลขา่วสาร ผู้ใช้บริการมีความสะดวก สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ สบจ.,

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 สผอ.
4 ความปลอดภัยของผู้โดยสารและประชาชน ผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยในการ  - จ านวนอบุัติเหตุฝ่ายผิดต่ ากว่า ขดร. 1-8,

       - การรณรงค์ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง 8 คร้ัง/ล้าน กม.บริการ สบด.
5 โครงการ "ทีมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ"  - เพื่อให้เกดิความรัก ความสามัคคี  - จ านวนคร้ังของการร้องเรียน

       - การสร้างการท างานเป็นทีม สนับสนุนการท างานเป็นทีม และเพิ่มการให้บริการ ลดลงจากเกณฑ์ ขดร. 1-8,
ประสิทธิภาพการให้บริการ ที่ก าหนด 2 คร้ัง/ล้าน กม. สบด.
 - สนับสนุนพนักงานกระท าความดี
ขวัญก าลังใจ จงูใจในการท างาน

สจท.

แผนงาน/กจิกรรมการด าเนินงานการก ากบัดูแลกจิการที่ดี (CG) ขสมก. ปีงบประมาณ 2562

ล าดับ แผนงาน/กจิกรรม
ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
หน่วยงาน

รับผิดชอบ


