
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
กลยุทธ์ท่ี 1 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 

ลำดับที่ แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงานตามแผน 
การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 

การสื่อสารเผยแพร่ความรู้
เก ี ่ยวก ับการกำกับด ูแล
กิจการที ่ดีในวารสารล้อ
หมุน 

 
 
 

ต้ังแต่ ต.ค. 62 ถึง 
ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
 
 

สผอ. นำข่าวสารขององค์การในด้านต่าง ๆ มาเผยแพร่
ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ขสมก. รับรู้และมีความ
เข้าใจการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์การใน
วารสารล้อหมุน 

สผอ. ได้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารขององค์การใน
วารสารล้อหมุนทุกเดือน เช่น เดือน ธันวาคม 2562
และเดือน มกราคม 2563   
    - ผู้บริหาร ขสมก.ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล  
    - ผู้บริหารร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) โครงการ พม. ใส่ใจผู้สูงวัยเดินทาง
สุขใจไปกับ ขสมก.     
    - ขดร.1-8 ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และมีการ
ประเมินผลการดำเนินงานประจำเดือน     
    - กระทรวงคมนาคมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการปรับปรุงแผนฟื้นฟกูิจการ ขสมก. 
    - บอร์ด ขสมก. ตรวจเยี่ยมอู่แสมดำ ขดร.5 และ              
อู่บรมราชชนนี ขดร.6 และตรวจเยี่ยม
สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เป็นต้น 

 

 



 
 

ลำดับที่ แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงานตามแผน 
การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
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การเผยแพร่ใหค้วามรู้
เกี่ยวกับ การกำกับดูแล
กิจการท่ีดี การทุจริตคอร์
รัปชันให้กับผู้บริหาร
พนักงานในช่วงพิธีเปิด
หรือก่อนเข้าสู่เนื้อหา
หลักสูตรของการอบรม 
สัมมนาของ ขสมก. 
 

ต้ังแต่ ต.ค. 62 ถึง 
ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพบ. ได้ดำเนินการจัดอบรม/สัมมนา อาทิเช่น 
- สัมมนาเร ื ่อง “การขับเคลื ่อนยุทธศาสตร ์ ทุน
มนุษย์” สำหรับหัวหน้างานระดับ 5 ขึ้นไป เมื่อวันท่ี 
23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก 
- อบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะการขับรถโดยสาร” 
สำหรับ พกส. ที่ประสงค์เปลี่ยนหน้าที่เป็น พขร. ท่ี
จะปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารใหม่ขององค์การ เมื่อ
วันท่ี 6 ธ.ค. 62 - วันท่ี 20 ม.ค. 63 
- อบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)” สำหรับผู้บริหาร
ระดับ 6 ข้ึนไป เมื่อวันท่ี 9-10 กันยายน 2563 

สพบ. ได้นำเสนอ วิดิทัศน์ การกำกับดูแลกิจการท่ีดี  
การทุจริตคอร์รัปชัน ช่วงก่อนการอบรมสัมมนาเผยแพร่
ให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงาน ขสมก. ทุกหลักสูตร
ท่ีมีการจัดอบรม 

 
 

 



 

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ 

ลำดับที่ แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน

ตามแผน 
การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 

การจัดทำโครงการเขตการ
เดินรถโปร่งใส เขตการเดิน
รถท่ี 1-8 
- การบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้ังแต่ ต.ค. 62 ถึง 
ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสรรหาอัตรากำลัง (พขร. พกส.) 
- ประชาส ัมพ ันธ ์การร ับสม ัครบ ุคคลภายนอก               
โดยการเผยแพร่เอกสารการรับสมัครตามสถานท่ี
ราชการ และแหล่งชุมชนต่าง ๆ ปิดประกาศรับสมัคร
บนรถโดยสารประจำทางขององค์การ 
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานองค์การแนะนำ 
ลูกหลาน ญาติพี่น้องมาสมัครเป็น พขร. พกส. 
- เชิญชวนให้ พกส. เปลี่ยนหน้าที่เป็น พขร.  และ
หน่วยงาน สพบ. จัดโครงการฝึกสอนเรียนขับรถ 
- ขดร.6 เปิดโรงเรียนสอนขับรถโครงการ พัฒนา
ทักษะการขับรถโดยสารเขตการเดินรถท่ี 6 
 
 
  

 
- มีบุคคลมาสมัครในตำแหน่ง พขร. พกส.             
อย่างต่อเนื่อง และได้รับการบรรจุ ดังนี ้
ขดร.1  
พขร. จำนวน 58 คน 
พกส. จำนวน 96 คน 
พกส. เรียนขับรถและเปล่ียนหน้าท่ี จำนวน 5 คน 
ขดร.2 
พขร. จำนวน 64 คน 
พกส. จำนวน 102 คน 
พกส. เรียนขับรถและเปล่ียนหน้าท่ี จำนวน 32 คน 
ขดร.3 
พขร. จำนวน 52 คน 
พกส. จำนวน 146 คน 
พกส. เรียนขับรถและเปล่ียนหน้าท่ี จำนวน - คน 
ขดร.4 
พขร. พกส. รวม จำนวน 140 คน 
พกส. เรียนขับรถและเปล่ียนหน้าท่ี จำนวน - คน 
 

 



 

 

ลำดับที่ แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน

ตามแผน 
การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดทำโครงการเขตการ
เดินรถโปร่งใส เขตการเดิน
รถท่ี 1-8 
- การบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้ังแต่ ต.ค. 62 ถึง 
ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสรรหาอัตรากำลัง (พขร. พกส.) 
- ประชาส ัมพ ันธ ์การร ับสม ัครบ ุคคลภายนอก              
โดยเผยแพร่เอกสารการรับสมัครตามสถานท่ีราชการ 
และแหล่งชุมชนต่าง ๆ ปิดประกาศรับสมัครบนรถ
โดยสารประจำทางขององค์การ 
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานองค์การแนะนำ 
ลูกหลาน ญาติพี่น้องมาสมัครเป็น พขร. พกส. 
- เชิญชวนให้ พกส. เปลี่ยนหน้าที่เป็น พขร.  และ
หน่วยงาน สพบ. จัดโครงการฝึกสอนเรียนขับรถ 
 
 
-  

 
ขดร.5 
พขร. จำนวน 53 คน 
พกส. เรียนขับรถและเปล่ียนหน้าท่ี จำนวน 48 คน 
ขดร.6 
พขร. พกส. รวม จำนวน 148 คน 
พกส. เรียนขับรถและเปล่ียนหน้าท่ี จำนวน 30 คน 
ขดร.7 
พขร. จำนวน 53 คน 
พกส. จำนวน 127 คน 
พกส. เรียนขับรถและเปล่ียนหน้าท่ี จำนวน 26 คน 
ขดร.8 
พขร. จำนวน 29 คน 
พกส. จำนวน 84 คน 
พกส. เรียนขับรถและเปล่ียนหน้าท่ี จำนวน - คน 

 

 

 

 



 

 

 

ลำดับที่ แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน

ตามแผน 
การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดทำโครงการเขตการ
เดินรถโปร่งใส เขตการเดิน 
รถท่ี 1-8 
- การบริหารงานบุคคล 
 

ต้ังแต่ ต.ค. 62 ถึง 
ก.ย. 63 
 
 
 
 
 

การสรรหาอัตรากำลัง (พขร. พกส.) 
- ผู้บังคับบัญชาดูแลสอบถามและรับฟังปัญหาของ
พนักงานผู ้ใต้บังคับบัญชาถึงสาเหตุการลาออก 
เพ ื ่อให ้ความช ่วยเหล ือและย ับย ั ้ งการลาออก                
โดยหาทางแก้ไข เช่น การย้ายสายหรือย้ายกองได้ 
กรณีมีปัญหาในสายเดินรถในกองเดินรถ 
 
 

 
- ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อยับยั้ง
การลาออกแล้วปรากฏว่ามี พขร. พกส. ลาออก
น้อยลง ดังนี ้
ขดร.1 
พขร. ลาออก จำนวน 21 คน 
พกส. ลาออก จำนวน 20 คน 
ขดร.2 
พขร. ลาออก จำนวน 8 คน 
พกส. ลาออก จำนวน 16 คน 
ขดร.3 
พขร. ลาออก จำนวน 42 คน 
พกส. ลาออก จำนวน 51 คน 
ขดร.4 
พขร. พกส. ลาออก รวม จำนวน 104 คน 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ลำดับที่ แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน

ตามแผน 
การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดทำโครงการเขตการ
เดินรถโปร่งใส เขตการเดิน 
รถท่ี 1-8 
- การบริหารงานบุคคล 
 
  
 

 
ต้ังแต่ ต.ค. 62 ถึง 
ก.ย. 63 
 
 
 
 
 

การสรรหาอัตรากำลัง (พขร. พกส.) 
- ผู ้บังคับบัญชาดูแลสอบถามและรับฟังปัญหาของ
พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาถึงสาเหตุการลาออก เพื่อให้
ความช่วยเหลือและยับยั้งการลาออกโดยหาทางแก้ไข 
เช่น การย้ายสายหรือย้ายกองได้ กรณีมีปัญหาในสาย
เดินรถในกองเดินรถ 
 

ขดร.5 
พขร. ลาออก จำนวน 33 คน 
พกส. ลาออก จำนวน 24 คน 
ขดร.6 
พขร. พกส. ลาออก รวม จำนวน 71 คน 
ขดร.7 
พขร. ลาออก จำนวน 28 คน 
พกส. ลาออก จำนวน 37 คน 
ขดร.8 
พขร. ลาออก จำนวน 23 คน 
พกส. ลาออก จำนวน 24 คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ลำดับที่ แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงานตามแผน 
การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดทำโครงการเขตการ           
เดินรถโปร่งใส เขตการเดิน                
รถท่ี 1-8 
- ด้านการบริหารสัญญา 
 

ต้ังแต่ ต.ค. 62 ถึง 
ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ตรวจสอบการซ ่อมรถ การสำรองอะไหล่ ท่ี
จำเป็นต้องใช้ในการซ่อมบำรุง 
- คณะกรรมการตรวจการซ่อม ประชุมการตรวจการ
ซ่อมรถโดยสาร และการสำรองอะไหล่ สรุปรายงาน
ทุกเดือน  
- ประชุมร่วมกับบริษัทผู้เหมาซ่อมทุกเดือน เพื่อ
หารือปัญหารถโดยสารควันดำ ประสิทธิภาพการ
ซ่อม การล้างทำความสะอาดรถโดยสาร หาแนวทาง
การแก้ไข 
- กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ควบคุมกำกับดูแลการ
ซ่อมรถให้เป็นไปตามสัญญา เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับ คำส่ัง และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
- คณะทำงานตรวจสอบกำกับดูแลการล้างรถของ
ผู้รับเหมา การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความ
สะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไป
ตามสัญญา 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ ลดอุบัติเหตุและโครงการซ้าย
ตลอดจอดทุกป้าย 
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 
  

ควบคุมการบริหารสัญญาเป็นไปตามสัญญา 
 
 

 

 



 

 

 

ลำดับที่ แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน

ตามแผน 
การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

การจัดทำโครงการเขตการ           
เดินรถโปร่งใส เขตการเดิน                
รถท่ี 1-8 
- ด้านการบริหารเดินรถ 
 

ต้ังแต่ ต.ค. 62 ถึง 
ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแล กำหนดเป้าหมาย
การเดินรถ กำหนดแผนการเดินรถ ติดตามผลการ
ดำเนินงาน ปรับปรุงแก้ไข  
- ควบคุมการใช้เช้ือเพลิง ควบคุมค่าล่วงเวลา  
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ   
- ตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานก่อนปฏิบัติงาน             
- จัดประชุมการประเมินผลการดำเนินงานวาง
แผนการเดินรถเป็นประจำทุกเดือน 
 
 

มีการกำกับดูแลเป้าหมายการเดินรถ แผนการ
เดินรถ ควบคุมการใช้เช้ือเพลิง ควบคุมค่า
ล่วงเวลา ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ การประเมินผลการเดินรถเป็นไป
ตามแผนการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ลำดับที่ แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน

ตามแผน 
การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดทำโครงการเขตการ           
เดินรถโปร่งใส เขตการเดิน                
รถท่ี 1-8 
- ด้านการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 

ต้ังแต่ ต.ค. 62 ถึง 
ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) 
- จัดงานรณรงค์ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ ซ้ายตลอดจอด
ทุกป้าย  
- จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานเป็น
ประจำทุกเดือน 
- จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งในวันขึ้น            
ปีใหม ่
- จัดกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อโรค
ไวรัสโควิด-19 ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงาน ฉีดพ่น
แอลกอฮอล์ สถานท่ีทำงานและรถโดยสาร 
- จัดอบรมความรู้เรื่องอัคคีภัยและซักซ้อมการอพยพ           
หนีไฟ 
- พนักงานร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ตามนโยบาย
สถานท่ีทำงานน่ามอง 
- เขตการเดินรถจัดรถรับส่งประชาชนร่วมงานต่าง ๆ 
- พนักงานเดินรถยืนจุดประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ  
- องค์การจัดกิจกรรม โครงการ ขสมก. ปันสุข  
- เขตการเดินรถจัดกิจกรรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัด 
- ร่วมในการจัดกิจกรรมวันแม่ 
- ร่วมรับการตรวจวัดควันดำรถโดยสารจากกรม
ควบคุมมลพิษ และกรมการขนส่งทางบก 
 

- ฝุ ่น PM 2.5 ลดลง เสริมสร้างบรรยากาศใน
การทำงานท่ีดี 
- การเกิดอุบัติเหตุโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ลดลง 
และลดการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ 
- สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ 
- สถานท่ีทำงานสะอาด พนักงานพึงพอใจ 
- ประชาชนให้ความไว้วางใจในการใช้บริการรถ
โดยสารขององค์การในช่วงการแพร่ระบาดของ
เช้ือโรคไวรัสโควิด-19 
- ประชาชนมีความรู ้ส ึกที ่ด ีก ับองค์การ และ                 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์การ 
- ประชาชนจำนวนมากมาใช้บริการทัวร์กิจกรรม
ไหว้พระ 9 วัด 



 

 

ลำดับที่ แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตามแผน 
การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

2 การส ่ ง เสร ิมให ้บ ุคลากรม ีความ
ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นตัวอย่างที่ดี
มีผลงานเป็นท่ีประจักษ ์
2.1 การคัดเลือกพนักงานดีเด่น 
- ขออนุมัติหลักการโครงการคัดเลือก
พนักงานดีเด่น 
- ประกาศโครงการคัดเลือกพนักงาน
ดีเด่น 
เพื่อแจ้งให้คณะทำงานและพนักงาน
ทราบ 
- คณะทำงาน สนญ. และ ขดร.1-8 
ประช ุมเพ ื ่อดำเน ินการค ัดเล ือก
พนักงานดีเด่น (รับสมัคร) 
- พิจารณาทบทวนผลการคัดเลือก
พนักงานดีเด่น 
- รายงานผลการคัดเลือกพนักงาน
ดีเด่นให้ ผอก. ทราบ 
- มอบโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงาน
ดีเด่น 
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- สจท. ได ้ขออน ุม ัต ิ โครงการค ัดเล ือก
พนักงานดีเด่น  
- รับสมัครพนักงานเข้าร่วมโครงการคัดเลือก
เป็นพนักงานดีเด่น 
- หน่วยงาน สนญ. และขดร.1-8 พิจารณาส่ง
พน ักงานเข ้าร ่วมโครงการค ัดเล ือกเป็น
พนักงานดีเด่น 
- สพบ. ขออนุมัติจัดให้พนักงานที่ได้รับการ
คัดเลือกไปทัศนศึกษาดูงาน และมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานดีเด่น 
 

- คำสั่งองค์การที่ 325/2563 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 63 
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางการค ัดเล ือกพน ักงานด ี เด ่น แต ่ ง ต้ัง
คณะทำงานคัดเลือกพนักงานดีเด่นสำนักงานใหญ่ 
และแต่งต้ังคณะทำงานคัดเลือกพนักงานดีเด่นเขตการ
เดินรถท่ี 1-8 
- คณะกรรมการได้ประกาศรายช่ือพนักงานดีเด่น 
ประจำปี 63 เมื่อวันท่ี 20 ส.ค. 63 
โดยมีพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น 
รวมท้ัง 2 ประเภท จำนวน 91 คน 
- ประเภทที ่ 1 พนักที ่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ภายนอก จำนวน 18 คน 
- ประเภทที่ 2 พนักงานที่ปฏิบัติงานมีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ภายในองค์กร จำนวน 73 คน  
- พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น 
องค์การได้จัดให้พนักงานไปทัศนศึกษาและดูงานใน
วันที่ 4-5 ก.ย. 63 ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 
เป็นรางวัลสำหรับพนักงานดีเด่น ประจำปี 63 

 

 

 

 



 

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการปฏิบัติตนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ลำดับที่ แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตามแผน 
การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

1 การสำรวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
- ให้พนักงานกรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานท่ีให้บริการ 
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- ทุกหน่วยงานระดับสำนัก - มีคู ่มือรายละเอียดตัวชี ้วัด (KPI) ประจำปี
งบประมาณ 2563 
- นำแบบฟอร์มมาใช้สำรวจความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการให้บริการของ สจท. 
- ผู้ที ่มารับบริการจัดทำแบบฟอร์มความพึง
พอใจทุกครั้งท่ีมาใช้บริการ 
- ได้จ ัดทำสร ุปคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่ได้ใช้บริการของหน่วยงาน สจท. 
ซ ึ ่ งผลคะแนนอย ู ่ในช ่วง 4.21 –  5.00 
เท่ากับ 5 คะแนน ประจำทุกเดือน 
- มีการรายงานผลให้ผู ้ที ่มีหน้าที่เกี ่ยวข้อง 
ประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

ลำดับที่ แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตามแผน 
การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

2 การยกระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานของ ขสมก. การยกระดับความ
ผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานของ               
ขสมก. 
- ขออนุมัติ และแต่งต้ังคณะทำงาน
โครงการยกระดับความความพึงพอใจ
และความผูกพันต่อองค์กร  
- จัดทำแผนการยกระดับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ 
- จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
- ส่งผลสำรวจโครงการแผนการยกระดับ
ความพึงพอใจและความผูกพันต่อ
องค์การให้หน่วยงานเพื่อทราบและ
ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
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- สจท. ขออนุม ัต ิ และแต่งตั ้งคณะทำงาน
โครงการยกระดับความความพึงพอใจและความ
ผูกพันต่อองค์กร 
- ได้จัดทำแผนการยกระดับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ 
 
 
 
 
- ได้จัดทำแบบสอบถามเพื ่อประเมินระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 
- ได้ส่งผลสำรวจโครงการแผนการยกระดับ
ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์การให้
หน่วยงานเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ซึ่ง ผอก. อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2563   
 
- มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูลการ
ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันต่อ
องค ์กรของพน ักงานและผ ู ้บร ิหารของ                 
ขสมก.ในปี 2563 เพื ่อสร้างความรู ้ให้กับ
พนักงาน ศึกษาและสำรวจ ขับเคลื ่อนการ
ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพัน โดย
แผนดังกล่าว มี 4 กลยุทธ์ 
- มีการตอบแบบสอบถามอบรมเพื่อประเมิน
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
และได้ผลคะแนนระดับความผูกพันไม่น้อย
กว่าระดับ 3 (ปานกลาง) โดยเฉล่ียท้ัง 8 ด้าน  
- ได้ส่งผลสำรวจการศึกษาการยกระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรให้เขตเพื่อเป็นข้อมูลการ
ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน 

 

 



 

 

ลำดับที่ แผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตามแผน 
การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

3 การจัดรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
- รายงานความขัดแย้งทุกครั้งท่ีมีการ
แต่งต้ังตำแหน่งใหม่ 
- รายงานเป็นประจำทุกปี 
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สจท. มีหนังสือท่ี 1406/2563 ลว. 2 ธ.ค. 
63 ขอให้ทุกหน่วยงานรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ประจำปี 2563 

ทุกหน่วยงานให้พนักงานทุกคนจัดทำรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และจัดส่งให้ สจท. เพื่อสรุป
รายงาน จากการรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ประจำปี 2563 พนักงาน จำนวน 
13,764 คน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

4 
 
 
 
 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ.2540 
- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ 
 ขสมก. ในเว็บไซต์ และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
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นำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ในเว็บไซต์ และ             
ทางส่ือออนไลน์ อาทิ Facebook,Twitter 
เป็นต้น รวมทั้งเผยแพร่วรสารล้อหมุนเป็น
ประจำ ทุกเดือนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลใน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- ผู้ใช้บริการมีความสะดวก 
- การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายน่าเช่ือถือ 
- สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 
เม.ย. 63 
- มีห้องข้อมูลข่าวสารให้บริการ 
 

 
 
 
 


