มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของบริษัท อู่กรุงเทพ จากัด
ประจาปีงบประมาณ 2563
------------------------------------------------------------------------บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ นงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมำณ 2562 โดยได้นำ
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ จะต้องปรับปรุงพัฒนำให้ดีขึ้นเพื่อจัดทำมำตรกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
ประจำปีงบประมำณ 2563 เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบตั ิของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ดังนี้

1. มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
กิจกรรม
ขั้นตอน/วิธีกำรปฏิบัติ
1. สร้ ำ งกำรรั บ รู้ แ ละเปิ ด โอกำสให้ บุ ค ลำกร 1. เผยแพร่ แ ผนกำรใช้ ง บประมำณประจ ำปี ใ ห้ พ นั ก งำนภำยใน
ภำยในหน่ ว ยงำนมี ส่ ว นร่ ว มเกี่ ย วกั บ กำรใช้ หน่วยงำนได้ทรำบ โดยสำมำรถตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนและใช้จ่ำย
งบประมำณ
งบประมำณตำมโครงกำร/กิจกรรมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำร
แจ้งเวียนเป็นหนังสือ/ทำง E-mail ให้กับหน่วยงำน
2. มีช่องทำงให้พนักงำนภำยในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรสอบถำมและ
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้งบประมำณ โดยสำมำรถสอบถำมได้ที่
แผนกแผนงำนและงบประมำณ และผู้บริหำรหน่วยงำนของตนได้
3. มีช่องทำงร้องเรียนเกี่ยวกับกำรใช้งบประมำณ โดยสำมำรถร้องเรียน
ผ่ำ นตู้รั บ ข้ อร้ อ งเรี ย น/ผ่ ำนเว็ บไซต์ข องบริ ษั ทฯ และผ่ ำนหน่ วยงำน
ตรวจสอบภำยใน

หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผนกแผนงำนและ
งบประมำณ
(รับผิดชอบหลัก) /
หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน / ผู้บริหำร
ทุกหน่วยงำน

กำหนดเสร็จ
มีนำคม 2563
และ
กันยำยน 2563

กำรรำยงำนผล
รอบ 6 เดือน
และ
รอบ 12 เดือน

2. สร้ ำ งกำรรั บ รู้ แ ละควำมเข้ ำ ใจในเรื่ อ งกำร 1. จัดอบรมเพื่อสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจในกระบวนกำรประเมิน แผนกทรัพยำกรบุคคล
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำร คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนิ น งำน (ITA) เพื่ อ พั ฒ นำกำร (รับผิดชอบหลัก) /
ดำเนินงำนของหน่วยงำน (ITA)
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้มีควำมเหมำะสมและพร้อมที่จะขับเคลื่อน หน่วยงำนตรวจสอบ
กำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ภำยใน / ผู้บริหำร
2. สื่อสำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเรื่องกำรประเมิน
ทุกหน่วยงำน
ITA โดยติ ด บอร์ ด ประชำสั ม พั น ธ์ และเผยแพร่ ผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ยสั งคม
ออนไลน์ของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ/Facebook/กลุ่ม Line
ผู้บริหำร/กลุ่ม Line Staff BDC

มีนำคม 2563
และ
กันยำยน 2563

รอบ 6 เดือน
และ
รอบ 12 เดือน

-22. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ
กิจกรรม
- ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภำพกำรปฏิ บั ติ ง ำนและกำร
ให้บริกำร เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุง
กำรดำเนิ นงำนและกำรให้บ ริก ำรให้ เกิ ดควำม
โปร่งใส

ขั้นตอน/วิธีกำรปฏิบัติ
1. ประชำสัมพันธ์ช่องทำงที่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถ
เข้ำมำให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกำรดำเนินงำนและกำรให้บริกำรของ
บริษัทฯ ผ่ำนทำงเว็บไซต์และเครือข่ำยสังคมออนไลน์ โดยมีช่องทำง
รั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น /ข้ อ เสนอแนะ/แจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/Facebook
/Line Official
2. เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในกำร
ดำเนินงำนตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรร่วมประชุม/สัมมนำ
3. มีนโยบำย กำรงดรับ เรียกร้องหรือกำรให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ อื่ นใดจำกบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงำนอื่ นใด อั น เนื่ องมำจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่
4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้มีสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองธุรกิจและ
กำรตลำด
(รับผิดชอบหลัก) /
หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน / ผู้บริหำร
ทุกหน่วยงำน

กำหนดเสร็จ
มีนำคม 2563
และ
กันยำยน 2563

กำรรำยงำนผล
รอบ 6 เดือน
และ
รอบ 12 เดือน

หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผนกเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
(รับผิดชอบหลัก) /
หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน / ผู้บริหำร
ทุกหน่วยงำน

กำหนดเสร็จ
มีนำคม 2563
และ
กันยำยน 2563

กำรรำยงำนผล
รอบ 6 เดือน
และ
รอบ 12 เดือน

3. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
กิจกรรม
- กำรเผยแพร่ผลงำนและข้อมูลของหน่วยงำน
ที่ ส ำธำรณชนควรรั บ ทรำบผ่ ำ นช่ อ งทำงที่
หลำกหลำย เข้ ำ ถึ ง ได้ ง่ ำ ย ครบถ้ ว นและ
เป็นปัจจุบัน

ขั้นตอน/วิธีกำรปฏิบัติ
1. เปิดเผยข้อมูลตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร โดยเผยแพร่ผลงำนและ
กิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้ นภำยในและภำยนอกบริษัทฯ สู่สำธำรณะผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำธำรณชนได้รับรู้ข้อมูล
ของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถตรวจสอบและสืบค้นข้อมูล
ที่ถูกต้อง ทันสมัยได้สะดวกและรวดเร็ว
2. Update ผลงำนและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เช่น Facebook /Line Official
ให้เป็นปัจจุบัน
3. ประชำสัม พัน ธ์ช่องทำงกำรร้อ งเรี ยน กำรให้ ข้อ เสนอแนะเพื่อ ให้
สำธำรณชนได้รับทรำบ

