
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของบริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
------------------------------------------------------------------------- 

 
 บริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด ได้ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในของบริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด ประจ ำปีงบประมำณ 2563
รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2562 – มีนำคม 2563) ดังนี้ 
 
 1. มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน 
 

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีกำรปฏบิัต ิ หน่วยงำนรับผดิชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 
1. สร้ำงกำรรับรู้และเปิดโอกำสให้บุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกำรใช้
งบประมำณ 

1. เผยแพร่แผนกำรใช้งบประมำณประจ ำปีให้พนักงำนภำยใน
หน่วยงำนได้ทรำบ โดยสำมำรถตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนและ
ใช้จ่ำยงบประมำณตำมโครงกำร/กิจกรรมได้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และแจ้งเวียนเป็นหนังสือ/ทำง E-mail ให้กับหน่วยงำน 
2. มีช่องทำงให้พนักงำนภำยในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำร
สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้งบประมำณ    
โดยสำมำรถสอบถำมได้ที่แผนกแผนงำนและงบประมำณ และ
ผู้บริหำรหน่วยงำนของตนได้  
3. มีช่องทำงร้องเรียนเกี่ยวกับกำรใช้งบประมำณ โดยสำมำรถ
ร้องเรียนผ่ำนตู้รับข้อร้องเรียน/ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
ผ่ำนหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
 
 

แผนกแผนงำนและ
งบประมำณ  

(รับผิดชอบหลัก) / 
หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน / ผู้บริหำร 

ทุกหน่วยงำน  
 

1. มีกำรรำยงำนแผนและผลกำรใช้งบประมำณใน
กำรประชุมผู้บริหำร บอท. ประจ ำเดือน โดย
ผู้บริหำรหน่วยงำนได้น ำผลไปแจ้งให้กับพนักงำน
ภำยในสังกัดของตนให้เกิดกำรรับรู้มำกขึ้น  
2. พนักงำนภำยในหน่วยงำนได้มีส่วนร่วมและรับรู้
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมที่เกิดขึ้นของ
บริษัทฯ ไปในทิศทำงเดียวกัน  
3. มีช่องทำงกำรร้องเรียนได้หลำยช่องทำงและ
ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
อย่ำงเป็นธรรม 
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กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีกำรปฏบิัต ิ หน่วยงำนรับผดิชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 
2. สร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน (ITA) 

1. จัดอบรมเพื่อสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (ITA) เพื่อ
พัฒนำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้มีควำมเหมำะสมและ
พร้อมท่ีจะขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
2. สื่อสำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเรื่องกำร
ประเมิน ITA โดยติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่ำน
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ / 
Facebook / กลุ่ม Line ผู้บริหำร / กลุ่ม Line Staff BDC     
 

แผนกทรัพยำกรบคุคล 
(รับผิดชอบหลัก) /  
หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน / ผู้บริหำร 

ทุกหนว่ยงำน 

1. จัดประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำร
ประเมิน ปี 2563 ให้กับผู้บริหำรทุกหน่วยงำน   
เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2562  
2. จัดสัมมนำกรอบแนวทำงกำรประเมิน ปี 2563 
ให้กับผู้บริหำรทุกหน่วยงำน โดยเชิญวิทยำกรจำก
ส ำนักงำน ป.ป.ช. มำบรรยำย เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 
2563  
3. สื่อสำรให้กับผู้บริหำรทุกหน่วยงำนในกำรประชุม
ผู้บริหำร บอท. ประจ ำเดือนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
4. สื่อสำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรประเมิน ITA  ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของบริษัทฯ 
อย่ำงต่อเนื่อง 
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 2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
 

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีกำรปฏบิัต ิ หน่วยงำนรับผดิชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 
 - ปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำนและกำร
ให้บริกำร เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรให้เกิดควำม
โปร่งใส 

1. ประชำสัมพันธ์ช่องทำงที่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สำมำรถเข้ำมำให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำนและ
กำรให้บริกำรของบริษัทฯ ผ่ำนเว็บไซต์ และเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ โดยมีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/    
แจ้งเรื่องร้องเรียน/Facebook/Line Official   
2. เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินงำนตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรร่วมประชุม/สมัมนำ  
3. ก ำหนดนโยบำยกำรงดรับ เรียกร้องหรือกำรให้ของขวัญ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลหรือหน่วยงำนอื่นใด             
อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
4. ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีสิทธิภำพ 
มำกยิ่งข้ึน 

กองธุรกิจและกำรตลำด 
(รับผิดชอบหลัก) / 
หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน / ผู้บริหำร 

ทุกหน่วยงำน 
 

1. สื่อสำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของ
บริษัทฯ โดยมีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น/ช่องทำง
แจ้งเรื่องร้องเรียน/Facebook/Line Official  
2. ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกำส    
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ ในกำรเข้ำร่วมประชุมหำรือโครงกำรต่ำงๆ 
ของบริษัทฯ  
3. มีประกำศมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน และ
ประกำศนโยบำย NO Gift Policy เผยแพร่ผ่ำน
เว็บไซต์และช่องทำงต่ำงๆ ของบริษัทฯ อย่ำงชัดเจน 
4. มีแบบประเมินควำมพึงพอใจเพื่อให้ผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท ำกำรประเมินทุกครั้งที่เข้ำ
รับบริกำร โดยเป็นแบบฟอร์มกำรประเมินและ
ประเมินผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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 3. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีกำรปฏบิัต ิ หน่วยงำนรับผดิชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 
 - กำรเผยแพร่ผลงำนและข้อมูลของหน่วยงำน  
ที่สำธำรณชนควรรับทรำบผ่ำนช่องทำงที่
หลำกหลำย เข้ำถึงได้ง่ำย ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

1. เปิดเผยข้อมูลตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร โดยเผยแพร่ผลงำน
และกิจกรรมต่ำงๆ ที่ เกิดขึ้นภำยในและภำยนอกบริษัทฯ         
สู่สำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
สำธำรณชนได้รับรู้ข้อมูลของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง และ
สำมำรถตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยได้สะดวก
และรวดเร็ว 
2. Update ผลงำนและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
/Line Official ให้เป็นปัจจุบัน  
3. ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียน กำรให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้สำธำรณชนได้รับทรำบ  
 
 
 

แผนกเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

(รับผิดชอบหลัก) / 
หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน / ผู้บริหำร 

ทุกหน่วยงำน 

- มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร และ Update ข้อมูล
ข่ำวสำรที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ เช่น Facebook / Line 
Official เพื่อให้สำธำรณชนสำมำรถตรวจสอบและ
สืบค้นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน  

 


