
โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ ผู้รับผิดชอบ เปา้หมาย งบ ตัวชีว้ดัผล ผลการด าเนนิงาน

ของโครงการ/กจิกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประมาณ ตามแผนการปอ้งกนัและปราบปรามฯ

1. การประกาศนโยบายงดรับของขวญั   เพือ่เสริมสร้างภาพลักษณ์ใหบ้ริษทัฯ คณะท างานฯ 1 คร้ัง/ปี 0.00   ความส าเร็จตามนโยบายการ  - บอท. ได้มีการจัดท าประกาศนโยบาย

ในทุกเทศกาล (NO Gift Policy) เปน็องค์กรทีม่ธีรรมาภบิาลและ ร่วมกบัหนว่ยงาน งดรับของขวญัทกุเทศกาล การงดรับของขวญัในเทศกาลปีใหม่ และ

ตระหนกัถงึการปฏบิติัหนา้ทีโ่ดยไมห่วงั ตรวจสอบภายใน มีการเผยแพร่บนระบบสารสนเทศของ

ผลประโยชนต์อบแทน ท างานด้วย บริษัทฯ และประชาสัมพันธใ์ห้พนักงาน/

ความโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริตและเพือ่ ลูกจ้างของบริษัทฯ และผู้มาติดต่อภายนอก

ปอ้งกนัการทจุริตประพฤติมชิอบ และ รับทราบ

สร้างค่านยิมมธัยสัถ์  

2. การประกาศเจตจ านงสุจริตของ   เพือ่แสดงเจตจ านงทีจ่ะบริหารงาน คณะท างานฯ 1 คร้ัง/ปี 0.00   จ านวนคร้ังของการประกาศ  - บอท. ได้มกีารประกาศเจตจ านงสุจริต 

ผู้บริหารทีจ่ะบริหารงานอยา่งมี ด้วยความสุจริต มคุีณธรรมและความ ร่วมกบัหนว่ยงาน เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร สร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ธรรมาภบิาล โปร่งใส ปราศจากการทจุริต ตรวจสอบภายใน ในการบริหารงาน ใหรั้บทราบโดยทัว่กนั
 ลงวนัที ่29 สิงหาคม 2561 ผ่าน Web Site

 ของบริษัทฯ และประชาสัมพันธใ์ห้รับทราบ

3. การสร้างค่านยิมและ   เพือ่พฒันาองค์กรการเรียนรู้และ คณะท างานฯ 4 คร้ัง/ปี 0.00   ร้อยละความส าเร็จในการ  - บอท. ได้มีการประกาศนโยบาย

วฒันธรรมองค์กร การจดัการความรู้ของผู้ปฏบิติังาน ร่วมกบัแผนก สร้างค่านยิมและวฒันธรรม ทรัพยากรบุคคล เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน

อยา่งมปีระสิทธภิาพและมคุีณธรรม ทรัพยากรบคุคล ให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธภิาพและ

สร้างแรงจงูใจในการท างานใหก้บั และหนว่ยงาน เสริมสร้างขวญัก าลังใจและคุณภาพชีวติ

ผู้ปฏบิติังาน พร้อมส่งเสริมใหผู้้ปฏบิติั ตรวจสอบภายใน ในการท างานทีดี่ ลงวนัที ่11 กุมภาพันธ ์

งานเกดิความรัก ความผูกพนัต่อองค์กร 2562 ประชาสัมพันธใ์ห้พนักงาน/ลูกจ้าง

และการสร้างความสัมพนัธอ์นัดีต่อกนั ของบริษัทฯ รับทราบ และมีการเผยแพร่

ประชาสัมพันธอ์ย่างต่อเนือ่ง

 - พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ 

ได้ประพฤติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ตามระเบียบบริษัทวา่ด้วยประมวลจริยธรรม

ของกรรมการผู้จัดการและพนักงานบริษัท 

อูก่รุงเทพ จ ากัด พ.ศ. 2552

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุรติ ส าหรบัรอบ 6 เดอืน (ตลุาคม 2561 - มนีาคม 2562) ประจ าปงีบประมาณ 2562

บรษัิท อู่กรงุเทพ จ ากัด

ปงีบประมาณ 2562



โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ ผู้รับผิดชอบ เปา้หมาย งบ ตัวชีว้ดัผล ผลการด าเนนิงาน
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4. การจดัท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์   เพือ่ประชาสัมพนัธข์า่วสารทีม่กีาร คณะท างานฯ 1 คร้ัง/ปี 0.00   จ านวนบทความทีเ่ผยแพร่  - หน่วยงานตรวจสอบภายในได้คัดเลือก

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด าเนนิการของหนว่ยงานสร้างความ ร่วมกบัหนว่ยงาน บทความทีเ่กีย่วข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม

และปอ้งกนัการต่อต้านทจุริต โปร่งใสใหก้บัทกุหนว่ยงานได้รับทราบ ตรวจสอบภายใน และจริยธรรมและป้องกันการต่อต้านทุจริต

ผ่านส่ือประชาสัมพนัธข์องบริษทัฯ เพือ่ติดประกาศประชาสัมพันธ ์และเผยแพร่

ให้พนักงาน/ลูกจ้างของบริษัทฯ ได้รับทราบ

อย่างต่อเนือ่ง

5. จดักจิกรรมส่งเสริมวฒันธรรมองค์กร   เพือ่ส่งเสริมใหบ้คุคลากรภายใน คณะท างานฯ 1 คร้ัง/ปี 50,000.00   ร้อยละของจ านวนผู้เขา้ร่วม  - บอท. ได้มีการจัดกิจกรรมการใส่บาตร 

ใหม้ธีรรมภบิาลทีดี่ เชน่ อบรมคุณธรรม บริษทัฯ ทกุระดับได้รับความรู้และ ร่วมกบัแผนก กจิกรรมได้รับความรู้ความเขา้ใจ และฟังธรรมเทศนา ทุกวนัจันทร์ที ่1 ของ

จริยธรรมโดยใชห้ลักศาสนา และการ ปลูกจติส านกึในเร่ืองธรรมาภบิาล ทรัพยากรบคุคล เดือน ตามประกาศบริษัท เร่ืองมาตรการ

ปลูกจติส านกึใหก้บัพนกังาน ความซ่ือสัตยสุ์จริต และการปอ้งกนั ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมภายใน

การทจุริต องค์กร ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ

ประชาสัมพันธใ์ห้รับทราบโดยทัว่กัน

ผ่านระบบการส่ือสารภายในองค์กรและ

ติดประกาศประชาสัมพันธ์

6. การประชาสัมพนัธร์ะบบการรับ   เพือ่ประชาสัมพนัธก์ารรับเร่ืองร้อง คณะท างานฯ 4 คร้ัง 0.00   จ านวนคร้ังทีด่ าเนนิการ  - บอท. มีการประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่

เร่ืองร้องเรียนและชอ่งทางการร้องเรียน เรียนและชอ่งทางการร้องเรียนให้ ร่วมกบัหนว่ยงาน ช่องทางระบบการรับเร่ืองร้องเรียน ผ่าน

ทกุคนรับทราบและเขา้ถงึได้ง่าย ตรวจสอบภายใน ช่องทาง Web Site ของบริษัทฯ E-mail 

และแผนก IT โทรศัพท์ และกล่องรับเร่ืองร้องเรียน และ

ติดประกาศประชาสัมพันธใ์ห้พนักงาน/

ลูกจ้างของบริษัท และผู้มาติดต่อภายนอก

ทราบอย่างต่อเนือ่ง

7. การเขา้ร่วมกจิกรรม/สัมมนาของ   เพือ่ใหบ้คุลากรของบริษทัฯ ได้เขา้ คณะท างานฯ 2 คร้ัง/ปี 0.00   จ านวนคร้ังทีส่่งบคุลากรเขา้  - บอท. ได้จัดส่งพนักงานให้เข้าร่วมกิจกรรม

หนว่ยงานต่อต้านการทจุริต ร่วมกจิกรรมหรือสัมมนาและร่วมเปน็ ร่วมกบัแผนก ร่วมกจิกรรม/สัมมนา /สัมนนาและร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงาน

เครือขา่ยการปอ้งกนัและการต่อต้าน ทรัพยากรบคุคล อืน่ทีเ่กีย่วกับการต่อต้านการทุจริต เช่น 

ทจุริตอยา่งเปน็รูปธรรม ส านักงาน ป.ป.ช., องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น

 (ประเทศไทย) เป็นต้น



โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ ผู้รับผิดชอบ เปา้หมาย งบ ตัวชีว้ดัผล ผลการด าเนนิงาน

ของโครงการ/กจิกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประมาณ ตามแผนการปอ้งกนัและปราบปรามฯ

ปงีบประมาณ 2562

8. พฒันาระบบ/เวบ็ไซต์การเปดิเผย   เพือ่ปลูกฝัง และเสริมสร้างความ คณะท างานฯ จดัท าใน 0.00   ความส าเร็จในการพฒันา  - บอท. ได้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้

ขอ้มลูแกผู้่มส่ีวนได้ส่วนเสีย/สาธารณะ ตระหนกัในการสร้างความโปร่งใสของ ร่วมกบั แผนก IT Web Site ระบบ การเปดิเผยขอ้มลูแก่ ส่วนเสีย/สาธารณะ บน Web Site ของ

องค์กร ของบริษทั ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย/สาธารณะ บริษัทฯ เพือ่ทราบอย่างต่อเนือ่ง

9. การอบรมแลกเปล่ียนความรู้และ  - เพือ่ใหบ้คุลากรของบริษทัฯ เขา้ร่วม คณะท างานฯ อยา่งนอ้ย 0.00   จ านวนคร้ังทีส่่งบคุลากรไป  - บอท.ได้จัดส่งพนักงานไปอบรม/สัมมนา

ประสบการณ์ความร่วมมอืระหวา่ง เปน็เครือขา่ยการปอ้งกนัและการ ปลีะ 2 คร้ัง อบรมแลกเปล่ียนความรู้ เกีย่วกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

หนว่ยงาน ต่อต้านทจุริต ตามความเหมาะสม

 - เพือ่สร้างความร่วมมอืในการเปน็

เครือขา่ยและการมส่ีวนร่วมในการ

ต่อต้านการทจุริต


