
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563 
บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ ตัวชี้วัด 

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. จัดสัมมนาให้ความรู้

ความเข้าใจและปลูก
จิตส านึกในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตให้กับพนักงาน
ของบริษัท 

เพื่อส่งเสริมให้บุคคลากร
ภายในบริษัทฯ ทุกระดับ
ได้รับความรู้และปลูก
จิตส านึกในเรื่องการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

คณะท างานฯ
ร่วมกับแผนก
ทรัพยากร
บุคคล 

1 ครั้ง/ปี             25,000 ร้อยละของจ านวน 
ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรูค้วาม
เข้าใจ 

2. ประกาศนโยบายงดรับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใด  
ในเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลต่างๆ  
(NO Gift Policy) 

เพื่อเสรมิสร้างภาพลักษณ์
ให้บริษัทฯเป็นองค์กรที่มี
ธรรมาภิบาลและตระหนัก
ถึงการปฏิบัติหน้าทีโ่ดยไม่
หวังผลประโยชน์ตอบแทน 
ท างานด้วยความโปร่งใส 
ซื่อสัตยส์ุจรติและเพื่อ
ป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และสร้างค่านิยม
มัธยัสถ ์
 
 

คณะท างานฯ
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

1 ครั้ง/ปี 
หรือตาม
ความ

เหมาะสม 

            0 ความส าเร็จของ 
การด าเนินการ 
ตามนโยบาย 

3. การประกาศเจตจ านง
สุจรติของผู้บริหาร และ
มาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจรติ 

เพื่อแสดงเจตจ านงท่ีจะ
บริหารงานด้วยความ
สุจรติ มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ปราศจาก
การทุจริต 
 

คณะท างานฯ
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

2 ครั้ง/ปี             0 จ านวนครั้งของ 
การประกาศ 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ ตัวชี้วัด 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. การเข้าร่วมกิจกรรม/
สัมมนาของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต 

เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
สัมมนาและร่วมเป็น
เครือข่ายการป้องกันและ
การต่อต้านทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

คณะท างานฯ
ร่วมกับแผนก
ทรัพยากร
บุคคล 

2 ครั้ง/ปี
หรือตาม
ความ

เหมาะสม 

            0 จ านวนครั้งท่ีส่ง
บุคคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม/สมัมนา 

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจดัเก็บ
และเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะอย่าง
ครบถ้วน 
 

เพื่อปลูกฝัง และเสริมสร้าง
ความตระหนักในการสร้าง
ความโปร่งใสขององค์กร 

คณะท างานฯ
ร่วมกับ  
แผนก IT 

จัดท า 
Web site 
บริษัทฯ 

ให้มีข้อมูล
ที่ทันสมัย 

            0 พัฒนา Web site 
ของบริษัทฯ ใหม้ี
ข้อมูลที่ทันสมัย 
และเปดิเผยต่อ
สาธารณะอย่าง
ครบถ้วน 

6. อบรมแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ ์
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 

- เพื่อให้บุคลากรของ
บริษัทฯ เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายการป้องกันและ
การต่อต้านทุจริต  
- เพื่อสร้างความร่วมมือใน
การเป็นเครือข่ายและการ
มีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต 

คณะท างานฯ 2 ครั้ง 
หรือตาม
ความ

เหมาะสม 

            0 จ านวนครั้งท่ีส่ง
บุคคลากรไป
ฝึกอบรม 

7. การประชาสัมพันธ์
ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนและช่องทาง
การร้องเรียน 

เพื่อประชาสมัพันธ์การรับ
เรื่องร้องเรียนและช่องทาง
การร้องเรียนให้ทุกคน
รับทราบและเข้าถึงได้ง่าย 

คณะท างานฯ
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ตรวจสอบ
ภายในและ
แผนก IT 

ตลอดทั้งปี 
หรือตาม
ความ

เหมาะสม 

             ความส าเร็จ 
ของการ
ประชาสมัพันธ์ 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม 
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8. การจัดการตามระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อบริหารจดัการและ
สร้างกลไกการป้องกันการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

คณะท างาน
ร่วมกับแผนก
ธุรการ 

ทุกเรื่องที่
มีการ

ร้องเรียน 

            0 ร้อยละความส าเรจ็
ในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 
 

9. การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร 

เพื่อพัฒนาองค์กรการ
เรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ของผู้ปฏิบตัิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีคุณธรรมสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน พร้อม
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เกิดความรัก ความผูกพัน
ต่อองค์กรและการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดตี่อกัน 
 

คณะท างานฯ
ร่วมกับแผนก
ทรัพยากร
บุคคลและ
หน่วยงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

ตลอดทั้งปี 
หรือตาม
ความ

เหมาะสม 

            0 ความส าเร็จในการ
สร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

10. สร้างองค์ความรู้ใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้พนักงานและ
ลูกจ้างรับทราบ 
 - เพื่อสร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
ให้กับพนักงานและลูกจ้าง 
 

คณะท างานฯ
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

ตลอดทั้งปี
หรือตาม
ความ

เหมาะสม 

            0 ความส าเร็จของการ
เผยแพร่ข้อมลู
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริต 

 


