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(สำเนา)

ประกาศองคก์ารขนสง่มวลซนกรงุเทพ 
เรือ่ง นโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีค่ขีององคก์ารขนสง่มวลขนกรงุเทพ

องคก์ารขนลง่มวลซนกรงุเทพ ตระหนกัถงึควานสำคญั และมเีจตนารมณใ์นการลง่เสรมิให ้
องคก์ารขนสง่มวลขนกรุงเทพ เปน็องคก์รทีม่ปืระสทิธภิาพในการใหบ้รกิารประชาซน มกีารกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี
มคีณุธรรม โปรง่ใส ช ือ่สตัยค์จุรติ ตรวจสอบได ้ และคานง้ถงึผ ูท้ ีม่ สี ว่นไดเ้สยี รบัผดชอบตอ่สงัคมและ 
สิงนวดล้อม ตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ฃืองสำนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ เพอสรา้งคณุคา่ให ้
กจิการอยา่งยัง่ยนื และถอึเปน็กลไกสำคญัทีส่นบัสนนุใหบ้รรลเุจตนารมณด์ง้กลา่ว จงกำหนดนโยบายการกำกบั 
ดแูลกจิการทีด่ ี เทีอ่ใหค้ณะกรรมการบรหิารกจิการองคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ยดืถอึ 
เปน็แนวทางในการปฏบิติังาน ดง้นี้

๑. คณะกรรมการบรหิารกจิการองคก์ารขบสง่มวลชนกรงุเทพ กำกบัดแูลกจิการใหน้ำไปสูผ่ล 
(Governance Outcome) อย่าง'นอ้ย ดงันี้

(๑) สามารถแข่งขันได้และมผีลประกอบการทีดี่โดยคำนงถึงผลกระทบในระยะย.ไว 
(๒) ประกอบกจิการของรฐัโดยยดืหลกัธรรมากบิาล เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดชอบตอ่ 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วน
(๓) เปน็ประโยชนตํอ่ลังคม และพฒันาหริอลดผลกระทบดา้นลบตอ่สงิแวดลอ้ม 
(๔) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใต'้ชจจยการเปลยนแปลง

๒. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน นำหลกัสำคญัในการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี ๗ ประการ 
มาใชใ้นการปฏบิตังิาน ไดแ้ก ่ (๑) รบัผดิชอบตอ่การปฏบิตัหินา้ที ่ (๒) สำนกในหนา้ทีด่ว้ยการพฒันาคกัยภาพ 
เพ่ือตอบสนองความดัองการชององค์กร (๓) ปฏบัิติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเปน็ธรรม (๙) โปร่งใสไนการดำเน้นการท่ี 
มกีารเปด็เผยขอ้ยลูอยา่งครบถว้นและตรวจสอบได้(๔)สรา้งยูลคา่เพืม่และคณุคา่แกก่จิการทัง้ในระยะลนัและระยะยาว 
(๖) พฒันาการกำกบัดแูลทัง้คูม่อีกระบวนการ และแนวปฏบิตัทิีด่(ี๗) สรา้งการมสีว่นรว่มในการดำเนน้งานกบัผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

๓. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใหค้วามสำคญัตอ่การปฏบิตังิานใหเ้ปน็ไปตามระเบยบ
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั

๔. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ประพฤติ ปฏบิตัติามนโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี
จริยธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏบิตัทิีด่ทีีค่ม่อีการกำกบัดแูลกจิการทีด่กีำหนดไว้

๔. คณะกรรมการบรหิารกจิการองคก์ารขนสง่มวลขนกรงุเทพ ใหค้วามสำคญัตอ่การกำหนด 
วลิยัทศัน ์พันธกิจ คา่นย้ม กลยทุธ ์ และแผนงานระยะลนัและระยะยาว โดยผูบ้ริหารและพนกังาน บุง่ม่ันปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุผลลัมฤทธท่ีกำหนดไว้

๖. คณะกรรมการ...



- lo 

ta. คณะกรรมการบริหารกจิการองคก์ารขนสง่มวลขบr เรงุเทพ กำกับใหมึ้ระบบบริหารจัดการท่ีดีใน 
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยในระบบ-3าพ ีส่ าัคญั  ได้แก่ การกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี
การตรวจลอบ การลรร'หา ประเมนผลและกำหนดคา่ตอบแทน การ*บรา้'ทใค''วามเทีย่ง การพัฒนาเทคโนโลยีด้จ้ทิ'ล 
และการบรหิารนวตักรรม เพือ่กำกบัทศิทางการดำเนนิงาน พจิารณ ากเล ัพ่รองใหข้อ้เสนอแนะ และแสดงความ 
วับผดขอบต่อสังคม แรงงานสัมพันธ์ และการปฏบต้ตามกฎหมาย

๗. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหนกังาน ร่วมต่อตาน#*เอร?บเข้นแุละฟอ้งกนัการตดสนิใจหริอการ 
กระทำใด  ๆ ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

๘. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน บรหิารจด้fทาหว้ยความเปน็ธรรม คำนงึถงึผลกระทบ 
ตอ่กลุ่มผู้มีสว่นได้เสยีทีส่ำคญัขององค์การขบสง่มวลขนกรุงเทพ ท ัง้ ใน แ งส่ พั  ท่ีงแวดล้อม ตลอดจนสทิธิมนษยขบ 
และการใขแ้รงงานอย่างเปน็ธรรม

จงประกาศใหท้ราบโดยพวักนั และขอใหถ้อึเปน็แนวVทงใพารปฏบิตตอ่ไป

ประกาศ ณ วันท่ี ม ื™ ม  พ๖ ๕

(นางปาณสํรา ดวงสอดศริ)
ประธานกรรมการบรหิารกจิการองคก์ารขบสง่วsmi กรุงเทพ

(นางE
ห.ธก.(สบจ.) 
๑ เม.ย. ๖๕

/สำเนาเรยีน....



สำเนาเรยีน ผอก.
รอง ผอก.ฝบร., รอง ผอก.ฝรอ., รอง ผอก. ฝรร.
ซ.ผอก.ฝบร., ซ.ผอก.ฝรอ. ๑, ๒ ซ.ผอก.ฝรร.

- เพือ่โปรดทราบ
ผอ.ขดร. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
สบส. สผอ. สตส. สทส. สผง. สกม. สบก. สบจ. สจท. สบด. สพบ. สปร. ๑, ๒ สตง.
ซ.ผอ.สบส. ซ.ผอ.สผอ. ซ.ผอ.สตส. ซ.ผอ.สทส. ซ.ผอ.สผง. ซ.ผอ.สกม. ซ.ผอ.สบก.
ช.ผอ.สปร. ๑, ๒ ซ.ผอ.สบจ. ซ.ผอ.สจท. ซ.ผอ.สบด. ซ.ผอ.สพบ. ผตก. ๗ 
ซ.ผอ.ซดร. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
กลป. กบส. กคบ. กปส. กตพ. กตป. กตบ. กวพ. กวผ. กวป. กวท. กปค. กงก.
กคด. กนก. กบซ. กบง. กรร. ๑, ๒, ๓, ๔ กจซ. กบก. กบค. กบท. กคว. กวก. กฝอ.
กสส.. กพส. กซบ. กสต. ผตก.๖
กบท.. ๑, ๒, ๓, ๕, ๕, ๖, ๗, ๘
กบง. ๑, ๒, ๓, ๕, ๕, ๖, ๗, ๘
กปด . ร) ๑ , ๒๑, ๓๑, ๑๒, ๒๒, ๓๒, ๑๓, ๒๓, ๓๓, ๑๔1 ๒๔, ๓๕,

๑๔.1 ๒๕, ๓๔, ๑๖ , 1ร ๖, ๓๖, ๑๗, ๒๗, ๓๗, ๑๘,1 ๒๘1 ๓๘
กง. ๑, ๒, ๓, ๕, ๕, ๖, ๗, ๘ บม. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘
ตส. ๑, ๒, ๓, ๕, ๕, ๖, ๗, ๘ บค. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘
บส. ๑, ๒, ๓, ๕, ๕, ๒, ๗, ๘ บก. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘
ผฃ. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ อบ. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘
ตก. ๑, ๒, ๓, ๕, ๕, ๒, ๗, ๘
ธป. ๑๑, ๒๑, ๓๑, ๑๒, ๒๒, ๓๒, ๑๓, ๒๓, ๓๓, ๑๔, ๒๔, ๓๔

๑๔, ๒๔, ๓๕, ๑๖, ๒๖, ๓๖, ๑๗, ๒๗, ๓๗, ๑๘, ๒๘, 1๓๘
บส. คบ. ปส. ปซ. ลก. ตพ. วม. วพ. บป. วป. งป. ผผ. พร. ปค. บร. ผค. คด. อบ. รจ.
ปบ. ตจ. บง. บด. ๑, ๒, ๓, ๔ กท. ๑, ๒, ๓, ๔ ฃผ. ตบ. รบ. ขบ. วน. รส. ธก.
ผด. กซ. วบ. บผ. บง. สก. ปอ. พท. กซ. สส. สต.
ธก.(ฝบร.) ธก.(ฝรร.) ธก.(ฝรอ.) ธก.(สบจ.) ธก.(กซบ.) มธ.(สบส.) มธ.(สผอ.) มธ.(สตส.)
มธ.(สทส.) มธ.(สผง.) มธ.(ซ.ผอก.ฝบร.) มธ.(สกม.) มธ.(สบก.) มธ.(ซ.ฝรร.) มธ.(สปร. ๑, ๒)
มธ.(สจท.) มธ.(ซ.ผอก.ฝรอ. ๑, ๒) มธ.(สพบ.)
สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิองคก์ารซนสง่มวลซนกรงุเทพ

- เพือ่โปรดทราบ และแจง้พนกังานในสงักดัเพือ่ทราบดว้ย

(นางสาวอัญชลี กังวาล)
ห.ธก.(สบจ.)
๑ เม.ย. ๖๔


