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นโยบายการชูรณาการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเที่ยง 
และการควบคุมภายในการกำกันการปฏิบัดีตามกฎระเบียบข้อบังกัน 

( Corporate Governance, Risk Management Compliance ะ GRC )
องค์การขนส่งมวลชนทรุงเทพ (ขสมก.) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

มีการบริหารจัดการองค์การแบบองค์รวม เพื่อในัผลการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและเปาหมาย 
ขององค์กร และมีการเต ิบโตที่ย ั่งย ืน โดยการบ ูรณาการระหว่างการกำก ับด ูแลกิจการท ี่ด ี (Corporate 
Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk M anagem ent) และการควบคุมภายโน การกำกับการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบ ียบข ้อบ ังค ับ  (C om pliance) ถ ือเป ็นแนวทางท ี่สน ับสน ุนการบรรล ุเจตนารมณ ์ด ังกล ่าว 
จากความสำคัญดังกล่าว องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ จังไดักำหนดนโยบายการบูรณาการ GRC เพื่อไข้เป็น 
แนวทางไนการบริหารองค์การ

วัตลุประสงค์ของนโยบาย
องค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ นำเอาแนวคดของนโยบายดังกล ่าว มาไข้ในการบริหาร

จัดการองค์กรโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยซนํดังต่อไปนี้
๑. เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเข้งคุณภาพและการเพื่มพูนของข้อมูล ข่าวสาร ขี่งเป็นต้วที่ช่วย 

เพ ื่มความแม ่นยาและเหมาะสมของการด ัดส ินใจได ้อย ่างท ันเวลา รวมท ั้งความเช ื่อถ ือได ้ของรายงาน 
หางการเงนและมีใช่การเงิน และข้อมูลต่าง ๆ

๒. เพ ื่อลดความผดพลาด ขาดตก บกพร่อง การฝ่ารนการปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังกับที่เกี่ยวข้องลดจุดอ่อนภายในองค์กร และขณะเพื่มจุดแข็งในการดำเนินธุรกรรมหลักขององค์กร

๓. เพื่อเพื่มความยืดหยุ่นและศักยภาพของบุคลากรในการบริหารความเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น 
อย่างรวดเร็วจากภายนอก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ นโยบาย และเบีาหมายของ ขสมก. ความต้องการของ 
ลูกค้า ผู้รับบริการ ผู้มีส่'วน'ไค้ส่วนเสีย ตลอดจนลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับไต้

๔ .  เพื่อปรับปรุงและเพื่มความเชื่อมั่นของสาธารณขนที่มีต่อ ขสมก. ในฐานะกิจการที่ม กีาร 
กำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ การมีความรับผดขอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ความมีสำนึกในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อ ย ่างล ุจ ร ิต แ ล ะ เท ่า เท ีย ม ก ัน  (Equitable T reatm ent) การดำเน ิน งาน ท ี่โป ร ่งใส และตรวจส อบ ได ้ 
(Transparency) การสร้างมูลค่าเพ ื่มท ั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value creation) การมีจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณ (Ethics) และการมีส่วนร่วม (Participation) และได้รับการยอมรับในทางบวก ตลอดจนการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม

๕. เพื่อเพิ่ม...
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£ . เพ ิ่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่คณะกรรมการ ขสมก, และผู้,บริหารระดับสูงว่าบุคลากรใน 
องค์การจะได้พิจารณา GRC ในระดับที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน

๖. เพื่อให้การใช้ทรัพยากรสำหรับดำเนินงานของ ขสมก. เนินไปอย่างมิประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ

คำอริบายศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเลี่ยง และการควบคุม 
ภายในการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (GRC)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี G overnance (G) เนินการกำหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ แนวทาง 
เซิงนโยบาย กรอบแนวคิด เกณฑ์ความเลี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk A ppetite) และการมอบหมายในด้านของ 
ความรับผิดซอบ (Accountability) ให ้ก ้าวหน ้าอย ่างม ั่นคง และยั่งย ืน  ด ้วยการสร้างกลไกการควบคุม 
การดำเนินงานซององค์กรให้เนินไปอย่างโปร่งใส เกิดความเนินธรรมต่อผู้ม ิส ํวน1ได้ส่วนเ!เย ตลอดจนการ 
ปลูกผิงวัฒนธรรมการกำกับตนเอง การบริหารความเลี่ยง การควบคุมภายใน และการประเมินผลดำเนินงานที่ 
ใช้ขี้วัดความสำเร็จของการบริหารจัดการ

การบริหารความเล ี่ยง Risk M anagem ent (R) เน ินการระบ ุและด้นหาข้อม ูลความเล ี่ยง 
สำค ัญที่อาจจะกระทบต่อความสามารถในการบรรลุว ัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างครอบคลุม เท่าทัน 
โดยนำเอาผลลัพธ์ข้อมูลด้งกล่าวไปกำหนดแนวทาง กลยุทธ์การตอบสนองต่อความเลี่ยงกิจกรรมการควบคุม 
ความเล ี่ยง รวมท ั้งการกำหนดแนวทางและกลยุทธ ์ในการตอบสนองต ่อความเล ี่ยงท ี่สามารถประเม ิน  
ความสำคัญของความเลี่ยงที่เกิดขึ้นกรณมิมากกว่าสองความเลี่ยงขึ้นไปหากต้องการดำเนินการบนทรัพยากร 
จำกัด และสามารถประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเลี่ยงที่ไม่ได้รับการจัดการบั้น

การควบค ุมภายใน การกำก ับการปฏ ิบ ัต ิตาม กฎระเบ ียบข ้อบ ังค ับ C om pliance ( 0  
เนินการควบคุมภายในและการดำเนินงานที่อิงบนวัตถุประสงค์ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง  ๆ
แนวทางปฏิบัติที่ดี นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่องค์กรกำหนดขึ้น รวมทั้งภาระผูกพันที่มิต่อผู้มิส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายการ\{รณาการ GRC
๑. จัดให้มิการดำเนินงานด้าน GRC ท่ีเหมาะสม เพิยงพอ สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร 

โดยสะท้อนให้เหนถึงความมิประสิทธิผลและมิประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงาน 
ทางการเงินและรายงานที่มิใซ่ทางการเงิน มิการปฏิบัติตามภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
สามารถบีองกันการทุจริตและการใช้ข้อมูลภายใน รายการที่เกี่ยวโยงกัน ความเสียหาย การสูญเปล่า หรือการ 
บริหารจัดการที่ผิดพลาดได้เนินอย่างดี

๒. เสริมสร้างความรู้ความเช้าโจและความตระหนักถึงความสำคัญและประโยซนํฃองการ 
ดำเนินงานด้าน GRC ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

๓. ส่งเสริม...
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๓, ส่งเสริมให้การดำเน ินการด้าน GRC เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ เพ ื่อสร้าง 
มูลค่าเพื่มและปกฟ้องมูลค่าขององค์การในระยะยาว

๔. จัดให้มีการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้าน GRC อย่างมีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนหรือเป็นกลไก 
ในการสร้างผลสำเร็จตามเฟ้าหมายขององค์การ

๕. จ ัดให ้ม ีการต ิดตามประเม ินผล ทบทวน ปรับปรุงด ้าน GRC ให้ม ีประสิทธิภาพนละ 
ประสิทธิผลสอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ และเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติตนให้กับ 
พนักงาน

องค์การโดยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตลุประสงค์ขององค์การ คำนึงถึง 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และสอดคล้องกับเป้าหมายประจำปีขององค์การ

๙. จัดให้มีการพัฒนาเทคโนโลยดจทล และพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสบุนการดำเนินงาน 
ด้าน GRC อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ลื่อสารและเผยแพร่การดำเนินงานด้าน GRC ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับรู้อย่างท่ี'วถึง 
๗. คณ ะกรรมการ และผ ู้บ ร ิห ารม ีห น ้าท ี่ใน การส น ับ ส น ุน การดำเน ิน งาน ด ้าน  GRC

๘. กำหนดหลักการในการกำหนด Risk A ppetite  (RA) และ Risk T olerance (RT) ระดับ

ประกาศ ณ วันท่ี มีนาคม พ.ศ. ๒(£๖๕

(นางปาณิสรา ดวงสอดศรื)
ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

สำเนากท®51',

(บางสาวอ'ญขล กังวาล) 
ห.ธก.(สบจ.)
๑ เม.ย. ๖๔

/สำเนาเรียน....
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มธ.(สจท.) มธ.(ซ.ผอก.ฝรอ. ๑, ๒) มธ.(สพบ.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

- เพื่อโปรดทราบ และแจ้งพนักงานในสังกัดเพื่อทราบด้วย

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


