


B

บทน�า	 1

กฎบตัรคณะอนกุรรมการสงเสรมิใหองคการมกีารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี(CG) 4

แผนผังการกํากับดูแลกจิการที่ด ี(CG) ขสมก. 7

ส�วนที่	1	บททั่วไป

J วสิัยทัศน	 9

J พันธกจิ	 9

J คานยิม	 10

J จรยิธรรม/จรรยาบรรณ ขสมก.	 11

ส�วนที่	2	หลักปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

J นโยบายการกํากับดูแลกจิการที่ดขีอง ขสมก. 16

J หลักการในการกํากับดูแลกจิการที่ด ี(CG) ขสมก. 16

J แนวทางปฏบิัตติามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกจิการที่ด ี(CG) 17

	 ขสมก.

ส�วนที่	3	นโยบายที่เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติตามหลักการ
	 	 ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(CG)	ขสมก.

J นโยบายตอตานคอรรัปชั่น 27

J นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน 31

J นโยบายการเปดเผยขอมูล 35

 เอกสารอางองิ 37

สารบัญ



1

  

	 องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 
กอตั้งองคการและดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เปนเวลา 39 ป คณะกรรมการบริหารกิจการองคการ 

มคีวามมุงมั่นให ขสมก. บรหิารจัดการใหเปนที่ยอมรับ 

สรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนและสงัคมโดยรวม 

ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate

Governance) ยดึมัน่ในคุณธรรม คานิยม จริยธรรม/

จรรยาบรรณ รับผิดชอบตอประชาชนผูใชบริการ

มีการดําเนินงานดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต 

ตรวจสอบได สามารถพัฒนาไปสูความย่ังยืนตาม

วสิัยทัศนของ ขสมก.

	 คณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการ

มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดทําคูมือการกํากับ

ดูแลกจิการทีด่ ี(CG) ของ ขสมก. เพือ่ใหคณะกรรมการ

บรหิารกจิการองคการ ผูบรหิารและพนกังาน ขสมก. 

ไดทราบยอมรบัและนาํมาใชเปนหลกัในการปฏบิตังิาน

เสมือนเปนวินัยเพื่อธํารงไวซึ่งการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดขีอง ขสมก.

	 	 	

	 	 	 กันยายน		2558

บทน�า
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วิสัยทัศน�	I	Vision

พันธกิจ	I	Mission

 “ ขนสงมวลชนที่ย่ังยืนบริการตามมาตรฐานสากล

ประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการประสานเชื่อมโยง

โครงขายขนสงมวลชน และเปนมติรตอสิ่งแวดลอม ”

 “ พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวลชน โดย

รถโดยสารประจําทาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อยางยั่งยนื เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถงึบรกิารได สะดวก 

รวดเรว็ ประหยัด และปลอดภยั รวมทัง้พฒันาระบบการเดนิรถ

ใหเชือ่มโยงเปนโครงขายกบัระบบขนสงมวลชนอืน่ ๆ ประยกุตใช

วธิกีารจัดการ และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัเพือ่นาํไปสูการลดตนทนุ

และเปนมติรตอสิ่งแวดลอม ปรบัปรงุโครงสรางและการบรหิาร

จดัการใหเอื้อตอการปฏบัิตติามภารกจิ ไดอยางมปีระสทิธภิาพ ”
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ค�านิยม	I	Value

ความหมายค�านิยมหลักขององค�การ
	 หลักการชี้นําและพฤติกรรมที่คาดหวัง ใหองคกรและบุคลากรปฏิบัติ

โดยพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร ตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเอื้อตอ

การบรรลเุปาหมายขององคกร โดยยดึถอืปฏบิตัคิานยิมขององคการ ควบคูไปกบัจรยิธรรม

จรรยาบรรณ ขอบังคับและระเบยีบของ ขสมก. จนเปนวัฒนธรรมองคกร

 1. รกัองคกร หมายถงึ พนักงานทาํงานอยางทุมเท รับผดิชอบ รวมแกไขปญหา 

มคีวามรูสกึถงึความเปนเจาของ รักษาภาพลักษณและภูมใิจในความสําเร็จขององคกร

 2. พัฒนารวมกัน หมายถึง จิตสํานึกของความรวมมือรวมใจเปนหนึ่งเดียว

ของพนักงานทุกคน เพื่อรวมกันพัฒนาองคกร ไปสูความสําเร็จที่ยั่งยนื

 3. คุณธรรมนําหนา หมายถึง การปฏิบัติตนตอองคกรและผู เกี่ยวของ

ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย โปรงใส มีศีลธรรม ทั้งตอหนาและลับหลัง เปนคนดี

ไมเห็นแกประโยชนของตนและพวกพอง

 4. สรางสรรคบรกิารเพือ่สงัคม หมายถงึ การพฒันารูปแบบการบรกิารทีทั่นสมยั

และมีคุณภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ประชาชนผูใชบริการไดรับประโยชน

และความพงึพอใจสูงสุด ดวยความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ค�านิยม I Value

ความหมายค�านิยมหลักขององค�การความหมายค�านิยมหลักขององค�การ
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 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 กําหนด

มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือเจาหนาที่

ของรัฐ ผูปฏิบัติงานจึงตองมีคุณธรรม และศีลธรรม ซึ่งประกอบกันขึ้นเปนจริยธรรม

และจรรยาบรรณ ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

จึงกําหนดขึ้นเพื่อใหคณะกรรมการบริหารกิจการองคการ ผูบริหาร พนักงาน มีความ

ตระหนัก มคีวามเทีย่งธรรมในการปฏบิตัหินาที ่ผดงุเกยีรต ิศกัดิศ์รคีวรแกความไววางใจ 

ความเชื่อมั่นของประชาชนและการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีงามสมกับความเปน

เจาหนาที่ของรัฐ

1.		บุคลากรมีหน�าที่ต�องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณ
 พนักงาน ขสมก. ทุกคน โดยมีกรรมการบริหารกิจการองคการปฏิบัติตน

เปนแบบอยางที่ดใีนการปฏบิัตติามประมวลจรยิธรรม/จรรยาบรรณ

 1.1 คณะกรรมการบรหิารกจิการองคการ

    ตอองคการ

    ตอพนักงานระดับบรหิาร

 1.2 ผูบรหิาร

    ตอองคการ

    ตอพนักงาน

    ตอผูใชบรกิารและประชาชน

    ตอผูรวมประกอบการและเจาหนาที่

    ตอสังคมสวนรวม

 1.3 พนักงาน

   ตอตนเอง

   ตอองคการ

   ตอผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน

    ตอผูใชบรกิาร ประชาชนและสังคม

มาตรฐานการปฏิบตัติามจรยิธรรมและจรรยาบรรณของ	ขสมก.

 ตอผูใชบรกิาร ประชาชนและสังคม
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2.	ข�อปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม/จรรยาบรรณ
 2.1 ศกึษาทาํความเขาใจเนื้อหาสาระของจรยิธรรม/จรรยาบรรณทีเ่กีย่วของ

กับหนาที่และความรับผดิชอบของตน

 2.2 ทบทวนเนื้อหาสาระของจรยิธรรม/จรรยาบรรณอยางตอเนื่อง

 2.3 สื่อสารใหบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับ ขสมก. รับทราบ

แนวทางปฏบิัตติามจรยิธรรม/จรรยาบรรณ

 2.4 หากไมเขาใจในประเด็นตาง ๆ ใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือผูที่มี

หนาที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรม/

จรรยาบรรณ ผานทางชองทางตาง ๆ ของ ขสมก.

 2.5 แจงใหผูบงัคบับญัชาหรอืผูทีรั่บผดิชอบทราบ เมือ่พบเหน็การฝาฝนหรอื

ไมปฏบิัตติามจรยิธรรม/จรรยาบรรณ

 2.6 ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ กับหนวยงานหรือ

บุคคลอื่นที่ไดรับมอบหมาย

 2.7 หัวหนางานและผูบังคับบัญชาทุกระดับตองเปนผูนําในการปฏิบัติตาม

จรยิธรรม/จรรยาบรรณ ตลอดจนสงเสรมิสภาพแวดลอมในการทาํงาน 

ใหพนกังานและบคุคลทีเ่กีย่วของตระหนักถงึการปฏบิตัติามจรยิธรรม/

จรรยาบรรณ วาเปนสิ่งที่ถูกตองและตองปฏบิัติ

3.	การรายงานการฝ�าฝ�นหรือไม�ปฏิบัติตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ
 หากพบเหน็การฝาฝน หรอืการไมปฏบิตัติามจรยิธรรม/จรรยาบรรณ ใหสอบถาม

ขอสงสัย หรอืสงขอรองเรยีนไปยังผูบังคับบัญชาและผูบรหิารทุกระดับ

4.	การด�าเนินการเมื่อได�รับข�อร�องเรียน
 ผูรับขอรองเรยีนรวบรวมขอเทจ็จรงิรายงานตอหวัหนางาน ทีม่อีาํนาจดาํเนนิการ

และเกีย่วของในเรือ่งนัน้ ๆ  หรอืระงบัการฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามจรยิธรรม/จรรยาบรรณ

และบรรเทาความเสยีหายใหกับผูทีไ่ดรับผลกระทบ โดยคาํนงึถงึความเดอืดรอนเสยีหาย

โดยรวม หากเปนเรื่องสําคัญผูรับขอรองเรียนตองสอบขอเท็จจริง และรายงานผลตอ

ผูบงัคบับญัชา หรอืผูบรหิาร ในเรือ่งทีเ่สยีหายกระทบตอชือ่เสยีง ภาพลักษณ ของ ขสมก.
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5.	 	การคุ�มครอง	และบรรเทาความเสียหายให�กับผู�รายงาน	ผู�ร�องเรียน	หรือผู�ท่ี
ให�ความร�วมมือ	ในการรายงานการฝ�าฝ�นหรือไม�ปฏบัิตติามจรยิธรรม/จรรยาบรรณ
อย�างเพียงพอ

 5.1 ผูรายงาน ผูรองเรยีน หรอืผูทีใ่หความรวมมอืในการตรวจสอบขอเทจ็จรงิ

จะไดรับความคุมครอง

 5.2 องคการตระหนักวาขอมูลที่เกี่ยวของเปนความลับ และจะเปดเผย

เทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของ

ผูรายงาน แหลงที่มาของขอมูล หรอืบุคคลที่เกี่ยวของ

6.	 การกระท�าที่ผิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ	
	  พนักงานทุกคนมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามและสงเสริมใหผู อื่นปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ การกระทําตอไปนี้ เปนการกระทําผิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
	 6.1 ไมปฏบิัตติามจรยิธรรม/จรรยาบรรณ
 6.2 แนะนําสงเสรมิสนับสนุนใหผูอื่นไมปฏบิัตติามจรยิธรรม/จรรยาบรรณ
 6.3 ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรม/

จรรยาบรรณในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวของกับ
งานภายใตความรับผดิชอบของตน

 6.4 ไมใหความรวมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนขอเท็จจริง
ที่อางวาไดมกีารฝาฝนหรอืการไมปฏบิัตติามจรยิธรรม/จรรยาบรรณ

 6.5 การกระทําอันไมเปนธรรมตอผูอื่น

7.	 การบังคับใช�ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 7.1 กรณีที่มีขอสงสัยตองตีความใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวมและ

มุงสรางสํานึกที่ลึกซึ้ง และเที่ยงธรรมในหนาที่ รักษาเกียรติศักดิ์ศรี
พนกังานองคการของรฐั  ทีส่รางความไววางใจความเชือ่มัน่ของปวงชน 
และดํารงตนเปนแบบอยางที่ดงีาม

 7.2 การฝาฝนเปนความผิดตามสมควรแกกรณี ใหวินิจฉัยความผิดวินัย 
ตามลักษณะความจงใจ ระดบัตาํแหนงและหนาที ่ประวตัคิวามประพฤต ิ
และสภาพแวดลอม

 7.3 นําการวนิจิฉยัตามขอ 7.2 ไปพจิารณาตกัเตอืน ใชประกอบการพจิารณา

แตงตัง้ การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน ควบคูกับความสามารถ
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8.	การพิจารณาลงโทษ
 ผูทีฝ่าฝนจรยิธรรม/จรรยาบรรณจะตองไดรบัการพจิารณาทางวนิยัตามระเบยีบ
ที่องคการกําหนดไว นอกจากนี้ อาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้น

ผดิกฎหมาย



ส่วนท่ี
2

หลักปฏิบัติ
ในการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

•	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ	ขสมก.
•	หลักการในการกับกับดูแลกิจการที่ดี	(CG)
	 ขสมก.
•	 แนวทางปฏิบัติตามนโยบายและหลักการ
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	ขสมก.

 คณะอนกุรรมการสงเสรมิใหองคการมกีารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีมเีจตนารมณ
มุงมั่นในการสงเสริมให ขสมก. เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
มีการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลองคการที่ดี
ยึดมั่นในคานิยม เพื่อเปนหลักการชี้นําพฤติกรรมใหกรรมการบริหารกิจการองคการ
ผูบรหิารและพนักงานยดึถอืเปนแนวทางในการปฏบิัตงิาน  ดังนี้

	 1. สงเสริมใหเปนองคการที่มีการบริหารจัดการ อยางมีประสิทธิภาพดวย
ความโปรงใส ซื่อสัตยสุจรติ ตรวจสอบได

 2. สงเสริมใหมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีคุณธรรม และ
ยุตธิรรมกับพนักงานทุกระดับ

 3. สงเสริมใหพนักงานองคการมีสวนรวมในการพัฒนา พรอมมีจิตสํานึก
การใหบรกิารและรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

 4. ตอบสนองและเชือ่มตอการบรกิารขนสงสาธารณะอืน่ ๆ  อยางมคีณุภาพ
ตามมาตรฐานสากล สําหรับกลุมคนทุกประเภทอยางมอือาชพี

 คณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลที่ดี (Corporate

Governance : CG) มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุน การนําหลักการบริหารกิจการ

บานเมอืงที่ดไีปประยกุตใชในการบรหิารงานของ คณะกรรมการบรหิารกจิการองคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ ผูบรหิาร และพนักงาน ใหมคีวามรูความเขาใจและสามารถนําไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหองคการมีการบริหารจัดการ

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได และสามารถสรางความเชื่อมั่น

ใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งมีกรรมการบริหารกิจการ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพเปนตนแบบในการดําเนินงานเพื่อขยายผลไปยังผูบริหาร

ใหสามารถกํากับดูแลกิจการที่ดี และพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมโครงการตาง ๆ 

ดวยความรูสํานึกรับผิดชอบตอหนาที่ เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ 

ในฐานะที่เปนกิจการสาธารณูปโภคของรัฐ การจัดโครงสรางและกลไกการบริหาร

จัดการดังกลาวตองประกอบดวยหลักการในการกํากับดูแล  ดังนี้

หลกัการในการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี	(CG)	ขสมก.
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 1. หลักนติธิรรม (Equity) บรหิารจัดการตามระเบยีบ ขอบังคับและกฎหมาย

ที่เกี่ยวของดวยความเปนธรรม ยุตธิรรม และ เสมอภาค

 2. หลักคุณธรรม (Integrity) สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรณรงค

การประพฤตปิฏบิตัติามจรรยาบรรณ/คานยิมเพือ่ศกัดิศ์รขีองการเปนพนกังานทีด่ขีองรฐั

 3. หลกัความซือ่สตัยสจุรติ (Honesty) แสดงความซือ่สัตยสจุรติในการจดัทาํ

แผนงานโครงการเพื่อใชจายเงินงบประมาณ จัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได และไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว/พวกพอง

 4. หลักความโปรงใส (Transparency) แสดงความโปรงใสในการดําเนนิงาน

ใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย และพนักงาน ไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองเปดเผย

ตามกรอบเวลาและตรวจสอบได

 5. หลกัการมสีวนรวม (Participation) สงเสรมิการมสีวนรวม

ของพนักงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผู มีสวนไดสวนเสีย 

เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงใหมคีุณภาพยิ่งขึ้น

 6. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) สรางจิตสํานึกความเปนเจาของ

และความรูสาํนกึรบัผดิชอบตอหนาที ่สนองตอบตอปญหาและความตองการของผูใชบรกิาร

ประชาชนและสังคมโดยรวม

 7. หลักความคุมคา (Efficiency) บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในการใชงบประมาณ ทรัพยากรการผลิตทุกประเภท และบุคลากรโดยสมประโยชน

มีความคุมคา รักษาผลประโยชนของสวนรวม เปนไปตามวัตถุประสงค/เปาหมาย

เกดิประสทิธผิลในทางปฏบิตั ิประชาชนผูใชบรกิารไดรบัความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั 

มคีวามพงึพอใจคุณภาพบรกิาร

แนวทางปฏบัิตติามนโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการทีดี่	(CG)	ขสมก.

1.	 ส�งเสริมให�เป�นองค�การท่ีมกีารบรหิารจัดการอย�างมีประสทิธภิาพ	ด�วยความโปร�งใส	
	 ซื่อสัตย�สุจริต	ตรวจสอบได�

 นโยบายในการสงเสรมิให ขสมก. เปนองคการทีม่กีารบรหิารจดัการอยางมปีระสทิธภิาพ

ดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ตรวจสอบได เปนความมุงมั่นใหคณะกรรมการ ผูบริหาร

และพนักงานมคีวามยดึมั่นในอุดมการณ ในการเปนรัฐวสิาหกจิที่มคีุณภาพสามารถบรหิาร

จดัการใหเปนทีย่อมรบัและเชือ่ถอืไดจากประชาชนผูใชบรกิาร และสงัคมโดยรวม ไมกอใหเกดิ

ปญหากับภาครัฐ มคีวามโปรงใสและซื่อสัตยสุจรติในกระบวนการทํางานทุกระบบงาน

สามารถตรวจสอบไดตามขัน้ตอน กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
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แนวทางปฏิบ	ัติ

 1.1 จดัโครงสรางองคกรใหเหมาะสม กบัภารกจิหนาทีต่ามแผนฟนฟกูจิการ

องคการทัง้หนวยงานหลัก และหนวยงานสนับสนุน

 1.2 จดัทาํแผนงานโครงการใหสอดคลองกบัพนัธกจิภาระหนาทีเ่พือ่ตอบสนอง

ตอวิสัยทัศนขององคการทั้งหนวยงานหลัก และหนวยงานสนับสนุน

และดําเนนิการใหเกดิผลในทางปฏบิัติ

 1.3 จดัสรรทรพัยากรการผลติ (รถโดยสาร/บคุลากร/งบประมาณ/วสัดอุปุกรณ) 

ดวยความเปนธรรม ซือ่สตัยสจุรติ โปรงใส และตรวจสอบได โดยพจิารณา

อยางเหมาะสมกับเสนทางเดินรถ และความตองการของผูใชบริการ

รวมทัง้หนวยงานที่รับผดิชอบ และปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

 1.4 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว ใหมีความรูความเขาใจ

มีทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวคิดและทัศนคติในการพัฒนา

การบริการและการปฏิบัติงาน ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

องคกรดวยความมคีุณธรรม

 1.5 กํากับดูแลรถเอกชนรวมบริการ ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ตามสัญญารวม

ประกอบการอยางมีคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อใหประชาชน

ไดรบับรกิารตามมาตรฐานสากล สะอาด มารยาทด ีสะดวก และปลอดภยั

 1.6 จัดใหมรีะบบบรหิารการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องและยั่งยนื

  1.6.1 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

    (Controlling and Internal Audit)

	 ขสมก. จัดใหมรีะบบการควบคุมและตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ

ทั่วทั้งองคกร ในขณะเดียวกันคงรักษาความคลองตัวในการปฏิบัติงานไวใหเปนระบบ

ที่พนักงานสามารถควบคุมกํากับประเมินผล และสอบทานการทํางานไดดวยตนเอง

เพื่อลดความเสี่ยงดานการทุจริต และการใชอํานาจอยางไมถูกตอง  ปองกันการกระทํา

ทีผ่ดิกฎหมาย รวมทัง้มรีะบบการใหคําปรกึษา ระบบการรับขอรองเรยีน และระบบตรวจสอบ

ขอเทจ็จรงิสาํหรับพนกังาน  และผูมสีวนไดเสยีกลุมตาง  ๆ   เพือ่เปนชองทางสอบถามขอสงสยั

หรอืรายงานเรือ่งทีเ่หน็วาไมถกูตอง ตลอดจนใหความคุมครองผูทีเ่กีย่วของกบัการรองเรยีน

เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความเปนธรรม ใหกับพนักงานและผูมสีวนไดเสยี
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 ขสมก. มีสํานักตรวจสอบที่ขึ้นตรงและดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของ

ผูอาํนวยการองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ และคณะกรรมการตรวจสอบในรฐัวสิาหกจิ 

ซึ่งกํากับดูแลใหการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบมีความเปนอิสระ เที่ยงธรรม

มีจริยธรรม/จรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ

การตรวจสอบภายในที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจและสํานัก

ตรวจสอบไดกําหนดภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงาน อํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบไวอยางชัดเจน และมีการทบทวนเปนประจําทุกป รวมถึง

รายงานผลการปฏบิตังิานเสนอตอ คณะกรรมการบรหิารกจิการองคการ 

กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลังเปนประจําทุกป ดังนี้

	 	การบรหิารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

	 	รายงานทางการเงนิ

	 	การตรวจสอบภายใน

	 	การสอบบัญชี

	 	การปฏบิัตติามกฎหมาย และระเบยีบที่เกี่ยวของ

	 	การปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณคณะกรรมการบริหารกิจการ

	 	องคการผูบรหิารและพนักงาน

 1.6.2 การบรหิารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

  (Risk Management & Internal Control)

  ขสมก. ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดใหมีวิธี

การบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ ที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลทั่วทั้งองคกร

รวมทั้งมอบหมายใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทําหนาที่

กาํกบัดแูล ควบคมุ และประเมนิประสทิธภิาพการบรหิารความเสี่ยง รวมทัง้สรางความ

ตระหนักในความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นทกุกระบวนการปฏบิตังิาน เพือ่ใหมัน่ใจวาการบรหิาร

ความเสี่ยง ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับแนวทางที่

กําหนดดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจรติ และตรวจสอบได โดยกําหนดใหมกีารรายงาน

ใหคณะกรรมการบรหิารกจิการองคการทราบเปนประจําทุกไตรมาส ดังนี้ 
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  ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk Management)

  ความเสี่ยงดานปฏบิัตงิาน (Operational Risk Management)

  ความเสี่ยงดานการเงนิ (Financial Risk Management)

  ความเสี่ยงดานกฎ ระเบยีบ และกฎหมาย (Compliance Risk Management)

 นอกจากนี้ จดัใหมกีารควบคมุภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมรีะบบควบคุมภายใน 

ซึ่ง ขสมก. มีหนาที่รายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

เพื่อใหมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในของ ขสมก. มีมาตรฐานตามระบบ มีองคประกอบ

ครบถวนเพียงพอของการควบคุมภายใน ทราบจุดออนและมีแผนการปรับปรุง เพื่อให

ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุด

ในการดําเนนิงานการใชจายเงนิและทรัพยสนิ

 1.6.3 การบรหิารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชงิเศรษฐศาสตร

   (EVM : Economy Valued Management)

 ระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM)
มคีวามจาํเปนสาํหรบัพนกังานและผูบรหิารทกุระดบั เพือ่เปนขอมลูในการพจิารณาจดัทํา
แผนงาน/โครงการ และแผนงบประมาณตามการเปรยีบเทยีบผลงานในการสรางมลูคาเพิม่
ขององคกร ซึ่งสามารถนําไปวิเคราะหโครงการลงทุนการจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร
ใหเปนไปดวยความรอบคอบคุมประโยชน โปรงใส และตรวจสอบได ขสมก. ตองจัดใหมี
การบูรณาการเพือ่วเิคราะหความเสีย่งจากมลูคาการลงทนุในโครงการที่ใชงบประมาณสงู 
วามผีลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรอยางเหมาะสม
กบัการลงทนุเพยีงใด เพือ่ใหการบรหิารจัดการ

ครอบคลุมทุกมิติทั้ง 4 ดาน ให ขสมก. เปน

หนวยงานที่มกีารบรหิารกจิการที่ดี

 1.6.4 การประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกจิ 
   (SEPA : State Enterprise Performance Appraisal)

 ขสมก. ยกระดับการบริหารจัดการให เข าสู มาตรฐานสากล

ดวยการมุงมัน่บรหิารจัดการตามการประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกจิ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการแขงขัน สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา เพื่อสนองตอบตอบทบาทในการพัฒนา

เศรษฐกิจสังคม และชุมชนของประเทศ ตามหลักการบริหารกิจการที่ดี ดวยมุมมอง

1.	 มิติด�านการเงิน	(Financial)
2.	 มิติด�านลูกค�า	(Customers	&	stakeholder)
3.	 มิติด�านกระบวนการภายใน	(Internal	Process)
4.	 มิติด�านนวัตกรรมและการเรียนรู�	
	 (Learning	&	Growth)
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เชิงระบบในการบริหารจัดการ ของ ขสมก. โดยการนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน

มุงมั่นในคานิยม จริยธรรม/จรรยาบรรณ มุงเนนลูกคาและบริการ ใหความสําคัญกับ

บุคลากรอยางเปนธรรมใชข อมูลเพื่อการคิดวิเคราะหอยางโปรงใส ตรวจสอบได

ใหผลลัพธเปนตัวชี้วัดความสําเร็จ เพื่อสรางคุณคาใหกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

ดวยความซื่อสัตยสุจริตตามองคประกอบเชื่อมโยงไปในแนวทางเดียวกันทั้ง 7 หมวด 

(การนาํองคกร/การวางแผนเชงิยทุธศาสตร/การมุงเนนลกูคาและตลาด/การจดัการวเิคราะห

และการจดัการความรู/การมุงเนนบคุลากร/การมุงเนนการปฏบิัตกิาร/ผลลัพธ)

2.	 	ส�งเสริมให�มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลอย�างมีคุณธรรมและยุติธรรม	
กับพนักงานทุกระดับ

 บุคลากรทกุระดบัเปนทรัพยากรทีม่คีณุคา มคีวามสาํคญัตอการขบัเคลือ่นองคการ

ไปสูความสําเร็จ และพัฒนาอยางยั่งยนื จําเปนตองบรหิารทรัพยากรบุคคล ดวยความ

เปนธรรมและยตุธิรรม ตามหลกัสทิธมินุษยชน คํานงึถงึความตองการของพนักงาน เพือ่สราง

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีความพรอมในการเติบโตกาวหนาขึ้นสูระดับผูบริหาร

ในอนาคตได โดยผานขัน้ตอนการประเมนิพนกังานทีม่ศีกัยภาพ มกีารพฒันารายบคุคล

ตามแผนที่กําหนด และมคีวามพรอมในการทดแทนสําหรับตําแหนงที่วาง

แนวทางปฏิบัติ

 2.1 สรรหาพนักงานดวยระบบการคัดเลอืก และคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง
อยางมปีระสทิธภิาพ และเปนธรรมเพือ่ใหไดพนกังานทีเ่ปนทัง้ “คนเกง
และด”ี (Talent) มคีุณภาพสูง และซื่อสัตยเขามารวมปฏบิัตงิาน

 2.2 ทุกหนวยงานประเมินความสามารถบุคลากรทุกระดับ ตามหลักการ
การประเมินความสามารถ (Competency) ที่กําหนดไวในคูมือ และ
สํานักการเจาหนาที่ทบทวน ปรับปรุงความเหมาะสมของคูมืออยาง
สมํ่าเสมอ

 2.3 จัดใหมีแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับผูบริหารระดับสูง 
และจดัทาํเสนทางความกาวหนาในอาชพี (Career Path) สําหรบับคุลากร
ทุกระดับดวยความเปนธรรม

 2.4 ดแูลพนกังานอยางทัว่ถงึและเปนธรรม เคารพและปกปองสทิธเิสรภีาพ
  สวนบุคคลของพนักงานไมใหถูกลวงละเมิด รวมทั้งสนับสนุนและ

เคารพสทิธใินการแสดงความคดิเห็นของพนักงานไดอยางเปนอสิระ
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แนวทางปฏิบัติ

 2.5 จัดใหมีระบบการรองเรียน แจงเบาะแสของการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม

ตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ ขสมก. รวมถึงมีการปกปองพนักงาน

ไมใหถูกกลั่นแกลง หรอืไดรับโทษจากการรองเรยีน

 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกวิชาชีพทุกระดับอยางทั่วถึงเพียงพอและตอเนื่อง

ตามความเหมาะสมของหนาที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งสราง

จติสํานกึในเรื่องคุณธรรมใหแกพนักงานทุกคน

 2.7 สงเสริมสนับสนุนใหมีการทํางานรวมกันเปนทีม เพื่อใหเกิดความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันขององคกร รวมทั้งสรางจิตสํานึกใหพนักงาน

มวีนิัยในการปฏบิัตงิาน

 2.8 ประเมนิผลการปฏบิตังิานและพจิารณาความดคีวามชอบ โดยพจิารณา

  จากความเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และความสามารถของ

พนกังานเปนรายบคุคล (KPI) รวมทัง้จดัใหม ีสวสัดกิารทีเ่ปนธรรมและ

เหมาะสมแกพนักงาน และดูแลปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ

 2.9 ปลูกจิตสํานึกและสงเสริมในเรื่องการทํางานดวยความปลอดภัย

ถูกสุขลักษณะ จัดใหเกิดบรรยากาศและภาวะแวดลอมในสถานที่

ทาํงานทีด่ ีใหพนกังานปฏบิตังิานอยางอบอุนเสมอืนหนึง่คนในครอบครวั

เดยีวกัน

 2.10 บริหารงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

และระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล

 2.11 สงเสริมใหพนักงานมีดุลยภาพในการใชชีวิตระหวางชีวิตการทํางาน

และชวีติสวนตัว

 2.12 จดัใหมชีองทางในการเปดเผยขอมูลทีส่าํคญัตาง ๆ  ใหแกพนกังาน  เพือ่

ใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน และประเมินผลการดําเนินงาน

ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําเดือนการประเมินผล EVM 

การประเมนิผลงานของกระทรวงการคลังโดย TRIS การเขาสูการประเมนิ

คุณภาพรัฐวสิาหกจิ (SEPA)
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3.	 ส�งเสริมให�พนักงานองค�การมีส�วนร�วมในการพัฒนา	พร�อมมีจิตส�านึกในการ
	 ให�บริการ	และรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม
 การบริหารกิจการที่ดีเพื่อให ขสมก. ซึ่งเปนหนวยงานสาธารณูปโภคของรัฐ

ที่มีคุณภาพ สามารถบริหารจัดการภายใตคานิยม และจริยธรรม/จรรยาบรรณ

ที่เปนแนวทางใหบุคลากรยึดถือปฏิบัตินั้น การมีสวนรวมของพนักงานเปนสิ่งสําคัญ

ที่หลอหลอมอุดมการณเปนหนึ่งเดียว ในการพัฒนาการใหบริการที่มีจิตสํานึก

ใหประชาชนผูใชบริการไดรับบริการที่สะอาด พนักงานมีมารยาทดี มีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทาง ยึดมั่นในความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูใชบริการ

และประชาชนผูใชรถใชถนนรวมกัน แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ตระหนักถึง

การรกัษาสภาวะสิง่แวดลอม  มลพษิทางอากาศ/ทางเสยีง  และสภาพแวดลอมในพื้นทีช่มุชน

ที่ ขสมก. ใชประกอบการ โดยเฉพาะนํา้ทิ้งและนํา้เนาเสยีจากบรเิวณพื้นที่จอดรถ

แนวทางปฏิบัติ

 3.1 จัดใหมีชองทางในการรับขอเสนอแนะ ปญหาและขอรองเรียนจาก
พนักงานทกุกลุมโดยนาํไปปรบัปรงุแกไขอยางจรงิจงั ตามระบบบรหิารงาน
คุณภาพ ISO และอื่น ๆ

 3.2 รบัฟงและแลกเปลีย่นความคดิเหน็จากพนกังานทกุกลุมอยางสรางสรรค 
เพื่อใหรับทราบความคิดเห็น ความคาดหวัง และความตองการของ
พนักงานในการนําไปพัฒนาปรับปรุง

 3.3 จัดโครงการอบรมในเรื่อง Service Mind อยางตอเนื่องเพื่อปรับ
ทัศนคต/ิแนวคดิเชงิบวกในการบรกิารดวยมารยาททีด่ ีและมคีวามปลอดภยั
ตามกฎระเบยีบ ขอบังคับ และกฎหมาย

 3.4 จัดโครงการตรวจวดัควันดํา  และระดบัเสยีงสาํหรบัรถโดยสารประจาํทาง
องคการและรถเอกชนรวมบรกิาร กอนนําออกใหบรกิารทุกวัน

 3.5 จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ และความปลอดภัยใหเกิดผล
ในทางปฏบิัต ิใหมจีติสํานกึในการใหบรกิารที่ด ีมคีวามปลอดภัย

 3.6 จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม ตามโครงการ
รักษทา โครงการทําความสะอาด Big Cleaning Day และอื่น ๆ

 3.7 ใหความรวมมอืกบัชมุชนทกุพื้นทีท่ี ่ขสมก. ใชพื้นทีป่ระกอบการในการ

รณรงครักษาสิ่งแวดลอม
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4.	 ตอบสนองและเชื่อมต�อการบริการขนส�งสาธารณะอื่น	ๆ	อย�างมีคุณภาพตาม			
	 มาตรฐานสากล		ส�าหรับกลุ�มคนทุกประเภทอย�างมืออาชีพ

 นโยบายเพื่อสนองตอบตอประชาชนผูใชบริการทุกกลุม ใหไดรับความสะดวก
ในการเดินทาง เชื่อมตอกับขนสงสาธารณะอื่น ๆ ใหสอดคลองกับความตองการ และ
ความเจรญิเตบิโตของเมอืง รวมทัง้การขยายเสนทางเดนิรถระบบราง ระบบขนสงทางบก 
ทางนํา้ เปนความรบัผดิชอบของ ขสมก. ในการดาํเนนิการในฐานะเปนกจิการสาธารณปูโภค
ของรัฐ ตองพัฒนาปรับปรงุเสนทางเดนิรถ และบรหิารการเดนิรถใหเขาสูระบบมาตรฐานสากล 
เตรียมความพรอมเสนทางเชื่อมตอระบบขนสงทุกประเภท ปรับปรุงสภาพรถโดยสาร 
พัฒนาระบบ e-ticket พัฒนาระบบสารสนเทศ สรางความเขาใจ และพัฒนาบุคลากร
ทกุระดบั บนพื้นฐานในการบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ดีวยความซือ่สตัยสจุรติ มคีณุธรรม 

โปรงใส และตรวจสอบไดทุกโครงการ

แนวทางปฏิบัติ

 4.1 ดําเนินการทุกโครงการใหเกิดผลในทางปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก
ในการใชบรกิารจากภาครัฐ

	 	 	 n	 การจดัหารถโดยสารใหมทีผู่ใชบรกิารทกุกลุมสามารถใชบรกิาร
	 	 	 n	 การจัดหาอูจอดรถ และสถานที่เตมิกาซ
	 	 	 n	 การปรบัปรงุเสนทางการเดนิรถ ขสมก. และรถเอกชนรวมบรกิาร
	 	 	 n	 การซอมบํารุง/ปรับปรุงสภาพรถโดยสารเกา
	 	 	 n	 การจัดหาบุคลากรใหเพยีงพอกับจํานวนรถโดยสาร
	 	 	 n	 	การเตรียมความพร อมของบุคลากรในด านสารสนเทศ

และนวัตกรรมที่เกี่ยวของ
 4.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติตาม

ขอ 4.1 ใหเปนไปตามขอกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับของทุกหนวยงาน
ตามหลักธรรมาภบิาล

	 	 	 n	 	กระทรวงคมนาคม
	 	 	 n	 	กระทรวงการคลัง
	 	 	 n	 	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม
	 	 	 n	 	กรมการขนสงทางบก
	 	 	 n	 	สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
	 	 	 n	 	กรมทางหลวง
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แนวทางปฏิบัติ

	 	 	 n	 กรุงเทพมหานคร (องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพเิศษ)
	 	 	 n	 การปโตรเลยีมแหงประเทศไทย
	 	 	 n	 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
	 	 	 n	 การรถไฟแหงประเทศไทย
	 	 	 n	 บรษิัท ขนสง จํากัด
	 	 	 n	 การทาอากาศยานแหงประเทศไทย
	 	 	 n	 กรมเจาทา
	 	 	 n	 ผูประกอบการ
	 	 	 n	 บรษิัทเหมาซอมบํารุง
	 	 	 n	 มูลนธิ/ิสมาคมคนพกิารแหงประเทศไทย

 4.3 จัดทําระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO - 9001 ทุกเสนทางเดินรถ 
และหนวยงานสนับสนุน เพื่อใหมีการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ
ทุกประเภท เปนมาตรฐานเดียวกันใหประชาชนไดรับบริการที่สะอาด 

มารยาทด ีสะดวก และปลอดภัย
 4.4 รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูใชบริการ โดยตระหนักถึงการมี

สวนรวมของประชาชนเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

รวมกบัหนวยงานอืน่ในการพฒันาเชือ่มตอระบบสาธารณปูโภคของรฐั



นโยบาย
ความขัดแย�ง

ทางผลประโยชน�

นโยบาย
ต่อต�านคอร�รัปชั่น

นโยบาย
การเป�ดเผยข�อมูล

(Disclosure Policy)



27

นโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่น	(Anti-corruption	Policy)

 เพ่ือใหมั่นใจวา ขสมก. มีนโยบายการกําหนด
ความรับผดิชอบ แนวปฏบัิตแิละขอกาํหนดในการดาํเนนิการ
ทีเ่หมาะสมเพือ่ปองกนัการคอรรปัชัน่ทกุขัน้ตอนกจิกรรม 
และกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหการตัดสินใจและ
การบรหิารจดัการทีอ่าจมคีวามเสีย่งดานการทุจรติคอรรปัชัน่ 
ไดรับการพิจารณาและปฏิบัติอยางรอบคอบ ขสมก.
จงึไดกาํหนดนโยบายตอตานคอรรปัชัน่ เพือ่เปนแนวทาง
การปฏบิัตทิี่ชัดเจนในการดําเนนิงาน และพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยนืใหเปนไปตาม
คาํสัง่คณะรกัษาความสงบแหงชาต ิที ่69/2557  เรือ่งมาตรการปองกนัและแกไขปญหา
การทุจรติประพฤตมิชิอบ

ค�านิยามตามนโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่น
คอรรปัชัน่ (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนไมวาจะอยูในรปูแบบใด ๆ

โดยการเสนอให สัญญาวาจะให มอบให ใหคํามั่นวาจะให เรียกรอง หรือ

รับซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งไมเหมาะสมกับเจาหนาที่ของรัฐ 

หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาที่ไมวาจะโดยทางตรง

หรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่

อันเปนการใหไดมา หรือเพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใด

ทีไ่มเหมาะสม ในการบรหิารงาน เวนแตเปนกรณทีีก่ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ 

ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการคา 

ใหกระทําได

นโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่น

 ห�ามกรรมการบริหารกิจการองคการ ผูบริหาร และพนักงานของ ขสมก.

ดาํเนนิการหรอืยอมรบัการคอรรัปชัน่ ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรอืทางออม โดยครอบคลมุ

ถงึทกุกจิกรรมของทกุหนวยงานทีเ่กีย่วของ และใหมกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบาย

ตอตานคอรรัปชั่นอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกําหนด

ในการดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของแผนงาน/โครงการ

ระเบยีบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย

นโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่น

ห�ามกรรมการบริหารกิจการองคการ ผูบริหาร และพนักงานของ ขสมก.

นโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่น	(Anti-corruption	Policy)

เพ่ือใหมั่นใจวา ขสมก. มีนโยบายการกําหนด
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หน�าที่ความรับผิดชอบ
 1. คณะกรรมการบรหิารกจิการองคการ 

มีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย

และกํากับดูแลใหมรีะบบสนับสนุนเพื่อตอตาน

คอร รัปชั่น ที่มีประสิทธิภาพให  ม่ันใจว า

ฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญ

กับการตอตานคอรรัปชั่น และปลูกฝงจนเปน

วัฒนธรรมองคกร

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบ

รายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและ

ระบบบรหิารความเสีย่ง ใหมัน่ใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรดักมุ เหมาะสม 

ทันสมัย และมปีระสทิธภิาพ

 3. ผอูาํนวยการองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 

และผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบ 

และใหการสงเสรมิและสนบัสนนุนโยบายตอตานคอรรปัชัน่ 

เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย

รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการ

ตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของการ

บรหิาร ระเบยีบ ขอบงัคบั และขอกาํหนดของกฎหมาย

 4. ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ มหีนาที่และ

รบัผดิชอบในการตรวจสอบ  และสอบทานการปฏบิตังิาน

วาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัต ิ

อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย

ขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล เพื่อใหม่ันใจวา

มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอ

ความเสีย่งดานคอรรปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึ้น และรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ

 3. ผอูาํนวยการองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 

และผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบ 

และใหการสงเสรมิและสนบัสนนุนโยบายตอตานคอรรปัชัน่

เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย

รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการ

ตาง ๆ 

บรหิาร ระเบยีบ ขอบงัคบั และขอกาํหนดของกฎหมาย

 4. ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ มหีนาที่และ

รบัผดิชอบในการตรวจสอบ  และสอบทานการปฏบิตังิาน

วาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัต ิ

อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย

ขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล เพื่อใหม่ันใจวา

มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอ

ความเสีย่งดานคอรรปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึ้น และรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบ
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แนวทางปฏิบัติ

 1. กรรมการบรหิารกจิการองคการ ผูบรหิาร พนักงาน ขสมก. ทุกระดับ

ตองปฏบิตัติามนโยบายตอตานคอรรปัชัน่ และจรยิธรรม/จรรยาบรรณ

โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชั่นไมว าโดยทางตรง

หรอืทางออม

 2. พนักงาน ขสมก. ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทํา

ที่เขาขายคอรรัปชั่น ที่เกี่ยวของกับ ขสมก. ตองแจงใหผูบังคับบัญชา

หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิตาง ๆ หากมขีอสงสัย หรอืขอซักถามใหปรกึษากับผูบังคับ

บัญชา หรอืบุคคลที่กําหนดใหทําหนาที่รับผดิชอบเกี่ยวกับการตดิตาม

การปฏิบัติตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ ขสมก. ผานชองทางตาง ๆ

ที่กําหนดไว

 3. ขสมก. ตองใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือ

แจงเรื่องคอรรัปชั่น ที่เกี่ยวของกับ ขสมก. โดยใชมาตรการคุมครอง

ผูรองเรยีน หรอืผูทีใ่หความรวมมอืในการรายงานการทจุรติคอรรปัชัน่

 4. ผูที่กระทําการคอรรัปชั่น เปนการกระทําผดิจรยิธรรม /จรรยาบรรณ 

  ขสมก. ตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กําหนดไว 

นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้น

ผดิกฎหมาย

 5. ขสมก. ตระหนกัถงึความสาํคญัในการเผยแพร ใหความรู และทาํความ

เขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับ ขสมก. หรืออาจ

เกิดผลกระทบตอ ขสมก. ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย

ตอตานคอรรัปชั่น

 6. ขสมก. มุงมัน่ทีจ่ะสรางและรกัษาวฒันธรรมองคกร ทีย่ดึมัน่วาคอรรปัชัน่

เปนสิ่งที่ยอมรับไมได ทัง้การทําธุรกรรมกับภาครัฐ และภาคเอกชน
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ข�อก�าหนดในการด�าเนินการ

 1. นโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้ ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหาร

งานบุคคล ตั้งแตการสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการใหผลตอบแทน โดยกําหนดใหผูบังคับ

บัญชาทุกระดับ สื่อสารทําความเขาใจกับพนักงาน เพื่อใชในกิจกรรมทางบริหารจัดการ

ที่อยูในความรับผดิชอบ และควบคุมดูแลการปฏบิัตใิหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ

 2. กรณจีดัซื้อจดัจางตองดาํเนนิการใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนญู

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550 และ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 3. การนําเสนองานใหผู บังคับบัญชาตามลําดับชั้น พิจารณาสั่งการ และ

หรืออนุมัติ และหรือลงนาม ตองสอบทานการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามคําสั่งองคการ

ที่ 53/2552 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 โดยสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

เพื่อความถูกตอง เชื่อถอืได ปองกันความผดิพลาด และการทุจรติของงานที่นําเสนอ

 4. การดําเนินการใด ๆ ตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น ใหใชแนวปฏิบัติตามที่

กําหนดไวในคูมือจริยธรรม/จรรยาบรรณ คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) รวมทั้ง

ระเบียบและคูมือปฏิบัติงานของ ขสมก. ที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใด

ที่ ขสมก. จะกําหนดขึ้นตอไป

 5. เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิด

คอรรัปชั่น กรรมการบริหารกิจการองคการ ผูบริหาร และพนักงาน ขสมก. ทุกระดับ

ตองปฏบิัตดิวยความระมัดระวังในเรื่องดังตอไปนี้

5.1 ของกาํนลั การเลี้ยงรบัรอง
และคาใชจาย การใหมอบหรือ
รับของกํานัล การเลี้ยงรับรอง
ใหปฏิบัติตามนโยบายความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

5.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล 
หรือเงินสนับสนุนการใหหรือ
รบัเงนิบรจิาคหรอืเงนิสนบัสนนุ 
ตองเปนไปอยางโปรงใสและ
ถูกตองตามกฎหมาย โดยตอง
ม่ันใจวาเงินบริจาคหรือเงิน
สนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพื่อ
เปนขออางในการตดิสนิบน

5.3 ความสัมพันธทางธุรกิจ
และการจัดซื้อจัดจาง หามให
หรอืรบัสนิบนในการดาํเนนิธรุกจิ
ทุกชนิด การดําเนินงานของ
ขสมก. และการติดตองานกับ
ทกุภาคสวนจะตองเปนไปอยาง
โปรงใส ซื่อสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบได  และตองดาํเนนิการ
ใหเปนไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วของ
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นโยบายความขัดแย�งทางผลประโยชน�	(Conflict	Interest	Policy)

 ขสมก. กําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ กรณีความขัดแยงทางผลประโยชน

เพื่อใหคณะกรรมการบริหารกิจการองคการ ผู บริหาร และพนักงานปฏิบัติตน

ตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีมคีวามชดัเจน โปรงใส มคีวามรวดเรว็ และเปนธรรม 

ขจัดการทุจริตมิชอบ รวมถึงการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน

ของพนักงานทุกระดับ ปองกันมิใหประพฤติและดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่จะกอใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ

วาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน พ.ศ. 2553

ค�านิยามความขัดแย�งทางผลประโยชน�
หมายความถึง การใชตําแหนงหนาที่ของตนเองทั้งทางตรงและทางออม

ในการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเอง คูสมรส เครือญาติ พวกพอง

หรือบุคคลอื่นใด โดยอาศัยการกระทําใด ๆ ที่มีกับ ขสมก. หรือในนาม 

ขสมก. หรือมีผลถึงกิจกรรมของ ขสมก. ซึ่งทําใหเกิดผลประโยชนไดเสีย

ในการกระทํานัน้ และขัดแยงหรอืมผีลกระทบตอผลประโยชนของ ขสมก.

การกระท�าที่ถือเป�นความขัดแย�งทางผลประโยชน�

1. การใชขอมูลของ ขสมก. เพือ่

แสวงหาผลประโยชนใหตนเอง

หรอืผูอื่น

2. การดํารงตําแหนงกรรมการ

ผู จัดการ ผู จัดการ หรือเปน

ผู ถือหุ นสําคัญในกิจการที่เปน

คูสัญญากับ ขสมก. หรือกิจการ

ที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับ

ขสมก.

3. บุคคลในครอบครัวเปนผูดํารง

ตําแหนงกรรมการผู จัดการ 

ผู จัดการ หรือเปนผู ถือหุ น

เสียงขางมาก ในกิจการที่เปน

คูสัญญากับ ขสมก.

หรอืผูอื่น

ที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับ

ขสมก.
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หน�าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและผู�บริหาร

 1. สอดสองดูแลและจัดการแกปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน ที่อาจ

เกิดขึ้นระหวาง ผูปฏิบัติงานกับองคการ รวมทั้งดูแลการใชทรัพยสินขององคการ

ใหเปนไปโดยถูกตอง และมุงประโยชนขององคการเปนหลัก

 2. ปฏิบัติหนาที่เพื่อผลประโยชนสูงสุดขององคการ ไมแสวงหาผลประโยชน

สวนตัว

 3. ไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ของตนเอง ไมวาทางตรงหรือ

ทางออม หาผลประโยชนจากองคการเพื่อตนเองหรอืผูอื่น

 4. รักษาความลับของลูกคาและขององคการ รวมถึงไมนําความลับไปใช

เพื่อประโยชนของตนหรือผูอื่น ไมยอมใหประโยชนสวนตัว หรือประโยชนของบุคคล

ที่มคีวามสัมพันธกับตนขัดแยงกับผลประโยชนขององคการ

 5. ตองเปดเผยในเรื่องผลประโยชน ซึ่งตนมีในองคกรใด หรือธุรกรรมใดที่จะ

ขดัแยงกบัผลประโยชนของ ขสมก. และไมเขาไปมสีวนเกีย่วของในการตดัสนิใจเกีย่วกับ

กจิกรรมที่ตนมผีลประโยชนอยูดวย

 6. ไมกระทําการใด ๆ ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมในการดําเนินงาน

หรือปฏิบัติงาน ตามนโยบายของรัฐบาลทุกโครงการ โดยมุงผลประโยชนสวนตน

หรอืผูรวมงานมากกวาผลประโยชนของประชาชนผูใชบริการรถโดยสาร และผูเขารวม

โครงการตามนโยบายของรัฐบาล

 7. ไมกระทําการใด ๆ ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมในการจัดซื้อจัดหา

จัดจางตามระเบยีบวาดวยการพัสดุ ซึ่งเปนความขัดแยงทางผลประโยชน

 8. ตองใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ครบถวนแกคูคาหรือลูกคาดวยวิธีที่เปดเผย

และเสมอภาค

 9. รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะที่ลูกคาหรือคูคารองเรียน หรือแนะนํา

เพื่อปรับปรุงแกไขในการปฏบิัตงิาน
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การรับหรือการให�ของขวัญที่ถือเป�นความขัดแย�งทางผลประโยชน�

 1.  การรับของขวัญจากบุคคลอื่น ซึ่งมใิชญาต ิหรอืบุคคลในครอบครัวที่ไมเปน

ไปตามปกตหิรอืประเพณนียิม หรอืที่มรีาคาหรอืมูลคาเกนิกวาสามพันบาท

 กรณทีีม่คีวามจําเปนทีต่องรับของขวญัไวเพือ่รกัษาความสมัพนัธ

อันดี ผูรับตองแจงขอเท็จจริงในแบบรายงานความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอผูบังคับบัญชาทันทีที่สามารถกระทําได เพื่อให

คําวินิจฉัยวามีความเหมาะสม และสมควรที่จะไดรับของขวัญ

ไวเปนสทิธขิองตนหรอืไม หากผูบังคับบัญชาวนิจิฉัยวา ไมสมควร

ก็ใหสงมอบของขวัญนัน้เปนสทิธขิอง ขสมก.
   

 2. การยินยอมหรือรู เห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญ

  ที่มีราคา หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท จากผูใตบังคับบัญชา หรือผูที่

  เกี่ยวของในการปฏบิัตหินาที่ของตน  เพื่อกอใหเกดิประโยชนแกผูให

ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของผู ปฏิบัติงานไดรับของขวัญ

ไวกอนแลว แตผูปฏิบัติงานไดทราบในภายหลัง ใหดําเนินการ

ตามขอ 1

     

 3. การใหของขวัญที่มรีาคา หรอืมูลคาเกนิกวาสามพันบาท แกผูบังคับบัญชา

  หรอืบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา

ทั้งนี้ การรับ หรือการใหของขวัญตาม (1) ถึง (3) ถาเปนไปตาม

ประเพณีนิยม และมีราคาหรือมูลคาไมเกินกวาสามพันใหสามารถ

กระทําได

 4.  พนักงานผูใดมีการกระทําที่เปนความขัดแยงทางผลประโยชนใหพนักงาน

ผูนั้นเปดเผยขอเท็จจริงตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูอํานวยการ

ทันทีที่สามารถกระทําได ตามแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน

และใหพนักงานผูนั้นขอถอนตัวจากการเปนกรรมการ หรือการมีสวนรวม

ในกจิกรรมนัน้ ๆ
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การแต�งตัง้คณะกรรมการ	และการรายงานความขดัแย�งทางผลประโยชน�

1. ผูบังคับบัญชาตองไมแตงตั้ง หรือมอบหมายผูที่อาจจะมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน เปนคณะกรรมการ คณะทาํงาน หรอืเปนผูพจิารณา หรอื

เกี่ยวของกับการใหขอมูลใหความเห็น หรอืมอีํานาจสั่งการในเรื่องนัน้

2. ใหผูอํานวยการ และพนักงานปฏิบัติงานทุกคน จัดทํารายงานความขัดแยง

ทางผลประโยชนเปนประจําในเดือนธันวาคมของทุกป หรือเมื่อไดรับ

ตําแหนงใหม หรอืเมื่อมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนเกดิขึ้นระหวางป

   รายงานของผูอํานวยการใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารกิจการ

องคการ

   สําหรับพนักงานใหนําเสนอตอผู บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง

ผูอาํนวยการ และใหรองผูอํานวยการ/ผูอํานวยการสาํนกั/ผูอาํนวยการเขต 

เปนผูเก็บรักษารายงานดังกลาวไว อยางนอย 2 ป

3. การใชแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน

   ใหพนกังานทกุคนรายงานความขดัแยงทางผลประโยชนเปนรายบคุคล 

ตามแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนที่กําหนดไว

   ใหรองผูอํานวยการ/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการเขต จัดทําสรุป

รายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของพนักงานทุกคนในสังกัด

ตามแบบรายงานความขดัแยงทางผลประโยชน สําหรบัพนกังานสงักดั

ผูอาํนวยการ ใหจดัทําสรปุรายงานความขดัแยงทางผลประโยชนเสนอ

ผูอํานวยการ หากมปีญหาใหถอืคําวนิจิฉัยของผูอํานวยการเปนที่สุด
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นโยบายการเป�ดเผยข�อมูล	(Disclosure	Policy)

 การใหข อมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ

ตามพระราชบญัญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ขสมก. ตระหนักถึงการมีส วนร วมของประชาชน

ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมือง

เพื่อตรวจสอบการใชอํานาจและงบประมาณ ซึ่งนําไปสู

ความโปรงใสในการบริหารจัดการ เพื่อใหการบริหารงาน

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติ

รวมถึงกิจกรรม/โครงการที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ

สิง่แวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น

ขสมก. จงึกําหนดระเบยีบ ขสมก. วาดวยการใหขาว (พ.ศ. 2546)

แนวทางปฏิบัติ
	

 1. มอบอาํนาจใหรองผูอาํนวยการ ฝายบรหิาร ใหขอมลูขาวสารของ ขสมก. 

  แกหนวยราชการ สถาบนัการศกึษา และบคุคลภายนอกตามพระราชบัญญตัิ

  ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 2. ขอมูลขาวสารที่ ขสมก. ตองนําลงในราชกจิจานุเบกษาตามมาตรา 7

   2.1 โครงสราง และการจัดองคกรในการดําเนนิงาน

   2.2 สรุปอํานาจหนาที่สําคัญ และวธิกีารดําเนนิงาน

   2.3 สถานที่ตดิตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร

   2.4  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ

เพื่อใหมผีลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ

   2.5 ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

 3. ขอมูลขาวสารที่ ขสมก. ตองเปดเผย และประชาชนมสีทิธติรวจสอบตาม 

  มาตรา 9

   3.1 ผลการพจิารณา หรอืคําวนิจิฉัยที่มผีลตอเอกชน ความเห็นแยง

    และคําสั่งที่เกี่ยวของ

แนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ
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	 	  3.2 นโยบายของผูบรหิาร ขสมก.

   3.3 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปที่ดําเนินการ

   3.4 คูมอื หรอืคําสั่งเกี่ยวกับวธิปีฏบิัตงิานของพนักงาน

   3.5 สิ่งพมิพที่อางถงึในราชกจิจานุเบกษาตามมาตรา 7 วรรค 2

   3.6  สญัญาสมัปทาน สญัญาทีม่ลีกัษณะผกูขาด หรอืสญัญาทีร่วมทนุ

กับเอกชนในการจัดทําบรกิารสาธารณะ

   3.7 มตคิณะรัฐมนตรี

   3.8 ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการขาวสารของ ขสมก. 

    กําหนด

     ประกาศประกวดราคา

     สรุปผลการพจิารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน

     ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

 4. จัดสําเนา และหรอืสําเนาพรอมคํารับรองถูกตองใหประชาชนผูรองขอ
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l พระราชบัญญัตคิุณสมบัตมิาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2518

l พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. 2534

l พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

l พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

แกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

l ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิเรื่องหลักเกณฑการรับ

ทรัพยสนิหรอืประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่รัฐ พ.ศ. 2543

l ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิวาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544

l พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546

l พระราชบัญญัตคิวามปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554

l คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาตทิี่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มถิุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ

ปองกันและแกไขปญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบ

เอกสารภายนอก

เอกสารภายใน

l ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

l กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวสิาหกจิ (ขสมก.)

l กฎบัตรคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

l เกณฑประเมนิระบบคุณภาพรัฐวสิาหกจิ (SEPA)

l ระเบยีบปฏบิัต ิ(Document Procedure : DP) ในระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO : 9001

l แผนฟนฟูกจิการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

l ระเบยีบองคการขนสงมวลชนกรุงเทพวาดวยการใหขาว พ.ศ. 2546

l คําสั่งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพที่ 53/2552 เรื่อง การใหใชแบบสอบทานการปฏบิัตงิาน

l ระเบยีบองคการขนสงมวลชนกรุงเทพวาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน พ.ศ. 2553



ใบลงนามรับทราบ และถอืปฏบิัติ

 ขาพเจาไดรับทราบ และอานหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คานิยมและมาตรฐานจริยธรรม/จรรยาบรรณในการดําเนินงานของ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพแลว
 ขาพเจาเขาใจ รับทราบ และยินดีรับเปนหลักปฏิบัติในการ
ดําเนนิงานตอไป

 ลงชื่อ : ………………………………….……………………..……………..
   (…….……………………………….………………….……….....)
 ตําแหนง : ..…………….………………………………..……..………………
 หนวยงาน : ...………………………………………….……………….………..
 วันที่ : ………..…......……/………..…....…..…./………….…….….

(ตนฉบับ)


