สารบัญ
บทน�า
กฎบัตรคณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (CG)
แผนผังการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขสมก.

1
4
7

สวนที่ 1 บททั่วไป
J
J
J
J

วิสัยทัศน
พันธกิจ
คานิยม
จริยธรรม/จรรยาบรรณ ขสมก.

9
9
10
11

สวนที่ 2 หลักปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
J นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ขสมก.
J หลักการในการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขสมก.
J แนวทางปฏิบัตต
ิ ามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG)

ขสมก.

16
16
17

สวนที่ 3 นโยบายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขสมก.
J นโยบายตอตานคอรรัปชั่น
J นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน
J นโยบายการเปดเผยขอมูล

เอกสารอางอิง
B

27
31
35
37

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

กอตั้งองคการและดําเนินงานตามนโยบายรั ฐ บาล
เปนเวลา 39 ป คณะกรรมการบริหารกิจการองคการ
มีความมุงมั่นให ขสมก. บริหารจัดการใหเปนที่ยอมรับ
สรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนและสังคมโดยรวม
ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance) ยึดมัน่ ในคุณธรรม คานิยม จริยธรรม/
จรรยาบรรณ รับผิดชอบตอประชาชนผูใชบริการ
มีการดําเนินงานดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต
ตรวจสอบได สามารถพัฒนาไปสูความยั่งยืนตาม
วิสัยทัศนของ ขสมก.

บทน�า

คณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการ

มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดทําคูมือการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี (CG) ของ ขสมก. เพือ่ ใหคณะกรรมการ
บริหารกิจการองคการ ผูบ ริหารและพนักงาน ขสมก.
ไดทราบยอมรับและนํามาใชเปนหลักในการปฏิบตั งิ าน
เสมือนเปนวินัยเพื่อธํารงไวซึ่งการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีของ ขสมก.

กันยายน 2558
1

2

4

๒

5

๓

6

p. 7

วิสัยทัศน พันธกิจ

p. 14-15

หลักการในการ
กํากับดูแลกิจการ
ที่ดี (7 ขอ)

p. 8-12

คานิยม จริยธรรม
จรรยาบรรณ

7

p. 21

Out Comes

ประโยชนสุขตอ
ประชาชน
ผูใชบริการ

Out Put
Good
Corporate
Government
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
นาเชื่อถือ
ภาพลักษณที่ดี
การยอมรับจาก
ภายในและสังคม

นโยบายที่เกี่ยวของ
p. 25-28
- ตอตานคอรรัปชั่น
- ความขัดแยงทางผลประโยชน p. 29-32
p. 33-34
- การเปดเผยขอมูล

ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

KPI

วิธีปฏิบัติ

โครงการ

4. ตอบสนองและเชื่อมตอ p. 22-23
การบริการขนสงสาธารณะ
อื่น ๆ อยางมีคุณภาพ ตาม ระบบบริหารพัฒนาองคกร
ควบคุม/ตรวจสอบภายใน
มาตรฐานสากล สําหรับ
กลุมคนทุกประเภท
บริหารความเสี่ยง
อยางมืออาชีพ
EVM - SEPA - ISO
p. 16-18

3. สงเสริมใหพนักงาน
องคการมีสวนรวมในการ
พัฒนา มีจติ สํานึกในการ
ใหบริการ รับผิดชอบตอ
สังคม และสิ่งแวดลอม

2. สงเสริมใหมีกระบวนการ p. 19-20
บริหารทรัพยากรบุคคล
อยางมีคุณธรรม และ
ยุตธิ รรมกับพนักงานทุกระดับ

แผนงาน

แนวทางปฏิบัติ
ตามนโยบาย (4 ขอ) และ
ตามหลักการในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (4 ขอ)

1. สงเสริมใหเปนองคการ
ที่มีการบริหารจัดการอยาง p. 15-19
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ซื่อสัตยสุจริต ตรวจสอบได

Process

In put

การกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขสมก.

วิสัยทัศน I Vision
“ ขนสงมวลชนที่ยั่งยืนบริการตามมาตรฐานสากล
ประชาชนสามารถเข า ถึง การให บ ริก ารประสานเชื่อ มโยง
โครงขายขนสงมวลชน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ”

พันธกิจ I Mission
“ พั ฒ นาระบบการให บ ริ ก ารขนส ง มวลชน โดย
รถโดยสารประจําทาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อยางยั่งยืน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการได สะดวก
รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย รวมทัง้ พัฒนาระบบการเดินรถ
ใหเชือ่ มโยงเปนโครงขายกับระบบขนสงมวลชนอืน่ ๆ ประยุกตใช
วิธกี ารจัดการ และเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพือ่ นําไปสูก ารลดตนทุน
และเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ปรับปรุงโครงสรางและการบริหาร
จัดการใหเอือ้ ตอการปฏิบตั ติ ามภารกิจ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ”
9

คานิยม I Value

ความหมายคานิยมหลักขององคการ
ห ลั ก การชี้ นํ า และพฤติ ก รรมที่ ค าดหวั ง

ให อ งค ก รและบุ ค ลากรปฏิ บั ติ
โดยพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร ตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเอื้อตอ
การบรรลุเปาหมายขององคกร โดยยึดถือปฏิบตั คิ า นิยมขององคการ ควบคูไ ปกับจริยธรรม
จรรยาบรรณ ขอบังคับและระเบียบของ ขสมก. จนเปนวัฒนธรรมองคกร
1. รักองคกร หมายถึง พนักงานทํางานอยางทุม เท รับผิดชอบ รวมแกไขปญหา
มีความรูสกึ ถึงความเปนเจาของ รักษาภาพลักษณและภูมใิ จในความสําเร็จขององคกร
2. พัฒนารวมกัน หมายถึง จิตสํานึกของความรวมมือรวมใจเปนหนึ่งเดียว
ของพนักงานทุกคน เพื่อรวมกันพัฒนาองคกร ไปสูความสําเร็จที่ยั่งยืน
3. คุ ณ ธรรมนํ า หน า หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ต นต อ องค ก รและผู  เ กี่ ย วข อ ง
ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย โปรงใส มีศีลธรรม ทั้งตอหนาและลับหลัง เปนคนดี
ไมเห็นแกประโยชนของตนและพวกพอง
4. สรางสรรคบริการเพือ่ สังคม หมายถึง การพัฒนารูปแบบการบริการทีท่ นั สมัย
และมีคุณภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ประชาชนผูใชบริการไดรับประโยชน
และความพึงพอใจสูงสุด ดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
10

มาตรฐานการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ขสมก.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 กําหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือเจาหนาที่
ของรัฐ ผูปฏิบัติงานจึงตองมีคุณธรรม และศีลธรรม ซึ่งประกอบกันขึ้นเปนจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
จึงกําหนดขึ้นเพื่อใหคณะกรรมการบริหารกิจการองคการ ผูบริหาร พนักงาน มีความ
ตระหนัก มีความเทีย่ งธรรมในการปฏิบตั หิ นาที่ ผดุงเกียรติ ศักดิศ์ รีควรแกความไววางใจ
ความเชื่อมั่นของประชาชนและการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีงามสมกับความเปน
เจาหนาที่ของรัฐ
1. บุคลากรมีหนาที่ตองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณ
พนักงาน ขสมก. ทุกคน โดยมีกรรมการบริหารกิจการองคการปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดใี นการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณ
1.1 คณะกรรมการบริหารกิจการองคการ
ตอองคการ
ตอพนักงานระดับบริหาร
1.2 ผูบริหาร
ตอองคการ
ตอพนักงาน
ตอผูใชบริการและประชาชน
ตอผูรวมประกอบการและเจาหนาที่
ตอสังคมสวนรวม
1.3 พนักงาน
ตอตนเอง
ตอองคการ
ตอผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน
ตอผูใชบริการ ประชาชนและสังคม
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2. ขอปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม/จรรยาบรรณ
2.1 ศึกษาทําความเขาใจเนือ้ หาสาระของจริยธรรม/จรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วของ
กับหนาที่และความรับผิดชอบของตน
2.2 ทบทวนเนื้อหาสาระของจริยธรรม/จรรยาบรรณอยางตอเนื่อง
2.3 สื่อสารใหบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับ ขสมก. รับทราบ
แนวทางปฏิบัตติ ามจริยธรรม/จรรยาบรรณ
2.4 หากไมเขาใจในประเด็นตาง ๆ ใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือผูที่มี
หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามจริ ย ธรรม/
จรรยาบรรณ ผานทางชองทางตาง ๆ ของ ขสมก.
2.5 แจงใหผบู งั คับบัญชาหรือผูท รี่ บั ผิดชอบทราบ เมือ่ พบเห็นการฝาฝนหรือ
ไมปฏิบัติตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ
2.6 ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ กับหนวยงานหรือ
บุคคลอื่นที่ไดรับมอบหมาย
2.7 หัวหนางานและผูบังคับบัญชาทุกระดับตองเปนผูนําในการปฏิบัติตาม
จริยธรรม/จรรยาบรรณ ตลอดจนสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางาน
ใหพนักงานและบุคคลทีเ่ กีย่ วของตระหนักถึงการปฏิบตั ติ ามจริยธรรม/
จรรยาบรรณ วาเปนสิ่งที่ถูกตองและตองปฏิบัติ
3. การรายงานการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ
หากพบเห็นการฝาฝน หรือการไมปฏิบตั ติ ามจริยธรรม/จรรยาบรรณ ใหสอบถาม
ขอสงสัย หรือสงขอรองเรียนไปยังผูบังคับบัญชาและผูบริหารทุกระดับ
4. การด�าเนินการเมื่อไดรับขอรองเรียน
ผูร บั ขอรองเรียนรวบรวมขอเท็จจริงรายงานตอหัวหนางาน ทีม่ อี าํ นาจดําเนินการ
และเกีย่ วของในเรือ่ งนัน้ ๆ หรือระงับการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามจริยธรรม/จรรยาบรรณ
และบรรเทาความเสียหายใหกบั ผูท ไี่ ดรบั ผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเดือดรอนเสียหาย
โดยรวม หากเปนเรื่องสําคัญผูรับขอรองเรียนตองสอบขอเท็จจริง และรายงานผลตอ
ผูบ งั คับบัญชา หรือผูบ ริหาร ในเรือ่ งทีเ่ สียหายกระทบตอชือ่ เสียง ภาพลักษณ ของ ขสมก.
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5. การคุมครอง และบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูที่
ใหความรวมมือ ในการรายงานการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามจริยธรรม/จรรยาบรรณ
อยางเพียงพอ
5.1 ผูร ายงาน ผูร อ งเรียน หรือผูท ใี่ หความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง
จะไดรับความคุมครอง
5.2 องคการตระหนักวาขอมูลที่เกี่ยวของเปนความลับ และจะเปดเผย
เทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของ
ผูรายงาน แหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
6. การกระท�าที่ผิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
พนั ก งานทุ ก คนมีห น า ที่ที่ต  อ งปฏิบั ติต ามและส ง เสริม ให ผู  อื่น ปฏิบั ติต าม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ การกระทําตอไปนี้ เปนการกระทําผิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
6.1 ไมปฏิบัติตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ
6.2 แนะนําสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่นื ไมปฏิบัติตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ
6.3 ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรม/
จรรยาบรรณในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวของกับ
งานภายใตความรับผิดชอบของตน
6.4 ไม ใ ห ค วามร ว มมือ หรือ ขั ด ขวางการสืบ สวน สอบสวนข อ เท็ จ จริง
ที่อางวาไดมกี ารฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ
6.5 การกระทําอันไมเปนธรรมตอผูอ่นื
7. การบังคับใชประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
7.1 กรณีที่มีขอสงสัยตองตีความใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวมและ
มุงสรางสํานึกที่ลึกซึ้ง และเที่ยงธรรมในหนาที่ รักษาเกียรติศักดิ์ศรี
พนักงานองคการของรัฐ ทีส่ รางความไววางใจความเชือ่ มัน่ ของปวงชน
และดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีงาม
7.2 การฝาฝนเปนความผิดตามสมควรแกกรณี ใหวินิจฉัยความผิดวินัย
ตามลักษณะความจงใจ ระดับตําแหนงและหนาที่ ประวัตคิ วามประพฤติ
และสภาพแวดลอม
7.3 นําการวินจิ ฉัยตามขอ 7.2 ไปพิจารณาตักเตือน ใชประกอบการพิจารณา
แตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ควบคูกับความสามารถ
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8. การพิจารณาลงโทษ
ผูท ฝี่ า ฝนจริยธรรม/จรรยาบรรณจะตองไดรบั การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบ
ที่องคการกําหนดไว นอกจากนี้ อาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้น
ผิดกฎหมาย
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ส่วนที่
2
หลักปฏิบัติ
ในการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

• นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ขสมก.
• หลักการในการกับกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
ขสมก.
• แนวทางปฏิบัติตามนโยบายและหลักการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ขสมก.
คณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี มีเจตนารมณ

มุงมั่นในการสงเสริมให ขสมก. เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
มีการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลองคการที่ดี
ยึดมั่นในคานิยม เพื่อเปนหลักการชี้นําพฤติกรรมใหกรรมการบริหารกิจการองคการ
ผูบริหารและพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัตงิ าน ดังนี้
1. สงเสริมใหเปนองคการที่มีการบริหารจัดการ อยางมีประสิทธิภาพดวย
ความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ตรวจสอบได
2. สงเสริมใหมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีคุณธรรม และ
ยุติธรรมกับพนักงานทุกระดับ
3. สงเสริมใหพนักงานองคการมีสวนรวมในการพัฒนา พรอมมีจิตสํานึก
การใหบริการและรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
4. ตอบสนองและเชือ่ มตอการบริการขนสงสาธารณะอืน่ ๆ อยางมีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานสากล สําหรับกลุมคนทุกประเภทอยางมืออาชีพ

หลักการในการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี (CG) ขสมก.
ค ณะอนุ ก รรมการส ง เสริ ม ให อ งค ก ารมี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี

(Corporate
Governance : CG) มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุน การนําหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ ไี ปประยุกตใชในการบริหารงานของ คณะกรรมการบริหารกิจการองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ ผูบริหาร และพนักงาน ใหมคี วามรูความเขาใจและสามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหองคการมีการบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได และสามารถสรางความเชื่อมั่น
ใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งมีกรรมการบริหารกิจการ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพเปนตนแบบในการดําเนินงานเพื่อขยายผลไปยังผูบริหาร
ใหสามารถกํากับดูแลกิจการที่ดี และพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมโครงการตาง ๆ
ดวยความรูสํานึกรับผิดชอบตอหนาที่ เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ
ในฐานะที่เปนกิจการสาธารณูปโภคของรัฐ การจัดโครงสรางและกลไกการบริหาร
จัดการดังกลาวตองประกอบดวยหลักการในการกํากับดูแล ดังนี้
16

1. หลักนิตธิ รรม (Equity) บริหารจัดการตามระเบียบ ขอบังคับและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของดวยความเปนธรรม ยุตธิ รรม และ เสมอภาค
2. หลั ก คุ ณ ธรรม (Integrity) ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและรณรงค
การประพฤติปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ/คานิยมเพือ่ ศักดิศ์ รีของการเปนพนักงานทีด่ ขี องรัฐ
3. หลักความซือ่ สัตยสจุ ริต (Honesty) แสดงความซือ่ สัตยสจุ ริตในการจัดทํา
แผนงานโครงการเพื่อใชจายเงินงบประมาณ จัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได และไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว/พวกพอง
4. หลักความโปรงใส (Transparency) แสดงความโปรงใสในการดําเนินงาน
ใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย และพนักงาน ไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองเปดเผย
ตามกรอบเวลาและตรวจสอบได
5. หลักการมีสว นรวม (Participation) สงเสริมการมีสว นรวม
ของพนั ก งานรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนผู  มี ส  ว นได ส  ว นเสี ย
เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงใหมคี ุณภาพยิ่งขึ้น
6. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) สรางจิตสํานึกความเปนเจาของ
และความรูส าํ นึกรับผิดชอบตอหนาที่ สนองตอบตอปญหาและความตองการของผูใ ชบริการ
ประชาชนและสังคมโดยรวม
7. หลักความคุมคา (Efﬁciency) บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการใชงบประมาณ ทรัพยากรการผลิตทุกประเภท และบุคลากรโดยสมประโยชน
มีความคุมคา รักษาผลประโยชนของสวนรวม เปนไปตามวัตถุประสงค/เปาหมาย
เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบตั ิ ประชาชนผูใ ชบริการไดรบั ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
มีความพึงพอใจคุณภาพบริการ

แนวทางปฏิบตั ติ ามนโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี (CG) ขสมก.
1. สงเสริมใหเปนองคการทีม่ กี ารบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความโปรงใส
ซื่อสัตยสุจริต ตรวจสอบได
นโยบายในการสงเสริมให ขสมก. เปนองคการทีม่ กี ารบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ตรวจสอบได เปนความมุงมั่นใหคณะกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานมีความยึดมั่นในอุดมการณ ในการเปนรัฐวิสาหกิจที่มีคุณภาพสามารถบริหาร
จัดการใหเปนทีย่ อมรับและเชือ่ ถือไดจากประชาชนผูใ ชบริการ และสังคมโดยรวม ไมกอ ใหเกิด
ปญหากับภาครัฐ มีความโปรงใสและซื่อสัตยสุจริตในกระบวนการทํางานทุกระบบงาน
สามารถตรวจสอบไดตามขัน้ ตอน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
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แนวทางปฏิบั ติ
1.1 จัดโครงสรางองคกรใหเหมาะสม กับภารกิจหนาทีต่ ามแผนฟน ฟูกจิ การ
องคการทั้งหนวยงานหลัก และหนวยงานสนับสนุน
1.2 จัดทําแผนงานโครงการใหสอดคลองกับพันธกิจภาระหนาทีเ่ พือ่ ตอบสนอง
ตอวิสัยทัศนขององคการทั้งหนวยงานหลัก และหนวยงานสนับสนุน
และดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
1.3 จัดสรรทรัพยากรการผลิต (รถโดยสาร/บุคลากร/งบประมาณ/วัสดุอปุ กรณ)
ดวยความเปนธรรม ซือ่ สัตยสจุ ริต โปรงใส และตรวจสอบได โดยพิจารณา
อยางเหมาะสมกับเสนทางเดินรถ และความตองการของผูใชบริการ
รวมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ และปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.4 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว ใหมีความรูความเขาใจ
มีทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวคิดและทัศนคติในการพัฒนา
การบริการและการปฏิบัติงาน ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
องคกรดวยความมีคุณธรรม
1.5 กํากับดูแลรถเอกชนรวมบริการ ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ตามสัญญารวม
ประกอบการอยางมีคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อใหประชาชน
ไดรบั บริการตามมาตรฐานสากล สะอาด มารยาทดี สะดวก และปลอดภัย
1.6 จัดใหมีระบบบริหารการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องและยั่งยืน
1.6.1 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
(Controlling and Internal Audit)
ขสมก. จัดใหมรี ะบบการควบคุมและตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ทั่วทั้งองคกร ในขณะเดียวกันคงรักษาความคลองตัวในการปฏิบัติงานไวใหเปนระบบ
ที่พ นั ก งานสามารถควบคุ ม กํ า กั บ ประเมิน ผล และสอบทานการทํ า งานได ด  ว ยตนเอง
เพื่อลดความเสี่ยงดานการทุจริต และการใชอํานาจอยางไมถูกตอง ปองกันการกระทํา
ทีผ่ ดิ กฎหมาย รวมทัง้ มีระบบการใหคาํ ปรึกษา ระบบการรับขอรองเรียน และระบบตรวจสอบ
ขอเท็จจริงสําหรับพนักงาน และผูม สี ว นไดเสียกลุม ตาง ๆ เพือ่ เปนชองทางสอบถามขอสงสัย
หรือรายงานเรือ่ งทีเ่ ห็นวาไมถกู ตอง ตลอดจนใหความคุม ครองผูท เี่ กีย่ วของกับการรองเรียน
เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความเปนธรรม ใหกับพนักงานและผูมีสวนไดเสีย
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ขสมก. มีสํานักตรวจสอบที่ขึ้นตรงและดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของ
ผูอ าํ นวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ และคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
ซึ่ง กํ า กั บ ดู แ ลให ก ารปฏิบัติง านของสํานักตรวจสอบมีค วามเปนอิสระ เที่ยงธรรม
มีจริยธรรม/จรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล
ทั้ ง นี้ ก ฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบในรั ฐ วิ ส าหกิ จ และสํ า นั ก
ตรวจสอบได กํ า หนดภารกิ จ ขอบเขตการปฏิ บั ติ ง าน อํ า นาจหน า ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ ตลอดจนแนวทางการดํ า เนิ น งานการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบไวอยางชัดเจน และมีการทบทวนเปนประจําทุกป รวมถึง
รายงานผลการปฏิบตั งิ านเสนอตอ คณะกรรมการบริหารกิจการองคการ
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลังเปนประจําทุกป ดังนี้
การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
รายงานทางการเงิน
การตรวจสอบภายใน
การสอบบัญชี
การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
การปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณคณะกรรมการบริหารกิจการ
องคการผูบริหารและพนักงาน
1.6.2 การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(Risk Management & Internal Control)
ขสมก. ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดใหมีวิธี
การบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ ที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลทั่วทั้งองคกร
รวมทั้งมอบหมายใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทําหนาที่
กํากับดูแล ควบคุม และประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ สรางความ
ตระหนักในความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ทุกกระบวนการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ใหมนั่ ใจวาการบริหาร
ความเสี่ยง ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับแนวทางที่
กําหนดดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และตรวจสอบได โดยกําหนดใหมีการรายงาน
ใหคณะกรรมการบริหารกิจการองคการทราบเปนประจําทุกไตรมาส ดังนี้
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ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk Management)
ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน (Operational Risk Management)
ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk Management)
ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ และกฎหมาย (Compliance Risk Management)
นอกจากนี้ จัดใหมกี ารควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีระบบควบคุมภายใน
ซึ่ง ขสมก. มีหนาที่รายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
เพื่อใหมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในของ ขสมก. มีมาตรฐานตามระบบ มีองคประกอบ
ครบถวนเพียงพอของการควบคุมภายใน ทราบจุดออนและมีแผนการปรับปรุง เพื่อให
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในการดําเนินงานการใชจายเงินและทรัพยสิน
1.6.3 การบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร
(EVM : Economy Valued Management)
ระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM)
มีความจําเปนสําหรับพนักงานและผูบริหารทุกระดับ เพือ่ เปนขอมูลในการพิจารณาจัดทํา
แผนงาน/โครงการ และแผนงบประมาณตามการเปรียบเทียบผลงานในการสรางมูลคาเพิม่
ขององคกร ซึ่งสามารถนําไปวิเคราะหโครงการลงทุนการจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร
ใหเปนไปดวยความรอบคอบคุมประโยชน โปรงใส และตรวจสอบได ขสมก. ตองจัดใหมี
การบูรณาการเพือ่ วิเคราะหความเสีย่ งจากมูลคาการลงทุนในโครงการทีใ่ ชงบประมาณสูง
วามีผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรอยางเหมาะสม
น (Financial)
กับการลงทุนเพียงใด เพือ่ ใหการบริหารจัดการ 1.2. มิมิตติดิดาานการเงิ
นลูกคา (Customers & stakeholder)
ครอบคลุมทุกมิติทั้ง 4 ดาน ให ขสมก. เปน 3. มิติดานกระบวนการภายใน (Internal Process)
4. มิติดานนวัตกรรมและการเรียนรู
หนวยงานที่มีการบริหารกิจการที่ดี
(Learning & Growth)
1.6.4 การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(SEPA : State Enterprise Performance Appraisal)
ขสมก. ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การให เ ข า สู  ม าตรฐานสากล
ดวยการมุง มัน่ บริหารจัดการตามการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการแขงขัน สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา เพื่อสนองตอบตอบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม และชุมชนของประเทศ ตามหลักการบริหารกิจการที่ดี ดวยมุมมอง
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เชิ ง ระบบในการบริ ห ารจั ด การ ของ ขสมก. โดยการนํ า องค ก รอย า งมี วิ สั ย ทั ศ น
มุงมั่นในคานิยม จริยธรรม/จรรยาบรรณ มุงเนนลูกคาและบริการ ใหความสําคัญกับ
บุ ค ลากรอย า งเป น ธรรมใช ข  อ มู ล เพื่ อ การคิ ด วิ เ คราะห อ ย า งโปร ง ใส ตรวจสอบได
ให ผ ลลั พ ธ เ ป น ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ เพื่ อ สร า งคุ ณ ค า ให กั บ ทุ ก ภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง
ดวยความซื่อสัตยสุจริตตามองคประกอบเชื่อมโยงไปในแนวทางเดียวกันทั้ง 7 หมวด
(การนําองคกร/การวางแผนเชิงยุทธศาสตร/การมุง เนนลูกคาและตลาด/การจัดการวิเคราะห
และการจัดการความรู/ การมุง เนนบุคลากร/การมุงเนนการปฏิบัติการ/ผลลัพธ)
2. สงเสริมใหมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีคุณธรรมและยุติธรรม
กับพนักงานทุกระดับ
บุคลากรทุกระดับเปนทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ คา มีความสําคัญตอการขับเคลือ่ นองคการ
ไปสูความสําเร็จ และพัฒนาอยางยั่งยืน จําเปนตองบริหารทรัพยากรบุคคล ดวยความ
เปนธรรมและยุตธิ รรม ตามหลักสิทธิมนุษยชน คํานึงถึงความตองการของพนักงาน เพือ่ สราง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีความพรอมในการเติบโตกาวหนาขึ้นสูระดับผูบริหาร
ในอนาคตได โดยผานขัน้ ตอนการประเมินพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ มีการพัฒนารายบุคคล
ตามแผนที่กําหนด และมีความพรอมในการทดแทนสําหรับตําแหนงที่วาง

แนวทางปฏิบัติ
2.1 สรรหาพนักงานดวยระบบการคัดเลือก และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
อยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรมเพือ่ ใหไดพนักงานทีเ่ ปนทัง้ “คนเกง
และดี” (Talent) มีคุณภาพสูง และซื่อสัตยเขามารวมปฏิบัติงาน
2.2 ทุกหนวยงานประเมินความสามารถบุคลากรทุกระดับ ตามหลักการ
การประเมินความสามารถ (Competency) ที่กําหนดไวในคูมือ และ
สํานักการเจาหนาที่ทบทวน ปรับปรุงความเหมาะสมของคูมืออยาง
สมํ่าเสมอ
2.3 จัดใหมีแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับผูบริหารระดับสูง
และจัดทําเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) สําหรับบุคลากร
ทุกระดับดวยความเปนธรรม
2.4 ดูแลพนักงานอยางทัว่ ถึงและเปนธรรม เคารพและปกปองสิทธิเสรีภาพ
สวนบุคคลของพนักงานไมใหถูกลวงละเมิด รวมทั้งสนับสนุนและ
เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานไดอยางเปนอิสระ
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แนวทางปฏิบัติ
2.5 จัดใหมีระบบการรองเรียน แจงเบาะแสของการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม
ตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ ขสมก. รวมถึงมีการปกปองพนักงาน
ไมใหถูกกลั่นแกลง หรือไดรับโทษจากการรองเรียน
2.6 พัฒนาบุคลากรทุกวิชาชีพทุกระดับอยางทั่วถึงเพียงพอและตอเนื่อง
ตามความเหมาะสมของหนาที่แ ละความรับผิดชอบ รวมทั้งสรา ง
จิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมใหแกพนักงานทุกคน
2.7 สงเสริมสนับสนุนใหมีการทํางานรวมกันเปนทีม เพื่อใหเกิดความเปน
อั น หนึ่ง อัน เดียวกัน ขององคกร รวมทั้งสรา งจิตสํา นึกใหพนักงาน
มีวินัยในการปฏิบัติงาน
2.8 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและพิจารณาความดีความชอบ โดยพิจารณา
จากความเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และความสามารถของ
พนักงานเปนรายบุคคล (KPI) รวมทัง้ จัดใหมี สวัสดิการทีเ่ ปนธรรมและ
เหมาะสมแกพนักงาน และดูแลปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ
2.9 ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก และส ง เสริ ม ในเรื่ อ งการทํ า งานด ว ยความปลอดภั ย
ถูกสุขลักษณะ จัดใหเกิดบรรยากาศและภาวะแวดลอมในสถานที่
ทํางานทีด่ ี ใหพนักงานปฏิบตั งิ านอยางอบอุน เสมือนหนึง่ คนในครอบครัว
เดียวกัน
2.10 บริหารงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล
2.11 สงเสริมใหพนักงานมีดุลยภาพในการใชชีวิตระหวางชีวิตการทํางาน
และชีวิตสวนตัว
2.12 จัดใหมชี อ งทางในการเปดเผยขอมูลทีส่ าํ คัญตาง ๆ ใหแกพนักงาน เพือ่
ใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําเดือนการประเมินผล EVM
การประเมินผลงานของกระทรวงการคลังโดย TRIS การเขาสูการประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
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3. สงเสริมใหพนักงานองคการมีสวนรวมในการพัฒนา พรอมมีจิตส�านึกในการ
ใหบริการ และรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
การบริหารกิจการที่ดีเพื่อให ขสมก. ซึ่งเปนหนวยงานสาธารณูปโภคของรัฐ
ที่มี คุ ณ ภาพ สามารถบริห ารจั ด การภายใต ค  า นิย ม และจริย ธรรม/จรรยาบรรณ
ที่เปนแนวทางใหบุคลากรยึดถือปฏิบัตินั้น การมีสวนรวมของพนักงานเปนสิ่งสําคัญ
ที่ ห ล อ หลอมอุ ด มการณ เ ป น หนึ่ ง เดี ย ว ในการพั ฒ นาการให บ ริ ก ารที่ มี จิ ต สํ า นึ ก
ใหประชาชนผูใชบริการไดรับบริการที่สะอาด พนักงานมีมารยาทดี มีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ยึดมั่นในความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูใชบริการ
และประชาชนผูใชรถใชถนนรวมกัน แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ตระหนักถึง
การรักษาสภาวะสิง่ แวดลอม มลพิษทางอากาศ/ทางเสียง และสภาพแวดลอมในพืน้ ทีช่ มุ ชน
ที่ ขสมก. ใชประกอบการ โดยเฉพาะนํา้ ทิ้งและนํ้าเนาเสียจากบริเวณพื้นที่จอดรถ

แนวทางปฏิบัติ
3.1 จัดใหมีชองทางในการรับขอเสนอแนะ ปญหาและขอรองเรียนจาก
พนักงานทุกกลุม โดยนําไปปรับปรุงแกไขอยางจริงจัง ตามระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO และอื่น ๆ
3.2 รับฟงและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นจากพนักงานทุกกลุม อยางสรางสรรค
เพื่อใหรับทราบความคิดเห็น ความคาดหวัง และความตองการของ
พนักงานในการนําไปพัฒนาปรับปรุง
3.3 จัดโครงการอบรมในเรื่อง Service Mind อยางตอเนื่องเพื่อปรับ
ทัศนคติ/แนวคิดเชิงบวกในการบริการดวยมารยาททีด่ ี และมีความปลอดภัย
ตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย
3.4 จัดโครงการตรวจวัดควันดํา และระดับเสียงสําหรับรถโดยสารประจําทาง
องคการและรถเอกชนรวมบริการ กอนนําออกใหบริการทุกวัน
3.5 จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ และความปลอดภัยใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติ ใหมีจิตสํานึกในการใหบริการที่ดี มีความปลอดภัย
3.6 จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม ตามโครงการ
รักษทา โครงการทําความสะอาด Big Cleaning Day และอื่น ๆ
3.7 ใหความรวมมือกับชุมชนทุกพืน้ ทีท่ ี่ ขสมก. ใชพนื้ ทีป่ ระกอบการในการ
รณรงครักษาสิ่งแวดลอม
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4. ตอบสนองและเชื่อมตอการบริการขนสงสาธารณะอื่น ๆ อยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ส�าหรับกลุมคนทุกประเภทอยางมืออาชีพ
นโยบายเพื่อสนองตอบตอประชาชนผูใชบริการทุกกลุม ใหไดรับความสะดวก
ในการเดินทาง เชื่อมตอกับขนสงสาธารณะอื่น ๆ ใหสอดคลองกับความตองการ และ
ความเจริญเติบโตของเมือง รวมทัง้ การขยายเสนทางเดินรถระบบราง ระบบขนสงทางบก
ทางนํา้ เปนความรับผิดชอบของ ขสมก. ในการดําเนินการในฐานะเปนกิจการสาธารณูปโภค
ของรัฐ ตองพัฒนาปรับปรุงเสนทางเดินรถ และบริหารการเดินรถใหเขาสูร ะบบมาตรฐานสากล
เตรียมความพรอมเสนทางเชื่อมตอระบบขนสงทุกประเภท ปรับปรุงสภาพรถโดยสาร
พัฒนาระบบ e-ticket พัฒนาระบบสารสนเทศ สรางความเขาใจ และพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับ บนพืน้ ฐานในการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ดี ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม
โปรงใส และตรวจสอบไดทุกโครงการ

แนวทางปฏิบัติ
4.1 ดําเนินการทุกโครงการใหเกิดผลในทางปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก
ในการใชบริการจากภาครัฐ
n การจัดหารถโดยสารใหมทผ
ี่ ใู ชบริการทุกกลุม สามารถใชบริการ
n การจัดหาอูจอดรถ และสถานที่เติมกาซ
n การปรับปรุงเสนทางการเดินรถ ขสมก. และรถเอกชนรวมบริการ
n การซอมบํารุง/ปรับปรุงสภาพรถโดยสารเกา
n การจัดหาบุคลากรใหเพียงพอกับจํานวนรถโดยสาร
n การเตรี ย มความพร อ มของบุ ค ลากรในด า นสารสนเทศ
และนวัตกรรมที่เกี่ยวของ
4.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติตาม
ขอ 4.1 ใหเปนไปตามขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทุกหนวยงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
n กระทรวงคมนาคม
n กระทรวงการคลัง
n กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
n กรมการขนสงทางบก
n สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
n กรมทางหลวง
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แนวทางปฏิบัติ
กรุงเทพมหานคร (องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ)
n การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
n การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
n การรถไฟแหงประเทศไทย
n บริษัท ขนสง จํากัด
n การทาอากาศยานแหงประเทศไทย
n กรมเจาทา
n ผูประกอบการ
n บริษัทเหมาซอมบํารุง
n มูลนิธิ/สมาคมคนพิการแหงประเทศไทย
4.3 จัดทําระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO - 9001 ทุกเสนทางเดินรถ
และหนวยงานสนับสนุน เพื่อใหมีการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ
ทุกประเภท เปนมาตรฐานเดียวกันใหประชาชนไดรับบริการที่สะอาด
มารยาทดี สะดวก และปลอดภัย
4.4 รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูใชบริการ โดยตระหนักถึงการมี
ส ว นร ว มของประชาชนเพื่ อ นํ า ไปประกอบการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจ
รวมกับหนวยงานอืน่ ในการพัฒนาเชือ่ มตอระบบสาธารณูปโภคของรัฐ
n
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นโยบาย
ความขัดแยง
ทางผลประโยชน

นโยบาย
ต่อตานคอรรัปชั่น

นโยบาย
การเปดเผยขอมูล
(Disclosure Policy)

นโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-corruption Policy)
เพือ่ ใหมั่นใจวา ขสมก. มีนโยบายการกําหนด

ความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั แิ ละขอกําหนดในการดําเนินการ
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ปองกันการคอรรปั ชัน่ ทุกขัน้ ตอนกิจกรรม
และกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหการตัดสินใจและ
การบริหารจัดการทีอ่ าจมีความเสีย่ งดานการทุจริตคอรรปั ชัน่
ไดรับการพิจารณาและปฏิบัติอยางรอบคอบ ขสมก.
จึงไดกาํ หนดนโยบายตอตานคอรรปั ชัน่ เพือ่ เปนแนวทาง
การปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินงาน และพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืนใหเปนไปตาม
คําสัง่ คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรือ่ งมาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ

ค�านิยามตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น
คอรรปั ชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใด ๆ
โดยการเสนอให สัญญาวาจะให มอบให ใหคํามั่นวาจะให เรียกรอง หรือ
รับซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งไมเหมาะสมกับเจาหนาที่ของรัฐ
หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาที่ไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
อันเปนการใหไดมา หรือเพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใด
ทีไ่ มเหมาะสม ในการบริหารงาน เวนแตเปนกรณีทก่ี ฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ข อ บั ง คั บ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องท อ งถิ่ น หรือ จารี ต ทางการค า
ใหกระทําได

นโยบายตอตานคอรรัปชั่น
หามกรรมการบริหารกิจการองคการ ผูบริหาร และพนักงานของ ขสมก.

ดําเนินการหรือยอมรับการคอรรปั ชัน่ ในทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางออม โดยครอบคลุม
ถึงทุกกิจกรรมของทุกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และใหมกี ารสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ตอตานคอรรัปชั่นอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกําหนด
ในการดํ า เนิ น การ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของแผนงาน/โครงการ
ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย
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หนาที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริหารกิจการองคการ
มีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย
และกํากับดูแลใหมรี ะบบสนับสนุนเพื่อตอตาน
คอร รั ป ชั่ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให มั่ น ใจว า
ฝ า ยบริ ห ารได ต ระหนั ก และให ค วามสํ า คั ญ
กับการตอตานคอรรัปชั่น และปลูกฝงจนเปน
วัฒนธรรมองคกร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบ
รายงานทางการเงิ น และบั ญ ชี ระบบควบคุ ม ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและ
ระบบบริหารความเสีย่ ง ใหมนั่ ใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. ผอู าํ นวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
และผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบ
และใหการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานคอรรปั ชัน่
เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการ
ตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของการ
บริหาร ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย
4. ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ มีหนาที่และ
รับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบตั งิ าน
วาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ
อํ า นาจดํ า เนิ น การ ระเบี ย บปฏิ บั ติ และกฎหมาย
ขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล เพื่อใหมั่นใจวา
มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอ
ความเสีย่ งดานคอรรปั ชัน่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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แนวทางปฏิบัติ
1. กรรมการบริหารกิจการองคการ ผูบริหาร พนักงาน ขสมก. ทุกระดับ
ตองปฏิบตั ติ ามนโยบายตอตานคอรรปั ชัน่ และจริยธรรม/จรรยาบรรณ
โดยต อ งไม เ ข า ไปเกี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งคอร รั ป ชั่ น ไม ว  า โดยทางตรง
หรือทางออม
2. พนักงาน ขสมก. ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทํา
ที่เขาขายคอรรัปชั่น ที่เกี่ยวของกับ ขสมก. ตองแจงใหผูบังคับบัญชา
หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตาง ๆ หากมีขอสงสัย หรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับ
บัญชา หรือบุคคลที่กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม
การปฏิบัติตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ ขสมก. ผานชองทางตาง ๆ
ที่กําหนดไว
3. ขสมก. ตองใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือ
แจงเรื่องคอรรัปชั่น ที่เกี่ยวของกับ ขสมก. โดยใชมาตรการคุมครอง
ผูรองเรียน หรือผูทใี่ หความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรปั ชัน่
4. ผูที่กระทําการคอรรัปชั่น เปนการกระทําผิดจริยธรรม /จรรยาบรรณ
ขสมก. ต อ งได รั บ การพิ จ ารณาทางวิ นั ย ตามระเบี ย บที่ กํ า หนดไว
นอกจากนี้ อาจจะได รั บ โทษตามกฎหมาย หากการกระทํ า นั้ น
ผิดกฎหมาย
5. ขสมก. ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู และทําความ
เขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับ ขสมก. หรืออาจ
เกิดผลกระทบตอ ขสมก. ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย
ตอตานคอรรัปชั่น
6. ขสมก. มุง มัน่ ทีจ่ ะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกร ทีย่ ดึ มัน่ วาคอรรปั ชัน่
เปนสิ่งที่ยอมรับไมได ทัง้ การทําธุรกรรมกับภาครัฐ และภาคเอกชน
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ขอก�าหนดในการด�าเนินการ
1. นโยบายต อ ต า นคอร รั ป ชั่ น นี้ ให ค รอบคลุ ม ไปถึ ง กระบวนการบริ ห าร
งานบุคคล ตั้งแตการสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการใหผลตอบแทน โดยกําหนดใหผูบังคับ
บัญชาทุกระดับ สื่อสารทําความเขาใจกับพนักงาน เพื่อใชในกิจกรรมทางบริหารจัดการ
ที่อยูในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. กรณีจดั ซือ้ จัดจางตองดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แกไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2550 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
3. การนํ า เสนองานใหผูบัง คับบัญชาตามลําดับชั้น พิจารณาสั่งการ และ
หรืออนุมัติ และหรือลงนาม ตองสอบทานการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามคําสั่งองคการ
ที่ 53/2552 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 โดยสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงิ น แผ น ดิ น ว า ด ว ยการกํ า หนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544
เพื่อความถูกตอง เชื่อถือได ปองกันความผิดพลาด และการทุจริตของงานที่นําเสนอ
4. การดําเนินการใด ๆ ตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น ใหใชแนวปฏิบัติตามที่
กําหนดไวในคูมือจริยธรรม/จรรยาบรรณ คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) รวมทั้ง
ระเบียบและคูมือปฏิบัติงานของ ขสมก. ที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใด
ที่ ขสมก. จะกําหนดขึ้นตอไป
5. เพื่อ ความชั ด เจนในการดํ า เนิน การในเรื่อ งที่มีค วามเสี่ย งสู ง กั บ การเกิด
คอรรัปชั่น กรรมการบริหารกิจการองคการ ผูบริหาร และพนักงาน ขสมก. ทุกระดับ
ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องดังตอไปนี้
5.1 ของกํานัล การเลีย้ งรับรอง
และคาใชจาย การใหมอบหรือ
รับของกํานัล การเลี้ยงรับรอง
ให ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
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5.2 เงิ น บริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล
หรือเงินสนับสนุนการใหหรือ
รับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน
ตองเปนไปอยางโปรงใสและ
ถูกตองตามกฎหมาย โดยตอง
มั่ น ใจว า เงิ น บริ จ าคหรื อ เงิ น
สนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพื่อ
เปนขออางในการติดสินบน

5.3 ความสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ
และการจัด ซื้อ จัดจาง หา มให
หรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจ
ทุ ก ชนิ ด การดํ า เนิ น งานของ
ขสมก. และการติดตองานกับ
ทุกภาคสวนจะตองเปนไปอยาง
โปรงใส ซื่อสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบได และตองดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ

นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict Interest Policy)
ขสมก. กําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ กรณีความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่ อ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การองค ก าร ผู  บ ริ ห าร และพนั ก งานปฏิ บั ติ ต น
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี มีความชัดเจน โปรงใส มีความรวดเร็ว และเปนธรรม
ขจัดการทุจริตมิชอบ รวมถึงการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน
ของพนักงานทุกระดับ ปองกันมิใหประพฤติและดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่จะกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
วาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน พ.ศ. 2553

ค�านิยามความขัดแยงทางผลประโยชน
หมายความถึง การใชตําแหนงหนาที่ของตนเองทั้งทางตรงและทางออม
ในการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเอง คูสมรส เครือญาติ พวกพอง
หรือบุคคลอื่นใด โดยอาศัยการกระทําใด ๆ ที่มีกับ ขสมก. หรือในนาม
ขสมก. หรือมีผลถึงกิจกรรมของ ขสมก. ซึ่งทําใหเกิดผลประโยชนไดเสีย
ในการกระทํานัน้ และขัดแยงหรือมีผลกระทบตอผลประโยชนของ ขสมก.

การกระท�าที่ถือเปนความขัดแยงทางผลประโยชน
1. การใชขอ มูลของ ขสมก. เพือ่ 2. การดํารงตําแหนงกรรมการ
แสวงหาผลประโยชนใหตนเอง ผู  จั ด การ ผู  จั ด การ หรื อ เป น
หรือผูอื่น
ผู  ถื อ หุ  น สํ า คั ญ ในกิ จ การที่ เ ป น
คูสัญญากับ ขสมก. หรือกิจการ
ที่ มี ลั ก ษณะเป น การแข ง ขั น กั บ
ขสมก.

3. บุคคลในครอบครัวเปนผูด าํ รง
ตํ า แหน ง กรรมการผู  จั ด การ
ผู  จั ด การ หรื อ เป น ผู  ถื อ หุ  น
เสีย งขางมาก ในกิจการที่เปน
คูส ญ
ั ญากับ ขสมก.
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หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานและผูบริหาร
1. สอดสองดูแลและจัดการแกปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน ที่อาจ
เกิดขึ้นระหวาง ผูปฏิบัติงานกับองคการ รวมทั้งดูแลการใชทรัพยสินขององคการ
ใหเปนไปโดยถูกตอง และมุงประโยชนขององคการเปนหลัก
2. ปฏิบัติหนาที่เพื่อผลประโยชนสูงสุดขององคการ ไมแสวงหาผลประโยชน
สวนตัว
3. ไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ของตนเอง ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม หาผลประโยชนจากองคการเพื่อตนเองหรือผูอ่นื
4. รั ก ษาความลั บ ของลู ก ค า และขององค ก าร รวมถึง ไม นํ า ความลั บ ไปใช
เพื่อประโยชนของตนหรือผูอื่น ไมยอมใหประโยชนสวนตัว หรือประโยชนของบุคคล
ที่มีความสัมพันธกับตนขัดแยงกับผลประโยชนขององคการ
5. ตองเปดเผยในเรื่องผลประโยชน ซึ่งตนมีในองคกรใด หรือธุรกรรมใดที่จะ
ขัดแยงกับผลประโยชนของ ขสมก. และไมเขาไปมีสวนเกีย่ วของในการตัดสินใจเกีย่ วกับ
กิจกรรมที่ตนมีผลประโยชนอยูดวย
6. ไมกระทําการใด ๆ ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมในการดําเนินงาน
หรื อ ปฏิบัติงาน ตามนโยบายของรัฐบาลทุกโครงการ โดยมุงผลประโยชนสวนตน
หรือผูร ว มงานมากกวาผลประโยชนของประชาชนผูใชบริการรถโดยสาร และผูเขารวม
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
7. ไมกระทําการใด ๆ ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมในการจัดซื้อจัดหา
จัดจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุ ซึ่งเปนความขัดแยงทางผลประโยชน
8. ตองใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ครบถวนแกคูคาหรือลูกคาดวยวิธีที่เปดเผย
และเสมอภาค
9. รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะที่ลูกคาหรือคูคารองเรียน หรือแนะนํา
เพื่อปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงาน
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การรับหรือการใหของขวัญที่ถือเปนความขัดแยงทางผลประโยชน
1. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น ซึ่งมิใชญาติ หรือบุคคลในครอบครัวที่ไมเปน
ไปตามปกติหรือประเพณีนิยม หรือที่มีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท
กรณีทมี่ คี วามจําเปนทีต่ อ งรับของขวัญไวเพือ่ รักษาความสัมพันธ
อันดี ผูรับตองแจงขอเท็จจริงในแบบรายงานความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอผูบังคับบัญชาทันทีที่สามารถกระทําได เพื่อให
คําวินิจฉัยวามีความเหมาะสม และสมควรที่จะไดรับของขวัญ
ไวเปนสิทธิของตนหรือไม หากผูบังคับบัญชาวินิจฉัยวา ไมสมควร
ก็ใหสงมอบของขวัญนัน้ เปนสิทธิของ ขสมก.
2. การยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญ
ที่มีราคา หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท จากผูใตบังคับบัญชา หรือผูที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของตน เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกผูให
ในกรณี ที่ บุ ค คลในครอบครั ว ของผู  ป ฏิ บั ติ ง านได รั บ ของขวั ญ
ไวกอนแลว แตผูปฏิบัติงานไดทราบในภายหลัง ใหดําเนินการ
ตามขอ 1
3. การใหของขวัญที่มีราคา หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท แกผูบังคับบัญชา
หรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา
ทั้งนี้ การรับ หรือการใหของขวัญตาม (1) ถึง (3) ถาเปนไปตาม
ประเพณีนิยม และมีราคาหรือมูลคาไมเกินกวาสามพันใหสามารถ
กระทําได
4. พนักงานผูใดมีการกระทําที่เปนความขัดแยงทางผลประโยชนใหพนักงาน
ผูนั้นเปดเผยขอเท็จจริงตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูอํานวยการ
ทันทีที่สามารถกระทําได ตามแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
และใหพนักงานผูนั้นขอถอนตัวจากการเปนกรรมการ หรือการมีสวนรวม
ในกิจกรรมนัน้ ๆ
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การแตงตัง้ คณะกรรมการ และการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
1. ผูบังคับบัญชาตองไมแตงตั้ง หรือมอบหมายผูที่อาจจะมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน เปนคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือเปนผูพ จิ ารณา หรือ
เกี่ยวของกับการใหขอมูลใหความเห็น หรือมีอํานาจสั่งการในเรื่องนัน้
2. ใหผูอํานวยการ และพนักงานปฏิบัติงานทุกคน จัดทํารายงานความขัดแยง
ทางผลประโยชนเปนประจําในเดือนธันวาคมของทุกป หรือเมื่อไดรับ
ตําแหนงใหม หรือเมื่อมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นระหวางป
รายงานของผูอํานวยการใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องคการ
สํ า หรั บ พนั ก งานให นํ า เสนอต อ ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น จนถึ ง
ผูอ าํ นวยการ และใหรองผูอ าํ นวยการ/ผูอ าํ นวยการสํานัก/ผูอ าํ นวยการเขต
เปนผูเก็บรักษารายงานดังกลาวไว อยางนอย 2 ป
3. การใชแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหพนักงานทุกคนรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนเปนรายบุคคล
ตามแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนท่กี ําหนดไว
ใหรองผูอํานวยการ/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการเขต จัดทําสรุป
รายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของพนักงานทุกคนในสังกัด
ตามแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน สําหรับพนักงานสังกัด
ผูอาํ นวยการ ใหจดั ทําสรุปรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนเสนอ
ผูอํานวยการ หากมีปญหาใหถือคําวินิจฉัยของผูอํานวยการเปนที่สุด
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นโยบายการเปดเผยขอมูล (Disclosure Policy)
การให ข  อ มู ล ข า วสารของหน ว ยงานของรั ฐ
ตามพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ขสมก. ตระหนั ก ถึ ง การมี ส  ว นร ว มของประชาชน
ในการแสดงความคิ ด เห็ น และใช สิ ท ธิ ท างการเมื อ ง
เพื่อตรวจสอบการใชอํานาจและงบประมาณ ซึ่งนําไปสู
ความโปรงใสในการบริหารจัดการ เพื่อใหการบริหารงาน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ
รวมถึงกิจกรรม/โครงการที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
สิง่ แวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น
ขสมก. จึงกําหนดระเบียบ ขสมก. วาดวยการใหขาว (พ.ศ. 2546)

แนวทางปฏิบัติ
1. มอบอํานาจใหรองผูอ าํ นวยการ ฝายบริหาร ใหขอ มูลขาวสารของ ขสมก.
แกหนวยราชการ สถาบันการศึกษา และบุคคลภายนอกตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ขอมูลขาวสารที่ ขสมก. ตองนําลงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7
2.1 โครงสราง และการจัดองคกรในการดําเนินงาน
2.2 สรุปอํานาจหนาที่สําคัญ และวิธกี ารดําเนินงาน
2.3 สถานที่ตดิ ตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร
2.4 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ
เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
2.5 ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
3. ขอมูลขาวสารที่ ขสมก. ตองเปดเผย และประชาชนมีสิทธิตรวจสอบตาม
มาตรา 9
3.1 ผลการพิจารณา หรือคําวินจิ ฉัยที่มีผลตอเอกชน ความเห็นแยง
และคําสั่งที่เกี่ยวของ
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3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

นโยบายของผูบริหาร ขสมก.
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปที่ดําเนินการ
คูมือ หรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธปี ฏิบัติงานของพนักงาน
สิ่งพิมพที่อางถึงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 วรรค 2
สัญญาสัมปทาน สัญญาทีม่ ลี กั ษณะผูกขาด หรือสัญญาทีร่ ว มทุน
กับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
3.7 มติคณะรัฐมนตรี
3.8 ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการขาวสารของ ขสมก.
กําหนด
ประกาศประกวดราคา
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

4. จัดสําเนา และหรือสําเนาพรอมคํารับรองถูกตองใหประชาชนผูรองขอ
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เอกสารภายใน
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ (ขสมก.)
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เกณฑประเมินระบบคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
ระเบียบปฏิบัติ (Document Procedure : DP) ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO : 9001
แผนฟนฟูกจิ การองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ระเบียบองคการขนสงมวลชนกรุงเทพวาดวยการใหขาว พ.ศ. 2546
คําสั่งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพที่ 53/2552 เรื่อง การใหใชแบบสอบทานการปฏิบัติงาน
ระเบียบองคการขนสงมวลชนกรุงเทพวาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน พ.ศ. 2553

เอกสารภายนอก
l
l
l
l

l

l
l
l
l

พระราชบัญญัตคิ ุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่รัฐ พ.ศ. 2543
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวธิ ีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
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(ตนฉบับ)

ใบลงนามรับทราบ และถือปฏิบัติ
ขาพเจาไดรับทราบ และอานหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คานิยมและมาตรฐานจริยธรรม/จรรยาบรรณในการดําเนินงานของ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพแลว
ขาพเจาเขาใจ รับทราบ และยินดีรับเปนหลักปฏิบัติในการ
ดําเนินงานตอไป

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

