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กฎบัตรคณะกรรมการห้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี มิความเข้าใจโดยสรุป 
เก ี่ยวก ับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าท ี่ และบทบาทความรับผดขอบของ 
คณ ะกรรมการด ้านการกำก ับด ูแลก ิจการท ี่ด ี เป็นไปตามหลักเกณทํการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
และการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๔๖๔) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ และใข้วัด 
ประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มิความโปร่งใส มิประสิทธิภาพ เกิดประโยซน้คุ้มค่า และพัฒนาองค์กร 
จงไห้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใข้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ด้งนี้ 

ข้อ ๑ กฎบัตรนี้มิผลบังคับใข้ตั้งแต่วันที่ลงนามประกาศ
ข้อ ๒ ให ้ยกเลกกฎบัตรคณะอบุกรรมการส ่งเสริมให ้องค ์การม ิการกำก ับด ูแลกิจการท ี่

ดี ฉบับลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗ 
ข้อ ๓ ในกฎบัตรนี้

“กฎบัตร” หมายความว่า เอกสารที่เป็นทางการที่กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ 
และความรับผิดขอบของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

“องค์การ” หมายความว่า องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
“คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร

กิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ด ี 

องค์การขบส่งมวลซบกรุงเทพ
“ผู้ปริหารฺสูงสุด” หมายุความว่า ผู้อำนวฺยุการฺอฺงค์การขุนส่งมวฺลฺชนกรุงเทพ 
“ ผ ู้บร ิหารระด ับส ูง” ห มายความ ว ่า รองผ ู้อำนวยการ ผ ู้ช ่วยผ ู้อำน วยการ 

และผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการเขต
“ผ ู้เท ี่ยวขาญ ” หมายความว ่า บ ุคคลที่ม ิความรู้ ความสามารถ ความเข ้าใจ 

และประสบการณใบด้านที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๑ 

วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พน้กงาน และผู้มิส่วนเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นไปด้วยความ โปร่งใส น่าเที่อถือ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี และมิมาตรฐานที่ซัดเจนเป็นสากล 
ที่งจะช่วยให้องค์การมิศักยภาพในการแข่งข้น ป็องกัน และขจัดความซัดแย้งทางผลประโยขน้ที่อาจเกิดขึ้น 
เป็นกลไกใบการกำกับดูแลกิจการท่ีดีด้วย ความรับผิดขอบต่อผลการปฏิบัติหน้าท่ี และปฏิบัติต่อผู้มิส่วนได้ส่วนเสิย 
อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การทราบ

หมวด ๒...



๒

หมวด ๒ 
องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย
๒.๑ ประธาน มาจากกรรมการบริหารกิจการองค์การ
๒.๒ กรรมการไม่เกิน ๖ คน มาจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ หริอผู้เชี่ยวซาญ
๒.๓ ผู้บริหารสูงสุด และ/หริอผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะกรรมการ
๒.๔ เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การแต่งตั้ง

หมวด ๓
คุณสมบต

เป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ ที่มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถ 
อุทิศเวลาในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีฃององค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เป็นอย่างดี

หมวด ๔
วาระการดำรงดำแหบ่งและการพ้นจากดำนหน่ง

๔ .๑ ป ร ะ ธ าน ก ร รม ก ารแ ล ะ ก ร รม ก าร  ม ว าร ะ ก าร ด ำร งต ำแ ห น ่งต าม ว าร ะ ข อ ง  
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

๔.๒ บอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๔1๑ แล้ว ให้ประธานกรรมการและกรรมการ 
พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมตให้พ้นจากตำแหน่ง

๔.๓ พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การ ขาดคุณสม'บตหริอมีลักษณะดัองห้าม 
ในการเป็นกรรมการรัฐวสาหกิจ

๔.๔ ในกรณืที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการที่รอยู่ปฎิบดหน้าที่ 
ต่อไปจนกว่าจะมการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทบตำแหน่งที่ว่าง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมวาระการ 
ดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลออยู่ของผู้ที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

หมวด ๕
หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ด ี มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
๕.๑ กำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารงานขององค์การให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ 

องค์กรที่ดี (Good Governance)
๕.๒ พิจารณาให้ข้อคิดเห็บ ข้อเสนอแนะเกยวกับการบริหารงานขององค์การให้เป็นไปตาม 

หลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
๕.๓ ตรวจสอบให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหลักการบริหารจัดการองค์การที่ดี
๔.๔ ตำเนินการอื่น  ๆ ตามที่ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 

หริอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ มอบหมาย
๕.๕ ให ้ม ีอำน าจแต ่งต ั้งคณ ะท ำงาน เพ อช ่วยเห ล ือการป ฏบ ัด ีงาน  ห ร ิอ เร ิยก เอกส าร 

และพนักงานองค์การมาให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง  ๆได้ตามที่เห็นสมควร
หมวด ๖...



๓

หมวด ๖ 
การประชุม

๖.๑ องค์ประชุมของคณะกรรมการ ให้เฟ ้นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการ 
ป ฏ ิบ ัต ิงาน และการจ ัดการ Enablers ของร ัฐว ิสาหก ิจ (ฉบ ับปรับปรุง บี ๒๕:๖๕) ของสำน ักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๖.๒ กรณีที่ประธานกรรมการไม'อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการ 
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามิเหตุการณ์ความจำเฟ้นเร่งด่วนในงาน 
ท ี่เก ี่ยวข ้อง และคณะกรรมการไม1สามารถจัดให ้ม ิการประช ุมได ้ คณะกรรมการสามารถมอบหมาย 
ให้ฝ่ายบริหารขององค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ หรือผู้ที่มิหน้าที่รับผิดขอบดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณา 
งานให้เกิดประโยซน้ด่อองค์กรและรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป หรือดำเนินการ 
เสนอเวียนคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาพร้อมทั้งให้ความเห็น และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการ 
ประชุมคราวถัดไป

๖.๓ คณะกรรมการ ด้องประชุมร่วมลันอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็น 
เหมาะสม ตามที่ประธานกรรมการจะได้กำหนดต่อไป

๖.๔ การประชุมคณะกรรมการ หากมิกรณีที่ต้องลงมติ ให้นับจากคะแนนเสืยงของกรรมการ 
ที่มาประชุมเท่านั้น โดยให้ถือเสียงข้างมาก และกรรมการคนหนึ่งมิหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง 
เท่ากนให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพมขึ้นอกหนึ่งเสียงเป็นเสียง#ขาด

๖.๕ กรรมการที่มิส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่มิการพิจารณา จะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง 
ลงคะแนนในเร่ืองด้งกล่าวมิได้

๖.๖ คณะกรรมการ มิอำนาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องลับระเบียบวาระการประชุม เพื่อเข้าร่วม 
การประชุมได้ตามความจำเป็น

๖.๗ เลขาบ ุการคณะกรรมการ ม ิหน้าท ี่ร ับผิดขอบในการเตรืยมความพร้อมสำหรับการ 
ประชุม ได้แก่ การจัดเตรืยมการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารและรวมถืงการส่งเอกสารประกอบ 
การประชุมให้คณะกรรมการทุกคนในระยะเวลาที่เพิยงพอต่อการพิจารณาก่อนวันประชุม และต้องจัดทำมติ 
ที่ประชุม รายงานการประชุม และขอรับความเห็นขอบตามขั้นตอนต่อไป รวมถืงการดำเนินการเบิกจ่าย 
เบี้ยประชุมให้คณะกรรมการ

หมวด ๗
การรายงานผลการปฏิฟ้ติงาน

ให้คณะกรรมการ จัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มิการประชุม และจัดทำรายงานนำเสนอ 
คณะกรรมการบรืหารกิจการองค์การ

หมวด ๘ 
เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

สำเนาถกต้อง

(นางสาวอัญชลี ลังวาล) 
ห.ซก.(สบจ.)
๑ เม.ย. ๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ด 9 มินาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

f  ว * ร*3CK

(นางปาณีสรา ดวงสอดศรี)
ประธานกรรมการบรืหารกิจการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ /สำเนาเรียน....



สำเนาเรียน ผอก.
รอง ผอก.ฝบร., รอง ผอก.ฝรอ., รอง ผอก. ฝรร.
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บส. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ บก. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘
ผฃ. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘ อบ. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘
ตก. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
ธป. ๑๑, ๒๑, ๓๑, ๑๒, ๒๒, ๓๒, ๑๓, ๒๓, ๓๓, ๑๔, ๒๔, ๓๔

๑๔, ๒๔, ๓๔, ๑๖, ๒๖, ๓๖, ๑๗, ๒๗, ๓๗, ๑๘, ๒๘, (๓๘
บส. คน. ปส. ปซ. สก. 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 ขผ. ตบ. รบ. ขบ. วน. รส. ธก.
ผด. กซ. วบ. บผ. บง. สก. ปอ. พท. กข. สส. สต.
ธก.(ฝบร.) ธก.(ฝรร.) ธก.(ฝรอ.) ธก.(สบจ.) ธก.(กขบ.) 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.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

- เพื่อโปรดทราบ และแจ้งพนักงานในสังกัดเพื่อทราบด้วย

(นางสาวอ'ญชลี กงัวาล) 
ห.ธก.(สบจ.)
๑ เม.ย. ๖๔


