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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบตัรนีจ้ดัทำขึน้เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มคีวามเขา้ใจโดยสรปุเกีย่วกบั 
วตัถปุระสงค ์ ขอบเขต อำนาจห นา้ท ี ่ และบทบาทความรบัผดขอบของคณ ะกรรมการบรหิาร 
ความเสีย่งเปน็ไปตามหลกัเกณทกํารประเมนิกระบวนการปฏบิตังิานและการจดัการ Enablers ของ 
รัฐวสาหกจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๕:) ของสำนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพือ่ใหส้อดคลอง 
กบัแนวทางการบรหิารความเสีย่งสำหรบัหนว่ยงานของรฐัเรือ่งหลกัการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร 
ของกรมบญัขก้ลาง จงัไดก้ำหนดกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และใขเ้ปน็แนวทางใบการ 
ดำเน้นงาน ดังน้ี

ข้อ ๑ กฎบัตรน้ีมีผลบังคับใข้ต้ังแต่วับท่ีลงนามประกาศ
ข้อ ๒ ใหย้กเลกกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและควบคมุภายใน ฉบับลงวันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๓ ใบกฎบัตรน้ี

“กฎบัตร,, หมายความว่า เอกสารท่ีเป็นทางการท่ีกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าท่ี 
และความรับผดขอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

“องคก์าร,, หมายความว่า องค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ 
“คณะกรรมการบรหิารกจิการองคก์าร,, หมายความวา่ คณะกรรมการบรหิาร 

กิจการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
“ ผ ูบ้ริหารสูงสุด” หมายความว่า ผ ู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ 
"ผูบ้รหิารระดบัสงู” หมายความวา่ รองผูอ้ำนวยการ ผ ูข้ว่ยผูอ้ำนวยการ 

และผู้อำนวยการสำนักหริอผู้อำนวยการเขต
“ ผ ูเ้ข ีย่วขาญ ” หมายความวา่ บคุคลทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ ความเขา้ใจ 

และประสบการณ์ในด้านท่ีเก่ียวข้อง

หมวด «
วัตถุประสงค์

กฎบตัรคณะกรรมการ จดัทำขึน้เพือ่ใหผู้บ้รหิาร พนักงาน และผู้มีสว่นเก่ียว'ขอ้ง ได้ทราบถง 
มาตรฐานการดำเนน้งานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยระบุถงขอบเขตหน้าท่ี ความรับผิดขอบ 
รวม'ตัง้กระบวนการบริหารจดัการความเสีย่งขององคก์ารขนสง่มวลขนกรุงเทพ พรัอมตัง้รายงานผลการ 
ประเมินน่าเสนอ คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การทราบ

หมวด ๒...



๒

หมวด ๒ 
องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการประกอบด้วย 
๒.๑ ประธาน มาจากกรรมการบรหิารกจิการองคก์าร
๒.๒ กรรมการโมเ่กนิ ๖ คน มาจากคณ ะกรรมการบรหิารกจิการองคก์าร หรอื

ผูเ้ขีย่วขาญ
๒.๓ ผูบ้รหิารสงูสดุ และ/หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูเปน็คณะกรรมการ
๒.๔ เลขานกุารคณะกรรมการเปน็ผูท้ ีค่ณะกรรมการบรหิารกจิการองคก์ารแตง่ตัง้

หมวด ๓
คุณสมบต

เปน็กรรมลารบรหิารกิจิก่ารองคก์ารฃิน้สง่มวลขันกรงุเทพ ท ีม่คีวามรู ้ ความขำนาญ 
และสามารถอทุศิเวลาในการดำเนนิงานดา้นความเสีย่งและควบคมุภายในขององคก์ารขนสง่มวลชน 
กรุงเทพ เป็นอย่างด

หมวด ๔
วาระการดำรงดำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง 

๔,๑ ประธานกรรมการและกรรมการ มวีาระการดำรงดำแหน'งตามวาระของคณะ 
กรรมการบริหารกิจการองค์การ

๔.๒ นอกจากการพน้จากดำแหน'งตามขอ้ ๔.๑ แลว้ ใหป้ระธานกรรมการและกรรมการ 
ห้บจากตำแหน่งเม่ือ

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

๔.๓ พน้จากการเปน็กรรมการบรหิารกจิการองคก์าร ขาดคณุสมบติัหรือมลีก้บณะด้องหา้ม
ในการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

๔.๔ ในกรณท่ีีกรรมการพน้จากตำแหนง่ก่อนครบวาระ ใหค้ณะกรรมการทีม่อียู่ปฏิบติัหนา้ที ่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนตำแหน่งท่ีว่าง โดยใหก้รรมการทีเ่ข้ามาแทนมวีาระการดำรง 
ตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาท่ีเหลออยู่ของผู้ท่ีตนดำรงตำแหน่งแทน

หมวด ๔
หน้าที่ความรับผิดขอบ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอำนาจหน้าท่ี ดังน้ี
๔.๑ ก่าหนดนโยบายและแนว่ทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
๔.๒ กำกบัดแูล การดำเนนิงานดา้นการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายในใหเ้ปน็ตาม 

นโยบายท่ีกำหนด และพิจารณาผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและ.ควบคุมภายใน ท่ีส่งผลกระ.ทบต่อองค์การ
๔.๓ ดำเนนิการอืน่  ๆ ตามทีป่ระธานกรรมการบริหารกจิการองคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

หรือคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มอบหมาย
๔.๔ ใหม้อีำนาจแตง่ตัง้คณะทำงานเพ ือ่ชว่ยเหลอการปฏบิตังิาน หรอืเรยีกเอกสาร 

และพนักงานองค์การมาให้ข้อยูลรายละเอํยดต่าง ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร
หมวด ๖...



๓

หมวด ๖  
การประชุม

๖,๑ องคป์ระชมุของคณะกรรมการ ใหเ้ปน็โปตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิกระใJวนการ 
ปฎบิตังาบและการจดั.การ Enablers ของรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัปรบัปรงุ ปี ๒๕๖<ร:) ของสำนกังาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๖.๒ กรณทีีป่ระธานกรรมการไม'อยู่ในทีป่ระชมุ ใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการเลอืกกรรมการ 
คนหนึง่เปน็ประธานในทีป่ระชมุ ในกรณทีีค่ณะกรรมการเหบ็วา่มเีหตกุารณค์วามจาเปน็เรง่ดว่นในงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้ง และคณะกรรมการไมส่ามารถจดัใหม้กีารประชมุได ้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให ้
ฝ่ายบริหารขององค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ หริอผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดขอบดำเนินการประชุมเพ่ือพิจารณางาน 
ใหเ้กดิประโยซนด่์อองค์กร และรายงานใหค้ณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป หรอิดำเนนิการ 
เสนอเวยีนคณะกรรมการ เพ ือ่พจิารณาพรอ้มทัง้ใหค้วามเหน็ และรายงานใหค้ณะกรรมการทราบ 
ในการประชุมคราวถัดโป

๖.๓ คณะกรรมการ ต้องประชมุร่วมกนัอย่างนอ้ยไตรมาสละหนึง่คร้ัง หรอืตามความจำเปน็ 
เหมาะสม ตามท่ีประธานกรรมการจะได้กำหนดต่อไป

๖.๔ การประชมุคณะกรรมการ หากมกีรณทีีด้่องลงมติ ใหน้บัจากคะแนนเลืยงของกรรมการ 
ท่ีมาประชุมเท่าบ้ัน โดยให้ถอเลืยงข้างมาก และกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงใบการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง 
เทา่กับให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด

๖.๕ กรรมการทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีโนเร่ืองทีม่กีารพจิารณา จะเขา้รว่มประชมุหรอืออกเสยีง 
ลงคะแนนใบเร่ืองด้งกล่าวมีได้

๖.๖ คณะกรรมการ มีอำนาจเขิญบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับระเปียบวาระการประชุม เพือ่เข้าร่วม 
การประชุมได้ตามความจำเป็น

๖.๗ เลุขาุบกุารุคณะกรุรุมการุ มีหน้าท่ีรับผิดขฺอฺบในการุเตรียมควุามพรุอฺมสำหรับการประชุม 
ได้แก, การจดัเตรยีมการประชมุ ระเบยีบวาระการประชมุ เอกสารและรวมถงึการสง่เอกสารประกอบ 
การประชุมให้คณะกรรมการทุกคบใบระยะเวลาทีเ่พยิงพอต่อการพจิารณาก่อนวันประชมุ และต้องจัดทำมติ 
ท่ีประชุม รายงานการประชมุ และขอรับความเห็นขอบตามข้ันตอนต่อไป รวมถงึการดำเนนิการเบกีจ่ายเบีย้ 
ประชุมให้คณะกรรมการ

หมวด ๗
การรายงานผลการปฏิบตงาน

ให้คณะกรรมการ จัดทำรายงานการประชุมทุกคร้ังท่ีมีการประชุม และจัดทำรายงานนำเสนอ 
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

หมวด ๘ 
เบ้ียประชุม

ค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุนจ่ายตามหลักเกณฑท่ี์กระทรวงการคลังกำหนด 
ประกาศ ณ วันท่ี มีนาคม พ.ค. ๒๕๖๕

สำเนาถกต้อง

r
ๆ ^

(นางปาณสีรา ดวงสอดศรี)
(นางสาวอญขสี กังวาล)

ห ธก (สบจ ) ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเหพ
๑ เม.ย. ๖๕ /สำเนาเรยีน....
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รอง ผอก.ฝ■ บร., รอง ผอก.ฝรอ., รอง ผอก. ฝรร.
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ผด. กข. วบ. บผ. บง. สก. ปอ. พท. กซ. สส. สต.
ธก.(ฝบร.) ธก.(ฝรร.) ธก.(ฝรอ.) ธก.(สบจ.) ธก.(กซบ.) มธ.(สบส.) มธ.(สผอ.) มธ.(สตส.)
มธ.(สทส.) มธ.(สผง.) มธ.(ซ.ผอก.ฝบร.) มธ.(สกม.) มธ.(สบก.) มธ.(ซ.ฝรร.) มธ.(สปร. ๑, ๒)
มธ.(สจท.) มธ.(ซ.ผอก.ฝรอ. ๑, ๒) มธ.(สพบ.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ

- เพ่ือโปรดทราบ และแจ้งพนักงานในสังกัดเพ่ือทราบด้วย

(นางสาวอัญซลี กังวาล) 
ห.ธก.(สบจ.)
๑ เม.ย. ๖๙


