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(สาเนา)
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรนีจ้ ดั ทำขึน้ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริห ารความเสีย่ ง มีความเข้าใจโดยสรุปเกีย่ วกับ
วัต ถุป ระสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้า ที่ และบทบาทความรับ ผดขอบของคณะกรรมการบริห าร
ความเสีย่ งเป็น ไปตามหลัก เกณทํก ารประเมิน กระบวนการปฏิบ ตั งิ านและการจัด การ Enablers ของ
รัฐวสาหกจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๕:) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพือ่ ให้สอดคลอง
กับแนวทางการบริหารความเสีย่ งสำหรับหน่วยงานของรัฐเรือ่ งหลักการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร
ของกรมบัญ ข้กลาง จังได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริห ารความเสีย่ ง และใข้เป็นแนวทางใบการ
ดำเน้นงาน ดังนี้
ข้อ ๑ กฎบัตรนีม้ ผี ลบังคับใข้ตง้ั แต่วบั ทีล่ งนามประกาศ
ข้อ ๒ ให้ยกเลกกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน ฉบับลงวันที่ ๙
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๓ ใบกฎบัตรนี้
“กฎบัตร,, หมายความว่า เอกสารทีเ่ ป็นทางการทีก่ ำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่
และความรับผดขอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
“องค์การ,, หมายความว่า องค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ
“คณะกรรมการบริห ารกิจการองค์การ,, หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
“ ผ บ
ู้ ริหารสูงสุด” หมายความว่า ผ ู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ
"ผูบ้ ริห ารระดับ สูง ” หมายความว่า รองผูอ้ ำนวยการ ผูข้ ว่ ยผูอ้ ำนวยการ
และผูอ้ ำนวยการสำนักหริอผูอ้ ำนวยการเขต
“ผูเ้ ขีย่ วขาญ” หมายความว่า บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ
และประสบการณ์ในด้านทีเ่ กีย่ วข้อง
หมวด «
วัตถุประสงค์
กฎบัตรคณะกรรมการ จัดทำขึน้ เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร พนักงาน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ ว'ขอ้ ง ได้ทราบถง
มาตรฐานการดำเน้นงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยระบุถงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดขอบ
รวม'ตง้ั กระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งขององค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ พรัอมตัง้ รายงานผลการ
ประเมินน่าเสนอ คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การทราบ
หมวด ๒...

๒

หมวด ๒

ผูเ้ ขีย่ วขาญ

องค์ประกอบ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการประกอบด้วย
๒.๑ ประธาน มาจากกรรมการบริห ารกิจการองค์ก าร
๒.๒ กรรมการโม่เกิน ๖ คน มาจากคณะกรรมการบริห ารกิจ การองค์ก าร หรือ
๒.๓ ผูบ้ ริหารสูงสุด และ/หรือผูบ้ ริห ารระดับ สูงเป็น คณะกรรมการ
๒.๔ เลขานุก ารคณะกรรมการเป็น ผูท้ ค่ี ณะกรรมการบริห ารกิจการองค์ก ารแต่งตัง้
หมวด ๓

คุณสมบต
เป็น กรรมลารบริห าริก จิ ก่ ารองค์ก าริฃ น้ ส่งมวลัข นกรุงเทพ ทีม่ คี วามรู้ ความขำนาญ
และสามารถอุท ศิ เวลาในการดำเนิน งานด้านความเสีย่ งและควบคุม ภายในขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ เป็นอย่างด
หมวด ๔
วาระการดำรงดำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง
๔,๑ ประธานกรรมการและกรรมการ มีว าระการดำรงดำแหน'งตามวาระของคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การ
๔.๒ นอกจากการพ้น จากดำแหน'งตามข้อ ๔.๑ แล้ว ให้ประธานกรรมการและกรรมการ
ห้บจากตำแหน่งเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติให้พน้ จากตำแหน่ง
๔.๓ พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การ ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลก้ บณะด้องห้าม
ในการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ
๔.๔ ในกรณีทก่ี รรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการทีม่ อี ยูป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนตำแหน่งทีว่ า่ ง โดยให้กรรมการทีเ่ ข้ามาแทนมีวาระการดำรง
ตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาทีเ่ หลออยูข่ องผูท้ ต่ี นดำรงตำแหน่งแทน
หมวด ๔
หน้าที่ความรับผิดขอบ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๔.๑ ก่าหนดนโยบายและแนว่ทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
๔.๒ กำกับดูแล การดำเนิน งานด้านการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในให้เป็น ตาม
นโยบายทีก่ ำหนด และพิจารณาผลการวิเคราะห์ความเสีย่ งและ.ควบคุมภายใน ทีส่ ่งผลกระ.ทบต่อองค์การ
๔.๓ ดำเนินการอืน่ ๆ ตามทีป่ ระธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หรือคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มอบหมาย
๔.๔ ให้ม อี ำนาจแต่ง ตัง้ คณะทำงานเพือ่ ช่ว ยเหลอการปฏิบ ตั งิ าน หรือ เรีย กเอกสาร
และพนักงานองค์การมาให้ขอ้ ยูลรายละเอํยดต่าง ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
หมวด ๖...

๓

หมวด ๖
การประชุม
๖,๑ องค์ป ระชุมของคณะกรรมการ ให้เป็น โปตามหลักเกณฑ์การประเมิน กระใJวนการ
ปฎิบ ตั งาบและการจัด .การ Enablers ของรัฐ วิส าหกิจ (ฉบับ ปรับ ปรุง ปี ๒๕๖<ร:) ของสำนัก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๖.๒ กรณีทป่ี ระธานกรรมการไม'อยูใ่ นทีป่ ระชุม ให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการ
คนหนึง่ เป็นประธานในทีป่ ระชุม ในกรณีทค่ี ณะกรรมการเห็บว่ามีเหตุการณ์ความจาเป็นเร่งด่วนในงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อ ง และคณะกรรมการไม่สามารถจัดให้มกี ารประชุมได้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้
ฝ่ายบริหารขององค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ หริอผูท้ ม่ี หี น้าทีร่ บั ผิดขอบดำเนินการประชุมเพือ่ พิจารณางาน
ให้เกิดประโยซน์ดอ่ องค์กร และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป หริอดำเนินการ
เสนอเวียนคณะกรรมการ เพือ่ พิจ ารณาพร้อ มทัง้ ให้ค วามเห็น และรายงานให้ค ณะกรรมการทราบ
ในการประชุมคราวถัดโป
๖.๓ คณะกรรมการ ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละหนึง่ ครัง้ หรือตามความจำเป็น
เหมาะสม ตามทีป่ ระธานกรรมการจะได้กำหนดต่อไป
๖.๔ การประชุมคณะกรรมการ หากมีกรณีทด่ี อ้ งลงมติ ให้นบั จากคะแนนเลืยงของกรรมการ
ทีม่ าประชุมเท่าบัน้ โดยให้ถอเลืยงข้างมาก และกรรมการคนหนึง่ มีหนึง่ เสียงใบการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากับให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าด
๖.๕ กรรมการทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียโนเรือ่ งทีม่ กี ารพิจารณา จะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง
ลงคะแนนใบเรือ่ งด้งกล่าวมีได้
๖.๖ คณะกรรมการ มีอำนาจเขิญบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับระเปียบวาระการประชุม เพือ่ เข้าร่วม
การประชุมได้ตามความจำเป็น
๖.๗ เลุขาุ บุการุคณะกรุรมุ การุ มีหน้าทีร่ บั ผิดขฺอบฺ ในการุเตรียมควุามพรุอมฺ สำหรับการประชุม
ได้แก, การจัด เตรียมการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารและรวมถึงการส่งเอกสารประกอบ
การประชุมให้คณะกรรมการทุกคบใบระยะเวลาทีเ่ พิยงพอต่อการพิจารณาก่อนวันประชุม และต้องจัดทำมติ
ทีป่ ระชุม รายงานการประชุม และขอรับความเห็นขอบตามขัน้ ตอนต่อไป รวมถึงการดำเนินการเบีกจ่ายเบีย้
ประชุมให้คณะกรรมการ
หมวด ๗
การรายงานผลการปฏิบตงาน
ให้คณะกรรมการ จัดทำรายงานการประชุมทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม และจัดทำรายงานนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
หมวด ๘
เบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนและค่าเบีย้ ประชุนจ่ายตามหลักเกณฑ์ทก่ี ระทรวงการคลังกำหนด
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ค. ๒๕๖๕

สำเนาถกต้อง

ๆ ^
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(นางปาณีสรา ดวงสอดศรี)
(นางสาวอญขสี กังวาล)
ห ธก (สบจ ) ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเหพ
๑ เม.ย. ๖๕

/สำเนาเรียน....

สำเนาเรียน

ผอก.
รอง ผอก.ฝ■ บร., รอง ผอก.ฝรอ., รอง ผอก. ฝรร.
ซ.ผอก.ฝบร., ซ.ผอก.ฝรอ. ๑, ๒ ซ.ผอก.ฝรร.
- เพือ่ โปรดทราบ
ผอ.ซดร. ๑, ๒, ๓, ๙, ๙, ๖, ๗, ๘
สบส. สผอ. สตส. สทส. สผง. สกม. สบก. สบจ. สจท. สบด. สพบ. สปร. ๑, ๒ สตง.
ซ.ผอ.สบส. ซ.ผอ.สผอ. ซ.ผอ.สตส. ซ.ผอ.สทส. ซ.ผอ.สผง. ช.ผอ.สกม. ซ.ผอ.สบก.
ข.ผอ.สปร. ๑, ๒ ซ.ผอ.สบจ. ซ.ผอ.สจท. ซ.ผอ.สบด. ซ.ผอ.สพบ. ผตก. ๗
ซ.ผอ.ขดร. ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๖, ๗, ๘
กลป. กบส. กคน. กปส. กดพ. กดป. กดบ. กวพ. กวผ. กวป. กวท. กปค. กงก.
กคด. กนก. กบซ. กบง. กรร. ๑, ๒, ๓, ๔ กจซ. กบก. กบค. กบท. กคว. กวก. ก[
กสส. กพส. กซบ. กสต. ผดก.๖
กบท. ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๖, ๗, ๘
กบง. ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๖, ๗, ๘
กปด. ๑๑, ๒๑, ๓๑, ๑๒, ๒๒, ๓๒, ๑๓, ๒๓, ๓๓, ๑๔, ๒๔, ๓๔,
๑๙, ๒๙, ๓๙, ๑๖, ๒๖, ๓๖, ๑๗, ๒๗, ๓๗, ๑๘1, ๒๘, ๓๘
กง. ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๖, ๗, ๘
บม. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘
ตส. ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๖, ๗, ๘
บค. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘
บส. ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๖, ๗, ๘
บก. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘
ผฃ. ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๖, ๗, ๘
อบ. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘
ตก. ๑, ๒, ๓, ๔, ๙, ๖, ๗, ๘
ธป. ๑๑, ๒๑, ๓๑, ๑๒, ๒๒, ๓๒, ๑๓, ๒๓, ๓๓, ๑๔, ๒๔, ๓๔
๑๙, ๒๙, ๓๙, ๑๖, ๒๖, ๓๖, ๑๗, ๒๗, ๓๗, ๑๘, ๒๘, 1๓๘
บส. คน. ปส. ปซ. ลก. 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 ฃผ.ตบ. รบ. ขบ. วน. รส. ธก.
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
- เพือ่ โปรดทราบ และแจ้งพนักงานในสังกัดเพือ่ ทราบด้วย

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

