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กฎบัตรคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิห้ล

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเข้าใจโดยสรุป 
เก ี๋ยวก ับ ห ล ัก ก ารแ ล ะเห ต ุผ ล  ว ัตช ุป ระส งค ์ ขอบเขต อำน าจห น ้าท ี’และบ ทบาทความร ับผ ิดขอบ 
ของคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีติจัทัล เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมีนกระบวนการปฏิบัติงาน 
และการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง บี! ๖๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดีฃององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และใช้วัด 
ประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เก ิดประโยชน้คุ้มค่า และพัฒนาองค์กร 
จังได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดจัทัล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาบ ดังนี้ 

ข้อ ๑ กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามประกาศ 
ข้อ ๖ ในกฎบัตรนี้

“กฎบัตร,, หมายความว่า เอกสารทเป็นทางการที่กำหนดวัตชุประสงค์ อำนาจหน้าที่ 
และความรับผํดขอบของคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีติจัที'ล

“องค์การ” หมายความว่า องค์การขบส่งมวลขนกรุงเทพ
“คณ ะกรรมการบริหารก ิจการองค ์การ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร 

กิจการองค์การขบส่งมวลขนกรุงเทพ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีติจัทัล 

องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
“ผู้บริหารสูงสุด” หมายความว่า ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
“ ผ ู้บ ร ิห ารระด ับ ส ูง” ห ม ายค ว าม ว ่า  รอ งผ ู้อ ำน วยก าร ผ ู้ช ่วยผ ู้อ ำน วยก าร  

และผู้อำนวยการสำนักหริอผู้อำนวยการเขต
“ ผ ู้เข ี่ยว ข าญ ” ห มายความ ว ่า บ ุคคลที่ม ีค'วามรู้ ความสามารถ ความเข ้าใจ 

และประสบการณในด้านที่เกี่ยวข้อง

หมวด A
วัตลุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการกำหนดกรอบทีคทางการกำกับดูแลและสนับสบุน 
ให้องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้การดำเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมีนกระบวนการปฏิบัติงาน 
และการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๖๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัตินำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การทราบ

หมวด ๒...



๒

หมวด ๒ 

องค์ประกอ,บ
คณะกรรรมการ‘บริหารกิจการองค์การ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
๒.๑ ประธาน มาจากกรรมการบริหารกิจการองค์การ
๒.๒ กรรมการไม่เกิน ๖ คน มาจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ หริอผู้เขี่ยวชาญ
๒.๓ ผู้บริหารสูงสุด และ/หริอผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะกรรมการ
๒.๔ เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การแต่งตั้ง

หมวด ๓
คุณสม‘บด

เป ็นกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ และหริอผ ู้เช ี่ยวชาญ และหริอ 
ผ ู้บร ิหารระด ับส ูงขององค ์การซนส ่งมวลซนกร ุงเทพ มิ1ความผ ู้ความสามารถ หร ิอมประสบการณ ์ 
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๔

วาระการดำรงตำแหน่งนดะการพันจากตำแหน่ง
๔.๑ ประธานกรรมการและกรรมการ มวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการ 

บริหารกิจการองค์การ
๔.๒ นอกจากการพ ันจากตำแหน ่งตามข้อ ๔.๑ แล้ว ให ้ประธานกรรมการและกรรมการ 

พันจากตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติให้พันจากตำแหน่ง 

๔.๓ พันจากการเป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การ ซาดคุณสมบัติหริอมีลักษณะต้องห้าม 
ใบการเป็นกรรมการริฐวสาหกิจ

๔.๔ ในกรณีที่กรรมการพันจากตำแหน่งก'อนครบวาระ ให้คณะกรรมการที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ 
ต่อไปจบกว'าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งท่ีว่างโดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการตำรงตำแหน่ง
เท'ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

หมวด ๕
หน้าที่และความริบผดชอบ

คณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีติจทลมีอำนาจหน้าที่ไนการดำเนนการ ดังต่อไปนี้ 
๕.๑ กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนแม่บทเทคโนโลยีติจิทัล และแผนปฏิบัตการติจํพัล 

ระยะยาวขององค์การที่สอดคล้องกับนโยบายริ'ฐบาล Thailand ๔.๐ และแผนพัฒนาดีจิพัลเพื่อเศรษฐกิจและ 
สังคม

๕.๒ กำหนดนโยบาย แนวทางการนุรณาการเชี่อมโยงและบริหารจัดการข้อนุลฃนาดใหญ่ 
(Big Data) ขององค์การ เพื่อน่าไปประยุกตํไข้ในการให้บริการประซาซนแบบครบวงจร ณ จุดเดียว

๔.๓ กำหนด...



๓

๕.๓ กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย (Inform ation 
Security M anagem ent) และการบริหารความต่อเนื่องและความพร้อมใข้งาบ (Business Continuity and  
Availability M anagem ent) ระบบสารสบเทศขององค์การ

๕.๔ กำห น ดน โยบ ายและแผน การบ ร ิห ารจ ัดการใช ้ท ร ัพ ยากรด ้าน เท คโน โลย ี'ด ิจ ิท ัล  
เพื่อสนับสนุนภารกิจ'ขององค์การ

๕.๕ กำกับ ดูแล ให้คำปริกใ!ทแนะนำ การดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นไป 
ตามนโยบายที่กำหนด พร้อมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาบ

๕.๖ ดำเนินการอน  ๆ ตามที่ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 
หรือคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพมอบหมาย

๕.๗ ให้อำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏบัติงาน หรือเรียกเอกสาร และพนักงาน 
องค์การมาให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง  ๆได้ตามที่เห็บสมควร

หมวด ๖ 

การประชุม
๖.๑ องค์ประชุมของคณะกรรมการ ให ้เป ็นไปตามหลักเกณท ํการประเม ินกระบวนการ 

ป ฎ บ ัต ิงาน แ ล ะก ารจ ัด ก าร  Enablers ขอ งร ัฐว ิส าห ก ิจ  (ฉบ ับปร ับปรุง ปี ๒<£๖๕) ของส ำบ ักงาน  
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๖.๒ กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ท ี่ประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการ 
คบหนึ่งเป ็นประธานในที่ประชุม ใน กรณ ีท ี่คณ ะกรรมการเห ็บ ว ่าม ิเห ต ุการณ ีความจำเป ็น เร ่งด1วนใน 
งานที่เก ี่ยวข้อง และคณะกรรมการไม่สามารถจัดให้มิการประชุมได้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้ 
ฝ่ายบริหารขององค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ หริอผู้ที่มิหน้าที่รับผดขอบดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณางาน 
ให้เกิดประโยขนํต่อองค์กรและรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุนคราวถัดไป หรือดำเนินการเสนอเวียน 
คณะกรรมการ เพ ื่อพ ิจารณาพร้อมทั้งให ้ความเห ็น และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุม 
คราวถัดไป

๖.๓ คณะกรรมการ ตองประชุมร่วมกันอยางน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็น 
เหมาะสม ตามที่ประธานกรรมการจะได้กำหนดต่อไป

๖.๔ การประชุมคณะกรรมการ หากมิกรณีที่ด้องลงมติ ให้นับจากคะแนนเลืยงของกรรมการ 
ที่มาประชุมเท่านั้น โดยให้ลือเลืยงข้างมาก และกรรมการคบหนึ่งมิหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง 
เท่ากับให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงขี้ขาด

๖.๕ กรรมการที่ม ิส่วนได้ส่วนเสียในเรั้องที่ม ิการพิจารณา จะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง 
ลงคะแบนในเรื่องดังกล่าวมิได้

๖.๖ คณะกรรมการ มิอำนาจเขิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม เพื่อเข้าร่วม 
การประชุมได้ตามความจำเป็น

๖.๗ เลขาบุการคณะกรรมการ มิหน้าที่รับผดขอบในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม 
ได้แก่ การจ ัดเตร ียมการประช ุม ระเบ ียบวาระการประช ุม เอกสารและรวมกงการส่งเอกสารประกอบ 
การประชุมให้คณะกรรมการทุกคนในระยะเวลาที่เพิยงพอต่อการพิจารณาก'อบวับประชุม และต้องจัดทำ 
มติที่ประชุมรายงานการประชุม และขอรับความเห็นขอบตามขั้นตอนต่อไป รวมถงการดำเนินการเบีกจ่ายเบี้ย 
ประชุมให้คณะกรรมการ

หมวด ๗...



หมวด ๗
การรายงานผลการปฎิบ้ตงาน

ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่ม ีการประชุม และจัดทำรายงานนำเสนอ 
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

หมวด ๘ 

เบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ประกาส ณ วันที่ มีนาคม พ.ค. ๖ ๕๖๕

(นางปาณํสรา ดวงสอดศรี)
ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

สำเนากุกต้อง

(นางสาวอญชลี กังวาล) 
ห.ธก.(สบจ.)
๑ เม.ย. ๖๕

/สำเนาเรียน..



สำเนาเรียน ผอก.
รอง ผอก.ฝบร., รอง ผอก.ฝรอ., รอง ผอก. ฝรร.
ซ.ผอก.ฝบร., ช.ผอก.ฝรอ. ๑, ๒ ซ.ผอก.ฝรร.
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กส,ป. กบส. กดน. กปส. กต1พ. กต'ป. กตบ. กวพ. กวผ . กวป.. กวท. กปค. กงก.
กคด. กนก. กบซ. กบง. กรร. ๑, ๒, ๓, ๔ กจซ. กบก. กบค. กบท. กคว. กวก.
กสส. กพส. กซบ. กสต. ผตก.๖
กบท. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
กบง. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
กปด. ๑๑, 1๒๑, ๓๑, ๑๒, ๒๒, ๓๒, ๑๓, ๒๓, ๓๓, ๑๔, ๒๔, ๓๔,

๑๔, ๒๔, ๓๔, ๑๖, ๒๖, ๓๖, ๑๗, ๒๗, ๓๗, ๑๘, ๒๘, ๓๘
กง. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘ บม. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
ตส. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘ บค. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
บส. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘ บก. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
ผซ. ๑, ๒, 6โไ J ๔, ๔, ๖, ๗, ๘ อบ. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, 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, 1๓๖, ๑๗, ๒๗, ๓๗, ๑ ๘, ๒๘, 1๓๘
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 ฃผ. ตบ. รบ. ขบ. วน. รส. ธก.
ผด. กซ. วบ. บผ. บง. สก. ปอ. พท. กซ. สส. สต.
ธก.(ฝบร.) ธก.(ฝรร.) รก.(ฝรอ.) ธก.(สบจ.) รก.(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.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การซนส'งมวลซนกรุงเทพ

- เพื่อโปรดทราบ และแจ้งพนักงานในสังกัดเพื่อทราบด้วย

(นางสาวอัญชลี กังวาล)
ห.ธก.(สบจ.) 
๑ เม.ย. ๖๔


