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(สำเนา)
กฎบัตรคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารเฟ้อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)

กฎบัตรบี้จัดทำขึ้นเฟ้อให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารเฟ้อสร้างมูลค่าเซิง 
เศรบฐศาสตร์รความเข้าใจเกี่ยวกับวัตชุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหนัาที่ บทบาท ความวับผิดขอบของ 
อนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารเฟ้อสร้างมูลค่าเซิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ 
ประเป็นผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำป็บัญซิ te<£b<£ เฟ้อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการ 
ที่คของ ขสมก. เฟ ้อวัดประสิทธิภาพการดำเน ินการ ให ้เก ิดประโยซน์อย่างค ุ้มค ่าและพัฒนาองค์การ 
เป ็นโปตามหลักเกณฑ์การประเมนกระบวบการปฏบัตงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ 
(ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๕) ของสำน ักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว ิสาหกิจ จ ังได้กำหนดกฎบัตร 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารเฟ้อสร้างมูลค่าเซิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) เฟ้อใข้เป็นแนวทางใน 
การดำเนินงาน ดังบี้

ข้อ ๑ กฎบัตรบี้ป็ผลบังคับใข้ตั้งแต่วันที่ลงนามประกาศ 
ข้อ ๒ ในกฎบัตรบี้

"กฎบัตร', หมายความว่า เอกสารที่เป็นทางการที่กำหนดวัตชุประสงค์ อำนาจ 
หน้าที่ และความรับผิดขอบของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารเฟ้อสร้างมลค่าเซิงเศรษฐศาสตร์ 
(EVM)

“องค์การ” หมายความว่า องค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ
“คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร 

กิจการองค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหาร 

เฟ้อสร้างมูลค่าเซิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
“ผู้บริหารสูงสุด” หมายความว่า ผู้อำนวยการขององค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
“ ผ ู้บ ร ิห ารระด ับส ูง” หมายความว ่า รองผ ู้อำน วยการ ผ ู้ข ่วยผ ู้อำน วยการ 

ผู้อำนวยการสำนักหริอผู้อำนวยการเขต
“ผ ู้เข ี่ยวขาญ” หมายความว่า บุคคล'ทีมค1วามรู ความสามารถ ความเข้าใจ และ 

ประสบการฌใบด้านที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๑...



๒

หมวด ๑
วัตลุประสงค์

กฎบัตรคณะอนุกรรมการ จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะอนุกรรมการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการ 
การนำระบบการบริหารเพ ื่อสร้างย ูลค ่าเซ ิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) สอคคล้องกับนโยบาย พ้นธกิจ และ 
เป ๋าห มายองค ์การ โดยกำหนดเป ๋าหมายค ่าเกณ ฑ ์ว ัด จ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิการให ้สอดคล้องเป ็นไปตาม 
หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 
ปี ๒๔๖๔) ของล้าบ ักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว ิสาหกิจ พร้อมท ั้งต ิดตามความค ืบหบัาผลการ 
ดำเนินการในการนำระบบการบริหารเพื่อสร้างยูลค่าเซิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใซิในการบริหารจัดการ 
องค์การ นำเสนอ คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การทราบ

หมวด ๒
องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารกิจการ เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกอบด้วย 
๒.๑ ประธาน มาจากกรรมการบริหารกิจการองค์การ
๒.๒ อนุกรรมการไม่เกิน ๔ คน มาจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ หริอ

๒.๓ ผู้บริหารสูงสุดและ/หริอผู้บริหารระดับสูงเป็นอนุกรรมการ
๒.๔ เลขานุการคณะอนุกรรมการเป็นผู้พื่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การแต่งตั้ง

หมวด ๓ 
คุณสมบัติ

๓.๑ คณะอนุกรรมการ ต ้องเป ็นผ ู้ม ิความ!,ความเข ้าใจในการบริหารจัดการของ 
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เพื่อสร้างยูลค่าเซิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)

๓.๒ คณะอนุกรรมการ ต้องเป็นผู้ที่สามารถอุห็ศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดง 
ความคิดเห็บหรือรายงานผลการดำเนินงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงผลประโยซนํสูงสุด 
ขององค์กร

หมวด ๔
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๔.๑ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ มิวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของ 
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

๔.๒ บอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๔.๑ แล้ว ให้ประธานอนุกรรมการและ
อนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมิมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

๔.๓ พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การ ขาดคุณสมบัติหริอมิลักษณะ 
ต้องห้ามในการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

๔.๔ ในกรณ.ี..



๓
๔.๔ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะอนุกรรมการที่ 

มีอยู่ปฏิบตหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้อนุกรรมการที่เข้า 
มาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนตำรงตำแหน่งแทน

หมวด ๕
หน้าที่และความรบผิดชอบ

คณ ะอน ุกรรมการพ ้ฒ นาระบบการบริห ารเพ ื่อสรางม ูลคำเซ ิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 
มีอำนาจหน้าที่ในการตำเนินการดังต่อใปนี้

๔.๑. กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการขององค์การขบส่งมวลซนกร,งเทพ 
เพื่อลร้างมูลค่าเพิ่มเซิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)

๔.๒ กำกับดูแลให้องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพมีการน่านโยบายด้านการจัดการ 
เพื่อสร้างมูลค่าเซิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) และสร้างประสิทธิภาพเซิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco -  Efficiency)

๔.๓ กำหนดเป็าหมายค่าเกณฑ์จัดและแผนการดำเนินงาบตามเกณฑ์จัดที่เกี่ยวเนึ่อง 
กับการสร้างมูลค่าเซิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้1ด้จับประโยซน่อย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าผลการ 
ดำเนินงานโนการน่าระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์การเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ 
องค์การทราบ

๔.๔ ปฏบตตามที่ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขององค์การขนส่งมวลซน 
กรุงเทพหริอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขบส่งมวลขนกรุงเทพมอบหมาย

หมวด ๒ 
การประชุม

๖ .๑  องค ์ประช ุมของคณะอน ุกรรมการ ให ้เป ็นไปตามหล ักเกณฑ ์การประเม ิน 
กระบวบการปฎนัติงาบและการจัดการ Enablers ของริฐริสา'หกิจ (ฉนับปรับปรุง ปี ๒๔๖๔) ของสำบกงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๖.๒ กรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่ใบที่ประชุม ให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเลือ ก 
อนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห้บว1ามีเหดูการณ์ความจำเป็น 
เร่งต่วนในงานที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการไม่สามารถจัดให้มีการประชุมได้ คณะอนุกรรมการสามารถ 
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของ องค์การขบส่งมวลซบกรุงเทพ หริอผู้ที่มีหน้าที่รับผิดขอบดำเนินการประชุม 
เพื่อพิจารณางานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบในการประทุมคราว 
ถัดไป หริอดำเนินการเสนอเวิยนคณะอนุกรรมการ เพ ื่อพิจารณาพร้อมทั้งให้ความเห็น และรายงานให้ 
คณะอนุกรรมการทราบใบการประชุมคราวถัดไป

๖.๓ คณะอนุกรรมการ ด้องประทุมร่วมกับอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง หรือตาม 
ความจำเป็นเหมาะสม ตามที่ประธานอนุกรรมการจะได้กำหนดต่อไป

๖.๔ การประชุมคณะอนุกรรมการ หากมีกรณีที่ด้องลงมติ ให้นับจากคะแนบเสียงของ 
อน ุกรรมการที่มาประชุมเท ่าน ั้น โดยให้ถ ือเส ียงข้างมาก และอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการ 
ลงคะแนน ถัาคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประทุมออกเสียงเพิ่มขี้นอกหนึ่งเสียงเป็นเสียงขี้ขาด

๖.๔ อนุกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียใบเริองที่มีการพิจารณา จะเข้าร่วมประทุมหริอ 
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวมี!ด้

๖.ฝ  เลขา...



๖.๖ คณะอบุกรรมการ มีอำนาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม 
เพอเข้าร่วมการประชุมได้ตามความจำเป็น

๖.๗ เลขาบุการคณะอบุกรรมการ มีหน้าที่รับผิดซอบในการเตรียมความพร้อมสำหรับ 
การประชุม ได้นก1 การจัดเตรียมการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารและรวมกังการส่งเอกสาร 
ประกอบการประชุมให้คณะอบุกรรมการทุกคนในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนวันประชุม และ 
ต ้องจ ัดทำมต ิท ี่ประช ุม รายงานการประช ุม และขอรับความเฟ ้นซอบตามขั้นตอนต,อไป รวมกังการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะอบุกรรมการ

หมวด ๗
การรายงานผลการปฐน้ติงาน

ให้คณะอนุกรรมการ จัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม และจัดทำรายงาน 
นำเสนอคณะกรรมการบรีหารกิจการองค์การ

หมวด ๘
เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ประกาศ ณ วันท่ี • า 9 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางปาณิสรา ดวงสอดศรี)
ประธานกรรมการบรีหารกิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

สำเนาถูกด้อร่

' ' ๙ *
(นางสาวอัญชลี กังวาล)

ห.ธก.(สบจ.)
๑ เม.ย. ๖๕

/สำเนาเรียน....
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กลป. กบล. 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. กฝอ.
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, ๒๑, 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
ผฃ. ๑, ๒, ๓, 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, 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. กซ. 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.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

- เพื่อโปรดทราบ และแจ้งพนักงานในสังกัดเพื่อทราบด้วย

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


