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กฎบัตรคณะกรรมการด้านการบริหารนวัตกรรม

กฎบัตรนี้จ ัดทำขึ้นเพ ื่อให้คณะกรรมการด้านการบริหารนวัตกรรม มีความเข้าใจโดยสรุป 
เก ี่ยวก ับ ห ล ักการและเห ต ุผล  ว ัตถประสงค ์ ขอบเขต อำนาจหน ้าท ี่ และบทบาทความร ับผดขอบ 
ของคณะกรรมการด้านการบริหารนวัตกรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและ 
การจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (รบัฆปรับปรุง ปี ๖๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ เพ ื่อให้เก ิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดขององค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ และ 
ใช้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยขน์คุ้มค่า และพัฒนาองค์กร 
จงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการด้านการบริหารนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ด้งนี้ 

ข้อ ๑ กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามประกาศ 
ข้อ ๖ ในกฎบัตรนี้

“ กฎบัตร,, หมายความว่า เอกสารที่เป็นทางการที่กำหนดวัตลุประสงค์ อำนาจ 
หน้าที่ และความรับผดชอบของคณะกรรมการด้านการบริหารนวัตกรรม

“องค์การ” หมายความว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
“คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร 

กิจการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด้านการบริหารนวัตกรรมองค์การ

ขนส่งมวลขนกรุงเทพ
“ผู้บริหารสูงสุด,, หมายความว่า ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
“ ผ ู้บร ิหารระด ับส ูง,, ห มายความว ่า รองผ ู้อำนวยการ ผ ู้ช ่วยผ ู้อำน วยการ 

และผู้อำนวยการสำนักหริอผู้อำนวยการเขต
“ ผ ู้เช ี่ยวช าญ ,, ห มายความว ่า บ ุคคลที่ม ีความรู้ ความสามารถ ความเช ้าใจ 

และประสบการถทนด้านที่เกี่ยวช้อง

หมวด ๑ 
วัตลุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการจัดทำขึ้นเพ ื่อให้ผ ู้บริหารเกิดความรู้'ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ 
นวัตกรรม จนสามารถน้าความคัดสร้างสรรค์ ไปปรับปรุงพัฒนาคัดคับให้เกิดนวัตกรรม เพื่อให้ดำเนินงาน 
ด้านนวัตกรรมขององค์การเป็นไปอย่างต,อเนี้องมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
กระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๖๕๖๕) ของสำนักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้ง รายงานผลการปฏิบัติน้าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ 
องค์การทราบ

หมวด ๒...



หมวด ๒
องค์ประกอบ

คณะกรรรมการบริหารกิจการองค์การ เป็นผู้แตงตั้งกรรมการ ประกอบด้วย
๒.๑ ประธาน มาจากกรรมการบริหารกิจการองค์การ
๒.๒ กรรมการไม่เกิน ๖ คน มาจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ หรือผู้เชี่ยวขาญ
๒.๓ ผู้บริหารสูงสุด และ/หรือผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะกรรมการ
๒.๔ เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การแต่งตั้ง

หมวด ๓
คุณสม1บด

เป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ และหรือผู้เช ี่ยวขาญ และหรือ 
ผ ู้บร ิหารระด ับส ูงขององค ์การขนส ่งมวลขนกรุงเทพ ม ีความร ู้ความสามารถ หริอมประสบการณ ์ 
ดานการบริหารจัดการนวัตกรรม รวมถึง กฎ ระเบยบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๔
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากดำแหน่ง

๔ .๑ ป ร ะ ธ าน ก ร ร ม ก าร แ ล ะ ก ร ร ม ก าร  ม ่วา■ ระการดำร*ตำแห น ่งตามวาระของ 
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

๔.๒ นอกจากการฟันจากตำแหน่งตามข้อ ๔.๑ แล้ว ให้ประธานกรรมการและกรรมการ 
ฟันจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ดาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

๔.๓ ฟันจากการเป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การ ขาดคุณสมบัดหรือมลักษณะดัองห้าม 
ในการเป็นกรรมการรัฐวสาหกิจ

๔.๔ ในกรณ์ที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ 
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนตำแหน่งท่ีว่างโดยให้กรรมการท่ีเข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 
เท่ากับระยะเวลาที่เหลออยูของผู้ที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

หมวด ๕
หน้าที่และความรับผดชอบ

คณะกรรมการด้านการบริหารนวัตกรรมมีอำนาจหน้าที่ในการดำเน้นการ ดังต่อไปบี้
๔.๑ กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการระบบนวัตกรรมองค์การ (Corporate 

Innovation System) เพื่อยกระดับผลการดำเน้นงานในทุกมิติและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ 
ตามนโยบายรัฐบาล Thailand ๔.๐

๕.๒ กำหนด...



๓

๕.๖ กำหนดนโยบาย และแนวทางในการนำข้อมูลสารสนเทศมาประยุทต่ไซ้เพื่อการพัฒนา 
นวัตกรรมมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดได้อย่างมีประสิทธิกาพ

๕.๓ กำกับ ดูแล ให้คำปริกษาแนะนำ การดำเน้นงานด้านการบริหารจัดการระบบนวัตกรรม 
องคํการ ให้ฟ้นไปตามนโยบายที่กำหนด พร้อมติดตามและประเน้นผลการดำเน้นงาน

๕.๔ ดำเน้นการอื่น  ๆ ตามที่ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การ‘ชนส่งมวลชนกรุงเทพ 
หริอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพมอบหมาย

๕,๕ ให ้ม ีอำน ุาจแต ่งต ั้ง ุคณ ะทำงุานเพ ื่อข ่วยเหล ือการปฏ ิบต ิงาน หรือเรืยกเอกสารและ 
พนักงานองค์การมาให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง  ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร

หมวด ๖ 
การประชุม

๖ .๑  องค์ประชุมชองคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเน้นกระบวนการ
ป ฏ ิบ ัต ิงาบ และการจ ัด ก าร  Enablers ของร ัฐว ิสาห ก ิจ (ฉบ ับปร ับปรุง ปี ๖๕๖๕) ของสำน ักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๖.๒ กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใบที่ประชุม ให้ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการ 
คนหนึ่งเป็นประธานในพื่ประชุม ในกรณ ีท ี่คณะกรรมการเห ็นว ่าม ีเหตการณ ์ความจำเป ็นเร ่งด ่วนโน 
งานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการไม่สามารถจัดให้มีการประชุมได้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้ 
ฝ่ายบริหารขององค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ หริอผู้ที่มีหน้าที่รับผดซอบดำเน้นการประชุมเพื่อพิจารณางาน 
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป หรือดำเน้นการ 
เสนอเวียนคณะกรรมการ เพ ื่อพ ิจารณ าพ ร ้อมท ํ่งให ้ความเห ็น  และรายงาบให ้คณะกรรมการทราบ 
ในการประชุมคราวถัดไป

๖.๓ คณะกรรมการ ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็น 
เหมาะสม ตามที่ประธานกรรมการจะได้กำหนดต่อไป

๖.๔ การประชุมคณะกรรมการ หากมีกรณีที่ด้องลงมติ ให้นับจากคะแนนเสียงของกรรมการ 
ที่มาประชุมเท่านั้น โดยให้ลือเสียงข้างมาก และกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง 
เท่ากันให้ประธานโนที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงขี้ขาด

๖.๕ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรืองที่มีการพิจารณา จะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง 
ลงคะแนนในเรืองด้งกล่าวมได้

๖.๖ คณะกรรมการ มีอำนาจเชญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม เพื่อเข้าร่วม 
การประชุมได้ตามความจำเป็น

๖.๗ เลขาบุการคณะกรรมการ มีหน้าที่รับผดขอบโบการเตรืยมความพร้อมสำหรับการประชุม 
ได้แก่ การจัดเตร ืยมการประช ุม ระเบ ียบวาระการประชุม เอกสารและรวมถังการส่งเอกสารประกอบ 
การประชุมให้คณะกรรมการทุกคนใบระยะเวลาที่เพิยงพอต่อการพิจารณาก่อนวันประชุม และด้องจัดทำ 
มติที่ประชุม รายงานการประชุม และขอรับความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป รวมถังการดำเน้นการเปีกจ่ายเบี้ย 
ประชุ่มให้คณะกรร่มการ

หมวด ๗...



หมวด ๗
การรายงานผลการปฎิบ้ดงาน

ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม และจัดทำรายงานนำเสนอ 
คณะกรรมการนริหารกิจการองค์การ

หมวด ๘ 
เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ประกาศ ณ วับท * 9  มีนาศม พ.ศ. ๒๕๖๕

Y 1

(นางปาณ?เรา ดวงสอดศริ)
ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สำเนาถกต้อง

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

/สำเนาเรียน..
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ตส. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘ บค. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘
บส. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘ บก. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘
ผฃ. ๑, ๒1 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, 1๓๖, ๑๗, ๒๗, ๓๗, ๑๗, ๒๘, 1๓๘
บส. คบ. 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

(น างส าวอญั ชล ี ก งัวาล) 
ห.ธก.(สบจ.)
๑ เม.ย. ๖๔


