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(สำเนา)
คำลังองค์การฃนุส่งมวลซนุกรุงเทพท่ี เแรท่) /๒๕๖๕

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ ์และแนวทางการคัดเลือกพนักงานดีเด่น 
แต่งต้ังคณะทำงาบคัดเลือกพนักงานดีเด่นสำนักงานใหญ่ 

และแต่งต้ังคณะทำงานคัดเลือกพนักงานดีเด่นของเขตการเดินรถท่ี ๑-๘

ดว้ยองคก์ารขนสง่มวลขนกรุงเทพ ไดจ้ดัใหม้โครงการคดัเลอืกพนกังานดเีดน่สำหรับพนกังาน 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยมีวัตถประสงค์ ดังน้ี

๑. เพอสรา้งขวญักำลงัใจใหพ้นกังาบทกุระดบัเกดํความผกูพนัตอ่องคก์าร และสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิ‘บดงาน

๒. เพือ่เปน็การยกย'องเชดิชพูนกังานทีป่ฏบิตังิานดว้ยความเสยีสละลทุศิเวลาใหก้บัองคก์าร 
มีความซ่ือสัตย์ สุจร่ืต ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏบตงาน

๓. เพือ่เปน็กจิกรรมรณรงค์สง่เสริมใหเ้กิดบคุคลดีเด่นเปน็ด้นแบบใหก้บัพนกังานองคก์ารยึดถือ
ปฏินัติตน

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๒๖(๑) แหง่พระราซกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารขนสง่มวลชน 
กรุงเทพ พ.ศ.๒๔๑๙ จงแต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณากำหนดหลักเกณฑ ์ และแนวทางการคัดเลือกพนักงานดีเด่น 
ของเขตการเดินรถท่ี ๑-๘ ประกอ่บด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี

คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกพนักงานดีเด่น
๑. ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 
๒. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
๓. รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองคก์าร 
๔. รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรณอกซนร่วมบริการ 
๔. ผูช้ว่ยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
๖. ผูช้ว่ยผู้อำนวยการฝ่ายการเดนิรถองคก์าร ๑ 
๗. ผูช้ว่ยผู้อำนวยการฝ่ายการเดนิรถองคก์าร ๒ 
๘. ผู้ชว่ยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ 
๙. ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที ่ ๑-๘ 
๑๐. ผู้อำนวยการสำนกัการเจัาหนา้ที ่
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร 
๑๒. ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน ๑ ท่าน 
๑๓. ผู้ชว่ยผู้อำนวยการสำนกัการเจ้าหนา้ที ่
๑๔. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
๑๔. หัวหน้างานระบบบริหารงานบุคคล
๑๖. นางสาวอ้อยทิพย์ กฤตสัมพันธ์ บุคลากร ๓-๔ ระดับ ๔ 

งานระบบบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
สำนักการเจ้าหน้าท่ี

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานกุาร 
ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
ผู้ชว่ยเลขานกุาร

ให้คณะ....



ให้คณะกรรมการมีอำนาจหนา้ท่ี ดังน้ี
๑. พจิารณากำหนดหลักเกณฑ ์ และแนวทางการคัดเลือกพนกังานดีเด่น เพีอ่ใหค้ณะทำงานคัดเลือก 

พนักงานดีเด่นของสำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถท่ี ๑-๘ ใช้เป็นหลักเกณฑแ์ละแนวทางการคัดเลือกพนักงานดีเด่น 
๒. พจิารณารางวัลเพอมอบให้กับพนัก่งานท่ีได้รบการคัด่เลือกเป็นพนักงานดัเด่น 
๓. พจิารณาทบทวนผลการคดัเลอืกพนกังานดเีดน่ ของคณะทำงานหนว่ยงานสำนกังานใหญ ่ และ 

เขตการเดินรถท่ี ๑-๘ เพ่ีอประกาศรายซือ่เป็นพนักงานดีเด่นขององค์การ

-๒-

คณ;ะทำงานคดัเสอืกพนกังานคเีดบ่ฃองสำนกังานใหญ่

๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ประธานคณะทำงาน
๒. ผู้ชว่ยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะทำงาน
๓. ผู้ชว่ยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกขนร่วมบริการ คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการสำนกัการเจ้าหนา้ที่ คณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการสำนักบัญขีและกองทุนกลาง คณะทำงาน
๘. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย คณะทำงาน
๙. ผู้อำนวยการสำนักบริการและจัดซ้ือ คณะทำงาน

๑๐. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร คณะทำงาน
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน คณะทำงาน
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงาน
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักบริหารความเสีย่งและ 

ควบคุมภายใน
คณะทำงาน

๑๔. ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเดินรถ คณะทำงาน
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักปฎนัดิการรถเอกขนร่วมบริการ ๑ คณะทำงาน
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักปฏบตการรถเอกขนร่วมบริการ ๒ คณะทำงาน
๑๗. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล คณะทำงานและ

สำนักการเจ้าหน้าท่ี เลขานุการ
๑๘. หัวหน้างานระบบบริหารงานบุคคล ผู้ชว่ยเลขานกุาร

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนกัการเจ้าหนา้ที่

6คณะทำงาน...



-๓-

คณะทำงานคดัเลอืกพนกังานดเีดน่ของเขตการเดนิรถที ่ *-๘
๑. ผู้อำนวยการเขตการเดินรท
๒. ผู้ฃ่วยผู้'อำนวยการเขตการเดินรถ
๓, หัวหน้ากลุ่มงานป.ฏิบติการเดินรถ ๑,๒,๓

ประธานคณะทำงาน
คณะท่างาน
คณะท่างาน
คณะทำงาน๔. หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน 

๔. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป คณะทำงานและ
เลขานุการ
ผู้ชว่ยเลขานกุาร๖. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ใหค้ณ ะทำงานคดัเลอืกพนกังานดเีด1น ของส ำน 'กงาท ฬํ ญ  ่ และเขตการเดนิรถท  ี ๑-๘ 
มีอำนาจหน้าท่ีดังน้ี

๑. ดำเนนิการคดัเลอืกพนกังานตามหลกัเกณฑ ์ และแนวฅงการคดัเลอืกพนกังานดเีดน่ตามที ่
คณะกรรมการพจิารณากำหนดหลกัเกณฑ ์ และแนวทางการคดัเลอืกพนกัทนดเีดน่ ประจำปี ๒๔๖๔ได้กำหนด 
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกไว้

๒. ดำเนินการคัดเลือกพนกังานในสังกัดด้วยความโปร่งใ.ส ผะยุตธิรรม 
เมือ่คณะทำงาบดำเนนิการเริยบร้อยนลวั ใหร้ายงานผล การคัดเลือกพนกังานท่ีได้รับการคัดเลือก 

เป็นพนักงานดีเด่นในสังกัด ผา่นตามสายการบงัคบับญัขา และจัดส่งให้ค!ถนะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ ์
และแนวทางการคัดเลือกพนักงานดีเด่น เพ่ือพิจุารณาต่อฺไป

เม่ือคณะกรรมการดำเนนิการเรียบร้อยแลัว ใหร้ายงานผูอ้ำบใยการทราบดอ่ไป

ลัง ณ วัน ท่ี ^ * ) มีนทค!! พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายกิตตกิานต์ จ อ ม ด วง จารุวรพลกล) 
ผูอ้ำนวยการองคก์ารขนฟงมาลซนกรุงเทพ

สำเนาถงด้อง

(นางสาวอัญชลี กังวาล) 
ห.ธก.(สบจ.)
๒๓ ม.ค.๖๔

/สำเนาเรยีน....



สำเนาเรียน ผอก.
รอง ผอก.ฝนร., รอง ผอก.ฝรอ., รอง ผอก. ฝรร.
ซ.ผอก.ฝนร., ซ.ผอก.ฝรอ. ๑, ๒ ซ.ผอก.ฝรร.

- เพ่ือโปรดทราน
ผอ.ขดร. ๑, 1©, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
สบส. สผอ. สตส. สทส. สผง. สกม. สบก. สนจ. สจท. สนด. สพบ. สปร. ๑, ๒ สตง.
ซ.ผอ.สบส. ซ.ผอ.สผอ. ซ.ผอ.สตส. ซ.ผอ.สทส. ซ.ผอ.สผง. ซ.ผอ.สกม. ซ.ผอ.สบก.
ซ.ผอ.สปร. ๑, 1© ซ.ผอ.สนจ. ซ.ผอ.สจท. ซ.ผอ.สนด. ซ.ผอ.สพบ. ผตก. ๗ 
ซ.ผอ.ซดร. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
กลป. กนส. กคน. กปส. กตพ. กตป. กตบ. กวพ. กวผ. กวป. กวท. กปค. กงก.
กคด. กนก. กนซ. กบง. กรร. ๑, ๒, ๓, ๔ กจซ. กนก. 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, ๑๗, ๒๘, ๓๗
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, 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, ฝืไ €T1, ๑๔, ๒๔, ๓๔

๑๔, ๒๔, ๓๔, ๑๖, ๒๖, ๓๖, ๑๗, ๒๗, ๓๗, ๑๗, 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 ขผ. ตบ. รบ. ซบ. วน. รส. ธก.
ผด. กช. วบ. บผ. บง. สก. ปอ. พท. กซ. สส. สต.
ธก.(ฝนร.) 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.(ช.ฝรร.) มธ.(สปร. ๑, ๒)
มธ.(สจท.) มธ.(ซ.ผอก.ฝรอ. ๑, ๒) มธ.(สพบ.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

- เพ่ือโปรดทราบ และแจ้งพนักงานในสังกัดเพ่ือทราบด้วย

(นางสาวอัญชลี กังวาล)
ห.ธก.(สบจ.)
๒๓ ม.ค. ๖๔


