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กฎนัตรคณะอบุกรรมการสรรหา ประเมินผลและกำหนคค่าตอบแทน
กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะอนุกรรมการสรรหา ประเมินผลและกำหนดค่าตอบแทน
มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกบหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาทความ
รับผดขอบของคณะอนุกรรมการสรรหา ประเมินผลและกำหนดค่าตอบแทน เป็นโปตามหลักเกณทํ
การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enabters ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๕)
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบรหารจัดการที่ดของ
องค์การขบส่งมวลขนกรุงเทพ และใข้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์ตุ้มค่า และพัฒนาองค์กร จังได้กำหนดกฎบัตรคณะอนุกรรมการสรรหา ประเมินผลและ
กำหนดค่าตอบแทน เพื่อใข้เป็นแนวทางในการดำเนินงาบ ด้งนี้
ข้อ ๑ กฎบัตรนี้มีผลบังคับใข้ตั้งแต่วับที่ลงนามประกาศ
ข้อ ๒ ในกฎบัตรนี้
“กฎบัต ร,, หมายความว่า เอกสารที่เป็น ทางการที่ก ำหนดวัต ถุป ระสงค์
อานาจหน้า ท และความรับ ผดขอบของคณะอนุก รรมการสรรหา ประเมิน ผลและกำหนด
ค่าตอบแทน
“องค์ก าร,’ หมายความว่า องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
“คณะกรรมการบรัห ารกิจ การองค์ก าร,, หมายความว่า คณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ
“คณะอนุก รรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสรรหา ประเมินผล
และกำหนดค่าตอบแทนองค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ
“ผู้บริหารสูงสุด” หมายความว่า ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
“ผู้บ ริห ารระดับ สูง,, หมายความว่า รองผู้อ ำนวยการ ผู้ช ่ว ยผู้อ ำนวยการ
และผู้อำนวยการสำนักหริอผู้อำนวยการเขต
“ผู้เขี่ย วซาญ,, หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ
และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๑
วัตถุประสงค์
กฎบัตรคณะอนุกรรมการ จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล
ค่า เกณ ฑ ์ว ัด ตดตามและประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของ^บริห ารให้เ ป็น ไปตามหลัก เกณ ฑ ์
การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๕)
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจัาง พร้อมทั้งรายงาน
ผลการประเมินนำเสนอ คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การทราบ
หมวด ๒...

๒
หมวด ๒
องค์ประกอบ
คณะกรรมก'ไรบริหารกิจการองค์การ เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกอบต้วย
๒.๑ ประธาน มาจากกรรมการบริห ารกิจการองค์ก าร.
๒.๒ อนุกรรมการไม่เกิน ๖ คน มาจากคณะกรรมการบริห ารกิจการองค์การ
๒.๓ เลขานุการคณะอนุกรรมการเป็น ผู้ท ี่คณะกรรมการบริห ารกิจการองค์การแต่งตั้ง
หมวด ๓
คุณสมบัติ
ต้องเป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเท่านั้น
หมวด ๔
วาระการดำรงค์าแหน่งและการพ้นจากต้านหน่ง
๔.® ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
๔.๒ นอกจากการพ้น จากตำแหน่ง ตามข้อ ๔.๑ แล้ว ให้ป ระธานอนุก รรมการและ
อนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
๔.๓ พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ในการเป็นกรรมการรัฐวสาหกิจ
๔.๔ ในกรณีที่อนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะอนุกรรมการที่มีอผู่
ปฏิบัตหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้อนุกรรมการที่เข้ามาแทน
มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของพู้ที่ตนดำรงตำแหน่งแทน
หมวด ๔
หน้าทีแ่ ละความรับผิดขอบ
คณะอนุกรรมการสรรหา ประเมิน ผลและกำหนดค่าตอบแทน มิอ ำนาจหน้าที่ใบการ
ดำเนินการดังต่อไปนี้
๕.๑ พิจ ารณากำหนดและทบทวนคุณ สมบัต ิข องผู้ท ี่จ ะตำรงตำแหน่ง ผู้'บริห าร
กระบวนการสรรหา แต่ง ตั้ง และเสนอรายขอบุค คลที่ม ิค วามเหมาะสมที่จ ะมาตำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ ให้คณะกรรมการบริห ารกิจการองค์การพิจารณา
๕.๒ กำกับ ดูแ ลให้ม ิก ระบวนการในการประเมิน ผลเพ้อ สรรหาและต1อส์ญ ญา
ของพู้บริหารต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
๕.๓ ก่าหบดหลักเกณฑการประเมินผลและค่าเกณท่วัด และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามเงือ่ นไซของสัญญาจ้าง

๕.๔ ติด ตามประเมิน ผลอย่า งน้อ ยเป็น ประจำทุก ๖ เดือน เพื่อ นำผลประเมิน ไปใช้
ประโยชน์ เช่น กำหนดค่า ตอบแทน หรือกำหนดแรงรุ)งใจอื่น ๆ ตามความเหมาะสม และนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การทราบ
๕.๕ ทบทวนหรือกำหนดค่าตอบแทนชองผ ู้บริหารเป็นประจำทุกป ี
หมวด ๖...

๓
หมวด ๖
การ1ประชุม
๖.๑ องค์ประชุมของคณะอนุกรรมการให้เป็■ น!ปตามVเลกเฒพ์ารประเมินกระบวนการ
ปฏิบ ัต ้ง านและการจัด การ Enablers ของรัฐ วิส าหกิจ (ฉบั*บ,ช รั*นป^ จ ๖๕.'0๕) ของสำนัก งาน
คณะกรรมการนโยนายรัฐวิสาหกิจ
๖.๒ กรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู'ในที่ประชุม] ให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเสือก
อนุกรรมการคนหนงเป็นประรานใบที่ประชุม โนกรณีที่คณะอนุท-รร3วกๆรผีนาามีเหตุการณ์ความจำเป็น
เร่งด่วนในงานที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการไม่สามารกจัดให้มีการประรุlillf คณะอนุกรรมการสามารถ
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเหพ หรือผู้ที่ฝ็หน้าพรั1Jผิด,ชอบดำเนินการประชุม
เที่อ พิจ ารณางาน1ให้เกิดประ'โยขน้ด่ฐองค์กร และรายงาน1ใ ห ้ค ณ a 0 บุกรรณการทราบ'โนการประชุม
คราวถัด!ป หรือดำเนินการเสนอเวียนคณะอนุกรรมการ เพื่อ นิจ าร£นาท!รัฐ]เ^งให้ความเห้น และรายงาน
ให้คณะอนุกรรมการทราบในการประชุมคราวจัดไ1]
๖.๓ คณะอนุกรรมการ ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยใตรมาสล“หนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็น
เหมาะสม ตามที่ประธานอนุกรรมการจะใต้กำหนดด่ฐไป
๖.๔ การประชุม คณะอนุก รรมการ หากมีกรณี] ทึ๋ต ้อ งฐงมต ไห้'นับ จากคะแนนเสิยง
ของอนุกรรมการที่มาประชุมเท'ๆนึ่น โดยโห้ถ ้อ เสีย งข้างมาท แ,ละอนุก รรมก่ารคนหนึ่งมีห นึ่งเสียง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออทtf j ย ง เพื่พื้นอก-หนึ่งเสียงเป็นเสียงขี้ขาด
๖.๕ อนุกรรมการที่มีส่วนไต้ส่วนเสียในเรืองที่มีการท]จา'5£นา«แข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง
ลงคะแนนในเรืองดังกล่าวมีไต้
๖.๖ คณะอนุกรรมการ มิอำนาจเซญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องfY'บระผียVทาระการประชุม เพื่อเข้าร่วม
การประชุมใต้ตามความจำเป็น
๖.๗ เลขานุการคณะอนุกรรมการ มีห น้าที่รับ ผิด•ซอ*บใมการเตรียมความพร้อมสำหรับ
การประชุม ใต้แก' การจัดเตรียมการประชุม ระเบียบวาระการประ•ชุX I เอกสๆรและรวมสืงการส่งเอกลาร
ประกอบการประชุมให้คณะอนุกรรมการทุกคนในระยะเวลาพื่เ ท ี) £]ง พ 0#0(ๆารนิจารณาก่อนวันประชุม
และต้องจัดทำมตทีป ระชุม รายงานการประชุม และขอรับ ควๆ3 J เห ็บ 10\Jตามขั้นตอนต่อ!ป รวมถึง
การดำเนินการเบีกจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะอนุกรรมการ
หมวด ๗
การรายงานผลการปฏิปสั งี ๆ*บ*
ให้คณะอนุกรรมการ จัด ทำรายงานการประชุม ทุก ด-3*ง*ที่ร!การประชุม และจัดทำรายงาน
นำเสบอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
หมวด ๘
เบี้ยประชุม
สำเนาถกต้อง ค่าคอบแทบและค่าเบี้ย'ประชุม'จ่ายตาม1หลักเกณฑ์'ที่ก-รระ*'V ใร,พไรค'ลัง'กำ'หาวด
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ■ พว^

(นางสาวอญ์ซสี กังวาล)
ห.ธก.(สบจ.)
(นางปาณีสรา ดวงสอดศรี)
๑ เม.ย. ๖๕
ประธานกรรมการ'บริหารกิจการองค์การ1ข นส่ง
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/สำเนาเรียน..

สำเนาเรัยบ ผอก.
รอง ผอก.ฝบร., รอง ผอก.ฝรอ., รอง ผอก. ฝรร.
ซ.ผอก.ฝบร., ซ.ผอก.ฝรอ. ๑, ๒ ซ.ผอก.ฝรร.
- เพื่อโปรดทราบ
ผอ.ซดร. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, 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. ซ.ผอ.สกม. ซ.ผอ.สบก.
ซ.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, ๔, ๖, ๗, ๘
กลป. กบส. กคน. กปส. กตพ. กตป. กตบ. 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,
๔, ๔, ๒, ๗, ๘
กบง. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
กปด. ๑๑ 1 ๒๑, ๓๑, ๑๒, ๒๒, ๓๒, ๑๓, ๒๓, ๓๓, ๑๔, ๒๔, ๓๔,
๑๔,1 ๒๔, ๓๔, ๑๖', 1อ๖, ๓๖, ๑๗, ๒๗, ๓๗, ๑£«1 ๒๘, ๓๘
กง. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
บม. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๒, ๗, ๘
ตส. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๒, ๗, ๘
บค. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๒, ๗, ๘
บส. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๒, ๗, ๘
บก. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
ผฃ. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๒, 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 ขผ. ตบ. รบ. ขบ. วน. รส. ธก.
ผด. กซ. วบ. บผ. บง. สก. ปอ. พท. กซ. สส. สต.
ธก.(ฝบร.) ซก.(ฝรร.) ซก.(ฝรอ.) ซก.(สบจ.) ซก.(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.) มซ.(ซ.ผอก.ฝรอ. ๑, ๒) มธ.(สพบ.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
- เพื่อโปรดทราบ และแจ้งพนักงานในสังกัดเพื่อทราบด้วย

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

