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กฎนัตรคณะอบุกรรมการสรรหา ประเมนิผลและกำหนคคา่ตอบแทน

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะอนุกรรมการสรรหา ประเมินผลและกำหนดค่าตอบแทน 
มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกบหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าท่ี 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

“กฎบ ัตร,, หมายความว่า เอกสารที่เป ็นทางการที่กำหนดวัตถ ุประสงค์ 
อานาจหน ้าท และความร ับผดขอบของคณ ะอน ุกรรมการสรรห า ประเม ินผลและกำหนด 
ค่าตอบแทน

“องค์การ,’ หมายความว่า องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
“คณ ะกรรมการบรัหารก ิจการองค ์การ,, หมายความว่า คณะกรรมการ 

บริหารกิจการองค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสรรหา ประเมินผล 

และกำหนดค่าตอบแทนองค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ
“ผู้บริหารสูงสุด” หมายความว่า ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
“ผู้บริหารระดับสูง,, หมายความว่า รองผู้อำนวยการ ผู้ช ่วยผู้อำนวยการ 

และผู้อำนวยการสำนักหริอผู้อำนวยการเขต
“ ผู้เข ี่ยวซาญ,, หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ 

และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๑

วัตถุประสงค์
กฎบัตรคณะอนุกรรมการ จัดทำข้ึนเพ่ือให้คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล 

ค ่า เก ณ ฑ ์ว ัด  ตดตามและป ระเม ิน ผลการป ฏ ิบ ัต ิงาน ของ^บ ร ิห ารให ้เป ็น ไป ตามห ล ัก เกณ ฑ ์ 
การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๕) 
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาจัาง พร้อมท้ังรายงาน 
ผลการประเมินนำเสนอ คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การทราบ

หมวด ๒...



๒

หมวด ๒ 
องคป์ระกอบ

คณะกรรมก'ไรบริหารกิจการองค์การ เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกอบต้วย
๒.๑ ประธาน มาจากกรรมการบริหารกิจการองค์การ.
๒.๒ อนุกรรมการไม่เกิน ๖ คน มาจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
๒.๓ เลขานุการคณะอนุกรรมการเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การแต่งตั้ง

หมวด ๓ 
คุณสมบัติ

ต้องเป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเท่าน้ัน
หมวด ๔

วาระการดำรงคา์แหนง่และการพน้จากตา้นหนง่
๔.® ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของ 

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
๔.๒ นอกจากการพ ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๔.๑ แล้ว ให้ประธานอนุกรรมการและ 

อนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

๔.๓ พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
ในการเป็นกรรมการรัฐวสาหกิจ

๔.๔ ในกรณีที่อนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะอนุกรรมการที่มีอผู่ 
ปฏิบัตหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังอนุกรรมการใหม่แทนตำแหน่งท่ีว่าง โดยให้อนุกรรมการท่ีเข้ามาแทน 
มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของพู้ที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

หมวด ๔
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิขอบ

คณะอนุกรรมการสรรหา ประเมินผลและกำหนดค่าตอบแทน มิอำนาจหน้าที่ใบการ 
ดำเนินการดังต่อไปนี้

๕.๑ พ ิจารณ ากำหนดและทบทวนค ุณ สมบ ัต ิของผ ู้ท ี่จะตำรงตำแห น ่งผ ู้'บร ิห าร 
กระบวนการสรรหา แต ่งต ั้งและเสนอรายขอบ ุคคลท ี่ม ิความเห มาะสมท ี่จะมาตำรงตำแห น ่ง 
ผู้อำนวยการ ให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การพิจารณา

๕.๒ กำก ับด ูแลให ้ม ิกระบวน การใน การประเม ิน ผลเพ ้อสรรห าและต1อส์ญญา 
ของพู้บริหารต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

๕.๓ ก่าหบดหลักเกณฑการประเมินผลและค่าเกณท่วัด และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามเงือ่นไซของสญัญาจา้ง

๕.๔ ต ิดตามประเม ินผลอย่างน ้อยเป ็นประจำทุก ๖ เดือน เพื่อนำผลประเมินไปใช้ 
ประโยชน์ เช่น กำหนดค่าตอบแทน หรือกำหนดแรงรุ)งใจอื่น  ๆ ตามความเหมาะสม และนำเสนอ 
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การทราบ

๕.๕ ทบทวนหรือกำหนดค่าตอบแทนชองผ ู้บริหารเป็นประจำทุกป ี

หมวด ๖...



๓

หมวด ๖ 
การ1ประชุม

๖.๑ องค์ประชุมของคณะอนุกรรมการให้เป็■ น!ปตามVเลกเฒพ์ารประเมินกระบวนการ 
ปฏิบ ัต ้งานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบั*บ,ชรั*นป^ จ  ๖๕.'0๕) ของสำนักงาน 
คณะกรรมการนโยนายรัฐวิสาหกิจ

๖.๒ กรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู'ในที่ประชุม] ให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเสือก 
อนุกรรมการคนหนงเป็นประรานใบท่ีประชุม โนกรณีท่ีคณะอนุท-รร3วกๆรผีนาามีเหตุการณ์ความจำเป็น 
เร่งด่วนในงานท่ีเก่ียวข้อง และคณะอนุกรรมการไม่สามารกจัดให้มีการประรุlillf คณะอนุกรรมการสามารถ 
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเหพ หรือผู้ที่ฝ็หน้าพรั1Jผิด,ชอบดำเนินการประชุม 
เที่อพิจารณางาน1ให้เกิดประ'โยขน้ด่ฐองค์กร และรายงาน1ใ ห ้ค ณ a 0 บุกรรณการทราบ'โนการประชุม 
คราวถัด!ป หรือดำเนินการเสนอเวียนคณะอนุกรรมการ เพ ื่อน ิจาร£นาท!รัฐ]เ^งให้ความเห้น และรายงาน 
ให้คณะอนุกรรมการทราบในการประชุมคราวจัดไ1]

๖.๓ คณะอนุกรรมการ ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยใตรมาสล“หน่ึงคร้ัง หรือตามความจำเป็น 
เหมาะสม ตามท่ีประธานอนุกรรมการจะใต้กำหนดด่ฐไป

๖.๔ การประชุมคณะอนุกรรมการ หากมีกรณี] ท ึ๋ต ้อ งฐงม ต  ไห้'นับจากคะแนนเสิยง 
ของอนุกรรมการที่มาประชุมเท'ๆนึ่น โดยโห้ถ้อเสียงข้างมาท แ,ละอนุกรรมก่ารคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออทtf j ย ง เพ่ืพ้ืนอก-หน่ึงเสียงเป็นเสียงข้ีขาด

๖.๕ อนุกรรมการท่ีมีส่วนไต้ส่วนเสียในเรืองท่ีมีการท]จา'5£นา«แข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง 
ลงคะแนนในเรืองดังกล่าวมีไต้

๖.๖ คณะอนุกรรมการ มิอำนาจเซญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องfY'บระผียVทาระการประชุม เพ่ือเข้าร่วม 
การประชุมใต้ตามความจำเป็น

๖.๗ เลขานุการคณะอนุกรรมการ มีหน้าที่รับผิด•ซอ*บใมการเตรียมความพร้อมสำหรับ 
การประชุม ใต้แก' การจัดเตรียมการประชุม ระเบียบวาระการประ•ชุXI เอกสๆรและรวมสืงการส่งเอกลาร
ประกอบการประชุมให้คณะอนุกรรมการทุกคนในระยะเวลาพื่เ ท ี)£ ]ง พ 0#0(ๆารนิจารณาก่อนวันประชุม 
และต้องจัดทำมตทีประชุม รายงานการประชุม และขอรับควๆ3 J  เห ็บ 10\Jตามขั้นตอนต่อ!ป รวมถึง 
การดำเนินการเบีกจ่ายเบ้ียประชุมให้คณะอนุกรรมการ

หมวด ๗
การรายงานผลการปฏปิสังีๆ*บ*

ให้คณะอนุกรรมการ จัดทำรายงานการประชุมทุกด-3*ง*ท่ีร!การประชุม และจัดทำรายงาน 
นำเสบอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

หมวด ๘ 
เบี้ยประชุม

สำเนาถกต้อง ค่าคอบแทบและค่าเบ้ีย'ประชุม'จ่ายตาม1หลักเกณฑ์'ท่ีก-รระ*'V ใร,พไรค'ลัง'กำ'หาวด

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

ประกาศ ณ วันท่ี มีนาคม พ .ศ . ■ พว^

(นางปาณีสรา ดวงสอดศรี)
ประธานกรรมการ'บริหารกิจการองค์การ1ขนส่ง สททรุงเท1พ /สำเนาเรียน..
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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

- เพ่ือโปรดทราบ และแจ้งพนักงานในสังกัดเพ่ือทราบด้วย

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


