
 

 

                                                           คําสั่งบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน) 
                                                                      ที ่ รค. 5/2561 
                                             เรื่อง  การแต่งต้ังผู้บริหารส่วนงานระดับฝ่ายและระดับส่วน 

 
 

 

 เพื่อให้การดําเนินการแต่งต้ังผู้บริหารส่วนงานในระดับฝ่าย และระดับส่วน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

สอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.)  ในการประชุมครั้งที่ 13/2561  เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม  2561  

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 27  ของข้อบังคับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ประกอบกับความในข้อ 2.1 

ของคําสั่งคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ที่ 29/2546  เรื่อง  มอบหมายอํานาจให้กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึง

ยกเลิกคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รค.12/2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกําหนดหลักเกณฑ์การแต่งต้ัง

ผู้บริหารส่วนงานระดับฝ่ายและระดับส่วน  ดังนี้ 

                ข้อ  1   คําจํากัดความ 

                     “ทีโอที” หมายความว่า  บริษัท ทีโอที จํากัด  (มหาชน) 

 “ผู้บริหารส่วนงาน”   หมายความว่า   ผู้บริหารส่วนงานตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายหรือผู้จัดการส่วน 

 “กบท.”   หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่ ทีโอท ีแต่งต้ัง 

                         “คณะกรรมการสรรหา”   หมายความว่า  คณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงานระดับฝ่ายและระดับส่วน       

ที่ได้รับการแต่งต้ังจากกรรมการผู้จัดการใหญ่                                                              

                ข้อ  2   เมื่อมีตําแหน่งผู้บริหารส่วนงานว่าง  ให้ดําเนินการดังนี้ 

                           2.1 ให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอ กบท.  เพื่อพิจารณาย้ายสับเปลี่ยน 

หรือ   สรรหาทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง 

    2.2 เมื่อ กบท. เห็นชอบให้มีการสรรหาทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง  ให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ดําเนินการประกาศรับสมัครตําแหน่งว่างพร้อมระบุความรับผิดชอบในตําแหน่งงาน (Job Accountability : J.A.)      และ

คุณสมบัติของตําแหน่งงาน (Qualification Catalog : Q.C.) ของตําแหน่งที่ว่าง   โดยผู้สมัครตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายสามารถ

สมัครได้ 2 ตําแหน่ง  ผู้สมัครตําแหน่งผู้จัดการส่วนสามารถสมัครได้ 1 ตําแหน่ง  สําหรับการดําเนินการประกาศรับสมัครให้

เป็นไปตามที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกําหนด 

  ข้อ  3   ให้มีคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 

  3.1  กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 1 คน 
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   3.2  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของสายงาน/หน่วยธุรกิจ ที่ตําแหน่งผู้บริหาร

ส่วนงานว่างหรือกรณีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้แทนที่ได้รับ

มอบหมาย จํานวน 1 คน 

    3.3  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานที่กํากับดูแลงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้แทนที่ได้รับ

มอบหมาย จํานวน 1 คน 

   ข้อ  4   คณะกรรมการสรรหามีอํานาจหน้าที่สรรหาผู้บริหารส่วนงานเบื้องต้น โดยให้ดําเนินการสรรหาดังนี้ 

 4.1  สัมภาษณ์ โดยพิจารณากําหนดคะแนนร้อยละ 60 จากปัจจัยอย่างน้อยดังนี้  

(1)  ความรอบรู้ในตําแหน่งงาน โดยอิงสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

(Functional Competency) 

(2)  ภาวะผู้นํา โดยอิงสมรรถนะเชิงจัดการ (Managerial Competency) 

(3)  คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personality) ตามท่ีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกําหนด 

 4.2  ประเมินความรู้ความสามารถโดยกําหนดคะแนนร้อยละ 40  จากปัจจัยดังนี้ 

(1)  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance)  ย้อนหลัง 3 ปี  

(2)  ผลการประเมินศักยภาพ (Potential)  ครั้งหลังสุด    

(3)  ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งว่างและความรู้ความสามารถ 

(4)  ประสบการณ์การบริหารหรือการดูแลทีมงาน       

4.3  สรุปผลการพิจารณาตามข้อ 4.1 และ 4.2 และเสนอรายชื่อผู้ที่มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70                     

3  ลําดับแรก  ส่งให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  

              ข้อ  5   คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้บริหารส่วนงาน                                 

   5.1  มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตามคุณสมบัติของตําแหน่งงาน (Q.C.) 

   5.2  ผู้สมัครเป็นผู้บริหารส่วนงาน 

                                 5.2.1 ตําแหน่งผู้จัดการฝ่าย  ต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้จัดการส่วน  โดยมีประสบการณ์ในการ

บริหารในตําแหน่งผู้จัดการส่วนไม่น้อยกว่า  2  ปี และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ ทีโอที กําหนด 

   5.2.2  ตําแหน่งผู้จัดการส่วน ต้องเป็นพนักงานระดับ 8 -10  และปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติ

หน้าที่   หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก หัวหน้าหน่วย หัวหน้าศูนย์ ผู้จัดการศูนย์ หัวหน้ากองหรือเรียกช่ือเป็นอย่างอื่นแต่มี

ความหมายเดียวกันซึ่งรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป โดยมีประสบการณ์ในการดูแลหรือควบคุม

ทีมงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเคยเป็นผู้จัดการส่วน    

   5.3  ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 58 ปี หรือต้องเป็นผู้ที่มีอายุงานนับต้ังแต่วันสมัครจนถึงวันที่เกษียณอายุไม่

น้อยกว่า   2 ปี 

                            5.4  ผู้สมัครต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยภายใน 1 ปีก่อนถึงวันสมัคร  

   5.5  ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าตําแหน่งที่จะสมคัรนับถึง

วันที่สมัคร  
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ข้อ  9  การแต่งต้ังเป็นผู้บริหารส่วนงาน 

 9.1  กรณีมีผู้ได้รับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานส่วนที่ 1  ไม่ตํ่ากว่า 70 คะแนน    และส่วนที่ 2 
ไม่ตํ่ากว่า 70 คะแนน และ กบท. พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งต้ังผู้ใดเป็นผู้บริหารส่วนงาน  ให้ผู้นั้นเป็นผู้บริหารส่วนงานตั้งแต่
วันที่คําสั่งแต่งต้ังมีผลบังคับใช้               
     9.2  กรณีได้รับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานส่วนที่ 1  ตํ่ากว่า 70  คะแนน  หรือส่วนที่  2          

ตํ่ากว่า 70  คะแนน  กบท.  อาจพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่ตามข้อ 8  แต่ต้องไม่เกิน  3  เดือนหรืออาจพิจารณา      

ให้สรรหาใหม่ตามคําสั่งนี้หรืออาจดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได้   สําหรับกรณี กบท.  ไม่พิจารณาให้ทดลอง

ปฏิบัติงานใหม่   ให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งรักษาการผู้บริหาร   แต่หากก่อนการสมัครเข้ารับการสรรหาของผู้นั้น  มีตําแหน่ง

บริหารอยู่ ให้คงตําแหน่งบริหารในระดับเดิม 

  ข้อ  10  ในกรณีที่ดําเนินการสรรหา 2  ครั้งแล้ว    ไม่มีผู้สมัคร หรือไม่มีผู้ที่เหมาะสมกับตําแหน่งที่ว่าง  ให้ กบท. 

พิจารณา    แต่งต้ังจากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  (Q.C.)   เพื่อทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหาร

ส่วนงาน และดําเนินการตาม ข้อ 7  ข้อ 8  และข้อ 9 

                  ข้อ  11  การนับอายุครองระดับเพื่อเลื่อนระดับ  ให้ดําเนินการดังนี้ 

    11.1  ระดับผู้จัดการฝ่าย 

         กรณีมีระดับไม่ถึงระดับ  11  ให้เลื่อนเป็นระดับ  11  และหากเงินเดือนไม่ถึงขั้นตํ่าของ

ระดับ  11  ให้ปรับเงินเดือนให้เท่ากับขั้นตํ่าของระดับ  11 

    11.2  ระดับผู้จัดการส่วน  

             กรณีเปน็ระดับ 8  ต้องครองระดับเดิมนั้นจนครบ 1 ปี จึงจะได้เลื่อนระดับขึ้นอีก  1 ระดับจนกว่า  

จะถึงระดับ 10 และหากเงินเดือนไม่ถึงขั้นตํ่าของระดับที่ได้เลื่อนให้ปรับเงินเดือนให้เท่ากับขั้นตํ่าของระดับที่ครองนั้น 

             กรณีเป็นระดับ  9  ต้องครองระดับเดิมนั้นจนครบ  1  ปี  จึงจะได้เลื่อนระดับ 10  และหาก

เงินเดือนไม่ถึงขั้นตํ่าของระดับที่ได้เลื่อนให้ปรับเงินเดือนให้เท่ากับขั้นตํ่าของระดับที่ครองนั้น    

 ข้อ  12  การแต่งต้ังผู้บริหารส่วนงานภายใต้สํานักตรวจสอบ ให้ได้รับอนุมัติและแต่งต้ังโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ก่อนดําเนินการออกคําสั่งต่อไป  

                   ข้อ  13  กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติหรือไม่ได้กําหนดไว้ในคําสั่งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
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บทเฉพาะกาล 

 ในกรณีทีม่ีการคัดเลือกผู้บริหารส่วนงานตามคําสั่ง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รค. 12/2558 แลว้

และอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงานเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้บริหารส่วนงานแต่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ใหดํ้าเนินตาม

คําสั่งดังกล่าวต่อไป จนกว่าจะมีคําสั่งแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร 

  ทั้งนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                  สั่ง  ณ วันที่  23  สิงหาคม  2561 

       มนต์ชัย   หนูสง 
   (นายมนต์ชัย   หนูสง) 
              กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 




