หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ประจําป 2564
บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ยึดหลักของความมีประสิทธิภาพและความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคลดานตาง ๆ โดยแสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใชบังคับในหนวยงานในป
พ.ศ. 2564 อยางนอยประกอบดวย
1. การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
การสรรหาบุคลากรใหม จะดําเนินการสรรหาพนักงานที่เหมาะสมจากภายในบริษัทเปนอันดับแรก สําหรับ
การสรรหาคัดเลือกบุคลากรจากภายนอกเนนใหไดบุคคลที่มีสมรรถนะตรงตามที่ตองการและดําเนินการสรรหาตาม
ขั้นตอนที่กําหนด โดยสวนงานที่ตองการบุคคลเขาปฏิบัติงาน จะแจงความประสงคพรอมดวยรายละเอียดของคุณวุฒิ
ลักษณะงาน และอัตราตําแหนงใหฝายบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ ตามแบบพิมพขอรับผูปฏิบัติงานที่กําหนด
จากนั้นสวนบริหารอัตรากําลังจะทําการวิเคราะหจัดสรรอัตรากําลัง โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร แผนธุรกิจ
โครงสรางบุคลากร และความตองการของสวนงาน และดําเนินการสรรหาผูปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 การสรรหาจากภายในบริษัท มีการดําเนินการตามกระบวนการ ดังนี้
1) จัดทําแผนการสรรหา
2) ประกาศรับสมัครพนักงานภายใน ผาน Website ภายในของบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
3) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ
4) ดําเนินการสอบสัมภาษณ โดยมีสวนงานเจาของอัตรารวมคัดเลือก
5) วิเคราะหผลกระทบอัตรากําลังตนสังกัด
6) นําเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) พนักงานที่ผานการเห็นชอบการพิจารณา
หลักเกณฑการยายสังกัด กอนออกคําสั่งยาย
1.2 การสรรหาจากภายนอกบริษัท มีการดําเนินการตามกระบวนการ ดังนี้
1) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการสรรหา คัดเลือก รูปแบบเงื่อนไขการจาง สรุปความตองการ
อัตรากําลัง และขออนุมัติอัตรากําลังประจําปเพื่อรับผูปฏิบัติงาน
2) ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ผาน Website ของ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
3) แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเขียน/สอบปฏิบัติ (ถามี)/สอบสัมภาษณ
4) ดําเนินการสอบขอเขียน/สอบปฏิบัติ (ถามี)/สอบสัมภาษณ โดยมีสวนงานเขารวมคัดเลือก
5) ประกาศผลการสอบคัดเลือก ผาน Website ของ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
6) นําเสนอขออนุมัติจาง ทําสัญญาจาง/ค้ําประกัน ปฐมนิเทศพนักงานใหมเพื่อใหไดเรียนรูลักษณะ การ
ทํางาน และเขาใจวัฒนธรรมอันพึงประสงคของ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
7) ดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ประวัติอาชญากรรม หากพบการทุจริตดําเนินการทางวินัย
8) ใหสวนงานประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนด
9) นําเสนอขออนุมัติบรรจุ/แตงตั้ง หรือ เลิกจาง กรณีไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

-22. การบรรจุและแตงตั้งบุคลกากร
มีการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 อัตรากําลังพนักงานของแตละสวนงานเพื่อเปนกรอบในการบริหารกําลังคน รวมทั้งการบริหารพนักงาน
เป นไปตามที่ กรรมการผู จัดการใหญกํา หนด ทั้งนี้ ตองอยูภ ายใตจํานวนสว นงานตามโครงสรางบริษัทและกรอบ
อัตรากําลังที่คณะกรรมการกําหนด
2.2 การสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงาน ใหเปนไปตามที่กรรมการผูจัดการใหญกําหนด
2.3 การบรรจุบุคคลเปนพนักงานตําแหนงหรือระดับใด อัตราเงินเดือนใด ใหเปนไปตามที่กรรมการผูจัดการ
ใหญกําหนด
กรณีที่บริษัทจําเปนตองบรรจุบุคคลที่มีประสบการณ มีความชํานาญพิเศษจากภายนอกบริษัทละผานการ
ทดลองปฏิบัติงานภายในบริษัทตามที่กําหนดไว ใหเสนอขอความเห็นชอบจากกรรมการผูจัดการใหญ ทั้งนี้ เปนไปตาม
วรรคหนึ่ง สําหรับการเพิ่มอัตราเงินเดือน ใหเสนอขอความเห็นชอบจาก กบท.
2.4 การบรรจุตามขอ 2.3 ใหเปนอํานาจของกรรมการผูจัดการใหญ สําหรับการบรรจุนอกเหนือจากขอ 2.3
กรรมการผูจัดการใหญเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยตองอยูภายใตจํานวนสวนงานตามโครงสราง
บริษัทและกรอบอัตรากําลังที่คณะกรรมการกําหนด
3. การพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร ป 2564 ประกอบดวย 4 แผนงาน ไดแก
3.1 แผนพัฒนาและฝกอบรมตาม Training Roadmap
3.2 แผนพัฒนาผูบริหาร
3.3 แผนฝกอบรมตามนโยบาย/กลยุทธ
3.4 แผนองคกรแหงการเรียนรูสูองคกรนวัตกรรม
โดยแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง 4 แผนครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองการดําเนินธุรกิจ ตั้งแตระดับ
องคกร หนวยงาน และระดับบุคคล โดยเปนการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของระบบ Competency ควบคูกับการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนทิศทางการดําเนินธุรกิจขององคกร โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะใหม และ
ยกระดับทักษะความสามารถของพนักงาน (Upskill/Reskill) อยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนทุนมนุษยที่สําคัญขององคกร
ในยุคดิจิทัลที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยเฉพาะ Disruptions และความทาทายใหม ๆ
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
4.1 ปจจัยที่ใชในการประเมินผลปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
1) สวนที่เปนผลสําเร็จของงาน (KPI)
2) สวนที่เปนสมรรถนะหลัก (Core Competency)

-34.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 4 กระบวนการหลัก ดังนี้
1) การกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
มีการเชื่อมโยงแผนธุรกิจและตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาเปน
ตัวชี้วัดองคกร และถายโยงตัวชี้วัดองคกรลงสงผูบริหารและพนักงานทุกระดับ โดยใหผูประเมินกําหนดตัวชี้วัด (KPI)
หนวยวัด น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ความถี่ในการรายงาน และวิธีการคํานวณ โดยหารือและชี้แจง
รวมกับผูไดรับการประเมินกอนรับทราบขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
2) การทบทวนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ในระหวางรอบปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูบริหารและพนักงานจะมีการทบทวนและติดตามผล
การดําเนินงานในแตละตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไวรวมกัน พรอมทั้งหารือเพื่อวางแผนในการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่
กําหนดและพัฒนาพนักงานรายบุคคลรวมดวย
3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผูประเมินทําการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน เปาหมาย ตลอดจนเกณฑการใหคะแนนตามขอตกลงที่ทําไวรวมกันระหวางผูประเมินและผู
ไดรับการประเมิน
4) การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับระบบคาตอบแทน
บริษัทนําผลการปฏิ บัติงานไปใชประกอบในการพิ จารณาขึ้นเงินเดือนและบริหารงานทรัพยากร
บุคคลดานอื่น ๆ เชน การพิจารณาเลื่อนตําแหนงประจําป เปนตน
5. การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ
การใหคุณ
1) บริษัทมีการกําหนดระดับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (เกรด) พิจารณาจากคะแนนรวมผลการประเมิน
KPIs และ Competency คะแนนรวม ดังนี้
ระดับการประเมินผล (เกรด)
5 (ดีเยี่ยม)
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช)
1 (ควรปรับปรุง)
0 (พนักงานที่ไมไดปฏิบัติงานตลอดทั้งปงบประมาณ)

-4ทั้งนี้ หากพนักงานรายใดมีผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด และ/หรือ มีพฤติกรรม/ทักษะ
ความสามารถ (Competency) ที่ไม เ หมาะสมกับการทํางาน ใหผู บั งคั บ บั ญชาแจง/เสนอแนะแนวทางการแกไข
เพื่ อให พนักงานปรั บปรุ งผลการปฏิ บัติงาน (KPIs) และ/หรือ มีพฤติ กรรม/ทั กษะความสามารถ (Competency)
นอกจากนี้ ระดับการประเมินผล (เกรด) ที่พนักงานไดรับ นําไปใชพิจารณาการจายคาตอบแทนทั้งการเลื่อนเงินเดือน
และการเลื่อนตําแหนง เปนตน
2) มีการกําหนดหลักเกณฑการจายเงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพเฉพาะ
3) บริษัทมีการยกยองชมเชยบุคลากรดีเดนดานตาง ๆ เชน ดานคุณธรรมจริยธรรม เปนตน
4) มีการมอบเงินชวยเหลือพนักงานกรณีประสบภัยตาง ๆ
การให้ โทษ
ตามระเบียบ บมจ. โทรคมนาคมแหงชาติ วาดวย การทํางานของพนักงาน พ.ศ. 2564 ไดกําหนดระเบียบการ
ทํางานของพนักงาน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
เรื่อง มาตรฐานขัน้ ต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ มีการระบุการใหโทษไว ดังนี้
หมวด 6 วินัยและโทษทางวินยั ประกอบดวย
สวนที่ 1 วินัยและการรักษาวินัย
สวนที่ 2 โทษทางวินัยและการดําเนินการทางวินัย
หมวด 7 การพักงาน
หมวด 8 การสืบสวนสอบสวน
หมวด 9 การพนจากตําแหนง และคาชดเชย หรือเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางาน
สวนที่ 1 การพนจากตําแหนง
สวนที่ 2 คาชดเชย หรือเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางาน
หมวด 10 การอุทธรณ


