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1.  วัตถุประสงค ์
นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหห้น่วยงานทรพัยากรบุคคลของบริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการบริหารงานบคุคล ท่ีจะสนบัสนุนเพื่อส่งเสริมและกระตุน้ใหพ้นกังาน
ทุกคนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาตนเองจนเต็มความสามารถและศักยภาพเพื่อปฏิบัติงานอย่างได้ผลดีท่ีสุด ซึ่ง
พนกังานแต่ละคนจะไดร้บัผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามระดบัของผลงานตลอดระยะเวลาปฏิบตัิงาน และสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล 
2.  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 บริษัทไดต้ระหนกัดีถึงการบริหารงานบุคคลเพื่อใหเ้ป็นธรรม จึงไดม้ีการวางแผนจดัท านโยบายดา้นบริหารงานบุคคลฉบบันีข้ึน้ 
ซึ่งประกอบดว้ย  เรื่องการสรรหา  การพัฒนาบุคลากร  การประเมินผลงาน  การก าหนดค่าตอบแทน  และสวสัดิการ เป็นตน้ เพื่อเป็น
กรอบแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานโดยประเมินถึงการควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน และระดับความเสี่ยงของงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของบริษัท เพื่อให้นโยบายดังกล่าวสามารถใช้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดความเป็นธรรม และสนับสนุนการ
เจริญเติบโต  ซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บริษัทมากท่ีสดุ 
3. ระเบียบปฏิบัติ 

บริษัทจดัใหม้ีการก าหนดวิธีการปฏิบตัิงานของระบบบริหารทรพัยากรบคุคลใหเ้หมาะสมกับบริษัท วิธีการดงักล่าวก าหนดจาก
กระบวนการปฏิบตัิงาน ประกอบดว้ย การวางแผนก าลงัคน การสรรหา คดัเลือก และการบรรจเุขา้เป็นพนกังาน การประเมินผลงาน การ
ฝึกอบรมและการพฒันา การบริหารค่าตอบแทน สวสัดิการ สวสัดิภาพในการท างาน การพน้สภาพการเป็นพนักงาน เพื่อใหห้น่วยงาน
ทรพัยากรบคุคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นหลกัเกณฑด์งักล่าวในการปฏิบตัิงาน ดงันี ้

 
1. จัดใหม้ีการท านโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล และมีการปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมออย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรือตามความจ าเป็น
ต่อการใชง้าน และนโยบายดงักล่าวไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูม้ีอ  านาจท่ีไดร้บัมอบหมายไว้ 
2. จดัท านโยบายท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร จดัเก็บไวใ้นท่ีท่ีผูใ้ชง้านและบคุคลที่เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงไดง้่าย 
3. จัดใหม้ีการสรา้งความตระหนักของพนักงานของหน่วยงานทรพัยากรบุคคลและผูท่ี้เก่ียวขอ้งถึงความจ าเป็นของการปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคลของบริษัท เพื่อใหพ้นกังานมีความเขา้ใจและสามารถปฏิบตัิตามนโยบายท่ีก าหนดไวไ้ด ้

 3.1 อ านาจการอนุมัติ 
บริษัทจัดใหม้ีอ านาจการอนุมตัิรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบบริหารทรพัยากรบุคคลท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ อ านาจการรบัพนักงาน 

อ านาจการปรบัค่าจ้าง อ านาจการให้สวัสดิการ และอ านาจการให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องตวัและมีการควบคมุอย่างเพียงพอ 
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ระเบียบปฏิบัติ 
 บริษัทก าหนดอ านาจการอนุมัติรายการไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการของบริษัท เพื่อใช้ในการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวข้องกับ
ระบบงานบคุคล ซึ่งประกอบดว้ย 

• อ านาจการอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงขอ้บงัคบั ระเบียบ แนวปฏิบตัิการบริหารทรพัยากรบคุคล 

• อ านาจอนมุตัิการรบัพนกังาน 

• อ านาจอนมุตัิการปรบัค่าจา้ง 

• อ านาจอนมุตัิการจ่ายสวสัดิการ 

• อ านาจอนมุตัิใหพ้น้สภาพการเป็นพนักงาน 
 
อ านาจการอนุมัติการการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล 

เมื่อมีการประกาศขอ้บงัคบั ระเบียบ แนวทางปฏิบตัิการบริหารงานบคุคลแลว้ และบริษัทมีความตอ้งการจะเปลี่ยนแปลงแกไ้ข
ระเบียบแนวทางปฏิบตัิดงักล่าว จะตอ้งมีการอนมุตัิโดยผูม้ีอ  านาจ ซึ่งมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

• ผูอ้นุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขขอ้บังคับระเบียบแนวทางปฏิบัติงานตอ้งอนุมัติตามอ านาจท่ีไดก้ าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจการ
ด าเนินการของบริษัทเท่านัน้ 

• ก่อนการเสนอผูม้ีอ  านาจอนุมตัิ ตอ้งมีการตรวจสอบขอ้บงัคบั ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงแก้ไข ว่าสอดคลอ้ง
ตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

• การเสนอผูม้ีอ  านาจอนมุตัิตอ้งมีการระบเุหตผุลและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแกไ้ข 
 
อ านาจการอนุมัติรับพนักงาน 
 การอนุมตัิรบับุคคลเขา้เป็นพนกังานของบริษัทจะตอ้งมีการจดัท าเอกสารการรบัพนักงานเขา้เป็นพนกังานเพื่อใหผู้ม้ีอ  านาจลง
นาม เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการอนมุตัิรายการ โดยผูท่ี้ไดร้บัมอบอ านาจใหอ้นมุตัิมีความรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

• ผูอ้นุมตัิการรบับุคคลเขา้เป็นพนักงานของบริษัทตอ้งอนุมตัิตามอ านาจท่ีไดก้ าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจการด าเนินการของบริษัท
เท่านัน้ 

• ตรวจสอบว่าการเสนออนมุตัิการรบับคุคลเขา้เป็นพนกังานของบริษัทไดผ้่านการคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการท่ีก าหนดไวใ้น
เรื่องการการสรรหา คดัเลือก และการบรรจเุขา้เป็นพนกังาน 

• ตรวจสอบจากขอ้มลูและหลกัฐานประกอบการรบับุคคลเขา้เป็นพนักงานว่าบุคคลดงักล่าวมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานท่ี
ไดท้ าการอนมุตัิ 
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อ านาจอนุมัติการปรับค่าจ้าง 
 การอนมุตัิการปรบัค่าจา้งถือเป็นเรื่องที่ส  าคญั เน่ืองจากตอ้งตระหนกัถึงความเป็นธรรม ความโปรง่ใส และความเหมาะสมของ

การอนมุตัิรายการดงักล่าว โดยมีขอบเขตการปฏิบตัิงานดงัต่อไปนี ้

• ผูอ้นมุตัิการปรบัค่าจา้งจะตอ้งอนมุตัิโดยคณะกรรมการบคุคลของบริษัทหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบอ านาจตามที่ก าหนดไว้ 

• ค่าจา้งที่ปรบัขึน้ตอ้งเป็นไปตามงบประมาณการปรบัค่าจา้งประจ าปีตามท่ีไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทผูท่ี้ไดร้บั
มอบอ านาจตามที่ก าหนดไว ้

• การปรบัค่าจา้งของพนกังานรายบคุคลตอ้งเป็นไปตามระเบียบการปรบัค่าจา้งของบริษัท 

• การอนุมัติการปรบัค่าจา้งระหว่างปี เช่น ภายหลังการพน้ระยะเวลาทดลองงานตอ้งเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดไวเ้รื่องการ
ประเมินผลการทดลองงาน 
 

อ านาจอนุมัติการจ่ายสวัสดิการ 
 การอนุมตัิการจ่ายสวสัดิการถือเป็นเรื่องที่ส  าคญั เนื่องจากจากตอ้งตระหนักถึงความเป็นธรรม ความโปรง่ใส และสอดคลอ้ง

กบันโยบายการจ่ายสวสัดิการท่ีบริษัทก าหนดได ้โดยมีขอบเขตการปฏิบตัิงานดงัต่อไปนี ้

• ผูอ้นมุตัิการจ่ายสวสัดิการตอ้งเป็นผูม้ีอ  านาจตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการของบริษัทเท่านัน้ 

• การอนุมตัินโยบายการจ่ายสวสัดิการตอ้งตรวจสอบว่านโยบายดงักล่าวมีความเป็นธรรม ไม่เอนเอียงไปเอือ้ประโยชนต์่อบคุคล
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

• ตรวจสอบว่าการจ่ายสวสัดิการนัน้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายสวสัดิการของบริษัท 
 
อ านาจอนุมัติให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน 

 การอนุมัติให้พนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานถือเป็นเรื่องท่ีส  าคัญ เน่ืองจากจะต้องตระหนักถึงความเป็นธรรม และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย ซึ่งมีขอบเขตการปฏิบตัิงาน ดงัต่อไปนี ้

• ผูอ้นุมัติการให้พนักงานพน้สภาพการเป็นพนักงานตอ้งอนุมัติตามอ านาจท่ีได้ก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจการด าเนินการของ
บริษัทเท่านัน้ 

• ตรวจสอบสาเหตขุองการใหพ้นกังานพน้สภาพการท างาน ว่าเป็นไปตามนโยบายท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยตอ้งตระหนกัถึงความเป็น
ธรรมต่อพนกังาน 

• ตรวจสอบว่าการอนุมตัิใหพ้นักงานพน้สภาพการเป็นพนักงานตอ้งไม่ขดัต่อขอ้กฎหมายท่ีก าหนดไว ้และมีการจ่ายเงินชดเชย
การพน้สภาพพนกังานตามที่ไดก้ าหนดไว ้

 
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 

บริษัทมีการก าหนดวิธีการปฏิบัติงานของระบบบริหารทรพัยากรบุคคลใหเ้หมาะสมกับบริษัท วิธีการดังกล่าวก าหนดจาก
กระบวนการปฏิบตัิงาน โดยอา้งอิงจากความเป็นธรรม ความโปร่งใส ประกอบดว้ย การวางแผนก าลงัคน การสรรหา คดัเลือก และการ
บรรจเุขา้เป็นพนักงาน การประเมินผลงาน การฝึกอบรมและการพฒันา การบริหารค่าตอบแทน สวสัดิการ สวสัดิภาพในการท างาน การ
พน้สภาพการเป็นพนกังาน เพื่อใหห้น่วยงานทรพัยากรบคุคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นหลกัเกณฑด์งักล่าวในการปฏิบตัิงาน 
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3.2.1 การวางแผนก าลังคน 
  การวางแผนก าลงัคน ถือเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งวางแผน เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงขององคก์ร เช่น การ
เติบโตหรือลดขนาดขององคก์ร การขยายตัวหรือหดตวัของภาวะเศรษฐกิจ การปรบัต าแหน่ง การโยกยา้ย การเกษียน และการลาออก 
การก าหนดก าลงัคนท่ีเหมาะสมกับธุรกิจจึงเป็นนโยบายหลกัท่ีตอ้งมีการปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั โดยมีวิธีปฏิบตัิท่ีก าหนดไวด้งัต่อไปนี  ้

 3.2.1.1 บริษัทมีการวางแผนก าลังคนทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อรองรับกับแผนธุรกิจของบริษัท การ
ก าหนดจ านวนคนและคณุสมบตัินัน้ใหพ้ิจารณาจากแผนธุรกิจรายปี และแผนธุรกิจระยะยาวของบริษัท 
 3.2.1.2 การวางแผนก าลงัคนเพื่อป้องกนัภาวะที่ไม่สมดุลของการใชก้ าลงัคน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ซึ่งภาวะไม่สมดุล
นัน้ คือภาวะที่มีคนเกินความตอ้งการ หรือภาวะขาดคน ซึ่งความไม่สมดลุนัน้จะส่งผลกระทบต่อบริษัท 
           3.2.1.3 การวางแผนอตัราก าลงัคนตอ้งท าการวิเคราะหล์่วงหนา้เพื่อใหท้ราบถึงจ านวนพนักงานท่ีตอ้งการในอนาคต 
รวมทั้งคาดคะเนเพิ่มหรือลดก าลังคนท่ีมีเหตุจ าเป็นโดยตอ้งระบุสาเหตุไวด้ว้ย นอกจากนี้การพิจารณาถึงผลกระทบดา้น
ค่าใชจ้่ายท่ีจะเกิดขึน้ถือเป็นสิ่งส  าคญัท่ีตอ้งพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัระบบงบประมาณของบริษัท 
 3.2.1.4 สายงานต่าง ๆ เป็นผูร้บัผิดชอบเบือ้งตน้ว่าจะตอ้งใชค้นเท่าใดจึงจะเหมาะสม คือตระหนักอยู่เสมอว่าคน
เป็นตน้ทุนของการบริการ จึงควรต้องใชค้นเท่าท่ีจ าเป็น และต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการใชค้นท่ีมากไปจะเป็นภาระต่อ
บริษัทท่ีตอ้งรบัผิดชอบไปเป็นระยะเวลายาวนาน และอาจท าใหก้ารแข่งขนัของบริษัทในดา้นตน้ทุนราคาไม่สามารถแข่งขนั
ต่อคู่แข่งขนัได ้
 3.2.1.5 ในการก าหนดก าลงัคน ทัง้เพิ่มและลดของหน่วยงานต่าง ๆ ในขัน้สุดทา้ย ใหเ้สนอขออนุมติจากผูม้ีอ  านาจ
ตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจการด าเนินการ โดยมีหน่วยงานทรพัยากรบคุคลใหค้วามเห็นรว่ม 
 3.2.1.6 การด าเนินงานเรื่องก าลงัคนของบริษัทมีแนวทาง 2 วิธีในการใชก้ าลงัคนคือ 

• การจา้งพนกังานเขา้มาเป็นพนักงานประจ า โดยพฒันาและฝึกอบรมใหม้ีคามเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบตัิงานเพื่อปฏิบตัิภารกิจและช่วยส่งเสริมการพฒันาบริษัทใหม้ีประสิทธิภาพ 

• การจา้งหรือซือ้บริการจากตลาดภายนอกบริษัท เช่นการจา้งท าของ การจา้งเหมา ซึ่งอาจจะ
สะดวกและเร็วกว่าการจา้งพนักงานเขา้มาเป็นพนักงานประจ า อย่างไรก็ตามบริษัทจะตอ้งค านึงถึง คุณภาพท่ีไดร้บัและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างพนักงานเข้ามาเป็นพนักงานประจ า รวมถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้
ประกอบการพิจารณาทกุครัง้ที่จะใชท้รพัยากรภายนอก 
 3.2.1.7 การก าหนดอตัราก าลังคนใหก้ าหนดไวใ้นรายงานอัตราก าลังคนของบริษัท ซึ่งตอ้งจัดท ารายงานไตรมาส
และจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้บ้ริหารระดบัสงู 
 3.2.1.8 การขอเพิ่มอัตราก าลังคนใหห้น่วยงานท่ีตอ้งการขอเพิ่มอัตราก าลังคนโดยกรอกแบบฟอรม์ขอเพิ่มอัตรา
ก าลงัคน โดยระบุเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อเสนอหน่วยงานทรพัยากรบุคคลเพื่อพิจารณา โดยหน่วยงานทรพัยากรบคุคล
มีหนา้ท่ีสอบทานเพื่อใหข้อ้มลูและเสนอต่อผูม้ีอ  านาจเพื่ออนมุตัิตามคู่มืออ านาจการด าเนินการท่ีก าหนดไว ้
 3.2.1.9 กรณีพนักงานลาออก หน่วยงานทรพัยากรบุคคลมีหนา้ท่ีรบัพนักงานใหม่ไดท้ันที เพื่อทดแทนคนท่ีลาออก 
โดยไม่ตอ้งมีใบขออตัราก าลงัคนเพิ่ม  บางต าแหน่งงานอาจรบัพนกังานเขา้มาก่อนเพื่อเรียนรูง้านก่อนคนเก่าลาออก 
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3.2.1.10 การขอลดอตัราก าลงัคน เพื่อใหพ้นกังานทกุคนมีโอกาสท างานอย่างเต็มความสามารถ ใหท้กุหน่วยงานถือ

หลกัปฏิบตัิท่ีจะหาหนทางลดอตัราก าลงัคนท่ีไม่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน กล่าวคือ ไดผ้ลงานเท่า
เดิมหรือมากขึน้โดยใชค้นนอ้ยกว่าเดิม ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการท าประโยชนใ์หแ้ก่บริษัท เพื่อน ามาประกอบการประเมินผล
งานของหน่วยงานนัน้ 
 

 3.2.1.11 การเพิ่มอตัราก าลงัคนเกินจากอตัราท่ีก าหนดไวเ้ป็นครัง้คราวจะตอ้งไดร้บัการอนมุติจากผูม้ีอ  านาจตามท่ี
ไดก้ าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจการด าเนินการ โดยมีหน่วยงานทรพัยากรบคุคลใหค้วามเห็นรว่ม 

 
                3.2.1.12 การสรรหาบุคคลเขา้อัตราก าลังใหใ้ชวิ้ธีการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไวใ้นเรื่องการสรรหา คัดเลือก และการ
บรรจเุขา้เป็นพนกังาน 

 
3.2.2 การสรรหา คัดเลือก และการบรรจุเข้าเป็นพนักงาน 

การสรรหาและคดัเลือกบุคคลเขา้ท างานเป็นเรื่องท่ีส  าคญัท่ีสดุเรื่องหน่ึงในงานบริหารทรพัยากรบุคคล เพราะจะเป็น
กระบวนการท่ีจะไดค้นดีและมีความสามารถเขา้มาท างาน กระบวนการสรรหาและคัดเลือกจึงตอ้งกระท าอย่างรดักุม โดยมีนโยบายท่ี
ก าหนดไวด้งัต่อไปนี ้

 3.2.2.1 การสรรหาและคดัเลือกบุคคลตอ้งเป็นไปตามแผนก าลงัคน ซึ่งไดม้าจากการวางแผนก าลงัคนดงักล่าวตาม
ขอ้ 3.2.1 โดยหน่วยงานเป็นผูพ้ิจารณาขอบรรจุบคุคลและมีส่วนรว่มในกระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคคลในต าแหน่งท่ี
ตอ้งการ 
 3.2.2.2 เมื่อมีต  าแหน่งว่างลงใหม้ีการสรรหาบุคคลที่จะบรรจุเขา้เป็นพนักงาน ใหส้รรหาจากผูเ้หมาะสมกบัต าแหน่ง
งานจากภายในบริษัทก่อน โดยให้ย้ายพนักงานของบริษัทผู้มีความเหมาะสมเข้าต าแหน่งว่างเสียก่อน จนกระทั่งไม่มี
พนกังานผูเ้หมาะสมที่จะยา้ยแลว้ จึงจะใหส้รรหาบคุคลจากภายนอก 
 3.2.2.3 การสรรหาและคดัเลือกบุคคลทกุต าแหน่งงานตอ้งมีความโปรง่ใส รวมทัง้มีความเสมอภาคภายในระบบการ
คดัเลือกผูส้มัครงาน โดยตอ้งยึดหลักคุณธรรมและความสามารถอย่างเคร่งครดัทุกขัน้ตอน และค านึงถึงความสามารถท่ี
ก าหนดไวส้  าหรบัแต่ละต าแหน่งงานดว้ย 
 3.2.2.4 บริษัทต้องการผู้มีความรูค้วามสามารถเข้าท างาน ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบก่อนการรับพนักงานเข้ า
ท างาน และผ่านการสมัภาษณจ์ากหน่วยงานบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความตอ้งการพนกังาน นอกจากนัน้แลว้ควรพิจารณา
คดัเลือกบคุคลที่มีทศันคติและพฤติกรรมที่สอดคลอ้งกบัค่านิยมรวมของบริษัท 
 3.2.2.5 บุคคลท่ีจะไดร้บัการบรรจุเขา้เป็นพนักงานตอ้งผ่านการตรวจร่างกาย ตรวจสอบประวตัิ(ในกรณีท่ีจ าเป็น)  
รวมทัง้ผ่านการทดลองงาน เป็นระยะเวลา 119 วนัก่อน จึงจะไดร้บัการบรรจุเป็นพนักงาน และเมื่อเริ่มปฏิบตัิงานในฐานะ
พนกังานทดลองงาน จะไดร้บัการชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิตน หนา้ท่ีและสิทธิประโยชน ์ของการเป็นพนกังาน 
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การสรรหาพนักงาน 
การสรรหาพนกังานจะท าเมื่อมีอตัราก าลงัว่างอยู่ โดยวิธีการสรรหาพนกังานก าหนดไวด้งัต่อไปนี ้

• การสรรหาภายในบริษัท 
เมื่อมีอตัราก าลงัคนว่างลงและมีความจ าเป็นในการรบับุคคลเขา้มาเป็นพนักงานโดยใหพ้ิจารณาจากบคุลากรภายในบริษัท โดย

มีขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี ้
▪ ใหห้น่วยงานท่ีต้องการก าลังคนจัดท าใบขออัตราก าลังคนและเสนอผูม้ีผูอ้  านวยการสายงานอนุมัติและส่งใบขอ

อตัราก าลงัคนดงักล่าวไปยงัหน่วยงานทรพัยากรบคุคล 
▪ หน่วยงานทรพัยากรบุคคลตรวจสอบกบัแผนอตัราก าลงัคนของบริษัทในกรณีท่ีมีต  าแหน่งว่างใหเ้สนอผูม้ีอ  านาจเพื่อ

ด าเนินการสรรหาพนกังาน 
▪ พนกังานตอ้งเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถและมีคณุสมบตัิท่ีสอดคลอ้งกบัต าแหน่งงานใหม่ 
▪ มีอายุการท างานในต าแหน่งงานปัจจุบันไม่นอ้ยกว่า 1 ปี ถ้ามีอายุงานต ่ากว่าท่ีก าหนด จะตอ้งชีแ้จงเหตุผลและ

ความจ าเป็น 
▪ ใหม้ีการอนมุตัิการยา้ยพนกังานดงักล่าวโดยผูม้ีอ  านาจตามคู่มืออ านาจด าเนินการท่ีก าหนดไว้ 
▪ ด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูประวตัิของพนกังานใหถ้กูตอ้งตามต าแหน่งงานใหม่ภายใน 15 วนั 
▪ ใหก้ าหนดอตัราเงินเดือนเป็นไปตามโครงสรา้งเงินเดือนของพนกังานในต าแหน่งงานใหม่ 

 

• การสรรหาจากภายนอกบริษัท 
▪ ใหห้น่วยงานท่ีต้องการก าลังคนจัดท าใบขออัตราก าลังคนและเสนอผูม้ีผูอ้  านวยการสายงานอนุมัติและส่งใบขอ

อตัราก าลงัคนดงักล่าวไปยงัหน่วยงานทรพัยากรบคุคล 
▪ หน่วยงานทรพัยากรบุคคลตรวจสอบกบัแผนอตัราก าลงัคนของบริษัทในกรณีท่ีมีต  าแหน่งว่างใหเ้สนอผูม้ีอ  านาจเพื่อ

ด าเนินการสรรหาพนกังาน 
▪ ก่อนการสรรหาบคุลากรจากภายนอกบริษัทตอ้งมีการสรรหาจากบุคลกรภายในบริษัทก่อน 
▪ หากหน่วยงานท่ีจะท าการสรรหายังไม่มีการก าหนดคุณสมบัติมาตรฐานของต าแหน่งงาน โดยจัดท าใบก าหนด

หนา้ท่ีงานท่ีระบุคุณสมบตัิของต าแหน่งงานท่ีตอ้งการและขออนุมตัิจากผูอ้  านวยการของสายงานตน้สงักัด และส่ง
ใหห้น่วยงานทรพัยากรบคุคลสอบทาน ก่อนด าเนินการสรรหา 

▪ ใหป้ระชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรงานผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เว็ปไซตข์องบริษัทหนังสือพิมพ ์เว็ปไซตป์ระกาศรบัสมคัรงาน 
โดยการประกาศตอ้งมีขอ้มลูอย่างนอ้ยดงันี ้
➢ ต าแหน่งงาน 
➢ คณุสมบตัิของผูส้มคัร 
➢ เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการสมคัรงาน  (ตามที่ก าหนดในระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกับการท างาน) 
➢ วิธีการสมคัรงาน 
➢ วนัและเวลาท่ีรบัสมคัร 

▪ ด าเนินการคดัเลือกพนกังานตามวิธีการคดัเลือกพนกังานท่ีก าหนดไว ้
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การคัดเลือกพนักงาน 
การคัดเลือกพนักงานประกอบด้วยการสอบข้อเขียน (ถ้ามี) การสอบสัมภาษณ์ โดยแต่ละต าแหน่งงานต้องมีการก าหนดร่วมกับ
หน่วยงานตน้สงักดัว่าจะด าเนินการสอบขอ้เขียนหรือไม่ ซึ่งมีวิธีการก าหนดไวด้งัต่อไปนี ้

• การสอบขอ้เขียน 
▪ บริษัทจะตอ้งมีการจดัท าขอ้สอบท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานเพื่อสามารถวดัความรูค้วามสามารถของพนักงาน 

 
▪ การออกขอ้สอบใหห้น่วยงานตน้สงักดัด าเนินการออกขอ้สอบท่ีเหมาะสมโดยขอ้สอบตอ้งมีอย่างนอ้ย 3 ชดุโดยไม่ซ า้

กนั 
▪ การใชข้อ้สอบในการทดสอบจะตอ้งท าการสุ่มขอ้สอบใหแ้ก่ผูเ้ขา้สมคัรแต่ละราย 
▪ ก าหนดคะแนนการทดสอบไวล้่วงหนา้และการตรวจขอ้สอบตอ้งบนัทึกผลการทดสอบไวท้กุครัง้ 
▪ ใหใ้ชเ้กณฑก์ารตดัสินผูผ้่านการทดสอบตามความเหมาะสมซึ่งมีแนวทางดงันี ้

➢ ผูท่ี้สอบผ่านเกณฑ ์50 คะแนนถือเป็นผูส้อบผ่านการทดสอบขอ้เขียน 
➢ กรณีท่ีไม่มีผูผ้่านเกณฑ ์50 คะแนน ใหก้ าหนดโดยใชเ้กณฑผ์ูท่ี้มีคะแนนสงูท่ีสดุและรองลงมาตามล าดับ

เป็นผูท่ี้สอบผ่านการสอบขอ้เขียนโดยเลือกในจ านวนท่ีเหมาะสมกับการสมัภาษณ์ 
 

• การสอบสมัภาษณ ์
▪ บริษัทจะตอ้งมีการจดัท าขอ้สอบท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานเพื่อใหส้ามารถวดัความรูค้วามสามารถของพนกังาน 
▪ การสอบสัมภาษณ์จะตอ้งมีผูส้ัมภาษณ์อย่างนอ้ย 2 คน ซึ่งประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานทรพัยากรบุคคล

และเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานตน้สงักัดท่ีรบัพนักงานซึ่งเป็นระดบัผู้ช่วยผูจ้ัดการแผนกขึน้ไป โดยการสอบสมัภาษณ์
อาจจะท าโดยสอบสมัภาษณ์ร่วมกัน หรือสอบสมัภาษณ์โดยใหห้น่วยงานทรพัยากรบุคคลสมัภาษณ์ก่อนและเมื่อ
ผ่านการสมัภาษณแ์ลว้ จึงด าเนินการสมัภาษณโ์ดยหน่วยงานตน้สงักดั 

▪ ใหจ้ดัท าแบบฟอรม์การสมัภาษณง์าน เพื่อบนัทึกผลการสมัภาษณ ์โดยผลการสมัภาษณต์อ้งมีการใหค้ะแนนของผู้
สมัภาษณเ์พื่อใชใ้นการตดัสินการคดัเลือกพนกังาน 

▪ เมื่อไดด้  าเนินการสมัภาษณแ์ลว้ใหเ้ลือกบคุคลจากเกณฑค์ะแนนท่ีสงูที่สดุก่อนเขา้เป็นพนกังานของบริษัท 
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การบรรจุเข้าเป็นพนักงาน 
เมื่อไดม้ีการคดัเลือกบคุคลเขา้เป็นพนกังานแลว้ ใหด้  าเนินการบรรจพุนกังานดงัต่อไปนี ้

• กรณีท่ีเป็นการสรรหาจากภายนอกบริษัทใหแ้จง้บคุคลที่ไดร้บัการคดัเลือกเพื่อใหท้ าการตรวจสขุภาพก่อนการเริ่มงาน 

• กรณีท่ีเป็นการสรรหาจากภายนอก(ตามข้อก าหนดของการสรรหาภายนอกบริษัท) ให้ตรวจสอบประวัติ และเอกสาร
ประกอบการรบัสมคัรว่ามีความถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ 

• เสนอผูม้ีอ  านาจตามคู่มืออ านาจด าเนินการเพื่ออนมุตัิการรบับคุคลเขา้เป็นพนกังานตามคู่มืออ านาจด าเนินการท่ีก าหนดไว้ 

• แจง้ใหผู้ผ้่านการอนมุตัิทราบเพื่อนดัวนัเริ่มงาน 
 
 

• วนัแรกท่ีมีการเริ่มงานใหช้ีแ้จงเรื่องทั่ว ๆ ไปของบริษัท และเรื่องที่ส  าคญัเช่น 
➢  แนะน าใหท้ราบถึงผูบ้ริหารของบริษัท 
➢  ชีแ้จงวิธีการปฏิบัติงานดา้นบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินผลทดลองงาน ระเบียบขอ้บังคับและสวสัดิการ

ต่างๆ 
➢  น าพนักงานใหม่ส่งใหส้ายงานตน้สังกัด โดยใหแ้นะน าพนักงานกับผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน และแนะน า

ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบตัิตามที่ก าหนดไวจ้ากใบก าหนดหนา้ท่ีงาน 
➢  ระยะเวลาการทดลองงานก าหนดไว้ท่ี 119 วัน โดยผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้องเป็นผู้ประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน โดยหน่วยงานทรพัยากรบุคคลมีหนา้ท่ีส่งแบบฟอรม์ประเมินผลงานใหแ้ก่หน่วยงานตน้สงักัดเมื่อครบระยะเวลาทดลองงาน 
90 วนัเพื่อท าการประเมินการทดลองงาน 

➢  หน่วยงานต้นสังกัดต้องส่งแบบประเมินผลงานท่ีมีการประเมินแลว้ให้แก่หน่วยงานทรพัยากรบุคคลก่อนครบ
ระยะเวลาทดลองงานอย่างนอ้ย 10 วนั โดยใหส้ิทธิของผูอ้  านวยการสายงานเป็นผูต้ดัสินใจว่าจะบรรจเุขา้เป็นพนักงานประจ าหรือไม่ 

➢ หน่วยงานทรพัยากรบุคคลตอ้งขออนมุตัิผลการทดลองงานจากผูม้ีอ  านาจของบริษัท และแจง้ใหพ้นักงานทดลอง
งานไม่เกินระยะเวลาการทดลองงาน 119 วนั พรอ้มทัง้ใหม้ีการลงนามไวใ้นแบบแจง้ดงักล่าว 
 

3.2.3 การประเมินผลงาน 
 บริษัทก าหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการประเมินผลงานไดแ้บ่งออกเป็นการประเมินผลของงาน 
และการประเมินศกัยภาพของพนกังาน โดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

• การประเมินผลงานใหจ้ดัท าขึน้ปีละ 2 ครัง้โดยตอ้งมีการประเมินแลว้เสรจ็ก่อนวนัสิน้ปี 

• ผลของการประเมินผลงานของพนกังานใหใ้ชใ้นการพิจารณาเรื่องดงัต่อไปนี ้
 
▪ การเลื่อนต าแหน่งงาน เพื่อแต่งตัง้พนกังานท่ีมีความสามารถใหร้บัผิดชอบงานในระดบัท่ีสงูขึน้ 
▪ การขึน้เงินเดือนประจ าปี เพื่อตอบแทนผลการท างานในปีท่ีผ่านมา 
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▪ การพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพและการงาน เพื่อพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 
▪ การวางแผนสืบทอดงาน เพื่อเตรียมบคุคลที่พรอ้มจะรบัต าแหน่งสงูขึน้ 

• หลงัจากไดป้ระเมินผลงาน และศกัยภาพของพนกังานแลว้ ใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการดงัต่อไปนี  ้
▪ แจง้ผลการประเมินใหแ้ก่พนักงานทราบว่า ผลงานของพนักงานอยู่ในระดับใด รวมถึงแจง้ใหพ้นักงานทราบว่า
การท างานส่วนใดดีแลว้ และส่วนใดยงัตอ้งแกไ้ขปรบัปรุง 
▪ ให้ค  าปรึกษาในเรื่องศักยภาพว่าพนักงานมีโอกาสก้าวหน้าได้อย่างไรบ้าง และต้องพัฒนาปรบัปรุงในเรื่อง
พฤติกรรมการท างาน หรือเรื่องการท างานรว่มกบัผูอ้ื่นอย่างไรบา้ง 

• ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการประเมินผลงาน 
▪ พนกังานทกุคนเป็นผูร้บัการประเมิน คือ พนกังานตัง้แต่ระดบัล่างสดุจนถึงกรรมการผูจ้ดัการ 
▪ ผูป้ระเมิน ไดแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาท่ีผูร้บัการประเมินไดป้ฏิบตัิงานดว้ยในแต่ละช่วงเวลา 
▪ ผูร้วบรวมและสรุปผลการประเมิน ไดแ้ก่ หน่วยงานทรพัยากรบคุคลของบริษัท 

• ขัน้ตอนการประเมินผลงาน 
▪ หน่วยงานทรพัยากรบคุคลส่งแบบฟอรม์ประเมินใหแ้ก่พนักงานแต่ละราย 
▪ พนกังานผูร้บัการประเมินกรอกแบบชีแ้จงขอ้มลูการปฏิบตัิงานของตนและส่งใหผู้บ้งัคบับญัชาซึ่งเป็นผูป้ระเมิน 
▪ ผูบ้งัคบับญัชาท าการประเมินแลว้รวบรวมผลการประเมินของพนกังานในหน่วยงานใหค้รบถว้น 
▪ แต่ละหน่วยงานจดัส่งแบบประเมินใหแ้ก่หน่วยงานทรพัยากรบคุคล 
▪ หน่วยงานทรพัยากรบุคคลท าการรวบรวมแบบประเมิน ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มลูในแบบประเมิน และ
ท าการรวบรวมขอ้มลูเพื่อท าการสรุปผลการประเมิน 
▪ หน่วยงานทรพัยากรบคุคลเสนอคณะกรรมการบริหาร หรือผูม้ีอ  านาจตามที่ไดร้บัมอบหมายไว ้
▪ คณะกรรมการบริหารท าการรบัทราบผลการประเมิน สอบทานรายงานผลการประเมินพนักงาน และอนุมัติผล
การประเมิน 
▪ ภายหลงัจากการอนุมตัิผลการประเมินแลว้ ใหห้น่วยงานทรพัยากรบุคคลส่งแบบประเมินผลงานใหแ้ก่ตน้สงักัด
ของพนกังานเพื่อแจง้ผลการประเมินใหพ้นกังานรบัทราบ 

❖ กรณีท่ีผู้ประเมินเห็นด้วยกับผลการประเมินให้ผู้ประเมินลงนามในแบบการประเมินเพื่อ
รบัทราบผลการประเมิน 
❖ กรณีท่ีผูป้ระเมินไม่เห็นดว้ยกับผลการประเมินใหผู้ป้ระเมินบนัทึกขอ้มลูชีแ้จงลงไปในแบบการ
ประเมิน และใหผู้บ้งัคบับญัชาบนัทึกความเห็นเพิ่มเติม และด าเนินการดงัต่อไปนี ้

• ส่งแบบประเมินดงักล่าวใหแ้ก่หน่วยงานทรพัยากรบุคคลเพื่อรวบรวมขอ้มลูของผลการประเมินท่ีผูร้บัประเมินไม่เห็นดว้ย
กบัผลการประเมิน 

• หน่วยงานทรพัยากรบุคคลจดัท ารายงานสรุปผลการประเมินส่งใหค้ณะกรรมการบริหารหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายพิจารณา
ถึงค าชีแ้จงของผูร้บัการประเมินและผูป้ระเมิน 

• คณะกรรมการบริหารหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายตดัสินใจเพื่อยืนยนัผลการประเมินตามเดิมหรือเปลี่ยนแปลงผลการประเมิน
พรอ้มทัง้อนมุตัิขอ้สรุปดงักล่าว ซึ่งอ านาจการตดัสินใจของคณะกรรมการบริหารหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหถื้อว่าสิน้สดุ 

 
 

 



บริษทั ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
นโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล                  12/17 
 

ประกาศใช้คร้ังที ่01 
วันที ่07/08/63  

• หน่วยงานทรพัยากรบุคคลส่งผลการประเมินผลงานท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริห ารหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายใหแ้ก่หน่วยงานตน้สังกัดเพื่อแจ้งใหแ้ก่ผูร้บัการประเมินทราบผล พรอ้มทั้งให้ลงนามรบัทราบผลการ
ประเมินดงักล่าว 
▪ ภายหลงัจากการลงนามรบัทราบผลการประเมินเสร็จสิน้แลว้ใหห้น่วยงานทรพัยากรบคุคล จัดท ารายงาน
การปรบัเงินเดือน และการปรบัต าแหน่งงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอนมุตัิ 

 
3.2.4 การฝึกอบรมและการพัฒนา 

 บริษัทไดต้ะหนักถึงความส าคญัของการฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากรของบริษัท เพื่อท่ีจะเสริมสรา้งความรูค้วามสามารถ
ให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริ ษัท โดยมีหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปนี ้

• การฝึกอบรมพนกังานตอ้งมีการจดัท าเป็นแผนการฝึกอบรมรายปี โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนงานธุรกิจของบริษัท 

• การฝึกอบรมและพฒันาพนกังานเป็นหนา้ท่ีท่ีจะท ารว่มกันดงันี ้
▪ บริษัท มีเป้าหมาย มุ่งมั่นท่ีจะฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน โดยมอบหมายใหห้น่วยงานทรพัยากรบุคคลเป็น

ผูด้  าเนินการ และก าหนดเป็นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรไดร้บัการฝึกอบรมจ านวนเท่าใดต่อปี 
▪ ผูบ้งัคบับญัชา รบัผิดชอบใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีโอกาสเขา้รบัการฝึกอบรมและพฒันาอย่างสม ่าเสมอ โดย

พิจารณาจากแผนการฝึกอบรม 

• การฝึกอบรมและพฒันาพนักงานประกอบดว้ยสองส่วนคือ การฝึกอบรมเก่ียวกับงานในหนา้ท่ี และการฝึกอบรมเก่ียวกับ
การบริหารจดัการและพฤติกรรมองคก์รอื่น ๆ โดยใหก้ าหนดแปรผนัไปตามสถานการณแ์ละความจ าเป็น 

• การอนุมัติค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมก าหนดใหม้ีการตรวจสอบกับงบประมาณท่ีไดร้บั และการอนุมตัิการใชง้บประมาณ
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 

• ขัน้ตอนการฝึกอบรม 
▪ การฝึกอบรมโดยสถาบนัภายนอกองคก์ร 

❖ เมื่อหน่วยงานใดเห็นว่ามีหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพนักงานของตนหน่วยงาน
สามารถส่งพนกังานเขา้รบัการฝึกอบรมและพฒันาไดโ้ดย 

• ใหห้น่วยงานทรพัยากรบุคคลส ารวจหวัข้อฝึกอบรมเบือ้งตน้ส่งใหผู้ม้ีอ  านาจแต่ละหน่วยงานพิจารณาตามขอ้ท่ีส่งไปหรือผู้
มีอ  านาจแต่ละหน่วยงานต้องการเพิ่มหัวข้อฝึกอบรมให้ส่งมายังหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท  เพื่อให้ความ
เห็นชอบ โดยพิจารณาดงันี ้

▪ ความเหมาะสมของหลกัสตูรภายนอกต่อประโยชนท่ี์จะไดร้บั 
▪ ความเหมาะสมของพนกังานท่ีจะไดร้บัการเสนอชื่อโดยผูบ้งัคบับญัชาใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
▪ ค่าใชจ้่ายของหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับการกระจายโอกาสในการฝึกอบรม และพัฒนากับพนักงานราย

อื่นๆ ในส่วนงานอย่างทั่วถึงกบัวงเงินงบประมาณ 
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❖ ใหใ้ชง้บประมาณการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามงบประมาณท่ีไดร้บั
การอนมุตัิประจ าปี 

❖ เมื่อหน่วยงานทรพัยากรบุคคลใหค้วามเห็นชอบในการส่งพนักงานไปอบรมแลว้ ให้
ตน้สงักดัส่งพนกังานไปอบรมภายนอกได ้

❖ เมื่อพนักงานไดร้บัการฝึกอบรมจากภายนอกแลว้ ใหร้ายงานผลการฝึกอบรมและ
พัฒนา ต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 30 วันนับจากวันท่ีเสร็จสิน้การอบรมและพัฒนา 
และใหผู้บ้งัคบับัญชาส่งใหห้น่วยงานทรพัยากรบุคคลเพื่อจัดเก็บขอ้มลูไวเ้พื่อใชใ้น
การรายงานผลการฝึกอบรมและวางแผนการฝึกอบรมและพฒันาประจ าปีถดัไป 

 
▪ การฝึกอบรมและพฒันาท่ีหน่วยงานด าเนินการเอง หน่วยงานสามารถจดัฝึกอบรมและ พฒันาใหแ้ก่พนักงาน

ในหน่วยงานเองได ้โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

❖ ใหห้น่วยงานท่ีตอ้งการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาใหแ้ก่พนักงานในหน่วยงานของ
ตนเองใหจ้ดัท าแผนฝึกอบรมและพฒันาและส่งใหห้น่วยงานทรพัยากรบคุคล 

❖ ในการจัดท าแผนฝึกอบรมและพัฒนา ให้ระบุหัวข้อเรื่องการอบรมพัฒนา 
วตัถุประสงค ์เนือ้หาการฝึกอบรมและพฒันา วิทยากร และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและ
พฒันา รวมถึงงบประมาณ 
 

❖ หน่วยงานทรพัยากรบุคคลพิจารณาถึงความเหมาะสมของแผนฝึกอบรมและพฒันา
ดังกล่าว และค่าใชจ้่าย โดยพิจารณาถึงค่าใชจ้่ายเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ของหน่วยงานท่ีไดร้บัจดัสรร 

❖ เมื่อหน่วยงานทรพัยากรใหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหห้น่วยงานด าเนินการฝึกอบรมโดย
ความช่วยเหลือดา้นการจดัสถานท่ีและค าแนะน าจากหน่วยงานทรพัยากรบคุคล 

❖ ภายหลงัจากฝึกอบรมเสร็จสิน้ใหด้  าเนินการบนัทึกขอ้มลูทั้งหมด ไดแ้ก่ รายละเอียด 
หลักสูตร รายชื่อพนักงานผู้เขา้รบัการฝึกอบรม และค่าใชจ้่ายเพื่อจัดท าเป็นขอ้มูล
ประวตัิการฝึกอบรม และใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนการฝึกอบรมต่อไป 

• การประเมินและติดตามผล 
▪ การจดัท ารายงานการอบรม จะตอ้งประกอบดว้ย 

➢   ชื่อ ต าแหน่ง และหน่วยงาน 
➢   เรื่อง หรือหวัขอ้ท่ีเขา้อบรม 
➢   สถานท่ี ระยะเวลา หรือหลกัสตูร 
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➢   ค่าใชจ้่ายในการอบรม 
➢   วฒุิบตัรท่ีไดร้บั (ถา้มี) 
➢   ประโยชนท่ี์ไดจ้ากการอบรม และขอ้คิดเห็นท่ีมีต่อการอบรม 
➢   การน าความรู ้หรือขอ้มลูที่ไดม้าพฒันาบริษัทไดห้รือไม่อย่างไร 

▪ ใหห้น่วยงานทรพัยากรบุคคลรวบรวมรายงานการฝึกอบรมและท าการประเมินผลการฝึกอบรมตามแผนงานท่ี
ก าหนดไวโ้ดยจดัท าเป็นรายงานเพื่อเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสงูอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 
3.2.5 การบริหารค่าตอบแทน 

  บริษัทมีเป้าหมายท่ีส าคัญในการบริหารค่าตอบแทน(ค่าจ้าง และผลตอบแทนอื่นๆ)และสิทธิประโยชน์ของพนักงานตาม
ต าแหน่งหน้าท่ีคือ ต้องก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในระดับท่ีสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ และเพื่อดึงดูดคนท่ีมี
ความสามารถใหเ้ขา้มารว่มงานกับบริษัทและจงูใจใหพ้นกังานท่ีท างานอยู่ท างานดียิ่งขึน้ จึงมีนโยบายดงัต่อไปนี ้

• การจ่ายค่าตอบแทนและใหส้ิทธิประโยชนต์ามต าแหน่งหนา้ท่ี บริษัทจะพิจารณาองคป์ระกอบ 2 อย่างคือ 
▪  ความถูกตอ้งหรือความเหมาะสมภายใน โดยจะก าหนดค่าตอบแทนตามค่าของงาน ซึ่งมีความแตกต่างกัน

ตามลักษณะของงาน โดยค่าของงานจะท าการประเมินหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของงานตามรายละเอียดของ
ลกัษณะงานท่ีก าหนดไวใ้นใบก าหนดหนา้ท่ีงาน (Job Description) 

▪ ความถูกต้องหรือความเหมาะสมภายนอก โดยจะก าหนดค่าตอบแทนจากอัตราขององค์กรภายนอกท่ี
เทียบเคียงกนัได ้รวมถึงการพิจารณาตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศประกอบดว้ย 

• บริษัทก าหนดช่วงค่าตอบแทนตามระดบัชั้นโดยอา้งอิงจากการพิจารณาในขอ้ก่อน และควรพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของช่วงค่าตอบแทนดงักล่าวอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

• บริษัทจะขึน้ค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานตามผลของการปฏิบัติงานท่ีประเมินได ้โดยจ่ายตามหลักผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ยึดถือหลกัคณุธรรมและความสามารถ เพื่อใหส้ามารถจ่ายผลตอบแทนไดอ้ย่างยตุิธรรม 

• การขึน้ค่าตอบแทนประจ าปีจะกระท าปีละ 1 ครัง้ 

• การอนมุตัิการปรบัค่าตอบแทนรายปีตอ้งเป็นไปตามอ านาจการอนมุัติท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 
 

3.2.6 สวัสดิการ 
 สวสัดิการและสิทธิประโยชนถื์อเป็นสิ่งหน่ึงท่ีบริษัทมีใหแ้ก่พนักงานนอกเหนือจากค่าตอบแทนประจ า (เงินเดือน) เพื่อเป็นการ
สรา้งขวญัก าลงัใจซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน จึงมีนโยบายดงัต่อไปนี ้
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• ในการพิจารณาว่าจะจัดใหม้ีสวัสดิการและสิทธิประโยชนใ์นเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือไม่  บริษัทจะพิจารณาโดยยึดหลักว่า
สวัสดิการและสิทธิประโยชนเ์รื่องนั้น ๆ สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตใหแ้ก่พนักงานหมู่มากไดห้รือไม่ และเป็นเรื่องทั่วไปท่ี
องคก์รภายนอกปฏิบตัิกนัอยู่หรือไม่ 

•  ในการบริหารสวสัดิการและสิทธิประโยชนน์ั้น ใหพ้ิจารณาแนวทางและวิธีการปฏิบัติจากขอ้บังคับ   และค าสั่งต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทัง้จากคู่มือวิธีปฏิบตัิในการบริหารทรพัยากรบคุคลประกอบดว้ย 

 
บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เป็นไปตามข้อปฏิบัติการท างานของบริษัทดังต่อไปนี้ 

1. ประกนัสงัคม และกองทนุทดแทน 
2. การประกนัอบุตัิเหต ุ  
3. เครื่องแบบพนกังาน  
4. อปุกรณป์้องกนัภยัส่วนบคุคล (ตามลกัษณะงาน) 
5. ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม ในประเทศ และต่างประเทศ 
6. ค่าเบีย้เลีย้งเดินทางเพื่อท างานต่างจงัหวดั และต่างประเทศ 
7.การตรวจสุขภาพประจ าปี(ส าหรับ CFO และผู้จัดการระดับบริหาร  สามารถให้มีการตรวจพิเศษเพิ่มตามการ
พิจารณาของ CEO ) 
8.กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 

• การอนมุตัิการใหส้วสัดิการพนกังานนัน้ใหเ้ป็นไปตามคู่มืออ านาจด าเนินการท่ีก าหนดไว้ 
 

3.2.7 สวัสดิภาพในการท างาน 
 บริษัทไดต้ระหนกัถึงสวสัดิภาพและความปลอดภยัในการท างานของพนักงานท่ีปฏิบตัิงาน โดยมีนโยบายดงัต่อไปนี ้

•  บริษัทจะดูแลและใหค้วามคุม้ครองสวสัดิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานโดยจดัใหม้ีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี 
มีความปลอดภยั และปราศจากอนัตรายต่อชีวิตและสขุภาพ ทัง้นีผู้บ้งัคบับญัชาและพนกังานทุกคนตอ้งมีจิตส านึกในเรื่อง
ความปลอดภยั และมีส่วนรว่มในการเสริมสรา้งความปลอดภยัในการท างาน 

• ในกรณีท่ีพนักงานตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีท่ีจ าเป็นตอ้งเสี่ยงภยัในลกัษณะใดก็ตาม บริษัทจะดูแลใหค้วามช่วยเหลือและคุม้ครอง
ตามความจ าเป็นเพื่อลดโอกาสที่จะตอ้งเสี่ยงภยันัน้ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสดุ 

• ในกรณีท่ีพนักงานประสบอนัตรายจากการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ี จนถึงขัน้เจ็บป่วย สญูเสียอวยัวะ หรือทุพพลภาพ บริษัท
จะใหค้วามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ภายในระดบัท่ีไม่ต  ่ากว่ากรอบขอ้บงัคบัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการรกัษาพยาบาลหรือ
ใหก้ารฟ้ืนฟตูามค าแนะน าของแพทย ์

• ในกรณีท่ีพนักงานได้รับความเสียหายหรือถูกฟ้องรอ้งด าเนินคดีอันเกิดจากการปฏิบัติงานโดยสุจริตตามท่ีบริษัท
มอบหมาย บริษัทจะใหค้วามช่วยเหลือเพื่อชดเชยความเสียหายและบรรเทาความเดือดรอ้นท่ีพนักงานไดร้บัจากเหตุ
ดงักล่าว โดยจะใหค้วามช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กรณีอย่างดีท่ีสดุ ถึงแมว่้าพนักงานจะพน้สภาพความ
เป็นพนกังานไปแลว้ก็ตาม 
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3.2.8 การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน 

• การลาออกจากการเป็นพนกังาน 
o พนักงานผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากงานตอ้งยื่นใบลาออกจากงานต่อผูบ้งัคับบญัชา เพื่อใหเ้สนอต่อผูอ้นุมัติตามท่ี

ก าหนดไวเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกับการท างาน 
o พนักงานรายวนัท่ีประสงคจ์ะลาออก ยื่นใบลาออกจากงานล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนถึงวนัท่ีขอลาออก หรือวนั
สดุทา้ยของการท างานตามความจ าเป็น 
o พนักงานรายเดือนท่ีประสงคจ์ะลาออก ยื่นใบลาออกจากงานล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนถึงวนัท่ีขอลาออก หรือ
วนัสดุทา้ยของการท างานตามความจ าเป็น 
o ใหห้ัวหนา้งานสมัภาษณ์พนักงานท่ีลาออกจากงาน เพื่อใหท้ราบถึงสาเหตุท่ีพนักงานลาออกพรอ้มทั้งใหค้วามเห็นใน
ใบลาออกนัน้ดว้ย  เมื่อหน่วยงานทรพัยากรบคุคลไดร้บัใบลาออกแลว้ใหส้มัภาษณพ์นกังานและจดัเก็บขอ้มลูไว้ 
o กรณีพนักงานท่ีหยุดงานติดต่อกันเกิน 3  วันปฏิทิน (รวมวนัหยุด) โดยไม่แจง้ต่อผูบ้ังคับบัญชาและไม่กลับมาเขียน
ใบลาออกเมื่อหน่วยงานทรพัยากรบคุคลเห็นว่าพนักงานไม่กลบัมาท างานแลว้จะแจง้ไปยงัหน่วยงานตน้สงักดัเพื่อสอบถาม
ข้อมูลพนักงาน   แล้วออกไปพ้นสภาพการเป็นพนักงานให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบพรอ้มทั้งอนุมัติแล้วส่งกลับท่ี
ทรพัยากรบคุคลและจดัเก็บขอ้มลู 

• การถกูปลดออกจากการเป็นพนกังาน 
o บริษัทอาจปลดพนกังานออกจากงานไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้

▪ กระท าความผิดทางอาญาจนไดร้บัโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก 
ทจุริตต่อหนา้ท่ีการงาน เป็นเหตใุหเ้สียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัท 
▪ ละทิง้หนา้ท่ีการงานติดต่อคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 3 วนัปฏิทิน โดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 
▪ ขดัค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา ซึ่งสั่งการโดยหนา้ท่ีโดยชอบและการขดัค าสั่งนัน้เป็นเหตุใหเ้สียหายแก่บริษัท

อย่างรา้ยแรง 
▪ เปิดเผยความลบัของบริษัทเป็นเหตใุหเ้สียหายแก่งานของบริษัทอย่างรา้ยแรง 
▪ จงใจประมาทเลินเล่อท าใหท้รพัยส์ินของบริษัทเสียหายอย่างรา้ยแรง ประพฤติชั่วอย่างรา้ยแรง 

 
o เมื่อพนักงานท าความผิดรา้ยแรงจนถึงขั้นปลดออกให้กรรมการผูจ้ัดการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึน้ ยกเวน้
ความผิดท่ีชดัแจง้เนื่องจากกระท าความผิดทางอาญาจนไดร้บัโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก หรือความผิดจากการละ
ทิง้หนา้ท่ีการงานติดต่อคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 3 วนัปฏิทินโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 
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3.2.9 การโอนยา้ยหรือเปลี่ยนสถานะพนักงาน 
                การโอนยา้ยเปลี่ยนสถานะพนกังาน  เป็นรูปแบบหน่ึงของการพฒันาท่ีเนน้ใหพ้นกังานสามารถเรียนรูง้านใหม่ ๆ ท่ี
ไม่เคยปฏิบตัิมาก่อนได ้ อีกทัง้ยงัเป็นวิธีการหน่ึงของการวางแผนความกา้วหนา้ในสายอาชีพเพื่อใหพ้นักงานไดท้ดลองงานจริงก่อนการ
เลื่อนต าแหน่งงานไปยงัต าแหน่งงานท่ีสงูขึน้หน่วยงานท่ีตอ้งการโอนยา้ยหรือเปลี่ยนสถานะพนักงานจดัท าใบการโอนยา้ยหรือเปลี่ยน
สถานะพนกังานและเสนอผูม้ีอ  านาจอนมุตัิ และส่งใบการโอนยา้ยหรือเปลี่ยนสถานะพนกังานดงักล่าวไปยงัหน่วยงานทรพัยากรบคุคล 
 

3.2.9.1 หน่วยงานตน้สงักดัตอ้งการโอนยา้ยหรือเปลี่ยนสถานะพนกังานใหก้รอกเอกสารใหค้รบถว้นโดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูม้ีอ  านาจ
ในหน่วยงานนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 

3.2.9.2 เสนอผูม้ีอ  านาจตามคู่มืออ านาจด าเนินการเพื่ออนมุตัิการรบับคุคลเขา้เป็นพนักงานตามคู่มืออ านาจด าเนินการท่ีก าหนดไว้ 
3.2.9.3 หน่วยทรพัยากรบคุคลตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้น าไปแกไ้ขในประวตัิพนกังาน   

• update ในทะเบียนประวตัิพนกังาน 

• update ในแผนอตัราก าลงัคน 

• update ขอ้มลูแผนงานของระบบเงินเดือนใหท้นัสมยัอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


