O27: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 ผู้สมัครที่จะได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งงานใด ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับว่าด้วย การพนักงานของธนาคารและที่ แก้ไข
เพิ่มเติม และต้องมีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งงานนั้น ซึ่งในการกาหนดพื้นความรู้หรือประสบการณ์ที่จาเป็นของตาแหน่งงาน
ให้เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในคาอธิบายตาแหน่งงาน โดยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกั บ
การสอบคัดเลือก วิธีการสอบคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน
 การรับบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงานเป็นพนักงานของธนาคาร ให้รับจากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของธนาคาร โดยพิจารณาจากพื้นความรู้ ประสบการณ์
ภูมิลาเนา และหรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานหรือตาแหน่งงานเป็นสาคัญ
 กรณีที่หน่วยงานใดมีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ต่องานของธนาคารที่จะต้องรับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชา นาญ
งานเข้าเป็นพนักงาน ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพิจารณาให้มีการสอบข้อเขียน และหรือการสอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม เพื่อบรรจุบุคคลดังกล่าว
เข้าเป็นพนักงานของธนาคาร
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจจะพิจารณารับอดีตพนักงานของธนาคารกลับเข้ามาปฏิบัติงานกับธนาคารก็ได้ แต่อดีตพนักงานผู้นั้นต้องเป็นผู้มีผลกา ร
ปฏิบัติงานดี ไม่มีประวัติด่างพร้อย และต้องผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตามที่ธนาคารกาหนด
 ผู้ที่ธนาคารจะรับเข้าปฏิบัติงานกับธนาคาร จะต้องไปตรวจร่างกาย ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ธนาค าร
กาหนด หรือให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็ได้
 ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่องการอนุมัติบุคคลเข้าเป็นพนักงานของธนาคารพร้อมอัตราค่าจ้างหรือเงินเดือนหรือเงื่อนไขอื่นให้กรรมการผู้จัดการเป็น
ผู้อนุมัติ
 ดูเพิ่มเติมใน ระเบียบ ธสน. ที่ 017/2560 ว่าด้วย การสรรหาและบรรจุพนักงาน พ.ศ. 2560
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตัง้ บุคลากร (1)
 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร จะต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานโดยเป็นลูกจ้างทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้
 อย่างน้อย 90 วัน สาหรับตาแหน่งงานตั้งแต่ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าลงมา
 อย่างน้อย 180 วัน สาหรับตาแหน่งงานตั้งแต่ผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน ให้มีการประเมินการทดลองการปฏิบัติงาน ดังนี้
 กรณีตาแหน่งงานตั้งแต่ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าลงมา ให้มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน เมื่อครบกาหนดระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติงาน 60 วัน เพื่อให้มีผลการทดลองงานเมื่อครบ 90 วัน
 กรณีตาแหน่งงานตั้งแต่ผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งแรกเมื่อครบกาหนดระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติงาน 90 วัน และครั้งที่ 2 เมื่อครบกาหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 150 วัน เพื่อให้มีผลการทดลองงานเมื่อครบ 180 วัน
 หากหน่วยงานเห็นว่าผู้ที่จะได้รับการบรรจุรายใดยังไม่เหมาะสมที่จะบรรจุเป็นพนักงาน และสมควรที่จะขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานออกไปอีก
ให้น่วยงานส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานรายนั้น พร้อมคาชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล หากฝ่ายทรัพยากร
บุคคลเห็นควรให้มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานก็ให้ขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานได้อีกไม่เกิน 90วัน เมื่อครบกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติงานแล้ว
ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
 ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่องขออนุมัติบรรจุลูกจ้างทดลองปฏิบัติงานเป็นพนักงานต่อกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย
 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุที่ขาดคุณสมบัติหรือหน่วยงานต้นสังกัดประเมินผลงานแล้ว มีความเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะบรรจุเป็นพนักงาน ให้ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลเสนอเรื่องขออนุมัติไม่บรรจุลูกจ้างทดลองปฏิบัติงานผู้นั้นต่อกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย
 ดูเพิ่มเติมใน ระเบียบ ธสน. ที่ 017/2560 ว่าด้วย การสรรหาและบรรจุพนักงาน พ.ศ. 2560
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตัง้ บุคลากร (2)
 พนักงานต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
















มีสัญชาติไทย
มีอายุตามที่ธนาคารก่าหนด แต่ไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
มีอายุไม่เกินหกสิบปปีบริบูรณ์
สามารถท่างานให้แก่ธนาคารได้เต็มเวลา
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็นที่รังเกียจของสังคม โดยมีความเห็นของ
แพทย์ว่าไม่สมควรท่างานต่อไป
ไม่เคยได้รับโทษจ่าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุก เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
ไม่เป็นข้าราชการซึง่ มีต่าแหน่งหรือเงินเดือนประจ่า รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น
ไม่เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือต่าแหน่งอื่นใดของพรรคการเมือง
ต้องมีพื้นความรู้ไม่ต่ากว่าที่ธนาคารก่าหนด
ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือส่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ
เป็นผู้มีประวัติและพฤติการณ์ซึ่งธนาคารได้ตรวจสอบแล้วว่าเหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน

 ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอานาจบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับพนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรรมการผู้จัดการกาหนด เว้นแต่การบรรจุ แต่งตั้ง
พนักงานในตาแหน่งงานผู้ช่วยผู้บริหารองค์กรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
 ดูเพิ่มเติมใน ข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วย การพนักงาน พ.ศ. 2560
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะนาเสนอแผนอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development Roadmap) ต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะครอบคลุม ดังนี้

 การพัฒนาบุคลากรในต่าแหน่งงานและสายงาน/ฝ่ายงานต่าง ๆ
 การตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ความสามารถพิเศษในอนาคตขององค์กร (EXIM’s Core Competencies) และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร (EXIM’s
Strategic Challenges)
 การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะบริหารและภาวะความเป็นผู้น่า (Managerial Competency and Leadership) และสมรรถนะตามสายงาน
(Functional Competency) และด่าเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว

 พนักงานของธนาคารจะจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) โดยมีรูปแบบหรือวิธ๊การพัฒนา
ภายใต้โมเดลการเรียนรู้ 70-20-10
 แต่ละหน่วยงานสามารถดาเนินการอบรมภายในและภายนอกธนาคารได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
 ต้องเป็นหลักสูตรที่มีความจ่าเป็นโดยตรงกับการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงาน
 สอดคล้องกับแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของพนักงานในหน่วยงาน

 ธนาคารจัดสรรงบประมาณการพัฒนาตนเองของพนักงานรายบุคคล ภายในวงเงินที่กาหนดในแต่ละปี โดยมีกรอบพื้นฐานในการพิจารณา กล่าวคือ
ต้องเป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตนเอง และช่วยส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยต้องระบุเหตุผลว่าหลักสูตรพัฒ นาดังกล่าว
สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการทางานของพนักงานได้อย่างไรบ้าง ประกอบการขออนุมัติด้วย
 นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มีหลักสูตรทุนอบรมระยะสั้นสาหรับผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้นา ให้ก้าวทันความรู้สมัยใหม่ โดยพิจารณาจากพนักงานที่
มีผลการปฏิบัติงานดีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้นาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้และ
ผลักดันแผนงานของธนาคาร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิ านบุคลากร
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ประกอบด้วย
 ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย (KPI รายบุคคล)
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมและภาวะความเป็นผู้นา
 Core Competency สาหรับทุกตาแหน่ง (สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร)
 Managerial Competency สาหรับตาแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารส่วนหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 สามารถระบุผลงานอื่นในระหว่างปีที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานได้
 ขั้นตอนในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
 การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย (Objective Setting)
 การทบทวนและติดตามความคืบหน้าของผลงานระหว่างปี (Mid-year Review)
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Year-end Review)
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนาเสนอกรอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและทบทวนแนวทางการประเมินพฤติกรรมและภาวะผู้นาต่อคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และดาเนินการตามกรอบตัวชี้วัดและแนวทางดังกล่าว
 ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาสนทนาเกี่ยวกับความสนใจในสายอาชีพ (Career Aspiration) รวมทั้งแนวทางจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ซึ่งพิจารณาจากจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงจากการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสาคัญ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Winning
with People

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ (1)
 โทษผิดวินัยของพนักงาน ได้แก่ ไล่ออก ให้ออก ตัดหรืองดการจ่ายโบนัส และตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
 พนักงานผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษไล่ออก เว้นแต่มีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามลงโทษต่ากว่าให้ออก
 พนักงานผู้ใดมีกรณีกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะกรรมการรสอบสวนขึ้น เว้นแต่เป็นความผิดที่ปรากฎแจ้งชัดตาม
 กระท่าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ่าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ่าคุก โดยค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ่าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มี
ก่าหนดโทษขั้นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท่าโดยประมาท
 ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท่าผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
 ละทิ้งหน้าที่หรือขาดงานติดต่อในคราวเดียวกันตั้งแต่ห้าวันท่าการ โดยไม่เหตุผลอันสมควร
 ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท่างาน ข้อก่าหนด ระเบียบ หรือค่าสั่งของธนาคารอันชอบด้วยกฎหมายและเป็น ธรรม และธนาคารได้ตัก เตือ นเป็น ลายลัก ษณ์อัก ษรแล้ว
เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง ธนาคารไม่จ่าเป็นต้องตักเตือน ทั้งนี้ หนังสือตักเตือนให้มีผลบังคับไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานได้กระท่าผิด

 พนักงานผู้ใดมีกรณีกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ไม่ปรากฎพยานหลักฐานแสดงว่ากระทาผิดที่จะต้องถูกลงโทษไล่ออก แต่มีมลทิน หรือมัว
หมองเนื่องจากการกระทานั้น ซึ่งหากจะให้ปฏิบัติงานต่อไปอาจเป็นการเสียหายแก่ธนาคาร กรรมการผู้จัดการจะสั่งให้ออกจากงานก็ได้แต่ต้อ งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริการก่อน
 พนักงานที่อยู่ระหว่างต้องหาหรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญาหรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอย่างร้ายแรง และถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกสั่ งพัก
งาน ให้ระงับการใช้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ทั้งนี้จนกว่าจะถึงที่สุดว่าพนักงานไม่ต้องโทษถึงไล่ออก หรือให้ออก เว้นแต่กรรมการผู้จัดการจะ
สั่งเป็นอื่น สาหรักบรณีที่พนักงานถูกสั่งพักงาน ให้ระงับการจ่ายเงินเดือนและเงินพึงได้อื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ถูกสั่งพักงานเป็นต้นไปด้วย
 ดูเพิ่มเติมใน ข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วย การพนักงาน พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Winning
with People

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ (2)
 ธนาคารจัดให้มีการให้รางวัลและการยกย่องชมเชย (Reward and Recognition) แก่พนักงาน ดังนี้
 ระดับพนักงาน
 อีการ์ดขอบคุณจากใจ ผ่านระบบอินทราเน็ต โดยมีรูปแบบตามค่านิยมขององค์กร ทั้งนี้ ไม่มีข้อจากัดในการส่งอีการ์ดแต่อย่างใด
 รางวัล Long Service Award สาหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับธนาคารเป็นเวลานาน ได้แก่ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี
 ระดับหน่วยงาน
 รางวัลชื่นชมจากใจ โดยแต่ละสายงานหรือฝ่ายงานจะได้รับจัดสรรงบประมาณสาหรับมอบรางวัลให้พนักงานหรือทีมงานที่มีผลงาน
โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ หรือแสดงถึงความทุ่มเทปฏิบัติงานแม้จะนอกเหนือที่ได้รับมอบหมาย หรือแสดงถึงพฤติกรรมอันเป็นแบบอย่าง
 ระดับองค์กร
 รางวัล President Award โดยมีการกาหนดแนวคิดหรือธีมของการให้รางวัลในแต่ละครั้ง ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และบริบท
ขององค์กรในขณะนั้น

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Winning
with People

