คำสั่ งที่ 002/2564
เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอนและแนวทำงในกำรดำเนินกำรคัดเลือกบุคคล
เป็ นพนักงำนดีเด่ น
บริษัท ทรู ไอคอนสยำม จำกัด
……………………………………
เพื่อให้ระบบการบริ หารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการ
คัดเลือกพนักงานดีเด่น ในการยกย่อง ชมเชย ให้ความดีความชอบในความอุตสาหะพากเพียรในการปฏิบตั ิหน้าที่
ต่อองค์ก ร ได้นาไปปฏิบ ัติอย่างมีป ระสิ ท ธิ ภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างเหมาะสม จึง
เห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งตัวแทนในการทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการ เพื่อทาหน้าที่พิจารณาและกาหนดนโยบาย
วางแผนการดาเนิ นงาน จัดสรรทรัพ ยากรบุ ค คลในการบริ หารงานขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ และก าหนด
หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร ขั้นตอนและแนวทางในการด าเนิ น การคัดเลื อกบุ คคล ให้ บ รรลุผลส าเร็ จและเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมายที่ต้ งั ไว้
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ประกาศเป็ นต้นไป
คาสั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ลงชื่อ ……………………………………………………..
(นายทาลูน เทง)
ผูบ้ ริ หารโครงการ ทรู ไอคอน ฮอลล์

1.วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อทาหน้าที่พิจารณาและ กาหนดนโยบาย วางแผนการดาเนินงาน ในการคัดเลือกพนักงานดีเด่น เพื่อ
เป็ นการชื่นชมและเชิดชูพนักงานที่ มีผลการปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และปฏิบตั ิตามข้อบังคับขององค์กร
รวมทั้งเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร และเป็ นตัวอย่างที่ดีสมควรแก่การ
ยกย่องชมเชยให้เป็ นพนักงานดีเด่นขององค์กร
2.ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร
2.1 พิจารณาการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและแนวทางในการดาเนินการคัดเลือกบุคลากร
2.2 สื่ อสารถึงพนักงานให้เข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและแนวทางในการดาเนิ นการคัดเลื อก
บุคลากรรวมถึงความสาคัญของการจัดการบุคลากรในองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพ และการปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับขององค์กร
2.3 พิจารณาคุณสมบัติของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือก และคัดเลือกเฉพาะพนักงานที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้เท่านั้น
2.4 ประชุมทบทวนข้อกาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกพนักงานดีเด่นให้เหมาะสมต่อการบริ หาร
จัดการองค์กร
2.5 ส่ งเสริ ม ให้พ นักงานได้ให้ความตระหนักถึ งความสาคัญในการปฏิ บตั ิงาน การปฏิ บตั ิตนอย่าง
เหมาะสมต่อองค์กร เพื่อเป็ นต้นแบบในการเป็ นผูป้ ระพฤติปฏิบตั ิตนโดยชอบ และเป็ นตัวอย่างที่ดี
ต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3. รายชื่ อการแต่งตั้งคณะกรรมการ
1.นายทาลูน เทง
2.นางกฤษณา จรรยาสกุลวงศ์
3.นางสาวพันธกมล อมาตยกุล
4.นายยุทธนินทร์ พวงทองทิพย์
5.นางสาวสุรกัญญา ระวัง

กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานคณะกรรมการ
ผูอ้ านวยการอาวุโสกลุ่มงานขาย รองประธานคณะกรรมการ
ผูอ้ านวยการกลุ่มงานปฏิบตั ิการ คณะกรรมการ
ผูจ้ ดั การส่วนอาวุโสบริ การลูกค้า คณะกรรมการ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารสานักงาน เลขานุการ
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4. วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะดารงตาแหน่งและมีอานาจหน้าที่ต่อเนื่ องหลังจากได้รับการแต่งตั้งจนกว่าบริ ษทั ฯ
จะได้มีคาสั่งประกาศเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิก
5. การประชุมคณะกรรมการ
5.1 ในการจัดการประชุมคณะกรรมการ จะแจ้งกาหนดการประชุม และวาระการประชุมที่มีหัวข้อที่
สอดคล้องตามที่ขอ้ กาหนดไว้และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ กาหนดการดังกล่าว
ล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการจัดสรรเวลาเข้าประชุมโดยพร้อมกันได้
5.2 การกาหนดการประชุมคณะกรรมการ จะกาหนดให้เหมาะสมตามหัวข้อและรายละเอียดในการ
ประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5.3 ในการประชุม คณะกรรมการต้องมี จานวนกรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวน
กรรมการ ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุมและดาเนินการประชุมได้
5.4 ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม มีอานาจในการดาเนินการประชุมและตัดสิ นแทนประธานได้
6. หลักเกณฑ์ ในกำรตัดสิ นใจและแนวทำงกำรคัดเลือกบุคลำกร
เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาครบถ้วนรอบด้านก่อนการพิจารณาลงความเห็ น และตัดสิ นใจใน
การคัดเลือกบุคลากร จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการพิจารณาดังนี้
6.1 คณะกรรมการจะพิ จารณาคัดเลื อกบุคลากร จากคุณ สมบัติของผูม้ ี สิ ทธิ ถูก เสนอชื่ อเข้ารับการ
พิจารณา
6.1.1 เป็ นพนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานประจาขององค์กร
6.1.2 ปฏิบตั ิงานในองค์กรมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ได้รับการบรรจุเป็ นพนักงาน
6.1.3 ไม่มีประวัติการทางานสาย และขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
6.1.4 เป็ นบุคคลที่มีความเต็มใจในการให้ความร่ วมมือต่อส่วนรวมและกิจกรรมขององค์กร
6.1.5 เป็ นบุคคลที่มีมารยาทดีในการทางานร่ วมกันทั้งในองค์กรและบริ ษทั ในเครื อ ประพฤติตน
และวางตนได้ เหมาะสมในสถานที่ปฏิบตั ิงาน
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6.1.6 เป็ นบุคคลที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทศั นคติที่ดีต่อองค์กรและผูร้ ่ วมงานคนอื่นๆ
6.1.7 เป็ นบุคคลที่ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ตและมีความพากเพียรมุ่งมัน่
6.1.8 เป็ นผูม้ ีจริ ยธรรม ปฏิบตั ิตนภายใต้ระเบียบข้อบังคับขององค์กร ไม่เป็ นผูถ้ ูกลงโทษทางวินยั
หรื อถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยั
7. มติที่ประชุมและการลงคะแนนเสี ยง
7.1 การวินิจฉัยชี้ ขาดหรื อการลงมติ ของที่ ประชุ มคณะกรรมการ ให้ใช้มติธรรมดาโดยให้ถือตาม
เสี ยงข้างมากตามที่ประชุมลงคะแนนเสี ยง กล่าวคือมีคะแนนเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่ งของที่ประชุม
คณะกรรมการ
7.2 ในกรณี ที่การลงคะแนนเสี ยงของที่ ประชุมคณะกรรมการทั้งสองฝ่ ายมี คะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาด
8. รำงวัลสำหรับพนักงำนดีเด่น
ผูท้ ี่ มี คุณ สมบัติเหมาะสมและผ่านการพิ จารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะได้รับ ใบประกาศ
เกียรติคุณ เพื่อให้มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน และเป็ นตัวอย่างที่ดีขององค์กรในปี ต่อๆ ไป
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