
 

  

 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของส านักงานพัฒนาพงิคนคร (องค์การมหาชน) 

           

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ตระหนักดีว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มี
ค่า และเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ อีกทั้งเห็นความส าคัญของการพัฒนาขีด
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไป
ถึงการสร้างความสุขในการท างานให้กับคนในองค์กร    โดยส านักงานฯ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ
สถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนครอบคลุมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของส านักงานฯ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการผลักดัน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
จะด าเนินการ ดังนี้ 

 

1.โครงสรา้งสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วน
งาน โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงานและต าแหน่งงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะ
การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักงานฯ รวมทั้งได้มีการทบทวนโครงสร้าง อัตราก าลังและการแบ่ง
ส่วนงานของส านักงานฯ  เพ่ือให้ส านักงานฯมีโครงสร้างองค์กร การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วน
งานที่เหมาะสม มีแผนอัตราก าลังที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจของส านักงานฯ รองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต ตลอดจนมีแนวทางการจัดท ารูปแบบการจ้างพนักงานจ้างเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจส านักงานและ
แนวทางการก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะงานของส านักงานฯ 

 

2.การสรรหาและคัดเลือก 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือก โดยให้
ความส าคัญกับหลักความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ควบคู่ไปกับการเป็นคนดีและมีจิตอาสา โดยพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
นั้นๆ และกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือให้การสรรหาคัดเลือกเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ให้
ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 

 

3.การจ้างงาน.../ 



 

  

๓. การจ้างงานและบรรจุเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จะว่าจ้างและบรรจุเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม
และตามความจ าเป็นของงาน     ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสกับทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ครอบคลุมไปถึงสตรี  ผู้
พิการหรือผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและข้อบังคับของส านักงานฯ ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการว่าจ้าง
และบรรจุต้องผ่านการพิจารณาด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน และมีทัศนคติ
ที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน    

ส านักงานฯ จะพิจารณาว่าจ้างผู้พิการที่มีความเหมาะสมกับสภาพการท างานของส านักงานฯ 
หากส านักงานฯ  ไม่สามารถจ้างผู้พิการที่มีความเหมาะสมได้ จะพิจารณาจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กฎหมายก าหนด                    

ส านักงานฯ ไม่มีนโยบายในการหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง โดยละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
เด็ก แต่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกงาน ตลอดจนโครงการฝึกอบรม
สอดคล้องตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีนโยบายประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างเป็นธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้น าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (key Performance 
indicators: KPIs) จากเป้าหมายองค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)   

นอกจากนี้ ส านักงานฯ ยังให้ความส าคัญกับการพิจารณาผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานไปสู่
ระบบการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ได้ผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี มีความตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตัวเจ้าหน้าที่ และ
ส านักงานต่อไป 

๕.การบริหารค่าตอบแทน 

                 ๕.๑ เงินเดือนและค่าจ้าง 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จะบริหารเงินเดือนและค่าจ้างอย่างยุติธรรม โดย
ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ต าแหน่ง หน้าที่ความรู้ ของต าแหน่ง สภาวะทางเศรษฐกิจ 
สภาวะการครองชีพ อัตราค่าแรงในตลาดแรงงานในขณะนั้น และจะพิจารณาจากหน่วยงานอ่ืนที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานที่คล้ายคลึงกันประกอบด้วย 

                 ๕.๒ ค่าตอบแทนอื่นๆ 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จะให้เงินตอบแทนพิเศษส าหรับการปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากการท าเช่น ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา ค่าท างานวันหยุด เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าครองชีพ เงิน
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามภารกิจ รวมไปถึงเงินช่วยเหลือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขต
งานประจ าทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบของเบี้ยเลี้ยงการเดินทางและค่าที่พักตามระเบียบของ
ส านักงาน 

6.สวัสดิการ.../ 



 

  

๖. สวัสดิการ 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีนโยบายในการดูแลและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ของเจ้าหน้าที่โดยจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจ าปี การศึกษาของบุตร การประกัน
ชีวิตและประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือในกรณีถึงแก่กรรม รวมทั้งเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

นอกจากนีส้ านักงานฯ ยังสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ด าเนินกิจกรรมหรือการอ่ืนใดอัน
เป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย และความสัมพันธ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานเพ่ือที่จะปฏิบัติงานให้
ส านักงานฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะผู้บริหารจะท าหน้าที่ กลั่นกรองความต้องการและน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครให้ความเห็นชอบเป็นประจ าทุกปี 

๗. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล 

๗.๑ พัฒนาบุคลากร 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึงและ
ต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตาม เป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
บุคลากรในองค์กร ดังนี้ 

7.1.1 พัฒนาบุคลากรตามองค์ความรู้รายกลยุทธ์ ได้แก่ การใช้รูปแบบและวิธีการพัฒนบุคลากร
ให้เหมาะสมกับแต่ละความรู้และทักษะ และระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากรแต่ละรายสาขา โดยเน้นการพัฒนา
บุคคลากรด้วยวิธีการปฏิบัติ และวิธีการที่สามารถพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญได้หลายๆ ด้าน 

7.1.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การมีระบบการ
ประเมินผลการพัฒนาบุคคลากร โดยเชื่อมโยงกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร 

7.1.3 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพ่ือ
เป็นกรอบแนวทาง/แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาตนเอง
ในด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ จากจุดที่ตัวเองอยู่ ไปสู่จุดที่ส านักงานฯต้องการ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่จะพัฒนาเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการในการปฏิบัติงาน
เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2564)   

7.1.4 การปรับกระบวนการท างานของแต่ละส่วนงานเพ่ือให้การท างานมีความคล่องตัวมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดยจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
ช านาญในงานนั้นๆ เป็นอย่างดี เพ่ือสร้างโอกาสในเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)การเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งในระดับสูงขององค์กรต่อไปใน
อนาคต และเพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

 

7.2 พัฒนาระบบ.../ 

 



 

  

 

7.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน  ช่วยลดขั้นตอนของงานปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘. การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมถึงการสื่อสารภายในองค์กรแบบ ๒ ทาง (Two-way Communication)เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่และน า
ผลที่ได้ไปปรับปรง แนวทางการต าเนินงานและกระบวนการต่างๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ของเจ้าหน้าที่ เมื่อส านักงานฯ ได้รับทราบแล้วจะพิจารณาความเห็นและข้อร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่โดยเร็วตาม
ระเบียบขั้นตอนที่ก าหนดต่อไป 

 

 
 
 
 



4.  แผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) 
 

ล าดับ กิจกรรม/เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

1. ระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคล     
1.1  การปรับปรุงโครงสรา้งและกรอบอัตราของส านักงานฯ        
1.2.  การปรับปรุงประกาศและการก าหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  

       

1.3. การสรรหาบุคลากรในกรอบโครงสร้างตามต าแหนง่ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  

       

1.4. การจัดท าตัวชี้วัดและการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล (KPI)        
1.5. การจัดท าและจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากรให้เป็นระบบ        
1.6  โครงสร้างการบังคบับัญชาและการแบง่ส่วนงาน        
1.7 การจ้างงานและบรรจุเจ้าหน้าที ่        
1.8 การบริหารผลการปฎิบัตงิาน        
1.9. การบริหารค่าตอบแทน        
1.10.สวัสดิการและสิทธปิระโยชน ์        

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล     
2.1 การจัดฝึกอบรมบุคลากร และการจัดสง่บุคลากรของส านักงานพฒันาพิงคนครฯ เข้า
รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ 

       

2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะทักษะทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

       

2.3 พัฒนาบุคลากรตามองค์ความรู้รายกลยุทธ์ โดยเน้นการพฒันาบุคลากรด้วยวิธีการ
ปฎิบัต ิ

       



ล าดับ กิจกรรม/เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล        
2.5 การจัดท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล        
2.6 การปรับกระบวนการท างานของแต่ละส่วนงานเพื่อให้การท างานมีความคล่องตัวมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสทิธิผล 

       

2.7 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารทรัพยากรบุคคล        
3. การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร     
 3.1 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ 

สามารถกระตุ้นให้บุคลากรทุ่มเทในการปฎิบัตงิาน มีความรักและความผูกพันกับองค์กร 
       

 3.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธท์างภายในส านักงานพฒันาพิงคนครฯ 
เก่ียวกับการด าเนินงานดา้นบุคลากร 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


