
 

 

นโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ของสํานกังานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

           

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ตระหนักดีวาการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนสิ่ง
ที่มีคา และเปนองคประกอบสําคัญที่จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ อีกทั้งเห็นความสําคัญของการพัฒนาขีด
ความสามารถของเจาหนาที่ควบคูไปกับการสงเสริมใหเจาหนาที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
รวมไปถึงการสรางความสุขในการทํางานใหกับคนในองคกร    โดยสํานักงานฯ ไดกําหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 5 ป (ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)  ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล และสถานการณปจจุบัน ตลอดจนครอบคลุมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะสงผลตอ
ความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของสํานักงานฯ รวมถึงเปนการสงเสริมใหเจาหนาที่ของสํานักงานทุกระดับไดมี
สวนรวมในการผลักดันนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่จะดําเนินการ ดังนี้ 
 

1.โครงสรางสายการบังคับบัญชาและการแบงสวนงาน 

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) มีโครงสรางสายการบังคับบัญชา และการแบง
สวนงาน โดยมีขอบขายความรับผิดชอบของสวนงานและตําแหนงงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับประเภทหรือ
ลักษณะการดําเนินงานตามวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักงานฯ รวมทั้งไดมีการทบทวนโครงสราง อัตรากําลัง
และการแบงสวนงานของสํานักงานฯ  เพื่อใหสํานักงานฯมีโครงสรางองคกร การจัดแบงสวนงาน และขอบเขต
หนาที่ของสวนงานที่เหมาะสม มีแผนอัตรากําลังที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและภารกิจของสํานักงานฯ 
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนมีแนวทางการจัดทํารูปแบบการจางพนักงานจางเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจสํานักงานและแนวทางการกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของสํานักงานฯ 
 

2.การสรรหาและคัดเลือก 

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือก โดยให
ความสําคัญกับหลักความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ควบคูไปกับการเปนคนดีและมีจิตอาสา โดยพิจารณารวมกันระหวางหนวยงานในสังกัด ผูเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพนั้นๆ และกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อใหการสรรหาคัดเลือกเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส 
ตรวจสอบไดใหไดมาซึ่งบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตําแหนงงาน 

 

 

3.การจางงาน.../ 



๓. การจางงานและบรรจุเจาหนาที ่

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) จะวาจางและบรรจุเจาหนาที่ตามความ
เหมาะสมและตามความจําเปนของงาน     ไมเลือกปฏิบัติและใหโอกาสกับทุกคนโดยเทาเทียมกัน ครอบคลุม
ไปถึงสตรี ผูพิการหรือผูดอยโอกาสอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและขอบังคับของสํานักงานฯ ซึ่งบุคคลที่จะ
ไดรับการวาจางและบรรจุตองผานการพิจารณาดานคุณวุฒิ ประสบการณ ความสามารถที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงงาน และมีทัศนคติที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่น    

สํานักงานฯ จะพิจารณาวาจางผูพิการที่มีความเหมาะสมกับสภาพการทํางานของสํานักงานฯ 
หากสํานักงานฯ  ไมสามารถจางผูพิการที่มีความเหมาะสมได จะพิจารณาจายเงินเขากองทุนสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กฎหมายกําหนด                    

สํานักงานฯ ไมมีนโยบายในการหาผลประโยชนที่ไมถูกตอง โดยละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
แรงงานเด็ก แตจะใหการสนับสนุนและสงเสริมการฝกประสบการณวิชาชีพหรือการฝกงาน ตลอดจนโครงการ
ฝกอบรมสอดคลองตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ 

4. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) มีนโยบายประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่อยางเปนธรรมและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดนําระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (key 
Performance indicators: KPIs) จากเปาหมายองคกรลงสูระดับหนวยงานและบุคคลที่สอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)   

นอกจากนี้ สํานักงานฯ ยังใหความสําคัญกับการพิจารณาผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
ไปสูระบบการบริหารคาจางและผลตอบแทน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและสรางแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่ให
ไดผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความตั้งใจปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อความเจริญกาวหนาของตัว
เจาหนาที่และสํานักงานตอไป 

๕.การบริหารคาตอบแทน 

                 ๕.๑ เงินเดือนและคาจาง 

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) จะบริหารเงินเดือนและคาจางอยางยุติธรรม 
โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ไดแก คุณวุฒิ ประสบการณ ระดับ ตําแหนง หนาที่ความรู ของตําแหนง สภาวะทาง
เศรษฐกิจ สภาวะการครองชีพ อัตราคาแรงในตลาดแรงงานในขณะนั้น และจะพิจารณาจากหนวยงานอื่นที่มี
ลักษณะการดําเนินงานที่คลายคลึงกันประกอบดวย 

                 ๕.๒ คาตอบแทนอื่นๆ 

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) จะใหเงินตอบแทนพิเศษสําหรับการปฏิบัติงาน
อื่นๆ นอกเหนือจากการทํางานเชน คาปฏิบัติงานลวงเวลา คาทํางานวันหยุด เงินประจําตําแหนง เงินคาครอง
ชีพ เงินชวยเหลือการปฏิบัติงานตามภารกิจ รวมไปถึงเงินชวยเหลือเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานนอกเขตงานประจําทั้งในประเทศและตางประเทศในรูปแบบของเบี้ยเลี้ยงการเดินทางและคาที่พัก
ตามระเบียบของสํานักงาน 

6.สวัสดิการ.../ 



๖. สวสัดิการ 

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) มีนโยบายในการดูแลและแบงเบาภาระ
คาใชจายของเจาหนาที่โดยจัดใหมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจําป การศึกษาของ
บุตร การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ เงินชวยเหลือในกรณีถึงแกกรรม รวมทั้งเงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ  

นอกจากนี้สํานักงานฯ ยังสนับสนุนใหเจาหนาที่ของสํานักงานฯ ดําเนินกิจกรรมหรือการอื่น
ใดอันเปนการเสริมสรางสุขภาพพลานามัย และความสัมพันธที่ดีของเจาหนาที่และผูปฏิบัติงานเพื่อที่จะ
ปฏิบัติงานใหสํานักงานฯไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคณะผูบริหารจะทําหนาที่กลั่นกรองความตองการและ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครใหความเห็นชอบเปนประจําทุกป 

๗. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล 

๗.๑ พัฒนาบุคลากร 

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบทั่วถึงและ
ตอเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทํางานที่เหมาะสม สอดคลองกับ
สถานการณ วิสัยทัศน และยุทธศาสตรขององคกร  เพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย รวมทั้งสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับ
บุคลากรในองคกร ดังนี้ 

7.1.1 พัฒนาบุคลากรตามองคความรูรายกลยุทธ ไดแก การใชรูปแบบและวิธีการพัฒนา
บุคลากรใหเหมาะสมกับแตละความรูและทักษะ และระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากรแตละรายสาขา โดย
เนนการพัฒนาบุคคลากรดวยวิธีการปฏิบัติ และวิธีการที่สามารถพัฒนาความรูและความเชี่ยวชาญไดหลายๆ 
ดาน 

7.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ไดแก การมีระบบการ
ประเมินผลการพัฒนาบุคคลากร โดยเชื่อมโยงกับเสนทางความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร 

7.1.3 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
เพื่อเปนกรอบแนวทาง/แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของเจาหนาที่เปนรายบุคคล เพื่อใหเจาหนาที่ไดพัฒนา
ตนเองในดานความรู ทักษะ และสมรรถนะ จากจุดที่ตัวเองอยู ไปสูจุดที่สํานักงานฯตองการ อยางตอเนื่องและ
เปนระบบโดยใหสอดคลองกับเปาหมายที่จะพัฒนาเจาหนาที่สํานักงานฯ ใหมีศักยภาพตรงกับความตองการใน
การปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 5 ป (ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2564)   

7.1.4 การปรับกระบวนการทํางานของแตละสวนงานเพื่อใหการทํางานมีความคลองตัวมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดยจัดสรรเจาหนาที่ใหมีโอกาสปฏิบัติงานในสวนงานที่เจาหนาที่มีความรูความ
ชํานาญในงานน้ันๆ เปนอยางดี เพื่อสรางโอกาสในเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)การเตรียม
ความพรอมของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) เพื่อเขาสูตําแหนงในระดับสูงขององคกร
ตอไปในอนาคต และเพื่อทดแทนตําแหนงที่วางลง 

7.2 พัฒนาระบบ.../ 



7.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ 

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน 
รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบัน  ชวยลดขั้นตอนของงานปริมาณเอกสาร สามารถนําไปวิเคราะหเพื่อการ
วางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใชบริหารงานดานบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๘. การสรางความสัมพันธและผูกพันภายในองคกร 

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารและเจาหนาที่ทุกระดับ รวมถึงการสื่อสารภายในองคกรแบบ ๒ ทาง (Two-way 
Communication)เพื่อรับฟงความคิดเห็นตางๆ แลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง นําเสนอแนวคิดใหมๆ ในเชิง
สรางสรรคของเจาหนาที่และนําผลที่ไดไปปรับปรุง แนวทางการดําเนินงานและกระบวนการตางๆ ตลอดจนรบั
ฟงความคิดเห็นและขอรองเรียนของเจาหนาที่  เมื่อสํานักงานฯ ไดรับทราบแลวจะพิจารณาความเห็นและขอ
รองทุกขของเจาหนาที่โดยเร็วตามระเบียบขั้นตอนที่กําหนดตอไป 

 

 
 
 
 


