นโยบายการบริห ารทรัพ ยากรบุค คล
ของสานัก งานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามทีย่ ุทธศาสต์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มกี ารกาหนดเป้ าหมาย
การพัฒนาประเทศให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น เป็ นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
โดยยุ ท ธศาสตร์ท่ี ๖ ด้า นการปรับ สมดุ ล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การภาครัฐ กาหนดให้ภ าครัฐ ต้อ งมีข นาดที่เ หมาะสมกับ บทบาท ภารกิจ
ปรับ วัฒ นธรรมการทางานให้มุ่ง ผลสัม ฤทธิแ์ ละผลประโยชน์ ส่ว นรวม มีค วามทัน สมัย และพร้อ มปรับ ตัว ให้ท ัน ต่ อการเปลี่ย นแปลง มีค วามโปร่ง ใส
ปลอดทุจริตและประพฤติมชิ อบ ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มกี ารกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่มคี วามสอดคล้อง
กับเป้ าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้สามารถดึงดูด รักษา จูงใจผูม้ คี วามรู้ ความสามารถสูง และส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เป็ นไปตามยุทธศาสต์ชาติ ๒๐ ปี และแผนปฏิรปู ประเทศข้างต้น
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงได้มกี ารกาหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุ นการขับเคลื่อนภารกิจของหน่ วยงาน
โดยแบ่งออกเป็ นด้านต่างๆ ดังนี้
๑. นโยบายการวิ เคราะห์อตั รากาลัง
สคร. มีความมุ่งมันในการสนั
่
บสนุ นให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล โดยได้มกี ารวางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจในความรับผิดชอบของสานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มต่างๆ รวมทัง้ มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ให้เอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ านเพือ่ นาไปสูก่ ารบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
สคร. เล็งเห็นถึงความสาคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทัง้ ในส่วนของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ใหม่เพื่อเข้า ทางาน
ในตาแหน่ งแรกบรรจุ และการสรรหาและคัด เลือกบุคลากรภายในเพื่อแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งในระดับ ที่สูงขึ้น โดยมีการดาเนิน การตาม หลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีห่ น่ วยงานกลางทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกาหนด รวมทัง้ นาเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในยุคดิจทิ ลั
มาใช้เพื่อช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทีส่ อดคล้องกับตาแหน่ งงาน เพื่อนาไปสู่การ ผลักดัน
ให้ สคร. สามารถบรรลุวสิ ยั ทัศน์ และพันธกิจทีก่ าหนดไว้ ตลอดจนมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ ของ สคร. ผ่านเว็บไซต์ และแฟนเพจ สคร. เพื่อเป็ น
การสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี ององค์กรสูส่ าธารณะชนในการประชาสัมพันธ์ และดึงดูดบุคคลจากภายนอกให้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร
๓. นโยบายด้านบริ หารผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
สคร. ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการทีเ่ ป็ นเครือ่ งมือสาคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่ วยงานสามารถ
บรรลุเป้ าหมายทีว่ างไว้ โดยมีการให้ค่าตอบแทนในการดาเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม ซึง่ สคร. ได้มนี โยบายในการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของบุ ค ลากรทุ ก ประเภทอย่ า งเหมาะสมและเป็ นธรรม โดยมี ก ารก าหนดตั ว ชี้ ว ั ด รายบุ ค คล (KPIs) ที่ ม ี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ
ในความรับผิดชอบ รวมทัง้ เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพือ่ นาไปสูก่ ารบรรลุเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ของหน่วยงาน
๔. นโยบายบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สคร. ได้ให้ความสาคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็ นอย่างมาก เพราะถือว่าการบริหารและพัฒนาเป็ นอีกหนึ่ง ปั จจัย
ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของ สคร. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสาหรับภารกิจงานในปั จจุบนั และมีความพร้อมในการรองรับ
ภารกิจที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต สคร. จึงวางแผนให้มกี ารบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ เพื่อสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการดาเนินโครงการโรงเรียน สคร. เพื่อให้ความรูแ้ ก่บุคลากรกลุ่มต่างๆ อาทิเช่น บุคลากรใหม่ บุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์
ในการปฏิบตั งิ าน และบุคลากรในระดับหัวหน้างาน เป็ นต้น นอกจากนี้ สคร. ยังส่งเสริมและสนับสนุ นให้บุคลากรทุกระดับเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ทีส่ อดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงในยุคสมัยปั จจุบนั รวมทัง้ การศึกษาต่อทัง้ ในและต่างประเทศ ตลอดจนมีการปรับปรุงระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้เป็ น
ระบบออนไลน์เพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว และแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวตามยุคสมัยสูก่ ารเป็ นองค์กรทีข่ บั เคลื่อนด้วยระบบดิจทิ ลั
๕. นโยบายสวัสดิ การและค่าตอบแทน
การจัดสวัสดิการทีน่ อกเหนือจากสวัสดิการพืน้ ฐานตามทีร่ ฐั เป็ นผูก้ าหนดให้กบั บุคลากรภายในองค์กรนัน้ สคร. กาหนดให้มกี องทุนสวัสดิการ
ของ สคร. เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทีเ่ ดือดร้อน และเพื่อใช้เป็ นทุนสนับสนุ นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ สคร. และในส่วนของค่าตอบแทน สคร. มีการจ่าย
ค่าตอบแทนล่วงเวลาทีม่ คี วามสอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านทีแ่ ท้จริง
๖. นโยบายสร้างความผูกพันในองค์กร
การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็ นอีกหนึ่งนโยบายที่ สคร. ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เนื่องจากความผูกพันเป็ นอีกปั จจัยทีช่ ่วยรักษา
บุคลากรให้อยู่คงกับองค์กรไปอย่างยาวนาน รวมทัง้ สร้างสรรค์ผลงานที่เป็ นประโยชน์ และมีประสิทธิภาพให้กบั องค์กร ดังนัน้ สคร . จึงกาหนดนโยบาย
การสร้างความผูกพันในองค์กรขึ้น เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรและลดปั ญหาการบริหารงานภายในองค์กร อาทิเช่น การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยมีการจัดตัง้ ”กลุ่มไลน์ สคร.” และกลุ่มไลน์ของสานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มต่างๆ เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลและแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน
ตลอดจนสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงานกันภายในองค์กร นอกจากนี้ สคร. ยังดาเนินกิจกรรม Happy Work Place การพัฒนาบุคลากร
ตามแนวทาง SAMART ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้าง Work-Life Balance
ให้กบั บุคลากรในองค์กร
ผูอ้ านวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เห็นชอบเมือ่ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

