
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ในยุค Digital Transformation ที่มีความท้าทายและเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรวด ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องมี
การปรับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคลและองค์กรเพื่อให้สามารถขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบการท างานวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยเหตุดังกล่าว 
ส านักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางในการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารทรัพย์กรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ ก าหนด 
แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการท างานวิถีใหม่ขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทาง
ประกอบในการบริหารจัดการให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถน าไปปรับใช้ได้กับทั้งสถานการณ์ในภาวะปกติ 
และไม่ปกติ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
          เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนภารกิจใน
ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
สคร. ก าหนดให้มีการส ารวจความต้องการในแต่ละส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่ม เพื่อทบทวนและเสนอขอการจัดสรรอัตราก าลัง
เพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจในความรับผิดชอบของ
แต่ละส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ในปัจจุบัน 

นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
           สคร. ได้ให้ความส าคัญในกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรทั้ งในส่วนของการสรรหาและคัดเลือก 
บุคลากรใหม่เพื่อเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งแรกบรรจุ และ 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรภายในเพื่อแต่งตั้งให้ 
ด ารงต าแหน่ งในระดับที่ สู งขึ้น  โดยด า เนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานกลางทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลก าหนดอย่างเคร่งครัด และได้มีการน า
เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรในยุคดิจิทัลที่มีความทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อเกิด
ความรวดเร็วและความคล่องตัวในกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน อาทิ 
การเปิดรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การสัมภาษณ์งานเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ทบทวนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการท างานวิถีใหม่ตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด โดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถดึงดูด รักษา จูงใจผู้มีความรู้ความสามารถสูง 
ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อขบัเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
          สคร. ได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ 
เป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ โดยการด าเนินโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ ตลอดจนองค์ความรู ้
ในยุคดิจิทัล อาทิ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Innovation with 
Data Analytics and Visualization โดย Government Big Data 
Institute (GBDi) หลักสูตรการพูดในที่สาธารณะและการน าเสนอ 
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้ารับ 
การฝึกอบรมในหลักสูตรจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และสามารถรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาต่อ
ทั้งในและต่างประเทศ  

นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน 
          เพื่อดึงดูด รักษา และเสริมสร้างให้บุคลากรมีความผูกพัน
ต่อองค์กร สคร. ได้จัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการ
พื้นฐานตามที่รัฐก าหนดให้แก่บุคลากร โดยมีกองทุนสวัสดิการ
ของ สคร. เพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่เดือดร้อน และเพื่อใช้เป็น
ทุนสนับสนุนในการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคลากรของ สคร. นอกจากนี้ สคร. ได้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนล่วงเวลาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่แท้จริง  

นโยบายสร้างความผูกพันในองค์กร 
          เพื่อด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติราชการ
ที่รองรับชีวิตและการท างานวิถี ใหม่ที่มุ่ ง เน้นการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด สคร.  
จึงได้ก าหนดมาตรการให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน 
นอกสถานที่ตั้ง (สถานที่ที่หน่วยงานจัดไว้หรือที่พักของ
เจ้าหน้าที่) และเพื่อให้เกิดความคล่องตัว สามารถปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วง แม้ปฏิบัติงานภายนอก
สถานที่ตั้ง สคร. ได้น าเทคโนโลยีแบบคลาวด์คอมพิวติ้ง 
(Cloud Computing) มาใช้ในการให้บริการแก่บุคลากร 
ในรูปแบบของคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) ประกอบกบั
ได้น าระบบคอมพิวเตอร์เครื่องลูกข่ายเสมือน (Virtual 
Desktop Infrastructure : VDI) เพื่อให้บุคลากรสามารถ
เข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device) 
ได้ทุกที่และตลอดเวลา รวมถึงมีระบบบริหารจัดการภายใน 
(Web Portal) ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น 
ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) การติดตามเอกสาร (Tracking) 
การลา ยืม-คืนพัสดุ และจองห้องประชุม ผ่านทางระบบ
ออนไลน์ได้ อีกทั้ง สคร. ได้ปรับเปลี่ยนการจัดประชุมจาก
รูปแบบปกติเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video 
Conference) หรือรูปแบบผสมผสาน นอกจากนี้ สคร.  
ยังด าเนินกิจกรรม Happy Work Place และการพัฒนา
บุคลากรตามแนวทาง SEPO VIBES ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร และสร้างแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อ านวยการ สคร. ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
  

 

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
          สคร. ได้ให้ความส าคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับอย่างเหมาะสมและ 
เป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความสอดคล้อง
กับภารกิจและยุทธศาสตร์ของ สคร. นอกจากนี้ สคร. ได้ก าหนด
ตัวชี้วัดร่วมที่บุคลากร สคร. ทุกระดับจะได้รับการประเมิน
ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน โดยการน าหลักเกณฑ์มาตรฐาน 
ในการพัฒนาภาครัฐในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาสู่ระบบ
ราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) การพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัลที่ เน้น 
การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
รวมถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละส านัก /กอง/ศูนย์/กลุ่ม  
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นตาม
ยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง 




