


























































ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

ตามที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีการก าหนดนโยบายในการบริหาร   
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของ สคร. นั้น 
  สคร. ขอรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่            
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สรุปได้ ดังนี้ 

 

นโยบาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
นโยบาย 
การวิเคราะห์ 
อัตราก าลัง 

สคร. ได้มีการก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานภายใน สคร. เพื่อให้มีหน่วยงาน 
ระดับ “กอง” รับผิดชอบภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนา 
การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
นอกจากนี้ สคร. ยังได้มีการเกลี่ยอัตราก าลังของบุคลากรประเภทต่างๆ  
ทั้งในส่วนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ให้สอดคล้องกับ 
ปริมาณและคุณภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป ในการนี้ สคร. ได้มีการประชุม 
หารือร่วมกันทั้งในระดับคณะกรรมการบริหารระดับสูง สคร. ซึ่งประกอบด้วย  
ผู้อ านวยการ สคร. ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล 
รัฐวิสาหกิจ และรองผู้อ านวยการ สคร. ทั้ง ๒ ท่าน เพื่อก าหนดทิศทาง 
ในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  
นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือในระดับผู้บริหารระดับกลาง (โซ่ข้อกลาง)  
ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็น 
ในการจัดโครงสร้างองค์กรรวมทั้งวิเคราะห์อัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 

การขอก าหนดโครงสร้างการ
แบ่งงานภายในกรมระดับ 
“กอง” และการขอรับ 
การจัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการ มีขั้นตอนและ 
ความยุ่งยากในการด าเนินการ 
ค่อนข้างสูงมาก เพราะต้อง
ผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการต่างๆ  
หลายคณะ ท าให้เกิด 
ความล่าช้าในการมีโครงสร้าง 
และจ านวนอัตราก าลัง 
ที่สอดคล้องกับภารกิจ 

หน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ 
ในการพิจารณาทางด้าน 
โครงสร้างหน่วยงาน  
และการจัดสรรอัตราก าลัง 
อาจปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ 
ในการพิจารณาให้มี 
ความยืดหยุ่นมากข้ึน 
สามารถพิจารณาได้อย่าง 
รวดเร็วทันต่อภารกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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นโยบาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือให้มีอัตราก าลังที่สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  
สคร. จึงได้มีการขอรับการจัดสรรอัตราก าลัง ดังนี้ 
๑) ขอรับการจัดสรรอัตราก าลังตั้งใหม่จากคณะกรรมการก าหนดเป้าหมาย 
    และนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.)  
๒) ขอเกลี่ยอัตราก าลังจากส่วนราชการต่างๆ ภายในกระทรวงการคลัง  
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

นโยบาย 
การสรรหา 
และคัดเลือก 

การสรรหาบุคลากรในระดับแรกบรรจุ 
สคร. ได้มีการสรรหาบุคคลากรเข้ารับราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด โดยมีการเปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
ตามท่ีก าหนดเข้ารับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)  
และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) โดยปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการด าเนินการสอบแข่งขัน 
การสรรหาบุคลากรเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
สคร. มีการด าเนินการสรรหาบุคลากรภายในเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ส านักงาน ก.พ. และ อ.ก.พ. สคร. ก าหนด 
การแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
สคร. มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน ๑๓ ราย เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
และประสบการณ์ในงานที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อม 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) ส่งผลกระทบ 
ต่อการด าเนินการสรรหา
บุคคลกรในระดับแรกบรรจุ 
เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการ 
จัดสอบข้อเขียนซึ่งจะต้อง 
มีการรวมกลุ่มกันของคน
จ านวนมากได้ จึงส่งผลท าให้ 
เกิดความล่าช้าในการสรรหา
บุคคลเข้ารับราชการ 

ส่วนราชการอาจพิจารณา
น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยในการด าเนินการ
สอบแข่งขัน เพ่ือให้
สามารถด าเนินการสรรหา
บุคคลเข้ารับราชการได้ 
ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ 
ไม่คาดคิด 
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นโยบาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ในการเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต 

นโยบาย 
ด้านบริหาร 
ผลการปฏิบัติ
ราชการ 

สคร. มีการด าเนินการด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด รวมทั้งยังได้มีการก าหนดองค์ประกอบ 
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานราชการ  
นอกเหนือจากที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่ง สคร. ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ 
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ จ านวน ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ 
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ ๗๐ (๒) สมรรถนะหลัก ร้อยละ ๑๐ (๓) สมรรถนะ
ประจ าสายงาน ร้อยละ ๑๐ และ (๔) การอุทิศเวลาให้กับทางราชการ ร้อยละ ๑๐ 

สคร. เป็นส่วนราชการ 
ขนาดเล็ก ข้าราชการส่วนใหญ่
มีอายุราชการไม่มาก 
ส่งผลท าให้ สคร. มีวงเงิน 
งบประมาณในการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการไม่มาก 
เพ่ือเทียบกับส่วนราชการอ่ืนๆ 

หน่วยงานกลางทางด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลอาจปรับปรุง
หลักเกณฑ์ในการก าหนด
วงเงินงบประมาณเพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมกับส่วน
ราชการต่างๆ ทั้งส่วน
ราชการขนาดเล็กและใหญ่ 

นโยบายบริหาร 
และพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

สคร. มีการพัฒนาบุคลากรภายใน สคร. ในหลายรูปแบบ ได้แก่  
- การฝึกอบรมภายใน สคร. ผ่านโครงการโรงเรียน สคร.  
  ซึ่งจะมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ 
  ภารกิจของ สคร. ส าหรับบุคลากรในระดับต่างๆ  
  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้อ านวยการ สคร. ได้อนุมัติ 
  ให้ด าเนินโครงการโรงเรียน สคร. ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
  (๑) หลักสูตรทั่วไป จ านวน ๑ หลักสูตร คือ การพัฒนาบุคลิคภาพ 
  (๒) หลักสูตรเฉพาะตามภารกิจ จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แต่  
       (๒.๑) การก ากับดูแลและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
       (๒.๒) การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ และ  
       (๒.๓) การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
  (๓) หลักสูตรเฉพาะส าหรับข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) ส่งผลกระทบ 
ต่อการด าเนินการพัฒนา
บุคลากรผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรมต่างๆ โดยไม่สามารถ
ด าเนินการฝึกอบรมใน
ห้องเรียนได้ 

สคร. มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการพัฒนา
บุคคลากรเป็นระบบ
ออนไลน์มากขึ้น  
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นโยบาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
       จ านวน ๓ หลักสูตร ไดแ้ก่ (๓.๑) Coaching 
       Technique (๓.๒) กฎหมายปกครองกับการบริหารภาครัฐ  
       และ (๓) Digital Transformation  
- การฝึกอบรมภายนอก โดยการส่งบุคลกรไปเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 
  ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด เพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ที่จ าเป็นรวมทั้ง 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับบุคลกรจากหน่วยงานอ่ืนๆ  
  เช่น หลักสูตรทักษะการสนทนาที่ส าคัญยิ่ง (Crucial Conversation)  
  ซึ่งมีข้าราชการระดับช านาญการพิเศษเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว 
  จ านวน ๓๕ ราย เป็นต้น 
- การศึกษาดูงาน โดยการส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานเพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์จริง 
  จากหน่วยงานชั้นน าต่างๆ 
 

นโยบาย 
สวัสดิการและ 
ค่าตอบแทน 

สวัสดิการ 
สคร. มีการจัดสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ทางราชการก าหนดผ่านกองทุน 
สวัสดิการของ สคร. เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างาน  
นอกจากนี้ สคร. ยังได้มีการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กิจกรรม  
Happy Workplace กิจกรรม Birthday Party กิจกรรมชมรม เป็นต้น  
ค่าตอบแทน 
สคร. ที่การจ่ายค่าตอบแทน “ค่าล่วงเวลา” ส าหรับบุคลากร 
ที่ต้องปฏิบัติราชการล่วงเวลา 

ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค 
ในการด าเนินการตามนโยบาย 
สวัสดิการและค่าตอบแทน 
อย่างไรก็ดี ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ท าให้ สคร.  
ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม 
บางอย่างได้ตามแผน ทั้งนี้  
เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ 

อาจพิจารณาปรับเปลี่ยน 
รูปแบบของกิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
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นโยบาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ระบาดของโรคอันเนื่องมาจาก 
การรวมกลุ่มกันของคน 
จ านวนมาก 

นโยบาย 
สร้างความ 
ผูกพันในองค์กร 

สคร. มีการด าเนินการตามแผนสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สคร.  
จ านวน ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดสรรอัตราก าลังภายในส่วนราชการ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร สคร. 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการภายในส่วนราชการ 

การด าเนินการเกี่ยวกับ 
การจัดสรรอัตราก าลัง 
มีข้อจ ากัดเนื่องจากต้อง 
มีการพิจารณาอนุมัติจาก
หน่วยงาน/คณะกรรมการ 
จากหน่วยงานกลางต่างๆ 
ท าให้มีข้อจ ากัดของจ านวน 
บุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

หน่วยงานกลางอาจมี
ความยืดหยุ่นมากข้ึน 
ในการพิจารณาจัดสรร
อัตราก าลัง 
ทั้งนี้ สคร. ได้แก้ปัญหา
ดังกล่าวโดยการจ้าง 
ลูกจ้างชั่วคราว 
มาช่วยปฏิบัติราชการ 

ที่มา ส านักงานเลขานุการกรม ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 



สรุปการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ

หลกัสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภายในหน่วยงาน 4

ภายนอกหน่วยงาน 18

รวม (จ านวนหลกัสูตร) 22

ล าดบั ช่ือโครงการ ช่ือหลกัสูตร กลุ่มเป้าหมาย

การบริหารหลกัทรัพยข์องรัฐ

การก ากบัดูแลและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

2
โครงการฝึกอบรม หลกัสูตร Crucial 
Conversations

Crucial Conversations ขา้ราชการระดบัช านาญการพิเศษ

ล าดบั ช่ือหลกัสูตร หน่วยงาน สคร. ส่ง

1
หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการ
พลงังาน รุ่น 16 (วพน. 16)

สถาบนัวิทยาการพลงังาน นางสาวสุธาวรรณ ศกัด์ิโกศล

2
หลกัสูตรประกาศนียบตัรสิทธิมนุษยชน
ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 2

สถาบนัพระปกเกลา้ นางสุกญัญา ปาลิวนิช 

3
หลกัสูตรนกับริหารการงบประมาณ
ระดบัสูง (นงส.) รุ่นท่ี 8

ส านกังบประมาณ นางวชิรญา เพ่ิมภูศรี

4
หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง : ผูน้ าท่ีมี
วิสยัทศัน์และคุณธรรม (นบส. 1)

ส านกังาน กพ. นายณัฐวุฒ  ไพศาลวฒันา

5
โครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง : 
ผูบ้ริหารส่วนราชการ (นบส. 2)

ส านกังาน กพ. นางนทีัวรรณ สีมาเงิน 

6
หลกัสูตรผูบ้ริหารราชการไทยในบทบาท
โคช้ (Leader as Coach)

ส านกังาน กพ. นายณัฐวุฒ  ไพศาลวฒันา

7
หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP Online)

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย

นางวชิรญา เพ่ิมภูศรี

8
หลกัสูตร Financial Statements for 
Directors (FSD Online)

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย

นางสาวสุธาวรรณ ศกัด์ิโกศล

9
โครงการฝึกอบรม หลกัสูตรการ
เสริมสร้างสมรรถนะดา้นการเงินการคลงั
ภาครัฐ ส าหรับหวัหนา้งาน

กรมบญัชีกลาง นางสาวภทัรภร  จงมีสุข 

หลกัสูตรฝึกอบรมภายในหน่วยงาน

หลกัสูตรฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน

1 โรงเรียน สคร. บุคลากร สคร.



1. นายชวเจต สุนทรวิทย ์

2. นายกรินทร์ ศิริพฒัน์พิบูลย ์

11
หลกัสูตร “เศรษฐกิจดิจิทลัส าหรับ
ผูบ้ริหาร” Digital Economy For 
Management (DE4M) รุ่นท่ี 14

กระทรวงการคลงั นายปัญญสุ์ธา รายา 

12
หลกัสูตรการพฒันาผูบ้ริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดบัสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นท่ี 
30

ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคก์าร
มหาชน)

นายกรินทร์ ศิริพฒัน์พิบูลย ์

13
หลกัสูตรดา้นวิทยาการพลงังานส าหรับ
นกับริหารรุ่นใหม ่รุ่น 8 (วพม. 8)

สถาบนัวิทยาการพลงังาน นายศภุโชค วุฒิศกัด์ิศิลป์ 

14
หลกัสูตรดา้นการประชาสมัพนัธ์และ
ส่ือสารมวลชน

กรมประชาสมัพนัธ์ 1.นายฉตัรชยั เพง็เอม

นางสาวสุรีรัตน์ ระสารักษ ์

นางสาวศิรินทรา มหาบุญ 

นางสาวณัฏฐินี พระวิชยั 

16
โครงการฝึกอบรม หลกัสูตรการ
เสริมสร้างสมรรถนะดา้นการเงินการคลงั
ภาครัฐ ส าหรับผูป้ฏิบติังาน

กรมบญัชีกลาง นางสาวปรียา จนัทร์เทศ 

นางสาวธญัญชนก ดวงแกว้

นางสาวโชติรวี สว่างศรีสุทธิกลุ

นางสาวกชมล จึงเสริมสิน

นางสาวภสัธารีย ์พลไพโรจน์

นายชยติุ บุญสิงห์ 

นายสิรภพ มะเริงสิทธ์ิ 
18

หลกัสูตร New Toolkit การพิชิตองคก์าร
สมรรถนะสูง (PMQA 4.0)

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ

15

หลกัสูตรมาตรฐานวิชาชีพดา้นการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐดว้ย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Certificate in 
Public Procurement : e-CPP) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมบญัชีกลาง

17

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตร
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพในงานราชการ 
ศิลปะการวางตนของคนท างาน และการ
จดัพิธีการ

ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั

10
หลกัสูตรนกัการคลงัมืออาชีพ (นคอ.) รุ่น
ท่ี 11

กระทรวงการคลงั



ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บทวิเคราะห์ 

จากการด าเนินการทางด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ในวงกว้างทั่วทั้งประเทศ ท าให้เกิดปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการด าเนินการทางด้านการบริหารและการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สคร. ในหลายประการ ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลได้มีการก าหนดมาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งมีการห้ามการเคลื่อนย้ายคนข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด หรือการรวมตัวกัน

ของกลุ่มคนจ านวนมาก ท าให้การด าเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ หรือการพัฒนาบุคลากรโดยการจัด

ฝึกอบรมสัมมนา ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ เช่น ไม่สามารถด าเนินการสอบข้อเขียนในการ

สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการได้ หรือไม่สามารถด าเนินการจัดฝึกอบรมภายใน

ห้องเรียนได้ อย่างไรก็ดี จากข้อจ ากัดดังกล่าวข้างต้น ท าให้ สคร. ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการด าเนินการทางด้านการบริหารและ  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การให้บุคลากรปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) 

ผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ในรูปแบบของคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) 

โดยบุคลากรของ สคร. ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การเปิดรับสมัคร

บุคคลเข้ารับราชการผ่านอินเตอร์เน็ต การด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัด

หลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ เป็นต้น  
 

ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท าให้ สคร. ตระหนักถึงภัยคุกคามจาก

โรคระบาดที่ท าให้รูปแบบของการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สคร. 

ต้องเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ สคร. ต้องเตรียมความพร้อมขององค์กรให้มีความยืนหยุ่นมากขึ้น สามารถปรับตัว

เพ่ือรองรับต่อสถานการณ์หรือภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การลงทุนทางด้านเทคโนโลยี 

ของหน่วยงาน จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนการด าเนินการทางด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

องค์กรให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง  

หรือภัยคุกคามในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้อย่างเป็นระบบ และทันท่วงที ท าให้หน่วยงาน

สามารถด าเนินกิจกรรมการต่างๆ ตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจในความ

รับผิดชอบของหน่วยงาน 


