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 ตามที่ยุทธศาสต์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และผลประโ ยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และ
พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให้สามารถดึงดูด รักษา จูงใจผู้มีความรู้ ความสามารถสูง และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสต์ชาติ ๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศข้างต้น ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงได้มีการก าหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 
 ๑...นโยบายการวิเคราะหอ์ัตราก าลัง 
 สคร. มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
โดยได้มีการวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจในความรับผิดชอบของส านัก /กอง/ศูนย์/กลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
ใหม้ีความเหมาะสม เอื้อต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีเพิ่มมากข้ึน เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร  
  
 ๒...นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
 สคร. เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทั้งในส่วนของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่เพื่อเข้าท างานในต าแหน่งแรกบรรจุ และ 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรภายในเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงาน กลางทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ก าหนด รวมทั้งน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในยุคดิจิทัลมาใช้เพื่อช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน เพื่อน าไปสู่การผลักดันให้ สคร. สามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ ตลอดจนมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมภายในองค์กร ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่าง ๆ ของ สคร. อาทิ เว็บไซต์ และแฟนเพจ สคร. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรแก่สาธารณะชนให้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
 
 ๓...นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
 สคร. ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่ วางไว้  
โดยมีการให้ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่ง สคร . ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและ  
เป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล (KPIs) ที่สอดคล้องกับภารกิจในความรับผิดชอบ รวมทั้งเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย  
ที่ก าหนดไว้ของหน่วยงาน 

 

..................................... ๔...นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                         สคร. ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าการบริหารและพัฒนาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ บุคลากร 
ของ สคร. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อภารกิจในปัจจุบัน และมีความพร้อมในการรองรับภารกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สคร. จึงวางแผนให้มีการบริหารและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพตามยุคสมัย โดยการด าเนินโครงการโรงเรียน สคร . เพื่อให้ความรู้ 
แก่บุคลากรกลุ่มต่าง ๆ อาทิ บุคลากรใหม่ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และบุคลากรในระดับหัวหน้างาน เป็นต้น นอกจากนี้ สคร . ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร 
ทุกระดับเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนมีการปรับปรุงระบบงาน ต่าง ๆ ภายใน
องค์กรให้เป็นระบบออนไลน์เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวตามยุคสมัยสู่การเป็นองค์กรท่ีขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล 
 
 ๕...นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน 
 การจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามที่รัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กรนั้น สคร. ก าหนดให้มีกองทุนสวัสดิการของ สคร. เพื่อช่วยเหลือ
บุคลากรที่เดือดร้อน และเพื่อใช้เป็นทุนสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ สคร. และในส่วนของค่าตอบแทน สคร. มีการจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลาที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
ที่แท้จริง 
 
 ๖...นโยบายสร้างความผูกพันในองค์กร 
 การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ สคร. ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากความผูกพันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับ
องค์กรไปอย่างยาวนาน รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร และเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สคร. จึงก าหนดมาตรการให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home) เพื่อลดความแออัดภายในส านักงาน ตลอดจน 
เป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยสนับสนุนให้มีการติดต่อประสานงานภายในองค์กรผ่านระบบ Cloud Computing เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วง แม้ปฏิบัติงานภายนอกส านักงาน นอกจากนี้ สคร . ยังด าเนินกิจกรรม Happy Work Place การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง SAMART  
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ..เพื่อสร้าง Work-Life Balance ให้กับบุคลากรในองค์กร  
 
 ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔  


