หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผูดําเนินงาน

ยุทธศาสตรกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตรกรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธที่ 4.5.1
ยุทธศาสตรสํานัก/ศูนย/กลุม/ภาค ที่ ...
วัตถุประสงค

ผูรับผิดชอบหลัก

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและสมรรถนะในทุกๆ ดานของงานในหนาที่ตลอดจนทัศนคติที่ดี
สามารถรองรับการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีเทคนิคและวิธีการจัดเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพใหเปน
มาตรฐานสากล
2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีโลกทัศนที่กวางไกล มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูประสบการณและความรวมมือ

ฉันทนา สมกุล
(นางฉันทนา สมกุล)
ผูอํานวยการสวนบริหารงานฝกอบรม

ผูอนุมัติ

พงษสิทธิ์ สุโมตยกุล
(นายพงษสิทธิ์ สุโมตยกุล)
ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ประสานงานทั้งในและนอกหนวยงาน ตลอดจนเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณที่ใชตามแผนงาน
ผูจัดทําโครงการ (ผูปฎิบัติงาน)
ผูรับผิดชอบหลัก (หัวหนาสวน/ฝาย/กลุม)
ผูอนุมัติ (ผูอํานวยการสํานัก/ศูนย/กลุม/ภาค)
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก (สํานัก และสวน/ฝาย)
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมประเมินผลความตองการพัฒนาบุคลากร (รอยละ20)
2. กําหนดโครงการพัฒนาบุคลากร/ประมาณการคาใชจาย (รอยละ20)

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ
พัฒนาองคกรสูรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
พัฒนาบุคลากรใหม้ ท
ี ก
ั ษะทีหลากหลาย พร ้อมสร ้างขวัญกําลังใจใหบ้ ุคลากร

รอยละของบุคลากรที่มีความรูความเขาใจและทักษะเพิ่มขึ้น รอยละ 100
บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม พรอมที่จะปฏิบัติงานรองรับภารกิจขององคกรใหบรรลุเปาหมาย ยุทธศาสตรและวิสัยทัศนตามที่ไดกําหนดไว
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
 เงินงบประมาณ 3,000,000
บาท
□ เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น
บาท
53351
นางฉันทนา สมกุล
ตําแหนง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท
53351
นางฉันทนา สมกุล
ตําแหนง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท
53212
นายพงษสิทธิ์ สุโมตยกุล
ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สวนบริหารงานฝกอบรม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
รวมทั้งสิ้น
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
Process : รอยละความสําเร็จของ
รอยละ
20
100
การดําเนินงาน
รอยละ
20

3. ขออนุมัติดําเนินโครงการตามแผนงานตอผูบริหาร (รอยละ20)
4. ดําเนินการจัดอบรม (รอยละ20)
5. ประเมินผลการจัดอบรม (รอยละ20)

รอยละ
รอยละ
รอยละ
Output : จํานวนผูเขาอบรม
เพิ่มขึ้น 30% จากเปาปกอน
(เปาป 2563 เทากับ 2080 คน)
Outcome :
รอยละของบุคลากรที่มีความรูความ
เขาใจและทักษะเพิ่มขึ้น

10

10
5
5

5
5

5
5

5
5

310

950

950

510

2720

100

100

คน

รอยละ

หมวด ก ความเชื่อมโยง

หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผูดําเนินงาน

ยุทธศาสตรกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตรกรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธที่ 4.1.1
ยุทธศาสตรสํานัก/ศูนย/กลุม/ภาค ที่ ...
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณที่ใชตามแผนงาน
ผูจัดทําโครงการ (ผูปฎิบัติงาน)
ผูรับผิดชอบหลัก (หัวหนาสวน/ฝาย/กลุม)
ผูอนุมัติ (ผูอํานวยการสํานัก/ศูนย/กลุม/ภาค)
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก (สํานัก และสวน/ฝาย)

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมสูภาคการปฏิบัติ
ทั่วทั้งองคกร เพื่อกําหนดกรอบการประกวดและเงื่อนไขการประกวด
(รอยละ 10)
2. จัดทําประกาศกรมฯ กําหนดการสงผลงานการประกวด และสถานที่
นําเสนอผลงาน (รอยละ 10)
3. ดําเนินการประชาสัมพันธและกระตุนใหมีการสงผลงานเขาประกวด
อยางทั่วถึง (รอยละ 20)
4. เริ่มสงผลงานเขาประกวด/ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ประเภทตาง ๆ (รอยละ 15)
5. คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่สงเขาประกวดทุกประเภทและ
ประกาศผลงานที่ผานการคัดเลือก (รอยละ 30)

โครงการตามยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการ Excise Innovation Awards ครั้งที่ 11
การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ
พัฒนาองคกรสูรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
พัฒนาองคกรดวยระบบ 4.0

ผูรับผิดชอบหลัก

สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหเกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุง นําเสนอรูปแบบการใหบริการ

ผูอนุมัติ

รอยละของผลงาน/นวัตกรรมที่มีการเผยแพร
นวัตกรรมใหมดานบริการ

คติ อาภากุลอนุ
(นายคติ อาภากุลอนุ)
ผูอํานวยการสวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รอยละ 100

พงษสิทธิ์ สุโมตยกุล
(นายพงษสิทธิ์ สุโมตยกุล)
ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
 เงินงบประมาณ 2,000,000
บาท
□ เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น
บาท
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
53332
นายคติ อาภากุลอนุ
ตําแหนง
โทรศัพท
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
53332
นายคติ อาภากุลอนุ
ตําแหนง
โทรศัพท
ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
53212
นายพงษสิทธิ์ สุโมตยกุล
ตําแหนง
โทรศัพท
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
Process : รอยละความสําเร็จของ รอยละ
การดําเนินงาน
10
รอยละ
รอยละ

2

2

2

2

รอยละ

Outcome :
จํานวนผูไดรับรางวัล/หนวยงานที่
ไดรับรางวัล
รอยละของผลงาน/นวัตกรรมที่มี
การเผยแพร

ฉบับ
เรื่อง
ราย
รอยละ

2

2

2

2

2

15

15

2

15

รอยละ

Output :
ประกาศสงผลงาน
จํานวนผลงานที่สงเขาประกวด

100

10

รอยละ

6. จัดใหมีการนําเสนอผลงานที่ผานการคัดเลือก (รอยละ 15)

รวมทั้งสิ้น

15
1

1
20

20

10

10

100

100

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

หมวด ค ผูดําเนินงาน

หมวด ข โครงการ

หมวด ก ความเชื่อมโยง

โครงการตามยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการ จัดการความรูของกรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตรกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตรกรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธที่ 4.5.1
ยุทธศาสตรสํานัก/ศูนย/กลุม/ภาค ที่
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณที่ใชตามแผนงาน
ผูจัดทําโครงการ (ผูปฎิบัติงาน)
ผูรับผิดชอบหลัก (หัวหนาสวน/ฝาย/กลุม)
ผูอนุมัต(ิ ผูอํานวยการสํานัก/ศูนย/กลุม/ภาค)
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก (สํานัก และสวน/ฝาย)
กิจกรรมหลัก
โครงการการจัดการองคความรูของกรมสรรพสามิต : สนับสนุนแผนยุทธศาสตร บทบาท/ภารกิจของ
กรมฯ และการประเมินสมรรถนะหลัก/สมรรถนะตามสายงาน 3 องคความรู
1. องคความรูดานภาษีสรรพสามิต
2. ความรูการพัฒนาคุณภาพ/การบริหารงานในองคกร
3. องคความรูรองรับนโยบาย
ไทยแลนด 4.0

ผูรับผิดชอบหลัก
การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ
พัฒนาองคกรสูรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
พัฒนาบุคลากรให ้มีทก
ั ษะทีหลากหลาย พร ้อมสร ้างขวัญกําลังใจให ้บุคลากร

คติ อาภากุลอนุ
(นายคติ อาภากุลอนุ)
ผูอํานวยการสวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อใหมีการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร
ผูอนุมัติ
จํานวนองคความรูที่ไดรับการเผยแพร
บุคลากรของกรมสรรพสามิตเกิดการเรียนรูและพัฒนา ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
เงินงบประมาณ
บาท  เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น
2,000,000 บาท
นางสาวศิระกาญจน กาญจนภักดิ์
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นายคติ อาภากุลอนุ
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
นายพงษสิทธิ์ สุโมตยกุล
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
Process : รอยละความสําเร็จของการ รอยละ
35
35
ดําเนินงาน

Output :
จํานวนครั้งในการจัดการองคความรู
Outcome :
จํานวนองคความรูที่ไดรับการเผยแพร

ครั้ง
องคความรู

1

1

พงษสิทธิ์ สุโมตยกุล
(นายพงษสิทธิ์ สุโมตยกุล)
ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท
โทรศัพท
โทรศัพท

ก.ค.

53312
53331
53212
ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
30

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

1

3
3

3

