
 
 
 

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   

ด้านการสร้างขวญัก าลังใจให้บุคลากร จ านวน 1 โครงการ 

 โครงการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมสรรพสามิต 

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย จ านวน 2 โครงการ 

 
(1) โครงการพัฒนาทักษะดิจิทลั 
(2) โครงการจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต 

 



เปาหมายกระทรวงการคลังที่ 6 การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ ผูจัดทํา ชื่อ นางสาวมลฤดี ทรงปญญา
ยุทธศาสตรกระทรวงการคลังที่ 6 การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ (ผูปฏิบัติงาน) ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ยุทธศาสตรกรมสรรพสามิตที่ 4 พัฒนาองคกรสูระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท 542421

กลยุทธที่ 4.3.2 สงเสริมสมรรถนะบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางขวัญและกําลังใจ
ยุทธศาสตรสํานัก ที่ 5.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน

วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนความสามัคคี สรางสัมพันธภาพอันดี สรางความผาสุกและความผูกพัน ผูรับผิดชอบหลัก ชื่อ นางสาวปาณิสรา เกษรบัว
ของบุคลากรใหเกิดขึ้นในองคกร (หัวหนาสวน/กลุม/ฝาย) ตําแหนง ผูอํานวยการสวนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. เพื่อใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจ สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย โทรศัพท 542401
ที่กรมสรรพสามิตกําหนดไว
3. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับความรู ประสบการณที่มีประโยชน สามารถนําไปปรับใชในการ   
ดํารงชีวิตและ  การปฏิบัติงานใหเกิดศักยภาพที่ดี
4. เพื่อสงเสริมและเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุที่มีศักยภาพใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผูอนุมัติ ชื่อ นางสาวนิตยา โสรีกุล

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome) จํานวนผูเขารวมกิจกรรมไมต่ํากวารอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย (ผอ.สํานัก) ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลที่คาดวาจะไดรับ บุคลากรภายในองคกรเกิดความพึงพอใจตอสวัสดิการที่ไดรับ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีขวัญกําลังใจ โทรศัพท 542002

ในการปฏิบัติงาน
งบประมาณที่ใชตามแผนงาน  เงินงบประมาณ

 เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถ่ิน
 อื่นๆ

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก สวนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคค  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด หนวยนับ รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ดําเนินการรวบรวมขอมูลรายละเอียดจาก
กิจกรรมที่ดําเนินการ

รอยละ 10 10
20

2.เสนอกรมอนุมัติการจัดทําโครงการและ
งบประมาณ

10 10
20

3.ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ Process : รอยละ รอยละ
 - การตรวจสุขภาพประจําป
 - กิจกรรมอื่นๆ ตามมาตรการและหรือ
นโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)

4.ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ 10 10

โครงการตามยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการเสริมสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมสรรพสามิต

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

5

Process : รอยละ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน

5 5 405 5 5 5 5



โครงการเสริมสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมสรรพสามิต
5.สรุปรายงานการดําเนินโครงการ 10 10

Output : รายงานการดําเนิน
โครงการ

ฉบับ 1 1

Outcome : ความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกิจกรรมไมต่ํา
กวารอยละ 80

รอยละ 80 80



เปาหมายกระทรวงการคลังที่ 6 การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ ผูจัดทํา ชื่อ นายคติ อาภากุลอนุ
ยุทธศาสตรกระทรวงการคลังที่ 6 การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ (ผูปฏิบัติงาน) ตําแหนง ผูอํานวยการสวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตรกรมสรรพสามิตที่ 4 พัฒนาองคกรสูระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท

กลยุทธที่ 4.3.1 พัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรสํานัก ที่ 1.5 พัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิตใหมีกรอบความคิด(Digital mindset)และทักษะ (Digital Skill) ผูรับผิดชอบหลัก ชื่อ นายคติ อาภากุลอนุ
ที่จําเปนที่จะสนับสนุนการดําเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคคลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐ (หัวหนาสวน/กลุม/ฝาย) ตําแหนง ผูอํานวยการสวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เปนรัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่ระบุไวในมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เร่ืองแนวทาง โทรศัพท

การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล
2. เพื่อใหกรมสรรพสามิตมีกําลังคนที่มีทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมและสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการปฏิบัติงานไดอยางรอบรู
3.เพื่อใหขาราชการและบุคลากรของกรมสรรพสามิตสามารถปรับตัวใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยี มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท และพฤติกรรมที่คาดหวัง

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome) รอยละของบุคลากรที่มีความรูความเขาใจและทักษะดิจิทัลเพิ่มขึ้นรอยละ 100
ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู ความเขาใจและฝกทักษะดานดิจิทัลที่เหมาะสมและสามารถ

ใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
งบประมาณที่ใชตามแผนงาน  เงินงบประมาณ ผูอนุมัติ ชื่อ นางสาวนิตยา โสรีกุล

 เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น (ผอ.สํานัก) ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

 เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ โทรศัพท

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก สวนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

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.

1. ประชุมประเมินผลความตองการพัฒนา
บุคลากร

รอยละ 20 20

2. กําหนดโครงการพัฒนาบุคลากร/ประมาณ
การคาใชจาย

20 20

3. ขออนุมัติดําเนินโครงการตามแผนงานตอ
ผูบริหาร

20 20

4. ดําเนินการจัดอบรม 5 1 1 3 2 2 1 3 2 20

5. ประเมินผลการจัดอบรม 5 1 1 3 2 2 1 3 2 20

Output

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด หนวยนับ

Process รอยละ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

Process รอยละ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

542002

รอยละ

โครงการตามยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

542711

542711



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.

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

จํานวนผูผานการ
ฝกอบรมตามเกณฑที่
กําหนด

รอยละ 80 80

รายงานผลการประเมิน
ทักษะดานดิจิทัลของ
บุคลากรกรมสรรพสามิต

ฉบับ 1 1

Outcome
รอยละของบุคลากรที่มี
ความรูความเขาใจและ
ทักษะดิจิทัลเพิ่มขึ้นรอย
ละ 100

รอยละ 100 100



เปาหมายกระทรวงการคลังที่ 6 การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ ผูจัดทํา ชื่อ นางสาวศิระกาญจน กาญจนภักดิ์
ยุทธศาสตรกระทรวงการคลังที่ 6 การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ (ผูปฏิบัติงาน) ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ยุทธศาสตรกรมสรรพสามิตที่ 4 พัฒนาองคกรสูระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท 542718

กลยุทธที่ 4.3.1 พัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรสํานัก/ศูนย/กอง/กลุม/ภาค ที่  - 

วัตถุประสงค เพื่อใหมีการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร ผูรับผิดชอบหลัก ชื่อ นายคติ อาภากุลอนุ
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome) จํานวนองคความรูที่ไดรับการเผยแพร (หัวหนาสวน/กลุม/ฝาย) ตําแหนง ผูอํานวยการสวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผลที่คาดวาจะไดรับ โทรศัพท 542711

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน  เงินงบประมาณ ผูอนุมัติ ชื่อ นางสาวนิตยา โสรีกุล
 เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถ่ิน 2,000,000 บาท (ผอ.สํานัก) ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
 อื่นๆ โทรศัพท 542002

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก สวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรมหลัก 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.

โครงการการจัดการองคความรูของกรม
สรรพสามิต : สนับสนุนแผนยุทธศาสตร 
บทบาท/ภารกิจของกรมฯ และการประเมิน
สมรรถนะหลัก/สมรรถนะตามสายงาน 3 องค
ความรู

Process : รอยละ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

1. องคความรูดานภาษีสรรพสามิต

2. ความรูการพัฒนาคุณภาพ/การบริหารงาน
ในองคกร

3. องคความรูรองรับนโยบายไทยแลนด 4.0

Output : จํานวนครั้ง
ในการจัดการองค
ความรู

ครั้ง 1 1 1 3

Outcome : จํานวน
องคความรูที่ไดรับการ
เผยแพร

จํานวน 3 3

35

โครงการตามยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการจัดการความรูของกรมสรรพสามิต

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

100

บุคลากรของกรมสรรพสามิตเกิดการเรียนรูและพัฒนา ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 4

35รอยละ 30


