๑

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๑

บทสรุปผู้บริหาร
กรมสรรพสามิต เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรโดยยึดแนวทางระบบราชการ
4.0 เป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ คานึงถึงความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพ มุ่งพัฒนา
บุคลากรทุกระดับให้ เป็นมืออาชีพและเป็นคนดี มีความสุขภายใต้วัฒนธรรมการทางานที่มีมาตรฐาน
โปร่งใส รับผิดชอบ รวดเร็ว เรียบง่าย สร้างความพึงพอใจตามค่านิยม STARS ไปพร้อมกับการพัฒนาตาม
มาตรฐานความสาเร็ จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)
ดังนั้น จึงจัดทารายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ประจาปี
2564 เสนอผู้บริหารกรมสรรพสามิตรับทราบ เพื่อประกอบการกาหนดทิศทาง นโยบาย แผนการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์
ของกรมสรรพสามิต และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการกรมสรรพสามิต อันจะส่งผลให้
กรมสรรพสามิตบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วดั การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามมาตรฐานความสาเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการรายงาน
๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
๒. เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริ หารทรัพยากร
บุคคลของข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ
การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิข์ องการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลเชิงสถิติทั้งในส่วนของข้อมูลกาลังคน ข้อมูลผลการปฏิบัตริ าชการ
และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
2.๒ นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.๓ ปัญหาและอุปสรรค
2.๔ ข้อเสนอแนะ
การจัดทารายงานประจาปีเสนอกรมทราบภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

๑

รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (๒๐ คะแนน)
๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน)
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2560 - 2564
(สามารถแนบเอกสารขนาด A๔ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ

ประเด็นที่มุ่งให้ความสาคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นที่ ๑
ปีที่ ๑
การก าหนดแนวทางการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ให้มี ศั กยภาพ เพื่อรองรับ ปีที่ ๒
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

- การบริหารงานภายใต้แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ
- การบริหารงานภายใต้แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ
- พัฒนาบทบาทสานักบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็น HR เชิงกลยุทธ์

ปีที่ ๓

- การบริหารงานภายใต้แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ
- พัฒนาบทบาทสานักบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็น HR เชิงกลยุทธ์

ปีที่ 4

- การบริหารงานภายใต้แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ
- พัฒนาบทบาทสานักบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็น HR เชิงกลยุทธ์

ปีที่ 5

- การบริหารงานภายใต้แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ
- พัฒนาบทบาทสานักบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็น HR เชิงกลยุทธ์

ประเด็นที่ ๒
ปีที่ ๑
การมุ่ ง พั ฒ นาบุ ค ลากร
ทุ ก ร ะ ดั บ ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
คว า ม ช า น า ญ มี ค ว า ม
เป็นมืออาชีพ
ปีที่ ๒

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักของระบบสมรรถนะเต็มรูปแบบ
- พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูงที่จาเป็นต่อภารกิจกรมฯ
- พัฒนาบทบาทผู้บริหารให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักของระบบสมรรถนะเต็มรูปแบบ
- พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูงที่จาเป็นต่อภารกิจกรมฯ
- พัฒนาบทบาทผู้บริหารให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์

๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ

ประเด็นที่ 3
การสร้ า งวั ฒ นธรรมของ
การท างานที่ มี ม าตรฐาน
มีความรับผิดชอบ รวดเร็ว
เรี ย บ ง่ า ย ส ร้ า ง ค ว า ม
พึงพอใจ และความผูกพัน
ให้แก่บุคลากร

ประเด็นที่มุ่งให้ความสาคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีที่ ๓

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักของระบบสมรรถนะเต็มรูปแบบ
- พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูงที่จาเป็นต่อภารกิจกรมฯ
- พัฒนาบทบาทผู้บริหารให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์

ปีที่ 4

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักของระบบสมรรถนะเต็มรูปแบบ
- พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูงที่จาเป็นต่อภารกิจกรมฯ
- พัฒนาบทบาทผู้บริหารให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์

ปีที่ 5

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักของระบบสมรรถนะเต็มรูปแบบ
- พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูงที่จาเป็นต่อภารกิจกรมฯ
- พัฒนาบทบาทผู้บริหารให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์

ปีที่ ๑

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มระดับความผูกพันของบุคลากร

ปีที่ ๒

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มระดับความผูกพันของบุคลากร

ปีที่ ๓

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มระดับความผูกพันของบุคลากร

ปีที่ 4

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มระดับความผูกพันของบุคลากร

ปีที่ 5

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มระดับความผูกพันของบุคลากร

ประเด็นที่ 4
ปีที่ ๑
การส่งเสริมให้เป็นองค์กร
ที่ ขั บ เ ค ลื่ อ น ด้ ว ย ก า ร
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ น วั ต ก ร ร ม ปีที่ ๒
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปีที่ ๓

พัฒนาระบบการบริหารองค์ความรู้ และสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปีที่ 4

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ปีที่ 5

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ

ประเด็นที่มุ่งให้ความสาคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นที่ 5
ปีที่ ๑
การพั ฒ นาระบบบริ ห าร
จั ด การก าลั ง คน เพื่ อ เพิ่ ม ปีที่ ๒
ขี ด ความสามารถในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
ปีท่ี ๓

ประเด็นที่ 6
การก าหนดแนวทางการ
บ ริ ห า ร ค่ า ต อ บ แ ท น
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ด้ ว ยความโปร่ ง ใสและ
เป็นธรรม

- พัฒนากาลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมฯ
- พัฒนากาลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมฯ
- ยกระดับมาตรฐาน สรรหา บรรจุและแต่งตั้งภายในกรมฯ
- พัฒนากาลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมฯ
- ยกระดับมาตรฐาน สรรหา บรรจุและแต่งตั้งภายในกรมฯ

ปีที่ 4

- พัฒนากาลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมฯ
- ยกระดับมาตรฐาน สรรหา บรรจุและแต่งตั้งภายในกรมฯ

ปีที่ 5

- พัฒนากาลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมฯ
- ยกระดับมาตรฐาน สรรหา บรรจุและแต่งตั้งภายในกรมฯ

ปีที่ ๑
ปีที่ ๒

พัฒนาประสิทธิผลของระบบบริหารผลงาน

ปีที่ ๓

พัฒนาประสิทธิผลของระบบบริหารผลงาน

ปีที่ 4

พัฒนาประสิทธิผลของระบบบริหารผลงาน

ปีที่ 5

พัฒนาประสิทธิผลของระบบบริหารผลงาน

ประเด็นที่ 7
ปีที่ ๑
การพั ฒ นาระบบบริ ห าร
จั ด ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เท ศ ท รั พ ย า ก ร ปีที่ ๒
บุค คล การบริหารจั ดการ
คว า ม รู้ เพื่ อ ส นั บ ส นุ น
การปฏิบัติงาน
ปีท่ี ๓

น าระบบสารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์กรมฯ

ปีที่ 4

น าระบบสารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์กรมฯ

ปีที่ 5

น าระบบสารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์กรมฯ

น าระบบสารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์กรมฯ
น าระบบสารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์กรมฯ

๔
๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากาลัง (๑๕ คะแนน)
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑) แผนอัตรากาลังของส่วนราชการ
(น้าหนักร้อยละ ๓.๗๕)

๓

๑. ใช้แผนอัตรากาลังของอดีตที่ผ่าน โดยไม่มีข้อมูลการ
วิเคราะห์อัตรากาลังที่ส่วนราชการต้องการ (๑ คะแนน)
๒. มีข้อมูลการวิเคราะห์อัตรากาลัง เพื่อจัดทาแผนกรอบ
อัตรากาลังประจาปีที่ส่วนราชการต้องการ และนาไปสู่การ
กาหนดจานวน ประเภท และระดับตาแหน่ง เสนอ อ.ก.พ.
กระทรวงพิจารณา (๒ คะแนน)
๓. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากาลัง
อย่างต่อเนื่อง และนาไปสู่การกาหนดจานวน ประเภท และ
ระดับตาแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๓ คะแนน)

๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
(น้าหนักร้อยละ ๓.๗๕)

2

๑. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแต่งตัง้
อย่างไม่เป็นทางการชัดเจน (๑ คะแนน)
๒. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัตรากาลั ง โดยมี อัต ราว่า งเกิน กว่า ร้อยละ ๖ ของกรอบ
อัตรากาลัง (๒ คะแนน)
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัต ราก าลั ง โดยมี อั ต ราว่ า งไม่ เกิ น ร้ อ ยละ ๖ ของกรอบ
อัตรากาลัง (๓ คะแนน)

๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียม
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ
(น้าหนักร้อยละ ๓.๗๕)

๓

๑) มีแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) ของ
ตาแหน่งงานสาคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วนราชการ
(๑ คะแนน)
๒) มีแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development
Plan) สาหรับตาแหน่งสาคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วน
ราชการ (๒ คะแนน)
๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้
ได้มาซึ่งกลุ่มบุคคลที่มที ักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดทา
แผนพัฒนา รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ
เพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ (๓ คะแนน)

๕
๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากาลัง (ต่อ)
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๔) แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุก
ระดับเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ
(น้าหนักร้อยละ ๓.๗๕)

๓

๑. กาหนดตาแหน่งหลักที่ต้องการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ พร้อมเกณฑ์คุณสมบัติที่เหมาะสมสาหรับ
ตาแหน่งหลักดังกล่าว (Success Profile) (๑ คะแนน)
๒. ประเมินสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งหลักกับบุคลากร
ผู้มีสิทธิทุกคน เพื่อจัดทาแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
อย่างเป็นระบบ (๒ คะแนน)
๓. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ (๓ คะแนน)

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน)
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๕) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม
และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร
(Productivity)
(น้าหนักร้อยละ ๖.๖๗)

๒

๑. มีรายงานต้นทุนรวม และต้นทุนกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับ
บุคลากรของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด (๑ คะแนน)
๒. เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนของปีงบประมาณปัจจุบัน
กับปีงบประมาณที่ผา่ นมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถงึ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว (๒ คะแนน)
๓. จัดทาแผนเพิม่ ประสิทธิภาพกาลังคน ประจาปีงบประมาณ
พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจน
(สามารถวัดผลได้) เพื่อนาไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพกาลังคนใน
รอบปีงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกล่าวได้รบั ความ
เห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ (๓ คะแนน)

๖) ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุ ค คลมี ค วามถู ก ต้ อ ง พร้ อ มที่ จ ะ
นาไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ
(น้าหนักร้อยละ ๖.๖๗)

๓

๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลของส่วนราชการ (๑ คะแนน)
๒. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอและทันท่วงที (๒ คะแนน)
๓. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส่วนราชการสามารถเชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของสานักงาน
ก.พ. และข้อมูล ณ ๑ เมษายน มีความถูกต้องตรงกัน
(๓ คะแนน)

๖

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ)
รายการ
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
(น้าหนักร้อยละ ๖.๖๗)

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๓

๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน)
๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้อย่างน้อย ๓ ระบบ
ดังนี้ (๒ คะแนน)
๒.๑ ......ระบบสรรหา........................................................
๒.๒ ......ระบบโครงสร้าง...................................................
๒.๓ ……ระบบประเมิน...............………………………………...
๓. มีการนาข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานในระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามข้อ ๒ มาปรับปรุงให้การใช้ระบบ
สารสนเทศในรอบปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓ คะแนน)

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน)
รายการ
๘) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(น้าหนักร้อยละ ๑๐)

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๓

๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตาม ว.๒๐/๒๕๕๒ (๑ คะแนน)
๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือ
มาตรฐานงาน (Job Standard) ของตาแหน่งตามที่กาหนด
(๒ คะแนน)
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจาแนกความแตกต่างและจัดลาดับ
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ โดยถูกนาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ (๓ คะแนน)
เพื่อการเลื่อนเงินเดือน
เพื่อการพัฒนาบุคลากร
เพื่อกาหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ
เพื่อกาหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ
ข้าราชการ/สานัก กอง/องค์กร
อื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................................

๗

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ)
รายการ
๙) สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการ
(น้าหนักร้อยละ ๑๐)

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๒

๑. มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge
Management) ภายในของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง
(๑ คะแนน)
๒. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job
Training) ของบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือการถ่ายโอน
ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการอย่างมีแบบแผน
โดยเฉพาะองค์ความรู้ในภารกิจหลัก และรวบรวมเป็น
ข้อมูลองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิ านรุ่นต่อไป (๒ คะแนน)
๓. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้ใน
ระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหน้างาน เพื่อให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
การปฏิบัติงาน และนาไปใช้ในการปรับปรุงระบบการสอนงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน)

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน)
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑๐) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล
(น้าหนักร้อยละ ๑๐)

๓

๑. มีการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กาหนดในกฎ ก.พ.
ระเบียบ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน ก.พ. (๑ คะแนน)
๒. การพิจารณาตามข้อ ๑ เป็นการพิจารณาโดยคานึงถึงระบบ
คุณธรรมเป็นสาคัญ (ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ) (๒ คะแนน)
๓. จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม โดย
กลไกที่ส่วนราชการใช้มีดังต่อไปนี้ (๓ คะแนน)
๓.๑ การจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรกรมสรรพสามิต
๓.๒ จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1713
เพื่อสอบถามข้อมูลและการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึง
Hotline สายตรงผูบ้ ริหาร

๘

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ)
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑๑) บทบาทของผู้นาองค์กรต่อการ
ดาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อ
ตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อการกากับดูแลองค์กร
ที่ดี (น้าหนักร้อยละ ๑๐)

๓

ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้ (ข้อละ ๑ คะแนน)
โปรดระบุจานวนเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการในรอบปี
(ระบุเรื่อง และจานวนข้าราชการที่ร้องทุกข์แยกตาม
ประเภทเรื่องที่ร้องทุกข์)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไม่มีเรื่องร้องทุกข์
ของข้าราชการกรมสรรพสามิต
๑. ผู้นาองค์กรมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ
เพื่อส่งเสริม กากับ และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม
๑.๑ ผู้นาองค์กรได้ประกาศเจตจานงสุจริตในการ
บริหารราชการเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหาร
ราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลปฏิบัตงิ านด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งร่วมต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งยังได้ประกาศนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดี ผู้บริหารได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี
มาโดยตลอด เพื่อให้บุคลากรได้ประพฤติปฏิบตั ิตามและ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและค่านิยม
ร่วมกัน มีการนานโยบายมาสู่การปฏิบัติด้วยการปรับปรุง
กระบวนงานต่าง ๆ มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายใน กรม
สรรพสามิตที่ดียงิ่ ขึ้น โดยผู้นาองค์กรได้ประกาศมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประกาศมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
และการรับสินบน และประกาศมาตรการป้องกันและ
จัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือ
รับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับบริบทและ
บทบาทภารกิจของกรมสรรพสามิต โดยผู้บริหารได้
กาหนดการกากับติดตามรายงานผลการดาเนินการตาม
มาตรการอย่างต่อเนื่อง และให้มีการทบทวนความเสี่ยงทุก
ปีงบประมาณ นอกจากนีผ้ ู้บริหารส่งเสริมกลไกการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตด้วยโครงการกรมสรรพสามิต
คุณธรรม โครงการสรรพสามิตใสสะอาด โครงการตาม
นโยบายกากับดูแลองค์การที่ดี โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม

๙
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โครงการ
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และโครงการตามแผนการอุปถัมภ์
คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ
๑.๒ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสานึกและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้ง
ความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกับกฎหมาย โดยการจัดโครงการฝึกอบรมและ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้
เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”
โครงการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิต
หลักสูตรการดาเนินการทางวินัย รุ่นที่ ๑ และโครงการ
ฝึกอบรม
๒. สาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เป็นต้นผูน้ า
องค์กรมีส่วนร่วมอย่างไร ในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะหรือสมรรถนะสูงให้อยู่กับองค์กร และการพัฒนาผูน้ า
ในอนาคตขององค์กรเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
ส่งเสริมความก้าวหน้าแก่กลุ่มข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิส์ ูง (HiPPS) โดยจัดสรรสิ่งจูงใจให้ได้รับการเลื่อน
เงินเดือนกรณีพิเศษ มีการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นระดับ
ชานาญการพิเศษ และมอบหมายงานพิเศษให้ดาเนินการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพและช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกรม
สรรพสามิต นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้บุคลากรผู้มีสมรรถนะ
สูงเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนา
ศักยภาพความเป็นผู้นาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปฏิบัติงาน พร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลงในอนาคต อีกทั้ง
ส่งเสริมให้มีโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาความรู้และทักษะของผูน้ าในอนาคตขององค์กร
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
ฝึกอบรม หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ ๑๐
โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๒๐ โครงการอบรม

๑๐
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
หลักสูตร “ผู้นายุคใหม่” รุ่นที่ ๘ และการศึกษาอบรม
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) เป็นต้น
๓. ผู้นาองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไรในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการมี
ส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้นาองค์กรได้กาหนดนโยบายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์
ให้มีศักยภาพ มุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ
และเป็นคนดีมีความสุขเปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบคณะ
บุคคลต่าง ๆ เช่น คณะทางานโครงการองค์กรคุณธรรม
โปร่งใส ไร้ทจุ ริตประจากรมสรรพสามิต คณะทางาน
ประจากลุ่มงานต่าง ๆ ในศูนย์สรรพสามิตใสสะอาด
คณะกรรมการด้านการกากับดูแลองค์การที่ดี เป็นต้น
เพื่อแสดงถึงมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในระดับองค์การ บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนเก่งและดี
อีกทั้งยังตอบสนองนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม นอกจากนี้ยังมีการจัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้าราชการร่วมกัน
ระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายนอก
และภายในองค์กร นาไปสู่การกาหนดแนวทางการปฏิบัติ
งานต่าง ๆ เช่น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
ความรู้ของกรมสรรพสามิตเรื่อง ปลดล็อกความคิด พิชิต
สารพันปมประเด็นกฎหมายและระเบียบการบริหารการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ และโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างฐานความรู้
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นต้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนวินัยและ
จริยธรรม กรมสรรพสามิต ได้จดั ทาแผนงาน/โครงการ
ต่าง ๆ ทีส่ อดคล้องกับภารกิจในด้านวินัยและจริยธรรม
โดยมีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายทุกแผนงาน/
โครงการ ดังนี้
๑. โครงการสรรพสามิตใสสะอาด
๒. โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม

๑๑
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
๓. โครงการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
๔. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕. กาหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน
จากการปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับบริบทและบทบาท
ภารกิจของกรมสรรพสามิต
๖. แผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย
๗. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ และการคัดเลือกผู้ประพฤติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๘. ตรวจสอบประวัติข้าราชการที่ถูกดาเนินการทาง
วินัยและได้รับโทษทางวินัย
๙. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๒๕๖๔ ภายใต้
กรอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน
๑๐. ตัวชี้วัดเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๑. โครงการแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ

๑๒

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการทางานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (๒๐ คะแนน)
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑๒) สภาพแวดล้อมในการทางาน
(น้าหนักร้อยละ ๑๕)

๓

๑. จัดให้มีอุปกรณ์และกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน
เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
(๑ คะแนน)
๒. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่ ะท้อนภาพการทางานของ
ส่วนราชการโดยสามารถดาเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ
แต่กิจกรรมที่ดาเนินการมีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ฯ (๒ คะแนน)
๓. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่ ะท้อนภาพการทางานของ
ส่วนราชการโดยสามารถดาเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ
และกิจกรรมที่ดาเนินการมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ฯ (๓ คะแนน)

๑๓) ระบบการทางานที่เอื้อประโยชน์
ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลกับ
องค์กร
(น้าหนักร้อยละ ๕)

๕

ให้ส่วนราชการอธิบายระบบวิธีการทางานที่สามารถช่วยให้
บุคลากรสามารถทางานได้เต็มศักยภาพ สามารถสร้างสรรค์
และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้กับส่วนราชการ ทั้งนี้ ตาม
ผลการดาเนินการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของส่วนราชการ ในมิติด้านการทางาน
มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อผลลัพธ์ของ
องค์กร ผ่านการสารวจความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กรประจาปี และระบบสารวจความพึงพอใจ
อัจฉริยะ (Excise Smart Survey) เปิดโอกาสให้บุคลากร
เสนอแนะประเด็นความผูกพัน และนาผลสารวจดังกล่าวไป
ประกอบการเสนอนโยบายด้านสวัสดิการตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากร และมีการสารวจความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็น
การดาเนินการตามโครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (2565 - 2569) เพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยนากรอบมาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) 5 มิติ ได้แก่

๑๓
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทางานและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทางาน
มาดาเนินการ ผลที่ได้จากการสารวจจะนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการกากับและประเมินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลต่อไป นอกจากนี้กรมยังได้กาหนดกิจกรรม
CSR และ CRM เป็นตัวชี้วัดสาคัญขององค์กรและส่งเสริม
ดาเนินกิจกรรมทุกหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต ทาให้
เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมและสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑๔

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิด์ า้ นการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒.๑ ข้อมูลเชิงสถิติทั้งในส่วนของข้อมูลกาลังคน ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ข้อมูลกาลังคนของส่วนราชการ
ปี ๒๕๖4
จานวน สัดส่วน

ปี ๒๕๖3
จานวน สัดส่วน

ปี ๒๕๖2
จานวน สัดส่วน

๓,๑๘๓

๕๐.๐๖

๓,๕๘๕

๕๔.๑๖

3,231

51.54

๒) ลูกจ้างประจา

๑๖๗

๒.๖๓

๑๘๕

๒.๗๙

203

3.24

๓) ลูกจ้างชั่วคราว

๒,๒๘๕

๓๕.๙๓

2,126

33.91

๔) พนักงานราชการ

๗๒๔

๑๑.๓๘

709

11.31

รายการ
๒.๑.๑ อัตรากาลังคน
๑) ข้าราชการ

๒,๒๕๓ ๓๔.๐๔
๕๙๖

๙.๐๑

ผลรวมกาลังคน
๖,๓๕๙ ๑๐๐.๐๐ 6,269 100.00 6,๕๗๐ 100.00
๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวของข้าราชการ
๑) การเข้ารับราชการ
68 100.00 ๑๓๓ 100.00 2๑๑ 100.00
- บรรจุใหม่
5๐
73.53 ๑๑๐ ๘๒.๗๑ ๑๖๓ 77.25
- รับโอน
17
25.00
๒๓
๑๗.๒๙
4๘
22.75
- บรรจุกลับ
1
1.47
0
0
0
0
- การเข้ารับราชการตาม
0
0
0
0
0
๐
มาตรา ๕๖
๒) การสูญเสียข้าราชการ
- ลาออก
- ให้โอน
- เกษียณอายุ
- อื่น ๆ (ตาย, ไล่ออก,
ลาออก)

๒๓๔
๓1
7
๑๗๘
18

100.00
๑๓.๒๕
๒.๙๙
๗๖.๐๗
๗.๖๙

๒๑๐
๓๒
๙
๑๖๐
๙

100.00
25.87
2.80
68.53
2.80

187
42
7
136
2

100.00
22.46
3.74
72.73
1.07

๑๕

ข้อมูลข้าราชการของส่วนราชการ
รายการ

ปี ๒๕๖4
กรอบ จานวน อัตรา
ที่มี
(คน)
ว่าง

๑. บริหาร

ปี ๒๕๖3
ปี ๒๕๖2
กรอบ จานวน อัตรา กรอบที่ จานวน อัตรา
ที่มี
(คน)
ว่าง
มี
(คน)
ว่าง

๕

๕

๐

๕

๕

๐.๐๐

5

4

20.00

๑๐๖

๑๐๖

๐

๑๐๖

๘๘

๑๖.๙๘

106

106

0.00

๓. วิชาการ

๑,๘๔๖

๑,๖๒๗

๑๑.๘๖ ๑,๘๔๖ ๑,๖๑๒ ๑๒.๖๘ 1,846 1,693

๔. ทั่วไป

๑,๖๑๔

๑,๔๔๕

๑๐.๔๗ ๑,๖๒๘ ๑,๔๑๔ ๑๓.๑๔ 1,641 1,428 12.98

รวม

๓,๕๗๑

๓,๑๘๓

๑๐.๘๗ ๓,๕๘๕ ๓,๑๑๘ ๑๓.๐๐ 3,598 3,231 10.20

๒. อานวยการ

8.29

ข้อมูลโครงสร้างอายุของข้าราชการของส่วนราชการ
จานวนข้าราชการ (คน)
ช่วงอายุ (ปี)

ปี ๒๕๖4

ปี ๒๕๖3

ปี ๒๕๖2

<= ๒๔

ผู้หญิง
๑๓

ผู้ชาย
๔

ผู้หญิง
๑๗

ผู้ชาย
๖

ผู้หญิง
12

ผู้ชาย
8

๒๕-๒๙

๑๑๑

๔๖

๑๑๑

๔๕

79

40

๓๐-๓๔

๒๒๖

๗๒

๒๔๒

๗๕

218

65

๓๕-๓๙

๓๕๐

๙๘

๓๖๕

๑๐๒

88

346

๔๐-๔๔

๔๑๑

๑๐๙

๓๖๕

๑๐๒

322

110

๔๕-๔๙

๒๒๐

๑๒๓

๒๐๓

๑๔๓

208

153

๕๐-๕๔

๒๑๙

๒๗๕

๒๑๗

๓๒๒

218

400

>=๕๕

๒๙๓

๖๑๓

๒๕๘

๕๔๕

298

666

รวม

๑,๘๔๓

๑,๓๔๐

๑,๗๗๘

๑,๓๔๐

1,443

1,788

ปี ๒๕๖4

จานวน (คน)
ปี ๒๕๖3

ปี ๒๕๖2

๕๔
๑๓
๖๗

๕๑
๑๓
๖๔

50
14
64

จานวนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่
รายการ
๑. ข้าราชการ
๒. พนักงานราชการ
รวม

๑๖

ข้อมูลด้านงบประมาณการใช้จ่าย
รายการ
๒.๕.๑ งบประมาณตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร ว ม ข อ ง ส่ ว น
ราชการ (ล้านบาท)
งบประมาณรายจ่ า ยประเภท
งบบุคลากร (ล้านบาท)
๒.๕.๒ ข้อมู ล รายงานต้ น ทุ น รวมแยก
ตามแหล่งเงิน (เบิกจ่ายจริง)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
ค่ า เ สื่ อ ม ร า ค า แ ล ะ ค่ า ตั ด
จาหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ต้นทุนในการผลิตอื่น
รวมต้นทุนผลผลิต

ปี ๒๕๖๔
มูลค่า
สัดส่วน

ปี ๒๕๖๓
มูลค่า
สัดส่วน

ปี ๒๕๖๒
มูลค่า
สัดส่วน

2,541.9768

๑๐๐.๐๐

2,356.2299

๑๐๐.๐๐ 2,561.3275 100.00

1,521.6043

๕๙.๘๖

1,564.1832

๖๖.๓๘ 1,500.6292 58.59

1,563.4894
2.9420
15.0194
198.8961

๖๒.๘๒
๐.๑๒
๐.๖๐
๗.๙๙

1,562.9487
3.2676
27.9112
๒๑๙.๖๙๗๐

๖๒.๐๔ 1,550.4427 64.47
๐.๑๓
5.0152 0.20
๑.๑๑
26.7295 1.08
๘.๗๒ 252.1390 10.16

708.3252

๒๘.๔๖

๗๐๓.๔๓๖๐

0.1338

๐.๐๑

๒๗.๙๒

636.9298 25.66

๒,๔๘๘.๘๐๕๙
๑๐๐.๐๐
ปี ๒๕๖๔

๒.๐๒๔๒
๐.๐๘
๐.๐๐๐๐
๐.๐๐
๒,๕๑๙.๒๘๔๗ ๑๐๐.๐๐
ปี ๒๕๖๓

10.5036 0.42
0.0000 0.00
2,481.76 100.00
ปี ๒๕๖๒

๓,๖๙๘,๓๙๖.๗๙

๓,๐๗๗,๐๒๙.๐๐๐๐

4,831,765.90๐๐

จานวนบุคลากรที่ใช้คานวณ (คน)

๔๓๓.๐๐๐๐

๓๐๓.๐๐๐๐

๕๒๐.0๐๐0

ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยด้ า นบริ ห าร
บุคลากร
ต้นทุนด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
จานวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
ต้นทุ นต่ อหน่ วยด้ านการพั ฒนา
ทรัพยากรบุคคล

๘,๕๔๑.๓๓๒๐

๑๐,๑๕๕.๒๑๑๒

๙,๒๙๑.๘๕๗๕

๑๒,๑๕๗,๒๖๘.๒๕๐๐

๗๑,๑๘๓,๕๕๘.๗๓๐๐

80,๗๔๓,367.1500

๒,๐๘๕.๐๐๐๐
๕,๘๓๐.๘๒๔๑

๙,๑๘๔.๐๐๐๐
๗,๗๕๐.๘๒๓๐

๑๑,๓๑๙.๐๐๐๐
๗,๑๓๓.๔๓๖๔

๒.๕.๓ ข้อมูลรายงานต้ นทุ นกิจกรรมย่ อย
เกี่ยวกับบุคลากร
ต้นทุนรวมด้านบริหารบุคลากร
(บาท)

๑๗

ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติราชการ
๑) ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดสาคัญตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการ
(ใช้ข้อมูลตามคารับรองการปฏิบัติราชการ)
รายการ
ตัวชี้วัดที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิด
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
- ผลการป้องกันและปราบปราม

หน่วยวัด

ปี 2564
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่ได้

คดี
ล้านบาท

332.50
17,701.00

472.22
25,703.00

ล้านบาท
ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

548,000.00
100.00

531,606.38
100.00

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

100.00

100.00

100.00

100.00

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

100.00

100.00

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

100.00

100.00

ตัวชี้วัดที่ 3 การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ร้อยละของการใช้
จ่ายงบประมาณ

100.00

85.17

ตัวชี้วัดที่ 4 ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
- โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ดาเนินคดีและเปรียบเทียบคดี
- โคงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีโดยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนมากขึน้

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

100.00

100.00

100.00

100.00

ตัวชี้วัดที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
และรายได้
- ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
- โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการ
จัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นราย
สินค้าและรายเดือน
- โครงการปฏิรูปการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีด้วยระบบ Direct Code
- โครงการปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทน
อุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบ
คอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ
- โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการ
ควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ามัน (Block Chain &
e - lock)
- โครงการจัดเก็บภาษีสนิ ค้าและบริการ
ที่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

๑๘
รายการ
- โครงการยกระดับการให้บริการข้อมูล
แก่ประชาชนและผุ้มีหน้าที่เสียภาษี
สรรพสามิตอย่างทันท่วงที
- โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
อัจฉริยะ
- โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ
กรมสรรพสามิต

หน่วยวัด
ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

ปี 2564
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่ได้
100.00
100.00
100.00

100.00

100.00

100.00

หมายเหตุ ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไม่มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสานักบริหารทรัพยากรบุคคล

๑๙
หน่วยวัด

ปี 2563
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่ได้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ร้อยละ

100.00

100.00

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดเก็บรายได้
- ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต

ล้านบาท

642,600.00

548,362.36

คดี

22,116

28,872

ล้านบาท

432.19

506.27

ร้อยละ

100.00

100.00

ระดับ

5

5

ร้อยละ

100.00

100.00

ร้อยละ

100.00

100.00

รายการ

ตัวชี้วัดที่ 3 การป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิด
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
- ผลการจับกุมผู้กระทาความผิดภาษี
สรรพสามิต
- จานวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี
ตัวชี้วัดที่ 4 การดาเนินงานซึ่งสนับสนุนโครงการ
National e - Payment
- ผลการจัดเก็บภาษีอากรผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
ตัวชี้วัดที่ 5 การดาเนินงานภายใต้นโยบาย : ประชา
รัฐสร้างไทย
- ระดับความสาเร็จของการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน 82 พื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 6 การดาเนินงานซึ่งสนับสนุนโครงการ
กระทรวงการคลังคุณธรรม
- ร้อยละความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ
ตัวชี้วัดที่ ๗ กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
- การประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ กยศ.
ในสังกัดกรมสรรพสามิตปฏิบตั ิตาม
มาตรา 42

หมายเหตุ ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสานักบริหารทรัพยากรบุคคล คือ ตัวชี้วัดที่ 6 การดาเนินงาน
ซึ่งสนับสนุนโครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม และตัวชี้วัดที่ 7 กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
(กยศ.)

๒๐

รายการ

หน่วยวัด

ปี 2562
เป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่ได้

ล้านบาท
คดี

๖๒๒,๖๐๐.00
๒๐,๔๙๕

๕๘๕,๔๐๘.00
๓๔,๖๕๖

ล้านบาท

๓๔๗.๔๒๐

๕๔๔.๐๔๒

ตัวชี้วัดที่ 2 การส่งเสริม E - Payment ภาครัฐ
(การจัดเก็บรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)
- การติดตั้งเครื่อง EDC ที่หน่วยรับเงิน

เครื่อง

๒๗๕

๔๑๗

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.1 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
3.2 รายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ
ร้อยละ

100.00
100.00

๖๔.๔๔
๙๑.๙๐

ร้อยละ

๘๐.00

๘๐.00

ตัวชี้วัดที่ ๑ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
- ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
- ผลการจับกุมผู้กระทาความผิดภาษี
สรรพสามิต
- จานวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี

ตัวชี้วัดที่ 4 โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม
- ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้อัตลักษณ์กรม
สรรพสามิตคุณธรรม

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสานักบริหารทรัพยากรบุคคล คือ ตัวชี้วัดที่ 4 โครงการ
กรมสรรพสามิตคุณธรรม

๒๑
๒) การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน
รอบ
ระดับผล
ช่วงคะแนน
การประเมิน/
การประเมิน
การประเมิน
ปีที่
90 - 100
๑/2564 ดีเด่น
ดีมาก
80 – 89.99

3.00 - 4.00

104

2,615

2.00 - 2.99

1

426

1.00 - 1.99

๐

21

พอใช้

60 – 69.99

0.01 - 0.99

๐

4

ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

ไม่ได้เลื่อน

๐

3

ดีเด่น

90 - 100

3.00 - 4.00

106

2,737

ดีมาก

80 – 89.99

2.00 - 2.99

๐

288

ดี

70 – 79.99

1.00 - 1.99

๐

14

พอใช้

60 – 69.99

0.01 - 0.99

๐

2

ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

ไม่ได้เลื่อน

๐

15

ดีเด่น

90 - 100

3.00 - 4.00

87

2,554

ดีมาก

80 – 89.99

2.00 - 2.99

12

417

ดี

70 – 79.99

1.00 - 1.99

0

27

พอใช้

60 – 69.99

0.01 - 0.99

0

6

ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

ไม่ได้เลื่อน

0

5

ดีเด่น

90 - 100

3.00 - 4.00

106

2,803

ดีมาก

80 – 89.99

2.00 - 2.99

0

343

ดี

70 – 79.99

1.00 - 1.99

0

30

พอใช้

60 – 69.99

0.01 - 0.99

0

3

ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

ไม่ได้เลื่อน

0

172

ต้องปรับปรุง
๒/2563

วิชาการและทั่วไป

70 – 79.99

ต้องปรับปรุง
๑/2563

อานวยการ

ดี
ต้องปรับปรุง
๒/2564

จานวนข้าราชการ

ช่วงร้อยละ
การเลื่อนเงินเดือน

ต้องปรับปรุง

๒๒
รอบ
การประเมิน/
ปีที่
๑/2562

ระดับผล
การประเมิน

ช่วงร้อยละ
การเลื่อนเงินเดือน

อานวยการ

วิชาการและทั่วไป

ดีเด่น

90 - 100

3.00 - 4.00

105

2,376

ดีมาก

80 – 89.99

2.00 - 2.99

1

610

ดี

70 – 79.99

1.00 - 1.99

0

42

พอใช้

60 – 69.99

0.01 - 0.99

0

3

ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

ไม่ได้เลื่อน

0

94

ดีเด่น

90 - 100

3.00 - 4.00

102

2,613

ดีมาก

80 – 89.99

2.00 - 2.99

0

410

ดี

70 – 79.99

1.00 - 1.99

0

33

พอใช้

60 – 69.99

0.01 - 0.99

0

2

ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

ไม่ได้เลื่อน

4

102

ต้องปรับปรุง
๒/2562

จานวนข้าราชการ

ช่วงคะแนน
การประเมิน

ต้องปรับปรุง
หมายเหตุ

1. ช่วงร้อยละการเลื่อนเงินเดือนเป็นค่าประมาณการ เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้ประกาศอัตรา
ร้อยละที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน แยกตามหน่วยงานและกลุ่มข้าราชการ โดยแบ่งเป็น
อานวยการและวิชาการทั่วไป
2. จานวนผู้ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนประกอบด้วยกรณีบรรจุใหม่ ลาศึกษาต่อ ลาติดตามคู่สมรสไป
ต่างประเทศ ลาป่วย/กิจเกินหลักเกณฑ์ที่กาหนด
โปรดระบุหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบในการกาหนดร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนที่ใช้ ของแต่ละปี
กรมสรรพสามิตกาหนดแนวทางในการพิจารณาอัตราร้อยละของการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยมีการ
บริห ารอัตราร้ อยละภายในวงเงิน ที่ได้รับ การจัดสรรของแต่ล ะกลุ่ ม และให้ เลื่ อนเงินเดือนภายในวงเงินของ
แต่ละกลุ่ม มีการกาหนดให้อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 6 และกาหนดให้อัตราร้อยละ
มีทศนิยมไม่เกิน 2 ตาแหน่ง

๒๓
๒.๒ นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สาคัญ ของส่วนราชการเพื่อการปรับปรุงวิธีการ
กระบวนการ หรือแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการพัฒนา หรือการเตรียมการรองรับ
สถานการณ์ในอนาคตที่จะส่งผลให้ส่วนราชการมีผลการปฏิบัติ ราชการที่สูงขึ้นหรือมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
หรือสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นอยู่ของส่วนราชการ
กรมสรรพสามิตมีระบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่สนับสนุนการเข้าสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(ประเทศไทย 4.0) ซึ่งได้เตรียมความพร้อมบุคลากร โดยมีการกาหนดโครงการที่ผลักดันการนานวัตกรรมไปใช้
ในการปฏิ บั ติงาน มี การบู ร ณาการต่อยอดผลงานนวัตกรรม มีการทาข้อตกลงกับสถาบันการศึก ษาในการ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานนวั ต กรรม และจดอนุ สิ ท ธิ บั ต รผลงานที่ จ ะน าไปพั ฒ นาต่ อ
นอกจากนั้น ยังพัฒนาบุคลากรในเรื่องความรู้และทักษะใหม่ ๆ โดยจัดให้มีการประกวดรางวัลนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับกรมสรรพสามิตไปสู่องค์กรนวัตกรรม โดยดาเนินการภายใต้ชื่อ “การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (Excise
Innovation Awards)” ซึ่งได้ดาเนินการจัดกิจกรรมสร้างนวัตกรรมองค์กร KM Roadshow ถอดรหัสความรู้
สร้างช่องทางในการพัฒนาการเรียนรู้ และการสร้าง COP ส าหรับในปีงบประมาณ 2564 เป็นการจัดการ
ดาเนินการเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งได้แบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
๑) ประเภทหน่วยงานระดับสานัก/ศูนย์/กลุ่มงาน/สานักงานสรรพสามิตภาค
๒) ประเภทหน่วยงานระดับสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
๓) ประเภทบุคคล/กลุ่มบุคคล
นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังได้ดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนจะต้องนาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ
เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยปรับตัวให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปรับ
กรอบความคิด พฤติกรรม วัฒนธรรมองค์กร วิธีการทางาน และการให้บริการภาครัฐใหม่ โดยนาเทคโนโลยี
ข้ อ มู ล และนวั ต กรรมมาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก รให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ความคุ้มค่าและผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจ การบริหารราชการ ขณะเดี ยวกันจะต้องปรับกลไกในการพัฒ นาและ
ยกระดับขีดสมรรถนะบุคลากรให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตตามเป้ าหมายที่ ก าหนด ดัง นั้ น จึ ง พัฒ นาระบบงานและกระบวนการปฏิบั ติง านด้ านการพัฒ นา
ทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศ (Country Strategy) ภายใต้ “แผนงานเพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบ KM & e - Learning และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (Massive Open
Online Course) เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ รวม 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจ้างบารุงรักษาและปรับปรุงระบบงาน Knowledge Management (KM) และ
e - Learning
2. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
แบบเปิด (Massive Open Online Course) เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Thailand)
3. โครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบแบบประหยัด (Low Cost Interactive
Online Course)
4. โครงการประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อจัดการฝึกอบรมออนไลน์

๒๔
๒.๓ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
1. อัตรากาลังข้าราชการกรมสรรพสามิต ที่มีอยู่ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ทั้งภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ ภารกิจสนับสนุนทางการบริหารจัดการ รวมทั้งภารกิจสาคัญอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลที่ ผ่านมาอัตรากาลังลดลงเรื่อย ๆ สวนทางกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทาให้ต้องจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน แต่การจ้างลูกจ้างชั่วคราวมีข้อจากัดด้านอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเป็น อุปสรรคสาคัญในการบริห ารงานบุคคล ประกอบกับลูกจ้างชั่วคราวมีอัตราการ
หมุ น เวี ย นลาออกบ่ อ ยครั้ ง ท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านขาดความต่ อ เนื่ อ ง หากกรมได้ รั บ การจั ด สรรอั ต ราก าลั ง
ข้าราชการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอัตรากาลังที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการตรวจสอบภาษี และด้านการ
ป้องกันและปราบปราม จะสามารถขยายแผนงานด้านการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบภาษี การป้องกันและ
ปราบปรามได้ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น
2. ข้อจากัดด้านอัตรากาลัง ข้าราชการที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมาตรการบริหารกาลังคนภาครัฐ
และมาตรการอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. กาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยุบเลิกตาแหน่งที่เกษียณอายุราชการตาม
มาตรการดังกล่าว ซึง่ ส่งผลให้อัตรากาลังลดลงอย่างต่อเนื่อง
3. กฎ ระเบี ยบต่าง ๆ ที่ออกมา เพื่อให้ สอดรับกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ยังไม่ครอบคลุมและชัดเจนเพียงพอ ทาให้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควร
เช่น คุณสมบัติการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นทั้งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
4. กรณีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.พ.
ว่าด้ว ยการทดลองปฏิบัติห น้าที่ร าชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พ.ศ. 2553 ข้อ 8 กาหนดให้ พัฒนาข้าราชการฯ โดยดาเนินการในกระบวนการ ดังนี้ (1) การปฐมนิเทศ
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (3) การอบรมสัมมนาร่วมกัน ซึ่งจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวทาให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
กับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาร่วมกัน ซึ่งบางกรณีจานวน
ข้าราชการที่บรรจุใหม่ภายในกระทรวง ทบวง กรม มีจานวนน้อย ทาให้ไม่สามารถจัดอบรมสัมมนาร่วมกันได้
แม้ว่า สานักงาน ก.พ. กาหนดว่าถ้าจานวนคนน้อยจะดาเนินการร่วมกับกระทรวงอื่นได้ แต่ยังมีปัญหาในทาง
ปฏิ บั ติ ท าให้ บ างครั้ ง ข้ า ราชการบรรจุ ใ หม่ ไ ม่ ส ามารถผ่ า นการทดลองได้ ภ ายในระยะเวลา 6 เดื อ น
ต้องขยายระยะเวลาการดาเนิ น การออกไป บางครั้งจานวนข้าราชการบรรจุใหม่มีจานวนน้อยไม่คุ้มค่ากั บ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ จึงเห็นควรแก้ไขหลักเกณฑ์ข้อ 8 (3) การอบรมสัมมนาร่วมกัน ควรแก้ไขใหม่เป็น
“(3) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรของส่วนราชการหรือหลักสูตรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งมี
ระยะเวลาการจัดฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 5 วัน ” ซึ่งจะทาให้สามารถแก้ไขปัญหาในการพัฒนาข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เป็นอย่างดี
ไม่ ต้ อ งกั งวลเรื่ อ งการไม่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมสั ม มนาร่ ว มกั น และสามารถผ่ า นการทดลองราชการได้ ภ ายใน
ระยะเวลา 6 เดือน
5. การเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อยครั้งจนส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินงานและขาดความ
เข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังไม่มีการ Put the right man in the right job ใน
บางฝ่ายงาน
6. ข้าราชการซึ่งถือว่าเป็นแก่นหลักขาดความชานาญในการทางานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะทาง
วิชาการ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกทั้งยังขาดความรู้ความชานาญในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูด
อ่าน และเขียนได้ในระดับดี

๒๕
7. ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากรทาให้ ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม
สรรพสามิตกระจัดกระจายและไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางการบริหารการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. การวางแผนพัฒนารายบุคคลและการจัดการองค์ความรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
9. ขาดการสร้ า งวิ ท ยากรภายใน หรื อ ผู้ เ ชี่ ยวชาญในแต่ ล ะสาขาของงานบริ ห ารบุ ค คล ( Subject
Champion)
10. ขาดการประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Return on Investment Training : ROI
Training)
11. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรมของสานักงาน ก.พ. (Departmental Personnel
Information System : DPIS) ยังไม่เอื้อต่อการนามาประมวลผลเพื่อตัดสินใจทางการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ความแตกต่างในแนวคิดของคนต่างรุ่น (Generation) ทาให้ต้องปรับวีการบริหารจัดการให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
13. มีแผนในการสรรหาแต่ไม่สามารถดาเนินการสรรหาได้ตามแผน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
ทาให้การสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จานวน 9 ตาแหน่ง ไม่สามารถดาเนินการได้ ต้องรอสถานการณ์โควิด 19
คลี่คลายก่อน จึงจะสามารถดาเนินการสอบแข่งขันได้ต่อไป ส่งผลให้มีอัตราว่างเกินร้อยละ 6 ของกรอบ
อัตรากาลัง

2.4 ข้อเสนอแนะ
1. กรมสรรพสามิตควรมีการปรับปรุงขั้นตอนดาเนินการตามแผนการสรรหาบุคลากร กรณี
การสรรหาบุคลากรทดแทนตาแหน่งที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ให้เร็วขึ้น เพื่อลด
อัตรากาลังที่ขาดแคลน
2. กรมสรรพสามิต ควรมีระบบเทคโนโลยีการแจ้งเตือนหรือประชาสัมพันธ์ โครงการหรือ
หลักสูตรที่จะดาเนินการพัฒนาบุคลากร และระบบการตอบกลับให้แก่บุคลากรผู้ที่ได้รับ
การอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการทราบ
--------------------

