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หน้า 1 จาก 6 

นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

1. วางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งงาน และ 
    จัดการกรอบอัตราก าลังเพื่อให้ก าลังคนมีขนาดและสมรรถนะท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจของกรมสรรพสามิต 

 

แผนการด าเนินการ วัตถุประสงค ์
การด าเนินการ  

(ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) 
งบประมาณใช้ไป  

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

- โครงการปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลัง 

1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ระบุจุดอ่อน จุดแข็ง ของก าลังคนในปัจจุบัน และความต้องการ
ก าลังคนในอนาคต ส าหรับการพัฒนาโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และภารกิจ
ของกรมสรรพสามิต 
2. เพ่ือทบทวนรายละเอียดงานของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง
งานให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานจริง 
3. เพ่ือเตรียมก าลังคน ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต และเป็นเคร่ืองช่วยตัดสินใจในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
4. เพ่ือเกลี่ยก าลังคนให้เหมาะสมกับศักยภาพของบุคลากร
และความต้องการของกรมสรรพสามิต 

- อยู่ระหว่างการส ารวจข้อมูล และจัดจ้าง
ที่ปรึกษาโครงการ 

ยังไม่มีการเบิกจ่าย ส่วนอัตราก าลัง 
และระบบงาน 

 

ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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หน้า 2 จาก 6 

นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

2. สรรหาบุคลากรกรมสรรพสามิตตามสมรรถนะและกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 

 

แผนการด าเนินการ วัตถุประสงค ์
การด าเนินการ  

(ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) 
งบประมาณใช้ไป  

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

- แผนการสรรหาบุคลากร  
เพ่ือทดแทนอัตราว่าง และบริหารก าลังคน
ให้มีประสิทธิภาพ 

1. เพ่ือให้การคัดเลือกบุคลากรของกรมสรรพสามิตได้ผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถและมีทักษะที่เหมาะสมเพ่ือเข้ามา
ปฏิบัติงานในต าแหน่งตามความต้องการของกรมสรรพสามิต 
2. มีเคร่ืองมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือทดแทน
ต าแหน่งว่างได้อย่างเหมาะสม 

- ด าเนินการย้ายข้าราชการ 
    > ประเภทอ านวยการระดับสูง  
    > ประเภทวิชาการ/ท่ัวไป  
(ระดับช านาญการพิเศษ/อาวุโส ลงมา)
เรียบร้อยแล้ว 
- การสอบแข่งขัน ประกาศขึน้บญัชีฯ  
เพ่ือบรรจุแต่งต้ังข้าราชการประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ เรียบร้อยแล้ว 

1,579,795 บาท 
 

ส่วนสรรหา บรรจุ 
และแต่งต้ัง 

 

ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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หน้า 3 จาก 6 

นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

3. พัฒนาบุคลากรกรมสรรพสามิตให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพและต าแหน่งงาน ตามสมรรถนะที่ก าหนด และ 
    พัฒนาระบบการบริหารองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 

แผนการด าเนินการ วัตถุประสงค ์
การด าเนินการ  

(ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) 
งบประมาณใช้ไป  

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

- แผนปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ (Career Path) 

1. เพ่ือให้กรมสรรพสามิตมีกรอบและหลักเกณฑ์กระบวนการ
จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งหลักที่ส าคัญของกรมสรรพสามิต  
2. เพ่ือให้กรมสรรพสามิตสามารถวางแผนสรรหาและพัฒนา
ก าลังคน ตรงตามความสามารถได้ อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

- ยังคงใช้ตามแผนเสน้ทางความกา้วหน้าเดิม 
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทบทวนและจัดท า
แผนปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ (Career Path) 

ไม่มีการตั้งงบประมาณ ส่วนสรรหา บรรจุ 
และแต่งต้ัง 

 

ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต 

- เพ่ือเป็นแนวทางการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ 
ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในภารกิจหลักของ 
กรมสรรพสามิต ให้เกิดฐานข้อมูลความรู้ในองค์กร 

- ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้
และกจิกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในกรมสรรพสามิต 
ที่มีประสิทธิภาพ เกิดแนวทางและวิธีการ
พัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถขับเคลื่อน
ไปสู่ความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565  
- อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินการฝึกอบรม
คร้ังท่ี 2 และ 3 

464,274 บาท ส่วนนวัตกรรม 
การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
 

ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

4. บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

แผนการด าเนินการ วัตถุประสงค ์
การด าเนินการ  

(ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) 
งบประมาณใช้ไป  

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

- แผนการทบทวนหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1. เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มี
มาตรฐานทุกระดับต าแหน่งงาน 
2. เพ่ือให้การน าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการ
ประเมินวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับผลงานระดับหน่วยงานและองค์กร 

กรมได้ก าหนดหลักเกณฑก์ารประเมินผล
และการบริหารค่าตอบแทนประกาศ 
ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันในทุกรอบ 
การประเมิน และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์
หลักของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
www.excise.go.th/hrm 
เมนูการบริหารทรัพยากรบุคคล 
> เมนูย่อย การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
> เมนูย่อย เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สิ่งจูงใจ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ ส่วนวิชาการ 
บริหารทรัพยากร

บุคคล 
 

ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

5. พัฒนากระบวนการและการจัดกิจกรรมโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
    ให้กับบุคลากรกรมสรรพสามิต 

 

แผนการด าเนินการ วัตถุประสงค ์
การด าเนินการ  

(ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) 
งบประมาณใช้ไป  

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

- การจัดกิจกรรม CSR 1. ปลูกฝังวัฒนธรรมการแบ่งปันความสุขและการช่วยเหลือ
สังคม ให้แก่บุคลากร  
2. สร้างสัมพันธภาพอันดี สร้างความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรให้เกิดขึ้นในองคก์ร รวมถึงภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่
กรมสรรพสามิต 

- กรมสรรพสามิตจัดสรรแอลกอฮอล์
ส าหรับหน่วยงานน าไปบริจาคแอลกอฮอล์ 
ส าหรับการท าความสะอาดมือ ประจ า
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ประจ าปี 2565 
เสร็จเรียบร้อย 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
เนื่องจากได้รับ 

ความอนุเคราะห์ 
จากผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมเอทานอล 

ส่วนบริหาร 
งานฝึกอบรม 

 

ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- โครงการเสริมสร้างความผาสุกและความ
ผูกพัน 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนความสามัคคี สร้างสัมพันธภาพอันดี 
สร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรให้เกิดขึ้นใน
องค์กร 
2. เพ่ือให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กรมสรรพสามิต
ก าหนดไว ้
3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่มี
ประโยชน์ สามารถน าไปปรับใช้ในการด ารงชีวิตและการ
ปฏิบัติงานให้เกิดศักยภาพที่ดี 
4. เพ่ือส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

- กรมสรรพสามิต จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจ าปีส าหรับบุคลากรกรมสรรพสามิต 
เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม 
กรมสรรพสามิต (อาคารชั่วคราว)  
 - การจัดให้มีสถานพยาบาลเพ่ือรองรับ
ด้านสุขภาพของบุคลากร 
 - ส าหรับหน่วยงานในภูมิภาค ก าหนดให้
จัดกิจกรรม ณ ที่ต้ังของส านักงาน และ
รายงานให้กรมทราบภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- เบิกจา่ยส าหรับ
ส่วนกลางเป็นเงิน 
257,570 บาท 
 - ส าหรับส่วนภูมภิาค 
ส่งหลักฐานการเบิกจ่าย 
3 หน่วยงาน ได้แก ่ 
มุกดาหาร 13,470 บาท 
ล าปาง 21,040 บาท 
สุโขทัย 11,600 บาท 
ส าหรับหน่วยงานอ่ืน   
อยู่ระหว่างการรวบรวม
รายงาน 

ส่วนวิชาการ 
บริหารทรัพยากร

บุคคล 
 

ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

6. แต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการสอดคล้องกับระบบคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล และมีความโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศก าหนด 

 

แผนการด าเนินการ วัตถุประสงค ์
การด าเนินการ  

(ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) 
งบประมาณใช้ไป  

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

- แผนการสรรหาบุคลากร 1. เพ่ือก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรของกรมสรรพสามิต 
ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่เหมาะสมเพ่ือเข้า
มาปฏิบัติงานในต าแหน่งตามความต้องการของกรมสรรพสามิต 
2. มีเคร่ืองมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือทดแทน
ต าแหน่งว่างได้อย่างเหมาะสม 

- อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต มีประกาศ  
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการ
พลเรือนสามัญไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งประเภท
ทั่วไป ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 
และ ประกาศ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพล
เรือนสามัญไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งประเภท
วิชาการ ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ ส่วนสรรหา บรรจุ 
และแต่งต้ัง 

 

ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 


