แผนการดาเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสรรพสามิต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
แผนการดำเนินการ
- โครงการปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากำลัง

1. วางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งงาน และ
จัดการกรอบอัตรากำลังเพื่อให้กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะที่เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจของกรมสรรพสามิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ กำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ระบุจุดอ่อน จุดแข็ง ของกำลังคนในปัจจุบัน และความต้องการ
กำลังคนในอนาคต สำหรับการพัฒนาโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในและอัตรากำลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และภารกิจ
ของกรมสรรพสามิต
2. เพื่อทบทวนรายละเอียดงานของบุคลากรแต่ละตำแหน่ง
งานให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานจริง
3. เพื่อเตรียมกำลังคน สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต และเป็ น เครื ่ อ งช่ ว ยตั ด สิ น ใจในการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล
4. เพื่อเกลี่ยกำลังคนให้เหมาะสมกับศักยภาพของบุคลากร
และความต้องการของกรมสรรพสามิต

หน้า 1 จาก 6

งบประมาณ
(บาท)
5,000,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

ส่วนอัตรากำลัง
และระบบงาน
สำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
แผนการดำเนินการ

2. สรรหาบุคลากรกรมสรรพสามิตตามสมรรถนะและกรอบอัตรากำลังที่กำหนด

วัตถุประสงค์

- แผนการสรรหาบุคลากร
1. เพื่อให้การคัดเลือกบุคลากรของกรมสรรพสามิตได้ผู้ที่มี
เพื่อทดแทนอัตราว่าง และบริหารกำลังคน ความรู ้ ค วามสามารถและมี ท ักษะที่ เหมาะสมเพื ่อ เข้ามา
ให้มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งตามความต้องการของกรมสรรพสามิต
2. มีเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อทดแทน
ตำแหน่งว่างได้อย่างเหมาะสม

หน้า 2 จาก 6

งบประมาณ
(บาท)
3,283,680 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ส่วนสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้ง
สำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
แผนการดำเนินการ
- แผนปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path)

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต

3. พัฒนาบุคลากรกรมสรรพสามิตให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพและตำแหน่งงาน ตามสมรรถนะที่กำหนด และ
พัฒนาระบบการบริหารองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
งบประมาณ
(บาท)
1. เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีกรอบและหลักเกณฑ์กระบวนการ ไม่มีการตั้งงบประมาณ
จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งหลักที่สำคัญของกรมสรรพสามิต
2. เพื่อให้กรมสรรพสามิตสามารถวางแผนสรรหาและพัฒนา
กำลังคน ตรงตามความสามารถได้ อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแนวทางการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในภารกิจหลักของ
กรมสรรพสามิต ให้เกิดฐานข้อมูลความรู้ในองค์กร

2,000,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ส่วนสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้ง
สำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ส่วนนวัตกรรม
การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
สำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

หน้า 3 จาก 6

แผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
แผนการดำเนินการ
- แผนการทบทวนหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และ
สถานการณ์ปัจจุบัน

4. บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มี
มาตรฐานทุกระดับตําแหน่งงาน
2. เพื ่ อ ให้ ก ารนํ า ตั วชี ้ วั ดผลการปฏิ บ ั ติ ง านไปใช้ ใ นการ
ประเมิ น วั ดผลการปฏิ บ ั ติ ง านของบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ ง
เชื่อมโยงกับผลงานระดับหน่วยงานและองค์กร

หน้า 4 จาก 6

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ได้ใช้งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ส่วนวิชาการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล
สำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
แผนการดำเนินการ
- การจัดกิจกรรม CSR

5. พัฒนากระบวนการและการจัดกิจกรรมโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรกรมสรรพสามิต
งบประมาณ
(บาท)

วัตถุประสงค์
1. ปลูกฝังวัฒนธรรมการแบ่งปันความสุขและการช่วยเหลือ
สังคม ให้แก่บุคลากร
2. สร้างสัมพันธภาพอันดี สร้างความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรให้เกิดขึ้นในองค์กร รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
กรมสรรพสามิต

- โครงการเสริมสร้างความผาสุกและความ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความสามัคคี สร้างสัมพันธภาพอันดี
ผูกพัน
สร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรให้เกิดขึ้นใน
องค์กร
2. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายที่ก รมสรรพสามิ ต
กำหนดไว้
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์ที ่มี
ประโยชน์ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการ
ปฏิบัติงานให้เกิดศักยภาพที่ดี
4. เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

หน้า 5 จาก 6

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
เนื่องจากได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
เอทานอล

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ส่วนบริหาร
งานฝึกอบรม

3,269,270 บาท

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

สำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ส่วนวิชาการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล
สำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
แผนการดำเนินการ
- แผนการสรรหาบุคลากร

6. แต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการสอดคล้องกับระบบคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล และมีความโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรของกรมสรรพสามิต
ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเข้า
มาปฏิบัติงานในตำแหน่งตามความต้องการของกรมสรรพสามิต
2. มีเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อทดแทน
ตำแหน่งว่างได้อย่างเหมาะสม

หน้า 6 จาก 6

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ได้ใช้งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ส่วนสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้ง
สำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

