
๑ 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล กรมสรรพสามติ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 



๑ 

 

 

บทสรปุผู้บรหิาร 
 

กรมสรรพสามิต เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรโดยยึดแนวทางระบบราชการ 
4.0 เป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ ค านึงถึงความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิบาล ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพ มุ่งพัฒนา
บุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพและเป็นคนดี มีความสุขภายใต้วัฒนธรรมการท างานที่มีมาตรฐาน 
โปร่งใส รับผิดชอบ รวดเร็ว เรียบง่าย สร้างความพึงพอใจตามค่านิยม STARS ไปพร้อมกับการพัฒนาตาม
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) 

ดังนั้น จึงจัดท ารายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ประจ าปี 
2564 เสนอผู้บริหารกรมสรรพสามิตรับทราบ เพื่อประกอบการก าหนดทิศทาง นโยบาย แผนการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธภิาพและประสิทธผิลการบริหารทรัพยากรบคุคล ให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์
ของกรมสรรพสามิต และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการกรมสรรพสามิต อันจะส่งผลให้ 
กรมสรรพสามิตบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วดัการบริหารทรพัยากรบุคคล ตามมาตรฐานความส าเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
๒. เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากร

บุคคลของข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ 

การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที ่๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของสว่นราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 

ด้านการบรหิารทรัพยากรบคุคล (HR Scorecard) 
ส่วนที ่๒ ผลสัมฤทธิข์องการบรหิารทรัพยากรบคุคล ซึ่งประกอบด้วย 

2.1 ข้อมูลเชงิสถติิทั้งในสว่นของข้อมูลก าลังคน ข้อมูลผลการปฏิบัตริาชการ 
และขอ้มูลการใช้จ่ายงบประมาณ  

2.๒ นวตักรรมด้านการบรหิารทรัพยากรบคุคล 
2.๓ ปญัหาและอุปสรรค 
2.๔ ข้อเสนอแนะ  

การจดัท ารายงานประจ าปเีสนอกรมทราบภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 



๑ 

 

 

รายงานสรปุผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล กรมสรรพสามติ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส่วนที ่๑ การบรหิารทรพัยากรบคุคลของสว่นราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเรจ็ 
ดา้นการบริหารทรพัยากรบคุคล (HR Scorecard) 

 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (๒๐ คะแนน) 
๑.๑ แผนกลยุทธก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคล (๕ คะแนน) 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2560 - 2564 
(สามารถแนบเอกสารขนาด A๔ เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ ๑ 
การก าหนดแนวทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคล      
ให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

ปีที่ ๑  
 

- การบริหารงานภายใต้แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                 
  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ 
 

ปีที่ ๒ 
 

- การบริหารงานภายใต้แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล              
  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ 
- พัฒนาบทบาทส านักบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็น HR เชิงกลยุทธ์ 
 

ปีที่ ๓ 
 

- การบริหารงานภายใต้แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล              
  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ 
- พัฒนาบทบาทส านักบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็น HR เชิงกลยุทธ์ 
 

ปีที่ 4 - การบริหารงานภายใต้แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล              
  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ 
- พัฒนาบทบาทส านักบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็น HR เชิงกลยุทธ์ 
 

ปีที่ 5 
 

- การบริหารงานภายใต้แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล              
  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ 
- พัฒนาบทบาทส านักบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็น HR เชิงกลยุทธ์ 
 

ประเด็นที่ ๒ 
การมุ่ งพัฒนาบุคลากร      
ทุ ก ร ะ ดั บ ใ ห้ มี ค ว า ม รู้   
คว ามช า น าญ  มี ค ว าม  
เป็นมืออาชีพ 

ปีที่ ๑ 
 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักของระบบสมรรถนะเต็มรูปแบบ 
- พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูงที่จ าเป็นต่อภารกิจกรมฯ 
- พัฒนาบทบาทผู้บริหารให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ 
 

ปีที่ ๒ 
 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักของระบบสมรรถนะเต็มรูปแบบ 
- พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูงที่จ าเป็นต่อภารกิจกรมฯ 
- พัฒนาบทบาทผู้บริหารให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ 



๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ปีที่ ๓ 
 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักของระบบสมรรถนะเต็มรูปแบบ 
- พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูงที่จ าเป็นต่อภารกิจกรมฯ 
- พัฒนาบทบาทผู้บริหารให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ 
 

ปีที่ 4 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักของระบบสมรรถนะเต็มรูปแบบ 
- พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูงที่จ าเป็นต่อภารกิจกรมฯ 
- พัฒนาบทบาทผู้บริหารให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ 
 

ปีที่ 5 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักของระบบสมรรถนะเต็มรูปแบบ 
- พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูงที่จ าเป็นต่อภารกิจกรมฯ 
- พัฒนาบทบาทผู้บริหารให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ 
 

ประเด็นที่ 3 
การสร้างวัฒนธรรมของ
การท างานที่มีมาตรฐาน   
มีความรับผิดชอบ รวดเร็ว 
เ รี ย บ ง่ า ย  ส ร้ า ง ค ว า ม       
พึงพอใจ และความผูกพัน
ให้แก่บุคลากร 
 

ปีที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มระดับความผูกพันของบุคลากร 
 

ปีที่ ๒ 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มระดับความผูกพันของบุคลากร 

ปีที่ ๓ 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มระดับความผูกพันของบุคลากร 

ปีที่ 4 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มระดับความผูกพันของบุคลากร 

ปีที่ 5 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มระดับความผูกพันของบุคลากร 

ประเด็นที่ 4 
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    
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ปีที่ ๑ 
 

พัฒนาระบบการบริหารองค์ความรู้ และสนับสนนุการปฏิบตัิงาน           
เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างนวตักรรม เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
 

ปีที่ ๒ 
 

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ปีที่ ๓ 
 

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ปีที่ 4 
 

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ปีที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ 5 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

ปีที่ ๑ - พัฒนาก าลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมฯ 
 

ปีที่ ๒ 
 

- พัฒนาก าลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมฯ 
- ยกระดับมาตรฐาน สรรหา บรรจุและแต่งตั้งภายในกรมฯ 
 

ปีที่ ๓ 
 

- พัฒนาก าลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมฯ 
- ยกระดับมาตรฐาน สรรหา บรรจุและแต่งตั้งภายในกรมฯ 
 

ปีที่ 4 
 

- พัฒนาก าลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมฯ 
- ยกระดับมาตรฐาน สรรหา บรรจุและแต่งตั้งภายในกรมฯ 
 

ปีที่ 5 
 

- พัฒนาก าลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมฯ 
- ยกระดับมาตรฐาน สรรหา บรรจุและแต่งตั้งภายในกรมฯ 
 

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 วยความโปร่ ง ใ สและ    
เป็นธรรม 

ปีที่ ๑ - 
ปีที่ ๒ 
 

พัฒนาประสิทธิผลของระบบบริหารผลงาน 

ปีที่ ๓ 
 

พัฒนาประสิทธิผลของระบบบริหารผลงาน 

ปีที่ 4 พัฒนาประสิทธิผลของระบบบริหารผลงาน 
 

ปีที่ 5 พัฒนาประสิทธิผลของระบบบริหารผลงาน 
 

ประเด็นที่ 7 
การพัฒนาระบบบริหาร
จั ด ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า รสน เท ศทรั พ ย าก ร
บุคคล การบริหารจัดการ
คว ามรู้  เ พื่ อ สนั บ สนุ น    
การปฏิบัติงาน 

ปีที่ ๑ 
 

น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลตอบสนอง           
ต่อยุทธศาสตร์กรมฯ 
 

ปีที่ ๒ 
 

น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลตอบสนอง           
ต่อยุทธศาสตร์กรมฯ 
 

ปีที่ ๓ 
 

น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลตอบสนอง           
ต่อยุทธศาสตร์กรมฯ 
 

ปีที่ 4 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลตอบสนอง           
ต่อยุทธศาสตร์กรมฯ 
 

ปีที่ 5 
 

น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลตอบสนอง           
ต่อยทุธศาสตร์กรมฯ 
 

 

 



๔ 
 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง (๑๕ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑) แผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 

๓ ๑. ใช้แผนอัตราก าลังของอดีตที่ผ่าน โดยไม่มีข้อมูลการ
วิเคราะห์อัตราก าลังที่ส่วนราชการต้องการ (๑ คะแนน) 

๒. มีข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลัง เพื่อจัดท าแผนกรอบ
อัตราก าลังประจ าปีที่ส่วนราชการต้องการ และน าไปสู่การ
ก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงพิจารณา (๒ คะแนน) 

๓. มีการติดตาม ประเมนิผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง
อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และ
ระดับต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๓ คะแนน) 
 

๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 

2 ๑. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแตง่ตัง้
อย่างไม่เปน็ทางการชดัเจน (๑ คะแนน) 

๒. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง โดยมีอัตราว่างเกินกว่าร้อยละ ๖ ของกรอบ
อัตราก าลัง (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง โดยมีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ ๖ ของกรอบ
อัตราก าลัง (๓ คะแนน) 
 

๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียม
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

๓ ๑) มีแบบบรรยายลักษณะงาน  (Job Descriptions) ของ
ต าแหน่งงานส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วนราชการ 
(๑ คะแนน) 

๒) มีแผนพฒันาทางกา้วหนา้ในอาชพี (Career Development 
Plan) ส าหรับต าแหน่งส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วน
ราชการ (๒ คะแนน)    

๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้
ได้มาซึ่งกลุ่มบุคคลที่มทีักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดท า
แผนพัฒนา รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางก้าวหนา้ในอาชพี 
เพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ (๓ คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง (ต่อ)  

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๔) แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุก

ระดับเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

๓ ๑. ก าหนดต าแหน่งหลักที่ต้องการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ พร้อมเกณฑ์คุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับ
ต าแหน่งหลักดังกล่าว (Success Profile) (๑ คะแนน) 

๒. ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งหลักกับบคุลากร
ผู้มีสิทธิทุกคน เพื่อจัดท าแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
อย่างเป็นระบบ (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ (๓ คะแนน) 
 

 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๕) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม 
และสะท้อนผลติภาพของบุคลากร 
(Productivity) 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 

๒ ๑. มีรายงานต้นทนุรวม และต้นทนุกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับ
บุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด (๑ คะแนน) 

๒. เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทนุของปีงบประมาณปัจจบุัน
กับปีงบประมาณที่ผา่นมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว (๒ คะแนน) 

๓. จัดท าแผนเพิม่ประสิทธภิาพก าลงัคน ประจ าปงีบประมาณ 
พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจน 
(สามารถวัดผลได้) เพื่อน าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพก าลังคนใน
รอบปีงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกล่าวได้รบัความ
เห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  (๓ คะแนน) 
 

๖) ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 

๓ ๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลของส่วนราชการ (๑ คะแนน) 

๒. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอและทันท่วงที (๒ คะแนน) 

๓. ฐานข้อมูลเก่ียวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส่วนราชการสามารถเชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของส านักงาน 
ก.พ. และข้อมูล ณ ๑ เมษายน มีความถูกต้องตรงกัน      
(๓ คะแนน) 
 

 

 

 



๖ 
 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 
 

๓ ๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน) 

๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข้อมูลเก่ียวกับบคุคลได้อย่างน้อย ๓ ระบบ 
ดังนี้ (๒ คะแนน) 
๒.๑ ......ระบบสรรหา........................................................ 
๒.๒ ......ระบบโครงสร้าง................................................... 
๒.๓ ……ระบบประเมนิ...............………………………………... 

๓. มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใชง้านในระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามข้อ ๒ มาปรับปรุงให้การใช้ระบบ
สารสนเทศในรอบปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(๓ คะแนน) 
 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๘) ระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๓ ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตาม ว.๒๐/๒๕๕๒ (๑ คะแนน) 

๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือ
มาตรฐานงาน (Job Standard) ของต าแหน่งตามที่ก าหนด   
(๒ คะแนน) 

๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับ
ผลการปฏบิัติงานของข้าราชการได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ โดยถูกน าไปใชป้ระโยชน์ ดังนี้ (๓ คะแนน) 
เพื่อการเลื่อนเงินเดือน 
เพื่อการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มี

ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ 
เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพงานของ

ข้าราชการ/ส านัก กอง/องค์กร 
อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ.............................................. 
 

 

 

 

 

 



๗ 
 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๒ ๑. มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู ้(Knowledge 
Management) ภายในของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง 
(๑ คะแนน) 

๒. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job 
Training) ของบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือการถ่ายโอน
ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการอย่างมีแบบแผน 
โดยเฉพาะองค์ความรู้ในภารกิจหลัก และรวบรวมเป็น
ข้อมูลองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิานรุ่นต่อไป (๒ คะแนน) 

๓. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้ใน
ระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหน้างาน เพื่อให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน และน าไปใช้ในการปรับปรุงระบบการสอนงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน) 
 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๐) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากร

บุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๓ ๑. มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
ระเบียบ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน ก.พ. (๑ คะแนน) 

๒. การพิจารณาตามข้อ ๑ เป็นการพิจารณาโดยค านึงถึงระบบ
คุณธรรมเป็นส าคัญ (ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค 
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ) (๒ คะแนน) 

๓. จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวา่ระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเปน็ไปตามระบบคุณธรรม โดย
กลไกที่ส่วนราชการใช้มีดังต่อไปนี้ (๓ คะแนน) 
        ๓.๑ การจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรกรมสรรพสามิต 
        ๓.๒ จัดให้มีศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน สายด่วน 1713 
เพื่อสอบถามข้อมูลและการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึง 
Hotline สายตรงผูบ้ริหาร 
 

 

 

 

 

 



๘ 
 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๑) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการ

ด าเนนิการเกี่ยวกับจริยธรรม 
กฎหมาย และความรับผิดชอบตอ่
ตัดสินใจดา้นการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อการก ากับดูแลองค์กร   
ที่ดี (น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

 

๓      ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี ้(ข้อละ ๑ คะแนน) 
โปรดระบุจ านวนเร่ืองร้องทุกข์ของข้าราชการในรอบป ี 

(ระบุเร่ือง และจ านวนขา้ราชการที่ร้องทุกข์แยกตาม
ประเภทเร่ืองที่ร้องทุกข์) 

            ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไม่มีเร่ืองร้องทุกข์ 
     ของข้าราชการกรมสรรพสามิต 
๑. ผู้น าองค์กรมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ 

เพื่อส่งเสริม ก ากับ และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม  
       ๑.๑  ผู้น าองค์กรได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารราชการเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหาร 
ราชการ โดยยดึหลักธรรมาภิบาลปฏิบัตงิานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งร่วมต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งยงัไดป้ระกาศนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี ผู้บริหารได้ปฏบิัติตนเปน็แบบอย่างทีด่ี   
มาโดยตลอด เพื่อให้บุคลากรได้ประพฤติปฏิบตัิตามและ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยสร้างวฒันธรรมองค์กรที่ดีและค่านิยม
ร่วมกัน มีการน านโยบายมาสู่การปฏิบัติด้วยการปรับปรุง
กระบวนงานตา่ง ๆ มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายใน กรม
สรรพสามิตที่ดียิง่ขึ้น โดยผู้น าองค์กรได้ประกาศมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพนิิจ ประกาศมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
และการรับสนิบน และประกาศมาตรการป้องกันและ
จัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือ
รับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับบริบทและ
บทบาทภารกิจของกรมสรรพสามิต โดยผู้บริหารได้
ก าหนดการก ากับติดตามรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการอย่างต่อเนื่อง และให้มีการทบทวนความเสี่ยงทุก
ปีงบประมาณ นอกจากนีผู้้บริหารส่งเสริมกลไกการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตด้วยโครงการกรมสรรพสามิต
คุณธรรม โครงการสรรพสามิตใสสะอาด โครงการตาม
นโยบายก ากบัดูแลองค์การที่ดี โครงการตามแผน
ยุทธศาสตรช์าติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปราม  
 

 



๙ 
 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
  การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โครงการ

ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และโครงการตามแผนการอุปถัมภ์
คุ้มครองศาสนาตา่ง ๆ 

            ๑.๒ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ  
     เก่ียวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สรา้งจิตส านึกและ   
     เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้ง   
     ความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานที่ไม่ 
     สอดคล้องกับกฎหมาย โดยการจัดโครงการฝึกอบรมและ 
     กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู ้
     เก่ียวกับวินัยและความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”  
     โครงการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิต  
     หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย รุ่นที่ ๑ และโครงการ 
     ฝึกอบรม 
๒. ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามญัที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ หลักสูตรการเปน็ข้าราชการที่ดี เพื่อพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เป็นตน้ผูน้ า
องค์กรมีส่วนร่วมอย่างไร ในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะหรือสมรรถนะสูงให้อยู่กับองค์กร และการพัฒนาผูน้ า
ในอนาคตขององค์กรเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  
         ส่งเสริมความก้าวหนา้แก่กลุ่มข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิส์ูง (HiPPS) โดยจัดสรรสิ่งจูงใจให้ได้รับการเลื่อน
เงินเดือนกรณีพิเศษ มีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเปน็ระดับ
ช านาญการพิเศษ และมอบหมายงานพิเศษให้ด าเนนิการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพและช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกรม
สรรพสามิต นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้บุคลากรผู้มีสมรรถนะ
สูงเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนา
ศักยภาพความเป็นผู้น าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปฏิบัติงาน พร้อมรับต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคต อีกทั้ง
ส่งเสริมให้มีโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรตา่ง ๆ เพื่อ
พัฒนาความรู้และทักษะของผูน้ าในอนาคตขององค์กร
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
ฝึกอบรม หลักสูตรนักการคลังมอือาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ ๑๐ 
โครงการหลักสูตรประกาศนยีบตัรชั้นสูงการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๒๐ โครงการอบรม  

 



๑๐ 
 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
  หลักสูตร “ผู้น ายุคใหม่” รุ่นที่ ๘ และการศึกษาอบรม 

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) เป็นตน้ 
๓. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไรในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการมี

ส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
        ผู้น าองค์กรได้ก าหนดนโยบายบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์
ให้มีศักยภาพ มุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ
และเป็นคนดีมีความสุขเปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบคณะ
บุคคลต่าง ๆ เช่น คณะท างานโครงการองค์กรคุณธรรม 
โปร่งใส ไร้ทจุริตประจ ากรมสรรพสามิต คณะท างาน  
ประจ ากลุ่มงานต่าง ๆ ในศูนย์สรรพสามิตใสสะอาด 
คณะกรรมการด้านการก ากับดูแลองค์การที่ดี เป็นตน้    
เพื่อแสดงถึงมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในระดับองค์การ บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสตัยส์ุจริต เป็นคนเก่งและดี   
อีกทั้งยังตอบสนองนโยบายการส่งเสริมและพฒันาองค์กร
ไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม นอกจากนี้ยังมีการจัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเพื่อให้ข้าราชการร่วมกัน
ระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายนอก
และภายในองค์กร น าไปสู่การก าหนดแนวทางการปฏิบัติ 
งานตา่ง ๆ เชน่ โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ การจัดการ
ความรู้ของกรมสรรพสามิตเร่ือง ปลดล็อกความคิด พชิิต
สารพันปมประเดน็กฎหมายและระเบียบการบริหารการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ และโครงการสัมมนาเชงิ
ปฏิบัติการถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างฐานความรู้
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เปน็ต้น 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนวินัยและ
จริยธรรม กรมสรรพสามิต ได้จดัท าแผนงาน/โครงการ  
ต่าง ๆ ทีส่อดคล้องกับภารกิจในด้านวนิัยและจริยธรรม   
โดยมีผลการด าเนนิการบรรลุตามเป้าหมายทุกแผนงาน/
โครงการ ดังนี ้
       ๑. โครงการสรรพสามิตใสสะอาด 
  ๒. โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
   ๓. โครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี

 ๔. โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 ๕. ก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน 
จากการปฏิบัติหนา้ที่ให้เหมาะสมกับบริบทและบทบาท
ภารกิจของกรมสรรพสามิต 
 ๖. แผนแม่บทการสง่เสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย 
 ๗. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และการคัดเลือกผู้ประพฤติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๘. ตรวจสอบประวัติข้าราชการที่ถูกด าเนินการทาง
วินัยและได้รับโทษทางวนิัย 
 ๙. แผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต ๒๕๖๔ ภายใต้
กรอบประเมินความเสี่ยงการทจุริต ๓ ด้าน 
 ๑๐. ตัวชี้วัดเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๑. โครงการแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาตา่ง ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๒) สภาพแวดล้อมในการท างาน  
(น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 

๓ ๑. จัดให้มีอุปกรณ์และกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร    
(๑ คะแนน)  

๒. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่ะทอ้นภาพการท างานของ 
ส่วนราชการโดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ 
แต่กิจกรรมที่ด าเนินการมีน้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ฯ (๒ คะแนน) 

๓. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่ะทอ้นภาพการท างานของ 
ส่วนราชการโดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ 
และกิจกรรมที่ด าเนินการมีมากกว่าคร่ึงหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ฯ (๓ คะแนน) 
 

๑๓) ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์
ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลกบั
องค์กร 

(น้ าหนักร้อยละ ๕) 

๕ ให้ส่วนราชการอธิบายระบบวิธีการท างานที่สามารถช่วยให้
บุคลากรสามารถท างานได้เต็มศักยภาพ สามารถสร้างสรรค์
และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้กับส่วนราชการ ทั้งนี้ ตาม
ผลการด าเนินการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของส่วนราชการ ในมิติด้านการท างาน  
       มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อผลลัพธ์ของ
องค์กร ผ่านการส ารวจความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กรประจ าปี และระบบส ารวจความพึงพอใจ
อัจฉริยะ (Excise Smart Survey) เปิดโอกาสให้บุคลากร
เสนอแนะประเด็นความผูกพัน และน าผลส ารวจดังกล่าวไป
ประกอบการเสนอนโยบายด้านสวัสดิการตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากร และมีการส ารวจความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็น
การด าเนินการตามโครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (2565 - 2569) เพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล   
โดยน ากรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
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 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน 
มาด าเนินการ ผลที่ได้จากการส ารวจจะน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการก ากับและประเมินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลต่อไป นอกจากนี้กรมยังได้ก าหนดกิจกรรม 
CSR และ CRM เป็นตัวชี้วัดส าคัญขององค์กรและส่งเสริม
ด าเนินกิจกรรมทุกหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต ท าให้
เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมและสร้างความสัมพนัธ์อันดี
กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

ส่วนที ่๒ ผลสมัฤทธิด์า้นการบริหารทรพัยากรบคุคล 
 

๒.๑ ข้อมูลเชิงสถิติทั้งในส่วนของข้อมูลก าลังคน ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ 

รายการ 
ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖2 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 
๒.๑.๑ อัตราก าลังคน       

๑) ข้าราชการ ๓,๑๘๓ ๕๐.๐๖ ๓,๕๘๕ ๕๔.๑๖ 3,231 51.54 

๒) ลูกจ้างประจ า ๑๖๗ ๒.๖๓ ๑๘๕ ๒.๗๙ 203 3.24 

๓) ลูกจ้างชั่วคราว ๒,๒๘๕ ๓๕.๙๓ ๒,๒๕๓ ๓๔.๐๔ 2,126 33.91 

๔) พนักงานราชการ ๗๒๔ ๑๑.๓๘ ๕๙๖ ๙.๐๑ 709 11.31 

ผลรวมก าลังคน 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 
- รับโอน 
- บรรจุกลับ 
- การเข้ารับราชการตาม  

มาตรา ๕๖ 
 

5๐ 
17 
1 
0 

73.53 
25.00 
1.47 

0 

๑๑๐ 
๒๓ 
0 
0 

๘๒.๗๑ 
๑๗.๒๙ 

0 
0 

๑๖๓ 
4๘ 
0 
0 

77.25 
22.75 

0 
๐ 

๒) การสูญเสียข้าราชการ ๒๓๔ 100.00 ๒๑๐ 100.00 187 100.00 
- ลาออก 
- ให้โอน 
- เกษียณอายุ 
- อ่ืน ๆ (ตาย, ไล่ออก, 

ลาออก) 
 

๓1 
7 

๑๗๘ 
18 

๑๓.๒๕ 
๒.๙๙ 

๗๖.๐๗ 
๗.๖๙ 

๓๒ 
๙ 

๑๖๐ 
๙ 

25.87 
2.80 

68.53 
2.80 

42 
7 

136 
2 

22.46 
3.74 

72.73 
1.07 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

ข้อมูลข้าราชการของส่วนราชการ 

รายการ 
ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖2 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบที่
มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

๑. บริหาร ๕ ๕ ๐ ๕ ๕ ๐.๐๐ 5 4 20.00 

๒. อ านวยการ 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 8.29 

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 

ข้อมูลโครงสร้างอายุของข้าราชการของส่วนราชการ 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวนข้าราชการ (คน) 

ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖2 
ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 

<= ๒๔ ๑๓ ๔ ๑๗ ๖ 12 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 

จ านวนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่  

รายการ 
จ านวน (คน) 

ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖2 
๑. ข้าราชการ ๕๔ ๕๑ 50 
๒. พนักงานราชการ ๑๓ ๑๓ 14 

รวม ๖๗ ๖๔ 64 

 

 



๑๖ 
 

ข้อมูลด้านงบประมาณการใช้จ่าย 

รายการ 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๒ 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
๒.๕ .๑  งบประมาณตาม  พ .ร .บ . 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

      

ง บ ป ร ะ ม า ณ ร ว ม ข อ ง ส่ ว น
ราชการ (ล้านบาท) 

2,541.9768 ๑๐๐.๐๐ 2,356.2299 ๑๐๐.๐๐ 2,561.3275  100.00 

งบประมาณรายจ่ายประเภท 
งบบุคลากร (ล้านบาท) 

1,521.6043 ๕๙.๘๖ 1,564.1832 ๖๖.๓๘ 1,500.6292 58.59 

๒.๕.๒ ข้อมูลรายงานต้นทุนรวมแยก
ตามแหล่งเงิน (เบิกจ่ายจริง) 

      

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,563.4894 ๖๒.๘๒ 1,562.9487 ๖๒.๐๔ 1,550.4427 64.47 
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 2.9420 ๐.๑๒ 3.2676 ๐.๑๓ 5.0152 0.20 
ค่าใช้จ่ายเดินทาง 15.0194 ๐.๖๐ 27.9112 ๑.๑๑ 26.7295 1.08 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 

198.8961 ๗.๙๙ ๒๑๙.๖๙๗๐ ๘.๗๒ 252.1390 10.16 

ค่ า เ สื่ อ ม ร า ค า แ ล ะ ค่ า ตั ด
จ าหน่าย 

708.3252 ๒๘.๔๖ ๗๐๓.๔๓๖๐ ๒๗.๙๒ 636.9298 25.66 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 0.1338 ๐.๐๑ ๒.๐๒๔๒ ๐.๐๘ 10.5036 0.42 
ต้นทุนในการผลิตอื่น 
รวมต้นทุนผลผลิต 

 
๒,๔๘๘.๘๐๕๙ 

 
๑๐๐.๐๐ 

๐.๐๐๐๐ 
๒,๕๑๙.๒๘๔๗ 

๐.๐๐ 
๑๐๐.๐๐ 

0.0000 
2,481.76 

0.00 
100.00 

 ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๒ 
๒.๕.๓ ข้อมูลรายงานต้นทุนกิจกรรมย่อย
เกี่ยวกับบุคลากร 

   

ต้นทุนรวมด้านบริหารบุคลากร 
(บาท) 

๓,๖๙๘,๓๙๖.๗๙ ๓,๐๗๗,๐๒๙.๐๐๐๐  4,831,765.90๐๐ 

จ านวนบุคลากรที่ใช้ค านวณ (คน) ๔๓๓.๐๐๐๐ ๓๐๓.๐๐๐๐ ๕๒๐.0๐๐0 

ต้นทุนต่อหน่วยด้านบริหาร
บุคลากร 

๘,๕๔๑.๓๓๒๐ ๑๐,๑๕๕.๒๑๑๒ ๙,๒๙๑.๘๕๗๕ 

ต้นทุนด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

๑๒,๑๕๗,๒๖๘.๒๕๐๐ ๗๑,๑๘๓,๕๕๘.๗๓๐๐ 80,๗๔๓,367.1500 

จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม ๒,๐๘๕.๐๐๐๐ ๙,๑๘๔.๐๐๐๐ ๑๑,๓๑๙.๐๐๐๐ 
ต้นทุนต่อหน่วยด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๕,๘๓๐.๘๒๔๑ ๗,๗๕๐.๘๒๓๐ ๗,๑๓๓.๔๓๖๔ 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติราชการ 

 ๑) ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดส าคัญตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 
  (ใช้ข้อมูลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ) 
 

รายการ หน่วยวัด 
ปี 2564 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้
ตัวชี้วัดที่ ๑  การป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
                - ผลการป้องกันและปราบปราม 
 
ตัวชี้วัดที่ 2  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
และรายได ้
                - ผลการจัดเก็บรายได้ภาษสีรรพสามิต 

- โครงการติดตามและวิเคราะหผ์ลการ  
  จัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นราย 
  สินค้าและรายเดือน 
- โครงการปฏิรูปการบริหารการจัดเก็บ 
  ภาษีด้วยระบบ Direct Code 
- โครงการปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทน 
  อุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบ 
  คอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ 
- โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการ 
  ควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ ามนัและ 
  ผลิตภัณฑน์้ ามนั (Block Chain &        
  e - lock) 
- โครงการจัดเก็บภาษีสนิค้าและบริการ 
  ที่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
 

ตัวชี้วัดที่ 3  การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
- ผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดที่ 4  ธรรมาภบิาลและความโปร่งใส 
                - โครงการพัฒนาศักยภาพในการ 
                  ด าเนินคดีและเปรียบเทียบคด ี
                - โคงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ    
                  ภาษีโดยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ 
                  ประชาชนมากข้ึน 

 

 
 

คดี 
ล้านบาท 

 
 

ล้านบาท 
ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 

 
ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 
ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 

 
ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 

 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 

 
ร้อยละของการใช้
จ่ายงบประมาณ 

 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 
ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 

 
 

 
 

332.50 
17,701.00 

 
 

548,000.00 
100.00 

 
 

100.00 
 

100.00 
 
 

100.00 
 
 
 

100.00 
 
 

100.00 
 
 
 

100.00 
 

100.00 
 
 
 

 
 

472.22 
25,703.00 

 
 

531,606.38 
100.00 

 
 

100.00 
 

100.00 
 
 

100.00 
 
 
 

100.00 
 
 

85.17 
 
 
 

100.00 
 

100.00 
 
 
 

    
 
 
 
 



๑๘ 
 

รายการ หน่วยวัด 
ปี 2564 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้
- โครงการยกระดับการให้บริการข้อมูล 
  แก่ประชาชนและผุ้มีหนา้ที่เสยีภาษี 
  สรรพสามิตอย่างทันทว่งท ี
- โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 
  อัจฉริยะ 
- โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
  มีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ   
  กรมสรรพสามิต 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 

 
ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 
ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 

100.00 
 
 

100.00 
 

100.00 

100.00 
 
 

100.00 
 

100.00 

    
 

หมายเหตุ  ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ     
                พ.ศ. 2564 ไมม่ีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

รายการ หน่วยวัด 
ปี 2563 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้
ตัวชี้วัดที่ ๑  การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
                - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
ตัวชี้วัดที่ 2  การจัดเก็บรายได ้
                - ผลการจัดเก็บรายได้ภาษสีรรพสามิต 
 
ตัวชี้วัดที่ 3  การป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
                - ผลการจับกุมผู้กระท าความผิดภาษี 
                  สรรพสามิต 
                - จ านวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 
 
ตัวชี้วัดที่ 4  การด าเนินงานซึ่งสนับสนนุโครงการ 
National  e - Payment 
                - ผลการจัดเก็บภาษีอากรผ่านช่องทาง 
                  อิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)  
 
ตัวชี้วัดที่ 5  การด าเนินงานภายใต้นโยบาย : ประชา
รัฐสร้างไทย 
                - ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม 
                  เศรษฐกิจชุมชน 82 พื้นที ่
 
ตัวชี้วัดที่ 6  การด าเนินงานซึ่งสนับสนนุโครงการ
กระทรวงการคลังคุณธรรม 
                - ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน 
                  โครงการ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๗  กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

- การประชาสัมพนัธ์ให้ลูกหนี้ กยศ.  
  ในสังกัดกรมสรรพสามิตปฏิบตัิตาม 
  มาตรา 42 

 
ร้อยละ 

 
 

ล้านบาท 
 
 
 

คดี 
 

ล้านบาท 
 
 
 

ร้อยละ 
 

 
 
 

ระดับ 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

 
100.00 

 
 

642,600.00 
 
 
 

22,116 
 

432.19 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 

100.00 
 
 
 

 
100.00 

 
 

548,362.36 
 
 
 

28,872 
 

506.27 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 

100.00 
 
 
 

    
 

หมายเหตุ  ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ     
                พ.ศ. 2563 มีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับส านักบริหารทรัพยากรบุคคล คือ ตัวชี้วัดที่ 6 การด าเนินงาน 
                ซึ่งสนับสนุนโครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม และตัวชี้วัดที่ 7 กองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา  
               (กยศ.) 

 
 
 



๒๐ 
 

 

รายการ หน่วยวัด 
ปี 2562 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้
ตัวชี้วัดที่ ๑  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
               - ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต   

 
ล้านบาท 

 
๖๒๒,๖๐๐.00 

 
๕๘๕,๔๐๘.00 

                - ผลการจับกุมผู้กระท าความผิดภาษี   
                  สรรพสามิต  
                - จ านวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 
 
ตัวชี้วัดที่ 2  การสง่เสริม E - Payment ภาครัฐ   
(การจัดเก็บรายไดผ้่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) 
                - การติดตั้งเคร่ือง EDC ที่หน่วยรับเงนิ 

คดี 
 

ล้านบาท 
 
 
 

เครื่อง 

๒๐,๔๙๕ 
 

๓๔๗.๔๒๐ 
 
 
 

๒๗๕ 

๓๔,๖๕๖ 
 

๕๔๔.๐๔๒ 
 
 
 

๔๑๗ 
    
ตัวชี้วัดที่ 3  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
               3.1 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 
                3.2 รายจ่ายภาพรวม               
 
ตัวชี้วัดที่ 4  โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม 
               - ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้อัตลักษณ์กรม  
               สรรพสามิตคุณธรรม 

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

ร้อยละ 
 

 
 

 
 

100.00 
100.00 

 
 

๘๐.00 
 
 

 
 

๖๔.๔๔ 
๙๑.๙๐ 

 
 

๘๐.00 
 

 
หมายเหตุ ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ     
                 พ.ศ. 2562 มีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับส านักบริหารทรัพยากรบุคคล คือ ตัวชี้วัดที่ 4  โครงการ 
                  กรมสรรพสามิตคุณธรรม 
 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
 ๒) การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

รอบ 
การประเมิน/

ปีที ่

ระดับผล 
การประเมิน 

ช่วงคะแนน 
การประเมิน 

ช่วงร้อยละ 
การเลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ วิชาการและทั่วไป 

๑/2564 ดีเด่น 90 - 100 3.00 - 4.00 104 2,615 

  ดีมาก 80 – 89.99 2.00 - 2.99 1 426 

  ดี 70 – 79.99 1.00 - 1.99 ๐ 21 

  พอใช้ 60 – 69.99 0.01 - 0.99 ๐ 4 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน ๐ 3 

๒/2564 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 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน ๐ 15 

๑/2563 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 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน 0 5 

๒/2563 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 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน 0 172 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

 
รอบ 

การประเมิน/
ปีที ่

ระดับผล 
การประเมิน 

ช่วงคะแนน 
การประเมิน 

ช่วงร้อยละ 
การเลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ วิชาการและทั่วไป 

๑/2562 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 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน 0 94 

๒/2562 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 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน 4 102 

หมายเหต ุ  
 1. ช่วงร้อยละการเลื่อนเงินเดือนเป็นค่าประมาณการ เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้ประกาศอัตรา
ร้อยละที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน แยกตามหน่วยงานและกลุ่มข้าราชการ โดยแบ่งเป็น
อ านวยการและวิชาการท่ัวไป 
  2. จ านวนผู้ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนประกอบด้วยกรณีบรรจุใหม่ ลาศึกษาต่อ ลาติดตามคู่สมรสไป
ต่างประเทศ ลาป่วย/กิจเกินหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

โปรดระบุหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบในการก าหนดร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนที่ใช้ของแต่ละปี 

  กรมสรรพสามิตก าหนดแนวทางในการพิจารณาอัตราร้อยละของการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยมีการ
บริหารอัตราร้อยละภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละกลุ่ม และให้เลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินของ       
แต่ละกลุ่ม มีการก าหนดให้อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 6 และก าหนดให้อัตราร้อยละ   
มีทศนิยมไม่เกิน 2 ต าแหน่ง   

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

๒.๒ นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของส่วนราชการเพ่ือการปรับปรุงวิธีการ 
กระบวนการ หรือแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการพัฒนา หรือการเตรียมการรองรับ
สถานการณ์ในอนาคตที่จะส่งผลให้ส่วนราชการมีผลการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้นหรือมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น 
หรือสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นอยู่ของส่วนราชการ  

กรมสรรพสามิตมีระบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่สนับสนุนการเข้าสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(ประเทศไทย 4.0) ซึ่งได้เตรียมความพร้อมบุคลากร โดยมีการก าหนดโครงการที่ผลักดันการน านวัตกรรมไปใช้
ในการปฏิบัติงาน มีการบูรณาการต่อยอดผลงานนวัตกรรม มีการท าข้อตกลงกับสถาบันการศึกษาในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และจดอนุสิทธิบัตรผลงานที่จะน าไปพัฒนาต่อ 
นอกจากนั้น ยังพัฒนาบุคลากรในเรื่องความรู้และทักษะใหม่ ๆ โดยจัดให้มีการประกวดรางวัลนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับกรมสรรพสามิตไปสู่องค์กรนวัตกรรม โดยด าเนินการภายใต้ชื่อ “การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (Excise 
Innovation Awards)” ซึ่งได้ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างนวัตกรรมองค์กร KM Roadshow ถอดรหัสความรู้ 
สร้างช่องทางในการพัฒนาการเรียนรู้ และการสร้าง COP ส าหรับในปีงบประมาณ 2564 เป็นการจัดการ
ด าเนินการเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งได้แบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก ่

  ๑) ประเภทหน่วยงานระดับส านัก/ศูนย์/กลุ่มงาน/ส านักงานสรรพสามิตภาค 
  ๒) ประเภทหน่วยงานระดับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
  ๓) ประเภทบุคคล/กลุ่มบุคคล  

นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนจะต้องน าไปสู่กระบวนการปฏิบัติ
เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยปรับตัวให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปรับ
กรอบความคิด พฤติกรรม วัฒนธรรมองค์กร วิธีการท างาน และการให้บริการภาครัฐใหม่  โดยน าเทคโนโลยี
ข้อมูล และนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ       
ความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจการบริหารราชการ ขณะเดียวกันจะต้องปรับกลไกในการพัฒนาและ
ยกระดับขีดสมรรถนะบุคลากรให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับภารกิจในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลง     
ในอนาคตตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น จึงพัฒนาระบบงานและกระบวนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ภายใต้ “แผนงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ KM & e - Learning และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (Massive Open 
Online Course) เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ รวม 4 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการจ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงาน Knowledge Management (KM) และ     
e - Learning  

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์  
แบบเปิด (Massive Open Online Course) เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน            
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Thailand) 

3. โครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบแบบประหยัด (Low Cost Interactive  
Online Course) 

4. โครงการประยุกต์ใช้ Social Media เพ่ือจัดการฝึกอบรมออนไลน์ 
 
 



๒๔ 
 

๒.๓ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

 
 1. อัตราก าลังข้าราชการกรมสรรพสามิตที่มีอยู่ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น   
ทั้งภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ ภารกิจสนับสนุนทางการบริหารจัดการ รวมทั้งภารกิจส าคัญอ่ืน ๆ       
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลที่ผ่านมาอัตราก าลังลดลงเรื่อย ๆ สวนทางกับภาระงานที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง      
ท าให้ต้องจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน แต่การจ้างลูกจ้างชั่วคราวมีข้อจ ากัดด้านอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการบริหารงานบุคคล ประกอบกับลูกจ้างชั่วคร าวมีอัตราการ
หมุนเวียนลาออกบ่อยครั้ง ท าให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง หากกรมได้รับการจัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอัตราก าลังที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการตรวจสอบภาษี และด้านการ
ป้องกันและปราบปราม จะสามารถขยายแผนงานด้านการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบภาษี การป้องกันและ
ปราบปรามได้ครอบคลุมทั่วถึงมากข้ึน  

2. ข้อจ ากัดด้านอัตราก าลังข้าราชการที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมาตรการบริหารก าลังคนภาครัฐ 
และมาตรการอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. ก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยุบเลิกต าแหน่งที่เกษียณอายุราชการตาม
มาตรการดังกล่าว ซ่ึงส่งผลให้อัตราก าลังลดลงอย่างต่อเนื่อง 

  3. กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ออกมา เพ่ือให้สอดรับกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน           
พ.ศ. 2551 ยังไม่ครอบคลุมและชัดเจนเพียงพอ ท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควร 
เช่น คุณสมบัติการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นทั้งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ 

4. กรณีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.พ.    
ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ        
พ.ศ. 2553 ข้อ 8 ก าหนดให้พัฒนาข้าราชการฯ โดยด าเนินการในกระบวนการ ดังนี้ (1) การปฐมนิเทศ        
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (3) การอบรมสัมมนาร่วมกัน ซึ่งจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
กับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาร่วมกัน ซึ่งบางกรณีจ านวน
ข้าราชการที่บรรจุใหม่ภายในกระทรวง ทบวง กรม มีจ านวนน้อย ท าให้ไม่สามารถจัดอบรมสัมมนาร่วมกันได้ 
แม้ว่า ส านักงาน ก.พ. ก าหนดว่าถ้าจ านวนคนน้อยจะด าเนินการร่วมกับกระทรวงอ่ืนได้ แต่ยังมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติ ท าให้บางครั้งข้าราชการบรรจุใหม่ไม่สามารถผ่านการทดลองได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน               
ต้องขยายระยะเวลาการด าเนินการออกไป บางครั้งจ านวนข้าราชการบรรจุใหม่มีจ านวนน้อยไม่คุ้มค่ากับ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ จึงเห็นควรแก้ไขหลักเกณฑ์ข้อ 8 (3) การอบรมสัมมนาร่วมกัน ควรแก้ไขใหม่เป็น   
“(3) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรของส่วนราชการหรือหลักสูตรอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งมี 
ระยะเวลาการจัดฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 5 วัน” ซึ่งจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาในการพัฒนาข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เป็นอย่างดี       
ไม่ต้องกังวลเรื่องการไม่ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน และสามารถผ่านการทดลองราชการได้ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน  
 5. การเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อยครั้งจนส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานและขาดความ
เข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังไม่มีการ Put the right man in the right job ใน
บางฝ่ายงาน 
 6. ข้าราชการซึ่งถือว่าเป็นแก่นหลักขาดความช านาญในการท างานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะทาง
วิชาการ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกทั้งยังขาดความรู้ความช านาญในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูด 
อ่าน และเขียนได้ในระดับดี 
 
 



๒๕ 
 

 7. ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากรท าให้ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม
สรรพสามิตกระจัดกระจายและไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางการบริหารการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. การวางแผนพัฒนารายบุคคลและการจัดการองค์ความรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 9. ขาดการสร้างวิทยากรภายใน หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของงานบริหารบุคคล (Subject 
Champion) 
 10. ขาดการประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Return on Investment Training : ROI 
Training) 
 11. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรมของส านักงาน ก.พ. (Departmental Personnel 
Information System : DPIS) ยังไม่เอ้ือต่อการน ามาประมวลผลเพ่ือตัดสินใจทางการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 12. ความแตกต่างในแนวคิดของคนต่างรุ่น (Generation) ท าให้ต้องปรับวีการบริหารจัดการให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
 13. มีแผนในการสรรหาแต่ไม่สามารถด าเนินการสรรหาได้ตามแผน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19   
ท าให้การสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จ านวน 9 ต าแหน่ง ไม่สามารถด าเนินการได้ ต้องรอสถานการณ์โควิด 19 
คลี่คลายก่อน จึงจะสามารถด าเนินการสอบแข่งขันได้ต่อไป ส่งผลให้มีอัตราว่างเกินร้อยละ 6 ของกรอบ
อัตราก าลัง 

 

2.4 ข้อเสนอแนะ 

 
 

1. กรมสรรพสามิตควรมีการปรับปรุงขั้นตอนด าเนินการตามแผนการสรรหาบุคลากร กรณี
การสรรหาบุคลากรทดแทนต าแหน่งที่เกษียณอายุราชการไปแล้วให้เร็วขึ้น เพ่ือลด
อัตราก าลังที่ขาดแคลน  

2. กรมสรรพสามิตควรมีระบบเทคโนโลยีการแจ้งเตือนหรือประชาสัมพันธ์โครงการหรือ
หลักสูตรที่จะด าเนินการพัฒนาบุคลากร และระบบการตอบกลับให้แก่บุคลากรผู้ที่ได้รับ
การอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการทราบ 
 
 

-------------------- 


