
การพฒันาโครงสร้างและอตัราก าลัง
1. การจดัท าแผนการก าหนดต าแหน่งเพือ่ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของกรมสรรพสามิต เป็นการล่วงหน้า
ระยะเวลา 3 ปี
2. การประเมินผลงานบุคคลเพือ่เปล่ียนสายงาน โอน รับเงินประจ าต าแหน่ง และเล่ือนขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และช านาญการพเิศษ จ านวน 55 ราย
3. ใช้ระบบการคัดเลือกเพือ่เขา้รับการประเมินบุคคลและผลงาน เพือ่เล่ือนขึ้นแต่งต้ังในระดับช านาญการพเิศษ 
4. การด าเนินการปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงาน (รูปแบบ Role-Profile กรมสรรพสามิต) ของกรมสรรพสามิต
5. การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเขา้รับการประเมินผลงานเพือ่เล่ือนขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ช านาญการพเิศษ โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
6. การขออนุมัติเปล่ียนชื่อต าแหน่งในสายงาน จ านวน 1 สายงาน คือ จากสายงานนายช่างเคร่ืองกล 
ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ  เป็นสายงานวิศวกร ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ เพือ่ปรับเปล่ียนตาม
ภารกจิทีเ่ปล่ียนแปลงไป
7. การอนุมัติต าแหน่งลูกจา้งชั่วคราวประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2150 ต าแหน่ง
8. การด าเนินการตามระบบขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นที ่14 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 ราย
คือ นางสาวนวธ์ิฬส พฒิุเมือง และนางสาวธนพร รักความสุข

การสรรหา บรรจแุละแต่งต้ังบุคลากร
1. การสรรหาขา้ราชการโดยวิธีการรับโอนขา้ราชการพลเรือนสามัญทดแทนต าแหน่งว่าง จ านวน 55 ราย
2. การสรรหาขา้ราชการโดยวิธีการบรรจแุละแต่งต้ัง จ านวน 93 ราย
3. การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เพือ่จา้งเป็นลูกจา้งชั่วคราว 20 อตัรา
4. ด าเนินการจา้งลูกจา้งชั่วคราว 23 อตัรา
5. ให้ขา้ราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิทีเ่พิม่ขึ้น จ านวน 11 ราย
6. การย้ายขา้ราชการทีไ่ด้รับคุณวุฒิเพิม่ขึ้นและสอบผ่านความรู้ในภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง จ านวน 15 ราย
7. การย้ายขา้ราชการ เพือ่หมุนเวียนงานและแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที ่จ านวน 364 ราย 
8. การเล่ือนและแต่งต้ังให้ขา้ราชการด ารงต าแหน่งทีสู่งขึ้น ดังนี้
ระดับช านาญงาน 81 ราย      ระดับช านาญการ 27 ราย      ระดับช านาญการพเิศษ 7 ราย
9. การแต่งต้ังให้ขา้ราชการรักษาการในต าแหน่ง 11 ราย 

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ขา้ราชการ
ระดับคะแนน ดีเด่น 2,386      ราย

ดีมาก 648         ราย
ดี 74          ราย
พอใช้ 12          ราย
ไม่ได้เล่ือนเงินเดือน 54          ราย

หมายเหตุ ขา้ราชการทีไ่ม่ได้เล่ือนเงินเดือน กรณีบรรจใุหม่ และลาศึกษาต่อ

การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ลูกจ้างประจ า
ได้รับการเล่ือนขั้นค่าจา้งทัง้ปี 2 ขั้น 32 ราย
ได้รับการเล่ือนขั้นค่าจา้งทัง้ปี 1.5 ขั้น 183 ราย
ได้รับการเล่ือนขั้นค่าจา้งทัง้ปี 0.5 ขั้น 1 ราย
พนักงานราชการ
ผลการปฏิบัติงาน ดีเด่น 338 ราย

ดีมาก 276 ราย
ดี 59 ราย
พอใช้ 1 ราย
ไม่ได้เล่ือน 50 ราย

หมายเหตุ พนักงานราชการทีไ่ม่ได้เล่ือนค่าตอบแทน กรณีบรรจใุหม่ และเกษียณอายุ

ด าเนินการเสนอขอเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ ประจ าปี 2561 ดังนี้
ชั้นสายสะพาย จ านวน 32 ราย
ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 
  - ขา้ราชการ จ านวน 242 ราย
  - ลูกจา้งประจ า จ านวน 37 ราย
  - พนักงานราชการ จ านวน 52 ราย
เหรียญจกัรพรรดิมาลา จ านวน 130 ราย

พธีิพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ ประจ าปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
จ านวนผู้เขา้ร่วมพธีิ ดังนี้
ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก จ านวน 1 ราย
ชั้นมหาวชิรมงกฎุ จ านวน 2 ราย
ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จ านวน 21 ราย
ชั้นประถมาภรณ์มงกฎุไทย จ านวน 19 ราย

การเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพนัของบุคลากร
1. ด าเนินกจิกรรมส่งเสริมพระพทุธศาสนา : สรรพสามิตไหว้พระ จ านวน 1 คร้ัง
2. ด าเนินกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ : กจิกรรมกฬีาและนันทนาการเพือ่สุขภาพ
   2.1 ฝึกโยคะ จ านวน 2 คร้ัง/สัปดาห์ (คร้ังละ 1 ชั่วโมง)
   2.2 แอโรบิค จ านวน 1 คร้ัง/สัปดาห์ (คร้ังละ 1 ชั่วโมง)
   2.3 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ านวน 1 คร้ัง (ปีละ 1 คร้ัง)
   2.4 กจิกรรมช่วยฟืน้คืนชีพด้วยการท า CPR จ านวน 1 คร้ัง
   2.5 การตรวจสุขภาพประจ าปี 
3. การเตรียมความพร้อมเพือ่การด าเนินชีวิตทีม่ีคุณภาพ ด้วยกจิกรรมฝึกอาชีพ และส่งเสริมความรู้
   - กจิกรรมการฝึกท าอาหาร จ านวน 2 คร้ัง
   - กจิกรรมศิลปะ ถกักระเป๋า และแกะสลัก
   - การจดัติวขอ้สอบความรู้ความสามารถทัว่ไป จ านวน 2 คร้ัง
4. การจดัสรรทุนการศึกษาให้แกบุ่ตรขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า และพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต
จ านวน 352 ทุน
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ด้านการรักษาวินัย การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
กรมสรรพสามิต ได้ส่งเสริมและพฒันาให้ขา้ราชการ พนักงานราชการและลูกจา้งมีวินัย คุณธรรมและ

การพฒันาทรัพยากรบุคคล
     กรมสรรพสามิต ด าเนินการพฒันาบุคลากรโดยจดัการฝึกอบรม/สัมมนา และส่งบุคลากรเขา้อบรมร่วม
กบัหน่วยงานภายนอก รวมทัง้ส้ิน 157 โครงการ โดยมีบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาทัง้ส้ิน 1969 ราย 
     ส าหรับการจดัสรรทุนการศึกษาของกรมสรรพสามิต ประกอบด้วย
      - ระดับปริญญาโท จ านวน 11 ราย
      - ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ราย

   7. ด าเนินการคัดเลือกขา้ราชการพลเรือนดีเด่น
   8. สรรหากรรมการจริยธรรมแทนต าแหน่งว่าง จ านวน 2 ราย
   9. ตรวจสอบประวัติขา้ราชการทีอ่ยู่ระหว่างถกูด าเนินการทางวินัยและได้รับโทษทางวินัย
   10. จดัท าและเผยแพร่คู่มือวินัยและการรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ของกรมสรรพสามิต ผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพสามิต

จริยธรรม โดยด าเนินการ ดังนี้

   2. ด าเนินการตามโครงการแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3
(พ.ศ. 2560 -2564)

   1. กจิกรรมการสร้างราชการใสสะอาด ตามแผนการปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด

   3. ด าเนินการตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีดี่
   4. ด าเนินโครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม

   6. ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ีงและก าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียงทีอ่าจเกดิผลประโยชน์
ทับซ้อนและการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่

   5. ด าเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย


