
 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

การบรหิารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
ของส่วนราชการระดับกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒    

แบบ - กรม 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
ของส่วนราชการ   

 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ (๗) บัญญัติว่า 

ก.พ. มีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากร
บุคคลของข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้าน  
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ 
ให้มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ หรือ
บุคคลใดๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอ านาจออกระเบียบให้กระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีไปยัง ก.พ.  

๒. ก.พ. จึงได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓ เพื่อให้ส่วนราชการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ส่งให้ส านักงาน ก.พ. เป็นประจ าทุกปี 

๓. วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
๓.๒ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ 
๔. การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ส่วนท่ี ๒ ผลสัมฤทธิข์องการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 
๑) ข้อมูลเชิงสถิติท้ังในส่วนของข้อมูลก าลังคน ข้อมูลผลการปฏิบัติ

ราชการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  
๒) นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่วนท่ี ๓ ภาคผนวก ประกอบด้วยแผนภาพข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้จากข้อมูลในส่วนท่ี ๒ 

๕. ให้ส่วนราชการจัดท ารายงานประจ าปีตามแบบท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด (แบบ - กรม) 
ส่งให้ส านักงาน ก.พ. และกระทรวงต้นสังกัดภายในเดือนตุลาคม 

 



๓    

แบบ - กรม 

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ส่วนราชการ กรมสรรพสามิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โปรดระบุชื่อผู้ประสานงาน 
ชื่อ-สกุล  ........นางสาวกนกวรรณ...กิ้มจ้อง............ 
ต าแหน่ง .......นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ........ 
โทรศัพท์/โทรสาร ....02..241..3481.................. 
E-Mail .......j_u_s_15@hotmail.com.............. 
วัน เดือน ปี ที่ท างาน ........22..ตุลาคม..2561...... 

 
 

ขอรับรองข้อมูลผลการด าเนินงานตามรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

ลงชื่อ ................................................................. 

          (นายวรวรรธน์  ภิญโญ) 

      รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

            อธิบดีกรมสรรพสามิต 

     ............/................../............... 



๔    

แบบ - กรม 

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ 
ค่า

คะแนนที่
ได ้

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  ๒๐.๐๐         20.00 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ๕.๐๐ ๐   ๕ 5 5.00 
๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง            

  ๑) แผนอัตราก าลงัของส่วนราชการ ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 3 3.75 
  ๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 3 3.75 

  
๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะ
สูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 3 3.75 

  
๔) แผนการสร้างและพฒันาผูบ้ริหารทุกระดับ เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 3 3.75 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ๒๐.๐๐        13.33 

  
๕) สัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
เหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคคล  

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 2 4.44 

  
๖) ฐานข้อมูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง 
พร้อมที่จะน าไปใชป้ระโยชน์อยู่เสมอ 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 3 6.67 

  
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 2 4.44 

มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรพัยากรบุคคล  ๒๐.๐๐        16.67 
  ๘) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3 10.00 

  
๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง     
เพื่อพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 2 6.67 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล ๒๐.๐๐        20.00 

  
๑๐) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ        
ส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3 10.00 

  

๑๑) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการตัดสินใจดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

๑๐.๐๐ ๑ ๑ ๑ 3 10.00 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน  

๒๐.๐๐        15.00 

  ๑๒) สภาพแวดล้อมในการท างาน ๑๕.๐๐ ๑ ๒ ๓ 2 10.00 

  
๑๓) ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์ร่วมกันระหว่างปัจเจก
บุคคลกับองค์กร 

๕.๐๐ ๐   ๕ 5 5.00 

น้ าหนักรวม ๑๐๐.๐๐ ค่าคะแนนที่ได้ 87.23 

 



๕    

แบบ - กรม 

 
ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

มิติที ่๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (๒๐ คะแนน) 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (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 
 

 

 

 



๖    

แบบ - กรม 
 

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 
 

 

 

 

 



๗    

แบบ - กรม 
 

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 ใสและ    
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           
ต่อยุทธศาสตร์กรมฯ 
 

 



๘    

แบบ - กรม 
 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง (๑๕ คะแนน) 

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

 

3 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) 
 

 

3 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) 
 

3 ๑) มีแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) ของ
ต าแหน่งงานส าคัญ ๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วนราชการ 
(๑ คะแนน) 

๒) มีแผนพฒันาทางกา้วหนา้ในอาชพี (Career Development 
Plan) ส าหรับต าแหน่งส าคัญ ๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของ  
ส่วนราชการ (๒ คะแนน)    

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

 

 

 

 

 

 

 

 



๙    

แบบ - กรม 
 
๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง (ต่อ)  

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๔) แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร 

ทุกระดับเพื่อสร้างความต่อเนื่อง     
ในการบริหารราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

3 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) 
 

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

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

๓. จัดท าแผนเพิม่ประสิทธภิาพก าลงัคน ประจ าปงีบประมาณ 
พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจน 
(สามารถวัดผลได้) เพื่อน าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพก าลังคน   
ในรอบปีงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  (๓ คะแนน) 

๖) ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 

3 ๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลของส่วนราชการ (๑ คะแนน) 

๒. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอและทันท่วงที (๒ คะแนน) 

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

 

 

 

 



๑๐    

แบบ - กรม 

 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 
 

2 ๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน) 

๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบคุคลได้อย่างน้อย 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) 

3 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 
อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.............................................. 

 

 

 

 



๑๑    

แบบ - กรม 

 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

2 ๑. มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (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) 

3 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 ารวจความพึงพอใจของบุคลากร    
กรมสรรพสามิต 
๓.๒ จัดให้มีศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน สายด่วน 1713 เพื่อ
สอบถามข้อมูลและการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึง Hotline 
สายตรงผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 



๑๒    

แบบ - กรม 

 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๑) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการ

ด าเนนิการเกี่ยวกับจริยธรรม 
กฎหมาย และความรับผิดชอบตอ่
ตัดสินใจดา้นการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อการก ากับดูแลองค์กร   
ที่ดี  

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

3 ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี ้(ข้อละ ๑ คะแนน) 
โปรดระบุจ านวนเร่ืองร้องทุกข์ของข้าราชการในรอบป ี 

(ระบุเร่ือง และจ านวนขา้ราชการที่ร้องทุกข์แยกตามประเภท
เร่ืองที่ร้องทุกข์) 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมสรรพสามิตมีเร่ืองร้อง
ทุกข์ของข้าราชการจ านวน ๔ ราย กรณีสอบเลื่อนระดบั
ช านาญการพิเศษ โดยปลดักระทรวงการคลังเป็นผู้มีอ านาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการ
พิจารณาวนิิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๐ (๓) และ
เร่ืองนี้ปลัดกระทรวงการคลังไดพ้ิจารณายกค าร้องทุกข์ของ
ข้าราชการทั้ง ๔ ราย แล้ว 
๑. ผู้น าองค์กรมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ

เพื่อส่งเสริม ก ากับ และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม  
      ๑.๑ ผู้น าองค์กรได้ประกาศเจตจ านงสจุริตในการ
บริหารงานมุง่สู่การเปน็องค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
ประกาศนโยบายยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส และ
ประกาศนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี อีกทั้งได้ร่วม
ประกาศปฏิญญาวายุภักษ์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการ
ป้องกันและต่อตา้นการทุจริตอย่างบูรณาการ โดยผู้บริหาร
ได้ปฏิบตัิตนเปน็แบบอย่างทีด่ีมาโดยตลอด และถ่ายทอดให้
บุคลากรใช้เปน็มาตรฐาน การด าเนินงานและเปน็ค่านยิม
ร่วม มีการน านโยบายมาสู่การปฏิบัติด้วยการปรบัปรุง
กระบวนงาน สร้างมาตรฐานความโปร่งใสและลดการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหนา้ที่ อีกทั้งส่งเสริมกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตด้วยแผนปฏิบัติการสรา้งราชการใส
สะอาด โครงการกรมสรรพสามติคุณธรรม โครงการตาม
นโยบายก ากบัดูแลองค์การที่ดี โครงการแผนยุทธศาสตร์
ชาติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และก าหนดมาตรการป้องกันและ
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับ
สินบนจากการปฏิบัติหนา้ที่ให้เหมาะสมกับบริบทและ
บทบาทภารกิจของกรมสรรพสามิต โดยผูบ้ริหารได้ก ากับ  



๑๓    

แบบ - กรม 

 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
  ติดตาม  การรายงานผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน

ประเมินผลเพื่อทบทวนปรับปรุงสม่ าเสมอ  
๑.๒ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบตัิงาน สร้างจิตส านึกและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้ง
ความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการด าเนนิงานที่              
ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย โดยการจัดโครงการฝึกอบรมและ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการฝกึอบรมความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบญัญัติภาษสีรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ การพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีและการด าเนินคดีที่อยู่ใน         
ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต แนวทางการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ควบคุมและก ากับดูแลการปฏบิตัิงานดา้นการเบิกจ่ายเงิน 
การด าเนินการทางวนิัยและความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ โครงการเข้าวัดปฏิบตัิธรรมวันธรรมสวนะ 
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม    
ในการปฏิบัติงาน เป็นตน้ 

๒. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไร ในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะหรือสมรรถนะสูงให้อยู่กับองค์กร และการพัฒนาผูน้ า
ในอนาคตขององค์กรเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  
      ส่งเสริมความก้าวหนา้แก่กลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูง (HiPPS) โดยจัดสรรสิ่งจูงใจให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน
กรณีพิเศษ มีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นระดับช านาญ
การพิเศษ และมอบหมายงานพเิศษให้ด าเนินการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและช่วยขับเคลือ่นภารกิจของกรม
สรรพสามิต นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้บุคลากร ผู้มี
สมรรถนะสูงเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
พัฒนาศักยภาพความเปน็ผูน้ าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปฏิบัติงาน พร้อมรับต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคต อีกทั้ง
ส่งเสริมให้มีโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรตา่ง ๆ เพื่อ
พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรโดยเฉพาะต าแหน่งที่ 

 



๑๔    

แบบ - กรม 

 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
  ต้องใช้ความช านาญในงานอาชพีให้สามารถบริหารงานได้

อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ภาวะผูน้ าส าหรับผูบ้ริหาร (ศาสตร์และศิลป์การบริหารและ
การบังคับบัญชา) การประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อจัดท า
ข้อเสนอความคิดเห็นตามโครงการเสริมสร้างกลไก
สามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนแปลง (THE TRIANGLE OF 
CHANGE) การสัมมนาเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ (นปร.) งานสัมมนาเสรมิสร้างเครือข่าย             
Ex - PSM/EDP เป็นต้น 

๓. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไรในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ 
มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล   
       ในการก าหนดนโยบายบรหิารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์และความ 
เปลี่ยนแปลง ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้ามามีส่วนร่วม
ผ่านคณะท างานทั้งในระดับกรมและระดับหนว่ยงาน และ
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้าราชการร่วมกัน
ระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์สถานการณ์ทัง้ภายนอก
และภายใน น าไปสู่การก าหนดแนวทางการด าเนนิการและ
แผนปฏบิัติงานในระดบัตา่ง ๆ เช่น โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการบริหารยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต โครงการ
สัมมนาเชงิปฏบิัติการถ่ายทอดตวัชี้วัดระดบัองค์กรสู่ระดับ
บุคคล และการบริหารความเสี่ยงกรมสรรพสามิต การ
สัมมนาเชงิปฏบิัติการตามแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การสัมมนาเชิงปฏิบัติ 
การหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานและ
สร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน เปน็ต้น 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕    

แบบ - กรม 

 

มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (๒๐ คะแนน) 

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

2 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) 

 

มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๓) ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์

ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลกบั
องค์กร 

(น้ าหนักร้อยละ ๕) 

5 ให้ส่วนราชการอธิบายระบบวิธกีารท างานทีส่ามารถช่วยให้
บุคลากรสามารถท างานได้เต็มศกัยภาพ สามารถสร้างสรรค์และ
ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้กับส่วนราชการ ทั้งนี้ ตามผลการ
ด าเนินการทีป่รากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ส่วนราชการ ในมิติดา้นการท างาน  
        ก าหนดให้ด าเนินโครงการเสริมสรา้งความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากร กรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ มีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร     
ในปัจจัยด้านต่าง ๆ และมีการน าข้อมูลผลส ารวจไปด าเนินการ
จัดท าโครงการด้านสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของ 
บุคลากร มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ เพื่อมุ่งให้เกิดการ
สงเคราะห์ และการท ากิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ในการท างาน
ร่วมกัน เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรม CSR เป็นต้น 
 

 

 

 



๑๖    

แบบ - กรม 

 
ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
๒.๑ ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

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

๑) ข้าราชการ 3,604 54.86 3,228 52.50 3,562 55.46 
๒) ลูกจ้างประจ า 220 3.35 235 3.82 261 4.06 
๓) ลูกจ้างชั่วคราว 2,150 32.72 1,962 31.92 2,013 31.34 
๔) พนักงานราชการ 596 9.07 723 11.76 587 9.14 

ผลรวมก าลังคน 6,570 100.00 6,148 100.00 6,423 100.00 
๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวของข้าราชการ       

๑) การเข้ารับราชการ 148 100.00 145 100.00 130 100.00 
- บรรจุใหม่ 
- รับโอน 
- บรรจุกลับ 
- การเข้ารับราชการตาม  

มาตรา ๕๖ 

93 
55 
0 
0 

62.84 
37.16 
0.00 
0.00 

104 
41 
0 
0 

71.72 
28.28 
0.00 
0.00 

102 
28 
0 
0 

78.46 
21.54 
0.00 
0.00 

๒) การสูญเสียข้าราชการ 150 100.00 143 100.00 115 100.00 
- ลาออก 
- ให้โอน 
- เกษียณอายุ 
- อ่ืน ๆ 

 

33 
0 

117 
0 

22.00 
0.00 

78.00 
0.00 

37 
4 

98 
4 

25.87 
2.80 

68.53 
2.80 

30 
3 

82 
0 

26.09 
2.61 

71.30 
0.00 

 
๒.๒ ข้อมูลข้าราชการของส่วนราชการ 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ  
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

๑. บริหาร 5 5 0.00 5 5 0.00 5 3 40.00 

๒. อ านวยการ 106 105 0.94 106 106 0.00 106 97 8.49 

๓. วิชาการ 1,797 1,625 9.57 1,797 1,578 12.19 1,795 1,703 5.13 

๔. ทั่วไป 1,654 1,497 9.49 1,654 1,466 11.37 1,669 1,575 5.63 

รวม 3,562 3,232 9.26 3,562 3,155 11.43 3,575 3,378 5.51 

 



๑๗    

แบบ - กรม 

๒.๓ ข้อมูลโครงสร้างอายุของข้าราชการของส่วนราชการ 

 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวนข้าราชการ (คน) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 

<= ๒๔ 15 0 5 0 6 3 

๒๕-๒๙ 85 21 79 21 78 17 

๓๐-๓๔ 194 59 183 56 207 57 

๓๕-๓๙ 361 77 344 71 319 72 

๔๐-๔๔ 276 102 240 108 213 112 

๔๕-๔๙ 221 206 228 256 225 290 

๕๐-๕๔ 221 433 231 464 256 523 

>=๕๕ 292 669 269 671 209 566 

รวม 1,665 1,567 1,579 1,647 1,513 1,640 

 
 
๒.๔ จ านวนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่  
 

รายการ 
จ านวน (คน) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
๑. ข้าราชการ 53 53 52 

๒. พนักงานราชการ 14 14 13 
รวม 67 67 65 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘    

แบบ - กรม 

๒.๕ ข้อมูลด้านงบประมาณการใช้จ่าย 

รายการ 
ปี 2561 ป ี2560 ปี 2559 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
๒.๕.๑ งบประมาณตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

      

งบประมาณรวมของส่วนราชการ 
(ล้านบาท) 

2,491.0002 
 

100.00 
 

2,703.6945 
 

100.00 
 

2,693.4506 
 

100.00 
 

งบประมาณรายจา่ยประเภทงบ
บุคลากร (ลา้นบาท) 

1,470.1034 59.02 1,420.1713 52.53 1,387.0502 51.50 

๒.๕.๒ ข้อมูลรายงานต้นทนุรวมแยกตาม
แหล่งเงิน (เบิกจ่ายจริง) 

      

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,528.6549 61.42 1,523.3784 84.16 1,568.4209 84.13 
ค่าใช้จ่ายดา้นการฝึกอบรม 4.9635 0.20 4.4245 0.24 2.8288 0.15 
ค่าใช้จ่ายเดนิทาง 32.9453 1.32 26.7307 1.48 30.7048 1.65 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 

262.7782 
 

10.56 245.6592 
 

13.57 237.1522 12.72 

ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 647.4370 26.01 0.0000 0.00 18.9727 1.02 
ค่าใช้จ่ายเงนิอุดหนุน 11.9776 0.48 9.9807 0.55 6.1958 0.33 
ต้นทุนในการผลิตอืน่                        
รวมต้นทุนผลผลิต 

0.0000 
2,488.7565 

0.00 
100.00 

0.0000 
1,810.1735 

0.00 
100.00 

0.0306 
1,864.3058 

0.00 
100.00 

 ปี 2561 ป ี2560 ปี 2559 
๒.๕.๓ ข้อมูลรายงานต้นทุนกิจกรรมย่อย
เกี่ยวกับบุคลากร 

   

ต้นทุนรวมดา้นบริหารบุคลากร 
(บาท) 

4,963,500.0000 4,373,561.1600 0.0000 

จ านวนบุคลากรที่ใช้ค านวณ (คน) 3,232.0000 3,228.0000 3,378.0000 

ต้นทุนต่อหน่วยด้านบริหาร
บุคลากร 

               1,535.7364        1,354.8826               0.0000  

ต้นทุนดา้นการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

76,652,240.5200 80,360,565.1600 78,250,108.0000 

จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม 2.0700 2.7100 0.4100 
ต้นทนุต่อหน่วยด้านการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 
 

23,716.6586 24,894.8467 23,164.6264 

หมายเหตุ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายบุคลากรเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 5.2765 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 
เนื่องจากบุคลากรกรมสรรพสามิตมีจ านวนเพิ่มข้ึน (พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว) ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
บุคลากรทีเ่ป็นประเภทค่าใช้จ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มข้ึน  
 



๑๙    

แบบ - กรม 
 
๒.๖ ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติราชการ 

๒.๖.๑ ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดส าคัญตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 
  (ใช้ข้อมูลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ) 
 

รายการ หน่วยวัด 
ปี 2561 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้
ตัวชี้วัดที่ ๑  จ านวนรายได้ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้   ล้านบาท - - 
    
ตัวชี้วัดที่ ๒  ระดบัความส าเร็จของการปรับปรุงมาตรการภาษี         
เพื่อสุขภาพที่ดีหรือดูแลสิ่งแวดล้อม  

ระดับ - - 

    
ตัวชี้วัดที่ 3  การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
               3.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ 
                      ความเข้าใจแก่ประชาชน 
                3.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 
 
ตัวชี้วัดที่ 4  ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการ      
Tax Single Sign On (Tax SSO) 
 
ตัวชี้วัดที่ 5  การพฒันานวัตกรรม 
               ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการจัดท าศนูยบ์ริการ 
               และเรียนรู้ข้อมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ตัวชี้วัดที่ 6  การพฒันาประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 
                6.1 การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ ามนั) 
                6.2 การลดกระดาษ 
                6.3 การประหยัดงบประมาณ 
                6.4 การพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน  
                      Mobile Application (Excise Smart Service) 
                6.5 การสื่อสารข้ันตอนการด าเนนิการทางวนิัยผา่นทาง 
                      ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อความโปร่งใสขององค์กร 
                6.6 การศึกษาและติดตามสถานการณ์แอลกอฮอล์ที่ไม่ 
                      ชอบด้วยกฎหมาย มีการบูรณาการร่วมกับองค์กรสุรา 
                6.7 การประชุมดว้ย e-conference 
                6.8 การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนเพื่อให้สอดรับกับ 
                      พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
                6.9 การปรับปรุงกระบวนงานและลดขัน้ตอนการท างาน 
                      ส าหรับสนิค้าสุรา 
 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
 

 
ร้อยละ 

 
 

ร้อยละ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
 

 - 

 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
 - 

 
 



๒๐    

แบบ - กรม 
 

รายการ หน่วยวัด 
ปี 2561 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้
               6.10 การปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิตและระบบ 
                       สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ ยกเว้นภาษี 
                       ส าหรับสินค้าที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 
                       ในการผลิตสินค้า 
               6.11 การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้สอดรับกับ พรบ.  
                       ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
               6.12 การบูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายใหม่ 
 
ตัวชี้วัดที่ 7  การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน   
ยุทธศาสตรช์าต ิ
               7.1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนยส์ ารองระบบเทคโนโลยี 
                     สารสนเทศ 
               7.2 โครงการบูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายใหม่  
                     และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ 
               7.3 โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศ         
                     กรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษี 
                     สรรพสามิต พ.ศ. 2560 
               7.4 โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ส านักงาน 
                     สรรพสามิตพืน้ที่นราธิวาส 
               7.5 โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ส านักงาน 
                     สรรพสามิตพืน้ที่นครพนม 
               7.6 โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามติพื้นที่ 
                     สุพรรณบุรี 
               7.7 โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ส านักงาน 
                     สรรพสามิตพืน้ที่ร้อยเอ็ด 
               7.8 โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
                     กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application (excise  
                     smart service) 
               7.9 โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
               7.10 โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
                       มุกดาหาร   
 
ตัวชี้วัดที่ 8  การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- 

 
หมายเหตุ    ตัวชี้วัดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ 
                กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับ 
                ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 



๒๑    

แบบ - กรม 
 

รายการ หน่วยวัด 
ปี 2560 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้
ตัวชี้วัดที่ ๑ รายได้สุทธิของรัฐบาล  ล้านบาท - - 
    
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ านวนรายได้ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้  ล้านบาท - - 
    
ตัวชี้วัดที่ 3 แผนการปรบัปรุงกฎหมาย/อนุบัญญัติเพื่อรองรับ
พระราชบญัญัติภาษสีรรพสามิตฉบับใหม่ 

ฉบับ - - 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
               4.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ 
                      ความเข้าใจแก่ประชาชน 
                4.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 
 
ตัวชี้วัดที่ 5 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
ตัวชี้วัดที่ 6 ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมของส่วนราชการ 
 
ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดท าและด าเนนิการตามแผนการขับเคลื่อน   
ยุทธศาสตรช์าต ิ
 

 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 
- 
 
 

ร้อยละ 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
หมายเหตุ    ตัวชี้วัดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ 
                กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่มีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับ 
                ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒    

แบบ - กรม 
 

รายการ หน่วยวัด 
ปี 2559 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้
ตัวชี้วัดที่ ๑ นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก ร้อยละ - - 
    
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ - - 
    
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    
รายจ่ายลงทุน 
 
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดบัความส าเร็จของการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
 
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดบัความส าเร็จของการประหยัดน้ าของส่วนราชการ 
 
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาประสทิธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 
 
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 
 
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนนิงาน             
ของหน่วยงาน 

ร้อยละ 
 
 

ระดับ 
 

ระดับ 
 

ระดับ 
 
 

ระดับ 
 

ระดับ 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

5 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

5 
 
- 

    
 
หมายเหตุ   ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตัวชี้วดัที่ 7 ระดับ 
               ความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓    

แบบ - กรม 
 

๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

ปีที ่ ระดับผลการประเมิน 
ช่วงคะแนนการ

ประเมิน 
ช่วงร้อยละการ
เลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ วิชาการและทั่วไป 

2561 ดีเด่น 90 - 100 3.00 - 4.00 123 2,319 

  ดีมาก 80 – 89.99 2.00 - 2.99 5 648 

  ดี 70 – 79.99 1.00 - 1.99 0 74 

  พอใช้ 60 – 69.99 0.01 - 0.99 0 12 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน 0 54 

2560 ดีเด่น 90 - 100 2.50 – 4.00 115 1,993 

  ดีมาก 80 – 89.99 2.00 – 2.40 7 975 

  ดี 70 – 79.99 1.50 – 1.90 0 104 

  พอใช้ 60 – 69.99 1.00 – 1.40 0 16 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน 0 14 

2559 ดีเด่น 90 - 100 3.00 - 4.00 14 1,882 

  ดีมาก 80 – 89.99 2.50 - 2.90 81 1,085 

  ดี 70 – 79.99 2.00 - 2.40 0 171 

  พอใช้ 60 – 69.99 1.50 - 1.90 0 20 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน 0 42 

หมายเหตุ  
 1. ข้อมูลการบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนปี 2561 เป็นข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรอบที่ 2 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)  
 2. ช่วงรอ้ยละการเลื่อนเงินเดือนเป็นค่าประมาณการ เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้ประกาศอัตราร้อยละ
ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน แยกตามหน่วยงานและกลุ่มข้าราชการ โดยแบ่งเป็นอ านวยการและ
วิชาการทั่วไป 
 
โปรดระบุหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบในการก าหนดร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนที่ใช้ของแต่ละปี 
  กรมสรรพสามิตก าหนดแนวทางในการพิจารณาอัตราร้อยละของการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยมีการ
บริหารอัตราร้อยละภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละกลุ่ม และให้เลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินของ       
แต่ละกลุ่ม มีการก าหนดให้อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 4 และก าหนดให้อัตราร้อยละ   
มีทศนิยมไม่เกิน 2 ต าแหน่ง   

 

 



๒๔    

แบบ - กรม 

 

๒.๗ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

 1. กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษี เพื่อเป็นรายได้ของรัฐ          
ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บรายได้สูงขึ้นทุกปีตามงบประมาณแผ่นดิน โดยปีงบประมาณ
ปัจจุบันมีเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ 5.86 แสนล้านบาท และในอีก 5 - 10 ปีข้างหน้า มีเป้าหมายการจัดเก็บ
รายได้ 8 แสนล้านบาท แต่ปัจจุบันอัตราก าลังข้าราชการกรมสรรพสามิตจ านวน 3,604 อัตรา ซึ่งยังไม่
สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น ทั้งภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ ภารกิจสนับสนุน
ทางการบริหารจัดการ รวมทั้งภารกิจส าคัญอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลที่ผ่านมาอัตราก าลังลดลงเรื่อย ๆ 
(โดยลดลงจากปี 2540 – ปัจจุบัน ประมาณ 800 อัตรา) สวนทางกับภาระงานที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ต้องจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน แต่การจ้างลูกจ้างชั่วคราวมีข้อจ ากัดด้านอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการบริหารงานบุคคล ประกอบกับลูกจ้างชั่วคราวมีอัตราการหมุนเวียน
ลาออกบ่อยครั้ง ท าให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องไม่มีประสิทธิภาพ หากกรมได้รับการจัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอัตราก าลังที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการตรวจสอบภาษี และด้านการ
ป้องกันและปราบปราม จะสามารถขยายแผนงานด้านการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบภาษี การป้องกันและ
ปราบปรามได้ครอบคลุมทั่วถึงมากข้ึน ซึ่งจะท าให้การจัดเก็บรายได้สูงกว่าปัจจุบัน 

2. ข้อจ ากัดด้านอัตราก าลังที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมาตรการบริหารก าลังคนภาครัฐ และ
มาตรการอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. ก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยุบเลิกต าแหน่งที่เกษียณอายุราชการตามมาตรการ
ดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้อัตราก าลังลดลงอย่างต่อเนื่อง 

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

4. กรณีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.พ. ว่า
ด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ        
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 าให้บางครั้งข้าราชการบรรจุ ใหม่ไม่สามารถผ่านการทดลองได้ภายในระยะเวลา 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 ไม่
ต้องกังวลเรื่องการไม่ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน และสามารถผ่านการทดลองราชการได้ภายในระยะเวลา 
6 เดือน  
 

 

 



๒๕    

แบบ - กรม 
 

๒.๘ นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของส่วนราชการเพ่ือการปรับปรุงวิธีการ 
กระบวนการ หรือแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการพัฒนา หรือการเตรียมการรองรับ
สถานการณ์ในอนาคตที่จะส่งผลให้ส่วนราชการมีผลการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้นหรือมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น 
หรือสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นอยู่ของส่วนราชการ  

(โปรดระบุชื่อนวัตกรรม และแสดงความเชื่อมโยงของนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ตลอดจนความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ โดยแสดงสาระส าคัญของวิธีการด าเนินการ พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการด าเนินการ โดยสามารถแนบ
เอกสารขนาด A๔ เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม) 

  กรมสรรพสามิตได้พัฒนาระบบ HRI มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
กรมฯ มีเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ให้มีศักยภาพพร้อมที่ปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยการน าระบบ HRI มาใช้เป็นการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใน  
กรมฯให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) ข้อ2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง เป้าหมายที่ 3 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมี     
ธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ และสอดคล้องยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเพ่ือไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการน าข้อมูลและ
สารสนเทศ มาด าเนินการวางแผน บริหาร และพัฒนาด้านบุคลากรของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวนโยบายของกรมฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหาร        
มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖    

แบบ - กรม 

 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 

๓.๑  แผนภาพแสดงข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๒ แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่มี (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒) 
 แสดงเป็นภาพรวมของส่วนราชการ  และ 
 แยกประเภทตามต าแหน่งอ านวยการ/ต าแหน่งวิชาการ/ต าแหน่งทั่วไป 

๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือทดแทนการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๕ แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จ าแนกตามช่วงอายุ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๓) 

๓.๖ แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ต่อบุคลากรทั้งหมด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๔) 

๓.๗ แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๕) 
 ค่าใช้จ่ายในภาพรวม และ 
 ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่  

๓.๘ แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๖) 
 ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ต้องแสดงแผนภาพในหัวข้อนี้) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗    

แบบ - กรม 
 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 
 

๓.๑  แผนภาพแสดงข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 
 

                          

     ารา การ      ก  า  ร   า      ก  า   ่วคราว     น ก านรา การ ผ รวมก า   คน

       านวน 3,604 220 2,150 596 6,570

       านวน 3,228 235 1,962 723 6,148

       านวน 3,562 261 2,013 587 6,423
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แผนภา แส     ม  ก า   คน   กรมสรร สาม  
    แ ่   บ ร มา            -     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๘    

แบบ - กรม 
 

 ๓.๒   แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่มี (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒) 
                             •  แสดงเป็นภาพรวมของส่วนราชการ   
 

       

 
 
 

 
 
 
 



๒๙    

แบบ - กรม 
 

 
 
 

 
 
 

 



๓๐    

แบบ - กรม 
 
๓.๓  แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑    

แบบ - กรม 
 

๓.๔  แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือทดแทนการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒    

แบบ - กรม 
 

๓.๕  แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จ าแนกตามช่วงอายุ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๓) 
 

 
 
 

 
 
 

 



๓๓    

แบบ - กรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔    

แบบ - กรม 
 
๓.๖  แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ต่อบุคลากรทั้งหมด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๔) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓๕    

แบบ - กรม 
 

๓.๗  แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๕) 
 ค่าใช้จ่ายในภาพรวม  

 

 

 

 

 



๓๖    

แบบ - กรม 
 

 ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗    

แบบ - กรม 
 
๓.๘ แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ  (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๖) 

 ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ต้องแสดงแผนภาพในหัวข้อนี้) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

 

 

 

 


