รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมสรรพสามิต

๒

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป
ของสวนราชการ

แบบ - กรม

๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ (๗) บัญญัติวา
ก.พ. มีอํานาจหนาที่ในการกํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากร
บุคคลของขาราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้
ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากสวนราชการ หรือใหผูแทนสวนราชการ ขาราชการ หรือ
บุคคลใดๆ มาชี้แจงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบใหกระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนที่อยูในอํานาจหนาที่ไปยัง ก.พ.
๒. ก.พ. จึงไดออกระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขาราชการพลเรือน เพื่อประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ
๒๕๕๓ เพื่อใหสวนราชการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน
ในปงบประมาณที่ผานมา สงใหสํานักงาน ก.พ. เปนประจําทุกป
๓. วัตถุประสงคของการรายงาน
๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
๓.๒ เพื่อประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนของสวนราชการ
๔. การรายงานประกอบดวยเนื้อหาหลัก ๓ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐาน
ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
สวนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบดวย
๑) ขอมูลเชิงสถิติทั้งในสวนของขอมูลกําลังคน ขอมูลผลการปฏิบัติ
ราชการ และขอมูลการใชจายงบประมาณ
๒) นวัตกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
สวนที่ ๓ ภาคผนวก ประกอบดวยแผนภาพขอมูลเพื่อการวิเคราะหดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งไดจากขอมูลในสวนที่ ๒
๕. ใหสวนราชการจัดทํารายงานประจําปตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด (แบบ - กรม)
สงใหสํานักงาน ก.พ. และกระทรวงตนสังกัดภายในเดือนตุลาคม

๓

แบบ - กรม

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2559
สวนราชการ กรมสรรพสามิต

ขอรับรองขอมูลผลการดําเนินงานตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี้
ลงชื่อ ปญญา ฉายะจินดาวงศ
(นายปญญา ฉายะจินดาวงศ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต
............/................../...............

โปรดระบุชื่อผูประสานงาน
ชื่อ-สกุล ......นางสาวกนกวรรณ..กิ้มจอง..........
ตําแหนง ... ...นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ......
โทรศัพท/โทรสาร .........02 241 3481.........
E-Mail ..... ....j_u_s_15@hotmail.com.......
วัน เดือน ป ที่ทํางาน.....26..ตุลาคม..2559.....

๔

แบบ - กรม

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการให
คะแนน
๑

๒

ผลการดําเนินงาน

๓

คา
คะแนน
ที่ได

๕

5

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก
20.00
5.00

มิติที่ ๑ ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
๑.๑ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากําลัง
๑) แผนอัตรากําลังของสวนราชการ
๒) แผนสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง
๓) แผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรที่มีทักษะหรือ
สมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอยางเปนระบบ
๔) แผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ
เพื่อสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๕) สัดสวนคาใชจายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
มีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคคล
๖) ฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตอง
พรอมที่จะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๘) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
๙) สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง
เพื่อพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ
มิติที่ ๔ ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๐) การสงเสริมใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการมีธรรมาภิบาล
๑๑) บทบาทของผูนําองคกรตอการตัดสินใจดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการกํากับดูแลองคกรที่ดี

๒๐.๐๐
๕.๐๐

๐

๓.๗๕
๓.๗๕
๓.๗๕

๑
๑
๑

๒
๒
๒

๓
๓
๓

3
3
3

3.75
3.75
3.75

๓.๗๕

๑

๒

๓

3

3.75

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิต
กับการทํางาน
๑๒) สภาพแวดลอมในการทํางาน
๑๓) ระบบการทํางานที่เอื้อประโยชนรวมกัน
ระหวางปจเจกบุคคลกับองคกร
น้ําหนักรวม

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐
๖.๖๗

๑

๒

๓

1

13.33
2.22

๖.๖๗

๑

๒

๓

3

6.67

๖.๖๗

๑

๒

๓

2

4.44

3
2

16.67
10.00
6.67

๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐

๑
๑

๒
๒

๓
๓

๒๐.๐๐
๑๐.๐๐

๑

๒

๓

3

20.00
10.00

๑๐.๐๐

๑

๑

๑

3

10.00

๑๕.๐๐
๕.๐๐
๑๐๐.๐๐

15.00
๑
๐

๒

๓
๕

คาคะแนนที่ได

2
5

10.00
5.00
85.00

๕

แบบ - กรม

สวนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
มิติที่ ๑ ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (๒๐ คะแนน)

๑.๑ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน)
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับปจจุบัน เปนฉบับที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559
(สามารถแนบเอกสารขนาด A๔ เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม)
ประเด็นยุทธศาสตร
ของสวนราชการ

ประเด็นที่มุงใหความสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นที่ ๑
กําหนดแนวทางการวางแผน
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปที่ ๑

-

ปที่ ๒

กรมสรรพสามิตมีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลอง
ยุทธศาสตรในระยะยาว

ประเด็นที่ ๒
การบริหารอัตรากําลัง เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดานกําลังคน
และเหมาะสมกับภารกิจ

ปที่ 1

-

ปที่ 2

-

ประเด็นที่ 3
การบริหารจัดการเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพ
อยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ 4
การบริหารจัดการบุคลากร
ที่มีสมรรถนะสูง

ปที่ 1

-

ปที่ ๒

การปรับปรุงเสนทางความกาวหนาในราชการกรมสรรพสามิต

ปที่ 1

-

ปที่ ๒

-

ประเด็นที่ 5
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นที่ 6
สงเสริมการใชระบบ E – Learning
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปที่ 1

-

ปที่ ๒
ปที่ 1

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
-

ปที่ ๒

การพัฒนาระบบ E – Learning ในการพัฒนาบุคลากร

๖

ประเด็นยุทธศาสตรของ
สวนราชการ
ประเด็นที่ 7
พัฒนาระบบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ 8
เสริมสรางสมรรถนะและ
ทักษะใหแกบุคลากร
ทุกสายงาน

แบบ - กรม

ประเด็นที่มุงใหความสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปที่ 1

-

ปที่ ๒

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ PMS มาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ปที่ 1

-

ปที่ ๒

มีการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมของบุคลากร
ในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน

ประเด็นที่ 9
ปที่ 1
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความรูภายในองคกร
ปที่ ๒

-

ประเด็นที่ 10
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกบุคลากร
เพื่อสรางการมีสวนรวมฯ

ปที่ 1

-

ปที่ ๒

การสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามจรรยาของขาราชการ

ประเด็นที่ 11
ปที่ 1
เสริมสรางสวัสดิการและ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ปที่ ๒
ในการทํางาน

มีระบบการทํางานที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองของบุคลากร
ในองคกรอยางตอเนื่อง

การพัฒนางานดานสวัสดิการเพื่อสรางความพึงพอใจในสภาพแวดลอม
และคุณภาพชีวิตที่ดี

๗

แบบ - กรม

๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากําลัง (๑๕ คะแนน)
รายการ

คะแนน

เกณฑการใหคะแนน

๑) แผนอัตรากําลังของสวนราชการ
(น้ําหนักรอยละ ๓.๗๕)

3

๑. ใชแผนอัตรากําลังของอดีตที่ผาน โดยไมมีขอมูลการ
วิเคราะหอัตรากําลังที่สวนราชการตองการ(๑ คะแนน)
๒. มีขอมูลการวิเคราะหอัตรากําลัง เพื่อจัดทําแผนกรอบ
อัตรากําลังประจําปที่สวนราชการตองการ และนําไปสูการ
กําหนดจํานวน ประเภท และระดับตําแหนง เสนอ อ.ก.พ.
กระทรวงพิจารณา (๒ คะแนน)
๓. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
อยางตอเนื่อง และนําไปสูการกําหนดจํานวน ประเภท และ
ระดับตําแหนง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๓ คะแนน)

๒) แผนสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง
(น้ําหนักรอยละ ๓.๗๕)

3

๑. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแตงตั
อยางไมเปนทางการชัดเจน(๑ คะแนน)
๒. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแตงตั้งไดตามกรอบ
อัตรากําลัง โดยมีอัตราวางเกินกวารอยละ ๖ ของกรอบ
อัตรากําลัง (๒ คะแนน)
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแตงตั้งไดตามกรอบ
อัตรากําลัง โดยมีอัตราวางไมเกินรอยละ ๖ ของกรอบ
อัตรากําลัง (๓ คะแนน)

๓) แผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียม
และพัฒนาอยางเปนระบบ
(น้ําหนักรอยละ ๓.๗๕)

3

๑) มีแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) ของ
ตําแหนงงานสําคัญๆ ในกลุมภารกิจหลักของสวนราชการ
(๑ คะแนน)
๒) มีแผนพัฒนาทางกาวหนาในอาชีพCareer
( Development
Plan) สําหรับตําแหนงสําคัญๆ ในกลุมภารกิจหลักของ
สวนราชการ (๒ คะแนน)
๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให
ไดมาซึ่งกลุมบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดทํา
แผนพัฒนา รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางกาวหนาในอาชีพ
เพื่อเตรียมและพัฒนาอยางเปนระบบ (๓ คะแนน)

๘

แบบ - กรม

๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากําลัง (ตอ)
รายการ

๔) แผนการสรางและพัฒนาผูบริหาร
ทุกระดับเพื่อสรางความตอเนื่อง
ในการบริหารราชการ
(น้ําหนักรอยละ ๓.๗๕)

คะแนน
3

เกณฑการใหคะแนน

๑. กําหนดตําแหนงหลักที่ตองการสรางความตอเนื่องในการ
บริหารราชการ พรอมเกณฑคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับ
ตําแหนงหลักดังกลาว (Success Profile) (๑ คะแนน)
๒. ประเมินสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงหลักกับบุคลากร
ผูมีสิทธิทุกคน เพื่อ จัดทําแผนการสรางและพัฒนาผูบริหาร
อยางเปนระบบ (๒ คะแนน)
๓. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสรางและพัฒนาผูบริหาร
เพื่อความตอเนื่องในการบริหารราชการ (๓ คะแนน)

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน)
รายการ

คะแนน

เกณฑการใหคะแนน

๕) สัดสวนคาใชจายดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม
และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร
(Productivity)
(น้ําหนักรอยละ ๖.๖๗)

1

๑. มีรายงานตนทุนรวม และตนทุนกิจกรรมยอยเกี่ยวกับ
บุคลากรของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด(๑ คะแนน)
๒. เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนของปงบประมาณปจจุบัน
กับปงบประมาณที่ผานมาวามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงอยางไรพรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว (๒ คะแนน)
๓. จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพกําลังคน ประจําปงบประมาณ
พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพใหชัดเจน
(สามารถวัดผลได) เพื่อนําไปใชเพิ่มประสิทธิภาพกําลังคน
ในรอบปงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกลาวไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ(๓ คะแนน)

๖) ฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกตอง พรอมที่จะ
นําไปใชประโยชนอยูเสมอ
(น้ําหนักรอยละ ๖.๖๗)

3

๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล เกี่ยวกับ
บุคคลของสวนราชการ (๑ คะแนน)
๒. มีการปรับปรุงฐานขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอและทันทวงที (๒ คะแนน)
๓. ฐานขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สวนราชการสามารถเชื่อมโยงกับระบบDPIS ของสํานักงาน
ก.พ. และขอมูล ณ ๑ เมษายน มีความถูกตองตรงกัน
(๓ คะแนน)

๙

แบบ - กรม

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตอ)
รายการ

๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(น้ําหนักรอยละ ๖.๖๗)

คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
๑. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
2

ใหบริการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน)
๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการใหบริการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานขอมูลเกี่ยวกับบุคคลไดอยางนอย ๓ ระบบ
ดังนี้ (๒ คะแนน)
๒.๑ ......ระบบสรรหา........................................................
๒.๒ ......ระบบโครงสราง...................................................
๒.๓ ……ระบบประเมิน...............………………………………...
๓. มีการนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูใชงานในระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามขอ ๒ มาปรับปรุงใหการใชระบบ
สารสนเทศในรอบปงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓ คะแนน)

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน)
รายการ

๘) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(น้ําหนักรอยละ ๑๐)

คะแนน
3

เกณฑการใหคะแนน

๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตาม ว.๒๐/๒๕๕๒ (๑ คะแนน)
๒. KPI ระดับบุคคลสอดคลองกับภารกิจและผลผลิตหลัก
หรือมาตรฐานงาน (Job Standard) ของตําแหนง
ตามที่กําหนด (๒ คะแนน)
๓. ผลการประเมินที่ไดสามารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดั
ผลการปฏิบัติงานของขาราชการไดอยางชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ โดยถูกนําไปใชประโยชน ดังนี้ (๓ คะแนน)
 เพื่อการเลื่อนเงินเดือน
 เพื่อการพัฒนาบุคลากร
 เพื่อกําหนดเปนเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุม
ที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางกาวหนา
ในอาชีพ
 เพื่อกําหนดเปนเงื่อนไขในการปรับเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น
 เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ
ขาราชการ/สํานัก กอง/องคกร
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................

๑๐

แบบ - กรม

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตอ)
รายการ

๙) สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากรของสวนราชการ
(น้ําหนักรอยละ ๑๐)

คะแนน
2

เกณฑการใหคะแนน

๑. มีระบบการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge
Management) ภายในของสวนราชการ ไมนอยกวา ๒ เรื่อง
(๑ คะแนน)
๒. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job
Training) ของบุคลากรระดับหัวหนางาน หรือการถายโอน
ความรูจากผูที่จะเกษียณอายุราชการอยางมีแบบแผน
โดยเฉพาะองคความรูในภารกิจหลัก และรวบรวมเปน
ขอมูลองคความรูเพื่อประโยชนในการเรียนรูของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานรุนตอไป (๒ คะแนน)
๓. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู
ในระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหนางาน เพื่อให
บุคลากรผูปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน และนําไปใชในการปรับปรุงระบบการสอนงาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน)

มิติที่ ๔ ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน)
รายการ

๑๐) การสงเสริมใหการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล
(น้ําหนักรอยละ ๑๐)

คะแนน
3

เกณฑการใหคะแนน

๑. มีการดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ระเบียบ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน ก.พ. (๑ คะแนน)
๒. การพิจารณาตามขอ ๑ เปนการพิจารณาโดยคํานึงถึงระบบ
คุณธรรมเปนสําคัญ (ความรู ความสามารถ ความเสมอภาค
ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ)(๒ คะแนน)
๓. จัดใหมีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปตามระบบคุณธรรม
โดยกลไกที่สวนราชการใชมีดังตอไปนี้ (๓ คะแนน)
๓.๑ จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
กรมสรรพสามิต
๓.๒ จัดใหมีศูนยรับเรื่องรองเรียน สายดวนสรรพสามิต
1713 เกี่ยวกับสอบถามขอมูลและรับเรื่องรองเรียน

๑๑
มิติที่ ๔ ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตอ)
รายการ

๑๑) บทบาทของผูนําองคกรตอการ
ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม
กฎหมาย และความรับผิดชอบตอ
การตัดสินใจดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการกํากับ
ดูแลองคกรที่ดี
(น้ําหนักรอยละ ๑๐)

คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
3 ใหสวนราชการตอบคําถามตอไปนี้ (ขอละ ๑ คะแนน)

แบบ - กรม

โปรดระบุจํานวนเรื่องรองทุกขของขาราชการในรอบป
(ระบุเรื่อง และจํานวนขาราชการที่รองทุกขแยกตามประเภท
เรื่องที่รองทุกข)
ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 กรมสรรพสามิตไมมีเรื่องรอง
ทุกขของขาราชการ เนื่องจากกรมสรรพสามิตมีการจัดฝกอบรม
เผยแพรความรูเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม กฎหมายตาง ๆ
ใหกับบุคลากรกรมสรรพสามิต และมีคูมือการปฏิบัติตาม
จรรยาขาราชการกรมสรรพสามิต
๑. ผูนําองคกรมีกระบวนการอยางไรในการสรางบรรยากาศ
เพื่อสงเสริม กํากับ และสงผลใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม
1.1 จัดทําโครงการสรรพสามิตใสสะอาด
1.2 จัดทําโครงการปฏิบัติธรรม
1.3 จัดทําโครงการทําบุญตักบาตร
เพื่อเปนการสรางความใสสะอาดดานจิตสํานึก คุณธรรม
จริยธรรม และวินัยใหกับบุคลากรกรมสรรพสามิต
๒. ผูนําองคกรมีสวนรวมอยางไร ในการพัฒนากลุมบุคลากรที่มี
ทักษะหรือสมรรถนะสูงใหอยูกับองคกร และการพัฒนาผูนําใน
อนาคตขององคกรเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางตอเนื่อง
จัดสัมมนาผูบริหารและขาราชการกรมสรรพสามิต
เพื่อแลกเปลี่ยน
๓. ผูนําองคกรมีสวนรวมอยางไรในการเปดโอกาสใหขาราชการ
มีสวนรวมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดทําโครงการ CSR ของกรมสรรพสามิต เพื่อเปดโอกาส
ใหขาราชการไดมีสวนรวมในการบริหารทรัพยากร

๑๒
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (๒๐ คะแนน)
รายการ
๑๒) สภาพแวดลอมในการทํางาน
(น้ําหนักรอยละ ๑๕)

แบบ - กรม

คะแนน

เกณฑการใหคะแนน

2

๑. จัดใหมีอุปกรณและกระบวนการเจาหนาที่สัมพันธขั้นพื้นฐาน
เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร
(๑ คะแนน)
๒. จัดใหมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการพลเรือนสามัญที่สะทอนภาพการทํางานของ
สวนราชการโดยสามารถดําเนินการไดครอบคลุมในทุกมิติ
แตกิจกรรมที่ดําเนินการมีนอยกวาครึ่งหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตรฯ (๒ คะแนน)
๓. จัดใหมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการพลเรือนสามัญที่สะทอนภาพการทํางานของ
สวนราชการโดยสามารถดําเนินการไดครอบคลุมในทุกมิติ
และกิจกรรมที่ดําเนินการมีมากกวาครึ่งหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตรฯ (๓ คะแนน)

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (ตอ)
รายการ

๑๓) ระบบการทํางานที่เอื้อประโยชน
รวมกันระหวางปจเจกบุคคลกับ
องคกร
(น้ําหนักรอยละ ๕)

คะแนน
5

เกณฑการใหคะแนน

ใหสวนราชการอธิบายระบบวิธีการทํางานที่สามารถชวยให
บุคลากรสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ สามารถสรางสรรคและ
สงมอบผลงานที่มีคุณภาพใหกับสวนราชการ ทั้งนี้ ตามผลการ
ดําเนินการที่ปรากฏในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สวนราชการ ในมิติดานการทํางาน
......กําหนดใหดําเนินโครงการประเมินความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรซึ่งเปนหนึ่งในโครงการตามยุทธศาสตร มีการ
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในปจจัยดานตางๆ
และมีการนําขอมูลผลสํารวจไปดําเนินการจัดทําโครงการดาน
สวัสดิการใหตรงกับความตองการของบุคลากร.........

๑๓

สวนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบ - กรม

๒.๑ ขอมูลกําลังคนของสวนราชการ
รายการ
๒.๑.๑ อัตรากําลังคน
๑) ขาราชการ
๒) ลูกจางประจํา
๓) ลูกจางชั่วคราว
๔) พนักงานราชการ
ผลรวมกําลังคน
๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวของขาราชการ
๑) การเขารับราชการ
- บรรจุใหม
- รับโอน
- บรรจุกลับ
- การเขารับราชการ
ตามมาตรา ๕๖
๒) การสูญเสียขาราชการ
- ลาออก
- ใหโอน
- เกษียณอายุ
- อื่นๆ

ป 2559
จํานวน สัดสวน

ป 2558
จํานวน สัดสวน

ปที่ 2557
จํานวน สัดสวน

3,562 55.46
261
4.06
2,013 31.34
587
9.14
6,423 100.00

3,575 55.49
283
4.39
1,998 31.01
587
9.11
6,443 100.00

3,595 55.47
297
4.58
2,002 30.89
587
9.06
6,481 100.00

130 100.00
102 78.46
28 21.54
0
0
0
0

129 100.00
67 51.94
62 48.06
0
0
0
0

82 100.00
30 36.59
52 63.41
0
0
0
0

115 100.00
30 26.09
3
2.61
82 71.30
0
0.00

112 100.00
39 34.82
2
1.79
71 63.39
0
0

74 100.00
17 22.97
5
6.76
52 70.27
0
0

๒.๒ ขอมูลขาราชการของสวนราชการ
รายการ
๑. บริหาร
๒. อํานวยการ
๓. วิชาการ
๔. ทั่วไป
รวม

ป 2559
ป 2558
กรอบ จํานวน อัตรา กรอบ จํานวน อัตรา
ที่มี
(คน) วาง ที่มี
(คน)
วาง

5
5
106 106
1,797 1,578
1,654 1,466
3,562 3,155

0
5
3 40.00
0 106
97 8.49
0 1,795 1,703 5.13
0 1,669 1,575 5.63
0 3,575 3,378 5.51

ป 2557
กรอบ จํานวน อัตรา
ที่มี
(คน)
วาง

5
3 40.00
105
99 5.71
1,786 1,525 14.61
1,699 1,529 10.01
3,595 3,156 12.21

เหตุผลสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
………-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๑๔

แบบ - กรม

๒.๓ ขอมูลโครงสรางอายุของขาราชการของสวนราชการ
ชวงอายุ (ป)
<= ๒๔
๒๕-๒๙
๓๐-๓๔
๓๕-๓๙
๔๐-๔๔
๔๕-๔๙
๕๐-๕๔
>=๕๕
รวม

ป 2559
ผูหญิง
ผูชาย
6
78
207
319
213
225
256
209
1,513

3
17
57
72
112
290
523
566
1,640

จํานวนขาราชการ (คน)
ป 2558
ผูหญิง
ผูชาย
10
75
194
285
198
226
272
197
1,457

4
22
51
68
131
325
578
596
1,775

๒.๔ จํานวนบุคลากรของหนวยการเจาหนาที่
รายการ
๑. ขาราชการ
๒. พนักงานราชการ
รวม

ป 2559

94
13
107

จํานวน (คน)
ป 2558

52
12
64

ป 2557

52
9
61

ป 2557
ผูหญิง
ผูชาย
2
64
201
261
203
227
294
132
1,384

1
17
50
76
151
405
609
461
1,770

๑๕

แบบ - กรม

๒.๕ ขอมูลดานงบประมาณการใชจาย
รายการ
๒.๕.๑ งบประมาณตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณรวมของ
สวนราชการ (ลานบาท)
งบประมาณรายจาย
ประเภทงบบุคลากร
(ลานบาท)
๒.๕.๒ ขอมูลรายงานตนทุนรวม
แยกตามแหลงเงิน (เบิกจายจริง)
คาใชจายบุคลากร
คาใชจายดานการฝกอบรม
คาใชจายเดินทาง
คาตอบแทนใชสอยวัสดุและ
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนาย
คาใชจายเงินอุดหนุน
ตนทุนในการผลิตอื่น
รวมตนทุนผลผลิต
๒.๕.๓ ขอมูลรายงานตนทุนกิจกรรม
ยอยเกี่ยวกับบุคลากร
ตนทุนรวมดานบริหาร
บุคลากร (บาท)
จํานวนบุคลากรที่ใชคํานวณ
(คน)
ตนทุนตอหนวยดานบริหาร
บุคลากร
ตนทุนดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
จํานวนชั่วโมง/คนการ
ฝกอบรม
ตนทุนตอหนวยดานการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ป 2559
มูลคา

2,693,450,600.00

ป 2558

สัด
สวน

สัด
สวน

มูลคา

100

ป 2557

1,387,050,400.00

100 2,167,812,100.00

1,387,050,200.00 93.56

1,297,756,000 93.56

1,568,420,911.99 84.13
2,828,818.00 0.15
30,704,773.44 1.65
237,152,151.81 12.72

-3,423,307 6.62
48,279,000 93.38

18,972,725.78

สัด
สวน

มูลคา

1,355,854,300 62.54

4,341,214
-

1.02

-

-

-

6,195,797.00 0.33
30,584.47 0.00
1,864,305,762.49 100.00

-

-

-

ป 2559

100

ป 2558

100

ป 2557

-

-

-

-

-

-

-

6,443.00

6,481.00

-

3,500,000

3,000,000

-

726/526

300/523

-

6,653.00

5,736.00

หมายเหตุ - ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ

๑๖

แบบ - กรม

เหตุผลสําคัญของการเปลี่ยนแปลง

……………-………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒.๖ ขอมูลดานผลการปฏิบัติราชการ
๒.๖.๑ ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดสําคัญตามบทบาทภารกิจของสวนราชการ
(ใชขอมูลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ)
รายการ

หนวยวัด

ป 2559
เปาหมาย ผลลัพธที่ได
-

ตัวชี้วัดที่ ๑ นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลัก

รอยละ

ตัวชี้วัดที่ ๒ รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

รอยละ

-

-

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน

รอยละ

-

-

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการประหยัดพลังงานของสวนราชการ

ระดับ

-

-

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการประหยัดน้ําของสวนราชการ

ระดับ

-

-

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ

ระดับ

-

-

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ

ระดับ

5

5

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของหนวยงาน

ระดับ

-

-

หมายเหตุ ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาองคการ)

๑๗
รายการ

หนวยวัด

ป 2558
เปาหมาย ผลลัพธที่ได
-

แบบ - กรม

ป 2557
เปาหมาย ผลลัพธที่ได
-

ตัวชี้วัดที่ ๑ นโยบายสําคัญเรงดวนของ
รัฐบาลและภารกิจหลัก

รอยละ

ตัวชี้วัดที่ ๒ รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

รอยละ

-

-

-

-

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละความสําเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลิต

ระดับ

-

-

-

-

ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความสําเร็จของ
การเบิกจายเงินงบประมาณ

ระดับ

-

-

-

-

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของปริมาณ
ผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจาย

ระดับ

-

-

-

-

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการ

ระดับ

-

-

-

-

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของ
การปรับปรุงกระบวนการ

ระดับ

-

-

-

-

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาบุคลากร

ระดับ

-

-

-

-

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ

ระดับ

-

-

-

-

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ

ระดับ

-

-

-

-

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการสรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการ

ระดับ

-

-

-

-

หมายเหตุ ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 (ปรากฏตาม
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558)

๑๘

แบบ - กรม

๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน
ปที่
2559

ชวงรอยละการ
เลื่อนเงินเดือน

อํานวยการ

วิชาการและทั่วไป

ดีเดน

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

พอใช

60 - 69.99

1.50 - 1.90

0

20

ต่ํากวารอยละ ๖๐

ไมไดเลื่อน

0

42

ดีเดน

90 - 100

3.00 - 4.00

105

1,681

ดีมาก

80 - 89.99

2.50 - 2.90

0

1,109

ดี

70 - 79.99

2.00 - 2.40

0

248

พอใช

60 - 69.99

1.50 - 1.90

0

21

ต่ํากวารอยละ ๖๐

ไมไดเลื่อน

0

65

ดีเดน

90 - 100

3.00 - 4.00

86

1,564

ดีมาก

80 - 89.99

2.50 - 2.90

18

1,320

ดี

70 - 79.99

2.00 - 2.40

0

234

พอใช

60 - 69.99

1.50 - 1.90

0

6

ต่ํากวารอยละ ๖๐

ไมไดเลื่อน

0

32

ตองปรับปรุง
2558

ตองปรับปรุง
2557

จํานวนขาราชการ

ชวงคะแนนการ
ประเมิน

ระดับผลการประเมิน

ตองปรับปรุง

หมายเหตุ
1. ขอมูล
การบริหารผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน ป 2559 เปนขอมูลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการรอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) เนื่องจากขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรอบที่ 2 (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559) ยังอยูระหวางการดําเนินการ
2. ชวงรอยละการเลื่อนเงินเดือนเปนคาประมาณการ เนื่องจากกรมสรรพสามิตไดประกาศอัตรา
รอยละที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน แยกตามหนวยงานและกลุมขาราชการ โดยแบงเปน
อํานวยการและวิชาการทั่วไป

๑๙
โปรดระบุหลักเกณฑเกี่ยวกับรูปแบบในการกําหนดรอยละของการเลื่อนเงินเดือนที่ใชของแตละป

แบบ - กรม

กรมสรรพสามิตกําหนดแนวทางในการพิจารณาอัตรารอยละของการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยมี
การบริหารอัตรารอยละภายในวงเงินที่ไดรับการจัดสรรของแตละกลุม และใหเลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินของ
แตละกลุม มีการกําหนดใหอัตรารอยละการเลื่อนเงินเดือนสูงสุดไมเกินรอยละ 4 และกําหนดใหอัตรารอยละ
มีทศนิยมไมเกิน 1 ตําแหนง ทั้งนี้กําหนดใหผูที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนอัตรารอยละ 4 ไมเกินรอยละ 15
ของจํานวนขาราชการที่มีอยูในแตละรอบการประเมิน
๒.๗ ปญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
1. ปญหาดานการสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง
1.1 ปญหาเกี่ยวกับขอบกพรองของหลักเกณฑและวิธีการโยกยายและเลื่อนใหขาราชการดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้น รวมทั้งแนวทางแกไข
1.1.1 มาตรฐานกําหนดตําแหนงของขาราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงาน สายงานสนับสนุนบางตําแหนง ก.พ. กําหนดคุณวุฒิเฉพาะ
ตําแหนงเปนคุณวุฒิเปด ทําใหมีปญหาในการปฏิบัติงาน เชน ตําแหนงสายงาน
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ซึ่งตําแหนงดังกลาวจะตองปฏิบัติงานโดยผูสําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. ปวส. ปวท. หรืออนุปริญญาทางสาขาพาณิชยการหรือสาขาบริหาร ซึ่งมี
พื้นฐานการศึกษาทางดานบัญชีมาแลว สวนในสาขาอื่น ๆ จะไมไดศึกษาหรือศึกษา
มาคอนขางนอย ทําใหมีปญหาในการกําหนดคุณวุฒิที่ใชสมัครงานในตําแหนงดังกลาว
1.1.2 หลักเกณฑการเลื่อนระดับขาราชการในแตละประเภทแตละตําแหนงมีหลากหลายและ
มีหนังสือที่เกี่ยวของจํานวนมาก
1.2 ปญหาเกี่ยวกับการนําหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวบังคับใชในการโยกยายและเลื่อน
ขาราชการรวมทั้งแนวทางแกไข
1.2.1 รูปแบบการเลื่อนระดับตําแหนงแตละประเภทไมเหมือนกัน แบบฟอรม หลักเกณฑ
และวิธีการดําเนินการในแตละประเภทตางกัน ทําใหกระบวนการดําเนินการมีความ
แตกตางกัน ไมสะดวกในการปฏิบัติงาน
1.2.2 การเลื่อนระดับตําแหนงในมาตรฐานกําหนดตําแหนงจะกําหนดไวในเรื่องอายุการดํารง
ในระดับปจจุบัน การดํารงตําแหนงในสายงานไมนอยกวา 1 ป อาจทําใหมีการวิ่งเตน
กอใหเกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคี ไมเชื่อฟงและเคารพนับถือผูบังคับบัญชา
ของตนเอง
2. ปญหาดานการพัฒนาบุคลากร (ฝกอบรม)
2.1 ไมสามารถวัดความคุมคาและสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาไดอยางชัดเจน
2.2 ความไมสัมพันธกันระหวางงานของบุคลากรกับการพัฒนาบุคลากร
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3. ปญหาดานวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูที่เลื่อนหรือยายระหวางรอบการประเมิน
จะพบวามีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในการพิจารณาใหคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
กับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยการที่ไมนําผลการปฏิบัติราชการจากหนวยงานที่ปฏิบัติงาน
อยูเดิมกอนการโอน ยาย เลื่อนระดับตําแหนงมาพิจารณาประกอบกัน
3. 2 การพิจารณาแนวทางในการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรซึ่งมีขอจํากัดในสวน
ของปจจัยในการดําเนินการเนื่องจากงบประมาณมีจํากัดซึ่งสงผลใหการดําเนินการแผนงานหรือ
โครงการตางๆ ไมสามารถดําเนินการไดครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท
3.3 การพิจารณาดําเนินการกําหนดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาวที่ไมสามารถ
ดําเนินการตอบสนองตอประเด็นยุทธศาสตรและนโยบายของกรมไดอยางครบถวนสมบูรณ
เนื่องจากแนวทางการดําเนินการบางประเด็นมีขอจํากัดตามระเบียบที่กําหนด
๒.๘ นวัตกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของสวนราชการ เพื่อการปรับปรุงวิธีการ
กระบวนการ หรือแนวทางที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการพัฒนา หรือการเตรียมการรองรับ
สถานการณในอนาคตที่จะสงผลใหสวนราชการมีผลการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้นหรือมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
หรือสามารถชวยแกไขปญหาหรือสถานการณดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนอยูของสวนราชการ
(โปรดระบุชื่อนวัตกรรม และแสดงความเชื่อมโยงของนวัตกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกับประเด็น
ยุทธศาสตรของสวนราชการ ตลอดจนความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการ โดยแสดงสาระสําคัญของวิธีการดําเนินการ พรอมผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการดําเนินการ โดยสามารถแนบ
เอกสารขนาด A๔ เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม)
Excise Innovation Awards

กรมสรรพสามิตไดจัดใหมีการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม กระตุน และ
สรางแรงจูงใจใหหนวยงานและบุคลากรในสังกัดกรมสรรพสามิตเกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุง นําเสนอ
รูปแบบการใหบริการที่เปนประโยชนตอประชาชน โดยเริ่มประกวดครั้งแรกเมื่อปงบประมาณ ๒๕๕๓สําหรับในปนี้
เปนการจัดดําเนินการเปนครั้งที6่ ซึ่งที่ผานมามีหนวยงาน/กลุมบุคคล/บุคคลสงนวัตกรรมเขาประกวดฯ จํานวน 229
ผลงาน ซึ่งมีผลงานที่ไดรับรางวัล จํานวน 63 ผลงาน และไดนํามาใชงานจริงแลวจํานวน 45 ผลงาน อาทิ รถหนวย
ตรวจสอบน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเคลื่อนทีMobile
่ ( Fuel Laboratory Unit) ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร
สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มVision
( Sensor) เปนตน
KM Guru Team
กรมสรรพสามิตไดคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณสูงในสายงานจนเปนที่ยอมรับ
ในระดับหนวยงานดานนั้นๆ อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสามารถประยุกตทฤษฎีหรือองคความรูเขากับ
การปฏิบัติงานในสถานการณจริงได และเปนผูมีจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต จนเปนที่ประจักษ
เพื่อมอบหมายใหเปน KM Guru Team ที่มีภารกิจในการใหคําแนะนําปรึกษาทางดานวิชาการแนวทางปฏิบัติและ
เทคนิควิธีการที่เปนประโยชนในการทํางานใหกับบุคลากรผานทาง
Km’X Blog ของเว็บไซตKM กรมสรรพสามิต ทั้งนี้
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ไดแบงผูเชี่ยวชาญหรือกูรูออกเปน2 กลุมใหญๆ ไดแก 1) ผูรูของสายงานหลักขององคกร(Line Functions) จํานวน
4 สายงาน ไดแก ผูรูสายงานนักวิชาการภาษี ผูรูสายงานนักวิชาการสรรพสามิต ประกอบดวยดานการจัดเก็บภาษี
และดานการตรวจปราบปราม ผูรูสายงานนักตรวจสอบภาษี และผูรูสายงานนิ2)ติกผูรรูของสายงานสนับสนุนSupport
(
Functions) จํานวน 10 สายงาน อาทิ ผูรูสายงานนักวิชาการคอมพิวเตอรผูรูสายงานนักวิทยาศาสตร ผูรูสายงาน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ผูรูสายงานนักวิชาการพัสดุ ผูรูสายงานนักทรัพยากรบุคคล เปนตน ปจจุบันมีบุคลากร
ของหนวยงานตางๆ ไดรับการคัดเลือกเปนกูรู จํานวน 24 ราย อาทิ ดร.บัญชร สงสัมพันธ และ ดร.จรัสพงษ
สมานบุตร ผูรูสายงานนักวิชาการภาษี นายพรชัย ทรัพยมูล นาย อาคม อวมสําอางค และนางแพรวพรรณ
จันทรประทักษ ผูรูสายงานนักวิชาการสรรพสามิต วาที่ ร.ต. นราเศรษฐ นิรัติศะยะกุล ผูรูสายงานนักวิทยาศาสตร
นายสุดใจ พรมพล ผูรูสายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร นายสันติ ทศจรูญเกียรติ ผูรูสายงานนักวิชาการพัสดุ เปนตน
โดยรายชื่อผูรูดังกลาวจะถูกนํามาจัดทําเปนทําเนียบผูเชี่ยวชาญ (Expert Directory) และบรรจุในหอเกียรติยศผูรู
(Hall of Fame) ของเว็บไซต KM กรมสรรพสามิต เพื่อเผยแพรใหบุคลากรของกรมสรรพสามิตและประชาชนทั่วไป
ไดทราบ
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สวนที่ ๓ ภาคผนวก
๓.๑ แผนภาพแสดงขอมูลกําลังคนของสวนราชการ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๑)

๓.๒ แผนภาพแนวโนมขาราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตรากําลังที่มี (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๒)
• แสดงเปนภาพรวมของสวนราชการ

แบบ - กรม

๒๓
• แยกประเภทตามตําแหนงอํานวยการ/ตําแหนงวิชาการ/ตําแหนงทั่วไป
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๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียขาราชการ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๑)

แบบ - กรม
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๓.๔ แผน ภาพแสดงการบรรจุและแตงตั้งขาราชการเพื่อทดแทนการสูญเสียขาราชการ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๑)

๒๖
๓.๕ แผนภาพพีรามิดขาราชการ จําแนกตามชวงอายุ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๓)

แบบ - กรม
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๓.๖ แผนภาพแสดง สัดสวนบุคลากรของหนวยการเจาหนาที่ตอบุคลากรทั้งหมด (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๔)

ป 2559

ป 2558

ป 2557

๒๘
๓.๗ แผนภาพแสดงการใชจายงบประมาณ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๕)
• คาใชจายในภาพรวม

แบบ - กรม

๒๙
• ตนทุนกิจกรรมของหนวยการเจาหนาที่

แบบ - กรม

๓๐

๓.๘ แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๖)
• ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเปนขอมูลเชิงคุณภาพไมตองแสดงแผนภาพในหัวขอนี้)
• การบริหารผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน
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