การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพสามิตได้ดาเนินการดังนี้
1) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง วิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งนักวิชาการ
สรรพสามิต.ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 19 พื้นที่.จานวน.19.ตาแหน่ง
กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร.จานวน.1.ตาแหน่ง ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล จานวน 1
ตาแหน่ง รวมทั้งสิ้น 21 ตาแหน่ง
2) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งนักตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน จานวน 1 ตาแหน่ง
3) การกาหนดตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการหรือชานาญการ สานักบริหารการคลัง
และรายได้ จานวน 1 ตาแหน่ง
4).การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ เป็นระดับปฏิบัติ การ
หรือชานาญการ ในหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 229 ตาแหน่ง ระดับชานาญงาน เป็นระดับปฏิบัติงานหรือ
ชานาญงาน จานวน 43 ตาแหน่ง รวมทั้งสิ้น จานวน 272 ตาแหน่ง
5).การขอรับ การจัด สรรอั ต ราก าลัง จากผลการเกษียณอายุ จาก อ.ก.พ. กระทรวงการคลั ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้รับการจัดสรร จานวน 82 อัตรา
6) การดาเนินการตามระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps) รุ่นที่ 12 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยได้รับการคัดเลือก จานวน 1 ราย
7)}แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการและชานาญการ
พิเศษ จานวน 12 สายงาน
8) การคัด เลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งในตาแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชานาญการ
ชานาญการพิเศษ จานวน 54 ราย
9) การประเมินผลงานบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ การเปลี่ยน
สายงาน การรับเงินประจาตาแหน่ง ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ ระดั บเชี่ยวชาญ รวม จานวน
55 ราย
10) การเพิ่มอัตรากาลังข้าราชการตั้งใหม่ จานวน 48 อัตรา
11) การขออนุมัติกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ( พ.ศ. 2560 – 2563 ) โดยได้รับ
การจัดสรร จานวน 791 อัตรา
12) การขออนุมัติกาหนดอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน
2,072 อัตรา
13) การดาเนินการสรรหาข้าราชการ กรณีรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จานวน 47 ราย
14) การดาเนินการให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปสังกัดหน่วยงานอื่น จานวนน 12 ราย
15) การจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป จานวน 612 ราย
16) การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว จานวน 65 ราย
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17) การอนุญาตให้พนักงานราขการลาออกจากการปฏิบัติงาน จานวน 7 ราย
18) การอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ จานวน 57 ราย
19) เลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจา จานวน 2 ราย
20) ขออนุมัติใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและกาหนดอายุสัญญาจ้าง
(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
21) ขออนุมัติใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จานวน 12 ราย
22) การขออนุมัติใช้บัญชีลูกจ้างชั่วคราวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน 66 ราย
23) จัดทาประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จานวน 20 ราย
24)’สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง
นัก
ตรวจสอบภาษีปฏิบัติการไปขึ้นบัญชีผู้ได้คัดเลือกในตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จานวน
10 ราย
25) การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
26) ตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
27) จัดทาคาสั่งลูกจ้างชั่วคราว (จ้างต่อเนื่องปีงบประมาณ 2559 ส่วนกลาง) จานวน 393 ราย
28) จัดทาคาสั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (จ้างต่อเนื่องปีงบประมาณ
2559 ส่วนกลาง) จานวน 159 ราย
29) การสรุปแบบประเมินผลลูกจ้างชั่วคราว จานวน 1,874 ราย
30) ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ จานวน 19 ราย
31) การให้ข้าราชการช่วยราชการภายในกรม
32) การให้ข้าราชการช่วยราชการหน่วยงานอื่น
33) การดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการใหม่ จานวน 99 ราย
34) การอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ จานวน 26 ราย
35) การย้ายข้าราชการ จานวน 415 ราย
36) การย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น จานวน 13 ราย
37) การดาเนินการเลื่อนข้าราชการ
- ระดับชานาญงาน จานวน 26 ราย
- ระดับชานาญการ จานวน 2 ราย
- ชานาญการพิเศษ จานวน 1 ราย
38) การแต่งตั้งข้าราชการระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 1 ราย
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39) ให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่ง จานวน 6 ราย
40) ให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ จานวน 54 ราย
41) ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จานวน 8 ราย
42) ขออนุมัติให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติหน้าที่ จานวน 2 ราย
43) ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ จานวน 3 ราย
44) ให้พนักงานราชการรับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ จานวน 1 ราย
45) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ที่ไ ด้รับเงินเดือนสูงสุดของระดับที่ดารงอยู่ ให้ได้รับเงินเดือนในระดับถัดไปของแต่ละ
ประเภทตาแหน่งแต่ยังคงใช้ฐานในการคานวณของระดับที่ตนดารงอยู่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. ปีงบประมาณ 2559 สานักบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดาเนินงานการพัฒนาบุคลากรดังนี้
1.1) จัดโครงการการฝึกอบรมจานวน 43 โครงการ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจานวน
4,280 คน
1.2) จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภายนอก จานวน 72 โครงการ ผู้ผ่าน
การอบรมจานวน 1,594 คน
2. ดาเนินการจัดสรรให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรกรมสรรพสามิต ดังนี้
2.1) ระดับปริญญาโท จานวน 31 ราย
2.2) ระดับปริญญาเอก จานวน 10 ราย
การจัดสวัสดิการกรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิตดาเนินการโครงการให้ทุนการศึกษาประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2558 ให้แก่บุตร
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินการสวัสดิการกรมสรรพสามิต โดยให้
ทุน การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับอุดมศึกษา รวม 435 ราย เป็นจานวนเงิน
1,230,000 บาท
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ด้านวินยั และจริยธรรม
สาหรับงานด้านวินัยและจริยธรรม กรมสรรพสามิตได้ดาเนินการตามแผน/โครงการและมีผลการดาเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายทุกโครงการ ดังนี้
1. โครงการสรรพสามิตใสสะอาด
2. แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
3. นโยบายการกากับดูแลองค์กรทีด่ ี
4. การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมสรรพสามิต
5. แผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
6. ประมวลจริยธรรม
7. รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ปญ
ั หาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยราชการไทย
8. รายงานผู้กระทาผิดวินัย จานวน 21 ราย
9. ดาเนินการตรวจสอบประวัติข้าราชการทางวินัย คดีแพ่ง คดีอาญาของข้าราชการ จานวน 53 ราย
10. การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
11. การคัดเลือกข้าราชการผู้ประพฤติปฏิบตั ิชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

โครงสร้างช่วงอายุขา้ ราชการกรมสรรพสามิต
ช่วงอายุ

อายุเฉลีย่

<=24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

>=55

8

96

266

391

325

518

772

784

47.23

จานวนข้าราชการจาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

658

1,637

857

8

3,160

จานวนข้าราชการจาแนกตามระดับตาแหน่ง
ปฏิบตั งิ าน
249

ชานาญ
งาน
1,100

อาวุโส

ปฏิบตั กิ าร

112

300

ชานาญ
การ
1,145

ชานาญการ
พิเศษ
135

ข้อมูล : ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล

เชีย่ วชาญ

ทรงคุณวุฒิ

10

3

อานวยการ
ต้น
2

อานวยการ
สูง
99

บริหาร
ต้น
4

บริหาร
สูง
1

คน
3,160

