
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 

นโยบาย รายละเอียด ผลการด าเนินงาน 
1. การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา 
และการบรรจุแต่งตั้ง 

1.1 การวางแผนอัตราก าลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 - 2565 ได้ก าหนดโครงการวิเคราะห์อัตราก าลัง สป.กค. 
และ สร.กค. ในแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจ าปี พ.ศ. 
2565 โดยมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้   
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน  
 2. ศึกษานโยบายการบริหารก าลังคนภาครัฐ  
 3. ทบทวนและวิเคราะห์บทบาทภารกิจ รวมทั้งทิศทางของหน่วยงานในอนาคต  
 4. ขออนุมัติและจัดประชุมสัมมนาเพ่ือให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
 5. เก็บข้อมูลกระบวนการท างานจริงของทุกหน่วยในส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง  
 6. วิเคราะห์อุปสงคแ์ละอุปทานก าลังคน  
 7. สรุปประเด็นหลักเสนอคณะกรรมการ/ฝ่ายบริหาร  
 8. ทบทวนและจัดท าแผนอัตราก าลัง  
 9. เสนอขอความเห็นชอบแผนอัตราก าลัง  
 10. ประชาสัมพันธ์แผนฯ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลกระบวนการท างานที่แต่ละ
หน่วยงานได้ปรับปรุงแก้ไข และจะนัดหมายคณะท างานเพ่ือพิจารณาภาพรวม และ
น าเสนอผู้บริหารต่อไป 
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1.2 การสรรหา และการบรรจุ
แต่งตั้ง 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีการสรรหาบุคลากรประเภท
ข้าราชการ จ านวน 7 ต าแหน่ง จัดจ้างพนักงานราชการ จ านวน 2 ราย และจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
จ านวน 32 ราย โดยมีการสรรหาบุคลากรที่ยึดระบบคุณธรรม เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
ดังนี้  

 

- พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 
2562  
รวมถึงข้อกฎหมายและหนังสือเวียนที่ ส านักงาน ก.พ. กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ และกฎหมายอ่ืน  ๆซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 
 

2. การพัฒนาบุคคล 2.1 การพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการ
ตามแผน ดังนี้ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปรับ Mindset และเสริมสร้างคุณธรรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใส่ใจบริการด้วยจิตบริการที่มุ่งมั่น 
4. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ 
5. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การท างาน 
6. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Creative Thinking การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
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7. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการพัฒนาตามสายงานในหน้าที่
หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนตามนโยบายผู้บริหารระดับสูง หรือโครงการสัมมนาประจ าปี
ของหน่วยงาน 

 

2.2 การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ให้หน่วยงานในสังกัด สป.กค. และ สร.กค. พิจารณาเสนอโครงการหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชากระท าผิดวินัยที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

3. การรักษาไว้ และการจูงใจ 3.1 สร้างคุณภาพชีวิต และระบบ
การท างานที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สป.กค. ยังคงมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด ให้แก่
บุคลากร อาทิ น้ าดื่ม รถ รับ-ส่งบุคลากรตามจุดบริการรถไฟฟ้า เสื้อแจ็คเก็ต เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีการวางระบบการท างานในสภาวะวิกฤตที่ค านึงถึงบุคลากรและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างรวดเร็ว อาทิ การก าหนดแนวทาง 
ปฏิบัติงาน Work From Home ในช่วงการระบาด Covid 19 มีการจัดแจก ATK 
ให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และมีการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อไวรัส  
ในทุกสัปดาห์  
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3.2 การบริหารจัดการ  
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

มีการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในการเลื่อนระดับต าแหน่ง โดยมีแผนที่จะเสนอ
อ.ก.พ. สป.กค. ให้ก าหนดผู้ที ่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นระดับช านาญการ
พิเศษ และระดับอาวุโส จะต้องเป็นข้าราชการใน สป.กค. เป็นล าดับแรก นอกจากนี้
ยังมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยส่งบุคลากร 
ระดับช านาญการพิเศษ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงาน อาทิ หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) 
 

3.3 การประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการ 

มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สป.กค. และ 
สร.กค. เพ่ือด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามรอบการประเมิน 
และเลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน เลื่อนขั้นค่าจ้าง ให้แก่บุคลากรตามรอบ  
การประเมิน (1 เมษายน และ 1 ตุลาคม) 
 

4. การใช้ประโยชน์ มอบหมายงาน พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายในหน่วยงาน 

- ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการฝึกอบรม/สัมมนา ประชุมชี้แจง 
ในหลากหลายช่องทาง โดยก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานในแผนปฏิบัติราชการ 
ของ สป.กค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคคลากรไปเป็นวิทยากร
ให้ความรู้แก่บุคคลากรภายในและภายนอก สป.กค. 
- วางแผนแต่งตั้งข้าราชการภายใน สป.กค. ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลงานบุคคลเพื่อเลื่อนระดับเป็นช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
- ในแบบประเมินผลการปฏบิัติราชการการ ก าหนดแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ให้หัวหน้างานเป็นผู้พิจารณา 
- การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่โดยหัวหน้างาน 
 
 

 


