
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 

นโยบาย รายละเอียด ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ได้รับการอนุมัติ 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
การสรรหา และการบรรจุ
แต่งตั้ง 

1.1 การวางแผนอัตราก าลัง 1) ปรับปรุงข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลังตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) และส านักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง (สร.กค.) เพ่ือเตรียมจัดท าร่างรายงานผลการวิเคราะห์
อัตราก าลังของ สป.กค. และ สร.กค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- 2568 เสนอคณะกรรมการฯ 
2) การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
    - ขอความเห็นชอบในหลักการจากหัวหน้าส่วนราชการ เ พ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของหน่วยงานในสังกัด สป.กค. 
รวมจ านวน 4 ต าแหน่ง เพ่ือให้ต าแหน่งสอดคล้องและรองรับกับภารกิจ
งานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ดังนี้ 
       1. ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ (ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างาน) จ านวน 1 ต าแหน่ง จากต าแหน่ง
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับอาวุโส สังกัดส่วนระบบการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการพิเศษ 
       2. เปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน โดยเปลี่ยนประเภทและระดับต าแหน่ง 
รวมจ านวน 3 ต าแหน่ง ได้แก่ 
          2.1 จากต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน
หรือช านาญงาน สังกัดฝ่ายการเงิน ส่วนบริหารการคลัง ส านักบริหารกลาง 
เป็นต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ  

- 
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          2.2 จากต าแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน
หรือช านาญงาน สังกัดกลุ่มสารนิเทศการคลัง เป็นต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ 
          2.3 จากต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติงาน
หรือช านาญงาน สังกัดส่วนบริหารระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย 
เป็นต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ 
    - เสนอ อ.ก.พ. สป.กค. พิจารณา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 
    - เสนอคณะท างานกลั่นกรองการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็น
ระดับที่สูงขึ้น พิจารณา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 
โดยมีขั้นตอนที่ต้องด าเนินการต่อ ดังนี้ 
     1) เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง พิจารณา 
     2) จัดท าค าสั่งการก าหนดต าแหน่งและส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
 
 

1.2 การสรรหา และการ
บรรจุแต่งตั้ง 

1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีการสรรหา
บุคลากรประเภทข้าราชการ จ านวน 5 ต าแหน่ง และจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
จ านวน 10 ราย 
2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 มีการรับโอน
ข้าราชการ จ านวน 1 ต าแหน่ง และจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 8 ราย 
โดยมีการสรรหาบุคลากรที่ยึดระบบคุณธรรม เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
ดังนี้  

- พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- 
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- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 
2537 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอก
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
รวมถึงข้อกฎหมายและหนังสือเวียนที่ ส านักงาน ก.พ. กรมบัญชีกลาง 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องก าหนด 

 

2. การพัฒนาบุคคล 2.1 การพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่
ในระหว่างการด าเนินการตามแผน ดังนี้ 
- โครงการฝึกอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 9 - 12 พ.ย. 65 
จ านวน 78 ราย ณ วัดเขาแผงม้า อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา (ด าเนินการแล้ว) 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้ตามรอย พระยุคลบาท
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 6 - 9 ธ.ค. 65 จ านวน 78 ราย 
ณ กระทรวงการคลัง และโรงแรมภูมนตรา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัด
นครนายก (ด าเนินการแล้ว) 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ  วันที่ 19 ม.ค. 66 จ านวน 53 ราย (ด าเนินการแล้ว) 

3,970,000 บาท 
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- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลากร 
ตามสายงาน ของ สป.กค. และ สร.กค. วันที่ 26 ม.ค. 66 จ านวน 40 ราย 
(ด าเนินการแล้ว) 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือ
ราชการ และการเขียนรายงานการประชุม 
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ก.พ. 66 จ านวน 30 ราย 
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 17 ก.พ. 66 จ านวน 31 ราย 
  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 - 24 ก.พ. 66 จ านวน 41 ราย 
(ด าเนินการแล้ว) 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาสุขภาพเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สป.กค. และ สร.กค. ระหว่าง
วันที่ 29 – 31 มี.ค. 66 (ด าเนินการแล้ว) 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English Training ยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาชีวิตและองค์กร 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสื่อสารในยุคดิจิทัล 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 
และการคัดเลือกอย่างมืออาชีพ 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจในการท างาน
ด้วยทัศนคติเชิงบวก 
- โครงการสัมมนาประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  และ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
โดยปัจจุบันมีการด าเนินการแล้ว จ านวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน 
1,140,000 บาท 
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2.2 การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 

- มีการน าแนวทางการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรรม และประวัติทาง
วินัย มาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเลื่อน/ย้าย ข้าราชการให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับต่าง ๆ โดยมีการประกาศให้ข้าราชการทราบล่วงหน้า
ก่อนการพิจารณาคัดเลือก 
- มีแผนงานการจัดท ากรณีตัวอย่างแนวทางการลงโทษทางวินัยเพ่ือ
เผยแพร่เป็น “อุทาหรณ์ก่อนกระท าผิด” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

- 

3. การรักษาไว้ และการจูงใจ 3.1 สร้างคุณภาพชีวิต และ
ระบบการท างานที่ดี 

มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด ให้แก่
บุคลากร อาทิ น้ าดื่ม รถตู้รับ-ส่งบุคลากรตามจุดบริการรถไฟฟ้า เสื้อแจ็คเก็ต 
เป็นต้น  
 

- 

3.2 การบริหารจัดการ  
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

มีการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในการเลื่อนระดับต าแหน่ง โดยมี
การแจ้งเวียนรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับควบ (ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ และปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
ในปีงบประมาณนั้น ๆ เพ่ือให้ผู้มีคุณสมบัติจัดเตรียมเอกสารผลงานเพื่อ
เสนอผู้มีอ านาจประเมินบุคคลพิจารณา และเตรียมจัดส่งผลงานเข้ารับ
การประเมินผลงานต่อไป และ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ได้พิจารณาก าหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนระดับช านาญการพิเศษ และ
ระดับอาวุโส ซึ่งจะพิจารณาจากข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นล าดับแรก 
   

- 

3.3 การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 
เพ่ือด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามระบบการ

- 
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ประเมิน และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
เตรียมการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน เลื่อนขั้นค่าจ้าง 
ให้แก่บุคลากรตามรอบการประเมิน (1 เมษายน และ 1 ตุลาคม) 
 

4. การใช้ประโยชน์ มอบหมายงาน 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายในหน่วยงาน 

- ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับต าแหน่ง และมีความพร้อมในการท างานที่สูงขึ้น 
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภายใต้บริบทและการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผ่านกระบวนการฝึกอบรม/สัมมนา โดยก าหนดให้เป็น
ตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานในแผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
- วางแผนแต่งตั้งข้าราชการภายใน สป.กค. ที่มีความรู้ความสามารถ 
เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับเป็นช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ 
- ในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการการ ก าหนดแผนพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ให้หัวหน้างานเป็นผู้พิจารณา 
- มีการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่โดยใช้วิธีสอนงานจากหัวหน้างาน 
และก าหนดให้มีพ่ีเลี้ยงในช่วงการทดลองงาน 
 

- 

 


