










การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
- ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.)  

มีควำมมุ่งมั่นในกำรสนับสนุนให้บุคลำกรสำมำรถ
ขับเคลื่อนภำรกิจในควำมรับผิดชอบให้สำมำรถ
ด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
เกิดประสิทธิผล โดยได้มีกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง
ให้สอดคล้องกับภำรกิจในควำมรับผิดชอบ 
ของส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ต่ำง ๆ 

 
- กำรจัดกลุ่มต ำแหน่งส ำหรับต ำแหน่งประเภททั่วไปและต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำรของ สศค.  
- แผนกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรเพ่ือรองรับต ำแหน่งงำน
ส ำคัญของ สศค. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
(เอกสำรแนบ 1) 

2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
- กำรสรรหำบุคลำกรของ สศค. มีนโยบำย 

สรรหำบุคลำกรที่มีคุณสมบัติตำมประกำศ 
รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
บุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำง ๆ 
ซึ่งจะมีกำรประกำศผ่ำนหน้ำเว็บไซต์และ 
ติดประกำศท่ีบอร์ดรับสมัครงำนชั้น 1 ทุกครั้ง 
ที่มีกำรเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 

- กำรแต่งตั้งบุคลำกรของ สศค. ให้ด ำรง
ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

 
- ประกำศสรรหำบุคลำกร ได้แก่  

1) ประกำศ สศค. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร  
ลงวันที่ 28 มกรำคม 2565 
- ค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร ได้แก่  

1) ค ำสั่ง สศค. ที่ 261/2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับ
คัดเลือก ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564  

2) ค ำสั่ง สศค. ที่ 36/2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ 
แข่งขันได้ ลงวันที่ 2 มีนำคม 2565 
- ประกำศ/ค ำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น ได้แก่  

1) ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญ ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565 

2) ค ำสั่ง กค ที่ 1959/2564 เรื่อง เลื่อนข้ำรำชกำร (ระดับ
เชี่ยวชำญ) ลงวันที่ 20 ตุลำคม 2564 

3) ประกำศ สศค. เรื่อง รำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ส่งผลงำน 
เพ่ือเข้ำรับกำรประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภท 
วิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ) ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564 
(เอกสำรแนบ 2) 

3. การพัฒนาบุคลากรและการสร้าง 
ทางก้าวหน้าในอาชีพ 

- กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรของ สศค.  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

- กำรย้ำยข้ำรำชกำรภำยใน สศค.  

 
 
- ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังได้เห็นชอบแผนพัฒนำ
บุคลำกรของ สศค. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  
15 ตุลำคม 2564 

/นโยบาย... 
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- กำรแต่งตั้งอนุกรรมกำรใน อ.ก.พ. 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
 
 

- ค ำสั่ง กค 1739/2564 เรือ่ง ย้ำยข้ำรำชกำร ลงวันที่  
29 กันยำยน 2564 
- ค ำสั่ง สศค. ที ่40/2565 เรื่อง ย้ำยข้ำรำชกำร ลงวันที่  
10 มีนำคม 2565 
- ประกำศ อ.ก.พ. ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง เรื่อง แต่งตั้ง
อนุกรรมกำรใน อ.ก.พ. ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง แทนอนุกรรมกำร
ที่พ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบก ำหนดตำมวำระ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่  
7 มีนำคม 2565 
(เอกสำรแนบ 3) 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- สศค. มีกำรสร้ำงวัฒนธรรม บรรยำกำศ 

ที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของบุคลำกรโดยมีกำรจัดและปรับปรุง
สภำพแวดล้อม รวมทั้งจัดหำอุปกรณ์เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกให้เหมำะสมในกำรท ำงำน และ 
มีนโยบำยดูแลบุคลำกร โดยจัดให้มีสวัสดิกำร
ตำมระเบียบสวัสดิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจ 
กำรคลัง พ.ศ. 2564 และที่เกี่ยวข้อง 
 

 
- ระเบียบสวัสดิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง พ.ศ. 2564 
- ภำพถ่ำยห้องพยำบำลและห้องออกก ำลังกำยส ำหรับบุคลำกร 
ของ สศค.  
(เอกสำรแนบ 4) 

5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- สศค. ก ำหนดวิธีกำรประเมินผลปฏิบัติ

รำชกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร สศค.  
ซึ่งหลักเกณฑ์กำรประเมินจะประกำศให้บุคลำกร
ของ สศค. ทรำบโดยทั่วกัน 

 
- ประกำศก ำหนดวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร 
สศค. ได้แก่ 

1) ข้ำรำชกำรของ สศค. 
- ประกำศ สศค. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน 

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ลง
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562 

2) ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ สศค. 
- ประกำศ สศค. เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำและประเมินผล

ข้ำรำชกำรในระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรคลัง ลงวันที่ 17 กันยำยน 2563 

3) ลูกจ้ำงชั่วครำวของ สศค. 
- ประกำศ สศค. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรสรรหำ

และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของลูกจ้ำงชั่วครำวส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรคลัง ลงวันที่ 5 กันยำยน 2562 
(เอกสำรแนบ 5) 

/นโยบาย... 
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6. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 

- สศค. ก ำหนดให้บุคลำกรต้องยึดถือและ
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. 2564 ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง พ.ศ. 2555 
นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังประกำศ ค ำสั่ง 
และนโยบำยต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด 

- กำรทบทวนแผนงำน/โครงกำรตำมแผน 
กลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ สศค. 
ตำมแนวทำง HR Scorecard โดยเฉพำะ 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรกรณีข้อร้องเรียน
เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐกระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติ 
มิชอบ 

- กำรจัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรกระท ำ 
ผิดวินัยเกี่ยวกับเรื่องยำเสพติด กำรทุจริต  
และผู้มีอิทธิพล 

- กำรตรวจสอบขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบและยังไม่ได้
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไปยัง อ.ก.พ. 
กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปี  

- กำรจัดท ำแบบรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับ 
เรื่องกล่ำวหำร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด 
กรณกีำรทุจริตที่รับไว้และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
และเรื่องที่รับใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 
เป็นต้นไป ประจ ำเดือน 

 
- กำรด ำเนินกำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัยโดยให้บุคลำกร สศค. 
ลงนำมรับทรำบประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2564 
ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง  
พ.ศ. 2555 และนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (ออนไลน์) ทั้งนี้ บุคลำกร สศค.  
ได้มีกำรลงนำมผ่ำนทำงออนไลน์ครบถ้วนแล้ว จ ำนวนทั้งสิ้น 426 คน 
- กำรทบทวนแผนงำน/โครงกำรตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของ สศค. ตำมแนวทำง HR Scorecard โดยเฉพำะกำรรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินกำรกรณีข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำกำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ  
- กำรจัดท ำแบบรำยงำนมำตรกำรป้องกันกำรกระท ำผิดวินัยเกี่ยวกับ
เรื่องยำเสพติด กำรทุจริต และผู้มีอิทธิพลและสถิติกำรลงโทษ  
ช่วงเดือนกรกฎำคม ถึงเดือนธันวำคม 2564  
- กำรจัดท ำแบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบและยังไม่ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัยไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปี พ.ศ. 2564  
ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2564 ถึงเดือนธันวำคม 2564) 
- กำรจัดท ำแบบรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกล่ำวหำร้องเรียน
เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐกรณีทุจริตตำมข้อสั่งกำรของศูนย์อ ำนวยกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตแห่งชำติ ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2565  
(เอกสำรแนบ 6) 

 





































ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

 
 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  นางสาวสุภัค  ไชยวรรณ  ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ  (นักบริหารระดับต้น)  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง   
ให้ด ารงต าแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน  (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง   
กระทรวงการคลัง  ตั้งแต่วันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖5 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

สุพัฒนพงษ์  พันธม์ีเชาว ์
รองนายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕
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