
 

 

 
 

กรมศุลกากรได้จัดท ารายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีของส่วนราชการ 
ระดับกรม ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
พลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล  
พ.ศ. 2553 เป็นประจ าทุกปี และได้จัดส่งรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เสนอต่อส านักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

มิติที ่๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (๒๐ คะแนน) 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน) 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากรที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน คือ แผนกลยุทธ์  

การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ ๑ 
จัดโครงสร้างการบริหาร
และก าลังคนให้เหมาะสม
กับภารกิจของส่วนราชการ 

1) ทบทวนภารกิจ ปรับโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง เพ่ือรองรับภารกิจของ 
ส่วนราชการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
โดยก าหนดแผนงานรองรับ ดังนี้ 
1.1 แผนการวิเคราะห์ภารกิจงานและก าลังคน เพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงาน 

2) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายของพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร 
โดยก าหนดแผนงานรองรับ ดังนี้ 
2.1 แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 

3) เตรียมก าลังคนเพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ส าคัญ 
โดยก าหนดโครงการรองรับ ดังนี้ 
3.1 โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพ่ือความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร 

(Succession Plan) 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
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แบบ - กรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ ๒ 
พัฒนากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และทันสมัย 

๑) บริหารอัตราก าลังอย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
โดยก าหนดแผนงานรองรับ ดังนี้ 
1.1 แผนบริหารก าลังคน 

๒) วางแผนการสรรหาก าลังคนเข้าสู่ต าแหน่งอย่างมีคุณภาพและทันเวลา 
โดยก าหนดแผนงานรองรับ ดังนี้ 
2.1 แผนงานสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพ่ือบรรจุ แต่งตั้ง และโยกย้าย 

๓) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
โดยก าหนดแผนงานรองรับ ดังนี้ 
3.1 แผนพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) 

๔) พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคล 
อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 
โดยก าหนดแผนงานรองรับ ดังนี้ 
4.1 แผนงานปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

๕) พัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจน เหมาะสม และเป็นธรรม 
โดยก าหนดแผนงานรองรับ ดังนี้ 
5.1 แผนงานปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เลือกสรร บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย 

๖) พัฒนาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้เหมาะสมและน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 
โดยก าหนดแผนงานรองรับ ดังนี้ 
6.1 แผนทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่งตามกรอบ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมศุลกากร 
๗) พัฒนากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทนให้เหมาะสม 

และเป็นที่ยอมรับ 
โดยก าหนดแผนงานรองรับ ดังนี้ 
7.1 แผนงานปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประเมินผลงาน และการเลื่อนเงินเดือน 

ค่าจ้าง และค่าตอบแทนให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
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แบบ - กรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ ๓ 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ทั กษะ และสมรรถนะ 
ด้านดิจิทัลและด้านอ่ืน  ๆ
ที่ สอดคล้ องกับนโยบาย
รัฐบาล 

๑) พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ และมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
โดยก าหนดโครงการและแนวทางรองรับ ดังนี้ 
1.1 โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากร

(Customs Talent Management) 
1.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการสอนงานและการเป็นพ่ี เลี้ยง (Coaching & 

Mentoring) 
๒) สร้างระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างยั่งยืน 

โดยก าหนดโครงการและแนวทางการด าเนินการรองรับ ดังนี้ 
2.1 โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ 3) 
2.2 แนวทางการด าเนินการในการจัดการองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน 

๓) พัฒนาความรู้ด้านงานศุลกากร ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นให้แก่บุคลากร 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
โดยก าหนดโครงการและแผนงานรองรับ ดังนี้ 
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่ให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 
3.2 แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

ประเด็นที่ ๔ 
เตรียมก าลังคนคุณภาพเข้า
สู่ ต าแหน่ งส าคัญอย่ าง
เหมาะสมและทันเวลา 

๑) สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้าสู่ต าแหน่งผู้บังคับบัญชา  
โดยก าหนดโครงการรองรับ ดังนี้ 
1.1 โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร 

(Customs Knowledge Test : CK Test) 

ประเด็นที่ ๕ 
ส่ งเสริ มบุ คลากรให้ มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
จิ ตส านึ กในการปฏิ บั ติ
หน้ าที่ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต 

1) ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีจิตบริการ 
โดยจัดท าโครงการส่งเสริมฯ ดังนี้  
1.1 โครงการคนดีศรีศุลกากร 
1.2 โครงการศุลกากรคุณธรรม 

2) ก าหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และเสริมสร้าง
จิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โดยก าหนดโครงการรองรับ ดังนี้ 
2.1 โครงการปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
2.2 โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การด าเนินการทางวินัย และความรับผิด 

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
2.3 โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง 

ประเด็นที่ ๖  
พัฒนากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุ คคลอย่ าง
โปร่งใสและพร้อมรับการ
ตรวจสอบ 

1) เสริมสร้างความรู้และสื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 
โดยก าหนดโครงการและแผนงานรองรับ ดังนี้ 
1.1 โครงการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.2 แผนงานเผยแพร่นโยบายผู้บริหารและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
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แบบ - กรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.3 การจัดท า HR–Newsletter 
1.4 โครงการให้ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านระบบอัตโนมัติ ด้วยระบบ 

HR Chatbot 
2) พัฒนากระบวนงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการด าเนินการทางวินัย 

ให้รวดเร็วทันเวลา ตามหลักคุณธรรม นิติธรรม และมนุษยธรรม 
โดยก าหนดโครงการรองรับ ดังนี้ 
2.1 โครงการระฆังศุลกากร 
2.2 โครงการอบรมคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
2.3 โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4 โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ” 

หัวข้อ Ethics Boosting 
3) มีระบบควบคุมกระบวนงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

โดยก าหนดแผนงานรองรับ ดังนี้ 
3.1 จัดท าระบบควบคุมภายในของกระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ 7 
จัดสวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ ดี ในการ
ท างาน 

๑) จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม 
โดยก าหนดโครงการและแผนงานรองรับ ดังนี้ 
1.1 โครงการตรวจสุขภาพให้แก่บุคลากรประจ าปี 
1.2 แผนงานส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 

๒) มีระบบความปลอดภัยและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 
โดยก าหนดโครงการรองรับ ดังนี้ 
2.1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมศุลกากร 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง (๑๕ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1) แผนอัตราก าลังของ 

ส่วนราชการ 
(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

3 1. ใช้แผนอัตราก าลังของอดีตที่ผ่านมา โดยไม่มีข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
ที่ส่วนราชการต้องการ (๑ คะแนน) 

2. มีข้อมูลผลการวิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังประจ าปี  
ที่ส่วนราชการต้องการ และน าไปสู่การก าหนดจ านวนประเภท และระดับ
ต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๒ คะแนน) 

3. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลังอย่างต่อเนื่อง  
และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่งเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงพิจารณา (๓ คะแนน) 

การด าเนินการ 
     กรมศุลกากร โดยส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง กองบริหาร
ทรัพยากรบุ คคล ได้ น าข้อมูลผลการวิ เคราะห์ อัตราก าลั งที่ ผ่ านมา  
น ามาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังของแต่ละหน่วยงาน
เรื่อยมา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  



- ๕ - 

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
     กรมศุลกากร ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ งงานภายในใหม่  
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562  
ซึ่งมีส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จ านวน 2 หน่วยงาน กรมฯ จึงได้จัดท าแผนการ
ก าหนดต าแหน่งเพ่ือใช้ในการปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 โดยใช้หลักเกณฑ์การยกเว้นการยุบเลิก
ต าแหน่งส าหรับการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นตาม
หลักเกณฑ์ ที่ ก.พ. ก าหนด (ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 20) เสนอ 
อ.ก.พ. กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติ น าไปสู่การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ จากระดับต้น เป็นระดับสูง จ านวน 2 ต าแหน่ง และ
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 52 ต าแหน่ง  
     ทั้ งนี้  ก รม ฯ  อ ยู่ ร ะห ว่ า งด า เนิ น ก าร วิ เค ราะห์ อั ต ราก าลั งขอ ง 
แต่ละหน่วยงานตามแผนการวิเคราะห์ภารกิจงานและก าลังคน เพ่ือรองรับภารกิจ
ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งจะได้น าผลการวิเคราะห์
อัตราก าลังดังกล่าวมาใช้พิจารณาประกอบการบริหารกรอบอัตราก าลังของ 
กรมศุลกากร ต่อไป 

2) แผนสรรหา บรรจุ 
และแต่งตั้ง 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

3 ๑. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งอย่างไม่เป็น
ทางการชัดเจน (๑ คะแนน) 

๒. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ งได้ตามกรอบอัตราก าลัง 
โดยมีอัตราว่างเกินกว่าร้อยละ ๖ ของกรอบอัตราก าลัง (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ งได้ตามกรอบอัตราก าลัง 
โดยมีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ ๖ ของกรอบอัตราก าลัง (๓ คะแนน) 

การด าเนินการ 
กรมศุลกากร มีการด าเนินการดังนี้ 
๑) วิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังที่ว่าง เพ่ือวางแผนการสรรหาข้าราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว โดยพิจารณาจากอัตราว่างที่มีอยู่ 
ความต้องการต าแหน่งและสายงาน เพ่ือรองรับภารกิจของส่วนราชการ 

๒) ก าหนดแนวทางการสรรหาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน 

๓) ด าเนินการสรรหาบุคคลและมีการขึ้นบัญชีไว้ ภายในปี พ.ศ. 2562  
ทั้งในต าแหน่งสายงานหลัก ได้แก่ นักวิชาการศุลกากร, เจ้าพนักงาน
ศุลกากร และสายงานสนับสนุน ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์, นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , นิติกร, นักวิชาการเงิน 
และบัญชี จึงสามารถเรียกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้าสู่ต าแหน่งที่ว่างได้ทันเวลา 
และสามารถบรรจุได้ทันทีที่มีต าแหน่งว่าง ท าให้กรมศุลกากรสามารถ
บริหารอัตราว่าง เพ่ือให้มีจ านวนอัตราว่างหมุนเวียนที่เหมาะสมและ 
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 6 
ของกรอบอัตราก าลังทั้งหมด โดยอัตราว่างจ านวนดังกล่าว ใช้เพ่ือแลกยุบแทน
อัตราเกษียณในแต่ละปีงบประมาณ 



- ๖ - 

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
3 ) แผนบริหารจั ดการ 

กลุ่มบุคลากรที่มีทักษะ 
ห รื อ สม รรถน ะสู ง 
เพ่ือเตรียมและพัฒนา 
อย่างเป็นระบบ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

3 1. มีแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) ของต าแหน่งงานส าคัญๆ  
ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วนราชการ (๑ คะแนน) 

2. มีแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan) ส าหรับ
ต าแหน่งส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วนราชการ (๒ คะแนน) 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพ่ือให้ได้มาซึ่งกลุ่มบุคคล
ที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนพัฒนา
ทางก้าวหน้าในอาชีพ เพ่ือเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ (๓ คะแนน) 

การด าเนินการ 
กรมศุลกากร มีการด าเนินการดังนี้ 
๑) จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) ของต าแหน่งข้าราชการ 

ที่เป็นสายงานหลักของกรมศุลกากรอย่างละเอียดชัดเจน 
๒) จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมศุลกากร 

ประกาศให้ทราบทั่วกันและน าไปใช้ประกอบการบริหารงานบุคคล 
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลื่อนระดับของข้าราชการ 

๓) โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษ (Talent 
Management) เพ่ื อ พัฒ นาบุ คลากรให้ มี ทั กษะและความช านาญ 
ในด้านงานศุลกากรเฉพาะด้าน เช่น องค์ความรู้ด้านพิกัดอัตราศุลกากร 
ด้ านบริหารความเสี่ ยง ด้ านการควบคุ มภายหลั งการตรวจปล่ อย 
ด้านการกระท าความผิดตามหลักอาวุธที่มีอ านาจท าลายล้างสูง (WMD)  
โดยก าหนดหลักเกณฑ์และด าเนินการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ 
และด าเนินการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ได้รับ
คัดเลือกเป็นรายบุคคล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนด
แนวทางและรูปแบบในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าสู่โครงการฯ ทั้งในองค์ความรู้ด้านงานศุลกากร และองค์ความรู้ด้านอื่นๆ  
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) 
ด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนา 
เป็นรายบุคคล (Individual Needs) เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรม  
การจัดส่งไปเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานหน่วยงานภายนอก
ทั้งภายในและต่างประเทศ การเข้าร่วมการประชุมในต่างประเทศ 
ที่ เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมเป็นคณะท างานในภารกิจที่มีความส าคัญ 
ของกรมศุลกากร เป็นต้น 



- ๗ - 

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๔) แผนการสร้างและพัฒนา

ผู้ บ ริ ห ารทุ กระดั บ 
เพ่ือสร้างความต่อเนื่อง
ในการบริหารราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

2 1. ก าหนดต าแหน่งหลักที่ต้องการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 
พ ร้อม เกณ ฑ์ คุณ สมบั ติ ที่ เห ม าะสมส าห รับ ต าแห น่ ง ห ลั กดั งกล่ าว 
(Success Profile) (๑ คะแนน) 

2. ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งหลักกับบุคลากรผู้มีสิทธิทุกคน 
เพ่ือจัดท าแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารอย่างเป็นระบบ (๒ คะแนน) 

3. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร เพ่ือความต่อเนื่อง 
ในการบริหารราชการ (๓ คะแนน) 

การด าเนินการ 
กรมศุลกากร มีการด าเนินการดังนี้ 
๑) จัดท าฐานข้อมูลต าแหน่งที่ส าคัญของกรมศุลกากรที่จะเกษียณอายุ

ราชการในอีก 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ ต าแหน่งระดับอ านวยการสูง ระดับ
เชี่ยวชาญ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับช านาญการ (หัวหน้าฝ่าย) 

๒) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพ่ือความต่อเนื่อง 
ในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan) เพ่ือด าเนิน
การศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางการด าเนินการของโครงการฯ 

๓) ก าหนดหน่วยงานและต าแหน่งเป้าหมาย เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญในหน่วยงานวิชาการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะกรรมการโครงการฯ ได้พิจารณาผลการด าเนินการที่ผ่านมา ซึ่งไม่มี
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ แต่อย่างใด จึงได้พิจารณาขยายหน่วยงาน
เป้าหมายในการด าเนินโครงการฯ จากเดิม จ าน วน 4 หน่วยงาน 
เป็ น  7  หน่ วยงาน  และได้ก าหนดคุณ สมบั ติ ของผู้ สมัครเข้ ารับ 
การคัดเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

๔) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ เพ่ือพิจารณา
ก าหนดรูปแบบ วิธีการ รายละเอียด ในการด าเนินการคัดเลือก 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก และด าเนินกระบวนการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้าสู่โครงการฯ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๘ - 

แบบ - กรม 

 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๕) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้าน

การบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความเหมาะสม 
และสะท้อนผลิตภาพของ
บุคลากร (Productivity) 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 

๒ ๑. มีรายงานต้นทุนรวม และต้นทุนกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับบุคลากรของส่วนราชการ
ประจ าปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กรมบัญชีกลางก าหนด 
(๑ คะแนน) 

๒. เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนของปีงบประมาณปัจจุบันกับปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ 
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (๒ คะแนน) 

๓. จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังคน ประจ าปีงบประมาณ พร้อมทั้งก าหนด
เป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) เพ่ือน าไปใช้ 
เพ่ิมประสิทธิภาพก าลังคนในรอบปีงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกล่าว 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ (๓ คะแนน) 

การด าเนินการ 
กรมศุลกากร มีการด าเนินการดังนี้ 
๑) จัดท ารายงานต้นทุนรวม และต้นทุนกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับบุคลากร 

ของส่วนราชการ ประจ าปี งบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ทีก่รมบัญชีกลางก าหนด 

๒) มีการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนของปีงบประมาณปัจจุบัน 
กับปีงบประมาณที่ผ่านมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างไร 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
กรมศุลกากรได้ก าหนดแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร อยู่ในแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของส่วนราชการ
กรมศุลกากร ในยุทธศาสตร์ที่  5 : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและ 
การบริหารจัดการองค์กร น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พิจารณาอนุมัติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากร
ที่สอดคล้องตามระดับต าแหน่ง (Training Roadmap) และความจ าเป็น
ของหน่ วยงานภายในกรมศุ ลกากร รวมทั้ งพัฒนาความรู้  ทั กษะ  
และสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งงาน
อย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง พร้อมทั้งสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง 
และยุทธศาสตร์ขององค์กรและตอบสนองความจ าเป็นในการพัฒนา 
ของภารกิจงานและความจ าเป็นในการพัฒนาด้านขีดความสามารถ 
ของบุคลากร โดยในการก าหนดแผนงาน โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม 
และรูปแบบแนวทางพัฒนาบุคลากร ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความจ าเป็น 



- ๙ - 

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ในการพัฒนาบุ คลากร (Training Need Analysis) ทั้ งในระดับองค์ การ 
(Organization Needs) ระดับหน่วยงาน (Functional Needs) และระดับบุคคล 
(Individual Needs) และก าหนดตัวชี้ วัดและเป้ าหมายในการด าเนินการ 
ตามแผนฯ รวมทั้งมีการด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการพัฒ นาบุคลากร โดยประเมินผลการเรียนรู้  (Learning)  
ในทุ กหลั กสู ตร การทดสอบก่อนและ/หรือหลั งการฝึ กอ บรม 
(Pretest/Posttest) ในหลักสูตรที่ เหมาะสม ตลอดจน ด าเนินการ 
ติดตามผลภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม (Follow Up Study) ในหลักสูตร 
ที่มีความส าคัญเหมาะสม เพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการน าความรู้ ทักษะ  
ที่ได้รับในการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน (Behavior) และผลที่ขึ้น 
ต่อหน่วยงาน (Results) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรฝึกอบรมและแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

๖) ฐานข้อมูลด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
มีความถูกต้องพร้อมที่
จะน าไปใช้ประโยชน์
อยู่เสมอ 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 

๓ ๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของ 
ส่วนราชการ (๑ คะแนน) 

๒. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างสม่ าเสมอและทันท่วงที (๒ คะแนน) 

๓. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ
สามารถ เชื่ อม โย งกั บ ระบบ  DPIS ของส านั ก งาน  ก .พ . แ ล ะข้ อ มู ล 
ณ ๑ เมษายน มีความถูกต้องตรงกัน (๓ คะแนน) 
การด าเนินการ 
กรมศุลกากร มีการด าเนินการดังนี้ 
๑) มี ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการจั ดเก็ บข้ อมู ลเกี่ ยวกั บบุ คคล 

ของส่ วนราชการ คื อ ระบบ HRIS (ระบบบริหารทรัพยากรบุ คคล 
และการจ่ายเงินค่าจ้าง สวัสดิการ กรมศุลกากร) 

๒) มีการพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากร (ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗))  
ในรูปแบบ ก.พ. ๗ อิเล็กทรอนิกส์ และปรับปรุงข้อมูลประวัติบุคคล  
และฐานข้อมูล เกี่ ยวกับการพัฒนาบุคลากรในระบบสารสนเทศ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

๓) กรมศุลกากรมีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ HRIS ให้กับส านักงาน ก.พ. 
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบ DPIS ได้ทันเวลาที่ก าหนดและข้อมูล 
มีความถูกต้องครบถ้วน 
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รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพ่ื อสนั บสนุ นกระบวน 
การบริ หารทรั พยากร 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 

๓ ๑. มี การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้ บริการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน) 

๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล 
ได้อย่างน้อย ๓ ระบบ ดังนี้ (๒ คะแนน) 
๒.๑ ระบบ HRIS ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒.๒ ระบบเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง 
2.3 ระบบการลา (e-Leave) 

๓. มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศที่พัฒนา 
ขึ้นตามข้อ ๒ มาปรับปรุงให้การใช้ระบบสารสนเทศในรอบปีงบประมาณถัดไป
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน) 

การด าเนินการ 
กรมศุลกากร มีการด าเนินการดังนี้ 
๑) พัฒนาระบบ HRIS (ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงินค่าจ้าง 

สวัสดิการ กรมศุลกากร) ให้เป็นระบบที่ทันสมัยและใช้ทดแทนระบบงานเดิม
คือ ระบบ HURIS 

๒) ระบบ HRIS ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ มีระบบการประเมินผลงาน สวัสดิการ 
การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน 

๓) มีการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการใช้งาน 

๔) มีการพัฒนาระบบแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเป็นรายบุคคล
ผ่านระบบ Single Sign-On ของกรมศุลกากร 

๕) น าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ ใช้งานในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
และการจ่ายเงินค่าจ้าง สวัสดิการ กรมศุลกากร (ระบบ HRIS) ไปประกอบ 
การปรับปรุงระบบงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๖) น าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานระบบการลา (e-Leave) มาปรับปรุง
ระบบการลาเพ่ือให้ใช้ระบบได้สะดวกยิ่งข้ึน 
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มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๘) ระบบการบริหารผล

การปฏิบัติงาน 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๓ ๑. ปฏิ บั ติ ตามหลั กเกณฑ์ และวิธี การประเมินผลการปฏิ บั ติ ราชการตาม 
ว. ๒๐/๒๕๕๒ (๑ คะแนน) 

๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือมาตรฐานงาน 
(Job Standard) ของต าแหน่งตามท่ีก าหนด (๒ คะแนน) 

๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพโดยถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
ดังนี้ (๓ คะแนน) 
 เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน 
 เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
 เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง

เพ่ือพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
 เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ/ส านัก กอง/องค์กร 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................. 

๙) สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ 
ส่วนราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๓ ๑. มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ภายใน
ของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง (๑ คะแนน) 

๒. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On–the–Job Training) ของบุคลากรระดับ
หัวหน้างาน หรือการถ่ายโอน ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการอย่างมีแบบแผน 
โดยเฉพาะองค์ความรู้ ในภารกิจหลัก และรวบรวมเป็นข้อมูลองค์ความรู้ 
เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป (๒ คะแนน) 

๓. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้ในระบบการสอนงาน
ของบุ คลากรและหั วหน้ างาน  เพ่ื อให้ บุ คลากรผู้ ปฏิบั ติ งานมีทั กษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน และน าไปใช้ในการปรับปรุงระบบ
การสอนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน) 

การด าเนินการ 
กรมศุลกากร มีการด าเนินการดังนี้ 
1) สถาบันวิทยาการศุลกากร เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบด้านการพัฒนา

บุคลากร มีการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายใน 
กรมศุลกากรด าเนินการจัดการความรู้ (KM) ในองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
ขององค์กร โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านงานศุลกากร เช่น พิกัดอัตราศุลกากร 
ราคาศุลกากร พิธีการศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้าเฉพาะอย่าง เป็นต้น 



- ๑๒ - 
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รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
  2) แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ของกรมศุลกากรเพ่ือมุ่งสู่องค์การ 

แห่งการเรียนรู้ เพ่ือด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และคัดเลือกองค์ความรู้ 
ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร  
เพ่ือด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM Process) 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 จะด าเนินการจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ (Km Action Plan) ในองค์ความรู้ที่จ าเป็น จ านวน 2 องค์ความรู้ 
ได้แก่ องค์ความรู้ด้านพิกัดอัตราศุลกากร และองค์ความรู้ด้านการบริหาร
ความเสี่ยง โดยได้มีการแต่งตั้งคณะท างานย่อยด าเนินการจัดการความรู้ 
ในแต่ละองค์ความรู้ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนการจัดการความรู้ที่ก าหนดต่อไป 

3) ก าหนดเป็นนโยบายระดับกรม ให้ทุกหน่วยงานจะต้องมีระบบการสอนงาน 
(Coaching หรือ On-the-Job Training) โดยสถาบันวิทยาการศุลกากร 
ได้มีการก าหนดแนวทางโดยการให้บุคลกากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์สูง ด าเนินการสอนงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ 
ข้ าราชการรับโอน รวมถึ งข้ าราชการบรรจุ กลับ เพ่ื อพัฒนาทั กษะ 
และเสริมสร้างประสบการณ์ในการท างานด้านศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

4) มีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านงานศุลกากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
จ านวน 6 ด้าน ได้แก่  พิกัดอัตราศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า  
ราคาศุลกากร กฎหมายและระเบียบศุลกากร พิธีการศุลกากร และ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โดยบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน 
เพ่ือจัดท าเนื้อหา ส าหรับพัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์ในระบบสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้ด้านศุลกากร (Customs Professional e-Learning Platform)  
เพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้ไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งท าให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยได้ด าเนินการจัดท ำ
เนื้อหำบทเรียนระดับพ้ืนฐำน (Basic) ในรูปแบบวิดีโอแอนิเมชันแล้วเสร็จ 
และด าเนินการพัฒนาบุคลกากรของกรมศุลกากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ข้าราชการบรรจุใหม่ ผ่านระบบ e-Learning ส าหรับเนื้อหาบทเรียน
ระดับพ้ืนฐาน 

5) มีการประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากร 
ด้วยวิธีการสอนงานของผู้ท าหน้าที่สอนงาน (Coach) และผู้รับการสอนงาน 
(Coachee)  

6) มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้แนวทาง 
การปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานภายในกรมศุลกากร 

 



- ๑๓ - 

แบบ - กรม 

มิติที่ ๔ ความพรอ้มรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๐) การส่ งเสริมให้ การ

บริ หารทรั พยากร
บุคคลของส่วนราชการ
มีธรรมาภิบาล 

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๓ 1) มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ ที่ ก าหนดในกฎ ก.พ. ระเบี ยบ ก.พ.  
หรือหนังสือเวียน ก.พ. (๑ คะแนน) 

2) การพิจารณาตามข้อ ๑ เป็นการพิจารณาโดยค านึงถึงระบบคุณธรรมเป็นส าคัญ 
(ความรู้  ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็ นธรรม และประโยชน์ 
ของทางราชการ) (๒ คะแนน) 

3) จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามระบบ
คุณธรรม โดยกลไกที่ส่วนราชการใช้มีดังต่อไปนี้ (๓ คะแนน) 

การด าเนินการ 
กรมศุลกากร มีการด าเนินการดังนี้ 
๑) ก าหนดเป็ นนโยบายระดั บกรมในการบริ หารทรั พยากรบุ คคล  อาทิ 

การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และโยกย้าย จะต้องท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.พ. ก าหนด และจะต้องมี 
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 

๒) การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทุกประเภท ใช้ระบบเปิดรับสมัคร
เป็นการทั่วไป เพ่ือให้บุคคลมีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกัน 

๓) การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลื่อนระดับ มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและค านึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการ
จะได้รับโดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

๔) จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และ 
ข้อคับข้องใจของบุคลากร ดังนี้ 
๔.1 มีตู้รับฟังความคิดเห็นประจ าหน่วยงาน 
๔.2 มีการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากร (ตามค าสั่ง

กรมศุลกากร ที่ 182/2560 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ของกรมศุลกากร ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560) ซึ่งมีหน้าที่สืบสวน
ข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรม เพ่ือรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณา และให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา 
มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม รวมทั้งด าเนินการ
เกี่ยวกับการร้องทุกข์ตามกฎ ก.พ.ค. 

4.3 มีช่องทางการร้องเรียนและร้องทุกข์ ส าหรับบุคลากรและผู้ได้รับ 
ความเดือดร้อน หรือพบเห็นพฤติการณ์ เกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 47/2560 ลงวันที่ 
4 พฤษภาคม 2560 จ านวน 9 ช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์สายด่วน 1332 
โทรสาร Application LINE ไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การร้องเรียน
ผ่านสื่อสารมวลชน การร้องเรียนด้วยตนเอง ณ กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริม
จริยธรรม การร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน (GCC 1111) 



- ๑๔ - 

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
และการร้องเรียนผ่านศูนย์บริการศุลกากรหรือหน่วยงานภาครัฐอื่น  

๕) มีคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร (ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร 
ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ ตามข้อ 15 ของประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน) 

๖) จัดท าโครงการรับฟังและให้ค าปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เพ่ือรับฟังปัญหาข้อคับข้องใจและ 
ให้ค าปรึกษา แนะน าและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร 

๗) มีการเผยแพร่ข้อมูลและค าสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุ คคลให้หน่ วยงานและบุคลากรได้ รับทราบทาง Website  
ของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่  และทางระบบ Intranet ของกรมศุลกากร 
อย่างต่อเนื่อง 

๘) มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการด าเนินการสรรหา 
บรรจุแต่งตั้ง และเลื่อนระดับข้าราชการให้ถูกต้องชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม 
ตามระเบียบหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. อ.ก.พ. กรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 

๙) ส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการ 
ของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร 
เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๕ - 

แบบ - กรม 
 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๑) บทบาทของผู้น าองค์กร

ต่ อการด าเนิ นการ
เกี่ ยวกั บจริ ยธรรม 
กฎหมาย และความ
รับผิดชอบต่อตัดสินใจ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือการก ากับ
ดูแลองค์กรที่ด ี

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๓ 
 

ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ ๑ คะแนน) 
1) โปรดระบุจ านวนเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการในรอบปี (ระบุ เรื่อง  

และจ านวนข้าราชการที่ร้องทุกข์แยกตามประเภทเรื่องท่ีร้องทุกข์) 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมศุลกากรได้รับเรื่องร้องทุกข์ 
ของข้าราชการ จ านวน - เรื่อง 

2) ผู้น าองค์กรมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศเพื่ อส่งเสริม 
ก ากับ และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม 
1) ผู้บริหารกรมศุลกากรมีการประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหาร 

กรมศุลกากรมุ่ งสู่ การเป็ นองค์การที่ ยึดมั่ น ในหลักธรรมาภิบาล 
(ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ) ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2) เข้าร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริม 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ 
2.1 เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “องค์กรคุณธรรม

โปร่งใสยุค 4.0” ในการสัมมนาสาธารณะของหลักสูตร“นักบริหาร
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) 
รุ่นที่ 11 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี 

2.2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการ แผนงาน และโครงการส าคัญของ 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
โดยรายงานผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็น “กระทรวงคุณธรรม” 
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 401 กระทรวงการคลัง 

2.3 เข้าร่วมกิจกรรมมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ของส านักงาน ป.ป.ช. 
กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการยกระดับความโปร่งใส 
ของประเทศไทย และยกย่องเชิดชูหน่วยงานให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
ตลอดจนเพ่ือเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริม 
การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยกรมศุลกากรได้รับ
รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) 
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี 

2.4 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลไพศาลี อ าเภอไพศาลี 
จั งหวัดนครสวรรค์  พร้อมทั้ งบรรยายภาพรวมของกรมศุลกากร 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการด าเนินงานด้านองค์กร
โปร่งใส การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมศุลกากร ในวันที่ 24 มกราคม 2563 
ณ ห้องประชุมภาศกรวงศ์ กรมศุลกากร 

3) ก าหนดมาตรการก ากับดูแลและบทลงโทษทางการบริหารส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ที่ กระท าความผิ ดอย่ างชัดแจ้ ง และมีการแจ้ งเวียนให้ส่ วนราชการ 



- ๑๖ - 

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
และบุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด (ตามหนังสือ สบท. 
ที่ กค 0516/ว 275 วันที ่12 เมษายน 2559) 

4) จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน 
การกระท าทางปกครอง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้
มีความเข้าใจในขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องยึดถือและปฏิบัติ 

5) ส ารวจความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากบุคลากรของกรมฯ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนาระบบงาน การตัดสินใจและการก าหนดนโยบายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากร 

3) ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไรในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากรผ่านการตอบแบบส ารวจความคิดเห็น
และความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ 
พลเรือน ด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ. เพ่ือน าผลส ารวจดังกล่าวมาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจและด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 
และสามารถน ามาเปรียบเทียบกับผลส ารวจของกรมฯ ในอนาคต 

2. จัดท าโครงการรับฟังและให้ค าปรึกษาแนะน าและตอบปัญหาด้าน 
การบริหารงานบุคคลของกรมศุลกากร เพ่ือให้บุคลากรได้มีช่องทางเข้าถึง
หน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคลและเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลอย่างเปิดเผยและทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๗ - 

แบบ - กรม 

 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๒) สภาพแวดล้อมใน

การท างาน  
(น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 

๓ ๑. จัดให้มี อุปกรณ์และกระบวนการเจ้าหน้าที่ สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร (๑ คะแนน) 

๒. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญที่สะท้อนภาพการท างานของส่วนราชการ โดยสามารถด าเนินการ
ได้ครอบคลุมในทุกมิติ แต่กิจกรรมที่ด าเนินการมีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ฯ (๒ คะแนน) 

๓. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือน
สามัญที่สะท้อนภาพการท างานของส่วนราชการ โดยสามารถด าเนินการ 
ได้ครอบคลุมในทุกมิติ และกิจกรรมที่ด าเนินการมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ฯ (๓ คะแนน) 

การด าเนินการ 
กรมศุลกากร มีการด าเนินการดังนี้ 
๑) จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี เพ่ือดูแลสุขภาพอนามัยให้แก่

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
๒) จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์เพ่ือเชื่อมความสามัคคีของบุคลากรภายในกรมศุลกากร 
๓) จัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์ออกก าลังกายภายในหน่วยงาน เช่น สนามฟุตซอล 

สนามบอล สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน ห้องออกก าลังกาย เป็นต้น 
๔) จัดกิจกรรมรณรงค์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานของแต่ละหน่วยงาน 
๕) จัดกิจกรรม CSR กิจกรรมจิตอาสา ภายในของแต่ละหน่วยงาน 
๖) จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
๗) จัดให้มีอุปกรณ์และแผนรักษาความปลอดภัยในที่ท างานเพ่ือสร้างความมั่นใจ

ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง ข้อพึงรู้เมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ช่องทางหนีไฟ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ฯลฯ 

๘) จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกรมฯ อาทิ การปลูกต้นไม้เพ่ิมเติม 
การจัดสวนหย่อม การติดโคมไฟแสงสว่างการอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ 



- ๑๘ - 

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๓) ระบบการท างาน 

ที่ เ อ้ื อ ป ร ะ โย ช น์
ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง
ปั จ เจ ก บุ ค ค ล กั บ
องค์กร 

(น้ าหนักร้อยละ ๕) 

๕ 1. ให้ส่วนราชการอธิบายระบบวิธีการท างานที่สามารถช่วยให้บุคลากรสามารถ
ท างานได้ เต็มศักยภาพ สามารถสร้างสรรค์และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ 
ให้กับส่วนราชการ ทั้ งนี้  ตามผลการด าเนินการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของส่วนราชการในมิติด้านการท างาน 

การด าเนินการ 
กรมศุลกากร มีการด าเนินการดังนี้ 
๑) ผู้บริหารระดับกรมฯ มีการมอบอ านาจการบริหารงานในการสั่งการอนุมัติ 

การอนุญาตในงานศุลกากร ให้แก่หัวหน้าหน่วยงานและผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น โดยออกเป็นค าสั่งกรมฯ มอบอ านาจการปฏิบัติราชการ 
แทนอธิบดีไว้อย่างละเอียดและมีความชัดเจน 

๒) จัดท าประมวลระเบียบปฏิบัติงานศุลกากร เพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานปฏิบัติอย่างละเอียดและชัดเจน 

๓) ด าเนินโครงการคู่มือการด าเนินการทางวินัยและคู่มือการด าเนินการ 
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและจัดท าสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ 
Infographic เพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานปฏิบัติอย่างละเอียดและชัดเจน 

๔) ผู้บริหารระดับสูงมีการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกอง ส านั กงาน และด่านศุลกากร เกี่ ยวกับการมอบหมายให้
ผู้ บั งคับบัญชาแต่ละระดับชั้นในหน่ วยงาน และจะต้ องก ากับดูแล 
และปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด โดยก าหนดเป็นนโยบาย
การปฏิบัติราชการในทุกหน่วยงานจะต้องจัดให้มีพ่ีเลี้ยงสอนงานน้องใหม่
ท างานในลักษณะ Coaching หรือ On-the-Job Training รวมทั้ งให้ มี 
การสอนงานและเน้นการท างานเป็นทีมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทักษะ 
และประสบการณ์ท างานระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง 

๕) มีการถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัดการบริหารราชการจากระดับองค์กร 
สู่ระดับบุคคลและน าระบบการประเมินผลงานและจัดท าตัวชี้วัดผลงาน
รายบุคคลมาใช้ก ากับการท างานและส่งมอบผลงานของบุคลากรรายบุคคล 
โดยมีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าตัวชี้วัดผลงานรายบุคคล
ของแต่ละรอบการประเมินให้ส่วนราชการและบุคลากรได้รับทราบและ 
ถือปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่วางไว้ 

๖) มีการให้โบนัสค่าตอบแทน ส าหรับบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
ในแต่ละรอบการประเมินอย่างเปน็ธรรม 

๗) มีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการประพฤติตน  
และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้ งใจ ความพากเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต  
และโปร่งใส และอุทิศตนและเวลาให้แก่ราชการ เพ่ือรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ภายใต้โครงการ “คนดีศรีศุลกากร” ซ่ึงด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 


