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           HR Newsletter ฉบับที่ 5/2561 ขอน ำเสนอเรื่อง แผนกลยุทธ์กำรบริหำร 

ทรัพยำกรบุคคลของกรมศุลกำกร พ.ศ. 2561 – 2564 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแผน Roadmap  

ของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในรอบระยะเวลำ 4 ปี โดยแผนกลยุทธ์ฯ มีวิสัยทัศน์ คือ  

“Smart HR for Smart Customs” แผนกลยุทธ์นี้ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนควำม 

ส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน ก.พ. (HR Scorecard) โดยครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ได้แก่ 

ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคล ควำมพร้อมรับผิดในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสภำพแวดล้อมที่ ดี    

ในกำรท ำงำน เพื่อให้สำมำรถพัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมฯ ให้มีควำมเข้มแข็งในกำรปฏิบัติ

ภำรกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ต้ังไว้ และมีควำมพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้ำงหน้ำตำมวิสัยทัศน์ที่ต้องกำร    

ซึ่งยุทธศำสตร์เหล่ำนี้จะถูกแปลงออกมำเป็น แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ สบท.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อน ำไปสู่กำร

ปฏิบัติและด ำเนินกำร นับว่ำเป็นกำรวำงแผนงำนล่วงหน้ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำร

ด ำเนินงำนและส่งผลดีต่อองค์กร ทุกท่ำนสำมำรถติดตำมแผนกลยุทธ์ฯ ดังกล่ำวได้ในอินทรำเน็ทในหัวข้อ       

“กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล”  

   เรื่องอื่นๆ ได้แก่ เรื่องกำรปรับเงินเดือนตำมคุณวุฒิส ำหรับผู้ที่มีวุฒิกำรศึกษำสูงกว่ำวุฒิฯ         

ที่รับสมัครเข้ำรับรำชกำร เรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ที่กล่ำวถึงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรที่ถูกต้อง และสิทธิประโยชน์

ต่ำงๆ ที่จะได้รับของผู้เกษียณอำยุรำชกำร รวมถึงเกร็ดควำมรู้ใหม่ๆ เก่ียวกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

และเช่นเคย โครงกำรที่จะต้องติดตำมเพื่อให้เกิดผล คือ Talent และ Coaching  

   Customs Talent Management ได้เริ่มกระบวนกำรพัฒนำ ต่อจำกกำรท ำ Individual 

Development Plan (IDP) รำยบุคคล ด้วยกำรให้เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรภำยในที่ส ำคัญ และอบรมหลักสูตร

ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง ส ำหรับสำยงำนหลักที่จะฝึกอบรมและพัฒนำนั้น อยู่ระหว่ำงติดต่อประสำนกับผู้ที่จะท ำหน้ำที่     

ผู้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เพื่อวำงแผนกำรสอน รวมทั้งสถำนที่ และเวลำ ซึ่งกำรพัฒนำจะด ำเนินกำรไป จนถึง         

สิ้นปีงบประมำณ และจะมีกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรในรอบแรกต่อไป 

 Coaching & Mentoring ได้มีกำรลงพื้นที่เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำร ณ ส ำนักต่ำงๆ    

ในส่วนกลำงครบถ้วนแล้ว รวมทั้งหมดจ ำนวน 17 ส ำนัก/ส ำนักงำน ปรำกฏว่ำ หลำยๆ ส ำนักได้มีกำรด ำเนินกำร 

Coaching ที่เป็นไปตำมแบบแผนที่ก ำหนดไว้ คือ มีกำรให้ Coach ท ำแผนกำรสอนก่อนด ำเนินกำรและมีกำร

ถ่ำยทอดสอนงำนแล้ว ซึ่ง สบท. จะได้รำยงำนสรุปผลกำรไปติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรน ำเสนอกรมฯ 

เพื่อรับทรำบ ส ำหรับ Mentoring ยังมีควำมสับสนและไม่เข้ำใจในแนวทำงที่ต้องปฏิบัติ ซึ่ง สบท. จะซักซ้อม     

ท ำควำมเข้ำใจและชี้แจงเพื่อควำมกระจ่ำงชัดเจนและให้เข้ำใจไปในแนวทำงเดียวกัน    

                           แล้วพบกันใหมน่ะคะ

                       นำงนันทฐ์ติำ  ศิริคุปต ์

                                                                           ผอ.สบท.  

  

บรรณำธิกำรบรหิำร 

นำงนนัทฐ์ิตำ ศิริคุปต์ 
กองบรรณำธิกำร 

คณะท ำงำนประชำสมัพนัธส์ ำนกับรหิำรทรพัยำกรบคุคล 
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สำรจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนกับรหิำรทรพัยำกรบคุคล 



มาตรฐานความส าเรจ็ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลของกรมศลุกากร (Customs HR Scorecard) ๕ มิติ ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
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แผนกลยุทธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล (Customs HR Strategy Map) พ.ศ. 2561 - 2564 



กำรปรับเงนิเดอืนตำมวุฒิ 
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ปวส. ป.โท ป.เอก 
ด ำรงต ำแหน่งโดยใช้คุณวุฒิ ปวช. 
มำแล้ว 1 ป ี

ด ำรงต ำแหน่งโดยใช้คุณวุฒิ ป.ตรี 
มำแล้ว 1 ปี 

ด ำรงต ำแหน่งโดยใช้คุณวุฒิ ป.โท 
มำแล้ว 2 ปี 

มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระดับ ปวส. มีคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระดับ ป.โท มีคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระดับ ป.เอก 

คุณวุฒิ ปวส. ตรงตำมคุณสมบัติ 
เฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่ด ำรงอยู่ 

คุณวุฒิ ป.โท ตรงตำมคุณสมบัติ 
เฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่ด ำรงอยู่ 

คุณวุฒิ ป.เอก ตรงตำมคุณสมบัติ 
เฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่ด ำรงอยู่ 

เงินเดือน ณ วันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ในระดับที่สูงขึ้น       ไม่เกิน 
11,500 บำท 
 

เงินเดือน ณ วันท่ีส ำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับที่สูงขึ้น ไม่เกิน 17,500 บำท 

เงินเดือน ณ วันท่ีส ำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับที่สูงขึ้น ไม่เกิน 21,000 บำท 

คุณสมบัตทิีต่อ้งมีในกำรปรับเงินเดือนตำมวฒุิ 

โดยแบง่เป็นวฒุทิีเ่พิม่ขึ้น ดังต่อไปนี้ 
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เอกสำร     

ที่ต้องยื่น 

1. ส ำเนำปรญิญำบตัร/ประกำศนยีบตัร จ ำนวน 3 ชุด 

2. ส ำเนำ Transcript  จ ำนวน 3 ชุด 

ถ้ำเรียนจบแลว้ 

และท ำงำนครบตำมระยะเวลำ 

ที่ก ำหนด รีบยื่นเอกสำรมำเลยนะจะ๊  

ไม่เช่นนั้นจะท ำใหไ้ดร้ับกำรปรับเงินเดอืน

ล่ำช้ำไปดว้ยจำ้ 

สนใจอำ่นรำยละเอยีดเพิม่เติมไดท้ี่  

Intranet หัวข้อ > หนังสอืเวยีน/ประกำศ/ค ำสัง่  

> ประกำศอืน่ ๆ แล้วกดคน้หำ 

หนังสือ สบท. ที่ กค 0516(ส)/ว 37 ลงวันที ่22 สิงหำคม 2557  

เรื่อง ซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงและหลกัเกณฑใ์นกำรพจิำรณำปรับเงนิเดอืน

ตำมคุณวฒุฯิ 

สอบถำมเพิม่เตมิ.. 

ฝ่ำยบรรจแุละแตง่ตัง้ สบค. สบท. ชั้น 9 อำคำร 120 ปี 

โทร. 20-5877, 20-7097 หรือ 02-667-7000 ต่อ 5877,7097 
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คอื เงนิบ ำนำญ x 15 เทำ่ ตดิตอ่ขอรบัไดเ้มือ่อำยคุรบ  60 ป ีหรอืรบัเมือ่ลำออก และอำยคุรบ 

65 ป ี ครัง้ละไมเ่กนิ 200,000 บำท รวม 2 ครัง้ ไมเ่กนิ 400,000 บำท สว่นเงนิทีเ่หลอืน ำไป

รวมในบ ำเหนจ็ตกทอด  

หมำยเหตุ ถ้ำคูณออกมำแลว้ไมเ่กิน 200,000 บำท  จะไดร้ับแคค่รัง้แรกครั้งเดยีว 
 

เงินบ ำเหนจ็ด ำรงชีพ 

คอื กำรน ำเงนิบ ำเหนจ็ตกทอดไปเปน็หลักทรพัยค์้ ำประกนัเงนิกู้ โดยใหก้รมบญัชกีลำงท ำหนงัสอื 

ผ่ำนสทิธิใ์นกำรกูเ้งนิ 
 

เงินบ ำเหนจ็ค้ ำประกนั 
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คอื เงนิบ ำนำญ *15 เทำ่ รบัไดเ้มือ่เสยีชวีติผูม้สีทิธิ์รบัคอืทำยำท ได้แก ่ บดิำ มำรดำ คูส่มรส     

และบตุรทีช่อบดว้ยกฎหมำย กรณไีมม่ทีำยำทดงักลำ่ว ผูม้สีทิธิ์รบัคอื ผูท้ีม่ชีือ่ในแบบแสดงเจตนำ   

ในบ ำเหนจ็ตกทอด ต้องด ำเนินกำรตดิตอ่ขอรับเงนิบ ำเหนจ็ตกทอดภำยในก ำหนดระยะเวลำ 10 ปี 
 

เงินบ ำเหนจ็ตกทอด 

คอื เงนิบ ำนำญ *3 เทำ่ รบัไดเ้มือ่เสยีชวีติผูม้สีทิธิ์รบัคอืผูท้ี่มชีือ่อยูใ่นแบบเงนิชว่ยพเิศษคำ่ท ำศพ  

ต้องด ำเนนิกำรตดิตอ่ขอรับเงนิชว่ยคำ่ท ำศพภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี 
 

เงินช่วยคำ่ท ำศพ 

ประมำณ 120,000 บำท ได้เฉพำะผู้ที่เป็นสมำชิกกองทุนฌำปนกิจสงเครำะห์เท่ำนั้น ไม่มีก ำหนด 

เวลำในกำรติดต่อขอรับเงินกองทุนฌำปนกิจสงเครำะห์แต่ถ้ำไม่มำติดต่อขอรับเป็นระยะเวลำนำน 

อำจจะท ำใหถ้กูตดัออกจำกกำรเปน็สมำชกิกองทนุฌำปนกิจสงเครำะห ์เพรำะไมม่กีำรส่งเงินเข้ำกองทุน

ฌำปนกิจสงเครำะห์ เป็นระยะเวลำนำน เป็นต้น 

เงินกองทนุฌำปนกจิสงเครำะห์ 
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