
สวัสดีคะ่ 
           พบกับ HR Newsletter อีกครั้งหนึ่ง ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2/2018 ซึ่งเนื้อหาสาระ 

จะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ HR หรือความรู้ที่เกี่ยวกับงานศุลกากร ที่จะเป็นประโยชน์  

และผลงานที่ผ่านมา ได้แก่  
 - แนวทางการด าเนินการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน และรักษาการในต าแหน่ง 
 - Coaching (การพัฒนาผลงานที่มองขา้มไม่ได้) และ Coaching & Mentoring  
 - ว 10/2548 (การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในประเภทวิชาการ) 
 - การวิเคราะห์อัตราก าลัง 

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นหน้าที่หลักของ สบท. ซึ่ง สบท. มีความตั้งใจที่จะด าเนินการ     

ใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิลสูงสดุ โดยเฉพาะโครงการใหม่ ๆ เช่น โครงการ Coaching & Mentoring, Talent 

Management, e-Learning, Career Path และองค์กรคุณธรรม จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ช่วยกันสนับสนุน ส่งเสริม

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรของเราต่อไป  

 นอกจากนี้ สบท. ขอแนะน าแหล่งความรู้ด้านศุลกากรต่าง ๆ ให้ได้รู้จักกัน ได้แก่  
 - วารสาร CPMU (Customs Policy Monitoring Unit)/รายเดือน ของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร             

ณ กรุงบรัสเซลส์ (http://brussels.customs.go.th)   
 - จุลสารศุลกากร/รายเดือน (Internet ของกรมฯ) 
 - ROCB A/P E-Newsletter/รายไตรมาส (http://www.rocb-ap.org) 

 - The Journal of Customs & Economics Review/ราย 6 เดือน (http://www.jceronline.org) 

 - World Customs Journal/ราย 6 เดือน (http://www.worldcustomsjournal.org)   

 - HR Newsletter 

 รวมทั้งจากเว็บและแอปต่าง ๆ (Intranet, Internet และ App. ของกรมฯ) ขอเชิญท่านที่สนใจ 
เข้าไปติดตามชมได้ตามสะดวก และหากท่านใดสนใจหรือมีบทความดี ๆ ที่จะเผยแพร่ในสือ่ต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถประสาน 
กับ สบท. ได ้

 ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 Professor Sergei Chizhikov และ Professor Boris Kabylinskiy  

จาก Faculty of Customs Administration and Security, The North-West Institute of Management,  

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration ได้เข้าเยี่ยมคารวะ 
นายชัยยุทธ ค าคุณ รองอธิบดี รักษาการในต าแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เพ่ือแนะน าหลักสูตร 
ด้านศุลกากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การศุลกากรโลก เป็นการแสดงถึงความร่วมมือกับภาคการศึกษา

ของศุลกากรรัสเซียที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อกัน โดยทั้ง 2 ท่านได้มีการบรรยายและดูงานการจัดฝึกอบรมของสถาบัน

วิทยาการศุลกากร สบท. รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศุลกากรด้วย 

                          แล้วพบกนัใหมน่ะคะ

                        นางนนัทฐ์ติา  ศิริคปุต ์

                                                                                ผอ.สบท.  

บรรณาธิการบรหิาร 

นางนนัทฐ์ิตา ศิริคุปต์ 
กองบรรณาธิการ 

คณะท างานประชาสมัพนัธส์ านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 
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สารจากผู้อ านวยการส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 



แนวทางการด าเนินการใหข้า้ราชการปฏบิตัริาชการแทน 

รักษาราชการแทน และรักษาการในต าแหน่ง 

 

• กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิบด ีหรือมีแต่ไม่อาจ 

                ปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธบิดี หรือที่ปรึกษาฯ    

                ตามล าดับ เป็นผู้รักษาราชการแทน 

• ปลัดกระทรวง เป็นผูแ้ต่งตั้ง 

• ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ด ารงต าแหน่งที่ตนแทนเสมือน 

         เป็นผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเอง 

 

• ตัวอย่าง           (นายสดช่ืน  เบิกบานใจ) 

                            รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 

                                   อธิบดีกรม ข 

 

• ใช้กรณีต าแหน่ง ผอ. กลุ่ม ผอ. ส่วน หัวหน้าฝ่าย หรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่กรมจัดตั้งขึ้นเป็นส่วนราชการภายใน ซึ่งไม่ได ้

ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

• อธิบดี มีอ านาจสั่งใหข้้าราชการพลเรือนที่เห็นสมควรรักษาการในต าแหน่ง 

• ปฏิบัตหิน้าที่แทนผู้ด ารงต าแหน่งที่ตนแทนเสมือนเป็นผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเอง 

• ตัวอย่าง                    (นางสาวแสนสวย จิตใจงาม) 

                                   นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหนง่ 

                                           ผู้อ านวยการส่วน ง 

• ผูม้อบอ านาจต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

• เพื่อการกระจายอ านาจ และอ านวยความสะดวกของประชาชน 

• มีอ านาจปฏิบัติราชการแทนเฉพาะเรือ่งที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 

• การมอบอ านาจให้ท าเป็นหนังสือ 

• ตัวอย่าง                (นางสาวแสนสบาย  งามใจ) 

                              ผู้อ านวยการส านัก ก  ปฏิบัติราชการแทน 

                            อธิบดกีรม ข 

การปฏิบัตริาชการแทน 

การรักษาราชการแทน 

การรักษาการในต าแหนง่ 
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มาตรา 38 - 40 พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ 

และ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 

  

 

มาตรา 41 – 50 พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ 

  

 กรณีรักษาราชการแทนอธบิดี กรณีรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 
 

• กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมี 

        แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  

• อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการขา้ราชการในกรมคนหนึ่ง  

        ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า    

        เป็นผู้รักษาราชการแทน 

• ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ด ารงต าแหน่งที่ตนแทนเสมือน 

        เป็นผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเอง 

• ตัวอย่าง            (นางสาวแสนสุข จิตใจชื่น) 

                         นิติกรช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

                                  ผู้อ านวยการส านัก ค 

 
มาตรา 68  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

  

 



Coaching 
การพฒันาผลงานที่มองขา้มไมไ่ด้  

Coaching คืออะไร?  ทักษะที่จ าเป็นของ Coach 

กระบวนการ อุปสรรค 

กระบวนการที่หัวหน้างานเข้าไปช่วยลูกน้อง

ของตนเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผลงานให้

เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนด 

ติดตามผล 
เตรียมการ 

coach 

ก าหนด
แผนพัฒนา
ร่วมกนั 

Active 
Coaching 

 

• ความไมพ่ร้อมของ Coach ตลอดจนไมรู่้วิธกีาร

และหลักการสอนงานทีถู่กตอ้ง 

• ประสิทธิภาพของระบบการฝึกอบรมในองคก์ร 

• ลูกน้องมีความกลวัต่อการเปลีย่นแปลง 

• Coach มีความเชือ่ทีว่า่ “ไม้แก่ดัดยาก” 

 

• มีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกน้อง 

• มีความรู ้ทักษะ ความเชีย่วชาญ                  

ในเรือ่งทีจ่ะ coach  

• รู้ขั้นตอน และกระบวนการ Coaching

รวมถงึวิธกีารให้ Feedback ที่ถูกตอ้ง 

เหมาะสมกบับคุลกิลักษณะทีแ่ตกตา่งของ           

ลูกน้องแตล่ะคน 

• สามารถกระตุ้น สร้างแรงจงูใจให้กบัลกูนอ้ง 
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* Mentor ท าหน้าทีใ่ห้ค าแนะน าถงึความรู้/ประสบการณ์/แนวทางตา่ง ๆ ในการท างาน  

ให้แก ่Mentee ที่อยูต่า่งหนว่ยงาน โดยเนน้ให้ Mentor เป็นตวัอยา่งทีด่ี (Role Model)  

M04 

M05 
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การประเมินบคุคลเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการ และช านาญการพเิศษ 

ก.พ. อนุมัติหลกัการในการคดัเลอืกและประเมนิบุคคลเพื่อแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทวชิาการ 

โดยมอบอ านาจให้ อ.ก.พ. กรม 

(ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548) 

ก าหนดหลกัเกณฑ์ 

- คุณสมบัต ิ+ องค์ประกอบอื่น 

- วิธีการคัดเลอืกบคุคลและ

เกณฑ์การตัดสิน 

- ให้มีการประกาศรายชื่อ 

ประกาศหลกัเกณฑ์ 

- ให้ข้าราชการ

ทราบ 

ทั่วกัน 

พิจารณา รายงานผล ตรวจสอบข้อมลู 

- ระยะเวลาขัน้ต่ า* 

- คัดเลือกบคุคล* 

- กรณีมีปญัหาเรือ่ง

ระยะเวลาขัน้ต่ า 

- การพิจารณาคัดเลอืก

ต่อผู้มีอ านาจสัง่บรรจ ุ
- กรณีมผีูท้ักท้วง* 

  *มอบให ้คกก. คัดเลือกบุคคลที ่อ.ก.พ. กรม แต่งตั้งท าหน้าที่แทนได้ 

การคัดเลอืกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลือ่นและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ 

ประเภทวชิาการ ระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษ 
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ระยะเวลาขัน้ต่ า 

ในการด ารงต าแหนง่ ตามคณุวฒุิ 

คุณสมบตัติรง SPEC 

+  

คุณสมบตัทิี ่ 

อ.ก.พ. กรมฯ ก าหนด 

ผ่านการคดัเลอืกตามที ่

อ.ก.พ. กรมฯ ก าหนด 

ประกาศรายชือ่ 

ผู้ไดร้บัคดัเลอืก 

มีผลงาน 

ผ่านการประเมนิ 

แต่งตัง้ ณ วันทีส่่ง

ผลงานและไมม่กีาร

แกไ้ขในสาระส าคญั 

ระดบัคณุวฒุ ิ ช านาญการ ช านาญการพเิศษ 

ปริญญาตรี 6 ปี 8 ปี 

ปริญญาโท 4 ปี 6 ปี 

ปริญญาเอก 2 ปี 4 ปี 

มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง 

ในสายงานที่จะแต่งตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคล  

และระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 

SPEC + คุณสมบตัทิี่ อ.ก.พ. กรมฯ ก าหนด 

ระดับช านาญการ 

ระดับช านาญการพิเศษ*  

  - เป็นระดับช านาญการไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยในเวลา 

6 ปี ต้องเป็น หัวหน้าฝ่ายมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 

 - ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) 

หรือหลักสูตรอื่นตามที่กรมฯ ก าหนด และ 

 - กรณีข้าราชการจากส่วนราชการอืน่ที่โอนมารบั

ราชการในกรมศุลกากร จะต้องด ารงต าแหน่งและปฏิบัติงานใน

เลขที่ต าแหน่งที่รับโอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

เป็นระดับปฏิบัติการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2-6 ปี ตามวุฒิการศึกษา 

- 6 ปี (ปริญญาตรี) หรือ 

- 5 ปี (ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ป)ี หรือ 

- 4 ปี (ปริญญาโท) หรือ 

- 2 ปี (ปริญญาเอก) 

Newsletter    5 *ตาม Career Path ของกรมศุลกากร 



การวเิคราะหอ์ัตราก าลัง  

เพื่อก าหนดกรอบอตัราก าลังทีเ่หมาะสม 

กรอบแนวคดิ 

กระบวนการวเิคราะห์กรอบอตัราก าลงั 

เพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลงัใหเ้หมาะสม สะท้อนภาระงานจริงของหนว่ยงานอย่างมปีระสิทธภิาพ ประสิทธผิล 

ไม่ซ้ าซ้อนและเกิดความประหยัดสงูสดุ  โดยทางทฤษฎแีล้วการก าหนดกรอบอัตราก าลงันัน้ท าได้จากการมอง 

มิติเชงิเวลา 3 คือ มิติข้อมูลในอดตี มิติข้อมูลในปัจจบุนั และมิติข้อมลูในอนาคต 
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     เทคนิคและวธิีการวิเคราะห์ความตอ้งการอตัราก าลัง  

        อ                       (Workforce Analysis) 
 

 

การศึกษา 

การท างาน  

(Work Study) 

การใช้ดุลยพนิิจ

ผู้บริหาร 
การก าหนดอตัรา 

ตามหนา้ทีแ่ละความ

รับผิดชอบหรอื

โครงสรา้งของ

หน่วยงาน 
ค านวณอตัราก าลงั

ตามเครือ่งมอื 

เครือ่งจกัรหรอื

อุปกรณก์ารท างาน 
ค านวณ

อัตราก าลงัตาม

ผลัดหรือกะ ค านวณอตัราก าลงั 

ตามเขตพืน้ที่

รับผิดชอบ 

การก าหนดอตัราก าลงั

ตามปรมิาณงานและ

มาตรฐานเวลาการ

ปฏิบัตงิาน 
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การวเิคราะหค์วามตอ้งการก าลงัคนขององคก์รจะเป็นเช่นไร  

ส่วนหนึ่งขึน้อยูก่ับเทคนคิและวธิกีาร เครื่องมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห ์ 

ซึ่งมีหลายวธิดีงันี้ 



“ปลุกพลงับวกสร้างพลังใจในการท างาน” 
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วันที่ 27 เมษายน 2561 
  CUSTOMS TALK ครั้งที่ 3 

หัวข้อ “การตลาดศาสตร์สร้างสุข”               

โดยวิทยากร ดร.เอกก์ ภทรธนกุล 

 

 

 

 

 
 
 

วันที่ 16 มีนาคม 2561  
 CUSTOMS TALK ครั้งที่ 2 

โดยวิทยากร ดร.ภูวนาท คุนผลนิ (ดีเจอัน๋) 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 4 เมษายน 2561  

      Professor Sergei Chizhikov และ Professor Boris Kabylinskiy  

จาก Faculty of Customs Administration and Security,  

The North-West Institute of Management, The Russian 

Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายชัยยุทธ ค าคุณ รองอธิบดี รักษาการ

ในต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรเพื่อแนะน าหลักสูตร

ด้านศุลกากรของมหาวิทยาลัย 
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