
ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

มิติที่ 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 าหนดโครงการรองรับ ดังนี้ 
1.1 โครงการวิเคราะห์ภารกิจงานและก าลังคน เพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงาน 

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

3) เตรียมก าลังคนเพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ส าคัญ 
โดยก าหนดโครงการและแนวทางรองรับ ดังนี้ 
3.1 โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพ่ือความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

ของกรมศุลกากร (Succession Plan) 

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 
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แบบ - กรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

๖) พัฒนาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้เหมาะสมและน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 
โดยก าหนดโครงการรองรับ ดังนี้ 
6.1 แผนทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่งตามกรอบ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมศุลกากร 
๗) พัฒนากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทนให้เหมาะสม 

และเป็นที่ยอมรับ 
โดยก าหนดแผนงานรองรับ ดังนี้ 
7.1 แผนงานปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประเมินผลงาน และการเลื่อนเงินเดือน 

ค่าจ้าง และค่าตอบแทนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

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

๑) พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ และมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
โดยก าหนดโครงการและแนวทางรองรับ ดังนี้ 
1.1 โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากร

(Customs Talent Management) 
1.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการสอนงานและการเป็นพ่ีเลี้ยง (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 าลังคนคุณภาพ
เข้าสู่ต าแหน่งส าคัญอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา 

๑) สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้าสู่ต าแหน่งผู้บังคับบัญชา  
โดยก าหนดโครงการรองรับ ดังนี้ 
1.1 โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร

(Customs Knowledge Test : CK Test) 
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แบบ - กรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ ๕ 
ส่ งเสริ มบุ คลากรให้ มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
จิ ตส านึ กในการปฏิ บั ติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
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 และความรั บผิด 

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
2.3 โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง 

ประเด็นที่ ๖  
พั ฒ น าก ระบ วน การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างโปร่งใสและพร้อม
รับการตรวจสอบ 

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

ทรัพยากรบุคคล 
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 
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แบบ - กรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ 7 
จัดสวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 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
ทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในใหม่
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 
ซึ่งมีส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน
ศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง และกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ ประกอบกับการน าผล 
การวิเคราะห์อัตราก าลังที่ได้จากโครงการวิเคราะห์งานและอัตราก าลัง 
ของกรมศุลกากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาประกอบการวิเคราะห์
ภารกิจ ค่างาน และความต้องการอัตราก าลังของแต่ละส่วนราชการระดับ
กอง/ส านักงาน และด่านศุลกากร เพ่ือด าเนินการปรับปรุงโครงสร้าง 
การแบ่งงานภายในและกรอบอัตราก าลัง อาทิ การเกลี่ยกรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของหน่วยงานระดับกอง ส านักงาน 
และด่านศุลกากร เพ่ือรองรับภารกิจและปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการโดยเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน ได้แก่ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเกลี่ยกรอบ
อัตราก าลังพร้อมเปลี่ยนชื่อต าแหน่งพนักงานราชการเป็นต าแหน่งนิติกร, 
นายเรือ, นักวิชาการเงินและบัญชี , เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เพ่ือให้มี 
ความสอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานของหน่วยงาน 



- ๕ - 

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
2) แผนสรรหา บรรจุ 

และแต่งตั้ง 
(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

3 ๑. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งอย่างไม่เป็น
ทางการชัดเจน (๑ คะแนน) 

๒. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบอัตราก าลัง 
โดยมีอัตราว่างเกินกว่าร้อยละ ๖ ของกรอบอัตราก าลัง (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบอัตราก 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 าเนินการสรรหาบุคคลและมีการขึ้นบัญชี ไว้  ในปี  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 ใช้เพ่ือแลกยุบ
แทนอัตราเกษียณในแต่ละปีงบประมาณ 



- ๖ - 

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
3) แผนบริหารจัดการกลุ่ม

บุ คลากรที่ มี ทั กษะ 
ห รื อสมรรถนะสู 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 เพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มบุคคล
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 อพัฒนาบุคลากรให้มีทั 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. 2562 ได้ก าหนด
แนวทางและด าเนินการพัฒนาบุคลากรที่ ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่
โครงการฯ ในองค์ความรู้ด้านงานศุลกากร และองค์ความรู้ด้านอ่ืนๆ 
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆ ที่สอดคล้องกับ 
ความจ า เป็ น ใน การพั ฒ น าเป็ น รายบุ คคล  ( Individual Needs)  
เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรม การจัดส่งไปเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษา ดูงาน หน่วยงานภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศ การเข้าร่วม
การประชุมในต่างประเทศที่ เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมเป็นคณะท างาน 
ในภารกิจที่มีความส าคัญของกรมศุลกากร เป็นต้น 



- ๗ - 

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๔) แผนการสร้างและพัฒนา

ผู้ บริ หารทุ กระดั บ 
เพ่ือสร้างความต่อเนื่อง
ในการบริหารราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

2 1. ก าหนดต าแหน่งหลักที่ต้องการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 
พร้อม เกณ ฑ์ คุณ สมบั ติ ที่ เหมาะสมส าห รับต าแหน่ ง หลั 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
ระดับเชี่ยวชาญ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินโครงการฯ 
ในหน่วยงานวิชาการ จ านวน 4 หน่วยงาน โดยได้ก าหนดคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัคร 
เข้าร่วมโครงการฯ 

๔)  ด าเนินกระบวนการรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด เพ่ือรับ 
การคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับสมัครเข้ารับ 
การคัดเลือก ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขณะนี้อยู่ระหว่าง
พิจารณาแนวทางการด าเนินโครงการฯ 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 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก 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 
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

๒) มีการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนของปีงบประมาณปัจจุบัน 
กับปีงบประมาณท่ีผ่านมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

๓) กรมศุลกากรมีการด าเนินการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร 
(Training Needs Analysis) ทั้ งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน  
และระดับบุคคล เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ/หลักสูตร
ฝึกอบรม และรูปแบบ แนวทางการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร และแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Strategic Alignment) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
ในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ควบคู่กับการตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร น าเสนอผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติ ก าหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร 
ประจ าปีงบประมาณ รวมทั้ งก าหนดแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ที่  5 : พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร โดยมีการก าหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในการด าเนินการตามแผนฯ และก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
แ ล ะ ไม่ เป็ น ท า งก า ร  (On The Job & Off The Job Training) 
ตลอดจนด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การพั ฒ นาบุ ค ล ากร โดยการป ระ เมิ น การ เรี ยน รู้  (Learning)  



- ๙ - 

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ในทุกหลักสูตร และด าเนินการติดตามผลการพัฒนา (Follow-up)  
ในหลักสูตรฝึกอบรมที่มีความส าคัญและเหมาะสมในการด าเนินการ 
เพ่ือประเมินการน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
(Behavior) และผลที่หน่วยงานได้รับจากการพัฒนาบุคลากร (Results) 
เช่น ประสิทธิผล และประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรที่เพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม
และแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

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
สามารถเชื่ อม โยงกั บ ระบบ  DPIS ของส านั ก งาน  ก .พ . และข้ อมู ล 
ณ ๑ เมษายน มีความถูกต้องตรงกัน (๓ คะแนน) 
การด าเนินการ 
กรมศุลกากร มีการด าเนินการดังนี้ 
๑) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล 

ของส่ วนราชการ คือ ระบบ HRIS (ระบบบริหารทรัพยากรบุ คคล 
และการจ่ายเงินค่าจ้าง สวัสดิการ กรมศุลกากร) 

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

๓) กรมศุลกากรมีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ HRIS ให้กับ
ส านักงาน ก.พ. เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบ DPIS ได้ทันเวลาที่ก าหนด
และข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน 



- ๑๐ - 

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ื อสนับสนุนกระบวน 
การบริ หารทรั พยากร 
ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ
ยิ่งขึ้น 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 

๓ ๑. มี การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรื อระบบการให้ 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 าข้อคิด เห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ ใช้ งาน ในระบบสารสนเทศ                
ที่ พัฒนาขึ้นตามข้อ ๒ มาปรับปรุงให้การใช้ระบบสารสนเทศในรอบ
ปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน) 

การด าเนินการ 
กรมศุลกากร มีการด าเนินการดังนี้ 
๑) พัฒนาระบบ HRIS (ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงิน 

ค่าจ้าง สวัสดิการ กรมศุลกากร) ให้เป็นระบบที่ทันสมัยและใช้ทดแทน
ระบบงานเดิมคือ ระบบ HURIS 

๒) ระบบ HRIS ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ มีระบบการประเมินผลงาน สวัสดิการ 
การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน 

๓) มีการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน 

๔) มีการพัฒนาระบบแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเป็นรายบุคคล
ผ่านระบบ Single Sign-On ของกรมศุลกากร 

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

๖) น าข้อคิด เห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ ใช้ งานระบบการลา (e-Leave)  
มาปรับปรุงระบบการลาเพื่อให้ใช้ระบบได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๑ - 

แบบ - กรม 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๘) ระบบการบริหารผล

การปฏิบัติงาน 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๓ ๑. ปฏิบั ติ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบั ติ ราชการตาม 
ว. ๒๐/๒๕๕๒ (๑ คะแนน) 

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

๓. ผลการประเมิ นที่ ได้ สามารถจ าแนกความแตกต่ างและจัดล าดั บ ผล 
การปฏิ บั ติ งานของข้าราชการได้ อย่ างชัด เจนและมีประสิทธิภ าพ 
โดยถูกน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ (๓ คะแนน) 
❑ เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน 
❑ เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
❑ เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มทีักษะ หรือ  

 สมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
❑ เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
❑ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ/ส านัก 

กอง/องค์กร 
❑ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................. 

๙) สนับสนุนให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ และพั ฒ นา 
อย่ างต่ อเนื่ อง เพ่ื อ
พั ฒนาบุ คลากรของ
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
ของบุคลากรและหั วหน้างาน เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบั ติ งานมีทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน และน าไปใช้ในการปรับปรุง
ระบบการสอนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน) 

การด าเนินการ 
กรมศุลกากร มีการด าเนินการดังนี้ 
๑) สถาบันวิทยาการศุลกากร เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบด้านการพัฒนา

บุคลากร มีการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายใน 
กรมศุลกากรด าเนินการจัดการความรู้ (KM) ในองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ขององค์กร โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านงานศุลกากร เช่น พิกัดอัตรา
ศุลกากร ราคาศุลกากร พิธีการศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้า 
เฉพาะอย่าง เป็นต้น 



- ๑๒ - 

แบบ - กรม 
รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

  ๒) ก าหนดเป็นนโยบายระดับกรม ให้ทุ กหน่ วยงานจะต้องมี ระบบ 
การสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job Training) โดยสถาบัน
วิทยาการศุลกากร ได้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการสอนงาน 
ทีช่ัดเจน ในการให้หัวหน้างานหรือผู้ที่มีประสบการณ์สูง ด าเนินการสอนงาน
ให้แก่บุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่บรรจุ ย้าย สับเปลี่ยนหมุนเวียนหรือ 
ได้รับมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ 
ในการท างานด้านศุลกากรอย่างมืออาชีพ 

๓) มีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านงานศุลกากร โดยบุคลากรที่มีความรู้ 
ความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านราคาศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร 
พิธีการศุลกากร เพ่ือจัดท าเนื้อหา ส าหรับพัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์ 
ใน ระบ บ ส ารส น เท ศ เพ่ื อ ก าร เรี ย น รู้ ด้ าน ศุ ล ก าก ร  (Customs 
Professional e-Learning Platform) 

๔) มีการประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้ ง
ติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
ด้วยวิธีการสอนงานของบุคลากรและผู้ท าหน้าที่สอนงาน (Coach)  
ของทุกหน่วยงาน 

๕) มีการจัดท าคู่ มื อการปฏิบัติ งาน เ พ่ือให้บุ คลากรได้ศึกษาเรียนรู้           
แนวทางการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานภายในกรมศุลกากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๓ - 

แบบ - กรม 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (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. ระเบียบ ก.พ.  
หรือหนังสือเวียน ก.พ. (๑ คะแนน) 

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

3) จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตาม 
ระบบคุณธรรม โดยกลไกที่ส่วนราชการใช้มีดังต่อไปนี้ (๓ คะแนน) 

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

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

๒) การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการทุกประเภท ใช้ระบบเปิด 
รับสมั ครเป็ นการทั่ ว ไป  เพ่ื อ ให้ บุ คคลมี สิ ท ธิ สมั ครสอบแข่ งขั น 
ได้อย่างเท่าเทียมกัน 

๓) การแต่ งตั้ ง โยกย้ าย และเลื่ อนระดับ  มุ่ งเน้น ให้ ความส าคัญกับ 
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและค านึงถึง
ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับโดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

๔) จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
และข้อคับข้องใจของบุคลากร ดังนี้ 
๔.1 มีตู้รับฟังความคิดเห็นประจ าหน่วยงาน 
๔.2 มีการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากร (ตามค าสั่ง

กรมศุลกากร ที่ 182/2560 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ของกรมศุลกากร ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560) ซึ่งมีหน้าที่สืบสวน
ข้อ เท็ จจริ งการฝ่ าฝื นจริยธรรม  เพ่ื อรายงานผลให้ หั วหน้ า 
ส่วนราชการพิจารณา และให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 
รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ตามกฎ ก.พ.ค. 

๕) มีคณ ะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุ ลกากร  (ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ ากรมศุลกากร ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ 
ตามข้อ 15 ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน) 

   



- ๑๔ - 

แบบ - กรม 
รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

๗) มีการเผยแพร่ข้อมูลและค าสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้หน่วยงานและบุคลากรได้รับทราบทาง Website ของ
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ และทางระบบ Intranet ของกรมศุลกากรอย่างต่อเนื่อง 

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 

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. 2562 กรมศุลกากรได้รับเรื่องร้องทุกข์ 
ของข้าราชการ จ านวน - เรื่อง 

2) ผู้น าองค์กรมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริม 
ก ากับ และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม 
1. ผู้บริหารกรมศุลกากรมีการประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหาร 

กรมศุลกากรมุ่ งสู่ การเป็นองค์การที่ ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล 
(ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ) ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2. เข้าร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริม 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน 
ดังนี้ 
2.๑ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ  ภายใต้หั วข้อ  

“การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ปี 2562 

2.2 เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดั บชาติด้ านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2562 เรื่อง “การวิจัยเพ่ือประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 



- ๑๕ - 

แบบ - กรม 
รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

  2.3 เข้าร่วมรายงานผลการด าเนินงานและแผนการด าเนินงานภายใต้
โครงการ “กระทรวงการคลังคุณธรรม” โดยได้รายงานข้อมูล 
ผลการด าเนินงานและแผนการด าเนินงานโครงการศุลกากร
คุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ในการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่  3/2562 ในวันที่ 
4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง 

2.4 เข้าหารือด าเนินงานกิจกรรม “โครงการศุลกากรคุณธรรม” 
กับมูลนิธิยุวพัฒน์ ในวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยผู้อ านวยการ
กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม พร้อมคณะ เข้าหารือกับ 
รศ. ปภัสวดี วีรกิตติ (โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์) 
เพ่ือเป็นการสร้างแนวร่วมองค์กรคุณธรรมกับหน่วยงานภายนอก 
พร้อมทั้งหารือแนวทางการด าเนินกิจกรรมและการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินโครงการศุลกากรคุณธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) ก าหนดมาตรการก ากับดูแลและบทลงโทษทางการบริหารส าหรับ
เจ้าหน้าที่ที่กระท าความผิดอย่างชัดแจ้ง และมีการแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ
และบุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด (ตามหนังสือ สบท.  
ที่ กค 0516/ว 275 ลว. 12 เมษายน 2559) 

4) จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน 
การกระท าทางปกครอง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือให้มีความเข้าใจในขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องยึดถือ
และปฏิบัติ 

5) ส ารวจความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากบุคลากรของกรมฯ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนาระบบงาน การตัดสินใจและการก าหนดนโยบายด้าน 
การบริห ารทรัพยากรบุ คคลของกรมศุ ลกากร เพ่ื อตอบสนอง 
ความต้องการของบุคลากร 

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 เพ่ือให้บุคลากรได้มีช่องทาง
เข้าถึงหน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคลและเปิดโอกาสให้เสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลอย่างเปิดเผยและท่ัวถึง 



- ๑๖ - 

แบบ - กรม 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๒) สภาพแวดล้อมใน

การท างาน  
(น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 
 

๓ ๑. จัดให้มี อุปกรณ์และกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร (๑ คะแนน) 

๒. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญที่สะท้อนภาพการท างานของส่วนราชการ โดยสามารถด าเนินการ
ได้ครอบคลุมในทุกมิติ  แต่กิจกรรมที่ด าเนินการมีน้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง 
ของกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ (๒ คะแนน) 

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

การด าเนินการ 
กรมศุลกากร มีการด าเนินการดังนี้ 
๑) จัดให้มี โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  เพ่ือดูแลสุขภาพอนามัย 

ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
๒) จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์เพ่ือเชื่อมความสามัคคีของบุคลากรภายใน 

กรมศุลกากร 
๓) จัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์ออกก าลังกายภายในหน่วยงาน เช่น สนามฟุตซอล 

สนามบอล สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน ห้องออกก าลังกาย เป็นต้น 
๔) จัดกิจกรรมรณรงค์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานของแต่ละ

หน่วยงาน 
๕) จัดกิจกรรม CSR กิจกรรมจิตอาสา ภายในของแต่ละหน่วยงาน 
๖) จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
๗) จัดให้มีอุปกรณ์และแผนรักษาความปลอดภัยในที่ท างานเพ่ือสร้าง 

ความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง ข้อพึงรู้ 
เมื่ อเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ช่องทางหนี ไฟ ข้อปฏิบัติ เมื่ อเกิด
แผ่นดินไหว ฯลฯ 

๘) จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกรมฯ อาทิ การปลูกต้นไม้
เพ่ิมเติม การจัดสวนหย่อม การติดโคมไฟแสงสว่างการอ านวยความสะดวก 
แก่ผู้พิการ 



- ๑๗ - 

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๓) ระบบการท างาน 

ที่ เ อ้ื อ ป ระ โย ช น์
ร่ ว ม กั น ระห ว่ า ง
ปั จ เจกบุ คคลกับ
องค์กร 

(น้ าหนักร้อยละ ๕) 
 

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

การด าเนินการ 
กรมศุลกากร มีการด าเนินการดังนี้ 
๑) ผู้บริหารระดับกรมฯ มีการมอบอ านาจการบริหารงานในการสั่งการอนุมัติ 

การอนุญาตในงานศุลกากร ให้แก่หัวหน้าหน่วยงานและผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น โดยออกเป็นค าสั่งกรมฯ มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีไว้อย่างละเอียดและมีความชัดเจน 

๒) จัดท าประมวลระเบียบปฏิบัติงานศุลกากร เพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทาง 
ในการปฏิบั ติหน้ าที่ ราชการของเจ้ าหน้ าที่ แต่ ละหน่ วยงานปฏิบั ติ 
อย่างละเอียดและชัดเจน 

๓) ด าเนินโครงการคู่มือการด าเนินการทางวินัยและคู่มือการด าเนินการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและจัดท าสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ 
Infographic เพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานปฏิบัติอย่างละเอียดและชัดเจน 

๔) ผู้บริหารระดับสูงมีการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้หัวหน้าส่วน
ราชการระดับกอง ส านักงาน และด่านศุลกากร เกี่ยวกับการมอบหมาย 
ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้นในหน่วยงาน และจะต้องก ากับดูแลและ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด โดยก าหนดเป็นนโยบาย
การปฏิบัติราชการในทุกหน่วยงานจะต้องจัดให้มีพ่ีเลี้ยงสอนงานน้องใหม่
ท างานในลักษณะ Coaching หรือ On-the-Job Training รวมทั้ งให้มี 
การสอนงานและเน้นการท างานเป็นทีมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทักษะ 
และประสบการณ์ท างานระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง 

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

๖) มี การให้ โบนั สค่ าตอบแทน ส าหรับบุ คลากรที่ มี ผลงานโดดเด่ น 
เป็นที่ประจักษ์ในแต่ละรอบการประเมินอย่างเป็นธรรม 

๗) มีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการประพฤติตน และ
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ความพากเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส 
และอุทิศตนและเวลาให้แก่ราชการ เพ่ือรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ 
ภายใต้โครงการ “คนดีศรีศุลกากร” ซ่ึงด าเนนิการอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

 


