การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดาเนินการวิเคราะห์งานและอัตรากาลังของกรมศุลกากร : โครงการวิเคราะห์ภารกิจ
งานและกาลังคน เพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน
หลักการและเหตุผล :
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนให้เ กิด
ประโยชน์สงู สุด โดยให้มกี ารเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การอานวยความสะดวกทาง
การค้า การพัฒนาด่านชายแดน ความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ การปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธกี าร
ศุลกากรให้สะดวก ลดขัน้ ตอนต่างๆ หรือยกเลิกขัน้ ตอน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริม่ จากการพัฒนาด่านการค้า
ชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและ
การลงทุนข้ามแดน
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ในฐานะหน่ วยงานทีม่ ภี ารกิจหลักด้านการอานวยความสะดวกทางการค้า
และส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศ ปกป้ องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร และจัดเก็บภาษีอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
และบทบาทภารกิจตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าวส่งผลทาให้กระบวนการทางานของกรมศุลกากรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไป
ด้วย รวมทัง้ ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้ กรมศุลกากรจึงมี
ความจาเป็ นต้องมีการบริหารกาลังคนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้หน่ วยงานต่างๆ มีอตั รากาลังทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของหน่ วยงาน และสามารถบริหารจัดการกาลังคนได้
อย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อทางราชการ
ส่ว นโครงสร้า งระบบงานและอัต ราก าลัง กองบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล กรมศุ ลกากร มีห น้ า ที่ค วาม
รับผิดชอบดาเนินการเกีย่ วกับการบริหารอัตรากาลังของกรมศุลกากร การกาหนดตาแหน่ ง และสายงาน การปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่งและการเกลีย่ อัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของส่วนราชการ รวมทัง้ การจัดทา
รายละเอียดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่ วยงานภายใน การจัดทาคาบรรยายลักษณะงานและหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของตาแหน่ งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมศุลกากร จึงได้จดั ทาโครงการวิ เคราะห์ภารกิ จ
งานและกาลังคน เพื่อรองรับภารกิ จของหน่ วยงาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนงาน ปริมาณงาน เกีย่ วกับภารกิจของ
งาน ทัง้ ภารกิจหลัก ภารกิจรองและภารกิจสนับสนุน สาหรับนาข้อมูลทีไ่ ด้มาประมวลผลและวิเคราะห์ค่างาน และจัดวางกรอบ
อัตรากาลังได้อย่างถูกต้อง สะท้อนภาระงานจริงของหน่ วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไม่ซ้า ซ้อน และเกิดความ
ประหยัด ซึง่ เป็ นหลักการตามแนวทางของมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ทราบความต้องการอัตรากาลังของแต่ละประเภท แต่ ละตาแหน่ งของหน่ วยงานในสังกัดกรม
ศุลกากร
2. เพื่อวางกรอบอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ งให้เหมาะสม รองรับภารกิจต่างๆ ของแต่ละหน่ วยงานใน
สังกัดกรมศุลกากร
ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ :
วันทีเ่ ริม่ ต้นโครงการ
:
1 ตุลาคม 2562
วันทีส่ น้ิ สุดโครงการ
:
31 มีนาคม 2565
สถานะปัจจุบัน
ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากาลัง อยู่ในระหว่างการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มสารวจกระบวนงาน ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน และปริมาณงาน เพื่อวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณ
งาน

ขั้นตอนการวิเคราะห์งานและอัตรากาลัง
1
ทบทวนข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านอัตรากาลัง
ทัง้ ข้อ มู ล ภายนอก ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทที่เ กี่ย วข้อ ง
นโยบายรัฐบาล แนวโน้ มด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อองค์กร และข้อมูลภายใน เช่น การจัดโครงสร้า งการแบ่งงาน
ภายใน ก าหนดกรอบอ านาหน้ า ที่ข องแต่ ละหน่ ว ยงาน แนวโน้ ม การ
เกษียณอายุราชการ เป็ นต้น

3

ดาเนินการสารวจข้อมูลด้วยแบบฟอร์มด้านอัตรากาลังและแบบสอบถาม
แก่ บุ ค ลากรในกรมศุ ลกากร คือ แบบฟอร์ม สารวจกระบวนงาน ขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ าน และปริมาณงาน ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
- ภารกิจของหน่ วยงาน โดยศึกษาข้อมูลจากโครงสร้าง
องค์ ก ร และเอกสารค าบรรยายลัก ษณะงาน และรวบรวมภาระงาน
ซึ่งประกอบด้วยกระบวนงานหลัก (งานที่กาหนดไว้ในโครงสร้างองค์กร)
งานแผนงาน/โครงการที่ได้รบั มอบหมาย งานที่หน่ วยงานอื่นๆ ขอความ
ร่วมมือ งานบริการอื่นๆ หรืองานตามที่ได้รบั มอบหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน
- รวบรวมปริมาณงานในแต่ละกระบวนงานและขัน้ ตอน
และค่ า เฉลี่ย สถิติป ริม าณงานที่ผ่ า นมา เพื่อ หาค่ า กลางว่ า งานชิ้น นี้ มี
ปริมาณมากน้อยเท่าใด

2
จัดประชุมคณะทางานร่วมกับบุคลากรทุกหน่ วยงาน
เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขัน้ ตอน
การให้ข้อมูลและกรอกแบบฟอร์ม สารวจกระบวนงาน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน และปริมาณงาน

4
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบฟอร์มการสารวจ
และวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนให้เหมาะสมกัปริมาณ
งาน
5
นาผลการวิเคราะห์ทงั ้ หมด มาระบุจานวนที่ชดั เจนลง
แบบฟอร์ม เพื่อ ค านวณค่ า ส่ ว นต่ า ง (Gap Analysis)
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ คา ดการณ์ แนวโน้ มความ
เปลีย่ นแปลงและจัดทาข้อเสนอการบริหารอัตรากาลัง

6
รายงานผลการดาเนินงานโครงการวิเคราะห์ภารกิจงาน
และก าลัง คน เพื่อ รองรับ ภารกิจ ของหน่ ว ยงาน ให้
ผูบ้ ริหารกรมศุลกากรรับทราบ
ทปษ.กิตติ เป็ นประธานในพิธีเปิ ด
การประชุมชี้แจงแผนวิเคราะห์ ภารกิจงาน
และกาลังคน เพื่อรองรับภารกิจของหน่ วยงาน ณ ห้ อง
ประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่
16 กันยายน 2563

ภาพแสดงการประชุมเพือ่ ชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนการให้ขอ้ มูลและกรอกแบบฟอร์ มด้านอัตรากาลัง
ที่มา :
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