
















 
 
ที ่ นร ๑๐๐๖/ว ๕                  ส ำนักงำน ก.พ. 
                  ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๗  เมษำยน  ๒๕๖๑ 

เรื่อง กำรประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)  

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนำคม ๒๕๕๒ 
 ๒. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๕๒ 
 ๓. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๔๘ 
 ๔. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๐  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ และ ๒ ก.พ. ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรเพ่ือใช้ปฏิบัติในกำรบรรจุและแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรตำมบทเฉพำะกำลแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกรณีกำรแต่งตั้งให้ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๓ และต่อมำ 
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๔ ก.พ. มีมติให้เพ่ิมอ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.พ. กรม ที่ก ำหนดตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๓ ควำมแจ้งแล้ว นั้น  
  ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๔๘ 
ไม่ได้ก ำหนดเกี่ยวกับกำรคัดเลือกบุคคลล่วงหน้ำเพ่ือแต่งตั้ง กรณีต ำแหน่งที่จะว่ำง แต่ เพ่ือเป็นกำรสนับสนุน 
กำรวำงแผนก ำลังคนของส่วนรำชกำรให้มีผู้ปฏิบัติงำนทดแทนในต ำแหน่งที่จะว่ำงอย่ำงรวดเร็ว อันเป็นกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพ สร้ำงควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนบุคคล และสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติรำชกำร  
ก.พ. จึงมีมติเห็นควรให้ อ.ก.พ. กรม สำมำรถพิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ โดยอำจพิจำรณำคัดเลือกและประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ในต ำแหน่งที่จะว่ำงเนื่องจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งอยู่เดิม
จะต้องพ้นจำกรำชกำรไปเพรำะเกษียณอำยุรำชกำรได้ โดยให้ด ำเนินกำรล่วงหน้ำได้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันที่  
๑ ตุลำคมของปีงบประมำณถัดไป ซึ่งเป็นวันที่ต ำแหน่งจะว่ำง เนื่องจำกผู้ ด ำรงต ำแหน่งอยู่เดิมนั้นจะพ้น 
จำกรำชกำรเพรำะเกษียณอำยุรำชกำร ทั้งนี้ กรณีที่ผู้นั้นต้องพ้นจำกรำชกำรไปก่อนเกษียณอำยุรำชกำร  
ด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ถือว่ำเป็นกรณีที่ต ำแหน่งจะว่ำงเนื่องจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรด้วย และต้องเปิดโอกำส 
ให้บุคคลที่จะเข้ำรับกำรคัดเลือกสำมำรถเข้ำรับกำรคัดเลือกก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ภำยในวันที่ต ำแหน่งจะว่ำงดังกล่ำวด้วย โดยต้องประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังกล่ำวให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                         

  (นำงเมธินี  เทพมณี) 
 เลขำธิกำร ก.พ. 
ส ำนักตรวจสอบและประเมินผลก ำลังคน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๐๓  
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วิธีการค านวณอัตราก าลัง 
1. การค านวณโดยใช้ขั้นตอนการท างานเปน็หลกั (Work Flow) 

 2. การค านวณโดยค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 

3. การค านวณโดยใช้มาตรฐานที่ก าหนดไว้แลว้ 

4. การค านวณโดยค านึงถึงการผลัดเปลี่ยนเวรในการท างาน 

5. การค านวณจากปริมาณงาน – จ านวนคนที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั  
    VS. มาตรฐานการท างาน 



วิธีคิด 

ตัวอย่าง 

งานจดทะเบียนสิทธินิติกรรมของ 
ส านักงานท่ีดินแห่งหน่ึง มีขั้นตอน 
ในการท างาน 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1. รับค าขอใช้เวลา 15 นาที 
2. สอบสวนตรวจสอบหลักฐาน 30 
นาที 
3. รับเงินค่าธรรมเนียม 15 นาที 
4. จดทะเบียน 15 นาที 
5. ค้นหา เก็บเรื่อง ลงทะเบียน 10 นาที 
ถ้ามีงานจดทะเบียนสิทธินิติกรรมปีละ  
7,200 ราย จะต้องใช้เจ้าหน้าท่ี 
ปฏิบัติงานก่ีคน 

งาน 
เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี จ านวนคนที่ต้องการ 

1.รับค าขอ 

 

2.สอบสวน 

 

3.รับเงินค่าธรรมเนียม 

 

4.จดทะเบียน 

 

5.เก็บเรื่อง 

15 

 

30 

 

15 

 

15 

 

10 

 

7,200 

 

7,200 

 

7,200 

 

7,200 

 

7,200 

7,200x 15 
1,380 

= 1.3 คน 
 

7,200 x 10 
1,380 

7,200 x 30 
1,380 

7,200 x 15 
1,380 

7,200 x 15 
1,380 

= 1.3 คน 
 

= 1.3 คน 
 

= 0.9 คน 
 

= 2.6 คน 
 

1.3+ 2.6 + 1.3 + 1.3 +0.9 = 7.4  = 7 คน 

ปริมาณงานทั้งหมดใน 1 ปี x เวลามาตรฐานต่องาน 1 ชิ้น 
1,380 (ชั่วโมง/ปี) 

1. การค านวณโดยใช้ขั้นตอนการท างานเปน็หลกั (Work Flow) 



การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ 

1 ปี = 52 สัปดาห์ / 1 สัปดาห์ เวลาท างาน = 5 วัน/ 1 ปี = 260 วัน  
 

** วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ป ี= 230 วัน  (มาจาก 260 วัน  
หัก วันหยุดราชการประจ าป ี13 วัน  หัก วันหยุดพกัผอ่นประจ าป ี10 วัน     

หัก คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย 7 วัน = 3๐ วัน) 
 

** เวลาท างานมาตรฐานของขา้ราชการใน 1 วัน = 6 ชั่วโมง                    
 

** เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี = 230 วัน × 6 ชั่วโมง   
= 1,380 ชั่วโมง  หรือ 1,380 × 60 = 82,800  นาท)ี 



 
 
 

 
 

ค าอธิบาย / เงื่อนไข 
- หน่วยงานที่ต้ังขึ้นใหม่ 
- โครงการใหม่ที่ยังไม่อาจก าหนดเป้าหมายเป็นหน่วยได้ 
- ยังไม่มีมาตรฐานการท างานที่จะใช้เป็นแนวทางได ้

 
 
 
 
 

ค านวณ/วิเคราะห์หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานเป็นหลัก 
โดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นกลุ่มๆ และพิจารณาว่า 
แต่ละกลุ่มควรใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกี่คน ซึ่งโดยปกติแล้วควรจัด
จ านวนน้อยก่อน เมื่อด าเนินงานไปแล้วพอสมควร ค่อยมีการปรับปรุง
จ านวน/มาตรฐานการท างานให้เหมาะสมอีกครั้ง 

 2. การค านวณโดยค านึงถึงหน้าที่ความรับผดิชอบ 



3. การค านวณโดยใช้มาตรฐานที่ก าหนดไว้แล้ว 

ตัวอย่าง 
จากสูตร 

ปริมาณงานทั้งหมด 
ปริมาณงานที่ท าได้ต่อวัน x 230 วัน 

10,000 
12 x  230 = 3.6   = 4 คน 

กรมการขนส่งทางบกมีรถยนต์มาตรวจสภาพ
ประมาณปีละ 10,000 คัน นายช่างตรวจสภาพ
รถคนหน่ึงได้ประมาณ 12 คันต่อวัน  
จงค านวณว่าจะต้องใช้นายช่างตรวจ 
สภาพรถก่ีคน 



 4. การค านวณโดยค านึงถึงการผลดัเปลีย่นเวรในการท างาน 

ตัวอย่าง วิธีคิด ปริมาณงานท้ังหมดใน 1 ปี x เวลามาตรฐานต่องาน 1 ชิ้น 
1,380 

          
เวลา    

วัน 
8.00-16.00 16.00-24.00 24.00-8.00 หยุด 

จันทร์ 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร์ 
เสาร ์
อาทิตย์ 
จันทร์ 
อังคาร 

1 
4 
3 
2 
1 
4 
3 
2 
1 

2 
1 
4 
3 
2 
1 
4 
3 
2 

3 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
4 
3 

4 
3 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
4 

365 วัน x 24 ช.ม.  
1,380 

= 6.3 คน 

มาจาก 8 ช.ม. X 3 ผลัด 

เช่น งานดูแลนักโทษของกรมราชทัณฑ์ จัดให้มี  4 ผลัด โดยให้ปฏิบัติงานวันละ 3 ผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง และหยุดพัก 1 ผลัด 



5. การค านวณจากปริมาณงาน – จ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน VS. มาตรฐานการท างาน 

ตัวอย่าง วิธีคิด ปี 
งบประมาณ 

จ านวน
ผลผลิต 

จ านวน
คน 

Productivity 
(เพิ่มขึ้นจากปีฐาน) 

2556 
2557 
2558 
2559 
2560 
2561 

1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,500 
2,800 

10 
14 
18 
20 
27 
22 

ปีฐาน 
7.14 % 

11.11 % 
25 % 

29.62% 
27.27% 

•ปี 2556 ท างานได้ผลผลิต 1,000 หน่วย 
ใช้คนท างาน 10 คน  
• ปี 2557 ได้ผลผลิต 1,500 หน่วย ใช้
คนท างาน 14 คน  
• ปี 2558 ได้ผลผลิต 2,000 หน่วย ใช้
คนท างาน 18 คน  
• ปี 2559 ได้ผลผลิต 2,500 หน่วย โดยใช้
คน 20 คน 
ถ้าหน่วยงานมีเป้าหมายที่จะผลิตผลงานให้ได้ 
ในปี 2560 จ านวน 3,500 หน่วย และในปี 
2561 เหลือ 2,800 หน่วย จะต้องใช้คนเท่าใด 

การเพิ่มขึ้นของจ านวนคน 
สะท้อนการเพิ่มขึ้นของผลงานของหน่วยงาน 



ขอขอบคุณ 
ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 

(สคอ.) 



2556 2557 2558 2559 2560

1 การรับหนังสือทางระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์

1 ลงรับในระบบ e - office  และใน
ทะเบียนหนังสือรับ-ส่งหนังสือ

เร่ือง 10 นาที 1 จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) 890 798 897 1077 1177

2 เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา เร่ือง 5 นาที 1 จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) 890 798 897 1077 1177
3 บันทึกตัดบัญชีในระบบe - office

และในทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
หนังสือ (แบบสารบรรณ)
เก็บเข้าแฟ้ม/แจ้งให้ จนท. ทราบ.

เร่ือง 10 นาที 1 จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) 890 798 897 1077 1177

4 ส่งเร่ืองที่ด าเนินการแล้วไป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เร่ือง 5 นาที 1 จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) 890 798 897 1077 1177

2 การส่งเอกสาร/หนังสือราชการ
ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

1 ลงรับในระบบ e - office  และใน
ทะเบียนหนังสือรับ-ส่งหนังสือ 
(แบบสารบรรณ) เสนอ ผอ. กพบ.

10 นาที 1 จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) 348 647 570 599 629

2 เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา เร่ือง 20 นาที 1 จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) 348 647 570 599 629
3 บันทึกตัดบัญชีในระบบ e - office

และในทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
หนังสือ (แบบสารบรรณ)
เก็บเข้าแฟ้ม/แจ้งให้ จนท. ทราบ.

เร่ือง 10 นาที 1 จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) 348 647 570 599 629

4 ส่งเร่ืองที่ด าเนินการแล้วไป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เร่ือง 5 นาที 1 จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) 348 647 570 599 629

3 การเบิกเงินค่าท าการล่วงเวลา
และค่าธรรมเนียม

1 ธุรการตรวจสอบรายละเอียด เร่ือง 1 วัน 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 12 12 12 12 12

2 จัดท ารายงานการปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา

เร่ือง 2 ช.ม. 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 12 12 12 12 12

3 เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา เร่ือง 30นาที 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 12 12 12 12 12
5 ส่ง สบค.สบก. เร่ือง 30 นาที 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 12 12 12 12 12

4 การตรวจสอบวันลาพักผ่อน ลา
กิจ และลาป่วย

1 รับใบลาจากผู้แจ้งความประสงค์ลา ใบลา 3 นาที 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 1 1 1 1 1

แบบฟอร์มที่ 2 :  แบบฟอร์มส ารวจกระบวนงาน กิจกรรม/ขั้นตอน และปริมาณงาน ของ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(กรณีกระบวนงานที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนของกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน)

(1)
กระบวนงาน

(2)
กิจกรรม/ขั้นตอน

(3)
หน่วยนับ

(4)
ระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน

ตอ่กิจกรรม/ขั้นตอน

(5)
ระยะเวลาเสริม 
(เช่น ระยะเวลา
ในการเดนิทาง)

(6)
จ านวนคนที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน
ตอ่กิจกรรม/

ขั้นตอน

(7)
ต าแหน่ง/ประเภทบุคลากรที่ใช้ในการ

ปฏิบัตงิานจริง ณ ปัจจบุัน

(8)
ปริมาณงานในแตล่ะปีงบประมาณ



2556 2557 2558 2559 2560

(1)
กระบวนงาน

(2)
กิจกรรม/ขั้นตอน

(3)
หน่วยนับ

(4)
ระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน

ตอ่กิจกรรม/ขั้นตอน

(5)
ระยะเวลาเสริม 
(เช่น ระยะเวลา
ในการเดนิทาง)

(6)
จ านวนคนที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน
ตอ่กิจกรรม/

ขั้นตอน

(7)
ต าแหน่ง/ประเภทบุคลากรที่ใช้ในการ

ปฏิบัตงิานจริง ณ ปัจจบุัน

(8)
ปริมาณงานในแตล่ะปีงบประมาณ

2 ตรวจสอบวันลากับทะเบียนวันลา ใบลา 5 นาที 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 1 1 1 1 1

3 กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เสนอ
หัวหน้าพิจารณา

เร่ือง 5 นาที 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 1 1 1 1 1

4 เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา เร่ือง 5 นาที 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 1 1 1 1 1
6 เมื่อใบลาได้รับการอนุมัติแล้วให้

จัดเก็บแฟ้มวันลา
ใบลา 5 นาที 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 1 1 1 1 1

5 การปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
รายงานประจ าเดือน (แจ้งวัน
ลาของพนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว)

1 ตรวจสอบวันลาของพนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

เร่ือง 5 นาที 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 12 12 12 12 12

2 จัดท ารายงานฯ เร่ือง 1 วัน 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 12 12 12 12 12
3 เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา เร่ือง 5 นาที 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 12 12 12 12 12
5 จัดส่งรายงานไปยัง สบก. เร่ือง 5 นาที 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 12 12 12 12 12

6 การปฏิบัติงานเก่ียวกับเบิกจ่าย
พัสดุครุภัณฑ์

1 ส ารวจบัญชีพัสดุครุภัณฑ์
เปรียบเทียบกับพัสดุครุภัณฑ์ที่มีอยู่
จริง

เร่ือง 1 วัน 1 จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) 11 11 12 12 12

2 จัดท าบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี
งบประมาณ

เร่ือง 1 วัน 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 11 11 12 12 12

3 เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา เร่ือง 10 นาที 1 จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) 11 11 13 12 12
4 รับ-ตรวจนับและเก็บวัสดุจาก สบก. เร่ือง 30 นาที 1 จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) 11 11 12 12 12

7 การส ารวจพัสดุครุภัณฑ์ 1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน
ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์

เร่ือง 3 ช.ม. 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 1 1 1 1 1

2 ส ารวจบัญชีพัสดุครุพัณฑ์
เปรียบเทียบกับพัสดุครุภัณฑ์

เร่ือง 3 วัน 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 1 1 1 1 1

3 จัดท าบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี
งบประมาณของ กพบ.

เร่ือง 1 วัน 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 1 1 1 1 1

4 เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา เร่ือง 1 วัน 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 1 1 1 1 1
5 จัดส่งรายละเอียดบัญชีพัสดุ

ครุภัณฑ์ให้ สบก.
เร่ือง 1 ชม. 1 พนง.ประจ า สนง. (พรก.) 1 1 1 1 1



2556 2557 2558 2559 2560

(1)
กระบวนงาน

(2)
กิจกรรม/ขั้นตอน

(3)
หน่วยนับ

(4)
ระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน

ตอ่กิจกรรม/ขั้นตอน

(5)
ระยะเวลาเสริม 
(เช่น ระยะเวลา
ในการเดนิทาง)

(6)
จ านวนคนที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน
ตอ่กิจกรรม/

ขั้นตอน

(7)
ต าแหน่ง/ประเภทบุคลากรที่ใช้ในการ

ปฏิบัตงิานจริง ณ ปัจจบุัน

(8)
ปริมาณงานในแตล่ะปีงบประมาณ

8 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ

1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนว
ทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการจากส านักงาน ก.พ.ร.

คร้ัง 1 วัน 3 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ชพ.) (ผอ. ส่วน) 

2 5 2 2 2

2 ศึกษากรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของส านักงาน ก.พ.ร.

ตัวชี้วัด 3 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 23 15 19 14 14

3 ศึกษาและวิเคราะห์แผนปฏิบัติ
ราชการของกรมฯ รวมทั้งแผนงาน/
โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
จัดตรียมข้อมูลในการจัดท าตัวชี้วัด
มิติภายนอก การประเมิน
ประสิทธิผล

แผนงาน/
โครงการ

5 วัน 2 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย)

44 37 32 32 32

4 ประสาน ประชุม หารือหน่วยงาน 
เพื่อร่วมก าหนดตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
ในตัวชี้วัดมิติภายนอก การ
ประเมินประสิทธิผลและก าหนด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

คร้ัง 1 วัน 3 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ชพ.) (ผอ. ส่วน) 

2 2 2 2 2

5 จัดท าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดมิติ
ภายนอก การประเมินประสิทธิผล
และเสนอขอความเห็นชอบจาก
กรมฯ เพื่อจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้
คณะท างานจัดท าค ารับรองและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด 2 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 5 7 8 5 5

6 ประชุมเพื่อเจรจาข้อตกลงและ
ประเมินผลเกี่ยวกับตัวชี้วัดร่วมกับ
คณะกรรมการเจรจาฯ และ
ส านักงาน ก.พ.ร.

คร้ัง 1 วัน 3 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 3 3 3 3 3



2556 2557 2558 2559 2560

(1)
กระบวนงาน

(2)
กิจกรรม/ขั้นตอน

(3)
หน่วยนับ

(4)
ระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน

ตอ่กิจกรรม/ขั้นตอน

(5)
ระยะเวลาเสริม 
(เช่น ระยะเวลา
ในการเดนิทาง)

(6)
จ านวนคนที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน
ตอ่กิจกรรม/

ขั้นตอน

(7)
ต าแหน่ง/ประเภทบุคลากรที่ใช้ในการ

ปฏิบัตงิานจริง ณ ปัจจบุัน

(8)
ปริมาณงานในแตล่ะปีงบประมาณ

7 จัดท าเอกสารสรุปรายละเอียด
ตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อ
ประกอบค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระหว่างกระทรวงและกรม
ศุลกากร ประจ าปี

ฉบับ 3 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 1

8 ก าหนดแนวทางการถ่ายทอด
เป้าหมายตัวชี้วัดให้แก่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อน าเสนอกรมฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เร่ือง 1 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.)
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย)

1 1 1 1 1

9 จัดท าเอกสารค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกรมฯ ประจ าปี
งบประมาณ พร้อมเอกสารประกอบ
 เพื่อให้อธิบดี ที่ปรึกษาฯ รองอธิบดี
 และหน่วยงานต่างๆ ลงนามตาม
แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กรมฯ อนุมัติ

ฉบับ 7 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 1

10 จัดส่งค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ เสนออธิบดี  
ที่ปรึกษาฯ    รองอธิบดี และ
หน่วยงานใต้สังกัดกรมศุลกากร 
เพื่อลงนาม

ฉบับ 5 ชม. 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 1

11 ส่งค ารับรองที่ได้มีการลงนามแล้ว
คืนให้แก่อธิบดี ที่ปรึกษาฯ  รอง
อธิบดี และหน่วยงานต่างๆ พร้อม
เก็บส าเนาไว้ที่กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 1 ชุด

ฉบับ 5  ชม. 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 30 34 29 29 29



2556 2557 2558 2559 2560

(1)
กระบวนงาน

(2)
กิจกรรม/ขั้นตอน

(3)
หน่วยนับ

(4)
ระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน

ตอ่กิจกรรม/ขั้นตอน

(5)
ระยะเวลาเสริม 
(เช่น ระยะเวลา
ในการเดนิทาง)

(6)
จ านวนคนที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน
ตอ่กิจกรรม/

ขั้นตอน

(7)
ต าแหน่ง/ประเภทบุคลากรที่ใช้ในการ

ปฏิบัตงิานจริง ณ ปัจจบุัน

(8)
ปริมาณงานในแตล่ะปีงบประมาณ

12 เผยแพร่ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พร้อมกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและรายละเอียด
ตัวชี้วัดผ่านทาง Intranet และ 
Internet ของกรมศุลกากร

เร่ือง 2  ชม. 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 1

9 การติดตามการด าเนินการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของกรมศุลกากร

1 แจ้งกรอบการประเมินผลฯ และ
รายละเอียดตัวชี้วัดพร้อมทั้ง
ก าหนดระยะเวลาในการรายงาน
ผลฯ ให้ทุกหน่วยงานทราบ

เร่ือง 3 ชม. 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 1

2 ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่หน่วยงาน
ต่างๆ

ตัวชี้วัด 3 ชม. 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) ฝ่าย
น.วิเคราะห์ฯ (ชพ.) (ผอ. ส่วน) 

23 15 19 14 14

3 ติดตาม รวบรวมและตรวจสอบ
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ และจัดท า
รายงานการประเมินผลตนเอง       
(Self Assessment Report) รอบ 
6 เดือน เสนอกรมฯ

ตัวชี้วัด 5 วัน 2 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) ฝ่าย
น.วิเคราะห์ฯ (ชพ.) (ผอ. ส่วน) 

23 15 19 14 14

4 รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 
6 เดือนผ่านระบบการรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของ
ส านักงาน ก.พ.ร.

ตัวชี้วัด 2 ชม. 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย)
น.วิเคราะห์ฯ  (ชพ.) (ผอ. ส่วน)

23 15 19 14 14



2556 2557 2558 2559 2560

(1)
กระบวนงาน

(2)
กิจกรรม/ขั้นตอน

(3)
หน่วยนับ

(4)
ระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน

ตอ่กิจกรรม/ขั้นตอน

(5)
ระยะเวลาเสริม 
(เช่น ระยะเวลา
ในการเดนิทาง)

(6)
จ านวนคนที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน
ตอ่กิจกรรม/

ขั้นตอน

(7)
ต าแหน่ง/ประเภทบุคลากรที่ใช้ในการ

ปฏิบัตงิานจริง ณ ปัจจบุัน

(8)
ปริมาณงานในแตล่ะปีงบประมาณ

5 ติดตาม รวบรวมและตรวจสอบ
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
ต่าง ๆ และจัดท ารายงานการ
ประเมินผลตนเอง (Self 
Assessment Report) รอบ 9 
เดือน เสนอกรมฯ

ตัวชี้วัด 5 วัน 3 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.)
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย)

23 15 19 14 14

6 รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 
9 เดือนผ่านระบบการรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของ
ส านักงาน ก.พ.ร.

ตัวชี้วัด 2 ชม. 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย)
น.วิเคราะห์ฯ  (ชพ.) (ผอ. ส่วน)

23 15 19 14 14

7 ติดตาม รวบรวมและตรวจสอบ
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ และจัดท า
รายงานการประเมินผลตนเอง (Self
 Assessment Report) รอบ 12 
เดือน พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ และการขออุทธรณ์
ตัวชี้วัด (ถ้ามี) เสนอกรมฯ

ตัวชี้วัด 7 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 23 15 19 14 14

8 รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 
12 เดือนผ่านระบบการรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของ
ส านักงาน ก.พ.ร.

ตัวชี้วัด 2 ชม. 4 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 23 15 19 14 14



2556 2557 2558 2559 2560

(1)
กระบวนงาน

(2)
กิจกรรม/ขั้นตอน

(3)
หน่วยนับ

(4)
ระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน

ตอ่กิจกรรม/ขั้นตอน

(5)
ระยะเวลาเสริม 
(เช่น ระยะเวลา
ในการเดนิทาง)

(6)
จ านวนคนที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน
ตอ่กิจกรรม/

ขั้นตอน

(7)
ต าแหน่ง/ประเภทบุคลากรที่ใช้ในการ

ปฏิบัตงิานจริง ณ ปัจจบุัน

(8)
ปริมาณงานในแตล่ะปีงบประมาณ

9 จัดส่งรายงานผลฯ รอบ 12 เดือน
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 
และการขออุทธรณ์ตัวชี้วัด (ถ้ามี) 
ไปยังกระทรวงการคลัง และ
ส านักงาน ก.พ.ร.

ชุด 3 ชม. 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 2 2 2 2 2

10 จัดท าข้อมูล เอกสารประกอบการ
น าเสนอ (Power Point) และ
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติราชการต่อ
คณะท างานจัดท าค ารับรองฯ และ
ส านักงาน ก.พ.ร. ในการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองประจ าปี (Site Visit) 
 ณ หน่วยงาน

ตัวชี้วัด 4 วัน 4 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 23 15 19 14 14

11 ส านักงานปลัดกระทรวงฯ ส่งผล
คะแนนการปฏิบัติราชการในกรม
ศุลกากรทราบและ กพบ. แจ้งผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ 
ให้ สบท. ทราบเพื่อใช้ประกอบการ
จัดสรรเงินเงินรางวัลประจ าปี
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 1 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 23 15 19 14 14

10 การปรับปรุงโครงสร้างส่วน
ราชการของกรมศุลกากร

1 รับนโยบาย หรือรับเร่ืองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เร่ือง 1 วัน 3 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ชพ.) (ผอ. ส่วน)

1 1 3 3 3

2 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง

เร่ือง 2 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 1 1 3 3 3



2556 2557 2558 2559 2560

(1)
กระบวนงาน

(2)
กิจกรรม/ขั้นตอน

(3)
หน่วยนับ

(4)
ระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน

ตอ่กิจกรรม/ขั้นตอน

(5)
ระยะเวลาเสริม 
(เช่น ระยะเวลา
ในการเดนิทาง)

(6)
จ านวนคนที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน
ตอ่กิจกรรม/

ขั้นตอน

(7)
ต าแหน่ง/ประเภทบุคลากรที่ใช้ในการ

ปฏิบัตงิานจริง ณ ปัจจบุัน

(8)
ปริมาณงานในแตล่ะปีงบประมาณ

3 ประสาน และแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดท าค าชี้แจงประกอบค า
ขอจัดต้ังส่วนราชการตาม พรบ.
และหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ.ร.
ก าหนด

เร่ือง 1 วัน 3 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ชพ.) (ผอ. ส่วน)

1 1 3 3 3

4 พิจารณาค าชี้แจงประกอบค าขอ
จัดต้ังส่วนราชการที่ได้รับจาก
หน่วยงาน

เร่ือง 3 วัน 2 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) ฝ่าย
น.วิเคราะห์ฯ (ชพ.) (ผอ. ส่วน) 

1 1 3 3 3

5 จัดท ารายการค าชี้แจงประกอบค า
ขอจัดต้ังส่วนราชการของกรม
ศุลกากร ตามแนวทางที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนด พร้อมร่าง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรมศุลกากร

เร่ือง 5 วัน 3 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย)
น.วิเคราะห์ฯ  (ชพ.) (ผอ. ส่วน)

1 1 3 3 3

6 น าเสนอกรมฯ ขออนุมัติจัดการ
ประชุมคณะท างานแบ่งส่วน
ราชการภายในกรมศุลกากร

เร่ือง 2 วัน 7 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย)
น.วิเคราะห์ฯ  (ชพ.) (ผอ. ส่วน)

1 1 3 3 3

7 เตรียมข้อมูลพร้อมจัดประชุม
คณะท างานแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรมศุลกากร พิจารณาร่าง
กฎกระทรวงฯ

คร้ัง 5 วัน 7 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย)
น.วิเคราะห์ฯ  (ชพ.) (ผอ. ส่วน)

1 1 1 1 1

8 กรณีพิจารณาเห็นชอบ   น าเสนอ
กรมฯ ลงนามส่งให้คณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ
กระทรวงการคลังพร้อมรายการค า
ชี้แจงประกอบค าขอจัดต้ังส่วน
ราชการของกรมศุลกากร

คร้ัง 2 ช.ม. 3 ช.ม. 3 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย)
น.วิเคราะห์ฯ  (ชพ.) (ผอ. ส่วน)

1 1 1 1 1



2556 2557 2558 2559 2560

(1)
กระบวนงาน

(2)
กิจกรรม/ขั้นตอน

(3)
หน่วยนับ

(4)
ระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน

ตอ่กิจกรรม/ขั้นตอน

(5)
ระยะเวลาเสริม 
(เช่น ระยะเวลา
ในการเดนิทาง)

(6)
จ านวนคนที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน
ตอ่กิจกรรม/

ขั้นตอน

(7)
ต าแหน่ง/ประเภทบุคลากรที่ใช้ในการ

ปฏิบัตงิานจริง ณ ปัจจบุัน

(8)
ปริมาณงานในแตล่ะปีงบประมาณ

9 กรณีพิจารณาให้แก้ไขก่อนส่งร่าง
กฎกระทรวงให้ สกม. ตาม
ความเห็นของคณะท างานและน า
เร่ืองเสนอต่อไป

คร้ัง 1 วัน 3 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย)
น.วิเคราะห์ฯ  (ชพ.) (ผอ. ส่วน)

1 1 1 1 1

10  กรณีส่งคณะกรรมการพัฒนา
โครงสร้างระบบราชการของ
กระทรวงการคลังพร้อมชี้แจง
ประกอบค าขอจัดต้ังส่วนราชการ
ของกรมศุลกากร

คร้ัง 3 ช.ม. 3 ช.ม.

10 รับเร่ืองกลับจากคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ
กระทรวงการคลังแจ้ง สกม. จัดท า
ค าส่ังกรมศุลกากร  และประกาศ
กระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้อง

เร่ือง 5 วัน

11 แจ้งทุกหน่วยงานภายในกรม
ศุลกากรรับทราบ และถือปฏิบัติใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

คร้ัง 1 วัน 3 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ชพ.) (ผอ. ส่วน)

1 1 3 3 3

11 การติดตามและประเมินผลตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในรายไตรมาส

1. จัดท าหนังสือถึงหน่วยงานย่อย 
เพื่อให้จัดส่งรายงานผลการติดตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในรายไตรมาส

เร่ือง 1 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย)
น.วิเคราะห์ฯ  (ชพ.) (ผอ. ส่วน)

1 1 1 1 1

2. ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานย่อย คร้ัง 20 นาที 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 1 1 1 1 1
3. ประสานเพื่อติดตามและรวบรวม

ข้อมูล
คร้ัง 10 นาที 3 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 30 30 30 30 30

4. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และจัดท า
รายงาน

เร่ือง 10 วัน 3 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 30 30 30 30 30

5. จัดท าหนังสือเสนอกรมฯ เร่ือง 1 วัน 3 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 1 1 1 1 1



2556 2557 2558 2559 2560

(1)
กระบวนงาน

(2)
กิจกรรม/ขั้นตอน

(3)
หน่วยนับ

(4)
ระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน

ตอ่กิจกรรม/ขั้นตอน

(5)
ระยะเวลาเสริม 
(เช่น ระยะเวลา
ในการเดนิทาง)

(6)
จ านวนคนที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน
ตอ่กิจกรรม/

ขั้นตอน

(7)
ต าแหน่ง/ประเภทบุคลากรที่ใช้ในการ

ปฏิบัตงิานจริง ณ ปัจจบุัน

(8)
ปริมาณงานในแตล่ะปีงบประมาณ

12 การทบทวนและจัดท าชุด
เครื่องมือประเมินผลการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในของ
กรมศุลกากรประจ าปี
งบประมาณ

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
 และจัดท าชุดเคร่ืองมือประเมินผล
การจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของกรม

เร่ือง 10 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 1 1 1 1 1

2. จัดท าหนังสือถึงทุกหน่วยงานให้
ทบทวน/ปรับปรุงชุดเคร่ืองมือการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

เร่ือง 1 วัน 3 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย)
น.วิเคราะห์ฯ  (ชพ.) (ผอ. ส่วน)

1 1 1 1 1

3. ให้ค าปรึกษาและประสานงานเพื่อ
ติดตามและรวบรวมข้อมูล

คร้ัง 15 นาที 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 1 1 1 1 1

4. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานย่อย
มาปรับปรุงชุดเคร่ืองมือฯ และ
จัดท าสรุปผลการทบทวน/ปรับปรุง
ชุดเคร่ืองมือประเมินผลการจัดวาง
ระบบ
การควบคุมภายใน

เร่ือง 15 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 20 20 20 20 20

5. จัดท าหนังสือเพื่อแจ้งให้ทุก
หน่วยงานทราบและน าชุด
เคร่ืองมือฯ ไปใช้ในการประเมินผล
การควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ

เร่ือง 1 วัน 3 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย)
น.วิเคราะห์ฯ  (ชพ.) (ผอ. ส่วน)

1 1 1 1 1

13 การสร้างความรู้และความ
เข้าใจในการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

1. จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการ
ประชุม/สัมมนา

เร่ือง 10 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 1 1 1 1 1

2. จัดท าหนังสือเชิญหน่วยงานย่อย
เพื่อเข้าร่วมประชุม/สัมมนา
แนวทางการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผล
การควบคุมภายใน

เร่ือง 1 วัน 3 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย)
น.วิเคราะห์ฯ  (ชพ.) (ผอ. ส่วน)

1 1 1 1 1



2556 2557 2558 2559 2560

(1)
กระบวนงาน

(2)
กิจกรรม/ขั้นตอน

(3)
หน่วยนับ

(4)
ระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน

ตอ่กิจกรรม/ขั้นตอน

(5)
ระยะเวลาเสริม 
(เช่น ระยะเวลา
ในการเดนิทาง)

(6)
จ านวนคนที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน
ตอ่กิจกรรม/

ขั้นตอน

(7)
ต าแหน่ง/ประเภทบุคลากรที่ใช้ในการ

ปฏิบัตงิานจริง ณ ปัจจบุัน

(8)
ปริมาณงานในแตล่ะปีงบประมาณ

3. จัดท าเอกสารประกอบการประชุม/
สัมมนา

ชุด 1 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 1 1 1 1 1

4. จัดประชุม/สัมมนา เพื่อสร้าง
ความรู้และความเข้าใจในระบบ
การควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

เร่ือง 1 วัน 4 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 140 140 140 140 140

14 นโยบายการก ากับดูแลองค์การ
ที่ดี

1 ท าบันทึกขออนุมัติกรมฯในการ
ก าหนดแนวทางการจัดท านโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดี

เร่ือง 2 วัน 8 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย)
น.วิเคราะห์ฯ  (ชพ.) (ผอ. ส่วน)

1 1 1 1 1

2 ท าบันทึกถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
 ค่านิยมหลักขององค์การ

เร่ือง 1 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 1 1

3 จัดท าข้อมูล แบบฟอร์ม เอกสาร
ประกอบการน าเสนอ (Power 
Point)  ส าหรับการจัดท านโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดี

คร้ัง 3 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 1 1 1

4 จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดท ารายละเอียด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติพร้อม
ทั้งแผนงานโครงการภายใต้
นโยบายการกับดูแลองค์การที่ดี ทั้ง
 4 ด้าน

เร่ือง 1 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 1 1 1

5 จัดประชุม ชี้แจง เพื่อสร้างความ
เข้าใจแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการ
จัดท านโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี

คร้ัง 3 ชม. 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 1 1 1



2556 2557 2558 2559 2560

(1)
กระบวนงาน

(2)
กิจกรรม/ขั้นตอน

(3)
หน่วยนับ

(4)
ระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน

ตอ่กิจกรรม/ขั้นตอน

(5)
ระยะเวลาเสริม 
(เช่น ระยะเวลา
ในการเดนิทาง)

(6)
จ านวนคนที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน
ตอ่กิจกรรม/

ขั้นตอน

(7)
ต าแหน่ง/ประเภทบุคลากรที่ใช้ในการ

ปฏิบัตงิานจริง ณ ปัจจบุัน

(8)
ปริมาณงานในแตล่ะปีงบประมาณ

6 ให้ค าปรึกษา ตอบข้อซักถาม แก่
หน่วยงานต่างๆ ในการจัดท า
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ผ่านทางโทรศัพท์

คร้ัง 10 นาที 3 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ฝ่าย) 
น.วิเคราะห์ฯ  (ชพ.) (ผอ. ส่วน) 

1 1 1

7 ติดตาม รวบรวม และสรุป
รายละเอียดแผนงานโครงการฯ ทั้ง
 4 ด้าน ที่หน่วยงานจัดส่งมา เพื่อ
น าเสนอคณะท างานด้านการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีพิจารณาคัดเลือก
แผนงาน/โครงการ ทั้ง 4 ด้าน

คร้ัง 3 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) ฝ่าย
น.วิเคราะห์ฯ (ชพ.) (ผอ. ส่วน) 

25 23 25 25 25

8 จัดท าร่างนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีของกรมศุลกากรตามที่
คณะท างานฯ พิจารณาคัดเลือก

เล่ม 5 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 23 23 23 23 23

9 จัดท าบันทึกเสนอร่างนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดีกรมศุลกากร
เสนอกรมฯ เพื่ออนุมัติและ
ประกาศใช้

เร่ือง 1 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 1 1 1 1 1

10 จัดท าบันทึกแจ้งเวียนนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดีแก่ทุก
หน่วยงานทราบ พร้อมแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
รายงานผลตามแผนนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดี

เร่ือง 1 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 1 1 1 1 1

11 ติดตามและสรุปผลการด าเนินการ
ตามมาตรการ/โครงการและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบรอบ 6 
เดือนแรก

เร่ือง 3 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 1 1 1 1 1



2556 2557 2558 2559 2560

(1)
กระบวนงาน

(2)
กิจกรรม/ขั้นตอน

(3)
หน่วยนับ

(4)
ระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน

ตอ่กิจกรรม/ขั้นตอน

(5)
ระยะเวลาเสริม 
(เช่น ระยะเวลา
ในการเดนิทาง)

(6)
จ านวนคนที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน
ตอ่กิจกรรม/

ขั้นตอน

(7)
ต าแหน่ง/ประเภทบุคลากรที่ใช้ในการ

ปฏิบัตงิานจริง ณ ปัจจบุัน

(8)
ปริมาณงานในแตล่ะปีงบประมาณ

12 สรุปผลการด าเนินการตาม
มาตรการ/โครงการวิเคราะห์ผล
การด าเนินการเพื่อเป็น
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบรอบ 
12 เดือนเพื่อปรับปรุงส่งเสริม
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
ต่อไป

เร่ือง 3 วัน 1 น.วิเคราะห์ฯ  (ปก./ชก.) (ขรก.) 1 1 1 1 1



(9)
หมายเหตุ

แบบฟอร์มที่ 2 :  แบบฟอร์มส ารวจกระบวนงาน กิจกรรม/ขั้นตอน และปริมาณงาน ของ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(กรณีกระบวนงานที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนของกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน)



(9)
หมายเหตุ



(9)
หมายเหตุ

ประชมุเฉล่ีย
เดือนละ 2 คร้ัง

ประชมุเฉล่ีย
เดือนละ 2 คร้ัง

ประชมุเฉล่ีย
เดือนละ 2 คร้ัง



(9)
หมายเหตุ



(9)
หมายเหตุ



(9)
หมายเหตุ



(9)
หมายเหตุ



(9)
หมายเหตุ



(9)
หมายเหตุ



(9)
หมายเหตุ



(9)
หมายเหตุ



(9)
หมายเหตุ



(9)
หมายเหตุ





















































































































































































ล ำดบั ต ำแหน่ง วันทีข่ึ้นบัญชี บัญชหีมดอำยุ
จ ำนวนผู้
ขึ้นบัญชี

บรรจุถึง
ล ำดบัที่

หมำยเหตุ

1 นกัวิชาการศุลกากรปฏบิติัการ 26-ธ.ค.-61 25-ธ.ค.-63 1,058 102
2 นกัวิทยาศาสตร์ปฏบิติัการ 6-มิ.ย.-61 5-มิ.ย.-63 82 14
3 นติิกรปฏบิติัการ 4-ก.ค.-60 3-ก.ค.-62 66 46

4
นกัวิชาการเงินและบญัชี
ปฏบิติัการ

4-ก.ค.-60 3-ก.ค.-62 104 7

5
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏบิติัการ

4-ก.ค.-60 3-ก.ค.-62 18 8

6 เจา้พนกังานศุลกากรปฏบิติังาน 4-ก.ค.-60 3-ก.ค.-62 278 112

7
เจา้พนกังานการเงินและบญัชี
ปฏบิติังาน

4-ก.ค.-60 3-ก.ค.-62 43 43 หมดบญัชี

นกัประชาสัมพันธ์ปฏบิติัการ 7-ก.พ.-62
(ขอใช้บญัชีจากกรมบญัชีกลาง) (กรมบญัชีกลาง)
นายช่างโยธาปฏบิติังาน 29-พ.ค.-63

(ขอใช้บญัชีจากรมโยธาธิการ
และผังเมือง)

(กรมโยธาธิการ
และผังเมือง)

ล ำดบั ต ำแหน่ง วันทีข่ึ้นบัญชี บัญชหีมดอำยุ
จ ำนวนผู้
ขึ้นบัญชี

บรรจุถึง
ล ำดบัที่

หมำยเหตุ

1 พนกังานประจ าส านกังาน 30-ต.ค.-60 29-ต.ค.-62 165 57
2 เจา้หนา้ทีก่ารเงินและบญัชี 30-ต.ค.-60 29-ต.ค.-62 18 11
3 ศุลการักษ์ 30-ต.ค.-60 29-ต.ค.-62 73 19
4 กะลาสี 30-ต.ค.-60 29-ต.ค.-62 53 4

กำรเรียกบรรจุพนักงำนรำชกำร

5
พนกังานประจ าส านกังาน 
(ผู้พิการ)

12-ก.ย.-60 11-ก.ย.-62 20 20 หมดบญัชี

กำรเรียกบรรจุขำ้รำชกำร
ข้อมูล ณ วันที ่8 มี.ค. 2562

8 14-มิ.ย.-60 8 1
บญัชี

หมดอายุ

9 3-ต.ค.-61 2 2 หมดบญัชี



ล ำดบั ต ำแหน่ง วันทีข่ึ้นบัญชี บัญชหีมดอำยุ
จ ำนวนผู้
ขึ้นบัญชี

บรรจุถึง
ล ำดบัที่

หมำยเหตุ

1 นติิกร 11 ต.ต. 2561 10 ต.ต. 2563 148 15
2 นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 11 ต.ต. 2561 10 ต.ต. 2563 16 3
3 นกัวิชาการเงินและบญัชี 11 ต.ต. 2561 10 ต.ต. 2563 16 2
4 เจา้หนา้ทีธุ่รการ 11 ต.ต. 2561 10 ต.ต. 2563 133 24

กำรเรียกบรรจุลูกจ้ำงชั่วครำว



ประสบการณ์ 
ในงานที่หลากหลาย 

ค ำนิยำม 
ประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลาย หมายถึง ประสบการณ์ 
ในการปฏิบตัริาชการใน 
     1. ตา่งสายงาน 
     2. ตา่งหนว่ยงาน 
     3. ตา่งพืน้ท่ี 
     4. ตา่งลกัษณะงาน 

ข้อ 1 

เงื่อนไขในกำรบังคับใช้ 
- ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2563 ต้องมีประสบการณ์ในงาน             
ท่ีหลากหลาย ไมน้่อยกวา่ 2 อย่ำง อยา่งละไมน้่อยกวา่ 1 ปี  
- ตัง้แต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ต้องมีประสบการณ์ในงาน 
ท่ีหลากหลาย ไมน้่อยกวา่ 3 อย่ำง อยา่งละไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

ข้อ 2 

ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ ใดได้รับหรือเคยได้รับแต่งตัง้
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการมาแล้วก่อนวันท่ี
หลักเกณฑ์นีใ้ช้บังคับ ให้ถือว่ำผู้นั ้นมีประสบกำรณ์ 
ในงำนที่ หลำกหลำย ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.  
ท่ี นร 1006/ว 17 ลงวนัท่ี 28 ก.ค. 2558  

ข้อ 3 

กรณีอ่ืน ๆ 
ในกรณีอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ตามข้อ 1  
ให้เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง 
พจิำรณำเพิ่มเตมิเป็นรำยกรณีไป 

ข้อ 4 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ได้ก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นและระดับสูงว่า 
จะต้องมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ตามที่ ก.พ. ก าหนด  
ซึ่ง ก.พ. ได้ก าหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 ก.ค. 
2558  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 



ต่างลักษณะงาน 
- การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) หรือ 
- การปฏิบัติงานตา่งส่วนงานหรือฝ่าย (ต่ ากว่าระดบัส านัก/กอง) หรือ 
- การปฏิบัติงานในส่วนงาน /ฝ่ายเดียวกัน แต่รับผิดชอบงานตา่งลักษณะงานกัน หรือ 
- การปฏิบัติงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณข์องขา้ราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง  
  (HiPPS) หรือ 
- การด ารงต าแหน่งที่สูงขึน้   

• จาก ระดับช านาญการ   ระดับช านาญการพิเศษ หรือ  
• จาก ระดับช านาญการพิเศษ  ระดับเชี่ยวชาญ หรือ 
• จาก ระดับช านาญงาน  ระดับอาวุโส 

ต่างหน่วยงาน 
- การโอน หรือ ย้าย ต่างส่วนราชการ หรือ 
- การย้าย ระดับส านัก/กอง/กลุ่มงานที่ขึ้นตรงฯ ตามกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการ หรือ 
- การแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหนง่ในส่วนราชการที่ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม ่
  ซึ่งมีภารกิจงานที่แตกตา่งไปจากเดมิ 

ต่างสายงาน 
- การย้ายต าแหน่งในประเภทเดียวกนั หรือ 
- การย้ายต าแหน่งตา่งประเภท หรือ 
- การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งหรือยุบรวมต าแหน่ง ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม ่
  ก่อนพระราชบัญญตัิระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือ 
- การแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหนง่ซึง่มีค าสั่งใหร้ักษาการในต าแหนง่ 

ต่างพื้นที่ 
- การย้ายระหว่างชื่อของอ าเภอ หรือเขต  
จังหวัด หรือประเทศต่างกนั 

ประสบการณ ์
ในงานท่ีหลากหลาย 

“4 ต่าง” 

ต่างพื้นที่ 

ต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน 

ต่างลักษณะงาน 















1 

กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่  
เข่น 
- หลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการบรรจุใหม่  

2 

กลุ่มข้าราชการที่มี
ประสบการณ์ เช่น 
- หลักสูตรพัฒนาความรู้
และทักษะด้านงานศุลกากร 
- หลักสูตรการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการ
ตรวจสอบสินค้า 
- หลักสูตรพัฒนาความรู้
ภาษาอังกฤษกรมศุลกากร 
- หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลย ี

3 

กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่าย เช่น  
- หลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลาง 
- หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

4 

กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ านวยการส่วน 
เช่น 
- หลักสูตรนายด่านและ
ผู้บริหารกรมศุลกากร 
- หลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลาง (ของ
กระทรวงการคลัง และ
กรมสรรพากร 

5 

กลุ่มข้าราชการระดับบริหาร 
เช่น 
- หลักสูตรการสัมมนานาย
ด่านและผู้บริหารกรมศุลกากร 
- หลักสูตรพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง (นปส.) 
- หลักสูตรนักบริหารการคลัง 
(นบค.) 
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แผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 สถาบันวิทยาการศุลกากร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ก าหนดโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม 
โดยได้บูรณาการความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร ทั้งในระดับองค์กรหน่วยงานและบุคลากรตามหลักสมรรถนะ 
(Competency Based Development) โดยแบ่งการพัฒนาความรู้และทักษะในงานศุลกากร และการบริหารจัดการ 
เป็นระดับที่สอดคล้องกับระดับต าแหน่งของข้าราชการ ตามแนวคิดเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) ได้แก่ 
กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ กลุ่มข้าราชการที่มีประสบการณ์ กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย 
ผู้อ านวยการส่วน และกลุ่มข้าราชการระดับบริหาร ตลอดจนให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง 
(Talents) เพ่ือสร้างก าลังคนคุณภาพ การเสริมสร้างความร่วมมือการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรด้านศุลกากรกับศุลกากรต่างประเทศ และหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ  
 โดยแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจ าปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยกลยุทธ์การพัฒนา 
2 กลยุทธ์ ได้แก่  
 1. การด าเนินการพัฒนาบุคลากร โดย สถาบันวิทยาการศุลกากร ส านักบริหารทรัพยากรบคุคล 
ประกอบด้วย 
  1.1 การจัดฝึกอบรมภายในองค์กรตามแผนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมของกรมศุลกากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 6 แผนงาน 17 โครงการ ดังนี้ 
 

โครงการ ระดับ จ านวน 
(คน) 

แผนงานพัฒนาสมรรถนะหลัก 
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดการองค์กร 

เพ่ือมุ่งสู่ศุลกากร 4.0 
บุคลากรทุกระดับและทุกต าแหน่ง 80 

 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง บุคลากรกลุ่มผู้ที่มีศักยภาพสูง/ 
นักเรียนทุน/บุคลากรที่มีความรู้

ความช านาญในด้านต่างๆ 

40 

 โครงการภาวะผู้น าในโลกยุคใหม่เพ่ือความส าเร็จ ข้าราชการประเภท 
ระดับอ านวยการประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ 
ช านาญการ ประเภททั่วไประดับอาวุโส 

ช านาญงาน 

80 

แผนงานพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 
 โครงการสัมมนาผู้บริหารของกรมศุลกากร ข้าราชการประเภทบริหาร 

ประเภทอ านวยการ 
และประเภทวิชาการ 

ระดับทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ และ
หัวหน้าหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี 

120 
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โครงการ ระดับ จ านวน 
(คน) 

แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากรส าหรับ

เจ้าหน้าที่บรรจุใหม ่ 
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ 

แต่งตั้งใหม่ 
80 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ   
  - หลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากร ข้าราชการต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร 

เจ้าพนักงานศุลกากร นิติกร
นักวิทยาศาสตร์ 

1200 

  - หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน 
ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์

สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ 

25 

  - หลักสูตรการจัดการสารเคมี ข้าราชการต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร 
เจ้าพนักงานศุลกากร นิติกร

นักวิทยาศาสตร์ 

150 

  - หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง ข้าราชการประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการ และประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส ที่ด ารงต าแหน่ง

หัวหน้าฝ่าย 

120 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมทางศุลกากร   
  - หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกัน

และปราบปราม 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ 

ด้านการป้องกันและปราบปราม
การกระท าความผิดทางศุลกากร 

60 

  - หลักสูตรการจัดท า Profile ในระบบ Thai Customs 
Electronic System : TCES 

บุคลากรผู้ปฎิบัติงาน 
ด้านการจัดท า Profile 

60 

  - หลักสูตรตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน 
ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์

สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ 

80 

 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดน การพัฒนา  
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน 

บุคลากรทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวข้อง 40 

 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจสอบสินค้า บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานตรวจปล่อยสินค้า 

80 

 โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ กรมศุลกากร  บุคลากรที่มีความจ าเป็นต้องใช้
ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและ
บุคลากรที่มีความต้องการพัฒนาตนเอง 

140 
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โครงการ ระดับ จ านวน 
(คน) 

 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่ส าคัญใน
งานศุลกากร 

บุคลากรที่มีความจ าเป็นต้องใช้
ภาษาต่างประเทศใน 

การปฏิบัติงานและบุคลากรที่มี
ความต้องการพัฒนาตนเอง 

80 

 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่
องค์กรดิจิทัล (Digital Technology Skill for Transformation 
toward Digital Organization) 

  

  - หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี 
เพ่ือพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Technology Skill 
for Transformation toward Digital Organization) 

บุคลากรทุกระดับและทุกต าแหน่ง 
 

120 

  - หลักสูตรการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานศุลกากร 

บุคลากรทุกระดับและทุกต าแหน่ง 
 

120 

แผนงานพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต้องใช้ใน

การปฏิบัติงาน 
  

  - หลักสูตรการสัมมนาความรู้ด้านการเงินและบัญชี
ของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมศุลกากร 

ข้าราชการต าแหน่งนักวิชาการและ
เจ้าพนักงานการเงิน 

และบัญชีนักวชิาการตรวจสอบภายใน 
และผู้ที่ปฎิบัติงานด้านการเงินและ

บัญชีของหน่วยงาน 

100 

  - หลักสูตรการสร้างทีมงานประชาสัมพันธ์ บุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับ 
การประชาสัมพันธ์ 

80 

  - หลักสูตรผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้าง พัฒนา 
ให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระท าผิดวินัย 

ข้าราชการระดับอ านวยการ 
และช านาญการพิเศษ 

100 

  - หลักสูตรเสริมสร้างความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

บุคลากรทุกระดับและทุกต าแหน่ง  
 

50 

 โครงการเตรียมความพร้อมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ 50 
แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 โครงการสัมมนาร่วมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

ในงานศุลกากร 
  

  - หลักสูตรสัมมนาร่วมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในงานศุลกากร 

เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
และบุคคลภายนอก 

400 

  - โครงการ Self Certification System โครงการ 1 และ 2 เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
และบุคคลภายนอก 

200 

  - โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
และบุคคลภายนอก 

400 



- 4 - 
 

โครงการ ระดับ จ านวน 
(คน) 

แผนงานความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศ 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความร่วมมือ

ระหว่างอาเซียน 
เจ้าหน้าทีร่ะหว่างประเทศ 80 

 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคนิคศุลกากรให้แก่
เจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และอนุภูมิ 
ภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

เจ้าหน้าทีร่ะหว่างประเทศ 80 

รวมทั้งสิ้น 4,215 
 
 1.2 การด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบอ่ืน  ๆที่ด าเนินการโดย สถาบันวิทยาการศุลกากร 
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
  (1) การจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ภายในประเทศ 
   (2) การจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ 
   (3) การด าเนินการด้านทุนการศึกษา 
 
 2. การด าเนินการพัฒนาบุคลากรโดยหน่วยงาน กรมศุลกากรมีนโยบายมอบหมายให้
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดด าเนินการฝึกอบรมภายในและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง/สายงาน และเสริมสร้างประสบการณ์และเทคนิคการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลท าให้การพัฒนาบุคลากร 
มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของหน่วยงาน โดยใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ ที่หลากหลาย เช่น 
การสอนงาน (Coaching) การให้ปรึกษาแนะน า (Consulting) การมอบหมายโครงการ (Job/Project Assignment) 
การศึกษาด้วยตนเอง (Self Learning) เป็นต้น 
 
 

 
 

  

















































































โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การดำเนินการปรับปรุง 

ที่พักอาศัยแฟลตขาราชการกรมศุลกากร (ถนนอาจณรงค) 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

ตามดำริและนโยบายของทานอธิบดี นายกุลิศ สมบัติศิริ 

ใหปรับปรุงซอมแซมบานพัก บริเวณถนนอาจณรงค จำนวน 2 หลัง รวม 80 หอง 

ซึ่งกอสรางมาประมาณ 30 ปเศษ ปจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม 

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่กรมศุลกากร 

ทั้งนี้ไดอนุมัติใหใชเงินทุนสนับสนุนภารกิจของกรมศุลกากร 

จำนวน 31.5 ลานบาท เพื่อเปนคาปรับปรุงซอมแซม

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

กอนการดำเนินการปรับปรุง
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

ชวงเริ่มการดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การดำเนินการปรับปรุง 

ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง ปละบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การดำเนินการปรับปรุง 

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

หองตัวอยาง (90%)

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 

งานปูนกระเบื้อง ชั้น 1, 2 และ 3 
งานทาสี ชั้น 2 ถึง 5 (90%)

งานไฟฟา ชั้น 3

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 

งานระบบประปาแนวตั้ง และทอน้ำเสียแนวตั้ง
งานวางถังบำบัดน้ำเสีย

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การตรวจรับงาน งวดที่1

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การเชื่อมตอทอน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสีย และบอดักไขมัน 
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

งานติดตั้งระแนงเหล็ก

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

งานติดตั้งตูควบคุมไฟฟา

ติดตั้งลอฟา

กริ่งสัญญาณเตือนไฟไหม
เริ่มดำเนินการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ

มิเตอรน้ำประปา

การดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

งานปูกระเบื้องแกรนิตโต และกระเบื้องยางลายไม

กระเบื้องทางเดิน

ปูกระเบื้องบันไดทางขึ้น-ลง พรอมจมูกกันลื่น

การดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การตรวจรับงาน งวดที่ 2 และ งวดที่ 3

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
ทานอธิบดี นายกุลิศ สมบัติศิริ 

พรอมดวย นายกรีชา เกิดศรีพันธุ ผอ. สบก.

และคณะตรวจเยี่ยมความกาวหนาของ

โครงการปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร

ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

เริ่มทำความสะอาด ชั้น 5 

และ เตรียมติดตั้งแผงเหล็กตะแกรงกันตก

ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง ปละบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
ทานที่ปรึกษาฯ นายวิจักษณ อภิรักษนันทชัย      

ทานรองอธิบดี นายกิตติ สุทธิสัมพันธ 

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ ผอ. สบก. 

เขาตรวจเยี่ยมความกาวหนาของ

โครงการปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร 

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
การตรวจรับงาน งวดที่ 4

ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
เตรียมความพรอมใหเขาพักอาศัย 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
ทานรองอธิบดี นายกิตติ สุทธิสัมพันธ

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ ผอ. สบก. 

พรอมดวยคณะกรรมการและผูควบคุมบานพัก

เขาตรวจเยี่ยมความพรอมใหผูพักอาศัย อาคาร 2 เขาพัก

ที่ปรับปรุงเสร็จแลว

ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
ทดลองการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ในจุดที่แนะนำการติดตั้ง 

ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การตรวจรับงาน งวดที่ 5

ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
การดำเนินการปรับปรุง อาคาร 1

ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การตรวจรับงาน งวดที่ 6 และ งวดที่ 7 (จากทั้งหมด 10 งวด)

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

- งานประปา งานสุขาภิบาล งานไฟฟา และ งานถังบำบัดน้ำเสีย

คาดวาจะแลวเสร็จตามกำหนดในเดือน มกราคม 2562  

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
ทานอธิบดี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 

พรอมดวย นายกรีชา เกิดศรีพันธุ ผอ. สบก.

เขาตรวจเยี่ยมความกาวหนาของ

โครงการปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
การตรวจรับงาน งวดที่ 8 (จากทั้งหมด 10 งวด)

ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

- งานติดตั้งโคมไฟฉุกเฉิน งานติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหม

และงานปูกระเบื้องจมูกบันได

คาดวาจะแลวเสร็จตามกำหนดในเดือน มกราคม 2562  

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
การตรวจรับงาน งวดที่ 9 (จากทั้งหมด 10 งวด)

ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 

- งานติดตั้งระบบลอฟา 

- งานปูกระเบื้องยางลายไม / งานทาสีภายนอกและเก็บรอยราว

เดิมโครงการกำหนดแลวเสร็จ วันที่ 25 มกราคม 2562

แตเนื่องจากมีการทำงานเพิ่มจึงขอขยายสัญญาโครงการออกไปถึง 24 พฤษภาคม 2562

       รายการที่ทำเพิ่มมีดังนี้

  (1) จัดทำรั้วทึบสูง 3.00 เมตรโดยรอบ ดานที่ติดกับชุมชนและทางดวน

  (2) เพิ่มทางลาดผูพิการอาคาร 1 และสิ่งอำนวยความสะดวก / หองสำหรับผูพิการจำนวน 2 หอง

คาดวาจะสามารถจัดใหเจาหนาที่เขาพักอาศัยไดใน วันที่ 1 มีนาคม 2562  

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
การดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562

- งานลงเข็มแนวรั้วและทางลาดผูพิการ แลวเสร็จ

 - งานเทฐานรากรั้วดานหลัง - งานยายพื้นที่หองพักคนงานกอสราง

 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



















 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรมศุลกากร 
รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) 

เพื่อเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2562 

…………………………………… 

 กรมศุลกากร โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินฯ ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2562 เห็นชอบในการมอบอ านาจการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนของ            
ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ที่อยู่ในบังคับบัญชา และได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ให้สอดคล้องตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือน พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง   

 ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ      
ข้าราชการกรมศุลกากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล       
จึงขอแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการระดับ
ส านัก ส านักงาน และกลุ่ม ได้รับทราบและถือปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา ส าหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 
31 มีนาคม 2562) เพ่ือเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ด าเนินการตามหนังสือเวียน
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 236/2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมศุลกากร 

 2. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ให้หัวหน้าส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1)  ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในบังคับบัญชา
มาจัดระดับตามช่วงคะแนนผลการประเมินที่ได้  โดยแบ่งช่วงคะแนนผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ   
คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้ และ ต้องปรับปรุง  โดยให้คะแนนต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ 60 ตามตาราง ดังนี้     

ระดับการประเมิน ช่วงคะแนนการประเมิน 
ดีเด่น 90 - 100 
ดีมาก 80 - 89 

ดี 70 - 79 
พอใช้ 60 - 69 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า  60 

                                
 (2) ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อสิ้นรอบ  
การประเมิน โดยให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการล่วงหน้าที่คาดว่าจะได้รับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
 
 

          
/ (๓) ให้ผู้ ... 

 
 

 



- ๒ - 
 
      (3) ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่มีการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคนในส่วนราชการนั้นลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มี   
การแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย        
 (4) ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น และ ดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบทั่วกัน             
  (5) กรณีข้าราชการที่ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนราชการอ่ืนๆ  
ภายในกรมศุลกากร ให้หัวหน้าส่วนราชการตามสังกัดที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติหน้ าที่อยู่  ณ วันที่           
1 มีนาคม 2562 เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาเงินเลื่อนเงินเดือน         
โดยให้ตัดยอดจ านวนคนและจ านวนวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่
ราชการออกจากส่วนราชการต้นสังกัดไปไว้ที่สังกัดปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้น าผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการผู้นั้นทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  (6) กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงานอ่ืนเป็นการประจ า ซึ่งอยู่นอกกรมฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ        
มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าว และน าอัตราเงินเดือนของผู้นั้นไปค านวณ
รวมเป็นวงเงินการเลื่อนเงินเดือนและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ผู้นั้น
ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ แล้วส่งผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาผู้มี
อ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  

 3. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการกรมศุลกากร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในบังคับบัญชา ส าหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) เพ่ือเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2562    

 4. การบริหารวงเงิน  โดยแยกวงเงินเลื่อนเงินเดือนของขา้ราชการ ออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ 

        กลุ่มที่  1  ประเภทอ านวยการระดับสูง   
        กลุ่มที่  ๒  ประเภทอ านวยการระดับต้น 
        กลุ่มที่  ๓  ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
        กลุ่มที่  ๔  ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
        กลุ่มที่  5  ประเภทวิชาการ  (ระดับช านาญการพิเศษ, ระดับช านาญการ, และระดับ
ปฏิบัติการ) และประเภททั่วไป (ระดับอาวุโส, ระดับช านาญงาน, และระดับปฏิบัติงาน)   
 
 
 
 
 

          / ๕. ก าหนด ... 
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 5. ก าหนดผู้มีอ านาจประเมินผลการปฏิบัติ ตามตาราง ดังนี้ 

ประเภท/ระดับต าแหน่ง  ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น 
 เพื่อประกอบการประเมินฯ 

 ผู้มีอ านาจประเมินฯ  
(ตาม ว ๒๐/๒๕๕๒ ข้อ ๒ ) 

๑. ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ - อธิบดี 

๒. ประเภทอ านวยการ (ระดับสูง และระดับต้น)    
    ๒.๑ ผอ.ส านัก และ ผอ.ภาค 1-4  

รองอธิบดี/ทปษ. ที่ก ากับดูแล 
  
 

อธิบดี     ๒.๒ นายด่านฯ (อส.) และนายด่านฯ (อต.)   ผอ.ภาค/รองอธิบดี/ทปษ. 
ที่ก ากับดูแล 

    ๒.๓ บรัสเซลส์ (อส.)/ฮ่องกง (อต.) - 
๓. ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 
   ๓.๑  ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ 

 
ผอ.ส านัก/รองอธิบดี/        
ทปษ. ทีก่ ากับดูแล 

 
อธิบดี 

   ๓.๒  ผอ.กวางโจว (ชพ.) - อธิบดี 
   ๓.3  ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการประจ า 
          หน้าห้องผู้บริหาร และข้าราชการที่ 
          ชว่ยราชการผู้บริหาร 

ผู้บังคับบัญชา อธิบดี/รองอธิบดี/ทปษ. 
ที่ก ากับดูแล 

   ๓.4  ข้าราชการที่ไปช่วยราชการนอกกรมฯ  
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (ช่วยเป็นการประจ า) 

ผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานที่
ข้าราชการไปช่วยราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการที่
ข้าราชการไปช่วยฯ 

 (ตาม ว 12/2555 ข้อ 1) 

    ๓.5  ข้าราชการที่ไปช่วยราชการนอกกรมฯ 
(ช่วยเป็นการครั้งคราว) 

ผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานที่
ข้าราชการไปช่วยราชการ  

ส่วนราชการต้นสังกัด 

    ๓.6 ข้าราชการประเภทวิชาการ (ระดับ  
          ช านาญการพิเศษ,ระดับช านาญการและ 
          ระดับปฏิบัติการ) และประเภททั่วไป  

(ระดับอาวุโส, ระดับช านาญงาน, และ
ระดับปฏิบัติงาน) ที่สังกัดหน่วยงานระดับ
ส านัก/ส านักงาน/กลุ่ม และด่านศุลกากร 

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น มอบอ านาจให้หัวหน้า      
ส่วนราชการระดับส านัก/

ส านักงาน/กลุ่ม             
เป็นผู้ประเมินฯ                  

  
 6. จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับส านัก และกลุ่มเป็นผู้บริหารวงเงิน
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในบังคับบัญชา ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการและต าแหน่งประเภททั่วไป 
ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในอัตราร้อยละ 2.9998 ของฐานเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562  
 

        

    

 

/ 7. วธิีการ ... 
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 7. วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  

                     (1) ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภท  
และระดับต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 6 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่       
25 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347    
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
   (2) ให้ผู้มีอ านาจบริหารวงเงิน พิจารณาก าหนดอัตราร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการแต่ละคน ตามช่วงคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในบังคับบัญชา ภายในวงเงิน
ที่ ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ในอัตรา              
ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ    
       การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
  (3) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือระดับต าแหน่ง     
ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการคิดเป็นร้อยละของฐานในการค านวณ    
ที่ก าหนดไว้ตามช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 6 หนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
    (4) ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอ านาจบริหารวงเงิน น าผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติ
ราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยอย่างน้อยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ        
คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานอาจก าหนดให้แบ่งกลุ่มมากกว่า 5 ระดับก็ได้        
โดยจะต้องประกาศระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยที่ก าหนดเพ่ิมเติมให้ข้าราชการในสังกัด 
ได้รับทราบทั่วกันก่อนการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการทุกครั้ง 
  (5) ให้หัวหน้าส่วนราชการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ(Competency) 
ในระดับใกล้เคียงกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบที่ผ่าน ๆ มา (กรณีตัวอย่าง
รอบที่ผ่านมา : รอบที่ 2/2561 มีคะแนนสมรรถนะเฉลี่ย = ……91.14………)      

     ตัวอย่างการก าหนดระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่ อยเพ่ิมเติม     
จากที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมฯ ที่ 236/2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558            
      ตัวอย่างท่ี 1   การก าหนดระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยเพ่ิมเติม 
ในระดับ ดีเด่น  

ระดับการประเมิน ช่วงคะแนนการประเมิน 
  ดีเด่น (A+) 95 – 100 
 ดีเด่น (A) 90 – 94.99 
 ดีมาก  80 – 89.99 
  ดี  70 – 79.99 
  พอใช้ 60 – 69.99 
  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า  60 

           
 
 
 

/ ตัวอย่างท่ี ๒ ... 
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      ตัวอย่างที่ 2  การก าหนดระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยเพ่ิมเติม 
ในระดับ ดีเด่น และ ดีมาก 
 

ระดับการประเมิน ช่วงคะแนนการประเมิน 
  ดีเด่น (A+) 95 – 100 
 ดีเด่น (A) 90 – 94.99 
 ดีมาก (B+) 85 – 89.99 
   ดีมาก (B) 80 – 84.99 
  ดี  70 – 79.99 
  พอใช้ 60 – 69.99 
  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า  60 

 8. หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
ในแต่ละครั้ง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้    
 (1) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละ 60  
  (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 
  (4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย 
  (6) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
  (7) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
   (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาจะต้องลาป่วย-ลากิจ รวมกันไม่เกิน 12 ครั้ง หรือลาป่วย-ลากิจ 
รวมกันไม่เกิน 23 วันท าการ  
  (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาจะต้องไม่มาท างานสายเกิน 6 ครั้ง 
  (10) ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้น าข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย   
    (11) ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่ง    
เลื่อนเงินเดือน จัดให้มีการแจ้งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 
   (12) กรณีท่ีข้าราชการที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60) 
ให้จัดท า “ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง” เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกับผู้บังคับบัญชา (รายละเอียด
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ         
เกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 

............................................................. 
 
 
 



   
 








































