5.1.3 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สวนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ
1.1 แผนระดับที่ 1
แผนยุทธศาสตรชาติ :
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป า หมายที่ 1 ภาครัฐ มี วั ฒ นธรรมการทํ า งานที่ มุ งผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน ส วนรวม
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและคนเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
1.2 แผนระดับที่ 2
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :
ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป าหมาย บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี จิตสํานึก มีความสามารถสูง
มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
แผนยอย การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เปาหมายแผนยอย บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน ยึ ดหลักคุ ณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
แนวทางการพั ฒนา พั ฒ นาบุค ลากรภาครัฐทุก ประเภทใหมี ความสามารถสูง มีทักษะ
การคิด วิเคราะห และปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
แผนการปฏิรูปประเทศ :
ดานการบริหารราชการแผนดิน
เปาหมายที่ 4 จัดระบบบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา และรัก ษาซึ่งกําลังคน
ที่มีคณ
ุ ภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการทางานอยางเปนมืออาชีพ เปนที่ไววางใจของประชาชน
เรื่องและประเด็นปฏิ รูปที่ 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทั นสมัยและเชื่อมโยงกัน กาวสู
รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธที่ 3 บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผนดิน
แผนงานที่ 3 สนับสนุนใหนําขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน การบริการ
ประชาชนและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในดานการบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะห
และนําเสนอขอมูล และการใชประโยชนรวมกัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 : แผนความมั่นคงแหงชาติ : -
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1.3 แผนระดับที่ 3
ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล : กฎหมายที่เกี่ยวของ :
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ :
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ
และบุคลากรภาครัฐ
แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร :
เรื่องที่ 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและบริหารจัดการองคกร
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไป
หนวยงานรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.)
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
1) ภายใตแผนงาน :
2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใชงบประมาณ  โครงการที่ไมใชงบประมาณ
3) วิธีการดําเนินงาน :  ดําเนินการเอง  จัดจาง
 ทั้งดําเนินการเองและจัดจาง
4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ชื่อ-นามสกุล : นางนันทฐิตา ศิริคุปต
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) : 100442@customs.go.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) : โทรศัพท : 0 2667 7000 ตอ 20-7094
โทรสาร : 0 2667 6292
2.3 ผูประสานงานหลัก
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี บุญศรี
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) : 103246@customs.go.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) : โทรศัพท : 0 2667 7000 ตอ 20-5804
โทรสาร : 0 2667 6292
สวนที่ 3 รายละเอียด
3.1 ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วันที่เริ่มตนโครงการ : ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ : กันยายน 2564
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3.2 รายละเอียดโครงการ
1) หลักการและเหตุผล :
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไดยึ ดคน
เป น ศู น ย ก ลางการพั ฒ นา โดยพั ฒ นาคนให มี ค วามรู ทั ก ษะ มี ความคิ ดสร างสรรค มี ทั ศ นคติ ที่ ดี
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม ซึ่งทรัพยากรบุคคลเปนกลไกที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนภารกิจใหสามารถตอบสนองนโยบายและแผนระดับชาติ รวมถึงแผนยุทธศาสตรกรมศุลกากร
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร และวิสัยทัศน ในการเปนองคกร
ที่มุงมั่นใหบริการศุลกากรเปนเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย และเชื่อมโยงการคาโลก
ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมายจําเปนตองพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งองคความรูดานศุลกากร
และองคความรูอื่น ๆ ที่เกี่ ยวของกับ การปฏิบัติงาน ที่ จําเปนในการปฏิ บัติงาน เชน ภาษาอั งกฤษ
ภาษาตา งประเทศที่สําคัญ ในงานศุล กากร เพื่ออํานวยความสะดวกทางศุลกากรใหแ กผู รับ บริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียในงานศุลกากร รวมทั้งพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัล เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ใหความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนองคกรดิจิทัล ตามแผน
ปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งไดกําหนดประเด็น ปฏิรูปในการจัดองคกรภาครัฐ
ใหเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกันดวยระบบดิจิทัล สงเสริมใหมีการนําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน
และการบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งเตรียมบุคลากรใหพรอมรับความเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบ
ตอการปฏิบัติงานและการดําเนินงานทางศุลกากร ดังนั้น องคกรตองหันมาใหความสําคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมุงเนนการพัฒนาความรูและทักษะดานงานศุลกากร
ที่สอดคลองตามระดับ ตําแหนงและความจําเปนของหนวยงานภายในกรมศุลกากร รวมทั้งพัฒ นา
ความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในการรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในแตละตําแหนงงาน
อยางตอเนื่อง และทั่วถึง พรอมทั้งสามารถ นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สถาบั นวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุ คคล จึ งไดดํ าเนิ น การเตรี ยมความพร อม
ของบุคลากรกรมศุลกากร ตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง
ทั้งในดานความรู ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคลองตามระดับตําแหนงและความจําเปนของหนวยงาน
ภายในกรมศุลกากร ตามแนวคิดเสน ทางการฝกอบรม (Training Roadmap) และหลักการพั ฒ นา
บุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency - Based Development) โดยมุงเนนการพัฒนาความรู
และทักษะดานงานศุลกากร ควบคูไปกับการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะทักษะดานดิจิทัล การบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล โดยดําเนินการ
พัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรอยางตอเนื่องและทั่วถึง เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สามารถขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเปาหมายทางยุทธศาสตร
ที่วางไว
2) วัตถุประสงค :
- เพื่อเตรียมความพรอมแกบุคลากรที่เขารับการบรรจุใหม ใหมีความรู ความเขาใจ กฎและระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติราชการ ความรูเฉพาะดานในงานศุลกากรในการปฏิบัติงาน
- เพื่ อพั ฒนาบุ คลากรกรมศุ ลกากรให มีความรู ความสามารถ ทั กษะ และความเชี่ ยวชาญในงาน
เฉพาะดานศุลกากร สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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- เพื่อพั ฒนาทั กษะดานดิจิทัล และนวัตกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมู ล และ
การนําเสนอขอมูล
- เพื่อสง เสริมให บุคลากรของกรมศุลกากร ไดรับ การพัฒ นาความรู ทั กษะ ภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศที่ สําคัญ ในงานศุลกากรที่จําเปนสําหรับการปฏิ บัติงานอยางตอเนื่ อง และ
สอดคลองนโยบายกระทรวงการคลังในการพัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษของบุคลากร
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบสินคา ดานการปองกันและปราบปราม
การกระทําความผิดดานศุลกากร
- เพื่อสนับสนุนใหกรมศุลกากรมีการใชประโยชนจากขอมูลในการบริหารราชการ การวางแผนงาน
และการปฏิบัติงานในการใหบริการตามภารกิจขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) เปาหมาย
ก. เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) :
- มีการดําเนินการจัดหลักสูตรฝกอบรมตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ข. เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) :
- บุ ค ลากรของกรมศุ ล กากรมี ค วามรู ทั ก ษะ สมรรถนะที่ เพี ย งพอ สามารถปฏิ บั ติ ง านได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุยุทธศาสตรที่วางไว
- บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะในดานการบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
ค. ผลที่คาดวาจะเกิด :
- บุ ค ลากรของกรมศุ ล กากรมี ค วามรู ทั ก ษะ สมรรถนะที่ เพี ย งพอ สามารถปฏิ บั ติ ง านได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ง. ตัวชี้วัดความสําเร็จ :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/ 5 ระดับ
- ร อ ยละ 70 ของบุ ค ลากรกลุ ม เป า หมายได รั บ การพั ฒ นาตามแผนงานเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดระดับคะแนนเปน 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหนาของกิจกรรม หรือขั้น ตอนดําเนินการ
ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ความคืบหนาของกิจกรรม/เปาหมาย
มีการสํารวจและวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนา
มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร ใหบุคลากรมีความรู ทักษะ
และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
มีการกําหนดรายละเอียดการดําเนินการและกลุมเปาหมาย
มีการดําเนินการพัฒนาตามแนวทางที่กําหนด
ประเมินผลและรายงานผลการจัดฝกอบรมในแตละหลักสูตร

จ. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรบั ประโยชน : บุคลากรของกรมศุลกากร กรมศุลกากร ผูรบั บริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียในงานศุลกากร
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4) พื้นที่ดําเนินการ
ก. ขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ
 ประเทศ  ภูมิภาค/กลุมจังหวัด  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบาน
 อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………………..
ข. ระบุรายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ : กรุงเทพฯ และตางจังหวัด
สวนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระยะเวลาในการดําเนินการ

กิจกรรม

ป พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ป พ.ศ. 2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

1. สํารวจและวิเคราะหความจําเปน
ในการพัฒนา
2. กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ใหบุคลากรมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
3. กําหนดรายละเอียดการดําเนินการ
และกลุมเปาหมาย
4. ดําเนินการพัฒนาตามแนวทาง
ที่กําหนด
5. ประเมินผลและรายงานผล
การจัดฝกอบรม ในแตละหลักสูตร
สวนที่ 5 งบประมาณ
รวมงบประมาณในป พ.ศ. 2564 จํานวน 5,776,000 บาท
แหลงเงิน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
รายการ
1. เงินงบประมาณแผนดิน
ก. งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง
ข. งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
2. เงินรายไดของหนวยงาน
3. เงินกู
ก. เงินกูภายในประเทศ
ข. เงินกูตางประเทศ
4. งบประมาณจากแหลงอื่น

จํานวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ

5,776,000
ระบุหนวยงานอื่นที่ไดรับงบประมาณ

_________________
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