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5.1.3 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

สวนที่ 1 ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตางๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตรชาติ :   

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เปาหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและคนเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
  มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ  

4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา 
ตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ  

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :    

ประเดน็ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เปาหมาย บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง 
มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 

แผนยอย การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เปาหมายแผนยอย บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความสามารถสูง มีทักษะ 
การคิด วิเคราะห และปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ดานการบริหารราชการแผนดิน  
เปาหมายที่ 4 จัดระบบบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา และรักษาซึ่งกําลังคน  
ที่มีคณุภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการทางานอยางเปนมืออาชีพ เปนที่ไววางใจของประชาชน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัยและเชื่อมโยงกัน กาวสู
รัฐบาลดิจิทัล 
กลยุทธที่ 3 บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพ่ือการบริหารราชการแผนดิน 
แผนงานที่ 3 สนับสนุนใหนําขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน การบริการ
ประชาชนและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
     กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในดานการบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะห

และนําเสนอขอมูล และการใชประโยชนรวมกัน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 :   - 

 แผนความมั่นคงแหงชาติ : -     
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1.3 แผนระดับที่ 3 
 ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล : - 

 กฎหมายที่เกี่ยวของ :  
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ :  
มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ 
และบุคลากรภาครัฐ 

 แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เร่ืองท่ี 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและบริหารจัดการองคกร 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ 

 

สวนที่ 2 ขอมูลท่ัวไป 

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 
ไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส (หนวยงาน) : 100442@customs.go.th    
ไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส (สํารอง) :  -  
โทรศัพท : 0 2667 7000 ตอ 20-7094  
โทรสาร :  0 2667 6292   

2.3 ผูประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี บุญศรี  
ไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส (หนวยงาน) :  103246@customs.go.th      
ไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส (สํารอง) :   - 
โทรศัพท : 0 2667 7000 ตอ 20-5804   
โทรสาร :  0 2667 6292    
 

สวนที่ 3 รายละเอยีด 

3.1 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 วันที่เร่ิมตนโครงการ :  ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2564 
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3.2 รายละเอยีดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไดยึดคน 
เปนศูนยกลางการพัฒนา โดยพัฒนาคนใหมีความรู ทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ ดี 
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม ซึ่งทรัพยากรบุคคลเปนกลไกท่ีสําคัญที่สุดประการหนึ่ง 
ในการขับเคลื่อนภารกิจใหสามารถตอบสนองนโยบายและแผนระดับชาติ รวมถึงแผนยุทธศาสตรกรมศุลกากร 
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร และวิสัยทัศน ในการเปนองคกร
ที่มุงมั่นใหบริการศุลกากรเปนเลิศ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย และเชื่อมโยงการคาโลก 
ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมายจําเปนตองพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง ทั้งองคความรูดานศุลกากร 
และองคความรูอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน เชน ภาษาอังกฤษ 
ภาษาตางประเทศที่สําคัญในงานศุลกากร เพื่ออํานวยความสะดวกทางศุลกากรใหแกผู รับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสียในงานศุลกากร รวมทั้งพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัล เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ใหความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และเพื่อการปรับเปล่ียนเปนองคกรดิจิทัล ตามแผน
ปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งไดกําหนดประเด็นปฏิรูปในการจัดองคกรภาครัฐ 
ใหเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกันดวยระบบดิจิทัล สงเสริมใหมีการนําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน
และการบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งเตรียมบุคลากรใหพรอมรับความเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบ
ตอการปฏิบัติงานและการดําเนินงานทางศุลกากร ดังน้ัน องคกรตองหันมาใหความสําคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมุงเนนการพัฒนาความรูและทักษะดานงานศุลกากร  
ที่สอดคลองตามระดับตําแหนงและความจําเปนของหนวยงานภายในกรมศุลกากร รวมทั้งพัฒนา
ความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในการรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในแตละตําแหนงงาน
อยางตอเนื่อง และทั่วถึง พรอมทั้งสามารถ นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงไดดําเนินการเตรียมความพรอม 
ของบุคลากรกรมศุลกากร ตามแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง  
ทั้งในดานความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคลองตามระดับตําแหนงและความจําเปนของหนวยงาน
ภายในกรมศุลกากร ตามแนวคิดเสนทางการฝกอบรม (Training Roadmap) และหลักการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency - Based Development) โดยมุงเนนการพัฒนาความรู
และทักษะดานงานศุลกากร ควบคูไปกับการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะทักษะดานดิจิทัล การบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล โดยดําเนินการ
พัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรอยางตอเนื่องและทั่วถึง เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สามารถขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ และเปาหมายทางยุทธศาสตร
ที่วางไว 

2) วัตถุประสงค :  
- เพื่อเตรียมความพรอมแกบุคลากรที่เขารับการบรรจุใหม ใหมีความรู ความเขาใจ กฎและระเบียบที่เก่ียวของ

กับการปฏิบัติราชการ ความรูเฉพาะดานในงานศุลกากรในการปฏิบัติงาน  
- เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมศุลกากรใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในงาน 

เฉพาะดานศุลกากร สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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- เพ่ือพัฒนาทักษะดานดิจิทัล และนวัตกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ 
การนําเสนอขอมูล 

- เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของกรมศุลกากร ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศที่สําคัญในงานศุลกากรที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง และ
สอดคลองนโยบายกระทรวงการคลังในการพัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษของบุคลากร 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบสินคา ดานการปองกันและปราบปราม
การกระทําความผิดดานศุลกากร 

- เพ่ือสนับสนุนใหกรมศุลกากรมีการใชประโยชนจากขอมูลในการบริหารราชการ การวางแผนงาน
และการปฏิบัติงานในการใหบริการตามภารกิจขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) เปาหมาย 
  ก. เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- มีการดําเนินการจัดหลักสูตรฝกอบรมตามแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร   

  ข. เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) :  
- บุคลากรของกรมศุลกากรมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่ เพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได 

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุยุทธศาสตรที่วางไว  
- บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะในดานการบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

  ค. ผลที่คาดวาจะเกิด :  
- บุคลากรของกรมศุลกากรมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่ เพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได 

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ง. ตัวชี้วัดความสําเร็จ :  
ระดับความสําเร็จของการดาํเนินโครงการ/ 5 ระดับ  
- รอยละ 70 ของบุคลากรกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาตามแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดระดับคะแนนเปน 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหนาของกิจกรรม หรือขั้นตอนดําเนินการ
ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหนาของกิจกรรม/เปาหมาย 

1 มีการสํารวจและวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนา 
2 มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร ใหบุคลากรมีความรู ทักษะ  

และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  
3 มีการกําหนดรายละเอียดการดําเนินการและกลุมเปาหมาย 

4 มีการดําเนินการพัฒนาตามแนวทางท่ีกําหนด 
5 ประเมินผลและรายงานผลการจัดฝกอบรมในแตละหลักสูตร  

  จ. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรบัประโยชน : บุคลากรของกรมศุลกากร กรมศลุกากร ผูรบับริการ 
 และผูมีสวนไดสวนเสียในงานศลุกากร 
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4) พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ก. ขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุมจังหวัด    จังหวัด    อําเภอ    ตําบล    หมูบาน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ : กรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
สวนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สํารวจและวิเคราะหความจําเปน 
ในการพัฒนา  

            

2. กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
ใหบุคลากรมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ 
ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

            

3. กําหนดรายละเอียดการดําเนินการ
และกลุมเปาหมาย 

            

4. ดําเนินการพัฒนาตามแนวทาง 
ท่ีกําหนด 

            

5. ประเมินผลและรายงานผล  
การจัดฝกอบรม ในแตละหลักสูตร 

            

 
สวนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณในป พ.ศ. 2564 จํานวน 5,776,000 บาท 

 
แหลงเงนิ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผนดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง 5,776,000  
    ข. งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน  ระบุหนวยงานอ่ืนที่ไดรับงบประมาณ 
2. เงินรายไดของหนวยงาน   
3. เงินกู   
    ก. เงินกูภายในประเทศ   
    ข. เงินกูตางประเทศ   
4. งบประมาณจากแหลงอ่ืน   

_________________ 
 


