การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมศุลกากรไดใหความสําคัญในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ควบคูกับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
ทักษะสมัยใหมที่จําเปนในการปฏิบัติงานรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เชน ทักษะดานดิจิทัล ดวยรูปแบบ
วิธีการพัฒนาที่หลากหลาย ไดแก การฝกอบรม สัมมนา ดูงาน การดําเนินการดานทุนการศึกษา การเสริมสราง
ความรวมมือทางวิ ชาการระหวางประเทศ รวมทั้งการเรียนรูผานระบบสารสนเทศ (e-Learning) การพัฒนา
บุคลากรกลุมที่มีศักยภาพสูง (Talent) การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง (Coaching
& Mentoring) และการจัดการความรูภายในองคกร (Knowledge Management)
โดยดําเนิน การจั ด ทําแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุล กากร ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ส อดคลองกับยุทธศาสตรขององคก รและตอบสนองความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจงาน
ในระดับหนวยงาน รวมทั้งไดกําหนดโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะความรูในงาน
ศุล กากรและสมรรถนะในการบริหารจัดการ ที่ส อดคลองกับระดับตําแหนง และหนาที่ความรับ ผิดชอบ
ของขาราชการตามแนวคิดเสนทางการฝกอบรม (Training Roadmap) ภายใต 6 แผนงาน

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกอบดวย 6 แผนงาน ดังตอไปนี้
® แผนงานพัฒนาสมรรถนะหลัก
® แผนงานพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
® แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
® แผนงานพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
® แผนงานการสงเสริมการมีสว นรวมของภาคเอกชนและภาคประชาชน
® แผนงานความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรระหวางประเทศ
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แผนงานและโครงการแผนงานและโครงการที่สาํ คัญในการพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต 6
แผนงานดังกลาว กรมศุลกากรมีแผนงาน/โครงการที่สาํ คัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ
พัฒนาบุคลากร ดังตอไปนี้
® โครงการ Customs Professional e-Learning Platform
® โครงการบริหารจัดการขาราชการผูมคี วามสามารถพิเศษของกรมศุลกากร
(Customs Talent Management)
® โครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานดานงานศุลกากร (Standard Training Course on
Customs Knowledge)
® การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)
® แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
® โครงการพัฒนาทักษะที่รองรับการปฏิบตั ิงานสําหรับเจาหนาที่ศุลกากร
(The Soft Skill for Customs)
® การจัดการความรู (Knowledge Management)
® โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสูองคกรดิจิทัล
(Digital Technology Skill for Transformation toward Digital Organization)
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โครงการ Customs Professional e-Learning Platform
สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
เสริมสรางความรูใหกับบุคลากรในรูปแบบออนไลนผานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู (e-Learning) โดยดําเนินการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอรและพัฒนาเนื้อหาบทเรียน Online ในองคความรูทจี่ ําเปนในงานศุลกากร รวม 6 ดาน ไดแก
ดานพิกัดอัตราศุลกากร กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา ราคาศุลกากร กฎหมายและระเบียบศุลกากร พิธีการศุลกากร และ
สิทธิประโยชนทางภาษีอากร โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ในแตละดานเขามาเปนคณะทํางาน
กําหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) เพื่อรวมกันดําเนินการประมวลรวบรวมจัดระเบีย บ และถายทอดความรู
ในการจัดทําสื่อการเรียนรูผานระบบ e-Learning ซึ่งสามารถนํามาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหมีประสิท ธิภ าพและเกิดความคลอ งตัวมากขึ้น เพื่อใหบุคลากรของกรมฯ สามารถเขาสูกระบวนการเรียนรูได
ดวยตนเอง และยังเปนการลดขอจํากัดดานสถานที่ เวลาและการเดินทางอันจะเปนประโยชนตอการขยายโอกาสใน
การพัฒนาองคความรูแกบุคลากรในหนวยงานที่ไมไดตั้งอยูในกรมฯ ประกอบกับเปนการจัดเก็บและรวบรวมองค
ความรูตาง ๆ ของผูเชี่ยวชาญเอาไวดวยกัน อันจะเป นประโยชนในการจัดการความรูของกรมฯ ซึ่งสามารถตอยอด
สูการพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
· ระยะที่ 1
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรูดานศุลกากร (Customs Professional e-Learning Platform)
ในรูปแบบ Web Based Training ที่สามารถใชงานบนอุปกรณสื่อสารตางๆ ผานเครือขายอินเตอรเน็ต
- คณะทํางานดําเนินการกําหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) จัดทําเนื้อหาบทเรียนในองคความรูที่จําเปน
ในงานศุลกากร ทั้ง 6 ดาน ไดแก พิกัดอัตราศุลกากร กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา ราคาศุลกากร กฎหมายและ
ระเบียบศุลกากร พิธีการศุลกากร และสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
· ระยะที่ 2
- จัดทําเนื้อ หาบทเรีย นระดับ พื้นฐาน สําหรับ องคความรูดานศุลกากร จํานวน 6 ดานในรูปแบบวิดีโอ
แอนิเมชัน จํานวน 25 ตอน และ Web BasedApplication ซึ่งเปนระบบสืบคนขอมูล (Search Engine)ประมวล
ระเบียบปฏิบัติศุลกากรและพระราชบัญญัติศุลกากร
· ระยะที่ 3
- จัดทําเนื้อหาบทเรียนระดับกลางในรูปแบบวิดีโอแอนิเมชัน จํานวน 24 ตอน
- ดําเนินการพัฒนาบุคลากรกลุมเปาหมาย ขาราชการบรรจุใหม ผานระบบ e-Learning ในเนื้อหาระดับพื้นฐาน
และไดกําหนดสิทธิการใชงานใหบุคลากรกรมศุลกากรทุกราย สามารถเขาศึกษาเรียนรูผานระบบ e-Learning ได
· แผนงานการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- จัดทําเนื้อหาบทเรียนระดับกลางในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส และนําเขาสูระบบ e-Learning
- จัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) การจัดทําเนื้อหาบทเรียนระดับสูง (ระยะที่ 4) และเริ่มดําเนินการ
จัดเนื้อหาบทเรียนระดับสูงในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส
- ดําเนินการพัฒนาบุคลากรกรมศุลกากร ผานระบบ e-Learning ในเนื้อหาระดับพื้นฐาน และระดับกลาง
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โครงการบริหารจัดการขาราชการผูมีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากร
(Customs Talent Management)
สถาบันวิทยาการศุลกากร กบท. ไดริเริ่มและดําเนินโครงการฯ เพื่อสรางและสงเสริมบุคลากรกลุมที่มีความสามารถ
พิเ ศษ (Customs Talent) ให มีโอกาสในการพัฒนา ใหเ ปนผูที่มคี วามรู ความเชี่ย วชาญเฉพาะ (Specialist)
ดวยการพัฒนาผูเขารวมโครงการฯ ทั้งองคความรูดานงานศุลกากรและความรู ทักษะที่จําเปน ในรูปแบบวิธีการตาง ๆ
อยางตอเนื่องตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อให สามารถแลกเปลี่ยนและถายทอดองคความรู ใหกับบุคลากร
ของกรมศุลกากรได
· ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดําเนินการคัดเลือกบุคลากรเขารวมโครงการฯ
- กําหนดคุณสมบัตผิ ูสมัครเขาสูโครงการฯ คือ เปนขาราชการอายุไมเกิน 45 ป โดยไมจํากัดตําแหนงและ
ระดับสายการบังคับบัญชาไมเกินระดับหัวหนาฝาย
- ดําเนินการคัดเลือกดวยวิธี Competency Based Interview และ Project Presentation ภายใตการบูรณาการ
จาก 17 องคค วามรูที่กําหนด ไดแก พิกัดอัตราศุลกากร 07, 27, 30, 39, 72-73, 84-85 และ 87
ราคาศุลกากร การบริหารความเสี่ยง สิทธิประโยชนทางภาษีอ ากร กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา การควบคุม
ภายหลังการตรวจปลอย การปฏิบัติงานดานผูโดยสาร ณ ดานศุลกากรทาอากาศยาน และการปองกันปราบปราม
(IPR, Drug & Precursor, CITES, WMD)
- มีผูผานการคัดเลือกเขาสูโครงการฯ จํานวน 28 คน
· การดําเนินการพัฒนาผูไดรับการคัดเลือกเขารว มโครงการฯ เปนไปอยางตอเนื่อง
องคความรู ดานงานศุล กากร
þ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตีความพิกัดอัตราศุลกากรลวงหนา”
þ ฝกอบรมหลักสูตร “การควบคุมสินคาที่มีความสําคัญเชิงยุทธวิธ”ี
þ ฝกอบรมหลักสูตร “ความรูเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
หลังการตรวจปลอย
ความรู ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร
þ Digital Literacy

þ Team Work

þ Thinking Skills

þ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

þ คณะทํางานของกรมศุลกากร

þ ทุนการศึกษา
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โครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานดานงานศุลกากร
(Standard Training Course on Customs Knowledge)
กรมศุลกากร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมศุลกากร ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
คุณธรรม จริยธรรม กรมศุลกากร เพื่อพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย ระยะ 4 ป โดยในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคม
แหงความรับผิดชอบ ไดกําหนดโครงการ Standard Training Course โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมดานงาน
ศุลกากรใหมีคุณภาพ และเปนมาตรฐาน สอดคลอ งกับความจําเปน ในการปฏิบัติภ ารกิจของกรมศุลกากร
อีกทั้งสงเสริมใหเกิดการถายทอดองคความรูที่จําเปนในการปฏิบตั ิงานจากบุคลากรที่มคี วามรู ความชํานาญและประสบการณ
ในงานศุลกากรและพัฒนาระบบการจัดการความรูของกรมศุลกากร (Customs Knowledge Management)เพื่อยกระดับคุณภาพ
การดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากรใหมีประสิทธิภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

ผลการดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานดานงานศุลกากร
(Standard Training Course on Customs Knowledge)
· ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรมาตรฐานดานพิธีก ารศุลกากร โดย “คณะทํางานจัดทําหลัก สูตร
มาตรฐานดานพิธีการศุลกากร” ซึ่งประกอบดวยบุคลากรที่มคี วามรูความเชี่ยวชาญ ไดรวมกัน
จัดทํารายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรที่ครอบคลุมองคความรูดานพิธีการศุลกากร และรายงานกรม
ศุลกากรรับทราบ เพื่อนําหลักสูตรมาตรฐานไปใช ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม
ศุลกากรตอไป โดยเริ่มจากหลักสูตรขาราชการบรรจุใหม

· ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานดานงานศุลกากรตอเนื่อง ในหัวขอ “สิทธิประโยชน
ทางภาษีอากร” เพื่อใหการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรมีแบบแผน เปนมาตรฐาน ครอบคลุม
องคความรูที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร
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การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)
การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของกรมศุลกากรใหมคี วามรู ทักษะ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการถายทอด
องคความรูภายในองคกรจากรุนสูรุนอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
กรมศุลกากรไดมคี ําสั่งกําหนดแนวทางปฏิบตั ิในการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง
(Coaching & Mentoring)
การสอนงาน (Coaching)
การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ

การเป็น พี เลียง (Mentoring)
การให้คําปรึกษาและคําแนะนํา

ในการปฏิบ ัติงาน

ทังในเรื องการปฏิบ ัติงาน และเรืองส่วนตัว

þ ดําเนินการจัดหลักสูตรฝกอบรมและพัฒนาผูสอนงาน ผูทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง ใหมีความรูความเขาใจและ
พัฒนาทักษะการสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม
þ การมอบรางวัลผูสอนงานดีเดน
การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
การสอนงาน
(Coaching)
เริ่มกระบวนการสอนงาน
กลุมเปาหมาย ไดแก
ขาราชการบรรจุใหม
ขาราชการรับโอน และ
ขาราชการบรรจุกลับ

การเปนพี่เลี้ยง
(Mentoring)
หนวยงานพิจารณาเสนอ
รายชื่อบุคลากรในสังกัด
เพื่อทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง
(Mentor) และรับสมัคร
ผูรับการดูแล (Mentee)

ติดตามและประเมินผลตามกรอบเวลาที่กําหนด

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
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การพัฒนาบุคลากร
แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ไดดําเนินการเตรีย มความพรอ ม ของบุค ลากร
กรมศุลกากร ตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งในดานความรู ทักษะ
และสมรรถนะที่สอดคลองตามระดับตําแหนงและความจําเปนของหนวยงานภายในกรมศุลกากร ตามแนวคิดเสนทาง
การฝ กอบรม (Training Roadmap) และหลักการพัฒนาบุค ลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency - Based
Development) โดยมุงเนนการพัฒนาความรู และทักษะดานงานศุลกากร ควบคูไปกับการพัฒนาความรู ทักษะ
และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะทัก ษะดานดิจิทัล ตามแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลและทักษะดานภาษาตางประเทศ เพื่อให
การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สามารถขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุผลสัมฤทธิ์
และเปาหมายเชิงยุทธศาสตร

.

โครงการฝกอบรมที่กําหนดในแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ตามแผนพัฒ นาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน 6 โครงการ ไดแก
โครงการพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะดา นงานศุล กากรสํา หรับ เจาหนา ที่บ รรจุใ หม
(New-entry Customs Officers Development)
โครงการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่ศุลกากรมืออาชีพ (Professional Customs
Officers Development)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดานการควบคุมทางศุลกากร
โครงการพัฒนาความรูภาษาอังกฤษกรมศุลกากร
โครงการพัฒนาทักษะดานภาษา ตางประเทศที่สาํ คัญในงานศุลกากร
โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสูองคกรดิจิทัล
(Digital Technology Skill for Transformation toward Digital Organization)
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การพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาทักษะที่รองรับการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ศุลกากร
(The Soft Skill for Customs)
นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และทักษะดานงานศุลกากร (Customs
Technique) ความรูและทักษะเฉพาะดานที่จําเปนสําหรับบุคลากรสายงานสนับสนุนแลว เพื่อใหบุคลากรมีความ
รอบรูส ามารถปฏิบัติงานในหนาที่รับ ผิดชอบไดอยางมีประสิท ธิภ าพและพรอมรับบริบ ทการเปลี่ยนแปลง
กรมศุล กากรยังมุงเนน การพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 (21 st Century Skills) ที่สอดคลอ งกับ
ทิศ ทางการพัฒนาประเทศบนพื้น ฐานของเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม และสนับ สนุนการขับเคลื่อ นภารกิจ
ของกรมศุล กากร ที่มีก ารนํา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร ที่ทันสมัย มาใชเ พิ่มประสิทธิภ าพ
ของกระบวนการใหบริการ ภายใตโครงการพัฒนาทัก ษะที่รองรับ การปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ศุลกากร
(The Soft Skill for Customs)

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ไดกําหนดแนวทาง
พัฒนาบุคลากรดวยวิธีการจัดอบรมภายในองคกรและการจัดสงบุคลากรไปเขารับการฝกอบรมยังหนวยงานภายนอก
ตามที่กําหนดในแผนพัฒนาบุค ลากรของกรมศุล กากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 4 โครงการ
ไดแก
1. โครงการพัฒนาระบบความคิดและการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อมุงสูศุลกากร 4.0
2. โครงการพัฒนาความรูภาษาอังกฤษกรมศุลกากร
3. โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ
4. โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสูองคกรดิจิทัล
เพื่อ พัฒนาทักษะที่รองรับการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ศุลกากร (The Soft Skill for Customs) ให สามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ตลอดจนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของ
กรมศุลกากร
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การพัฒนาบุคลากร
การจัดการความรู (Knowledge Management)
กรมศุล กากรมีก ารดําเนินการกระบวนการจัดการความรูที่จําเปนสําหรับ การปฏิบัติง านตามภารกิจ
และสนับสนุนการบรรลุเ ปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตรขององคกร (Customs Knowledge Management)
อยางเปนระบบ ทั้งในระดับองคกรและระดับหนวยงาน โดยรวบรวมองคความรูทั้งจากภายในองคกรและภายนอกจาก
ภาคสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจ รวมถึงวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) นํามาประมวล จัด ระเบียบ
จัดทําเปนฐานขอมูลความรูภ ายในหนวยงาน และสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแบงปนองคความรู ที่
สําคัญ รวมทั้งการถายทอดสูบุคลากรที่จําเปนตองใชองคความรูในการปฏิบัติงานผานชอ งทางตาง ๆ ที่บุคลากร
สามารถเขาถึงไดงาย และสะดวก รวดเร็ว สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาภาครัฐสูระบบราชการ 4.0
ภาพแสดงระบบการจัดการความรูของกรมศุลกากร
KM TEAMระดับ
หนวยงาน

คณะทํางานจัดการความรู
ระดับ
KM Action Plan

KM Action Plan
องคความรูดานพิกัด

องคความรูดา นการบริหาร

การสรางและจัดการความรู 9 ขั้นตอน

KM Process

KM Database
(คูมือ/เอกสาร/Infographic/Intranet/การฝกอบรม/
ระบบ e-learning/Chatbot)

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะทํางานการจัดการความรูฯ และคณะทํางานยอยดําเนินการจัดการความรู
สําหรับองคความรูดานพิกัดอัต ราศุลกากร และคณะทํางานยอยดําเนินการจัดการความรูสําหรับองคความรู
ดานการบริห ารความเสี่ย ง ไดดําเนินกิจกรรมการจัด การความรูสําหรับ องค ความรู ดานพิกัดอัต ราศุลกากร
และสําหรับองคความรูดานการบริหารความเสี่ยง ในขั้นตอนการกําหนดความรูที่สาํ คัญ ขั้นตอนกําหนดผูใชงาน
ขั้นตอนกําหนดผูมีความรูหรือผูเชี่ยวชาญ ขั้นตอนกําหนดขอบเขตของความรู ขั้นตอนตรวจสอบเปรียบเทียบขอมูลที่
มี ขั้นตอนดึงความรู และขั้นตอนการสรางความรู สําเร็จเรียบรอยแลว ปจจุบันอยูระหวางดําเนินกิจกรรมในขั้นตอน
นําเสนอและขั้นตอนเผยแพร ในลําดับตอไป
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การพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทลั และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสูองคกรดิจิทลั
(Digital Technology Skill for Transformation toward Digital Organization)
กรมศุลกากรไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล (Digital Skill)
ของบุคลากร ใหสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทที่คาดหวังอยางสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของกรมศุลกากร โดยไดกําหนดโครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลและเทคโ นโลยี
เพื่อ พัฒนาสูอ งคกรดิจิทัล ในแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุล กากร ประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
เพื่อพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรของศุลกากร ในการมุงสูการเปนศุลกากรดิจิทัล พ.ศ. 2563-2565
ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยน
เปนรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2561 – 2565ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยดําเนินการ
พัฒนาทักษะการใชงานระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ทั้งงานในดานพิธีการ
ศุลกากร ดานคดี รวมถึงการใชเครื่องมือทางดิจิทัลที่จําเปน เพื่อนํามาสนับสนุนการปฏิบัติงานในการใหบริการ
ทางศุลกากร ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการใหเปนไปอยางสากล รวดเร็ว ตลอดจนสามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

ภาพการดําเนินโครงการฝกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล (Digital Skill)
โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ระดับ Intermediate
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การพัฒนาบุคลากร
สรุปภาพรวมหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินการพัฒนาบุคลากร

1

ขอใหหนวยงานและผูบังคับบัญชาใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
อยางตอเนื่อง ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

2

ขอใหหนวยงานและผูบังคับบัญชาใหความสําคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่มคี ุณสมบัติ
ตามที่กําหนดเขารับการฝกอบรม
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ขอใหห นวยงานและผูบัง คับ บัญชาควบคุม กําชับ และกํากับ ดูแ ลวินยั ในการเขารับ
การฝก อบรมของบุคลากรในสัง กัด เนื่อ งจากการฝก อบรมถือ วาเปนการมาปฏิบัติ
ราชการ

4

ขอใหหนวยงานและผูบังคับบัญชาติดตามประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมทุกคน
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กําชับเจาหนาที่ในสังกัดที่สมัครเขารับการฝกอบรมทั้งหลักสูตรภายใน และหลัก สูตร
ภายนอกใหตรวจสอบระยะเวลาการฝกอบรมใหชดั เจน เพื่อ ปองกันมิใหมีการสมัคร
เขารับการฝกอบรมซ้ําซอน
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ขอใหผูผา นการฝก อบรม สัมมนา ทั้งหลักสูตรภายในและภายนอก ดําเนินการจัดทํา
รายงานผลการฝก อบรม สัม มนา และดําเนิ น การถายทอดความรูที่ไ ดรับ ภายใน
หนว ยงานดว ยรูป แบบและวิธีก ารตาง ๆ พรอมทั้งสงใหสถาบันวิทยาการศุลกากร
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ทราบ

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
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