-1แผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันวิทยาการศุลกากร สานักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้กาหนดโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม
โดยได้บูรณาการความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร ทั้งในระดับองค์กรหน่วยงานและบุคลากรตามหลักสมรรถนะ
(Competency Based Development) โดยแบ่งการพัฒนาความรู้และทักษะในงานศุลกากร และการบริหารจัดการ
เป็นระดับที่สอดคล้องกับระดับตาแหน่งของข้าราชการ ตามแนวคิดเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) ได้แก่
กลุ่ ม ข้ า ราชการบรรจุ ใ หม่ กลุ่ ม ข้ า ราชการที่ มี ป ระสบการณ์ กลุ่ ม ข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หั ว หน้ า ฝ่ า ย
ผู้อานวยการส่วน และกลุ่มข้าราชการระดับบริหาร ตลอดจนให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง
(Talents) เพื่อสร้างกาลังคนคุณภาพ การเสริมสร้างความร่วมมือการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และส่ง เสริม ความร่ว มมือ ทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรด้านศุลกากรกับศุลกากรต่างประเทศ และหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ
โดยแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจาปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยกลยุทธ์การพัฒนา
2 กลยุทธ์ ได้แก่
1. การดาเนินการพัฒนาบุคลากร โดย สถาบันวิทยาการศุลกากร สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกอบด้วย
1.1 การจั ดฝึ กอบรมภายในองค์กรตามแผนการจั ดสั มมนาและฝึกอบรมของกรมศุลกากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรม จานวน 6 แผนงาน 17 โครงการ ดังนี้
โครงการ
แผนงานพัฒนาสมรรถนะหลัก
โครงการพั ฒนาศั กยภาพบุ คลากรและการจั ดการองค์ กร
เพื่อมุ่งสู่ศุลกากร 4.0
โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง
โครงการภาวะผู้นาในโลกยุคใหม่เพื่อความสาเร็จ

แผนงานพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
โครงการสัมมนาผู้บริหารของกรมศุลกากร

ระดับ

จานวน
(คน)

บุคลากรทุกระดับและทุกตาแหน่ง

80

บุคลากรกลุ่มผู้ที่มีศักยภาพสูง/
นักเรียนทุน/บุคลากรที่มีความรู้
ความชานาญในด้านต่างๆ
ข้าราชการประเภท
ระดับอานวยการประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ ประเภททั่วไประดับอาวุโส
ชานาญงาน

40

ข้าราชการประเภทบริหาร
ประเภทอานวยการ
และประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ และ
หัวหน้าหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี

120

80

-2โครงการ
แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากรสาหรั บ
เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่
โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ
- หลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากร
- หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี
- หลักสูตรการจัดการสารเคมี
- หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมทางศุลกากร
- หลั กสู ตรพัฒ นาศักยภาพบุ คลากรด้านการป้องกัน
และปราบปราม
- หลักสูตรการจัดทา Profile ในระบบ Thai Customs
Electronic System : TCES
- หลักสูตรตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดน การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจสอบสินค้า
โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ กรมศุลกากร

ระดับ

จานวน
(คน)

ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งใหม่

80

ข้าราชการตาแหน่งนักวิชาการศุลกากร
เจ้าพนักงานศุลกากร นิติกร
นักวิทยาศาสตร์
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน
ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์
ข้าราชการตาแหน่งนักวิชาการศุลกากร
เจ้าพนักงานศุลกากร นิติกร
นักวิทยาศาสตร์
ข้าราชการประเภทวิชาการระดับ
ชานาญการ และประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส ที่ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่าย

1200

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้านการป้องกันและปราบปราม
การกระทาความผิดทางศุลกากร
บุคลากรผู้ปฎิบัติงาน
ด้านการจัดทา Profile
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน
ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์
บุคลากรทีป่ ฏิบัติงานเกี่ยวข้อง

60

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานตรวจปล่อยสินค้า
บุคลากรที่มีความจาเป็นต้องใช้
ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและ
บุคลากรที่มีความต้องการพัฒนาตนเอง

80

25
150
120

60
80
40

140

-3โครงการ
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่สาคัญใน
งานศุลกากร

ระดับ
บุคลากรที่มีความจาเป็นต้องใช้
ภาษาต่างประเทศใน
การปฏิบัติงานและบุคลากรที่มี
ความต้องการพัฒนาตนเอง

โครงการพั ฒนาทั กษะด้ านดิ จิ ทั ลและเทคโนโลยีเพื่ อพั ฒนาสู่
องค์กรดิจิทัล (Digital Technology Skill for Transformation
toward Digital Organization)
- หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี บุคลากรทุกระดับและทุกตาแหน่ง
เพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Technology Skill
for Transformation toward Digital Organization)
- หลักสูตรการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ บุคลากรทุกระดับและทุกตาแหน่ง
การปฏิบัติงานศุลกากร
แผนงานพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่จาเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
- หลั กสู ตรการสั มมนาความรู้ ด้านการเงินและบัญ ชี ข้าราชการตาแหน่งนักวิชาการและ
ของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมศุลกากร
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีนักวิชาการตรวจสอบภายใน
และผู้ที่ปฎิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีของหน่วยงาน
- หลักสูตรการสร้างทีมงานประชาสัมพันธ์
บุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์
- หลักสูตรผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้าง พัฒนา
ข้าราชการระดับอานวยการ
ให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทาผิดวินัย
และชานาญการพิเศษ
- หลักสูตรเสริมสร้างความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่จาเป็น บุคลากรทุกระดับและทุกตาแหน่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่
โครงการเตรียมความพร้อมข้าราชการเกษียณอายุราชการ
ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ
แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน
โครงการสัมมนาร่ วมกับผู้รั บบริ การและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสี ย
ในงานศุลกากร
- หลักสูตรสัมมนาร่วมกับผู้รับบริการและผู้มีส่ว นได้
เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ส่วนเสียในงานศุลกากร
และบุคคลภายนอก
- โครงการ Self Certification System โครงการ 1 และ 2
เจ้าหน้าที่ศุลกากร
และบุคคลภายนอก
- โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร
เจ้าหน้าที่ศุลกากร
และบุคคลภายนอก

จานวน
(คน)
80

120
120

100

80
100
50
50

400
200
400

-4ระดับ

จานวน
(คน)

เจ้าหน้าทีร่ ะหว่างประเทศ

80

เจ้าหน้าทีร่ ะหว่างประเทศ

80

โครงการ
แผนงานความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศ
โครงการพัฒ นาสมรรถนะและเสริ ม สร้า งความร่ ว มมื อ
ระหว่างอาเซียน
โครงการเสริ ม สร้ า งความรู้ ด้ า นเทคนิ ค ศุ ล กากรให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และอนุภูมิ
ภาคลุ่มแม่น้าโขง
รวมทั้งสิ้น

4,215

1.2 การดาเนินการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบอื่นๆ ที่ดาเนินการโดย สถาบันวิทยาการศุลกากร
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่
(1) การจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ภายในประเทศ
(2) การจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ
(3) การดาเนินการด้านทุนการศึกษา
2. การด าเนิ น การพั ฒนาบุค ลากรโดยหน่วยงาน กรมศุล กากรมี นโยบายมอบหมายให้
หน่ว ยงานต่างๆ ในสังกัดดาเนิน การฝึกอบรมภายในและพัฒ นาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง/สายงาน และเสริมสร้างประสบการณ์และเทคนิคการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลทาให้การพัฒนาบุคลากร
มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของหน่วยงาน โดยใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ที่หลากหลาย เช่น
การสอนงาน (Coaching) การให้ปรึกษาแนะนา (Consulting) การมอบหมายโครงการ (Job/Project Assignment)
การศึกษาด้วยตนเอง (Self Learning) เป็นต้น


