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แผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 

 สถาบันวทิยาการศุลกากร  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ไดกําหนดโครงการ/หลักสูตร
ฝกอบรม โดยไดบูรณาการความจําเปน ในการพฒันาบุคลากรในระดับหนวยงานที่สอดคลองกับระดับตําแหนง
ของขาราชการ ตามแนวคิดเสนทางการฝกอบรม (Training Roadmap) ไดแก กลุมขาราชการ บรรจใุหม กลุม
ขาราชการที่มปีระสบการณ กลุมขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย ผูอํานวยการสวน และกลุมขาราชการ
ระดับบริหาร และการกําหนดแนวทางในการพฒันาองคความรูทั้งดานงานศุลกากร (Essential Knowledge) 
และองคความรู ที่จาํเปนในการปฏิบัติงาน  (Supplementary & Managerial Knowledge)ตลอดจนให
ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในดาน ระบบความคิดและการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อมุงสูศุลกากร  
4.0 (Thinking Skill & Innovation Development for Customs 4.0) การพฒันาทักษะดานดิจทิลั  
(Digital Literacy) การเสริมสรางความรวมมอืของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  รวมทั้งเสริมสรางความ
รวมมอืทางวิชาการในการพฒันาบุคลากรดานศุลกากรกับศุลกากรตางประเทศ เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาต ิ
20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 
12 มติคณะรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางการพฒันาทกัษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจทิลั ตลอดจนการบรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ
ของกรมศุลกากร 
 โดยแผนพฒันาบุคลากรของกรมศุลกากร  ประจาํป พ.ศ . 2564 ประกอบดวยกลยุทธ 
การพฒันา 2 กลยุทธ ไดแก  

1. การดําเนินการพัฒนาบุคลากร โดย สวศ. กบท. ประกอบดวย 
  1.1 การจัดฝกอบรมภายในองคกรตามแผนการจัดสัมมนาและฝกอบรมของกรมศุลกากร 
ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ประกอบดวยหลักสูตร ฝกอบรมที่  สวศ .  กบท .  ดําเ นินการภายใต  
กรอบวงเงินงบประมาณที่คาดวาจะไดรับจัดสรร  จํานวน 9,714,000 บาท ใน 6 แผนงาน (16 โครงการ  
29 หลักสูตร) ดังนี ้

โครงการ / หลักสูตรฝกอบรม 
แผนงานพัฒนาสมรรถนะหลัก 
1. โครงการพัฒนาระบบความคิดและการสรางสรรคนว ัตกรรมเพื่อมุงสูศุลกากร  4.0 (Thinking Skill & 
Innovation Development for Customs 4.0) 
   - หลักสูตรพัฒนาระบบความคิดและการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อมุงสูศุลกากร 4.0 (Thinking Skill& Innovation 
Development for Customs 4.0) 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฎบิัติงานดานเผยแพรข อมูลขาวสารเพื่อรองรับการเปนรัฐบาลแบบเปด   
(Open Government) 
   - หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการปฎบัิติงานดานเผยแพรขอมูลขาวสารเพ่ือรองรับการเปนรัฐบาลแบบเปด   
(Open Government) 
3. โครงการใหบริการศุลกากรดวยใจ (Customs Service Mind) 
    - หลักสูตรการใหบริการศุลกากรดวยใจ (Customs Service Mind) 
แผนงานพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 
4. โครงการสัมมนาผูบริหารของกรมศุลกากร 
   - หลักสูตรการสัมมนาผูบริหารกรมศุลกากร  
   - หลักสูตรนายดานและผูบริหารกรมศุลกากร  
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โครงการ / หลักสูตรฝกอบรม 

แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศุลกากร 
5. โครงการพัฒนาความรูและทักษะดานงานศุลกากรสําหรับเจาหนาที่บรรจุใหม (New-entry Customs Officers  
Development) 
    - หลักสูตรการพัฒนาขาราชการบรรจุใหม (New-entry Customs Officers Development) 
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่ศุลกากรมืออาชีพ  (Professional Customs Officers Development) 
    - หลักสูตรพัฒนาความรูและทักษะดานงานศุลกากร  
    - หลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสี (สงอบรมภายนอกภายในประเทศ) 
    - หลักสูตรการจัดการสารเคมี 
   - หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง  (นบก.) 
    - หลักสูตรพ่ีอยากบอกนองอยากเลา แลวเรามารวมกนัสรางฝนท่ีเปนจริงสูศุลกากรมืออาชีพ 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการควบคุมทางศุลกากร  
    - หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการควบคุมทางศุลกากร  
    - หลักสูตรการจัดทํา Profile ในระบบ Thai Customs Electronic System : TCES 
   - หลักสูตรการดําเนินการสินคาควบคุม  
8. โครงการพัฒนาความรูและทักษะในการตรวจสอบสินคา  
    - หลักสูตรการพัฒนาความรูและทักษะในการตรวจสอบสินคา  
9. โครงการพัฒนาความรูภาษาอังกฤษกรมศุลกากร (The Customs English Knowledge) 
    - หลักสูตรพัฒนาความรูภาษาอังกฤษกรมศุลกากร 
10. โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศที่สําคัญในงานศุลกากร  
    - หลักสูตรพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศท่ีสําคัญในงานศุลกากร 
11. โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสูองคกรดิจิทัล (Digital Technology Skill for  
Transformation toward Digital Organization) 
    - หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสูองคกรดิจิทัล  (Digital Technology Skill for  
Transformation toward Digital Organization) 
    - หลักสูตรการใชระบบงานคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของกบัการปฏบัิติงานศุลกากร  
แผนงานพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
12. โครงการพัฒนาความรูความสามารถที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน  
    - หลักสูตรการสัมมนาความรูดานการเงนิและบัญชีของหนวยเบิกจายในสังกดักรมศุลกากร   
    - หลักสูตรการสรางทีมงานเครือขายประชาสัมพันธ   
    - หลักสูตรการดําเนินการดานวินัย  
    - หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการสอนงานและการเปนพ่ีเล้ียง  (Coaching & Mentoring) 
    - หลักสูตรเสริมสรางความรูและทักษะเฉพาะดานท่ีจําเปนในการปฏบัิติหนาท่ี   (สงอบรมภายนอกภายในประเทศ) 
13. โครงการเตรียมความพรอมขาราชการเกษียณอายุราชการ 
     - หลักสูตรการเตรียมความพรอมขาราชการเกษียณอายุราชการ 
แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชนและภาคประชาชน  
14. โครงการสัมมนารวมกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในงานศุลกากร  
    - หลักสูตรสัมมนารวมกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในงานศุลกากร  
    - โครงการสิทธิประโยชนสัญจร  

 



3 
 

 
โครงการ / หลักสูตรฝกอบรม 

แผนงานความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรระหวางประเทศ  
15. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางความรวมมือระหวางอาเซ ียน 
      - หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางความรวมมือระหวางอาเซียน 
16. โครงการเสริมสรางความรูดานเทคนิคศุลกากรใหแกเจาหนาที่ศุลกากรประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซ ิฟค   
     - หลักสูตรเสริมสรางความรูดานเทคนิคศุลกากรใหแกเจาหนาท่ีศุลกากรประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค  

 
 1.2 การดําเนินการพฒันาบุคลากรดวยรูปแบบอ่ืนๆ ที่ดําเนินการโดย สวศ. กบท. ไดแก 
  (1) การจดัสงขาราชการเขารับการฝกอบรม สัมมนา ภายในประเทศ 
   (2) การจดัสงขาราชการเขารับการฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ณ ตางประเทศ 
             (3)  การดําเนินการดานทนุการศึกษา 
  2. การดําเนินการพัฒนาบุคลากรโดยหนวยงาน  
   เ น่ืองจากสถาบันวิทยาการศุลกากร  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ไดรับการจัดสรร
งบประมาณจํากัด  จึงไมสามารถดําเนินการพฒันาบุคลากรไดอยางครอบคลุม  ตรงตอความตองการของ 
ทกุหนวยงานและการพฒันาความรูและทกัษะเฉพาะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้หนวยงานสามารถ
ดําเนินการฝกอบรมเอง โดยใชรูปแบบการพฒันาบุคลากรอ่ืน ๆ ซึ่งจะไดผลมากกวาฝกอบรม ไดแก การสอน
งาน (Coaching) การใหคําปรึกษาแนะนํา (Consulting) การพฒันาในขณะปฏิบัตหินาที ่(On the Job Training) 
เปนตน ซึ่งไดดําเนินการ ตอเน่ืองมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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