แผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕64
สถาบันวิท ยาการศุล กากร กองบริห ารทรัพ ยากรบุค คล ได กํา หนดโครงการ/หลัก สูต ร
ฝก อบรม โดยไดบูรณาการความจําเปน ในการพัฒนาบุคลากรในระดับหนวยงานที่สอดคลองกับระดับตําแหนง
ของขาราชการ ตามแนวคิดเสนทางการฝกอบรม (Training Roadmap) ไดแก กลุมขาราชการ บรรจุใหม กลุม
ขาราชการที่มปี ระสบการณ กลุมขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย ผูอํานวยการสว น และกลุมขาราชการ
ระดับ บริห าร และการกํา หนดแนวทางในการพัฒนาองคความรูทั้งดานงานศุลกากร (Essential Knowledge)
และองคค วามรู ที่จาํ เปน ในการปฏิบัติง าน (Supplementary & Managerial Knowledge)ตลอดจนให
ความสํา คัญ ในการพัฒนาบุค ลากรในดาน ระบบความคิด และการสรางสรรคนวัต กรรมเพื่อมุงสูศุล กากร
4.0 (Thinking Skill & Innovation Development for Customs 4.0) การพัฒ นาทักษะดานดิจทิ ลั
(Digital Literacy) การเสริมสรางความรวมมือของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งเสริมสรางความ
รวมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรดานศุลกากรกับศุลกากรตางประเทศ เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ
20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
12 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจทิ ลั ตลอดจนการบรรลุเ ปา ประสงคเ ชิง ยุท ธศาสตรแ ละแผนปฏิบัติร าชการ
ของกรมศุลกากร
โดยแผนพัฒนาบุค ลากรของกรมศุล กากร ประจํา ป พ.ศ. 2564 ประกอบดวยกลยุท ธ
การพัฒนา 2 กลยุทธ ไดแก
1. การดําเนินการพัฒนาบุคลากร โดย สวศ. กบท. ประกอบดว ย
1.1 การจัดฝกอบรมภายในองคกรตามแผนการจัดสัมมนาและฝกอบรมของกรมศุลกากร
ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดว ยหลักสูต ร ฝก อบรมที่ สวศ. กบท. ดํา เนิน การภายใต
กรอบวงเงิน งบประมาณที่คาดวาจะไดรับจัดสรร จํานวน 9,714,000 บาท ใน 6 แผนงาน (16 โครงการ
29 หลักสูตร) ดังนี้
โครงการ / หลักสูตรฝกอบรม
แผนงานพัฒนาสมรรถนะหลัก
1. โครงการพัฒนาระบบความคิดและการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อมุงสูศุล กากร 4.0 (Thinking Skill &
Innovation Development for Customs 4.0)
- หลักสูตรพัฒนาระบบความคิดและการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อมุงสูศุลกากร 4.0 (Thinking Skill& Innovation
Development for Customs 4.0)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติง านดานเผยแพรข อมูลขาวสารเพื่อรองรับ การเปนรัฐบาลแบบเปด
(Open Government)
- หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานดานเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อรองรับการเปนรัฐบาลแบบเปด
(Open Government)
3. โครงการใหบริการศุล กากรดว ยใจ (Customs Service Mind)
- หลักสูตรการใหบริการศุลกากรดวยใจ (Customs Service Mind)
แผนงานพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
4. โครงการสัมมนาผูบริห ารของกรมศุลกากร
- หลักสูตรการสัมมนาผูบริหารกรมศุลกากร
- หลักสูตรนายดานและผูบริหารกรมศุลกากร
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โครงการ / หลักสูตรฝกอบรม
แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบ ัติง านของศุล กากร
5. โครงการพัฒนาความรูและทักษะดานงานศุลกากรสําหรับเจาหนาที่บ รรจุใ หม (New-entry Customs Officers
Development)
- หลักสูตรการพัฒนาขาราชการบรรจุใหม (New-entry Customs Officers Development)
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่ศุลกากรมืออาชีพ (Professional Customs Officers Development)
- หลักสูตรพัฒ นาความรูและทักษะดานงานศุลกากร
- หลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสี (สงอบรมภายนอกภายในประเทศ)
- หลักสูตรการจัดการสารเคมี
- หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.)
- หลักสูตรพี่อยากบอกนองอยากเลา แลวเรามารวมกันสรางฝนที่เปนจริงสูศุลกากรมืออาชีพ
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการควบคุมทางศุล กากร
- หลักสูตรพัฒ นาศักยภาพบุคลากรดานการควบคุมทางศุลกากร
- หลักสูตรการจัดทํา Profile ในระบบ Thai Customs Electronic System : TCES
- หลักสูตรการดําเนินการสินคาควบคุม
8. โครงการพัฒนาความรูและทักษะในการตรวจสอบสินคา
- หลักสูตรการพัฒนาความรูและทักษะในการตรวจสอบสินคา
9. โครงการพัฒนาความรูภาษาอังกฤษกรมศุลกากร (The Customs English Knowledge)
- หลักสูตรพัฒ นาความรูภาษาอังกฤษกรมศุลกากร
10. โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศที่สําคัญ ในงานศุลกากร
- หลักสูตรพัฒ นาทักษะดานภาษาตางประเทศที่สําคัญในงานศุลกากร
11. โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสูองคกรดิจิทัล (Digital Technology Skill for
Transformation toward Digital Organization)
- หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสูองคกรดิจิทัล (Digital Technology Skill for
Transformation toward Digital Organization)
- หลักสูตรการใชระบบงานคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานศุลกากร
แผนงานพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตํา แหนง
12. โครงการพัฒนาความรูความสามารถที่จําเปน ตองใชใ นการปฏิบ ัติง าน
- หลักสูตรการสัมมนาความรูดานการเงินและบัญชีของหนวยเบิกจายในสังกัดกรมศุลกากร
- หลักสูตรการสรางทีมงานเครือขายประชาสัมพันธ
- หลักสูตรการดําเนินการดานวินัย
- หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการสอนงานและการเปนพี่เ ลี้ยง (Coaching & Mentoring)
- หลักสูตรเสริมสรางความรูและทักษะเฉพาะดานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ (สงอบรมภายนอกภายในประเทศ)
13. โครงการเตรียมความพรอมขาราชการเกษียณอายุราชการ
- หลักสูตรการเตรียมความพรอมขาราชการเกษียณอายุราชการ
แผนงานสงเสริมการมีสว นรว มของภาคเอกชนและภาคประชาชน
14. โครงการสัมมนารว มกับ ผูรับ บริการและผูมีสว นไดสว นเสียในงานศุลกากร
- หลักสูตรสัมมนารวมกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในงานศุลกากร
- โครงการสิทธิประโยชนสัญจร
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โครงการ / หลักสูตรฝกอบรม
แผนงานความรว มมือในการพัฒ นาบุคลากรระหวางประเทศ
15. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสรา งความรว มมือระหวา งอาเซียน
- หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางความรวมมือระหวางอาเซียน
16. โครงการเสริมสรางความรูดานเทคนิคศุลกากรใหแกเจาหนา ที่ศุลกากรประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ ค
- หลักสูตรเสริมสรางความรูดานเทคนิคศุลกากรใหแกเจาหนาที่ศุลกากรประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค

1.2 การดําเนินการพัฒนาบุคลากรดวยรูปแบบอื่นๆ ที่ดําเนินการโดย สวศ. กบท. ไดแก
(1) การจัดสงขาราชการเขารับการฝกอบรม สัมมนา ภายในประเทศ
(2) การจัดสงขาราชการเขารับการฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ณ ตางประเทศ
(3) การดําเนินการดานทุนการศึกษา
2. การดําเนินการพัฒนาบุคลากรโดยหนว ยงาน
เนื่อ งจากสถาบัน วิท ยาการศุล กากร กองบริห ารทรัพ ยากรบุค คล ไดรับ การจัด สรร
งบประมาณจํา กัด จึง ไมส ามารถดําเนินการพัฒนาบุค ลากรไดอยางครอบคลุม ตรงตอความตองการของ
ทุกหนวยงานและการพัฒนาความรูและทักษะเฉพาะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ห นวยงานสามารถ
ดําเนินการฝกอบรมเอง โดยใชรูปแบบการพัฒนาบุคลากรอื่น ๆ ซึ่งจะไดผลมากกวาฝกอบรม ไดแก การสอน
งาน (Coaching) การใหคําปรึกษาแนะนํา (Consulting) การพัฒนาในขณะปฏิบัตหิ นาที่ (On the Job Training)
เปนตน ซึ่งไดดําเนินการ ตอเนื่องมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556
–––––––––––
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