โครงการบริหารจัดการขาราชการผูมีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากร
(Customs Talent Management)
๑. หลักการเหตุผ ล
ตามที่รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนที่พฒ
ั นาแลว ซึ่งกรมศุลกากรเปนหนวยงาน
ที่มีบทบาทสําคัญในการสรางความเข็มแข็งและขีดความสามารถในการทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งปกปองสังคม
และความมั่นคงจากภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ซึ่งการที่กรมศุลกากรจะสามารถปฏิบัติภารกิจใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายได ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญยิ่งในทามกลางสภาวะการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน
ในโลกยุค ปจจุบันแล ะอนาคต คือ การใหค วามสํา คัญ กับ การพัฒ นาทุนมนุษย (Human Capital) โดยเฉพาะ
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง หรือ “คนเกง (Talent)” ซึ่งเปนผูขับเคลื่อนภารกิจขององคกรและสรางสรรคกลยุทธและ
นวัตกรรมในการทํางาน ใหเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร และเปาหมายขององคกรที่กําหนดไว และสรางขีด
ความสามารถใหกับองคกรใหไดเปรียบในการแขงขันเหนือคูแขง ซึ่งกลุมกําลังคนคุณภาพ หรือ คนเกงจะมีบทบาท
สําคัญที่ทาํ ใหองคกรสามารถกาวไดทนั ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก นําเสนอสิ่งใหมๆ ในการสรางจุดเริ่มตน
การเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกลุมกําลังคนคุณภาพจะตองเปนผูท่มี ี
ผลการปฏิบัติง านสูงและโดดเดนเหนือบุคคลอื่น (Outstanding Performance) มีศักยภาพในการทํา งานสูง
(High Potential) สามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว มีความกระตือรือรน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเปนผูนํา
และมีวิสัยทัศ น เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ซึ่งกลุ มคนเหลานี้มีความสําคัญมากกับ การ
ปฏิบัติภารกิจของกรมศุล กากร ซึ่ง จํา เปนตองอาศัยความรู ทัก ษะและความเชี่ยวชาญในองคความรูท่จี ําเปน
(Specialist) ทั้งในดานระเบียบปฏิบัติและพิธกี ารศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร กฎวาดวยถิ่นกําเนิด
สินคา ตลอดจนความรวมมือในการพัฒนาสมรรถนะขององคกรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งลวนตองอาศัย
ความสามารถของกลุมคนเกงในการขับเคลื่อนกรมฯ ใหเปนไปตามกรอบทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร กรมฯ
จึงจําเปนตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพของบุคคล เพื่อนําไปสูการพัฒนาเติมเต็มชองวาง
ของขีดความสามารถใหเปนคนเกง (Talent) รวมทั้งการสรางแรงจูงใจ เพื่อรักษากลุมคนเกง ใหอยูกับองคกรและ
พัฒนาขีดความสามารถของตนอยางตอเนื่อง ซึ่งในปจจุบันกรมฯ ไดมีการพัฒนากลุมกําลังคนคุณภาพ โดยดําเนิน
โครงการขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) อยูสวนหนึ่งแลว แตยังคงไมเพียงพอในการรองรับความจําเปนของ
กรมฯ จึงจําเปนที่จะตองดําเนินการพัฒนาและบริหารจัดการบุคลากรที่มคี วามสามารถพิเศษ (Customs Talent
Management) อยางเปนระบบและตอเนื่อง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิทยาการศุลกากร สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ไดเริ่มดําเนินการ
ระบบบริหารระบบริหารจัดการกลุมคนเกง (Talent Management) โดยกรมฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานคัดเลือก ผู
ถายทอดและผูรับการถายทอดความรูดานศุลกากร ซึ่งมีอธิบดีกรมศุลกากรเปนประธาน และคณะทํางานฯ ได
กําหนดรายการองคความรูท่จี ําเปนสําหรับการปฏิบัติภารกิจของกรมฯ จํานวน ๑6 องคความรู ไดแก องคความรู
ที่เกี่ยวของกับสินคาพิกัดหลัก เชน พิกัด 72 73 84 85 สินค าดานการปกปองสังคม เชน การกระทําความผิด
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา (IPR) การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสารตั้งตน (Drugs & Precursor) และ
องคความรูดานกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา การบริหารความเสี่ยง เปนตน รวมทั้งไดดําเนินการพิจารณาบุคลากรที่
มีความรู ความเชี่ยวชาญ เปนที่ยอมรับในแตละองคความรู เพื่อทําหนาที่ในการถายทอดองคความรูใหแกผูท่ไี ดรับ
คัด เลือกเขาสูระบบ (Trainer) โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะไดดําเนินโครงการตอเนื่อง โดยดําเนินการ
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่สมัครเขาสูระบบบริหารจัดการขาราชการผูมีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากร ให

ไดรับการพัฒนาอยางเขมขนและเปนระบบ เพื่อใหเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะในองคความรูดานศุลกากร (Specialist) ซึ่ง
ในการดําเนินการดังกลาวใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยาง เปนรูป ธรรม จําเปนตองพัฒนาบุคลากรที่จะเขามาปฏิบัติ
หนาที่ในการเปนวิทยากรในการถายทอดองคความรูใ หมคี วามรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน เชน
ทักษะในการถายทอดความรูอยางมืออาชีพ เพื่อ พัฒนากลุมผูไดรับคัดเลือกใหความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
ใหเกิดผลงานในรูปแบบที่มปี ระสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอกรมศุลกากรตอไป
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อสรางบุคลากรกลุมที่มีความสามารถพิเศษ (Customs Talent) โดยใหไดมโี อกาสในการพัฒนา
ใหเ ปนผูท่มี คี วามรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialist) ในองคค วามรูที่จํา เปนสําหรับ การปฏิบัติภารกิจของ
กรมศุลกากร
๒.๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุมที่มีความสามารถพิเศษ (Customs Talent) ใหมคี วามสามารถมากยิ่งขึ้น
โดยพัฒนาความรู ทักษะและศักยภาพ ที่จําเปนในการทํางานอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหมคี วามพรอมใน
การปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนบทบาทภารกิจกรมฯ รวมทั้งพัฒนาใหมคี วามพรอมในการกาวขึ้นสูตําแหนงที่
สูงขึ้น
๒.๓ เพื่อใหองคความรู ความชํานาญ และประสบการณดานงานศุลกากร และองคความรูเฉพาะดานอื่นๆ
ที่จาํ เปน สํา หรับ การปฏิบัติงานของกรมฯ ที่มอี ยูในตัว ของ บุค ลากรกลุมที่มคี วามสามารถพิเ ศษ (Customs
Talent) คงอยูกับองคกรและสามารถถายทอดและพัฒนาใหกับบุคลากรคนอื่นๆ ได
๒.๔ เพื่อใหบุค ลากรที่มีค วามรูค วามสามารถ โดยเฉพาะบุค ลากรรุน ใหม ไดต ระหนักถึงคุณคาและ
ความสามารถของตนที่มีตอองคกร และมีโอกาสไดสรางผลงานที่เปนประโยชนตอกรมฯ และสรางความผูกพันตอ
องคกร (Engagement) ซึ่งจะสงผลตอการสรางแรงจูงใจในการทํางาน
๒.๕ เพื่อสรางกําลังคนคุณภาพ ทดแทนการสูญเสียนักบริหารระดับตางๆ ทําใหเกิดความตอเนื่อง ในการ
ปฏิบัติราชการของกรมฯ
๒.๖ ทําใหการจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางเหมาะสมตรงกลุมเปาหมาย
และเกิดประโยชนสูงสุด
๓. ผลการดําเนินการ
กรมศุลกากรไดแตงตั้งคณะกรรมการโครงการบริหารจัดการขาราชการผูมีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากร
(Customs Talent Management) โดยคณะกรรมการฯ ไดกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ วิธีการ คุณสมบัติ ในการคัดเลือก
บุค ลากรเขาสูโครงการฯ รวมทั้งไดแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครเขาสูโครงการฯ เพื่อดําเนินการคัดเลือก
ผูส มัค รเขา สูโ ครงการฯ ดว ยวิธีก ารใหผูที่ส มัค รเขา รับ การคัด เลือ ก จัด ทํา เอกสารข อ เสนอโครงการ
พัฒ นาการปฏิบัติงาน (Talent Project Proposal) ภายใตการบูรณาการองคความรูจาก ๑๗ องคความรูและนําเสนอ
โครงการดัง กลา วดว ยตนเอง ตอ คณะกรรมการคัด เลือ กฯ รวมทั้ง การประเมิน สมรรถนะของผูส มัค ร
ดวยการสัมภาษณเชิงสมรรถนะ (Competency Based Interview) โดยผูท่ผี านการคัดเลือกตองไดรับความเห็นชอบ
เปนมติเอกฉันท (Consensus) จากคณะกรรมการคัดเลือกฯ และไดรับคะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ทุกทาน
ที่เขารวมพิจารณา ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว โดยมี
รายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้

องคความรูเฉพาะดานในงานศุล กากร จํานวน ๑๗ องคความรู
สําหรับการเลือกและบูรณาการ เพื่อเสนอขอเสนอโครงการ (Project Presentation)
ลําดับ ที่

วิช า

๑.

สินคาพิกัด ๐๗ (พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได)

๒.

สินคาพิกัด ๒๗ (เชื้อเพลิงที่ไดจากแร น้ํามันแรฯ)

๓.

สินคาพิกัด ๓๐ (ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม)

๔.

สินคาพิกัด ๓๙ (พลาสติกและของที่ทาํ ดวยพลาสติก)

๕.

สินคาพิกัด ๗๒ และ ๗๓ (เหล็กและเหล็กกลา / ของทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา)

๖.

สินคาพิกัด ๘๔ และ ๘๕(เครื่องจักรไฟฟา / เครื่องอุปกรณไฟฟา)

๗.

สินคาพิกัด ๘๗ (รถยนต)

๘.

ราคาศุลกากร

๙.

การกระทําความผิดตามหลักทรัพยสินทางปญญา (IPR)

๑๐.

การกระทําความผิดตามหลักยาเสพติด และ สารตั้งตน (Drugs & Precursor)

๑๑.

การกระทําความผิดตามหลักอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ
ซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (CITES)

๑๒.

การกระทําความผิดตามหลักอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง (WMD)

๑๓.

องคความรูท่เี กี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานผูโดยสาร
ณ ดานศุลกากรทาอากาศยาน

๑๔.

องคความรูท่เี กี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง

๑๕.

องคความรูท่เี กี่ยวของกับกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา

๑๖.

องคความรูท่เี กี่ยวของกับสิทธิประโยชนทางภาษีศุลกากร

๑๗.

องคความรูท่เี กี่ยวของกับการควบคุมภายหลังการตรวจปลอย (PCA & Review)

ตามประกาศของคณะกรรมการโครงการบริหารจัดการขาราชการผูมคี วามสามารถพิเศษ ของกรมศุลกากร
(Customs Talent Management) ดังนี้
1. ประกาศที่ ๑/๒๕๖1 ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การคัดเลือกบุคลากร
เขาสูโครงการบริหารจัดการขาราชการผูมคี วามสามารถพิเศษของกรมศุลกากร
2. ประกาศที่ ๒/๒๕๖1 ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคลากร
เพื่อรับการคัดเลือกเขาสูโครงการบริหารจัดการขาราชการผูมคี วามสามารถพิเศษของกรมศุลกากร เพิ่มเติม
ภายหลังกําหนดเวลาตามประกาศคณะกรรมการโครงการฯ ปรากฏวามีผูสมัครทั้ง
รายเดิมและรายใหมจัดสงขอเสนอโครงการฯ ใหฝายเลขานุการฯ ตามรูปแบบที่กําหนด รวมจํานวน 49 คน
ซึ่ง คณะกรรมการคัด เลือ กบุค ลากรเขา สูโ ครงการบริห ารจัด การขา ราชการ ผู
มีค วามสามารถพิเศษของกรมศุลกากร (Customs Talent Management) ไดดําเนินการจัด ลําดับ กําหนดวัน
เวลา สถานที่ ในการนําเสนอโครงการและประเมิน สมรรถนะของผูส มัค ร แจง ใหผูส มัค รรับ ทราบตาม
หนัง สือ ที่ กค 0516(4.6)/30 ลงวัน ที่ 12 กุมภาพันธ 2561 ซึ่งไดมีการจัดแบงคณะกรรมการคัดเลือกฯ
ออกเปน 2 กลุม ตามความเหมาะสม เพื่อใหการดําเนินการกระบวนการคัดเลือกเปนไปอยางมีประสิทธิ ภาพ
ประสิท ธิผ ลและเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กํา หนด ซึ่ง ในการดํา เนินการคัดเลือกผูส มัครเขา สูโ ครงการฯ
มีรายละเอียด ดังนี้
ภายหลังการดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้น ปรากฏวามีผูผานการคัดเลือกเขาสูโครงการฯ
จํานวน 28 คน และผูไมผานการคัดเลือกจํานวน 21 คน โดยมีผูสละสิทธิ์จาํ นวน 1 คน ซึ่งปจจุบันเหลือผูเขารวม
โครงการฯ จํานวน 27 คน โดยขาราชการทีผ่ านการคัดเลือกเขาสูโครงการฯ จํานวน 1 คน ไดโอนไปรับราชการ ณ
หนวยงานอื่น
โดยคณะกรรมการโครงการฯ ไดศึก ษาวิเ คราะห รวบรวมขอ มูล แนวความคิด
หลัก การที่เ กี่ย วของกับ การดํา เนินการระบบบริห ารจัด การบุค ลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อกํา หนดกรอบการ
พัฒนาบุคลากรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูโครงการฯ และ สวศ. กบท. ไดดําเนินการพัฒนาผูไดรับคัดเลือกมา
ออยางตอเนื่อง เพื่อใหบุค ลากรผูเ ขา รวมโครงการฯ มีค วามรู พื้น ฐานดา นศุล กากร และความรูเ ฉพาะดาน
ในองคค วามรูท่จี ํา เปน มีรายละเอีย ดผลการดําเนิน การโดยสรุป ดัง นี้

Talent Road
กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

ปงบ ๒๕๖๐

เริ่มดําเนินการภายใต ๒ โครงการ โดยกรมฯ มีคําสั่ง ที่ 546/2559 ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๙
“แตงตั้ง คณะทํางานคัดเลือกผูถายทอด และผูรับการถายทอดความรูดานศุลกากร”
๑. โครงการ คนเกง คนศุลกากร (Customs Star Talent)
เพื่อรับสมัครบุคลากรเขารับการคัดเลือกเปนผูรับการถายทอดความรูดานศุลกากร (Talent) โดยจะตอง
ระบุองคความรูที่ตองการพัฒนาความเชี่ยวชาญตามลําดับ จํานวนไมเกิน ๓ องคความรู มีผูสมัครจํานวน ๑๔๙ คน
๒. โครงการสรางวิทยากรมืออาชีพเพื่อถายทอดองคความรูภายในกรมศุลกากร (Train On The Professional Trainer)
เพื่อทําหนาที่ในการถายทอดองคความรู (Trainer) ใหแกผูที่ไ ดรับคัดเลือกเขาสูระบบ (Talent)

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

ปงบ ๒๕๖๑

ไดบูรณาการโครงการทั้ง ๒ จากปงบ ๒๕๖๐ เขาดวยกัน
เปนโครงการบริหารจัดการขาราชการผูมีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากร (Customs Talent Management)
โดยกรมฯ มีคําสั่ง ที่ ๔๗๑/๒๕๖0 ลว. ๒๔ ต.ค. ๖0 “แตงตั้งคณะกรรมการโครงการบริหารจัดการขาราชการผู
มีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากร (Customs Talent Management)” และคณะกรรมการโครงการฯ
ไดมีคําสั่ง ที่ ๑/๒๕๖1 ลงวันที่ 31 ม.ค.61 “แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครเขาสูโครงการฯ”

ม.ค. ๖๑

เปดรับสมัครผูเขารวมโครงการฯ เปนขาราชการอายุไมเกิน 45 ป ไมเกินระดับหัวหนาฝาย
มีผูสมัครจํานวน ๔๙ คนโดยจะตองระบุองคความรูที่ตองการพัฒนาความเชี่ยวชาญ ไดไมเกิน 3 องคความรู
จาก ๑๗ องคความรูที่กาํ หนด พรอมทั้งจัดทําเอกสารขอเสนอโครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน

ก.พ. – มี.ค. ๖๑

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ดําเนินการคัดเลือกผูสมัครเขาสูโครงการฯ
จากการรับฟงขอเสนอโครงการ (Project Presentation) และการสัมภาษณเพื่อประเมินสมรรถนะผูสมัคร

พ.ค. ๖๑

ประกาศรายชื่อผูที่ไ ดรับ การคัดเลือกเขาสูโ ครงการฯ
มีผูผา นการคัดเลือ กเขาสูโ ครงการฯ จํานวน ๒๘ คน
โดยมี 11 องคความรูที่ผูผา นการคัด เลือกตองการพัฒ นา ไดแก
(1) Risk Management

(2) PCA & Reviews

(3) Tax Incentive

(4) Tariff 27
(7) Customs Valuation
(10) IPR

(5) Tariff ๓๐
(8) Rules of Origin
(11) CITES

(6) Tariff 72 /73
(9) WMD

มิ.ย. ๖๑

สวศ. กบท. ไดดําเนินการวิเคราะหความตองการในการพัฒนาโดยการสัมภาษณผูผานการคัดเลือกทั้ง ๒๘ คน

มิ.ย. – ก.ย. ๖๑

ดําเนินการพัฒนาผูเขารวมโครงการฯ ทั้งองคความรู
ดานงานศุลกากรและความรู ทักษะที่จําเปน ดวยวิธีการตางๆ อยางตอเนื่อง
เพื่อใหเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ สามารถทําหนาที่เปนวิทยากรถายทอดความรู
และเปนนักพัฒนาองคความรูในหนวยงาน
ความรูดานศุลกากร

ทักษะที่จําเปน

สัมมนา/คณะทํางาน

หลักสูตร "การควบคุมสินคาที่มี หลักสูตร Industry 4.0 : IoT
ความสําคัญเชิงยุทธวิธี "
Cloud Big Data and CPS

โครงการสัมมนาผูบริหาร
กรมศุลกากร

National Workshop on
Strategic Trade Controls
Enforcement (STCE)

คณะทํางานยอยพันธมิตร

หลักสูตร ทักษะการสอนงานสําหรับ
ผูนํายุคใหม

ศุลกากร (Account
Officer)

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
ความรูดานศุลกากร

ทักษะที่จําเปน

สัมมนา/คณะทํางาน

WCO National Workshop
หลักสูตร การสรางทีมงาน รุนที่ 3
on Customs Valuation and
Transfer Pricing
การอบรมระหวางประเทศ เรื่อง
Strategic Trade Controls ครั้งที่
21 "การควบคุมสินคาที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธวิธี "
Topic..Licensing Systems for
Strategic Trade Controls,
Specialzed
หลักสูตร ทบทวนองคความรูใน
งานศุลกากรกับการสงเสริม
พาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส

เทคนิคการเจรจาตอรองอยางเหนือชั้น
สําหรับผูนํายุคใหม (Winning
Negotiation & Communication for
Proactive Leader) รุนที่ 2
(ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)

หลักสูตร ทักษะดิจิทัลสําหรับการ
พัฒนากรมศุลกากร

(e-Commerce)
หลักสูตร การจัดการสารเคมี

หลักสูตร Customs Talk
หลักสูตร การใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร Infographic
หลักสูตร พัฒนาทักษะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน (ภาษาจีน)
หลักสูตร การสรางแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาสูศุลกากร 4.0
หลักสูตร การพัฒนาระบบคิดและ
ความคิดสรางสรรค
หลักสูตร ที่จัดโดยสถาบันปโตรเลียม
แหงประเทศไทย

ปงบ ๒๕๖๒

ความรูดานศุลกากร
National Workshop on
Customs Risk Management
Thai Customs Department

ทักษะที่จําเปน
หลักสูตร ทักษะการนําเสนอแบบทรง
พลัง (Powerful Presentation Skills)

สัมมนา/คณะทํางาน
งานสัมมนา "การดําเนิน
ยุทธศาสตรขับเคลื่อน
คุณธรรมจริยธรรม กรม
ศุลกากร"

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตร ความรูเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบหลังการตรวจปลอย
(Risk Management & PCA)

ความรูดานศุลกากร

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ
"การพัฒนาบริการภาครัฐสูยุคดิจิทัล"
ภายใตโครงการยกระดับขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐภายใตการปฏิบัติงานใน
ยุคดิจิทัล
ทักษะที่จําเปน
โครงการอบรม IT Application Audit
Process ภายใตเงินกองทุนพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลัง

คณะทํางาน Standard
Training Course on
Customs Procedure

สัมมนา/คณะทํางาน
คณะทํางานยอยพันธมิตร
ศุลกากร (Account
Officer)

หลักสูตร "พี่อยากบอก นองอยากเลา"
ปงบ ๒๕๖๓

ความรูดานศุลกากร
หลักสูตร "การตีความพิกัดอัตรา
ศุลกากรลวงหนา

ทักษะที่จําเปน
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การดําเนินแผนการ
เสริมสรางความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากร
กรมศุลกากรที่มีตอองคกร
(พ.ศ. 2563 – 2565)

หลักสูตร สรางสรรคตัดตอภาพยนตร
ดวยโปรแกรม Adobe Premiere Pro

คณะทํางานยอยพันธมิตร

WCO National Workshop on
Advance Ruling on HS
Classification"
การฝกปฏิบัติงานโปรแกรม
WCO-Japan Career
Development

สัมมนา/คณะทํางาน

Programme 2019/2020
หลักสูตร Mobile Application สําหรับ
สรางสื่อวีดิโอประชาสัมพันธ
หลักสูตร Power BI Desktop for
Business Analytics
หลักสูตร English Language
Training Program (Australian Based
ELT) Australian Border Force
รับทุนจากสมาคมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจไทย-จีน เพื่อไปศึกษาภาษาจีน

ศุลกากร (Account
Officer)

กิจกรรม
ปงบ ๒๕๖๔

ผลการดําเนินงาน
ความรูดานศุลกากร
Virtual Targeting Risk
Management Workshop
(session 1) โดย (U.S.
Customs and Border
Protection)
Virtual Container Targeting
โดย (UK Border Force)
Virtual Training Workshop
on COVID-19 Mitigation
Measures for Enforcement
Officials
หลักสูตร “Thanks Thai
Workshop”

ทักษะที่จําเปน

สัมมนา/คณะทํางาน

หลักสูตร "พี่อยากบอก นองอยากเลา"

คณะทํางานยอยพันธมิตร
ศุลกากร (Account
Officer)

1

แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมศุลกากร เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป้าหมาย : ศุลกากรไทย รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ
นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
1. สร้างสังคมแห่งความ 1.1 พัฒนาแผน 1. แผนวิเคราะห์ภารกิจงานและกาลังคน เพื่อรองรับ
กบท./กพบ.
X
X
X มีผลการวิเคราะห์อัตรากาลัง
รับผิดชอบ
อัตรากาลังให้
ภารกิจของหน่วยงาน
ที่เหมาะสมกับภารกิจงาน
เหมาะสมกับ
2. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านศุลกากร (Customs Capacity Building)
เป้าประสงค์ :
ภารกิจ รวมถึง
2.1 โครงการ Customs Professional
สวศ. กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
เพื่อให้กรมศุลกากรมี
ส่งเสริมให้
e-Learning Platform
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
บุคลากรที่มีศักยภาพและ บุคลากรมี
2. ร้อยละของบุคลากร
อัตรากาลังที่เหมาะสมกับ ความรู้
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ภารกิจ และสอดคล้องกับ ความสามารถ
การพัฒนาผ่านระบบ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ความรับผิดชอบ
e-Learning ไม่น้อยกว่า
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในการปฏิบัติ
ร้อยละ 80
หน้าที่และมี
2.2 โครงการ Customs Knowledge
สวศ. กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของการ
ตัวชี้วัด :
ความผูกพันต่อ Mobilization *
ดาเนินโครงการ 5 ระดับ
1. ดัชนีความผูกพันของ
องค์กร
2. มีคู่มือมาตรฐานในการ
บุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
ปฏิบัติงานด้านการจาแนก
ร้อยละ 80
ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร
2. ร้อยละของบุคลากร
2.3 แผนงานการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการสอนงาน สวศ. กบท.
X
X
X
X 1. ร้อยละความสาเร็จของ
ที่เข้ารับการฝึกอบรม
และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching/Mentoring)
การดาเนินการตามแนวทาง
มีความรู้เพิ่มขึ้น (ใช้ตัวเลข
ที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของบุคลากรที่เข้ารับการ
2. ร้อยละของบุคลากร
ฝึกอบรมที่ผ่านหลักเกณฑ์
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
การ Pre-test,Post-test)
พัฒนาตามแนวทางที่กาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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กลยุทธ์

นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ
2.4 โครงการ Standard Training Course *

2.5 โครงการพัฒนาทักษะที่รองรับการปฏิบัติงาน
สาหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร (The Soft Skills for
Customs)

2.6 โครงการ Customs Talent Management

3. โครงการ HR Chatbot *
- ด้านการอบรม (สวศ.)
- ด้านบริหารงานบุคคล (สบค.)
- ด้านสิทธิประโยชน์ของบุคลากร (สสท.)
- ด้านส่งเสริมจริยธรรม (กคจ.)
- ด้านวินัย (สวค.)

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
สวศ. กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีหลักสูตรมาตรฐานในการ
พัฒนาความรู้ด้านพิธีการ
ศุลกากรให้แก่บุคลากร
สวศ. กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานตามแผนที่
กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
สวศ. กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีการประเมินผลการพัฒนา
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ ๕ ระดับ
2. มีระบบ HR Chatbot
ใช้ในการปฏิบัติงาน
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กลยุทธ์

นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ
4. โครงการ We love Customs *

4.1 โครงการจาขึ้นใจ I-SMILE *

1.2 ปลูกฝัง
5. โครงการศุลกากรจิตอาสา เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส
ความรับผิดชอบ เป็นธรรม *
ต่อสังคมและ
หน้าที่พลเมืองที่ดี
6. โครงการการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Customs
YouTube Channel *

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
สสท. กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีผลสารวจความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สสท. กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
/ สลข.
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีการจัดกิจกรรม
เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กร
อย่างน้อยปีละ 2 กิจกรรม
กคจ. กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
/ สลข.
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรม
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
สลข.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีวีดิทัศน์ (Video Clip)
เผยแพร่ทาง YouTube
ไม่น้อยกว่าปีละ 2 หัวข้อ
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2. ขับเคลื่อนการเป็น
"องค์กรศุลกากรคุณธรรม
โปร่งใส ไร้ทุจริต"
เป้าประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรกรมศุลกากร
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
พร้อมทั้งพัฒนาระบบและ
สร้างกลไกการป้องกันการ
ทุจริต และสนับสนุนให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วน
ร่วมในการป้องกันการทุจริต
มากขึ้น รวมทั้งมีกฎหมายที่
ทันสมัย และไม่เป็น
อุปสรรคต่อประชาชน
ตัวชี้วัด :
1. ผลการประเมิน ITA
ได้คะแนน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินไม่ต่ากว่า 85 คะแนน
2. สัดส่วนเจ้าหน้าที่กรมฯ
กระทาผิดกฎหมายลดลง
ร้อยละ 20

2.1 เสริมสร้าง
มาตรฐานด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมให้แก่
บุคลากรกรม
ศุลกากร

นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Campaigned Integrity)
7.1 โครงการศุลกากรคุณธรรม
กคจ. กบท.

7.2 โครงการปรับปรุงคู่มือจรรยาข้าราชการ
กรมศุลกากร (Revised Code of Ethics) *

กคจ. กบท.

ปีงบประมาณ
2562 2563 2564 2565
X

X

X

X

X

ตัวชี้วัด

1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. หน่วยงานในกรม
ศุลกากรดาเนินกิจกรรม
ตามตัวชี้วัดคุณธรรม
อัตลักษณ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของแต่ละ
ตัวชี้วัด

1. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีคู่มือจรรยาข้าราชการ
กรมศุลกากร เผยแพร่ให้
บุคลากรรับทราบ
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3. จานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง
ร้อยละ 10
4. จานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
ว่ากระทาการทุจริต ลดลง
ร้อยละ 10
5. กระบวนการดาเนินคดี
ทุจริตที่จาเป็นต้องขยาย
ระยะเวลาเกินกว่ากรอบ
ปกติที่กฎหมายกาหนด
ไม่เกินร้อยละ 25
6 .บั งคั บใช้ กฎหมายได้
รวดเร็วขึ้น ร้อยละ 50
7. ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนเชื่อมั่นในการ
บังคับใช้กฎหมาย

กลยุทธ์

นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ
7.3 โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง

7.4 โครงการเรียนรู้วินัยด้วยตนเอง

7.5 โครงการปลุกจิตสานึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
- โครงการ คิดดี ทาดี ศุลกากรทาได้ (SelfAssessment)
- โครงการประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหาร
และปฏิบัติงานของหน่วยงานในกรมศุลกากร

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
กคจ. กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. บุคลากรกรมศุลกากร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผ่านการประเมินความรู้
จากแบบทดสอบเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
กคจ. กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. บุคลากรกรมศุลกากร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผ่านการประเมินความรู้
จากแบบทดสอบความรู้
ด้านวินัยและความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
กคจ. กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. บุคลากรมีผลการประเมิน
Self-Integrity Assessment
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. หัวหน้าส่วนราชการ
ทุกหน่วยงานในกรมฯ
มีการประกาศเจตจานง
สุจริตฯ เมื่อเข้ารับตาแหน่ง
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นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์
7.6 โครงการคนดีศรีศุลกากร

7.7 โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และวินัยข้าราชการ” *
- หัวข้อ “Ethics Boosting” (กคจ.)
- หัวข้อ “Be Proud” (สวค.)
2.2 พัฒนา
8. โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่อง
ระบบและสร้าง ร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ *
กลไกการ
ป้องกันการ
ทุจริต รวมถึง
กากับติดตามให้
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
จริยธรรม
9. โครงการ Ethics Roadshow
(กคจ. สัญจร)

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
กคจ. กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ ๕ ระดับ
2. มีการมอบรางวัล
ยกย่องส่งเสริมคนดี
ศรีศุลกากรปีละ 1 ครั้ง
กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ ๕ ระดับ
2. มีวีดิทัศน์ (Video Clip)
เผยแพร่ไม่น้อยกว่าปีละ
1 เรื่อง
กคจ. กบท.
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ ๕ ระดับ
2. มีข้อกาหนดและขอบเขตงาน
(TOR) (ปี 2563)
3. มีระบบลงทะเบียนและ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
ปี 2565
กคจ. กบท.

X

X

X

1.ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีการลงพื้นที่อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
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นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
10. โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้า
สบค. กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
ในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมศุลกากร
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. กรมศุลกากรมีกรอบ
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path)
ทีม่ ีการทบทวนและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
11. โครงการระฆังศุลกากร
กคจ. กบท.
X
X
X
X 1.ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียน และ
ให้ข้อมูลคาปรึกษาแก่ผู้มา
ติดต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
12. โครงการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการทางวินัยให้เป็นธรรมและมีมาตรฐาน
12.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความ สวค. กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
พร้อมเป็นกรรมการสืบสวนสอบสวน
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์
การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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2.3 สนับสนุน
และเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามี
ส่วนร่วมในการ
สร้างองค์กร
ปลอดทุจริต

นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
12.2 โครงการเสริมสร้างเครื่องมือสาหรับ
สวค. กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการทางวินัย *
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีฐานข้อมูลที่ให้
คณะกรรมการหรือ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าสืบค้นและ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการทางวินัยได้
13. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมศุลกากร * กคจ. กบท
X
X
X
X มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กรมศุลกากร
14. โครงการพันธมิตรศุลกากร
สลข.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีการประสานงาน
แก้ปัญหา/ปิดงาน หรือส่งต่อ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการต่อไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
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2.4 พัฒนา/
ปรับปรุง
กฎหมายให้มี
ความทันสมัย
และไม่เป็น
อุปสรรคต่อ
ประชาชน

นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
15. โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ คณะทางาน
X
X
X
X ๑. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ ๕ ระดับ
ภาคเอกชน (ครอ.)
ครอ.
๒. ประเด็นปัญหา/
อุปสรรค/ข้อร้องเรียนซึง่
คณะทางาน ครอ. เสนอต่อ
ที่ประชุมได้รับการแก้ไข
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
16. โครงการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรเพื่อ
กกม.
X
X
X
X ๑. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ ๕ ระดับ
ป้ อ งกั น การน าของเสี ย อั น ตรายเข้ า มาทิ้ ง ค้ า งใน
ราชอาณาจักร *
2.ปรับปรุงกฎหมาย
ศุลกากรเกี่ยวกับของผ่าน
แดน/ของถ่ายลา และของ
ตกค้าง ให้เหมาะสม และ
ทันสมัย
3. ปรับปรุงเกณฑ์การ
เปรียบเทียบการระงับคดี
ในความผิดตามมาตรา
244 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร
พ.ศ. 2560
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3. เสริมสร้างการมีจิตบริการ
เป้าประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรกรมศุลกากร
ให้บริการตามมาตรฐานที่
กาหนดอย่างรวดเร็ว เต็มใจ
ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมิตรต่อ
ผู้รับบริการ รวมถึงการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการให้บริการ
ตัวชี้วัด :
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการศุลกากรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85
* โครงการใหม่

กลยุทธ์

นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
พัฒนามาตรฐาน 17. โครงการเสริมสร้างการให้บริการศุลกากรด้วยใจ (Customs Service Mind) *
และปลูกฝัง
17.1 โครงการจัดทาคู่มือ Service Mind
คณะทางาน
X
มีคู่มือ Service Mind
การมีจิตบริการ
Service
เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ
Mind
17.2 โครงการอบรมการให้บริการศุลกากรด้วยใจ
สวศ. กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมร้อยละ 80

