
 

 

  



 
 

ค ำน ำ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 - 2566) 
สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒5๖1 - ๒๕๘0) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2561 - ๒๕๖๕) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 25๖๓ - 2๕๖๕  
ซึ่งมุ่งเน้นให้ก าลังคนภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ทันสมัย ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
ยึดมั่นในคุณธรรม พร้อมน าการพัฒนาประเทศ (Highly Competence Public Officers) ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของกรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร  จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 - 2566) โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร ประกอบกับได้ด าเนินการจัดสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร (พ.ศ. ๒๕๖4 - 
๒๕๖6)” ซึ่งได้น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดสัมมนาดังกล่าว มาก าหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 - 2566) เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให้มีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร 
และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 - 2566) ฉบับนี้ จะเป็นส่วนส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของกรมศุลกากร ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ได้
ต่อไป 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒5๖1 - ๒๕๘0) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2561 - ๒๕๖๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 25๖๓ - 2๕๖๕ ซึ่งมุ่งเน้นให้
ก าลังคนภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ทันสมัย ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  
ยึดมั่นในคุณธรรม พร้อมน าการพัฒนาประเทศ (Highly Competence Public Officers) ดังนั้น เพ่ือให้ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร  
ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร (Strategic Alignment) เพ่ือให้สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจของกรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนที่เก่ียวข้อง 

กรมศุลกากร ได้ให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 
เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีคุณธรรม จึงได้เกิดแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 - 2566) เพ่ือสามารถขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร  และสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 - 2566)  
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๒.๑ เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร 
ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร 
  ๒.๒ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร 

๓. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๓.๑ กรมศุลกากรมีการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดผล
การด าเนินงานที่ด ี
  ๓.๒ บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม ในการปฏิบัติงาน และพร้อมรับบริบท  
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓ บุคลากรมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต พร้อมทั้งมีกลไกป้องกันการทุจริต 

๔. กระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 มีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน  ของปีงบประมาณ โดยให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ รายงานผลมายังส่วนบริหารงานบุคคล กบท. เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ ๑ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม  
โดยให้ส่งรายงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน  
 ระยะที่ ๒ รอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน  
โดยให้ส่งรายงานภายในวันที่ ๓1 ตุลาคม
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10 ก.พ. ๒๕๖4 
 

1 มี.ค. ๒๕๖4 
 

19 มี.ค. ๒๕๖4 
 

เม.ย. ๒๕๖4 
 

๕. ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ของกรมศุลกำกร (พ.ศ. 2564 - 2566)  

 
แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร 
• ค าสั่งกรมศุลกากร ที่ 56/๒๕๖4 ลงวันที่  

๒ ก.พ. ๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของกรมศุลกากร  
 

จ ัดท าแผนการด า เน ินงานส าหร ับการจ ัดท า 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
กรมศุลกากร เสนอขออนุมัติกรมฯ 
• แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) คณะท างานจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ การบรหิารทรพัยากรบุคคล  
ของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 – 2566) 

• แผนงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
“การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 - 2566)” 

ด าเนินการส ารวจข้อมูลการวิเคราะห์หาปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
กรมศุลกากร ตามหลักการวิเคราะห์ SWOT 
• แจ้งเวียนให้ผู้แทนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

ที่จะเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
จัดท าใบงานการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
ศุลกากร ตามหลักการวิเคราะห์ SWOT  

• รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
ศุลกากร ตามหลักการวิเคราะห์ SWOT  
จากผู้แทนแต่ละหน่วยงาน 

 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมศุลกากร โดยการ Focus group 
• การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท า 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 - 2566)”  
ในวันที่ 1 มี.ค. ๒๕๖4 

 

เสนอกรมฯ อนุมัติแผนฯ 
• เลขานุการคณะท างานฯ จัดท าบันทึกและร่าง

แผนฯ เสนอกรมฯ เพ่ืออนุมัติ เผยแพร่ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการและรายงานผล 
• เผยแพร่แผนฯ ให้ทุกหน่วยงานทราบ 
• มอบหมายหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบจัดท า

แผนงาน/โครงการตามที่แผนก าหนด 
• ให้หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบรายงานผลตามที่

ก าหนด 
•  

คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร  
เห็นชอบแผนฯ 
• เลขานุการคณะท างานฯ เสนอร่างแผนฯ 

ให้คณะท างานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
• เลขานุการคณะท างานฯ แก้ไขเพ่ิมเติมตาม

มตคิณะท างานฯ 
 

มี.ค. ๒๕๖4 
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บทที่ ๒ 
กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ของกรมศุลกำกร (พ.ศ. 2564 - 2566) 

  กรมศุลกากรได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 - 2566) 
โดยผ่านกระบวนการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที ่เกี ่ยวข้อง กับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของกรมศุลกากร ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 - 2566) โดยการวิเคราะห์ 
หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร ซึ่งได้ส ารวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลากรกรมศุลกากร เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานที่เหมาะสมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
รวมไปถึงการระดมความคิดของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลากรกรมศุลกากร เพ่ือให้ 
ได้ข้อเท็จจริงในเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากรและแนวทาง 
การก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร ผ่านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 - 2566)” 

๑. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก เพื่อจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของกรมศุลกำกร (พ.ศ. 2564 - 2566) 

  ๑.๑ กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน 
   1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ ค่ำนิยมองค์กร และคุณธรรมอัตลักษณ์ ของกรมศุลกำกร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กรมศุลกำกร 
1. พัฒนำกระบวนงำนและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ 
เป้าประสงค์ : เพ่ือให้บริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก 
2. พัฒนำมำตรกำรทำงศุลกำกรและข้อมูลกำรค้ำระหว่ำงประเทศเพื่อส่งเสริมกำรค้ำชำยแดน และเชื่อมโยง
กำรค้ำโลก 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนำระบบควบคุมทำงศุลกำกรให้มีประสิทธิภำพและเชื่อมโยงกัน 
เป้าประสงค์ : เพ่ือให้การตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพและสร้างสังคมปลอดภัย 
4. เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรจัดเก็บภำษีโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
เป้าประสงค์ : เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เสียภาษี 
5. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
เป้าประสงค์ : เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ คุณธรรม และความสุข สามารถขับเคลื่อน
กรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ : องคก์รศุลกำกรช้ันน ำ ที่มุ่งส่งเสริมควำมยั่งยืนของเศรษฐกจิ 
และควำมปลอดภยัของสงัคม  ด้วยนวัตกรรมและบริกำรที่เป็นเลิศ 

อ ำนวยควำมสะดวก
ทำงกำรค้ำและส่งเสริม

ระบบโลจิสติกส ์
ของประเทศ 

ส่งเสริมเศรษฐกจิของ
ประเทศด้วยมำตรกำร
ทำงศุลกำกรและขอ้มูล
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

เพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน
กำรปกป้องสังคมให้
ปลอดภัยด้วยระบบ
ควบคุมทำงศุลกำกร 

จัดเก็บภำษอีำกรอย่ำง
เป็นธรรม โปร่งใส และ

มีประสิทธิภำพ 

พันธกิจ 
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ค่ำนิยมองคก์ร (Core Value) 

I – S M I L E 
I Integrity : ความสุจริต 

S Service Mind/Self-esteem : จิตบริการ 

M Modernization : ความทันสมัย 

I Innovation : นวัตกรรม 

L Learning : การเรียนรู้ 

E Expert : ความเชี่ยวชาญ 

  
คุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมศุลกำกร 

“รับผิดชอบ สุจริต จิตบรกิำร” 

รับผิดชอบ - ตรงต่อเวลา และไม่เบียดบังเวลาราชการ 

 - ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามมาตรฐาน 

 - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

สุจริต  - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

 - ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

จิตบริกำร  - บริการรวดเร็ว ด้วยความเต็มใจ ไม่เลือกปฏิบัติ 

 - ใช้วาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตรต่อผู้รับบริการ 

กรมศุลกากร ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรศุลกากรชั้นน า  
ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคม ด้วยนวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศ” 
โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 
คุณธรรม และความสุข สามารถขับเคลื่อนกรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่กรมศุลกากร 
ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบุคลากรเป็นกลไกส าคัญหนึ่งที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย  
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   แผนท่ียุทธศำสตร์ของกรมศุลกำกร (Strategy Map)1 

 
 
 

ประเดน็ยทุธศำสตร์ 

 

มิตดิ้ำนประสิทธผิล 

 
 
 
 
 

 
มิตดิ้ำนคณุภำพ 
กำรใหบ้รกิำร 

 
 
 
 

 
มิตดิ้ำนประสิทธภิำพ 
กำรปฏบิตัริำชกำร  

 
 
 

มิตดิ้ำนกำรพัฒนำ
องค์กร  

 

 
 
 
 

                                                           
1 คณะจัดท าแผนปฏิรูปกรมศุลกากร, 2559. 

วิสัยทัศน์ : “องค์กรศุลกำกรชั้นน ำ ที่มุ่งส่งเสริมควำมยั่งยืนของเศรษฐกิจ และควำมปลอดภัยของสังคม ด้วยนวัตกรรมและบริกำรที่เป็นเลิศ” 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี่ 1 
พัฒนำกระบวนงำนและระบบ 
ICT เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

ทำงกำรค้ำ 
 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี่ 2 
พัฒนำมำตรกำรทำงศุลกำกร

และข้อมูลกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ 

 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี่ 3 
พัฒนำระบบควบคุมทำง
ศุลกำกรให้มีประสิทธภิำพ 

และเชื่อมโยงกัน 
 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี่ 4 
เพิ่มประสทิธภิำพและ

ประสทิธผิลกำรจดัเกบ็ภำษี
โดยยดึหลักธรรมำภิบำล 

 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี่ 5 
พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร 

และกำรบริหำรจดักำรองคก์ร 
 

ควำมสะดวกทำงกำรค้ำ 
บรกิำรศุลกำกรมีควำมสะดวก 

รวดเร็ว ทนัสมัย 

เพิ่มขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศ 

ระบบควบคุมทำงศุลกำกร  
มีประสิทธภิำพ  

และสังคมปลอดภัย 

จัดเกบ็ภำษีเปน็ไป 
ตำมเป้ำหมำย และสร้ำง 

ควำมพึงพอใจแกผู่้เสียภำษ ี

องค์กรมีคณุภำพ บุคลำกร 
มีควำมเชี่ยวชำญ และคุณธรรม 

Service & Trade Facilitation 

พัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำร ส่งเสริมกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ 

สร้ำงฐำนข้อมูล เพื่อสนับสนุนกำรค้ำและกำรลงทุน 

Partnership & Brand 

สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏบิตัิงำน เสริมสร้ำงภำพลกัษณ์องคก์ร 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมผู้มีสว่นได้ส่วนเสยี 

Operational Excellence 

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนโดยกำรใช้เทคโนโลยี พัฒนำระบบคุมทำงศุลกำกรให้เชื่อมโยงกัน 

พัฒนำกำรจัดกำรข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนศลุกำกรให้เป็นมำตรฐำนสำกล 

Regulatory and Organizational Management 

พัฒนำกฎหมำย ระเบียบ  
และมำตรกำรศุลกำกรให้ทันสมัย 

สร้ำงสมดุลระหวำ่งโครงสร้ำงองค์กร 
และบุคลำกร ให้รองรับกำรเปลี่ยนแปลง 

Human Capital 

พัฒนำบุคลำกรให้มีควำม
เชี่ยวชำญในงำน 

สร้ำงควำมตระหนักรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
ปลูกฝังค่ำนิยม และควำมผูกพันองค์กร 

IT Capital 

พัฒนำระบบ ICT และบริหำรจัดกำรข้อมูล 
ให้มีประสทิธภิำพ 

Organizational Capital 

ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
และสรำ้งสรรค์นวัตกรรม 

ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรให้รองรับ
กำรเปลี่ยนแปลง 
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 2) นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 กรมศุลกากร ได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาการจัดท านโยบาย 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมุ่งเน้นให้ก าลังคนภาครัฐ 
มีขีดสมรรถนะสูง มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ทันสมัย ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
พร้อมน าการขับเคลื่อนภารกิจของกรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
จึงไดพิ้จารณาจัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร ดังนี้ 

1. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ 
ของกรมศุลกากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการท างานของกรมศุลกากร 
โดยมุ่งสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานที่เป็นเลิศ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร มีความรับผิดชอบ 
ในหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เพ่ือสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
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 3) ข้อมูลบุคลำกรของกรมศุลกำกร 

 

 

 

 

 

 

  
    

ช่วงอำย ุ

* อายุเฉลี่ยของบุคลากร 42.6 ปี 

Gen Z 

0.14% 
9 คน 

Gen Y 

48.47% 
3,023 คน 

Gen X 

35.43% 
2,210 คน 

Baby Boomers 

15.95% 
995 คน 

จ ำนวนบุคลำกรแต่ละ 

Generation 

55.75% 
3,477 คน 

44.25% 
2,760 คน 

เพศ 

รวม 6,237คน 

ข้อมูลบุคลำกรของกรมศุลกำกร 
ข้อมูล ณ วันที ่25 มี.ค. 64 

ข้ำรำชกำร 4,484 คน 

พนักงำนรำชกำร  804 คน 

ลูกจ้ำงประจ ำ 157 คน 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 792 คน   

ประเภทบุคลำกร 

ระดับกำรศึกษำของข้ำรำชกำร 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 1,411 คน ปริญญำตร ี
28.84% 

1,293 คน 

ปริญญำเอก 

0.36% 

16 คน ปริญญำโท 

39.34% 

1,764 คน 

กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 

ด้ำนกำรจัดเก็บ 4,155 คน 

ด้ำนวิชำกำร    2,082 คน 

31.47% 

0.11% 

จ ำนวนบุคลำกรตำมประเภทต ำแหน่ง 

ประเภททั่วไป 

ประเภทอ ำนวยกำร ประเภทบริหำร 

ประเภทวิชำกำร 

(5 คน) (72 คน) 

(2,996 คน) (1,411 คน) 

(*เฉพาะข้าราชการ) 

1.61% 

66.82% 31.47% 

Image: Flaticon.com 
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 4) ผลส ำรวจควำมผูกพันและควำมพึงพอใจ 
  4.1) ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรสังกัดกรมศุลกำกรที่มีต่อกำรบริหำร 
ทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 2 
  ผลการวิเคราะห์การส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรสังกัดกรมศุลกากรที่มีต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ข้าราชการ  
พนักงานราชการ และลูกจ้างสังกัดกรมศุลกากร จ านวน 4,379 ราย พบว่า ผลเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบ 
แบบสอบส ารวจความพึงพอใจฯ ภาพรวม มีควำมพึงพอใจมำก คะแนนเฉลี่ยที่ 4.10 คิดเป็นร้อยละ 82  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านลักษณะงานมากที่สุด (จ านวน 3,906 ราย)  
คิดเป็นร้อยละ 89.20 รองลงมา คือ ด้านจริยธรรมและวินัย (จ านวน 3,851 ราย) คิดเป็นร้อยละ 87.95 ถัดมาเป็น
ด้านการสื่อสารเสริมสร้างแรงจูงใจค่าตอบแทนและสวัสดิการ (จ านวน 3,735 ราย) คิดเป็นร้อยละ 85.30  
และล าดับสุดท้าย คือ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (จ านวน 3,218 ราย) คิดเป็นร้อยละ 73.49  
ดังตารางต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 

                                                           
2 กรมศุลกากร, “การส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรสังกัดกรมศุลกากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,” 2563. 
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  4.2) ผลกำรส ำรวจควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อกรมศุลกำกร 3 
   การส ารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมศุลกากร ได้ก าหนดความผูกพันของ
บุคลากรกรมศุลกากร ออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่  
   (1) ด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  
   (2) ด้านความมั่นคง ความภาคภูมิใจ และจงรักภักดีต่อองค์กร  
   (3) การด ารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
    โดยผลวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมศุลกากรแล้ว พบว่า
บุคลากรกรมศุลกากรมีความผูกพันต่อองค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (X̅ = ๓.๕๔ คิดเป็นร้อยละ 
๘๘.๕๐) และเมื่อพิจารณาความผูกพันต่อองค์กรเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมั่นคง ความภาคภูมิใจ และ
จงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากรอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = ๓.66) รองลงมา คือ การด ารงสมาชิก
ภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (X̅ = ๓.58) ในขณะที่ด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรอยู่ในระดับที่น้อยที่สุด (X̅ = ๓.52) ดังตารางต่อไปนี้ 

(n= ๕,๔๐๙) 
ควำมผูกพันต่อองค์กรรำยด้ำน 
(ล ำดับตำมระดับควำมผูกพัน) 

ค่ำเฉลี่ย 
(X̅) 

บุคลากรกรมศุลกากรรู้สึกถึงความม่ันคง ความภาคภูมิใจ และจงรักภักดีต่อองค์กรในภาพรวม  3.66 

บุคลากรกรมศุลกากรรู้สึกถึงการด ารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  3.58 

บุคลากรกรมศุลกากรมีความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 3.52 

ข้อมูล ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    

 

 

                                                           
3 กรมศุลกากร, “แผนการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕),” 2563. 
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   1.2 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก  
   คณะท างานฯ ได้วิ เคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องต่อการจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 – 2566) ผ่านแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
และนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ เพ่ือน ามาก าหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร  
ซึ่งมีรายละเอียดแผนต่าง ๆ ดังนี้ 
   1) แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 4 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) เป็นแผนการพัฒนาประเทศที่ก าหนด
กรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย 
คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ และเพ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
จึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงานหลักของกรมศุลกากร คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรั บ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ ซึ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ซึ่งภารกิจของกรมศุลกากรมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวกทางการค้า
และส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูล
การค้าระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุม  
ทางศุลกากร และการจัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมความยั่งยืน  
ของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคม ประกอบกับกรมศุลกากรให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีคุณธรรม  
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

                                                           
4 ประกาศ เร่ือง ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 - 2580). (2561, 13 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก. 
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 2) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 5 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)"   

โดยมีแนวคิดหลักเกี่ยวกับกลไกและปฏิบัติงานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ได้ผล 

จะต้องเริ่มในส่วนที่ส าคัญที่สุด คือ "คน" ซึ่งเป็นส่วนที่มีความส าคัญที่จะเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหา  

ผู้ที่มีบทบาทส าคัญ คือ หน่วยงานภาครัฐและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมได้เข้ามา 

มีบทบาท เมื่อประชาชนในสังคมเห็นว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และลุกขึ้นมาต่อต้านไม่ยอมรับบุคคล  

ที่กระท าการทุจริต จะส่งผลให้บุคคลที่จะกระท าความผิดเกิดจิตส านึกเกรงกลัวและตระหนักว่าตนเองจะได้รับ

ผลกระทบจากการไม่ยอมรับของสังคม สุดท้ายจะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อีกต่อไป ซึ่งเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) คือ ประเทศไทย 

มีระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายใน

และต่างประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประเทศไทยยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลก รวมทั้งมีแนวทางและกลไก 

ในการด าเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ทันที  

ส าหรับเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 

สามารถน าไปปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการน าเข้า

และส่งออกสินค้า การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร และเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาท

ส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  

ของประเทศ ผู้บริหารของกรมศุลกากรมีเจตจ านงแน่วแน่และนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารกรมศุลกากร  

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และพร้อมรับผิด ส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างมาตรฐาน 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรอย่างจริงจัง ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕'๖๔) จึงมีความเชื่อมโยงและส าคัญ

ต่อการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร เนื่องจาก "คน" เป็นส่วนความส าคัญ 

ที่จะเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 
 
 
 
 

                                                           
5 กรมศุลกากร, “แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมศุลกากร,” 2562. 
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   3) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 6 
    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป โดยมีแผนแม่บททั้งสิ้น 23 แผนแม่บท  

 
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรมศุลกากร ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ แผนย่อยที่ 20.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการท างานรับใช้ประเทศชาติ
และประชาชน โดยมแีนวทางการพัฒนา ดังนี้  
    ๑) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน   
และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม  
อย่างแท้จริง 
    ๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์  
และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    ๔) สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
นอกจากนี้ยังมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนย่อยที่ 21.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนย่อยที่ 21.2 การปราบปรามการทุจริต  
ที่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ส าคัญและมีความเชื่อมโยงต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร   
ซึ่งกรมศุลกากรมุ่งเน้นการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลบนหลักธรรมาภิบาล โดยยึดแนวทางดังกล่าวเป็นหลักในการด าเนินงานด้านการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว จึงมีความเชื่อมโยงต่อการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร 
                                                           
6 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม, 2564, 
http://nscr.nesdc.go.th /แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสต/ 
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   4) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (พ.ศ. 2561 - ๒๕๖๕) 7  
    แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร  จึงมีความส าคัญ 
ต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร โดยแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 
    ๑) สร้างภาครัฐ ของประชาชนเพ่ือประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของประชาชนที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิผล (Customized Public Service)  
    ๒) พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Public Service) 
    ๓) พัฒนาก าลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่น ในคุณธรรม 
พร้อมน าการพัฒนาประเทศ (Highly Competent Public Officials)  
    ๔) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงดูด รักษา จูงใจผู้มีความรู้ ความสามารถสูง 
และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
    ๕) เพ่ือสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งประเด็นการปฏิรูปที่มีความเเกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร ได้แก่ ประเด็น
ปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดี คนเก่งไว้ในภาครัฐ โดยกรมศุลกากร
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการวางรากฐาน
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลให้สอดรับกับแผนการพัฒนา
ประเทศในทุก ๆ ด้าน  

   5) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 8 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นี้ จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซ่ึงเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ เพ่ือยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ถือเป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญ  
ที่จะถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ โดยยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
                                                           
7 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน,” สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม, 2564, 
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2018/10/02บริหารราชการแผ่นดิน.pdf 
8 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564,”  
สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม, 2564, http://plan.bru.ac.th/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ-ฉบับที่-12/ 

http://plan.bru.ac.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9e-%e0%b8%a8-2561-2580/
http://plan.bru.ac.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9e-%e0%b8%a8-2561-2580/
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ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและมีความเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
กรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 – 2566) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ตามแนวทางการพัฒนาที่ ๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม  
เกิดความคุ้มค่า 
   6) แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. 25๖๓ – 2๕๖๕ 9 
    แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เป็นกรอบแนวทางให้บุคลากรภาครัฐใช้ในการบริหาร
จัดการการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และให้หน่วยงานและผู้บริหารภาครัฐใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้  
และพัฒนาบุคลากรให้มีกรอบความคิด (Mindsets) และ ทักษะ (Skillsets) ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่สอดรับ
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของโลกและบริบทประเทศในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถร่วมกันสร้างระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem) ที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐเกิด
การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของผู้รับบริการ 
และประชาชน ซ่ึงประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 

• ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 ระบบนิเวศในกำรท ำงำน (Ecosystem) ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ 
มีสภาพแวดล้อมและระบบการท างานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการพัฒนากรอบความคิด
และกรอบทักษะ ส าหรับการท างานและการด าเนินชีวิตท่ามกลางความท้าทาย  
ในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 

• ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำกรอบทักษะ (Skillsets) กำรท ำงำนในยุคดิจิทัล 
และศตวรรษที่ 21 และกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจ
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศำสตร์ชำติ ตลอดจนกำรพัฒนำระบบรำชกำร
ในอนำคต เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐมีทักษะที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ 
สร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชน และการผสาน 
การท างานและการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 ปลูกฝังบุคลำกรภำครัฐให้มีกรอบควำมคิด (Mindset)  
ในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง กำรมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและท ำงำนบนหลัก
คุณธรรม ประยุกต์หลักสำกลอย่ำงเหมำะสม และท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ในบริบทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐมีคุณลักษณะ 
ในการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนา ให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม ท างานด้วย
ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากล 
ที่สอดรับกับยุคดิจิทัล เพ่ือร่วมกันสร้างภาครัฐที่ทันสมัย เป็นที่พ่ึงของประชาชน  
และเชื่อถือไว้วางใจได้ 

โดยแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐดังกล่าว มีเป้าหมายที่จะน าหน่วยงานและบุคลากรภาครัฐไปสู่การได้รับ
ความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนในฐานะ “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”  
ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มีขนาดเล็กและโปร่งใส และสร้างผลผลิตและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ  
และยกระดับชีวิตของประชาชน จึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ส าคัญที่เชื่อมโยงต่อการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 – 2566) 

                                                           
9 ส านักงาน ก.พ., “แนวทางการพัฒนาบคุลากรภาครัฐ พ.ศ. 25๖๓ – 2๕๖๕,” สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม, 2564, 
https://www.ocsc.go.th/civilservice 
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 7) แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและก ำลังคนในศตวรรษที่ 21 10  
 จากบทความวารสารข้าราชการของส านักงาน ก.พ. ปี พ.ศ. 2563 ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการภาครัฐและก าลังคนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อโลกปัจจุบันและอนาคต 
ตามแนวคิด FASTER Government ของ World Economic Forum ดังนี้ 

 

 (1) Flat Government คือ การปฏิบัติงานแนวราบ และลดช่วงชั้นการบังคับบัญชา  
เป็นการลดระยะห่างระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงเป็นการลดระยะห่างระหว่างภาครัฐ 
กับประชาชนในการท างาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ และเข้ามาตรวจสอบ
การท างานของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนสามารถเปิดเผย
ข้อมูลการท างานของภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วที่สุด เพ่ือเป็นภาครัฐแบบเปิดและเชื่อมโยงกับ
ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 (2) Agile คือ ปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว ภาครัฐแห่งศตวรรษที่ 21 จะมีประสิทธิภาพ
และความคิดสร้างสรรค์ ต้องมีกระบวนการท างานที่คล่องตัว และรวดเร็ว การน า Agile มาใช้จะท าให้ภาครัฐ
ปรับตัวและตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของประชาชนผู้รับบริการ เช่น การตั้ง
หน่วยงานของรัฐในอนาคตต้องตั้งง่ายและสามารถยุบได้ง่ายหากไม่มีความจ า เป็นอีกต่อไป เช่นเดียวกันกับ
ก าลังคนก็จ าเป็นต้องมีทักษะที่สูง สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและรู้จักใช้ข้อมูล (Data Driven) จากทุกแหล่ง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถท างานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างด ี
 (3) Streamlined คือ ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภาครัฐทั่วโลก 
ได้ให้ความสนใจใน “การลดขนาดของระบบราชการ” โดยมุ่งเน้นการลดจ านวนเจ้าหน้าที่ของรัฐลง แต่ยังคง
รักษาระดับของการให้บริการ ซึ่งการลดลงของจ านวนเจ้าหน้าที่จะด าเนินการควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะท าให้วิธีการท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 (4) Tech - enabled and Tech - savvy คือ ภาครัฐจะต้องน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
อย่างเต็มที่ โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ โดยปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ เพื่อให้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการท างาน 

                                                           
10 ธนวัฒน ์ วีรษร, “FASTER GOVERNMENT : พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เปลี่ยนภาครัฐสู่ศตวรรษที่ 21,” วารสารขา้ราชการ, 62 ฉบับที่ 2 
(2563), สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม, 2564, https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/ocsc_e-journal-year-62-2-2563.pdf 



- 17 - 
 

 (5) Ethical Standards  คือ มาตรฐานทางจริยธรรม เนื่องจากงานราชการเป็นงานบริการ
สาธารณะด้านต่าง ๆ เป็นการใช้อ านาจรัฐในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่รัฐจ าเป็นต้องรักษาจริยธรรม ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น
ตั้งใจปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง  
มีความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรมและประชาชนเป็นส าคัญ และมีจิตบริการสาธารณะ (Public Service Mind) 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนและทุกภาคส่วน 
 (6) Reinventing คือ การสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ ปัจจุบันกระแสของการเปลี่ยนแปลง 
แสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้มีอายุการใช้งานที่สั้นลงเป็นอย่างยิ่ง ทฤษฎีและแนวคิดในอดีตไม่สามารถตอบโจทย์
กับปัญหาในบริบทของโลกยุคปัจจุบัน ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องปรับตัวตลอดเวลา โดยในส่วนของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลนั้น ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการ Reskill ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีทักษะที่ตอบสนอง 
ต่อโลกยุคปัจจุบันและอนาคต 
 เมื่อพิจารณาแนวคิด FASTER Government ของ World Economic Forum ข้างต้น  
จะเห็นได้ว่าการที่จะปรับการบริหารจัดการภาครัฐและก าลังคนให้ไปสู่ศตวรรษที่ 21 ได้นั้น การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีความเกี่ยวข้องตั้งแต่การปรับโครงสร้างองค์ก าร  
การปรับปรุงแนวทางการท างานให้มีประสิทธิภาพเข้ากับยุคสมัย การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการส่งเสริมจริยธรรม
ของคนในองค์กร  
 นอกจากนี้ปัจจัยส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้ภาครัฐเป็น FASTER Government ได้ ส่วนราชการ
ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยทักษะใหม่ ๆ ที่องค์กรจะต้อง
ให้ความส าคัญในการพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มทักษะ ได้แก ่
 (1) ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) 
 โดยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถในการด าเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อม 
การท างานแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยองค์กรควรต้องสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาทักษะในเชิงเทคนิค
เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ซ่ึงการที่องค์กรมุ่งไปสู่การใช้เทคโนโลยีและการใช้งานข้อมูลต่าง ๆ มากขึ้น บุคลากรก็มีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้
และเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี การใช้ข้อมูล และการประมวลผลมากขึ้นเช่นกัน 
 (2) ทักษะการใช้ความคิดขั้นสูง (Higher Cognitive Skills) 
 พัฒนาทักษะการใช้ความคิด เพ่ือให้บุคลากรสามารถตอบสนองต่อความจ าเป็น 
ในการคิดเชิงออกแบบและการคิดเชิงนวัตกรรมในการท างาน โดยองค์กรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร 
ให้มีทักษะการคิดเชิงเหตุผล (Critical Thinking) ทักษะการบริหารจัดการงานที่ดี (Project Management) 
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะด้านความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation) และทักษะด้าน
การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและรูปแบบการท างานทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 (3) ทักษะทางดา้นสังคมและอารมณ์ (Social and Emotional Skills) 
 การมีทักษะการสื่อสารที่ดีระหว่างกันและกันในองค์กร เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น
ส าหรับผู้น าที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและผลักดันการท างานของบุคลากรในทุก ๆ ด้าน 
องค์กรจึงต้องให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างทักษะด้านการเข้าสังคมและอารมณ์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
 (4) ทักษะในการปรับตัวและความยืดหยุ่น (Adaptability and Resilience Skills) 
 องค์กรจะต้องสนับสนุนให้บุคลากรสร้างความตระหนักรู้ในตัวเอง (Self Awareness) 
ความมั่นใจในตัวเอง (Self Confidence) และความสามารถในการพ่ึงพาและรับผิดชอบชีวิตตัวเอง (Self Reliance) 
เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ และองค์กรจะต้องช่วยบุคลากรในการพัฒนาทักษะด้าน 
การบริหารจัดการเวลา การจัดการกับอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ และดูแลสุขภาพจิตใจเพ่ือให้สามารถยืนหยัด  
และปรับตัวได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ 11 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

  

                                                           
11 กรมศุลกากร, “แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมศุลกากร,” 2562. 

แนวทำงกำรพัฒนำบคุลำกรภำครฐั  
พ.ศ. 25๖๓ – 2๕๖๕ 

มุ่งหวังจะน าหน่วยงานและบุคลากรภาครัฐไปสู่การไดร้ับ
ความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนในฐานะ  

“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”     
ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มีขนาดเล็กและโปร่งใส และ
สร้างผลผลิตและนวตักรรม เพื่อการพัฒนาประเทศและ

ยกระดับชีวิตของประชาชน 

ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
6. ด้ำนกำรปรับสมดลุและพัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐ 

แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
(จากท้ังหมด ๑3 ด้าน) 

เรื่องและประเด็นปฏริูปที่ ๕ : ระบบ
บริหารงานบคุคลทีส่ามารถดึงดดู  

สรา้ง และรกัษาคนด ีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
(จากทั้งหมด 23 แผนแม่บทฯ) 

20. กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
(แผนย่อยที่ 20.5 การสร้างและพัฒนา 

บุคลากรภาครัฐ) 
21. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(แผนย่อยที่ 21.1 การป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  

และ 21.2 การปราบปรามการทุจริต) 
 

แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมศุลกำกร (พ.ศ. 2564 - 2566) 

แผนยุทธศำสตร์กรมศุลกำกร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจดัการองค์กร 

 

แผนระดับท่ี 2 

แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง  
พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสรมิสร้างคณุภาพบคุลากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1: ส่งเสริมบคุลากรให้เก่ง ดีมีสุข 

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม    
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” 

 

แผนระดับท่ี 1 

แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบบัที ่๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ    
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ     
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แนวทำงกำรพัฒนำท่ี ๑ ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ

บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี+ แผนฯ แม่บท + 
แผนพัฒนาฯ 12 + แผนปฏิรูปฯ 

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี+ แผนพัฒนาฯ 12 + ยุทธศาสตร์ชาติ
ปราบปรามการทุจริตฯ ระยะที่ 3 

WCO + รา่งยุทธศาสตร์ชาติ + ร่างแผนพัฒนาฯ 12 + นโยบาย
รัฐบาล + Best Practice 
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2. กำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมศุลกำกร 
(พ.ศ. 2564 - 2566)” 

  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร 
(พ.ศ. 2564 - 2566)” จัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้บุคลากรกรมศุลกากร
ร่วมกันระดมความคิดเพ่ือก าหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 - 2566) 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าสัมมนา 
ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการระดับกอง ส านักงาน ศูนย์ และกลุ่ม และข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
(หัวหน้าฝ่าย) ขึ้นไป ในส่วนกลาง ทั้งนี้ ก่อนการจัดสัมมนาฯ ดังกล่าว คณะท างานฯ ได้ส ารวจข้อมูลการวิเคราะห์
หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร ตามหลักการวิเคราะห์ SWOT โดยให้ผู้แทน
ของแต่ละหน่วยงานด าเนินการวิเคราะห์ SWOT หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
กรมศุลกากร เพ่ือรวบรวมและสรุปประเด็นที่ส าคัญส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมมนาฯ โดยการสัมมนาฯ ครั้ง
นี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นตัวแทนบุคลากรกรมศุลกากร ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพื่อก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร ผ่านการวิเคราะห์ 
SWOT และ TOWS Matrix  

   การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร  
และข้อมูล TOWS Matrix เพ่ือก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร 
   ส าหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรก มุ่งเน้นการบรรยาย เทคนิค/ 
แนวทางการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร 
และในช่วงที่ 2 เป็นการท ากิจกรรมกลุ่มอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยให้วิเคราะห์ SWOT  
เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร และวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ
ระดับกอง ส านักงาน ศูนย์ และกลุ่ม และข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (หัวหน้าฝ่าย) ขึ้นไป  
ในส่วนกลาง จ านวน 61 ราย โดยสามารถสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ไดด้ังนี้ 

   (๑) สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
กรมศุลกากร 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S๑ มีการก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังอย่างชัดเจน
และเหมาะสมตามภารกิจพ้ืนที่รับผิดชอบ  

S๒ มีกระบวนการสรรหาบุคคลที่ดี โปร่งใส 
มีมาตรฐานและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถ
ทดแทนต าแหน่งว่างได้ทันเวลา  

S๓ บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบ  

S๔ มีสิทธิประโยชน์ด้านค่าตอบแทนที่ดี และ 
มีสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุน/
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร เช่น  

W๑ โครงสร้างมีความไม่สอดคล้องกับจ านวน
บุคลากรที่ได้รับการบรรจุและไม่ยืดหยุ่น 
ตามภารกิจงานที่เพ่ิมมากขึ้น  

W๒ การหมุนเวียนบุคลากรมีความไม่แน่นอน 
ท าให้ขาดผู้มีประสบการณ์ในงาน 

W๓ ระบบการประเมินผลยังไม่ได้สะท้อน 
การปฏิบัติงานทั้งหมด  

W๔ ขาดการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากร 
ที่มปีระสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
ในงาน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

การตรวจสุขภาพประจ าปี ทุนการศึกษา 
บ้านพัก การให้กู้ยืมเงิน ร้านค้าสวัสดิการ และ
สหกรณ์ เป็นต้น  

S๕ มีแผนงาน /โครงการ /หลักสูตรฝึกอบรมที่ใช้
ในการพัฒนาที่มีความหลากหลาย และมีการ
จัดการฝึกอบรม สัมมนา อยู่เสมอ  

S๖ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)  
ระบบ HR Chatbot และ ระบบ Customs 
Professional e-Learning Platform 

S๗ มีกิจกรรม /โครงการที่ส่งเสริมให้เกิดความ
ผูกพันของบุคลากร เช่น การจัดกิจกรรมกีฬาสี 
การจัดงานปีใหม่ งานเลี้ยงเกษียณ งานจิตอาสา 
และ CSR เป็นต้น บุคลากรมีความรักและความ
ผูกพันกันในองค์กร  

S๘ มีกิจกรรม /โครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นจ านวนมากและต่อเนื่อง และ 
มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งผู้บริหารให้
ความส าคัญและมีการประกาศคุณธรรม  
อัตลักษณ์ของกรมศุลกากร  
“รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ 

S๙ ผู้บริหารให้ความส าคัญในด้านการพัฒนา
บุคลากร ด้านจริยธรรม ด้านอัตราก าลัง รวมทั้ง
รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 

W๕ มีข้อจ ากัดในการเข้ าร่ วมอบรม เนื่ องจาก 
มีหน่วยงานกระจายอยู่ ในพ้ืนที่ต่ างจั งหวัด 
ทั่ วประเทศท าให้ ยากต่อการเข้ ามาอบรม 
ในส่วนกลาง รวมทั้งมีการก าหนดจ านวน ผู้เข้ารับ
การอบรม ท าให้ไม่สามารถเข้าอบรมได้  

W๖ การปฏิบัติงานของกรมฯ ในหลายหน่วยราชการ 
มีการปฏิบัติงานในลักษณะการเข้าเวร และ
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ท าให้การรวมตัว 
เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความผูกพันเป็นไปได้
อย่างยากล าบาก 

W๗ ภารกิจทีเก่ียวข้องกับการจัดเก็บอากรลักษณะ
งานศุลกากร และการบังคับใช้กฎหมาย 
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลยพินิจในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ง่าย 

 

โอกำส (Opportunity) ข้อจ ำกัด (Threat) 
O1 เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่มีปัญหาการว่างงาน

เพ่ิมมากข้ึน ท าให้คนสนใจและหันมารับ
ราชการมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่างานราชการ 
มีความม่ันคง 

O2 มีเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการท างาน ให้งาน 
มีประสิทธิภาพและมีความสะดวกรวดเร็ว 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของบุคลากร  

T1 งบประมาณด้านบุคลากรมีจ านวนจ ากัด 
ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

T2 เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้การ
ท างานอาจปรับตัวไม่ทันและต้องพัฒนาตนเอง
อยู่ตลอดเวลา  

T3 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
ท าให้มีข้อจ ากัดในการพัฒนาบุคลากร  
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โอกำส (Opportunity) ข้อจ ำกัด (Threat) 
O3 รัฐบาลให้การสนับสนุนในการน าเทคโนโลยี

ดิจิตอลมาใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
O4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นให้ภาครัฐเป็น

องค์กรทีม่ีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรภาครัฐ 
เป็นคนดี เก่ง มีความสามารถสูง มีความมุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ 

O5 คนรุ่นใหม่มีศักยภาพสูง มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสูง พร้อมรับการพัฒนา อีกท้ัง 
มีแนวคิด และมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

T4 ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) ซึ่งจะท าให้เกิด 
การขาดแคลนบุคลากรวัยท างานในอนาคต 
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TOWS Matrix 

จุดแข็ง (Strength) 
S1 มีโครงสร้างที่ชัดเจน  
S2 มีการสรรหาที่ดี 
S3 บุคลากรที่เข้ามาใหม่มีคุณภาพ 
S4 มีสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนที่ดี  
S5 มีหลักสูตรการอบรมที่หลากหลายและสม่ าเสมอ 
S6 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในงาน HRM & HRD 
S7 มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความผูกพัน 
S8 มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 
S9 ผู้บริหารให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาบุคลากร 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1 โครงสร้างไม่ยืดหยุ่น 
W2 การหมุนเวียนบุคลากรไม่แน่นอนท าให้ขาด 
ผู้มีประสบการณ์ 
W3 การประเมินผลยังไม่สะท้อนการปฏิบัติงานทั้งหมด 
W4 ขาดการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ 
W5 มีข้อจ ากัดในการเข้ารับการฝึกอบรม  
W6 การรวมตัวท ากิจกรรมสร้างความผูกพันเป็นไปได้ยาก 
W7 การใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 

โอกำส (Opportunity) 
O1 งานราชการมีความม่ันคง 
O2 มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ สนับสนุนการท างาน 
O3 รัฐบาลให้การสนับสนุนในการน า IT มาใช้ 
O4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุง่เน้นให้ภาครัฐเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูง บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี คนเก่ง มีความสามารถสูง 
O1 O5 คนรุ่นใหม่มีศักยภาพสูง 

1. การวางแผนและวิเคราะห์อัตราก าลังให้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับภารกิจ (S1 W1 O4) 
2. การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (S2 S6 O2 O3 O4) 
3. การยกระดับความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร (S7 O4) 
4. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้และปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ (Knowledge Worker) (S9 W4 O4 O5 T1) 
5. การเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานในอนาคต (S5 O4 T2) 
6. การสร้างระบบนิเวศเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (Learning Ecosystem) (S5 S6 W4 W5 O4 T1 T2 T3) 
7. การขับเคลื่อนกระบวนการในการส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน (S7 S8 O2 O3 O4) 
8. การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (S8 S9 O2 O3 O4)  อุปสรรค (Threat) 

T1 งบประมาณด้านบุคลากรจ ากัด 
T2 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว  
T3 การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 
T4 ขาดแคลนบุคลากรวัยท างานในอนาคต 

(๒) สรุปข้อมูล TOWS Matrix เพ่ือก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
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บทที่ ๓ แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ของกรมศุลกำกร (พ.ศ. 2564 - 2566) 

๑. แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมศุลกำกร (พ.ศ. 2564 - 2566) 

   คณะท างานได้ส ารวจข้อมูลการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร 
ตามหลักการวิเคราะห์ SWOT จากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลากรกรมศุลกากร พร้อมได้น าประเด็น
ยุทธศาสตร์และกิจกรรม/แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 - 2566)” มาพิจารณา โดยค านึงถึงแผนยุทธศาสตร์
ที ่เกี ่ยวข้อง และผลจากการส ารวจข้อมูลการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของกรมศุลกากร ตามหลักการวิเคราะห์ SWOT ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับบริบทของกรมศุลกากร  
จึงได้สรุปแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 - 2566) พร้อมเสนอ 
กรมศุลกากรเพ่ือขอความเห็นชอบแล้ว โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมศุลกากรดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์
• HR Connext for Customs Sustainability

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงบูรณาการ เพ่ือศุลกากรที่ยั่งยืน

พันธกิจ
• บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล
• พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
• ส่งเสริมบุคลากรให้มีวินัย และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม

ยุทธศำสตร์
• ขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
• ยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมาตรฐานสากล
• เสริมสร้างบุคลากรให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
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แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมศุลกำกร (พ.ศ. 2564 - 2566) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ นโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน/โครงกำร 
 

ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมำณ 
ตัวช้ีวัด 

2564 2565 2566  
1. ขับเคลื่อนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลสู่ควำม
เป็นเลิศ 
เป้ำประสงค์ :  
เพ่ือให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ก่อให้เกิดผล
การด าเนินงานที่ดี 
ตัวชี้วัด :  
1. ความพึงพอใจต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
2. ความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร 
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

1.1 วางแผนและ
วิเคราะห์
อัตราก าลังให้มี
ความเหมาะสม
เพ่ือรองรับภารกิจ  

โครงการวิเคราะห์ภารกิจงานและก าลังคนเพ่ือรองรับ
ภารกิจของหน่วยงาน 
 

สคอ. / / - มีรายงานสรุปผลการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

1.2 พัฒนา
กระบวนการ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
 
 
 

1.2.1 โครงการยื่นค าร้องขอย้ายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Request)  

สบค. / / / ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ (5 ระดับ) 

1.2.2 โครงการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้                    
ในกระบวนการประเมินและเลื่อนระดับ  
(electronic Promote & Tracking : e-ProTrack)  

สบค. / / / ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ (5 ระดับ) 
 

1.2.3 โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน
ศุลกากรและด้านการบริหาร (CK Test)  

สบค. / / / ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ (5 ระดับ) 

1.2.4 โครงการพัฒนาระบบ HRIS (ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ e-Performance 
Appraisal : e-PA)  

สสท. / / / ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ (5 ระดับ) 

1.3 ยกระดับ
ความผาสุกและ
ความผูกพันต่อ
องค์กรของ
บุคลากร 

โครงการ We love Customs  สสท. / / - ระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรของ
บุคลากรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ นโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน/โครงกำร 
 

ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมำณ 
ตัวช้ีวัด 

2564 2565 2566  
2. ยกระดับกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้เป็น
มำตรฐำนสำกล 
เป้ำประสงค์ :  
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสม ในการ
ปฏิบัติงาน และพร้อมรับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด :  
ร้อยละของบุคลากร         
ที่เข้ารับการฝึกอบรมมี 
ความรู้เพิ่มขึ้น  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
 

2.1 พัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรอบรู้และ
ปฏิบัติงานได้
อย่างเป็น            
มืออาชีพ 
(Knowledge 
Worker) 
 

2.1.1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  

สวศ. / / / ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนงานฯ  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
 

2.1.2 แผนงานการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ      
สอนงานและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching/Mentoring)  
 

สวศ. / / / 1. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)  
2. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางที่
ก าหนด 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

2.2 เสริมสร้าง
ทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการ
ท างานในอนาคต 
 
 
 
 

2.2.1 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล 
 
 

สวศ. / / / ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนาตามโครงการฯ  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

2.2.2 โครงการพัฒนาทักษะที่รองรับการปฏิบัติงาน
ส าหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร (The Soft Skills for 
Customs) 
 

สวศ. / / / ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนาตามโครงการฯ  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ นโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน/โครงกำร 
 

ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมำณ 
ตัวช้ีวัด 

2564 2565 2566  
 2.3 สร้างระบบ

นิเวศเพ่ือ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของ
บุคลากร 
(Learning 
Ecosystem) 
 

 

2.3.1 โครงการ Customs Professional  
e-Learning Platform 
 
 
 
 
 
 
 

สวศ. / / / 1. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ 5 ระดับ 
2. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการพัฒนาผ่านระบบ  
e-Learning (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)   

2.3.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานด้านงาน
ศุลกากร (Standard Training Course) 
 
 
 
 
 

สวศ. / / / 1. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ 5 ระดับ 
2. มีการน าหลักสูตรมาตรฐานด้านงาน
ศุลกากรไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

2.3.3 การจัดการความรู้จากภายในและภายนอก
ระดับกรม (Customs Knowledge Management) 
 
 
 

สวศ. / / / ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู้  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ นโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน/โครงกำร 
 

ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมำณ 
ตัวช้ีวัด 

2564 2565 2566  
3. เสริมสร้ำงบุคลำกรให้
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบั ติ หน้ ำที่ ด้ วย
หลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ :  
1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิ บั ติ หน้ าที่ ต า ม
ห ลั ก ธ ร ร ม ม า ภิ บ า ล 
2. เ พ่ือให้บุคลากรกรม
ศุ ล ก าก รปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุ จริต  พร้อมทั้ งมีกลไก
ป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัด :  
1. ผลการประเมิน ITA ได้
คะแนนผ่านการประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน 
 

3.1. ขับเคลื่อน
ก ร ะ บ ว น ก า ร 
ในการส่งเสริม
บุ ค ล า ก ร ใ ห้ 
มี คุ ณ ธ ร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น 
การปฏิบัติงาน 

3.1.1 โครงการปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐ  

กคจ. / / / 1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 5 ระดับ  
2. รายงานประเมินผลการด าเนิน
โครงการเสนอกรมฯ 

3.1.2 โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง  กคจ. / / / ร้ อ ย ล ะ  80 ข อ ง บุ ค ล า ก ร 
กรมศุลกากรเข้าศึกษาและเรียนรู้
เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ ม ว ล จ ริ ย ธ ร ร ม              
พร้อมเข้าท าแบบทดสอบความรู้
ก่อนและหลังการเรียนรู้ฯ ในระบบ 
Intranet แ ล ะ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ 
การทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ข อ ง จ า น ว น บุ ค ล า ก ร 
กรมศุลกากรทั้งหมด 

3.1.3 โครงการคนดีศรีศุลกากร  กคจ. / / / มีรายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการ “คนดีศรีศุลกากร”  
เสนอกรมฯ 

3.1.4 โครงการสมุดบันทึกความดี กคจ. / / / มีระบบบันทึกความดีศุลกากรที่ 
ใช้งานผ่านระบบอินทราเน็ต 
กรมศุลกากร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ นโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน/โครงกำร 

 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมำณ 

ตัวช้ีวัด 
2564 2565 2566  

2. จ านวนผลการตรวจสอบ
ด้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่
กระท าความผิ ดไม่ เกิ น 
ร้ อยละ 5 จ า ก จ า น ว น 
ข้อร้องเรียนทั้งหมด 
3. บุคลากรในกรมศุลกากร
ผ่านการประเมินความรู้จาก
แบบทดสอบเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
และกฎหมายอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. บุคลากรในกรมศุลกากร
ผ่านการประเมินความรู้จาก
แบบทดสอบความรู้ด้าน
วินัยและความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

 3.1.5 การจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมและคู่มือปฏิบัติ
ของกรมศุลกากร 

กคจ. / / -  มีข้อก าหนดจริยธรรมและคู่มือ
ปฏิบัติของกรมศุลกากร 

3.1.6  โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และวินัยข้าราชการ” หัวข้อ “Be Proud” 
และ “Ethics Boosting” 

สวค. และ 
กคจ.  

 

/ / - มี Video Clip หรือ Motion 
Infographic เผยแพร่ไม่น้อยกว่า
ปีงบประมาณละ 2 เรื่อง 

3.2 สร้างกลไก
การด าเนินการ
ท า ง วิ นั ย ใ ห้ มี
ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุ จ ริ ต แ ล ะ
เสริมสร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 

3.2.1 นโยบายการน าจริยธรรมไปใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร  

กคจ. / - - มีนโยบายการน าจริยธรรมไปใช้ 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรมศุลกากร 
 

3.2.2 นโยบายการคุ้มครองพยานผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้ง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของกรมศุลกากร (Whistleblower)  
 

กคจ. / - - มีน โยบายการคุ้ มครองพยาน 
ผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต
และประพฤติมิชอบของกรมศุลกากร 
(Whistleblower) 
 

3.2.3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของกรมศุลกากร 

กคจ. / / / มีแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ 
กรมศุลกากร  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ นโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน/โครงกำร 
 

ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมำณ 
ตัวช้ีวัด 

2564 2565 2566  
  3.2.4 โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการ

เรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กคจ. / / - มีระบบลงทะเบียนและบริหาร

จั ด ก า ร เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

3.2.5 โครงการระฆังศุลกากร 
 

กคจ. / / / มีรายงานสรุปผลการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ให้ข้อมูล 
และค าปรึกษาแก่ผู้มาติดต่อ 
 

3.2.6 โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การด าเนินการ
ทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 

สวค. / / / บุคลากรกรมศุลกากรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ผ่ านการประเมิน
ความรู้จากแบบทดสอบความรู้
ด้ านวินั ยและความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
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