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ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

 เพ่ือให้การด าเนินการของกรมศุลกากรสามารถบรรลุได้ตามผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้  และเป็นไปตาม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   
กรมศุลกากรจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น ซึ่งได้ก าหนด 
เรื่อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจกรมศุลกากร และสามารถเชื่อมโยงได้ 
กับเป้าหมายตามแผนระดับ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนระดับ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมไปถึงนโยบาย
ส าคัญอ่ืนๆ ของรัฐ อันประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/การด าเนินงานทั้งสิ้น 34 แผนงาน/โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑)  เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(๒)  ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส 

(๓)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง  

ที่จะช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของกรมศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐไว้ ดังนี้ 

 

เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี ๑ :  
พัฒนากระบวนงานและ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 
 

เพ่ือให้บริการศุลกากร 
มีความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการค้าโลก 

ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

เรื่องท่ี 3 : 
พัฒนาระบบควบคุมทาง
ศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ 
และเชื่อมโยงกัน 

เพ่ือให้การตรวจสอบ 
และควบคุมทางศุลกากร 
มีประสิทธิภาพและ 
สร้างสังคมปลอดภัย 

จ านวนรายการจับกุม 
ด้านการปกป้องสังคมเพ่ิมขึ้น 
ทุกปี 
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เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี 5 : 
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
และการบริหารจัดการ
องค์กร  
 
 

เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ 
บุคลากร มีความเชี่ยวชาญ 
คุณธรรมและความสุข  
สามารถขับเคลื่อนกรม
ศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย 

- จ านวนข้อร้องเรียนลดลง 
ทุกปี 
- จ านวนบุคลากรที่มีความ 
พึงพอใจในระบบบริหาร
บุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรกรมศุลกากร
ทั้งหมด 
- จ านวนหลักสูตรที่มี 
จัดทดสอบหลังการอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

ที่จะช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันไว้ ดังนี้ 

 

เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี ๑ :  
พัฒนากระบวนงานและ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่ออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 

เพ่ือให้บริการศุลกากร 
มีความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการค้าโลก 
 

ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

เรื่องที่ ๒ : 
พัฒนามาตรการทางศุลกากร
และข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยง 
การค้าโลก 
 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

- จ านวนด่านศุลกากร 
ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 100 
- การด าเนินมาตรการ 
ทางศุลกากรทีส่่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศร้อยละ 100 

เรื่องท่ี 4 : 
เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดเก็บ 
ภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้การจัดเก็บภาษี
เป็นไปตามเป้าหมาย 
และสร้างความพึงพอใจ 
แก่ผู้เสียภาษี 

จ านวนภาษีศุลกากรสามารถ
จัดเก็บได้ตามเป้าหมาย 
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3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

(๑) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

ที่จะช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง ดังนี้ 

เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี 3 : 
พัฒนาระบบควบคุมทาง
ศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ 
และเชื่อมโยงกัน 

เพ่ือให้การตรวจสอบ 
และควบคุมทางศุลกากร 
มีประสิทธิภาพและ 
สร้างสังคมปลอดภัย 

จ านวนรายการจับกุม 
ด้านการปกป้องสังคมเพ่ิมขึ้น 
ทุกปี 
 

 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ที่จะช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของกรมศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ  
ที่ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยี  ดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนงาน และ 
การให้บริการของกรมศุลกากร ประกอบกับการพัฒนาระบบการบริหารและสมรรถนะ
บุคลากร เพ่ือให้การท างานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มากขึ้น ดังนี้ 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี ๑ :  
พัฒนากระบวนงาน 
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ทางการค้า 
 
 

เพ่ือให้บริการศุลกากร 
มีความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการค้าโลก 

ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 
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 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี 3 : 
พัฒนาระบบควบคุมทาง
ศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ
และเชื่อมโยงกัน 

เพ่ือให้การตรวจสอบและ
ควบคุมทางศุลกากร 
มีประสิทธิภาพและ 
สร้างสังคมปลอดภัย 

จ านวนรายการจับกุมด้านการ
ปกป้องสังคมเพ่ิมขึ้นทุกปี 

เรื่องท่ี 5 : 
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
และการบริหารจัดการ
องค์กร  
 
 

เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ 
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 
คุณธรรมและความสุข  
สามารถขับเคลื่อนกรม
ศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย 

- จ านวนข้อร้องเรียนลดลง 
ทุกปี 
- จ านวนบุคลากรที่มีความ 
พึงพอใจในระบบบริหาร
บุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรกรมศุลกากร
ทั้งหมด 
- จ านวนหลักสูตรที่มี 
จัดทดสอบหลังการอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

(1) การพัฒนาบริการประชาชน 

  • แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
- ปรับวิธีการท างาน 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 กรมศุลกากรได้จัดท าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการพัฒนารูปแบบบริการ
ภาครัฐโดยมีการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนงานของกรมศุลกากร และเปิดช่องทาง 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเสนอความเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่าง
สะดวก ทันสถานการณ์ ดังนี้ 
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร 
- พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
- เพ่ิมขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 
ซึ่งแนวทางการพัฒนาข้างต้นนี้ สามารถช่วยปรับเปลี่ยนงานบริการภาครัฐให้เป็น
ดิจิทัลเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ความส าเร็จของแนวทางการพัฒนาต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กฎหมาย และงบประมาณ เป็นต้น  
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(2) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา  
- ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน

และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ ความสามารถสูง มีทักษะการคิด

วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
- สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
บุคลาการภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
กรมศุลกากรได้จัดท าแนวทางการพัฒนาที่ เน้นการสร้างและพัฒนา

บุคลากรภาครัฐให้เป็นคนเก่ง คนดี มีใจบริการ ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหาร
ก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
- พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
- เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
ซึ่งแนวทางการพัฒนาข้างต้นนี้ จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณธรรม มีความสามารถ และเป็นมืออาชีพสูง สร้างความพึงพอใจในระบบ
บริหารและความผูกพันให้กับบุคลากร ตลอดจนสามารถช่วยลดข้อร้องเรียน 
ที่เกิดขึ้นได ้

 
ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
    ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่จะช่วย

ผลักดันให้การด าเนินงานของกรมศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยการ
ส่งเสริมการพัฒนากระบวนงานศุลกากร ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้
มากขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การท างานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนและเวลา 
ของระบบงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานศุลกากร  ดังนี้ 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เรื่องท่ี ๑ :  
พัฒนากระบวนงานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 

เพ่ือให้บริการศุลกากร 
มีความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการค้าโลก 

ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 
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๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
(1)  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 

• แนวทางการพัฒนา  
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่างๆ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
กรมศุลกากรได้จัดท าแนวทางการพัฒนา “ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน
ศุลกากร” อันประกอบด้วยโครงการที่ช่วยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนงานให้มีความรวดเร็วขึ้น 
บนพ้ืนฐานความเป็นไปได้ของกฎหมาย เพ่ือช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ในส่วนของ
กระบวนงานศุลกากรได้ในระดับหนึ่ง   
 

ประเด็นความม่ันคง 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
     แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ที่เก่ียวข้อง ที่จะช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี 3 : 
พัฒนาระบบควบคุมทาง
ศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ 
และเชื่อมโยงกัน 

เพ่ือให้การตรวจสอบ 
และควบคุมทางศุลกากร 
มีประสิทธิภาพและ 
สร้างสังคมปลอดภัย 

จ านวนรายการจับกุม 
ด้านการปกป้องสังคมเพ่ิมขึ้น 
ทุกปี 

 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  (1)  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

• แนวทางการพัฒนา  
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการ
ข้อมูล การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการท างาน การส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ที่พร้อมรองรับ
ปัญหาได้ทุกรูปแบบ  

• เป้าหมายของแผนย่อย  
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ 
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 • การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบ

และควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและสร้างสังคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนี้ 
- เพ่ิมขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 
 

ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด่านศุลกากรในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้ 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องที่ ๒ : 
พัฒนามาตรการทางศุลกากร
และข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยง 
การค้าโลก 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

จ านวนด่านศุลกากร 
ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ร้อยละ 100 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
• แนวทางการพัฒนา  

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่ส าคัญ เพ่ือให้สามารถ
ท างานได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พ้ืนที่
เศรษฐกิจ เพ่ือรองรับความต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างพอเพียงและ 
มีประสิทธิภาพ  

• เป้าหมายของแผนย่อย  
การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
กรมศุลกากรได้จัดท าแนวทางการพัฒนา “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน” เพ่ือด่านศุลกากร 
ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้สามารถรองรับปริมาณการเพ่ิมขึ้นของการลงทุน กิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
     แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในองค์กร ตลอดจนลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่ดังนี้ 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เรื่องท่ี 5 : 
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
และการบริหารจัดการ
องค์กร  
 

 

เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ 
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 
คุณธรรมและความสุข 
สามารถขับเคลื่อนกรม
ศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย 

- จ านวนข้อร้องเรียนลดลง 
ทุกปี 
- จ านวนบุคลากรที่มีความ 
พึงพอใจในระบบบริหาร
บุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรกรมศุลกากร
ทั้งหมด 
- จ านวนหลักสูตรที่มี 
จัดทดสอบหลังการอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
      (1)  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• แนวทางการพัฒนา  
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
กรมศุลกากรได้จัดท าแนวทางการพัฒนา “เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร” 
โดยให้เน้นการเสริมสร้างจิตส านึก และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากร ที่จะส่งผลให้ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ถูกชี้มูลว่ากระท าผิดลดลง 

 
ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ที่จะช่วยพัฒนากฎหมายของกรมศุลกากรให้เป็นประโยชน์ต่อการอ านวยความสะดวก 
ทางการค้า ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ดังนี้ 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เรื่องท่ี ๑ :  
พัฒนากระบวนงานและ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่ออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 

เพ่ือให้บริการศุลกากร 
มีความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการค้าโลก 

ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

เรื่องที่ ๒ : 
พัฒนามาตรการทางศุลกากร
และข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยง 
การค้าโลก 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

การด าเนินมาตรการ 
ทางศุลกากรที่ส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศร้อยละ 100 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
      (1)  การพัฒนากฎหมาย 

• แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบท

และเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
- มีวิธีการบัญญัตกิฎหมายอย่างมีส่วนร่วม 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ 
โดยทั่วถึง  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
กรมศุลกากรได้จัดท าแนวทางการพัฒนาที่ช่วยผลักดันการด าเนินงานด้านกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับกรมศุลกากร ให้ทันสมัย สามารถช่วยแก้ไขปัญหา ข้อติดขัดที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน ไว้ดังนี้ 
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับงานศุลกากร 
- พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย 

 
ประเด็นการต่างประเทศ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล 
และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่จะช่วย

พัฒนามาตรการการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรให้เป็นประโยชน์ต่อการอ านวย
ความสะดวกทางการค้า ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ดังนี้ 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เรื่องที่ ๒ : 
พัฒนามาตรการทางศุลกากร
และข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยง 
การค้าโลก 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของ 
ประเทศ 

- การด าเนินมาตรการ 
ทางศุลกากรที่ส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศร้อยละ 100 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 (1) การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

• แนวทางการพัฒนา  
เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สากลในทุกมิติและสามารถ 
มีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
กรมศุลกากรได้แนวทางการพัฒนา “พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย”ซึ่งด าเนินการ
จัดท าข้อตกลงกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันพัฒนามาตรฐานการด าเนินการด้านศุลกากร  

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 :  บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 :  ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 

ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 :  โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน 

มีผลสัมฤทธิ์สูง 
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 :  ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง

พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านเศรษฐกิจ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
 - หัวข้อที่ 1 : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 

 หัวข้อย่อยท่ี 1.2 : การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) 
 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการค้า 
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ด้านกฎหมาย 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 :  มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่าง

กฎหมายที่มีความส าคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่าง
กฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 :  มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจ
กฎหมายได้ง่าย รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลของกฎหมาย ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย หรือ
การตีความกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 : มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
 - เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ด้านการป้องปราบ (1) 
 - เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ด้านการปราบปราม (1) 

แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ด้านเศรษฐกิจ 
กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่ 5 
การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading Investment 
Center) (BR0504) 
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) 
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการค้าและการลงทุนของประเทศ 

 
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ที่  
5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน

เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุน
ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

๒) เป้าหมายรวมที่  
(หลัก) 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  
(รอง) 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  

๓) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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๔) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(4.1)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

 5) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(4.1)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่

บริเวณชายแดน 
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมและอ านวยความ

สะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ :  

นโยบายที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน     
 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

2.3.1  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง 
ธันวาคม 2563) 

เรื่องที่ 1 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางการพัฒนา 1 การใช้มาตรการภาษี ที่ราชพัสดุ และด่านศุลกากร เพ่ือสนับสนุน
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและคลัสเตอร์ รวมถึงส่งเสริมการค้าการลงทุนในพ้ืนที่ 

เรื่องที่ 4 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา 2 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร พัฒนาบริการศุลกากร 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

2.3.2  แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงการคลัง  

เรื่องที่ 4 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา 2 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร พัฒนาบริการศุลกากร 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง 

__________________________ 
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ส่วนที่ 3  
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วดั ประมาณการรายได้ของกรมศุลกากร 

และแผนงาน/โครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกรมศุลกากร 
 

วิสัยทัศน์ องค์กรศุลกากรชั้นน า ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคม ด้วยนวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศ 

พันธกิจ ๑. อ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ 
๓. เพ่ิมขีดความสามารถในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร 
๔. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีศุลกากร มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นธรรม สามารถน าส่งเป็นรายได้รัฐบาลได้ตามประมาณการ  
เพ่ือความยั่งยืนทางการคลัง 

ตัวช้ีวัดจากการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีศุลกากรเพ่ือเป็นรายได้รัฐบาล 

ประมาณการรายได้ รวมประมาณการรายได ้     4,868,282,600  บาท 
- เงินงบประมาณแผ่นดิน     4,095,258,400  บาท 
- เงินนอกงบประมาณ            773,024,200  บาท 

 

    หมายเหตุ ข้อมูลประมาณการรายไดต้าม (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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แผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน จ านวน 34 แผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน 

เรื่อง/เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

แนวทาง 
การพัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

เรื่องที่ ๑ :  
พัฒนากระบวนงาน
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่ออ านวย
ความสะดวก 
ทางการค้า 
 

เป้าหมาย :  
เพื่อให้บริการ
ศุลกากรมีความ
สะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 
การค้าโลก 
 

ตัวชี้วัด:  
ระดับความพึง
พอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียไมต่่ า
กว่าร้อยละ 85 

๑.1 ปรับปรุง
และพัฒนา
กระบวนงาน
ศุลกากร 

1.1.1 โครงการพฒันาระบบศูนยก์ลางการเช่ือมโยงข้อมลู ด้านการขนส่งและโลจิสตกิสข์องประเทศ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) กบช. โครงการเพิม่เตมิ 
1.1.2 แผนงานการเช่ือมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืช (e-Phyto Certificate) ผ่าน ASEAN Single Window กบช. โครงการเพิม่เตมิ 
1.1.3 แผนงานการปรับปรุงระบบติดตามสถานะการเช่ือมโยงข้อมูล (NSW e-Tracking) เพื่อรองรับการตรวจสอบเอกสารที่เชื่อมโยง 

กับต่างประเทศผ่าน ASEAN Single Window 
กบช. โครงการเพิม่เตมิ 

  1.1.4    แผนงานศึกษาให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) 
(1) โครงการศึกษาการใหบ้รกิารศลุกากรแบบเรยีบง่าย ส าหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP)  สทบ. โครงการต่อเนื่อง 

1.1.5 โครงการศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้ารองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) สสภ. โครงการเพิม่เตมิ 
1.2 พัฒนา 
การบริการ
ศุลกากรด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ที่ทันสมัย 

1.2.1 โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบการ สลข. โครงการเพิม่เตมิ 
1.2.2 โครงการการพัฒนาหน้าจอสบืค้นข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางอากร (TICS CLICK) กสอ. โครงการเพิม่เตมิ 

๑.๓ เสรมิสร้าง 
การมีส่วนร่วม
ของภาคส่วน 
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
กับงานศุลกากร 

1.3.1 โครงการพันธมติรศลุกากร (Customs Alliances) สลข. โครงการต่อเนื่อง 
1.3.2 โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

 
คณะท างานร่วมภาครัฐ

และภาคเอกชน 
เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการน าเข้าส่งออก 

(ครอ.) 

โครงการต่อเนื่อง 

1.3.3 โครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery” (Delivery for Tax Incentives) กสอ. โครงการเพิม่เตมิ 
1.3.4 โครงการส่งเสริมความรับรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับภารกจิกรมศลุกากรเชิงรุก สลข. โครงการต่อเนื่อง 

เรื่องที่ ๒ : 
พัฒนามาตรการ 
ทางศุลกากรและ
ข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศเพื่อส่งเสริม
การค้าชายแดนและ
เชื่อมโยงการค้าโลก 

๒.๑ พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

  2.1.1    แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศลุกากร  
   (1) โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) 

 
ด่านศุลกากร 
อรัญประเทศ 

โครงการต่อเนื่อง 

  (2) โครงการก่อสร้างด่านศลุกากรแมส่อด แห่งที่ 2 ด่านศุลกากรแมส่อด โครงการต่อเนื่อง 
   (3) โครงการก่อสร้างส านักงานศลุกากรมาบตาพดุ และอาคารที่พักอาศยั พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ต าบลแม่น้ าคู้   

อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 แห่ง 
 

ส านักงานศุลกากร 
มาบตาพุด 

โครงการเพิม่เตมิ 
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เรื่อง/เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

แนวทาง 
การพัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

เป้าหมาย :  
เพื่อเพ่ิมขดี
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
ของประเทศ 
 

ตัวชี้วัด :  
- จ านวนด่านศลุกากร 
ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ร้อยละ 100 
- การด าเนินมาตรการ
ทางศุลกากร 
ที่ส่งเสรมิการคา้
ระหว่างประเทศ 
ร้อยละ 100 

๒.๒ พัฒนา
กฎระเบียบ 
ให้ทันสมัย 

2.2.1 โครงการจดัท าความตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าภายใตโ้ครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Mutual 
Recognition Arrangement: MRA of AEOs) 

กมพ.   โครงการต่อเนื่อง 

2.2.2 โครงการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายศลุกากร (ระยะที่ 2) กกม. โครงการเพิม่เตมิ 

2.3 พัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการ
ฐานข้อมูล 

2.3.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศุลกากร ศทส. โครงการเพิม่เตมิ 
2.3.2 การด าเนินการรวบรวมข้อกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศลุกากร กกม. การด าเนินงาน

ต่อเนื่อง  

เรื่องที่ 3 : 
พัฒนาระบบ
ควบคุมทาง
ศุลกากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
และเชื่อมโยงกัน 

เป้าหมาย :  
เพื่อให้การตรวจสอบ
และควบคมุ 
ทางศุลกากร 
มีประสิทธิภาพ 
และสร้างสังคม
ปลอดภัย 
 

๓.๑ เพิม่ขีด
ความสามารถ
การควบคุม 
ทางศุลกากร
ด้วยเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย 

3.1.1   แผนงานน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคมุทางศุลกากร  
(1) โครงการจดัหาระบบตดิตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock ศปข. โครงการต่อเนื่อง 

3.1.2 โครงการเช่ือมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินคา้ด้วยเครื่อง x-Ray/ CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย ศปข. โครงการต่อเนื่อง 

๓.๒ พัฒนา 
การควบคุมทาง
ศุลกากรด้วย
การบรหิาร 
ความเสีย่ง 
 
 
 
 

3.2.1 โครงการน าระบบฐานข้อมลูการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) มาใช้ในงานศุลกากร สผภ. โครงการต่อเนื่อง 
3.2.2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ Local Profile ส านักงานศุลกากรและดา่นศุลกากร 

 
 
 
 
 

ศปข. โครงการต่อเนื่อง 
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เรื่อง/เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

แนวทาง 
การพัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด:  
- จ านวนรายการ
จับกุมด้านการ
ปกป้องสังคม 
เพิ่มขึ้นทุกป ี

๓.๓ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การควบคุม 
ทางศุลกากร 
ด้วยการพัฒนา
เครือข่ายข้อมลู
ข่าวสาร 

3.3.1 โครงการประสานความร่วมมือดา้นการบังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการศุลกากร 
เดิม โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากรด้านความรว่มมอืระหวา่งประเทศ (Cooperation on Information Exchange  
in Customs Matters Project) 

กสป. โครงการต่อเนื่อง 

3.3.2 โครงการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผดิทางศุลกากร (Fight Against Customs Fraud Operation) กสป. โครงการเพิม่เตมิ 

เรื่องที่ 4 : 
เพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
การจัดเก็บภาษ ี
โดยยดึหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

เป้าหมาย :  
เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีเป็นไปตาม
เป้าหมายและ 
สร้างความพึงพอใจ 
แก่ผู้เสยีภาษ ี
 

ตัวชี้วัด :  
จ านวนภาษีศุลกากร
สามารถจัดเก็บ 
ได้ตามเป้าหมาย 

๔.๑ ยกระดบั 
การบริหาร 
การจัดเก็บภาษี
อากร 

4.1.1 โครงการศึกษาแนวทางในการน าการปฏิบัติที่ดดี้านศุลกากรมาประยกุต์ใช้ในกรมศุลกากร กยผ. โครงการต่อเนื่อง 

๔.๒ สร้าง
มาตรฐาน  
ในการพิจารณา 
ด้านพิกัดอัตรา
ศุลกากรและ 
ถิ่นก าเนดิ 

4.2.1 โครงการการให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพาแก่หน่วยงานภายในกรมศุลกากร 
ทั้งในและนอกสถานท่ี 

กพก. โครงการเพิม่เตมิ 

๔.๓ สร้าง
มาตรฐานใน 
การพิจารณา
ด้านราคา
ศุลกากร 

4.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data กมพ. โครงการต่อเนื่อง 

เรื่องที่ 5 : 
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรและ 
การบริหารจัดการ
องค์กร  
 

๕.๑ พัฒนา
บุคลากร 
ให้มีคุณภาพ 
 
 
 

5.1.1 โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ 4) กบท. โครงการต่อเนื่อง 
5.1.2 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของบุคลากร กบท. โครงการต่อเนื่อง 
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เรื่อง/เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

แนวทาง 
การพัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

เป้าหมาย :  
เพื่อให้องค์กร 
มีคุณภาพ บุคลากร  
มีความเช่ียวชาญ 
คุณธรรมและ 
ความสุข สามารถ
ขับเคลื่อนกรม 
ศุลกากรให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วดั :  
- จ านวนข้อร้องเรียน
ลดลงทุกป ี
- จ านวนบุคลากร 
ที่มีความพึงพอใจ 
ในระบบบริหาร 
บุคคลไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรกรมศลุกากร
ทั้งหมด 
- จ านวนหลักสูตร 
ที่มีจัดทดสอบ 
หลังการอบรม 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ 

๕.๒ สร้าง
นวัตกรรม 
ให้เป็นองค์กร
แห่งการเรยีนรู ้

5.2.1 โครงการนวัตกรรมเราท าได้ (Innovation We Can) คณะท างานด าเนินการ
นวัตกรรม 

ของกรมศุลกากร 

โครงการต่อเนื่อง 

5.3 เสริมสร้าง
ความโปร่งใส 
ในองค์กร 

5.3.1 โครงการศลุกากรคณุธรรม กบท. โครงการต่อเนื่อง 
5.3.2 โครงการปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบในภาครัฐ กบท. โครงการต่อเนื่อง 
5.3.3 โครงการเสรมิสร้างเครื่องมือส าหรบัการด าเนินการทางวินัย กบท. โครงการต่อเนื่อง 
5.3.4 โครงการศึกษาการก าหนดสินบนและเงินรางวัลเพื่อให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ (ระยะที่ 2) กกม. โครงการเพิม่เตมิ 
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1.1.1 แผนงานพัฒนาระบบศูนยก์ลางการเช่ือมโยงข้อมูล ด้านการขนส่งและโลจิสตกิส์ 
ของประเทศ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

 
1.1 แผนระดับท่ี 1  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย 2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.4  โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
เป้าหมาย 2.2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

1.2 แผนระดับท่ี 2  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมาย ความสามารถด้านในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนย่อย 3.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายแผนย่อย ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ของประเทศไทยดีขึ้น 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก และศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ  
ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :    
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางท่ี 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

๓.๓.๒ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการค้าโลก 
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  1.3 แผนระดับท่ี 3 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 ในปี 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 

เรื่องที่ 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ (กบช.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : การจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window 
 2) ลักษณะโครงการ :    โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .................................................................................................. 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นายจักกฤช  อุเทนสุต 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 100328@customs.go.th  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : -   
โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๖๗ ๖๙๖๕  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : .นายกฤษฎา โสมนะพันธุ์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  12000000@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  107644@customs.go.th 
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 4865 
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2564 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2565 
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3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

ระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ หรือ Port 
Communities System : PCS ตามเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ที่กล่าวถึง 
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
ให้มีมาตรฐานเดียวกันตามแบบสากล และสร้างความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกทางการค้า
ระหว่างกันในภูมิภาคให้สะดวกรวดเร็วมากที่สุด เป็นศูนย์กลางการประสานงาน ออกแบบ พัฒนา
ระบบการให้บริการ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล การน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ของในประเทศ  
และต่างประเทศ และการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ  
และตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3  
(พ.ศ.2560-2564) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ซึ่งจัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564)  
โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 ที่จัดท าโดยส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กล่าวถึงระบบ Port Community System ไว้ในกลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์ โดยให้ขยายการเชื่อมโยงระบบ NSW ไปสู่ระบบ Port Community 
System ต่อไป ซึ่งถือเป็นภารกิจของระบบ NSW ที่จะต้องขยายการพัฒนาระบบส่วนกลาง  
ให้สามารถประสานงานการก ากับดูแลทั้งสินค้า ยานพาหนะ และการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบการขนส่ง 
ทั้งทางรถบรรทุก ทางเรือ ทางอากาศ และทางรถไฟ เพ่ือช่ วยเพ่ิมประสิทธิภาพการประสาน 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลตัวสินค้า และยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้า
ด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษและสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ  
ที่เกี่ยวข้องให้สามารถยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพียงครั้งเดียว แล้วข้อมูลเหล่านั้นถูกน าไปใช้ได้หลายครั้ง 
โดยหลายหน่วยงานก ากับที่เกี่ยวข้องได้อย่างอัตโนมัติ  จึงมีแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ที่ เกี่ยวข้องกับการน าเข้า -ส่งออก 
แบบบูรณาการของประเทศ ได้แก่ ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และทางรถไฟ รวมถึงช่องทางการค้า
ผ่านด่านชายแดน ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW)  
ทั้งรูปแบบ G2G B2G และ B2B รวมทั้งจัดท าระบบฐานข้อมูลกลาง ส าหรับการวิเคราะห์ประมวลผล
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่ งจะเป็นการช่วยผลักดันการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ส่งเสริม 
ให้ประเทศมีศักยภาพ การแข่งขันที่สูงขึ้นได้อีกทางหนึ่ ง ทั้งนี้ส าหรับกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากการวิเคราะห์ และศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการขนส่งผ่าน 
ท่าที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมานั้น พบว่ากระบวนการขนส่งผ่านท่าเรือที่ผู้ประกอบการพบปัญหามากที่สุด 
คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขอรับสินค้า ซึ่งมีเอกสารที่ส าคัญ คือ เอกสารใบสั่งปล่อย
สินค้า Delivery Order (D/O)  โดยปัจจุบันผู้ประกอบการ ยังใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษ 
ซึ่งต้องรับภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับเอกสารนี้จากสายเรือ ประกอบกับใช้เวลา  
ในการรอคิวเพื่อขอรับเอกสาร นานถึง 2-3 ชั่วโมง รวมไปถึงจะต้องเสียเวลาในการเดินทางน าเอกสาร 
D/O ดังกล่าวไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่การท่าเรือฯ เพ่ือเป็นหลักฐานในการช าระค่าภาระต่างๆ ก่อนที่รับ
สินค้าออกจากโกดังอีกด้วย ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงกระบวนการก่อนที่ผู้ประกอบการจะขอรับเอกสาร D/O 
ได้นั้น ยังมีความเกี่ยวข้องกับเอกสารอ่ืนๆ อีก เช่น เอกสารใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) เอกสาร
ค าขอการเปิด L/C ฯลฯ ซึ่งที่มีผู้เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร สายเรือ  กรมศุลกากร การท่าเรือฯ นับว่า
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เอกสารดังกล่าวฯที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการขนส่งผ่านท่าเรือ ซึ่งหากสามารถ
พัฒนาใบสั่งปล่อยสินค้า Delivery Order (D/O) และกระบวนการอ่ืนๆ เช่น กระบวนการรับช าระ 
ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว และท าให้กระบวนการท างาน
ของผู้ประกอบการเกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถลดข้อผิดพลาดในการคีย์ข้อมูล ลดเวลา 
และลดค่าใช้จ่ายได้อย่างแท้จริง 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือปรับลดกระบวนการ และลดระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งปล่อย

สินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- เพ่ือบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการเชื่อมโยงข้อมูล  

ด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อรับเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้าที่ส านักงานของตัวแทนสายเรือ 
- เพ่ือลดปัญหาการปลอมแปลงข้อมูลในเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้าเดิมที่เป็นกระดาษ 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

เอกสารใบสั่งปล่อยสินค้าแบบอิเล็กทรอนิส์ (Delivery Order: e-D/O) ที่พร้อมน าไป Implement ระบบ 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
อ านวยความสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าในกระบวนการขนส่ง
ทางเรือ 

ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- ระยะเวลาในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าลดลง เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดูข้อมูล 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ไดท้ันท ี 
- ต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจากไม่ต้องเดินทางไปยื่นหรือไปรับเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้า 

ที่ส านักงานของตัวแทนสายเรือ 
- ข้อมูลใบสั่งปล่อยสินค้าแบบอิเล็กทรอนิส์ (Delivery Order: e-D/O) นั้นมีความน่าเชื่อถือ 

เนื่องจากมีโอกาสปลอมแปลงได้ยาก 

ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- มีโครงสร้างข้อมูลเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Delivery Order: e-D/O) ทีเ่ป็น

มาตรฐานสากล 
- จัดท ารูปแบบและกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(Delivery Order: e-D/O) ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งกระบวนการแล้วเสร็จ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
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  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ศึกษากระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้า 
2 ประชุมหารือกับผู้ที่เก่ียวข้องกับเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้าทั้งหมด 
3 จัดท าโครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอกสารใบสั่งปล่อยสินค้า (e-D/O) ที่เป็น

มาตรฐานสากล 
4 จัดท ารูปแบบและกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้า

แบบอิเล็กทรอนิส์ (Delivery Order: e-D/O) ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งกระบวนการ 

5 จัดส่งโครงสร้างข้อมูลพร้อมทั้งรูปแบบ/กระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสาร
ใบสั่งปล่อยสินค้าแบบอิเล็กทรอนิส์ (Delivery Order: e-D/O) ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับรอง 

จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : สายเรือ/ตัวแทนสายเรือ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ตัวแทนออกของ 
ผู้ประกอบการท่าขนถ่ายสินค้า ผู้ ให้บริการรถบรรทุกขนส่งสินค้า ธนาคาร และหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษากระบวนการและขั้นตอน 
ที่เก่ียวข้องกับเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้า 

            

2. ประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เอกสารใบสั่งปล่อยสินค้าทั้งหมด 

            

3. จัดท าโครงสรา้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารใบสั่งปล่อยสินค้า (e-D/O)  
ที่เป็นมาตรฐานสากล 

            

4. จัดท ารูปแบบและกระบวนการ
เชื่อมโยงข้อมูลเอกสารใบสั่งปล่อย
สินค้าแบบอิเล็กทรอนิส์ (Delivery 
Order: e-D/O) ระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งกระบวนการ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. จัดส่งโครงสร้างข้อมูลพร้อมทั้ง
รูปแบบ/กระบวนการเชื่อมโยงข้อมูล
เอกสารใบสั่งปล่อยสินค้าแบบอิเล็ก
ทรอนิส์ (Delivery Order: e- D/O) 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรอง 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
_________________ 
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1.1.2 แผนงานการเช่ือมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืช (e-Phyto Certificate)  
ผ่าน ASEAN Single Window 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย 2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.4  โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
เป้าหมาย 2.2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

1.2 แผนระดับท่ี 2  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

เป้าหมายของแผนแม่บท ความสามารถด้านในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 
แผนย่อย 3.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายแผนย่อย ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ของประเทศไทยดีขึ้น 

แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก และศูนย์บริการโลจิสติกส์
ในรูปแบบต่าง ๆ  

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายของแผนแม่บท บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 
แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชน 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, 
Easier and Cheaper) 
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แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน 

กิจกรรม พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนโดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :    
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางท่ี 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

ข้อ ๓.๓.๒ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการค้าโลก     

1.3 แผนระดับท่ี 3 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 ในปี 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวยความ
สะดวกทางการค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ (กบช.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : การจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นายจักกฤช  อุเทนสุต 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 100328@customs.go.th    
โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๖๗ ๖๙๖๕  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรพสุข  วิจัยวรกิจ  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  106787@customs.go.th    
โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๖๗ ๗๕๓๔  
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ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน ๒๕๖๕   

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

การเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน ASEAN Single Window (ASW) ได้เริ่มมีการใช้งานจริงตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ATIGA e-Form D) เป็นเอกสารแรก จากนั้นอาเซียนจึงได้มีแผนงานในการเชื่อมโยงเอกสารอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม โดยปัจจุบันเอกสารที่ถูกก าหนดไว้ในแผนด าเนินการของอาเซียน แต่ยังไม่ได้มีการทดสอบ
อย่างเป็นทางการ คือ ใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Phyto Certificate ซึ่งใน
ส่วนของประเทศไทยเป็นใบรับรองที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร เพ่ือการรับรองการปลอดศัตรูพืช
ให้กับพืชและผลิตผลพืช ส าหรับส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยการเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto 
Certificate ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้มีการก าหนดอยู่ ในแผนงานของ  ASW ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความพร้อม สามารถทดสอบเชื่อมโยง
ข้อมูล e-Phyto Certificate ได้เป็นผลส าเร็จ และคาดว่าจะเป็นแผนงานของ ASW ในปีต่อ ๆ ไป 
เพ่ือให้การเชื่อมโยงข้อมูลด าเนินการได้อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ในส่วนของกรมศุลกากร มีหน้าที่  
ในการบริหารจัดการให้ระบบ National Single Window (NSW) รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว 
ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้ โดยการทดสอบหรือการเชื่อมโยงข้อมูล 
e-Phyto Certificate จะเสร็จสมบูรณ์ได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นส าคัญ    

2) วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือให้สามารถทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate กับประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นผลส าเร็จ 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

ระบบงานของกรมวิชาการเกษตร และระบบ NSW สามารถทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto 
Certificate ได้เป็นผลส าเร็จผ่าน ASEAN Single Window  

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
ระบบงานของประเทศไทยมีความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate กับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- ผู้ประกอบการ สามารถได้รับการรับรองพืชและผลิตผลพืชที่ส่งออก และน าเข้าไปยังประเทศ

สมาชิกอาเซียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการรับส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ e-Phyto 
Certificate เป็นการรับส่งระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท าให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 

- หน่วยงานภาครัฐ ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลใบรับรองฯ โดยการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการด าเนินการ และยังเป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการมากขึ้น 
เพราะสามารถได้รับข้อมูล e-Phyto Certificate มาตรวจสอบล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึงได้ 
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  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ประเทศไทยสามารถทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate ผ่าน ASEAN Single 
Window ได้เป็นผลส าเร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 เตรียมการระบบ NSW ให้พร้อมรองรับการทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล  
e-Phyto Certificate 

2 เตรียมการระบบกรมวิชาการเกษตร ให้พร้อมรองรับการทดสอบเชื่อมโยง
ข้อมูล e-Phyto Certificate 

3 จ าลองการทดสอบเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันภายในประเทศ ระหว่างระบบ 
กรมวิชาการเกษตรและระบบ NSW ได้เป็นผลส าเร็จ 

4 ทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate แบบ end-to-end  
กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย ๑ ประเทศ ได้เป็นผลส าเร็จ 

5 ทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล  e-Phyto Certificate แบบ Production Test  
กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย ๑ ประเทศ ได้เป็นผลส าเร็จ 

จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการน าเข้า/ส่งออก เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : การทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate จะ

ด าเนินการในนามของประเทศไทย ซึ่งสามารถทดสอบแบบครอบคลุมการรับส่งข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 

 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เตรียมการระบบ NSW ให้พร้อม
รองรับการทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-
Phyto Certificate 

            

2. เตรียมการระบบกรมวิชาการ
เกษตร ให้พร้อมรองรับการทดสอบ
เชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. จ าลองการทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล
ร่วมกันภายในประเทศ ระหว่างระบบ
กรมวิชาการเกษตรและระบบ NSW 
ได้เป็นผลส าเร็จ 

            

4. ทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto 
Certificate แบบ end-to-end กับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย  
๑ ประเทศ ได้เป็นผลส าเร็จ 

            

5. ทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto 
Certificate แบบ Production Test 
กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย 
๑ ประเทศ ได้เป็นผลส าเร็จ 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณ 800,000 บาท 

แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

งบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   
    ก. NSW Operator ๘๐๐,๐๐๐.- โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ

การจัดตั้งการให้บริการระบบ NSW 
ซึ่งกรมศุลกากรให้สิทธิด าเนินการ
ระบบ NSW แก่ NSW Operator 
แล้ว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

หมายเหตุ : เบิกจ่ายงบประมาณโดยกรมวิชาการเกษตร อ้างอิงตาม โครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อน
กิจกรรม (Big Rock) จ านวนเงิน 42.2 ล้านบาท 

_________________ 
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1.1.3 แผนงานการปรับปรุงระบบติดตามสถานะการเชื่อมโยงข้อมูล (NSW e-Tracking)  
เพ่ือรองรับการตรวจสอบเอกสารที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศผ่าน ASEAN Single Window 

 
ส่วนที ่1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย 2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.4  โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
เป้าหมาย 2.2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

1.2 แผนระดับท่ี 2  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมาย ความสามารถในด้านการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนย่อย 3.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายแผนย่อย ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ของประเทศไทยดีขึ้น 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก และศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ  
ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนา  พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :    
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางท่ี 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

๓.๓.๒ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการค้าโลก 
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1.3 แผนระดับท่ี 3 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 ในปี 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 
เรื่องที่ 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวยความ
สะดวกทางการค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ (กบช.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : การจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นายจักกฤช  อุเทนสุต 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 100328@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : -   
โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๖๗ ๖๙๖๕  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรพสุข  วิจัยวรกิจ  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  106787@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๖๗ ๗๕๓๔   
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน ๒๕๖๕   
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3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

ระบบติดตามสถานะการเชื่อมโยงข้อมูลบนเว็บไซต์ NSW หรือระบบ NSW e-Tracking  
ได้เปิดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใช้งานตั้งแต่มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ 
NSW อย่างเป็นทางการ โดยมีการปรับปรุงระบบเพ่ือรองรับข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงเพ่ิมขึ้นมา 
อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังเป็นการติดตามผลการรับส่งข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนภายในประเทศเท่านั้น 
จากนั้นในปี 2561 ระบบได้รับการปรับปรุงให้สามารถติดตามสถานะการรับส่งข้อมูลหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้าอาเซียน (ATIGA e-Form D) กับประเทศสมาชิกอาเซียน และในปี 2562 ได้เพ่ิมเติม
ช่องทางให้ติดตามสถานะการรับส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ ที่เรียกว่า NSW e-Tracking on 
Mobile ซึ่งรองรับการใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS อย่างไรก็ตาม อาเซียนมีแผนงาน
ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่มากขึ้น เช่น ใบขนสินค้าอาเซียน (ASEAN Customs Declaration 
Document: ACDD) และใบรับรองสุขอนามัยพืช (e-Phyto Certificate) เป็นต้น และจะมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างข้อมูลใหม่ทั้งหมด รวมถึงข้อมูล ATIGA e-Form D ที่มีการใช้งานจริง
แล้วด้วย ส่งผลให้ระบบ NSW e-Tracking ทั้งบนเว็บไซต์ NSW และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ต้องได้รับการ
ปรับปรุงให้ติดตามข้อมูลตามโครงสร้างใหม่ที่รับส่งกับประเทศสมาชิกอาเซียนผ่าน ASEAN Single 
Window ได้ รวมถึงรองรับส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับต่างประเทศผ่านช่องทางอ่ืนในระยะยาวด้วย     

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือให้สามารถติดตามสถานะการรับส่งข้อมูล ACDD ที่มีการเชื่อมโยงจริงแล้วได้ 
- เพ่ือให้สามารถติดตามสถานะการรับส่งข้อมูล ATIGA e-Form D ที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ
กระบวนการเพ่ิมเติมได้ 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

ระบบ NSW e-Tracking สามารถรองรับการติดตามสถานะการเชื่อมโยงข้อมูล ACDD และ 
ATIGA e-Form D รวมถึงกระบวนการรับส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้  

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
ผู้ใช้บริการระบบ NSW e-Tracking สามารถติดตามสถานะการรับส่งข้อมูลได้ทั้งบนเว็บไซต์ NSW 
และบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- เจ้ าหน้าที่ กรมศุลกากรที่ เกี่ ยวข้อง  สามารถติดตามสถานะการรับส่ งข้อมูล  ACDD  

เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับรับข้อมูลมาใช้ประกอบการบริหารความเสี่ยงได้  
- ผู้ประกอบการสามารถติดตามสถานะการรับส่งข้อมูลกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเตรียมการหรือสนับสนุนการด าเนินพิธีการศุลกากรได้   

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- ระบบ NSW e-Tracking บนเว็บไซต์ NSW และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถรองรับการติดตาม
สถานะของข้อมูลเพิ่มเติม ที่รับส่งกับประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่าน ASEAN Single Window ได ้
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมส าหรับใช้ปรับปรุงระบบ NSW e-Tracking  
2 ระบบ NSW e-Tracking พร้อมส าหรับการทดสอบติดตามสถานะ 

การเชื่อมโยงข้อมูล ACDD 
3 ระบบ NSW e-Tracking พร้อมส าหรับใช้งานจริงการติดตามสถานะ 

การเชื่อมโยงข้อมูล ACDD 
4 ระบบ NSW e-Tracking พร้อมส าหรับการทดสอบติดตามสถานะ 

การเชื่อมโยงข้อมูล ATIGA e-Form D และกระบวนการที่เกี่ยวข้องตาม
โครงสร้างใหม่ 

5 ระบบ NSW e-Tracking พร้อมส าหรับใช้งานจริงการติดตามสถานะ 
การเชื่อมโยงข้อมูล ATIGA e-Form D และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 
ตามโครงสร้างใหม่ 

จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการน าเข้า/ส่งออก เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ระบบ NSW e-Tracking จะครอบคลุมการใช้งานส าหรับ
ติดตามสถานะการเชื่อมโยงข้อมูลที่รับส่งกับต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร  
และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 

 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เตรียมความพร้อมระบบ
คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ปรับปรุงระบบ 
NSW e-Tracking 

            

2. ทดสอบระบบ NSW e-Tracking 
ส าหรับการติดตามสถานะการเชื่อมโยง
ข้อมูล ACDD 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. เตรียมความพร้อมส าหรับการใช้งาน
จริงระบบ NSW e-Tracking ในการ
ติดตามสถานะการเชื่อมโยงข้อมูล 
ACDD และเปิดใช้งานระบบในการ
ติดตามสถานะการเชื่อมโยงข้อมูล 
ACDD อย่างเป็นทางการ 

            

4. ทดสอบระบบ NSW e-Tracking 
ส าหรับการติดตามสถานะการเชื่อมโยง
ข้อมูล ATIGA e-Form D และ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างใหม่ 

            

5. เตรียมความพร้อมส าหรับการ 
ใช้งานจริงระบบ NSW e-Tracking  
ในการติดตามสถานะการเชื่อมโยงข้อมูล 
ATIGA e-Form D และกระบวนการ 
ที่เก่ียวข้องตามโครงสร้างใหม่ และเปิด
ใช้งานระบบในการติดตามสถานะ 
การเชื่อมโยงข้อมูล ATIGA e-Form D 
และกระบวนการที่เกี่ยวข้องตาม
โครงสร้างใหม่อย่างเป็นทางการ 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   
    ก. NSW Operator ๘๐๐,๐๐๐.- โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งการให้บริการ

ระบบ NSW ซึ่งกรมศุลกากรให้สิทธิด าเนินการระบบ 
NSW แก่ NSW Operator แล้ว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

_________________ 
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1.1.4 แผนงานศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) 
1.1.4 (1) โครงการศึกษาพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ e-Commerce 

(Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP) 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
เป้าหมาย  
2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  
4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
       4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

1.2 แผนระดับท่ี 2 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพรัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 
แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิต
ประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง 
(Faster, Easier and Cheaper) 
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน  

กิจกรรมที่ 1.3 พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนโดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้ 
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1.3 แผนระดับท่ี 3 
 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 

เรื่องท่ี 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวก
ทางการค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .................................................................................................. 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นายผาสุข เชยชม 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 101631@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   -   
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 25-7706 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : . นายจริยวัฒน์ อัครธนนันท์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :    107012@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   -  
โทรศัพท์ : ..  038-468-090                                                                                    
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :    ตุลาคม 2564 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :     กันยายน 2565 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

ตามแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มอบหมายให้
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ด าเนินโครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย 
(Simplified Service) เพ่ือศึกษาข้อจ ากัดด้านพิธีการศุลกากรที่มีผลต่อผู้ประกอบการ 

กรมศุลกากร ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานศึกษาและพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่าย
ส าหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure: SeCCP) ตามค าสั ่ง
กรมศุลกากร ที่ 138/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยคณะท างานฯ ได้ด าเนินการศึกษา
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ภายใต้หัวข้อเรื่อง “พิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce 
Customs Procedure : SeCCP)” และมีข้อเสนอแนวคิดที่จะปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้น าเข้าสินค้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยให้ผู้น าของเข้า
ประเมินตนเองล่วงหน้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของกรมศุลกากร เพ่ือให้ผู้น าเข้า
ประเมินภาระภาษีล่วงหน้าได้  

 2) วัตถุประสงค ์:  
เพ่ือการจัดท ารูปแบบของระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ e-Commerce (Simplified  
e-Commerce Customs Procedure : SeCCP) 

 3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

มีการให้บริการระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ e-Commerce เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ในการประเมินภาระภาษีอากรล่วงหน้า แก่ผู้น าเข้าสินค้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
- เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทางศุลกากรส าหรับ e-Commerce ในการน าเข้าสินค้า 

ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วขึ้น  
- เพ่ิมความเป็นธรรมในการจัดเก็บรายได ้
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรมศุลกากร  

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
ผู้น าเข้าสามารถประเมินภาระภาษีอากรที่ต้องช าระได้ล่วงหน้า 

   ง.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ  
- มีระบบการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ e-Commerce ส าหรับผู้น าเข้าสินค้าทาง
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศในการประเมินภาระภาษีอากรล่วงหน้า  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

3 มีการจัดท าระบบการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ e-Commerce 

5 มีการด าเนินการทดสอบการใช้ระบบฯ และระบบพร้อมใช้งาน 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : บริษัทผู้น าเข้า และผู้ประกอบการขนาดเล็กและผู้บริโภค 
    รายย่อยที่น าเข้าสินค้าในรูปแบบ e-Commerce 
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4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าระบบการให้บริการศุลกากร
แบบเรียบง่ายส าหรับ e-Commerce 
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ศทส.) และคณะท างานฯ 
ประสานความร่วมมือกัน 

            

2. ทดสอบระบบการให้บริการ
ศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ  
e-Commerce โดยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
_________________ 
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1.1.5 โครงการศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า  
รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
เป้าหมาย 1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  

      ๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  เพ่ือเป็นศูนย์กลางการคมนาคม  
การขนส่ง การกระจายสินค้า และการค้าการลงทุน โดยการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและ
โครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เพ่ือรองรับการขนส่งและโลจิสติกส์
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาและบูรณาการการใช้ท่าอากาศยานหลัก
ในส่วนกลางและท่าอากาศยานในส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับการเชื่อมโย งโครงข่าย 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

  2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่
จ าเป็น  

๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐเป็นผู้อ านวยความสะดวก ก าหนดกติกา 
ในการแข่งขันให้เกิดความเป็นธรรมแก่การด าเนินธุรกิจทั้งในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะ 
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิต 
การค้า การบริการ และสามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน  
การประกอบธุรกิจ การแข่งขันระหว่างประเทศ รวมทั้งการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ  
ในข้อกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม 

๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่ จ า เป็น ออกแบบกฎหมายที่ รอบคอบรัดกุม 
เพ่ือแก้ปัญหาอย่างตรงจุดให้มีความสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม นอกจากนั้น ในการตรากฎหมาย 
ต้องด าเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
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จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและ 
การวิเคราะห์ต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย  
ทุกขั้นตอน รวมทั้งจัดให้มีการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมาย และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.2 แผนระดับท่ี 2  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
ประเด็น โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  

เป้าหมาย  ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น  
แผนย่อย ๓.๑ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายแผนย่อย  ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

แนวทางการพัฒนา ๗) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ 
ในรูปแบบต่าง ๆ  ที่สอดรับกับความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ
และสอดรับกับรูปแบบการค้าระหว่างประเทศในอนาคต  

ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  

แผนย่อย ๓.๑ แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย  เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม  

แนวทางการพัฒนา ๑) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณอย่างเหมาะสม ปรับปรุงบทบาทและ
กลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการ
ก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด า เนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว  

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  

อยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ และการลงทุน
ในภูมิภาค 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 

 มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง :  
มติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร :  
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เรื่องท่ี 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวยความ
สะดวกทางการค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นางกิจจาลักษณ์  ศรีนุชศาสตร์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 103214@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
โทรศัพท์ : 0 2134 1224 
โทรสาร :  0 2134 1260  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิดา ไชยผล  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  108068@customs.go.th   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 
โทรศัพท์ : 097-248-8916 
โทรสาร :  -   
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2564 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :  กันยายน 2565   

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

พ้ืนที่ส าหรับการกระจายสินค้า (Zone 3) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ส าหรับประกอบกิจการกระจายสินค้าภายใต้
การขนส่งหลายรูปแบบ และเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า 
ของภูมิภาค อย่างไรก็ดี การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ พ้ืนที่ดังกล่าวในปัจจุบัน กลับมีเพียงการปฏิบัติ
พิธีการศุลกากรน าเข้า เฉพาะกรณีของที่น าเข้ามาทางด่านศุลกากรอ่ืน ซึ่งมิใช่ทางท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ประกอบกับบทบัญญัติในหมวด ๗ ว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ส าหรับของที่ขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation)  
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ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งบังคับใช้กับพ้ืนที่ดังกล่าว ไม่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ อาทิ รูปแบบพิธีการศุลกากรที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน
ไม่มีความหลากหลาย ข้อจ ากัดทางกฎหมายที่ท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถรวมของต่างประเภท  
ไว้ในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน และไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่างการขนส่ง  
ทางบกและทางอากาศได้โดยง่าย จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนในการ
ด าเนินงานสูง และไม่สามารถบริหารต้นทุนทางโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อธิบดีกรมศุลกากร
จึงได้มีด าริเห็นควรให้มีการด าเนินการจัดท าร่างประกาศกรมศุลกากรเพ่ือรองรับการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าและเพ่ิมศักยภาพ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สสภ. ได้ด าเนินการจัดท า “ร่างประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า  
ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กมพ. 
กกม. กสอ. และ ศทส. เพ่ือใช้บังคับแทนความในหมวด ๗ ของประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 
และจัดท าร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับพิธีการศุลกากร ณ ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า  
ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือปรับปรุงกระบวนงานศุลกากรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น สามารถลดต้นทุนการด าเนินงานและต้นทุนทางโลจิสติกส์
ของผู้ประกอบการ สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้น าของเข้า - ผู้ส่งออกในการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากร ณ ที่ท าการศุลกากรเพียงแห่งเดียว เป็นต้น  

ในการนี้ สสภ. จึงจัดท าโครงการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า รองรับการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) เพ่ือให้การบริการทางศุลกากรสามารถ
ตอบสนองความต้องการต่อผู้ประกอบการให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2) วัตถุประสงค์ :  

  เพ่ือให้การด าเนินงานศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
ตอบสนองความต้องการต่อผู้ประกอบการให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีศูนย์กระจายสินค้าที่สามารถรองรับ 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สามารถเชื่อมโยงการขนส่งทางบก ทางน้ าและทางอากาศ และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได ้

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- ผู้ประกอบการสามารถบริหารต้นทุนทางโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ 

เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นได้ 
- ผู้น าของเข้า - ผู้ส่งออกได้รับบริการทางศุลกากรที่สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากสามารถปฏิบัติ 

พิธีการศุลกากรได้ ณ สถานที่ท าการของศุลกากรเพียงแห่งเดียว 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
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- กรมศุลกากรสามารถใช้ประโยชน์จากท าเลที่ตั้งของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในการสนับสนุนให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคและ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายโลจิสติกส์ของโลก ซึ่งจะส่งผลให้ดัชนีความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านโลจิสติกส์ (Logistic Performance Index : LPI) ของประเทศไทยดีขึ้น  

- กรมศุลกากรต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม
กิจกรรมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพ่ือให้การควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพและ  
การให้บริการทางศุลกากรที่อยู่ในลักษณะ Manual เปลี่ยนแปลงไปสู่การให้บริการที่เป็นดิจิทัล 
(Digital Customs) มากยิ่งขึ้น 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
- ประกาศใช้ประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ      

ศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
- ร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับพิธีการศุลกากร ณ ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า ส านักงาน

ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- ประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติส าหรับพิธีการศุลกากร ณ ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า      

ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้าระยะที่ 1 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอนด าเนินการ
ตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ 1 ของแผนปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  
2 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ 2 ของแผนปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  
3 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ 3 - 5 ของแผนปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  
4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า 

ระยะที่ 1 ต่อคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาหาแนวทาง/มาตรการแก้ไขร่วมกัน 
5 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : กรมศุลกากร/ ผู้ประกอบการขนส่ง / ผู้น าของเข้า – ผู้ส่งของออก 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
    ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : พ้ืนที่ส าหรับการกระจายสินค้า (Zone 3) ส านักงานศุลกากร  
    ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารคลังสินค้าที่ 4) 

 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาร่างระเบียบ
ปฏิบัติส าหรับพิธีการศุลกากร  
ณ ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจาย
สินค้า ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้า 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนมีการ
ประกาศใช้ 

            

2. จัดประชุมคณะท างานเตรียมความ
พร้อมในการเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ส าหรับการกระจายสินค้า (Zone 3) 
ณ อาคารคลังสินค้า 4 เขตปลอดอากร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจในการปฏิบัติตามประกาศ
กรมศุลกากรว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า 
ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ  

            

3. พิจารณาค าขอพร้อมคุณสมบัติของ
ผู้ประสงค์เป็นผู้ด าเนินกิจการศูนย์ 
บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าและ
ผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้า 

            

4. เข้าตรวจสอบสถานที่ประกอบ
กิจการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ส าหรับ
ด าเนินกิจการของผู้ด าเนินกิจการศูนย์ 
บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าและ
ผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้า และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

   
 
 

  
 
 
 
 

       

5. ย้ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน             
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

คอมพิวเตอร์ และระบบต่าง ๆ เข้า
พ้ืนที่ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจาย
สินค้า และเริ่มปฏิบัติงาน (ระยะที่ 1) 

 

6. รวบรวมปัญหา/อุปสรรคและรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานศูนย์บริการ
ศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้าระยะที่ 1 
ต่อคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาหา
แนวทาง/มาตรการแก้ไขร่วมกัน 

   
 
 
 

         

7. ปฏิบัติงานตามแนวทาง/มาตรการ
ที่พิจารณาร่วมกัน (ระยะที่ 2) 

            

8. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
_________________ 
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1.2.1 โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  
และเอกสารการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบการ 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 4.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า

ของภูมิภาค 
 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  

นโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย ข้อ 5.7.3 การส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 78  

 มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง :  
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National - e Payment)  
 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 
เรื่องที่ 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม (สลข.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง   จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .................................................................................................. 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวิศณุ  วัชราวนิช 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   - 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : 102261@customs.go.th  
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-7698  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติมา  ปรีชญางกูร 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  64100000@customs.go.th   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : 103609@customs.go.th   
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-7650  
โทรสาร :  0 2667 6910  

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญญาภา  อินทรบุรี 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  64100000@customs.go.th   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : 106936@customs.go.th   
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-7476    
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  กรกฎาคม 2564 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2565  
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3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

 สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) 
และนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ ากระทรวงการคลัง  
ที่ต้องการให้การรับช าระเงินเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 100 ซึ่งกรมศุลกากรมีการรับช าระ
ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อ่ืน และ/หรือเงินประกันผ่านระบบ e-Payment โดยวิธีตัดบัญชี
ผู้ประกอบการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และมีการพัฒนาระบบการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารและตัวแทนรับช าระ (Bill Payment) เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการรับช าระเงินให้รองรับผู้ประกอบการและประชาชนทุกกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 
เป็นต้นมา โดยผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเองที่สถานประกอบการ  
โดยไม่ต้องเดินทางมารับใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากร. 
 จากผลการด าเนินงานที่ผ่าน สถิติการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่ พิมพ์ผ่านระบบติดตาม
สถานะการผ่านพิธีการ (e-Tracking) เฉลี่ยประมาณ 230,000 ฉบับต่อเดือน และมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจะส่งผลให้ผู้ประกอบการบางกลุ่มไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร  
ประกอบกับยังคงมีผู้ประกอบการบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวได้  
เช่น บุคคลธรรมดาที่มีการน าเข้าส่งออกเป็นครั้งคราว เช่น การน าเข้าทางไปรษณีย์ การช าระค่าปรับ 
ค่าขายของกลาง เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้ง่ายและสะดวก
ยิ่งขึ้น และรองรับผู้น าเข้า-ส่งออกให้ครอบคลุมผู้ประกอบการทุกกลุ่ม กรมศุลกากรจึงมีความจ าเป็น 
ที่จะต้องมีการพัฒนาระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Payment โดยตรง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการพิมพ์เอกสารช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นการลดระยะเวลา  
และค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการและน าไปสู่การเป็นระบบ e-Payment อย่างเต็มรูปแบบ 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและประชาชน ที่มีธุรกรรมการน าเข้า-ส่งออก สามารถ

เข้าถึง และประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับกรมศุลกากร 
- เพ่ิมความโปร่งใสในการรับช าระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ลดโอกาสการทุจริตจากการรับเงินสด 

และประพฤติมิชอบจากการใช้อ านาจและดุลยพินิจในต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพ่ือเรียกรับเงิน
แลกกับการอ านวยความสะดวก 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- กรมศุลกากรมีระบบการรับช าระเงินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับการใช้งาน
เทคโนโลยีที่ขยายวงกว้างขึ้นในปัจจุบัน และเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ  

- ผู้ประกอบการทุกกลุ่มสามารถพิมพ์เอกสารการช าระเงินและใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้
ที่สถานประกอบการ  
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  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- ผู้ประกอบการมีการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคารหรือตัวแทนรับช าระเพ่ิมมากขึ้น 

สามารถประหยัดเวลา ลดขั้นตอน และลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับกรมศุลกากรและธนาคาร 
    - ประหยัดต้นทุนของกรมศุลกากรในการพิมพ์เอกสารการช าระเงินและใบเสร็จรับเงิน   

 ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- อ านวยความสะดวกผู้ประกอบการทุกกลุ่ม สามารถพิมพ์เอกสารการช าระเงินและใบเสร็จรับเงิน

ได้ด้วยตนเอง 
- ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการเดินทางมาติดต่อกับกรมศุลกากร 
- กรมศุลกากรสามารถลดภาระการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้ผู้ประกอบการ และลดต้นทุนในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
- เพ่ิมศักยภาพให้ระบบช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100% ได้ในอนาคต 
- เพ่ิมความโปร่งใสในการรับช าระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ลดโอกาสการทุจริตจากการ 

รับเงินสด และประพฤติมิชอบจากการใช้อ านาจและดุลยพินิจในต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เพ่ือเรียกรับเงินแลกกับการอ านวยความสะดวก 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ ๕ ระดับ 
- มีระบบการพิมพ์เอกสารการช าระเงินและใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ประกอบการ
สามารถพิมพ์ได้เองที่สถานประกอบการ  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา รวมถึง 
2 มีการศึกษา และวิเคราะห์ระบบ พร้อมการออกแบบระบบงาน/ 

น าเสนอผู้ใช้งาน 
3 พัฒนาระบบตามข้อก าหนดและตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
4 ทดสอบระบบ 
5 อบรมการใช้ระบบ/ส่งมอบ 

 จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้น าเข้า/ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ ธนาคารหรือตัวแทน 
รับช าระ ฯลฯ 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
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   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ………ส านักงานศุลกากร/ด่านศุลกากรทั่วประเทศ…………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา             
2. ศึกษา และวิเคราะห์ระบบ             
3. ออกแบบระบบงาน/น าเสนอผู้ใช้งาน             
4. พัฒนาระบบตามข้อก าหนด 
และตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

            

5. ทดสอบระบบ             
6. อบรมการใช้ระบบ/ส่งมอบงาน             

หมายเหตุ มีการด าเนินการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการ (Specification) ในช่วง ก.ค. - ก.ย. 64 
 
 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

ใช้งบประมาณในปี พ.ศ. 2565 จ านวน 9,406,700 บาท 

แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง 9,406,700  
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

งบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   

_________________ 
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1.2.2 โครงการการพัฒนาหน้าจอสืบค้นข้อหารือเกีย่วกับสิทธปิระโยชนท์างอากร (TICS CLICK) 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ        
ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
ประเด็น (๒๐) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี            
มาประยุกต์ใช้ 

แผนย่อย แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง            
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
  แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 

เรื่องที่ 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวยความสะดวก
ทางการค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .........................................-......................................................... 
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2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นางกฤติกา  ปั้นประเสริฐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 82000000@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : 82000100@customs.go.th 
โทรศัพท์ :0 2667 6011  
โทรสาร :  0 2667 6948   

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญสุดา  เข็มทอง 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  82050200@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  82050000@customs.go.th 
โทรศัพท์ : .0 2667 6534   
โทรสาร :  0 2667 6948  
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2564  
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2565 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

ตามที่ประเทศไทย มีวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือโมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน์ที่เรียกว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศรองรับกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงในศตวรรษ       
ที่ 21 โดยเน้นไปยังการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีผ่านนโยบาย Thailand 4.0          

กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร ซึ่งมีภารกิจหลักในการก าหนดแนวทางหรือ
มาตรการด้านสิทธิประโยชน์ทางอากร และด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์
ทางอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และสิทธิประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรแก่ผู้ประกอบการ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าควรน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ทางอากร เพื่อให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางอากร
ได้อย่างถูกต้องและก้าวทันต่อการแข่งขันทางการค้าโลก โดยพัฒนาหน้าจอการสืบค้นข้อหารือ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางอากร (TICS CLICK) ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บุคลากรทุกหน่วยงานตลอดจนผู้บริหาร และผู้สนใจ สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการตอบข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางอากรของกรมศุลกากรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด และน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจให้เหมาะสม ถูกต้อง ซึ่งจะเป็น
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การช่วยลดระยะเวลาการท างานที่ซ้ าซ้อนและท าให้หน่วยงานภาครัฐมีการบูรณาการร่วมกันในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เพ่ือพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
ให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” ต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือให้กรมศุลกากรมีช่องทางสืบค้นข้อมูลข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางอากร ที่เข้าถึงได้ 
อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถรองรับการให้บริการได้       
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

กรมศุลกากรมีช่องทางสืบค้นข้อมูลข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางอากร ที่ เข้าถึงได้          
อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถรองรับการให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
หน้าจอส าหรับสืบค้นข้อมูลข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางอากร ที่สามารถรองรับการ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาครัฐในการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ทางอากร และเพ่ิม
ความถูกต้องในการใช้สิทธิประโยชน์ทางอากรของผู้ประกอบการ  

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 

- มีหน้าจอส าหรับสืบค้นข้อมูลข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางอากรบนระบบอินเตอร์เน็ต 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้ าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ออกแบบหน้าจอการใช้งานภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 
2 รวบรวมรายละเอียดเนื้อหาข้อหารือให้เรียบร้อย                             

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
3 จัดท าเนื้อหาข้อหารือให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร PDF ให้เรียบร้อย                                

ภายในเดือนพฤษภาคม 2565  
4 ประสานงานกับ ศทส. เพ่ือน าข้อมูลลงในระบบอินเตอร์เน็ต 

ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 
5 สรุปและประเมินผลการด าเนินการเสนอผู้บริหาร 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : พนักงานศุลกากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ  
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 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ กรมศุลกากร  
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : กรมศุลกากร 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ออกแบบหน้าจอการใช้งาน             

2. รวบรวมรายละเอียดเนื้อหาข้อหารือ             

3. จัดท าเนื้อหาข้อหารือ ให้อยู่ใน
รูปแบบเอกสาร PDF 

            

4. ประสานงานกับ ศทส. เพ่ือน าข้อมูล   
ลงในระบบอินเตอร์เน็ต 

            

5. สรุปและประเมินผลการด าเนินการ
เสนอผู้บริหาร 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
_________________ 
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1.3.1 โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส 

4.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค 

1.2 แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   

ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ  
เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ 
แผนงานที่ 1 ก าหนดช่องทางการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม เพ่ือให้ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
- จัดเตรียมความพร้อมในการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านทรัพยากร ด้านการจัดบริการ และ 

ด้านเทคโนโลยี 

ด้านกฎหมาย 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย
หรือกฎที่มีความส าคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

1. ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
- ให้หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการตามกฎหมายจัดให้มีช่องทางให้ประชาชนทั่วไป หรือ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย 
รวมทั้งมีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย 
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1.3 แผนระดับท่ี 3 

        กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
พ.ร.บ. ศุลกากร/ประกาศกรมศุลกากร/ค าสั่งกรมศุลกากร 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร :  
เรื่องที่ 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับงานศุลกากร 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม (สลข.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..-....................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวิศณุ วัชราวนิช 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   64000000@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 

 โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-7698 
โทรสาร :  0 2667 6907 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวดวงกมล ขอพงษ์ไพบูลย์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   107535@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 

 โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-7999 
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม 2564 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :    กันยายน 2565 
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3.2 รายละเอียดโครงการ 
 1) หลักการและเหตุผล :  

 ปัจจุบันกรมศุลกากรก าลังด าเนินการปฏิรูปกระบวนการท างานด้านศุลกากร ให้มีความโปร่งใส 
เป็นธรรม และมีความคล่องตัวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและให้เป็นไปตามมาตรฐานศุลกากร
โลก อันเป็นการก้าวเข้าสู่ Customs 4.0 กรมศุลกากรตระหนักดีว่าการสร้างกลไกความร่วมมือที่ดี 
ในการท างานระหว่างกรมศุลกากรกับภาคเอกชนถือเป็นภารกิจหลักในการปฏิรูปกระบวนการ
ท างานของกรมศุลกากร เมื่อปีงบประมาณ 2560 จึงได้จัดท าโครงการ “พันธมิตรศุลกากร 
(Customs Alliances)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารระหว่างภาคเอกชน
กับกรมศุลกากร ในการให้ค าแนะน าติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาและสร้างความชัดเจน  
ลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆทั้งปัญหาเชิงนโยบาย  และปัญหาหน้างานปกติ อาทิ พิธีการศุลกากร 
พิกัดอัตราศุลกากร ราคา ถิ่นก าเนิด กฎหมายศุลกากร สิ ทธิประโยชน์  และปัญหาอ่ืนๆ  
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากส่วนกลาง (Account Officer Center : AOC) ท าหน้าที่ติดต่อ
ประสานกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของแต่ละพ้ืนที่ (Account Officer Expert) เพ่ือแก้ปัญหาและ 
ให้ค าปรึกษาอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ประหยัดเวลา 
และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินพิธีการทางศุลกากร ตลอดจนได้น า 12 มาตรการ
ส าคัญมาเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินงาน อันเป็นการสร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้แก่
ผู้ประกอบการ  
 ส าหรับโครงการดังกล่าว ในระยะแรกเริ่มน าร่องกับ 8 กลุ่มพิกัดสินค้าที่มีการน าเข้าและ
ส่งออกที่พบปัญหามากสุด ได้แก่ รหัสพิกัดในหมวด 07 : สินค้าเกษตร , รหัสพิกัดในหมวด 30 : สินค้า
เภสัชกรรม , รหัสพิกัดในหมวด 39 : สินค้าพลาสติก , รหัสพิกัดในหมวด 72 : สินค้าเหล็ก,  
รหัสพิกัดในหมวด 73 : สินค้าผลิตภัณฑ์จากเหล็ก, รหัสพิกัดในหมวด 84 : สินค้าเครื่องจักร ,  
รหัสพิกัดในหมวด 85 : สินค้า IT และรหัสพิกัดในหมวด 87 : สินค้ายานพาหนะ ทั้งนี้คณะท างาน
พันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances Team) ได้เดินสายเข้าพบกับภาคเอกชนและสมาคมธุรกิจ 
การค้าต่างๆ มากว่า 18 แห่ง เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการฯ สร้างความความรับรู้ความเข้าใจ  
พร้อมหารือรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และร่วมกันแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ 
โครงการ “พันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)” ได้เปิดการรับลงทะเบียนเป็นสมาชิก 
ในระยะแรกจ านวน 325 รายและในระยะที่ 2 จ านวน 129 ราย รวมมีสมาชิกท้ังสิ้น 454 ราย 
 ส าหรับปีงบประมาณ 2564 “โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliance)”  
จะน าผลการด าเนินการที่ผ่านมาประเมินและท าการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง  
เป็นการด าเนินโครงการในเชิงรุกไปสู่ส่วนภูมิภาค เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและการประสานงาน
อย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชนให้กว้างขวางมากขึ้น เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
อ านวยความสะดวกทางการค้า ปกป้องสังคม และเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และนโยบายรัฐบาลที่มุ่ ง เน้นการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในหน่วยงานภาครัฐ การคอรัปชั่นนับเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ การค้า การลงทุน 
และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังวิสัยทัศน์กรมศุลกากรที่ว่า “องค์กร 
ที่มุ่งม่ันให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยง 
การค้าโลก” และให้สอดรับกับอัตลักษณ์คุณธรรมกรมศุลกากร ที่ว่า “รับผิดชอบ สุจริต  
จิตบริการ” อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรมศุลกากร โดยการผ่านพันธมิตรศุลกากร 
อีกทางหนึ่งด้วย 
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2) วัตถุประสงค์  
- เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารระหว่างภาคเอกชนกับกรมศุลกากรโดยสร้างภาคีเครือข่าย 

ผ่านพันธมิตรศุลกากร 
- ประสานงาน แก้ไขปัญหาและสร้างความชัดเจน ลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆทั้งปัญหา 

เชิงนโยบายและปัญหาหน้างานปกติ อาทิ พิธีการศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ราคา ถิ่นก าเนิด 
กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์ และปัญหาอ่ืนๆ 

- เพ่ือแก้ปัญหาและ ให้ค าปรึกษาอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างาน ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย 

- การสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :    

มีสมาชิกพันธมิตรศุลกากร และช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
มีการประสานงานแก้ไขปัญหา ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อันเป็น 
การเพ่ิมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกันแก้ปัญหาและสร้างความโปร่งใส  
ในการด าเนินพิธีการทางศุลกากร 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
   มีการร่วมมือร่วมใจประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
       - มีการประสานงานแก้ปัญหา/ปิดงาน หรือส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อ 

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
การด าเนินงานตามเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564  
และวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 

2 มีช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาชิกและโครงการฯ เพ่ิมข้ึน และมีการ
ด าเนินการสร้างทักษะความรู้ด้านศุลกากรแก่ Account Officer  
เพ่ือประสิทธิภาพในการประสานงานแก้ปัญหาให้แก่สมาชิก 

3 มีการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ และรับฟังประเด็นปัญหา 
ด้านศุลกากรจากสมาชิก สมาคม สมาพันธ์ หอการค้าที่เก่ียวข้อง 
อย่างต่อเนื่องและจัดโครงการพันธมิตรศุลกากรเชิงรุกไปสู่ภูมิภาค 

4 ประสานงาน แก้ไขปัญหาและสร้างความชัดเจน ลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดข้ึน 
ในด้านต่าง ๆทั้งปัญหาเชิงนโยบายและปัญหาหน้างานปกติ อาทิ พิธีการ
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  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

ศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ราคา ถิ่นก าเนิด กฎหมายศุลกากร  
สิทธิประโยชน์ และปัญหาอ่ืน ๆ (มีการประสานงาน แก้ปัญหา/ปิดงาน  
หรือส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

5 มีการประเมินผลการด าเนินโครงการฯ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินพิธีการศุลกากร 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ :  กรุงเทพมหานคร และส านักงานศุลกากรภาคต่างๆ  
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2564 และวางแผนการ
ด าเนินงานในอนาคต 

            

2. สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาชิก 
และโครงการฯ เพ่ิมขึ้น  สร้างทักษะความรู้   
ด้านศุลกากรแก่ Account Officer  
เพ่ือประสิทธิภาพในการประสานงาน 
แก้ปัญหาให้แก่สมาชิก 

            

3. ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
และรับฟังประเด็นปัญหาด้านศุลกากร 
จากสมาชิก สมาคม สมาพันธ์ หอการค้า 
ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องและจัดโครงการ
พันธมิตรศุลกากรเชิงรุกไปสู่ภูมิภาค 

            

4. ประสานงาน แก้ไขปัญหาและ 
สร้างความชัดเจน ลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดข้ึน
ในด้านต่าง ๆ ทั้งปัญหาเชิงนโยบายและ
ปัญหาหน้างานปกติ อาทิ พิธีการศุลกากร 
พิกัดอัตราศุลกากร ราคา ถิ่นก าเนิด 
กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์  
และปัญหาอ่ืน ๆ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. ประเมินผลและรายงานผลเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

            

 

ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

ประมาณการค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1,000,000 บาท 

แหล่งเงิน 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน 1,000,000  
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   

 
_________________ 
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1.3.2 โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4.7 กฎหมายมีความสอดคล้องกับเหมาะสมกับบริบทต่างๆ  
และมีเท่าท่ีจ าเป็น  

1.2 แผนระดับท่ี 2  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เป้าหมาย กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ 
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

แผนย่อย การพัฒนากฎหมาย 
เป้าหมายแผนย่อย ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 

แนวทางการพัฒนา พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง  ๆ  
ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ 
แผนงานที่ 1 ก าหนดช่องทางการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม เพ่ือให้ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

กิจกรรม จัดเตรียมความพร้อมในการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านทรัพยากร ด้านการจัดบริการ 
และด้านเทคโนโลยี 

ด้านกฎหมาย 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอ 
ร่างกฎหมายหรือกฎที่มีความส าคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท า  
และเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

1. ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
- ให้หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการตามกฎหมายจัดให้มีช่องทางให้ประชาชนทั่วไป หรือ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง 
มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย 
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1.3 แผนระดับท่ี 3 
 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 

เรื่องที่ 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับงานศุลกากร 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : คณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้าส่งออก 
(ครอ.) ตามค าสั่งกรมศุลกากรที่ 489/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ 

หัวหน้าคณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้า
ส่งออก (ครอ.) 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 103200@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : -   
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ตอ่ 20-7350  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์   

คณะท างานและเลขานุการ ครอ.  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  -   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  customsjoint@gmail.com 
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-7828  
  

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2564 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :  กันยายน 2565   
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3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

การอ านวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศถือเป็นหน้าที่ส าคัญของกรมศุลกากร 
อย่างไรก็ดี การที่กรมศุลกากรจะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว จ าเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและส่งออก 
ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ส อดรับ 
กับหลักการเปิดเสรีทางการค้าและการบริการ ในส่วนของกรมศุลกากรที่จะต้องด าเนินการตามภารกิจ
การอ านวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ ย่อมต้องมีการด าเนินการประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดในกระบวนการ
น าเข้าและส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินพิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศุลกากร กรมศุลกากร  
จึงมีแนวคิดในการจัดท าโครงการประสานความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากรและภาคเอกชนขึ้น  
เพ่ือประสานความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ควบคุมการน าเข้ า
และส่งออกสินค้า ร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือท าให้การผ่านพิธีการศุลกากร 
มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคหรือเป็นการเพ่ิมต้นทุนแก่ผู้ประกอบการ
การด าเนินโครงการประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนจะด าเนินการผ่านกลไกของ
คณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้าส่งออก (ครอ.) ซึ่งเป็น
คณะท างานชุดกลาง และคณะท างานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจ าพ้ืนที่ ซึ่งเป็น
คณะท างานระดับพ้ืนที่ โดยให้คณะท างานชุดกลาง (ครอ.) เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมปัญหา  
และอุปสรรคต่าง ๆ จากพ้ืนที่  และน าประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุมกับภาครัฐและภาคเอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน ซึ่งจะท าให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาหรือแนวทาง
ด าเนินการที่ทุกฝ่ายยอมรับและสามารถปฏิบัติได้ 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะ  

แนวทางการพัฒนาการน าเข้าและส่งออก 
- เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเข้ามามีบทบาทหรือส่วนร่วม ตลอดจนประสานงานและแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกร่วมกัน 
- เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างเหมาะสมและสามารถท างานร่วมกัน

ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
- เพ่ือปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการท างานที่จะท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ  

และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความสะดวกในการน าเข้า 
และส่งออก 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการน าเข้าและส่งออก รวมถึงรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎ/ระเบียบ 
หรือข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกรมศุลกากร  
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 ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
ประเด็นปัญหา/อุปสรรค/ข้อร้องเรียน ซึ่ง ครอ. เสนอต่อที่ประชุมได้รับการแก้ไข  

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
 เกิดการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการและ

สร้างความสะดวกในการน าเข้าและส่งออก   

 ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- ประเด็นปัญหา/อุปสรรค/ข้อร้องเรียน ซึ่ง ครอ. เสนอต่อที่ประชุมได้รับการแก้ไขไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 ของประเด็นทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 คณะท างานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจ าพ้ืนที่ 
รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อร้องเรียน รายงานให้คณะท างานร่วมภาครัฐ
และภาคเอกชน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้าและส่งออก (ครอ.) 
รับทราบในที่ประชุม ครอ. 

2 คณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้า 
และส่งออก (ครอ.) รวบรวมปัญหา/อุปสรรคในส่วนของการน าเข้า-ส่งออก 
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3 จัดประชุมคณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออ านวยความสะดวก 
ในการน าเข้าและส่งออก (ครอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหา/
อุปสรรค ตามที่คณะท างานฯ รวบรวมและเสนอเข้าที่ประชุม 

4 คณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออ านวยความสะดวกในการน าเข้า
และส่งออก (ครอ.) สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานภายในและ
ภายนอกรับทราบและถือปฏิบัติตาม 

5 คณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้า 
และส่งออก (ครอ.) ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหา 
จากหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงรายงานผลการด าเนินงาน 
ให้ผู้บริหารรับทราบ 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : กรมศุลกากร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน 
พิธีการศุลกากร 

4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : กรุงเทพมหานคร และส านักงานศุลกากรภาคต่าง ๆ 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. คณะท างานประสานความร่วมมือ
ภาครัฐและภาคเอกชนประจ าพ้ืนที่ 
รวบรวมปัญหาอุปสรรคและข้อร้องเรียน 
รายงานให้คณะท างานร่วมภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพ่ืออ านวยความสะดวก 
ในการน าเข้าส่งออก (ครอ.) รับทราบ
ในที่ประชุม ครอ. 

            

2. คณะท างานร่วมภาครัฐและภาค 
เอกชนเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
น าเข้าส่งออก (ครอ.) รวบรวมปัญหา/
อุปสรรคในส่วนของการน าเข้า-ส่งออก 
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

            

3. จัดประชุมคณะท างานร่วมภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการน าเข้าส่งออก (ครอ.) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค ตามที่คณะท างานฯ 
รวบรวมและเสนอเข้าที่ประชุม 

            

4. คณะท างานร่วมภาครัฐและภาค 
เอกชนเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
น าเข้าส่งออก (ครอ.) สรุปแนวทางการ
แก้ไขปัญหาให้หน่วยงานภายในและ
ภายนอกรับทราบและถือปฏิบัติตาม 

            

5. คณะท างานร่วมภาครัฐและภาค 
เอกชนเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
น าเข้าส่งออก (ครอ.) ติดตามผลการ
ปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหา
จากหน่วยงานภายในและภายนอก 
และรายงานผลการด าเนินงานตอ่ผู้บริหาร 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
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1.3.3 โครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery ” (Delivery for Tax Incentives) 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากล และ  
เป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

1.2 แผนระดับท่ี 2  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
ประเด็น (๒๐) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ 

แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้ เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง            
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 

เรื่องท่ี 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวย   
ความสะดวกทางการค้า 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับงาศุลกากร 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (กสอ.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .........................................-......................................................... 
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2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นางกฤติกา  ปั้นประเสริฐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 82000000@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : 82000100@customs.go.th 
โทรศัพท์ :0 2667 6011  
โทรสาร :  0 2667 6948   

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ผู้อ านวยการส่วนคืนอากรเพ่ือการส่งออก 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  82040000@customs.go.th 
โทรศัพท์ : .0 2667 7273   
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2564  
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2565 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นับเป็นหน้าที่ส าคัญของรัฐบาลไทย โดยกระทรวงการคลัง 
ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของรัฐที่มีหน้าที่ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐ ภายใต้ภารกิจของ
หน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมการลงทุนและการส่งออกท่ีจะน ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ 

กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมศุลกากร ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัด
กระทรวงการคลัง ท าหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจข้างต้น ภายใต้มาตรการส่งเสริมการส่งออก 4 ประการ 
ได้แก่  
 1. การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
 2. การชดเชยค่าภาษอีากร 
 3. คลังสินค้าทัณฑ์บน 
 4. เขตปลอดอากร 

การใช้สิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียด ข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติจ านวนมาก 
ท าให้ผู้ประกอบการและเจ้าพนักงานศุลกากรอาจมีความเข้าใจที่ต่างกัน ปัจจุบันสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากรได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม    
การเข ้าสู ่ระบบเศรษฐกิจแบบ  New Normal และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอลที่มี 
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการด าเนินธุรกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กองสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานอ านวยความสะดวก ควบคุมก ากับดูแลการใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ภายใต้กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้
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ความเข้าใจที่เหมาะสม ตลอดจนรับฟังประเด็นปัญหา เพื่อการพัฒนาที่ถูกต้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
 เพ่ือให้การจัดการความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ข้างต้น จึงควรให้มี โครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery ” (Delivery for Tax Incentives) ขึ้น 
โดยเป็นโครงการต่อเนื่องและมีความยืดหยุ่นสูง เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสัมมนาได้  
ตามสถานการณ์ในแต่ละปี รวมทั้งเป็นเวทีในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการรับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือปัญหาใด ๆ 
จากภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2565 – 2569)   

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ให้แก่ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ทราบและใช้ประโยชน์จากมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
- เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุน (Foreign Direct Investment) ในประเทศไทยและกระตุ้นให้มีการ

ส่งออก ทั้งในลักษณะการผลิตเพ่ือส่งออกและในลักษณะเป็นนายหน้าซื้อมา - ขายไป (Trading 
Nation)  

- เพ่ือเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ปัญหาตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ  
ให้ภาครัฐได้รับทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

- เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะสร้างสภาพแวดล้อมหรือ
บรรยากาศที่ดีในการลงทุนหรือประกอบธุรกิจ 

- สร้างความโปร่งใสและคาดหมายได้ เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ  ในประเทศ
ไทย เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่มีปัญหาใด ๆ ในภายหลังแก่ผู้ประกอบการ 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

มีโครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery ” (Delivery for Tax Incentives) เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจและตอบปัญหาด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐของ       
กรมศุลกากรและ/หรือ หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- เจ้าหน้าที่ภาครัฐของกรมศุลกากร และ/หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ  

มีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และใช้ประโยชน์จากมาตรการสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- มีเวทีให้ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ปัญหาตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ       
 ให้ภาครัฐได้รับทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

- หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน น าไปสู่สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการลงทุนหรือประกอบธุรกิจ 

- สร้างภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสให้กับกรมศุลกากร 
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  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
-  เจ้าหน้าที่ภาครัฐของกรมศุลกากร และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ  
มีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และสามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการ
ส ิทธ ิประโยชน ์ทางภาษีอากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดการลงทุน (Foreign Direct 
Investment) ในประเทศไทยและกระตุ้นให้มีการส่งออก ทั้งในลักษณะการผลิตเพ่ือส่งออก และ
ในลักษณะเป็นนายหน้าซื้อมา - ขายไป (Trading Nation) ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
มีโครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery ” (Delivery for Tax Incentives) เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจและตอบปัญหาด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐของ       
กรมศุลกากรและ/หรือ หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

2 มีการประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมโครงการ (ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
วิทยากร เอกสารที่ใช้ การท าสื่อประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ใน
กลุ่มเป้าหมาย   ให้ทราบล่วงหน้า) 

3 สรุปเสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบ 
4 ด าเนินการจัดโครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery ” (Delivery for 

Tax Incentives)  
5 สรุปและประเมินผลโครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery” (Delivery 

for Tax Incentives)  

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้ประกอบการ  

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ กรมศุลกากร  
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : กรมศุลกากร (กรุงเทพฯ) ส านักงานศุลกากรภาค  
                 และพ้ืนที่ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะท างาน ตามแต่สถานการณ์ 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียม
โครงการ (ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
วิทยากร เอกสารที่ใช้ การท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ใน
กลุ่มเป้าหมายให้ทราบล่วงหน้า) 

            

2. สรุปเสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบ             

3. ด าเนินการจัดสัมมนา “สิทธิประโยชน์ 
Delivery ” (Delivery for Tax 
Incentives) 

            

4. สรุปและประเมินผลโครงการ
สัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery ” 
(Delivery for Tax Incentives) 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 100,000 บาท 

5.1 แหล่งเงิน  
รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

งบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
    ก. เงินทุนสนับสนุนภารกิจ 

 กรมศุลกากร 
100,000   

3. เงินกู้   
    ก. เงินกู้ภายในประเทศ   
    ข. เงินกู้ต่างประเทศ   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   
    ก. …   
    ข. ...   

*อยู่ระหว่างข้ันตอนการพิจารณารายละเอียดของงบประมาณ  
__________ 
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1.3.4 โครงการส่งเสริมความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมศุลกากรเชงิรุก 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและ   
                                ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  

                          4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการบริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
ปัจจัย การสร้างการรับรู้/เข้าใจการรับบริการจากระบบดิจิทัลของประชาชน 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  

ข้อที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ข้อที่ 5  การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ 
ในการแข่งขันของไทย และข้อที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 256๕ กรมศุลกากร : 
เรื่องที่ 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า  
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับงานศุลกากร 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม (สลข.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวิศณุ วัชราวนิช 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   - 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : 102261@customs.go.th  
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-6101  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นางจารุณี อามานนท์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  prcustoms@gmail.com 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  108511@customs.go.th 

 โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-6122 
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2564  
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2565 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

ในสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่ก้าวล้ าด้วยเทคโนโลยี และกระแสดิจิทัล ดิสรัปชั่น (digital 
disruption) บวกกับวิกฤตการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมในการ 
ใช้ชีวิตของทุกคนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็น การกิน การอยู่ และการด าเนินชีวิต  
หรือที่เราพูดถึงสถานการณ์ยามนี้ด้วยค ายอดฮิตติดปากว่า “New Normal” หรือ “ความปกติใหม่” 
จึงท าให้การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนไป โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ 
เพราะในโลกของโซเชียล มี เดีย  กลุ่ ม เป้ าหมายที่ รับข่ าวสารนั้นไม่ เหมือนเดิม อีกต่อไป  
จึงจ าเป็นต้องด าเนินการงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ไปในช่องทางที่หลากหลาย
ครอบคลุมสื่ อทุกแพลตฟอร์ม (Multiple media platform) ไปสู่สื่ อใหม่ ในโลกดิจิทัล อาทิ  
Net Citizen Influencer Blogger Youtuber ฯลฯ อีกทั้งยังต้องสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในบริบท 
ที่ถูกต้อง ต้องเข้าใจภาวะอารมณ์ กระแสสังคม และประเมินจังหวะเวลาที่ถูกต้องในการด าเนินงาน 
ให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด โดยจะต้องอาศัย Big Data พัฒนาสู่การฟังเสียงสังคม Social Listening สู่การ
เจาะเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะเฉพาะตัว Consumer Insight เ พ่ือน าข้อมูล  Big Data  
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มาวิเคราะห์ในการเลือกใช้เครื่องมือหรือวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้เฉียบคม ตรงใจ สัมพันธ์
กับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนอยู่ ในสังคมที่สามารถเลือกการเสพสื่อ 
ได้อย่างเสรี (People hear what they want to hear) อ านาจการบริโภคสื่ออยู่ที่นิ้วมือของ
ผู้บริโภค การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์จึงจ าเป็นต้องเข้าใจในพฤติกรรมและนิสัยการเสพสื่อของ
กลุ่มเป้าหมายให้ได้อย่างลึกซึ้ง  

กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแลการอ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริม 
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูล
การค้าระหว่างประเทศ ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร และจัดเก็บภาษี
อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การพัฒนางานศุลกากรให้เกิดความคล่องตัวในการ
ท างานและให้ เป็นไปตามมาตรฐานศุลกากรโลก เป็น Customs 4.0 ที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้ ง 
ต้องค านึงถึง  “ความปกติใหม่” ที่กล่าวไปข้างต้น เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกับการท างานของกรมฯ  
และยึดมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแนวคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  
จากภายใน จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนากลไกลด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ก้าวทันความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพลิกผัน (Disruptive Technology)  
ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่วนสื่อสารองค์กร ส านักงานเลขานุการ ได้ตระหนึกถึงความส าคัญ
ดังกล่าว จึงเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กรในรูปแบบใหม่ โดยการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร และยุทธศาสตร์ของชาติ 
ต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจน องค์ความรู้ต่าง ๆ ของกรมศุลกากร  

ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ Net Citizen 
Influencer Blogger Youtuber ฯลฯ   

- เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากรตลอดจนขั้นตอนการติดต่อราชการ 
กรมศุลกากร 

- เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับศุลกากร  
- เพ่ือส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกรมศุลกากร ลดข้อโต้แย้ง  

ที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ  
- เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกตลอดจนสื่อมวลชนต่าง ๆ 
- เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ  
กรมศุลกากร รวมทั้งได้รับบริการด้านศุลกากรที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การค้าโลก 
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  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบแนวทางการด าเนินการ วิธีการทางศุลกากรที่ถูกต้อง ชัดเจน เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ตรงกับระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ อ านาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ  

ของกรมศุลกากร 
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรตลอดจนขั้นตอนการติดต่อราชการ 

กรมศุลกากร 
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับศุลกากร 
- ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกรมศุลกากร ลดข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ 
- กรมศุลกากรมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกตลอดจนสื่อมวลชนต่าง ๆ 
- องค์กรมีเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชน 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและประจ า ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
- ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับสื่อจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกิดความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับภารกิจการด าเนินงานของกรมศุลกากร 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ด าเนินการแล้วเสร็จ 1  กิจกรรม 
2 ด าเนินการแล้วเสร็จ 3  กิจกรรม 
3 ด าเนินการแล้วเสร็จ 5  กิจกรรม 
4 ด าเนินการแล้วเสร็จ 7  กิจกรรม 
5 ด าเนินการแล้วเสร็จ 8  กิจกรรม 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วประเทศ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและสื่อมวลชน 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. social listening จัดท า 1 ครั้ง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 12 เดือน 

            

2. ผลิตจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
องค์ความรู้ของกรมศุลกากร จ านวน  
12  ฉบั บ  พร้ อมจั ด พิ ม พ์  จ า น วน 
1,000 เล่ม/เดือน  และเผยแพร่ทางสื่อ
โซเชียลมีเดียของกรมศุลกากร 

            

3. ผลิตโปสเตอร์ 3 เรื่อง จ านวน 2 ขนาด 
(A 3 และ A 2) เรื่องละ 100,000 แผ่น 
รวม 600,000 แผ่น  4 ส ี1 ด้าน  
ความหนา 160 gsm. 

            

4. จัดกิจกรรม Road Show             

5. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์             

6. จัดท าแผนการจัดการและการสื่อสาร 
ในภาวะวิกฤต (Crisis Communication 
Management Plan) ของกรมศุลกากร 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 แผน 

            

7. ผลิตสปอตโทรทัศน์ ความยาว 30 
วินาที จ านวน 1 เรื่อง เผยแพร่ 100 ครั้ง 

            

8. ผลิตสารคดีไม่เกิน 2 นาที จ านวน  
20 เรื่อง พร้อมเผยแพร่ จ านวน 20 ครั้ง 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 23,300,000 บาท  

แหล่งเงิน  
รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
    ก. เงินทุนสนับสนุนภารกิจ 

 กรมศุลกากร 
23,300,000   

3. เงินกู้   
_________________ 
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2.1.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร 
2.1.1 (1) โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
  4.4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  

ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมาย การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 

แผนย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เป้าหมายแผนย่อย การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุนฯ
และพัฒนาด่านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :    
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

  เป้าหมายที่ 4 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :   

การด าเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 
เรื่องที่ 2 พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

  แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 1 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .................................................................................................. 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นายธาดา  ชุมไชโย  ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  -    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   -  
โทรศัพท์ :    0-2667-6854 ต่อ 20-4617   

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์  วิวัฒน์วนาวงศ์  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  72120000@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  100770@customs.go.th 
โทรศัพท์ : 0-3723-0313   
โทรสาร :  0-3723-0312   
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2564 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :  กันยายน 2565   

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

 ความเป็นมาของโครงการ  
   จากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Committee : JC)    
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ที่ประชุมเสนอ 
ให้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ระหว่างจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบันเตียเมียนเจย  
บริเวณบ้านสตึงบท และการประชุมทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ณ นคร
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 โดยผู้น าของทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ 
ให้ตั้งจุดผ่านแดนแห่งใหม่ ที่บริเวณบ้านสตึงบท อ าเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย อยู่ตรงข้าม 
บ้านหนองเอ่ียน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รวมทั้งการก าหนดเขตพ้ืนที่โดยส านักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติในการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ครั้งที่ 2/2553 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เพ่ือพิจารณาเรื่องการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่บริเวณ
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จังหวัดบันเตียเมียนเจย และจังหวัดสระแก้ว ที่ประชุมมีมติ เลือกบริเวณพิกัด TA415063 โรงเรียน
บ้านหนองเอ่ียน เป็นพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมที่จะเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่  

   ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
14 กรกฎาคม 2558 เกี่ยวกับผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2558 
โดยให้จัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชา 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยให้ด าเนินการพัฒนาจุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน – สตึงบท  
เป็นล าดับแรกก่อน และให้ด าเนินการในส่วนของจุดผ่านแดนถาวรบ้านป่าไร่ – โอเนียง ในระยะที่ 2 
ทั้งนี้ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือใช้
ด าเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน - สตึงบท ตามความจ าเป็น เหมาะสมต่อไปด้วย 
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่   
25 มิถุนายน 2558 มีมติให้ด าเนินการพัฒนาบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอ่ียน - สตึงบท  
เป็นล าดับแรกก่อน  

 สถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากการขยายตัวทางการค้าและการท่องเที่ยวตามแนวชายแดน 
ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ส่งผลให้บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ต าบลอรัญประเทศ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 33 ชายแดนไทย-กัมพูชา เกิดความ
แออัดและสภาพการจราจรคับค่ัง  ด้วยพื้นที่ท่ีจ ากัดและไม่สามารถขยายตัวได้ 

 ความต้องการ เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของอ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว เพิ่มศักยภาพด้านการให้บริการศุลกากร การก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ให้สามารถ
รองรับการขยายตัวทางการค้าชายแดน และการท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวกัมพูชา และชาวต่างชาติ 
ลดความแออัดบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร 
ส่งเสริมทางการค้าและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

ความส าคัญของโครงการที่มีต่อนโยบาย/ยุทธศาสตร์  การด าเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เมื่อวันที่  
15 กรกฎาคม 2557 มีมติเห็นชอบพ้ืนที่ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทย 
ใน 5 พ้ืนที่แรก โดยอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นหนึ่งใน 5 พ้ืนที่แรก โดยเน้น
ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา ทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน ด้วยศักยภาพด่านศุลกากรอรัญประเทศ ในด้านที่ตั้งของด่านศุลกากร
พรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา มีปริมาณการค้าชายแดนที่สูงสุดของเขตการค้าไทย – กัมพูชา  
ภาคตะวันออก การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพ่ิมสูงขึ้น ปริมาณนักท่องเที่ยว และการสัญจร 
ของยานพาหนะที่เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการรองรับการเพ่ิมขึ้นของการใช้บริการ
ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ได้เสนอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
เพ่ือก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ และเป็นการเพ่ิมศักยภาพของด่านศุลกากร  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนที่เพ่ิมขึ้น การขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้แผนงาน 
ในโครงการ GMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวในการก่อสร้าง 
จุดผ่านแดนแห่งใหม่จะเป็นการบรรเทาปัญหา โดยการแยกสินค้าออกจากการตรวจผู้โดยสาร และ
ยานพาหนะส่วนบุคคลต่อไป 
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2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือตรวจสินค้า ยานพาหนะผ่านแดนได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ตอบสนองระบบโลจิสติกส์ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสร้างคน สร้างงาน สร้างความเจริญให้กับท้องที่ชุมชนนั้นได้ 
- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของด่านศุลกากร ในการรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนที่เพ่ิมขึ้น และตอบสนอง

ต่อการด าเนินการในการควบคุมตรวจสอบ 
- เพ่ือตรวจสอบการขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้แผนงานในโครงการ GMS และ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วที่จะมีขึ้นในอนาคต 
- เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า และพัฒนาศักยภาพของด่านศุลกากร ในการให้บริการ 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

ก่อสร้างอาคารตรวจสินค้าตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า -ขาออก (Checking Post) ด่านพรมแดน  
อันประกอบด้วย อาคารส านักงานศุลกากร สถานที่ท าการของหน่วยงาน CIQ ลานจอดรถสินค้าที่
ผ่านพิธีการปฏิบัติพิธีการขาเข้า-ขาออก ส าหรับรถบรรทุกหรือตู้คอนเทนเนอร ์เป็นต้น 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- พัฒนาพ้ืนที่ส าหรับการผ่านพิธีการตรวจปล่อยสินค้า และพิธีส าหรับการผ่านเข้า–ออกของผู้โดยสาร  
- พัฒนาพ้ืนที่บริการทางศุลกากรและบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ One Stop Service และ 

เป็นมาตรฐานสากล อาทิ CIQ, NSW, ASW, Coordinated Border Management (CBM)  

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- แก้ปัญหาความแออัดบริเวณหน้าด่านพรมแดนคลองลึก  
- เพ่ิมศักยภาพการให้บริการของด่านศุลกากร  
- เพ่ิมศักยภาพด้านการขนส่งสินค้าข้ามแดน/ระบบโลจิสติกส์ภายใต้แผนงานในโครงการ GMS และ 

AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การอ านวยความสะดวกทางการค้า เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ตอบสนองต่อ

การด าเนินการในการส่งเสริมการค้าชายแดน 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ  
- การควบคุมงานก่อสร้างฯ และสามารถส่งมอบงวดงานตามสญัญา/แผนก าหนดแล้วเสรจ็ของงาน 
- การเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯตามสัญญา/แผนก าหนดแลว้เสร็จของงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจ่ายเงิน 
ค่าก่อสร้างฯ รวม 7 งวดงาน  

2 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจ่ายเงิน 
ค่าก่อสร้างฯ รวม 9 งวดงาน  



80 
 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

3 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจ่ายเงิน 
ค่าก่อสร้างฯ รวม 15 งวดงาน 

4 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจ่ายเงิน 
ค่าก่อสร้างฯ รวม 10 งวดงาน 

5 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจ่ายเงิน 
ค่าก่อสร้างฯ รวม 6 งวดงาน 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าข้ามแดน และระบบการให้บริการ 
โลจิสติกส์ ประชาชน และแรงงานในพ้ืนที่ 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด     จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืน ๆ  ด่านศุลกากรอรัญประเทศ  กรมศุลกากร 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : บ้านหนองเอ่ียน ต าบลท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส่งมอบ/เบิกจ่าย งวดงานที่ 17, 
27, 31, 40, 67, 77 และ 78 
(รวม 7 งวดงาน) 

            

2. ส่งมอบ/เบิกจ่าย งวดงานที่ 18, 
19, 28, 29, 41, 47, 80, 79 
และ 81 (รวม 9 งวดงาน) 

            

3. ส่งมอบ/เบิกจ่าย งวดงานที่ 20, 
32, 33, 42, 43, 48, 49, 50, 
57, 58, , 5982, 83, 84 และ 96  
(รวม 15 งวดงาน) 

            

4. ส่งมอบ/เบิกจ่าย งวดงานที่ 44, 
51, 52, 60, 61, 85, 86, 88,  
89 และ 93 (รวม 10 งวดงาน) 

            

5. ส่งมอบ/เบิกจ่าย งวดงานที่ 53, 
54, 62, 87, 90 และ 97   
(รวม 6 งวดงาน) 

            

หมายเหตุ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ จึงอยู่ระหว่างการแกไ้ขสญัญาจ้าง ข้อมูลกิจกรรมจึงอาจมีการ
ปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกับสญัญาจัดซื้อจัดจา้ง 
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ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 234,990,000 บาท 
ปี 2563  ตั้งงบประมาณ     42,000,000   บาท  
ปี 2564  ตั้งงบประมาณ   119,399,000   บาท  
ปี 2565  ตั้งงบประมาณ       9,074,500   บาท  
ปี 2566  ผูกพันงบประมาณ     64,516,500   บาท 

แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง 9,074,500     
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

งบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   

_________________ 
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2.1.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร 
2.1.1(2) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
4.4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1.2 แผนระดับท่ี 2 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  

ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมาย การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 

แผนย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เป้าหมายแผนย่อย การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุนฯ
และพัฒนาด่านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน  

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านเศรษฐกิจ 
หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านการเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

หัวข้อย่อยที่ 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5 Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการค้า 
6. พัฒนาเมืองการค้าชายแดน  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายที่ 4 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  

ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 7.6 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยพัฒนาด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญ  
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 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การจัดหา
ที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ที่ดินตกเป็นที่ราชพัสดุ และมติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 16 มกราคม 2561 ให้กรมศุลกากรใช้ที่ดินราชพัสดุตามค าสั่ง คสช.ที่ 17/2558  
เนื้อท่ีประมาณ 120 ไร่ เพ่ือก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 

 มตคิณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :  
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้มีมติคราวประชุมครั้งที่ 2/2560  
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบในหลักการให้กรมศุลกากรใช้ที่ดินราชพัสดุ  
เนื้อท่ีประมาณ 120 ไร่ เพ่ือก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก และคณะรัฐมนตรี  
ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบตามมติ กนพ. ดังกล่าว ให้กรมศุลกากรใช้ที่ดินราชพัสดุ 
เนื้อท่ีประมาณ 120 ไร่ เพ่ือก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 256๕ กรมศุลกากร : 
เรื่องที่  2 พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริม 
การค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

       แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ด่านศุลกากรแม่สอด (ดมด.) ส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)  0300513009420004  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
 ชื่อ-นามสกุล :  นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์  นายด่านศุลกากรแม่สอด 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  74130000@customs.go.th  
 โทรศัพท์ :   0 5556 3095  
 โทรสาร :    0 5556 3753 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :   นายพิชยา      เจริญสันต์      ผู้อ านวยการส่วนบริการศุลกากร 

นายศรีสว่าง    ทุมดี            นักวิชาการศุลกากรช านาญการ 
นายกิตติพงค์   การอินทร์      นักวิชาการศุลกากรช านาญการ 

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   74130000@customs.go.th  
 โทรศัพท์ :  0 5556 3095 
 โทรสาร :   0 5556 3753 
 
 



84 
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2561 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2565 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
      1) หลักการและเหตุผล :  

คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 
เห็นชอบหลักการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและผ่านแดนบริเวณด่านศุลกากรและจุดผ่านแดน  
ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด และ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่  2  
พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น 393,200,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ส่วนพ้ืนที่ที่ใช้ในการด าเนินโครงการได้ด าเนินตามมติในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2560 ซึ่งได้เห็นชอบในหลักการให้กรมศุลกากร ใช้ที่ดินราชพัสดุในพ้ืนที่พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตากเพียงบางส่วน เนื้อที่จ านวน 120 ไร่ เพ่ือจัดตั้งด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 จังหวัดตาก 
และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบตามมติ กนพ. ดังกล่าว  
ให้กรมศุลกากรใช้ที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ดังกล่าว เพ่ือก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 

ด่านศุลกากรแม่สอด เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง มีภารกิจทางด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ในพ้ืนที่
ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส าหรับโครงการก่อสร้างด่านศุลกากร  
แม่สอดแห่งที่ 2 จังหวัดตากนั้น จะประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างอาคารส านักงาน สถานที่ในการ
ให้บริการการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( OSS)  
ศูนย์ตรวจสอบตู้สินค้าด้วยระบบเอกซเรย์ พ้ืนที่ตรวจสินค้าร่วมกัน (CCA) และสิ่งปลูกสร้างประกอบ
อ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศที่เพ่ิมมากขึ้น อันเนื่องมาจากนโยบาย 
ของรัฐบาลในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อีกท้ังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของด่านศุลกากร
แม่สอดในการให้บริการและการควบคุมทางศุลกากร สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ  
กรมศุลกากรที่มุ่งเน้นอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการทางศุลกากร  
ที่รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล อันเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า  
ของประเทศไทย 

      2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ 

ให้มีความพร้อมและสามารถรองรับการขยายตัวทางการค้าที่เพ่ิมมากขึ้น 
- เพ่ือรองรับปริมาณการค้าระหว่างประเทศตามพิธีการทางศุลกากรผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพ  

ไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อันเป็นประตูเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ที่เชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมและขนส่งระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา บนเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor) และรองรับการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก 
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- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของด่านศุลกากร ในการให้บริการและควบคุมทางศุลกากร อันเป็นการเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยและการปกป้องสังคม 

      3) เป้าหมาย 
    ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

การมีด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่  2 พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องกับงาน 
ทางด้านศุลกากร ท าให้สามารถรองรับปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
เพ่ือลดความแออัดของรถบรรทุกสินค้าที่สัญจรบนถนนสายเอเชียในอ าเภอแม่สอด ท าให้ความเสี่ยง
ทางด้านการจราจรบนท้องถนนลดลง และมีความปลอดภัยต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น 

    ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
ด่านศุลกากรแม่สอดสามารถรองรับปริมาณการค้าระหว่างประเทศได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
20 ปี ซึ่งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย และการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศในการลดต้นทุนการขนส่ง การประหยัดเวลาขนส่ง และ
เป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 

   ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- มีอาคารส านักงาน สถานที่ สิ่งปลูกสร้างประกอบ และอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถ

รองรับการขยายตัวทางการค้าที่เพ่ิมมากข้ึน 
- สามารถรองรับปริมาณงานผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 และการเป็นเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก อีกทั้งช่วยแก้ไขปัญหาสภาพการจราจรบนถนนในอ าเภอแม่สอด  
ที่ไม่คล่องตัวและแออัด เนื่องจากยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าน าเข้าและส่งออก และปัญหา
เกี่ยวกับการตรวจปล่อยสินค้าซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

- เพ่ิมประสิทธิภาพของด่านศุลกากรในการให้บริการและควบคุมทางศุลกากร สอดคล้อง 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรที่มุ่งเน้นอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่าง
ประเทศ การให้บริการทางศุลกากรที่รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล 

   ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ  
- ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จได้มาตรฐานตามสัญญาจ้าง และด าเนินการครบทุกกิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ควบคุมงานก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงิน 
ค่าก่อสร้างฯ จ านวน 1 งวดงาน  

2 ควบคุมงานก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงิน 
ค่าก่อสร้างฯ จ านวน 8 งวดงาน  
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  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

3 ควบคุมงานก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงิน 
ค่าก่อสร้างฯ จ านวน 16 งวดงาน  

4 ควบคุมงานก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงิน 
ค่าก่อสร้างฯ จ านวน 45 งวดงาน  

5 ควบคุมงานก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงิน 
ค่าก่อสร้างฯ จ านวน 1 งวดงาน  

 จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ :  
ผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้า 
รวมทั้งผู้สั่งซื้อสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ :  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวด
งานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่า
ก่อสร้างฯ งวดที่ 87 (1 งวดงาน) 

            

2. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวด
งานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงิน 
ค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 70,84-85,88 
และ  98-101 (8 งวดงาน) 

            

3. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวด
งานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่า
ก่อสร้างฯ งวดที่ 63,71,89-90 และ 
102-113  (16 งวดงาน) 

            

4. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวด
งานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่า
ก่อสร้างฯ งวดที่ 14-20,33-39,48-
58,67-69,72,79-83,91-96, 
114-117 และ 119 (45 งวดงาน) 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวด
งานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่า
ก่อสร้างฯ งวดที่ 120 (1 งวดงาน) 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 
 

โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการ จ านวนทั้งสิ้น 319,700,000.- บาท  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรร จ านวน             98,795,000.-  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรร จ านวน             53,099,200.-  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรร จ านวน             29,941,300.-  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรร จ านวน             62,183,600.-  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งงบประมาณ จ านวน          75,071,700.-  บาท 

_________________ 
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2.1.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร 
2.1.1(3) โครงการก่อสรา้งส านักงานศุลกากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศยั พร้อมสิ่งปลกู

สร้างประกอบ ต าบลแม่น  าคู้  อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 แห่ง 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4  โครงสร้างพื้นฐาน  เชื่อมไทย  เชื่อมโลก           

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็น 9  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมาย การลงทุนในเขตพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดที่ได้รับการยกระดับ 

แผนย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป้าหมายแผนย่อย การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาและต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พ้ืนที่
เศรษฐกิจ เพ่ือรองรับความต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอ่ืน ๆ           
ที่ เกี่ ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออกได้อย่ างเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)  

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 2  พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานศุลกากรมาบตาพุด (สมพ.)     

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .................................................................................................. 
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2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทริยา  กุลชล  นายด่านศุลกากร ปฏิบัติหน้าที่  

ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรมาบตาพุด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   96000000@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : -  
โทรศัพท์ : 0 – 3868 - 3370  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนันท์  พรรษา  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 96000000@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : 107787@customs.go.th  
โทรศัพท์ : 0 – 3868 - 3370  
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม  2564 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน  2566   

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบกิจการอันเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาขีดดวามสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
เพ่ือกระจายการพัฒนาไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่อันเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทั่วถึง ซึ่งนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  
ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
สามจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และเขตจังหวัดอ่ืนที่ติดต่อ
หรือเกี่ยวข้อง ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาด้วยความพร้อมด้านการคมนาคม การขนส่ง โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ความต้องการของผู้ประกอบการ การจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ และความเชื่อมโยงกับศูนย์กลาง
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ ประกอบกับพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 และโครงการ
พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ซึ่งมีการเปิดประมูลและเริ่มด าเนินโครงการแล้ว ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา                 
จุดให้บริการทางศุลกากร ให้มีความเพียงพอ และมีความทันสมัย สนองต่อปริมาณงานที่มีเพ่ิมมากขึ้น                   
โดยมีเหตุผลความจ าเป็นดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ิมพ้ืนที่จุดบริการทางศุลกากรให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของด่านศุลกากร
มาบตาพุด เนื่องจากท าเลที่ตั้งที่ท าการด่านศุลกากรแห่งใหม่ อยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของพ้ืนที่ 
ความรับผิดชอบ 
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2. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างาน และที่อยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่ศุลกากร เนื่องจาก 
ในปัจจุบันอาคารส านักงานด่านฯ อยู่ติดกับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาดใหญ่ ซึ่งห่างออกไป  
เพียง 200 เมตร มีฝุ่นจากกองถ่านหินขนาดหลายหมื่นตันปลิวฟุ้งตลอดเวลา และบริเวณบ้านพัก
ข้าราชการก็อยู่ห่างจาก บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
โรงงานก าจัดกากขยะอุตสาหกรรม เพียง 850 เมตร อีกทั้งยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงของอุบัติเหตุ  
ซึ่งเกิดจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีรอบข้าง เช่น 

-  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถังสารเคมีของบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ หรือ  
บีเอสทีในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เกิดระเบิดส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 129 คน และเสียชีวิต 12 คน  

-  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560) ศูนย์ EMCC ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ได้รับแจ้งว่า เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลออกจากแนวท่อขนาด 4 นิ้ว บริเวณ ถนนไอ 1-8 ซึ่งสารที่รั่วไหล
เป็นสารพาราไซลีน ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 8 ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 
หรือมาบตาพุด ซอย จี 2 ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

-  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เกิดเหตุระเบิดในโรงงานเหล็กก่อสร้างสยาม หรือ 
TATA STEEL (THAILAND) ผลิตเหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จ านวน 4 ราย 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ เนื่องจากท าเลที่ตั้งที่ท าการแห่งใหม่ 
อยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 

- เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างาน และที่อยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่ศุลกากร เนื่องจากในปัจจุบัน  
อาคารส านักงานด่านฯ อยู่ติดกับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาดใหญ่ ซึ่งห่างออกไปเพียง 200 เมตร   
มีฝุ่นจากกองถ่านหินขนาดหลายหมื่นตันปลิวฟุ้งตลอดเวลา และบริเวณบ้านพักข้าราชการ 
ก็อยู่ห่างจาก บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงาน
ก าจัดกากขยะอุตสาหกรรม เพียง 850 เมตร อีกทั้งยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงของอุบัติเหตุ 
ซึ่งเกิดจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีรอบข้าง 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
    ก่อสร้างอาคารส านักงาน อาคารคลังเก็บของกลางและอาคารที่พักอาศัย  

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ เนื่องจากท าเลที่ตั้งที่ท าการแห่งใหม่ 
อยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของพ้ืนที่ความรับผิดชอบ  

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (Eastern 

Economic Corridor) ที่ครอบคลุมพ้ืนที่สามจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยองและเขตจังหวัดอ่ืนที่ติดต่อหรือเก่ียวข้อง  

- เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างาน และที่อยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่ศุลกากร และเป็นศูนย์กลาง   
การให้บริการทางศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ เนื่องจากท าเลที่ตั้งที่ท าการแห่งใหม่ อยู่บริ เวณ 
จุดศูนย์กลางของพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
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 ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ  
- การควบคุมงานก่อสร้างฯ สามารถส่งมอบงวดงานตามสัญญาและเป็นไปตามแผนงานการก่อสร้าง 
- การเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 
2 ก าหนดราคากลางแล้วเสร็จ 
3 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและอนุมัติสั่งจ้างแล้วเสร็จ 
4 ลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ 
5 บริหารสัญญาและด าเนินการก่อสร้างตามสัญญา ส่งมอบงานก่อสร้าง             

แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และการติดต่อรับพัสดุส่งทาง
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ   ส านักงานศุลกากรมาบตาพุด 

 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : อ่างเก็บน้ าดอกกราย ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

 
 
 

 
 
 

          

2. ก าหนดราคากลางแล้วเสร็จ             

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและอนุมัติ
สั่งจ้างแล้วเสร็จ 

            

4. ลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. บริหารสัญญา ด าเนินการก่อสร้าง
ตามสัญญา และส่งมอบงานก่อสร้าง
แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 

       
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ หากเป็นโครงการก่อสร้าง ขอให้พิจารณาจดัท าข้อมูลกิจกรรมใหส้อดคล้องกับสัญญาจัดซือ้จัดจ้าง 
 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  274,060,000 บาท 

งบประมาณในปี พ.ศ. 2565   จ านวน      54,812,000  บาท 
งบประมาณในปี พ.ศ. 2566   จ านวน    219,248,000  บาท 

แหล่งเงิน  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง 274,060,000  
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

งบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   

_________________ 
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2.2.1 โครงการจัดท าความตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าภายใต้โครงการผู้ประกอบการ 
ระดับมาตรฐานเออีโอ (Mutual Recognition Arrangement: MRA of AEOs) 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและ
มิใช่ภาครัฐ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
ประเด็น (2) ประเด็นการต่างประเทศ 
เป้าหมาย การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

แผนย่อย การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
เป้าหมายแผนย่อย ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สากลในทุกมิติและ
สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศและ
มาตรฐานสากล 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านเศรษฐกิจ 

หัวข้อ 1: การปฏิรูปด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ข้อ 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
ข้อย่อย 5 Borderless Trade: ขจัดอุปสรรคทางการค้า ขั้นตอนการด าเนินการ 
อ านวยความสะดวกในการค้าระหว่างไทยและ CLMV/ASEAN : 

- Customs Express Land: จัดท าช่องทางเคลื่อนย้ายสินค้าที่รวดเร็ว ส าหรับผู้ประกอบการ
ทีม่ีประวัติดี 

1.3 แผนระดับท่ี 3  

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560    
 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 

เรื่องที่ 2 พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า 
ชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .................................................................................................. 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉรา ลอตินันทน์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 81000000@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : -   
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-6004  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิตราภรณ์ ตาทิคุณ  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  109144@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-4535   
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2559 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2565   

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ได้ตระหนักถึงการรักษา 
ความปลอดภัยทางโลจิ สติกส์ของกระบวนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จึงได้ก าหนด  
“กรอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ” 
เรียกว่า SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE FoS) 
ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก WCO ต่างแสดงเจตจ านงเข้าร่วมโครงการตาม SAFE FoS ข้างต้น ประเทศไทย
ในฐานะสมาชิก WCO ได้แสดงเจตนารมณ์ในการน า SAFE FoS มาปฏิบัติ โดยลงนามในหนังสือ 
Letter of Intent เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549  

โดยองค์ประกอบส าคัญของ SAFE FoS ประกอบด้วย 3 เสาหลัก (Pillars) คือ  
- Customs-to-Customs network arrangements ความร่วมมือระหว่างศุลกากร 

กับศุลกากรในการประสานงาน เสริมสร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  
ซึ่งการด าเนินงานด้านการท าความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: 
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MRA) ภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอระหว่างศุลกากร ถือเป็นกลไกส าคัญ  
ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศุลกากรในการก ากับดูแลการขนส่งสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

- Customs-to-Business partnerships ความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชน  
ในการร่วมกันรักษาความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานการค้าระหว่างประเทศ โดยมีโครงการ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) เป็นกลไกส าคัญ 
ในการสร้างความร่วมมือดังกล่าว   

- Customs-to-Other Government and Inter-Government Agencies ซึ่ ง เกี่ ยวข้ อง 
กับความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความร่วมมือในการจัดการชายแดน (Coordinated Border Management) 
และ Single Window 

ทั้งนี้ ความตกลงยอมรับร่วมกันภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 
หรือ AEO MRA เป็นความตกลงระหว่างศุลกากรที่จัดท าขึ้นเพื่อยอมรับมาตรฐานการด าเนิน
โครงการเออีโอและแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษส าหรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอระหว่างกัน 
โดยผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของไทยจะได้รับการอ านวยความสะดวกในการผ่านพิธีการ
ศุลกากรเมื่อส่งสินค้าออกไปยังประเทศคู่เจรจาภายใต้ความตกลงฯ ดังกล่าว โดยการท า AEO MRA 
นอกจากจะเป็นการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย การท า MRA จึงเป็นเครื่องมือส าคัญ 
ที่จะท าให้ โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล  
ท าให้ปริมาณการจัดท า AEO MRA ของประเทศต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 ส าหรับประเทศไทยได้มีการลงนาม AEO MRA กับประเทศคู่ค้า ดังนี้ 
1) ฮ่องกง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558  
2) เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559  
3) สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 
4) ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  

นอกจากนี้ ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือจัดท า AEO MRA กับประเทศคู่ค้ารายส าคัญ
ในภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้ มาเลเซีย ญี่ปุ่น และได้เริ่มต้นพัฒนาการจัดท า AEO MRA กับจีนและนิวซีแลนด์ 

2) วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือให้เกิดการจัดท าความตกลงยอมรับร่วมกันภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ  
เพ่ือการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษระหว่างกันในด้านการอ านวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากร 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอไทยที่ส่งสินค้าออกไปยังประเทศคู่เจรจา จะได้รับการอ านวย
ความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรจากศุลกากรประเทศคู่เจรจา 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- เสริมสร้างความร่วมมือทางศุลกากรในการรักษาปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานของการขนส่งสินค้า  
- ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยการอ านวยความสะดวกทางด้านพิธีการศุลกากรระหว่างกัน 

จากการท าความตกลงยอมรับร่วมกันภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO MRA) 



96 
 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศุลกากร โดยร่วมมือก ากับดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่าง

ประเทศ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพให้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของประเทศ ท าให้โครงการ

น่าเชื่อถือ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในประเทศเข้าร่วมโครงการมากข้ึน  
- ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอไทยที่ส่งสินค้าออกจะได้รับการอ านวยความสะดวก 

ในการผ่านพิธีการศุลกากรจากศุลกากรต่างประเทศที่ท าความตกลงฯ อันเป็นมาตรการในการ
ส่งเสริมการค้า และอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานการค้าโลก 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 

- มีการสรุปผลการด าเนินการโครงการฯ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้ าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรม 1.1  
2 มีการด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรม 1.2, 2.1 และ 3.1  
3 มีการด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรม 1.3 , 3.2 
4 มีการด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรม 1.4, 2.2 และ 3.3 
5 มีการสรุปผลการด าเนินการ  

หมายเหตุ : การด าเนินการตามกิจกรรมขึ้นอยู่กับความพร้อมและท่าทีของคู่เจรจา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการไทย 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ทั่วราชอาณาจักรไทย 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ญี่ปุ่น             
1.1 ส่งร่างความตกลงฯ(MRA)  
ให้กรมสนธิสัญญาพิจารณา 

            

1.2 กรมศุลกากรส่งร่างความตกลงฯ
(MRA) ให้กระทรวงการคลังและ
กระทรวงการต่างประเทศพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

            

1.3 ก าหนดพิธีลงนามร่างความตกลงฯ
(MRA) 

            

1.4 ทดสอบระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกรมศุลกากรและศุลกากรญี่ปุ่น 

            

2.จีน             
2.1 ลงนามในแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือจัดท าความตกลงยอมรับร่วมกัน 
(Action Plan หรือ Roadmap (หากมี) 
โดยมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และกรอบระยะเวลาร่วมกันระหว่าง 
กรมศุลกากรและศุลกากรจีน  

            

2.2 แลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษา
เปรียบเทียบโครงการผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอระหว่างกัน 
(Programme Comparison) 

            

3.นิวซีแลนด์             
3.1 แลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษา
เปรียบเทียบโครงการผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอระหว่างกัน 
(Programme Comparison) 

            

3.2 ด าเนินการตรวจประเมินสถาน
ประกอบการร่วมกัน (Joint Site 
Validation) 

            

3.3 สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบ 
และตรวจสถานประกอบการร่วมกัน 
พร้อมจัดท าร่างความตกลงยอมรับ
ร่วมกัน (Draft MRA) 
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หมายเหตุ : 
1.ระยะเวลาการด าเนินงานด้านการจัดท า AEO MRA ของกรมศุลกากรกับประเทศคู่ค้าในภมูิภาคต่าง ๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2564 จนถึงปัจจุบัน (ญี่ปุ่น จีน และนิวซีแลนด์) 
2.กรณีการท าความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ระหว่างกรมศุลกากรกับศุลกากรมาเลเซีย เนื่องจากศุลกากรมาเลเซีย แจ้งว่า  
อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาร่าง MoU เข้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของมาเลเซีย ซึ่งใช้ระยะเวลานานพอสมควร ต่อมา 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะท างานจัดท าและด าเนินการตามความตกลงยอมรับร่วมกันส าหรับโครงการผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอครั้งที่ 1/2564 มีมติให้ สมอ. กมพ. รอผลการด าเนินการจาก สคร. กยผ. ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า MoU 
กับศุลกากรมาเลเซีย หากการด าเนินการจัดท า MoU ของ สคร. กยผ. ส าเร็จ ให้ สมอ. กมพ. พิจารณา MoU ดังกล่าวเป็นต้นแบบใน 
การร่างความตกลงฯ กับศุลกากรมาเลเซีย ด้วยเหตุนี้การร่างความตกลงยอมรับร่วมกันฯ ระหว่างกรมศุลกากรกับศุลกากรมาเลเซียจึง 
มีปัจจัยอื่นมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาร่วมด้วย จึงมีเหตุอันสมควรน่าเช่ือได้ว่าไม่อาจด าเนินการท าความตกลงยอมรับร่วมกันฯ  
กับศุลกากรมาเลเซียได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3.เนื่องจากสถานการณโ์รคระบาด COVID-19 จึงท าให้การติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ รวมถึงการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ 
เป็นไปด้วยความยากล าบากและขาดความต่อเนื่อง อาจส่งผลให้บางกิจกรรมด าเนินการโดยใช้ระยะเวลามากกว่าที่คาดการณ์ไว้  
 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
_________________ 
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2.2.2 โครงการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายศุลกากร (ระยะที่ 2) 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 
 
๑.๑ แผนระดับท่ี ๑ 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ : 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
   ๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ 
   ๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 

๑.๒ แผนระดับท่ี ๒ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
  ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
                เป้าหมาย กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ อย่างเท่าเทียม

และเป็นธรรม 
    แผนย่อย การพัฒนากฎหมาย 
    เป้าหมายแผนย่อย ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 

แนวทางการพัฒนา พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ              
ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 

 แผนการปฏิรูปประเทศ : 
  ด้านกฎหมาย 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายที่มี
ความส าคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้ง
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

   ๑. ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
- ให้หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการตามกฎหมาย จัดท ารายงานประมวลความคิดเห็นของ
ประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมาย ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมาย เสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายเพ่ือทราบและพิจารณา
และเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และรายงานการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย 

๒. ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดท า และการเสนอ      
กฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐ 

๒.๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดท าร่างกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชน จัดให้มี
การแถลงข่าวหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นการทั่วไป พร้อม
ทั้งจัดท าสรุปประเด็นปัญหาหรือความจ าเป็นที่ต้องมีกฎหมาย ตลอดจนสรุป
หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมายที่ประสงค์จะจัดท าขึ้น เพ่ือประกอบการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนการจัดท าร่างกฎหมาย 
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๒.๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๒.๑ และ

น าผลดังกล่าวมาประกอบการจัดท าร่างกฎหมายร่างแรก โดยต้องแสดงให้เห็น
ว่าได้น าความเห็นของประชาชนไปประกอบการพิจารณาจัดท าร่างในส่วนใด 
พร้อมอธิบายเหตุผลในการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมายให้ชัดเจน 

๒.๓ สรุปความเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดท าเป็นรายงานรวมไว้กับ
ค าอธิบายประกอบร่างกฎหมายโดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายก าหนดโดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น วิธีการรับฟังความคิดเห็น จ านวนประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้อง 
ที่ร่วมแสดงความคิด ประเด็นความคิดเห็นที่น ามาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงร่างกฎหมายและเหตุผลประกอบการด าเนินการ ฯลฯ เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับน าไปประกอบการพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม 
   กลยุทธ์ที่ ๔ ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อ านาจรัฐที่ได้รับมอบ 

ให้ส่วนราชการต้องมีการก าหนดมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน            
ของรัฐในสังกัดด้วยการปรับปรุงกรอบแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐอยู่เสมอ และประกาศให้ประชาชนทราบ 

๑.๓ แผนระดับท่ี ๓ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : 
  พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 
เรื่องที่ 2 พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า 
ชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองกฎหมาย (กกม.) 
๒.๑ ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 

๑) ภายใต้แผนงาน : 
๒) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไมใ่ช้งบประมาณ 
๓) วิธีการด าเนินงาน :  ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)  - 
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2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
         ชื่อ-นามสกุล  :  นายศศิน ปงรังษี 
         ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน)  :  65000000@customs.go.th 
         โทรศัพท์  : 02 667 7000 ต่อ 6003 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก  
         ชื่อ-นามสกุล  :  นางสาวอาภากร กองเพ่ิมพูล 
         ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน)  :  108651@customs.go.th 
         โทรศัพท์ : 02 667 7000 ต่อ 7887 
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
         วันที่เริ่มต้นโครงการ : ตุลาคม 2562    

   วันที่สิ้นสุดโครงการ :  กันยายน 2565  

3.2 รายละเอียดโครงการ 
      1) หลักการและเหตุผล : 

             โดยที่พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2560  ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 ก าหนดว่า  
เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับ 
ให้สอดคล้องและเหมาะกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ของแผนการปฏิรูประเทศด้านกฎหมาย ในประเด็นปฏิรูปที่ 6 คือ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายที่มีความส าคัญ ส่งผลให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดง  
ความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย และให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน
ของรัฐในการใช้อ านาจรัฐที่ได้รับมอบ จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ 

      2) วัตถุประสงค์  : 
          - เพ่ือให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับกฎหมาย 
          - เพ่ือให้มีข้อมูลในการวิเคราะห์และทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย    

    - เพ่ือให้มีการก าหนดมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ และประกาศให้ประชาชนทราบ 

3) เป้าหมาย 
ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- รายงานประมวลความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมาย
ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย 

ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 
- สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย 
- มีมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ 
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ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด : 
- ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย 
- ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์และทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
- มีมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ 

ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ : 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ ๕ ระดับ 

- มีการน ารายงานสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายเสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย 
- มีมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

3 รายงานสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย ให้รัฐมนตรี 
ผู้รักษาการตามกฎหมายทราบและพิจารณา 

5 มีมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ 
 

จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกรมศุลกากร 

5) พ้ืนที่ด าเนินการ 
ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
 ประเทศ   ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
 อ่ืน ๆ กรมศุลกากร 

ข. ระบุรายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ : กรมศุลกากร 
 

ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รายงานสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น 
จากการบังคับใช้กฎหมาย ให้รฐัมนตรี 
ผู้รักษาการตามกฎหมายทราบและ
พิจารณา และเก็บรวบรวมเป็นข้อมูล            
ในการวิเคราะห์ทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. มีการก าหนดมาตรการลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ 
ในสังกัดด้วยการปรับปรุงกรอบแนวทาง 
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน           
ของรัฐ และประกาศให้ประชาชนทราบ 

            

 
 

ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
_________________ 
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2.3.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศุลกากร 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เป้าหมาย 2.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
 4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย 2 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ 
แผนย่อย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูงเทียบเท่า มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
แนวทางการพัฒนา 3.4.1 (1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง  
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

แผนการปฏิรูปประเทศ : - 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :  -  

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร :  

เรื่องท่ี 2 พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

            แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมศุลกากร 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .................................................................................................. 
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2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ  พัฒนมาศ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 77000000@customs.go.th    
โทรศัพท์ : 0-2667-6009  
โทรสาร :  0-2667-6916   

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววชิราภรณ์  ชุมแสง  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  vachiraporn_ch@customs.go.th    
โทรศัพท์ : 0-2667-6212   
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม 2564 
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    ธันวาคม 2564   

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

กรมศุลกากรได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน
องค์กร ทั้งในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้า-ส่งออก 
กับผู้ประกอบการค้า และใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ซึ่งกรมศุลกากรได้มี  
การพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือรับส่งข้อมูล  
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีการท าธุรกรรม
ร่วมกัน เพ่ือให้บริการด้านพิธีการศุลกากรแก่ผู้ประกอบการค้าในการน าสินค้าเข้า/ส่งสินค้าออก  
ที่สะดวกรวดเร็ว โดยในแต่ละปีมีปริมาณใบขนสินค้าทั้งน าเข้าและส่งออกสินค้ามากกว่า 9 ล้านใบ 
การน าระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยในการปฏิบัติงานในงานด้านต่าง ๆ ของกรมศุลกากร ท าให้เกิด
ข้อมูลทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) เช่น ข้อมูลจากระบบ TCES (Thai Customs 
Electronic System) เป็นต้น และไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เช่น ไฟล์เอกสาร ข้อมูล
จากภาพ x-Ray อีกด้วย อีกท้ังข้อมูลเหล่านี้ยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ท าให้แนวคิดการบริหารจัดการ
ข้อมูลด้วยระบบคลังข้อมูลแบบเดิมจึงไม่สามารถรองรับต่อการจัดเก็บข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลจ านวนมากของกรมศุลกากรมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็น 
ต้องมีเครื่องมือหรือระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการน าเข้าส่งออกสินค้า การจัดเก็บภาษีอากร  
ซึ่งเป็นการน าข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ ของกรมศุลกากร และข้อมูลที่จ าเป็นจากแหล่งอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าการรวบรวมและจัดเก็บด้วยระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data มาท าการ
เรียนรู้ หารูปแบบ สร้างโมเดล และวิเคราะห์ประมวลผลในลักษณะอัตโนมัติแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสนับสนุนการก าหนดนโยบาย 
วางแผนและมาตรการตามภารกิจหน้าที่งานของกรมศุลกากรได้ 
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ดังนั้น กรมศุลกากรจึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
ของกรมศุลกากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลปริมาณ
มหาศาลเหล่านี้ สามารถน าข้อมูลไปต่อยอด หรือน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต (Forecast Model) รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและก าหนดนโยบายที่ทันต่อ
สถานการณ์การค้า และเตรียมความพร้อมในการอ านวยความสะดวกในการด าเนินพิธีการศุลกากร 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศ ซึ่งได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและ

ประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
- เพ่ือให้ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์ข้อมูลได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของกรมศุลกากรในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการ 
ด้านรายได้ อ านวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากร เป็นต้น 

- ท าการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม/ระบบงาน เพ่ือสนับสนุนให้เจ้ าหน้าที่ของ 
กรมศุลกากร สามารถใช้ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ รวมถึงบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
อากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

กรมศุลกากรมีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร สามารถใช้
เป็นข้อมูลสนับสนุนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร และอ านวยความสะดวก
การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
- การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการน าเข้าส่งออกของประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
- เพ่ือน าข้อมูลไปเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การบริหารจัดการภาษีอากร  

และการบริหารงานภายในของกรมศุลกากร 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- กรมศุลกากรมีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลใบขนสินค้าได้อย่างรวดเร็ว  

และมีประสิทธิภาพ  
- กรมศุลกากรมีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับการบริหารจัดการภาษีอากร และข้อมูล

สนับสนุนงานด้านพิธีการศุลกากร 
- สามารถตอบสนองต่อการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร และรายละเอียด

เชิงลึกของสินค้า การน าเข้าส่งออกสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างแม่นย า รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

- กรมศุลกากรมีข้อมูลสนับสนุน เพ่ือก าหนดนโยบายเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า สนับสนุน
และส่งเสริมในด้านการค้าได้อย่างตรงประเด็นและเท่าทันต่อสถานการณ์ 
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ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ  
กรมศุลกากรมีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 พัฒนาระบบรายงานตามข้อก าหนดและตามความต้องการของผู้ใช้งาน  
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 

3 ทดสอบระบบและฝึกอบรมผู้ใช้งาน ภายในเดือนธันวาคม 2564 
5 ด าเนินการการส่งมอบงาน ภายในเดือนธันวาคม 2564 

จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ ได้รับประโยชน์  : เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร สามารถน าข้อมูลมาช่วย 
ในการปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการได้สะดวกรวดเร็ว  
รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการด้านการจัดเก็บภาษีอากร  
ได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
    ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……กรมศุลกากร…………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ภายในกรมศุลกากร  

ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พัฒนาระบบรายงานตามข้อก าหนด
และตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

            

2. ทดสอบระบบและฝึกอบรมผู้ใช้งาน             

3. ด าเนินการการส่งมอบงาน             
 
 

ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 

* ใช้งบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 48,572,900 บาท 
_________________ 
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2.3.2 การด าเนินการรวบรวมข้อกฎหมายและเร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

1.2 แผนระดับท่ี 2 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร
ขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อน 
และทันการเปลี่ยนแปลง 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านกฎหมาย  

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 : มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจ
กฎหมายได้ง่าย รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย หรือการ
ตีความกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 
1. รวบรวมกฎหมาย กฎ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึง 
ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย และความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นการวางระเบียบแบบแผน
ในการปฏิบัติราชการและการตีความกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
ให้ครบถ้วนและจัดหมวดหมู่เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูล 

- ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเสนอแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิรูป
ในการจัดท าฐานข้อมูลของกฎหมาย โดยก าหนดระยะเวลาการด าเนินการรวบรวม
กฎหมาย กฎ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงค าพิพากษา  
ค าวินิจฉัย และความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งวางระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ
ราชการและการตีความกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ครบถ้วน
และจัดหมวดหมู่เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล โดยให้เสนอแผนดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบด้วย 
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6. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลกฎหมายกลางของประเทศซึ่งทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมต่อผ่าน
ระบบกลางดังกล่าวได้โดยสะดวก โดยต้องวางระบบการเข้าถึงข้อมูลให้ง่ายต่อการใช้งานและ
มีความม่ันคงปลอดภัยในการเข้าถึงและคุ้มครองข้อมูล 

- จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงในลักษณะของระบบกลาง 
ที่สามารถเชื่อมข้อมูลได้ เพ่ือรองรับระบบฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศ 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  

กฎหมายศุลกากร และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับศุลกากร 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร :  
เรื่องท่ี 2 พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองกฎหมาย (กกม.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) : - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นายศศิน ปงรังษี 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   65000000@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 

 โทรศัพท์ :  02-667-6003 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวมานิดา  ธรรมเกษร 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   106761@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
โทรศัพท์ :  02-667-7151 

 
ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :    ตุลาคม 2561  
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :     กันยายน 2565 
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3.2 รายละเอียดโครงการ 
 1) หลักการและเหตุผล :  

 กฎหมายศุลกากรมีความส าคัญอย่างมากในการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนรวมถึงการด าเนิน
กิจการด้านต่างๆ ของประเทศ จึงควรมีการรวบรวมกฎหมาย กฎ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงค าพิพากษา ค าวินิจฉัย และความเห็นของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายศุลกากร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชน และน าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง 
ทางกฎหมายของประเทศแบบออนไลน์ ให้ประชาชนได้ใช้ค้นคว้า ศึกษา อ้างอิงได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 2) วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือให้ฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศมีข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและเรื่องต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายศุลกากรที่ครบถ้วนสมบูรณ์  

 3) เป้าหมาย 

  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
มีข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับกฎหมายและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากรเพ่ือรองรับ
ระบบฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศ 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
- เพ่ือให้ฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศมีข้อมูลกฎหมายและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมายศุลกากรทีค่รบถ้วนและสมบูรณ์  
- ประชาชนได้ประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในเรื่องที่อาจ 

มีผลกระทบเก่ียวกับศุลกากรต่อประชาชนจากฐานข้อมูลกลางฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
กองกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลกฎหมายและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายศุลกากรได้ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดแนวทางไว้ เพ่ือน าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล
กลางทางกฎหมายของประเทศต่อไป 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ ๕ ระดับ 
- มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร  
เพ่ือรองรับระบบฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศ  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ด าเนินการรวบรวมข้อกฎหมายและเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส  

3 กกม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวบรวมและจัดเรียงข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่* 
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  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

5 กกม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลที่
จัดเรียงเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศ ** 

* ในเบื้องต้น การจัดเรียงข้อมูลที่รวบรวมจะเป็นไปตามการก าหนดของ กกม. ก่อน เนื่องจากยังรอความ
ชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์ในการรวบรวมตามแผนการปฏิรูปฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวทางที่ผู้รับผิดชอบตามแผนงานใน
แผนปฏิรูปประเทศก าหนด (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบหลัก)  
** ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ระบบฐานข้อมูลกลางฯ เสร็จสิ้น และแนวทางที่ผู้รับผิดชอบตามแผนงานในแผน
ปฏิรูปประเทศก าหนด 

จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้สนใจเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 

  4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : กรมศุลกากร 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ด าเนินการรวบรวมข้อกฎหมาย
และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายศุลกากร จากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ทุกไตรมาส 

            

3. กกม. ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องรวบรวมและจัดเรียง
ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่* 

            

4. กกม. ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ด าเนินการในส่วน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือน าข้อมูลที่จัดเรียง
เรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลกลาง** 

            

หมายเหตุ  
* ในเบื้องต้น การจัดเรียงข้อมูลที่รวบรวมจะเป็นไปตามการก าหนดของ กกม. ก่อน เนื่องจากยังรอความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์ใน
การรวบรวมตามแผนการปฏิรูปฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวทางที่ผู้รับผิดชอบตามแผนงานในแผนปฏิรูปประเทศก าหนด (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบหลัก)  
** ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ระบบฐานข้อมูลกลางฯ เสร็จสิ้น และแนวทางที่ผู้รับผิดชอบตามแผนงานในแผนปฏิรูปประเทศก าหนด 
 
 

 



112 
 

ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
_________________ 
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3.1.1 แผนงานน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร 
3.1.1 (1) โครงการระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
4.2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 

1.2 แผนระดับท่ี 2  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   
ประเด็น (1) ประเด็นความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ 

แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิด 
การบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการท างาน 
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ  
ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่  
(1) การบริหารจัดการข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบที่เกี่ยวข้อง (2) การปรับปรุง 
พัฒนา และทบทวนกฎหมายเกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
(3) การบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วนในทุกระดับและทุกมิติ (4) การส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ (5) การแสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ จากทุกภาค
ส่วนทั้งในและต่างประเทศ 

1.3 แผนระดับท่ี 3 

 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :    
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560  
- ประกาศกรมศุลกากรที่ 7/2562 เรื่อง การใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) 

ภายใต้เทคโนโลยีระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lock System)  

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 3 พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพ่ิมขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นางขนิษฐา โพธิยอด  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  98000000@customs.go.th     
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
โทรศัพท์ :  026677000 ต่อ 20-7465     

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นายศุภวิชช์  ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  109167@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
โทรศัพท์ :  026677000 ตอ่ 20-6846   
    

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม 2564  
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :    กันยายน 2565  

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

โครงการระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock จัดท าขึ้นเพ่ือ 
น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรส าหรับ 
การขนส่งสินค้าผ่านแดน โดยเน้นสินค้าผ่านแดนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการกระท าผิดทางศุลกากร  

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนด้านการควบคุมทางศุลกากรในการก ากับติดตามการขนส่ง  

ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าผ่านแดนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการกระท าความผิดทางศุลกากรในลักษณะ 
ของโครงการน าร่อง 

- เพ่ือให้ได้ข้อมูลสรุปการใช้งานระบบ e-Lock กับสินค้าผ่านแดนเพ่ือใช้ในการประเมินผล
ประกอบการพัฒนาโครงการในอนาคต 
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3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- มีปริมาณการใช้งาน e-Lock เพ่ิมมากข้ึน (โดยได้รับการรายงานปริมาณการใช้งานจากสถานีที่ได้
จัดตั้งเป็นสถานี e-Lock ซึ่งก าหนดให้รายงานเป็นรายเดือน)  

- มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการควบคุมทางศุลกากรในการก ากับติดตามการขนส่ง  
ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าผ่านแดนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการกระท าความผิดทางศุลกากรในลักษณะ
ของโครงการน าร่อง 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรในการก ากับติดตามการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 
ผ่านแดนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการกระท าความผิดทางศุลกากรในลักษณะของโครงการน าร่อง 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- ประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรส าหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดนที่เพ่ิมข้ึน 
- สามารถน าระบบดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- เร่งรัดการใช้งานระบบ e-Lock ต่อสถานี e-Lock จ านวน 16 สถานี  
- มีปริมาณการใช้งานอุปกรณ์ e-Lock ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต่อจ านวนอุปกรณ์ e-Lock ทั้งหมด

ในหน่วยงานที่ติดตั้งระบบ e-Lock (สถานี e-Lock) จ านวน 16 สถานี  
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

3 รายงานผลการใช้งานอุปกรณ์ e-Lock ในหน่วยงานที่ติดตั้งระบบ e-Lock 
(สถานี e-Lock) จ านวน 16 สถานี  

5 ก ากับการใช้งานให้เป็นตามตัวชี้วัดฯ พร้อมสรุปผลการด าเนินโครงการฯ 
และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ :  กรมศุลกากร และผู้ประกอบการ  

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……ส านักงาน/ด่านศุลกากร 16 แห่งที่ติดตั้งระบบ e-Lock (สถานี e-Lock)………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รวบรวมผลการใช้งานอุปกรณ์ 
 e-Lock และก ากับการใช้งานให้เป็น
ตามตัวชี้วัดฯ และวัตถุประสงค์ 

            

2. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อไป 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณตามค าของบประมาณปี 2565 ทั้งสิ้น 6,668,076 บาท แบ่งออกเป็น 
   - ค่าจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้

เทคโนโลยี e-Lock จ านวน 5,646,000 บาท  
- การเช่าบริการโครงข่ายสื่อสารเพื่อใช้งานในระบบ e-Lock จ านวน 1,022,076 บาท 

แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง 6,668,076  
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

งบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   

_________________ 
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3.1.2 โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 
ด้วยเครื่อง x-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1    
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 

4.7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

4.2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 

1.2 แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
 ประเด็น (22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เป้าหมาย กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม 
 แผนย่อย การพัฒนากฎหมาย 

เป้าหมายแผนย่อย การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 

แนวทางการพัฒนา และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม และก่อให้เกิด 
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระท าผิดได้อย่างถูกต้อง และ
รวดเร็ว รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม 

ประเด็น (1) ประเด็นความมั่นคง 
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ 

แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการ
บริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการท างาน  
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ  
ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ : 
ด้านกฎหมาย 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล 
และบังคับการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

- มีการก าหนดกลไกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล 
และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย พิจารณาให้มีการน าเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
มาใช้ในด าเนินการเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้นและถูกลง (Faster, 
Easier and Cheaper)         
แผนงานที่ ๑ ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) 

- ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ 
ของประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกและ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๒ น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน  และการบริหารราชการ 

- พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :  - 

1.3 แผนระดับท่ี 3 

 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 

 กฎหมายที่เก่ียวข้อง :    
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560  
- ค าสั่งการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าหน้ากล้อง CCTV เรื่อง รายงานผลการศึกษา

กระบวนงานในการตรวจปล่อยสินค้าโดยใช้ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วย
เครื่องเอกซเรย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 3 พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพ่ิมขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  
ชื่อ-นามสกุล :  นางขนิษฐา โพธิยอด  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  98000000@customs.go.th     
โทรศัพท์ :  026677000 ต่อ 20-7465    

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอธิวัฒน์  ลิปภานนท์  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  108470@customs.go.th     
โทรศัพท์ :   026677000 ตอ่ 20-6853   
  

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม 2564  
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :    กันยายน 2565  

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

 ด้วยสภาพปัญหาปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้กรมศุลกากร
ไม่สามารถท าการตรวจสอบสินค้าที่มีการน าเข้าหรือส่งออกในทางกายภาพ (Physical Inspection) 
ได้อย่างครบถ้วนทุกรายเหมือนดังที่เคยปฏิบัติมาในอดีต กอปรกับสถานการณ์ก่อการร้ายระหว่าง
ประเทศได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ กรมศุลกากรจึงจ าเป็นต้องท าการคัดเลือกตรวจสอบสินค้า 
ในรายที่มีความเสี่ยงสูงแทนการตรวจสอบสินค้าทุกราย และน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายชนิด 
มาช่วยสนับสนุนการตรวจสอบสินค้า ให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ควบคู่ไปกับความถูกต้อง
แม่นย าและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับกระบวนการขนส่งสินค้า ปัจจุบันกรมศุลกากรมีเครื่อง x-Ray 
ตามโครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ด้วยเครื่องเอกซเรย์ระยะที่ 1 - 5 จ านวน
ทั้งสิ้น 29 เครื่อง นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมศุลกากรยังได้รับวงเงินกู้จ านวน 
1,318 ล้านบาท จากกระทรวงการคลัง เพ่ือน ามาใช้ในการจัดหาเครื่องเอกซเรย์ ซึ่งเป็นโครงการฯ 
ในระยะที่ 6 ในขณะที่กรมศุลกากรยังได้รับวงเงินกู้จากกระทรวงการคลังจ านวน 1,199 ล้านบาท 
เพ่ือน ามาใช้ในการจัดหาระบบ CCTV เพ่ือทดแทนระบบเดิมที่สัญญาการใช้บริการ ได้สิ้นสุดลง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนั้น จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมของกรมศุลกากรในการพิจารณา
ทบทวนกระบวนการใช้งานเทคโนโลยี x-Ray และ CCTV ให้สามารถน ามาบูรณาการการท างาน



120 
 

ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าเป็นโครงการเชื่อมโยงน า x-Ray และ CCTV มาใช้ในการ
ตรวจปล่อย 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือให้การตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพ 
- ปกป้องสังคมจากสินค้าท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สิน 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- มีระบบ x-Ray ที่ช่วยในการตรวจสอบสินค้า รองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 
- มีระบบ CCTV ใช้งานทดแทนระบบเดิมที่สัญญาสิ้นสุดลงในปี 2558 (โครงการระยะที่ 3) 
- สามารถเชื่อมโยงระบบ x-Ray และ CCTV ให้ใช้งานร่วมกันได้ 

ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- การตรวจสอบสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ความถูกต้องแม่นย าและเสริมสร้าง 

ความปลอดภัยให้กับกระบวนการขนส่งสินค้ามากยิ่งขึ้น 
- การปกป้องสังคมจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- สัดส่วนการจับกุมผู้กระท าความผิดจากระบบ Profile เพ่ิมข้ึน 
- จ านวนรายการจับกุมด้านการปกป้องสังคมเพ่ิมขึ้น 
- ความกังวลของผู้ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางรังสี 
- ภาระในการจัดหางบประมาณเพ่ือน ามาบ ารุงรักษาระบบ x-Ray โครงการระยะที่ 6 และ CCTV 

 ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
- สรุปและประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray/CCTV, VIS, LPRs 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray/CCTV, VIS, 
LPRs พร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อน าไปปรับปรุงร่างระเบียบปฏิบัติ
ส าหรับการตรวจปล่อยสินค้า 

3 ประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray/CCTV, 
VIS , LPRs 

5 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการน าระบบตรวจสอบคอนเทนเนอร์สินค้า 
ด้วยเครื่อง x-Ray/CCTV, VIS, LPRs มาบูรณาการเพ่ือตรวจปลอ่ย 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ :  ด่านศุลกากร/ส านักงานที่มีการตรวจปล่อยสินค้า 
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 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……ด่านศุลกากร/ส านักงานที่มีการตรวจปล่อยสินค้า………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจ
ปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray/CCTV, VIS, 
LPRs พร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อน าไป
ปรับปรุงร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการ
ตรวจปล่อยสินค้า 

            

2. สรุปและประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติ
ส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ  
x-Ray/CCTV, VIS, LPRs 

            

3. น าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
สินค้าด้วยเครื่อง x-Ray/CCTV, VIS, LPRs 
มาบูรณาการเพ่ือใช้ในการตรวจปล่อย 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 

* โครงการใช้งบประมาณจากโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development 
Policy Loan : เงินกู้ DPL) จ านวนทั้งสิ้น 1,220,824,678.47 บาท โดยมีการเบิกจ่ายครบจ านวนแล้ว 
และไม่มีการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

_________________ 
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3.2.1 โครงการการน าระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร 
(Passenger Name Record: PNR) มาใช้ในงานศุลกากร 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 
 
1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง   

4.2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 

1.2 แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ 
 แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  

เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัยเปิดกว้าง เป็น
องค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

ประเด็น (1) ประเด็นความมั่นคง 
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ ต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ 

แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ ามชาติ มุ่งเน้นให้ 
เกิดการบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการ  
การท างาน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงหาความร่วมมือ  
ในระดับต่าง ๆ ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ  
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แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง 

(Faster, Easier and Cheaper) 
 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชน 
- ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่  
ของประชาชนเพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
- พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ 
ของประชาชน โดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้ 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล 

 กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
 แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน และบริหารราชการ 

- พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน 
มีผลสัมฤทธิ์สูง 

 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลาย 
ความเป็นนิติบุคคลของกรม 
แผนงานที่ 1 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 

- การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) การน าเข้า และส่งออก 
ของกรมศุลกากร 

ด้านกฎหมาย 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล 
และบังคับการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

- มีการก าหนดกลไกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล 
และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย พิจารณาให้มีการน าเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ  
มาใช้ในการด าเนินการเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ  

1.3 แผนระดับท่ี 3 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 3 พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ......................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
 ชื่อ-นามสกุล :  นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 67000000@customs.go.th 
 โทรศัพท์ : 02 667 7000 ต่อ 253105 หรือ 253106 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญณัฐ พิพัฒน์กิจไพศาล และ นายพงศธร มั่นคุณากร 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 108113@customs.go.th 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : pongsatorn.mu@gmail.com 
 โทรศัพท์ : 02 667 7000 ต่อ 25-3160 
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2564 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2565 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
 1) หลักการและเหตุผล : 

ตามที่กรมศุลกากรมีความประสงค์จะใช้ข้อมูลผู้ โดยสารบนฐานข้อมูลการเดินทาง 
ของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์การ
ศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก 
ให้กับผู้โดยสารในการผ่านพิธีการศุลกากรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีประกาศกรมศุลกากรที่ 43/2561 
ลงวันที่  31 มกราคม 2561 เรื่อง ก าหนดรายการข้อมูลส าหรับฐานข้อมูลการเดินทาง 
ของผู้โดยสาร (Passenger Name Record : PNR) เพ่ือใช้ในการรายงานอากาศยาน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดให้เจ้าของหรือผู้จดทะเบียนอากาศยาน หรือผู้ด าเนินการเดินอากาศยาน 
จัดเก็บรายการข้อมูลส าหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (PNR) ในทุกเที่ยวบินและน าส่ง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า  (APPS) โดย ณ สิ้นเดือน
เมษายน 2564 มีสายการบินที่ส่งข้อมูล PNR แล้วจ านวน 54 สายการบิน นั้น 

ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในฐานะหน่วยงานที่ได้ใช้งาน
ระบบ PNR เป็นหน่วยงานแรก จึงเห็นควรด าเนินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ PNR  
อันจะเป็นการเพ่ิมปริมาณข้อมูลของผู้โดยสารเพ่ือน ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการควบคุม  
ทางศุลกากรให้เกิดประสิทธิภาพ มีประโยชน์สูงสุด สร้างสังคมปลอดภัย และช่วยอ านวยความสะดวก
ในการผ่านพิธีการศุลกากรแก่ผู้โดยสารต่อไป 
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 2) วัตถุประสงค์ : 
 - เพ่ือเป็นส่วนช่วยเพ่ิมจ านวนสายการบินที่สามารถส่งข้อมูล PNR ให้มีจ านวนมากยิ่งขึ้น  
 - เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของระบบ PNR และด าเนินการแก้ไข 
 - เพ่ือยกระดับระบบการคัดกรอง ตรวจสอบ และควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ  

ได้มาตรฐานสากลและสร้างสังคมปลอดภัย  

 3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
    กรมศุลกากรมีระบบ PNR ใช้งานเช่นเดียวกับอารยประเทศ 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
การปฏิบัติงานด้านการคัดกรอง ตรวจสอบ และควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพ สร้างสังคม
ปลอดภัย และช่วยอ านวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรแก่ผู้โดยสาร 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- สายการบินที่มีความพร้อมในการส่งข้อมูล PNR มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
- ได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของระบบ PNR และมีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น 
- การคัดกรอง ตรวจสอบ และควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากลและ 

สร้างสังคมปลอดภัย 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

2 จัดประชุม หารือกับกลุ่มบริษัท 2S Consortium หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงด าเนินการต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ PNR 

3 - เร่งรัดสายการบินที่มีความพร้อมในการส่งข้อมูล PNR ให้รีบด าเนินการ  
- รายงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จากการใช้งานระบบ PNR ที่เกิดขึ้น  
และด าเนินการแก้ไข 

5 รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
หมายเหตุ ระดับความส าเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกดว้ย 

 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : กรมศุลกากร ผู้โดยสาร สายการบิน และผู้ให้บริการ 
ท่าอากาศยาน 

  4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดประชุม หารือกับกลุ่มบริษัท  
So-Sky Consortium หรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงด าเนินการต่าง ๆ  
เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของระบบ PNR 

            

2. เร่งรัดสายการบินที่มีความพร้อม 
ในการส่งข้อมูล PNR ให้รีบด าเนินการ 
รวมถึงรวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
จากการใช้งานระบบ PNR ที่เกิดขึ้น  
และด าเนินการแก้ไข 

            

3. รายงานผลการด าเนินงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

            

หมายเหตุ  
1.ระบบ PNR เป็นการด าเนินการในระดับสากล มีหน่วยงานหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ สายการบินทั้งหมด 

ทีเ่ดินทางเข้า ออก และผ่านประเทศไทย และผู้ให้บริการด้าน Air Transport Communications and Information Technology 
(Global Distribution System: GDS เช่น AMADEUS, NAVITAIRE, SABRE, SITA,TravelSky) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(International Civil Aviation Organization: ICAO) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air 
Transport Association: IATA) ซึ่ งการส่งข้อมูล PNR สายการบินจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 
ที่ก าหนดโดย WCO/IATA/ICAO และต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก าหนดไว้ด้วย 
ด้วยเหตุนี้ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการส่งข้อมูล PNR มาให้กรมฯ 

2. แต่ละสายการบินต้องส่งเรื่องไปให้ส านักงานใหญ่ทราบ ซึ่งสายการบินต่างชาติจะมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน
ประเทศของตนเองในแต่ละประเทศ และต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารก่อนจึงจะด าเนินการส่งข้อมูล PNR ได้ 

3. ในบางกรณี จะมีค่าใช้จ่ายที่สายการบินต้องรับผิดชอบจึงต้องใช้ระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณ  
มาด าเนินการด้วย 
 

ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
_________________ 
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3.2.2 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ Local Profile ส าหรับส านกังานศลุกากรและด่านศลุกากร 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง   
4.2.1 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 

1.2 แผนระดับท่ี 2 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   
ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ 
 แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 

เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริการ
ประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ 

ประเด็น (1) ประเด็นความมั่นคง 
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด  
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ 

แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิด 
การบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาและบังคับ ใช้กฎหมาย การบูรณาการ 
การท างาน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงความร่วมมือ 
ในระดับต่าง ๆ ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ  
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แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน  
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ       
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 

1.1 พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพื่อรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  

  พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 256๕ กรมศุลกากร : 

เรื่องท่ี 3 พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.) 
2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นางขนิษฐา โพธิยอด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   98000000@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : 106516@customs.go.th  
โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-7465  
โทรสาร : 0 2667 7742    

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวผาณิต ตันบุญเฮง 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :    intelligence_rm@customs.go.th   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :    Phanit171@yahoo.com 
โทรศัพท ์: 0 2667 7000 ต่อ 20-6675  
โทรสาร : 0 2667 7742  
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ส่วนที่ 3 รายละเอียด 
 
3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2564 
วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2565 

3.2  รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท าหน้าที่จัดหารายได้ให้แก่รัฐโดยการจัดเก็บภาษีอากร 
อ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศและปกป้องสังคมด้วยการควบคุมทางศุลกากร 
ตลอดจนท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
กรมศุลกากรจึงได้น าหลักการบริหารความเสี่ยงทางศุลกากรตามที่ได้ก าหนดไว้ในอนุสัญญาเกียวโต 
(ฉบับแก้ไข) และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้ม ีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
(Compliance Management) มาใช้ในการด าเนินงาน ทั้งนี้ กรมศุลกากรมีเครื่องมือส าคัญ 
ซึ่งช่วยให้การบริหารความเสี่ยงทางศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ  
ระบบ Profile โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมศุลกากร ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าว 
ทางศุลกากร (ศปข.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า พัฒนาและปรับปรุงการจัดท าโปรไฟล์ (Central 
Profile) และคณะท างานจัดท า Local Profile ของส านักงานศุลกากรภาคที่ 1-5 ส านักงานศุลกากร 
จัดเก็บรายได้และด่านศุลกากร เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า พัฒนาและปรับปรุงการจัดท า 
โปรไฟล์ (Local Profile) ภายในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

กรมศุลกากรได้มีการก าหนดแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560-256๕) กรมศุลกากร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องการพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน  
โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้การตรวจสอบและการควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพและ 
ความปลอดภัยทางสังคม ด้วยเหตุนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์สัมฤทธิ์ผล กรมศุลกากร 
จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ให้มีการพัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง โดยการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ Local Profile เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในการอ านวยความสะดวก 
ทางการค้าแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตที่มีความเสี่ยงต่ า และก าหนดมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบ
สินค้าที่มีความเสี่ยงสูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2564 กรมศุลกากรได้ด าเนินโครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ Local Profile ส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากร โดยคณะท างานโครงการฯ 
ได้คัดเลือกหน่วยงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนงานโครงการในแต่ละปีงบประมาณ 
ประกอบด้วย ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ด่านศุลกากรนครพนม (โครงการ  
น าร่อง) ด่านศุลกากรแม่สาย  ด่านศุลกากรเชียงของ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  
ด่านศุลกากรช่องจอม ด่านศุลกากรมุกดาหาร ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ด่านศุลกากรมาบตาพุด  
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรสงขลา ส านักงาน
ศุลกากรกรุงเทพ และส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามล าดับ และลงพ้ืนที่เพ่ือ
ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมพร้อมทั้งให้ค าปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะท างานจัดท า 
Local Profile ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดท าโปรไฟล์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้
น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานโครงการพร้อมข้อเสนอแนะต่อกรมฯ เพ่ือให้การด าเนินงาน
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โครงการฯ มีประสิทธิผลและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่ งขึ้น  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ 
ซึ่งรวมถึงการด าเนินงานของคณะท างาน Local Profile และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะ
ของคณะท างานฯ เพ่ือจะได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  
อันจะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการก าหนดโปรไฟล์ อีกทั้ง  เพ่ือให้นโยบาย
การบริหารความเสี่ยงทางศุลกากรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมศุลกากร (Central 
Profile) และคณะท างานจัดท า Local Profile เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2) วัตถุประสงค์ :  
-  เพ่ือทราบถึงปัญหา-อุปสรรคและข้อจ ากัดในการเพ่ิมประสิทธิภาพ Local Profile ส าหรับ

ส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากร 
-  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการก าหนดโปรไฟล์ของคณะท างานจัดท า Local Profile ให้มีประสิทธิภาพ 

เพ่ิมมากยิ่งข้ึน   
-  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการท างานระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมศุลกากร 

(Central Profile) และคณะท างานจัดท า Local Profile เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

3) เป้าหมาย :  
ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)    

- ระบุสภาพการณ์ในปัจจุบันในการก าหนดโปรไฟล์ของคณะท างานจัดท า Local Profile  
- ระบุปัญหา-อุปสรรคและข้อจ ากัดของคณะท างานจัดท า Local Profile  
- มีข ้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโปรไฟล์ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ 

กรมศุลกากร (Central Profile) และคณะท างานจัดท า Local Profile 

ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome)  
- โปรไฟล์ของคณะท างานจัดท า Local Profile มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
- เกิดการบูรณาการการท างานระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมศุลกากร 

(Central Profile) และคณะท างานจัดท า Local Profile เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ค.  ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- คณะท างานจัดท า Local Profile สามารถก าหนดโปรไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- จ านวนรายการจับกุมเพ่ิมข้ึนทุกปี  
- เกิดการบูรณาการท างานระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมศุลกากร (Central 

Profile) และคณะท างานจัดท า Local Profile เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- รายงานผลการด าเนินโครงการฯ และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโปรไฟล์ของคณะท างาน

จัดท า Local Profile  
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ระดับคะแนน ความคืบหน้า/เป้าหมาย 
1 คณะท างานฯ รวบรวมและวิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินโครงการฯ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 พร้อมทั้งศึกษานโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงทางศุลกากรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรม
ศุลกากร (Central Profile)  

2 คณะท างานฯ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากส านักงานศุลกากร
จัดเก็บรายได้ ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1-5 ด่านศุลกากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Profile เพ่ือติดตามการปรับปรุงโปร
ไฟล์ของคณะท างานจัดท า Local Profile รวมถึงปัญหา/อุปสรรค ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ และน ามาวิเคราะห์ประมวลผล หาแนวทางการแก้ไข 
รวมถึงแนวทางการบูรณาการการท างานระหว่างคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของกรมศุลกากร (Central Profile) และคณะท างานจัดท า Local Profile  

3 คณะท างานฯ จัดท ารายงานเสนอกรมฯ เพ่ือสรุปประเด็นปัญหา ข้อจ ากัด 
และแนวทาง การพัฒนาโปรไฟล์ของคณะท างาน Local Profile การปรับปรุง
ระบบ Profile การบูรณาการการท างานระหว่างคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของกรมศุลกากร (Central Profile) และคณะท างานจัดท า Local 
Profile เป็นต้น  

5 คณะท างานฯ ติดตามการปรับปรุงโปรไฟล์ของคณะท างานจัดท า Local 
Profile และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ Profile และรายงาน
ให้กรมฯ ทราบ  

จ.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : 
- คณะท างานจัดท า Local Profile ของส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้ ได้แก่ สสภ. สผภ. สสล.  

              สทบ. สทก. สกท. สดม. สมพ. 
- คณะท างานจัดท า Local Profile ของส านักงานศุลกากรภาคท่ี 1-5 
- คณะท างานจัดท า Local Profile ของด่านศุลกากร  

 4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ………………………… 
 ข. ระบุรายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ : กรมศุลกากร 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. คณะท างานฯ รวบรวมและวิเคราะห์
ประเมินผลการด าเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559- 2564 พร้อมทั้งศึกษานโยบาย
การบริหารความเสี่ยงทางศุลกากรของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมศุลกากร 
(Central Profile) 

            

2. คณะท างานฯ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
เพ่ิมเติมจากส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้ 
ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1-5 ด่านศุลกากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบ Profile เพ่ือติดตามการปรับปรุงโปร
ไฟล์ของคณะท างานจัดท า Local Profile รวมถึง
ปั ญหา/ อุ ปสรรค  ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ข้อ เสนอแนะต่ าง  ๆ  และน ามาวิ เคราะห์
ประมวลผลหาแนวทาง  การแก้ไข รวมถึง
แนวทางการบูรณาการการท างานระหว่าง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมศุลกากร 
(Central Profile) และคณะท างานจัดท า Local 
Profile 

            

3. คณะท างานฯ จัดท ารายงานเสนอกรมฯ เพ่ือ
สรุปประเด็นปัญหา ข้อจ ากัด และแนวทางการ
พัฒนาโปรไฟล์ของคณะท างาน Local Profile 
การปรับปรุงระบบ Profile การบูรณาการการท างาน
ระหว่างคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงของ
กรมศุลกากร (Central Profile) และ
คณะท างานจัดท า Local Profile เป็นต้น 

            

4. คณะท างานฯ ติดตามการปรับปรุงโปรไฟล์
ของคณะท างานจัดท า Local Profile และ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ 
Profile และรายงานให้กรมฯ ทราบ 

            

 

ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
_________________ 
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3.3.1 โครงการประสานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง          
เป้าหมาย 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง   

                           4.2.1 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่   

1.2 แผนระดับท่ี 2  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
ประเด็น (1) ประเด็นความมั่นคง        
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น    

แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง    
เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ         

แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการ
บริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการท างาน  
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงหาความร่วมมือในระดับต่าง ๆ  
ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ       

 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ : 
วัตถุประสงค์ ข้อ 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็ง
ของทุกภาคส่วน  ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง   

  นโยบายที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน     

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 256๕ กรมศุลกากร : 

เรื่องท่ี 3 พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ     
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่าย
ข้อมูลข่าวสาร  
          

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสืบสวนและปราบปราม        

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
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 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : : นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์        
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 83000000@customs.go.th        
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-6745        

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมหญิง ผายรัศมี        
       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสืบสวนและปราบปราม     
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  106571@customs.go.th     
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 
โทรศัพท์ :       0 2667 7401         
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 256๔    
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :  กันยายน 256๕      

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

กองสื บสวนและปราบปราม  มี บทบาทหน้ าที่ ใ นการป้ อ งกั นและปราบปราม 
การกระท าความผิดทางศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบสินค้าที่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights:  IPR) ยาเสพติดและสารตั้งต้นในการผลิต 
ยาเสพติด การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้าน 
การก่อการร้ายสากล รวมทั้งการลักลอบสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ  
ซ่ึงการประสานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
โดยประสานความร่วมมือผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุม จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
Line Application, CEN (Customs Enforcement Network) และระบบ CENcomm (Customs 
Enforcement Network Communication) เป็นต้น  
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2) วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณาการ
ประสานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย ระหว่างศุลกากรประเทศต่าง ๆ และหน่วยงาน
ระหว่างประเทศอ่ืน ๆ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรภายในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

มีช่องทางในการประสานการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่าง
ศุลกากรประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานระหว่างประเทศอ่ืน ๆ รวมถึง หน่วยงานและองค์กร
ภายในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน       

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
สามารถด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อได้รับ
ข้อมูลจากการประสานความร่วมมือ        

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร หน่วยงานภายในประเทศ ศุลกากรประเทศต่าง ๆ 
ร่วมถึงหน่วยงานระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น         

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ      
- มีการประสานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร จ านวน 36 ครั้ง 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการประสานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากร จ านวน 12 ครั้ง 

3 มีการประสานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากร จ านวน 18 ครั้ง 

5 มีการประสานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากร จ านวน 36 ครั้ง 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : กรมศุลกากร ศุลกากรประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานหรือ
องค์กรภายในประเทศอ่ืนที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือประสานความร่วมมือ 
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 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืน ๆ  กรมศุลกากร ศุลกากรประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานอ่ืนที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 256๔ ปี พ.ศ. 256๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมรวมข้อมูล และ/หรือแลกเปลี่ยน 
แจ้ ง เตื อนข้อมู ลผ่ านช่องทางการ
ประชุม E-mail, Line Application, 
CEN หรือ CENcomm เป็นต้น 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
_________________ 
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3.3.2 โครงการการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร  
(Fight Against Customs Fraud Operations)  

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง          
เป้าหมาย 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง   

                           4.2.1 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่   

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็น (1) ประเด็นความมั่นคง        
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น    

แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง    
เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผละทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ          

แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการ
บริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการท างาน  
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงหาความร่วมมือในระดับต่าง ๆ  
ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ       

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 256๕ กรมศุลกากร : 

เรื่องท่ี 3 พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ     
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่าย
ข้อมูลข่าวสาร           
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสืบสวนและปราบปราม        

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..................................................................................................  
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2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์        
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 83000000@customs.go.th        
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-6745        

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมหญิง ผายรัศม ี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสืบสวนและปราบปราม 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  106571@customs.go.th     
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 
โทรศัพท์ : 0-2667-7401         
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 256๔        
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :  กันยายน 256๕          

3.2 รายละเอียดโครงการ 

1) หลักการและเหตุผล :  
เพ่ือให้การด าเนินการตามภารกิจของกรมศุลกากร ด้านการป้องกันและปราบปราม  

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร  
ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด  
ว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และปกป้องสังคมให้ปลอดภัยจากสินค้าที่เป็นอันตราย  
ต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ จึงได้จัดท าโครงการแผนปฏิบัติการเฉพาะกิจด้านการป้องกัน
และปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร กองสืบสวนและปราบปราม ในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย                
เพ่ือใช้เป็นแผนงานในการก ากับทิศทางการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามของกรมศุลกากร 
ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมถึงตอบสนองนโยบายและการด าเนินการของรัฐบาล             
ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนเป็นไปตามที่กรมฯ อนุมัติหลักการตามหนังสือกองสืบสวนและปราบปราม         
ที่ กค๐๕๒๑(ก)/๒๑๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔       

ทั้งนี้ กลุ่มสินค้าเป้าหมายจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่      
1) กลุ่มสินค้าที่ด าเนินการเพ่ือการป้องกันและปราบปราม โดยเป็นการด าเนินการกับ

ผู้กระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเพ่ือปกป้องสังคม เช่น ยาเสพติด สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
ผลิตภัณฑ์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ 
(CITES) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะพลาสติก เป็นต้น      

2) กลุ่มสินค้าที่เมื่อด าเนินการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ได้แก่  กลุ่มสินค้า 
ที่มีมูลค่าสูงหรืออัตราอากรสูง ซึ่งเมื่อมีการจัดเก็บอากรหรือการขายทอดตลาดจะสามารถจัดเก็บ
รายได้ในปริมาณที่มาก กลุ่มสินค้าที่มักมีเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดในการน าเข้าที่ก าหนดขึ้นเพ่ือปกป้องหรือ
คุ้มครองสินค้าหรือภาวะเศรษฐกิจในประเทศซึ่งมักมีแนวโน้มในการลักลอบน าเข้าสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ 
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2) วัตถุประสงค์ :  
-  เพ่ือเร่งรัดการจับกุม ปราบปรามการกระท าผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ในกลุ่มสินค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การกระท าความผิดเหลือน้อยหรือหมดไป   
-  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวน ปราบปรามผู้กระท าผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืน  

ที่เก่ียวข้อง           
-  เพ่ือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดตาม

กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง       
-  เพ่ือเป็นแผนงานที่ใช้ในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมาย

ศุลกากรและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในกลุ่มสินค้าเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 
ตลอดจนสามารถตอบสนองมาตรการหรือนโยบายเร่งด่วนระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย    
- เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร    

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

มีแผนการด าเนินงานเฉพาะกิจเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดตามกฎหมายศุลกากร
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย      

ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
การกระท าผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในกลุ่มสินค้าเป้าหมายลดลง  
หรือหมดไป           

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- ท าให้การปราบปรามการการกระท าผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ในกลุ่มสินค้าเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      
- ป้องกันการสูญเสียรายได้ของรัฐรวมถึงปกป้องสังคมจากการกระท าผิดตามกฎหมายศุลกากร

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย      

ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ      
- มีการจัดท าแผนการด าเนินงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดตามกฎหมาย
ศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย จ านวน ๒ ครั้ง/ปีงบประมาณ            

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการประชุมเพื่อก าหนดสินค้าท่ีต้องเฝ้าระวังการกระท าผิดเป็นกรณีพิเศษ 
2 จัดท าแผนการด าเนินงานเฉพาะกิจและขั้นตอนการด าเนินงาน (Operation 

Planning and Processes) เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติสั่งการ 
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  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

3 หน่วยงานด าเนินการตามแผนการด าเนินงานเฉพาะกิจในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย 
4 สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท ารายงานของแผนการด าเนินงาน 

เฉพาะกิจให้ผู้บริหารทราบ จ านวน ๑ ครั้ง 
5 สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท ารายงานของแผนการด าเนินงาน 

เฉพาะกิจให้ผู้บริหารทราบ จ านวน ๒ ครั้ง 

จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้กระท าผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกรมศุลกากร  

 4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืน ๆ             

ข. ระบุรายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 256๔ ปี พ.ศ. 256๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงสถิติ
การกระท าความผิดตามประเภทสินค้า
เพ่ือหาชนิดสินค้าเป้าหมายก่อน
ก าหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องเฝ้าระวัง 
การกระท าผิดเป็นกรณีพิเศษ 

            

๒. จัดท าแผนการด าเนินงานเฉพาะกิจ
และขั้นตอนการด าเนินงาน (Operation 
Planning and Processes)  
เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติสั่งการ 

            

๓. หน่วยงานด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานเฉพาะกิจในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย 

            

๔. สรุปผลการด าเนินงาน โดยวิเคราะห์
ผลการปฏิบัติการ ปัญหาอุปสรรค 
รวมถึงเสนอแนวทางการพัฒนางานก่อน
จัดท ารายงานของแผนการด าเนินงาน
เฉพาะกิจให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

            

หมายเหตุ อาจมีการก าหนดเพ่ิมสินค้าเป้าหมายระหว่างปี หากมีมาตรการหรือนโยบายเร่งด่วนจากผู้บริหาร 
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ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
_________________ 
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4.1.1 โครงการศึกษาแนวทางในการน าการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากร 
มาประยุกต์ใช้ในกรมศุลกากร 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1   
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

1.2 แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   

ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ 
 แผนย่อย แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง  
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

1.3 แผนระดับท่ี 3 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ยกระดับการบริหารการจัดเก็บอากร  
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ......................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวนิตยา  เที่ยงตรงภิญโญ  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :    790000000@customs.go.th.                                                                                                                                                           
โทรศัพท์ :  02-667-7000 ต่อ 4911 
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2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวกมลรัตน์ ดนตรี  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :    106496@customs.go.th.                                                                                                         
โทรศัพท์ :  02-667-7000 ต่อ 20-7030 
                                                                                                       

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :     ตุลาคม 2564 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :      กันยายน 2565 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

 ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญท่ามกลางปัจจัย
สภาพแวดล้อม ความเสี่ยงโลก และกระบวนการโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก  
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สังคม/ชุมชนที่ปรับเปลี่ยนจากวิถีชีวิตเดิม 
การสื่อสารที่รวดเร็วและไร้พรมแดนซึ่งเชื่อมโยงทั้งโลกเข้าด้วยกัน การแข่งขันในด้านต่างๆ  
ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการรวมตัวและมีความร่วมมือกันเป็นกลุ่มหรือพันธมิตร  
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ร่วมกัน ทุกสังคมในโลกล้วนได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้ประเทศไทย  

 อย่างไรก็ดี แม้โลกจะมีความเจริญก้าวหน้า แต่ปัญหานานัปการกลับเกิดขึ้นตามมา จะเห็นได้
ว่าเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนและความเสี่ยงหลายประการที่ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว
มากขึ้น ท าให้เศรษฐกิจทั้งในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศตลาดเกิดใหม่ขยายตัวลดลง  
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก 
การเป็นประเทศที่ติดกับดักรายได้ปานกลาง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องมีกลไกรองรับ
และเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้พร้อมรับต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่จะทวีความรุนแรง
และซับซ้อนเพ่ิมขึ้น และกรมศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทส าคัญหน่วยงานหนึ่ง 
ในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศ ทั้งการอ านวยความสะดวกทางการค้า  
และการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ จึงจ าเป็นต้องมีกลไกรองรับและเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน 
ให้พร้อมรับต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนด้วย 

 ด้วยเหตุดังกล่าวกองยุทธศาสตร์และแผนงานจึงเห็นควรจัดให้มี “โครงการศึกษาแนวทาง 
ในการน าการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากรมาประยุกต์ใช้ในกรมศุลกากร” เพ่ือท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี  ในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร 
จากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะจากหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งประเทศเพ่ือนบ้านและองค์การระหว่าง
ประเทศ  โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการ 
ในการพัฒนากลไกรองรับและเสริมสร้างศักยภาพในด้านการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อ่ืนๆ  
จากการน าสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกให้แก่กรมศุลกากร เนื่องจากเรื่องดังกล่าวถือเป็นภารกิจหนึ่ง  
ที่ส าคัญของกรมฯ ในฐานะที่กรมศุลกากรเป็นหนึ่งในสามของหน่วยงานจัดเก็บรายได้ภายใต้สังกัด
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะได้น าแนวทางหรือวิธีการที่ค้นพบหรือพัฒนาขึ้นไป เป็น
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แนวทางในการพัฒนาการด าเนินการของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากรของประเทศ

ที่มีระบบศุลกากรที่ดี  
- เพ่ือเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการในการพัฒนากลไกรองรับและเสริมสร้างศักยภาพในด้าน  

การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อ่ืนๆ จากการน าสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกภายใต้การด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ของกรมศุลกากร 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

ผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากรของกรมฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- การด าเนินงานด้านการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากรของกรมฯ  

มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ โปร่งใสมากข้ึน และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เสียภาษี 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ : 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- รายงานผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบท 

ทางศุลกากร 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
การด าเนินงานตามเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการเผยแพร่รายงานผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้าน 
การจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร 

3 รายงานสรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับรายงานผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดเก็บรายได้
ภายใต้บริบททางศุลกากร 

5 สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากร และผู้ใช้บริการกรมศุลกากร  
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 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………กรมศุลกากร……………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร………… 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เผยแพร่รายงาน 
ผลการศึกษาแนวทาง 
ในการปฏิบัติที่ดีด้าน 
การจัดเก็บรายได้ภายใต้
บริบททางศุลกากร 

            

2. รวบรวมความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางปฏิบัติที่
สอดคล้องกับรายงาน 
ผลการศึกษาแนวทาง 
ในการปฏิบัติที่ดีด้าน 
การจัดเก็บรายได้ภายใต้
บริบททางศุลกากร 

            

3. สรุปผลการด าเนิน
โครงการฯ 

            

 

ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 

________________________ 
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4.2.1 โครงการการให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพา 
แก่หน่วยงานภายในกรมศุลกากรทั งในและนอกสถานที่ 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่  4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย  2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย      

1.2 แผนระดับท่ี 2  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
ประเด็น  20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ    

เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
แผนย่อย  การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ      
เป้าหมายแผนย่อย  ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และ มีความคล่องตัว 

แนวทางการพัฒนา  พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง       
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”  

* เป็นโครงการภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : -        
 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง : -  
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 

เรื่องที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 4.2 สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านพิกัดอัตราศุลกากรและถิ่นก าเนิด                   
   

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.) ส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้า   

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)   -      
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2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเอก  สาตรวาหา         
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  80080000@customs.go.th     
โทรศัพท์ : 02 667 7373  
โทรสาร :  02 667 7190 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวศุจีภรณ์  ไชยแสงค า        
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   80080000@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :    107791@customs.go.th       
โทรศัพท์ :  02 667 6468         
โทรสาร :  02 667 6940        
   

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2564 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2565 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

  ด้วยภารกิจหลักของกรมศุลกากรที่มีบทบาทเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกทางการค้า  
การควบคุมทางศุลกากร เพ่ือปกป้องสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บภาษีอากร 
จากการน าสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก และการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรเพ่ือส่งเสริมการค้าและ  
การลงทุน ส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้า กองพิกัดอัตราศุลกากร ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ  
การให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพาแก่หน่วยงานภายในกรมศุลกากร
ทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการจัดเก็บภาษี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งยังเป็นการอ านวยความสะดวก ต่อ
เจ้าหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ และพิจารณาข้อเท็จจริงของตัวอย่างสินค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

2) วัตถุประสงค์ :  

  เพ่ือให้บริการแก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าน าเข้า-ส่งออก และด่านศุลกากรต่าง ๆ  
สนับสนุนข้อมูลด้านการวิ เคราะห์ตัวอย่างสินค้าให้ได้ความถูกต้องชัดเจน  สามารถน าไปใช้
ประกอบการพิจารณาจ าแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรของตัวอย่างสินค้า ท าให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
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3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

การให้บริการโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพา เพ่ือใช้ตรวจวิเคราะห์สินค้าที่มีปัญหาในการ
น าเข้า และเป็นการสร้างมาตรฐานด้านการวิเคราะห์สินค้าเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาพิกัดอัตรา
ศุลกากรให้แก่หน่วยงานภายในกรมศุลกากรทั้งในและนอกสถานที่ 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
 เกิดความสะดวก คล่องตัว แก่ผู้รับบริการ ในการตรวจวิเคราะห์สินค้า โดยสามารถน าข้อมูลการ
วิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า เพ่ือประกอบการพิจารณาจ าแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร และจัดเก็บ
ภาษีได้ถูกต้อง ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษี ตลอดจนการควบคุมทาง
ศุลกากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าน าเข้า -ส่งออก และ  

ด่านศุลกากรต่าง ๆ ช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
- เป็นการสร้างมาตรฐานด้านการวิเคราะห์สินค้าเพ่ือสนับสนุนการพิจาณาพิกัดอัตราศุลกากร และ

เป็นการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการแบ่งเป็น 5 ระดับ ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 -5  
โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอนด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน 
ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ด าเนินการจัดท าสื่อ เอกสาร หรือแผ่นพับในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการ 

2 อบรม สัมมนา ดูงาน การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพา 
3 จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพา 
4 ประชาสัมพันธ์ผลงานของโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้บริการ 
5 ติดตามผลโครงการฯ และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร และผู้ได้รับบริการ  

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าสื่อ เอกสาร หรือแผ่นพับ 
ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการ 

            

2. อบรม สัมมนา ดูงาน การตรวจ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชนิดพกพา 

            

3. จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ชนิดพกพา 

            

4. ประชาสัมพันธ์ผลงานของโครงการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้บริการ 

            

5. ติดตามผลโครงการฯ และประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 จ านวน 3,476,180 บาท 

- จัดท าสื่อ เอกสาร หรือแผ่นพับในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ที่ให้บริการ พร้อมอบรม สัมมนา ดูงาน การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชนิดพกพา 

30,000 บาท 

- จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพา 3,446,180 บาท 

แหล่งเงิน  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง 3,476,180  - 
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น 

- 
ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
งบประมาณ 

2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   

_________________ 
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4.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

1.2 แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 

ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย  ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีด
สมรรถนะสูง”  

 แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ประเด็นปฏิรูปประเทศที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ ๒ น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน  และการบริหารราชการ 

 - พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  

- พระราชบัญญัติศุลกากร 2560 
- กฎกระทรวงการคลัง เรื่อง การก าหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ. 2560 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 256๕ กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านราคาศุลกากร 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : ............................................................................................................................. .... 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉรา ลอตินันทน์ 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 61000000@customs.go.th 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
 โทรศัพท์ (ภายใน) : 0 2667 7000 ต่อ 20 - 6004 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
 ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐ ทาแก้ง 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 108786@customs.go.th 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : nuttun44@gmail.com 
 โทรศัพท์ (ภายใน) : 0 2667 7000 ต่อ 20 - 6507 
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม 2564 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :    กันยายน 2565 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
 1) หลักการและเหตุผล : 

 ราคาศุลกากรถือเป็นหัวใจส าคัญในระบบการค้าระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ กรมศุลกากรจึง
ได้น าระบบราคาแกตต์มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคาศุลกากรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นไป
ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยได้มีต่อองค์การการค้าโลก (WTO) โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  
กรมศุลกากรได้มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือสร้างมาตรฐานด้านราคาศุลกากรตามระบบ
ราคาแกตต์ และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บภาษีอากรมาอย่างต่อเนื่อง  
 อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการส าแดงราคาศุลกากรไม่ถูกต้องก็ยังคงมีอยู่ และส่งผลกระทบ  
ไม่เพียงแต่กรมศุลกากร หากรวมไปถึงหน่วยงานอื่น ที่กรมศุลกากรท าหน้าที่จัดเก็บภาษีแทนอีกด้วย 
ดังนั้น ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากรจึงมีหน้าที่โดยตรง ในการพัฒนากระบวนการท างานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอาศัยแนวทางตามที่องค์การศุลกากรโลกได้ก าหนดไว้ ตลอดจนด าเนินการศึกษา
กระบวนงานด้านราคาของหน่วยงานศุลกากรต่างประเทศ เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนา 
ทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนความต้องการของภาคเอกชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของกรมศุลกากร 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ที่ผ่านมา กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร  
จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data เพ่ือศึกษาแนวทางและ
จัดท ารายงานแผนพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 นี้ จะเป็นการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาระบบงานบริหารความเสี่ยงด้านราคา
ศุลกากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยต่อไป 

โดยโครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ศึกษาและพัฒนาระบบการยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์น าร่อง (Pilot Project) และจัดประชุม
เพ่ือท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการ 

2. พัฒนาระบบการยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสินค้ าเป้าหมาย และจัดประชุม 
เพ่ือท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการ 

3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงด้านราคา เช่น ค่าสิทธิ ค่านายหน้า 
เข้าสู่ระบบบริหารความเสี่ยงกรมฯ 

4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้ผู้ประกอบการส าแดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาศุลกากร 
บนใบขนสินคา้ขาเข้า 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยให้แก่เจ้าหน้าที่ เช่น การจัดอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาให้ความรู้ 

2) วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรให้สอดคล้องกับระบบราคาแกตต์  

 3) เป้าหมาย : 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
   ศึกษาการพัฒนาระบบ รวมไปถึงโครงการภายใต้แผนดังกล่าว พร้อมทั้งจัดท ารายงานเสนอกรมฯ 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
กรมศุลกากรมีแผนงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากร และบรรจุลงใน 
แผนยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- สามารถแก้ปัญหาการส าแดงราคาศุลกากรที่ไม่ถูกต้อง และน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษ ี
- สามารถลดปัญหาการกระท าความผิดทางศุลกากร ส าหรับกรณีหลีกเลี่ยงอากร อันเกิดจากการ

ส าแดงราคาศุลกากรไม่ถูกต้อง 
- สามารถลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ณ ท่าน าเข้า และช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้า 
- สามารถลดข้อพิพาทระหว่างกรมศุลกากรและผู้น าเข้า ในด้านราคาศุลกากร 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จของโครงการ ๕ ระดับ  
- รายงานผลการศึกษาและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการประเมินราคาศุลกากร 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 รายงานผลการศึกษาและพัฒนาระบบการยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์น าร่อง 
(Pilot Project) และจัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการ 

2 รายงานผลการด าเนินการด้านการพัฒนาระบบยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับสินค้าเป้าหมาย และจัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการ 

3 รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงด้านราคา 
เช่น ค่าสิทธิ ค่านายหน้า เข้าสู่ระบบบริหารความเสี่ยงกรมฯ 

4 รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้ผู้ประกอบการส าแดงข้อมูล
เกี่ยวกับราคาศุลกากรบนใบขนสินค้าขาเข้า 

5 รายงานผลการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยให้แก่
เจ้าหน้าที่ เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
ระดับโลกมาให้ความรู้ 

 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่เกี่ยวกับกระบวนงานด้านราคาศุลกากร 
และผู้น าเข้า 

 4) พื้นที่ด าเนินการ : 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……..กรมศุลกากร………………………………………………………………………………………  
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
 
 

ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษาและพัฒนาระบบการยื่นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์น าร่อง (Pilot Project) 
และจัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการ 

            

2. พัฒนาระบบการยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับสินค้าเป้าหมาย และจัดประชุม
เพ่ือท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าข้อมูล
ปัจจัยความเสี่ยงด้านราคา เช่น ค่าสิทธิ 
ค่านายหน้า เข้าสู่ระบบบริหารความเสี่ยงกรมฯ  

            

4.  ศึ กษาความเป็ น ไปได้ ในการให้
ผู้ประกอบการส าแดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ราคาศุลกากรบนใบขนสินค้าขาเข้า 

            

5. เ พ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ 
หลังการตรวจปล่อยให้แก่เจ้าหน้าที่ เช่น 
การจัดอบรม การศึกษาดูงาน หรือการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาให้ความรู้ 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
_________________ 
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5.1.1 โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ 4) 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และ 
มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

1.2 แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 

ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ ความสามารถสูง  
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) : 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เป้าหมายที่ 1 จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐานทันสมัยและเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 

- พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงาน เช่น งานสารบรรณงาน
แผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เป็นต้น 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) : 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เป้าหมายที่  ๒ ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยีมา 
ประยุกต์ใช้ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
เป้าหมาย ๑.๒ ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึง
ระบบข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ส าหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ  
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การด าเนินงาน และการก ากับติดตาม ประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความ
เชื่อมั่นความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกัน ฯลฯ 
เป้าหมาย 1.3 ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
และเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและขับเคลื่อน
โดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง 

1.3 แผนระดับท่ี 3 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560        
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551      
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :  
 - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 พ.ศ. 2563 - 2565 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส่วนราชการกรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร และการบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร และการบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 

 แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 - 2566) : 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างระบบนิเวศเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (Learning Ecosystem) 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ......................................................................................................  
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2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์                                               
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  100442@customs.go.th                                                                                            
โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-7094                                                                                      
โทรสาร :   0 2667 6292                                                                                       

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายภวัต  พฤกษ์กานนท์          

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 106920@customs.go.th  
 โทรศัพท์ : 09 4259 8914 

 
ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :    ตุลาคม 2564 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :     กันยายน 2565 

3.2 รายละเอียดโครงการ 

 1) หลักการและเหตุผล :  
  บริบทของประเทศไทยในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

รัฐบาลจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในอนาคตตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
และมุ่งเน้นการปฏิรูประบบราชการเพ่ือรองรับประเทศไทย 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี ดังนั้น กรมศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการอ านวยความสะดวก
สังคม และความมั่นคง ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยเทคนิคและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร  
ในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจของกรมศุลกากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น องค์ความรู้  
ในด้านกฎหมายศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากรและกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า เป็นต้น 
ประกอบกับปัจจุบันบริบทการปฏิบัติงานของกรมฯ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก  
การเปลี่ยนแปลงของโลก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างกัน กรมศุลกากร จึงจ าเป็นต้องปรับตัวรองรับโดยปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญ คือการให้
ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กร โดยการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ 
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ ซึ่งในการจัดฝึกอบรมตามวิธีการปกติในชั้นเรียน 
มีข้อจ ากัดหลายประการทั้งในเรื่องสถานที่ในการรองรับกับจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลา 
ในการฝึกอบรมซึ่งต้องใช้เวลาราชการเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถ
จัดฝึกอบรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน อีกทั้งการมาเข้ารับการฝึกอบรมอาจส่งผลกระทบ 
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรท าให้ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ นอกจากนี้ ยังเป็นอุปสรรค 
ต่อบุคลากรในหน่วยงานที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในกรมฯ ซึ่งจะต้องเสียเวลาปฏิบัติราชการ และการเดินทาง
เพ่ือเข้ามาฝึกอบรมในกรมฯ  
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ดังนั้น สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้ (e-Learning) โดยด าเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาเนื้อหาบทเรียน Online
ในองค์ความรู้ที่จ าเป็นในงานศุลกากร รวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านพิกัดอัตราศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด
สินค้า ราคาศุลกากร กฎหมายและระเบียบศุลกากร พิธีการศุลกากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ ในแต่ละด้านเข้ามาเป็นคณะท างานก าหนดรูปแบบ
และเนื้อหา (Content) เพ่ือร่วมกันด าเนินการประมวล รวบรวมจัดระเบียบ และถ่ายทอดความรู้ 
ในการจัดท าสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวมากขึ้นโดยระบบดังกล่าวสามารถเป็นสื่อกลาง
ในการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ที่ถูกจัดเก็บในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับบุคลากรที่ต้องการศึกษา 
ซึ่งจะท าให้บุคลากรของกรมฯ สามารถเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและยังเป็นการลดข้อจ ากัด
ด้านสถานที่ เวลาและการเดินทางอันจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้
แก่บุคลากร  ในหน่วยงานที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในกรมฯ ประกอบกับเป็นการจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ 
ของผู้เชี่ยวชาญเอาไว้ด้วยกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการความรู้ของกรมฯ ซึ่งสามารถต่อยอด 
สู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ต่อไป โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 – 2560 ได้ด าเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
(e-Learning) แล้วเสร็จและปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ได้ด าเนินการจัดท าเนื้อหาบทเรียน
ระดับต้น (Basic) ส าหรับองค์ความรู้ทั้ง 6 ด้าน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบ  
e-Learning และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ได้ด าเนินการจัดท าเนื้อหาบทเรียน Online ใน
เนื้อหาระดับกลาง (Intermediate) ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม เพ่ือน าเข้าสู่ระบบ  
e-Learning ส าหรับองค์ความรู้ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ พิกัดอัตราศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า ราคา
ศุลกากร กฎหมายและระเบียบศุลกากร พิธีการศุลกากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ควบคู่
กับการด าเนินการประมวลและรวบรวมองค์ความรู้และเริ่มด าเนินการจัดท าเนื้อหาบทเรียนใน
ระดับสูง (Advance) รวมทั้งด าเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบ  
e-Learning ในเนื้อหาบทเรียนระดับต้น (Basic) ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และได้ก าหนดสิทธิการใช้งาน
ให้บุคลากรกรมศุลกากรทุกรายสามารถเข้ารับการพัฒนา และศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning  
ได้รวมทั้งด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะให้กับคณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบและ
เนื้อหา (Content) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
จะได้ด าเนินการจัดท าเนื้อหาบทเรียนในระดับสูง (Advance) ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพ่ือน าเข้าสู่ระบบ e-Learning และด าเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ผ่านระบบ e-Learning 
ในเนื้อหาบทเรียนระดับต้น (Basic) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของกรมศุลกากรได้เข้า
รับการพัฒนาผ่านระบบ e-Learning ในระดับกลาง (Intermediate) ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ตามความสนใจ 
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 2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือพัฒนาแนวทางการเผยแพร่องค์ความรู้ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นโดยการ  

ลดข้อจ ากัดด้านสถานที่ เวลา และการเดินทาง ผ่านทางการใช้ระบบ e-Learning 
- เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านกระบวนการ

จัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ 
- เพ่ือก าหนดรูปแบบและด าเนินการจัดท าเนื้อหาบทเรียน Online ในระบบ e-Learning ส าหรับ

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของกรมศุลกากรในระดับสูง (Advance) ในรูปแบบ 
ที่เหมาะสม 

- เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรของกรมศุลกากรมีความสามารถและทักษะในการใช้งาน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

- เพ่ือส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์     
ในงานศุลกากร 

 3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

- มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ของกรมศุลกากร ให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น โดยการลดข้อจ ากัดด้านสถานที่ เวลาและการเดินทาง ผ่านทางการใช้
ระบบ e-Learning 

- สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์
ในงานศุลกากรเพิ่มมากขึ้น 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
- พัฒนากระบวนการจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ของกรมศุลกากร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- มีการออกแบบและพัฒนาระบบ e-Learning รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของงานศุลกากรมากยิ่งข้ึน 

- บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาบทเรียน และสามารถน าองค์ความรู้ 
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
-  บุคลากรกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ดียิ่งขึ้น โดยการลดข้อจ ากัดด้านสถานที่ 

เวลาและการเดินทาง 
-  ระบบการจัดการความรู้ของกรมฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านกระบวนการจัดเก็บและ

เผยแพร่ความรู้ 
-  มีระบบ e-Learning และหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของงานศุลกากร 

ทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติจริง เ พ่ือสร้างความรู้  ความเชี่ยวชาญแก่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 

-  สามารถพัฒนาบทเรียน e-Learning ด้านวิชาการศุลกากร ส าหรับองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของกรมศุลกากร 

-  บุคลากรของกรมศุลกากรมีความสามารถและทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
-  ความรู้และประสบการณ์ในงานด้านศุลกากรที่ถูกถ่ายทอดจะถูกเก็บรักษาไว้เพ่ือให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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 ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาผ่านระบบ e-Learning 
- รายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการฯ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการด าเนินการจัดท าเนื้อหาบทเรียนระดับสูงในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และน าเข้าสู่ระบบ e-Learning 

2 คณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) ทั้ง 6 ด้าน 
มีการประชุมหารือ ตรวจสอบและควบคุมการจัดท าเนื้อหาบทเรียนระดับสูง  
และด าเนินการจัดท าแบบทดสอบ และการจัดฝึกอบรมคณะท างานด าเนินการ
ก าหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 

3 คณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) ทั้ง 6 ด้าน มีการ
ประชุมหารือ และประมวลองค์ความรู้ เพื่อเตรียมจัดท าเป็นเนื้อหาบทเรียนใน
ระยะต่อไป และน าเสนอคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ พิจารณา 

4 มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ผ่านระบบ e-Learning ในเนื้อหา
ระดับพ้ืนฐาน (ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาผ่าน
ระบบ e-Learning) และส่งเสริมให้บุคลากรกรมศุลกากรเข้ารับการพัฒนา
ผ่านระบบ e-Learning ในเนื้อหาระดับกลาง ตามความสนใจ 

5 มีรายงานสรุปผลการด าเนนิการโครงการฯ เสนอคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ 

จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : บุคลากรกรมศุลกากร กรมศุลกากร 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,129,016 บาท  

โดยเป็นงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 จ านวน 1,725,359 บาท (ประมาณการค่าใช้จ่าย )  
และเป็นงบประมาณการด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ จนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จ านวน 2,861,057 บาท 
  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 579,084 บาท 
  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1,963,516 บาท (ประมาณการค่าใช้จ่าย) 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ด าเนินการจัดท าเนื้อหาบทเรียน
ระดับสูงในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
และน าเข้าสู่ระบบ e-Learning 

            

2. คณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบ
และเนื้อหา (Content) ทั้ง 6 ด้าน 
ด าเนินการประชุมหารือ ตรวจสอบ 
และควบคุมการจัดท าเนื้อหาบทเรียน
ระดับสูง และด าเนินการจัดท าแบบทดสอบ  
และด าเนินการฝึกอบรมคณะท างาน
ด าเนินการก าหนดรูปแบบและเนื้อหา 
(Content) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 

            

3. คณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบ
และเนื้อหา (Content) ทั้ง 6 ด้าน ประชุม
หารือ และประมวลองค์ความรู้ เพ่ือเตรียม
จัดท าเป็นเนื้อหาบทเรียนในระยะต่อไป  
และน าเสนอคณะกรรมการก ากับดูแล
โครงการฯ พิจารณา 

            

4. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
ผ่านระบบ e-Learning ในเนื้อหาระดับ 
พ้ืนฐาน และส่งเสริมให้บุคลากรกรมศุลกากร
เข้ารับการพัฒนาผ่านระบบ e-Learning  
ในเนื้อหาระดับกลาง ตามความสนใจ 

            

5. สรุปผลการด าเนินการโครงการฯ  
เสนอคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ 

            



162 
 

แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
    ก.  เงินทุนสนับสนุนภารกจิของ    

กรมศุลกากร 
1,725,359 ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้น           

ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   

______________________ 
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5.1.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
  มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  

4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา 
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความสามารถสูง มีทักษะ 
การคิด วิเคราะห์ และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

แผนการปฏิรูปประเทศ : (ฉบับเดิม) 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

เป้าหมายที่ 4 จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพ่ือสรรหา และรักษาซึ่งก าลังคน  
ที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการทางานอย่างเป็นมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของ
ประชาชน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัยและเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนงานที่ 3 สนับสนุนให้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน การบริการ
ประชาชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
     กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์

และน าเสนอข้อมูล และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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แผนการปฏิรูปประเทศ : (ฉบับปรับปรุง) 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมี ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มา  
และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
เป้าหมาย ภาครัฐสามารถบริหารจัดการก าลังคนได้อย่างมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและความ
คล่องตัว สามารถสรรหา รักษา เคลื่อนย้าย และใช้ประโยชน์ก าลังคนให้ตรงกับความรู้
ความสามารถ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :    
               ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
                   แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร

ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

1.3 แผนระดับท่ี 3 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :  
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ

ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  พ.ศ. 2563 – 2565  

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส่วนราชการกรมศุลกากร 
 เรื่องท่ี 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร 

      แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 
  เรื่องท่ี 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร 
  แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 

 แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 - 2566) 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมาตรฐานสากล 
       กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้และปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ  

      (Knowledge Worker) 
 
 
 



165 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :      
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)  - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 100442@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  -  
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-7094  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกรินทร์ ผดุงทรัพย์ถาวร 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  106545@customs.go.th      
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   - 
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-6375   
  

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2564 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2565 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

  รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการ
พัฒนาประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย คือ การที่บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพและมี
ขีดสมรรถนะที่เหมาะสม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่และ
ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕65) เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาก าลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ทันสมัย 
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารราชการ และคณะรัฐมนตรี 
ไดม้ีมติเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ให้เห็นความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  พ.ศ. 2563 - 
2565 โดยมุ่งเน้นการพัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การท างานในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 และ
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การสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบราชการในอนาคต  

กรมศุลกากร ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของกรมศุลกากรและ
การปฏิรูปภาครัฐให้บรรลุเป้าหมาย จึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของส่วนราชการกรมศุลกากร โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและบริหารจัดการ
องค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการ
ศุลกากรเป็นเลิศ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย และเชื่อมโยงการค้าโลก รวมทั้งได้จัดท า
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 - 2566) โดยมียุทธศาสตร์
ในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งองค์ความรู้ด้านศุลกากร ที่สอดคล้องตามระดับต าแหน่งและความจ าเป็นของหน่วยงาน
ภายในกรมศุลกากร รวมทั้งพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในการรองรับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ส าคัญในงานศุลกากร 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการทางศุลกากรให้แก่ผู้รับบริการ และการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล (Digital Skills) เพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อมในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเป็น
ภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้
ก าหนดประเด็นปฏิรูปในการจัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้ วยระบบดิจิทัล 
ส่งเสริมให้มีการน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งเตรียม
บุคลากรให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการด าเนินงานทาง
ศุลกากร  
 สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม 
ของบุคลากรกรมศุลกากร ตามแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องตามระดับต าแหน่งและความจ าเป็นของหน่วยงาน
ภายในกรมศุลกากร ตามแนวคิดเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) และหลักการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency - Based Development) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้
และทักษะด้านงานศุลกากร ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัล การบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล โดยด าเนินการ
พัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ ให้มีความรู้เฉพาะด้านงานศุลกากรที่จ าเป็น 

ในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ ความเข้าใจ กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  
- เพ่ือพัฒนาบุคลากรกรมศุลกากรให้มีความรู้  ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในงาน 

เฉพาะด้านศุลกากร รวมทั้งความรู้ ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และนวัตกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ 
การน าเสนอข้อมูล 
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- เพ่ือสนับสนุนให้กรมศุลกากรมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการบริหารราชการ การวางแผนงานและ
การปฏิบัติงานในการให้บริการตามภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- มีการด าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร   

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- บุคลากรของกรมศุลกากรมีความรู้  ทักษะ สมรรถนะที่ เ พียงพอ  สามารถปฏิบัติงาน 

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุยุทธศาสตร์ที่วางไว้  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- บุคลากรของกรมศุลกากรมีความรู้  ทักษะ สมรรถนะที่ เพียงพอ  สามารถปฏิบัติงานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ  
- มีการประเมินผลและรายงานผลการจัดฝึกอบรม 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอนด าเนินการ
ตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการส ารวจและวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนา 
2 มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร ให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ  

และสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
3 มีการก าหนดรายละเอียดการด าเนินการและกลุ่มเป้าหมาย 
4 มีการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางท่ีก าหนด 
5 มีการประเมินผลและรายงานผลการจัดฝึกอบรม  

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : บุคลากรของกรมศุลกากร กรมศุลกากร ผู้รับบริการ 
 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
  ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส ารวจและวิเคราะห์ความจ าเป็น 
ในการพัฒนา  

            

2. ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
ให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

            

3. ก าหนดรายละเอียดการด าเนินการ
และกลุ่มเป้าหมาย 

            

4. ด าเนินการพัฒนาตามแนวทาง 
ที่ก าหนด 

            

5. ประเมินผลและรายงานผล  
การจัดฝึกอบรม  

            

 

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 จ านวน 5,315,600 บาท 

แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   
    ก. เงินทุนสนับสนุนภารกิจของ    
กรมศุลกากร 

5,315,600 ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้น           
ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

หมายเหตุ : งบประมาณที่แสดงเป็นประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่คาดว่าจะขออนุมัติใช้เงินทุนสนับสนุน
ภารกิจของกรมศุลกากรในการด าเนินการเป็นรายโครงการ/หลักสูตร ซึ่งวงเงินที่ ได้รับอนุมัติอาจมี  
การเปลี่ยนแปลง 

_________________ 
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5.2.1 โครงการนวัตกรรมเราท าได้ (Innovation We Can) 
 
ส่วนที ่1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
   4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   

 ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ 

แผนย่อย แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง  
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน  
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ       
แผนงานที่ 1  การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 

  1.1 พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
   กิจกรรม 1.1 พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับงานพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
   1.2 พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับงานพ้ืนฐานของ

 หน่วยงาน เช่น งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ  
 งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เป็นต้น 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น 
 คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
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1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  

นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 256๕ กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 5 : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร  
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 สร้างนวัตกรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : คณะท างานด าเนินการนวัตกรรมของกรมศุลกากร 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ............................................................................. ......................... 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์  หัวหน้าคณะท างานด าเนินการด้านนวัตกรรมของกรมศุลกากร 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : innovationwecan@gmail.com  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   - 
โทรศัพท์ :  - 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : . นางสาวอรนุช  ขาวเมืองน้อย  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 106010@customs.go.th                                                                                                        
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : innovationwecan@gmail.com  
โทรศัพท์ :  0 2667 7217 

 
ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :    ตุลาคม 2564 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :     กันยายน 2565 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

เพ่ือรองรับต่อยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ 
และนวัตกรรม ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุข 
ของประชาชนเป็นหลัก (Better Governance, Happier Citizens) ระบบราชการไทยต้องปฏิรูป 
ขนานใหญ่เพ่ือให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยภาครัฐต้อง  
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เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen-Centric Government) และมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance 
Government) และเพ่ือจะท าให้ระบบราชการไทยก้าวเข้าสู่สภาวะดังกล่าวได้ จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัย
ส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ ปัจจัยประการแรก คือ การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ  
ในสังคม (Collaboration) เพ่ือเป็นการยกระดับการท างานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกั น 
(Coordination) หรือการท างานด้วยกัน (Cooperation) โดยการจัดให้มีการวางแผนเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันมีการระดมและน าเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปัน  
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลส าเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน  
เพ่ือพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มี  
ภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถด าเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยล าพังอีกต่อไป ปัจจัยประการที่สอง  
การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) หรือการคิดค้นและแสวงหาแนวทาง หรือวิธีการใหม่ ๆ  
เพ่ือให้เกิดผลกระทบขนาดใหญ่พอที่จะท าให้เกิดการปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะ 
และนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองปัญหาความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพอันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยรูปแบบ
ห้องปฏิบัติการ (GovLab/Public Sector Innovation Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) ในลักษะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด 
(Empathize and Define) ก่อนจะใช้ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลายๆ ด้านมาสร้างไอเดีย 
(Ideate) พัฒนาต้นแบบ(Prototype) ท าการทดสอบปฏิบัติจริง (Test) และขยายผลต่อไป หรือเป็นการ
น าเอาศาสตร์พระราชาว่าด้วย “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เข้ามาประยุกต์ใช้นั่นเอง และปัจจัยประการ 
ที่สาม คือ การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) ซึ่งเป็นการผสมผสานกัน 
ของการจั ดเก็บและประมวลข้ อมู ลผ่ าน Cloud Computing อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน 
(Smartphone) และเครื่องมือการท างานร่วมกัน (Collaboration Tool) เช่น Google Doc, Skype และ 
Team viewer เป็นต้น ท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่างทันทีทันใดไม่ว่าจะอยู่ที่ใด และสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่าง ๆ ได้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน เกิดผลกระทบอย่างสูงและมีความ
คาดหวังต่อการให้บริการของทางราชการที่จะต้องด าเนินการในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์  
และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและประหยัด  

 นอกจากนั้นแล้ว ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) 
เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยท าให้สามารถแสดง
บทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพ่ือสร้างคุณค่า (Public Value) และ
ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนด้วย 
 จากบริบทข้างต้น กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
อากรจากการน าสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก และการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด 
ทางศุลกากร โดยด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร และกฎหมายอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรต่อกระทรวง การส่งเสริมสนับสนุน  
การผลิตและการส่งออก การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน จึงเห็นควรจัด               
ให้มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ ได้มาตรฐานสากล  
เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของประชาชน
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และภาคธุรกิจ โดยแนวทางหนึ่งที่สามารถน ากรมศุลกากรไปสู่เป้าหมายดังกล่าว คือ การพัฒนา 
กรมศุลกากรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) ผ่านกลไกการสร้างสรรค์
นวัตกรรมในองค์การ 

ด้วยเหตุดังกล่าว แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมศุลกากร 
ภายใต้เรื่องที่ 5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร แนวทางการพัฒนา 5.2  
สร้างนวัตกรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงก าหนดให้มี “โครงการนวัตกรรมเราท าได้ (Innovation      
We Can)” เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้กรมศุลกากรมีบรรยากาศที่ เอ้ือต่อการพัฒนาองค์ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร อันจะน าไปสู่การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันจนสามารถพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการทางศุลกากรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  
รวมถึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นสามารถพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ซึ่ งจะส่งผลต่อเนื่องไปยั งประชาชนและภาคธุรกิจซึ่ งเป็นผู้ รับบริการ ท าให้ควา มต้องการ 
และความคาดหวังของประชาชนและภาคธุรกิจได้รับการตอบสนองและมีความพึงพอใจในคุณภาพ 
การให้บริการ ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือในการท างานของกรมศุลกากรอีกด้วย 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกรมศุลกากร 
- เพ่ือให้มีผลงานนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการบรรลุภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

มีข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือการปฏิบัติงานหรือการให้บริการด้านศุลกากร 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
มีการน าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
ด้านศุลกากรไปสู่การปฏิบัติ 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพ่ิมสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน 

ได้บรรลุตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของกรมศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
- การด าเนินงานของกรมศุลกากรมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและโปร่งใสมากขึ้น 
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมศุลกากรเพ่ิมสูงขึ้น   

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- รายงานผลการด าเนินการมาตรการ/แนวทางการเสริมสร้างบรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรม  

แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
การด าเนินงานตามเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ 1 ของแผนปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (ผลการทบทวน
แนวทางหรือมาตรการเสริมสร้างบรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรม 
แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ) 

3 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ 1 และ 2 ของแผนปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  
(ผลการด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการเสริมสร้างบรรยากาศและ
ปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ) 

5 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ 1, 2, 3 และ 4 ของแผนปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
(รายงานผลการด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการเสริมสร้างบรรยากาศ
และปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ) 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากร และผู้ใช้บริการกรมศุลกากร  

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืน ๆ : กรมศุลกากร 

 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ทบทวนแนวทางหรือมาตรการเพ่ือการ
เสริมสร้างบรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรม
แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ 

            

2. ด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการ
เพ่ือการเสริมสร้างบรรยากาศและปลูกฝัง
วัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ในองค์การ 

            

3. ประสานงานและสนับสนนุการด าเนินการ
ตามแนวทางหรือมาตรการเพ่ือการ
เสริมสร้างบรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรม
แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตาม
แนวทางหรือมาตรการเพ่ือการเสริมสร้าง
บรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรมแห่ง 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

ประมาณการค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1,080,000 บาท 

แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

งบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน 1,080,000  
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   
    ก. ...   
    ข. ...   

_________________ 
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5.3.1 โครงการศุลกากรคุณธรรม 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  

1.2 แผนระดับท่ี 2 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

แผนการปฏิรูปประเทศ : 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง 
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่ เ พ่ือสร้ างความพร้อมเชิ งกลยุทธ์ 
ให้กับก าลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 

แผนงานที่ 4 สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์ส าหรับการเป็นเจ้าหน้าที่
ภาครัฐยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง 
- จัดหลักสูตรผู้น าคุณธรรมที่เป็นตัวอย่าง 
- จัดกิจกรรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรม ที่เป็นรูปธรรม 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ด้านการป้องปราม 
กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลย
ไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

- ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง ( Integrity) โดยเน้น
ความซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์สุจริต วิริยะอุตสาหะ ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างดีที่สุด) 
และซื่อตรงต่อประชาชน 
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กลยุทธ์ที่ 5 ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง 
- หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องปลุกจิตส านึก จิตบริการให้กับเจ้าพนักงานของรัฐ
และเน้นย้ าให้ตระหนักว่างานบริการประชาชนเป็นหน้าที่ 
- ให้ทุกหน่วยงานของรัฐประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 

3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง  

1.3 แผนระดับท่ี 3 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร และการบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.3 เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
1)  ภายใต้แผนงาน : - 

 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)              - ไม่มี - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์                                               
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 100442@customs.go.th                                        
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  -  
โทรศัพท์ :   0 2667 7094                                                                                       
โทรสาร :    0 2667 6292                                                                                       

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวิสูตร  สงิห์สง่า                                                             .
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  106018@customs.go.th                                       .
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 
โทรศัพท์ :  0 2667 7788                                                                                                  
โทรสาร :   0 2667 6919        
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ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
        วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2564                                                    .               
        วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2565            

3.2 รายละเอียดโครงการ 

1) หลักการและเหตุผล :  
ด้วยค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาลก าหนดยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) ซึ่งเป็นไปตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 
Against Corruption C.C. 2003) (UNCAC 2003) ในส่วนราชการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ได้ให้นโยบายว่ากระทรวงการคลังจะเป็นกระทรวงที่ปลอดจากการทุจริต  
เป็นกระทรวงแรก โดยมอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นกรมน าร่องในการสร้างความโปร่งใส ปราศจาก
การทุจริตประพฤติมิชอบ ในการนี้อธิบดีกรมศุลกากร ได้มอบหมายให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้างมาตรการ
ลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในกรมศุลกากร 
 กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 17 (5) การด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวล
จริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2562 ได้ด าเนินโครงการศุลกากรคุณธรรม ตามแนวทางการสร้างองค์กรคุณธรรม
ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ทั้งนี้ การด าเนินโครงการศุลกากร
คุณธรรม ประจ าปี 2563 เป็นต้นไป ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินกิจกรรมให้มีความสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ และเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องตามแนวทางการสร้างองค์กรคุณธรรมดังกล่าว  

2) วัตถุประสงค์ : 
- เพ่ือสร้างการรับรู้มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านองค์กรคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในทุกระดับ 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัยและความถูกต้อง  
โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง  

- เพ่ือขับเคลื่อนหน่วยงานของกรมศุลกากรให้ด าเนินกิจกรรมภายใต้แนวทางองค์กรศุลกากรคุณธรรม 
- เพ่ือยกระดับการยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม ในด้านความโปร่งใส 

ในการให้บริการ 
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3) เป้าหมาย 
  ก.  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :   
      หน่วยงานในกรมศุลกากรด าเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดคุณธรรมอัตลักษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
      ของแต่ละตัวชี้วัด 

  ข.  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
   ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมศุลกากร รับรู้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ด้านองค์กรศุลกากรคุณธรรมในทิศทางเดียวกัน 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมให้การยอมรับด้านความโปร่งใสในการให้บริการ  

ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร 

  ง.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
      ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
      - รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ เสนอกรมฯ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ระดับ
คะแนน 

ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ด าเนินการขออนุมัติโครงการฯ 
2 ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานให้ทุกส่วนราชการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

โครงการฯ 
3 ส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากรด าเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมตาม คู่มือ 

“ศุลกากรคุณธรรม” พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานรอบที่ 1 และรอบที่ 2  
4 ด าเนินการประเมิน คัดเลือกส่วนราชการที่มีความพร้อมสามารถด าเนินกิจกรรม 

ตามแนวทางศุลกากรคุณธรรม 
5 สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ และหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก เสนอกรมฯ  

และเผยแพร่ให้ทุกส่วนราชการได้รับทราบ  
 
  จ.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการส่งออก - น าเขา้สินค้า/ประชาชน 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
    อ่ืนๆ              - ไม่มี - 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ส่วนราชการทุกแห่งของกรมศุลกากร 
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ส่วนที ่4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม 
กบท. ด าเนินการขออนุมัติโครงการฯ 

            

2. กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม 
กบท. จัดท าหนังสือชี้แจงขั้นตอนและ
วิธีการด าเนินงานให้ทุกส่วนราชการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ 

            

3. ส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากร
ด าเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมตาม 
คู่มือ “ศุลกากรคุณธรรม” พร้อมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงานรอบที่ 1  
และรอบที่ 2 

            

4. กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม 
กบท. ด าเนินการประเมิน คัดเลือก 
ส่วนราชการที่มีความพร้อมสามารถด าเนิน
กิจกรรมตามแนวทางศุลกากรคุณธรรม 

            

5. กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม 
กบท.สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 
และหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก  
เสนอกรมฯ และเผยแพร่ให้ทุกส่วน
ราชการได้รับทราบ 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 
 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 

_________________ 
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5.3.2 โครงการปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
เพ่ือการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

   .ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต                

1.2 แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    เป้าหมายแผนย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี        
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต    

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ด้านการป้องปราม 
กลยุทธ์ที่ 1 ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit 
System) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” 

- ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ                
พอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวิต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : - 

1.3 แผนระดับท่ี 3 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
        1)  ภายใต้แผนงาน : -  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)              - ไม่มี - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
        ชื่อ-นามสกุล : นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์                                               

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 100442@customs.go.th                                       .                                                     
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : -  
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-7094                                                                                  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสูตร  สิงห์สง่า                                                             .  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 106018@customs.go.th                                       . 

        ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : -   
        โทรศัพท ์: 0 2667 7788                                                                                      .                            
        โทรสาร : 0 2667 6919                                                                                                                                      
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียด 
 
3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

วันที่เริ่มต้นโครงการ : ตุลาคม   2564                                                    .           
วันที่สิ้นสุดโครงการ :  กันยายน 2565            

3.2 รายละเอียดโครงการ 
    1) หลักการและเหตุผล :  

ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ  
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาลก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand)  
ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations 
Convention Against Corruption C.C. 2003) (UNCAC 2003) ประกอบกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี



182 
 

ที่มีเป้าประสงค์ให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perception 
Index: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

กรมศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นประตูการค้า เพ่ือเสริมสร้าง 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้ให้ความส าคัญ 
เป็นอย่างยิ่ ง ในการปรับปรุ งพัฒนากระบวนการท างาน เ พ่ือเ พ่ิมการอ านวยความสะดวก  
ให้ผู้ประกอบการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาและลดต้นทุน โดยด าเนินการ
ควบคู่กับปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ตามกรอบวินัยข้าราชการและประมวลจริยธรรม ประกอบกับ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ 
มีหน้าที่ในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ  
พลเรือนสามัญเพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิต  
และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   

กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่  
ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้ก าหนดให้มี “โครงการปลุก
จิตส านึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพ่ือการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ”  
เพ่ือเป็นการปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม และการหล่อหลอมความรู้สึก 
ในความรักความผูกพันในผลประโยชน์ของชาติ ส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตน 
ตามหลักศาสนาที่ดีงามโดยใช้กิจกรรมทางศาสนาเข้ามากล่อมเกลาจิตใจ อันจะน าไปสู่การป้องกัน 
การทุจริตประพฤติมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยมี 5 โครงการย่อย ดังนี้  

- โครงการ คิดดี ท าดี ศุลกากรท าได้  
- โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 
- โครงการพระบรมราโชวาท คติธรรมและค าสอน 
- โครงการสนับสนุนบุคลากรที่ขออนุญาตลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขออนุญาตลา ไป

ประกอบพิธีฮัจย์ 
- โครงการความดีที่ฝากไว้ 

2) วัตถุประสงค์ : 
- เพื่อเสริมสร้างและปลุกจิตส านึกให้บุคลากรของกรมศุลกากรปฏิบัติราชการและปฏิบัติตน  

ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ  
- เพ่ือให้บุคลากรของศุลกากรมีการประเมินตนเอง ( Integrity Self-Assessment) เป็นระยะ 

มีการตรวจสอบและประเมินด้านสมรรถภาพและการบริการที่เหมาะสม เพื่อช่วยเสริมสร้าง
มาตรฐานด้านการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีและเป็นมืออาชีพ 

- เพ่ือให้บุคลากรน้อมน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

- เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้และสืบสานพระบรมราโชวาท คติธรรม และค าสอน เพ่ือเป็นหลักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

- เพื่อเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นหลักในการท างานของข้าราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการให้ได้รับการถ่ายทอดและส่งต่อไปยังบุคลากรของกรมศุลกากรที่ยังคงปฏิบัติราชการต่อไป 
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3) เป้าหมาย 
  ก.  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :   

เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างทัศนคติ ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
รักษาวินัยและความถูกต้อง ส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักสาสนา
ที่ดีงามโดยใช้กิจกรรมทางศาสนาเข้ามากล่อมเกลาจิตใจ อันจะน าไปสู่การป้องกันการทุจริต              
ประพฤติมิชอบ 

  ข.  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
       ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมศุลกากร ได้รับการพัฒนาจิตใจ ตามหลัก 
       จริยธรรมทางศาสนา ตามความเชื่อ ปรัชญาที่ดีงาม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

  ค.   ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
        บุคลากรของกรมศุลกากร สามารถน้อมน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
        และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการของกรมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
            มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และเป็นธรรม  

  ง.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 
       ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
       - รายงานประเมินผลการด าเนินโครงการเสนอกรมฯ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 
1 ด าเนินการขออนุมัติด าเนินโครงการปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาล เพ่ือการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินโครงการและแจ้งเวียน 

ให้ทุกส่วนราชการสังกัดกรมศุลกากรทราบตามระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
3 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการย่อย 
4 มีการสรุป วิเคราะห์ กิจกรรมโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5 สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการเสนอกรมฯ 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการส่งออก - น าเข้าสินค้า/ประชาชน 

  4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
    อ่ืนๆ              - ไม่มี - 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ส่วนราชการทุกแห่งของกรมศุลกากร 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติด าเนินโครงการปลุกจิตส านึก
ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐ 

            

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือด าเนินโครงการและแจ้งเวียน 
ให้ทุกส่วนราชการสังกัดกรมศุลกากร
ทราบตามระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

            

3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการย่อย 
     - โครงการ คิดดี ท าดี  
       ศุลกากรท าได้ 
     - โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม 
         วันธรรมสวนะ 
     - โครงการพระบรมราโชวาท  
       คติธรรม และค าสอน 
     - โครงการสนับสนุนบุคลากร  
       ที่ขออนุญาตลาอุปสมบท 
       ในพระพุทธศาสนา หรือขออนุญาต   

 ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
     - โครงการความดีที่ฝากไว้ 

              

4. สรุป วิเคราะห์ กิจกรรมโครงการฯ
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

            

5. สรุปและประเมินผลการด าเนิน
โครงการฯ เสนอกรมฯ 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 75,000.- บาท 
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5.1 แหล่งเงิน 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน -  
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน 75,000.-  
3. เงินกู้ -  
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน -  
 
5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

15,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 75,000.- 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด -เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน- บาท 
 

_________________ 
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5.3.3 โครงการเสริมสร้างเครื่องมือส าหรับการด าเนินการทางวินัย 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต                

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  - 

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง : - 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..................................................................................................  
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2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  100442@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
โทรศัพท์ :   0 2667 7000 ต่อ 20-7094 
โทรสาร :  -   

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวอภิษฐา วงศ์วานิช 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  apittha_wo@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  wong.apittha@gmail.com 
โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-4720 
โทรสาร :   0 2667 6930 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
วันที่เริ่มต้นโครงการ :  กรกฎาคม 2562 

        วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2565 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

เนื่องด้วยการด าเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด เป็นเรื่องเฉพาะทางด้าน
กฎหมาย อันเป็นการด าเนินการที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง
ต่างๆ โดยผู้ที่เข้ามามีบทบาทในการเป็นคณะกรรมการด าเนินการด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด 
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งต่างๆ อย่างถูกต้อง 
แต่เนื่องจากแหล่งข้อมูลที่ ใช้ประกอบการพิจารณาการพิจารณาการด าเนินการด้านวินัย  
และความรับผิดทางละเมิดมีอยู่อย่างกระจัดกระจาย เช่น ตัวบทกฎหมายตาม Website ต่างๆ 
ผู้ที่มีบทบาทในการด าเนินการด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด เช่น คณะกรรมการ อาจเกิดความสับสน
ในการสืบค้นข้อมูลที่จะน ามาใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณากรณีด้านวินัยและกรณีด้านละเมิดได้ 
จึงควรสร้างระบบฐานข้อมูลที่ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้นและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องได้สะดวก ทั้งนี้ เพ่ือความถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็วในการ
ด าเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด 

2) วัตถุประสงค์ :  
สร้างระบบฐานข้อมูลที่ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้นและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยได้โดยสะดวก ทั้งนี้ เพ่ือความถูกต้อง 
ครบถ้วน และรวดเร็วในการด าเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด 
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3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
     มีฐานข้อมูลให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้นข้อมูลต่างๆในการด าเนินการทางวินัยและ 

    ความรับผิดทางละเมิด ครบถ้วนและอยู่ในแหล่งเดียวกัน  

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
   ได้รับความรู้ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ  

เผยแพร่ต่อบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
   การพิจารณาและการด าเนินการด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด ของคณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เป็นไปด้วยความสะดวก 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
      ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
      - มีฐานข้อมูลให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ในการด าเนินการทางวินัย 

      และความรับผิดทางละเมิด 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 แต่งตั้งคณะท างานฯ เพ่ือจัดท าข้อมูล 
2 มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านวินัยและละเมิด เช่น 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งต่างๆ เป็นต้น 
3 จัดท าข้อมูลให้เป็นระบบ 
4 บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในระบบฐานข้อมูล 
5 ทบทวนแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย 

 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : คณะกรรมการด าเนินการทางวินัยและละเมิด รวมถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ :  กรมศุลกากร 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 

_________________ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.แต่งตั้งคณะท างานฯ เพ่ือจัดท าข้อมูล             

2. คณะท างานฯ รวบรวมข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการด้านวินัย
และละเมิด เช่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ค าสั่งต่างๆ เป็นต้น 

            

3.จัดท าข้อมูลให้เป็นระบบ             

4. บันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องลงในระบบ
ฐานข้อมูล 

            

5. ทบทวนแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล 
ในระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย 
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3.3.4 โครงการศึกษาการก าหนดสินบนและเงินรางวัลเพื่อให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 
ระยะที่ 2 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.2 แผนระดับท่ี 1 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ

ซื่อสัตย์สุจริต 

1.2 แผนระดับท่ี 2  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  
ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต... 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านกฎหมาย 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ข้อ 4 ก าหนดให้มีการศึกษาการยกเลิกหรือปรับปรุงรางวัลน าจับที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ในกฎหมายต่างๆ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

-  พิจารณาศึกษาบทบัญญัติที่มีการก าหนดสินบนและรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการจับกุมด าเนินคดี เพ่ือให้มีการยกเลิกหรือ
ปรับปรุงรางวัลน าจับที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกฎหมายต่างๆ 

- ก าหนดให้มีการหารือและรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานของรัฐ ผู้รักษาการตามกฎหมาย
หรือกฎฉบับต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพ่ือจัดท ารายงานประมวลความคิดเห็น
ของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมายฉบับต่างๆ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมาย เสนอให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายเพื่อพิจารณาสั่งการ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม 
กลยุทธ์ที่ 5 ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่ค านึงถึง
อามิสสินจ้าง 

- ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบนและรางวัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ของรัฐ 
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1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
ระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและรางวัล พ.ศ. 2560   
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560  

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร :  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 5.4 เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ :   กองกฎหมาย (กกม.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน  
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นายศศิน ปงรังษี 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 65000000@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
โทรศัพท์ :  0 2667 6003 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวิบูลย์  เลิศกุลวัฒน์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  - 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 
โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-5495 
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :    ตุลาคม 2564   
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :     กันยายน 2565   
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3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

โครงการศึกษาการก าหนดสินบนและเงินรางวัลเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (ระยะที่สอง) 
เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือด าเนินการต่อเนื่องจากโครงการในระยะแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางออนไลน์  
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะท าให้เห็น
ในภาพรวมของการจ่ายเงินสินบนและรางวัล ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายศุลกากรว่าด้วยเงินสินบน  
และรางวัลนั้นเพ่ิงมีการปรับปรุงแก้ไขตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 โดยมีผลใช้บังคับไป
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูล  
การจ่ายเงินสินบนรางวัลและศึกษาผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายหลังจากการบังคับ
ใช้กฎหมาย และด าเนินการศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายเงินสินบนและรางวัลตามกฎหมายต่างประเทศ 
เพ่ือน ามาพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสินบนและเงินรางวัล เพ่ือป้องกัน  
การทุจริตคอร์รัปชั่น และให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเหมาะสม ตามแนวทางของแผนปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมายและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในเชิงป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุงการจ่ายเงินสินบนและรางวัล 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลมีความเหมาะสม  

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
มีการผลักดันในการปรับปรุงการจ่ายเงินสินบนและรางวัลส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ  

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ ๕ ระดับ 
- ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเงินสินบนและรางวัล 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

3 ศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายเงินสินบนและรางวัลตามกฎหมายต่างประเทศ 
5 จัดท าข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเงินสินบน

และรางวัล เสนอกรมฯ เพื่อพิจารณา 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป 
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4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ  
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : กรมศุลกากร 
 

ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายเงิน
สินบนและรางวัลตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

            

2. จัดท าข้อเสนอแนะหรือแนวทาง 
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย  
เงินสินบนและรางวัล เสนอกรมฯ   
เพ่ือพิจารณา 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
_________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


