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สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

เรื่องที่ ๑ : พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า 
แนวทางการพฒันา ๑.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร 
1.1.1 โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้บริการแบบ B2G ผา่น NSW 

ด าเนินการศึกษากระบวนการและขั้นตอนที่ เกี่ยวข้องกับเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้า พร้อมทั้ง              
ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องกับเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้า ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทยและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง NSW เพื่อจัดท าแผนการพัฒนาระบบฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง        
การจัดท าโครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอกสารใบสั่งปล่อยสินค้า (e-D/O) ที่เป็นมาตรฐานสากล 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

50 ไม่ใช้งบประมาณ 
ในการด าเนินงาน 

0 

1.1.2 แผนงานการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืช 
(e-Phyto Certificate) ผ่าน ASEAN Single Window 

ด าเนินการเตรียมการระบบ NSW ให้พร้อมรองรับการทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate 
โดยจ าลองการสอบเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันภายในประเทศระหว่างระบบกรมวิชาการเกษตรและระบบ 
NSW ได้เป็นผลส าเร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate แบบ 
end-to-end กับประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564  
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

70 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

1.1.3 แผนงานการปรับปรุงระบบติดตามสถานการณ์
เช่ือมโยงข้อมูล (NSW e-Tracking) เพือ่รองรับ      
การตรวจสอบเอกสารที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศผ่าน 
ASEAN Single Window 

ด าเนินการทดสอบระบบ NSW e-Tracking ส าหรับการติดตามสถานการณ์เชื่อมโยงข้อมูล ACDD 
เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์เช่ือมโยงข้อมูล ATIGA e-Form D 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

56.60 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

1.1.4 โครงการศึกษาพิธกีารศุลกากรแบบเรียบง่าย
ส าหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce 
Customs Procedure: SeCCP) 

อยู่ระหว่างการจัดท าระบบประเมินภาระภาษีล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของกรมศุลกากร  
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

36 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

1.1.5 โครงการศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า
รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal 
Transportation) 

กรมศุลกากรได้ออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 189/2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าของระบบงานด้านการควบคุมทางศุลกากร เพื่อรองรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะมีผลต่อผู้ประกอบการที่ประสงค์จะด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจาย
สินค้าและประกอบกิจการกระจายสินค้า ในการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการด าเนินกิจการ 
ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ซ่ึงได้มีการจัดประชุมระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมศุลกากร
กับผู้แทนบริษัทที่ประสงค์เป็นผู้ประกอบการกระจายสินค้า โดยมีผู้ประกอบการ เข้าร่วมรับฟัง        
การประชาสัมพันธ์และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 115/2564                                                                                                                                          
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับศูนย์บริการ
ศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ านวน 11 บริษัท 
     ปัจจุบันยังไม่มีการพิจารณาค าขอพร้อมคุณสมบัติ เนื่องจากยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดมายื่นแบบ
แสดงรายละเอียดในการเป็นผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า และผู้ประกอบกิจการ
กระจายสินค้า 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 2 (ห้องท างานและห้องพักพนักงานศุลกากร) 
ประกอบกับการจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินการตามกระบวนงานของ     
การท่าอากาศยานแหง่ประเทศไทยส่งผลให้การขอเป็นผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจาย
สินค้าล่าช้ากว่าก าหนด 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 
 
 

40 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

แนวทางการพฒันา 1.2 พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย 
1.2.1 โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
และเอกสารการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดย
ผู้ประกอบการ 

ผู้รับจ้างได้น าเสนอระบบต้นแบบ (Prototype) แก่ผู้ใช้งาน และจัดส่งเอกสารผลการศึกษาและวิเคราะห์
ระบบทั้งหมด พร้อมกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)  ให้คณะกรรมการตรวจรับงาน
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว  
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 
 
 

40 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

0 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

1.2.2 โครงการการพัฒนาหน้าจอสืบค้นข้อหารือเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ทางอากร (TICS CLICK) 

มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลเนื้อหาที่จะน าลงระบบหน้าจอสืบค้นข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ทางอากร พร้อมจัดท าสรุปเนื้อหาข้อหารือด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร 
ส าหรับปี พ.ศ. 2564 ข้อหารือด้านการคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
และการชดเชยค่าภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการน าข้อมูล “ข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทาง
อากร” ลงในหน้าจอ Internet ต่อไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 

60 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

แนวทางการพฒันา 1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอืน่ที่เกีย่วข้องกับงานศุลกากร 
1.3.1 โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) ด าเนินการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้แก่สมาชิกศุลกากร เช่น จัดฝึกอบรม                

ให้ความรู้ ติดตามประเมินผลและรับฟังปัญหาความเห็นของสมาชิก สมาคม สมาพันธ์ หอการค้าต่าง ๆ      
ทั้งในและนอกสถานที่ โดยเป็นการประชาสัมพันธ์บริการต่าง ๆ ของกรมศุลกากร  ผ่านช่องทาง      
Line Application และ e-mail เพื่อให้สมาชิกรับทราบ รวมทั้ งประสานงาน แก้ ไขปัญหาและ              
สร้างความชัดเจน ลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ  
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

42 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

0 

1.3.2 โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

คณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออ านวยความสะดวกในการน าเข้าส่งออก (ครอ.) ได้รับ
ประเด็นปัญหาจากภาคเอกชน และการสอบถามประเด็นปัญหาผ่านช่องทางออนไลน์ โดยคณะท างาน 
ครอ. ได้รวบรวมข้อมูลจากภาคเอกชน เพื่อน าเข้าที่ประชุมคณะท างาน ครอ. ฝ่ายศุลกากร ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 นอกจากนี้ คณะท างาน ครอ. ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพื่อขอให้แจ้ง
มาตรการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อแจ้งให้คณะท างาน 
ครอ. ภาคเอกชนรับทราบในที่ประชุมใหญ่คณะท างาน ครอ. ครั้งต่อไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 

50 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

1.3.3 โครงการสัมมนา “สิทธปิระโยชน์ Delivery”  
(Delivery for Tax Incentives) 

ด าเนินการจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
เตรียมการจัดประชุมเพื่อก าหนดรูปแบบ วิธีการจัดสัมมนา และเอกสารที่ใช้ในการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์       ในการจัดสัมมนาครั้งต่อไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีการปรับแผนการด าเนินงาน          
บางกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว 
ข้อเสนอแนะ 
     ควรมีการประมาณการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 
 

65 เป็นไปตามแผน 41 

1.3.4 โครงการส่งเสริมความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภารกิจกรมศุลกากรเชิงรุก 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดการประชุมเพื่อวางแผนจัดท าโครงการ  โดยมีการจัดกิจกรรม
สื่อมวลชนสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วจ านวน 2 ครั้ง 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

60 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

0 

เรื่องที่ ๒ : พัฒนามาตรการทางศุลกากรและขอ้มูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 
แนวทางการพฒันา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(1) โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร           
(บ้านหนองเอี่ยน) 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้มีการประชุมเพื่อเร่งรัดการด าเนินการก่อสร้างและ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด  
ปัญหาและอุปสรรค 
     1. ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2563 ซ่ึงเป็นช่วงเริ่มต้นสัญญาได้เกิดอุทกภัย ส่งผลให้ผู้รับจ้าง         
ไม่สามารถน าเครื่องจักร อุปกรณ์ และแรงงานเข้าในพื้นที่ก่อสร้างได้ตามแผนที่ก าหนด 
     2. สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 
     ควรติดตามเร่งรัดด าเนินการก่อสร้าง และประสานงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง  
 

20 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

0 

(2) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน
ก่อสร้าง  
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ผู้รับจ้างขาดความพร้อมด้านบุคลากร และเครื่องมือ 
2. สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 
     เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 

20 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

0 



5 
 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

(3) โครงการก่อสร้างส านกังานศุลกากรมาบตาพุด  
และอาคารที่พักอาศัย  พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ  
ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 แห่ง 

จัดท ารูปแบบรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้มีการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (ww.customs.go.th) และระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ และ
ก าหนดเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2567 และจะได้ด าเนินการเสนอ
ขออนุมัติสั่งจ้างต่อไป      
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

60 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

0 

แนวทางการพฒันา 2.2 พัฒนากฎระเบียบใหท้นัสมัย 
2.2.1 โครงการจัดท าความตกลงยอมรบัร่วมกัน                  
กับประเทศคู่ค้าภายใต้โครงการผู้ประกอบการ                    
ระดับมาตรฐานเออีโอ (Mutual Recognition 
Arrangement : MRA of AEOs) 

ญ่ีปุ่น 
     จากการประชุมและตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมินร่วมกัน (Joint Site Validation) 
ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ทั้งสองฝ่ายยอมรับในความสอดคล้องของโครงการเออีโอของทั้งสองประเทศ รวมถึง
มาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการ และเห็นพ้องที่จะร่วมกันพิจารณาจัดท าร่างความตกลง
ยอมรับร่วมกัน (MRA) กรมศุลกากรได้ส่งร่างความตกลงฯ ที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมจากกระทรวง             
การต่างประเทศของญี่ปุ่น ให้กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาและได้รับ
ความเห็นชอบในการลงนามจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง      
การต่างประเทศแล้ว  
 

จีน 
     อย่ระหว่างด าเนินการศึกษาข้อมูลโครงการเออีโอของจีนเพิ่มเติม และน าเรื่องการจัดท า         
AEO-MRA กับศุลกากรจีนเสนอต่อที่ประชุมคณะท างานจัดท าและด าเนินการตามความตกลงยอมรับ
ร่วมกัน ส าหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอแล้ว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้นของ
โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน เออีโอและร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าความตกลงฯ 
 

นิวซีแลนด์ 
     กรมศุลกากรได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการศึกษาเปรียบเทียบ (Site-by-Side Comparison) 
โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO) ของไทย และโครงการ Secure Exports 
Scheme (SES) ของศุลกากรนิว ซีแลนด์  โดยศุลกากรไทยและศุลกากรนิว ซีแลนด์ยอมรับ             
ความสอดคล้องของทั้งสองโครงการร่วมกัน ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานของ SAFE Framework           
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางและเตรียมการตรวจสอบสถานประกอบการร่วมกันของศุลกากร
ทั้งสองประเทศ และจะจัดประชุมออนไลน์ร่วมกันเพื่อหารือแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์        
โควิด-19 ต่อไป 
 

66.60 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

http://www.gprocurement.go.th/
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 

2.2.2 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายศุลกากร 
(ระยะที่ 2) 
 

ด าเนินการสรุปปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย และอยู่ระหว่างการร่างข้อก าหนด         
มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 

50 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

แนวทางการพฒันา 2.3 พัฒนาระบบบริหารจดัการฐานข้อมูล 
2.3.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ       
กรมศุลกากร 

ด าเนินพัฒนาระบบรายงานตามข้อก าหนดและตามความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงทดสอบระบบ
และฝึกอบรมผู้ใช้งาน พร้อมทั้งส่งมอบงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศุลกากร 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว  
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 

100 เป็นไปตามแผน 100 

2.3.2 การด าเนินการรวบรวมขอ้กฎหมายและ      
เร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร 

ด าเนินการรวบรวม เรียบเรียง และจัดหมวดหมู่ข้อมูลของเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564         
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐานข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเตรียมการส าหรับฐานข้อมูลกลางทาง
กฎหมายของประเทศต่อไป โดยมีการปรับปรุงข้อมูลกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ศุลกากรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางขึ้นอยู่กับ  
การก าหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาที่ระบบฐานข้อมูล
กลางเสร็จสิ้น จึงจะสามารถน าข้อมูลที่รวบรวมเข้าสู่ฐานข้อมูลฯ ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 

50 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

เรื่องที่ 3 : พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มปีระสทิธภิาพและเชื่อมโยงกัน 
แนวทางการพฒันา 3.1 เพิ่มขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยทีี่ทนัสมัย 
3.1.1 แผนงานน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร 
3.1.1 (1) โครงการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking 
System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้
เทคโนโลยี e-Lock ของทุกสถานี พร้อมเร่งรัดสถานีปลายทางที่ได้รับกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lock) 
ส่งคืนไปยังสถานีต้นทาง เพื่อด าเนินการบริหารจัดการกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lock)  
ปัญหาและอุปสรรค 
     อุปกรณ์ e-Lock ไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้งาน 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 

32 เป็นไปตามแผน 84.74 

3.1.2 โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบ              
ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ด้วยเครื่อง x-Ray/CCTV         
มาใช้ในการตรวจปล่อย 

ด าเนินการร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบเอกซเรย์ (x-Ray) ระบบโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ระบบยานพาหนะผ่านแดน (Vehicle Information System: VIS) และระบบ
ตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะ (License Plate Recognition System: LPRs) โดยมีการจัดประชุม
เพื่อพิจารณาร่างระเบียบดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและให้
ด าเนินการทบทวนปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้อง 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 

20 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

แนวทางการพฒันา 3.2 พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 
3.2.1 โครงการการน าระบบฐานข้อมูลการเดินทางของ
ผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) มาใช้ใน
งานศุลกากร 

ด าเนินการแจ้งประเด็นการขอ Change Request กับกลุ่มบริษัท So-Sky Consortium เพื่อแจ้งข้อ
ควรแก้ไขปรับปรุง ข้อเสนอแนะ (Change Request) โปรแกรมระบบ PNR พร้อมประสานงานกับกลุม่
บริษัท So-Sky Consortium เพื่อก ากับดูแลการส่งข้อมูล PNR ของสายการบินเพิ่มเติม ได้แก่         
Air Astana (KC) (011164), Lao Airlines (QV) (021164),  Jeju Air (7C) (051164), Go First (G8) 
Uzbekistan Airways (HY) (08022565) และ Biman 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

36.60 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 



8 
 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

3.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile ส านักงาน
ศุลกากรและด่านศุลกากร 

ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 
พร้อมทั้งศึกษานโยบายการบริหารความเสี่ยงทางศุลกากรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ          
กรมศุลกากร นอกจากนี้  ได้มีการจัดท า Profile พร้อมทั้งจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video 
Conference) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและหาแนวทางจัดท า Local Profile ของส านักงานศุลกากรและด่าน
ศุลกากรทุกแห่ง 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 
 

40 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

แนวทางการพฒันา 3.3 เพิ่มประสทิธภิาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 
3.3.1 โครงการประสานความรว่มมือดา้นการบังคับใช้
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับการศุลกากร 

มีความร่วมมือกับส่วนราชการไทยในการตรวจสอบของกลางการตรวจสอบใบอนุญาตและการประชุม
เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีความร่วมมือกับภาคเอกชน/ตัวแทนเจ้าของสิทธิในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และมีความร่วมมือกับส่วนราชการของรัฐต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง
ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบันมีความร่วมมือด้าน
บังคับใช้กฎหมายศุลกากร จ านวน 105 เร่ือง 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 
 

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

3.3.2 โครงการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดทางศุลกากร (Fight Against Customs Fraud 
Operation) 
 

ด าเนินการจัดประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล สถิติการกระท าความผิดตามประเภทสินค้า เพื่อ
ก าหนดกลุ่มสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และให้หน่วยปราบปรามด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ท าการลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกุมต่อไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 
 

60 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

เรื่องที่ 4 : เพิ่มประสิทธภิาพและประสิทธผิลการจัดเก็บภาษีโดยยดึหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันา 4.1 ยกระดบัการบรหิารการจดัเกบ็ภาษีอากร 
4.1.1 โครงการศึกษาแนวทางในการน าการปฏิบัติที่ดีด้าน
ศุลกากรมาประยุกต์ใช้ในกรมศุลกากร 

ด าเนินการเผยแพร่รายงานผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดเก็บรายได้ ภายใต้บริบท
ทางศุลกากร โดยแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรต่อไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

35 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

แนวทางการพฒันา 4.2 สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านพิกดัอตัราศุลกากรและถิน่ก าเนิด 
4.2.1 โครงการการให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าด้วย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพาแก่หน่วยงานภายใน
กรมศุลกากร ทั้งในและนอกสถานที่ 

ด าเนินการจัดประชุมเพื่อก าหนดรูปแบบและเนื้อหาในการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่ให้บริการ รวมถึงก าหนดแบบฟอร์มการขอใช้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชนิด
พกพา จ านวน 4 เครื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 
     1. เครื่องมือวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรดแบบพกพา : รอส่งมอบเครื่องมือ 
     2. เครื่องบดและผสมสาร : ตรวจรับเครื่องมือเรียบร้อยแล้ว 
     3. เครื่องวัดรังสีส่วนบุคคลแบบพกพา : ตรวจรับเครื่องมือเรียบร้อยแล้ว 
     4. เครื่องชั่งทศนิยม 3 ต าแหน่ง : ตรวจรับเครื่องมือเรียบร้อยแล้ว 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

55 เป็นไปตามแผน 18 

แนวทางการพัฒนา 4.3 สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านราคาศุลกากร 
4.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย 
Digital Big Data 

ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ศึกษาและพัฒนาระบบการยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์น าร่อง (Pilot Project) และจัดประชุม                         
เพื่อท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการ 
2. อยู่ ระหว่างการประสานงานในเบื้องต้นกับเจ้ าหน้าที่ เทคนิคของส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และจัดท าข้อมูล     
ความต้องการส าหรับเป้าหมาย ก่อนด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงด้านราคา เช่น ค่าสิทธิ ค่านายหน้า เข้าสู่                      
ระบบบริหารความเส่ียงกรมศุลกากร      
4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้ผู้ประกอบการส าแดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาศุลกากรบนใบขนสินค้า    
ขาเข้า เพื่อประโยชน์ในการจัดท าฐานข้อมูลความเสี่ยงด้านราคาศุลกากร และการตรวจสอบหลัง     
การตรวจปล่อย  

50 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยให้แก่เจ้าหน้าที่ เช่น การจัดอบรม การศึกษา  
ดูงาน หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาให้ความรู้ เป็นต้น  
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

เรื่องที่ 5 : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบรหิารจดัการองค์กร 
แนวทางการพฒันา 5.1 พัฒนาบคุลากรให้มีคณุภาพ 
5.1.1 โครงการ Customs Professional e-Learning 
Platform (ระยะที่ 4) 

ด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท าเนื้อหาบทเรียนระดับสูงในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และน าเข้าสู่ระบบ e-Learning 
2. ก าหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) โดยมีการประชุมหารือ ตรวจสอบและควบคุมการจัดท า
เนื้อหาบทเรียนระดับสูง และด าเนินการจัดท าแบบทดสอบและฝึกอบรมคณะท างานด าเนินการ
ก าหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 
3. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ผ่านระบบ e-Learning ในเนื้อหาระดับพื้นฐาน และ
ส่งเสริมให้บุคลากรกรมศุลกากรเข้ารับการพัฒนา ผ่านระบบ e-Learning ในเนื้อหาระดับกลาง ตาม
ความสนใจ 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

45 เป็นไปตามแผน 11.38 

5.1.2 แผนงานเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ด าเนินการก าหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร ด้วยรูปแบบวิธีการจัดอบรมภายในองค์กร โดยก าหนด
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานของบุคลากร พร้อมทั้งก าหนดรายละเอียด   
การด าเนินการและกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรฝึกอบรม ลงในแผนพัฒนาบุคลากรของ         กรม
ศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 
     1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากร ส าหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ (New-entry 
Customs Officers Development) 
     2. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ (Professional Customs Officers 
Development) 
     3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการควบคุมทางศุลกากร 
     4. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจสอบสินค้า 
     5. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่ส าคัญในงานศุลกากร 
     6. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล  (Digital 
Technology Skill for Transformation toward Digital Organization) 

66.60 เป็นไปตามแผน 1.65 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

แนวทางการพฒันา ๕.๒ สร้างนวัตกรรมให้เปน็องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
5.2.1 โครงการนวัตกรรมเราท าได้ (Innovation We 
Can) 

ด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดการประชุมคณะท างานด าเนินการด้านนวัตกรรมของกรมศุลกากร เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทาง
หรือมาตรการเพื่อการเสริมสร้างบรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมใน
องค์กร โดยมีข้อสรุปว่า เห็นควรจัดให้มีการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร คร้ังที่ 7  
2. มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากร เพื่อเชิญชวนหน่วยงานและ
บุคลากรในสังกัดกรมศุลกากรส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลฯ  
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 7 และ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร คร้ังที่ 7 
4. ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 7 
แก่บุคลากรในสังกัดกรมศุลกากร 
5. ปิดรับสมัครผลงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการส่งผลงาน
เข้าร่วมการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร คร้ังที่ 7 แก่บุคลากรในสังกัดกรมศุลกากร 
6. ประกาศรายชื่อผลงานที่มี คุณสมบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในประกาศกรมศุลกากร                
เรื่อง การประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ทราบ พร้อมทั้งแจ้ง
เวียนประกาศฉบับดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดกรมฯ ทราบผ่านทางระบบอินทราเน็ต (Intranet) และ
กลุ่มไลน์ “Innovation @ Thai Customs” 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

55 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

แนวทางการพฒันา ๕.3 เสริมสร้างความโปร่งใสในองคก์ร 
5.3.1 โครงการศุลกากรคุณธรรม  จัดท ารายละเอียดแผนงานโครงการศุลกากรคุณธรรม เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 และด าเนินการแจ้งเวียนโครงการฯ ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากร
รับทราบแนวทางการด าเนินโครงการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมผลการด าเนินกิจกรรมองค์กร
คุณธรรม รอบที่ 1 ตามคู่มือ “ศุลกากรคุณธรรม” ของส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากร จ านวน    
73 หน่วยงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

45.60 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

5.3.2 โครงการปลุกจิตส านกึด้านจรยิธรรมและ     
ธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบภาครัฐ 

ด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท ารายละเอียดแผนงานโครงการฯ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากรประจ าปี  พ.ศ. 
2565 แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการสังกัดกรมศุลกากรทราบแนวทางการด าเนินโครงการฯ  
2. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการย่อย ดังนี้ 
    2.1 โครงการสนับสนุนบุคลากรที่ขออนุญาตลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขออนุญาตลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนบุคลากรที่ขออนุญาต
ลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา จ านวน 1 ราย 
    2.2 โครงการพระบรมราโชวาท คติธรรม และค าสอน โดยด าเนินการเผยแพร่พระบรมราโชวาท 
คติธรรม และค าสอน ทาง Intranet ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบัน จ านวน 121 ครั้ง 
    2.3 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค       
โควิด-19 ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการหรือกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ จึงได้มีการปรับรูปแบบ    
การด าเนินกิจกรรมเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากร กรมศุลกากร โดยน าหลักธรรมที่
ส าคัญในหัวข้อ หลักธรรมน าชีวิต : การรักษาศีล 5 เผยแพร่ผ่านทางระบบ Intranet และ Sandee 
Chatbot เพื่อให้บุคลากรกรมศุลกากร น้อมน าหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป  
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

50 เป็นไปตามแผน โครงการสนับสนุนบุคลากร
ที่ขออนุญาตลาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือ      
ขออนุญาตลาไปประกอบ 
พิธีฮัจย ์ร้อยละ 6.67   
ส่วนโครงการอื่น ๆ ยังไม่มี 
การเบิกจา่ยงบประมาณ 
 

5.3.3 โครงการเสริมสร้างเครื่องมือส าหรับการด าเนินการ
ทางวินัย 

ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานโครงการเสริมสร้างเครื่องมือส าหรับการด าเนินการทางวินัย             
เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ  ให้เป็นระบบ โดยได้ด าเนินการ
จัดท าข้อมูลและแบ่งแยกประเภท ทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย  
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

60 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

5.3.4 โครงการศึกษาการก าหนดสินบนและเงินรางวัล
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (ระยะที่ 2) 
 

ด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษากฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและรางวัลตามกฎหมาย
ต่างประเทศเสร็จสิ้นแล้ว 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

60 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

 
ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2564 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส่วนวางแผนและประเมินผล 


