
 
 
 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ี
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 

กรมศุลกากร 



 

ค าน า 
กรมศุลกากร สังกัดกระทรวงการคลัง ก่อต้ังข้ึนเมื่อ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๗ 

จนถึงปัจจุบัน กรมศุลกากรก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๓8 เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี
ส าหรับสินค้าที่น าเข้าและส่งออก  รวมทั้งจัดเก็บภาษีแทนหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ 
ด าเนินการส่งเสริมการส่งออกและอ านวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  ขณะเดียวกันกรมศุลกากรยังเป็นเสมือนหน้าด่านที่ท าหน้าที่ใน
การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและ
ความปลอดภัยทางสังคม 

ทั้ งนี้ เพื่ อให้สอดคล้ องกั บทิ ศทางและแนวทางการท างานของคณะรั ฐบาล                       
(น.ส.ยิ่ งลักษณ์  ชินวัตร) ตามกรอบนโยบายที่ ไ ด้มีการแถลงไว้ ต่อรัฐสภาโดยให้มี              
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) กรมศุลกากรจึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ข้ึน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ
เป็นการบูรณาการแผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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วิสัยทัศน ์ 
 “ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และปกปอ้งสังคม”   

 

ค่านิยมองค์การ  
ศุลกากรโปร่งใส บริการทันสมัย ส่งเสรมิการค้าไทย 

 

พันธกิจ 
๑. ให้บริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก 

๒.  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร 

๓.  เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม 

๔.  จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์

๑. พัฒนาระบบงานศลุกากรให้เปน็มาตรฐานโลก  
๒. พัฒนามาตรการทางศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
๓. พัฒนาศักยภาพการควบคุมทางศลุกากรด้วยมาตรฐานสากล 
๔. บริหารจัดการระบบจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

เป้าประสงค์  
๑. เพื่อให้บริการศุลกากร มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 
๒. เพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า และลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ 
๓. เพื่อให้การควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพ และสังคมมีความปลอดภัย จากสินค้า

ที่เป็นอันตราย 
๔. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ค่าเปา้หมาย 

ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ 

- จ านวนภาษีศุลกากรท่ีสามารถ
จัดเก็บได้ (ลา้นบาท) 

105,500 108,000 115,000 118,000 

- จ านวนใบขนสินค้าท่ีให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (ฉบับ) 

2,224,800 2,197,400 2,168,800 2,125,300 

- จ านวนรายของการจับกุมผู้กระท า
ความผิดทางศุลกากร (ราย) 

6,640 6,300 5,990 5,690 

 

กลยุทธ ์
๑. พัฒนาระบบพิธีการ ราคา พิกัดศุลกากร และถ่ินก าเนิดสินค้า 
๒. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมาตรการศุลกากร 
๓. พัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากร 
๔. การจัดเก็บภาษีศุลกากร 
๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริการและบริหารงาน 
๖. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
๗. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

และการค้าชายแดน
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วิสัยทัศน์  :  ศุลกากรมาตรฐานโลก เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ และปกป้องสงัคม 

พันธกจิ  :    ๑.  ให้บรกิารทางศุลกากรทีท่ันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก 
      ๒.  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร 
      ๓.  เพ่ิมประสิทธภิาพในการควบคุมทางศุลกากรเพ่ือปกป้องสังคม 
      ๔.  จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 

ค่านิยมองค์การ : ศุลกากรโปร่งใส บรกิารทันสมัย ส่งเสริมการค้าไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบงานศุลกากร 

ให้เป็นมาตรฐานโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนามาตรการทางศุลกากรเพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาศักยภาพการควบคุมทางศุลกากร 

ด้วยมาตรฐานสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
บริหารจัดการระบบการจัดเก็บภาษีโดย 
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
เป้าประสงค์ : เพื่อให้บริการศุลกากร มีความ  
                  สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 
ตัวช้ีวัด : ระบบงานศุลกากร อย่างน้อย 1 ระบบ 
เป้าหมาย : ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

เป้าประสงค์ : เพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า 
                  และลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ                   
ตัวช้ีวัด : จ านวนใบขนสินค้าท่ีให้สิทธิประโยชน์   
              ทางภาษีศุลกากร (ฉบับ) 
เป้าหมาย : ปี 2555   2,224,800     ฉบับ 
   ปี 2556   2,197,400     ฉบับ 
   ปี 2557   2,168,800     ฉบับ 
   ปี 2558   2,125,300     ฉบบั 
 

เป้าประสงค์ : เพื่อให้การควบคุมทางศุลกากรมี
      ประสิทธิภาพ และสังคมมีความ
      ปลอดภัย จากสินค้าท่ีเป็นอันตราย 
ตัวช้ีวัด : จ านวนรายของการจับกุมผู้กระท า 
            ความผิดทางศุลกากร (ราย) 
เป้าหมาย : ปี 2555    6,640    ราย 
   ปี 2556    6,300    ราย 
   ปี 2557    5,990 ราย 
   ปี 2558    5,690  ราย 
 

เป้าประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากร 
                      มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
ตัวช้ีวัด : จ านวนภาษีศุลกากรท่ีสามารถจัดเก็บได้  
            (ล้านบาท) 
เป้าหมาย : ปี 2555   105,500     ล้านบาท 
   ปี 2556   108,000     ล้านบาท 

  ปี 2557   115,000     ล้านบาท 
   ปี 2558   118,000     ล้านบาท 
 

กลยุทธ์ :  
1. การจัดเก็บภาษีศุลกากร  
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ  
    และบริหารงาน 
3. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรและคุณภาพ 
    การบริหารจัดการภาครัฐ 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามกรอบความร่วมมือ   
    ระหว่างประเทศและการค้าชายแดน 
 

กลยุทธ์ :  

1.  พัฒนาระบบพิธีการ ราคา พิกัดศุลกากร 

 และถ่ินก าเนิดสินค้า 

กลยุทธ์ :  

1.  ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันโดย

 มาตรการศุลกากร 

 

กลยุทธ์ :  

1. พัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากร  

แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กรมศุลกากร 

ผลผลิต/โครงการ : การให้สิทธิประโยชน์ 
                       ทางภาษีศุลกากร 
กิจกรรม : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร 
 

ผลผลิต/โครงการ : ป้องกันและปราบปรามการกระท า
          ความผิดทางศุลกากร 
กิจกรรม : ป้องกันและปราบปรามการกระท า
 ความผิดทางศุลกากร 
 

ผลผลิต/โครงการ : การจัดเก็บภาษีศุลกากร 
กิจกรรม : การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรม : บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร 


