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 ผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) รอบ 6 เดือน ของส่วนราชการกรมศลุกากร กระทรวงการคลัง 

แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 

เรื่องที่ ๑ : พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า 
แนวทางการพัฒนา ๑.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร 
1.1.1 โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแบบ 
B2G ผ่าน NSW 

4.6
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กบช.  ระบบ NSW พร้อม
ให้บริการแลกเปลีย่นข้อมูล
ค าขอใบอนุญาต/ใบรับรอง
ของหน่วยงานภาครัฐผ่าน
ระบบ NSW แบบ B2G 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย  
2 หน่วยงาน 

กรมการค้าต่างประเทศ และส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทรายได้ด าเนินการทดสอบระบบค าขอ
ใบอนุญาตน าเข้าและส่งออกน  าตาลทราย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form 

1.1.2 โครงการระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อน าเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตร 
แบบอิเล็กทรอนิกส ์ณ จุดเดียวผ่านระบบ NSW 

2.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบช. พัฒนาระบบแลว้เสร็จตาม
ก าหนด และพร้อมเชื่อมโยง

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบ และจัดท าแผนการด าเนินการ
พัฒนาระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อน าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์  ณ จุดเดียวผ่านระบบ 
NSW จัดท า TOR (Term of Reference) และขณะนี อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื อจัดจ้าง 

1.1.2 แผนงานศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified 
Service) (3 โครงการ)    

    

   1.1.2 (1) โครงการศึกษาการใหบ้ริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified 
Service) ทางไปรษณีย์ 

2.8
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

สกท. มีระบบการโตแ้ย้ง 
การประเมินค่าภาษีอากร 

แบบเรียบง่าย (Simplified 
Service) ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบใหม ่

อยู่ระหว่างการหารือกับ กกม. ในประเด็นการให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เปิดหีบห่อเพื่อส่งรูปภาพประกอบ       
การพิจารณาค่าภาษีอากร โดยไม่ต้องส่งหีบห่อกลับมายังส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สกท. 

    1.1.2 (2) โครงการศึกษาการให้บรกิารศุลกากรแบบเรียบง่าย ส าหรับ               
e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP) 

2 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

สทบ. มีรูปแบบของระบบพิธีการ
ศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ 
e-Commerce (Simplified  
e-Commerce Customs 

Procedure : SeCCP) 

คณะท างานฯ จัดประชุมครั งที่ 2 เพื่อรายงานความคืบหน้าและวางแผนการจัดท าระบบพิธีการศุลกากร        
แบบเรียบง่ายส าหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure:SeCCP)     
ร่วมกับส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล (สนค.) เมื่อเดือน ก.พ. 2563  
 

    1.1.2 (3) โครงการศึกษาการให้บรกิารศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified 
Service) ทางอากาศยาน 

1.6 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

สสภ. มีระบบการให้บรกิาร
ศุลกากรแบบเรียบง่าย

ส าหรับการน าเข้า 
ของใช้ส่วนตัวและของใช้ 

ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว  
ตามภาค 4 ประเภทที่ 5 
และประเภทที่ 6 แห่ง 

พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร 
พ.ศ.2530 

ด าเนินการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ส าหรับจัดซื อจัดจ้าง
โครงการจัดท าระบบการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับการน าเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน
ที่ใช้แล้ว เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563  
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 

แนวทางการพัฒนา 1.2 พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

1.2.1 โครงการน าร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ ภายใต้      
กรอบความตกลงอาเซียนว่าดว้ยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า     
ผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System (ACTS) Pilot Project) 

2.9 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กมพ. - ออกระเบียบ/ค าสั่ง 
เพื่อรองรับการด าเนินการ

ตามโครงการฯ 
- มีระบบศุลกากร 
ผ่านแดนอาเซียน 

คณะท างานผ่านแดนอาเซียนฯ ได้จัดประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการ ดังนี    
- ครั งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563  - ครั งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563  
- ครั งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2563      
    รวมทั งจัดอบรมการใช้งานระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร
และผู้ประกอบการเอกชน ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร เมื่อวันที่ 18-21 ก.พ. 2563 และขณะนี อยู่ระหว่าง
การยกร่างประกาศกรมศุลกากรเร่ืองระเบียบปฏิบัติเพื่อการรองรับการด าเนินการตามโครงการฯ 
  

1.2.2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพรอ้มอุปกรณ์ต่อพว่งส าหรับ
อาคารใหม่ของด่านศุลกากรและเพิ่มเติมให้กับหน่วยงาน 

3.1 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ศทส. 
 

ติดตั งเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ 

ต่อพ่วงพร้อมส่งมอบงาน
และตรวจรับงานเรียบร้อย 

คณะกรรมการจัดท ารายละเอียดลักษณะเฉพาะและร่างราคากลาง ส าหรับการจัดซื อโครงการจัดหา       
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับอาคารใหม่ของด่านศุลกากรและเพิ่มเติมให้กับ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้รับอนุมัติแก้ไข ปรับปรุง TOR จาก คคค. 
กระทรวงการคลัง ขณะนี ก าลังด าเนินขั นตอนการจัดซื อพัสดุ (E-Biding) 

1.2.3 การด าเนินงานการพัฒนาระบบการรับช าระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
ศุลกากร รายได้อื่น และ/หรือเงินประกันผ่านธนาคารและตัวแทนรับช าระ  
(Bill Payment) 

3.2 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

สลข. 
 

- มีธนาคารและตัวแทน 
รับช าระเข้าร่วมโครงการ 

Bill Payment  
และลงนามในบันทึก

ข้อตกลง (MOU) เพิ่มเติม
ไม่น้อยกวา่ 2 แห่ง 

- จัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์
การรับช าระผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อจัดส่งให้หน่วยจัดเก็บ
รายได้ต่างๆ ทั่วประเทศ

น าไปติดตั งที่บริเวณ 
จุดบริการรับช าระ 

ของหน่วยงาน 

ด าเนินการ ดังนี  
  1. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อขอความร่วมมือให้ช าระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่น 
และ/หรือเงินประกัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) ด้วยแคชเชียร์เช็คตั งแต่เดือน ม.ค.2562 - 
ม.ค. 2563 จ านวน  1000 ราย 
 2. จัดประชุมเสวนาเชิญผู้ประกอบการที่ช าระค่าภาษีอากรฯ ด้วยแคชเชียร์เช็คสูงสุด จ านวน 150 บริษัท 
รวมทั งผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจ รวมทั งสิ น 350 คน เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั น 16 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร  
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การรับช าระผ่านระบบรูปแบบ X-stand และจัดส่งให้หน่วยงานจัดเก็บรายได้   
เพื่อน าไปติดตั งบริเวณจุดบริการรับช าระของหน่วยงาน 
4. จัดส่งหนังสือเชิญชวนธนาคารพันธมิตรอีก 12 ธนาคาร ให้เข้าร่วมโครงการ Bill Payment ซ่ึงการพัฒนา
ระบบของบางธนาคารต้องส่งเรื่องไปยังส านักงานใหญ่ที่ต่างประเทศ เพื่อเสนอเรื่องให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ   
เข้าร่วมโครงการ Bill payment  
5. จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ศทส. สลข. และธนาคารฯ เพื่อชี แจงและท าความเข้าใจการเข้าร่วม
โครงการ Bill Payment ในการศึกษาและออกแบบระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.123 ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น (e-Receipts Printing) และอยู่ระหว่างหารือกับ ศทส. เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากเดิมที่พิมพ์ผ่านระบบ e-Tracking เปลี่ยนเป็นระบบ Stand Alone เพื่อรองรับ
ปริมาณการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินโดยผู้ประกอบการที่มีปริมาณเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 

แนวทางการพฒันา 1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอืน่ที่เกีย่วข้องกับงานศุลกากร 

1.3.1 โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) 2.3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

สลข. มีการประสานงาน
แก้ปัญหา/ปิดงาน หรอืส่ง

ต่อให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการต่อไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 

ด าเนินการประสานงานเเก้ไขปัญหาเเก่สมาชิก เเละจัดอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบริการใหม่ๆ 
ของกรมศุลกากร เเลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงร่วมกันหาเเนวทางในการด าเนินการต่าง ๆ ของกรมศุลกากร 
นอกจากนี  ได้ด าเนินการโครงการในเชิงรุกไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยการประสานงานไปยังส านักงานศุลกากรภาค         
ให้จัดคณะท างานพันธมิตรศุลกากรประจ าส านักงานศุลกากรภาค เเละจัดการประชุมชี เเจงเเนวทาง         
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี  
1. จัดงานสัมมนาหัวข้อ "การช าระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่นๆ และ/หรือเงินประกันด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารและตัวแทนรับช าระ" เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2563   
ณ ห้องประชุมชั น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของการด าเนินโครงการฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงผลการประเมิน
อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก 

1.3.2 โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร 3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กสอ. - จัดกจิกรรมสัญจร 
ถ่ายทอดความรู้ด้านสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีอากรแก่
เจ้าหน้าที่/ผู้ประกอบการ 

- รายงานสรุปประเด็นความ
คิดเห็น/ปัญหา 

ของผู้ประกอบการ  
นักลงทุน ภาคเอกชน และ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื นที่ที ่
เข้าร่วม “โครงการสิทธิ

ประโยชน์สัญจร” 
และผลการด าเนินโครงการฯ 

คณะท างานโครงการฯ ได้ประชุมหารือเลือกสถานที่  ที่จะจัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้        
ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ดังนี  
ครั้งที่ 1 จัดในพื นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในวันอังคารที่ 31 มี.ค. 2563 ณ ห้องประชุมบริษัท พีทีที   
โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง  
ครั้งที่ 2 จัดในพื นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในวันพุธที่ 15 ก.ค. 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล         
จังหวัดสงขลา  
 โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั งสิ นเป็นเงินจ านวน 235,010 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันสิบบาทถ้วน)  
 

1.3.3  โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  2 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

คณะท างาน
ร่วมภาครัฐ 

และ
ภาคเอกชน 
เพื่ออ านวย 
ความสะดวก 

ในการ
น าเข้า 

และส่งออก 

ประเด็นปัญหา/ 
อุปสรรค/ข้อร้องเรียน 

ซ่ึง ครอ. เสนอต่อ 
ที่ประชุมได้รับการแก้ไข 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 
ของประเด็นทั งหมด 

 

คณะท างาน ครอ. ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะท างาน ครอ. ครั งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563   
และสรุปผลการด าเนินการเสนอกรมฯ โดยกรมฯ เห็นชอบลงวันที่ 4 ก.พ. 2563 ให้ด าเนินการตามที่
คณะท างานฯ เสนอ และมีหนังสือแจ้งเวียนด าริกรมฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการตามเสนอ 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 

1.3.4 โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั น (Clip) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศุลกากร 3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

สลข. - มีการเผยแพรภ่าพยนตรสั น 
(Clip) ที่มีเนื อหาประชาสัมพันธ์
บทบาทหน้าทีข่องกรมศุลกากร 
และการให้บรกิารผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของกรมศุลกากร   
ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกวา่       

4 ช่องทาง 
- ปริมาณการรับรู้การบริการ
ทางออนไลน์ของกรมศุลกากร

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85 

ด าเนินการเขียนบท (Sclip) ที่มีเนื อหาประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากร และการให้บริการ    
ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมศุลกากร โดยหัวข้อเรื่องที่ด าเนินการจัดท า คือเรื่อง Clip Bill Payment และ 
เร่ือง Customs Chatbot นายอากร และลงพื นที่เพื่อจัดท าภาพยนต์สั น (Clip) 

1.3.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง  
(Self-Certification System โครงการที่ 1 และ 2) ของอาเซียน 
 

3.3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กพก. เจ้าหน้าที่ศุลกากรและ
ผู้ประกอบการได้มีความรู้

ความเข้าใจ 
ในการรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 

ด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเตรียมโครงการทั งด้านงบประมาณ สถานที่ และเจ้าหน้าที่
ผูร้ับผิดชอบ โดยจัดหาทีมวิทยากรภายในส่วนกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า และด าเนินการค้นคว้า จัดเตรียมข้อมูล 
รวมทั งจัดท าเอกสาร Power Point ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

1.3.6 การด าเนินงานให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบค าถามทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศุลกากรของศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) 

3.4 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

สลข. ประชาชนที่มาใช้บริการ 
มีความพึงพอใจมากที่สุด
ตั งแต่ร้อยละ 90 ขึ นไป 

เป็นรายเดือน 

ให้ความรู้เรื่องการคืนอากรตามมาตรา 29 แก่เจ้าหน้าที่ Customs Care Center และแนะน าให้เจ้าหน้าที่  
ไปศึกษาในระบบ e-learning อย่างน้อย 8 บทเรียน/1 รอบการประเมิน และสรุปผลเฉลี่ยความพึงพอใจ  
ของผู้ใช้บริการต่อการบริการของกรมศุลกากรในไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 90 
 

1.3.7 การด าเนินงานเผยแพร่ความรู้กฎหมายศุลกากรให้แก่ประชาชน 2.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กกม. - มีการเผยแพร่ความรูก้ฎหมาย
ศุลกากรให้แกป่ระชาชน     

ผ่านช่องทางต่างๆ ทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีการจัดอบรมเกี่ยวกบั
กฎหมายศุลกากรอยา่งน้อย 

2 ครั งต่อปี 

ด าเนินการ ดังนี  
1. หารือกับหน่วยงานและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดการจัดโครงการอบรมกฎหมายศุลกากรเบื องต้น 
และมีการด าเนินการ เช่น จองห้องประชุมเพื่อจัดโครงการอบรมฯ  
2. ได้มีการจัดท าและขออนุมัติโครงการฝึกอบรมกฎหมายศุลกากรเบื องต้น เพื่อจัดบรรยายความรู้ในหัวข้อ 
“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร” แก่ผู้เข้าอบรม จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 200 คน  โดยรุ่นที่ 1 มีก าหนด  
จัดในวันที่ 17 มี.ค. 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร  
3. จัดท าหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกฎหมายศุลกากรเบื องต้น เพื่อจัดบรรยายความรู้        
ในหัวข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร ไปยังสมาคม สภา และหอการค้าต่างๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์โครงการฯให้แก่สมาชิกของหน่วยงาน และส่งรายชื่อผู้สนใจเข้าอบรมให้แก่ กกม. 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 

เรื่องที่ ๒ :พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 
แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร     

(1) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน  าร้อน ระยะที่ 1 

 
 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ     
สังขละบุรี 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

โครงการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 1 

(2) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ  
(บ้านป่าไร)่ 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
อรัญ

ประเทศ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 2  (ทั งหมดจ านวน 20 งวดงาน)   
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจ านวน 12 งวดงาน 
- งวดงานที่ 13 จ านวน 2,962,781.81 บาท 
- งวดงานที่ 30 จ านวน 6,905,599.53 บาท 
- งวดงานที่ 17 จ านวน 4,290,000 บาท 
- งวดงานที่ 29 จ านวน 5,801,789.75 บาท 
- งวดงานที่ 38 จ านวน 6,030,000 บาท 
- งวดงานที่ 18 จ านวน 6,512,160.71 บาท 
- งวดงานที่ 87 จ านวน 5,109,563.37 บาท 
- งวดงานที่ 34 จ านวน 8,435,599.53 บาท 
- งวดงานที่ 36 จ านวน 7,614,236 บาท 
- งวดงานที่ 39 จ านวน 13,841,777.36 บาท 
- งวดงานที่ 67 จ านวน 8,659,069.48 บาท 
- งวดงานที่ 112 จ านวน 19,994,948.65 บาท 

โครงการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

(3) โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) 1.5 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 

ด่านฯ 
อรัญ

ประเทศ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 2  (ทั งหมดจ านวน 10 งวดงาน)   
กรมศุลกากรได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดน (บ้านหนองเอี่ยน) เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 ด้วยวงเงิน 280 ล้านบาท 
และด่านฯ มีหนังสือถึงกรมฯ เพื่อขอความเห็นชอบวิธีการจัดซื อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
(e-bidding)  เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 
ปัญหาอุปสรรค  
กรมฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ ล่าช้า 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 

(4) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1.4 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 

ด่านฯ  
ประจวบฯ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 2  (ทั งหมดจ านวน 27 งวดงาน)   
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีก จ านวน 3 งวดงาน 
- งวดงานที่ 5 จ านวน 1,828,758 บาท 
- งวดงานที่ 6 จ านวน 1,828,758 บาท 
- งวดงานที่ 14 จ านวน 2,743,137 บาท 
ปัญหาอุปสรรค  
ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ด่านฯ แจ้งผู้รับจ้างให้จัดหาแรงงานส ารองให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน 

(5) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรระนอง 
 

2.5 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 

ด่านฯ  
ระนอง 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 2  (ทั งหมดจ านวน 4 งวดงาน)   
ก าลังด าเนินงานงวดงานที่เหลือ 
ปัญหาอุปสรรค  
ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ด่านฯ ได้ออกหนังสือติดตามและเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง 

(6) โครงการก่อสร้างที่ท าการด่านศุลกากรท่าลี่และส่วนประกอบอื่น 

 

0.6 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ  
ท่าลี่ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 2  (ทั งหมดจ านวน 20 งวดงาน) 
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจ านวน 1 งวดงาน 
- งวดงานที่ 9 จ านวน 1,570,000 บาท 
ปัญหาอุปสรรค  
การค านวณค่างานของผู้ควบคุมงานไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถค านวณเป็นผลด าเนินงานได ้ 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
คณะกรรมฯ ได้มีการประชุมทุกเดือนเพื่อติดตามเร่งรัดการด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน 

(7) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 1.8 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 

ด่านฯ  
แม่สอด 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 2  (ทั งหมดจ านวน 59 งวดงาน) 
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจ านวน 6 งวดงาน 
- งวดงานที่ 6 จ านวน 1,358,725 บาท 
- งวดงานที่ 7 จ านวน 1,902,215 บาท 
- งวดงานที่ 42 จ านวน 1,358,725 บาท 
- งวดงานที่ 43 จ านวน 1,358,725 บาท 
- งวดงานที่ 62 จ านวน 489,141 บาท 
- งวดงานที่ 76 จ านวน '543,490 บาท 
ปัญหาอุปสรรค  
มีการแก้ไขสัญญาจ้างโดยได้เปลี่ยนแปลงวงเงินและระยะเวลา  จากเดิม 730 วัน สิ นสุด 19 ส.ค. 2563 แก้ไขเป็น 
จ านวนวัน 1,118 วันสิ นสุดวันที่ 11 ก.ย. 2564 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
คณะกรรมฯ ได้มีการประชุมทุกเดือนเพื่อติดตามเร่งรัดการด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 

(8) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทีท่ าการด่านศุลกากรแม่สอด  
อาคารด่านพรมแดนทา่สายลวด อาคารที่พักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

3 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ  
แม่สอด 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 2  (ทั งหมดจ านวน 59 งวดงาน) 
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาไดแ้ก่ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รวมฤทธิก์่อสร้าง โดยเสนอราคาเป็นจ านวนเงิน 
4,908,000 บาท  และอยู่ระหวา่งด าเนินการจัดท าสัญญาจัดซื อ-จัดจ้าง 
ปัญหาอุปสรรค  
กรมฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ ล่าช้า 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว ้

(9) โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูก
สร้างประกอบ 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
เชียงแสน 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 2  (ทั งหมดจ านวน 19 งวดงาน) 
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจ านวน 10 งวดงาน 
- งวดงานที่ 1 จ านวน 1,808,800 บาท 
- งวดงานที่ 14 จ านวน 5,426,400 บาท 
- งวดงานที่ 19 จ านวน 5,500,000 บาท 
- งวดงานที่ 23 จ านวน '1,286,402 บาท 
- งวดงานที่ 33 จ านวน 3,617,600 บาท 
- งวดงานที่ 20 จ านวน 7,235,200 บาท 
- งวดงานที่ 21 จ านวน 3,282,966 บาท 
- งวดงานที่ 22 จ านวน 2,010,025 บาท 
- งวดงานที่ 34 จ านวน 1,808,800 บาท 
- งวดงานที่ 42 จ านวน 2,010,023 บาท 

โครงการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

(10) โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานศุลกากรและอาคารที่พักอาศัย 
พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ส านักงานศุลกากรภาคที่ 4 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

ศภ. 4 ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

โครงการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 1 
 
 

(11) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการ ด่านศุลกากรตากใบ 1.2 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 

ด่านฯ 
ตากใบ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 2  (ทั งหมดจ านวน 21 งวดงาน) 
ก าลังด าเนินงานงวดงานที่เหลือ 
ปัญหาอุปสรรค  
ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ด่านฯ ได้ออกหนังสือติดตามและเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 

(12) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการด่านศุลกากรตากใบ 2.3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
ตากใบ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 2   
ผู้ชนะการประกวดราคาคือ ห้างหุ้นส่วน สภัส คอนสตรัคชั่น ระยะเวลาด าเนินการ 180 วัน จ านวน 3 งวดงาน     
วันสิ นสุดสัญญา 4 ก.ย. 2563 วงเงินตามสัญญา 2,154,000 บาท ด่านฯ ได้ส่งมอบพื นที่ให้กับผู้รับจ้างแล้ว    
และอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

(13) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ราชการชายแดน 1 และ 2  
ด่านศุลกากรตากใบ 

2.3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 
 

ด่านฯ 
ตากใบ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 2   
ผู้ชนะการประกวดราคาคือ นายเจะปานี อาแวเปาะจิ ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน จ านวน 1 งวดงาน และ       
วันสิ นสุดสัญญา 14 ก.ค. 2563 วงเงินสัญญา 250,000 บาท ด่านฯ ได้ส่งมอบพื นที่ให้กับผู้รับจ้างแล้ว          
และอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

(14) โครงการลานตรวจปล่อยสินค้า ด่านศุลกากรตากใบ 2.3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
ตากใบ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 2  (ทั งหมดจ านวน 7 งวดงาน) 
ผู้ชนะการประกวดราคาคือ บริษัท ตากใบการโยธา จ ากัด ระยะเวลาด าเนินการ 180 วัน จ านวน 3 งวดงาน 
วันสิ นสุดสัญญา 12 ก.ย. 2563  วงเงินตามสัญญา 5,711,000 บาท ด่านฯ ได้ส่งมอบพื นที่ให้กับผู้รับจ้างแล้ว    
และอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

(15) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั วที่ท าการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์  
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

ด่านฯ 
ปาดัง 
เบซาร ์

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 2   
ผู้ชนะการประกวดราคาคือ นายชัยวัฒน์ ซอว่า วันสิ นสุดสัญญา 21 พ.ค. 2563 จ านวน 2 งวดงาน วงเงิน  
ตามสัญญา 330,000 บาท (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
 

แนวทางการพัฒนา 2.2 พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย 

2.2.1 โครงการจัดท าข้อตกลงยอมรับรว่มกันกับประเทศคู่ค้าระดับภูมิภาค 
(Regional MRA of AEOs) 

3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กมพ. มีการสรุปผลการด าเนินการ 
พร้อมจัดท าร่างความตกลง

ยอมรับร่วมกันภายใต้
โครงการผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอ 

ด าเนินการศึกษาข้อมูลโครงการเออีโอของจีนเพิ่มเติม และน าเรื่องการจัดท า AEO-MRA กับศุลกากรจีน   
เสนอต่อที่ประชุมคณะท างาน และเพื่อให้เกิดความรอบคอบและรัดกุมในการด าเนินการ  จึงส่งรายชื่อ
ผู้ประกอบการเออีโอจีนเพิ่มเติมไปยัง ศทส. และ ศปข. เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ด าเนินการวิเคราะห์     
ข้อมูลความเสี่ยง โดยได้ข้อสรุปในเบื องต้นว่าจะมีการลงนามในการประชุม WCO Council Session              
ครั งที่ 135/136 ในระหว่างวันที่ 25 - 27 มิ.ย. 2563 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 

2.2.2 โครงการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรเพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหา 
การน าของเสียอันตรายเข้ามาทิ งค้างในราชอาณาจกัร 

2 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กกม. ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์
การเปรียบเทียบ 
งดการฟ้องร้อง 

หรือก าหนดให้มีมาตรการ
ทางกฎหมายอื่นที่เหมาะสม  

ด าเนินการศึกษาและจัดท ารายงานศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบในการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติ
กฎหมาย หรือน ามาตรการเรื่องของตกค้างมาแก้ไขปัญหาของผ่านแดนและของถ่ายล าที่เป็นของเสียอันตราย
ที่ถูกทิ งค้างในราชอาณาจักร 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 

2.2.3 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายศุลกากร 0.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กกม. - มีการจัดท ารายงาน
ประมวลความคิดเห็น 

ของประชาชนทั่วไปหรือ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และเสนอรัฐมนตร ี
ผู้รักษาการตามกฎหมาย 

- มีมาตรการที่ชัดเจนในการ
ใช้ดุลยพินิจ 

ของเจ้าพนักงานของรัฐ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการสรุปปัญหาที่เกิดขึ นจากการบังคับใช้กฎหมาย และศึกษาการก าหนดมาตรการ     
ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ 

 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา 2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 

2.3.1 โครงการระบบจัดเก็บขอ้มูลบนระบบคลาวด์ กรมศุลกากร  
(Customs Cloud Data Sharing Systems) 

2.7 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 

ศทส. - ติดตั ง ทดสอบระบบฯ และ
อบรมผู้ใช้งาน 

- เจ้าหนา้ศุลกากรมีระบบ
จัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด ์

ของกรมศุลกากร 

จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการ (TOR) เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563 และขึ นประกวดราคา
เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563 ขณะนี อยู่ระหว่างรอท าสัญญาจ้าง 
ปัญหาอุปสรรค  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ท าให้กระทบกับการจัดท า TOR เนื่องจากจะต้องระบุวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
ลงในเอกสารด้วย 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ปรับปรุงระยะเวลาในการด าเนินการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 

2.3.2 การด าเนินการรวบรวมขอ้กฎหมายและเร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ศุลกากร 

2.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กกม. มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
กฎหมายและเร่ืองต่างๆ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับกฎหมายศุลกากร 
เพื่อรองรับระบบฐานข้อมูล

กลางทางกฎหมายของประเทศ 

รวบรวม จัดเรียงข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อไว้เป็นฐานข้อมูลตั งต้นตามรูปแบบที่กองกฎหมายก าหนดก่อน    
คือ แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเภทข้อมูล เช่น พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกรมฯ ค าวินิจฉัย เป็นต้น 
เพื่อเตรียมน าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง ซ่ึงขึ นอยู่กับรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบหลัก     
ตามแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศก าหนดและขึ นอยู่กับระยะเวลาที่ระบบฐานข้อมูลกลางเสร็จสิ น        
จึงจะสามารถน าข้อมูลที่รวบรวมเข้าสู่ฐานข้อมูลฯ ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 

เรื่องที่ 3 :พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธภิาพและเชื่อมโยงกัน 
แนวทางการพัฒนา 3.1 เพิ่มขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3.1.1 แผนงานน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร     

    3.1.1 (1) โครงการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) 
ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock 

1 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ศปข. - ปริมาณการใช้งานระบบ  
e-Lock ในการก ากับติดตาม

การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้า
ระหว่างส านกังาน/ 

ด่านศุลกากรที่ติดตั งระบบ 
e-Lock (สถานี e-Lock) 

เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับ 
ปริมาณการใช้งาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- มีสัญญาบ ารุงรักษา  

ระบบ e-Lock 

ด าเนินการศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานภายในของกรมศุลกากร รวมถึงความประสงค์ว่ามีหน่วยงานภายใน
หน่วยใดประสงค์ที่จะใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock 
หรือไม่ อย่างไร เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 
ด้วยเครื่อง x-Ray/ CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 

1.7 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

ศปข. 
 

- กระบวนการจัดท าสัญญา 
และการตรวจรับระบบ x-Ray 

เป็นไปตามก าหนดเวลา 
ตามแผนปฏิบัติงาน 

- รายงานผลการศึกษา 
วิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ

ส าหรับการตรวจปล่อยสินค้า
ด้วยระบบ x-Ray

อยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ X-Ray/ CCTV, VSI, 
LPRs เพื่อน าไปจัดท าร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้า ให้สามารถตรวจสอบสินค้า             
ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ควบคู่ไปกับความถูกต้องแม่นย าและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับ
กระบวนการขนส่งสินค้า 

แนวทางการพฒันา 3.2 พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 

3.2.1 โครงการการน าระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร  
(Passenger Name Record: PNR) มาใช้ในงานศุลกากร 

1.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

สผภ. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ ประสานงานกับกลุ่มบริษัท 2S Consortium เพื่อก ากับดูแลการส่งข้อมูล PNR ของสายการบินที่มีความพร้อม      
ซ่ึงได้ข้อมูล PNR เพิ่มเติมจากสายการบิน ดังนี   
1. Hong Kong Airlines        
2. Air Asia        
3. Indonesia Air Asia      
4. Thai Air Asia 
5. Thai Air AsiaX               
6. Air Asia Philippines        
7. China Airlines 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 

3.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile ส านักงานศุลกากร 
และด่านศุลกากร 

2.8 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

ศปข. 
 

รายงานผลการปรับปรุง
ระบบ Local Profile    
ของส านักงานศุลกากร 

และด่านศุลกากร                
ในความรับผิดชอบของ

ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 

ตามที่กรมฯ ได้อนุมัติให้คณะท างานฯ ลงพื นที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ในวันที่ 13 มี.ค. 2563  ด่านศุลกากร
คลองใหญ่และด่านศุลกากรมาบตาพุด ระหว่างวันที่ 19-20 มี.ค. 2563 นั น แต่นื่องจากสถานการณ์           
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส Covid-19  กรมฯ จึงได้ยกเลิกอนุมัติการเดินทางลงพื นที่ด่านศุลกากรทั ง 3 แห่ง 
และให้เปลี่ยนรูปแบบจากการลงพื นที่จริงเป็นการประชุมหารือทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) 
ประกอบกับมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 เร่ืองมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ให้หยุดการเดินทาง      
หรือลดการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพฯ  คณะท างานฯ ประชุมจึงได้ประชุมหารือ VDO Conference 
ร่วมกับนายด่านศุลกากรและคณะท างาน Local Profile ของด่านศุลกากรคลองใหญแทนการเดินทางลงพื นที่   
เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563  

แนวทางการพฒันา 3.3 เพิ่มประสิทธภิาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 
3.3.1 โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากร 
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (Cooperation on Information Exchange 
in Customs Matters Project)     

2.3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กสป. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
จ านวน 36 ครั ง 

รวบรวมข้อมูล และ/หรือแลกเปลี่ยน แจ้งเตือนข้อมูลต่างๆ เช่น การลักลอบขนบุหรี่ ยาเสพติด สินค้า IPR 
การลักลอบส่งออกรถยนต์ การแลกเปลี่ยนธุรกรรมที่ต้องสงสัย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เป็นต้น 
ระหว่างศุลกากรประเทศต่างๆ ผ่านช่องทาง E-mail, Line Application, CEN หรือ CENcomm           
จ านวน 16 ครั ง เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ศุลกากรประเทศต่างๆ รวมถึงหน่วยงาน
ระหว่างประเทศอื่นๆ ในการปราบปรามและควบคุมทางศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

3.3.2 โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ  
(Air Cargo Security) 

1.7 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

สสภ. รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการน าร่องฯ ระยะที ่1 

และ 2 

คณะท างานได้ด าเนินโครงการน าร่องฯ โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Pilot Project 
on Air Cargo Security) ตามแผนงานที่ก าหนด ในระหว่างวันที่ 4 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563  
 

เรื่องที่ 4 : เพิ่มประสิทธภิาพและประสิทธผิลการจัดเก็บภาษีโดยยดึหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพัฒนา 4.1 ยกระดับการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร 

4.1.1 โครงการศึกษาแนวทางในการน าการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากรมาประยุกต์ใช้
ในกรมศุลกากร 

0.7 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กยผ. รายงานผลการศึกษาแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ดีด้านการ
บริหารการจัดเก็บรายได้
ภายใต้บริบททางศุลกากร 

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบท      
ทางศุลกากร 

แนวทางการพัฒนา 4.2 สร้างมาตรฐาน ในการพิจารณาด้านพิกัดอัตราศุลกากรและถิ่นก าเนิด 

4.2.1 โครงการจัดท าฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องก ากัดพร้อมพิกัดรหัสสถิติ 
ปี 2017   

2.3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กพก. ทดสอบ และเผยแพร ่
ฐานข้อมูล 

ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

จัดประชุมคณะท างานฯ เรื่อง แก้ไขพิกัดฯ สารเคมี POPs ในอนุสัญญาสต็อกโฮมส์ ซ่ึงที่ประชุมเสนอให้ฝ่ายเลขา
คณะท างานฯ ท าบันทึกข้อความแจ้งให้ ศทส. ทราบเพื่อแก้ไข เพิ่มเติมให้ถูกต้อง และติดตามความคืบหน้า      
ของงานโครงการฐานข้อมูล มอก. 

4.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการเจรจา   
และปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) 

2.2 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กพก. รายงานสรุปข้อมูลส าหรับ
กลุ่มสินค้าเป้าหมาย 

เพื่อก าหนดเกณฑ์ถิ่นก าเนิด
สินค้าที่เหมาะสม 

ด าเนินการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มสินค้าเป้าหมาย เช่น วัตถุดิบที่น ามาผลิตสินค้า 
กระบวนการผลิตสินค้า เป็นต้น และอยู่ระหว่างเสนอกรมฯ ลงนามในร่างปรับปรุงกฏเฉพาะรายสินค้า 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 

แนวทางการพัฒนา 4.3 สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านราคาศุลกากร 

4.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data 3.1 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กมพ. - รายงานผลการศึกษา 
การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาพัฒนา 
ระบบประเมินราคาศุลกากร 

- เจ้าหนา้ที่ ที่เขา้อบรม 
มีความรู้ ความเขา้ใจความรู ้

ด้านราคาศุลกากร 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 

ด าเนินการ ดังนี  
1. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงด้านราคาศุลกากร โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ  คือ      
ระยะสั น เป็นการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลราคาสินค้าน าเข้าให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบยื่นเอกสาร
ด้านราคาผ่านระบบ NSW  
ระยะยาว เป็นการน าระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้จัดท าฐานราคาและการประเมินความเส่ียง 
2. ประชุมปรึกษาการจัดท าระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data ร่วมกับ ศทส. เมื่อวันที่ 30 
ม.ค. 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม กมพ. มีรายละเอียดดังนี  
  2.1) การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลราคาสินค้าน าเข้า (SSO) สามารถเริ่มด าเนินการปรับปรุงระบบฯ ได้
ภายในเดือน ก.พ. โดยจะพัฒนาตามแบบฟอร์มก าหนดความต้องการส าหรับการพัฒนาระบบจะเป็น          
การปรับปรุงฮาร์ดแวร์ หน้าจอการแสดงผล ( Interface) ความเสถียรในการดึงข้อมูล และสูตรที่ใช้ใน             
การวิเคราะห์ค่าทางสถิติต่างๆซ่ึงมีก าหนดแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี  
   2.2) แนวคิดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเกี่ยวกับราคาผ่านระบบ NSW เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ประกอบการและตอบสนอง ต่อนโยบาย Paperless ของกรมฯ โดยเลือกสินค้าบางชนิดมาน าร่องก่อน 
ซ่ึงก็คือ รถยนต์ 4 ยี่ห้อ ได้แก่ Ferrari, Lamborghini, Porsche และ Maserati 
3. ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมสรรพสามิตร่วมกับ ศทส. เพื่อน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ความเส่ียงด้านราคาศุลกากรของผู้น าเข้าในแต่ละราย 
 

เรื่องที่ 5 : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบรหิารจดัการองค์กร 
แนวทางการพัฒนา 5.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
5.1.1 โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ 3) 2.2 

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

กบท. - ร้อยละ 80 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา

ผ่านระบบ e-Learning 
- รายงานสรุปผลการด าเนินการ

โครงการฯ 

ด าเนินการ ดังนี  
1. ก าหนดรูปแบบเนื อหา (Content) ทั ง 6 ด้าน โดยได้พิจารณาก าหนดเนื อหาที่จะจัดท าในรูปแบบ         
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเนื อหาระดับกลางในเบื องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างรอการด าเนินการกระบวนการ
จัดซื อจัดจ้างในการจัดท าเนื อหาบทเรียนระดับกลางแล้วเสร็จ เพื่อด าเนินการจัดท าเนื อหาบทเรียนต่อไป 
2. ก าหนดสิทธิการใช้งาน โดยให้บุคลากรกรมศุลกากรทุกราย สามารถเข้ารับการพัฒนาและศึกษาเรียนรู้     
ผ่านระบบ e-Learning ได ้
3. อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากข้าราชการบรรจุใหม่ 
และผู้แทนผู้ใช้งานของหน่วยงาน (Users) เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาในก าหนดรูปแบบและเนื อหา 
(Content) บทเรียนในระยะต่อไป ตามความเหมาะสม 
4. อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ สายงานสนับสนุน ผ่านระบบ e-Learning จ านวน 28 ราย 
ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 24 เม.ย. 2563 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 

5.1.2 โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  
ของข้าราชการกรมศุลกากร 

0.8 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. - มีหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การพิจารณาในการยา้ย โอน 

หรือเล่ือนระดับที่สูงขึ น 
ของข้าราชการกรมศุลกากร  

ใช้บังคับตามประกาศ 
กรมศุลกากรที่ 161/2558  

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 

ศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการ คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ        
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด ว่ามีการออกใหม่หรือปรับปรุงเกี่ยวกับกรอบเส้นทางความก้าวหน้า
ของกรมศุลกากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา    
กรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

5.1.3 โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่อง  
ในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan) 

2.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. คัดเลือกข้าราชการ    
เข้าร่วมโครงการฯ 

ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 เพื่อพิจารณา แนวทาง   
การก าหนดสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่อง  ในการบริหาร
ราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan) และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าหนังสือเวียนมติคณะกรรมการ
โครงการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและรูปแบบการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ เนื่องจาก
ผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั งการพิจารณา
แต่งตั งคณะกรรมการคัดเลือกฯ บุคลากรเข้าสู่โครงการฯ 

5.1.4 โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร Customs Knowledge 
Test : CK Test 

2.6 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. ประกาศขึ นบัญชีผู้สอบผ่าน 
การสอบวัดความรู้ความสามารถ 
ด้านศุลกากรและด้านการบริหาร 

(Customs Knowledge  
Test : CK Test)  

ปีงบประมาณ 2563 

อยู่ระหว่างการด าเนินการทบทวนหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการด าเนินการสอบวัดความรู้  ความสามารถ  
ด้านศุลกากรและด้านการบริหาร (Customs Knowledge Test : CK Test) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร และด้านการบริหาร 
(Customs Knowledge Test : CK Test) พิจารณาต่อไป 

5.1.5 โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษ ของกรมศุลกากร 
(Customs Talent Management) 

2.3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. ร้อยละ 70 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา 
ตามแผนงานเพิ่มประสิทธภิาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ด าเนินการ ดังนี  
1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานศุลกากร (Essential Knowledge) และองค์ความรู้          
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน (Supplementary & Managerial Knowledge) ให้แก่ บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าสู่โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากร (Customs Talent 
Management) โดยการจัดส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรม ณ หน่วยงานภายนอกใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานศุลกากร และองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฎิบัติงาน 
2. จัดส่งบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและ 
ความผูกพัน ของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร (พ.ศ. 2563 – 2565) ระหว่างวันที่ 4-5 มี.ค. 2563 
ณ ห้องประชุม สวศ.1 กบท. อาคาร 120 ปี   
3. อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
ให้แก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฯ และบุคลากรของกรมศุลกากร ในเดือน มี.ค. พ.ศ. 2563  
แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID-19) สวศ.กบท.               
จึงมีความจ าเป็นต้องเล่ือนก าหนดการจัดฝึกอบรมออกไปก่อน 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 

5.1.6 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 3.3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. ร้อยละ 70 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา
ตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ด าเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล หลักสูตร  
การพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล ( Digital Technology Skill for 
Transformation toward Digital Organization) ส่วนหลักสูตรอื่นๆ ไม่สามารถจัดฝึกอบรมตามที่ก าหนด 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจ าเป็นต้องเลื่อน
ก าหนดการจัดฝึกอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ 

5.1.7 โครงการสร้างแรงดึงดูดคนดีคนเก่งมาสมัครงานโดยการพัฒนาจุดเด่น 
ของส่วนราชการและหนว่ยงานของรัฐ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 

3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. มีแผนงานการพัฒนาจุดแข็ง 
และแรงจูงใจ 

เพื่อดึงดูดผู้สมัครงาน 

จัดท าแบบประชาสัมพันธ์จุดเด่นของกรมฯ และคุณลักษณะของบุคคลที่ต้องการในการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา          
และลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในต าแหน่ง Program Coordinator  (นักจัดการงานทั่วไป)   

แนวทางการพฒันา ๕.๒ สร้างนวัตกรรมให้เปน็องคก์รแห่งการเรียนรู้     

5.2.1 โครงการนวัตกรรมเราท าได้ (Innovation We Can) 3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

คณะท างาน
ด าเนินการ 

ด้าน
นวัตกรรม

ของ 
กรมศุลกากร 

รายงานผลการด าเนินการ
มาตรการ/แนวทางการ
เสริมสร้างบรรยากาศ 
และปลูกฝังวัฒนธรรม 
แห่งการสร้างสรรค์

นวัตกรรมในองค์การ 

เชิญชวนหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรมศุลกากรส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร    
ครั งที่ 5 ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรมศุลกากร          
ได้แสดงออกถึ งความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์  และความสามารถในการพัฒนาองค์การ การด าเนินงาน                      
และการให้บริการได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้สอดรับกับสภาวการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส     
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงได้ขยายระยะเวลาการรับผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดฯ จากเดิม คือ 
วันที่ 31 มี.ค. 2563 ไปเป็นวันที่ 31 พ.ค. 2563 

แนวทางการพฒันา ๕.๒ เสริมสร้างความโปร่งใสในองคก์ร     

5.3.1 แผนงานการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กตน. มีระบบตรวจสอบภายในเกิดขึ น ด าเนินการพัฒนาบุคลากรโดยศึกษาหาความรู้หรือฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน   
การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 30 ชม. : คน : ปี ซ่ึงกรมบัญชีกลาง   
ได้ก าหนดแผนการจัดฝึกอบรมและการทดสอบโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ (Cerited Government Internal Auditor - CGIA) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ    
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล และเป็นไปตามเกณฑ์        
การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยก าหนดการอบรมอยู่ใน           
ช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3  

5.3.2 โครงการคนดีศรีศุลกากร 
 

2 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. มีสรุปผลการด าเนินโครงการ 
“คนดีศรีศุลกากร” ประจ าปี 

พ.ศ. 2563 เสนอกรมฯ 

รวบรวมข้อมูลของผู้สมัครเพื่อเป็นคนดีศรีศุลกากรจาก 18 หน่วยงาน และส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ 18 ราย ให้กับ 
ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กคจ. สวค. และ สสท. กบท. เพื่อตรวจสอบประวัติในการถูกร้องเรียน การถูกด าเนินการ
ทางวินัย และมีกรณีถูกบันทึกประวัติใน ก.พ. 7 หรือไม่ 

5.3.3 โครงการระฆังศุลกากร  2.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. มีรายงานสรุปผล 
การด าเนินการแก้ไขปัญหา

ข้อร้องเรียน ให้ข้อมูล 
และค าปรึกษาแก่ผู้มาติดต่อ 

ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ “ระฆังศุลกากร” และให้ทุกส่วนราชการ    
รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร้องเรียนร้องทุกข์ลงในระบบ Intranet และประสานงาน           
ให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบรายชื่อหัวหน้าและหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงาน       
แก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน เพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 

5.3.4 โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การด าเนินการทางวินัยและความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

1.7 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. บุคลากรกรมศุลกากร 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  

มีความรู้ด้านวินยั 
และความรับผิดทางละเมิด  
และผ่านการประเมินความรู ้

จากแบบทดสอบความรู้ 
ด้านวินัยและความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที ่

ด าเนินการเผยแพร่ความรู้ บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บุคลากร
ตระหนักถึงผลที่ได้รับเมื่อ มีการกระท าผิด 

5.3.5 โครงการศุลกากรคุณธรรม  2.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท.  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการฯ เสนอกรมฯ  

ด าเนินการชี แจงขั นตอนและวิธีการด าเนินงานโครงการฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ส านักงาน กลุ่ ม 
ศูนย์ และด่านศุลกากรทุกแห่งรับทราบ และจัดท าคู่มือ “การด าเนินงานองค์กรศุลกากรคุณธรรม”          
เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวทางองค์กรศุลกากรคุณธรรม และเป็นคู่มือส าหรับการด าเนินงานโครงการฯ       
การด าเนินกิจกรรมองค์กรศุลกากรคุณธรรม 

5.3.6 โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้างพัฒนา 
ให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระท าผิดวินัย 

1 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
สัมมนาผ่านการประเมินผล
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เรื่องวินัย 

ขออนุมัติกรมฯ ในการจัดสัมมนาหลักสูตรผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้างพัฒนา ให้ข้าราชการ
มีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระท าผิดวินัย ครั งที่ 5 ตามแผนงานที่ก าหนดและประสานกับหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลและก าหนดแนวทางในการสัมมนาเพิ่มเติม 
 
 

5.3.7 โครงการปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 

2.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. รายงานประเมินผลการด าเนิน
โครงการเสนอกรมฯ 

ด าเนินการ ดังนี  
1. ด าเนินการเผยแพร่พระบรมราโชวาท คติธรรม และค าสอน ตาม “โครงการพระบรมราโชวาท คติธรรม 
และค าสอน” ทาง Intranet เป็นประจ าทุกเดือน 
2. ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ตาม “โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ” 
ในเดือน ม.ค. 2563 ดังนี  
   - วัดบุญศรีมุนีกรณ์ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค. 2563 
   -  วัดพรหมรังสี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 17 ม.ค. 2563  
   - วัดฉัตรแก้วจงกลมณี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 24 ม.ค. 2563 
3. ด าเนินการขอยกเลิกกิจกรรม “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ” ในเดือน มี.ค. 2563 และแจ้งเวียน   
ไปยังหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ส านักงาน กลุ่ม ศูนย์ และด่านศุลกากรทุกแห่ง เพื่อขอยกเลิก เนื่องจาก
รัฐบาลได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม ที่มีการรวมตัว       
ของประชาชนจ านวนมาก ประกอบกับกรมการศาสนาได้ประกาศยกเลิกกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม          
วันธรรมสวนะ ในเดือน มี.ค. – เม.ย. 2563 
4. จัดเตรียมข้อมูลแบบประเมินตนเองตาม “โครงการคิดดี ท าดี ศุลกากรท าได้W โดยประสานกับ         
ศทส. ในการจัดท าลงใน Intranet 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 

5.3.8 โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง 1.8 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่
กรมศุลกากรเข้าศึกษา   

และเรียนรู้เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรม พร้อมเขา้ท า
แบบทดสอบความรู้ก่อน

และหลังการเรียนรู้ฯ       
ในระบบ Intranet        

และผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80   
ของจ านวนเจา้หน้าที ่     
กรมศุลกากรทั งหมด 

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
จรรยาข้าราชการกรมศุลกากร ปฏิญญาอรุชาฉบับปรับปรุง (The Revised Arusha Declaration)     
ประมวลระเบียบว่าด้วยจริยธรรมและความประพฤติของเจ้าหน้าที่ (Model Code of Ethics and 
Conduct) ขององค์การศุลกากรโลก 

5.3.9 โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมศุลกากร 2.6 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
การด าเนินการเกีย่วกับ 
เร่ืองร้องเรียนและร้องทุกข์ 

ประสานกับ ศทส. เพื่อแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการด าเนินโครงการระบบลงทะเบียน
และบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

5.3.10 โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และวินัยข้าราชการ”       
หัวข้อ “Be Proud” และ “Ethics Boosting” 

2.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. - มีวีดีทัศน์ (Video Clip) หรือ 
Motion Infographic เผยแพร่

ไม่น้อยกวา่ปีละ 2 เร่ือง 
- บุคลากรกรมศุลกากรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ได้อ่านและ 

ท าความเข้าใจข้อมูล 
จากสื่อทีจ่ัดท าขึ น 

ด าเนินการจัดจ้างบริษัทเอกชน เพื่อผลิตคลิปวีดีโอ ความยาว 3 นาทีโดยประมาณ ซ่ึงมีเนื อหาความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ที่น่าสนใจ ขณะนี                                                                                                                                                                                                                                                                                
อยู่ในขั นตอนเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อเผยแพร่ต่อไป 

5.3.11 โครงการเสริมสร้างเครื่องมือส าหรับการด าเนินการทางวินัย 3.6 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. มีฐานข้อมูลให้คณะกรรมการ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้น 

ข้อมูลต่างๆ  
ในการด าเนินการทางวินยั 
และความรับผิดทางละเมิด 

ด าเนินการจัดท าข้อมูลและแบ่งแยกประเภท ทบทวนแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย    
เพื่อทีจะด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ Intranet และเว็บไซต์ http://hrcustoms.go.th 

5.3.12 โครงการจัดท าคู่มือประชาชน 3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. มีปิดประกาศคู่มือส าหรับ
ประชาชน ณ สถานที่ให้บริการ 

ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ         
กรมศุลกากรและของส านักงาน ก.พ.ร.  

5.3.13 โครงการศึกษาการก าหนดสินบนและเงินรางวัลเพื่อให้สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ 

3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กกม. รายงานสรุปผล 
การด าเนินการศึกษา

เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ วิธกีาร 
และเง่ือนไขการจ่ายเงินสินบน 

และเงินรางวัล 

ด าเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลกับหน่วยงานอื่นที่บังคับใช้
กฎหมายการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 

5.3.14 การด าเนินงานการก ากับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัต ิอย่างเคร่งครัด 

2.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่
กรมศุลกากรเข้าใจ 
และตระหนักถึงโทษ 

ของการกระท าความผิดวินยั 
และละเมิด และปฏิบัติหนา้ที ่

ที่ตนได้รับผิดชอบ 
ตามกฎหมายและระเบียบ

ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ด าเนินการรวบรวมสถิติข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ ค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและความรับผิด
ทางละเมิด เช่น วินัยน่ารู้  การแจ้งเวียนค าสั่งต่างๆ เพื่อด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ      
การกระท าผิดวินัยและการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร พร้อมทั งบทลงโทษเมื่อกระท าผิดวินัย
และเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมศุลกากร เมื่อกรมศุลกากรได้รับความเสียหาย    
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

5.3.15 การด าเนินงานการบังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างจริงจัง 2.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. กรมศุลกากรมีกลไก 
การด าเนินงานด้านการกวดขัน

ทางวินัยอย่างจริงจัง 

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื องต้น แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดเพื่อทราบทันที และให้พิจารณาด าเนินการทางวินัยหรืออาญาโดยเร็ว และให้รายงานความคืบหน้า
ในการด าเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
พร้อมทั งเร่งรัดให้การด าเนินการทางวินัย และการด าเนินการทางละเมิดเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการทางวินัยเป็นตามขั นตอนตามกฎหมาย และแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

5.3.16 การด าเนินงานการประกาศเจตนารมณ์ให้การรักษามาตรฐานวินัย 
ของบุคลากรในสังกัดเป็นวาระส าคัญ “สัญญาประชาคม” ขององค์กร 

2.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. มีการด าเนินการให้บุคลากร
กรมศุลกากรให้ค ามั่น 
เป็นลายลักษณ์อกัษร 

แก่ผู้บังคับบัญชา 

ด าเนินการแจ้งเวียนหนังสือ เร่ือง ซักซ้อมการใช้มาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ของกรมศุลกากร 
ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั นให้ค ามั่นเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับส านัก 
ส านักงาน กลุ่ม และด่านศุลกากรทุกแห่ง 

5.3.17 การด าเนินงานการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี สินของข้าราชการ 
กรมศุลกากร 

2.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. ร้อยละ 100 ของขา้ราชการ
กรมศุลกากรที่มีส่วนเกีย่วขอ้ง

ในการจัดเก็บรายได้ 
และหน่วยงานที่ตรวจสอบ 
ระดับช านาญการขึ นไป 

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี สินของตนต่อ

ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการแจ้งเวียนให้ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี สิน            
ตามแบบ   ที่ก าหนดต่อผู้บังคับบัญชา และให้เก็บไว้โดยมิให้เปิดผนึก และได้มีหนังสือถึงกระทรวงการคลัง   
ที่ กค 0516/ล 697 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2562 เรื่อง ขออนุมัติหลักการให้จัดท าร่างระเบียบการคืนและ
ท าลายซองบรรจุบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี สิน เพื่อส่งมอบซองฯ คืนให้แก่ข้าราชการกรมศุลกากร          
ที่เกษียณอายุราชการ ออกจากราชการ หรือโอนย้ายไปรับราชการที่อื่น 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 

โครงการที่ต้องรายงานความคืบหน้าจนสิ้นสุดโครงการ     

1. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ด่านศุลกากรสะเดา  ด่านฯ 
สะเดา 

 โครงการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก  
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 

 ด่านฯ 
อรัญ

ประเทศ 

 วันที่ 10 ต.ค. 2562 กรมศุลกากรมีหนังสือ ที่ กค0502/15639 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2562 ถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระแก้วเพื่อส่งคืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สก.51 เนื อที่ 10 -1-72 ไร่ พร้อมอาคาร    
สิ่งปลูกสร้างจ านวน 3 อาคาร คืนให้แก่กรมธนารักษ์ ซ่ึงกรมฯ ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญาฯ 
และคืนเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายจ านวน 6,566,640.89 บาท ให้แก่ส านักงบประมาณ 

ระงับการด าเนินโครงการ 
3. โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติการส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  สทบ.  ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จ านวน 1 งวดงาน 

- งวดงานที่ 30 จ านวน 5,873,310 บาท 
 

4. โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่ 
 

 ด่านฯ  
คลองใหญ่ 

 โครงการดังกล่าว ด่านฯ ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องเขตแดนระหว่าง        
ไทย-กัมพูชา โดยด่านฯ ได้รายงานกรมฯ ทราบถึงปัญหาดังกล่าว และได้โอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ 
จากหน่วยเบิกจ่ายของด่านฯ กลับมายังส่วนกลางแล้ว 

ระงับการด าเนินโครงการ 
5. โครงการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเจา้หน้าทีป่ฏิบัติงานดา่น
ศุลกากรมุกดาหาร 

 ด่านฯ 
มุกดาหาร 

 โครงการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส่วนวางแผนและประเมินผล 


