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สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

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

กรมศุลกากรได้ด าเนินงานร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 2 หนว่ยงาน ได้แก่ 
1. กรมการค้าต่างประเทศ  
     พัฒนาระบบค าขอหนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) รูปแบบอิเล็กทรอนกิส์
ผ่านระบบ NSW Single Form และเปดิใช้งานระบบฯ อยา่งเป็นทางการเมื่อวนัที่ 15 กันยายน 2563 
2. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย 
     พัฒนาระบบค าขอใบอนุญาตน าเข้าและส่งออกน  าตาลทรายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW 
แบบ Single Form เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปิดให้บริการตั งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

100 ไม่ใช้งบประมาณ 
ในการด าเนินงาน 

0 

1.1.2 โครงการระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อ
น าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์         
ณ จุดเดียว ผา่นระบบ NSW 

กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ได้ร่วมกันพัฒนา
ระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้ง เพื่อน าเข้า - ส่งออก สินค้าเกษตร แบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว   
ผ่านระบบ NSW แล้วเสร็จ พร้อมเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 
โดยกรมศุลกากรได้ออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 113/2564 เพื่อบังคับใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลค าขอใบอนุญาต ใบรับรอง ใบรับแจ้งข้อเท็จจริง หรือเอกสารอื่นใด
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการน าเข้า การส่งออก การน าผ่าน และโลจิสติกส์ ได้อย่างถูกต้อง     
ซ่ึงสอดคล้องกับระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้ง เพื่อน าเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตร แบบอิเล็กทรอนิกส์                
ณ จุดเดียวผ่านระบบ NSW ซ่ึงมีผลบังคับใช ้เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2564 พร้อมจัดอบรมผู้ใช้งาน
ระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้ง เพื่อน าเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว     
ผ่านระบบ NSW แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 
ปัญหาและอุปสรรค 
1. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ขอเชื่อมโยงข้อมูลค าขอแจ้งน าเข้า -
ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับผ่านระบบ NSW ภายหลังจากที่ได้มีการพิจารณาโครงสร้าง
ข้อมูลแล้วเสร็จ จึงท าให้ไม่สามารถพัฒนาระบบฯ ได้ตามก าหนดเดิม 
2. การพัฒนาระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้ง เพื่อน าเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
ผ่านระบบ NSW มาภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบเอกสารข้อก าหนดความต้องการ และการออกแบบ
ระบบเรียบร้อยแล้ว เป็นเหตุให้ต้องด าเนินการก าหนดความต้องการและการออกแบบระบบ รวมถึง
การพิจารณาโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ส าหรับการรับส่งข้อมูลอีกครั งหนึ่ง ประกอบกับมีการขอแก้ไข
โครงสร้างข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั ง เป็นเหตุให้การพัฒนาโครงการล่าช้ากว่าแผนงาน
เดิมที่ก าหนด 

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

3. สถานการณ์โควิด-19 รุนแรงขึ น และการควบคุมโรคมีความเข้มงวดขึ น ท าให้ไม่สามารถจัดการ
อบรมใช้งานในรูปแบบปกติได้ และยังไม่ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมในส่วนผู้ใช้งานทั่วไป 
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบงาน เพื่อให้สามารถตอบกลับเอกสารได้โดยอัตโนมัติ 
ข้อเสนอแนะ 
1. พิจารณาโครงสร้างข้อมูลเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง อีกครั ง โดยให้
ผู้พัฒนาระบบจัดล าดับการพัฒนาระบบค าขอแจ้งน าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับไว้ใน
ล าดับหลัง 
2. ปรับปรุงแผนการทดสอบระบบงานย่อยระบบค าขอใบอนุญาต/แบบแจ้งเพื่อน าเข้า - ส่งออก และ
น าผ่านปุ๋ยตามก าหนดการที่หน่วยงานแจ้ง 
3. พิจารณาเลื่อนการจัดอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ น คาดว่าสามารถอบรมได้ภายใน
ช่วงเวลารับประกันผลงาน โดยพิจารณาแนวทางการจัดอบรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4. ประสานงานเพื่อเร่งรัดปรับปรุงระบบให้สามารถตอบกลับเอกสารได้โดยอัตโนมัติ 
 
 
 

1.1.3 โครงการเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs 
Declaration Document (ACDD) ผ่าน ASEAN 
Single Window 

กรมศุลกากรด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลใบขนสินค้าอาเซียน (ASEAN Customs Document: ACDD 
หรือ Export Information) ส าหรับใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยงและอ านวย      
ความสะดวกอย่างเป็นทางการกับประเทศกัมพูชาและประเทศสิงคโปร์แล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2564 โดยมีจ านวนสถิติการรับ - ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตั งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 30 กันยายน 
2564 จ านวน 88,265 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 
 

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

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

มีการประชุมเพื่อก าหนดแนวทางและเตรียมการจัดท าระบบประเมินภาระภาษีล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ
กรมศุลกากร  
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

แนวทางการพฒันา 1.2 พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย 
1.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Bill Payment 

ด าเนินการ ดังนี  
1. ประสานกับเทสโก้ โลตัส เพื่อพัฒนาการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Bill Payment 
พร้อมแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่รับช าระให้ เทสโก้ โลตัส แล้วเสร็จ  
2. ประสานงานกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าพบผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ เพื่อชี แจงและเชิญชวนให้ช าระค่าภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
3. ประชุมร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพื่อชี แจงการเข้าร่วมโครงการ Bill Payment  
    นอกจากนี  ได้ศึกษาแนวทางการจัดประชุมผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
เนื่องจากการแพรระบาดของเชื อโรคไวรัสโควิด-19 ท าให้การด าเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว ต้อง
ชะลอไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จึงได้จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การช าระเงินผ่าน
ระบบ  Bill Payment และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ เพื่อน าไปเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการได้รับ
ทราบต่อไป พร้อมทั งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ www.customs.go.th / 
Facebook/ Application Line : Thai Customs / Instagram เป็นต้น 
ปัญหาและอุปสรรค 
     เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ไม่สามารถจัดประชุมผู้ประกอบการเพื่อเชิญชวนให้ช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่น ๆ แทน เช่น จัดท าโปสเตอร์ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยจัดกิจกรรมลุ้นรับของสมนาคุณส าหรับผู้ที่ช าระ
ค่าภาษีอากรและรายได้อื่นผ่านระบบ e-Payment Bill Payment และ EDC ประเภทละ 2 รางวัลต่อ
เดือน เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะ 
     การจัดประชุมผู้ประกอบการอาจเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
 
 
 

100 เนื่องจากสถานการณ์      
โควิด-19 ท าให้      
มีการปรับการใช้จ่าย
งบประมาณให้
สอดคล้องกับแผน 

53.93 

1.2.2 โครงการปรับปรุงระบบ ebXML Gateway เพื่อ
รองรับการให้บริการพธิีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 

ด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ebXML Gateway เพื่อรองรับการให้บริการศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงได้ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการติดตั งใช้งาน ebXML Gateway Cluster 
ส าหรับการท างานแบบ Active - Active บน Production Environment พร้อมทั งด า เนินการ      
ติดตั งระบบ ebXML Gateway บน Production Environment และอบรมหลักสูตรในโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 
 

100 มีการปรับการใช้จ่าย
งบประมาณให้
สอดคล้องกับราคา
ของผู้เสนอราคา 

99.58 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

แนวทางการพฒันา 1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอืน่ที่เกีย่วข้องกับงานศุลกากร 
1.3.1 โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) ด าเนินการ ดังนี  

1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาด าเนินงานโครงการฯ                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการพันธมิตร
ศุลกากร ผลการประเมินอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก 
2.จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกหอการค้าออสเตรเลีย - ไทย ณ สถานทูตออสเตรเลีย ประจ า
ประเทศไทย  
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสมาชิกพันธมิตรศุลกากรแก่สมาชิก เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและบริการใหม่ ๆ ของกรมศุลกากร 
4. ด าเนินการประสานงาน แก้ไขปัญหา และสร้างความชัดเจน โดยจัดให้มี Customs Alliances 
COVID-19 มี Account Officer Expert (AOX) ตอบข้อซักถาม ประสานงานแก้ไขปัญหาการน าเข้า - 
ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาโควิด-19 
5. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้แก่สมาชิกศุลกากร เช่น จัดฝึกอบรมให้           
ความรู้ ติดตามประเมินผลและรับฟังปัญหา ความเห็นของสมาชิก สมาคม สมาพันธ์ หอการค้าต่าง ๆ 
ทั งในและนอกสถานที่ โดยการประชาสัมพันธ์บริการต่าง ๆ ของกรมศุลกากรผ่านช่องทาง Line 
Application และ e-Mail เพื่อให้สมาชิกรับทราบ 
6. ประสานการแก้ไขปัญหาแก่สมาชิกทั งสิ น ร้อยละ 90.3 ทั งปัญหาในเชิงนโยบายและปัญหา        
ในเชิงปฏิบัติ 
ปัญหาและอุปสรรค 
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จึงไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมแบบ         
on-site ได ้
ข้อเสนอแนะ 
     - 

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

1.3.2 โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ด าเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ/พื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ส าหรับการจัดโครงการสิทธิประโยชน์สัญจรโดยพื นที่ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 1) อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 2) อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 3) จังหวัดหนองคาย  แต่เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถจัดสัมมนาแบบลงพื นที่ได ้จึงเปลี่ยนเป็นการสัมมนา
ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ด้วยระบบแอปพลิเคชัน Zoom นอกจากนี                       ได้
ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วม
ลงทะเบียน จ านวน 450 คน พร้อมด าเนินการจัดสัมมนาผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว  
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

100 เนื่องจากสถานการณ์      
โควิด-19 ท าให้      
มีการปรับการใช้จ่าย
งบประมาณให้
สอดคล้องกับแผน 

7.03 

1.3.3 โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

คณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออ านวยความสะดวกในการน าเข้าส่งออก (ครอ.) ด าเนินการ
จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการน าเข้า-ส่งออกจากทุก

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

ภาคส่วนร่วมกัน และน าข้อมูลเสนอกรมศุลกากรเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน             
ให้หน่วยงานภายในและภายนอกรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป รวมถึงติดตามการปฏิบัติตาม          
แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการสงวนสิทธิขอคืนเงินอากร และรวบรวมปัญหาอุปสรรคและ           
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ตามประกาศกรมศุลกากร              
ที่ 28/2564 เร่ือง พิธีการศุลกากรน าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการวางประกันปัญหาพิกัดอัตรา
ศุลกากร ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  
     นอกจากนี  คณะท างาน ครอ. ได้มีหนังสือแจ้งมาตรการทางศุลกากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบมาตรการของกรม
ศุลกากรและน าไปปฏิบัติได้  
ปัญหาและอุปสรรค 
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีการปรับแผนการด าเนินงาน          
บางกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 

1.3.4 โครงการส่งเสริมความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภารกิจกรมศุลกากรเชิงรุก 

ด าเนินการ ดังนี  
1. ผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ เกี่ยวกับ "กระบวนการทางศุลกากรของสินค้าน าเข้าทางไปรษณีย์" 
2. ผลิตและเผยแพร่สปอตเชิงละคร เกี่ยวกับ "กระบวนการทางศุลกากรของสินค้าน าเข้าทางไปรษณีย์" 
3. ผลิตและเผยแพร่ เรื่อง Bill Payment และช าระภาษีศุลกากร ทางคลื่น FM 89.5 FM 97.0       
FM 106 และคลื่น FM 90.5 
4. ผลิตแผ่นพับภารกิจของกรมศุลกากร  
5. ผลิตชุดนิทรรศการภารกิจกรมศุลกากร (ROLL UP)  
6. ส ารวจพื นที่ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธเ์ชิงรุกจ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม           Road 
Show พี่กรมศุลกากรพบน้องนักเรียน 4 ภาค และกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โดยด าเนินการจัดส่งแผ่น
พับและไฟล์ Clip ความรู้คู่ศุลกากร 2 ภาษา ให้กับด่านศุลกากรและสถาบันการศึกษา ทั ง 4 ภาค 
7. ผลิต Clip ความรู้คู่ศุลกากร 2 ภาษา เรื่อง ความรู้ทางศุลกากร ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร                 
เผยแพร่ในช่อง YouTube Channel ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมศุลกากร  
ปัญหาและอุปสรรค 
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 จึงมีการปรับแผนการด าเนินงาน           
บางกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

100 เนื่องจากสถานการณ์      
โควิด-19 ท าให้      
มีการปรับการใช้จ่าย
งบประมาณให้
สอดคล้องกับแผน 

30.67 

เรื่องที่ ๒ : พัฒนามาตรการทางศุลกากรและขอ้มูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 
แนวทางการพฒันา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

2.1.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร 
(1) โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร           
(บ้านหนองเอี่ยน) 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน แจ้งความคืบหน้าของการด าเนินการก่อสร้าง พบว่า     
ไม่สามารถส่งมอบงานก่อสร้างได้ตามแผนงาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้การจัดหา
บุคลากร เครื่องมือไม่เป็นไปตามแผน 
ปัญหาและอุปสรรค 
     1. ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2563 ซ่ึงเป็นช่วงเริ่มต้นสัญญาได้เกิดอุทกภัย ส่งผลให้ผู้รับจ้าง         
ไม่สามารถน าเครื่องจักร อุปกรณ์ และแรงงานเข้าในพื นที่ก่อสร้างได้ตามแผนที่ก าหนด 
     2. สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 
     คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้มีการประชุมและมีหนังสือติดตามเร่งรัด
ด าเนินการก่อสร้าง และประสานงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเร่งรัดให้ผู้รับจ้างจัดหาแรงงานและ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
 

30 เนื่องจากสถานการณ์      
โควิด-19 ท าให้      
มีการปรับการใช้จ่าย
งบประมาณให้
สอดคล้องกับแผน 

12.45 

(2) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 
พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

โครงการด าเนินการตามกจิกรรมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

100 เป็นไปตามแผน 100 

(3) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 ควบคุมการก่อสร้างและส่งมอบงานตามงวดสัญญา  
ปัญหาและอุปสรรค 
     ระยะเริ่มแรกของการด าเนินโครงการ ได้ตรวจพบรูปแบบรายการไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และ
ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง  
ข้อเสนอแนะ 
     เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการให้มีความเหมาะสม และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน
พร้อมปรับแผนการท างาน แผนบุคลากร แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร  
 

74 เนื่องจากรูปแบบ
รายการไม่เป็นไปตาม
หลักวิศวกรรม ท าให้
มีการปรับการใช้จ่าย
งบประมาณให้
สอดคล้องกับแผน 

42.34 

(4) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพัก
ข้าราชการ ด่านศุลกากรตากใบ 

โครงการด าเนินการตามกจิกรรมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

100 เป็นไปตามแผน 100 

(5) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ                 
และสิ่งปลูกสร้าง ด่านศุลกากรแม่สาย 

โครงการด าเนินการตามกจิกรรมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 

100 เป็นไปตามแผน 100 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

     - 
(6) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ด่านพรมแดน
สะเดาขาออก ด่านศุลกากรสะเดา ต าบลส านักขาม 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 

โครงการด าเนินการตามกจิกรรมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
ปัญหาและอุปสรรค 
     ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม มีฝนตกหนักในพื นที่อย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

100 เป็นไปตามแผน 100 

(7) โครงการก่อสร้างลานชั่งน  าหนกั (บา้นไม้รูด)              
ต าบลไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 แห่ง 

โครงการด าเนินการตามกจิกรรมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

100 มีการปรับการใช้จ่าย
งบประมาณให้
สอดคล้องกับราคา
ของผู้เสนอราคา 

66.72 

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

ด าเนินการศึกษาและคัดเลือกคู่เจรจาที่จะมีการท า AEO-MRA ร่วมกัน ได้แก่ จีน โดยมีการศึกษาข้อมลู
โครงการเออีโอของจีนเพิ่มเติม 
นิวซีแลนด์ 
     ศุลกากรนิวซีแลนด์ เชิญกรมศุลกากรในการพัฒนาจัดท าความตกลงยอมรับร่วมกันส าหรับ
โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ จัดประชุมออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน าโครงการ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอหรือโครงการ Secure Export Scheme (SES) ของนิวซีแลนด์และ
หารือเกี่ยวกับแผนการด าเนินการจัดท าความตกลงยอมรับร่วมกัน (WORK Plan) 
มาเลเซีย 
     ด าเนินการจัดประชุมและตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมินร่วมกัน (Joint Site Validation) 
ระหว่างไทย - มาเลเซีย โดยทั งสองฝ่ายยอมรับในความสอดคล้องของโครงการเออีโอของทั งสอง
ประเทศ รวมถึงมาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการและเห็นพ้องที่จะร่วมกันพิจารณาจัดท า
ร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) และอยู่ระหว่างรอการยืนยันจากศุลกากรมาเลเซีย ในประเด็น
การแก้ไขเนื อหาในประเด็นด้านกฎหมาย และระดับของร่างความตกลงฯ  
ญ่ีปุ่น 
     ด าเนินการจัดประชุมและตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมินร่วมกัน (Joint Site Validation) 
ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น โดยทั งสองฝ่ายยอมรับในความสอดคล้องของโครงการเออีโอของทั งสองประเทศ 
รวมถึงมาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการและเห็นพ้องที่จะร่วมกันพิจารณาจัดท าร่าง 
ความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA)  
 
ออสเตรเลีย 
     ด าเนินการจัดประชุมและตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมินร่วมกัน (Joint Site Validation) 
ระหว่างไทย - ออสเตรเลีย โดยทั งสองฝ่ายยอมรับในความสอดคล้องของโครงการเออีโอของ           
ทั งสองประเทศ รวมถึงมาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการและเห็นพ้องที่จะร่วมกันพิจารณา

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 



8 
 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

จัดท าร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ทั งนี  ร่างความตกลงฯ ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศแล้ว  
ปัญหาและอุปสรรค 
1. เนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 ท าให้การติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ รวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ 
ขาดความต่อเนื่อง 
2. MRA ไทย - มาเลเซีย และ MRA ไทย - ญี่ปุ่น มีข้อติดขัดด้านกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องหารือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งภายในกรมศุลกากรและหน่วยงานภายนอก (กระทรวงการต่างประเทศ) 
เพิ่มเติม ก่อนด าเนินการในขั นต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 
1. ภายหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง จะเร่งด าเนินการประสานงานกับศุลกากร
ต่างประเทศต่อไป 
2. การจัดท าความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ต้องอาศัยความพร้อมของทั งสองฝ่าย เนื่องจาก      
ต้องศึกษาและพิจารณารายละเอียดข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของประเทศคู่เจรจา 
และกรมศุลกากรอาจเพิ่มการประสานงานและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งภายในและภายนอก 
เพื่อความรอบคอบในการด าเนินการ 
 
 

แนวทางการพฒันา 2.3 พัฒนาระบบบริหารจดัการฐานข้อมูล 
2.3.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ       
กรมศุลกากร 

ด าเนินการจัดท าสัญญาซื อขายคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศุลกากร 
ติดตั งและตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร และพัฒนา
ระบบรายงานตามข้อก าหนดและตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
ปัญหาและอุปสรรค 
    การด าเนินงานโครงการดังกล่าวล่าช้ากว่าก าหนด เนื่องจากมีผู้ยื่นประชาพิจารณ์หลายราย 
ประกอบกับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเปิดกว้างทางการแข่งขัน ส่งผลให้กระบวนการจัดซื อจัดจ้างล่าช้ากว่า
ก าหนดตามแผนงานเดิม 
ข้อเสนอแนะ 
    เห็นควรด าเนินการปรับปรุงแผนการด าเนินการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ  
กรมศุลกากรให้สอดคล้องกับสัญญาจ้างของกรมศุลกากร และสอดคล้องกับการด าเนินงานในปัจจุบัน 
 

60 เนื่องจากมีผู้ยื่น      
ประชาพิจารณ์    
หลายราย และ
เทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลง ท าให ้   
มีการปรับการใช้จ่าย
งบประมาณให้
สอดคล้องกับแผน 

40 

2.3.2 การด าเนินการรวบรวมขอ้กฎหมายและ      
เร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร 

ด าเนินการจัดเรียงข้อมูลที่รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลตั งต้น ตามรูปแบบที่กองกฎหมายก าหนด         
โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเภทข้อมูล เช่น พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกรมศุลกากร   ค า
วินิจฉัย เป็นต้น  
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 

100 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) โดยมีปริมาณ   
การใช้งานเพิ่มเติมจากเดิมร้อยละ 10.02 เป็นร้อยละ 12.40 
ปัญหาและอุปสรรค 
     อุปกรณ์ e-Lock ไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้งาน 
ข้อเสนอแนะ 
     จัดสรรอุปกรณ์ e-Lock ให้เหมาะสมตามการใช้งานของแต่ละด่าน 
 
 
 

80 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

3.1.2 โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบ              
ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ด้วยเครื่อง x-Ray/CCTV         
มาใช้ในการตรวจปล่อย 

ด าเนินการแต่งตั งคณะท างานร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบเอกซเรย์     
(x-Ray) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบยานพาหนะผ่านแดน (Vehicle Information System: 
VIS) และระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะ (License Plate Recognition System: LPRs)        
เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้การประชุมร่างระเบียบปฏิบัติ
ส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray / CCTV, VIS, LPRs และการรับฟังความคิดเห็น      
เพื่อน าไปปรับปรุงร่างระเบียบปฏิบัติดังกล่าว เกิดความล่าช้า จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหาพิจารณา
ร่างระเบียบโครงการดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom  
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 

100 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 2S Consortium เพื่อแจ้งข้อควร
แก้ไขปรับปรุง ข้อเสนอแนะ (Change Request) โปรแกรมระบบ PNR พร้อมประสานงานกับกลุ่ม
บริษัท 2S Consortium ในการก ากับดูแลการส่งข้อมูล PNR ของสายการบินเพิ่มเติม ได้แก่ Silk Air 
(010264), Kuwait Airways (KU) (190364), Myanmar Airways International (8M) (010564),        
EL AL Israel Airlines (LY) (260564) และ Emirate (EK) (050764) 

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

3.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile       
ส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากร 

ด าเนินการคัดเลือกส านักงานศุลกากรกรุงเทพและส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน  
สุวรรณภูมิ เป็นส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้ที่มีศักยภาพในการจัดท า Local Profile เพื่อจัดท า
ข้อมูลเบื องต้นส าหรับการพัฒนา Local Profile พร้อมลงพื นที่ทั ง 2 หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

แนวทางการพฒันา 3.3 เพิ่มประสทิธภิาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 
3.3.1 โครงการประสานความรว่มมือดา้นการบังคับใช้
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับการศุลกากร 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูล/แจ้งเตือนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั งภายในและต่างประเทศ มีการส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรระหว่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล/แจ้งเตือนข้อมูล จ านวน 248 ครั ง  
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

3.3.2 โครงการศึกษาออกแบบ Smart Control       
เพื่อการควบคุมทางศุลกากรด้านไปรษณีย์  
 

ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานศึกษาออกแบบ SMART CONTROL เพื่อการควบคุมทางศุลกากร
ด้านไปรษณีย์ เพื่อก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานและขอบเขตการศึกษาข้อมูล และได้ จัดท า        
ผลการศึกษาฯ เสร็จสิ น ซ่ึงได้รวบรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอแนะ
มาตรการและวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการควบคุมทางศุลกากรด้านไปรษณีย์  
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

3.3.3 โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า    
ทางอากาศ (Air Cargo Security) 

ด าเนินการหารือกับการบินไทย เพื่อเตรียมความพร้อมของเที่ยวบินที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ     
น าร่อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการก าหนดเที่ยวบินส าหรับการด าเนินโครงการน าร่อง 
แต่ยังไม่สามารถก าหนดเที่ยวบินได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อโควิด-19 การด าเนิน
โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Pilot Project on Air Cargo Security) ระยะที่ 1 
จึงเกิดความล่าช้า อย่างไรก็ตาม ได้มีการประสานงานกับการบินไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทาง   
ในการก าหนดเที่ยวบินส าหรับการด าเนินโครงการน าร่องฯ ต่อไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

เรื่องที่ 4 : เพิ่มประสิทธภิาพและประสิทธผิลการจัดเก็บภาษีโดยยดึหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพฒันา 4.1 ยกระดบัการบรหิารการจดัเกบ็ภาษีอากร 
4.1.1 โครงการศึกษาแนวทางในการน าการปฏิบัติที่ดี      
ด้านศุลกากรมาประยุกต์ใช้ในกรมศุลกากร 

ด าเนินการศึกษาสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของกรมศุลกากร และ
รายงานผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดเก็บรายได้ เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์
ก าหนดแนวทางหรือวิธีการในการด าเนินการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่เหมาะสมกบั
กรมศุลกากร                    
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

แนวทางการพฒันา 4.2 สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านพิกดัอตัราศุลกากรและถิน่ก าเนิด 
4.2.1 โครงการจัดท าฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม -      
ต้องก ากัดพร้อมพิกัดรหัสสถิติปี 2017   

ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานโครงการจัดท าฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม - ต้องก ากัด พร้อมพิกัด  
รหัสสถิติปี 2017 เพื่อรวบรวมข้อมูลและแบ่งงานการจัดท าฐานข้อมูลขยะอิเล็กทรอนิกส์   
(Electronic Waste : e-Waste) ที่เป็นสินค้าต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมพิกัดรหัส
สถิติปี 2017 จ านวน 428 รายการ โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันเกี่ยวกับข้อความที่ต้องระบุใน
รายละเอียดของประเภทพิกัดย่อย เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และมีการเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทังระบบ Intranet และ Internet  
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

แนวทางการพัฒนา 4.3 สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านราคาศุลกากร 
4.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากร     
ด้วย Digital Big Data 

ด าเนินการจัดท าระบบและอบรมการใช้โปรแกรม Python และ Power BI แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อน ามาใช้
ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บ วิเคราะห์ และคัดกรองข้อมูลราคาสินค้าน าเข้า โดยน าร่องกับสินค้า
ประเภทไวน์ โดยมีการจัดการประชุมพิจารณาร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการก าหนดราคาศุลกากรในกรณีน าของเข้า เพื่อปรับปรุงแก้ไขประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับ     
ด้านราคาศุลกากรให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 
ปัญหาและอุปสรรค 

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเลื่อนการฝึกอบรมและการลงพื นที่เพื่อ
ด าเนินการส ารวจหรือสัมภาษณ์ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ น 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

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

ด าเนินการจัดท าเนื อหาบทเรียนระดับกลาง (Intermediate) ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และน าเข้าสู่
ระบบ e-Learning เรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดรูปแบบและเนื อหา (Content) มีการประชุมหารือและ
ด าเนินการประมวลองค์ความรู้ เพื่อเตรียมจัดท าเป็นเนื อหาบทเรียนในระยะต่อไป และด าเนินการ
ฝึกอบรมคณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบและเนื อหา เพื่อพัฒนาสมรรถนะ รวมทั งด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรกรมศุลกากร ผ่านระบบ e-Learning ในเนื อหาระดับพื นฐาน 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

100 มีการปรับการใช้จ่าย
งบประมาณให้
สอดคล้องกับแผน 

81.27 

5.1.2 โครงการระบบพัฒนาขา้ราชการเพื่อ        
ความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร 
(Succession Plan) 

ด าเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ เพื่อพิจารณาก าหนดเกณฑ์และ
รายละเอียดในการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ ครั งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
2563 และจัดท าประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เร่ือง การรับสมัครบุคลากรเพื่อรับการคัดเลือกเข้า
สู่โครงการฯ ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ นอกจากนี  ได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และแนวทางของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงรูปแบบ
การด าเนินโครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร 
รูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับ
บริบทการด าเนินการของกรมศุลกากร และเป็นไปตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนต่อไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

5.1.3 แผนงานเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรในระดับองค์กร เพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ตลอดจนวิสัยทัศน์พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั งก าหนดแนวทางพัฒนา
บุคลากร รูปแบบวิธีการจัดอบรมภายในองค์กร โดยก าหนดโครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรลงในแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 

100 เป็นไปตามแผน 100 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากรส าหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่  (New-entry 
Customs Officers Development)  
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้ าหน้าที่ ศุลกากรมืออาชีพ  (Professional Customs Officers 
Development) 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมทางศุลกากร 
4. โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษกรมศุลกากร 
5. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่ส าคัญในงานศุลกากร 
6. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล  (Digital Technology 
Skill for Transformation Toward Digital Organization) 
ปัญหาและอปุสรรค 
     สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการจัดฝึกอบรมในโครงการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากรส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ (New-entry Customs Officer 
Development) 
ข้อเสนอแนะ 
     ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรม โดยใช้การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกัน    
การระบาดของโรคโควิด-19 

แนวทางการพฒันา ๕.๒ สร้างนวัตกรรมให้เปน็องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
5.2.1 โครงการนวัตกรรมเราท าได้            
(Innovation We Can) 

ด าเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัล         
เพชรศุลกากร ครั งที่  6 และคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั งที่  6           
เพื่อด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการเพื่อการเสริมสร้างบรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรมแห่ ง  
การสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ  
     การรับสมัครผลงานมีผู้ส่งเข้าประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั งที่ 6 มีจ านวนผลงานทั งสิ น       50 
ผลงาน โดยมีการน าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ ทั งนี  ได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ น และจัดงานมอบ
รางวัลเพชรศุลกากร ครั งที่ 6 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 
ปัญหาและอุปสรรค 
     เนื่องจากการท างานของระบบเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ส่งผลให้เกิดปัญหาในการรับ
ไฟล์ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

แนวทางการพฒันา ๕.3 เสริมสร้างความโปร่งใส ในองค์กร 
5.3.1 โครงการศุลกากรคุณธรรม  จัดท ารายละเอียดแผนงานโครงการศุลกากรคุณธรรม เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยแจ้งเวียนผลการด าเนินงานโครงการศุลกากรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้ทุกส่วนราชการรับทราบและใช้เป็นแนวทางส าหรับการด าเนินกิจกรรมตามตัวชี วัด
โครงการศุลกากรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั งด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ด าเนินงานโครงการฯ รวบรวมข้อมูลและติดตามรายงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ จาก

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบโครงการศุลกากรคุณธรรมในแต่ละส่วนราชการ เพื่อรายงานผลการด าเนินงานในรอบที่ 1          
และรอบที่ 2 ของหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร โดยน าข้อมูลมารวบรวมและจัดท าเป็นข้อมูลสรุป       
ในภาพรวมระดับกรม พร้อมคัดเลือกส่วนราชการที่มีความพร้อมสามารถด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง
องค์กรศุลกากรคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์การประเมินในคู่มือศุลกากรคุณธรรมและประกาศยกย่องทาง
ระบบ Intranet  
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

5.3.2 โครงการปลุกจิตส านกึด้านจรยิธรรมและ     
ธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบภาครัฐ 

ด าเนินการ ดังนี  
1. แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการสังกัดกรมศุลกากรทราบ โครงการสนับสนุนบุคลากรที่ขออนุญาตลาอุปสมบท
ในพระพุทธศาสนา หรือขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
2. โครงการพระบรมราโชวาทคติธรรมและค าสอน โดยเผยแพร่ทาง Intranet กรมศุลกากร รวมทั งสิ น 
238 ครั ง 
3. โครงการ คิดดี ท าดี ศุลกากรท าได้ โดยให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตอบแบบประเมินคุณธรรมตนเอง 
(Integrity Self-Assessment) ตามโครงการ “คิดดี ท าดี ศุลกากรท าได้” ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 ในระบบ Intranet  
4. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
กรมการศาสนา ได้มีประกาศยกเลิกกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ตั งแต่ปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน 
5. โครงการความดีที่ฝากไว้กรมศุลกากร ด าเนินการสัมภาษณ์ข้าราชการกรมศุลกากรที่เกษียณอายุ
ราชการ                
6. โครงการสนับสนุนบุคลากรที่ขออนุญาตลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือขออนุญาตลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อลาอุปสมบท 
จ านวน 1 ราย 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

100 เนื่องจากสถานการณ์      
โควิด-19 ท าให้      
มีการปรับการใช้จ่าย
งบประมาณให้
สอดคล้องกับแผน 

1. โครงการสนับสนุน
บุคลากรที่ขออนุญาตลา
อุปสมบทในพระพุทธศาสนา  
หรือขออนุญาตลาไป
ประกอบพธิีฮัจย์ ร้อยละ 
6.67 
 
2. โครงการความดีที่ฝากไว ้
ร้อยละ 52.73 
 

5.3.3 โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการ             
เร่ืองร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ด าเนินการทดลองระบบและเสนอปรับแก้พัฒนาระบบเพิ่มเติม พร้อมนัดหมายก าหนดการฝึกอบรม
การใช้งานระบบส าหรับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบการรับ - ส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
ทางระบบ และเปิดใช้งานระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์      
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 

100 เป็นไปตามแผน 100 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

     - 
 

5.3.4 โครงการเสริมสร้างเครื่องมือส าหรับการด าเนินการ
ทางวินัย 

ด าเนินการแต่งตั งคณะท างานโครงการเสริมสร้างเครื่องมือส าหรับการด าเนินการทางวินัย             
เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านวินัยและละเมิด เช่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ค าสั่งต่าง ๆ เป็นต้น 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 

100 ไม่ใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินงาน 

0 

 
ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2564 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส่วนวางแผนและประเมินผล 


