
คะแนน(5)

(5) ต ่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า

1.1 ปรับปรุงและ กบช. 1.1.1 โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ 5 P

พัฒนากระบวนงาน บริการแบบ B2G ผ่าน NSW
กบช. 1.1.2 โครงการระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจง้เพื่อน าเขา้ - ส่งออก 4 P

สินค้าเกษตร แบบอเิล็กทรอนิกส์ ณ จดุเดียวผ่านระบบ NSW
1.1.3 แผนงานศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย 

(Simplified Service)
สกท. 1.1.3(1) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย 4.5 P

(Simplified Service) ทางไปรษณีย์
1.1.3(2) โครงการศึกษาพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ 5 P

สทบ. e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs 
Procedure : SeCCP)

สสภ. 1.1.3(3) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย 4 P

(Simplified Service) ทางอากาศยาน
1.2 พัฒนาการบริการ กมพ. 1.2.1 โครงการน าร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ 3 P

ศุลกากรดว้ย ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวก
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Customs Transit 

ที ทันสมยั System (ACTS) Pilot Project)
ศทส. 1.2.2 โครงการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกขา่ยพร้อมอปุกรณ์ต่อพ่วง 5 P

ส าหรับอาคารใหม่ของด่านศุลกากรและเพิ่มเติมให้กบัหน่วยงาน
สลข. 1.2.3 การด าเนินงานการพัฒนาระบบการรับช าระค่าภาษีอากร 5 P

ค่าธรรมเนียมศุลกากรรายได้อื่น และ/หรือเงินประกนัผ่านธนาคาร
และตัวแทนรับช าระ (Bill Payment)

1.3 เสริมสร้างการมี สลข. 1.3.1 โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) 5 P

สว่นร่วมของภาคสว่น กสอ. 1.3.2 โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร 5 P

อื น ที เกี ยวขอ้งกับ ครอ. 1.3.3 โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 5 P

งานศุลกากร สลข. 1.3.4 โครงการจดัประกวดภาพยนต์ส้ัน (Clip) เกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ 5 P

ของศุลกากร
กพก. 1.3.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 5 P

ด้วยตนเอง (Self-Certification System โครงการที่ 1 และ 2)
ของอาเซียน

สลข. 1.3.6 การด าเนินงานให้บริการขอ้มูลขา่วสารและตอบค าถามทั่วไป 5 P

เกี่ยวกบัการศุลกากรของศูนยบ์ริการศุลกากร 
(Customs Care Center)

กกม. 1.3.6 การด าเนินงานเผยแพร่ความรู้กฎหมายศุลกากรให้แกป่ระชาชน 4.5 P

  สรปุคะแนนผลการดา่เนินงานของแผนงาน / โครงการ /การดา่เนินงาน
ตามแผนปฏบิตัริาชการรายป ี(พ.ศ. 2563) ส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

 (ตลุาคม 2562 - กันยายน 2563)

เรื อง แนวทางการพัฒนา
เทียบกับเป้าหมายหน่วยงาน

รับผิดชอบ

1. พัฒนา
กระบวนงาน
และระบบ
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื อสาร 
เพื ออ่านวย
ความสะดวก
ทางการค้า

แผนงาน/โครงการ 
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คะแนน(5)

(5) ต ่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า

  สรปุคะแนนผลการดา่เนินงานของแผนงาน / โครงการ /การดา่เนินงาน
ตามแผนปฏบิตัริาชการรายป ี(พ.ศ. 2563) ส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

 (ตลุาคม 2562 - กันยายน 2563)

เรื อง แนวทางการพัฒนา
เทียบกับเป้าหมายหน่วยงาน

รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ 

2.1 พัฒนาโครงสร้าง 2.1.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงดา่นศุลกากร
พ้ืนฐาน ด่านฯ 2.1.1(1) โครงการกอ่สร้างด่านศุลกากรบริเวณจดุผ่านแดนถาวร 5 P

สังขละบรีุ บ้านพุน้ าร้อน ระยะที่ 1
ด่านฯ 2.1.1(2) โครงการกอ่สร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศ 5 P

อรัญประเทศ พร้อมส่ิงปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่)
ด่านฯ 2.1.1(3) โครงการกอ่สร้างอาคารจดุผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) 3 P

อรัญประเทศ

ด่านฯ 2.1.1(4) โครงการกอ่สร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขนัธ์ 2.9 P

ประจวบฯ พร้อมส่ิงปลูกสร้างประกอบ
ด่านฯ 2.1.1(5) โครงการกอ่สร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักขา้ราชการ 5 P

ระนอง ด่านศุลกากรระนอง
ด่านฯ 2.1.1(6) โครงการกอ่สร้างที่ท าการด่านศุลกากรท่าล่ีและส่วนประกอบอื่น 5 P

ท่าล่ี
2.1.1(7) โครงการกอ่สร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 2.8 P

ด่านฯ 2.1.1(8) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการด่านศุลกากรแม่สอด 5 P

แม่สอด อาคารด่านพรมแดนท่าสายลวด อาคารที่พักอาศัย
 และส่ิงปลูกสร้างประกอบ

ด่านฯ 2.1.1(9) โครงการกอ่สร้างอาคารที่ท าการด่านศุลกากรเชียงแสน 5 P

เชยีงแสน แห่งใหม่และส่ิงปลูกสร้างประกอบ
ศภ.4 2.1.1(10) โครงการกอ่สร้างอาคารส านักงานศุลกากรและอาคารที่พักอาศัย 5 P

พร้อมส่ิงปลูกสร้างประกอบ ส านักงานศุลกากรภาคที่ 4
2.1.1(11) โครงการกอ่สร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักขา้ราชการ 5 P

ด่านศุลกากรตากใบ
2.1.1(12) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการด่านศุลกากรตากใบ 5 P

ด่านฯ 2.1.1(13) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนยร์าชการชายแดน 1 และ 2 5 P

ตากใบ ด่านศุลกากรตากใบ
2.1.1(14) โครงการลานตรวจปล่อยสินค้า ด่านศุลกากรตากใบ 5 P

ด่านฯ 2.1.1(15) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูร้ัวที่ท าการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 5 P

ปาดังฯ อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา
2.2 พัฒนากฎระเบียบ กมพ. 2.2.1 โครงการจดัท าขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนักบัประเทศคู่ค้าภายใต้ 5 P

ให้ทันสมยั โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออโีอ
(Mutual Recognition Arrangement : MRA of AEOs)

กกม. 2.2.2 โครงการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรเพื่อป้องกนัและแกไ้ข 5 P

ปัญหาการน าของเสียอนัตรายเขา้มาทิ้งค้างในราชอาณาจกัร
กกม. 2.2.3 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายศุลกากร 0.9 P

2.3 พัฒนาระบบ ศทส. 2.3.1 โครงการระบบจดัเกบ็ขอ้มูลบนระบบคลาวด์ กรมศุลกากร 5 P

บริหารจดัการ (Customs Cloud Data Sharing Systems)
ฐานขอ้มลู กกม. 2.3.2 การด าเนินการรวบรวมขอ้กฎหมายและเร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 5 P

กบักฎหมายศุลกากร

2. พัฒนา
มาตรการทาง
ศุลกากรและ
ข้อมูลระหวา่ง
ประเทศเพื อ

ส่งเสริมการค้า
ชายแดนและ

เชื อมโยงการค้า
โลก
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(5) ต ่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า

  สรปุคะแนนผลการดา่เนินงานของแผนงาน / โครงการ /การดา่เนินงาน
ตามแผนปฏบิตัริาชการรายป ี(พ.ศ. 2563) ส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

 (ตลุาคม 2562 - กันยายน 2563)

เรื อง แนวทางการพัฒนา
เทียบกับเป้าหมายหน่วยงาน

รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ 

3.1 เพิ มขดีความสามารถ 3.1.1 แผนงานน่าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการควบคุม
การควบคุมทางศุลกากร ทางศุลกากร
ด้วยเทคโนโลยีที ทันสมัย ศปข. 3.1.1(1) โครงการจดัหาระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) 4 P

ภายใต้เทคโนโลย ีe-Lock
ศปข. 3.1.2 โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 2.8 P

ด้วยเคร่ือง X-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย
3.2 พัฒนาการควบคุม สผภ. 3.2.1 โครงการการน าระบบฐานขอ้มูลการเดินทางของผู้โดยสาร 5 P

ทางศุลกากรดว้ย (Passenger Name Record: PNR) มาใช้ในงานศุลกากร
การบริหารความเสี ยง ศปข. 3.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile ส าหรับ 5 P

ส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากร
3.3 เพิ มประสิทธิภาพ กสป. 3.3.1 โครงการความร่วมมือในการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางศุลกากร 5 P

การควบคุมทางศุลกากร ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (Cooperation on 
ด้วยการพัฒนาเครือข่าย Information Exchange in Customs Matters Project)   

ข้อมูลข่าวสาร สสภ. 3.3.2 โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ 5 P

(Air Cargo Security)
4.1 ยกระดับการบริหาร กยผ. 4.1.1 โครงการศึกษาแนวทางในการน าการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากร 5 P

การจัดเก็บภาษีอากร มาประยกุต์ใช้ในกรมศุลกากร
4.2 สร้างมาตรฐาน กพก. 4.2.1 โครงการจดัท าฐานขอ้มูลสินค้าต้องห้าม-ต้องก ากดั 5 P

ในการพิจารณา พร้อมพิกดัรหัสสถติิปี 2017
ดา้นพิกัดอัตราศุลกากร กพก. 4.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการเจรจาและ 5 P

และถิ นก่าเนิด ปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs)
4.3 สร้างมาตรฐาน กมพ. 4.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data 5 P

ในการพิจารณา
ดา้นราคาศุลกากร

5.1 พัฒนาบุคลากร กบท. 5.1.1 โครงการ Customs Professional e-Learning Platform 5 P

ให้มคุีณภาพ (ระยะที่ 3)
กบท. 5.1.2 โครงการกรอบเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ 5 P

(Career Path) ของขา้ราชการกรมศุลกากร
กบท. 5.1.3 โครงการระบบพัฒนาขา้ราชการเพื่อความต่อเนือ่ง 4.5 P

ในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan)
กบท. 5.1.4 โครงการสอบวดัความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านบริหาร 4.5 P

Customs Knowledge Test : CK Test
กบท. 5.1.5 โครงการบริหารจดัการขา้ราชการผู้มีความสามารถพิเศษ 5 P

ของกรมศุลกากร (Customs Talent Management)
กบท. 5.1.6 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 5 P

กบท. 5.1.7 โครงการสร้างแรงดึงดูดคนดีคนเกง่มาสมัครงานโดยการพัฒนา 5 P

จดุเด่นของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)

5. พัฒนา
สมรรถนะ

บุคลากรและ
การบริหาร

จัดการองค์กร

4. เพิ ม
ประสิทธิภาพ

และ
ประสิทธิผล

การจัดเก็บภาษี
โดยยดึหลัก   
ธรรมาภิบาล

3. พัฒนา
ระบบควบคุม
ทางศุลกากรให้
มีประสิทธิภาพ
และเชื อมโยงกัน
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(5) ต ่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า

  สรปุคะแนนผลการดา่เนินงานของแผนงาน / โครงการ /การดา่เนินงาน
ตามแผนปฏบิตัริาชการรายป ี(พ.ศ. 2563) ส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

 (ตลุาคม 2562 - กันยายน 2563)

เรื อง แนวทางการพัฒนา
เทียบกับเป้าหมายหน่วยงาน

รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ 

5.2 สร้างนวัตกรรมให้ คณะ 5.2.1 โครงการนวัตกรรมเราท าได้ (Innovation We Can) 5 P

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท างานฯ
5.3 เสริมสร้าง กตน. 5.3.1 แผนงานการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในภายใต้แผนปฏิรูป 5 P

ความโปร่งใสในองค์กร ประเทศ ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

กบท. 5.3.2 โครงการคนดีศรีศุลกากร 5 P

กบท. 5.3.3 โครงการระฆังศุลกากร 5 P

กบท. 5.3.4 โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การด าเนินการทางวินัย 5 P

และความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าที่
กบท. 5.3.5 โครงการศุลกากรคุณธรรม 5 P

กบท. 5.3.6 โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้าง 4 P

พัฒนาใหข้้าราชการมวีินยัและปอ้งกนัมใิหข้้าราชการกระท าผิดวินยั
กบท. 5.3.8 โครงการปลุกจติส านึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล 5 P

เพื่อการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
กบท. 5.3.8 โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง 5 P

กบท. 5.3.9 โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียน 4.7 P

ของกรมศุลกากร
กบท. 5.3.10 โครงการ “ส่ือสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 5 P

 และวินัยขา้ราชการ” หัวขอ้ “Be Proud” 
และ “Ethics Boosting”

กบท. 5.3.11 โครงการเสริมสร้างเคร่ืองมือส าหรับการด าเนินการทางวินัย 5 P

กมพ. 5.3.12 โครงการจดัท าคู่มือประชาชน 5 P

กกม. 5.3.13 โครงการศึกษาการก าหนดสินบนและเงินรางวัลเพื่อให้สอดคล้อง 3 P

กบัยทุธศาสตร์ชาติ
กบท. 5.3.14การด าเนินงานการก ากบัดูแลการปฏิบัติของเจา้หน้าที่ 5 P

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติอยา่งเคร่งครัด
กบท. 5.3.15การด าเนินงานการบังคับใช้มาตรการทางวินัยอยา่งจริงจงั 5 P

กบท. 5.3.16การด าเนินงานการประกาศเจตนารมณ์ให้การรักษามาตรฐานวินัย 5 P

ของบุคลากรในสังกดัเป็นวาระส าคัญ “สัญญาประชาคม” 
ขององค์กร

กบท. 5.3.17การด าเนินงานการยื่นบัญชีทรัพยสิ์นและหนีสิ้น 5 P

ของขา้ราชการกรมศุลกากร

5. พัฒนา
สมรรถนะ

บุคลากรและ
การบริหาร

จัดการองค์กร

หน้าที ่4


