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 สรุปผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี ไตรมาสที่ 1 (พ.ศ. 2564) ของส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

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

3.3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กบช. ระบบ NSW พร้อมให้บริการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล                  
ค าขอใบอนุญาต/ใบรับรอง
ของหน่วยงานภาครัฐ               
ผ่านระบบ NSW แบบ B2G 
เพิ่มขึ้นอยา่งนอ้ย 2 หนว่ยงาน 
 

กรมศุลกากรได้ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปีนี้ 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
1) กรมการค้าต่างประเทศ ด าเนินการ ดังนี้ 
     ด าเนินการพัฒนาระบบค าขอหนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านระบบ NSW Single Form และเปิดใช้งานระบบฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 
2) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
     อยู่ระหว่างพัฒนาและทดสอบระบบค าขอใบอนุญาตน าเข้าและส่งออกน้ าตาลทรายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form 
 

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

1.4 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กบช. พัฒนาระบบแลว้เสร็จ              
ตามก าหนด และพรอ้ม
เช่ือมโยงกับหนว่ยงาน               
ที่เกี่ยวขอ้ง 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบฯ ร่วมกับผู้รับจ้าง (บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด) และทดสอบระบบค าขอ
ใบอนุญาต/ใบแจ้ง เพื่อน าเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW คาดว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2564 
ปัญหาและอุปสรรค 
     ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ขอเชื่อมโยงข้อมูลค าขอแจ้งน าเข้า-ส่งออก
สินค้าเกษตร ตามมาตรฐานบังคับ ผ่านระบบ NSW ภายหลังจากที่ได้มีการพิจารณาโครงสร้างข้อมูลแล้วเสร็จ 
จึงท าให้ไม่สามารถพัฒนาระบบฯ ได้ตามก าหนดเดิม 
แนวทางแก้ไข 
     พิจารณาโครงสร้างข้อมูลเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง อีกครั้ง โดยให้ผู้พัฒนา
ระบบจัดล าดับการพัฒนาระบบค าขอแจ้งน าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับไว้ในล าดับหลัง 
 

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

2.1 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กบช. ระบบพร้อมรองรับ                 
การเชื่อมโยงข้อมูล  
ASEAN Customs 
Declaration Document 
(ACDD)  อย่างเป็นทางการ
ภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ระบบพร้อมส าหรับการทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) 
ผ่าน ASEAN Single Window เพื่อการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และด าเนินการ
ทดสอบแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2563 โดยประเทศกัมพูชา เมียนมา และสิงคโปร์ เริ่มเชื่อมโยงข้อมูล             
ใบขนสินค้าอาเซียน (ASEAN Customs Document: ACDD หรือ Export Information) อย่างเป็นทางการ             
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส าหรับใช้แลกเปลี่ยน เพื่อการบริหารความเสี่ยงและอ านวยความสะดวก              
โดยศุลกากรประเทศผู้น าเข้า ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศอาเซียน 
ในขั้นสุดทา้ย โดยคาดว่าจะใช้งานจริงได้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

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

1 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

สทบ. มีระบบการให้บริการศุลกากร
แบบเรียบง่าย                   
ส าหรับ  e-Commerce        
ส าหรับผู้น าเข้าสินค้าทาง
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ  
ในการประเมินภาระภาษี
ล่วงหน้า 
 

คณะท างานฯ สทบ. มีการประชุม เพื่อก าหนดแนวทางและเตรียมการประชุมร่วมกับ ศทส. ในการจัดท า
ระบบประเมินภาระภาษีล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของกรมศุลกากร โดยจัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่              
28 ธันวาคม 2563 และคาดว่าจะประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 
  
 

แนวทางการพัฒนา 1.2 พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

1.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยระบบ Bill Payment  

* เดิม การด าเนินงานการพัฒนาระบบการรับช าระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
ศุลกากร รายได้อื่น และ/หรือเงินประกนัผ่านธนาคารและตัวแทนรับช าระ      
(Bill Payment) 

1.2 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

สลข. 
 

- จ านวนเงินและจ านวน
รายการที่ช าระผ่านระบบ 
Bill Payment เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5  
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- การรับช าระค่าภาษี     
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ        
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- ผู้ประกอบการที่ช าระ   
ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์    
มีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้
ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 99 

 

 

 

 

 

 ด าเนินการประสานงานเพื่อพัฒนาการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Bill Payment ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส 
และได้พิจารณาร่าง MOU เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่รับช าระให้เทสโก้  
โลตัส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ ได้ด าเนินการศึกษาระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123                    
และเอกสารการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบการ พร้อมจัดส่งร่างโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ ปี 2565  
     ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง  
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

1.2.2 โครงการปรับปรุงระบบ ebXML Gateway เพื่อรองรับการให้บริการ              
พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนกิส์  

3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ศทส. - ติดต้ังระบบและทดสอบ
ระบบ/ส่งมอบงาน และ
ตรวจรับงานเรียบร้อยภายใน
เดือนกันยายน 2564  

- ระบบคอมพิวเตอร์ 
ebXML Server ของ               
กรมศุลกากร มกีารเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ระบบ National Single 
Window (NSW) แบบ 
Clustering (Active - Active) 
 

ด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ebXML Gateway เพื่อรองรับการให้บริการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 
และจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามหนังสือ ศทส. ที่  กค 0515(ผชช.3)/53 ลงวันที่                        
30 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้ด าเนินการประกวดราคาซ้ือโครงการปรับปรุง ebXML 
Gateway เพื่อรองรับการให้บริการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์  

แนวทางการพฒันา 1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอืน่ที่เกีย่วข้องกับงานศุลกากร 

1.3.1 โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) 3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 
 

สลข. มีการประสานงาน
แก้ปัญหา/ปิดงาน               
หรือส่งต่อให้หน่วยงาน               
ที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการต่อ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

ด าเนินการ ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาด าเนินงานโครงการฯ                         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการพันธมิตรศุลกากร  
ผลการประเมินอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก   
2. จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกหอการค้าออสเตรเลีย - ไทย ณ สถานทูตออสเตรเลีย                      
ประจ าประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
3. ด าเนินการประสานงาน แก้ไขปัญหา และสร้างความชัดเจน โดยจัดให้มี Customs Alliances COVID-19               
โดยมี Account Officer Expert (AOX) ตอบข้อซักถาม ประสานงานแก้ไขปัญหาการน าเข้า – ส่งออกสินค้า 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษา COVID-19  
4. ประสานงานแก้ไขปัญหาแก่สมาชิก ร้อยละ 90.3 จากข้อสอบถามทั้งหมด 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

1.3.2 โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร 1.3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 
 
 

กสอ. - จัดกจิกรรมสัญจร 
ถ่ายทอดความรู้ด้าน             
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
แก่เจ้าหนา้ที่/
ผู้ประกอบการ 

- รายงานสรุปประเด็น 
ความคิดเห็น/ปัญหาของ
ผู้ประกอบการ นักลงทุน 
ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ที่เข้าร่วม “โครงการ
สิทธิประโยชน์สัญจร”            
และผลการด าเนินโครงการฯ 

 

ด าเนินการประชุมหารือ เพื่อคัดเลือกพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกส าหรับการจัด                    
โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร และก าหนดหัวข้อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ                
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.3  โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  1.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

คณะท างาน
ร่วมภาครัฐ 

และ
ภาคเอกชน 
เพื่ออ านวย 
ความสะดวก 
ในการน าเข้า 
และส่งออก 

ประเด็นปัญหา/อุปสรรค                
/ข้อร้องเรียน ซ่ึง ครอ. เสนอตอ่
ที่ประชุมได้รับการแก้ไข      
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 ของ
ประเด็นทั้งหมด 
 
 
 

คณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออ านวยความสะดวกในการน าเข้าส่งออก  (ครอ.) จัดประชุม
คณะท างานฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม
ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาการน าเข้า-ส่งออกจากทุกภาคส่วนร่วมกัน และมีหนังสือ ที่ กค 0508(3)/635 
ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2563 เสนอกรมฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน                       
ให้หน่วยงานภายในและภายนอกรับทราบและถือปฏิบัติตามต่อไป รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามแนวทาง           
การแก้ไขปัญหากรณีการสงวนสิทธิขอคืนเงินอากร โดยจัดประชุมพิจารณาร่างประกาศกรมฯ และค าสั่งทั่วไปกรมฯ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรได ้

1.3.4 โครงการส่งเสริมความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกจิกรมศุลกากรเชิงรุก 1 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
 

สลข. - มีช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน 
และประจ าไม่น้อยกว่า           
3 ช่องทาง 

- ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับสื่อจาก
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
เกิดความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัภารกิจ                      
การด าเนินงานของ           
กรมศุลกากร 

 

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ และจัดประชุมคณะท างานฯ เพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูล               
และวางแผนจัดท าโครงการ พร้อมทั้งด าเนินการขอเสนออนุมัติโครงการฯ ต่อไป 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

เรื่องที่ ๒ :พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 
แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร     

(1) โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) 1 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
อรัญ

ประเทศ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจา้ง และด าเนินการ

ครบทุกกิจกรรม                 
ตามแผนปฏิบัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ านวน 7 งวดงาน)  
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และอยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการตรวจรับงานจ้าง                     
และการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ ทั้งหมดจ านวน 7 งวดงาน จ านวนเงิน 2,349,900.00 บาท ได้แก่ 
- งวดงานที่ 2 
- งวดงานที่ 21 
- งวดงานที่ 34 
- งวดงานที่ 45 
- งวดงานที่ 55 
- งวดงานที่ 63 
- งวดงานที่ 91 
 

(2) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 2 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ  
ประจวบฯ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจา้ง และด าเนินการ

ครบทุกกิจกรรม                 
ตามแผนปฏิบัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 1  (ทั้งหมดจ านวน 5 งวดงาน)   
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จ านวน 5 งวดงาน 
- งวดงานที่ 20 จ านวน 2,743,137 บาท 
- งวดงานที่ 25 จ านวน 609,586 บาท 
- งวดงานที่ 10 งวดงานที่ 26 และงวดงานที่ 29 จ านวน 5,486,274 บาท 
 

(3) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 2 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ  
แม่สอด 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจา้ง และด าเนินการ

ครบทุกกิจกรรม                 
ตามแผนปฏิบัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 1  (ทั้งหมดจ านวน 5 งวดงาน)   
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จ านวน 5 งวดงาน 
- งวดงานที่ 11 
- งวดงานที่ 45 
- งวดงานที่ 30 
- งวดงานที่ 66 
- งวดงานที่ 78 
ปัญหาอุปสรรค  
1. ผู้รับจ้างขาดความพร้อมด้านบุคลากร แรงงาน และเครื่องจักร 
2. การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
เร่งรัดการด าเนินงาน 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

(4) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการ ด่านศุลกากรตากใบ 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
ตากใบ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจา้ง และด าเนินการ

ครบทุกกิจกรรม                 
ตามแผนปฏิบัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 1  (ทั้งหมดจ านวน 10 งวดงาน)   
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จ านวน 10 งวดงาน ได้แก่ 
- งวดงานที่ 7 จ านวน 765,510 บาท 
- งวดงานที่ 8 จ านวน 765,510 บาท 
- งวดงานที่ 9 จ านวน 1,200,800 บาท 
- งวดงานที่ 18 จ านวน 1,200,800 บาท 
- งวดงานที่ 25 จ านวน 765,510 บาท 
- งวดงานที่ 27 จ านวน 1,200,800 บาท 
- งวดงานที่ 33 จ านวน 255,107 บาท 
- งวดงานที่ 34 จ านวน 300,200 บาท 
- งวดงานที่ 35 จ านวน 1,200,800 บาท 
- งวดงานที่ 36 จ านวน 1,501,000 บาท 

(โครงการด าเนินการตามกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว) 
 

(5) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและสิ่งปลูกสร้าง             
ด่านศุลกากรแม่สาย 

2.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
แม่สาย 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจา้ง และด าเนินการ

ครบทุกกิจกรรม                 
ตามแผนปฏิบัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 1   
ด าเนินการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Spec แบบรูปรายการ/TOR พร้อมทั้งก าหนดราคากลาง             
และเปิดซองประกวดราคา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยผู้ชนะการประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บุญชู ณัฐวัฒน์ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้าง ภายในเดือนมกราคม 2564 ต่อไป 
 

(6) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ด่านพรมแดนสะเดาขาออก ด่านศุลกากรสะเดา 
ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 

2.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
สะเดา 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจา้ง และด าเนินการ

ครบทุกกิจกรรม                 
ตามแผนปฏิบัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 1     
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงานและก าหนดราคากลาง ตามค าสั่งด่านศุลกากรสะเดา 
เลขที่ 211/2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน พร้อมทั้งประการเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างและเอกสารประกวด
ราคาในเว็บไซต ์e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน โดยผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
ได้แก่ บริษัท พินันทพ์ัฒน์ กอ่สร้าง จ ากดั ขณะนี้อยู่ระหวา่งรอการอุทธรณ์ 7 วนัท าการ และก าหนด            
ลงนามในสัญญา วันที่ 11 มกราคม 2564 ต่อไป 
 

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

 

4 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
คลองใหญ่ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจา้ง และด าเนินการ

ครบทุกกิจกรรม                 
ตามแผนปฏิบัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 1     
ด าเนินการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Spec แบบรูปรายการ/TOR และแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน 
ตามค าสั่งด่านฯ ที่ 102/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 พร้อมด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและอนุมัติ
สั่งซ้ือสั่งจ้างพร้อมลงนามในสัญญาจ้างและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

แนวทางการพัฒนา 2.2 พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย 

2.2.1 โครงการจัดท าความตกลงยอมรบัร่วมกันกับประเทศคู่ค้า 
ภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Mutual Recognition 
Arrangement : MRA of AEOs) 

2.3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กมพ. มีการสรุปผลการด าเนินการ 
พร้อมจัดท าร่างความตกลง
ยอมรับร่วมกันภายใต้
โครงการผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ กรมศุลกากร ได้ด าเนินการศึกษาและคัดเลือกคู่เจรจาที่จะมีการท า AEO-MRA 
ร่วมกัน ได้แก่ ประเทศจีน โดยกรมฯ อนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เห็นชอบให้จัดท า 
AEO-MRA กับศุลกากรจีน ทั้งนี้ ให้ด าเนินการอย่างรอบคอบ สมอ. กมพ. จึงได้ด าเนินการศึกษาข้อมูล
โครงการเออีโอของจีนเพิ่มเติม และน าเรื่องการจัดท า AEO-MRA กับศุลกากรจีน เสนอต่อที่ประชุม
คณะท างานจัดท าและด า เนินการตามความตกลงยอมรับร่วมกันส าหรับโครงการผู้ประกอบการ                       
ระดับมาตรฐานเออีโอแล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้                      
ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมเพิ่มเติม ในการสืบค้นข้อมูลความเส่ียงของบริษัท AEO จีน และจัดเตรียมข้อมูล
เพื่อเสนอต่อคณะท างานฯ ในครั้งต่อไป นอกจากนี้ กรมฯ ได้คัดเลือกคู่เจรจาที่จะมีการท า AEO-MRA ร่วมกัน 
ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เรียบร้อยแล้ว 
- มาเลเซีย  
     ด าเนินการจัดประชุมและตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมินร่วมกัน (Joint Site Validation) ระหว่าง
ไทย - มาเลเซีย โดยทั้งสองฝ่ายยอมรับในความสอดคล้องของโครงการเออีโอของทั้งสองประเทศ รวมถึง
มาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการ และเห็นพ้องที่จะร่วมกันพิจารณาจัดท าร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน 
(MRA)  
     ปัจจุบัน อยู่ระหว่างรอการยืนยันจากศุลกากรมาเลเซีย ในประเด็นการแก้ไขเนื้อหาในประเด็นด้านกฎหมาย
และระดับของร่างความตกลงฯ ภายหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากศุลกากรมาเลเซียแล้ว สมอ. กมพ. จะ
รายงานกรมฯ และจะมีหนังสือไปยัง กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณา   
ให้ความเห็นและข้อแนะน าส าหรับการลงนามต่อไป 
- ญี่ปุ่น 
     ด าเนินการจัดประชุมและตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมินร่วมกัน (Joint Site Validation) ระหว่าง
ไทย - ญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายยอมรับในความสอดคล้องของโครงการเออีโอของทั้งสองประเทศ รวมถึงมาตรฐาน
การตรวจประเมินสถานประกอบการ และเห็นพ้องที่จะร่วมกันพิจารณาจัดท าร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) 
ทั้งนี้ ศุลกากรญี่ปุ่น ได้เสนอสิทธิพิเศษเพิ่มเติม เพื่อบรรจุในร่างความตกลง ซ่ึง สมอ. กมพ. จะด าเนินการ
เสนอเรื่องเข้าคณะท างานจัดท าและด าเนินการตามความตกลงยอมรับร่วมกัน ส าหรับโครงการผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอต่อไป 
- ออสเตรเลีย 
     ด าเนินการจัดประชุมและตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมินร่วมกัน (Joint Site Validation) ระหว่าง
ไทย - ออสเตรเลีย โดยทั้งสองฝ่ายยอมรับในความสอดคล้องของโครงการเออีโอของทั้งสองประเทศ รวมถึง
มาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการ และเห็นพ้องที่จะร่วมกันพิจารณาจัดท าร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน 
(MRA) นอกจากนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เรื่อง การท าความตกลง
ที่หน่วยงานเจ้าของเร่ืองสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ โดยไม่ต้องน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ปัจจุบัน 
ร่างความตกลงฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง เพื่อให้ความเห็นชอบ  
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

ปัญหาและอุปสรรค 
1. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-2019 จึงท าให้การติดต่อประสานงานระหว่างประเทศรวมถึง
การด าเนินการต่าง ๆ ขาดความต่อเนื่อง 
2. MRA ไทย - มาเลเซีย และ MRA ไทย - ญี่ปุ่น มีข้อติดขัดด้านกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องหารือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกรมศุลกากรและหน่วยงานภายนอก (กระทรวงการต่างประเทศ) เพิ่มเติม 
ก่อนด าเนินการในขั้นต่อไป 
แนวทางแก้ไข 
1. ภายหลังจากที่สถานการณ์โรคระบาด COVID-2019 คลี่คลายลง สมอ. กมพ. จะเร่งด าเนินการ
ประสานงานกับศุลกากรต่างประเทศต่อไป 
2. การจัดท าความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ต้องอาศัยความพร้อมของทั้ งสองฝ่าย เนื่องจาก                      
ต้องมีการศึกษาและพิจารณารายละเอียดข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของประเทศคู่เจรจา 
และกรมศุลกากรอาจเพิ่มการประสานงานและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก                  
เพื่อความรอบคอบในการด าเนินการ 
 

แนวทางการพัฒนา 2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 

2.3.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศุลกากร 1 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 

ศทส. กรมศุลกากรมีระบบ
คอมพิวเตอร์ที่สามารถ
ประมวลผลฐานข้อมูล            
ขนาดใหญ่ โดยสามารถตรวจ
รับงานเรียบร้อยภายใน เดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ด าเนินการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศุลกากร              
โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดจ้างและการท าประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2  
ปัญหาและอุปสรรค 
     โครงการดังกล่าวได้เผยแพร่ร่างประกาศและร่างประกาศเอกสารประกวดราคา จ านวน 2 ครั้ง เนื่องจาก
มีผู้วิจารณ์ข้อก าหนด คุณลักษณะเฉพาะฯ จึงท าให้ปัจจุบันอยู่ระว่างการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์             
(e-Bidding) 
แนวทางแก้ไข 
     ควรด าเนินการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
 

2.3.2 การด าเนินการรวบรวมข้อกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกับกฎหมายศุลกากร 2.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กกม. มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
กฎหมายและเร่ืองต่าง ๆ               
ที่เกี่ยวขอ้งกับ                
กฎหมายศุลกากร                 
เพื่อรองรับระบบ    
ฐานข้อมูลกลางทางกฎหมาย
ของประเทศ 

 

ด าเนินการจัดเรียงข้อมูลที่รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลตั้งต้น ตามรูปแบบที่กองกฎหมายก าหนดก่อน คือ 
แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเภทข้อมูล เช่น พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกรมฯ ค าวินิจฉัย เป็นต้น 
นอกจากนี้ กกม. ได้ด าเนินการสอบถามความคืบหน้าไปยังผู้เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(หนึ่งในผู้รับผิดชอบหลัก) ทราบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าระบบฯ คาดว่าจะสามารถเปิดให้ทดลองใช้ได้
ในปี พ.ศ 2564 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด 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. - มีปริมาณการใช้งาน
อุปกรณ ์e-Lock ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ต่อใบขนสินค้า
ผ่านแดในหน่วยงานที่ติดต้ัง
ระบบ e-Lock (สถานี e-Lock) 
จ านวน 16 สถาน ี

- มีการรายงานผลการใช้งาน
จากสถานี e-Lock ประจ า
ปีบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นรายเดือน 

 

ด าเนินการ ดังนี้ 
1) รวบรวมขอ้มูลสถิติการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock
ของทุกสถาน ี
2) แจ้งแผนการปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมศุลกากร (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง 
พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงกัน 
3) เร่งรัดสถานีปลายทางที่ได้รับกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lock) ส่งคืนไปยังสถานีต้นทาง เพื่อด าเนินการ
บริหารจัดการกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lock) ตามค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 2/2562 
 
 
 
 

3.1.2 โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 
ด้วยเครื่อง x-Ray/ CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 

3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

ศปข. 
 

ร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับ     
การตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ 
x-Ray/ CCTV, VIS, LPRs

ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบเอกซเรย์  (x-Ray) 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบยานพาหนะผ่านแดน (Vehicle Information System: VIS)                 
และระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะ (License Plate Recognition System: LPRs) เพื่อด าเนินการ
ร่างระเบียบปฏิบัติฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมจัดการประชุมคณะท างานย่อยฯ ในวันที่             
19 มกราคม 2564 เพื่อก าหนดแนวทางการร่างระเบียบปฏิบัติฯ ต่อไป 
 

แนวทางการพฒันา 3.2 พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 

3.2.1 โครงการการน าระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร  
(Passenger Name Record: PNR) มาใช้ในงานศุลกากร 

2.3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

สผภ. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ ด าเนินการแจ้งประเด็นการขอ Change Request กับกลุ่มบริษัท 2S Consortium เพื่อแจ้งข้อควรแก้ไข
ปรับปรุง ข้อเสนอแนะ (Change Request) โปรแกรมระบบ PNR พร้อมประสานงานกับกลุ่มบริษัท 2S 
Consortium ในการก ากับดูแลการส่งข้อมูล PNR ของสายการบินเพิ่มเติม 
 

3.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile ส านักงานศุลกากร 
และด่านศุลกากร 

2 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

ศปข. 
 

รายงานผลการปรับปรุง
ระบบ Local Profile               
ของส านักงานศุลกากร
จัดเก็บรายได้หลัก 
 
 

คณะท างานฯ ด าเนินการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยคัดเลือกให้ 
ส านักงานศุลกากรกรุงเทพ และส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นส านักงานศุลกากร
จัดเก็บรายได้ที่มีศักยภาพในการจัดท า Local Profile พร้อมท าหนังสือสอบถามข้อมูลการจัดท า Local Profile 
ไปยังส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามบันทึกที่ กค 0598(3.2)/53 ลงวันที่                  
17 ธันวาคม 2563 และส านักงานศุลกากรกรุงเทพ ตามบันทึกข้อความที่ 0598(3.2)/54 ลงวันที่                  
17 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

แนวทางการพฒันา 3.3 เพิ่มประสิทธภิาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 
3.3.1 โครงการประสานความรว่มมือดา้นการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง      
กับการศุลกากร 

เดิม* โครงการความร่วมมอืในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากรด้านความรว่มมือ
ระหว่างประเทศ (Cooperation on Information Exchange in Customs 
Matters Project) 
 
 

1 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กสป. มีการประสานความร่วมมือ
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย            
ที่เกี่ยวขอ้งกับการศุลกากร 
จ านวน 36 ครั้ง 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูล/แจ้งเตือนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศุลกากรมาเลเซีย ศุลกากรไต้หวัน 
ศุลกากรญี่ปุ่น ศุลกากรเนเธอร์แลนด์ กรมบริหารทรัพยากรสัตว์น้ าและสัตว์ป่า สถานเอกอัครราชทูตอเมริกา
ประจ าประเทศไทย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ ามันอย่างเป็นระบบ ,                 
HSI ประจ าสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจ าประเทศไทย, US Fish and Wildlife Service, 
คณะอนุกรรมการบริหารก ากับการดูแลโครงการผลักดันการส่งออกน้ ามันปาล์มเพื่อผลผลิตส่วนเกินปี 2564, 
JIO/RILO และภาคเอกชนตัวแทนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล/แจ้งเตือนข้อมูล
ในแต่ละเดือน ดังนี้ 
- เดือนตุลาคม 2563 จ านวน 14 ครั้ง 
- เดือนพฤศจิกายน 2563 จ านวน 13 ครั้ง 
- เดือนธันวาคม 2563 จ านวน 14 ครั้ง 
 

3.3.2 โครงการศึกษาออกแบบ Smart Control เพื่อการควบคุมทางศุลกากร
ด้านไปรษณีย์  
 

1 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กสป. รายงานผลการศึกษา                 
และแนวทางในการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณต่อไป               
ต่อกรมศุลกากร 
 

กองสืบสวนและปราบปราม มีค าสั่งกองสืบสวนและปราบปราม ที่ 127/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
ศึกษาออกแบบ Smart Control เพื่อการควบคุมทางศุลกากรด้านไปรษณีย์ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
เรียบร้อยแล้ว 

3.3.3 โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security) 1.3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

สสภ. รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการน าร่องฯ ระยะที่ 1 
และระยะที่ 2 

คณะท างานฯ ร่วมหารือกับการบินไทย เพื่อเตรียมความพร้อมของเที่ยวบินที่จะใช้ในการด าเนินโครงการน าร่องฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 และประสานกับการบินไทย เพื่อก าหนด
เที่ยวบินส าหรับการด าเนินโครงการน าร่องฯ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 แต่ยังไม่สามารถก าหนดเที่ยวบินได้ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ส่งผลให้การบินไทยไม่สามารถก าหนดตารางการบิน              
ที่ชัดเจนได้ ดังนั้น การด าเนินโครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Pilot Project on Air Cargo 
Security) ระยะที่ 1 จึงเกิดความล่าช้า อย่างไรก็ตาม คณะท างานฯ ได้ประสานงานกับการบินไทยอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อหาแนวทางในการก าหนดเที่ยวบินส าหรับการด าเนินโครงการน าร่องฯ ต่อไป 
 

เรื่องที่ 4 : เพิ่มประสิทธภิาพและประสิทธผิลการจัดเก็บภาษีโดยยดึหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการพัฒนา 4.1 ยกระดับการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร 

4.1.1 โครงการศึกษาแนวทางในการน าการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากรมาประยุกต์ใช้
ในกรมศุลกากร 

0.3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กยผ. รายงานผลการศึกษาแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ดีด้านการ
บริหารการจัดเกบ็รายได้
ภายใต้บริบททางศุลกากร 
 
 
 

ด าเนินการศึกษาสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของกรมศุลกากร ประกอบกับ
รายงานผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดเก็บรายได้ เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์                 
ก าหนดแนวทางหรือวิธีการในการด าเนินการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่เหมาะสมกับกรมศุลกากร
ต่อไป 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

แนวทางการพัฒนา 4.2 สร้างมาตรฐาน ในการพิจารณาด้านพิกัดอัตราศุลกากรและถิ่นก าเนิด 

4.2.1 โครงการจัดท าฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องก ากัด 
พร้อมพิกัดรหัสสถิติปี 2017   

1.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กพก. มีการทดสอบ และเผยแพร่
ฐานข้อมูลขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Waste: e--
Waste) ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
 

ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานโครงการจัดท าฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม - ต้องก ากัด พร้อมพิกัดรหัสสถิติ ปี 2017 
เพื่อรวบรวมข้อมูลและแบ่งงานการจัดท าฐานข้อมูลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Waste : e-Waste) 
ที่เป็นสินค้าต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมพิกัดรหัสสถิติ ปี 2017 จ านวน 428 รายการ 
โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันเกี่ยวกับข้อความที่ต้องระบุในรายละเอียดของประเภทพิกัดย่อย เพื่อให้เป็นไป                 
ในแนวทางเดียวกัน  
 

แนวทางการพัฒนา 4.3 สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านราคาศุลกากร 

4.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data 1.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กมพ. รายงานผลการศึกษา และ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล ส าหรับการประเมิน
ราคาศุลกากร 

ด าเนินการ ดังนี้ 
1. กมพ. จัดท าหนังสือเสนอกรมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากร
ด้วย Digital Big Data ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง โดยกรมฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะท างาน
ดังกล่าวฯ ตามค าสั่งกรมศุลกากรที่ 532/2563 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 
2. คณะท างานฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนจาก ศปข. และ ศทส. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563                    
เพื่อปรึกษาหารือถึงการทดลองตั้งค่าระบบบริหารความเสี่ยงให้แจ้งเตือนกับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อย  เมื่อมี             
การส าแดงราคาที่ต่ าผิดปกติ โดยจะเป็นการน าร่องกับสินค้าไวน์ 1 ชนิด  
3. จัดอบรมการใช้ภาษาโปรแกรม Python แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บ 
วิเคราะห์ และคัดกรองข้อมูลราคาสินค้าน าเข้า เมื่อวันที่ 18 และวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร  

เรื่องที่ 5 : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบรหิารจดัการองค์กร 
แนวทางการพัฒนา 5.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
5.1.1 โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ 4) 1.5 

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

กบท. - ร้อยละ 80 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ผ่านระบบ e-Learning 

- รายงานสรุป                        
ผลการด าเนินการโครงการฯ 

ด าเนินการตามสัญญาจ้างจัดท าเนื้อหาบทเรียน e-Learning ระดับกลาง นอกจากนี้ สวศ. กบท. ด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการบรรจุใหม่ผ่านระบบ e-Learning ในเนื้อหาระดับพื้นฐาน คือ 
ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 83 ราย ระหว่างวันที่ 15 กันยายน -  
20 พฤศจิกายน 2563 พร้อมด าเนินการก าหนดสิทธิการใช้งานให้บุคลากรกรมศุลกากรทุกรายสามารถ             
เข้ารับการพัฒนาและศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ได ้
ปัญหาและอุปสรรค 
     บริษัทฯ ผู้รับจ้างได้ขอขยายเวลาการท างานเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเป็นระยะเวลา 30 วัน (รวมวันหยุด) 
เนื่องจากยังมีเนื้อหาบางส่วนที่จ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เนื้อหามีความครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ 
โดยกรมศุลกากรได้อนุมัติขยายระยะเวลาในการด าเนินการดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว 
แนวทางแก้ไข 
     คณะท างานฯ ด าเนินการก าหนดรูปแบบเนื้อหา (Content) โดยอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าเนื้อหา
บทเรียนระดับกลางในรูปแบบวิดิโอแอนิเมชัน จ านวน 24 คลิป ร่วมกับผู้รับจ้าง เพื่อน าเนื้อหาบทเรียน               
เข้าสู่ระบบ e-Learning ซ่ึงคาดว่าจะน าเข้าสู่ระบบฯ ได้ภายในเดือน มกราคม 2564  
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

5.1.2 โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ  
ของกรมศุลกากร (Succession Plan) 

1 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. คัดเลือกข้าราชการ              
เข้าร่วมโครงการฯ 

ด าเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 
เพื่อพิจารณาก าหนดเกณฑ์และรายละเอียดในการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ ต่อไป 
 

5.1.3 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 3.3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. ร้อยละ 70 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา
ตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ด าเนินการ ดังนี้ 
1) วิเคราะห์ข้อมูลความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรในระดับองค์กร เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร เพื่อ
ก าหนดแนวทางการด าเนินการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับความจ าเป็นใน
การพัฒนาบุคลากร ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0516(ก)/ว42 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562  เรื่อง      
การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ในการสัมมนาและฝึกอบรม และการส ารวจความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ได้ด าเนินการก าหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร โดยรูปแบบวิธีการ
จัดอบรมภายในองค์กร โดยก าหนดโครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรลงใน
แผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 
     1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากรส าหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่   (New-entry 
Customs Officers Development) 
     2. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ (Professional Customs Officers 
Development) 
     3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมทางศุลกากร 
     4. โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษกรมศุลกากร 
     5. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่ส าคัญในงานศุลกากร 
     6. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Technology Skill 
for Transformation Toward Digital Organization) 
2) ด าเนินการก าหนดรายละเอียดการด าเนินการและกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรฝึกอบรม 
3) ด าเนินการจัดฝึกอบรม ได้แก่  
     1. หลักสูตรพี่อยากบอก น้องอยากเล่า แล้วเรามาร่วมกันสร้างฝันที่เป็นจริงสู่ศุลกากรมืออาชีพ 
     2. หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้านราคาศุลกากร รุ่นที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4) อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากรส าหรับ               
เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ (New-entry Customs Officers Development) 
ปัญหาและอุปสรรค 
     สถานการณ์ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ                
การด าเนินการจัดฝึกอบรมในโครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากรส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 
(New-entry Customs Officer Development) 
แนวทางแก้ไข 
     ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรม โดยใช้การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

แนวทางการพฒันา ๕.๒ สร้างนวัตกรรมให้เปน็องคก์รแห่งการเรียนรู้     

5.2.1 โครงการนวัตกรรมเราท าได้ (Innovation We Can) 0.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

คณะท างาน
ด าเนินการ 

ด้าน
นวัตกรรม

ของ 
กรมศุลกากร 

รายงานผลการด าเนินการ
มาตรการ/แนวทางการ
เสริมสร้างบรรยากาศและ
ปลูกฝังวัฒนธรรมแห่ง               
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ในองค์การ 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการด าเนินการตามแนวทาง/มาตรการ เพื่อการเสริมสร้างบรรยากาศ               
และปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การที่ผ่านมาในอดีต 
 
 
 
 

แนวทางการพฒันา ๕.3 เสริมสร้างความโปร่งใสในองคก์ร     

5.3.1 โครงการศุลกากรคุณธรรม  1.5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการฯ เสนอกรมฯ  

กคจ. กบท. ได้จัดท ารายละเอียดแผนงานโครงการศุลกากรคุณธรรม เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยเสนอกรมฯ ตามหนังสือที่ กค 0516(7)/426 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563                 
และแจ้งเวียนผลการด าเนินงานโครงการศุลกากรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ทุกส่วนราชการ
รับทราบและใช้เป็นแนวทางส าหรับการด าเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการศุลกากรคุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กค 0516(ก)/1298 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้ง
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานโครงการฯ และจัดเตรียมแบบรายงานตัวอย่างการท ากิจกรรม             
ตามตัวชี้วัด เพื่อจะได้แจ้งเวียนชี้แจงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานให้ทุกส่วนราชการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานโครงการฯ ต่อไป 
      

5.3.2 โครงการปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 

2.2 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. รายงานประเมินผลการด าเนิน
โครงการเสนอกรมฯ 

ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ด าเนินการโครงการสนับสนุนบุคลากรที่ขออนุญาตลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขออนุญาต              
ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยจัดท าหนังสือขออนุมัติด าเนินโครงการฯ ตามหนังสือที่ กค 0516(7)/437              
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินโครงการฯ ดังกล่าว                
พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการสังกัดกรมศุลกากรทราบ ตามหนังสือที่ กค 0516(ก)/1166 ลงวันที่ 
27 ตุลาคม 2563 
2. ด าเนินโครงการพระบรมราโชวาทคติธรรมและค าสอน ทาง Intranet กรมศุลกากร 
- เดือนตุลาคม 2563 จ านวน 20 ครั้ง 
- เดือนพฤศจิกายน 2563 จ านวน 19 ครั้ง  
- เดือนธันวาคม 256 จ านวน 20 ครั้ง  
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

5.3.3 โครงการระบบลงทะเบยีนและบรหิารจัดการเรือ่งร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส ์

เดิม* โครงการระบบลงทะเบียนและบรหิารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมศุลกากร 

0.3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. - มีระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกบั
เร่ืองร้องเรียน 

- จ านวนผู้ใช้ระบบลงทะเบียน
และบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ของกรมศุลกากร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของจ านวน
เร่ืองรับเข้าทั้งหมดต่อ
ปีงบประมาณ 

ด าเนินการ ดังนี้ 
1) ด าเนินการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์และสรุปความต้องการใช้งานโครงการระบบลงทะเบียนและ
บริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ระหว่าง กคจ. ศทส. และบริษัท Trackthink ผู้รับจ้าง 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โดย กคจ. ได้มีหนังสือ ที่ กค0516(7)/431 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 
แจ้งก าหนดชื่อ Domain Name ต่อ ศทส. แล้ว   
2) ด าเนินการประชุมร่วมกันระหว่าง กคจ. และ ศทส. กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อหารือและออกแบบหน้าจอ
ระบบลงทะเบียนฯ  
3) ส่วนบริหารการพัสดุ ส านักงานเลขานุการ มีหนังสือ ที่ กค 0501(5)/1206 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุส าหรับงานจ้างท าระบบโครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการ             
เร่ืองร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ งวดที่ 1 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาการขอแก้ไขเพิ่มเติม
เอกสารส่งมอบงวดงานที่ 1 ของบริษัทฯ ผู้รับจ้าง ตามหนังสือ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติให้
บริษัทฯ ผู้รับจ้าง ด าเนินการตามข้อก าหนดในสัญญาและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

5.3.4 โครงการเสริมสร้างเครื่องมือส าหรับการด าเนินการทางวินัย 3 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. มีฐานข้อมูลให้คณะกรรมการ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้น
ข้อมูลต่าง ๆ                            
ในการด าเนินการทางวินยั
และความรับผิดทางละเมิด 
 

สวค. กบท. ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานโครงการเสริมสร้างเครื่องมือส าหรับการด าเนินการทางวินัย
(คณะเดิม) ตามค าสั่ง กบท. ที่ 80/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และรวบรวมข้อมูล กฎหมาย                 
กฎ ระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ ให้เป็นระบบ เพื่อตรียมการบันทึกข้อมูลลงในระบบต่อไป 

โครงการที่ต้องรายงานความคืบหน้าจนสิ้นสุดโครงการ     
1. โครงการน าร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗              
ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนวา่ด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า     
ผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System (ACTS) Pilot Project) 

 กมพ.  - ออกระเบียบปฎิบัติ/ค าสั่ง 
เพื่อรองรับการด าเนินการ
ตามโครงการฯ 
 - มีระบบศุลกากร       
ผ่านแดนอาเซียน 
 

ด าเนินการ ดังนี้  
1) การประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563  
2) กมพ. ได้ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 169/2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่อง การด าเนิน
กระบวนการทางศุลกากรส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: 
ACTS) และค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 24/2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่อง เพิ่มเติมประมวล
ระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 4 ส่วน 01 บทที่ 5 การด าเนินกระบวนการทางศุลกากร           
ส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS)  
3. เริ่มใช้ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน โดยการเดินรถจริงและด าเนินพิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 
อย่างเต็มรูปแบบ (Full Live Operations) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  

โครงการด าเนินการตามกิจกรรมเสร็จสมบรูณ์เรียบร้อยแล้ว 
 

2. โครงการก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศัยและบ้านพกัข้าราชการด่านศุลกากรระนอง  ด่านฯ 
ระนอง 

 โครงการด าเนินการตามกิจกรรมเสร็จสมบรูณ์เรียบร้อยแล้ว 
ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการด่านศุลกากรแม่สอด  
อาคารด่านพรมแดนทา่สายลวด อาคารที่พักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

 ด่านฯ 
แม่สอด 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกันประชุมฯ พร้อมคณะท างานฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการ
ด่านศุลกากรแม่สอดฯ ด าเนินการเบิกจา่ย (เบกิจ่ายแล้ว 8 งวดงาน) ได้แก่ 
- ครั้งที่ 1 งวดงานที่ 1 งวดงานที่ 2 และงวดงานที่ 8 จ านวนเงิน 1,741,300 บาท 
- ครั้งที่ 2 งวดงานที่ 6 และงวดงานที ่9 จ านวนเงิน 469,600 บาท 
- ครั้งที่ 3 งวดงานที่ 10 จ านวนเงิน 104,500 บาท 
- ครั้งที่ 4 งวดงานที่ 3 จ านวนเงิน 493,700 บาท 
- ครั้งที่ 5 งวดงานที่ 4 จ านวนเงิน 493,400 บาท 

โครงการด าเนินการตามกิจกรรมเสร็จสมบรูณ์เรียบร้อยแล้ว 
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการด่านศุลกากรตากใบ 
 

 ด่านฯ  
ตากใบ 

 ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ านวน 1 งวดงาน) 
- ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 จ านวน 1 งวดงาน 
- ครบก าหนดสัญญาวันที่ 21 มกราคม 2564 
- ผู้รับจ้างส่งมอบงานก่อนครบก าหนด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 
- เบิกจ่ายเงิน จ านวน 410,617 บาท ครบถ้วนตามก าหนดสัญญาจ้างแล้ว 

โครงการด าเนินการตามกิจกรรมเสร็จสมบรูณ์เรียบร้อยแล้ว 
5. โครงการลานตรวจปล่อยสินค้า ดา่นศุลกากรตากใบ  
 

 ด่านฯ  
ตากใบ 

 ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ านวน 1 งวดงาน) 
- ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 จ านวน 1 งวดงาน 
- ครบก าหนดสัญญาวันที่ 21 มกราคม 2564 
- ผู้รับจ้างส่งมอบงานก่อนครบก าหนด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 
- เบิกจ่ายเงิน จ านวน 410,617 บาท ครบถ้วนตามก าหนดสัญญาจ้างแล้ว 

โครงการด าเนินการตามกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ราชการชายแดน 1 และ 2  
ด่านศุลกากรตากใบ 

 ด่านฯ  
ตากใบ 

 ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ านวน 1 งวดงาน) 
ผู้ชนะการประกวดราคาคือ นายเจะปานี อาแวเปาะจิ ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน จ านวน 1 งวดงาน และ
วันสิ้นสุดสัญญา 14 กรกฎาคม 2563 วงเงินตามสัญญา 250,000 บาท ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงาน                 
ตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ ทั้งหมดจ านวน 1 งวดงาน 

โครงการด าเนินการตามกิจกรรมเสร็จสมบรูณ์เรียบร้อยแล้ว 
ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 

7. โครงการปรับปรุงคูระบายน้ าคอนกรตีและตะแกรงระบายน้ า  ด่านฯ  
ตากใบ 

 ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ านวน 1 งวดงาน) 
ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 จ านวน 1 งวดงาน  
- ครบก าหนดสัญญาวันที่ 21 ธันวาคม 2563  
- ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
- เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 200,000 บาท ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง 100% เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

โครงการด าเนินการตามกิจกรรมเสร็จสมบรูณ์เรียบร้อยแล้ว 
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส่วนวางแผนและประเมินผล 


