สรุปผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี รอบ 6 เดือน (พ.ศ. 2564) ของส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
แผนงาน/โครงการ

ระดับ
คะแนน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

เรื่องที่ ๑ : พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออานวยความสะดวกทางการค้า
แนวทางการพัฒนา ๑.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร
1.1.1 โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการ
แบบ B2G ผ่าน NSW

5
เท่ากับ
เป้าหมาย

กบช.

ระบบ NSW พร้อมให้บริการ กรมศุลกากรได้ดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปีนี้ 2 หน่วยงาน ได้แก่
แลกเปลี่ยนข้อมูล
1. กรมการค้าต่างประเทศ ดาเนินการ ดังนี้
คาขอใบอนุญาต/ใบรับรอง
ดาเนินการพัฒนาระบบคาขอหนังสือรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า (Certificate of Origin) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานภาครัฐ
ผ่านระบบ NSW Single Form และเปิดใช้งานระบบฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
ผ่านระบบ NSW แบบ B2G 2. สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 หน่วยงาน
ดาเนินการพัฒนาระบบคาขอใบอนุญาตนาเข้าและส่งออกน้าตาลทราย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
ระบบ NSW แบบ Single Form เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

1.1.2 โครงการระบบคาขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนาเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตร
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวผ่านระบบ NSW

2
เท่ากับ
เป้าหมาย

กบช.

พัฒนาระบบแล้วเสร็จ
ตามกาหนด และพร้อม
เชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการติดตามข้ อมูลที่จาเป็ นต้องใช้ในโครงสร้างข้อ มูล ของหน่วยงานที่เกี่ย วข้อ ง และการขอปรับ แก้
โครงสร้างข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินการทดสอบระบบแจ้งพิกัดรหัสสถิติ ระหว่างวันที่ 8 9 กุมภาพันธ์ 2564 และดาเนินการทดสอบระบบคาขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนาเข้า นาผ่านและส่งออกปุ๋ย ใน
วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
ปัญหาและอุปสรรค
1. สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ขอเชื่อมโยงข้อมูล คาขอแจ้งนาเข้า-ส่งออก
สินค้าเกษตร ตามมาตรฐานบังคับ ผ่านระบบ NSW ภายหลังจากที่ได้มีการพิจารณาโครงสร้างข้อมูลแล้วเสร็จ
จึงทาให้ไม่สามารถพัฒนาระบบฯ ได้ตามกาหนดเดิม
2. การพัฒนาระบบคาขอใบอนุญาต/ใบแจ้ง เพื่อนาเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
ผ่านระบบ NSW มาภายหลั งจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบเอกสารข้ อก าหนดความต้องการและการออกแบบระบบ
เรียบร้อยแล้ว เป็นเหตุให้ต้องดาเนินการกาหนดความต้องการและการออกแบบระบบ รวมถึง การพิจารณา
โครงสร้างข้อมูลที่ใช้สาหรับการรับส่งข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ประกอบกับมีการขอแก้ไขโครงสร้างข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง เป็นเหตุให้การพัฒนาโครงการล่าช้ากว่าแผนงานเดิมที่กาหนด
3. ระบบงานย่อยระบบคาขอใบอนุญาต/แบบแจ้งเพื่อนาเข้า - ส่งออก และนาผ่านปุ๋ยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(กรมวิชาการเกษตร) ยังไม่พร้อมในการทดสอบตามแผน
ที่กาหนดไว้
4. กรมวิชาการเกษตร ดาเนินการพัฒนาระบบ และมีความพร้อมในการทดสอบระบบ ภายในเดือนเมษายน 2564
แนวทางแก้ไข
1. พิจารณาโครงสร้างข้อมูลเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง อีกครั้ง โดยให้ผู้พัฒนา
ระบบจัดลาดับการพัฒนาระบบคาขอแจ้งนาเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับไว้ในลาดับหลัง
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพัฒนาระบบ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564
1

แผนงาน/โครงการ

ระดับ
คะแนน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
3. ปรับปรุงแผนการทดสอบระบบงานย่อยระบบคาขอใบอนุญาต/แบบแจ้งเพื่อนาเข้า - ส่งออก และนาผ่านปุ๋ย
ตามกาหนดการที่หน่วยงานแจ้ง

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

5
เท่ากับ
เป้าหมาย

กบช.

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

ด าเนิ น การทดสอบเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) ผ่ า น ASEAN
Single Window เพื่อการบริหารความเสี่ยง แล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2563 โดยประเทศกัมพูชา เมียนมา
และสิงคโปร์ เริ่มเชื่อมโยงข้อมูลใบขนสินค้าอาเซียน (ASEAN Customs Document: ACDD หรือ Export Information)
สาหรับใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการบริหารความเสี่ยงและอานวยความสะดวก อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
31 ธันวาคม ปัจจุบันประเทศไทยมีการเชื่อมโยงข้อมูล ACDD อย่างเป็นทางการกับประเทศกัมพูชา และ
ประเทศสิงคโปร์แล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

1.1.4 โครงการศึกษาพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสาหรับ e-Commerce
(Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP)

2
เท่ากับ
เป้าหมาย

สทบ.

มีระบบการให้บริการศุลกากร
แบบเรียบง่าย
สาหรับ e-Commerce
สาหรับผู้นาเข้าสินค้าทาง
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
ในการประเมินภาระภาษี
ล่วงหน้า

คณะทางานฯ สทบ. มีการประชุมเพื่อกาหนดแนวทางและเตรียมการจัดทาระบบประเมินภาระภาษีล่วงหน้า
บนเว็บไซต์ของกรมศุลกากรร่วมกับ ศทส. โดยจัดประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563
และจัดประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อ รายงานความคืบหน้าการจัดทา
ระบบการใช้บริการศุลกากรแบบเรียบง่ายสาหรับ e-Commerce
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

2

แผนงาน/โครงการ

ระดับ
คะแนน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

แนวทางการพัฒนา 1.2 พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
1.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยระบบ Bill Payment
* เดิม การดาเนินงานการพัฒนาระบบการรับชาระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
ศุลกากร รายได้อื่น และ/หรือเงินประกันผ่านธนาคารและตัวแทนรับชาระ
(Bill Payment)

4
เท่ากับ
เป้าหมาย

สลข.

- จานวนเงินและจานวน
รายการที่ชาระผ่านระบบ
Bill Payment เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
- การรับชาระค่าภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
- ผู้ประกอบการที่ชาระ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
มีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้
ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 99

1.2.2 โครงการปรับปรุงระบบ ebXML Gateway เพื่อรองรับการให้บริการ
พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์

4
เท่ากับ
เป้าหมาย

ศทส.

- ติดตั้งระบบและทดสอบ
ระบบ/ส่งมอบงาน และ
ตรวจรับงานเรียบร้อยภายใน
เดือนกันยายน 2564
- ระบบคอมพิวเตอร์
ebXML Server ของ
กรมศุลกากร มีการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ระบบ National Single
Window (NSW) แบบ
Clustering (Active - Active)

ดาเนินการประสานงาน เพื่อพัฒนาการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Bill Payment ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส
แล้วเสร็จ พร้อมทั้งพิจารณาร่าง MOU เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่รับชาระให้
เทสโก้ โลตัส แล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และได้มีการประชุมร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เพื่อ
ชี้แจงการเข้ าร่วมโครงการ Bill Payment เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นอกจากนี้ ได้ ดาเนินการศึกษาแนวทาง
การจัดประชุมผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคไวรัส COVID - 19 การดาเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว จึงต้องชะลอไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะ
คลี่คลาย จึงได้เชิญชวนการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่น ๆ อาทิ งานแถลงข่าว
ประจ าเดื อ นมกราคม 2564 การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ทางเว็ บ ไซต์ www.customs.go.th / Facebook/
Application Line : Thai Customs / Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ได้ป ระสานงานกับ บริษั ท โตโยต้ า
มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงและเชิญชวนให้
ชาระค่าภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการเข้าพบผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
อนึ่ง ในส่วนของการศึกษาและจัดทาโครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารการชาระเงิน
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยผู้ ป ระกอบ การ ซึ่ ง ผ่ า นการพิ จ ารณ าจากคณ ะกรรมการคอมพิ ว เตอร์
ของกระทรวงการคลัง เรีย บร้อ ยแล้ว ปั จ จุ บั น อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี 2565 เพื่อพัฒนาระบบต่อไป
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ดาเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ebXML Gateway เพื่อรองรับการให้บริการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึ ง จั ด ท ารายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตามหนั ง สื อ ศทส. ที่ กค 0515(ผชช.3)/53 ลงวั น ที่
30 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบ ebXML Gateway
เพื่อรองรับการให้บริการพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

3

แผนงาน/โครงการ

ระดับ
คะแนน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

แนวทางการพัฒนา 1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอืน่ ที่เกีย่ วข้องกับงานศุลกากร
1.3.1 โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)

4
เท่ากับ
เป้าหมาย

สลข.

มีการประสานงาน
แก้ปัญหา/ปิดงาน
หรือส่งต่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ดาเนินการ ดังนี้
1. วิ เคราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานตามปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ อ พิ จ ารณาด าเนิ น งานโครงการฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการพันธมิตรศุลกากร
ผลการประเมินอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
2.จั ด กิ จ กรรมสั ม มนาให้ ค วามรู้ แ ก่ ส มาชิ ก หอการค้ า ออสเตรเลี ย - ไทย ณ สถานทู ต ออสเตรเลี ย
ประจาประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสมาชิกพันธมิตรศุลกากรแก่สมาชิก เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร และบริการใหม่ ๆ ของกรมศุลกากร
4. ดาเนินการประสานงาน แก้ไขปัญหา และสร้างความชัดเจน โดยจัดให้มี Customs Alliances COVID-19
โดยมี Account Officer Expert (AOX) ตอบข้อซักถาม ประสานงานแก้ไขปัญหาการนาเข้า - ส่งออกสินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษา COVID-19
5. ประสานงานแก้ไขปัญหาแก่สมาชิก ร้อยละ 90.3 จากข้อสอบถามทั้งหมด
6. ประสานงานแก้ไขปัญหาแก่สมาชิกพันธมิตรศุลกากร จานวนข้อสอบถามทั้งหมด 632 เรื่อง ปิดงาน/ตอบแล้ว
571 เรื่อ ง แบ่งเป็นคาถามระดับ ปฏิบั ติ จานวน 641 เรื่อ ง ตอบแล้ว 558 เรื่อง คาถามระดับ นโยบาย
จานวน 18 เรื่อง ตอบแล้ว 13 เรื่อง
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

1.3.2 โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร

2
เท่ากับ
เป้าหมาย

กสอ.

- จัดกิจกรรมสัญจร
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
แก่เจ้าหน้าที่/
ผู้ประกอบการ

ดาเนินการประชุมคณะทางานฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เพื่อคัดเลือกพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ /
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสาหรับการจัดโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร โดยพื้นที่ที่ได้รับ
การคัดเลือก คือ
1. อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2. อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. จังหวัดหนองคาย
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

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

4

แผนงาน/โครงการ
1.3.3 โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ระดับ
คะแนน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

คณะทางาน ประเด็นปัญหา/อุปสรรค
4.3
เท่ากับ ร่วมภาครัฐ /ข้อร้องเรียน ซึ่ง ครอ. เสนอต่อ
และ
เป้าหมาย ภาคเอกชน ที่ประชุมได้รบั การแก้ไข
เพื่ออานวย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
ความสะดวก ประเด็นทั้งหมด
ในการนาเข้า
และส่งออก

1.3.4 โครงการส่งเสริมความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมศุลกากรเชิงรุก

3
เท่ากับ
เป้าหมาย

สลข.

- มีช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน
และประจาไม่น้อยกว่า
3 ช่องทาง
- ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับสื่อจาก
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภารกิจ
การดาเนินงานของ
กรมศุลกากร

ผลการดาเนินงาน
คณะทางานร่ว มภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ อ านวยความสะดวกในการนาเข้ าส่งออก (ครอ.) จัดประชุม
คณะทางานฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม
พิจารณาแก้ไขปัญหาการนาเข้า-ส่งออกจากทุกภาคส่วนร่วมกัน และมีหนังสือ ที่ กค 0508(3)/635 ลงวันที่
23 พ ฤศจิ ก ายน 2 5 6 3 เสนอกรมฯ เพื่ อ พิ จ ารณ าแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาการป ฏิ บั ติ ง าน
ให้หน่วยงานภายในและภายนอกรับทราบและถือปฏิบัติตามต่อไป พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามแนวทาง
การแก้ไขปัญหากรณีการสงวนสิทธิขอคืนเงินอากร โดยจัดประชุมพิจารณาร่างประกาศกรมฯ และคาสั่งทั่วไปกรมฯ
เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และรวบรวมปัญ หาอุปสรรคและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
กรณีการวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 28/2564 เรื่อง พิธีก ารศุลกากร
นาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ คณะทางาน ครอ. มีหนังสือให้คณะทางานฯ และ
หน่วยงานภายในกรมศุลกากร แจ้งประเด็นปั ญ หาที่ต้อ งการนาเสนอให้ ที่ ประชุมพิจารณา ในการประชุม
คณะทางานฯ ครั้งที่ 2/2564
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ดาเนินการ ดังนี้
1. ผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที จานวน 2 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับภารกิจกรมฯ และ
สร้ า งความรั บ รู้ ค วามเข้ า ใจให้ แ ก่ ป ระชาชนรวม 150 ครั้ ง ระยะเวลาในการด าเนิ น การเริ่ ม ตั้ ง แต่
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
2. ผลิตแผ่นพั บ ภารกิ จของกรมศุลกากร จ านวน 10 เรื่อ ง เกี่ย วกับ ภารกิจกรมฯ และองค์ความรู้ต่าง ๆ
ของกรมศุลกากร และอีก 5 เรื่อง อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมเนื้อหา
3. ตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบ พร้อมจัดส่งชุดนิทรรศการภารกิจกรมศุลกากร ROLL UP จานวน 10 ชุด
4. สารวจพื้นที่ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Road Show
พี่ก รมศุลกากรพบน้อ งนั ก เรีย น 4 ภาค และกิจ กรรมสื่อ มวลชนสัญ จร โดยจั ดเตรีย มการจั ดดาเนิน การ
ประมาณเดือนพฤษภาคม 2564
5. ผลิต Clip ความรู้คู่ศุลกากร 2 ภาษา เพื่อเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย จานวน 5 นาที 17 ตอน ปัจจุบัน
อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของบทเค้าโครงเรื่อง
6. จัดทา Social Listening จัดทา 1 ครั้ง ระยะเวลาในการดาเนินการ 12 เดือน โดยเริ่มสัญญาการดาเนินงาน
ในเดือนมีนาคม 2564 และสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
5

แผนงาน/โครงการ

ระดับ
คะแนน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

เรื่องที่ ๒ :พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก
แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.1.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร
(1) โครงการก่อสร้างอ
าคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน)

1.5
เท่ากับ
เป้าหมาย

ด่านฯ
อรัญ
ประเทศ

ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามสัญญาจ้าง และดาเนินการ
ครบทุกกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินการก่อสร้าง (จานวน 9 งวดงาน)
ควบคุมการก่อ สร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญ ญาฯ ครั้งที่ 2 และการเบิ ก จ่า ยเงินค่าก่อ สร้า งฯ ทั้งหมด
จานวน 9 งวดงาน จานวนเงิน 4,294,442.25 บาท ได้แก่
- งวดงานที่ 2
- งวดงานที่ 21
- งวดงานที่ 34
- งวดงานที่ 45
- งวดงานที่ 55
- งวดงานที่ 63
- งวดงานที่ 91
- งวดงานที่ 68
- งวดงานที่ 92
ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงส่งผลกระทบการขาดแคลนแรงงาน ในระยะสั้น
เครื่องมือ อุป กรณ์ การก่อ สร้า งมีจ านวนไม่เพีย งพอ ทาให้ โครงการก่อ สร้างดาเนินการไปด้วยความล่าช้า
หรือไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด
แนวทางแก้ไข
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้มีการประชุมและประสานงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง
โดยเร่งรัดให้ผู้รับจ้างจัดหาแรงงานเครื่องมืออุปกรณ์อื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย

(2) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ

5
ด่านฯ
ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เท่ากับ ประจวบฯ ตามสัญญาจ้าง และดาเนินการ
เป้าหมาย
ครบทุกกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินการก่อสร้าง (ทั้งหมดจานวน 4 งวดงาน)
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิ กจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จานวน 4 งวดงาน จานวนเงิน
10,667,755.00 บาท ได้แก่
- งวดงานที่ 11
- งวดงานที่ 21
- งวดงานที่ 27
- งวดงานที่ 30

โครงการดาเนินการตามกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

6

แผนงาน/โครงการ

ระดับ
คะแนน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

(3) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2

2
เท่ากับ
เป้าหมาย

ด่านฯ
แม่สอด

ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามสัญญาจ้าง และดาเนินการ
ครบทุกกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินการก่อสร้าง (ทั้งหมดจานวน 16 งวดงาน)
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จานวน 16 งวดงาน
- งวดงานที่ 10
- งวดงานที่ 11
- งวดงานที่ 12
- งวดงานที่ 13
- งวดงานที่ 26
- งวดงานที่ 30
- งวดงานที่ 31
- งวดงานที่ 32
- งวดงานที่ 45
- งวดงานที่ 46
- งวดงานที่ 47
- งวดงานที่ 66
- งวดงานที่ 38
- งวดงานที่ 84
- งวดงานที่ 98
- งวดงานที่ 118
ปัญหาอุปสรรค
1. ผู้รับจ้างขาดความพร้อมด้านบุคลากร แรงงาน และเครื่องจักร
2. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
เร่งรัดการดาเนินงาน

(4) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการ ด่านศุลกากรตากใบ

5
เท่ากับ
เป้าหมาย

ด่านฯ
ตากใบ

ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามสัญญาจ้าง และดาเนินการ
ครบทุกกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติงาน

โครงการดาเนินการตามกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564

(5) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและสิ่งปลูกสร้าง
ด่านศุลกากรแม่สาย

4.3
เท่ากับ
เป้าหมาย

ด่านฯ
แม่สาย

ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามสัญญาจ้าง และดาเนินการ
ครบทุกกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินการก่อสร้าง
ดาเนินการลงนามในสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจากัด บุญชู ณัฐวัฒน์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 7/2564 เมื่อวันที่
12 มกราคม 2564
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ระยะเวลาดาเนินการ 180 วัน
วงเงินตามสัญญา 3,948,000 บาท
จานวน 5 งวด
7

แผนงาน/โครงการ

ระดับ
คะแนน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ผู้ รับ จ้ า งส่ งมอบงานงวดที่ 1 คณะกรรมการท าการตรวจรั บ เงิน เป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ ว ปั จ จุ บั น ผู้ รั บ จ้ า ง
ดาเนินการรื้อหลังคาเดิม พร้อมทั้งปูกระเบื้องหลังคาใหม่ของอาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ทาสีห้องน้าบริการ
ประชาชน ทาสีโครงหลังคาจอดรถ ในส่วนของด่า นพรมแดน 2 ผู้รับ จ้ า งเข้ าดาเนิ นการก่อ สร้างห้ อ งน้ า
ก่อสร้างป้อมยาม ติดตั้งราวระเบียงบ้านพักผู้ช่วย 2 หลัง และซ่อมแซมพื้นกระเบื้องที่ด่านพรมแดน 2
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

(6) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ด่านพรมแดนสะเดาขาออก ด่านศุลกากรสะเดา
ตาบลสานักขาม อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

4
เท่ากับ
เป้าหมาย

ด่านฯ
สะเดา

ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามสัญญาจ้าง และดาเนินการ
ครบทุกกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินการก่อสร้าง
ดาเนินการลงนามในสัญ ญาจ้าง รายบริษั ท พินันท์พัฒน์ ก่อ สร้าง จ ากัด ตามสัญ ญาจ้ าง เลขที่ 5/2564
ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 วงเงินตามสั ญญา 15,180,000 บาท เริ่มต้นสัญญาจ้ างวันที่ 16 มกราคม
2564 โดยมีก าหนดส่งมอบงานในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 จ านวน 8 งวดงาน 270 วัน โดยผู้รับ จ้า ง
ดาเนินการแจ้งขอเข้าพื้นที่ เพื่อสารวจแนวเขตการก่อสร้าง พร้อมทั้งรายงานผลการทดสอบคุณสมบัติของ
วัสดุหินคลุก และผลทดสอบกาลังดึงของเหล็กเส้น นอกจากนี้ผู้รับจ้างได้นาเครื่องจักร (รถแบ็คโฮล) เข้าพื้นที่
เพื่อดาเนินการรื้อผิวถนนเดิม บดอัดหินคลุก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง
ปัญหาอุปสรรค
มีสถานการณ์ฝนตก คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายงานงวดที่ 1 ได้ทันเดือนเมษายน 2564 เนื่องจาก
1. ต้องทดสอบความแน่นในสนาม
2. ติดวันหยุดสงกรานต์
หากเทียบพื้นที่ดาเนินการในขณะนี้ ถ้าดาเนินการแล้วเสร็จทั้ งหมดจะสามารถส่งมอบงาน จานวน 3 งวด
ได้ในคราวเดียวกัน

(7) โครงการก่อสร้างลานชั่งน้าหนัก (บ้านไม้รูด) ตาบลไม้รูด อาเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด 1 แห่ง

4.3
เท่ากับ
เป้าหมาย

ด่านฯ
ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
คลองใหญ่ ตามสัญญาจ้าง และดาเนินการ
ครบทุกกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินการก่อสร้าง
ดาเนินการจัดทารายละเอี ยดคุณ ลักษณะเฉพาะ Spec แบบรูป รายการ/TOR และแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
ตามคาสั่งด่านฯ ที่ 102/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิ กายน 2563 พร้อมดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมลงนามในสัญญาจ้างและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563
และเริ่มงานงวดที่ 1 กาหนดเวลา 30 วัน เริ่มดาเนินการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยเริ่มถางป่าและ
ปรับเกลี่ยดิน พร้อมทั้งถมดินอัดบดแล้วเสร็จ และเริ่มดาเนินการก่อสร้างฐานรากรั้วโครงการก่อสร้างลานชั่งน้าหนัก
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25% และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จานวน 2,005,960.- บาท
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
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แผนงาน/โครงการ

ระดับ
คะแนน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

กมพ.

มีการสรุปผลการดาเนินการ
พร้อมจัดทาร่างความตกลง
ยอมรับร่วมกันภายใต้
โครงการผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอ

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ กรมศุลกากร ได้ดาเนินการศึกษาและคัดเลือกคู่เจรจาที่จะมีการทา AEO-MRA
ร่วมกัน ได้แก่ ประเทศจีน โดยกรมฯ อนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เห็นชอบให้จัดทา
AEO-MRA กับ ศุลกากรจี น ทั้ งนี้ ให้ ดาเนิ นการอย่า งรอบคอบ สมอ. กมพ. จึ งได้ ดาเนิน การศึก ษาข้ อ มู ล
โครงการเออี โ อของจี น เพิ่ ม เติ ม และน าเรื่ อ งการจั ด ท า AEO-MRA กั บ ศุ ล กากรจี น เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะท างานจั ด ท าและด าเนิ น การตามความตกลงยอมรั บ ร่ ว มกั น ส าหรั บ โครงการผู้ ประกอบการ
ระดั บ มาตรฐานเออี โ อแล้ ว เมื่ อ วัน ที่ 28 ตุ ล าคม 2563 และวั น ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2563 ขณะนี้
ได้ดาเนินการตามมติที่ประชุมเพิ่มเติม ในการสืบค้นข้อมูลความเสี่ยงของบริษัท AEO จีน และจัดเตรียมข้อมูล
เพื่อเสนอต่อคณะทางานฯ โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 พร้อมแจ้งให้คณะทางานฯ ทราบว่า ศุลกากรจีน
แสดงความประสงค์ขอให้มีการประชุม Video Conference เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอ ที่ประชุมคณะทางานฯ ให้ สมอ. กมพ. ประสานงานกับศุลกากรจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับ
รายละเอียดต่าง ๆ และกาหนดวันประชุม Video Conference ในวันที่ 9 เมษายน 2564
นอกจากนี้ กรมฯ ได้ คั ดเลื อ กคู่ เจรจาที่ จ ะมี ก ารท า AEO-MRA ร่ วมกั น ได้ แ ก่ มาเลเซี ย ญี่ ปุ่ น และ
ออสเตรเลีย เรียบร้อยแล้ว
- มาเลเซีย
ดาเนินการจัดประชุมและตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมินร่วมกัน (Joint Site Validation) ระหว่าง
ไทย - มาเลเซีย โดยทั้งสองฝ่ายยอมรับในความสอดคล้องของโครงการเออีโอของทั้งสองประเทศ รวมถึ ง
มาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการ และเห็นพ้องที่จะร่วมกันพิจารณาจัดทาร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน
(MRA)
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างรอการยืนยันจากศุลกากรมาเลเซีย ในประเด็นการแก้ไขเนื้อหาในประเด็นด้านกฎหมาย
และระดับของร่างความตกลงฯ ภายหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากศุลกากรมาเลเซียแล้ว สมอ. กมพ. จะรายงานกรมฯ
และจะมีหนังสือไปยัง กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น
และข้อแนะนาสาหรับการลงนามต่อไป
- ญี่ปุ่น
ดาเนินการจัดประชุมและตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมินร่วมกัน (Joint Site Validation) ระหว่าง
ไทย - ญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายยอมรับในความสอดคล้องของโครงการเออีโอของทั้งสองประเทศ รวมถึงมาตรฐาน
การตรวจประเมินสถานประกอบการ และเห็นพ้องที่จะร่วมกันพิจารณาจัดทาร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA)
ทั้งนี้ อยู่ระหว่า งการตรวจสอบร่า งความตกลงอี ก ครั้ง เพื่ อ ให้ ทั้ งสองฝ่า ยน าเสนอหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้ อ ง
พิจารณาตามลาดับต่อไป
- ออสเตรเลีย
ดาเนินการจัดประชุมและตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมินร่วมกัน (Joint Site Validation) ระหว่าง
ไทย - ออสเตรเลีย โดยทั้งสองฝ่ายยอมรับในความสอดคล้องของโครงการเออีโอของทั้งสองประเทศ รวมถึง
มาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการ และเห็นพ้องที่จะร่วมกันพิจารณาจัดทาร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน
(MRA) ทั้งนี้ ร่างความตกลงฯ ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างเตรียมการและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการลงนามความตลกลงฯ

แนวทางการพัฒนา 2.2 พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย
2.2.1 โครงการจัดทาความตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้า
ภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Mutual Recognition
Arrangement : MRA of AEOs)

4.5
เท่ากับ
เป้าหมาย
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แผนงาน/โครงการ

ระดับ
คะแนน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ในรูปแบบเสมือนจริง (AEO-MRA Virtual Signing Ceremony) ในวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยอธิบดีกรมศุลกากร
จะเป็นผู้ลงนามความตกลงร่วมกับ Commissioner, Australian Border Force
ปัญหาและอุปสรรค
1. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-2019 จึงทาให้การติดต่อประสานงานระหว่างประเทศรวมถึง
การดาเนินการต่าง ๆ ขาดความต่อเนื่อง
2. MRA ไทย - มาเลเซีย และ MRA ไทย - ญี่ ปุ่ น มี ข้ อ ติ ดขั ดด้ า นกฎหมาย จึ งจ าเป็ น ต้อ งหารือ ร่ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกรมศุลกากรและหน่วยงานภายนอก (กระทรวงการต่างประเทศ) เพิ่มเติม
ก่อนดาเนินการในขั้นต่อไป
แนวทางแก้ไข
1. ภายหลั ง จากที่ ส ถานการณ์ โ รคระบาด COVID-2019 คลี่ ค ลายลง สมอ. กมพ. จะเร่ ง ด าเนิ น การ
ประสานงานกับศุลกากรต่างประเทศต่อไป
2. การจั ด ท าความตกลงยอมรั บ ร่ ว มกั น (MRA) ต้ อ งอาศั ย ความพร้ อ มของทั้ ง สองฝ่ า ย เนื่ อ งจาก
ต้องมีการศึกษาและพิจารณารายละเอียดข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของประเทศคู่เจรจา
และกรมศุล กากรอาจเพิ่ ม การประสานงานและหารื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งภายในและภายนอก
เพื่อความรอบคอบในการดาเนินการ

แนวทางการพัฒนา 2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
2.3.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศุลกากร

1
เท่ากับ
เป้าหมาย

ศทส.

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

ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศุลกากร โดยอยู่ระหว่าง
การดาเนินการจัดจ้างและการทาประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2
2. ศทส. ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศุลกากรด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการฯ ก่อนนาขึ้นประกวดราคาใหม่
3. กรมฯ มีประกาศกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) สาหรับโครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ปัญหาและอุปสรรค
เนื่ อ งจากผู้ยื่ นข้ อ เสนอราคายื่น เอกสารรายละเอี ย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะไม่ต รงตามเงื่อ นไขที่ ก าหนด
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ
แนวทางแก้ไข
ควรดาเนินการปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
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แผนงาน/โครงการ
2.3.2 การดาเนินการรวบรวมข้อกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร

ระดับ
คะแนน
4
เท่ากับ
เป้าหมาย

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

กกม.

มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
กฎหมายและเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายศุลกากร
เพื่อรองรับระบบ
ฐานข้อมูลกลางทางกฎหมาย
ของประเทศ

ด าเนิ น การจั ด เรี ย งข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมไว้ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ตั้ งต้ น ตามรู ป แบบที่ ก องกฎหมายก าหนดก่ อ น
โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเภทข้อมูล เช่น พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกรมฯ คาวินิจฉัย เป็นต้ น
นอกจากนี้ กกม. ได้ดาเนินการสอบถามความคืบหน้าไปยังผู้เกี่ยวข้องของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(หนึ่งในผู้รับผิดชอบหลัก) ทราบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาระบบฯ คาดว่าจะสามารถเปิดให้ทดลองใช้ได้
ในปี พ.ศ. 2564
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-
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แผนงาน/โครงการ

ระดับ
คะแนน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

เรื่องที่ 3 :พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน
แนวทางการพัฒนา 3.1 เพิ่มขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย


3.1.1 แผนงานนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร
3.1.1 (1) โครงการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้
เทคโนโลยี e-Lock

5
เท่ากับ
เป้าหมาย

ศปข.

- มีปริมาณการใช้งาน
อุปกรณ์ e-Lock ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ต่อใบขนสินค้า
ผ่านแดในหน่วยงานที่ติดตั้ง
ระบบ e-Lock (สถานี e-Lock)
จานวน 16 สถานี

ดาเนินการ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลสถิติการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock
ของทุกสถานี
2. แจ้งแผนการปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมศุลกากร (ฉบับปรับ ปรุง) เรื่อ ง
พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน
3. เร่งรัดสถานีปลายทางที่ได้รับกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lock) ส่งคืนไปยังสถานีต้นทาง เพื่อดาเนินการบริหารจัดการ
- มีการรายงานผลการใช้งาน กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lock) ตามคาสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 2/2562
4. มีหนังสือแจ้งให้สถานี e-Lock แจ้งปัญหา/อุปสรรคมายัง สทค. เพื่อนาไปประกอบข้อมูลการดาเนินการ
จากสถานี e-Lock ประจา
จัดทาแผนบริการจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีบประมาณ พ.ศ. 2564
5. เร่งรัดสถานีป ลายทางที่ได้รับกุญ แจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lock) ส่งคืนไปยังสถานีต้นทางโดยด่วน เพื่อให้
เป็นรายเดือน
สอดคล้องกับการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยีระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์
(e-Lock System) โดยมีปริมาณการใช้งานเพิ่มเติมจากเดิมร้อยละ 3.73 เป็นร้อยละ 10.02
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

3.1.2 โครงการเชื่อมโยงการนาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า
ด้วยเครื่อง x-Ray/ CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย

3.6
เท่ากับ
เป้าหมาย

ศปข.

ร่างระเบียบปฏิบัติสาหรับ
ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานร่างระเบียบปฏิบัติสาหรับการตรวจปล่อยสินค้า ด้วยระบบเอกซเรย์ (x-Ray)
การตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ ระบบโทรทัศน์ว งจรปิ ด (CCTV) ระบบยานพาหนะผ่า นแดน (Vehicle Information System: VIS) และ
x-Ray/ CCTV, VIS, LPRs ระบบตรวจสอบป้ ายทะเบี ยนยานพาหนะ (License Plate Recognition System: LPRs) เพื่อดาเนินการ
ร่างระเบียบปฏิบัติฯ ตามมติที่ประชุมคณะทางานย่อยฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 โดยแจ้งสานักงาน/ด่านศุลกากร
ในการขอความร่วมมือเสนอความเห็นและแนวทางเชิงปฏิบัติ ตามบันทึก สทค. ศปข. ที่ กค 0598(4)/67
ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-
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แผนงาน/โครงการ

ระดับ
คะแนน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง
3.2.1 โครงการการนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร
(Passenger Name Record: PNR) มาใช้ในงานศุลกากร

3.5
เท่ากับ
เป้าหมาย

สผภ.

สรุปผลการดาเนินโครงการฯ ดาเนินการแจ้ งประเด็นการขอ Change Request กับ กลุ่มบริษั ท 2S Consortium เพื่ อแจ้งข้ อควรแก้ไข
ปรับปรุง ข้อเสนอแนะ (Change Request) โปรแกรมระบบ PNR เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 พร้อมประสานงาน
กับกลุ่มบริษัท 2S Consortium ในการกากับดูแลการส่งข้อมูล PNR ของสายการบินเพิ่มเติม ได้แก่ Silk Air
(010264) และ Kuwait Airways (KU) (190364)
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

3.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile สานักงานศุลกากร
และด่านศุลกากร

3
เท่ากับ
เป้าหมาย

ศปข.

รายงานผลการปรับปรุง
ระบบ Local Profile
ของสานักงานศุลกากร
จัดเก็บรายได้หลัก

คณะทางานฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile สานักงานศุลกากรและด่านศุลกากร ได้คัดเลือกให้
สานักงานศุลกากรกรุงเทพ และสานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสานักงานศุลกากร
จัดเก็บรายได้ที่มีศักยภาพในการจัดทา Local Profile โดยอยู่ระหว่างการจัดทาข้อมูลเบื้องต้นสาหรับการพัฒนา
Local Profile เพื่อนาส่งให้คณะทางานฯ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นอกจากนี้ คณะทางานฯ ได้ลงพื้นที่
สานักงานศุลกากรกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 และสานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

แนวทางการพัฒนา 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร
3.3.1 โครงการประสานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการศุลกากร
เดิม* โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากรด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (Cooperation on Information Exchange in Customs
Matters Project)

5
เท่ากับ
เป้าหมาย

กสป.

มีการประสานความร่วมมือ
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
จานวน 36 ครั้ง

ดาเนินการรวบรวมข้ อ มูล/แจ้ งเตือ นข้ อ มูลกับ หน่ว ยงานต่า ง ๆ เช่น ศุลกากรมาเลเซีย ศุลกากรไต้ห วัน
ศุลกากรญี่ปุ่น ศุลกากรเนเธอร์แลนด์ กรมบริหารทรัพยากรสัตว์น้าและสัตว์ป่า สถานเอกอัครราชทูตอเมริกา
ประจ าประเทศไทย คณะกรรมาธิ การวิสามั ญพิ จารณาศึ กษาการบริหารจั ดการปาล์ มน้ ามั นอย่ างเป็ นระบบ,
HSI ประจาสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจาประเทศไทย, US Fish and Wildlife Service, สถานทูตอังกฤษ
คณะอนุกรรมการบริหารกากับการดูแลโครงการผลักดันการส่งออกน้ามันปาล์มเพื่อผลผลิตส่วนเกินปี 2564,
JIO/RILO และภาคเอกชนตัวแทนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ด่านป่าไม้สมุทรปราการ สานักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ด่านอาหารและยา ลาดกระบัง และสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 และภาคเอกชนตัวแทนแจ้งของสิทธิ IPR เป็นต้น
พร้อมทั้ง ได้มีก ารส่งเจ้ าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาคทาลายล้างสูง ซึ่งจัดโดย ปปง. และ RUSI นอกจากนี้
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล/แจ้งเตือนข้อมูลในแต่ละเดือน ดังนี้
- เดือนตุลาคม 2563 จานวน 14 ครั้ง
- เดือนพฤศจิกายน 2563 จานวน 13 ครั้ง
13

แผนงาน/โครงการ

ระดับ
คะแนน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
- เดือนธันวาคม 2563 จานวน 14 ครั้ง
- เดือนมกราคม 2564 จานวน 17 ครั้ง
- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จานวน 19 ครั้ง
- เดือนมีนาคม 2564 จานวน 36 ครั้ง
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

3.3.2 โครงการศึกษาออกแบบ Smart Control เพื่อการควบคุมทางศุลกากร
ด้านไปรษณีย์

2
เท่ากับ
เป้าหมาย

กสป.

รายงานผลการศึกษา
และแนวทางในการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณต่อไป
ต่อกรมศุลกากร

กองสืบสวนและปราบปราม มีคาสั่งกองสืบสวนและปราบปราม ที่ 127/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางาน
ศึกษาออกแบบ Smart Control เพื่อการควบคุมทางศุลกากรด้านไปรษณีย์ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
เรียบร้อยแล้ว และจัดประชุมคณะทางานศึกษาออกแบบ SMART CONTROL เพื่อการควบคุมทางศุลกากร
ด้านไปรษณีย์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อกาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานและ
ขอบเขตการศึกษาข้อมูล
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

3.3.3 โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security)

2
เท่ากับ
เป้าหมาย

สสภ.

รายงานสรุป ผลการด าเนิ น ดาเนินการ ดังนี้
โครงการนาร่องฯ ระยะที่ 1 1. คณะทางานฯ ร่วมหารือกับการบินไทย เพื่อเตรียมความพร้อมของเที่ยวบินที่จะใช้ในการดาเนินโครงการนาร่อง
และระยะที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 และประสานกับการบินไทยในการกาหนดเที่ยวบิน
สาหรับการดาเนินโครงการนาร่องฯ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และวันที่ 26 มกราคม 2564 แต่ยังไม่สามารถ
กาหนดเที่ยวบิ นได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่งผลให้การบินไทยไม่สามารถ
ก าหนดตารางการบิ นที่ ชั ดเจนได้ ดั งนั้ น การด าเนิ นโครงการความปลอดภั ยในการขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศ
(Pilot Project on Air Cargo Security) ระยะที่ 1 จึงเกิดความล่าช้า อย่างไรก็ตาม คณะทางานฯ ได้ประสานงานกับ
การบินไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการกาหนดเที่ยวบินสาหรับการดาเนินโครงการนาร่องฯ ต่อไป
2. คณะท างานฯ ได้ ดาเนิ นโครงการน าร่ อง ระยะที่ 2 (Pilot Project on Air Cargo Security) ตามแผนงาน
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 มิถุนายน 2564
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-
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แผนงาน/โครงการ

ระดับ
คะแนน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

กยผ.

รายงานผลการศึกษาแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ดีด้านการ
บริหารการจัดเก็บรายได้
ภายใต้บริบททางศุลกากร

ดาเนินการศึกษาสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของกรมศุลกากร ประกอบกับรายงาน
ผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดเก็บรายได้ เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ กาหนดแนวทางหรือ
วิธีการในการดาเนินการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่เหมาะสมกับกรมศุลกากรต่อไป
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

มีการทดสอบ และเผยแพร่
ฐานข้อมูลขยะอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Waste: e-Waste) ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ดาเนินการดังนี้
1. จัดประชุมคณะทางานโครงการจัดทาฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม - ต้องกากัด พร้อมพิกัดรหัสสถิติ ปี 2017
เพื่อ รวบรวมข้ อ มูลและแบ่ งงานการจั ดทาฐานข้ อ มูลขยะอิ เล็กทรอนิก ส์ (Electronic Waste : e-Waste)
ที่เป็นสินค้าต้องห้ามในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมพิกั ดรหัสสถิติ ปี 2017 จานวน 428 รายการ
โดยที่ป ระชุมมีมติร่วมกันเกี่ยวกับข้ อความที่ต้อ งระบุในรายละเอียดของประเภทพิกัดย่อย เพื่อให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน
2. รายงานชนิดสินค้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste) พร้อมพิกัดรหัสสถิติ ปี 2017 ที่แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) เพื่อลงข้อมูลในระบบ e-MENSCR เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564
3. ปรับปรุงฐานข้อมูล มอก.(บังคับ) ให้เป็นปัจจุบัน (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) โดยเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet
และ Internet พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน Line กลุ่ม กพก. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
3) ประชุมคณะทางานฯ เมื่อวันที่ 11 วันที่ 17 และวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่อง พิจารณาแก้ไขฐานข้อมูล
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Waste: e-Waste) ในลาดับที่ 1 - 80 โดยฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากรทราบ เรียบร้อยแล้ว
4) การติดตามฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้จัดทาแล้ว เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีประกาศกรมศุลกากร
ที่ 44/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้าเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติสินค้านาเข้ าและส่งออก ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้ ผู้ป ระกอบการในการแสดงรหั สสถิ ติ
ในใบขนสิ นค้ า เพื่ อ ผ่า นพิ ธีก ารศุล กากรให้ มีค วามชัด เจนยิ่ง ขึ้ น คณะท างานฯ จึ งมี ม ติให้ มี ก ารทบทวน
ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)
ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับพิกัดฯ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศกรมฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งดาเนินการเผยแพร่
ทาง Intranet และ Internet เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

เรื่องที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา 4.1 ยกระดับการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร
4.1.1 โครงการศึกษาแนวทางในการนาการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากรมาประยุกต์ใช้
ในกรมศุลกากร

0.7
เท่ากับ
เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา 4.2 สร้างมาตรฐาน ในการพิจารณาด้านพิกัดอัตราศุลกากรและถิ่นกาเนิด
4.2.1 โครงการจัดทาฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องกากัด
พร้อมพิกัดรหัสสถิติปี 2017

2.5
เท่ากับ
เป้าหมาย

กพก.
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กมพ.

รายงานผลการศึกษา และ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล สาหรับการประเมิน
ราคาศุลกากร

ดาเนินการ ดังนี้
1. กมพ. จัดทาหนังสือเสนอกรมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากร
ด้วย Digital Big Data ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง โดยกรมฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะทางาน
ดังกล่าว ตามคาสั่งกรมศุลกากรที่ 532/2563 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563
2. จัดทาระบบและอบรมการใช้โปรแกรม Python และ Power BI แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บ วิเคราะห์ และคัดกรองข้อมูลราคาสินค้านาเข้า โดยนาร่องกับสินค้าประเภทไวน์
3.. จัดทาระบบและอบรมการใช้โปรแกรม Python และ Power BI แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อนามาในการพัฒนา
ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลราคาสินค้านาเข้ากับสินค้ากลุ่มเป้าหมายประเภทไวน์และรถยนต์ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ตรวจปล่อยสามารถหาแนวโน้มราคาสินค้าและราคาของเหมือนหรือของคล้ายได้
4. จัดประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทา
ระบบเครื่องมือสาหรับคัดกรองข้อมูล (Data Cleansing) เพื่อจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ โดยใช้โปรแกรม
Python และ Power BI ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปหารือกับ ศทส. เพื่อหาเครื่องมือและแนวทาง
ในการดาเนินงานต่อไป
5. ฝ่ายเลขานุการฯ คณะทางานได้นาเสนอแนวทางการศึกษาเทคโนโลยี Machine Learning ของประเทศอินเดีย
เพื่อให้สามารถจัดทาช่วงราคาได้อย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่ง ขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทา
รายละเอียดความต้องการของเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อนาไปหารือกับทางศุลกากรประเทศอินเดียต่อไป
6. ฝ่ายเลขานุการฯ คณะทางานประสาน เพื่อหารือกับ ศทส. และ กบช. ถึงแนวทางในการพัฒนาระบบ
ยื่ น เอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ า นราคา ผ่ า นระบบ NSW โดยผู้ แ ทน กบช. ได้ น าเสนอระบบ Uploading
Supporting Document ซึ่ งเป็ น ระบบกลางของทุ ก หน่ ว ยงาน เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ในการแนบเอกสาร
โดยผู้ประกอบการมีหน้าที่แนบเอกสารด้วยตนเอง หากหน่วยงานใดต้องการใช้เอกสารชุดเดียวกัน ก็สามารถนา
ข้อมูลจากในระบบไปใช้ได้เลย
7. นาปัจจัยความเสี่ยงด้านราคาศุลกากรสาหรับสินค้าไวน์นาเข้า 10 รายการ เข้าสู่ระบบบริหารความเสี่ยง
เพื่อแจ้งเตือนกับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยเมื่อมีการสาแดงราคาต่าผิดปกติ โดยฝ่ายเลขานุการฯ คณะทางานได้
เสนอแนวคิดในการแนบแบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก.170) เข้าในระบบปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (TCES) เพื่อให้ผู้ประกอบการกรองข้อมูลเพื่อเป็นการรับรองตนเอง และเป็นประโยชน์กับ
การตรวจสอบข้อมูลด้านราคาศุลกากรทั้งในขณะและหลังการตรวจปล่อยของเจ้าหน้าที่
8. กมพ. จัดการประชุมพิจารณาร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกาหนด
ราคาศุลกากรในกรณีนาของเข้า เพื่อปรับปรุง แก้ไขประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับด้านราคาศุลกากร ให้มีความ
เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
ปัญหาและอุปสรรค
-

แนวทางการพัฒนา 4.3 สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านราคาศุลกากร
4.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data

3.5
เท่ากับ
เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ
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กบท.

- ร้อยละ 80 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ผ่านระบบ e-Learning

ผลการดาเนินงาน

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

3.5
เท่ากับ
เป้าหมาย

ดาเนินการ ดังนี้
1. คณะทางานฯ ดาเนินการกาหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) ทั้ง 6 ด้าน โดยอยู่ระหว่างการพิจารณา
เนื้อหาสาหรับจัดทาเป็นบทเรียน e-Learning ในระยะต่อไป
2. สวศ. กบท. อยู่ระหว่างการประสานกับบริษัทเอกชนที่รับจ้างผลิตสื่อวิดีโอแอนิเมชัน เพื่อขอให้พิจารณา
- รายงานสรุป
ผลการดาเนินการโครงการฯ รายละเอี ย ดขอบเขตของงานในการจั ด ท าเนื้ อ หาบทเรี ย นระดั บ สู ง และพิ จ ารณาเสนอราคาค่ า ใช้ จ่ า ย
เพื่อดาเนินการขอใบเสนอราคาและดาเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้า งในการจัดทาเนื้อหาบทเรียนระดับสูง
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
3. คณะกรรมการตรวจรับ ฯ ดาเนินการตรวจรับงานงวดที่ 3 และ งวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว และนาเนื้อหา
บทเรียนระดับกลาง (Intermediate) เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
4. ด าเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ า หมายข้ า ราชการบรรจุ ใหม่ ผ่ า นระบบ e-Learning ในเนื้ อ หา
ระดับพื้นฐาน คือ ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยบุ คลากรกลุ่มเป้าหมาย
ได้ศึกษาบทเรียนครบถ้วน และผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว จานวน 88 ราย ระหว่างวันที่ 15 กันยายน
- 8 ธันวาคม 2563
5. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 112 ราย ระหว่างวันที่ 22
มกราคม - 26 มีนาคม 2564 (ดาเนินการพัฒนาแล้วเสร็จ จานวน 109 ราย)
6. อยู่ระหว่างการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 4 ราย ระหว่างวันที่
23 กุมภาพันธ์ - 23 เมษายน 2564
7. สวศ. กบท. ได้กาหนดสิทธิการใช้งานให้บุคลากรกรมศุลกากรทุกรายสามารถเข้ารับการพัฒนาและศึกษา
เรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ได้
ปัญหาและอุปสรรค
บริษั ทฯ ผู้รับ จ้างได้ข อขยายเวลาการทางานเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก เป็ นระยะเวลา 45 วัน (รวมวันหยุด)
เนื่องจากยังมีเนื้อหาบางส่วนที่จาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เนื้อหามีความครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์
โดยกรมศุลกากรได้อนุมัติขยายระยะเวลาในการดาเนินการดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว
แนวทางแก้ไข
คณะทางานฯ ดาเนินการก าหนดรูป แบบเนื้อหา (Content) โดยอยู่ระหว่างดาเนินการจั ดทาเนื้อหา
บทเรียนระดับ กลางในรูปแบบวิดิโอแอนิเมชัน จานวน 24 คลิป ร่วมกับ ผู้รับ จ้าง เพื่อนาเนื้อหาบทเรีย น
เข้าสู่ระบบ e-Learning ซึ่งคาดว่าจะนาเข้าสู่ระบบฯ ได้ภายในเดือนมีนาคม 2564

17

แผนงาน/โครงการ

ระดับ
คะแนน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

5.1.2 โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ
ของกรมศุลกากร (Succession Plan)

2
เท่ากับ
เป้าหมาย

กบท.

คัดเลือกข้าราชการ
เข้าร่วมโครงการฯ

ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ ตามคาสั่งกรมศุลกากร ที่ 342/2563
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการระบบพัฒนาข้าราชการ
เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan) เพื่อพิจารณากาหนดเกณฑ์
และรายละเอียดในการดาเนินการคัดเลือกบุ คลากรเข้าสู่โครงการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2563
2. จัดทาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อรับการคัดเลื อกเข้าสู่โครงการฯ
เพื่อเสนอประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาลงนามตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ ๑/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๖ มกราคม 25๖๔ พร้อมทั้งได้จัดทาหนังสือ สวศ. กบท. ที่ กค ๐๕๑๖(๔)/๓๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม 25๖๔
เพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ดังกล่าว ให้บุคลากรของกรมศุลกากรรับทราบการรับสมัคร
อย่างทั่วถึง
3. อยู่ระหว่างดาเนินการรับสมัครบุคลากร เพื่อรับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ ในระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564
- 15 กุมภาพันธ์ 2564
4. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กาหนดการรับสมัคร ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่
โครงการฯ แต่อ ย่างใด โดยอยู่ระหว่างการจั ดทาหนังสือเพื่อ แจ้ งให้ คณะกรรมการคัดเลือ กบุ คลากรเข้า สู่
โครงการฯ รับทราบผลการรับสมัครคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ ดังกล่าว
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

5.1.3 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

3.5
เท่ากับ
เป้าหมาย

กบท.

ร้อยละ 70 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา
ตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร

ดาเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากรในระดับองค์กร เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร เพื่อกาหนดแนวทาง
การดาเนินการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0516(ก)/ว42 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่อง การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย ในการสัมมนาและฝึกอบรม และการสารวจความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นอกจากนี้ ได้ ด าเนิ น การก าหนดแนวทางพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยรูป แบบวิ ธี ก ารจั ด อบรมภายในองค์ ก ร
โดยกาหนดโครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรลงในแผนพัฒนาบุคลากรของ
กรมศุลกากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 6 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นงานศุ ล กากรส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ บ รรจุ ใหม่ (New-entry
Customs Officers Development)
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ (Professional Customs Officers Development)
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมทางศุลกากร
4. โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษกรมศุลกากร
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5. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่สาคัญในงานศุลกากร
6. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Technology Skill
for Transformation Toward Digital Organization)
2. ดาเนินการกาหนดรายละเอียดการดาเนินการและกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรฝึกอบรม
3. ดาเนินการจัดฝึกอบรม ได้แก่
1) หลักสูตรพี่อยากบอก น้องอยากเล่า แล้วเรามาร่วมกันสร้างฝันที่เป็นจริงสู่ศุลกากรมืออาชีพ
2) หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้านราคาศุลกากร รุ่นที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. การจั ด ฝึ ก อบรมโครงการพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นงานศุ ล กากรส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ บ รรจุ ใหม่
(New-entry Customs Officers Development)
5. ดาเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) โปรแกรม Microsolft Excel
และ Microsolft Power Point ระดับ Intermediate โดยมีกาหนดการฝึกอบรมในวันที่ 1 - 5 มีนาคม 2564
6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สาหรับ ของที่มีถิ่ นกาเนิดภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน” เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ใน
รูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live กลุ่มปิด
7. โครงการ/หลักสูตรที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ได้แก่ หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ประจาปี พ.ศ. 2564
ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2564 – 9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ
ปัญหาและอุปสรรค
สถานการณ์ ระบาดระลอกใหม่ ข องโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่ งผลกระทบต่ อ
การดาเนินการจัดฝึกอบรมในโครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากรสาหรับข้าราชการบรรจุใหม่
(New-entry Customs Officer Development)
แนวทางแก้ไข
ดาเนินการปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรม โดยใช้การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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คณะทางาน
ดาเนินการ
ด้าน
นวัตกรรม
ของ
กรมศุลกากร

รายงานผลการดาเนินการ
มาตรการ/แนวทางการ
เสริมสร้างบรรยากาศและ
ปลูกฝังวัฒนธรรมแห่ง
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ในองค์การ

ดาเนินการ ดังนี้
1. วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และผลการด าเนิ น การตามแนวทาง/มาตรการ เพื่ อ การเสริ ม สร้ า งบรรยากาศ
และปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การที่ผ่านมาในอดีต
2. คณะทางานฯ ได้กาหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรมแห่ งการสร้างสรรค์
นวั ต กรรมในองค์ ก ารด้ ว ยการประกวดผลงานด้ า นนวั ต กรรมรางวั ล เพชรศุ ล ก ากร ครั้ งที่ 6 ลงวั น ที่
24 กุมภาพันธ์ 2564
3. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานกับสานักงานเลขานุการกรม เพื่อเตรียมการแจ้งเวียนประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง การประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 6 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อแจ้งเวียนให้บุคลากรใน
สังกัดกรมฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับประกาศฉบับดังกล่าว ผ่านทางระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของกรมศุลกากร
4. จัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อพิจารณารายชื่อบุคคลที่เห็นควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 6 และคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร
ครั้งที่ 6 เพื่อเสนอกรมฯ พิจารณา
5. กรมฯ ได้มีคาสั่งกรมศุลกากร ที่ 129/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวด
รางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 6 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 และคาสั่งกรมศุลกากร ที่ 130/2564 เรื่อ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 6 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
6. คณะทางานฯ ดาเนินการชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนเกี่ยวกับการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร
ครั้งที่ 6 ตลอดจนแนะนาเทคนิคการเขียนผลงาน และตอบปัญหาหรือข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง “แนวทางการจัดส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 6” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ
ห้องประชุมภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

แนวทางการพัฒนา ๕.๒ สร้างนวัตกรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5.2.1 โครงการนวัตกรรมเราทาได้ (Innovation We Can)

3
เท่ากับ
เป้าหมาย
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แนวทางการพัฒนา ๕.3 เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร
5.3.1 โครงการศุลกากรคุณธรรม

2.5
เท่ากับ
เป้าหมาย

กบท.

5.3.2 โครงการปลุกจิตสานึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ

2.5
เท่ากับ
เป้าหมาย

กบท.

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน กคจ. กบท. ได้จัดทารายละเอียดแผนงานโครงการศุลกากรคุณธรรม เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร
โครงการฯ เสนอกรมฯ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยเสนอกรมฯ ตามหนังสือ ที่ กค 0516(7)/426 ลงวัน ที่ 2 ตุลาคม 2563
และแจ้งเวียนผลการดาเนินงานโครงการศุลกากรคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ทุกส่วนราชการ
รับทราบและใช้เป็นแนวทางสาหรับการดาเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการศุลกากรคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กค 0516(ก)/1298 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งดาเนินการวิเคราะห์
ข้อ มูลการดาเนิน งานโครงการฯ รวบรวมข้อ มูลและติดตามรายงานตามแผนปฏิ บัติงานโครงการฯ จาก
ผู้รับ ผิดชอบโครงการศุลกากรคุณธรรมในแต่ละส่วนราชการ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานในรอบที่ 1
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ต่อไป
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รายงานประเมินผลการดาเนิน
โครงการเสนอกรมฯ

ดาเนินการ ดังนี้
1. ดาเนิ นการโครงการสนับ สนุ นบุ คลากรที่ ข ออนุ ญ าตลาอุ ป สมบทในพระพุ ท ธศาสนา หรือ ขอ
อนุญ าต
ลาไปประกอบพิธีฮัจ ย์ โดยจั ดทาหนังสือ ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ ตาม
หนั ง สื อ ที่ กค 0516(7)/437
ลงวั น ที่ 9 ตุ ล าคม 2563 และประสานงานกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินโครงการฯ ดังกล่าว พร้อ มทั้ง แจ้ง เวีย นให้ทุก ส่ว นราชการ
สังกัดกรมศุลกากรทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0516(ก)/1166 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
2.
2. ดาเนินโครงการพระบรมราโชวาทคติธรรมและคาสอน ทาง Intranet กรมศุลกากร
- เดือนตุลาคม 2563 จานวน 20 ครั้ง
- เดือนพฤศจิกายน 2563 จานวน 19 ครั้ง
- เดือนธันวาคม 2563 จานวน 20 ครั้ง
- เดือนมกราคม 2564 จานวน 20 ครั้ง
- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จานวน 18 ครั้ง
- เดือนมีนาคม 2564 จานวน 23 ครั้ง
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-
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แผนงาน/โครงการ
5.3.3 โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์
เดิม* โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมศุลกากร

ระดับ
คะแนน
2
เท่ากับ
เป้าหมาย

หน่วยงาน
กบท.

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- มีระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดาเนินการ ดังนี้
ควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับ 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่ กคจ. และบริษัทฯ ผู้รับจ้าง ได้มีการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
เรื่องร้องเรียน
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เพื่อรายงานความคืบหน้าของการจัดทาระบบฯ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- จานวนผู้ใช้ระบบลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่ กคจ. ได้เสนอความคิดเห็นปรับแก้และพัฒนารูปแบบระบบให้เหมาะสมกับขั้นตอนการดาเนินงาน
และบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 บริษัทฯ ผู้รับจ้างได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่ กคจ. อีกครั้ง เพื่อรายงานความคืบหน้า
ของกรมศุลกากร ไม่น้อยกว่า ของการจัดทาระบบฯ
2. กคจ. และบริษัทฯ ผู้รับจ้าง ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ร้อยละ 10 ของจานวน
เพื่อ ทดลองใช้ระบบฯ โดยเจ้า หน้าที่ กคจ. ได้ทดลองระบบและเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาระบบฯ
เรื่องรับเข้าทั้งหมดต่อ
ให้เหมาะสมกับขั้นตอนการดาเนินงาน เพื่อให้บริษัทฯ ผู้รับจ้างดาเนินการแก้ไขต่อไป
ปีงบประมาณ
3. กคจ. และบริษัทฯ ผู้รับจ้าง ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เพื่อรายงานความคืบหน้าในการ
จัดทาระบบฯ และได้ให้เจ้าหน้าที่ กคจ. ได้ทดลองใช้ระบบฯ ผลจากการทดลองใช้งานระบบฯ โครงสร้างเดิม
ที่ได้มีการออกแบบไว้ แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงเสนอให้มีการ
ปรับเพิ่ม Flow การดาเนินการบางส่วน และขอให้ปรับเพิ่มการรับ – ส่งข้อมูลและเอกสารสาหรับหน่วยงาน
ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทางระบบฯ เพิ่มเติมจากที่บริษัทฯ ได้มีการออกแบบไว้ ทางบริษัทฯ ผู้รับจ้าง จึงมี
หนังสือเลขที่ 64015 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ขอขยายระยะเวลาดาเนินการตามสัญญาโครงการระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ออกไปอีก 45 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา
(วันที่ 25 มีนาคม 2564) และส่วนบริหารการพัสดุ สานักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ กค 0501(5)/291
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีหนังสือที่ กค 0516(7)/163 ลงวันที่
29 มี น าคม 2564 แจ้ งอนุ มั ติ ก ารขยายเวลาการด าเนิ น การ ตามสั ญ ญาไปยั ง ส่ ว นบริ ห ารการพั ส ดุ
สานักงานเลขานุการกรม เพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

5.3.4 โครงการเสริมสร้างเครื่องมือสาหรับการดาเนินการทางวินัย

3
เท่ากับ
เป้าหมาย

กบท.

มีฐานข้อมูลให้คณะกรรมการ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้น
ข้อมูลต่าง ๆ
ในการดาเนินการทางวินยั
และความรับผิดทางละเมิด

สวค. กบท. ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานโครงการเสริมสร้างเครื่องมือสาหรับการดาเนินการทางวินัย
(คณะเดิม) ตามคาสั่ง กบท. ที่ 80/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และรวบรวมข้อมูล กฎหมาย กฎ
ระเบียบ คาสั่งต่าง ๆ ให้เป็นระบบ เพื่อดาเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-
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แผนงาน/โครงการ
โครงการที่ต้องรายงานความคืบหน้าจนสิ้นสุดโครงการ
1. โครงการนาร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗
ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
ผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System (ACTS) Pilot Project)

ระดับ
คะแนน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

กมพ.

- ออกระเบียบปฎิบัติ/คาสั่ง
เพื่อรองรับการดาเนินการ
ตามโครงการฯ
- มีระบบศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียน

ดาเนินการ ดังนี้
1. การประชุมคณะทางาน ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563
2. กมพ. ได้ อ อกประกาศกรมศุล กากรที่ 169/2563 ลงวัน ที่ 27 ตุ ล าคม 2563 เรื่อ ง การดาเนิ น
กระบวนการทางศุลกากรสาหรับ ระบบศุล กากรผ่า นแดนอาเซี ย น (ASEAN Customs Transit System:
ACTS) และค าสั่งทั่ว ไปกรมศุลกากรที่ 24/2563 ลงวัน ที่ 27 ตุล าคม 2563 เรื่อ ง เพิ่ มเติมประมวล
ระเบี ย บปฏิบั ติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 4 ส่ว น 01 บทที่ 5 การดาเนิน กระบวนการทางศุลกากร
สาหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS)
3. เริ่มใช้ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน โดยการเดินรถจริงและดาเนินพิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
อย่างเต็มรูปแบบ (Full Live Operations) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

โครงการดาเนินการตามกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2564
2. โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรระนอง

ด่านฯ
ระนอง

โครงการดาเนินการตามกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทาการด่านศุลกากรแม่สอด
อาคารด่านพรมแดนท่าสายลวด อาคารที่พักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างประกอบ

ด่านฯ
แม่สอด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกันประชุมฯ พร้อมคณะทางานฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทาการ
ด่านศุลกากรแม่สอดฯ ดาเนินการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายแล้ว 8 งวดงาน) ได้แก่
- ครั้งที่ 1 งวดงานที่ 1 งวดงานที่ 2 และงวดงานที่ 8 จานวนเงิน 1,741,300 บาท
- ครั้งที่ 2 งวดงานที่ 6 และงวดงานที่ 9 จานวนเงิน 469,600 บาท
- ครั้งที่ 3 งวดงานที่ 10 จานวนเงิน 104,500 บาท
- ครั้งที่ 4 งวดงานที่ 3 จานวนเงิน 493,700 บาท
- ครั้งที่ 5 งวดงานที่ 4 จานวนเงิน 493,400 บาท

โครงการดาเนินการตามกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทาการด่านศุลกากรตากใบ

ด่านฯ
ตากใบ

ผลการดาเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จานวน 1 งวดงาน)
- ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 จานวน 1 งวดงาน
- ครบกาหนดสัญญาวันที่ 21 มกราคม 2564
- ผู้รับจ้างส่งมอบงานก่อนครบกาหนด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
- เบิกจ่ายเงิน จานวน 410,617 บาท ครบถ้วนตามกาหนดสัญญาจ้างแล้ว

โครงการดาเนินการตามกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2564
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แผนงาน/โครงการ
5. โครงการลานตรวจปล่อยสินค้า ด่านศุลกากรตากใบ

ระดับ
คะแนน

หน่วยงาน
ด่านฯ
ตากใบ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จานวน 1 งวดงาน)
- ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 จานวน 1 งวดงาน
- ครบกาหนดสัญญาวันที่ 21 มกราคม 2564
- ผู้รับจ้างส่งมอบงานก่อนครบกาหนด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
- เบิกจ่ายเงิน จานวน 410,617 บาท ครบถ้วนตามกาหนดสัญญาจ้างแล้ว

โครงการดาเนินการตามกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2564
6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ราชการชายแดน 1 และ 2
ด่านศุลกากรตากใบ

ด่านฯ
ตากใบ

ผลการดาเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จานวน 1 งวดงาน)
ผู้ชนะการประกวดราคาคือ นายเจะปานี อาแวเปาะจิ ระยะเวลาดาเนินการ 120 วัน จานวน 1 งวดงาน และ
วันสิ้นสุดสัญญา 14 กรกฎาคม 2563 วงเงินตามสัญญา 250,000 บาท ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงาน
ตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ ทั้งหมดจานวน 1 งวดงาน

โครงการดาเนินการตามกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563
7. โครงการปรับปรุงคูระบายน้าคอนกรีตและตะแกรงระบายน้า

ด่านฯ
ตากใบ

ผลการดาเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จานวน 1 งวดงาน)
ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 จานวน 1 งวดงาน
- ครบกาหนดสัญญาวันที่ 21 ธันวาคม 2563
- ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563
- เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน 200,000 บาท ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง 100% เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

โครงการดาเนินการตามกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส่วนวางแผนและประเมินผล
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