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ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

 เพ่ือให้การด าเนินการของกรมศุลกากรสามารถบรรลุได้ตามผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้  และเป็นไปตาม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   
กรมศุลกากรจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ขึ้น ซึ่งได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจกรมศุลกากร และสามารถเชื่อมโยงได้กับเป้าหมาย  
ตามแผนระดับ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนระดับ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  
(พ.ศ. 2560 - 2565) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รวมไปถึงนโยบายส าคัญอ่ืนๆ 
ของรัฐ อันประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/การด าเนินงานทั้งสิ้น 56 แผนงาน/โครงการ 

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑)  เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(๒)  ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส 

(๓)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

ที่จะช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของกรมศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐไว้ ดังนี้ 

เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี ๑ :  
พัฒนากระบวนงานและ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่ออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 

เพ่ือให้บริการศุลกากร 
มีความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการค้าโลก 

ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

เรื่องท่ี 3 : 
พัฒนาระบบควบคุมทาง
ศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ 
และเชื่อมโยงกัน 

เพ่ือให้การตรวจสอบ 
และควบคุมทางศุลกากร 
มีประสิทธิภาพและ 
สร้างสังคมปลอดภัย 

- สัดส่วนการตรวจพบ 
การส าแดงข้อมูลในใบขนสินค้า
ไม่ถูกต้องจากจ านวนใบขน
สินค้าที่มีการติดเงื่อนไขด้าน
การบริหารความเสี่ยงในระบบ
โปรไฟล์ขาเข้าเพ่ิมขึ้น 
- จ านวนรายการจับกุม 
ด้านการปกป้องสังคมเพ่ิมขึ้น 
ทุกปี 
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เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี 5 : 
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
และการบริหารจัดการ
องค์กร  
 
 

เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ 
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 
คุณธรรมและความสุข  
สามารถขับเคลื่อนกรม
ศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย 

- จ านวนข้อร้องเรียนลดลง 
ทุกปี 
- จ านวนบุคลากรที่มีความ 
พึงพอใจในระบบบริหาร
บุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรกรมศุลกากร
ทั้งหมด 
- จ านวนหลักสูตรที่มี 
จัดทดสอบหลังการอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

ที่จะช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันไว้ ดังนี้ 

 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เรื่องท่ี ๑ :  
พัฒนากระบวนงานและ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่ออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 

เพ่ือให้บริการศุลกากร 
มีความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการค้าโลก 
 

ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

เรื่องที่ ๒ : 
พัฒนามาตรการทางศุลกากร
และข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยง 
การค้าโลก 
 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

- จ านวนด่านศุลกากร 
ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 100 
- การด าเนินมาตรการ 
ทางศุลกากรทีส่่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศร้อยละ 100 

เรื่องท่ี 4 : 
เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดเก็บ 
ภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้การจัดเก็บภาษี
เป็นไปตามเป้าหมาย 
และสร้างความพึงพอใจ 
แก่ผู้เสียภาษี 

จ านวนภาษีศุลกากรสามารถ
จัดเก็บได้ตามเป้าหมาย 
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3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

(๑) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ีผลกระทบต่อความมั่นคง 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

ที่จะช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง ดังนี้ 

เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี 3 : 
พัฒนาระบบควบคุมทาง
ศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ 
และเชื่อมโยงกัน 

เพ่ือให้การตรวจสอบ 
และควบคุมทางศุลกากร 
มีประสิทธิภาพและ 
สร้างสังคมปลอดภัย 

- สัดส่วนการตรวจพบ 
การส าแดงข้อมูลในใบขนสินค้า
ไม่ถูกต้องจากจ านวนใบขน
สินค้าที่มีการติดเงื่อนไขด้าน
การบริหารความเสี่ยงในระบบ
โปรไฟล์ขาเข้าเพ่ิมขึ้น 
- จ านวนรายการจับกุม 
ด้านการปกป้องสังคมเพ่ิมขึ้น 
ทุกปี 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ที่จะช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของกรมศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ  
ที่ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยี  ดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนงาน และ 
การให้บริการของกรมศุลกากร ประกอบกับการพัฒนาระบบการบริหารและสมรรถนะ
บุคลากร เพ่ือให้การท างานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้มีส่วนได้สวยเสียได้มากข้ึน ดังนี้ 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี ๑ :  
พัฒนากระบวนงาน 
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ทางการค้า 

เพ่ือให้บริการศุลกากร 
มีความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการค้าโลก 

ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 



 

4 
 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี 3 : 
พัฒนาระบบควบคุมทาง
ศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ
และเชื่อมโยงกัน 

เพ่ือให้การตรวจสอบและ
ควบคุมทางศุลกากร 
มีประสิทธิภาพและ 
สร้างสังคมปลอดภัย 

- สัดส่วนการตรวจพบ 
การส าแดงข้อมูลในใบขนสินค้า
ไม่ถูกต้องจากจ านวนใบขน
สินค้าที่มีการติดเงื่อนไข 
ด้านการบริหารความเสี่ยง 
ในระบบโปรไฟล์ขาเข้าเพ่ิมขึ้น 
- จ านวนรายการจับกุมด้านการ
ปกป้องสังคมเพ่ิมขึ้นทุกปี 

เรื่องท่ี 5 : 
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
และการบริหารจัดการ
องค์กร  
 
 

เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ 
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 
คุณธรรมและความสุข  
สามารถขับเคลื่อนกรม
ศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย 

- จ านวนข้อร้องเรียนลดลง 
ทุกปี 
- จ านวนบุคลากรที่มีความ 
พึงพอใจในระบบบริหาร
บุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรกรมศุลกากร
ทั้งหมด 
- จ านวนหลักสูตรที่มี 
จัดทดสอบหลังการอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

(1) การพัฒนาบริการประชาชน 

  • แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
- ปรับวิธีการท างาน 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 กรมศุลกากรได้จัดท าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการพัฒนารูปแบบบริการ
ภาครัฐโดยมีการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในกระบวนงานของกรมศุลกากรกร และ 
เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเสนอความเห็นต่อการด าเนินงาน 
ของภาครัฐได้อย่างสะดวก ทันสถานการณ์ ดังนี้ 
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร 
- พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
- เพ่ิมขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 
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ซึ่งแนวทางการพัฒนาข้างต้นนี้ สามารถช่วยปรับเปลี่ยนงานบริการภาครัฐให้เป็น
ดิจิทัลเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ความส าเร็จของแนวทางการพัฒนาต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กฎหมาย และงบประมาณ เป็นต้น  

(2) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา  
- ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน

และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ

คุณธรรม 
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ ความสามารถสูง มีทักษะการคิด

วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
- สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ 

เป็นระบบ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
บุคลาการภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
กรมศุลกากรได้จัดท าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการสร้างและพัฒนา

บุคลากรภาครัฐให้เป็นคนเก่ง คนดี มีใจบริการ ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหาร
ก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
- พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
- เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
ซึ่งแนวทางการพัฒนาข้างต้นนี้ จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณธรรม มีความสามารถ และเป็นมืออาชีพสูง สร้างความพึงพอใจในระบบ
บริหารและความผูกพันให้กับบุคลากร ตลอดจนสามารถช่วยลดข้อร้องเรียน 
ที่เกิดขึ้นได ้

 
ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
    ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่จะช่วย

ผลักดันให้การด าเนินงานของกรมศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยการ
ส่งเสริมการพัฒนากระบวนงานศุลกากร ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  
ได้มากขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การท างานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนและ
เวลา ของระบบงานโลจิสติกส์ที่เก่ียวข้องกับกระบวนงานศุลกากร  ดังนี้ 
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 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เรื่องท่ี ๑ :  
พัฒนากระบวนงานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 

เพ่ือให้บริการศุลกากร 
มีความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการค้าโลก 

ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
(1)  โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 

• แนวทางการพัฒนา  
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่างๆ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
กรมศุลกากรได้จัดท าแนวทางการพัฒนา “ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน
ศุลกากร” อันประกอบด้วยโครงการที่ช่วยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนงานให้มีความรวดเร็วขึ้น 
บนพ้ืนฐานความเป็นไปได้ของกฎหมาย เพ่ือช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ในส่วนของ
กระบวนงานศุลกากรได้ในระดับหนึ่ง  
 

ประเด็นความม่ันคง 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
     แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ที่เก่ียวข้อง ที่จะช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 

เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี 3 : 
พัฒนาระบบควบคุมทาง
ศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ 
และเชื่อมโยงกัน 

เพ่ือให้การตรวจสอบ 
และควบคุมทางศุลกากร 
มีประสิทธิภาพและ 
สร้างสังคมปลอดภัย 

- สัดส่วนการตรวจพบ 
การส าแดงข้อมูลในใบขนสินค้า
ไม่ถูกต้องจากจ านวนใบขน
สินค้าที่มีการติดเงื่อนไขด้าน
การบริหารความเสี่ยงในระบบ
โปรไฟล์ขาเข้าเพ่ิมขึ้น 
- จ านวนรายการจับกุม 
ด้านการปกป้องสังคมเพ่ิมขึ้น 
ทุกปี 
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๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  (1)  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

 
• แนวทางการพัฒนา  

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการ
ข้อมูล การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการท างาน การส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ที่พร้อมรองรับ
ปัญหาได้ทุกรูปแบบ  

• เป้าหมายของแผนย่อย  
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ 

 • การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาการ

ตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและสร้างสังคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ดังนี้ 
- เพ่ิมขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทาง ศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูล

ข่าวสาร 
 

ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
     แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในองค์กร ตลอดจนลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่ดังนี้ 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เรื่องท่ี 5 : 
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
และการบริหารจัดการ
องค์กร  
 

 

เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ 
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 
คุณธรรมและความสุข 
สามารถขับเคลื่อนกรม
ศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย 

- จ านวนข้อร้องเรียนลดลง 
ทุกปี 
- จ านวนบุคลากรที่มีความ 
พึงพอใจในระบบบริหาร
บุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรกรมศุลกากร
ทั้งหมด 
- จ านวนหลักสูตรที่มี 
จัดทดสอบหลังการอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
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๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
      (1)  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• แนวทางการพัฒนา  
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
กรมศุลกากรได้จัดท าแนวทางการพัฒนา “เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร” 
โดยให้เน้นการเสริมสร้างจิตส านึก และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากร ที่จะส่งผลให้ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ถูกชี้มูลว่ากระท าผิด
ลดลง 

 
ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ที่จะช่วยพัฒนากฎหมายของกรมศุลกากรให้เป็นประโยชน์ต่อการอ านวยความสะดวก 
ทางการค้า ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ดังนี้ 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เรื่องท่ี ๑ :  
พัฒนากระบวนงานและ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่ออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 

เพ่ือให้บริการศุลกากร 
มีความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการค้าโลก 

ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

เรื่องที่ ๒ : 
พัฒนามาตรการทางศุลกากร
และข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยง 
การค้าโลก 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

- การด าเนินมาตรการ 
ทางศุลกากรที่ส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศร้อยละ 100 
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๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
      (1)  การพัฒนากฎหมาย 

• แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบท

และเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
- มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ 
โดยทั่วถึง  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
กรมศุลกากรได้จัดท าแนวทางการพัฒนาที่ช่วยผลักดันการด าเนินงานด้านกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับกรมศุลกากร ให้ทันสมัย สามารถช่วยแก้ไขปัญหา ข้อติดขัดที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน ไว้ดังนี้ 
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับงานศุลกากร 
- พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย 

 
ประเด็นการต่างประเทศ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล 
และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่จะช่วย

พัฒนามาตรการการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรให้เป็นประโยชน์ต่อการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ดังนี้ 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เรื่องที่ ๒ : 
พัฒนามาตรการทางศุลกากร
และข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยง 
การค้าโลก 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของ 
ประเทศ 

- การด าเนินมาตรการ 
ทางศุลกากรที่ส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศร้อยละ 100 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 (1) การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

• แนวทางการพัฒนา  
- เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล 
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• เป้าหมายของแผนย่อย 
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สากลในทุกมิติและสามารถ 
มีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
กรมศุลกากรได้แนวทางการพัฒนา “พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย”ซึ่งด าเนินการ
จัดท าข้อตกลงกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันพัฒนามาตรฐานการด าเนินการ 
ด้านศุลกากร  

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ  

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 :  บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ ชีวิต

ประชาชน 
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 :  ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 

ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 :  โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน 

มีผลสัมฤทธิ์สูง 
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 :  ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง

พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 :  ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษา

คนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 :  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไก

ป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

๒) กิจกรรม เป้าหมาย และตัวชี้วัด (ข้อมูลตามภาคผนวก)  

ด้านเศรษฐกิจ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
 - หัวข้อที่ 1 : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 

 หัวข้อย่อยท่ี 1.2 : การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) 
 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการค้า 

 - หัวข้อที่ 2 : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
 หัวข้อย่อยท่ี 2.3 : การสร้างสมดุลระดับประเทศ 
 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที ่6 การบริหารจัดเก็บภาษี 

๒) กิจกรรม เป้าหมาย และตัวชี้วัด (ข้อมูลตามภาคผนวก)  

ด้านกฎหมาย 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
 - เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 : มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้าง

ความเป็นธรรมในสังคม 
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- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 :  มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่าง
กฎหมายที่มีความส าคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่าง
กฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 :  มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจ
กฎหมายได้ง่าย รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลของกฎหมาย ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย หรือ
การตีความกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 8 :  ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชา
กฎหมาย เพ่ือพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี 

- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เ พ่ือสนับสนุน 
ให้ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและ
ขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ 

- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 : มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒) กิจกรรม เป้าหมาย และตัวชี้วัด (ข้อมูลตามภาคผนวก)  

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
 - เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ด้านการป้องปราบ (1) 
 - เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ด้านการปราบปราม (1) 

๒) กิจกรรม เป้าหมาย และตัวชี้วัด (ข้อมูลตามภาคผนวก)  
 
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ที่  
5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน

เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุน
ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

๒) เป้าหมายรวมที ่ 
(หลัก) 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  
(รอง) 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  

๓) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 ๔) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(4.1)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
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 5) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(4.1)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่

บริเวณชายแดน 
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมและอ านวยความ

สะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ - 
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ - 
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ - 
๔) ตัวชี้วัด - 
๕) กลยุทธ์ – 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจ้าของแผน).....  (ไม่มี) 

ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส่วนราชการ  
กรมศุลกากร 

๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
 องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยง

การค้าโลก 

๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ 
 ๑. อ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
 ๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ 
 ๓. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร 
 4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องพัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า 

๑) เป้าหมาย 
เพ่ือให้บริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการค้า
โลก 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
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 ๓) แนวทางการพัฒนา 
(๓.๑)  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร 
(๓.๒)  พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
(๓.๓)  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับงานศุลกากร 

๔) แผนงาน/โครงการ  
(๔.๑)  โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้บริการแบบ  B2G 

ผ่าน NSW 
(๔.๒)  โครงการระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเ พ่ือน าเข้า -ส่งออกสินค้าเกษตร 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวผ่านระบบ NSW 
(๔.๓)  แผนงานศึกษาให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service)   

- โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service)  
ทางไปรษณีย ์

- โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service)  
ทางอากาศยาน 

- โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ e-Commerce 
(Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP) 

(๔.4)  โครงการน าร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ ภายใต้กรอบความ
ตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN 
Customs Transit System (ACTS) Pilot Project) 

(๔.5)  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับอาคารใหม่
ของด่านศุลกากรและเพ่ิมเติมให้กับหน่วยงาน 

(๔.6)  โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) 
(๔.7)  โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร 
(๔.8)  โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
(๔.9)  โครงการจัดท าภาพยนตร์สั้น (Clip)  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจ 

กรมศุลกากร 
(๔.10)  โครงการสัมมนาเชิ งปฏิบัติการการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ด้วยตนเอง  

(Self-Certification System โครงการที่ 1 และ 2) ของอาเซียน 
 

๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องพัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริม
การค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

๑) เป้าหมาย 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
- จ านวนด่านศุลกากรท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 100 
- การด าเนินมาตรการทางศุลกากรที่ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร้อยละ 100  

๓) แนวทางการพัฒนา 
  (๓.๑)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  (๓.๒)  พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย 

 (๓.๓)  พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 
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๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 

(๔.๑)  แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร (15 โครงการ) 
(๔.๒)  โครงการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าระดับภูมิภาค (Regional 

MRA of AEOs) 
(๔.3)  โครงการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการน า

ของเสียอันตรายเข้ามาทิ้งค้างไว้ในราชอาณาจักร 
(๔.4)  โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายศุลกากร 
(๔.5)  โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ กรมศุลกากร (Customs Cloud 

Data Sharing Systems) 
 

๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 

๑) เป้าหมาย 
เพ่ือให้การตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพและสร้างสังคมปลอดภัย 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
- สัดส่วนการตรวจพบการส าแดงข้อมูลในใบขนสินค้าไม่ถูกต้องจากจ านวนใบขนสินค้า 

ที่มีการติดเงื่อนไขด้านการบริหารความเสี่ยงในระบบโปรไฟล์ขาเข้าเพ่ิมขึ้น 
- จ านวนรายการจับกุมด้านการปกป้องสังคมเพ่ิมข้ึนทุกปี 

๓) แนวทางการพัฒนา 
 (๓.๑)  เพ่ิมขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  (๓.๒)  พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 
 (๓.๓)  เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 

๔) แผนงาน/โครงการ 

(๔.๑)  แผนงานน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร 
- โครงการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี 

e-Lock 
(๔.๒)  โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง  

x-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 
(๔.3)  โครงการน าระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: 

PNR) มาใช้ในงานศุลกากร 
(๔.4)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile ส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากร 
(๔.5)  โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากรด้านความร่วมมือระหว่าง

ป ร ะ เ ท ศ  ( Cooperation on Information Exchange in Customs Matters 
Project) 

(๔.6)  โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security) 
 

๓.๒.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๑) เป้าหมาย 
เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เสียภาษ ี
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๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
- จ านวนภาษีศุลกากรสามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมาย 

๓) แนวทางการพัฒนา 
  (๓.๑)  ยกระดับการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร 

 (๓.๒)  สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านพิกัดอัตราศุลกากรและถิ่นก าเนิด 
 (๓.๓)  สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านราคาศุลกากร 

๔) แผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน 

(๔.๑)  โครงการศึกษาแนวทางในการน าการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากรมาประยุกต์ ใช้ 
ในกรมศุลกากร 

(๔.2)  โครงการจัดท าฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องก ากัดพร้อมพิกัดรหัสสถิติปี 2017 
(๔.3)  โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพ่ือการเจรจาและปรับปรุงกฎเฉพาะ

รายสินค้า (PSRs) 
(๔.4)  โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data 
 

๓.๒.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 

๑) เป้าหมาย 
เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและความสุข สามารถ
ขับเคลื่อนกรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
- จ านวนข้อร้องเรียนลดลงทุกปี 
- จ านวนบุคลากรที่มีความพึงพอใจในระบบบริหารบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

ของบุคลากรกรมศุลกากรทั้งหมด 
- จ านวนหลักสูตรที่มีจัดทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

๓) แนวทางการพัฒนา 
  (๓.๑)  ยกระดับการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร 

(๓.๒)  สร้างมาตรฐาน ในการพิจารณาด้านพิกัดอัตราศุลกากรและถิ่นก าเนิด 
 (๓.๓)  สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านราคาศุลกากร 

๔) แผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน 

(๔.๑)  โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที3่) 
(๔.๒)  โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมศุลกากร 
(๔.3)  โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพ่ือความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรม

ศุลกากร (Succession Plan)  
(๔.4)  โครงการการวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร Customs 

Knowledge Test : CK Test 
(๔.5)  โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากร 

(Customs Talent Management)  
(๔.6)  แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
(๔.7)  โครงการสร้างแรงดึงดูดคนดีคนเก่งมาสมัครงานโดยการพัฒนาจุดเด่นของส่วน

ราชการและหน่วยงานของรัฐ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
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(๔.8)  โครงการนวัตกรรมเราท าได้ (Innovation We Can) 
(๔.9)  แผนการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในภายใต้แผนปฏิรูป ประเทศด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
(๔.10)  โครงการคนดีศรีศุลกากร 
(๔.11)  โครงการระฆังศุลกากร 
(๔.12)  โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การด าเนินการทางวินัยและความ รับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที ่
(๔.13)  โครงการศุลกากรคุณธรรม 
(๔.14) โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ วิธีการเสริมสร้ าง พัฒนา 

ให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระท าผิดวินัย 
(๔.15)  โครงการปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
(๔.16)  โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง 
(๔.17)  โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมศุลกากร 
(๔.18)  โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และวินัยข้าราชการ” หัวข้อ 

“Be Proud” และ “Ethics Boosting” 
(๔.19)  โครงการเสริมสร้างเครื่องมือส าหรับการด าเนินการทางวินัย 
(๔.20)  โครงการจัดท าคู่มือประชาชน 
(๔.21) โครงการศึกษาการก าหนดสินบนและเงินรางวัลเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 

 

 



ภาคผนวก 
 

17 
 

กิจกรรม เป้าหมาย และตวัชี้วัดภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏบิัตริาชการกรมศุลกากร 

ล าดับ 
กิจกรรม 

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1 จัดเตรียมความพร้อมในการให้
ค าปรกึษาทั้งด้านทรัพยากรด้าน
การจัดบริการ และด้านเทคโนโลย ี

ให้ประชาชนได้รับข้อมูลค าปรึกษา
จากหน่วยงานของรัฐ ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทาง 
ที่เหมาะสม 

- จ านวนหน่วยงานที่มีช่องทาง 
ให้ข้อมูล/ค าปรึกษาแก่ประชาชน 

- ปริมาณการให้ข้อมูล/ค าปรึกษา 
แก่ประชาชน 

2 ปรับปรุงกระบวนการและ 
ลดขั้นตอนการใหบ้ริการที่กระทบ
ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ 
ของประชาชน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและ สร้างความพึงพอใจ            
แก่ผู้รับบริการ 

หน่วยงานภาครัฐ มีแผนการ
ปรับปรุงการให้บริการประชาชน 

- จ านวนระบบ /กระบวนการบริการ
ประชาชนได้รับการปรับปรุง 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อกระบวนการให้บริการที่มีผล 
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 

3 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับ 
การให้บริการที่กระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชน
โดยเป็นระบบที่รองรับ 
การเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จได้ 

หน่วยงานภาครัฐมีระบบดิจิทัล 
เพ่ือรองรับการให้บริการ 

จ านวนระบบการให้บริการประชาชน 
ที่ส าคัญของหน่วยงานมีการน าระบบ
ดิจิทัลเข้าไปใช้ 

4 ด าเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อติดขัด
ในการบริการประชาชน เช่น 
แก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
การอนุมัติอนุญาต 

หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ 
(ถ้ามี) 

จ านวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการให้บริการประชาชนได้รับ 
การปรับปรุงแก้ไข 

 

5 สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน  
เช่น การประชาสัมพันธ์ 
การสร้างแรงจูงใจ (Incentives)  
ให้ประชาชนขอรับบริการภาครัฐ
ผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน  
การสร้างความมั่นคงปลอดภัย 
ของการให้บริการให้ประชาชน
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น เป็นต้น 

ประชาชนได้รับบริการ 
แบบเบ็ดเสร็จและมีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการในระดับสูงขึ้น 
 

- ปริมาณการขออนุมัติ/อนุญาต 
แบบเบ็ดเสร็จ 

- ระดับความพึงพอใจในการ 
ขออนุมัติ/อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ 

6 พัฒนาและให้บริการระบบ 
การยืนยันตัวบุคคลด้วยช่องทาง
ดิจิทัล (Digital Identity) 

มีระบบการยืนยันตัวบุคคลด้วย
ช่องทางดิจิทัล (Digital Identity) 
รองรับการยืนยันตัวตนของบุคคล

จ านวนระบบดิจิทัลส าคัญที่อยู่ 
บนแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานระดับ
คุณภาพการให้บริการแพลตฟอร์ม
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7 ปรับปรุงกฎหมายให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถน าโครงสร้าง
พ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัลไปใช้ในการ
พัฒนาและให้บริการแบบดิจิทัล 
เช่น 
1) ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ 
ใช้ข้อมูลดิจิทัลที่เชื่อมโยงได้จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร ข้อมูลทะเบียน
นิติบุคคล ข้อมูลวุฒิการศึกษา 
แทนการขอส าเนาเอกสาร
ดังกล่าวจากผู้ขอรับบริการ 
2) ให้ผู้ขอรับบริการสามารถ
ยืนยันตัวตนด้วยช่องทางดิจิทัล 
(Digital Identification) และ
ได้รับการบริการต่างๆ จากรัฐ
เทียบเท่ากับการติดต่อราชการ
ด้วยตนเองหรือด้วยการมอบ
อ านาจ เช่น การเข้าถึงข้อมูล  
การขออนุมัติอนุญาต เป็นต้น 
3) ให้ผู้ขอรับบริการสามารถ 
ช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ  
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ดว้ยช่องทาง
ดิจิทัลได้ 

และนิติบุคคลแบบออนไลน์  
ให้สามารถท าธุรกรรมได้อย่าง
ปลอดภัย ทดแทนการลงนาม 
ในเอกสาร และไม่ต้องไปที่
หน่วยงานผู้ให้บริการ 

บริการพื้นฐาน 

8 พัฒนาและให้บริการระบบ 
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-Payment) 

ระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (National  
e-Payment) เพ่ือรองรับการช าระ
เงินทาอิเล็กทรอนิกส์ให้ ประชาชน
สามารถช าระค่าธรรมเนียมในการ
ขออนุมัติอนุญาตผ่านช่องทาง 
ที่หลากหลายได้โดยสะดวก 

จ านวนระบบดิจิทัลส าคัญที่อยู่ 
บนแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานระดับ
คุณภาพ การให้บริการแพลตฟอร์ม
บริการพื้นฐาน 

9 พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัล 
เพ่ือรองรับท างานตามภารกิจ
เฉพาะของหน่วยงาน 

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
ด าเนินงานตามภารกิจได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้งาน 

- จ านวนระบบดิจิทัล ที่น ามาใช้ 
ในภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 

- จ านวนระบบดิจิทัลที่น ามาใช้ 
ในงานพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
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10 พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัล 
เพ่ือรองรับงานพ้ืนฐานของ
หน่วยงาน เช่น งานสารบรรณ  
งานแผนและงบประมาณ  
งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เป็นต้น 

เป้าหมายแผนงานที่ 1 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
ด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 

- จ านวนระบบดิจิทัลที่น ามาใช้ 
ในภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 

- จ านวนระบบดิจิทัลทีน่ ามาใช้ 
ในงานพ้ืนฐานของหน่วยงาน 

11 จัดท าชุดข้อมูลส าคัญของ
หน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
โดยเฉพาะข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 
- ข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้องกับ
บริการที่กระทบต่อชีวิตและ 
ความเป็นอยู่ของประชาชน หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน 
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับงาน
สนับสนุน เช่น งานสารบรรณ 
งานแผนและงบประมาณงานพัสดุ 
ข้อมูลก าลังคนภาครัฐ เป็นต้น 

- หน่วยงานภาครัฐมีการจัดท า
ข้อมูลส าคัญตามมาตรฐาน 
ทีก่ าหนดและเชื่อมโยงข้อมูล 
กับหน่วยงานภายนอกได้ 
- หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลส าคัญ
ที่ใช้ในการตัดสินใจและการจัด
อันดับของประเทศในด้านต่างๆ 
 

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่มีข้อมูลส าคัญร้อยละความส าเร็จ  
ของการจัดท าข้อมูลส าคัญและจ าเป็น
ของประเทศ (National Datasets) 

12 เชื่อมโยงข้อมูลส าคัญของตน 
เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ
เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจ และ 
การบริหารราชการแผ่นดิน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย ส าหรับใช ้
ในการตัดสินใจและการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล 

13 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ 
เอกชน และประชาชน 
(Collaboration) 

- มีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชน
รับทราบเพ่ือสร้างความโปร่งใส     
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
(Open Government) 
- มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการน าไปใช้
พัฒนาต่อยอด 

- 

14 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ 
ในด้านการบริหารจัดการข้อมูล 
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 

บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะ 
ด้านการบริหารจัดการข้อมูล 
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
 

จ านวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะด้านข้อมูล 
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15 การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริการภาครัฐ (Service Reform) 
- การน าเข้า และส่งออก  
ของกรมศุลกากร 

 ความส าเร็จของการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
(Service Reform) 
 

16 สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม 
 และอุดมการณ์ส าหรับ 
การเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่
อย่างต่อเนื่อง 
· จัดหลักสูตรผู้น าคุณธรรม 
ที่เป็นตัวอย่าง 
· จัดกิจกรรมที่เน้นการ
เปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรม  
ที่เป็นรูปธรรม 

- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีค่านิยมและอุดมการณ์ท่ีกล้า
ยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง
แยกผลประโยชน์ส่วนตนออก
จากประโยชน์สาธารณะ 
 และด ารงตนตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เจ้าหน้าที่ของรัฐมีกระบวนทัศน์
ใหม่ (New Paradigm) และ 
มีจิตวิญญาณการเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ 
(Public Entrepreneurial 
Spirit) 

- มีกลไกและมาตรการคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่จากการใช้อ านาจ 
ที่ไม่เป็นธรรมโดยผู้บังคับบัญชา 

 

- ส่วนราชการมีกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์ 
ส าหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
ยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง 

- ระดับความพึงพอใจ/ความเชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐ/หน่วยงานภาครัฐสูงขึ้น 

- ร้อยละของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ของรัฐที่มีความเข้าใจและแยก
ประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์
ส่วนรวมได้ 

- จ านวนหน่วยงานภาครัฐ รวมจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
องค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บท
คุณธรรมแห่งชาติ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับสินบน 
จากธุรกิจและประชาชนลดลง 

17 สร้างแรงดึงดูดคนดีคนเก่ง 
มาสมัครงานโดยการพัฒนา
จุดเด่นของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือสร้าง 
แรงบันดาลใจ (Inspiration) 

ส่วนราชการมีการพัฒนาจุดแข็ง 
ให้เป็นแรงดึงดูดและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับผู้สมัครงาน 

- จ านวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าปฏิบัติงาน
ในส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ 
- มีแผนงานการพัฒนาจุดแข็งและ
แรงจูงใจเพ่ือดึงดูดผู้สมัครงาน 
 

18 จัดท าระบบการบริหารโครงการ
งานก่อสร้าง 
 

มีระบบดิจิทัลส าหรับติดตาม 
ควบคุม และดูแลโครงการงาน
ก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
ภาระผูกพันตามสัญญา 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
ดิจิทัลส าหรับติดตาม ควบคุม และ
ดูแลโครงการงานก่อสร้าง 

19 หน่วยงานภาครัฐสามารถ
เชื่อมโยงระบบข้อมูลของ
หน่วยงานตน และระบบ 
ของกรมบัญชีกลาง เพื่อใช้ 
ในการติดตามการด าเนินงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จ านวนหน่วยงานของรัฐที่สามารถ
เชื่อมโยงระบบข้อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ้างของตนกับระบบของ
กรมบัญชีกลาง 
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กิจกรรม เป้าหมาย และตวัชี้วัดภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏบิัตริาชการกรมศุลกากร 

 

ล าดับ 
กิจกรรม 

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

1 อ านวยความสะดวกในการค้า
ระหว่างไทยและ CLMV/ ASEAN : 

๑. เพ่ือลดขั้นตอน/เวลาที่ใช้ 
ในกระบวนการศุลกากร และ
อ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้ประกอบการที่ท าการค้า 
ในภูมิภาค 

๒. เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจ 
ให้ผู้บริโภคต่อสินค้าท่ีผลิต 
ในภูมิภาค 

๓. ลดอุปสรรคในการขนส่งสินค้า
และวัตถุดิบระหว่างแหล่งผลิต
ต่างๆ ในไทยและ CLMV  
เพ่ือให้เอ้ือต่อการสร้างห่วงโซ่
มูลค่าในภูมิภาค 

๑. เพ่ือลดขั้นตอน/เวลาที่ใช้ 
ในกระบวนการศุลกากร และอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้ประกอบการ 
ที่ท าการค้าในภูมิภาค 

๒. เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้ผู้บริโภค 
ต่อสินค้าท่ีผลิตในภูมิภาค 

๓. ลดอุปสรรคในการขนส่งสินค้า 
และวัตถุดิบระหว่างแหล่งผลิตต่างๆ 
ในไทยและ CLMV เพ่ือให้เอ้ือ 
ต่อการสร้างห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค 

- Customs Express Lane : จัดท า
ช่องทางเคลื่อนย้ายสินค้าที่รวดเร็ว 
ส าหรับผู้ประกอบการที่มีประวัติดี   

 - จัดท า One-Stop Service 
ส าหรับการขอใบอนุญาต 

2 การอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสีย
ภาษีด้วยระบบดิจิทัล : การน าระบบ
ดิจิทัลมาใช้เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผู้เสียภาษี 

ต้นทุนของผู้เสียภาษี (Total Tax 
Time and Total Tax 
Payments) ในรายงาน Paying 
Taxes ลดลง 

ต้นทุนของผู้เสียภาษี (Total Tax Time 
and Total Tax Payments) 
 ในรายงาน Paying Taxes ลดลง 
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กิจกรรม เป้าหมาย และตวัชี้วัดภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏบิัตริาชการกรมศุลกากร 

 

ล าดับ 
กิจกรรม 

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1 ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้ 
การจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการ
ที่ยังไม่อยู่ในระบบภาษีหรือยัง
เสียภาษีไม่ถูกต้อง มีความรัดกุม
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
โดยเน้นการก ากับดูแลและ 
การตรวจสอบผู้ประกอบการ 
ที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
ประกอบธุรกิจและผู้ประกอบการ
ที่จ่ายค่าสินค้าหรือค่าบริการ
ให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ
ในต่างประเทศ 

สร้างระบบการประเมินภาษี 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิด 
ความเสมอภาคทางภาษี 
และเป็นธรรม 

มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2 ให้กระทรวงการคลังด าเนินการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบและพัฒนาระบบ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต 
และกรมศุลกากร เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการก ากับดูแล
และตรวจสอบการจัดเก็บ 
และการขอคืนภาษี รวมถึง 
ให้มีการตั้งคณะท างานร่วม
ประกอบด้วยผู้แทนจาก
หนว่ยงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ 
การจัดเก็บรายได้ (กรมสรรพากร  
กรมสรรพสามิต และ 
กรมศุลกากร) และหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน
อย่างบูรณาการในการก ากับ 
ดูแลและตรวจสอบการเสียภาษี
ของผู้ประกอบการ ทั้งนี้  
โดยด าเนินการประสานงาน
ร่วมกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อให้ 
การด าเนินการจัดท าระบบ

สร้างระบบการประเมินภาษี 
ที่มีประสิทธิภาพและสร้าง
ฐานข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีถูกต้อง 

มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานจัดเก็บภาษีต่างๆ 
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ล าดับ 
กิจกรรม 

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

แลกเปลี่ยนข้อมูลและการก ากับ
ดูแลตรวจสอบการเสียภาษี
ครอบคลุมถึงภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ด้วย 

3 ให้หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการ
ตามกฎหมายจัดให้มีช่องทาง  
ให้ประชาชนทั่วไปหรือกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสะท้อน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมาย รวมทั้งมีหน้าที่ 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกิดจาก 
การบังคับใช้กฎหมาย 

เพ่ือให้มีช่องทางในการสะท้อน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับ 
ใช้กฎหมาย 

หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการตาม
กฎหมาย จัดให้มีช่องทางให้ประชาชน
ทั่วไปหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
สะท้อนปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการบังคับ
ใช้กฎหมาย 

4 ให้หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการ
ตามกฎหมาย จัดท ารายงาน
ประมวลความคิดเห็นของ
ประชาชนทั่วไปหรือกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมาย 
ตลอดจนปัญหาที่เกิดข้ึนจากการ
บังคับใช้กฎหมาย เสนอรัฐมนตรี 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
เพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการ 
ทุก 1 ปี และเก็บรวบรวม 
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และ
รายงานการทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมาย 

เพ่ือให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้
กฎหมาย 

ร้อยละของกฎหมายที่มีการจัดท า
รายงานประมวลความคิดเห็น 
ของประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และเสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการ 
ตามกฎหมาย 
 

5 2.2 ให้หนว่ยงานของรัฐทีจ่ะจัดท า
ร่างกฎหมายทีม่ีผลกระทบต่อ
ประชาชน จัดให้มีการแถลงข่าว
หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบเป็นการทั่วไป พร้อม
ทั้งจัดท าสรุปประเด็นปัญหาหรือ 
ความจ าเป็นที่ต้องมีกฎหมาย 
ตลอดจนสรุปหลักการและเหตุผล
ของร่างกฎหมายที่ประสงค์จะ
จัดท าขึ้น เพื่อประกอบการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน 
หรือผู้เกี่ยวข้องก่อนการจัดท า 
ร่างกฎหมาย 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
เพ่ือประกอบ การแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
และเข้าใจได้ง่าย และเพ่ือให้ 
การรับฟังความคิดเห็นเป็นไป 
อย่างมปีระสิทธิภาพ และ 
ตรงประเด็น 
 

ร้อยละของการจัดท า ร่างกฎหมาย 
ที่มีการให้สรุปข้อมูลและเผยแพร่ 
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน และ
สามารถเข้าใจได้ง่าย 
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ล าดับ 
กิจกรรม 

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

6 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงาน
ผลการรับฟังความคิดเห็น 
ตามข้อ 2.2 และน าผลดังกล่าว 
มาประกอบการจัดท าร่าง 
กฎหมายร่างแรก โดยต้องแสดง 
ให้เห็นว่าได้น าความเห็น 
ของประชาชนไปประกอบ 
การพิจารณาจัดท าร่างในส่วนใด 
พร้อมอธิบายเหตุผลในการ
พิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
ให้ชัดเจน 

เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้และ 
ให้ข้อมูลถึงเหตุผลในการพิจารณา
จัดท าร่างกฎหมาย 
 

ร้อยละของการจัดท าร่างกฎหมาย 
ที่มีการด าเนินการตามที่ก าหนด 

7 ให้หน่วยงานของรัฐน าร่าง
กฎหมายที่จัดท าเสร็จสมบูรณ์
แล้ว พร้อมทั้งสรุปความเห็น 
ของประชาชนหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง จัดท าเป็นรายงาน 
รวมไว้กับค าอธิบายประกอบ 
ร่างกฎหมายโดยมีรายละเอียด
ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายก าหนด โดยอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
จ านวนประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้อง
ที่ร่วมแสดงความคิด ประเด็น
ความคิดเห็นที่น ามาประกอบ 
การพิจารณาปรับปรุงร่าง
กฎหมายและเหตุผลประกอบ 
การด าเนินการ ฯลฯ เพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับน าไปประกอบ 
การพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

เพ่ือให้มีข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาร่างกฎหมาย 
อย่างครบถ้วน 

 

ร้อยละของร่างกฎหมายที่มีการแสดง
ข้อมูลตามที่ก าหนดครบถ้วน 

8 ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด าเนินการเสนอ
แผนปฏิบัติการตามแผนปฏิรูป 
ในการจัดท าฐานข้อมูล 
ของกฎหมาย โดยก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินการ 
รวบรวบรวมกฎหมาย กฎ 

เพ่ือให้ฐานข้อมูลกฎหมายมีข้อมูล
ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

มีการเสนอแผนปฏิบัติการตามแผน
ปฏิรูปภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
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ล าดับ 
กิจกรรม 

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึง 
ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย และ
ความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ 
ซึ่งวางระเบียบแบบแผนในการ
ปฏิบัติราชการและการตีความ
กฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อ
ประชาชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ให้ครบถ้วนและจัดหมวดหมู่ 
เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล โดยให้เสนอ 
แผนดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบด้วย 
 

9 ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็น 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
หรือผู้บังคับใช้กฎหมายมีหน้าที่
ในการให้ความรู้ทางกฎหมาย 
ในส่วนที่ตนรับผิดชอบให้แก่
ประชาชน โดยให้ด าเนินการ  
(1) จัดบุคลากรที่มีความรู้ 
ตอบปัญหาให้แก่ประชาชน 
ผู้มาติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ 
เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ให้ประชาชนสามารถปฏิบัติ 
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
(2) จัดให้มีการอบรมความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่ตน
รับผิดชอบให้แก่ประชาชน 
เป็นการทั่วไปไม่น้อยกว่า 
สองครั้งต่อปี  
(3) จัดรูปแบบการน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับตัวบทกฎหมายที่ง่ายต่อ
การท าความเข้าใจของประชาชน
ทั่วไป เช่น การจัดท าอินโฟ
กราฟิก (infographic) การท า
คู่มือค าอธิบายสาระส าคัญของ
กฎหมายโดยการใช้ภาษา 
ที่เข้าใจได้โดยง่าย เป็นต้น 
 

เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
ให้แก่ประชาชนโดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง 

(1) มีการจัดบุคลากรที่ท าหน้าที่ตอบ
ปัญหาให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ 
(2) มีการจัดอบรมดังกล่าวสองครั้ง 
ต่อปี 
(3) การจัดท าอินโฟกราฟิก 
(infographic) การท าคู่มือค าอธิบาย
สาระส าคัญของกฎหมายที่ครอบคลุม
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ของหน่วยงานผู้รักษาการตามกฎหมาย 
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ล าดับ 
กิจกรรม 

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

10 จัดท าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่าย
เชื่อมโยงในลักษณะของระบบ
กลางที่สามารถเชื่อมข้อมูลได้ 
เพ่ือรองรับระบบฐานข้อมูลกลาง
ทางกฎหมายของประเทศ 

มีระบบฐานข้อมูลกฎหมายกลาง
ของประเทศท่ีใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับ 
ระบบฐานข้อมูลกลางทางกฎหมาย 
ของประเทศ โดยมีการดูแลรักษา 
ระบบอย่างต่อเนื่อง 

11 หน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ 
จัดให้มีหลักสูตรอบรม ให้ความรู้
ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ 
ความเข้าใจกฎหมาย รวมทั้ง 
ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 
แก่ประชาชนผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
กฎหมาย และมีความรู้ 
ทางด้านกฎหมายผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) หลักสูตรอบรมให้ความรู้ 
ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน  
2) การให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 
แก่ประชาชนผ่านทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

12 มีการก าหนดกลไกให้ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับ
ดูแล และบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย พิจารณา 
ให้มีการน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ใน
ด าเนินการเพ่ือให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้มีการน าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการด าเนินการเพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับ 
ใช้กฎหมาย 

ข้อเสนอที่เหมาะสมในการน าเครื่องมือ
หรือเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้การบังคับ
ใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ  
 

13 พิจารณาศึกษาบทบัญญัติที่มี 
การก าหนดสินบนและเงินรางวัล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
ในการจับกุมด าเนินคดี เพื่อให้มี
การยกเลิกหรือปรับปรุงรางวัล 
น าจับที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในกฎหมายต่างๆ   

เพ่ือพิจารณาแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการยกเลิกหรือ
ปรับปรุงรางวัลน าจับที่ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือป้องกัน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น และเพ่ือให้ 
การบังคับใช้กฎหมายเป็นไป 
อย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอเกี่ยวกับการยกเลิกหรือ
ปรับปรุงรางวัลน าจับที่ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในกฎหมายต่าง ๆ 
 

 

14 ก าหนดให้มีการหารือและรับฟัง
ความคิดเห็นหน่วยงานของรัฐ 
ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือ 
กฎฉบับต่างๆ รวมทั้งประชาชน
ทั่วไป เพื่อจัดท ารายงานประมวล 
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตามกฎหมายฉบับต่างๆ 

เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหา 
ที่เกิดขึ้น และมีข้อมูลส าหรับ
พิจารณาแก้ไขปรับปรุง 

รายงานการรับฟังความคิดเห็น 
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ล าดับ 
กิจกรรม 

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ตลอดจนปัญหาที่เกิดข้ึนจาก 
การบังคับใช้กฎหมาย เสนอให้
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ภาคผนวก 
 

28 
 

กิจกรรม เป้าหมาย และตัวชี้วัดภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร 

 

ล าดับ 
กิจกรรม 

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1 ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรม 
เพ่ือเชิญชวนให้ข้าราชการน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวิต 

เพ่ือเชิญชวนให้ข้าราชการ 
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลักในการครองตนจน
เป็นวิถีชีวิตซึ่งจะช่วยให้
ข้าราชการ ลดความโลภ 
อันเป็นต้นเหตุของการทุจริต 

มีกิจกรรมเกิดข้ึน 

2 การบริหารงานภาครัฐต้องมี 
การก าหนดคุณสมบัติประจ า
ต าแหน่ง (Job Specification) 

เพ่ือใช้ในการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง รวมถึง
ก าหนดเส้นทางการรับราชการ 
(Career Path) การสืบทอดงาน 
(Succession Planning) ในการ
เข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
ที่ชัดเจน เปิดเผย และตรวจสอบ
ได้จาประชาชน โดยต้องมีการ
บันทึกคุณสมบัติและเหตุผล 
ในการสรรหาหรือการคัดเลือก 
ที่เป็นรูปธรรมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ได้แก่ ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรม  
ในอดีต ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้บริหารต้องไม่เป็นผู้ที่เคย 
ถูกลงโทษทางวินัยและจริยธรรม 
แม้ว่าได้รับการล้างมลทินก็ตาม 
และผ่านเกณฑ์ประเมิน 
“สัตบุรุษ” ตามท่ีทางราชการ
ก าหนด รวมถึงต้องไม่อยู่ใน 
ความผูกพันแห่งอาณัติมอบหมาย 
หรือความครอบง าใดๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
ของปวงชนชาวไทย โดยปราศจาก
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 

มีระบบเกิดข้ึน 
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ล าดับ 
กิจกรรม 

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

3 ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity) 
โดยเน้นความซื่อตรง ต่อหน้าที่ 
(ซื่อสัตย์สุจริต วิริยะอุตสาหะ 
ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
อย่างดีที่สุด) และซื่อตรงต่อ
ประชาชน 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้แก่ พอประมาณ มีเหตุมีผล 
และมีภูมิคุ้มกัน ด้วยเงื่อนไข
ความรู้ควบคู่คุณธรรมเพ่ือ 
ลดความโลภมาประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิตจนเป็นวิถีชีวิต 

มีระบบเกิดข้ึน 

4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจต้องรับผิดชอบ 
ให้มีการบริหารจัดการหน่วยงาน
ตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
และต่อเนื่อง 

บูรณาการกับการพัฒนา 
และด ารงความประพฤติที่ดี 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าด้วยกัน 
อันได้แก่ การส่งเสริมคุณธรรม 
การเสริมสร้างจริยธรรม และ
การกวดขันวินัย โดยให้มี 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีต่อสาธารณะ  
เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 

มีระบบเกิดข้ึน 

5 ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนา
ระบบการตรวจสอบภายใน 
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิผล 
อยู่เสมอ และถือว่าเป็นภารกิจ 
ที่ส าคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ 
ต้องก ากับดูแลด้วยตนเอง 

พัฒนาระบบการตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงาน 
ให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ 
และถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญ 
ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ 
ต้องก ากับดูแลด้วยตนเอง 

มีระบบเกิดข้ึน 

6 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ของรัฐต้องยึดหลักคุณธรรมภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการ 
หรืออนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงาน และต้องยึดหลัก 
การกระจายอ านาจการบริหาร 

บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ของรัฐต้องยึดหลักคุณธรรม 
 

มีระบบเกิดข้ึน 

7 หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าคู่มือ
ส าหรับประชาชน 

จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาต และรายการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ
อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ 
ค าขอ รวมถึงการเผยแพร่ขั้นตอน 
ระยะเวลาและหลักฐานที่ต้องใช้
ในการด าเนินการผ่านสื่อสาธารณะ

มีระบบเกิดข้ึน 
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ล าดับ 
กิจกรรม 

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ของหน่วยงาน พร้อมกับจัดท า
แผนผังขั้นตอนการด าเนินการ
ขนาดที่เห็นได้ชัดเจนภายใน
หน่วยงานที่ให้บริการประชาชน 

8 ให้พิจารณาก าหนดวิธีการยื่นค าขอ
อนุมัติ อนุญาต หรือการแจ้งข้อมูล
ต่อหน่วยงานของรัฐผ่านทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่น 
ค าขอด้วยตนเองในทุกกรณี 
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

พิจารณาก าหนดวิธีการยื่น 
ค าขออนุมัติ อนุญาต หรือ 
การแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงาน 
ของรัฐผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
แทนการมายื่นค าขอด้วยตนเอง
ในทุกกรณีท่ีสามารถปฏิบัติได้ 
และหากมีการต้องช าระเงิน 
ให้ด าเนินการผ่านระบบธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

มีระบบเกิดข้ึน 

9 ให้ส่วนราชการต้องมีการก าหนด
มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ 
ของเจ้าพนักงานของรัฐในสังกัด
ด้วยการปรับปรุงกรอบแนวทาง 
การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงาน 
ของรัฐ หน่วยงานของรัฐอยู่เสมอ
และประกาศให้ประชาชนทราบ 
ผ่านสื่อสาธารณะ 

ลดการการใช้ดุลยพินิจของ 
เจ้าพนักงานของรัฐในสังกัด 
ด้วยการจัดท ากรอบแนวทาง 
การใช้อ านาจดุลยพินิจในการ 
ให้บริการประชาชนอยู่เสมอ  
และเปิดเผยแนวทางและเหตุผล 
ของการใช้อ านาจดุลยพินิจทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 
อย่างต่อเนื่อง 

มีมาตรการที่ชัดเจนในการใช้ดุลยพินิจ 
ของเจ้าพนักงานของรัฐ ทั้งเรื่อง
หลักเกณฑ์ การลดและการเปิดเผย 
เพ่ือการตรวจสอบ 

10 ให้หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบ
การขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ 
ก ากับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
อย่างเคร่งครัด 

ก ากับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
อย่างเคร่งครัด หากมีข้อร้องเรียน
จากประชาชนผู้รับบริการ 
ต้องด าเนินการตรวจสอบและ 
แก้ไขโดยเร็วและพิจารณาลงทัณฑ์
ทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นทันที 

มีระบบเกิดข้ึน 

11 หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย 
ต้องปลุกจิตส านึก จิตบริการ 
ให้กับเจ้าพนักงานของรัฐและ 
เน้นย้ าให้ตระหนักว่างานบริการ
ประชาชนเป็นหน้าที่ 

ปลุกจิตส านึกจิตบริการให้กับ 
เจ้าพนักงานของรัฐ และเน้นย้ าให้
ตระหนักว่างานบริการประชาชน
เป็นหน้าที่ซึ่งท าให้ต้องมี
หน่วยงานของรัฐ จึงต้องให้ 
การดูแลประชาชนเสมือน 
เป็นผู้บังคับบัญชาหรือญาติผู้ใหญ่
อย่างเสมอภาคกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ และไม่รับอามิสสินจ้างใดๆ 

มีระบบเกิดข้ึน 
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ล าดับ 
กิจกรรม 

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

12 ให้ทุกหน่วยงานของรัฐประกาศ
นโยบายไม่รับประโยชน์ใดๆ  
จากการปฏิบัติหน้าที่ 

ประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์ 
ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยติด
ประกาศไว้ที่หน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งให้บริการประชาชน รวมถึง 
การไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

มีระบบเกิดข้ึน 

 

13 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้
สินบนและรางวัลจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐ 

ให้จ่ายเฉพาะประชาชน 
ที่ช่วยเหลือทางราชการเท่านั้น 
ส่วนการตอบแทนเจ้าพนักงาน
ของรัฐให้ด าเนินการในการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

มีระบบเกิดข้ึน 

 

14 ออกระเบียบให้เจ้าพนักงานของรัฐ
รับเงินรายได้ท่ีเกิดข้ึนทุกประเภท
ผ่านธนาคารเท่านั้น 

เจ้าพนักงานของรัฐรับเงินรายได้ 
ที่เกิดขึ้นทุกประเภทผ่านธนาคาร
เท่านั้น หากมีการรับเงินรายได้อ่ืน  
ที่พึงมีด้วยเงินสดถือเป็นความผิด
วินัย เว้นแต่เป็นกิจกรรม 
เพ่ือเสริมรายได้ โดยให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาในทุกรอบปี 

มีระบบเกิดข้ึน 

 

15 ให้เจ้าพนักงานของรัฐทุกคน 
ที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินต่อ ป.ป.ช. แจ้งบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินตามใบแบบ 
ที่ก าหนดต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ตามแบบที่ก าหนดต่อผู้บังคับบัญชา
โดยตรง และให้เก็บไว้ในสมุด
ประวัติของตนโดยมิให้ 
มีการเปิดผนึก หากมีรายการ
เปลี่ยนแปลงเป็นมูลค่าเกิน 
ร้อยละ 10 ให้ยื่นรายการใหม่ 

มีระบบเกิดข้ึน 

16 เจ้าหน้าที่หน่วยงานบริหารงาน
บุคคลของหน่วยรับผิดชอบ การเก็บ
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หากมีเรื่อง
ร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ หรือร่ ารวยผิดปกติ 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ขั้นตอนแล้วว่ามีมูล ให้น าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือเสนอให้ ป.ป.ช. 
ด าเนินการและเปิดผนึกซองบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินเพ่ือตรวจสอบ 

หากมีเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริต
และประพฤติมิชอบ หรือร่ ารวย
ผิดปกติซ่ึงผ่านการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงขั้นต้นแล้วว่ามีมูล  
ให้น าเสนอผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือเสนอให้ ป.ป.ช.ด าเนินการ
และเปิดผนึกซองบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินเพ่ือตรวจสอบ 
 

มีระบบเกิดข้ึน 



ภาคผนวก 
 

32 
 

ล าดับ 
กิจกรรม 

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

17 เจ้าพนักงานของรัฐที่ละเลย 
ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ถือว่าเป็น
ความผิดทางวินัย 

เจ้าพนักงานของรัฐที่ละเลย 
ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง  
ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย 

มีระบบเกิดข้ึน 

18 เมื่อมีข้าราชการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรมหรือกระท า
ผิดวินัย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต้องตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงภายใน 7 วันท าการ 
โดยก าหนดให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน หากมีความ
จ าเป็นสามารถขอขยายระยะเวลา 
ได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน 
โดยระบุเหตุผลและความจ าเป็น 
ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

เพ่ือบังคับใช้มาตรการทางวินัย
อย่างจริงจัง 

 

มีระบบเกิดข้ึน 

19 หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ของรัฐประกาเจตนารมณ์ 
ให้การรักษามาตรฐานวินัยของ
บุคลากรในสังกัดเป็นวาระส าคัญ 
“สัญญาประชาคม” ขององค์กร 
ที่บุคลากรทุกคนต้องยึดมั่น ยึดถือ 
และให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการ
เสริมสร้างวินัยและปฏิบัติตามวินัย
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเคร่งครัด 

เพ่ือมุ่งเน้นให้ทุกคนรับรู้ รับทราบ
โดยปราศจากข้อสงสัย ก่อให้เกิด
ผลผูกพันถึงความรับผิดกรณี
กระท าการทุจริตหรือท าผิด
จริยธรรมในภายหลัง 
 

มีระบบเกิดข้ึน 

20 รวดเร็ว  
- การก าหนดเวลาในการ
ด าเนินการให้รวดเร็ว หากไม่แล้ว
เสร็จให้ถือเป็นความบกพร่อง 
ของผู้บังคับบัญชา  

- บังคับใช้มาตรการทางแพ่งและ
ทางปกครองด้วยความรวดเร็ว 
เท่าท่ีอาจจ าเป็น เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของสมุด
บัญชี บันทึก รายงานการเงิน หรือ
เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับรายจ่าย
และรายรับของรัฐและเพ่ือป้องกัน
การปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว 

เพ่ือเร่งรัดการด าเนินการทางวินัย
ให้มีความรวดเร็ว 

มีระบบเกิดข้ึน 
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ล าดับ 
กิจกรรม 

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

21 เด็ดขาด  
- หากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
ความผิดต้องด าเนินการลงโทษ
ทันทีภายในเวลาตามที่กฎหมาย
ก าหนด  
- หากพบว่าเป็นความผิดวินัย
ร้ายแรงหรือหากอยู่ในต าแหน่ง
หน้าที่ต่อไปจะก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง ให้ใช้
มาตรการสั่งให้พ้นจากหน้าที่  
พักงาน หรือให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน 
- กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ ให้สร้างกลไก  
เพ่ือติดตามพฤติการณ์ เปิดเผย
ข้อมูล และด าเนินการทันที  
หากปรากฏว่ามีมูลให้พักการปฏิบัติ
หน้าที่ 

เพ่ือให้การด าเนินการทางวินัย 
มีความเด็ดขาดสร้างความเกรง
กลัวต่อผู้กระท าผิด 

มีระบบเกิดข้ึน 

22 เป็นธรรม  
- หากมีการร้องขอความเป็นธรรม
ใหด้ าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เงื่อนเวลาที่ก าหนดและแจ้งให้ 
ผู้ร้องทราบทันที พร้อมรายงาน 
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ
และเป็นข้อมูลหรือด าเนินการต่อไป  
- หากพบว่าเป็นกรณีท่ีไม่พบ
พฤติการณ์ว่าเป็นผู้กระท า 
ความผิดก็ให้เปิดเผยข้อมูล 
ให้สาธารณะทราบ 

เพ่ือท าให้มาตรการลงโทษ 
ทางวินัย เป็นที่ยอมรับ  
สร้างความเป็นธรรมในการ
ด าเนินการแก่บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 

มีระบบเกิดข้ึน 

 
 

 



ภาคผนวก

วิสัยทศัน์
พันธกิจ

2563 2564 2565

1 โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อใหบ้ริการแบบ
 B2G ผ่าน NSW

X X X กบช.

2 โครงการระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อน าเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตร
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวผ่านระบบ NSW

X กบช.

3.

3.1 โครงการศึกษาพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ e-Commerce 
(Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP)          
แบบเรียบง่าย (Simplified Service)

X X X  สทบ.

3.2 โครงการศึกษาการใหบ้ริการศุลกากรแบบเรียบง่าย 
(Simplified Service) ทางไปรษณีย์

X X X สกท.

3.3 โครงการศึกษาการใหบ้ริการศุลกากรแบบเรียบง่าย 
(Simplified Service) ทางอากาศยาน

X X X สสภ.

4 โครงการน าร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ ภายใต้
กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System (ACTS) Pilot 
Project)

X X X กมพ.

5 โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับ
อาคารใหม่ของด่านศุลกากรและเพิ่มเติมมใหก้ับหน่วยงาน

X ศทส.

6 โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) X X X สลข.

7 โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร X X X กสอ.

8 โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน X X X คณะท างานร่วม
ภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพื่อ
อ านวยความสะดวก
ในการน าเข้าส่งออก 

(ครอ.)9 โครงการจัดประกวดภาพยนตร์ส้ัน (Clip) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของศุลกากร

X X X สลข.

10 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยเอง 
(Self-Certification System โครงการที่ 1 และ 2) ของอาเซียน

X X X กพก.

๒.๑ พัฒนาโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน

11 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร (15 โครงการ) X X X ด่านศุลกากร

12 โครงการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าระดับภมูิภาค 
(Regional MRA of AEOs)

X X X กมพ.

13 โครงการพัฒนาการบงัคับใช้กฎหมายศุลกากรเพื่อปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาการน าของเสียอันตรายเข้ามาทิ้งค้างไว้ในราชอาณาจักร

X X X กกม.

14 โครงการประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมายศุลกากร X กกม.

๒.๓ พัฒนาระบบ
บรหิารจัดการฐานขอ้มลู

15 โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ กรมศุลกากร (Customs 
Cloud Data Sharing Systems)

X ศทส.

16

16.1 โครงการน าระบบ e-Lock มาใช้กับสินค้าผ่านแดน X X X ศปข.
17 โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเคร่ือง 

x-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย
X X X ศปข.

๑.๓ เสรมิสรา้งการมี
ส่วนรว่มของภาคส่วน
อ่ืนที่เก่ียวขอ้งกับ
งานศุลกากร

แผนงานน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการควบคุมทางศุลกากร (1 โครงการ)

เรือ่งที่ ๒ :
พัฒนามาตรการทางศุลกากร
และขอ้มลูการค้าระหว่างประเทศ
เพ่ือส่งเสรมิการค้าชายแดน
และเชื่อมโยงการค้าโลก

เป้าหมาย : 
เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัของประเทศ

ตวัชี้วัด : 
- จ านวนดา่นศุลกากรที่ก่อสรา้ง
แล้วเสรจ็รอ้ยละ ๑๐๐ 
- การด าเนินมาตรการทางศุลกากร
ที่สง่เสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
รอ้ยละ 100

๓.๑ เพ่ิมขดี
ความสามารถ
การควบคุมทางศุลกากร
ดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมยั

เรือ่งที่ ๑ : 
พัฒนากระบวนงานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า

เป้าหมาย : 
เพ่ือให้บรกิารศุลกากรมคีวามสะดวก 
รวดเรว็ ทันสมยั ให้ทันตอ่
การเปลี่ยนแปลงการค้าโลก

ตวัชี้วัด : 
ระดบัความพึงพอใจของผู้มสี่วนไดส้่วน
เสียไมต่่ ากว่ารอ้ยละ ๘๕

๑.๒ พัฒนาการบรกิาร
ศุลกากรดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมยั

๒.๒ พัฒนากฎระเบียบ
ให้ทันสมยั

๑.๑ ปรบัปรงุและ
พัฒนากระบวนงาน
ศุลกากร

เรือ่ง/เป้าหมาย/ตวัชี้วัด
ปีงบประมาณ

๓. ปกปอ้งสังคมใหป้ลอดภยัด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร

แผนงานศึกษาการให้บรกิารศุลกากรแบบเรยีบงา่ย (Simplified Service) (3 โครงการ)

๔. จัดเก็บภาษีอย่างเปน็ธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ผู้รบัผิดชอบแผนงาน/โครงการ

เรือ่งที่ 3 :
พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
ให้มปีระสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 - ๒๕65) ของส่วนราชการ กรมศุลกากร

แนวทางการพัฒนา

องค์กรที่มุ่งมั่นใหบ้ริการศุลกากรเปน็เลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก
๑. อ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
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ภาคผนวก

2563 2564 2565
เรือ่ง/เป้าหมาย/ตวัชี้วัด

ปีงบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบแผนงาน/โครงการแนวทางการพัฒนา

18 โครงการการน าระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger 
Name Record : PNR) มาใช้ในงานศุลกากร

X X X สผภ.

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile ส านักงานศุลกากร
และด่านศุลกากร

X X X ศปข.

20 โครงการความร่วมมือในการแลกเปล่ียนข้อมูลทางศุลกากร
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (Cooperation on Information 
Exchange in Customs Matters Project)

X X X กสป.

21 โครงการความปลอดภยัในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo 
Security)

X X X สสภ.

๔.๑ ยกระดบัการ
บรหิารการจัดเก็บ
ภาษีอากร

22 โครงการศึกษาแนวทางในการน าการปฏบิติัที่ดีด้านศุลกากร
มาประยุกต์ใช้ในกรมศุลกากร

X X X กยผ.

23 โครงการจัดท าฐานข้อมูลสินค้าต้องหา้ม-ต้องก ากัดพร้อมพิกัด
รหสัสถิติป ี2017

X X กพก.

24 โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการเจรจาและปรับปรุงกฎ
เฉพาะรายสินค้า (PSRs)

X X กพก.

๔.๓ สรา้งมาตรฐานใน
การพิจารณาดา้นราคา
ศุลกากร

25 โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data X X X กมพ.

26 โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ 3) X X X กบท.

27 โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของ
กรมศุลกากร

X X X กบท.

28 โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ
ของกรมศุลกากร (Succession Plan)

X X กบท.

29 โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร 
Customs Knowledge Test : CK Test

X X กบท.

30 โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษ
ของกรมศุลกากร (Customs Talent Management)

X X X กบท.

31 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังานของบคุลากร X X กบท.
32 โครงการสร้างแรงดึงดูดคนดีคนเก่งมาสมัครงานโดยการพัฒนาจุดเด่น

ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ 
(Inspiration)

X X X กบท.

๕.๒ สรา้งนวัตกรรม
ให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรยีนรู้

33 โครงการนวัตกรรมเราท าได้ (Innovation We Can) X X คณะท างาน
ด าเนินการนวัตกรรม

ของกรมศุลกากร

34 โครงการคนดีศรีศุลกากร X X X กบท.

35 โครงการระฆังศุลกากร X X X กบท.

36 โครงการใหค้วามรู้และเผยแพร่การด าเนินการทางวินัยและความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

X X X กบท.

37 โครงการศุลกากรคุณธรรม X X X กบท.

38 โครงการระบบลงทะเบยีนและบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนของ
กรมศุลกากร

X X X กบท.

39 โครงการ “ส่ือสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และวินัยข้าราชการ”
 หวัข้อ “Be Proud”

X X X กบท.

40 โครงการเสริมสร้างเคร่ืองมือส าหรับการด าเนินการทางวินัย X X X กบท.

หมายเหตุ

๓.๒ พัฒนาการควบคุม
ทางศุลกากรดว้ยการ
บรหิารความเสี่ยง

5) โครงการอื่นๆ 36 โครงการ 

2) แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร 15 โครงการ
1) แผนงานศึกษาการใหบ้ริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplefied Service) 3 โครงการ

๕.๑ พัฒนาบุคลากร
ให้มคุีณภาพ

๕.3 เสรมิสรา้งความ
โปรง่ใสในองค์กร

3) แผนงานน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร 1 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 56 แผนงาน/โครงการ ประกอบดว้ย

4) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังานของบคุลากร 1 แผนงาน

๔.๒ สรา้งมาตรฐาน
ในการพิจารณาดา้น
พิกัดอัตราศุลกากรและ
ถ่ินก าเนิด

เรือ่งที่ ๕:
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
และการบรหิารจัดการองค์กร 

เป้าหมาย : 
เพ่ือให้องค์กรมคุีณภาพ บุคลากร 
มคีวามเชี่ยวชาญ คุณธรรม 
และความสุข สามารถขบัเคลื่อน 
กรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย

ตวัชี้วัด : 
- จ านวนขอ้รอ้งเรยีนลดลงทุกปี
- จ านวนบุคลากรที่มคีวาม
พึงพอใจในระบบบรหิารบุคคล
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของบุคลากร
กรมศุลกากรทั้งหมด
- จ านวนหลักสูตรที่มจีัดทดสอบหลัง
การอบรมไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๕๐

เรือ่งที่ ๔ :
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดเก็บภาษีโดยยึดหลัก
ธรรมาภบิาล

เป้าหมาย : 
เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตาม
เป้าหมายและสรา้งความพึงพอใจ
แก่ผู้เสียภาษี

ตวัชี้วัด : 
จ านวนภาษีศุลกากรสามารถจัดเก็บ
ไดต้ามเป้าหมาย

เป้าหมาย : 
เพ่ือให้การตรวจสอบและควบคุมทาง
ศุลกากรมปีระสิทธิภาพและสรา้งสังคม
ปลอดภยั
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