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ผลการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมศลุกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

1.1.1 โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการ   
แบบ B2G ผ่าน NSW   

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบช.  ระบบ NSW พร้อม
ให้บริการแลกเปลีย่นข้อมูล
ค าขอใบอนุญาต/ใบรับรอง
ของหน่วยงานภาครัฐผ่าน
ระบบ NSW แบบ B2G 
อย่างน้อย 2 หน่วยงาน 

กรมศุลกากรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบงานต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW   
แบบ Single Form ดังนี้ 
1. สินค้าวัตถุอันตราย สามารถเปิดใช้งานระบบสร้างค าขอใบแจ้งการน าเข้า/ส่งออกสินค้าเคมี วัตถุอันตราย

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ และมีหน่วยงานมาเชื่อมโยงข้อมูลแล้วจ านวน          
7 หน่วยงาน ดังนี้  
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม              2) กรมประมง                 
3) กรมปศุสัตว์                             4) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
5) กรมธุรกิจพลังงาน                      6) กรมการอุตสาหกรรมทหาร  
7) กรมวิชาการเกษตร 

2. สินค้ายางพารา พัฒนาระบบ NSW Single e-Form สินค้ายางพาราจ านวน 2 ระบบ ได้แก่  
1) ระบบค าขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรและใบช าระเงินค่าธรรมเนียม โดยได้เปิดใช้งานระบบฯ ร่วมกับ     

กรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 
2) ระบบค าขอหนังสือรับรองคุณภาพยางและใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพยาง  อยู่ระหว่างรอ          

การยืนยันก าหนดเปิดใช้งานจากกรมวิชาการเกษตร 
3. ระบบค าขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรมศุลกากรและหน่วยงาน         

ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลเอกสาร Software Resquirement Specfication ในการพัฒนา
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบฯ ร่วมกับ     
กรมการค้าต่างประเทศ 

1.1.2 แผนงานศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified 
Service) (3 โครงการ)    

    

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

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

สทบ. รายงาน/ข้อเสนอรูปแบบของ
ระบบพิธีการศุลกากรแบบ

เรียบง่ายส าหรับ 
e-Commerce 

จากผลการศึกษารูปแบบของระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ e-Commerce ให้บริการ          
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับผู้น าเข้าสินค้า คณะท างานฯ มีแนวความคิดที่จะปรับปรุงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ามาใช้ในการจัดเก็บภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่   
ผู้น าเข้าการประเมินตนเองล่วงหน้า โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์กรมศุลกากร เพื่อให้ผู้น าเข้า
ประเมินภาระภาษีล่วงหน้าได้ โดยมีขั้นตอนการใช้ระบบการประเมินค่าภาษีอากรล่วงหน้า (My Duty) ดังนี ้
1. เข้าสู่ระบบฯ ผ่านหน้าเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th 
2. ระบุชื่อสินค้าลงในตะกร้าเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง ในกรณีที่สั่งสินค้าหลายรายการในเวลาเดียวกัน 

เลือกประเภทสินค้าจากรายการ เช่น Radios Alcohol Computer Television เป็นต้น  
3. เลือกสกุลเงินที่จะช าระค่าสินค้า หากเลือกสกุลเงินต่างประเทศระบบจะค านวณแปลงเป็นสกุลเงินบาท 

โดยค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาปัจจุบัน กรอกราคาสินค้าเป็น CIF (Incoterm 2010      
(มูลค่าสินค้า+ค่าขนส่ง+ค่าประกันภัย)) 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

4. จากนั้นระบบฯ จะค านวนภาษีและแสดงรายการออกมาอย่างละเอียด หากในกรณีที่สินค้ามีราคา  FOB 
มากกว่า 40,000 บาท ระบบฯ จะท าการแจ้งเตือนว่าต้องจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า 

5. ผู้น าเข้ากรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มออนไลน์ และน ามาลงทะเบียนผู้มาติดต่อ  ณ ที่ท าการ
ศุลกากร 

   ซ่ึงคาดว่าผลที่จะได้รับคือ กรมศุลกากรมีฐานข้อมูลผู้ประกอบการขนาดเล็ก  และผู้บริโภครายย่อยที่มี    
การน าของเข้าในลักษณะ e-Commerce 

    1.1.2 (2) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified 
Service) ทางไปรษณีย์ 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

สกท. ทดสอบการใช้ระบบการรับ
ช าระภาษีอากรปากระวาง

โดยการใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส ์

ด าเนินการศึกษาและออกแบบกระบวนการโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากรแบบเรียบง่าย  ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท) เกี่ยวกับข้อจ ากัดแนวทาง        
การแก้ไขปัญหา และลดขั้นตอนกระบวนการโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากร ซ่ึงไปรษณีย์ไทยได้ออกระเบียบ
ปฏิบัติภายในเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามกระบวนการโต้แย้งฯ ดังกล่าว และทดลองใช้วิธีการตามแนวทาง     
ที่ศึกษาก่อนออกเป็นประกาศกรมฯ และการจัดซื้อจัดจ้างท าระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับกระบวนการ
โต้แย้งการประเมินฯ ที่ออกแบบใหม่ ซ่ึงอธิบดีได้ลงนามอนุมัติในหลักการวิธีปฏิบัติกระบวนการโต้แย้ง      
การประเมิน ภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีหนังสือถึงไปรษณีย์ไทยเพื่อขอทราบความพร้อมและก าหนด
วันเร่ิมด าเนินการ 

    1.1.2 (3) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified 
Service) ทางอากาศยาน 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

สสภ. ข้อเสนอ/รายงานการศึกษา
การปรับปรุงกระบวนการ     
ที่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้ง   
การประเมินค่าภาษีอากร 

กรมฯ เห็นชอบให้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ             
การน าเข้าของตามภาค 4 ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 ที่น าเข้าทางท่าอากาศยาน โดยได้มีหนังสือถึง สลข. 
เร่ืองการขอใช้เงินค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการศุลกากรในการจัดท าและพัฒนาระบบฯ และส่งเรื่องถึง ศทส. 
เพื่อให้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าระบบฯ เมื่อได้รับเงินงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้างต่อไป 
 

1.2.1 โครงการน าร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ ภายใต้      
กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า     
ผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System (ACTS) Pilot Project) 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กมพ. - รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการน าร่องระบบ
ศุลกากรผ่านแดนฯ 

- ร่างประกาศเรื่องการด าเนิน
โครงการน าร่องระบบ

ศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 
(หาก AFAFGIT  
มีผลบังคับใช้) 

ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลและก าหนดแนวทางการยกร่างประกาศ และค าสั่งกรมฯ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยผลักดันประเทศสมาชิกอาเซียนในการประชุมอาเซียนให้ด าเนินการให้สัตยาบันพิธีสาร         
ที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง AFAFGIT ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าว จะะสามารถด าเนินการได้ต่อเมื่อพิธีสาร
ทั้ง 10 ฉบับ ภายใต้ความตกลง AFAFGIT มีผลบังคับใช้ ซ่ึงในปัจจุบันเหลือเพียงพิธีสาร 2 ที่ประเทศสมาชิก
ยังให้สัตยาบันไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ 
หมายเหตุ : การด าเนินการตามกิจกรรมที่ 1-3 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม CPTFWG Sub-Working Group on 
the ASEAN Customs Transit System (SWG-ACTS) และการประชุม ASEAN Transport Facilitation 
Working Group และช่วงเวลาที่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการตามโครงการน าร่องระบบศุลกากร     
ผ่านแดนอาเซียน (MOU ACTS) จะมีผลบังคับใช้ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

1.2.2 โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการค้าชายฝั่ง 
(e-Coasting Trade) 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ศทส. 
 

- ติดตั้งและทดสอบระบบ 
พร้อมอบรมผู้ใช้งาน 

- ระบบพร้อมใช้งานได้จริง
ตามก าหนดการที่ระบุไว้ 

ด าเนินการพัฒนาและติดต้ังระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อใช้รองรับการด าเนินพิธีการเรือค้าชายฝั่ง เพื่อสามารถ
จัดเก็บสถิติข้อมูลการค้าชายฝั่ง และสามารถควบคุมเรือค้าชายฝั่งด้วยข้อมูล ซึ่งขณะนี้ระบบฯ ได้พร้อมใช้งาน 
และอยู่ระหว่าง สทบ. ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ใช้งานระบบ ด าเนินการจัดท าร่างประกาศกรมฯ เกี่ยวกับ          
การค้าชายฝั่ง และเมื่อประกาศกรมฯ มีผลบังคับใช้ จึงจะด าเนินการอบรมผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

1.2.3 โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง ข้อมูล ebXML Gateway 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

ศทส. 
 

ติดตั้ง และทดสอบระบบ 
ebXML Software 

 พร้อมอบรมผู้ใช้งาน 

ด าเนินการ Upgrade Software บนระบบ Production เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ        
ในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอบรมการใช้งานระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 1-5 
เม.ย. 2562 

1.2.4 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
กรมศุลกากร 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ศทส. ติดตั้ง และทดสอบระบบ 
พร้อมอบรมผู้ใช้งาน 

ด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง และติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื่องแม่ข่ายส าหรับระบบการตรวจสอบสถานะ
เครือข่ายร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (Switch Layer 2) ให้แก่ ส านักงานศุลกากรส่วนกลาง
โดยส านักงานส่วนกลางติดตั้งที่อาคาร 120 ปี อาคาร 1 และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และติดตั้งที่        
ด่านศุลกากรต่างๆ ภายใต้สังกัด ศภ.๑-4  และด าเนินการอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 
17-20 มิ.ย. 2562 

1.3.1 โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

สลข. มีการประสานงานแก้ปัญหา/
ปิดงาน หรือส่งต่อ 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

ด าเนินการเสริมสร้างความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้แก่สมาชิกศุลกากร ดังนี้  
1. ด าเนินการออกหนังสือให้แต่ละส านักงานศุลกากรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพันธมิตรศุลกากรประจ า

ส านักงานศุลกากรภาค และจัดสัมมนาแก่ผู้เชี่ยวชาญประจ าพื้นที่ผู้ประกอบการประจ าพื้นที่  รวมถึงจัดให้ 
AOC ได้ศึกษาดูงานพิธีการศุลกากร ณ พื้นที่จริงเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 

2. จัดงานสัมมนา "Customs Update" เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคาร 120 ปี 
กรมศุลกากร 

3. จัดงานสัมมนา "Customs 2019 : The Next to Beyond" เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2562 ณ ห้องมัฆวาน-
รังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กทม. 

4. จัดงานบรรยายหัวข้อ " Customs Update 2019 : New e-Bill Payment" เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562   
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอื้อจื่อเหลียง กทม. 

5. จัดงานสัมมนาหัวข้อ "Tariff e-Servive, ผลการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า          
(Time Release Study:TRS) และการท าประชาพิจารณ์เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการด าเนิน          
พิธีการศุลกากรพร้อมใบขนสินค้า" เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 16 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 

6. ศภ.1 จัดสัมมนาหัวข้อ Customs 2019 : The Next to Beyond และศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา และเขตปลอดอากรบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จ ากัด 

7. ศภ.3 จัดสัมมนาหัวข้อ Customs 2019 : The Next to Beyond และศึกษาดูงานพิธีการศุลกากรทางบก 
และการล่องเรือศึกษาดูงานลุ่มแม่น้ าโขง 

8. จัดงานสัมมนาหัวข้อ " Customs e-Commerce และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในพื้นที่ EEC"          
ในงาน TILOG-LOGISTIX 2019 เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2562 

9. ตอบข้อซักถามแก่สมาชิกในเรื่องต่างๆ เช่น การตีความกฎหมาย เรื่องถิ่นก าเนิดสินค้า การประเมินราคา
พิกัดอัตราภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เป็นต้น      
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

1.3.2 โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กสอ. - จัดกิจกรรมสัญจร ถ่ายทอด
ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์

ทางภาษีอากรแก่เจ้าหน้าที่/
ผู้ประกอบการ 

- รายงานสรุปประเด็น 
ความคิดเห็น/ปัญหาของ
ผู้ประกอบการ นักลงทุน 

ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ที่เข้าร่วม “โครงการ

สิทธิประโยชน์สัญจร”  
และผลการด าเนินโครงการฯ 

ด าเนินการจัดสัมมนาสัญจร ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าในด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับ     
ผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไปตามสถานที่ต่างๆ โดยในปีนี้จัดขึ้น 2 ครั้ง คือ 
ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2562 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัล ครูส จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมจ านวน 253 คน 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมจ านวน 280 คน 
โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้ 

1) การชดเชยค่าภาษีอากร                2) การคืนอากรตามมาตรา 19 
3) เขตปลอดอากร                          4) คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้าที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต 

สรุปผลการสัมมนา ในการส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามหลังการสัมมนา มีดังนี้ 
   ก่อนสัมมนา ความรู้ความเข้าใจ          อยู่ในระดับ ปานกลาง-น้อย  
   หลังสัมมนา ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ  อยู่ในระดับ มาก 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้สัมมนาคือ ควรขยายเวลาในการสัมมนาให้ครอบคลุมเนื้อหาที่มีจ านวนมาก      
และควรจัดสัมมนาเป็นประจ าทุกปี โดยเวียนสัญจรไปยังภูมิภาคอื่นๆ เพิ่มขึ้น 

1.3.3  โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

คณะท างาน
ร่วมภาครัฐ 

และ
ภาคเอกชน 
เพื่ออ านวย 
ความสะดวก 

ในการ
น าเข้า 

และส่งออก 

ประเด็นปัญหา/ 
อุปสรรค/ข้อร้องเรียน 

ซ่ึง ครอ. เสนอต่อ 
ที่ประชุมได้รับการแก้ไข 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
ของประเด็นทั้งหมด 

 

รวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จากพื้นที่ และน าประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุมกับภาครัฐและภาคเอกชน  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน ซ่ึงจะท าให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาหรือแนวทางด าเนินการ  
ที่ทุกฝ่ายยอมรับและสามารถปฏิบัติได้ในปีนี้มีประเด็นที่ได้ด าเนินการแล้ว ดังนี ้
1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาต        

ในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 (กรมการค้าต่างประเทศ) 
2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้าและห้ามน า            

ผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 (กรมการค้าต่างประเทศ) 
3. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ (แก้ไขเพิ่มเติม คร้ังที่ ๓) (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 
4. การขยายเวลาเปิดใช้รหัส Exempt 100 กรณีน าสินค้าออกจากเขตปลอดอากร (ส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
5. ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต และการอนุญาตน าเข้า 

กรณีการน าเข้าปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการคัดแยกชนิดและปริมาณไม่ชัดเจน พ.ศ. 2562 
(กรมประมง) 

6. ระบบติดตามสถานะการรับส่งข้อมูลผ่าน NSW แบบออนไลน์ (NSW e-tracking) (กรมศุลกากร) 
7. รายงานผลการด าเนินการของคณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนระดับพื้นที่  (กรมศุลกากร        

(ครอ. พื้นที่ ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 - 4))  

      ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

1.3.4 โครงการจัดประกวดภาพยนตร์ส้ัน (Clip) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศุลกากร 5  
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

สลข. - มีการเผยแพร่ภาพยนตร์ส้ัน 
(Clip) ที่มีเนื้อหา

ประชาสัมพันธ์บทบาท 
หน้าที่ของกรมศุลกากร  

และการให้บริการ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ของ
กรมศุลกากร ผ่านสื่อต่างๆ 

ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง 
- ปริมาณการรับรู้การบริการ
ทางออนไลน์ของกรมศุลกากร 

จัดท าภาพยนตร์สั้น (Clip) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของกรมศุลกากร ในการให้บริการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมฯ จ านวน 2 เร่ือง ดังนี้  
1. เร่ือง 9 ช่องทางการร้องเรียน ลงพื้นที่ถ่ายท า ณ กรมศุลกากร เขตคลองเตย  
2. เร่ืองพันธกิจด่านศุลกากร โดยลงพื้นที่ถ่ายท า ณ จังหวัดนครพนม 

     และน า clip ทั้ง 2 เรื่องเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆอาทิ facebook แฟนเพจกรมศุลกากร youtube  
line@ line กลุ่มเครือข่ายของกรมศุลกากร และ จอ LED ณ อาคารจอดรถกรมศุลกากร (คลองเตย) 

1.3.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง  
(Self-Certification System โครงการที่ 1 และ 2) ของอาเซียน 
 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กพก. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ให้กับเจ้าหนา้ที่ศุลกากร 

และผู้ประกอบการ 

จัดสัมมนาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรและผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า      
ด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ของ กพก. เป็นผู้ตั้งกรณีศึกษาและให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้ทดลองปฏิบัติ          
โดยจะท าให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ โดยงานสัมมนาจัดขึ้นเมื่อวันที่     
6-9 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 

 

1.3.6 แผนงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายศุลกากร 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กกม. - รายงานร่างกฎหมาย 
ที่จัดท าเสร็จสมบูรณ์ 

พร้อมทั้งสรุปความเห็นของ
ประชาชนหรือผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 

- ร้อยละของกฎหมาย
ศุลกากรที่มีการจัดท า

รายงานประมวลความคิดเห็น
ของประชาชน 

- ร้อยละของการจัดท า 
ร่างกฎหมายศุลกากรที่มี 
การให้สรุปข้อมูลและ
เผยแพร่แก่ประชาชน 

ด าเนินการจัดท าร่างกฎหมาย สรุปประเด็นปัญหาหรือความจ าเป็นที่ต้องมีกฎหมาย และประชาสัมพันธ์       
ให้ประชาชนให้ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องและน าผลดังกล่าวมา
ประกอบการจัดท าร่างพระราชบัญญัติศุลกากร ซ่ึงในการเสนอร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่....)     
พ.ศ. .... กรมศุลกากรได้รับเรื่องดังกล่าวคืนจากกระทรวงการคลังเพื่อทบทวนร่างพระราชบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง 
และกระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ เรื่องร่างกฎหมายที่มีความส าคัญที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติในหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้แล้ว และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา เพื่อให้ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ซ่ึงจะน าเรื่อง
ดังกล่าว เสนอในวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลังจากที่ได้มีสภาผู้แทนราษฎร ประกอบกับ
คณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออ านวยความสะดวกในการน าเข้าส่งออก (ครอ.) มีการแจ้งข้อเสนอ
ความเห็นในการขอแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติมด้วย 
 
 
 
 
 
 



6 
 

แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

2.1.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร     

(1) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 
 

0.1 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ     
แม่สอด 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

 
 

ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน 59 งวดงาน)   
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จ านวน 1 งวดงาน และอยู่ระหว่าง
ด าเนินงานงวดงานที่เหลือ 
ปัญหาอุปสรรค  
เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจากเขตปฏิรูปที่ดิน  เป็นพื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์        
จึงต้องด าเนินการส ารวจสถานที่ก่อสร้างใหม่ ผลการส ารวจพบว่ารูปแบบผังบริเวณมีความคลาดเคลื่อน     
จากความเป็นจริง จึงต้องปรับปรุงรูปแบบผังบริเวณใหม่เพื่อให้สามารถก่อสร้างได้ และผู้รับจ้างขอหยุดงานและ
ขอสงวนสิทธิ์ขยายเวลาก่อสร้างจนกว่าได้ความชัดเจนและแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จ 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
อยู่ระหว่างพิจารณาข้อยุติของผู้แทนกลุ่มย่อยซ่ึงประกอบด้วย ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ ผู้รับจ้างผู้ควบคุมงาน   
และกรรมการตรวจรับพัสดุ เบื้องต้นให้ผู้รับจ้างด าเนินการในส่วนอื่นไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าไปกว่าเดิม
และท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าของด่านฯ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฏรที่ได้เข้ามาร้องทุกข์เรื่องน้ าท่วม
พื้นที่ไร่นา  

(2) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 4.8 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
สะเดา 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    (โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน 81 งวดงาน)   
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ รวมเป็นจ านวน 79 งวดงาน 
ปัญหาอุปสรรค  
ในการแก้ไขสัญญาจ้าง มีการรวมงวดงานก่อสร้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าไว้ ท าให้งานส่วนที่เหลือ
อีก 2 งวดงาน ซ่ึงได้ด าเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างได้ เนื่องจากต้องรอเงิน
งบประมาณจากปี พ.ศ. 2563 ในการเบิกจ่ายเงิน 

(3) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ  
(บ้านป่าไร่) 

2.5 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
อรัญ

ประเทศ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน 83 งวดงาน)   
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ รวมเป็นจ านวน 54 งวดงาน 
ปัญหาอุปสรรค  
ชายแดนไทย-กัมพูชามีการจ ากัดก าหนดระยะเวลาเขา้-ออก ของแรงงานซ่ึงส่วนมากเป็นชาวกัมพูชา ท าให้
การด าเนินงานท าได้ไม่เต็มที่ 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ปรับเปลี่ยนระยะเวลาให้สอดคล้องกับงาน 

(4) โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่ 
และสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

3.8 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ    
เชียงแสน 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน 23 งวดงาน)   
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ รวมเป็นจ านวน 18 งวดงาน 
ปัญหาอุปสรรค 
แรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
เร่งรัดให้ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างเพิ่มจ านวนแรงงาน และส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

(5) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน ระยะที่ 1 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ      
สังขละบุร ี

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน 92 งวดงาน)   
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ ครบตามจ านวน 92 งวดงาน 
 

(6) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรระนอง 
 

3.7 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ  
ระนอง 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน 12 งวดงาน)   
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจา่ยเงินค่าก่อสร้างฯ รวมเป็นจ านวน 10 งวดงาน 
ปัญหาอุปสรรค 
ระบบระบายน้ าภายนอกอาคาร ไม่สามารถระบายลงสู่ระบบระบายน้ าสาธารณะได้ เนื่องจากความลาดชัน
น้อยกว่ามาตรฐานทีก่ าหนดซึ่งมีผลกระทบกับอาคารข้างเคียง 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ขอความร่วมมือให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนองในฐานะผู้ออกแบบ ร่วมส ารวจข้อเท็จจริง
ของระบบระบายน้ าในพื้นที่ก่อสร้างพร้อมออกแบบและประเมินราคา 
 

(7) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 3.8 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
 
 

ด่านฯ  
ประจวบฯ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน 8 งวดงาน)   
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจา่ยเงินค่าก่อสร้างฯ จ านวน 3 งวดงาน         
ปัญหาอุปสรรค 
การอนุญาตตัดไม้บนพื้นที่ราชพัสดุต้องประสานงานกับหลายหน่วงาน ดังนี้ ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ ป่าไม้จังหวัดฯ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฯ และผูว้่าราชการจังหวัดฯ และการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 
รวมถึงก่อสร้างที่ท าการชั่วคราวเพือ่ทดแทนที่ท าการเดิมใช้ระยะเวลานาน 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ด าเนินการเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

(8) โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานศุลกากรและอาคารที่พักอาศัย 
พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ส านักงานศุลกากรภาคที่ 4 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ศภ. 4 ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน 25 งวดงาน)   
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ ครบตามจ านวน 25 งวดงาน 
 
 

(9) โครงการก่อสร้างที่ท าการด่านศุลกากรท่าลี่และส่วนประกอบอื่น  
ด่านศุลกากรท่าลี่ 

2.5    
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
ท่าลี่ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

 
 

ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน 21 งวดงาน)   
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ รวมเป็นจ านวน 14 งวดงาน 
ปัญหาอุปสรรค 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสญัญาจ้างมีผลให้การด าเนินงานล่าช้า 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
เร่งรัดผู้รับจ้างให้ด าเนินการเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

(10) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการ 
ด่านศุลกากรตากใบ 

1.5 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
ตากใบ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน 18 งวดงาน)   
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มจ านวน 1 งวดงาน 
รวมเป็นจ านวน 4 งวดงาน 
ปัญหาอุปสรรค 
การเจาะส ารวจพื้นที่ก่อสร้าง หน่วยงานที่ต้องรับรองการด าเนินงานใช้เวลานาน ส่งผลกระทบให้การหล่อเสาเข็ม
ให้ได้ความยาวตามผลการเจาะส ารวจด้านวิชาช่าง ต้องใช้ระยะเวลานาน 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
เร่งรัดเร่งติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 

(11) โครงการปรับปรุงส านักงานด่านศุลกากรเชียงของ (เดิม) 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
เชียงของ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน 1 งวดงาน)   
โครงการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 1 

(12) โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนท่าเรือบั๊ค ด่านศุลกากรเชียงของ 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
เชียงของ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน 1 งวดงาน)   
โครงการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 1 

(13) โครงการปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัย ด่านศุลกากรเชียงของพร้อมถนนคอนกรีต 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
เชียงของ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน 1 งวดงาน)   
โครงการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 2 

(14) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ด่านศุลกากรแม่สาย 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ  
แม่สาย 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน 5 งวดงาน)   
โครงการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 2 

(15) โครงการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกด่านศุลกากรแม่สาย 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ  
แม่สาย 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน 5 งวดงาน)   
โครงการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 2 

(16) โครงการต่อเติมอาคารส านักงานด่านศุลกากรเชียงดาว 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
เชียงดาว 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน 4 งวดงาน)   
โครงการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

(17) โครงการก่อสร้างประตูร้ัวและรั้วหน้าด่านศุลกากรบ้านประกอบ 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
บ้าน

ประกอบ 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน 7 งวดงาน)   
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ ครบจ านวน 7 งวดงาน 

โครงการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

(18) โครงการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
ด่านศุลกากรมุกดาหาร 

4 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
 

ด่านฯ 
มุกดาหาร 

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตามสัญญาจ้าง  

และด าเนินการครบ 
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏบิัติงาน 

ผลการด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน 6 งวดงาน)   
ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มจ านวน 2 งวดงาน 
รวมเป็นจ านวน 4 งวดงาน 
ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากผู้รับจ้างเดิมทิ้งงานไป ท าให้ผู้รับจ้างรายใหม่ ต้องใช้เวลาในการส ารวจเนื้องานการก่อสร้างเดิม   
เพื่อเตรียมการก่อสร้างในระยะต่อไป ประกอบกับรายละเอียดของงวดงานในสัญญาบางงวดไม่สอดคล้องกับ
การก่อสร้างจริง ท าให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามเนื้องานที่ก าหนดไว้ และมีฝนตกชุกท าให้การก่อสร้างงาน
ภายนอกอาคารช้ากว่าก าหนด เช่นงานเทพื้นถนนคอนกรีต งานอาคารจอดรถและปรับภูมิ 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ขออนุมัติแก้ไขสัญญางวดงานบางส่วนเพื่อให้สามารถส่งตามงวดงานได้ 

2.2.1 โครงการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าระดับภูมิภาค 
(Regional MRA of AEOs) 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กมพ. มีการการสรุปผล 
การด าเนินการ พร้อมจัดท า

ร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน
ภายใต้โครงการ

ผู้ประกอบการระดับ
มาตรฐานเออีโอ

ด าเนินการศึกษาและคัดเลือกคู่เจรจาที่จะมีการท า AEO-MRA ร่วมกัน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่น โดยในส่วนของมาเลเซีย และญี่ปุ่น ด าเนินการศึกษาและเปรียบเทียบ
ตรวจสอบมาตรฐาน การตรวจประเมินสถานประกอบการร่วมกัน (Joint Site Validation) กับประเทศคู่เจรจา   
ทั้ง 3 ประเทศ ซ่ึงผลการประเมินผลมาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการร่วมกันสรุปได้ ดังนี้ 
การตรวจประเมินร่วมกัน (Joint Site Validation) ระหว่างไทย-มาเลเซีย 
ทั้งสองฝ่ายยอมรับในความสอดคล้องของโครงการเออีโอ รวมถึงมาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการ 
และเห็นพ้องที่จะร่วมกันพิจารณาจัดท าร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) โดย กมพ. ได้ประสานงานไปยัง
ศุลกากรมาเลเซียเพื่อขอการยืนยันในเรื่องของระดับของคู่เจรจาที่จะลงนาม และประเด็นด้านกฎหมาย     
ตามค าแนะน าของกรมสนธิสัญญาฯ ก่อนการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผล         
การพิจารณาจากศุลกากรมาเลเซีย 
การตรวจประเมินร่วมกัน (Joint Site Validation) ระหว่างไทย-ญ่ีปุ่น 
ทั้งสองฝ่ายยอมรับในความสอดคล้องของโครงการเออีโอ รวมถึงมาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการ 
และเห็นพ้องที่จะร่วมกันพิจารณาจัดท าร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) และ กมพ. มีหนังสือสอบถาม  
ไปยังกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอความเห็นต่อร่างความตกลง 
การตรวจประเมินร่วมกัน (Joint Site Validation) ระหว่างไทย-ออสเตรเรีย 
ทั้งสองฝ่ายยอมรับในความสอดคล้องของโครงการเออีโอ รวมถึงมาตรฐานการตรวจประเมินสถาน
ประกอบการ และเห็นพ้องที่จะร่วมกันพิจารณาจัดท าร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) กรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย แจ้งให้กรมศุลกากรทราบข้อพิจารณาร่างความตกลงฯ ว่ากรมสนธิสัญญาและกฎหมาย         
ไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะและถ้อยค าโดยรวมของร่างความตกลงฯ และให้กรมฯ สามารถด าเนินการจัดท า
ความตกลงฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ต้องน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงเบื้องต้นจะมี
การลงนามต่อร่างฯ ความตกลงในปี พ.ศ. 2563 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

2.2.2 โครงการคู่มือการตรวจคัดเลือกและประเมินผลส าหรับผู้ตรวจประเมิน 
ตามโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กมพ. มีคู่มือการตรวจคัดเลือก 
และประเมินผลส าหรับ 

ผู้ตรวจประเมิน ตามโครงการ
ผู้ประกอบการระดับ

มาตรฐานเออีโอ 
 

จัดท าไฟล์คู่มือโครงการคู่มือการตรวจคัดเลือกและประเมินผลส าหรับผู้ตรวจประเมินตามโครงการ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ที่มีเนื้อหาตามหัวข้อในแบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย
พร้อมปรับปรุงแก้ไข สรุปข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดท าเป็นคู่มือพร้อมเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาและซักซ้อมความเข้าใจ ก่อนการน าไปใช้ปฏิบัติ 

2.2.3 โครงการทบทวนกฎหมายศุลกากร 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กกม. รายงานผลการทบทวน
กฎหมายศุลกากร 1 ฉบับ 

ด าเนินการค้นคว้ารวบรวมกฎหมายในความรับผิดชอบ และรวบรวมความตกลงระหว่างประเทศ ที่มีประเด็น
เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเท่ียวและบริการ การค้นคว้าเฉพาะในบริบทการปฏิบัติงาน
ของศุลกากร การเปรียบเทียบกฎหมายภายในและความตกลงระหว่างประเทศเพื่อค้นหาข้อซ้ าซ้อน หรือ     
ข้อขัดแย้ง (ถ้ามี) น ามาทบทวน และการสรุปผลจัดท าเป็นรายงาน 
 
 

2.3.1 การด าเนินการรวบรวมข้อกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ศุลกากร 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กกม. มีการรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับกฎหมาย 
และเรื่องต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ศุลกากร เพื่อรองรบัระบบ

ฐานข้อมูลกลาง 
ทางกฎหมายของประเทศ 

ศึกษารายละเอียดของแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมส าหรับการวางแนวทาง
วิธีการในการรวบรวมข้อกฎหมาย และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งประสานกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะ
ผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดท าหลักเกณฑ์ในการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ จัดเรียงให้เป็น
หมวดหมู่ตามประเภทข้อมูล เช่น พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกรมฯ ค าวินิจฉัย เป็นต้น และจัดท า
ฐานข้อมูลกฎหมายกลางของประเทศแบบออนไลน์  

    ทั้งนี้ การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบหลัก      
ตามแผนงานในแผนปฏิรูปประเทศก าหนด และขึ้ นอยู่กับระยะเวลาที่ระบบฐานข้อมูลกลางเสร็จสิ้น           
จึงจะสามารถน าข้อมูลที่รวบรวมเข้าสู่ฐานข้อมูลฯ ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 

3.1.1 แผนงานน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร     

    3.1.1 (1) โครงการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) 
ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ศปข. - ค าสั่ง/ประกาศ e-Lock 
 มีผลบังคับใช้ (มีการน า
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีมา
ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมาย  
และป้องกันการกระท าผิด

ทางศุลกากร) 
- ข้อมูลผลสรุปของ 

การประยุกต์ใช้งานระบบ  
e-Lock กับสินค้าผ่านแดน 

1. กรมฯ ได้ออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 7/2562 และค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 2/2562 เรื่อง การใช้งาน
ระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยีระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lock 
System) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป 

2. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินความคุ้มค่า จากการควบคุม/ติดตามการขนส่งสินค้า
โดยระบบ e-Lock ได้พบปัญหา อุปสรรค ดังนี้ 

1) ระบบการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock เกิดช ารุดบกพร่อง
เช่น แบตเตอรี่ภายในอุปกรณ์ e-Lock มีความเส่ือม  ระบบ Server เกิดความล่าช้า  

2) ปริมาณการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock มีการใช้งาน
ค่อนข้างน้อยท าให้ไม่เกิดความคุ้มค่า 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

3.1.2 โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 
ด้วยเครื่อง x-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ศปข. 
 

กระบวนการจัดท าสัญญาและ
การตรวจรับระบบ x-Ray 
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

ตามแผนปฏิบัติงาน

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างระบบ x-Ray เพิ่มเติม (โครงการระยะที่ 6) ดังนี้ 
โครงการย่อยที่ 1: โครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบขับผ่าน 
(Drive Through X-ray Container Inspection System) ] เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 ราคาตามสัญญา      
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 618,382,952.64 บาท  
โครงการย่อยที่ 2: โครงการจัดหาระบบตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระของผู้เดินทางด้วยระบบเอกซเรย์   
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 ราคาตามสัญญา เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 602,441,725.83 บาท 
ขณะนี้ได้เร่ิมด าเนินการติดต้ังระบบฯ แล้ว  
 
 

3.2.1 โครงการการน าระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร  
(Passenger Name Record: PNR) มาใช้ในงานศุลกากร 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

สผภ. มีระบบ PNR ใช้งาน ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ร่วมมือกับสายการบินนานาชาติ             
น าระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) มาใช้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
ซ่ึงในปีนี้มีสายการบินที่ร่วมส่งข้อมูล PNR แล้วทั้งสิ้นจ านวน 13 สายการบิน ได้แก่  
1) Air China                                     2) Etihad Airways       
3) Ethiopian Airlines                         4) Gulf Air   
5) Hong Kong Express Airways           6) Vietnam Airlines   
 7) Jetstar Airways                           8) Jetstar Asia Airways 
9) Jetstar Pacific                             10) Nok Scoot   
11) Scoot Airlines                           12) Thai Lion Air และ  
13) Tigerair Taiwan  

     และ 2S Consortium (บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ ากัด(มหาชน) และบริษัท สามารถ
คอมเทค จ ากัด) ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ และฟังก์ชั่นต่างๆ ของโปรแกรม ให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร        
ที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้ระบบงาน สามารถประสานหารือทางโทรศัพท์และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสอบถามวิธีการใช้งาน และรวบรวมเสนอแนะข้อบกพร่อง และข้อควรปรับปรุง แก้ไข    
จากการใช้งานให้ 2S Consortium ทราบเพื่อปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของระบบฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
3.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile ส าหรับส านักงานศุลกากร 
และด่านศุลกากร 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ศปข. 
 

รายงานผลการปรับปรุงระบบ 
Local Profile ของส านักงาน
ศุลกากรและด่านศุลกากร 
ในความรับผิดชอบของ

ส านักงานศุลกากรภาคที่ 4 

ด าเนินการคัดเลือกด่านศุลกากรในความรับผิดชอบของส านักงานศุลกากรภาคที่ 4 ที่มีศักยภาพในการจัดท า 
Local Profile ได้แก่ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรสงขลา โดยการลงพื้นที่     
ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ. 2562 เพื่อประชุม ศึกษา จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดการน าเข้า-ส่งออก ให้ค าปรึกษา 
และน าข้อมูลที่ได้มาสรุปประเด็นปัญหา ข้อจ ากัด และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ Local 
Profile ของส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากรฯ จัดท ารายงานสรุปประเด็นปัญหาฯ และน าเสนอกรมฯ 
รับทราบและเห็นชอบรายงานสรุปประเด็นปัญหา  
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

3.3.1 โครงการศูนย์ประสานงานการควบคุมสินค้าเชิงยุทธวิธี 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กสป. - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรม
สอบผ่านการทดสอบ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 

- รายงานองค์ความรู้หรือ
ข้อมูลสถิติการน าเข้าส่งออก 
ที่เกี่ยวข้องสินค้าเชิงยุทธวิธ ี

กรมศุลกากรได้น าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ เครื่อง Raman Spectroneter เพื่อใช้ตรวจ
ยืนยันเอกลักษณ์ของสาร โดยอาศัยหลักการทางแสง โดยไม่ท าลายตัวอย่าง (Non-Destructive) และไม่ต้อง
สัมผัสสารโดยตรง สามารถวัดสาร  ผ่านภาชนะบรรจุที่มีลักษณะใส (Transparent) เช่น ขวดแก้วใส        
ขวดพลาสติกใส ถุงพลาสติก เป็นต้น เข้ามาสนับสนุนการตรวจสอบสินค้าของเจ้าหน้าที่ตามโครงการ 
Programme Global Shield ตลอดจนการเก็บรวมรวบข้อมูลสถิติการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล      
ในการจัดท าการบริหารความเสี่ยงและการก าหนดเป้าหมาย (Profiling and Targeting) เพื่อให้การควบคุม
และตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยจัดการอบรมและส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม   
เพื่อเพิ่มความรู้ต่างๆ ดังนี้ 
1. จัดการอบรม National Training on Program Global Shield ระหว่างวันที่ 4-9 พ.ย. 2561           

ณ โรงแรมโฟรวิงส์ กรุงเทพ  
2. ร่วมประชุม Coordination Meeting For Sub Regional operation on Programme  Global Shield 

and Small arms & light weapons กับ WCO และสมาชิกอีก 9 ประเทศ ในการด าเนินการ            
Pre Operation Phase และ Operation Phase 

3.จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ส าหรับใช้เครื่องมือตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์สาร (Raman Spectrometer) และ      
ชุดทดสอบแบบใช้แล้วทิ้ง (Test Kits) 

4. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Introduction to Strategic Trade Control, Introductory Level 
ครั้งที่ 24 ณ เมืองแดจอน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 17-21 มิ.ย. 2562 

5. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การควบคุมสินค้าที่มีความส าคัญเชิงยุทธวิธี 
(Strategic Trade Control: STCE) ระหว่างวันที่ 22-26 ก.ค. 2562 ณ โรงแรม เดอะ เดวิส กทม. 

6. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ Small Arms Trafficking โดย ILEA (International Law Enforcement 
Academy) ระหว่างวันที่ 5-9 ส.ค. 2562 

7. เจ้าหน้าที่ศุลกากรไปบรรยาย เรื่องความส าคัญและการควบคุมสินค้าเชิงยุทธวิธี ณ บริษัท Panasonic 
(Thailand) Co.,Ltd กทม. เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2562 

8. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม IAEA National Workshop on Developing a National Framework 
for Managing the Response to Nuclear Security Events ซ่ึงเป็นการท าแผนสนับสนุนความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ณ ห้องประชมุใหญ่ อาคาร 1 ส านักงานปรณูเพื่อสันติ ระหว่างวันที่ 9-13 ก.ย. 2562 

9. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ และการสร้าง
เครือข่ายการด าเนินการตามพิธีสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 -25 ก.ย. 2562 ส านักงานปรณู
เพื่อสันติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในภาพรวม และรักษา
ความสัมพันธ์ในเครือข่ายการปฏิบัติงาน 

3.3.2 โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากร 
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (Cooperation on Information Exchange 
in Customs Matters Project)     

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กสป. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
จ านวน 36 ครั้ง 

รวบรวมข้อมูล และ/หรือแลกเปลี่ยน แจ้งเตือนข้อมูลต่างๆ เช่น การลักลอบขนบุหรี่ ยาเสพติด สินค้า IPR 
การลักลอบส่งออกรถยนต์ การแลกเปลี่ยนธุรกรรมที่ต้องสงสัย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เป็นต้น 
ระหว่างศุลกากรประเทศต่างๆ ผ่านช่องทาง E-mail, Line Application, CEN หรือ CENcomm           
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ศุลกากรประเทศต่างๆ รวมถึงหน่วยงานระหว่าง
ประเทศอื่นๆ ในการปราบปรามและควบคุมทางศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

3.3.3 โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ  
(Air Cargo Security) 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

สสภ. - รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการน าร่องฯ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทาง 

การด าเนินโครงการ 
 Air Cargo Security / 

โครงการน าร่องฯ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- มีการน าระบบดิจิทัลมาใช้

ในการควบคุม 
ด้านความปลอดภัยในการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศยาน 

กรมศุลกากรได้ร่วมประชุม หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ  สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และ    
การบินไทย (Thai Airways International) และหน่วยงานภายใน คือ ศปข. และ กสป. เกี่ยวกับโครงการ
ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Pilot Project on Air Cargo Security) โดยส่งเจ้าหน้าที่      
ไปร่วมประชุม Technical Experts Group on Air Cargo Security ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 29-30      
เม.ย. 2562 ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยียม และน าความรู้ที่ได้มาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมรูปแบบ         
และวิธีการในการด าเนินการน าร่องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเลือกทดสอบการด าเนินการน า ร่องในเที่ยวบิน      
TG 639 กรุงเทพ-ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย.- 9 ส.ค. 2562 และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ประเมินผลเพื่อจัดท าสรุป รวมถึงวางแนวทางการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 

3.3.4 โครงการศึกษาบทบาทและความเกี่ยวขอ้งของกรมศุลกากรในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงปญัหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ต่อการปฏบิัติงาน 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กกม. รายงานผลการด าเนิน
การศึกษาทบทวนกฎหมาย

ศุลกากร 

ด าเนินการศึกษาข้อกฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อาทิ อ านาจ   
ทางศุลกากรในเขตต่อเนื่องทางทะเล กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานศุลกากรในพื้นที่
ทางทะเล ศึกษาปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดต่อการปฏิบัติงานจากร่างพระราชบัญญัติ การรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลฯ พ.ศ. 2562  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร        
โดยน ามาวิเคราะห์  และสรุปผลเพื่อจัดท ารายงานการศึกษาทบทวนกฎหมายศุลกากรในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

4.1.1 โครงการศึกษาแนวทางในการน าการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากรมาประยุกต์ใช้
ในกรมศุลกากร 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กยผ. รายงานผลการศึกษาแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ดีด้านการ
บริหารการจัดเก็บรายได้
ภายใต้บริบททางศุลกากร 

 

ศึกษาแนวทางการปฏิบัติในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ      
มาจัดท าผลการศึกษาแนวทางในการน าการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากรมาประยุกต์ใช้ใน กรมศุลกากร               
ในรูปแบบเอกสารชื่อ  “รายงานการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีที่ เกี่ยวข้องกับการศุลกากร กรณีศึกษา            
ความมีคุณธรรมและจริยธรรมในงาน โดยสามารถน าผลการศึกษาที่ได้ ใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้าง    
ความมีคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การ อันจะน าไปสู่ การยกระดับความมีธรรมาภิบาล และส่งผล           
ถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจสาธารณะในที่ดี สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ปรากฏ          
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 4 ประเด็น ได้แก่  
1. ประเด็นการต่างประเทศ                                   
2. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
3.ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

     ซ่ึงสอดรับกับการพัฒนาระบบราชการไปสู่ระบบราชการ 4.0 ในมิติ “ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(citizen-centric government)” และ “มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (smart & high performance 
government)” 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

4.2.1 โครงการจัดท าฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องก ากัดพร้อมพิกัดรหัสสถิติ 
ปี 2017   

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กพก. ทดสอบ และเผยแพร ่
ฐานข้อมูล 

ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ด าเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ของสินค้าต้องห้าม-ต้องก ากัดพร้อมพิกัดรหัสสถิติปี 2017 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่การสืบค้นข้อมูลของผู้น าเข้า ส่งออกสินค้า และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ดังนี้  
1. จัดท าฐานข้อมูล  ของสินค้าควบคุม ดังนี้  

1) สินค้าที่ก าหนดมาตรการน าเข้า -ส่งออก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   
2) สินค้าที่ต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
3) สินค้าควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์   
4) สินค้าควบคุมประเภทพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 

2. ก าหนดแนวทางการจัดท าและออกแบบฐานข้อมูล ดังนี ้
1) พิจารณาบัญชีท้ายร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 
และยาส าเร็จรูป เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.... จ านวน 126 รายการ   
2) พิจารณาเรื่อง ก าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และก าหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติ  
ตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 จ านวน 84 รายการ 

3. จัดท าฐานข้อมูลสินค้าที่ก าหนดมาตรการน าเข้า – ส่งออก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข สินค้าที่ต้องมี
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม สินค้าควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ และสินค้าควบคุมประเภท  
พันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ดังนี ้
1) สินค้าควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์พิจารณา เรื่อง ก าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้า        
ที่ต้องขออนุญาต และก าหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 จ านวน 84 รายการ  
2) สินค้าควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาบัญชีท้ายร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์               
เรื่อง ก าหนดให้เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป และยาส าเร็จรูปเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต        
ในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ........จ านวน 126 รายการ  
3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์
ควบคุม พ.ศ. 2556 จ านวน 33 รายการ  
4) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวน                   
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 จ านวน 11 รายการ  
5) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518      
จ านวน 204 รายการ  
6) จัดท าข้อมูลสินค้าควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ และสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ดังนี้   
- สินค้าที่มีมาตรการคว่ าบาตรตามมติองค์การสหประชาชาติ จ านวน 11 ประเทศ   
- สินค้าที่มีมาตรการน าเข้า หมวดห้ามน าเข้า จ านวน 8 รายการ   
- สินค้าที่ต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 111 รายการ   
- สินค้าที่มีมาตรการน าเข้า หมวดสินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพันขององค์การการค้าโลก (WTO) และความตกลง
เขตการค้าเสรีอื่นๆ จ านวน 22 รายการ   
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

- สินค้าที่มีมาตรการส่งออก หมวดห้ามส่งออก จ านวน 1 รายการ   
- ข้อมูลสินค้าที่มีมาตรการน าเข้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์หมวดสินค้าที่ต้องขออนุญาตน าเข้า 
จ านวน 13 รายการ   
- จัดท าข้อมูลสินค้าควบคุมตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องพืชอนุรักษ์ พ.ศ. 2562           
ตามพระราชบัญญัติควบคุมพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 จ านวน 211 รายการ   
- จัดท าฐานข้อมูลสินค้าที่มีมาตรการน าเข้าและสินค้าที่มีมาตรการส่งออก ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์    
หมวดสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียนประกอบการน าเข้า จ านวน 14 รายการ และหมวดสินค้า        
ที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชีประกอบการส่งออกจ านวน 8 รายการ  

    เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ลงใน Intranet และ Website ของกรมศุลกากร  

4.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการเจรจา   
และปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กพก. รายงานสรุปข้อมูลส าหรับ
กลุ่มสินค้าเป้าหมาย 

เพื่อก าหนดเกณฑ์ถิ่นก าเนิด
สินค้าที่เหมาะสม 

 

ด าเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกณฑ์ถิ่นก าเนิดสินค้าที่เหมาะสมส าหรับการเจรจากฎเฉพาะรายสินค้า 
(PSRs) สอดคล้องกับกระบวนการผลิต และความต้องการของภาคเอกชนไทย ซ่ึงในปีที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเกณฑ์
ถิ่นก าเนิดสินค้าที่เหมาะสมส าหรับสินค้าใน ๓ กลุ่มแล้ว ได้แก่ กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มเหล็กและ
เหล็กกล้า และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลือกกลุ่มสินค้าเป้าหมาย       
ในการศึกษา คือ กลุ่มสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

4.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กมพ. รายงานผลการศึกษาการน า
ระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล  

มาพัฒนาระบบประเมินราคา
ศุลกากร 

ด าเนินการรวบรวม และวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานด้านราคาศุลกากร จากการท า
แบบสอบถามส าหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและภาคธุรกิจเพื่อรับฟังปัญหาในด้านการปฏิบัติพิธีการศุลกากร       
ที่เกี่ยวข้องกับการส าแดงราคา โดยการลงพื้นที่จริง ณ ส านักงานศุลกากรแหลมฉบังเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2562 
ซ่ึงจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงด้านราคาศุลกากร ซ่ึงแบ่งออกเป็น     
2 ระยะ คือ  
1. ระยะสั้น คือการน าระบบฐานข้อมูลราคาสินค้าน าเข้าซ่ึงมีอยู่เดิมมาพัฒนาควบคู่กับระบบ CIS เพื่อ      

เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลราคา ตลอดจนการน าฐานราคาไปใช้ประกอบการ
พิจารณาราคาโดยเจ้าหน้าที่ตรวจปล่อย เพื่อลดปัญหาข้อพิพาทด้านราคาระหว่างกรมฯ และผู้น าเข้า  

2. ระยะยาว คือการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบงานด้านราคาทั้งระบบแบบบูรณาการ ทั้งในมิติด้านข้อมูล
และผู้ใช้งาน นับตั้งแต่ก่อนการน าเข้า ระหว่างการน าเข้า และหลังการน าเข้า โดยคณะท างานฯ ได้มีมติ    
ให้มีผู้แทนคณะ ไปศึกษาดูงานด้านราคาของ ณ หน่วยงานศุลกากรของประเทศจีน เพื่อน ามาใช้พิจารณา
เป็นแนวทางการพัฒนาระบบงานด้านราคาของกรมศุลกากรต่อไป  

    และจากการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมสรรพากร เพื่อน ามาใช้ประกอบการพิจารณา         
ความเสี่ยงด้านราคาศุลกากรของผู้น าเข้าในแต่ละราย พบปัญหาคือ มีข้อจ ากัดการเข้าถึงข้อมูล               
ของกรมสรรพากร จึงต้องด าเนินการเชื่อมโยงผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูล       
ขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงการคลัง โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการ   
ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อเช่ือมโยงข้อมูลร่วมกับ ศทส. และคณะกรรมการ 
  



16 
 

แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

5.1.1 โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ 3) 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กบท. - จ านวนบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ 
การพัฒนาผ่านระบบ 

e-Learning 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินการโครงการฯ 

 

ในปีนี้กรมศุลกากรได้น าระบบ Customs Professional e-Learning Platform มาพัฒนาให้กับบุคลากร     
ซ่ึงได้ก าหนดให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ และข้าราชการที่โอนมารับราชการในกรมศุลกากรรวมทั้งสิ้น      
จ านวน ๑๓๘ ราย เข้ารับการพัฒนาผ่านระบบ Customs Professional e-Learning Platform ส าหรับ
เนื้อหาบทเรียนระดับพื้นฐานเป็นกลุ่มน าร่อง ระหว่างวันที่ 3-30 เม.ย. 2562 ซ่ึงหลังจากได้ศึกษาบทเรียน    
แล้วเสร็จ ได้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบฯ ซ่ึง  กบท. จะได้น าความคิดเห็นนี้ไปพัฒนา        
เพื่อจัดท าเนื้อหาบทเรียน e-Learning ในเนื้อหาต่อไปให้มีความเหมาะสม สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจ         
ได้ง่าย มีรูปแบบที่น่าสนใจตลอดจนมีข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
หมายเหตุ : กรมฯ อนุมัติให้ปรับแผนการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562 

5.1.2 โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  
ของข้าราชการกรมศุลกากร 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กบท. กรมศุลกากร 
มีกรอบเส้นทาง

ความก้าวหนา้ในสายอาชีพ    
(Career Path)  

ที่ปรับปรุงและพัฒนา 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับรูปแบบวิธีการในการสอบวัดความรู้ความสามารถ ด้านศุลกากร
และด้านการบริหาร (Customs Knowledge Test : CK Test) เพื่อเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการพิจารณา
แต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการระดับช านาญการ เพื่อปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่าย โดยจัดท ากรอบ     
การสั่งสมประการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ขยายระยะเวลาในการเรียนรู้ พัฒนาการ
ท างาน และเพิ่มเติมเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)ของกรมศุลกากร ในสายงาน
นักวิชาการศุลกากร และสายงานนักทรัพยากรบุคคล  โดยให้ใช้ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถ          
ด้านศุลกากรผ่านได้ตลอดไป เว้นแต่ อ.ก.พ. กรมศุลกากรจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

5.1.3 โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่อง  
ในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan) 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กบท. คัดเลือกข้าราชการ    
เข้าร่วมโครงการฯ 

 

ก าหนดแผนการสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Planning) ซ่ึงในปี พ.ศ. 2562 ด าเนินการ ดังนี้ 
1. รับสมัครบุคลากรเพื่อรับการคัดเลือกเข้าสู่ โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่อง                

ในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan) โดยแจ้งเวียนส่วนราชการในสังกัด           
กรมศุลกากรให้รับทราบ  และประชาสัมพันธ์ในระบบ Intranetปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จ านวน 1 ราย คือนางลาวัลย์ เมธิยานนท์ แต่ภายหลังแจ้งยกเลิกความประสงค์สมัครเพื่อรับการคัดเลือก 

2. เพิ่มเติมต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ของหน่วยงานด้านวิชาการคือ กองกฎหมาย     
ส านักงานเลขานุการกรม ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือส าร กองพิกัดอัตราศุลกากร              
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร.  

3. ก าหนดแนวทางการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ โดยสมัครใจเป็นการทั่วไป และคัดเลือกบุคลากร   
เข้าสู่โครงการฯ ในรูปแบบ Successor ตามหน่วยงาน โดยเปิดรับสมัครเป็นรายหน่วยงาน และก าหนด   
ให้ผู้สมัครแต่ละรายสามารถเลือกสมัครได้เพียงหนึ่งหน่วยงาน  

4. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษที่มีคะแนนไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน ของเกณฑ์มาตรฐาน Test of English as a Foreign 
Language (TOEFL) Pager – Based Test หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นเทียบเท่า 

5. ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ ภายใน      
กรอบระยะเวลา 2 ปี ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ สรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้เชี่ยวชาญ       
(Soft Skill) และการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านงานศุลกากร (Hard Skill)  

6. ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับรูปแบบ แนวทางการด าเนินโครงการฯ จากหน่วยงานราชการอื่น
ที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินโครงการ Succession Plan เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาแนวทาง     
การด าเนินการที่เหมาะสมกับกรมศุลกากรต่อไป      
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

5.1.4 โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร Customs Knowledge 
Test : CK Test 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กบท. - มีหลักเกณฑ์และแนวทางใน
การด าเนินการสอบวัดความรู้
ความสามารถด้านศุลกากร
และด้านการบริหาร และมี

การด าเนินการสอบวัดความรู้ 
ความสามารถด้านศุลกากร 

และด้านการบริหาร  
(Customs Knowledge 

Test : CK Test) 

ด าเนินการทบทวนหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการด าเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและ     
ด้านการบริหาร (Customs Knowledge Test: CK Test) ของข้าราชการเพื่อให้มีคุณสมบัติและความพร้อม       
ที่จะย้ายจากข้าราชการประเภทวิชาการระดับช านาญการที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติ ให้ไปด ารงต าแหน่ง        
ในระดับช านาญการที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายของกรมศุลกากร ซ่ึงเปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่          
25 กันยายน-1 ตุลาคม 2562 โดยให้บุคคลที่สนใจสมัครผ่านทางระบบอินทราเน็ตของกรมศุลกากร 

หมายเหตุ : กรมฯ อนุมัติให้ปรับแผนการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2562 

5.1.5 โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษ ของกรมศุลกากร 
(Customs Talent Management) 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กบท. การประเมินผลการพัฒนา
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

วิเคราะห์ข้อมูลแนวความคิด หลักการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก
เข้าสู่โครงการฯ เพื่อพิจารณารูปแบบการด าเนินการที่เหมาะสม ในการด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงาน
ศุลกากร (Essential Knowledge) ในแต่ละด้านตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้แก่บุคลากร ดังนี้  
1. หลักสูตร Oil Loss Control จัดโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  
2. จัดส่งบุคลากรส่งเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร National Workshop on Strategic Trade Controls 

Enforcement (STCE)  
3. การบรรยาย PTIT Public Lecture on “US LNG & A CHANGING GLOBAL LNG TRADE DYNAMIC” และ 

"Global and Asian Oil & Nature Gas Update & Outlook” จัดโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  
4. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องราคาศุลกากร และราคาโอน WCO National 

Workshop on Customs Valuation and Transfer Pricing  
5. การอบรมระหว่างประเทศ เร่ือง Strategic Trade Controls ครั้งที่ 21 "การควบคุมสินค้าที่มีความส าคัญ

เชิงยุทธวิธี" Topic Licensing Systems for Strategic Trade Controls, Specialized ณ เมืองแดจอน 
สาธารณรัฐเกาหลี 

6. พัฒนาทักษะการน าเสนอแบบทรงพลัง (Powerful Presentation)  
7. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร National Workshop on Customs Risk Management Thai 

Customs Department  
8. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย  
9. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Workshop on Risk Management for Thai Customs Department  
10. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา “การด าเนินยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมศุลกากร" 
11. การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาบริการภาครัฐ สู่ยุคดิจิทัล” ภายใต้โครงการยกระดับ     

ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใต้การปฎิบัติงานในยุคดิจิทัล จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากร         
ด้านดิจิทัลภาครัฐ 

12. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม IT Application Audit  

        จากการประเมินผลภายหลังการเข้ารับการอบรมของบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อฝึกอบรม
อยู่ในระดับ มากที่สุด 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

5.1.6 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กบท. ร้อยละ 70 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ 
การพัฒนาตามแผนงาน 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ด าเนินการก าหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร รูปแบบวิธีการจัดอบรมภายในองค์กร โดยได้ก าหนดโครงการ
ฝึกอบรมลงในแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 8 โครงการ ดังนี้  
1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากรส าหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ และข้าราชการที่รับโอน  

จากหน่วยงานภายนอก 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ เช่น 

- หลักสูตรราคาศุลกากรและราคาโอน (WCO National Workshop on Customs Valuation and 
Transfer Pricing) 
- หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง  
- หลักสูตรความรู้กฎหมายศุลกากรและพิธีการศุลกากร  
- หลักสูตร National Workshop on Customs Risk Management for Thai Customs  
- หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี 
- หลักสูตรการจัดการสารเคมี  
- หลักสูตรเทคนิคการจัดการทางอารมณ์สู่การบริการที่ดี  
- หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้านราคาศุลกากร หัวข้อราคาศุลกากรระดับต้น 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมทางศุลกากร ได้แก่ 
- หลักสูตรการจัดท า Profile ในระบบ Thai Customs Electronic System (TCES)  
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเตรียมความพร้อมรองรับ ภารกิจศูนย์อ านวยการในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

4. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการบริหารจัดการ
ชายแดนร่วมกัน  

5. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจสอบสินค้า ได้แก่ 
- หลักสูตรการตรวจวิเคราะห์สินค้าชนิดของสินค้าไม้แปรรูป 

6. โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษกรมศุลกากร  
7. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่ส าคัญในการงานศุลกากร ได้แก่ 

- หลักสูตรภาษาจีนกลางเพื่อการส่ือสาร 
8. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล ได้แก่ 

- หลักสูตรระบบค าขอใบแจ้งการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม (Restricted Goods Permit) 
- หลักสูตรการใช้งานระบบงานป้องกันและปราบปราม ระบบของกลาง และระบบงานคดี (กรณีการจับกุม
สิ่งของ)  
- หลักสูตรระบบพิธีการใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import)  
- หลักสูตรการใช้งานระบบป้องกันและปราบปราม (ส่วนงานทักท้วง)  
- หลักสูตรระบบค าขอใบแจ้งการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม (Restricted Goods Permit) 
- หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ข้าราชการ   
กรมศุลกากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นและพร้อมจะ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

5.2.1 โครงการนวัตกรรมเราท าได้ (Innovation We Can) 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

คณะท างาน
ด าเนินการ 

ด้าน
นวัตกรรม

ของ 
กรมศุลกากร 

 รายงานผล 
การด าเนินมาตรการ/ 
แนวทางการสร้างเสริม 
บรรยากาศและปลูกฝัง 
วัฒนธรรมแห่งการสร้าง 
นวัตกรรมในองค์การ 

กรมศุลกากรจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อท าการพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านต่างๆ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ ศุลกากร อันจะน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  จนสามารถพัฒนาผลงาน            
ด้านนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้นสามารถพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น  โดยด าเนินการทบทวน
แนวทางและมาตรการเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างบรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรม               
แห่งการสร้างนวัตกรรมในองค์การให้หน่วยงานต่างๆ จัดท าข้อเสนอเพื่อปรับปรุงงานและการให้บริการ      
ของส่วนราชการตอบค าถามหรือข้อสงสัยเพื่อให้การด าเนินงานตามมาตรการเป็นไปด้วยดี 

5.4.1 โครงการคนดีศรีศุลกากร 
 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 

กบท. มีสรุปผลการด าเนินโครงการ 
“คนดีศรีศุลกากร” ประจ าปี 

พ.ศ. 2562 เสนอกรมฯ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมยกย่องบุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาข้าราชการ และด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดมั่น
ในกฎ ระเบียบ โดยคัดเลือกบุคลากรของศุลกากร ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอชื่อเป็น"คนดีศรีศุลกากร"        
ซ่ึงจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจ านวน 10,000 บาท และผู้ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน
เป็น "คนดีศรีหน่วยงาน" ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตร อีกจ านวน 11 รางวัล โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้น    
ในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร วันที่ 4 ก.ค. 2562 โดยในปีนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ 
1. นางสาวชุติมา  ปรีชญางกูร ส านักงานเลขานุการกรม 
2. นายอภิสิทธิ์  ไชยหาญ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล        
3. นางสาวเบญจ์ ช ากรม  กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
4. นางสาวขวัญสุดา  เข็มทอง  กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
5. นางธนิดา บรรณาลังค์  กองตรวจสอบอากร 

5.4.2 โครงการระฆังศุลกากร  5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กบท. มีการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียน ให้ข้อมูล 

ค าปรึกษาแก่ผู้มาติดต่อ 

จัดท าหนังสือแจ้งเวียนทุกส่วนราชการเพื่อชี้แจงรายละเอียดและซักซ้อมความเข้าใจ พร้อมทั้งให้แจ้งรายชื่อ
หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน  และรายงานผลการปฏิบัติงาน    
เป็นรายไตรมาสส่งให้กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม โดยรวบรวมรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์หัวหน้า 
และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ ทางระบบ Internet      
ของส่วนราชการ ส านัก ส านักงาน และด่านศุลกากรทุกแห่ง  เพื่อเป็นข้อมูลในกรณีที่ไม่ได้รับความสะดวก
และไม่เป็นธรรมในการติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ และน าประเด็นปัญหาที่ได้ด าเนินการแก้ไขมาสรุป         
ผลการด าเนินการตามโครงการรายไตรมาสเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคจนถึงวิธีแก้ไขเพื่อเป็นข้อมูลใน
การปฏิบัติงานต่อไป 

5.4.3 โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การด าเนินการทางวินัย 
และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กบท. บุคลากรกรมศุลกากรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

ผ่านการประเมินความรู้จาก
แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย
และความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ 

ด าเนินการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวการพิจารณาโทษ อัตราโทษ และค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยและ      
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 และบทความต่าง ๆ เช่น 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนค าสั่งลงโทษ ทางระบบ Intranet     
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนัก รับทราบ และมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โดยจัดท า
แบบสอบถามแบบประเมินคุณธรรมตนเอง ( Integrity Self-Assessment) เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร    
ตอบแบบสอบถามทางระบบ Intranet ระหว่างวันที่ 28 ส.ค.- 30 ก.ย. 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าไป    
ตอบแบบสอบถามจ านวน 5,249 คน ซ่ึงผลการประเมินคุณธรรมตนเอง ( Integrity Self-Assessment)         
ของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับ สูงมาก 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

5.4.4 โครงการศุลกากรคุณธรรม  5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กบท.  ประกาศการเป็น 
หน่วยงานคุณธรรม 

 อยา่งน้อย 1 หนว่ยงาน 
ภายในกรมศุลกากร 

 
 

กรมศุลกากรได้ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ           
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยได้ร่วมกันประกาศคุณธรรม อัตลักษณ์ และจริยปฏิบัติของ        
กรมศุลกากร "รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ" เพื่อให้ทุกส่วนราชการน านโยบายด้านองค์กรคุณธรรมไปปฏิบัติ
เพื่อขับเคลื่อนการเป็นหน่วยงานคุณธรรม พร้อมจัดท าสื่อเผยแพร่คุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติของ    
กรมศุลกากร โดยในปีนี้หน่วยงาน ด่านศุลกากรแม่กลอง ได้รับการประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม        
ที่มีความพร้อมสามารถด าเนินการตามจริยปฏิบัติภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์  เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2562     
นางมนทิรา เชิดชู  นายด่านศุลกากรแม่กลอง เข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดสมุทรสงคราม                               
จากนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 

5.4.5 โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้างพัฒนา 
ให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระท าผิดวินัย 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กบท. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
สัมมนาผ่านการประเมินผล
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เรื่องวินัย 

ด าเนินการจัดการสัมมนาหลักสูตรผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้าง พัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย และ
ป้องกันมิให้ข้าราชการกระท าผิดวินัย ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคาร 120 ปี 
กรมศุลกากร โดยวิทยากรจากส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ป.ป.ช. และให้ผู้ร่วมสัมมนาจัดท าแบบสอบถาม
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องวินัย ซ่ึงมีผู้ผ่านการผลการประเมินผลหลังการสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 81.84 

5.4.6 โครงการปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กบท. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการเสนอกรมฯ 

กรมศุลกากรซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยด าเนินการควบคู่กับปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและโปร่งใส ตามกรอบวินัย
ข้าราชการและประมวลจริยธรรม โดยปลูกฝังให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ดีงามโดยใช้
กิจกรรมทางศาสนาเข้ามากล่อมเกลาจิตใจ อันจะน าไปสู่การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบได้โดยจัดให้มี
โครงการย่อย 5 โครงการ ดังนี ้
1. โครงการ คิดดี ท าดี ศุลกากรท าได้ 
2. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆ ดังนี ้
- วัดสุวรรณคีรี เขตบางกอกน้อย                                - วัดเศวตฉัตร เขตคลองสาน  
-วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่                            - วัดดาวคะนอง เขตธนบุรี  
- วัดนิมมานรดี เขตบางแค                                       - วัดทองเพลง เขตคลองสาน  
- วัดเทพนารี เขตบางพลัด                                       - วัดกุนนทีรุทาธาราม เขตดินแดง  
- วัดเพลงกลางสากล เขตตลิ่งชัน                                - วัดใหม่เทพนิมิตร เขตตลิ่งชัน  
- วัดตล่ิงชัน เขตตลิ่งชัน                                           - วัดประสาท เขตตลิ่งชัน    
3. โครงการพระบรมราโชวาท คติธรรม และค าสอน โดยเผยแพร่ทาง Intranet เป็นประจ าทุกเดือน 
4. โครงการสนับสนุนบุคลากรที่ขออนุญาตลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
โดยในปีนี้ผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ คือนายรัชชสิทธิ์ คงนุมัต และ นายธีรวิทย์ เจริญวราวุฒิ นักวิชาการศุลกากร
ปฏิบัติการ สังกัด กมพ. 
5. โครงการความดีที่ฝากไว้ โดยเรียนเชิญผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
ร่วมสัมภาษณ์ และจัดท าเป็นวีดีทัศน์เผยแพร่ในวันเล้ียงอ าลาเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2562     
ณ ห้องโถงอาคาร 1 กรมศุลกากร 
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

5.4.7 โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง 5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กบท. ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที
กรมศุลกากรรว่มท าบททดสอบ

ความรู้ก่อนและหลัง 
การเรียนรู้จรรยาข้าราชการ

กรมศุลกากร ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ปฏิญญาอรุชา ฉบับปรับปรุง 

ประมวลระเบียบว่าด้วย
จริยธรรมและความประพฤติ
ของเจา้หนา้ที่ขององค์การโลก 
และแนวทางการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

พลเรือนฯ ผ่านระบบ 
Intranet 

กรมศุลกากรได้จัดท าโครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการป้องกัน    
และปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ   
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยน าบทเรียนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ      
กรมศุลกากร แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการให้หรือรับของขวัญ   
หรือประโยชน์อื่นใด และกรณีการเรี่ยไร จัดท าเป็นแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้จรรยา
ข้าราชการ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนปฏิญญาอรุชา ฉบับปรับปรุงและประมวลระเบียบ     
ว่าด้วยจริยธรรมและความประพฤติของเจ้าหน้าที่ขององค์การศุลกากรโลก ผ่านระบบ Intranet ระหว่างวันที่ 
1 - 31 ก.ค. 2562 ซ่ึงผลการประเมินฯ จากการท าแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ในการทดสอบหลังจากได้
ศึกษาความรู้จากบทเรียนฯ มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 83 
 

5.4.8 โครงการศึกษาการก าหนดสินบนและเงินรางวัลเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

5 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

กกม. รายงานการรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้มี 
ส่วนได้เสียเกี่ยวกับ 

บทบัญญัติการก าหนด 
สินบนและเงินรางวัล 

รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาบทบัญญัติการก าหนดสินบนและเงินรางวัล และประชุมหารือการตีความการใช้
บังคับกฏหมายในการเบิกจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับ และช่องว่างในการเบิกจ่ายของ     
เงินสินบนและรางวัล โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น เรื่องการก าหนดสินบนและรางวัลตามกฎหมาย
ศุลกากรผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากร/ผ่านช่องทางอีเมล์ หรือน าส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ 
ระหว่างวันที่ 2-25 ก.ย. 2562 โดยมีจ านวนผู้ตอบแบบการรับฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น จ านวน 321 ราย 

โครงการที่ต้องรายงานความคืบหน้าจนสิ้นสุดโครงการ     

1. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ 
พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

 ด่านฯ 
หนองคาย 

 โครงการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 1 

2. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ  ด่านฯ 
นครพนม 

 โครงการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 1 

3. โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก 
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 

 ด่านฯ 
อรัญ

ประเทศ 

 หจก. สยามขแมร ์ผู้รับจ้าง ไม่สามารถเข้าด าเนินการก่อสร้างในพื้นที่ได้ แต่เนื่องจากยังมีผู้บุกรุกผู้รับจ้างจึงขอ
หยุดด าเนินการก่อสร้าง พร้อมขอคืนค่างานและค่าเงินให้กับผู้ว่าจ้างเนื่องจากส่งมอบพื้นที่ไม่ได้  และผู้รับจ้าง
ได้ท าเรื่องร้องต่อศาลจังหวัดสระแก้วฟ้องจ าเลย คือ กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ และกรมศุลกากร      
เนื่องจากจ าเลยท าให้เกิดความเสียหายเป็นเงิน 49,500 ล้านบาท แต่ศาลจังหวัดสระแก้วตัดสินให้กรมฯ 
สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย (ฟ้องแพ่ง) จาก หจก.สยามขแมร์ เป็นเงินจ านวน 3,527,000 บาท   
โดย หจก. สยามขแมร์ขอช าระค่าขาดประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุเป็นรายเดือน เดือนละ 1,000,000 บาท
จนกว่าจะครบจ านวน ดังนั้นด่านฯ จึงได้ท าหนังสือฯ ส่งคืนเงินงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน 6,566,640.89 บาท 
เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญา และส่งมอบที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 10-1-72 ไร่ พร้อมอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง คืนให้กับธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว  
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แผนงาน/โครงการ 
ระดับ

คะแนน 
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน  

4. โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติการส านักงานศุลกากร 
ท่าเรือแหลมฉบัง 

 สทบ.  ผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บริษัท กรีนไทย คอนสตรัคชัย จ ากัด ระยะเวลาด าเนินการ 210 วัน 
โดยเร่ิมสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 2562 ค่าก่อสร้างเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 19,577,700 โดยส านักงบประมาณ 
อนุมัติให้กรมศุลกากรเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากแผนงาน 
ผลผลิตงบรายจ่าย จ านวน 13,844,500 บาท ไปตั้งจ่ายรายการอาคารสนับสนุนการปฏิบัติงานส านักงาน
ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 1 หลัง (ในส่วนของงานที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) จ านวน 13,844,500 บาท 
และน าเงินนอกงบประมาณ(ค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น) มาสมทบอีกจ านวน 5,733,200 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 19,577,700 บาท โดยในขณะนี้ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ ายเงินค่าก่อสร้างฯ          
จ านวน 2 งวดงาน 

5. โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่ 
 

 ด่านฯ  
คลอง
ใหญ่ 

 ระงับโครงการดังกล่าว เนื่องจากด่านฯ ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องเขตแดน
ระหว่าง ไทย-กัมพูชา โดยด่านฯ ได้รายงานกรมฯ ทราบถึงปัญหาดังกล่าว และ สบก. ได้แจ้งการโอนจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายฯ จากหน่วยเบิกจ่ายกลับมายังส่วนกลาง เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559 

6. โครงการพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท)  ด่านฯ 
อรัญ

ประเทศ 

 ด่านฯ จัดท าค าขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโครงการก่อสร้างอาคาร
จุดผ่านแดนแห่งใหม่ (บ้านหนองเอี่ยน) ซ่ึงได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. จ านวน 56 ล้านบาท 
และงบประมาณผูกพันปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 224 ล้านบาท 

 
นางสาวสุทธินี  นัยนา  ผู้รับผิดชอบ  ยุทธศาสตร์ที่ 1  กลยุทธ์ที่  1.1  1.2  1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ที่   2.2  2.3   ยุทธศาสตร์ที่ 3  กลยุทธ์ที่   3.1  3.2  3.3   
นักวิชาการภาษ ี      ยุทธศาสตร์ที่ 4  กลยุทธ์ที่   4.1 4.2  4.3   ยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ที่   5.1  5.2  5.3 
        
นางสาวชุตินธร  ชุมพงศ์   ผู้รับผิดชอบ  ยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 2.1                       ยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ที่   5.4   
นักวิชาการภาษ ี


