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ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564)  

แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

รายละเอียดผลด าเนินการ 
ค่าคะแนน  
(รอ้ยละ) 

1. โครงการเชื่อมโยงการ
น าระบบตรวจสอบตู้
คอนเทนเนอร์สินค้าด้วย
เครื่อง x-Ray/CCTV มา
ใช้ในการตรวจปล่อย 

1.  ระดับความส า เร็ จของการด า เนิน
โครงการ 5 ระดับ (2 กิจกรรม) (50%) 
2. ร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจ
ปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray/CCTV, VIS, 
LPRs (50%) 
 
 
 
 

1. คณะท างานฯ ด าเนินการศึกษาแนวทาง และให้น าค าสั่งตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าหน้ากล้อง CCTV มาสรุป
สาระส าคัญ พร้อมแจ้งเวียนไปยังด่านศุลกากร/ส านัก ที่มีเครื่องเอกซเรย์ตั้งอยู่ 
2. ศึกษาร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ X-Ray/CCTV, VIS, LPRs และรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเพื่อจัดท าผลการศึกษาระบบยานพาหนะผ่านแดน (Vehicle Information System: VIS) และระบบตรวจสอบ
ป้ายทะเบียนยานพาหนะ (License Plate Recognition System: LPRs) เพื่อใช้เป็นข้อสังเกตในการประชุม
คณะกรรมการร่างระเบียบปฏิบัติฯ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 อาจท าให้การประชุมดังกล่าว และการด าเนินการ
รับฟังความคิดเห็นเพื่อน าไปปรบัปรุงรา่งระเบียบฯ เกิดความล่าช้า จึงด าเนินการประชุมดว้ยระบบ Video Conference 
เช่น โปรแกรม ZOOM, WebEx เป็นต้น 
3. จัดท าร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ X-Ray/CCTV, VIS, LPRs และรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเพื่อจัดท าผลการศึกษาระบบยานพาหนะผ่านแดน (Vehicle Information System: VIS) และระบบตรวจสอบ
ป้ายทะเบียนยานพาหนะ (License Plate Recognition System: LPRs) เพื่อเสนอต่อคณะท างานฯ เพื่อพิจารณา
แนวทางร่วมกัน  
4. มีการร่วมหารือร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ X-Ray/CCTV, VIS, LPRs เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 โดยได้มีการรวบรวมประเด็นและความเห็นตา่ง ๆ  เพื่อใช้เป็นแนวทาง และมีการแกไ้ข 
เพิ่มเติม ตัดทอน ร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อหารือร่วมกันอีกครั้ง และรายงานต่อกรมฯ ต่อไป 
5. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิค-19 อย่างหนัก ท าให้การประชุมร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการ
ตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray /CCTV, VIS, LPRs พร้อมด าเนินการรับฟังความคิดเห็นเพื่อน าไปปรับปรุงร่าง
ระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าเกิดความล่าช้า จึงด าเนินการประชุมร่างระเบียบฯ ด้วยระบบ Video 
Conference เช่น โปรแกรม Zoom , Webex และ/หรือด าเนินการประชุมคณะท างานย่อยฯ เพื่อรวบรวมความเห็น
เพื่อใช้เป็นข้อสังเกตในการยกร่างและผลการศึกษาร่างระเบียบปฏิบัติฯ ต่อคณะท างานฯ ต่อไป 

ตามค่าเป้าหมาย  
(100 คะแนน) 

เอกสารแนบ 3 
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แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

รายละเอียดผลด าเนินการ 
ค่าคะแนน  
(รอ้ยละ) 

2. โครงการประสาน
ความร่วมมือด้านการ
บังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากร 

1.  ระดับความส า เร็ จของการด า เนิน
กิจกรรม หรือขั้นตอนด าเนินการตามที่ระบุ
ในแผนปฏิบัติงาน (20%) 
2. มีการประสานความร่วมมือด้านการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร 
จ านวน 36 ครั้ง (80%) 
 

มกีารแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย รวม 32 ครั้ง ดังนี ้
- กับส่วนราชการไทย 11 ครั้ง เกี่ยวกับการตรวจสอบใบอนุญาต ประชุมหารือประเด็นปัญหา ฯลฯ 
- กับหน่วยงานต่างประเทศ (ศุลกากรต่างประเทศ UNODC ฯลฯ) จ านวน 20 ครั้ง 
- ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการตรวจสอบสิทธ์ิทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 1 ครั้ง 
ทั้งนี้ เป็นการประสานโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือภายนอก การประชุมผ่านระบบ ZOOM e-mail 
บันทึกข้อความ Line และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยตลอดปีงบประมาณ 2564 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
รวมทั้งสิ้น 248 ครั้ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของปีงบประมาณ 2564 ทีก่ าหนดไว้ 36 ครั้ง 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
(100 คะแนน) 

3. โครงการระบบค าขอ
ใบอนุญาต/ใบแจ้งเพ่ือ
น าเข้า-ส่งออกสินค้า
เกษตรแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุด
เดียว ผ่านระบบ NSW 

1.  ระดับความส า เร็ จของการด า เนิน
โครงการ 5 ระดับ (4 กิจกรรม) (75%) 
2. ระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อน าเข้า-
ส่งออกสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุด
เดียว ผ่านระบบ NSW พัฒนาเสร็จเรียบร้อย
พร้อมเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
(25%) 
 

1. มีการด าเนินโครงการ 4 กิจกรรม ดังน้ี 
   - พัฒนาระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อน าเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวผ่าน
ระบบ NSW 
   - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมศุลกากร, กรมวิชาการเกษตร และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ทั้ง 3 หน่วยงาน ด าเนินการพัฒนาระบบและทดสอบระบบ เสร็จสิ้นในวันที่ 30 เมษายน 2564  
   - จัดการอบรมผู้ใช้งานระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อน าเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์      
ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2564 
2. ระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้ง เพื่อน าเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวผ่านระบบ 
NSW กรมศุลกากรพัฒนาเสร็จเรียบร้อย พร้อมเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรมศุลกากรด าเนินการ
ออกประกาศ ที่ 113/2564 เพื่อบังคับใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลค าขอใบอนุญาต 
ใบรับรอง ใบรับแจ้งข้อเท็จจริง หรือเอกสารอื่นใดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการน าเข้า การส่งออก  
การน าผ่าน และโลจิสติกส์ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้ง เพื่อน าเข้า-ส่งออก 
สินค้าเกษตร แบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวผ่านระบบ NSW ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564  

ตามค่าเป้าหมาย 
(100 คะแนน) 

4. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยระบบ Bill 
Payment 

1.  ระดับความส า เร็ จของการด า เนิน
โครงการ 5 ระดับ (25%) 
2. จ านวนเงินและจ านวนรายการที่ช าระผ่าน
ระบบ Bill Payment เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (25%) 

1. มีการด าเนินโครงการ 5 กิจกรรม ดังน้ี 
   - มีตัวแทนรับช าระเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม คือ เทสโก้ โลตัส ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบแล้วเสร็จ และได้
พิจารณาร่าง MOU เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับช าระพร้อมแจ้งเลขที่บัญชีให้เทสโก้โลตัส
แล้ว เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2563 และมีการประชุมร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพื่อช้ีแจงการเข้าร่วม
โครงการ Bill Payment เมื่อวันท่ี 23 มี.ค. 2564 และมีธนาคารและตัวแทนรับช าระแจ้งความประสงค์ขอเข้า

ตามค่าเป้าหมาย 
(100 คะแนน) 
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แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

รายละเอียดผลด าเนินการ 
ค่าคะแนน  
(รอ้ยละ) 

3. การรับช าระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง 
ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (25%) 
4 .  ผู้ ป ระกอบการที่ ช า ร ะผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มีการพิมพ์ใบเสร็จด้วยตนเอง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 (25%) 

ร่วมโครงการ Bill Payment ได้แก่ บจก.ดิจิเพย์ ร่วมกับ บจก.วีซ่า (ประเทศไทย) และ ธ.ทหารไทยธนชาต ซึ่ง 
สลข. อยู่ระหว่างด าเนินการแจ้ง ศทส. เพื่อหารือกับธนาคารและตัวแทนรับช าระทางด้านการเช่ือมโยงระบบ
ต่อไป 
   - เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรคดังกล่าว สลข. ได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่น ๆ ดังนี้ 
        (1) จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การช าระผ่านระบบ Bill Payment และแจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพื่อ
เผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับทราบ 
        (2) เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.customs.go.th / Facebook / Application Line : Thai 
Customs / Instagram เป็นต้น รวมทั้งแจ้งคณะท างาน ครอ. และคณะท างาน AEO เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยัง
พันธมิตรศุลกากร/สมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       (3) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อกระตุ้นให้มีการช าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยจัดกิจกรรม
มอบของสมนาคุณส าหรับผู้ประกอบการที่มีการช าระค่าภาษีอากรและรายได้อื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
การช าระโดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร จ านวน 20 รางวัลต่อเดือน Bill Payment จ านวน 20 รางวัลต่อเดือน และ
การช าระผ่านเครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่หน่วยรับช าระเงินของกรมศุลกากร หน่วยงานละ 2 
รางวัลต่อเดือน (ระยะเวลาด าเนินกิจกรรมเท่ากับ 6 เดือน) 
   - ลงพื้นที่เข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด เพื่อช้ีแจง
และเชิญชวนให้ช าระค่าภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม
ส านักงานใหญ่ บจก.โตโยต้าฯ จ.สมุทรปราการ 
   - มีการศึกษาและจัดท าโครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบการ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก คคค. และได้ รับการจัดสรรบประมาณจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงาน 
(TOR) เพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัฒนาระบบต่อไป 
   - จัดท ารายงานสรุปเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว 
2. จ านวนเงินและจ านวนรายการที่ช าระผ่านระบบ Bill Payment เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2563 โดยจ านวนเงินที่ช าระผ่านระบบ Bill Payment เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

รายละเอียดผลด าเนินการ 
ค่าคะแนน  
(รอ้ยละ) 

ร้อยละ 110.91 (1.11 เท่า) และจ านวนรายการที่ช าระผ่านระบบ Bill Payment เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ร้อยละ 70.93 (เปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกัน ตุลาคม - กันยายน) 
3. การรับช าระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อ
เทียบกับปีงบประมาณ 2563 โดยการรับช าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ร้อยละ 8.99 (เปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกัน ตุลาคม - กันยายน) 
4. ผู้ประกอบการที่ช าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเอง เฉลี่ยร้อยละ 99.99 

5. โครงการศุลกากร
คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

1.  ระดับความส า เร็ จของการด า เนิน
โครงการ 5 ระดับ (80%) 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 
เสนอกรมฯ (20%) 

ด าเนินโครงการ 3 กิจกรรม ดังนี ้
   - จัดท ารายละเอียดแผนงานโครงการศุลกากรคุณธรรม เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอกรมฯ  
   - วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานโครงการฯ และจัดเตรียมแบบรายงาน ตัวอย่างการท ากิจกรรมตามตัวช้ีวัด และ
แจ้งเวียนช้ีแจงขั้นตอนการด าเนินงานให้ทุกส่วนราชการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ  
   - ผู้รับผิดชอบโครงการให้ค าแนะน าผู้รับผิดชอบโครงการศุลกากรคุณธรรม ในแต่ละส่วนราชการ เกี่ยวกับการ
จัดท ากิจกรรมตามตัวช้ีวัดของโครงการฯ เพื่อรายงานผลการด าเนินงานในรอบที่ 1 ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 
และรวบรวมข้อมูลตามแบบรายงานรอบที่ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร จ านวน 73 หน่วยงาน เพื่อจัดท า
เป็นข้อมูลสรุปในภาพรวมระดับกรม 
   - ผู้รับผิดชอบโครงการให้ค าแนะน าผู้รับผิดชอบโครงการศุลกากรคุณธรรมในแต่ละส่วนราชการ เกี่ยวกับการ
จัดท ากิจกรรมตามตัวช้ีวัดของโครงการฯ เพื่อรายงานผลการด าเนินงานในรอบที่ 2 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 
และรวบรวมข้อมูลตามแบบรายงานรอบที่ 2 ของหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากรจ านวน 73 หน่วยงาน เพื่อจัดท า
เป็นข้อมูลสรุปในภาพรวมระดับกรม 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งการประเมินคัดเลือก และประกาศยกย่องส่วนราชการที่มีความพร้อม
สามารถด าเนินกิจกรรมตามแนวทางศุลกากรคุณธรรม คาดว่าแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2564 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ เสนอกรมฯ คาดว่าแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2564 

ตามค่าเป้าหมาย
(60 คะแนน) 

6. โครงการระบบ
ลงทะเบียนและบริหาร

1.  ระดับความส า เร็ จของการด า เนิน
โครงการ 5 ระดับ (50%) 

ด าเนินโครงการ 5 กิจกรรม ดังน้ี 
   - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมเพื่อตรวจผลงาน งวดที่ 1 เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 และมีมติเห็น
ว่าบริษัทผู้รับจ้างได้ด าเนินการตามข้อก าหนดในสัญญาและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
(100 คะแนน) 
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จัดการเรื่องร้องเรียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

2. มี ระบบอิ เล็กทรอนิกส์ควบคุมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (30%) 
3. จ านวนผู้ใช้ระบบลงทะเบียนและบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนของกรมศุลกากร ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเรื่องรับเข้า
ทั้งหมด (20%) 
 

   - มีการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของการจัดระบบฯ และเสนอปรับแก้พัฒนารูปแบบของระบบฯ เมื่อ
วันท่ี วันท่ี 12 และ 20 มกราคม 2564 และประชุมเพื่อทดลองระบบ และเสนอปรับแก้พัฒนาระบบ เมื่อวันท่ี 
5 และ 22 กุมภาพันธ์ 2564  
   - เจ้าหน้าที่ กคจ. และบริษัทผู้รับจ้าง ได้มีการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้า และได้ทดลองใช้ระบบฯ  
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่ายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ จึงเสนอให้มีการปรับเพิ่มการด าเนินการบางส่วน และขอให้ปรับเพิ่มการรับ -ส่งข้อมูล และเอกสาร
ส าหรับหน่วยงานที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทางระบบฯ และมีการประชุมเพื่อทดลองระบบและเสนอปรับแก้พัฒนา
ระบบเพิ่มเติมในวันท่ี 9 และ 19 เมษายน 2564 พร้อมนัดหมายก าหนดการฝึกอบรมการใช้งานระบบโดยการ
ฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่ กคจ. เป็นวันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ส าหรับเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานอื่นเป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 11.00 น. พร้อมทั้งแจ้งการฝึกอบรมระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานอื่น 
   - มีการทดสอบการใช้งานระบบตลอดเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564 และมีการแจ้งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ งวดที่ 2 – งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ประกอบกับคณะกรรมการตรวจรับฯ มีก าหนดนัดประชุมเพื่อ
พิจารณาตรวจรับ วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 และ มีมติเห็นว่าผู้รับจ้างได้ด าเนินการตามข้อก าหนดในสัญญาและ 
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ออกหนังสือรับรองเพื่อให้ผู้รับจ้างขอเบิกจ่ายเงินกับ สบจ. 
   - ฝึกอบรมการใช้งานระบบโดยการฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่ กคจ. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 
9.00 น. – 12.00 น. และฝึกอบรมการใช้งานระบบโดยการฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น   
เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. –  11.00 น. 
   - กรมศุลกากร มีประกาศกรมศุลกากร ที่ 99/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ระบบลงทะเบียน
และบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
และได้มีการเปิดใช้งานระบบอย่างเป็นทางการในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 
   - ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เสนอกรมฯ และกรมฯ รับทราบรายงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2564 
   - มีจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เปิดใช้
ระบบฯ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (จากจ านวนเรื่องร้องเรียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เปิดใช้ระบบฯ จนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 จ านวน 17 เรื่อง) 
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7. โครงการ Customs 
Professional  
e-Learning Platform 
(ระยะที่ 4) 

1.  ระดับความส า เร็ จของการด า เนิน
โครงการ 5 ระดับ (50 %) 
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาผ่าน ระบบ e-Learning 
(25 %) 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการฯ 
เสนอคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ 
(25%) 
 
 

1. ด าเนินโครงการ 5 กิจกรรม ดังนี ้
   - น าเสนอเนื้อหาบทเรียนระดับกลาง (Intermediate) เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว โดยเนื้อหาบทเรียนระดับกลางจัดท า
ในรูปแบบวิดีโอแอนิเมช่ัน จ านวน 24 คลิป 
   - - คณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) ทั้ง 6 ด้าน ด าเนินการพิจารณาเนื้อหา ส าหรับ
จัดท าเป็นบทเรียน e-Learning ในระยะต่อไป  
   - ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะให้แก่คณะท างานฯ และการก าหนดรูปแบบ (Content) แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 
2564 
   - อยู่ในระหว่างขั้นตอนการด าเนินการ ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบและเนื้อหา 
(Content) เนื่องจากข้าราชการบางท่านเกษียณอายุราชการ หรือมีการเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งคาดว่าแล้วเสร็จ
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ส าหรับสร้างสื่อดิจิทัล เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ให้แก่คณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบและเนื้อหา เพื่อพัฒนาสมรรถนะของคณะท างานฯ โดย
ก าหนดให้มีการฝึกอบรม หัวข้อที่ 1 สร้างงานสิ่งพิมพ์องค์กรมืออาชีพด้วย MS Publisher ระหว่างวันที่ 23 - 24 
พฤศจิกายน 2564 และหัวข้อที่ 2 ผลิตสื่อวิดีโอ Motion Infographic Multimedia ด้วย PowerPoint ระหว่างวันที่  
1 - 2 ธันวาคม 2564 รวมจ านวน 50 ราย ณ ห้องประชุมสัมมนา CMYK My hotel Ratchada กรุงเทพฯ  
   - - กรมฯ พิจารณาอนุมัติหลักการใช้เงินทุนสนับสนุนของกรมศุลกากร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท า
เนื้อหาบทเรียนระดับสูงในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว 
   - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดท าเนื้อหาบทเรียน 
e-Learning (ระยะที่ 4) เพื่อให้ขอบเขตของงานฯ มีความถูกต้องครบถ้วนสอดคล้องกับแบบรายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกินสิบล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลังได้มีมติรับทราบโครงการ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
   - ด าเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเปา้หมายข้าราชการบรรจุใหม่ผ่านระบบ e-Learning ในเนื้อหาระดับพื้นฐาน ดังนี้ 
       (1) ข้าราชการบรรจุใหม่รุน่ที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 112 ราย ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. 2564 ถึง 
26 มี.ค. 2564 

ตามค่าเป้าหมาย
(96.66 คะแนน) 
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       (2) ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 4 ราย ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง  
23 เมษายน 2564 
       (3) ข้าราชการบรรจุใหม่รุ่นที่ 3 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จ านวน 17 ราย ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 
2564 ถึง 15 กันยายน 2564 
   - ด าเนินการก าหนดสิทธิการใช้งานให้บุคลากรกรมศุลกากรสามารถเข้ารับการพัฒนาและศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ  
e-Learning  
   - ด าเนินการสรุปผลการด าเนินการโครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ 4) โดยได้แจ้ง
เวียนเป็นหนังสือให้คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ รับทราบ 
2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาผ่านระบบ e – Learning ได้จ านวน 131 ราย จากจ านวนทั้งหมด 133 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 98.49 
3. สรุปผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายข้าราชการบรรจุใหม่ผ่านระบบ e-Learning ในเนื้อหา
ระดับพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จจ านวน 131 ราย (จาก
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจ านวน 133 ราย) คิดเป็นร้อยละ 98.49 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

8. แผนงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 5 
ระดับ (50%) 
2. ร้อยละ 70 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการพัฒนาตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของบุคลากร (50%) 

ด าเนินโครงการ 5 กิจกรรม ดังน้ี 
   - มีหนังสือการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม และการส ารวจความจ าเป็นใน
การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส ารวจความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรในระดับองค์กร เพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
กรมศุลกากร  
   - ด าเนินการก าหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร รูปแบบวิธีการจัดอบรมภายในองค์กร โดยได้ก าหนดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรลงในแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 
       (1) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากรส าหรับเจา้หน้าท่ีบรรจุใหม่ (New-entry Customs 
Officers Development) 
        (2) โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ (Professional Customs Officers Development) 
       (3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการควบคุมทางศุลกากร 
       (4) โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษกรมศุลกากร 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
(100 คะแนน) 
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แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

รายละเอียดผลด าเนินการ 
ค่าคะแนน  
(รอ้ยละ) 

       (5) โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศท่ีส าคัญในงานศุลกากร 
       (6) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Technology Skill 
for Transformation toward Digital Organization) 
   - ก าหนดรายละเอียดการด าเนินการและกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรฝึกอบรม 
   - โครงการ/หลักสูตรที่ได้มีการด าเนินการในเดือนกันยายน 2564 ได้แก่ หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง 
(นบก.) ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 3 รุ่น รุ่นละ 50 ราย ซึ่งได้ด าเนินการขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
เรียบร้อยแล้ว โดยมีก าหนดการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ดังนี้  
       - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันท่ี  1 - 22 พฤศจิกายน 2564  
       - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันท่ี 10 - 31 มกราคม 2565 
       - รุ่นที่ 4 ระหว่างวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565  
         *หมายเหตุ รุ่นที่ 1 ด าเนินการจัดอบรม ระหว่าง วันที่ 8 มีนาคม - 9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพ 
   - ด าเนินการประเมินผลและรายงานผลการฝึกอบรม ในหลักสูตรที่ได้มีการจัดฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว 
   - สรุปผลการด าเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 สวศ. กบท. ด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินงานที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการอย่างครบถ้วน โดยมี
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร จ านวน 
734 ราย (จากจ านวนเป้าหมาย 705 ราย) คิดเป็นร้อยละ 104.1 ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฝึกอบรม 

 


