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หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ข้อมูลองค์การ 

 วิสัยทัศน์ 

“องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย และเชื่อมโยงการค้าโลก” 

 พันธกิจ 

  1. อ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

  2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ 

  3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร 

  4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวก 
ทางการค้า 

2. พัฒนามาตรการทางศุลกากร และข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดน 
และเชื่อมโยงการค้าโลก 

  3. พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 

  4. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 

 ค่านิยมหลัก  

I-SMILE 

I = Integrity      

 S = Service Mind/Self-esteem   

 M = Modernization    

 I = Innovation     

 L = Learning     

 E = Expert     
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 โครงสร้างองค์การ 

 กรมศุลกากรแบ่งโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 
ลงวันที่ 23 มกราคม 2551 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 ดังนี้ 

 (1) ส านักบริหารกลาง 

 (2) ด่านศุลกากร ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 (3) ส านักกฎหมาย 

 (4) ส านักงานศุลกากรกรุงเทพ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 (5) ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 (6) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 (7) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 (8) ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 

 (9) ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 (10) - (13) ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 - 4 ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 (14) ส านักตรวจสอบอากร 

 (15) ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 (16) ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

 (17) ส านักแผนและการต่างประเทศ 

 (18) ส านักพิกัดอัตราศุลกากร 

 (19) ส านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 

 (20) ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

 (21) ส านักสืบสวนและปราบปราม 

 ทั้งนี้  โครงสร้างของกรมศุลกากรยังมีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี คือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า กลุ่มตรวจสอบภายใน   
ท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในกรม และกลุ่มที่ปรึกษาการศุลกากรในต่างประเทศ     
ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  
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รูปที่ 1 : โครงสร้างองค์การ (ค าสั่งกรมฯ ที่ 527/2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบดี 
กรมศุลกากร 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร 

ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 4 
- ด่านศุลกากร 18 แห่ง 

 

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงานศุลกากร 
ท่าเรือแหลมฉบัง 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาและ
บริหารการจัดเก็บภาษ ี

ส านักบริหารกลาง 

ส านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าลาดกระบัง 

ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 2 
- ด่านศุลกากร 10 แห่ง 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร 

ส านักสืบสวนและ
ปราบปราม 

ส านักแผนและ 
การต่างประเทศ 

 

ส านักตรวจสอบอากร 

รองอธิบด ี รองอธิบด ี รองอธิบด ี รองอธิบด ี

ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ส านักงาน
ศุลกากรกรุงเทพ 

ส านักมาตรฐานพิธีการ
และราคาศุลกากร 

ส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 
- ด่านศุลกากร 9 แห่ง 

 

ส านักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ 

ส านักงานศุลกากรตรวจ
สินค้าท่าอากาศยาน

สุวรรณภูม ิ
 

ส านักกฎหมาย 

ส านักงานศุลกากรตรวจ
ของผู้โดยสารท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูม ิ

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

ส านักสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร 

ส านักงานศุลกากรภาคที ่1 
- ด่านศุลกากร 11 แห่ง 

ส านักพิกัดอัตรา
ศุลกากร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มที่ปรึกษาการศุลกากรในต่างประเทศ 
   - ณ กรุงบรสัเซลส ์     - ณ เมืองฮ่องกง 
   - ณ นครกวางโจว 
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1.2  หลักการและแนวคิด 

 การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากรนับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล 
โดยมีภาพรวมดังนี้ 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา 74 
ก าหนดให้บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืน
ของรัฐ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวก และให้บริการ  
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง และหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ 
  ข้อ (5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน  เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไป
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 2. การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน าหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดิน 
ของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 
  การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน 
ที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 
  การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึงหลักการ
ตามวรรคหนึ่ง 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ  
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ 

 3. ค าแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยมีนโยบายด้านการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใสชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี การบริหารจัดการ
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ภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวก  
แก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ การกระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
สามารถให้บริการเชิงรุก เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกัน  
การแทรกแซงจากนักการเมือง ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่ านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก 
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

 4. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
ส่วนราชการต่างๆ น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงาน
สูง และมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1  
การน าองค์การนั้น ส่วนหนึ่งได้ให้ความส าคัญกับการน าองค์กร เพ่ือให้ส่วนราชการมีการก ากับดูแลตนเองที่ดี 
โดยด าเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และด าเนินการ
อย่างมีจริยธรรม รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี 
มีจริยธรรม และธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้
ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบ บุคลากรในองค์การต้องมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ผู้บริหารควรมีการก าหนดกรอบในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  

1.3  วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมศุลกากรมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท า
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1) เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรมศุลกากร ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรมศุลกากร 
 3) เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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หมวดที่ 2 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมศุลกากรได้ก าหนดนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลัก คือ 1) ด้านรัฐ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

2.1  นโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 2.1.1 ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   นโยบายหลัก  
 - มุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ของรัฐ โดยการจัดเก็บภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
เป็นธรรม 
 - พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดน
และเชื่อมโยงการค้าโลก 

   แนวทางปฏิบัติ 
 - ก าหนดแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยเสริมสร้างกลไกการก ากับดูแล
การบริหารจัดการการจัดเก็บภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
 - ด าเนินการจัดท าความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement : 
MRA ) กับประเทศคู่ค้า  

 2.1.2 ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   นโยบายหลัก 

ด้านรัฐ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม 

ด้านผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 

ด้านองค์การ ด้านผู้ปฏิบัตงิาน 
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 - พัฒนาเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการให้ค าแนะน าติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหาภาคเอกชน
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้อง 
 - มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
เทียบเท่ามาตรฐานโลก 

   แนวทางปฏิบัติ 
 - สร้างภาคีเครือข่ายผ่านพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) มีเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 
(Account Officer Center) เป็นผู้ประสานงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญประจ าพ้ืนที่ (Account Officer Expert) 
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา สร้างความชัดเจน ลดข้อโต้แย้ง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และให้ความรู้แก่สมาชิกพันธมิตร
ศุลกากรอย่างต่อเนื่อง 
 - ก าหนดแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการอย่างต่อเนื่อง การให้ความรู้ การจัดท า
ฐานข้อมูล เพ่ือการบริการเป็นเลิศและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 

 2.1.3 ด้านองค์การ 
   นโยบายหลัก 
 - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดยการให้ความส าคัญต่อความถูกต้องและความชัดเจนของ
ข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารชน โดยปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และ 
เน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 - เสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยกระดับการยอมรับของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมในด้านความโปร่งใสในการให้บริการ ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม 

   แนวทางปฏิบัติ 
 - สร้างจิตส านึกให้กับผู้ปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับผู้รับบริการ (นักท่องเที่ยว) 
โดยค านึงถึงความถูกต้อง ความทันสมัยของข้อมูล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กร 
 - ก าหนดกิจกรรมและวิธีการประเมินผลตัวชี้วัดพฤติกรรม  โดยท าให้หน่วยงานที่มีความพร้อม
สามารถประกาศการเป็นหน่วยงานคุณธรรม 

 2.1.4 ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
   นโยบายหลัก 
 - มีแนวทางการพัฒนาข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษ เพ่ือเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในงานศุลกากรและศักยภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือรองรับบทบาทภารกิจและบริบทการท างานของ
องค์กร 

   แนวทางปฏิบัติ 
 - ก าหนดแนวทางและรูปแบบในการด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานศุลกากร 
(Essential Knowledge) และก าหนดแผนการพัฒนา องค์ความรู้ด้านงานศุลกากร (Essential Knowledge) และ 
Supplementary & Management Knowledge รวมทั้งประเมินผล  
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2.2  แนวทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม     
มุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ของรัฐ โดยการ
จัดเก็บภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส เป็นธรรม 

ก าหนดแนวทางการเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการจัดเก็บรายได้โดยเสริมสร้าง
กลไกการก ากับดูแลการบริหาร
จัดการการจัดเก็บภาษีอากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้102267 

ตัวช้ีวัด :  
1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ   
2. ผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากรเทียบ
ค่าประมาณการ  
ค่าเป้าหมาย :  
ผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากรได้ไม่ต่ ากว่า
ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สวอ. ศปข. 
และหน่วยงาน
จัดเก็บรายได้ 

พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูล
การค้าระหว่างประเทศ เพ่ือส่ง เสริม
การค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

ด าเนินการจัดท าความตกลงยอมรับ
ร่วมกัน (Mutual Recognition 
Arrangement : MRA) กับประเทศคู่ค้า 

โครงการจัดท าความตกลงยอมรับ
ร่ วมกันกับประเทศคู่ ค้ าภายใต้
โครงการผู้ประกอบการระดับมาตร 
ฐ า น เ อ อี โ อ (Mutual Recognition 
Arrangement : MRA of AEOs) 

ตัวช้ีวัด : 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ   
ค่าเป้าหมาย :  
มีการสรุปผลการด าเนินการ พร้อมจัดท าร่าง
ความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition 
Arrangement: MRA) รวมถึงมีการลงนาม MRA 

สมพ. 

นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พัฒนาเพ่ิมช่องทางการสื่อสารในการให้
ค าแนะน าติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหา
ภาคเอกชน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้อง 

สร้างภาคี เครือข่ายผ่านพันธมิตร
ศุลกากร (Customs Alliances) มี
เ จ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นกล า ง  ( Account 
Officer Center) เป็นผู้ประสาน งาน 
และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญประจ าพ้ืนที่ 

โครงการพันธมิตรศุลกากร  
 (Customs Alliances) 

ตัวช้ีวัด :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
ค่าเป้าหมาย  
1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 5 
ระดับ 

สบก. 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

(Account Officer Expert) เป็นผู้ให้
ค าปรึกษา สร้างความชัดเจน ลดข้อ
โต้แย้ง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์
และให้ความรู้แก่สมาชิกพันธมิตร
ศุลกากรอย่างต่อเนื่อง 

2. ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา
นวัตกรรมการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก 
รวดเร็วเทียบเท่ามาตรฐานโลก 

ก า หนดแน วทา ง ใน กา ร พัฒน า
นวัตกรรมการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
การให้ความรู้ การจัดท าฐานข้อมูล 
เ พ่ื อ ก า ร บ ริ ก า ร เ ป็ น เ ลิ ศ แ ล ะ
ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 

โครงการสร้างระบบฐานข้อมูล
สินค้าต้องห้ามต้องก ากัดพร้อมพิกัด
รหัสสถิติปี 2017 

ตัวชี้วัด :  
จ านวนร้อยละข้อมูลสินค้าต้องห้ามต้องก ากัด
พร้อมพิกัดรหัสสถิติปี 2017 ที่อยู่ในระบบ
ฐานข้อมูล 
ค่าเป้าหมาย :  
จ านวนร้อยละข้อมูลสินค้าต้องห้ามต้องก ากัด
พร้อมพิกัดรหัสสถิติปี 2017 ที่อยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

สพก. 

นโยบายด้านองค์การ 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดยการการ
ให้ความส าคัญ ด้านบริการ ความถูกต้อง
และความชัดเจนของข้อมูลที่เผยแพร่สู่
สาธารณชน โดยปรับปรุง พัฒนา ระบบ
การจัดการฐานข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา และเน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

สร้างจิตส านึกให้กับผู้ปฏิบัติงานใน
การประชาสัม พันธ์ ให้ ข้ อมูลกับ
ผู้ รับบริการ (นักท่องเที่ยว) โดย
ค านึงถึงความถูกต้อง ความทันสมัย
ของข้อมูล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลรวมถึงภาพลักษณ์ที่
ดีต่อองค์กร 

โครงการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการตรวจ
รับรองสินค้าที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ตัวช้ีวัด :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
ค่าเป้าหมาย :  
ระดับความส าเร็จการด าเนินโครงการ 5 
ระดับ  
 

สผภ. 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

เสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และยกระดับการยอมรับ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชา
สังคมในด้านความโปร่งใสในการให้บริการ 
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นหน่วยงาน
คุณธรรม 

ก าหนดกิจกรรมและวิธีการประเมิน 
ผลตัวชี้วัดพฤติกรรม  โดยท าให้
หน่วยงานที่มีความพร้อมสามารถ
ประกาศการเป็นหน่วยงานคุณธรรม 

โครงการศุลกากรคุณธรรม ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด :  
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ   
ค่าเป้าหมาย :  
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
ร้อยละ 100 และมีหน่วยงานประกาศการ
เป็นหน่วยงานคุณธรรมหรือด าเนินกิจกรรม
ตามจริยปฏิบัติภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
กรมศุลกากรอย่างน้อย 1 หน่วยงาน  

สบท. 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
มีแนวทางการ พัฒนาข้ าราชการผู้ มี
ความสามารถพิเศษ เพ่ือเสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานศุลกากรและ
ศักยภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ 
เพ่ือรองรับบทบาทภารกิจและบริบทการ
ท างานขององค์กร 

ก าหนดแนวทางและรูปแบบในการ
ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงาน
ศุลกากร (Essential Knowledge) และ
ก าหนดแผนการพัฒนา องค์ความรู้ด้าน
งานศุลกากร (Essential Knowledge) 
และ Supplementary & Management 
Knowledge  รวมทั้งประเมินผล 

โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้
มีความสามารถพิเศษของกรม
ศุลกากร (Customs Talent 
Management) 

ตัวช้ีวัด :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
ค่าเป้าหมาย :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 5 
ระดับ 
 

สบท. 
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หมวดที่ 3 
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากรจึงก าหนดหลักปฏิบัติ 
ที่ส าคัญดังนี ้

 3.1 กรมศุลกากรจะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

 3.2 กรมศุลกากรจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากร และองค์การ
จะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด โดยจะถือ
เสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการ
ท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของกรมศุลกากรคนใด กระท าการใดๆ 
ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

 3.3 กรมศุลกากรคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อ
หลักการต่าง ๆ  ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษา
จากผู้บริหารระดับสูง หรือส านักบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูลที่ ให้นั้นให้ถือปฏิบัติ เป็นข้อมูลลับทั้งนี้ 
ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

 3.4 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
โดยคณะท างานด้านการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร   

 3.5 กรมศุลกากรจะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 3.6 หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. 20-6228 

 

     จัดท าโดย คณะท างานด้านการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

      


