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ค าน า 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546  รวมทั้งให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award)   
ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน
ภาครัฐ 

 กรมศุลกากรจึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี อันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน 
คือ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน 
รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและค่านิยมร่วมส าหรับ
องค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง  

 

        
       (นายสมชัย สัจจพงษ์) 
       อธิบดีกรมศุลกากร 
     วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 
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ประกาศเจตนารมณ ์

 กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติภารกิจหลักเกี่ยวกับการ
อ านวยความสะดวกทางการค้า การควบคุมทางศุลกากรเพ่ือปกป้องสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บ
ภาษีอากรจากการน าสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก และการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรเพ่ือส่งเสริมการค้าและ
การลงทุน  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

2. เ สนอแนะเ พ่ื อก าหนดน โยบายการจั ด เ ก็บภาษี อาก ร ในทางศุ ลกากรต่ อ
กระทรวงการคลัง 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตและการส่งออกโดยมาตรการทางภาษีอากร 

4. ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร 

5. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่
กระทรวงการคลัง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ในฐานะผู้บริหารของกรมศุลกากรเห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
ของกรมศุลกากร  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกรมศุลกากรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
พร้อมสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดไป 

 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติ
ราชการ แนวทางปฏิบัติ  โดยบุคลากรทุกระดับของกรมศุลกากรจะสามารถน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
ฉบับนี้  ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน   และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ใน
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

 กรมศุลกากรจะพิจารณาทบทวน   และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ
กรมศุลกากรเป็นประจ า ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ อีกท้ัง เพ่ือเป็นการแสดงถึงพันธะ
สัญญาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของกรมศุลกากร  จึงขอให้ทุกคนได้รับทราบและยอมรับเป็นหลักการ
ปฏิบัติราชการตลอดไป 

 

      
       (นายสมชัย  สัจจพงษ์) 
       อธิบดีกรมศุลกากร 
     วันที่ 13 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 
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หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลองคก์าร 

 วิสัยทัศน์ 

“ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปกป้องสังคม” 

 พันธกิจ 

 1. ให้บริการศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก 

 2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร 

 3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพ่ือปกป้องสังคม 

 4. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 

 ยุทธศาสตร ์

 1. พัฒนาระบบงานศุลกากรให้เป็นมาตรฐานโลก 

 2. พัฒนามาตรการทางศุลกากร เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

 3. พัฒนาศักยภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยมาตรฐานสากล 

 4. บริหารจัดการระบบจัดเก็บภาษี โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ค่านิยมหลัก 

C = Commitment t0 Excellence  มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ 

U = Unity of Personnel  บุคลากรร่วมใจเป็นหนึ่ง 

S = Support Competitiveness and Sustainable Growth 

      สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน 

T = Transparency   เน้นความโปร่งใส 

O = Offer not Take   บริการด้วยใจ ไร้ผลประโยชน์ 

M = Modernized Customs  ศุลกากรทันสมัย 

S = Social Responsibility  ใส่ใจสังคม 
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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 27/2558) 

 

 

   

อธิบดี 
กรมศลุกากร 

 

 

 

 

ที่ปรึกษาด้านการ
พัฒนาและบริหารการ

จัดเก็บภาษ ี
 

 

 

 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบควบคุมทาง
ศุลกากร (ว่าง) 

 

 

 

 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบสิทธิประโยชน์
ทางศุลกากร (ว่าง) 

 

 

 

 

รองอธิบด ี
 

 

 

 

รองอธิบดี 
 

 

 

 

รองอธิบด ี
 

 

 

 

รองอธิบด ี
 

 

 

 ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

ส านักแผนและการ
ต่างประเทศ 

ส านักพิกัดอัตรา
ศุลกากร 

ส านักงานศุลกากร
กรุงเทพ 

 
ส านักบริหารกลาง 

ส านักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ 

ส านักงานศุลกากร
ภาคท่ี 2 

ส านักงานศุลกากร
ภาคท่ี 3 

ส านักมาตรฐาน
พิธีการและราคา

ศุลกากร 

ส านักงานศุลกากร 
ตรวจสินค้าท่าอากาศยาน

สุวรรณภูม ิ

 
ส านักกฎหมาย 

ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส านักงานศุลกากร
ภาคท่ี 1 

ส านักงานศุลกากร
ภาคท่ี 4 

ส านักสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี

อากร 

ส านักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง 

ส านักงานศุลกากรตรวจของ
ผู้โดยสารท่าอากาศยาน

สุวรรณภูม ิ

ส านักตรวจสอบ
อากร 

ส านักสืบสวนและ
ปราบปราม 

ส านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้า
ลาดกระบัง 

 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มที่ปรึกษาการศุลกากร
ในต่างประเทศ 

- ณ กรุงบรัสเซลส ์
- ณ เมืองฮ่องกง 

- ณ นครกวางโจว 
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1.2 หลักการและแนวคิด 

 การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากรนับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิด 
ธรรมาภิบาล  โดยมีภาพรวมดังนี้ 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา 74 
ก าหนดให้  บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืน
ของรัฐ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวก และให้บริการ  
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง และหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้   

  (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน   เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

  (5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน  เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไป
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 2. การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน าหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดิน 
ของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 

  การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 

  การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง  หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึงหลักการ
ตามวรรคหนึ่ง 

  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ 

 3. ค าแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง 
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ โดยมีนโยบายด้านการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
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 ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ การกระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการเชิงรุก 
เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซง 
จากนักการเมือง ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

 4. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ให้ 
ส่วนราชการต่างๆ น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง 
และมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การน า
องค์การนั้น ส่วนหนึ่งได้ให้ความส าคัญกับการน าองค์กร เพ่ือให้ส่วนราชการมีการก ากับดูแลตนเองที่ดีโดยด าเนินการ 
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และด าเนินการอย่างมีจริยธรรม 
รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การ
อย่างมีความรับผิดชอบ บุคลากรในองค์การต้องมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ผู้บริหารควรมีการก าหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไป
อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  
 

1.3 วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมศุลกากรมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท า
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 1) เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสามารถ
น าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรมศุลกากร   ทั้งนี้   เพ่ือมิให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรมศุลกากร 

 3) เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความวางใจ ความมั่นใจ และศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ 
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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หมวดที ่2 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

 เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมศุลกากรได้ก าหนดนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลกั คือ 1) ด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

2.1 นโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 2.1.1  ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  ï นโยบายหลัก  
     - มุ่งม่ันรักษาผลประโยชน์ของรัฐโดยการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดตามกฎหมาย
ศุลกากร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
     - มุ่งม่ัน ส่งเสริมให้หน่วยงานมีศักยภาพในการปราบปรามผู้กระท าความผิดทางศุลกากรและให้
ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพ่ือผลประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

  ï แนวทางปฏิบัติ 
     - ก าหนดแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ศุลกากร และบริหารจัดการระบบจัดเก็บ
ภาษีอากร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
     - ก ากับ ควบคุม และตรวจสอบการจ าหน่าย น้ ามันเชื้อเพลิงในเขตต่อเนื่องให้ถูกต้องตามระเบียบ
ที่ทางการก าหนด 
 
 
 
 
 

ด้านรัฐ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม 

ด้านผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 

ด้านองค์การ ด้านผู้ปฏิบัตงิาน 
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 2.1.2  ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ï นโยบายหลัก 
     -  มุ่งมั่นให้บริการ ถูกต้อง โปร่งใส และเสริมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการมีส่วนร่วม เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
     - พัฒนาการให้บริการให้ทันสมัยโดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้สะดวกในการค้นหา
ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  ï แนวทางปฏิบัติ 
     - จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสาร และมีการพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่
และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของแผนงานที่ก าหนดไว้ โดยน าขอมูลที่ได้จากการ
สอบถามบ่อยมาจัดท าเป็นฐานข้อมูลความรู้ขั้นบนเว็บไซต์ จ าแนกหมวดหมู่ที่ชัดเจน และเพ่ิมเติมข้อมูลเนื้อหาให้เป็น
ปัจจุบัน  

 2.1.3  ด้านองค์การ 
  ï  นโยบายหลัก 
     -  กรมฯตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล จึงเน้นให้มีการ
น า ICT มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
     - ส่งเสริม ปลูกฝังและกระตุ้นให้ตระหนักถึงความเสี่ยงจนเป็นวัฒนธรรมองค์การโดยเน้นย้ า  
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาล 

  ï  แนวทางปฏิบัติ 
     - จัดหาศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองกรมศุลกากรเพ่ือสร้างความมั่นใจในการให้บริการได้ตลอด  
24 ชั่วโมงในลักษณะ 7 x 24 ชั่วโมงทุกวัน 
     - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลตามโอกาสที่เหมาะสม 

 2.2.4  ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
  ï นโยบายหลัก 
     - มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
     - ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ิมประสบการณ์และความรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

  ï แนวทางปฏิบัติ 
     - ด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่าง  ต่อเนื่องและทั่วถึงตามหลักสมรรถนะ (Competency Based  
Development) 
     - จัดกิจกรรมอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในกรมศุลกากรและภาคธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติในการอ านวยความสะดวกทางการค้าที่จะมีผลต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เพ่ือ
น าไปใช้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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2.2  แนวทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ
 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม   
- มุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ของรัฐโดย
การป้องกันและปราบปรามการกระท า
ผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ก าหนดแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ศุลกากร และบริหารจัดการระบบ
จัดเก็บภาษีอากร โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : จ านวนภาษี
ศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

สกท. สทก. 
สทบ. สผภ. 
สสภ. สสล.  

ศภ.1 - ศภ.4 

- มุ่งม่ัน ส่งเสริมให้หน่วยงานมีศักยภาพ
ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดทาง
ศุลกากรและให้ความร่วมมือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล เพ่ือผลประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ  

- ก ากับ ควบคุม และตรวจสอบการจ าหน่าย 
น้ ามันเชื้อเพลิงในเขตต่อเนื่องให้ถูกต้องตาม
ระเบียบที่ทางการก าหนด 

1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมทางศุลกากร (แผนการ
ก ากับดูแลการจ าหน่ายน้ ามันดีเซล
ส าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง
ของราชอาณาจักร) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ
ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมที่
ก าหนด/ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สสป. 

2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- มุ่งมั่นให้บริการ ถูกต้อง โปร่งใส และ
เสริมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการ
มีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสาร และมีการพบปะ
เพ่ือแลกเปลี่ยนนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่
และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.1 โครงการศูนย์ประสานความ
ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ศุ ล ก า ก ร กั บ
ภาคเอกชน 

ตัวชี้ วั ด /ค่ า เป้ าหมาย  :  ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม/
5 ระดับ 

สสล., สทบ., 
ศภ.2, ศภ.3 , 

ศภ.4 

- พัฒนาการให้บริการให้ทันสมัยโดย
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้
สะดวกในการค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

- ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของ
แผนงานที่ก าหนดไว้ โดยน าขอมูลที่ได้จากการ
สอบถามบ่อยมาจัดท าเป็นฐานข้อมูลความรู้ขั้น
บนเว็บไซต์ จ าแนกหมวดหมู่ที่ชัดเจน และ
เพ่ิมเติมข้อมูลเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน 
 

2.2 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
ศูนย์บริการศุลกากร 
www.customscarecenter.com 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย/ระดับ ดีมาก 

สบก. 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

3. นโยบายด้านองค์การ 

- กรมฯตระหนักถึงความส าคัญของ
ข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล จึงเน้นให้มีการน า ICT มาใช้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

- จัดหาศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองกรมศุลกากรเพ่ือ
สร้างความมั่นใจในการให้บริการได้ตลอด 24 
ชั่วโมง ในลักษณะ 7 x 24 ชั่วโมงทุกวัน 

3.1 โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์
ส ารองกรมศุลกากร 

ตัวชี้ วัด /ค่าเป้าหมาย  :  ร้อยละ
ความส า เร็จของการด า เนินงาน
โครงการ/ร้อยละ 100 

สทส. 

- ส่งเสริม ปลูกฝังและกระตุ้นให้
ตระหนักถึงความเสี่ยงจนเป็นวัฒนธรรม
องค์การโดยเน้นย้ าถึงผลกระทบที่เกิด
จากการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับ
หลักคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภบิาล 

- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎ ข้อบังคับ
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลตามโอกาสที่เหมาะสม และ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

3 . 2  โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง คู่ มื อ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและเป็นไป
ตามระเบียบ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ความส าเร็จ
ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ
ส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง/ มีคู่มือ
การปฏิบัติงานของส่วนคดีแพ่งและ
คดีปกครอง 

สกม. 

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน     

- มุ่ งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

- ด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่าง ต่อเนื่องและ
ทั่วถึงตามหลักสมรรถนะ (Competency Based 
Development) 

4.1 แผนงานการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย : ระดับความรู้
ความเข้าใจภายหลังการอบรมของผู้
เข้ารับการอบรมกลุ่มตัวอย่างเพ่ิม
มากขึ้น/ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

สบท. 

- ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้  เ พ่ิม
ป ร ะสบก า ร ณ์ แ ล ะคว าม รู้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน 

- จัดกิจกรรมอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในกรม
ศุลกากรและภาคธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติในการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าที่จะมีผลต่อการปฏิบัติตาม
พันธกรณี ร ะห ว่ า งป ระ เทศ  เ พ่ื อน า ไป ใ ช้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

4.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“ความรู้เกี่ยวกับความตกลงว่าด้วย
การอ านวยความสะดวกทางการค้า 
(Agreement on Trade 
Facilitation : TFA) ภายใต้กรอบ 
WTO” 

ตัวชี้ วั ด /ค่ า เป้ าหมาย :  ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม/ 
5 ระดับ 

สมพ. 
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หมวดที ่3 
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การทีด่ี 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากรจึงก าหนดหลักปฏิบัติที่
ส าคัญดังนี้ 

 3.1 กรมศุลกากรจะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

 3.2 กรมศุลกากรจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากร และองค์การจะ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่า
เป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างาน
ประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของกรมศุลกากรคนใด กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบาย
ฉบับนี้ 

 3.3 กรมศุลกากรคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อ
หลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษา
จากผู้บริหารระดับสูง หรือส านักบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูลที่ ให้นั้นให้ถือปฏิบัติ เป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ 
ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

 3.4 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปีโดย
คณะท างานด้านการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร   

 3.5 กรมศุลกากรจะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 3.6 หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. 20-7746 

 

     จัดท าโดย คณะท างานด้านการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

      

 


