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หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลองค์การ 

• วิสัยทัศน์ 

“องค์กรศุลกากรชั้นน า ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคม ด้วยนวัตกรรมและ
บริการที่เป็นเลิศ” 

• พันธกิจ 

  1. อ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

  2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ 

  3. เพ่ิมขีดความสามารถในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร 

  4. จัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

• ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวก 
ทางการค้า 

2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดน 
และเชื่อมโยงการค้าโลก 

  3. พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 

  4. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 

• ค่านิยมหลัก  

I-SMILE 

I - Integrity  : ความสุจริต     

 S - Service Mind/Self-esteem : จิตบริการ  

 M – Modernization : ความทันสมัย    

 I – Innovation : นวัตกรรม     

 L – Learning : การเรียนรู้     

 E – Expert : ความเชี่ยวชาญ    
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• โครงสร้างองค์การ 

 กรมศุลกากรแบ่งโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 

 (1) ส านักงานเลขานุการกรม 

 (2) กองกฎหมาย 

 (3) กองตรวจสอบอากร 

 (4) กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ 

 (5) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 (6) กองพิกัดอัตราศุลกากร 

 (7) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 

 (8) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 (9) กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

 (10) กองสืบสวนและปราบปราม 

 (11) ด่านศุลกากร ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 (12) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 (13) ส านักงานศุลกากรกรุงเทพ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 (14) ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 (15) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 (16) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 (17) ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 (18) ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 (19) ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 

 (20) – (23) ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 – 4 ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด (ด่านศุลกากรในสังกัด 
รวมทั้งสิ้น 48 ด่าน) 

 ทั้งนี้ โครงสร้างของกรมศุลกากรยังมีหน่วยงานที่ข้ึนตรงต่ออธิบดี คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่หลัก
ในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม กลุ่มที่ปรึกษาการศุลกากร 
ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า นอกจากนี้ยังมี
หน่วยงานที่จัดตั้งตามค าสั่งกรมศุลกากรที่ 18/2561 ค าสั่งกรมศุลกากรที่ 485/2563 และค าสั่ง  
กรมศุลกากรที่ 486/2563 ได้แก่ ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร ส านักงานศุลกากรมาบตาพุด 
และส านักงานศุลกากรภาคที่ 5 ตามล าดับ
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รูปที่ 1 : โครงสร้างกรมศลุกากร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร 

ส านักงานศุลกากร 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ส านักงานศุลกากรตรวจ
สินค้าลาดกระบัง 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร 

กองยุทธศาสตร ์

และแผนงาน 

กองสืบสวน
และปราบปราม 

กลุ่มพัฒนา 
ระบบบริหาร 

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
และบริหารการจัดเก็บภาษ ี

กองพิกัดอัตรา
ศุลกากร 

ส านักงานศุลกากร 
มาบตาพุด 

 

ส านักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ 

ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 3 

รองอธิบด ี รองอธิบด ี 

กองมาตรฐานพิธีการ 
และราคาศุลกากร 

 ส านักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง 

กองบริหารจัดการและ
พัฒนาระบบเชื่อมโยง

ข้อมูลการน าเข้า ส่งออก 
และโลจสิติกส ์

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้า 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

ศูนย์ประมวล
ข้อมูลการข่าว
ทางศุลกากร 

 

อธิบดี 
กรมศุลกากร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มที่ปรึกษาการศุลกากรในต่างประเทศ 
   - ณ กรุงบรัสเซลส์      - ณ เมืองฮ่องกง 
   - ณ นครกวางโจว 

 

ส านักงานศุลกากรตรวจของ
ผู้โดยสารท่าอากาศยาน

สุวรรณภูม ิ
 

ส านักงานศุลกากรภาคที่ 4 

กองตรวจสอบอากร 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

ส านักงาน
ศุลกากรภาคท่ี 2 

กองสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร 

กองกฎหมาย 

รองอธิบด ี รองอธิบด ี 

ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 1 

ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 5 ส านักงานศุลกากรกรุงเทพ 
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1.2 หลักการและแนวคิด 

 การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากรนับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล 
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 ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่น  
ที่เก่ียวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง” และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
  ข้อ (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  
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 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 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ โดยมีนโยบายด้านการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใสชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวก  
แก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ การกระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
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บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
สามารถให้บริการเชิงรุก เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก  
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

 4. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
ส่วนราชการต่าง ๆ  น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง 
และมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1  
การน าองค์การนั้น ส่วนหนึ่งได้ให้ความส าคัญกับการน าองค์กร  เพ่ือให้ส่วนราชการมีการก ากับดูแลตนเองที่ดี 
โดยด าเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และด าเนินการ
อย่างมีจริยธรรม รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี 
มีจริยธรรม และธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึ งการ 
ใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบ บุคลากรในองค์การต้องมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ผู้บริหารควรมีการก าหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากร
ในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  

1.3 วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมศุลกากรมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน  
การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1) เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 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
ดูแลองค์การที่ดี โดยตระหนักถึงความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม จึงได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ 1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

2.1 นโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 2.1.1 ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  ❖ นโยบายหลัก  
 - สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยเสริมสร้างศักยภาพของกรมศุลกากรด้านการจัดเก็บรายได้
ภาครัฐให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
 - มุ่งมั่นปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ และขจัดภัยต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

  ❖ แนวทางปฏิบัติ 

- เสนอแนะแนวทางหรือวิธีการในการพัฒนากลไกรองรับและเสริมสร้างศักยภาพขององค์การ
ในด้านการจัดเก็บภาษอีากรและรายได้อ่ืน ๆ จากการน าเข้าและส่งออกสินค้า 

- จัดท าแผนปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามการกระท าความผิดที่มีประสิทธิภาพ โดยประเมิน
ความเสี่ยงการกระท าความผิด จัดท าแผนการสืบสวนปราบปรามส าหรับสินค้าแต่ละประเภทที่คัดเลือก  รวมถึง
ด าเนินการสืบสวนปราบปรามตามแผนและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 

 

ด้านรัฐ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม 

ด้านผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 

ด้านองค์การ ด้านผู้ปฏิบัตงิาน 
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 2.1.2 ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ❖ นโยบายหลัก 
- มุ่งเน้นการให้บริการทุกระดับด้วยความประทับใจ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการ

อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามต้องการ  
- มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพต่อผู้รับบริการและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ

อย่างแท้จริง 
- มุ่งเน้นการให้บริการทุกระดับด้วยความประทับใจ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการ

อ านวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา และได้รับการตอบสนองตรงตามความต้องการ 
- มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส สุจริต เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน พร้อมกับสร้าง

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ 

  ❖ แนวทางปฏิบัติ 

- จัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาการตรวจปล่อยสินค้า 
พร้อมก าหนดแนวทางปฏิบัติในการบริการแก่ผู้รับบริการให้ได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของผู้รับบริการ/ผู้ประกอบการ ในการด าเนินนโยบายด้านภาษีให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

- ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและตอบปัญหาด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร แก่เจ้าหน้าที่
ภาครัฐของกรมศุลกากรและ/หรือ หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ ผ่านการจัดโครงการสัมมนา  
“สิทธิประโยชน์ Delivery” (Delivery for Tax Incentives) 

 2.1.3 ด้านองค์การ 

  ❖ นโยบายหลัก 
 - ขับเคลื่อนหน่วยงานของกรมศุลกากรให้ด าเนินกิจกรรมภายใต้แนวทางองค์กรศุลกากร
คุณธรรม ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยกระดับการยอมรับของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมในด้านความโปร่งใสในการให้บริการ 
 - ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของส านักงาน 

  ❖ แนวทางปฏิบัติ 
 - ขับเคลื่อนหน่วยงานของกรมศุลกากรให้ด าเนินกิจกรรมภายใต้แนวทางองค์กรศุลกากร
คุณธรรม โดยด าเนินการประเมิน คัดเลือก และประกาศยกย่องหน่วยงานที่มีความพร้อมสามารถด าเนินกิจกรรมได้
ตามแนวทางศุลกากรคุณธรรม 
 - จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสาร 
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 2.1.4 ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

  ❖ นโยบายหลัก 

- ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการจัดหา 

  ❖ แนวทางปฏิบัติ 
 - จัดให้มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องและสอดคล้องกับ สมรรถนะหลักขององค์กร สมรรถนะ
หลัก (Core Competency) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) ของบุคลากร 
เพ่ือตอบสนองต่อความจ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจและความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร พร้อมกับน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไป
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 - จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมทั้งอุปกรณ์และลิขสิทธิ์  software บริหารจัดการ
เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน เพ่ือขยายประสิทธิภาพการใช้บริการระบบงานต่าง ๆ ของกรมศุลกากร 
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2.2 แนวทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม     
สนับสนุนน โยบายของรั ฐบาล  โดย
เสริมสร้างศักยภาพของกรมศุลกากร  
ด้านการจัดเก็บรายได้ภาครัฐให้พร้อม 
รับกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือผลประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติ 

เสนอแนะแนวทางหรือวิธีการในการ
พัฒนากลไกรองรับและเสริมสร้าง
ศักยภาพขององค์การในด้านการ
จัดเก็บภาษีอากรและรายได้อ่ืน ๆ 
จากการน าาเข้าและส่งออกสินค้า 

โครงการศึกษาแนวทางในการ
น าการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากร
มาประยุกต์ใช้ในกรมศุลกากร 

ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
ค่าเป้าหมาย : ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ 3 ระดับ (รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก) 
 

กยผ. 

มุ่งมั่นปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย 
เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ และขจัดภัย
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

จัดท าแผนปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม
การกระท าความผิดที่มีประสิทธิภาพ 
โดย 
- ประเมินความเสี่ยงการกระท าความผิด 
- จัดท าแผนการสืบสวนปราบปราม
ส าหรับสินค้าแต่ละประเภทที่คัดเลือก 
- ด าเนินการสืบสวนปราบปรามตาม
แผนและจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินการ 

โครงการการป้องกันการกระท า
ความผิดตามกฎหมายศุลกากร 
(Fight against Customs Fraud 
Operation) 

ตัวชี้ วัด : ระดับความส าเร็จของการด า เนิน
โครงการ  
ค่าเป้าหมาย : ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ 5 ระดับ  (รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก) 
 
   

กสป. 

นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- มุ่งเน้นการให้บริการทุกระดับด้วยความ
ประทับใจ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองตามต้องการ 
- มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพต่อ
ผู้รับบริการและตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

จัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ืออ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินและเอกสารการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดย
ผู้ประกอบการ 

ตัวชี้ วัด : ระดับความส าเร็จของการด า เนิน
โครงการ 
ค่าเป้าหมาย : ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ 5 ระดับ  (รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก) 
 
 

สลข. 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

มุ่งเน้นการให้บริการทุกระดับด้วยความ
ประทับใจ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับการอ านวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย 
ลดระยะเวลา และได้รับการตอบสนองตรง
ตามความต้องการ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยี
ด้านการวิ เคราะห์สมัยใหม่  เ พ่ือ
พัฒนาการตรวจปล่อยสินค้า 
-  ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ในการ
บริการแก่ผู้รับบริการให้ได้รับการ
ตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว 
-  ตระหนักถึ งผลประโยชน์ ของ
ผู้รับบริการ/ผู้ประกอบการ ในการ
ด าเนินนโยบายด้านภาษีให้เป็นธรรม
แก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

โครงการการให้บริการตรวจ
วิเคราะห์สินค้าด้วยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ชนิดพกพาแก่
หน่วยงานภายในกรมศุลกากร
ทั้งในและนอกสถานที ่

ตัวชี้ วัด : ระดับความส าเร็จของการด า เนิน
โครงการ 
ค่าเป้าหมาย : ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ 5 ระดับ (รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก) 
 
 
 
 

กพก. 

- มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส สุจริต 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
- สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและตอบ
ปัญหาด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากร แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐของกรม
ศุลกากรและ/หรือ หน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ ผ่าน
การจั ด โครงการสั มมนา  “สิ ทธิ
ประโยชน์ Delivery” (Delivery for 
Tax Incentives) 

โครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ 
Delivery” 

ตัวชี้ วัด : ระดับความส าเร็จของการด า เนิน
โครงการ 
ค่าเป้าหมาย : ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ 4 ระดับ (รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก) 
 
 

กสอ. 

นโยบายด้านองค์การ 
- ขับเคลื่อนหน่วยงานของกรมศุลกากร 
ให้ด าเนินกิจกรรมภายใต้แนวทางองค์กร
ศุลกากรคุณธรรม 
- เสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และยกระดับการ
ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาค

-  ขับ เคลื่ อนหน่ วยงานของกรม
ศุลกากรให้ด าเนินกิจกรรมภายใต้
แนวทางองค์กรศุลกากรคุณธรรม 
- ประเมิน คัดเลือก และประกาศยก
ย่ อ งหน่ ว ย ง านที่ มี ค ว า ม พร้ อ ม

โครงการศุลกากรคุณธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ตัวชี้ วัด : ระดับความส าเร็จของการด า เนิน
โครงการ 
ค่าเป้าหมาย : ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ 5 ระดับ (รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก) 

กบท. 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ประชาสังคมในด้านความโปร่งใสในการ
ให้บริการ 

สามารถด า เนินกิจกรรมได้ตาม
แนวทาง 

ส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ กิ ดคว ามปลอดภั ยของ
ส านักงาน 

จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสาร การปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
เอกสารการจัดตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บน 

ตัวชี้ วัด : ระดับความส าเร็จของการด า เนิน
โครงการ 
ค่าเป้าหมาย : ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ 5 ระดับ (รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก) 

กสอ. 
 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

- จัดให้มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนา
ความรู้  ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่ จ า เป็ นส าหรั บการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับ สมรรถนะ
หลักขององค์กร สมรรถนะหลัก (Core 
Competency) สมรรถนะเฉพาะตาม
ลั กษณะงานที่ ปฏิบั ติ  (Functional 
Competency)  ของบุ คลากร เ พ่ื อ
ตอบสนองต่อความจ าเป็นในการปฏิบัติ
ภารกิจและความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร 
- น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว 

โครงการ Customs Professional 
e-Learning Platform (ระยะที ่4) 

ตัวชี้ วัด : ระดับความส า เร็จของการด า เนิน
โครงการ 
ค่าเป้าหมาย : ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ 5 ระดับ (รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก) 

กบท. 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ด้วยการจัดหา 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
พ ร้ อ ม ทั้ ง อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะลิ ข สิ ท ธิ์  
software บริ ห า ร จั ด ก า ร เ ค รื่ อ ง
คอมพิว เตอร์ เสมือน  เ พ่ือขยาย
ประสิทธิภาพการใช้บริการระบบงาน
ต่าง ๆ ของกรมศุลกากร 

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบงาน
ศุลกากร 

ตัวชี้ วัด : ระดับความส าเร็จของการด า เนิน
โครงการ 
ค่าเป้าหมาย : ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ 5 ระดับ (รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก) 

ศทส. 
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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 และปฏิบัติให้ถูกต้องใน 
การท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของกรมศุลกากรคนใด กระท าการใด ๆ 
ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

 3.3 กรมศุลกากรคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อ
หลักการต่าง  ๆในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษา
จากผู้บริหารระดับสูง โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล 
และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีฉบับนี้ 

 3.4 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
โดยคณะท างานด้านการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร   

 3.5 กรมศุลกากรจะก าหนดแนวทางวัดและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 3.6 หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. 20 – 6228 หรือ โทร.  
20 - 5395 

 

    จัดท าโดย คณะท างานด้านการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  



 

 

 
 
 

 
 
 

นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม



 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ  :  โครงการศึกษาแนวทางในการน าการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากรมาประยุกต์ใช้ในกรมศุลกากร 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  :  เรื่องท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์    :  แนวทางการพัฒนา 4.1 ยกระดับการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร 

                   วัตถุประสงค์    :  เพ่ือเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการในการพัฒนากลไกรองรับและเสริมสร้างศักยภาพในด้านการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อ่ืน ๆ จากการ   
                                                              น าสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกภายใต้การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกรมศุลกากร 

ตัวช้ีวัด                                :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
     - ระดับคะแนนที่ 1 มีการเผยแพร่รายงานผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร 

                                                           - ระดับคะแนนที่  3  รายงานสรปุความคิดเหน็ข้อเสนอแนะ และแนวทางปฏบิัติที่สอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัตทิี่ดี 
                                                      ด้านการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร 

                                               - ระดับคะแนนที่ 5 สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 
ค่าเป้าหมาย                         :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 3 ระดับ  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยงาน    
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ งบประมาณ 
(บาท) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เผยแพร่รายงานผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้าน
การจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร 

กยผ.             - 

2. รวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางปฏิบัติ 
ที่สอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร 

กยผ.             

3. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ กยผ.             



 

 

ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนโครงการภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ชื่อแผนงาน/โครงการ :   โครงการศึกษาแนวทางในการน าการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากรมาประยุกต์ใช้ในกรมศุลกากร    
ตัวช้ีวัด   :    ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด :   ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่ก าหนด 
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน :    

ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการเผยแพร่รายงานผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดเก็บรายได้ภายใต้
บริบททางศุลกากร 

3 รายงานสรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับรายงาน 
ผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร 

5 สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  ส่วนวางแผนและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นายนนทวุฒิ  ธีรวโรดม  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

 
 
 



 

 

 
ชื่อแผนงาน/โครงการ   :  โครงการการป้องกันการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร (Fight against Customs Fraud Operation) 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :  กองสืบสวนและปราบปราม 
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  :  พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
กลยุทธ์    :  เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 
วัตถุประสงค์   :  1. เพื่อเร่งรัดจับกุม ปราบปรามการกระท าผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ในกลุ่มสินค้าเป้าหมายอย่าง 

                ต่อเนื่อง เพื่อให้การกระท าความผิดเหลือน้อยหรือหมดไป 
             2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวน ปราบปรามผู้กระท าผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
             3. เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืน 
                ที่เก่ียวข้อง 
             4. เพื่อเป็นแผนงานที่ใช้ในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น 
                ที่เก่ียวข้องในกลุ่มสินค้าเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนสามารถตอบสนองมาตรการหรือนโยบาย 
                เร่งด่วนระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            5. เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 
            6. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร 

ตัวช้ีวัด    :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
       - ระดับคะแนน 1 มีการประชุมเพ่ือก าหนดสินค้าท่ีต้องเฝ้าระวังการกระท าผิดเป็นกรณีพิเศษ 

                  - ระดับคะแนน 2 จัดท าแผนการด าเนินงานเฉพาะกิจและขั้นตอนการด าเนินงาน (Operation Planning and Processes)  
                               เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติสั่งการ 

                 - ระดับคะแนน 3 หน่วยงานด าเนินการตามแผนการด าเนินงานเฉพาะกิจในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย 
                 - ระดับคะแนน 4 สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท ารายงานของแผนการด าเนินงานเฉพาะกิจให้ผู้บริหารทราบ จ านวน ๑ ครั้ง 
                 - ระดับคะแนน 5 สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท ารายงานของแผนการด าเนินงานเฉพาะกิจให้ผู้บริหารทราบ จ านวน ๒ ครั้ง  

ค่าเป้าหมาย   :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 5 ระดับ 

 
 
 



 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
หน่วยงาน ระยะเวลาที่ใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ที่ด าเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือ
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงสถิติการกระท า
ความผิดตามประเภทสินค้าเพ่ือหาชนิดสินค้า
เป้าหมายก่อนก าหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องเฝ้าระวัง
การกระท าผิดเป็นกรณีพิเศษ 

กสป. 

                        

- 
 
  

2. จัดท าแผนการด าเนินงานเฉพาะกิจและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน (Operation Planning and 
Processes) เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติสั่งการ 

กสป. 

                        
3. หน่วยงานด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน
เฉพาะกิจในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย 

กสป. 
                        

4. สรุปผลการด าเนินงาน โดยวิเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติการ ปัญหาอุปสรรค รวมถึงเสนอแนว
ทางการพัฒนางานก่อนจัดท ารายงานของ
แผนการด าเนินงานเฉพาะกิจให้ผู้บริหารทราบ
ต่อไป 

กสป. 

                        

 



 

 

ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนโครงการภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการการป้องกันการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร (Fight against Customs 
Fraud Operation) 

ตัวช้ีวัด   : ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอนการ 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการประชุมเพ่ือก าหนดสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังการกระท าผิดเป็นกรณีพิเศษ 

2 จัดท าแผนการด าเนินงานเฉพาะกิจและขั้นตอนการด าเนินงาน (Operation Planning and 
Processes) เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติสั่งการ 

3 หน่วยงานด าเนินการตามแผนการด าเนินงานเฉพาะกิจในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย 

4 สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท ารายงานของแผนการด าเนินงานเฉพาะกิจให้ผู้บริหารทราบ 
จ านวน ๑ ครั้ง 

5 สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท ารายงานของแผนการด าเนินงานเฉพาะกิจให้ผู้บริหารทราบ 
จ านวน ๒ ครั้ง 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : คณะท างานด้านยุทธศาสตร์และการข่าวของกองสืบสวนและปราบปราม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสืบสวนและปราบปราม 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ  :  โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบการ 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :  ส านักงานเลขานุการกรม 
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า 
กลยุทธ์    :  พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
วัตถุประสงค์   :  เพ่ือให้บริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก 

                    ตัวชี้วัด                                :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
           ค่าเป้าหมาย                        :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 5 ระดับ โดยมีระบบการพิมพ์เอกสารการช าระเงินและใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
                                                      ทีผู่้ประกอบการสามารถพิมพ์ได้เองที่สถานประกอบการ 
 
        ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยงาน    
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ งบประมาณ 
(บาท) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา สรด.สลข./

สพข.ศทส. 
            8,694,600  

2. ศึกษา และวิเคราะห์ระบบ พร้อมออกแบบระบบงาน/
น าเสนอผู้ใช้งาน 

ผู้รับจ้าง/ศทส.             

    2.1 ศึกษา และวิเคราะห์ระบบ ผู้รับจ้าง/ศทส.             
    2.2 ออกแบบระบบงาน/น าเสนอผู้ใช้งาน ผู้รับจ้าง/ศทส.             
3. พัฒนาระบบตามข้อก าหนดและตามความต้องการของ

ผู้ใช้งาน 
ผู้รับจ้าง/ศทส.             

4. ทดสอบระบบ ผู้รับจ้าง/ศทส.             
5. อบรมการใช้ระบบ/ส่งมอบงาน ผู้รับจ้าง/ศทส.             



 

 

ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนโครงการภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์           

  โดยผู้ประกอบการ       
ตัวช้ีวัด   :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : วัดจากผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม/เป้าหมาย 
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน :   
   

ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา 

2 มีการศึกษา และวิเคราะห์ระบบ พร้อมออกแบบระบบงาน/น าเสนอผู้ใช้งาน 
3 พัฒนาระบบตามข้อกาหนดและตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

4 ทดสอบระบบ 
5 อบรมการใช้ระบบ/ส่งมอบงาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  1. นายวิศณุ  วชัราวนิช 
      2. นางสาวชุติมา  ปรชีญางกูร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นางสาวเบญญาภา อินทรบุรี 

 
 
 



 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ  :  โครงการการให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพาแก่หน่วยงานภายในกรมศุลกากรทั้งในและนอกสถานที่ 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :  ผู้อ านวยการกองพิกัดอัตราศุลกากร 
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร     :  เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์    :  สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านพิกัดอัตราศุลกากรและถิ่นก าเนิด                    
วัตถุประสงค์   :  1. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าน าเข้า-ส่งออก และด่านศุลกากรต่าง ๆ ในการตรวจวิเคราะห์สินค้า 

                                2. สนับสนุนข้อมูลด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า เพ่ือน าไปใช้ประกอบการพิจารณาจ าแนกประเภทพิกัดฯ ของตัวอย่างสินค้าให้มี 
                                     ความถูกต้อง 
                                3. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษี สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

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

 
กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่ด าเนิน 
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ งบประมาณ 
(บาท) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าสื่อ เอกสาร หรือแผ่นพับในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการ 

สมส. กพก. 
 

            3,476,180  
 

2. อบรม สัมมนา ดูงาน การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชนิดพกพา 

            

3. จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพา             

4. ประชาสัมพันธ์ผลงานของโครงการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อม
ให้บริการ 

            

5. ติดตามผลโครงการฯ และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ             

 
  



 

 

ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนโครงการภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการการให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพา                         
แก่หน่วยงานภายในกรมศุลกากรทั้งในและนอกสถานที่ 

ตัวช้ีวัด   : ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  

ค าอธิบายตัวชี้วัด : ก าหนดระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอนด าเนินการ
ตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน 1 - 5  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายเอก สาตรวาหา  
   ผู้อ านวยการกองพิกัดอัตราศุลกากร 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวชุติมา เสรีรักษ์ 

 
 

ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ด าเนินการจัดท าสื่อ เอกสาร หรือแผ่นพับในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการ 

2 อบรม สัมมนา ดูงาน การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพา 

3 จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพา 

4 ประชาสัมพันธ์ผลงานของโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้บริการ 

5 ติดตามผลโครงการฯ และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 



 

 

ชื่อโครงการ   :  โครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery” 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :  ส่วนคืนอากรเพ่ือการส่งออก กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  :  พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า 
กลยุทธ์    :  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับงานศุลกากร 

                   วัตถุประสงค์                        :    1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ให้แก่ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทราบและใช้ประโยชน์จากมาตรการ        
                                                                 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

                   2. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุน (Foreign Direct Investment) ในประเทศไทยและกระตุ้นให้มีการส่งออก ทั้งในลักษณะการผลิตเพ่ือ  
                       ส่งออกและในลักษณะเป็นนายหน้าซื้อมา – ขายไป 
                   3. เพ่ือเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ปัญหาตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ให้ภาครัฐได้รับทราบและพิจารณา 
                       ด าเนินการต่อไป 

                    ตัวช้ีวัด                                :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
ค่าเป้าหมาย                         :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 4 ระดับ  

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยงาน    
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ งบประมาณ 
(บาท) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมโครงการ (ก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ วิทยากร เอกสารที่ใช้ การท าสื่อประชาสัมพันธ์ และ
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมาย)  

คณะท างาน
โครงการ

สัมมนา “สิทธิ
ประโยชน์ 
Delivery” 

(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

            ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายตาม
ปีงบประมาณ 

จ านวน 
688,500 บาท 

2. สรุปเสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบ             
3. ด าเนินการจัดโครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery”             
4. สรุปและประเมินผลโครงการ             



 

 

ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนโครงการภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ชื่อแผนงาน/โครงการ :   โครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery” 
ตัวช้ีวัด   :    ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด :   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โดยส ารวจจากความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ 
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน :  ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรมตามท่ีระบุ 

  ในแผนปฏิบัติงาน 
   

ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

2 มีการประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมโครงการ (ก าหนดวัน เวลา สถานที่ วิทยากร เอกสารที่ใช้ 
การท าสื่อประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมาย ให้ทราบล่วงหน้า) 

3 สรุปเสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบ 
4 ด าเนินการจัดโครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery ” (Delivery for Tax Incentives)  
5 สรุปและประเมินผลโครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery ” (Delivery for Tax 

Incentives)  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อ านวยการกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร   โทร. 20-6010 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  1. นางสาวโศรตี ไชยรบ โทร. 20-6615 

 2. นายธีรวิทย์ เจริญวราวุฒิ โทร. 20-5139 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
นโยบายด้านองค์การ 



 

 

ชื่อโครงการ :  โครงการศุลกากรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์กรม :  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร  
กลยุทธ์/กิจกรรมหลัก :  เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร   
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และขับเคลื่อนหน่วยงานของกรมศุลกากรให้ด าเนินกิจกรรมภายใต้แนวทางองค์กรศุลกากรคุณธรรม  

   เพ่ือเป็นการยกระดับการยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม ในด้านความโปร่งใสในการให้บริการ  
ตัวช้ีวัด                         :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
ค่าเป้าหมาย                   :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 5 ระดับ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
หน่วยงาน ระยะเวลาที่ใช้ 

งบประมาณ ที่ด าเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ด าเนินการขออนุมัติโครงการศุลกากรคุณธรรม กคจ. กบท.             - 

2. ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานให้ทุกส่วนราชการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานโครงการฯ  

กคจ. กบท.             

3. ส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากรด าเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมตาม 
คู่มือ “ศุลกากรคุณธรรม” พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานรอบที่ 1 
และรอบที่ 2  

กคจ. กบท. 
ทุกส่วนราชการ 

            

4. ด าเนินการประเมิน คัดเลือกส่วนราชการที่มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางศุลกากรคุณธรรม  

กคจ. กบท.     
 

       

5. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ และหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือก เสนอกรมฯ 
และเผยแพร่ให้ทุกส่วนราชการได้รับทราบ  

กคจ. กบท. 
ทุกส่วนราชการ 

         
 

  

 
 



 

 

ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนโครงการภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการศุลกากรคุณธรรม  
ตัวช้ีวัด   : ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของโครงการ 5 ระดับ ตามความคืบหน้าของกิจกรรม 
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 – 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน

   ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม / เป้าหมาย 

1 ด าเนินการขออนุมัติโครงการศุลกากรคุณธรรม 

2 ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานให้ทุกส่วนราชการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ 

3 
ส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากรด าเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมตาม คู่มือ “ศุลกากรคุณธรรม"  
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานรอบที่ 1 และรอบที่ 2 

4 
ด าเนินการประเมิน คัดเลือกส่วนราชการที่มีความพร้อมสามารถด าเนินกิจกรรมตามแนวทางศุลกากร
คุณธรรม 

5 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ และหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือก เสนอกรมฯ และเผยแพร่ให้ทุก 
ส่วนราชการได้รับทราบ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด    : นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  

เบอรโ์ทรศัพท์  20 7094  
ผู้จัดเก็บข้อมูล         : นายวิสูตร  สิงห์สง่า          ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม 
                         เบอร์โทรศัพท ์ 20 7788 
         :   นางสาววิมลิน  จิรบญุไพสิฐ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม 

เบอร์โทรศัพท ์20 7003 
         :   นายธนภัทร์ วิสุทธิสมาจาร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท ์20 6890 
 



 

 

          ชื่อแผนงาน/โครงการ  :  การปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :  ฝ่ายจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  :  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์การ 
กลยุทธ์    :  การบริหารจัดการองค์กร 
วัตถุประสงค์   :  1. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกในการค้นหาและน ามาใช้ 

                                                               2. เพ่ือใช้ประโยชน์พื้นที่ท่ีมีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สงสุด 
                    ตัวชี้วัด                                :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 

ค่าเป้าหมาย                         :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 5 ระดับ โดยสามารถจัดเก็บเอกสารการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นไปอย่างมีระบบ  
                                                                 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95     

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยงาน            
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ งบประมาณ 
(บาท) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ศึกษาปัญหา ฝจค. สลท. กสอ.             - 
2. เลือกระบบการจัดเก็บที่เหมาะสม ฝจค. สลท. กสอ.             
3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือจัดเก็บ ฝจค. สลท. กสอ.             
4. จัดเก็บเอกสาร ฝจค. สลท. กสอ.             
5. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล ฝจค. สลท. กสอ.             

 



 

 

ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนโครงการภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ชื่อแผนงาน/โครงการ : การปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน        
ตัวช้ีวัด   :  ระดับความส าเร็จของการด าเนนิโครงการ    
ค าอธิบายตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จของโครงการ 5 ระดับ ตามความคืบหน้าของกิจกรรม 
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน :  ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 – 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
      ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลผุลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
   

ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 การศึกษาปัญหา 

2 การเลือกระบบการจัดเก็บเอกสารที่เหมาะสม 

3 การจัดหาอุปกรณเ์ครื่องมือจดัเก็บ 

4 การด าเนินการจัดเก็บเอกสาร 

5 การมอบหมายเจ้าหนา้ที่รับผดิชอบดูแล 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อ านวยการกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : หัวหน้าฝ่ายจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน  

                                 สว่นหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์  

                                 กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 



 

 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ                     :  โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ 4) 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :  กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) 

    ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร           :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์                             :  แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ. 

             วัตถุประสงค ์                              :  1. เพ่ือพัฒนาแนวทางการเผยแพร่องค์ความรู้ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นโดยการลดข้อจ า กัดด้านสถานที่ เวลา  
    และการเดินทาง ผ่านทางการใช้ระบบ e-Learning  

                                                                 2. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกรมศุลกากร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านกระบวนการจัดเก็บและเผยแพร่ 
                                                                     ความรู้ 

                              3. เพ่ือก าหนดรูปแบบและด าเนินการจัดท าเนื้อหาบทเรียน Online ในระบบ e-Learning ส าหรับองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ 
                                                       ปฏิบัติงานของกรมศุลกากรในระดับสูง (Advance) ในรูปแบบที่เหมาะสม 
                               4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรของกรมศุลกากรมีความสามารถและทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการเข้าสู่ 
                                                              ประเทศไทย 4.0 

                                                                 5. เพ่ือส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในงานศุลกากร 
ตัวช้ีวัด                                 :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
ค่าเป้าหมาย                          :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 5 ระดับ  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยงาน    
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ งบประมาณ 
(บาท) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ด าเนินการจัดท าเนื้อหาบทเรียนระดับสูง
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และน าเข้าสู่
ระบบ e-Learning 

สวศ. กบท.             1,725,359  
(ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย
เบื้องต้น) 

 

2. คณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบและ
เนื้อหา (Content) ทั้ ง  6 ด้านด าเนินการ
ประชุมหารือ ตรวจสอบ และควบคุมการจัดท า
เนื้อหาบทเรียนระดับสูง และด าเนินการจัดท า

สวศ. กบท. /
คณะท างาน
ด าเนินการ

ก าหนดรูปแบบ

            



 

 

กิจกรรม 
หน่วยงาน    
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ งบประมาณ 
(บาท) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
แบบทดสอบและด า เนิ นการฝึ กอบรม
คณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบและ
เนื้อหา (Content) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 

และเนื้อหา 
(Content) 

3. คณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบและ
เนื้อหา (Content) ทั้ง 6 ด้าน ประชุมหารือ 
และประมวลองค์ความรู้ เพื่อเตรียมจัดท าเป็น
เนื้อหาบทเรียน 
ในระยะต่อไปและน าเสนอคณะกรรมการ
ก ากับดูแลโครงการฯ พิจารณา 

สวศ. กบท. /
คณะท างาน
ด าเนินการ

ก าหนดรูปแบบ
และเนื้อหา 
(Content) 

            

4. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านระบบ e-Learning ในเนื้อหา
ระดับพ้ืนฐาน และส่งเสริมให้บุคลากรกรม
ศุลกากรเข้ารับการพัฒนาผ่านระบบ e-
Learning ในเนื้อหาระดับกลาง ตามความ
สนใจ 

สวศ. กบท.             

5. สรุปผลการด าเนินการโครงการฯ เสนอ
คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ 

สวศ. กบท.             

 

 

 



 

 

 
 ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนโครงการภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ชื่อแผนงาน/โครงการ :   โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ 4) 
ตัวช้ีวัด   :    ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
ค าอธิบายตัวชี้วัด :   ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนที่พิจารณาจากระดับ

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 5 
ระดับ ตามข้ันตอนที่ 1 ถึง 5  

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน :  ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรมหรือขั้นตอน
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

 
 ระดับคะแนน 

ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการด าเนินการจัดท าเนื้อหาบทเรียนระดับสูงในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และน าเข้าสู่
ระบบ e-Learning 

2 คณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) ทั้ง 6 ด้านมีการประชุม
หารือ ตรวจสอบและควบคุมการจัดท าเนื้อหาบทเรียนระดับสูงและด าเนินการจัดท า
แบบทดสอบ และการจัดฝึกอบรมคณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบและเนื้อหา 
(Content) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 

3 คณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) ทั้ง 6 ด้าน มีการประชุม
หารือ และประมวลองค์ความรู้ เพ่ือเตรียมจัดท าเป็นเนื้อหาบทเรียนในระยะต่อไป  
และน าเสนอคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ พิจารณา 

4 มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ผ่านระบบ e-Learning ในเนื้อหา
ระดับพ้ืนฐาน (ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาผ่านระบบ  
e-Learning) และส่งเสริมให้บุคลากรกรมศุลกากรเข้ารับการพัฒนาผ่านระบบ  
e-Learning ในเนื้อหาระดับกลาง ตามความสนใจ 

5 มีรายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการฯ เสนอคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
 
 



 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการพัฒนาระบบงานศุลกากร 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร :  พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า 
วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรสามารถรองรับการให้บริการแก่ เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. กรมศุลกากรมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สามารถรองรับการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
    3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
ค่าเป้าหมาย :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 5 ระดับ โดยสามารถด าเนินการติดตั้งระบบคอมเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบงานศุลกากรได้ 
                                            ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยงาน 
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช ้ งบประมาณ 
(บาท) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ               9,140,000 
2. จัดท ารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ (Specification) 

              

3. การจัดซื้อ/จัดจ้าง/ลงนามในสัญญา               
4. ติดตั้งและทดสอบการใช้งาน พร้อม 
อบรมผู้ใช้/ส่งมอบงาน 

             

5. ตรวจรับงาน              

 



 

 

ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนโครงการภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ชื่อแผนงาน/โครงการ :  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการพัฒนาระบบงานศุลกากร 
ตัวช้ีวัด   :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด :  ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ โดยก าหนดระดับความส าเร็จเป็น 5 ระดับ ตามความคืบหน้าของผล 

   การด าเนินงาน และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ 
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1  ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยภายในเดือนธันวาคม 2564 (10%) 
2 จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการ (Specification) เรียบร้อยภายในเดือน 

ธันวาคม 2564 (10%) 
3 มีการด าเนินการข้ึนประชาพิจารณ์ ขึ้นประกวดราคา และท าสัญญาจ้างภายในเดือน 

มกราคม 2565 (20%) 
4 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมซอฟต์แวร์ และจัดอบรมแล้วเสร็จภายในเดือน 

สิงหาคม 2565 (40%) 
5 ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยภายในเดือนกันยายน 2565 (20%) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมบัติ พัฒนมาศ 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : อาทิตย์ สุวรรณกูฏ 
  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 

 
 


