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ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

 เพ่ือให้การด าเนินการของกรมศุลกากรสามารถบรรลุได้ตามผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้  และเป็นไปตาม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   
กรมศุลกากรจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ซึ่งได้ก าหนด 
เรื่อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจกรมศุลกากร และสามารถเชื่อมโยงได้ 
กับเป้าหมายตามแผนระดับ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนระดับ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมไปถึงนโยบาย
ส าคัญอ่ืนๆ ของรัฐ อันประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/การด าเนินงานทั้งสิ้น 38 แผนงาน/โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

 

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑)  เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(๒)  ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส 

(๓)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

ที่จะช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของกรมศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐไว้ ดังนี้ 

 

เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี ๑ :  
พัฒนากระบวนงานและ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 
 

เพ่ือให้บริการศุลกากร 
มีความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการค้าโลก 

ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

เรื่องท่ี 3 : 
พัฒนาระบบควบคุมทาง
ศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ 
และเชื่อมโยงกัน 

เพ่ือให้การตรวจสอบ 
และควบคุมทางศุลกากร 
มีประสิทธิภาพและ 
สร้างสังคมปลอดภัย 

- จ านวนรายการจับกุม 
ด้านการปกป้องสังคมเพ่ิมขึ้น 
ทุกปี 



 

2 
 

เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี 5 : 
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
และการบริหารจัดการ
องค์กร  
 
 

เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ 
บุคลากร มีความเชี่ยวชาญ 
คุณธรรมและความสุข  
สามารถขับเคลื่อนกรม
ศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย 

- จ านวนข้อร้องเรียนลดลง 
ทุกปี 
- จ านวนบุคลากรที่มีความ 
พึงพอใจในระบบบริหาร
บุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรกรมศุลกากร
ทั้งหมด 
- จ านวนหลักสูตรที่มี 
จัดทดสอบหลังการอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

ที่จะช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันไว้ ดังนี้ 

 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เรื่องท่ี ๑ :  
พัฒนากระบวนงานและ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่ออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 

เพ่ือให้บริการศุลกากร 
มีความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการค้าโลก 
 

ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

เรื่องที่ ๒ : 
พัฒนามาตรการทางศุลกากร
และข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยง 
การค้าโลก 
 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

- จ านวนด่านศุลกากร 
ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 100 
- การด าเนินมาตรการ 
ทางศุลกากรทีส่่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศร้อยละ 100 

เรื่องท่ี 4 : 
เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดเก็บ 
ภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้การจัดเก็บภาษี
เป็นไปตามเป้าหมาย 
และสร้างความพึงพอใจ 
แก่ผู้เสียภาษี 

จ านวนภาษีศุลกากรสามารถ
จัดเก็บได้ตามเป้าหมาย 

 

 



 

3 
 

3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

(๑) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

ที่จะช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง ดังนี้ 

เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี 3 : 
พัฒนาระบบควบคุมทาง
ศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ 
และเชื่อมโยงกัน 

เพ่ือให้การตรวจสอบ 
และควบคุมทางศุลกากร 
มีประสิทธิภาพและ 
สร้างสังคมปลอดภัย 

- จ านวนรายการจับกุม 
ด้านการปกป้องสังคมเพ่ิมขึ้น 
ทุกปี 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ที่จะช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของกรมศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ  
ที่ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยี  ดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนงาน และ 
การให้บริการของกรมศุลกากร ประกอบกับการพัฒนาระบบการบริหารและสมรรถนะ
บุคลากร เพ่ือให้การท างานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้มีส่วนได้สวยเสียได้มากข้ึน ดังนี้ 

 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี ๑ :  
พัฒนากระบวนงาน 
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ทางการค้า 

เพ่ือให้บริการศุลกากร 
มีความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการค้าโลก 

ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 
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 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี 3 : 
พัฒนาระบบควบคุมทาง
ศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ
และเชื่อมโยงกัน 

เพ่ือให้การตรวจสอบและ
ควบคุมทางศุลกากร 
มีประสิทธิภาพและ 
สร้างสังคมปลอดภัย 

- จ านวนรายการจับกุมด้านการ
ปกป้องสังคมเพ่ิมขึ้นทุกปี 

เรื่องท่ี 5 : 
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
และการบริหารจัดการ
องค์กร  
 
 

เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ 
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 
คุณธรรมและความสุข  
สามารถขับเคลื่อนกรม
ศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย 

- จ านวนข้อร้องเรียนลดลง 
ทุกปี 
- จ านวนบุคลากรที่มีความ 
พึงพอใจในระบบบริหาร
บุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรกรมศุลกากร
ทั้งหมด 
- จ านวนหลักสูตรที่มี 
จัดทดสอบหลังการอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

(1) การพัฒนาบริการประชาชน 

  • แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
- ปรับวิธีการท างาน 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 กรมศุลกากรได้จัดท าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการพัฒนารูปแบบบริการ
ภาครัฐโดยมีการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในกระบวนงานของกรมศุลกากรกร และ 
เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเสนอความเห็นต่อการด าเนินงาน 
ของภาครัฐได้อย่างสะดวก ทันสถานการณ์ ดังนี้ 
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร 
- พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
- เพ่ิมขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 
ซึ่งแนวทางการพัฒนาข้างต้นนี้ สามารถช่วยปรับเปลี่ยนงานบริการภาครัฐให้เป็น
ดิจิทัลเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ความส าเร็จของแนวทางการพัฒนาต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กฎหมาย และงบประมาณ เป็นต้น  
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(2) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา  
- ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน

และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ

คุณธรรม 
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ ความสามารถสูง มีทักษะการคิด

วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
- สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ 

เป็นระบบ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
บุคลาการภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
กรมศุลกากรได้จัดท าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการสร้างและพัฒนา

บุคลากรภาครัฐให้เป็นคนเก่ง คนดี มีใจบริการ ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหาร
ก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
- พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
- เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
ซึ่งแนวทางการพัฒนาข้างต้นนี้ จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณธรรม มีความสามารถ และเป็นมืออาชีพสูง สร้างความพึงพอใจในระบบ
บริหารและความผูกพันให้กับบุคลากร ตลอดจนสามารถช่วยลดข้อร้องเรียน 
ที่เกิดขึ้นได ้

 
ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
    ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่จะช่วย

ผลักดันให้การด าเนินงานของกรมศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยการ
ส่งเสริมการพัฒนากระบวนงานศุลกากร ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้
มากขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การท างานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนและเวลา 
ของระบบงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานศุลกากร  ดังนี้ 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เรื่องท่ี ๑ :  
พัฒนากระบวนงานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 

เพ่ือให้บริการศุลกากร 
มีความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการค้าโลก 

ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 
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๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
(1)  โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 

• แนวทางการพัฒนา  
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่างๆ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
กรมศุลกากรได้จัดท าแนวทางการพัฒนา “ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน
ศุลกากร” อันประกอบด้วยโครงการที่ช่วยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนงานให้มีความรวดเร็วขึ้น 
บนพ้ืนฐานความเป็นไปได้ของกฎหมาย เพ่ือช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ในส่วนของ
กระบวนงานศุลกากรได้ในระดับหนึ่ง   
 

ประเด็นความม่ันคง 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
     แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ที่เก่ียวข้อง ที่จะช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 

เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เรื่องท่ี 3 : 
พัฒนาระบบควบคุมทาง
ศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ 
และเชื่อมโยงกัน 

เพ่ือให้การตรวจสอบ 
และควบคุมทางศุลกากร 
มีประสิทธิภาพและ 
สร้างสังคมปลอดภัย 

- จ านวนรายการจับกุม 
ด้านการปกป้องสังคมเพ่ิมขึ้น 
ทุกปี 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  (1)  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

• แนวทางการพัฒนา  
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการ
ข้อมูล การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการท างาน การส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ที่พร้อมรองรับ
ปัญหาได้ทุกรูปแบบ  

• เป้าหมายของแผนย่อย  
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ 
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 • การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาการ

ตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและสร้างสังคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ดังนี้ 
- เพ่ิมขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทาง ศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูล

ข่าวสาร 
 

ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด่านศุลกากรในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้ 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เรื่องที่ ๒ : 
พัฒนามาตรการทางศุลกากร
และข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยง 
การค้าโลก 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

- จ านวนด่านศุลกากร 
ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ร้อยละ 100 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
• แนวทางการพัฒนา  

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่ส าคัญ เพ่ือให้สามารถ
ท างานได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่ พ้ืนที่
เศรษฐกิจ เพ่ือรองรับความต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องจากการพัฒนาเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ  

• เป้าหมายของแผนย่อย  
การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
กรมศุลกากรได้จัดท าแนวทางการพัฒนา “พัฒนาโรงสร้างพ้ืนฐาน” เพ่ือด่านศุลกากรใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้สามารถรองรับปริมาณการเพ่ิมขึ้นของการลงทุน กิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
     แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในองค์กร ตลอดจนลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่ดังนี้ 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เรื่องท่ี 5 : 
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
และการบริหารจัดการ
องค์กร  
 

 

เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ 
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 
คุณธรรมและความสุข 
สามารถขับเคลื่อนกรม
ศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย 

- จ านวนข้อร้องเรียนลดลง 
ทุกปี 
- จ านวนบุคลากรที่มีความ 
พึงพอใจในระบบบริหาร
บุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรกรมศุลกากร
ทั้งหมด 
- จ านวนหลักสูตรที่มี 
จัดทดสอบหลังการอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
      (1)  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• แนวทางการพัฒนา  
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
กรมศุลกากรได้จัดท าแนวทางการพัฒนา “เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร” 
โดยให้เน้นการเสริมสร้างจิตส านึก และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากร ที่จะส่งผลให้ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ถูกชี้มูลว่ากระท าผิด
ลดลง 

 
ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ที่จะช่วยพัฒนากฎหมายของกรมศุลกากรให้เป็นประโยชน์ต่อการอ านวยความสะดวก 
ทางการค้า ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ดังนี้ 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เรื่องท่ี ๑ :  
พัฒนากระบวนงานและ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่ออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 

เพ่ือให้บริการศุลกากร 
มีความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการค้าโลก 

ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

เรื่องที่ ๒ : 
พัฒนามาตรการทางศุลกากร
และข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยง 
การค้าโลก 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

- การด าเนินมาตรการ 
ทางศุลกากรที่ส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศร้อยละ 100 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
      (1)  การพัฒนากฎหมาย 

• แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบท

และเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
- มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ 
โดยทั่วถึง  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
กรมศุลกากรได้จัดท าแนวทางการพัฒนาที่ช่วยผลักดันการด าเนินงานด้านกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับกรมศุลกากร ให้ทันสมัย สามารถช่วยแก้ไขปัญหา ข้อติดขัดที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน ไว้ดังนี้ 
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับงานศุลกากร 
- พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย 

 
ประเด็นการต่างประเทศ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
การต่างประเทศไทยมี เอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง  ยั่ งยืน  
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
แผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ได้ก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่จะช่วย

พัฒนามาตรการการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรให้เป็นประโยชน์ต่อการอ านวย
ความสะดวกทางการค้า ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ดังนี้ 

 เรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เรื่องที่ ๒ : 
พัฒนามาตรการทางศุลกากร
และข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยง 
การค้าโลก 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของ 
ประเทศ 

- การด าเนินมาตรการ 
ทางศุลกากรที่ส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศร้อยละ 100 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 (1) การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

• แนวทางการพัฒนา  
- เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สากลในทุกมิติและสามารถ 
มีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
กรมศุลกากรได้แนวทางการพัฒนา “พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย”ซึ่งด าเนินการ
จัดท าข้อตกลงกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันพัฒนามาตรฐานการด าเนินการ 
ด้านศุลกากร  

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ  

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 :  บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 :  ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 

ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 :  โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน 

มีผลสัมฤทธิ์สูง 
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 :  ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง

พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 :  ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษา

คนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 
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ด้านเศรษฐกิจ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
 - หัวข้อที่ 1 : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 

 หัวข้อย่อยท่ี 1.2 : การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) 
 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการค้า 

ด้านกฎหมาย 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 :  มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่าง

กฎหมายที่มีความส าคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่าง
กฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 :  มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจ
กฎหมายได้ง่าย รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลของกฎหมาย ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย หรือ
การตีความกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 : มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
 - เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ด้านการป้องปราบ (1) 
 - เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ด้านการปราบปราม (1) 

 
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ที่  
5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน

เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุน
ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

 

๒) เป้าหมายรวมที่  
(หลัก) 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  
(รอง) 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  

๓) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
 



 

12 
 

 

 ๔) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(4.1)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

 5) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(4.1)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่

บริเวณชายแดน 
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมและอ านวยความ

สะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ : - 

 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

- ไม่มี - 
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ส่วนที่ 3  
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วดั และแผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกรมศลุกากร 

 
วิสัยทัศน์ องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก 
พันธกิจ ๑. อ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ 
๓. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร 
๔. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน าส่งเป็นรายได้รัฐบาลได้ตามประมาณการ  
เพ่ือพัฒนาประเทศ  

2. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3. เพื่อปกป้องสังคมให้มีความปลอดภัยจากสินค้าไม่พึงประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
จากการใช้จ่ายงบประมาณ 

1. ผลการจัดอันดับประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency) ที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for 
Management Development หรือ IMD) 

2. คะแนนความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business Score) ในมิติการค้าระหว่างประเทศ (Trade Across Borders) 
3. ร้อยละของความเชื่อมั่นท่ีมีต่อการด าเนินภารกิจด้านปกป้องสังคมของกรมศุลกากร 
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แผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน จ านวน 38 แผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน 

เรื่อง/เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

แนวทาง 
การพัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตวัช้ีวดั หมายเหตุ 

เรื่องที่ ๑ :  
พัฒนากระบวนงาน
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่ออ านวย
ความสะดวก 
ทางการค้า 
 

เป้าหมาย :  
เพื่อให้บริการ
ศุลกากรมีความ
สะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
การค้าโลก 
 

ตัวชี้วัด:  
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

๑.1 ปรับปรุง
และพัฒนา
กระบวนงาน
ศุลกากร 

1.1.1 โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการ 
แบบ B2G ผ่าน NSW 

กบช. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- ระบบ NSW พร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลค าขอใบอนุญาต/
ใบรับรองของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NSW แบบ B2G เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 2 หน่วยงาน 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

1.1.2 โครงการระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อน าเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตร 
แบบอิเล็กทรอนิกส ์ณ จุดเดียวผ่านระบบ NSW 

กบช. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- พัฒนาระบบแล้วเสร็จตามก าหนด และพร้อมเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

1.1.3 โครงการเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs Declaration Document (ACDD)  
ผ่าน ASEAN Single Window 

กบช. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/4 ระดับ 
- ระบบพร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs 
Declaration Document (ACDD) อย่างเป็นทางการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ 
เพิ่มเติม 

1.1.4 แผนงานศึกษาให้บรกิารศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service)    
(1) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย ส าหรับ e-Commerce (Simplified 

e-Commerce Customs Procedure : SeCCP)  
สทบ. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 

- มีระบบการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ e-Commerce 
ส าหรับผู้น าเข้าสินค้าทางไปรษณีย์ระหวา่งประเทศในการประเมิน
ภาระภาษีอากรล่วงหนา้  

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

1.2 พัฒนาการ
บริการศุลกากร
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่
ทันสมัย 

1.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Bill Payment  
* เดิม การด าเนินงานการพัฒนาระบบการรับช าระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร 
รายได้อื่น และ/หรือเงินประกันผ่านธนาคารและตัวแทนรับช าระ (Bill Payment) 

สลข. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- จ านวนเงินและจ านวนรายการที่ช าระผ่านระบบ Bill Payment 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- การรับช าระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส ์
ในภาพรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกบัปีงบประมาณ 2563 
- ผู้ประกอบการที่ช าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการพิมพ์ใบเสร็จ 
รับเงินได้ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

1.2.2 โครงการปรับปรุงระบบ ebXML Gateway เพื่อรองรับการให้บรกิารพธิีการ
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส ์

ศทส. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- ติดต้ังระบบและทดสอบระบบ/ส่งมอบงานและตรวจรับงาน
เรียบร้อยภายในเดือนกันยายน 2564 

  - ระบบคอมพวิเตอร์ ebXML Server ของกรมศุลกากรมกีารเช่ือมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบ National Single Window (NSW) 
แบบ Clustering (Active - Active) 

โครงการ 
เพิ่มเติม 

๑.๓ เสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วม
ของภาคส่วน 

1.3.1 โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) สลข. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- มีการประสานงานแก้ปัญหา/ปิดงาน หรือส่งต่อให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 
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เรื่อง/เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

แนวทาง 
การพัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตวัช้ีวดั หมายเหตุ 

อื่นที่เกี่ยวข้อง 
กับงานศุลกากร 

1.3.2 โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร กสอ. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- จัดกจิกรรมสัญจร ถา่ยทอดความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
แก่เจ้าหนา้ที่/ผู้ประกอบการ  
- รายงานสรุปประเด็นความคิดเห็น/ปัญหา ของผู้ประกอบการ  
นักลงทุน ภาคเอกชน และผู้ที่เกีย่วขอ้งในพื้นที่ที่เข้าร่วม “โครงการ
สิทธิประโยชน์สัญจร” และผลการด าเนนิโครงการฯ 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

1.3.3 โครงการประสานความร่วมมอืระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
 

คณะท างานร่วม
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
เพื่ออ านวย 
ความสะดวก 
ในการน าเข้า

ส่งออก (ครอ.) 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- ประเด็นปัญหา/อุปสรรค/ข้อร้องเรียน ซ่ึง ครอ. เสนอต่อที่ประชุม
ได้รับการแก้ไขไม่น้อยกว่าร้อยละ 6๐ ของประเด็นทั้งหมด 
 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

1.3.4 โครงการส่งเสริมความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมศุลกากรเชิงรุก สลข. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธท์ี่ชัดเจนและประจ า  
ไม่น้อยกวา่ 3 ช่องทาง  
- ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับสื่อจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เกิดความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับภารกิจการด าเนินงานของกรมศุลกากร 

โครงการ 
เพิ่มเติม 

เรื่องที่ ๒ : 
พัฒนามาตรการ 
ทางศุลกากรและ
ข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศเพื่อส่งเสริม
การค้าชายแดนและ
เช่ือมโยงการค้าโลก 
 
 
 
เป้าหมาย :  
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
ของประเทศ 
 

๒.๑ พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2.1.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร 
 

 

   (1) โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) 
 

ด่านศุลกากร 
อรัญประเทศ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ  
- ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และด าเนินการ 
ครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 
 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

  (2) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 
 

ด่านศุลกากร
ประจวบคีรีขันธ ์

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ  
- ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และด าเนินการ 
ครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 
 
 
 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

   (3) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 ด่านศุลกากร 
แม่สอด 

 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ  
- ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และด าเนินการ 
ครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 
 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

(4) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศัยและบ้านพกัข้าราชการ ดา่นศุลกากรตากใบ 
 

ด่านศุลกากร 
ตากใบ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ  
- ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และด าเนินการ 
ครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 
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เรื่อง/เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

แนวทาง 
การพัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตวัช้ีวดั หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด :  
- จ านวนด่าน
ศุลกากรที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ๑๐๐%  
- การด าเนินมาตรการ
ทางศุลกากรที่ส่งเสริม
การค้าระหว่าง 
ประเทศร้อยละ 100 

(5) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและสิ่งปลูกสร้างด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากร 
แม่สาย 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ  
- ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และด าเนินการ 
ครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 
 

โครงการ 
เพิ่มเติม 

(6) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ดา่นพรมแดนสะเดาขาออก ดา่นศุลกากรสะเดา 
ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 

ด่านศุลกากร 
สะเดา 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ  
- ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และด าเนินการ 
ครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 
 

โครงการ 
เพิ่มเติม 

(7) โครงการก่อสร้างลานชั่งน้ าหนัก (บ้านไม้รูด) ต าบลไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่  
จังหวัดตราด 1 แห่ง 
 

ด่านศุลกากร 
คลองใหญ่ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ  
- ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และด าเนินการ 
ครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 
 

โครงการ 
เพิ่มเติม 

 โครงการที่ต้องรายงานความคืบหน้า 
 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศัยและบ้านพกัข้าราชการด่านศุลกากรระนอง 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการด่านศุลกากรแม่สอด อาคารด่านพรมแดนท่าสายลวด อาคารที่พักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างประกอบ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการด่านศุลกากรตากใบ 
โครงการลานตรวจปล่อยสินค้า ด่านศุลกากรตากใบ  
 

๒.๒ พัฒนา
กฎระเบียบ 
ให้ทันสมัย 

2.2.1 โครงการจัดท าความตกลงยอมรับร่วมกนักับประเทศคู่ค้าภายใต้โครงการ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออโีอ (Mutual Recognition Arrangement: MRA 
of AEOs) 

กมพ. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- มีการสรุปผลการด าเนินการ พร้อมจัดท าร่างความตกลงยอมรับ
ร่วมกันภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

2.3 พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ
ฐานข้อมูล 

2.3.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศุลกากร ศทส. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- กรมศุลกากรมรีะบบคอมพวิเตอร์ที่สามารถประมวลผลฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ โดยสามารถตรวจรับงานเรียบร้อย ภายในเดือนกันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

โครงการ 
เพิ่มเติม 

 2.3.2 การด าเนินการรวบรวมข้อกฎหมายและเร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับกฎหมายศุลกากร กกม. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- มีการรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวกับกฎหมายและเร่ืองต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
กับกฎหมายศุลกากร เพื่อรองรับระบบฐานข้อมูลกลางทางกฎหมาย
ของประเทศ 

 การด าเนินงาน
รองรับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ 

เรื่องที่ 3 : 
พัฒนาระบบควบคุม
ทางศุลกากร 
ให้มีประสิทธิภาพ
และเช่ือมโยงกัน 
 

เป้าหมาย :  

๓.๑ เพิ่มขีด
ความสามารถ
การควบคุม 
ทางศุลกากร
ด้วยเทคโนโลย ี
ที่ทันสมัย 

3.1.1 แผนงานน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร  
(1) โครงการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี  

e-Lock 
ศปข. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ  

- มีปริมาณการใช้งานอุปกรณ์ e-Lock ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต่อใบ
ขนสินค้าผ่านแดนในหน่วยงานที่ติดตั้งระบบ e-Lock (สถานี  
e-Lock) จ านวน 16 สถานี  
- มีการรายงานผลการใช้งานจากสถานี e-Lock ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นรายเดือน  

โครงการ 
ต่อเนื่อง 
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เรื่อง/เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

แนวทาง 
การพัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตวัช้ีวดั หมายเหตุ 

เพื่อให้การตรวจสอบ
และควบคุม 
ทางศุลกากร 
มีประสิทธิภาพและ
สร้างสังคมปลอดภัย 
 

ตัวชี้วัด:  
- จ านวนรายการจับกุม
ด้านการปกป้องสังคม
เพิ่มขึ้นทุกป ี

3.1.2 โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง x-Ray/ 
CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 

ศปข. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ  
- ร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray/ 
CCTV, VIS, LPRs 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

๓.๒ พัฒนา 
การควบคุมทาง
ศุลกากรด้วย 
การบริหาร 
ความเส่ียง 

3.2.1 โครงการน าระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: 
PNR) มาใช้ในงานศุลกากร 

สผภ. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ  
- สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

3.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile ส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากร ศปข. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- รายงานผลการปรับปรุงระบบ Local Profile ของส านกังาน
ศุลกากรจัดเก็บรายได้หลัก 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

๓.๓ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การควบคุมทาง 
ศุลกากรด้วย
การพัฒนา
เครือข่ายข้อมูล
ข่าวสาร 

3.3.1 โครงการประสานความร่วมมอืด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
เดิม โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากรด้านความรว่มมอื
ระหว่างประเทศ (Cooperation on Information Exchange in Customs 
Matters Project) 
 

กสป. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
 - มีการประสานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
กับการศุลกากร จ านวน 36 ครั้ง 
 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

3.3.2 โครงการศึกษาออกแบบ Smart Control เพื่อการควบคุมทางศุลกากร 
ด้านไปรษณีย์ 

กสป. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- รายงานผลการศึกษาและแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ
ต่อไปต่อกรมฯ  

โครงการ 
เพิ่มเติม 

3.3.3 โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security) สสภ. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการน าร่องฯ ระยะที่ 1 และ 2 
 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

เรื่องที่ 4 : 
เพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
การจัดเก็บภาษีโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
เป้าหมาย :  
เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีเป็นไปตาม
เป้าหมายและ 
สร้างความพึงพอใจ 
แก่ผู้เสียภาษ ี

๔.๑ ยกระดับ 
การบริหารการ
จัดเก็บภาษี
อากร 
 
 
 

4.1.1 โครงการศึกษาแนวทางในการน าการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากรมาประยุกต์ใช ้
ในกรมศุลกากร 

กยผ. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- รายงานผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหาร 
การจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร 
 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

๔.๒ สร้าง
มาตรฐาน  
ในการพิจารณา 
ด้านพิกัดอัตรา
ศุลกากรและ 
ถิ่นก าเนดิ 

4.2.1 โครงการจัดท าฐานข้อมูลสินค้าต้องหา้ม-ต้องก ากัดพร้อมพิกัดรหัสสถิต ิปี 2017 กพก. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- มีการทดสอบ และเผยแพร่ฐานขอ้มูลขยะอิเล็กทรอนกิส์ 
(Electronic Waste: E-Waste) ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 
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เรื่อง/เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

แนวทาง 
การพัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตวัช้ีวดั หมายเหตุ 

 

ตัวชี้วัด :  
จ านวนภาษีศุลกากร
สามารถจัดเก็บได้
ตามเป้าหมาย 

๔.๓ สร้าง
มาตรฐานใน 
การพิจารณา
ด้านราคา
ศุลกากร 

4.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data กมพ. ระดับความส าเร็จของโครงการ ๕ ระดบั  
- รายงานผลการศึกษาและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
การประเมินราคาศุลกากร 
 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

เรื่องที่ 5 : 
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรและ 
การบริหารจัดการ
องค์กร  
 
เป้าหมาย :  
เพื่อให้องค์กร 
มีคุณภาพ บุคลากร  
มีความเชี่ยวชาญ 
คุณธรรมและ 
ความสุข สามารถ
ขับเคลื่อนกรมศุลกากร
ให้บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวชี้วัด :  
- จ านวนข้อร้องเรียน
ลดลงทุกปี 
- จ านวนบุคลากร 
ที่มีความพึงพอใจ 
ในระบบบริหาร
บุคคลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรกรมศุลกากร
ทั้งหมด 
- จ านวนหลกัสูตร 
ที่มีจัดทดสอบ 
หลังการอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

๕.๑ พัฒนา
บุคลากร 
ให้มีคุณภาพ 

5.1.1 โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ 4) กบท. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการฯ/ 5 ระดับ 
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเปา้หมายได้รับการพัฒนาผ่านระบบ 
e-Learning 
- รายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการฯ 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

5.1.2 โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 
ของกรมศุลกากร (Succession Plan) 

กบท. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
-  มกีารคัดเลือกข้าราชการเข้ารว่มโครงการฯ 
 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

5.1.3 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของบุคลากร กบท. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ  
- ร้อยละ 70 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา 
ตามแผนงานเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบตัิงานของบุคลากร 

 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

๕.๒ สร้าง
นวัตกรรม 
ให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้

5.2.1 โครงการนวัตกรรมเราท าได้ (Innovation We Can) คณะท างาน
ด าเนินการ
นวัตกรรม 

ของกรมศุลกากร 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- รายงานผลการด าเนินการมาตรการ/แนวทางการเสริมสร้าง
บรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ในองค์การ 
 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

5.3 เสริมสร้าง
ความโปร่งใสใน
องค์กร 

5.3.1 โครงการศุลกากรคุณธรรม กบท. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ เสนอกรมฯ 
 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

5.3.2 โครงการปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

กบท. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- รายงานประเมินผลการด าเนินโครงการเสนอกรมฯ 
 

โครงการ 
ต่อเนื่อง 

5.3.3 โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจดัการเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เดิม โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมศุลกากร 

กบท. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ  
- มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
- จ านวนผู้ใช้ระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของ
กรมศุลกากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเรื่องรับเข้าทั้งหมด
ต่อปีงบประมาณ 

 

โครงการ 
เพิ่มเติม 

5.3.4 โครงการเสริมสร้างเครื่องมือส าหรับการด าเนินการทางวินยั กบท. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- มีฐานข้อมูลให้คณะกรรมการ หรือผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งสืบค้นข้อมูลต่างๆ  
ในการด าเนินการทางวินยัและความรับผิดทางละเมิด 
 

โครงการ 
เพิ่มเติม 
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1.1.1 โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐ 
      เพ่ือให้บริการรูปแบบ B2G ผ่าน NSW 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
เป้าหมาย 2.2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

4.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า  
ของภูมิภาค 

4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายของแผนแม่บท ความสามารถในด้านการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนย่อย 3.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายแผนย่อย ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ของประเทศไทยดีขึ้น 

แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก และศูนย์บริการ 
โลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ  

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายของแผนแม่บท  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชน 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, 
Easier and Cheaper) 
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แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน 
- พัฒนาระบบดิจิทัล เ พ่ือรองรับการให้บริการที่ กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ 

ของประชาชนโดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :    
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางท่ี 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

 แผนความม่ันคงแห่งชาติ :     -     

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :     - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :     -    

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :     -   
 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร :     - 

เรื่องที่  1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ (กบช.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .................................................................................................. 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : nsw@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :     -   
โทรศัพท์ :  ๐ ๒๖๖๗ ๖965  
โทรสาร :     -   

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายโอภาส ชาติปฐม  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  opas_ch@customs.go.th.   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :     - 
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-6187   
โทรสาร :     -   
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ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :  กันยายน 2564   

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข้า  
การส่งออกและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5-1/2556 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบรูปแบบ 
การเชื่อมโยงเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW ตามรูปแบบ Single Window Concept  
2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบที่ผู้ประกอบการมีระบบการจัดเตรียมข้อมูลของตนเองสามารถจัดท าข้อมูล
ค าขอต่าง ๆ โดยสามารถส่งให้กับหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NSW 2) รูปแบบที่ผู้ประกอบการที่ไม่มี
ระบบของตนเอง สามารถเข้าใช้งานที่ระบบ NSW e-Form ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ www.thainsw.net 
เพ่ือบันทึกข้อมูลและส่งข้อมูลค าขอต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยส่งผ่านระบบ NSW 
และการส่งครั้งเดียวสามารถส่งให้กับหน่วยงานภาครัฐได้หลายหน่วยงาน  โดยทั้ง 2 รูปแบบ 
หน่วยงานภาครัฐต้องพัฒนาระบบ เพ่ือให้สามารถรับส่งข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW ได้ 
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐควรจะพัฒนาระบบเพ่ือรับส่งข้อมูลที่ เชื่อมโยงได้ทั้ง 2 รูปแบบข้างต้น  
ในมาตรฐานและรูปแบบเดียวกันกับระบบ NSW 

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 กรมศุลกากรในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ
จัดตั้งระบบ NSW ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรื่อง การจัดท าใบแจ้งข้อเท็จจริงอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ 
Single Form ซึ่งมีหน่วยงานจ านวนทั้งหมด 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร และกรมธุรกิจพลังงาน เข้าร่วม
ประชุมหารือร่วมกัน เพ่ือพิจารณาจัดท าใบแจ้งข้อเท็จจริงอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ Single Form 
โดยน าข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ
น าร่องนี้ เนื่องจากเห็นว่ามีโครงสร้างข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน และควบคุมตาม พ.ร.บ. เดียวกัน  
ซึ่งหลังจากที่ประชุมได้มีการพิจารณากระบวนการในการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง และโครงสร้าง
เพ่ือใช้ร่วมกันของทุกหน่วยงาน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบการจัดส่งข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริง
สินค้าวัตถุอันตรายเรียบร้อยแล้ว โดยมีหลายหน่วยงานได้เปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้งานในระบบนี้ 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมประมง เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาระบบนี้มีประโยชน์
ต่อภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐจะช่วยให้ลดการท างานที่ซ้ าซ้อน ลดภาระการบันทึกข้อมูล 
ลดระยะเวลาในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ ประหยัดต้นทุน ประหยัดงบประมาณในการพัฒนาระบบ
ของหน่วยงานภาครัฐ จึงควรขยายต่อยอดไปยังสินค้าอ่ืน ๆ ที่มีความพร้อมทั้งในส่วนหน่วยงานภาครัฐ
และช่วยส่งเสริมให้การน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมให้ระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีข้ึน  

 โดยการพัฒนาระบบ NSW Single Form จะพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่อนุมัติใบอนุญาต/ใบรับรอง สามารถใช้โครงสร้างข้อมูลร่วมกัน  
เช่น สินค้าวัตถุอันตรายจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมี ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กรมธุรกิจพลังงาน กรมประมง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
กรมปศุสัตว์ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นต้น  
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 ระบบ NSW ยังมีแผนการพัฒนาระบบของสินค้าอ่ืน ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกอบการที่ต้องยื่นค าขอใบอนุญาต/ใบรับรองของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน รวมไปถึง  
ช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลาการด าเนินการ ต้นทุน โดยที่ผู้ประกอบการค้า สามารถส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว 
ไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรองที่เกี่ยวข้องได้ทันที  กรมศุลกากรจึงได้พัฒนาโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ NSW Single Form เพ่ือปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับ 
การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ B2G ผ่านระบบ NSW Single Form ระหว่างหน่วยงาน 
ผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง กับผู้ประกอบการน าเข้า/ส่งออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
ปรับปรุงระบบให้รองรับการยื่นเอกสารเพ่ิมเติมประกอบการยื่นขอใบอนุญาต/ใบรับรอง 
ผู้ประกอบการค้าสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบ NSW Single 
Form จึงเป็นระบบที่ส าคัญที่สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการอ านวยความสะดวกทางการค้า  
เพ่ือลดอุปสรรคต่าง ๆ และสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายในสังคมการค้าระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการขอใบอนุญาต/ใบรับรอง 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- ระบบงานการขอใบอนุญาต/ใบรับรอง ผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G  

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- ผู้ประกอบการสามารถขอใบอนุญาต/ใบรับรอง ผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G  
- ลดขั้นตอน/เวลาที่ใช้ในกระบวนน าเข้าส่งออก ในการยื่นค าขอใบอนุญาต/ใบรับรอง เพ่ือใช้ 

ในการผ่านพิธีการศุลกากร 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอใบอนุญาต/ใบรับรองผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G  

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- ระบบ NSW พร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลค าขอใบอนุญาต/ใบรับรองของหน่วยงานภาครัฐ

ผ่านระบบ NSW รูปแบบ B2G เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 2 หน่วยงาน  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอนด าเนินการ 
ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการประชุมกับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐของหน่วยงานที่ต้องพัฒนาระบบ
ให้บริการรูปแบบ B2G เพ่ือให้ความเห็นชอบในการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง 
กับ B2G 

2 จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือให้บริการรูปแบบ B2G 
3 จัดท า Business process และโครงสร้างข้อมูลส าหรับการแลกเปลี่ยน 
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  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

ข้อมูลรูปแบบ B2G ผ่านระบบ NSW 
4 พัฒนา/ปรับปรุง ระบบ NSW และให้การสนับสนุนการพัฒนา/ปรับปรุง

ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้รองรับการแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลตาม Business process และโครงสร้างข้อมูลที่ก าหนด และทดสอบ
ระบบค าขอใบอนุญาต/ใบรับรองผ่านระบบ NSW 

5 เปิดให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลค าขอใบอนุญาต/ใบรับรอง ของหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านระบบ NSW รูปแบบ B2G อย่างเป็นทางการ B2G เพ่ิมขึ้น 
อย่างน้อย 2 หน่วยงาน 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ :  ผู้ประกอบการ น าเข้า ส่งออก 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. ประชุมกับหน่วยงาน ภาครัฐ 
ของหน่วยงานที่ต้องพัฒนาระบบ
ให้บริการรูปแบบ B2G เพ่ือให้ความ
เห็นชอบในการพัฒนาระบบ 
ที่เก่ียวข้องกับ B2G 

            

2. จัดท าแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือให้บริการรูปแบบ B2G 

            

3. จัดท า Business process  
และโครงสร้างข้อมูลส าหรับ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลรูปแบบ B2G 
ผ่านระบบ NSW 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. พัฒนา/ปรับปรุง ระบบ NSW และ
ให้การสนับสนุนการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ให้รองรับการแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลตาม Business process และ
โครงสร้างข้อมูลที่ก าหนด และทดสอบ
ระบบค าขอใบอนุญาต/ใบรับรอง 
ผ่านระบบ NSW 

            

5. เปิดให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลค า
ขอใบอนุญาต/ใบรับรอง ของหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านระบบ NSW รูปแบบ B2G 
อย่างเป็นทางการ 2 หน่วยงาน 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

 
- ไมใ่ช้งบประมาณ -    

_________________ 
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1.1.2 โครงการระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพ่ือน าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร 
แบบอิเล็กทรอนิกส ์ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
- ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายของแผนแม่บท ความสามารถด้านในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีข้ึน 

แผนย่อย 3.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายแผนย่อย ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ของประเทศไทยดีขึ้น 

แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก และศูนย์บริการ  
โลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ  

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายของแผนแม่บท  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชน 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, 
Easier and Cheaper) 
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน 
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- พัฒนาระบบดิจิทัลเ พ่ือรองรับการให้บริการที่ กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ 
ของประชาชนโดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :    
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางท่ี 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

 แผนความม่ันคงแห่งชาติ :     -     

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :     - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :     -    

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :     -   
 ความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร :     - 

เรื่องที่  1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ (กบช.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .................................................................................................. 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ  พัฒนมาศ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : nsw@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :     -   
โทรศัพท์ :  ๐ ๒๖๖๗ ๖๐๐๙  
โทรสาร :     -   

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายก าชัย  จัตตานนท์  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  kamchai_ch@customs.go.th.   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :     - 
โทรศัพท์ : 0 2667 7544   
โทรสาร :     -  
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ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   เมษายน 2564   

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

 ตามที่ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม ซึ่งคนไทยสืบทอดอาชีพนี้กันมายาวนาน  
มีการท าเกษตรกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีรายได้จากการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร ทั้งในรูป
ผลิตภัณฑ์ปฐมภูมิ เช่น ข้าว มันส าปะหลัง เป็นต้น และส่วนหนึ่งในการส่งออกก็มาจากผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากผลิตผลทางการเกษตร การส่งออกสินค้าเกษตรจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 
โดยรวมของประเทศ โดยรัฐบาลได้มีนโยบาย Thailand 4.0  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยใช้หลักการบริหารประเทศ
บนวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ และระบบ NSW มีภารกิจหลักในการพัฒนา
ระบบน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ โดยเห็นว่าควรน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาในส่วนของการน าเข้า 
ส่งออก และโลจิสติกส์ สินค้าเกษตร เพ่ือก้าวทันต่อการแข่งขันทางการค้าโลก โดยระบบ NSW 
ได้ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ กับหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการออกใบอนุญาต/ใบแจ้ง การน าเข้าส่งออกสินค้าเกษตร ซึ่งระบบ NSW มีภารกิจหลัก
ในการอ านวยความสะดวกกับผู้ประกอบการในการด าเนินการในขั้นตอนเกี่ยวกับการน าเข้า ส่งออก  
สินค้าเกษตรเพื่อให้ลดระยะเวลา ขั้นตอน ค่าใช้จ่ายการขอใบอนุญาต/ใบแจ้ง  การน าเข้าส่งออก 
และท าให้หน่วยงานภาครัฐมีการบูรณาการร่วมกัน 

2) วัตถุประสงค์ :  
-  เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐสอดคล้องต่อรัฐบาลนโยบาย Thailand 4.0 

โมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
-  พัฒนาระบบให้บริการแก่ภาคเอกชนในส่วนของการน าเข้า ส่งออกสินค้าเกษตร และลดขั้นตอน 

ระยะเวลาของกระบวนการที่ไม่มีความจ าเป็น พร้อมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ Software ที่สามารถ
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบ B2G ผ่านระบบ NSW e-Form ระหว่างหน่วยงาน 
ผู้ออกใบอนุญาต/ใบแจ้งการน าเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรกับภาคเอกชนน าเข้า/ส่งออกได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 

-  เพ่ือบูรณาการท างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่ควบคุมเกี่ยวกับการน าเข้า ส่งออกสินค้าเกษตร
ในส่วนของกระบวนการออกใบอนุญาต/ใบแจ้งการน าเข้า ส่งออก 

-  ลดกระบวนการท างาน ขั้นตอน ระยะเวลาการด าเนินการ ของหน่วยงานภาครัฐที่ควบคุมสินค้า
เกษตรที่มีความซ้ าซ้อน 

-  น าระบบเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ พร้อมลดภาระการท างานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
โดยน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาบริหารจัดการในขั้นตอนการออกใบอนุญาต/ใบแจ้งเกี่ยวกับ 
การน าเข้า ส่งออกสินค้าเกษตร 
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3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- ระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพ่ือน าเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
ผ่านระบบ NSW 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- ผู้ประกอบการสามารถขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพ่ือน าเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตร ผ่านระบบ NSW 
- ลดขั้นตอน/เวลาที่ใช้ในกระบวนการน าเข้าส่งออกในการยื่นค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพ่ือ 

น าเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตร 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพ่ือน าเข้า -ส่งออก 

สินค้าเกษตร 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- พัฒนาระบบแล้วเสร็จตามก าหนด และพร้อมเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 4 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 พัฒนาระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพ่ือน าเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตร   
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW 

2 ทดสอบระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้ง เพ่ือน าเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตร  
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW 

3 อบรมผู้ใช้งานระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพ่ือน าเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตร
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW 

5 ระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้ง เพ่ือน าเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตร          
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW พัฒนาเสร็จเรียบร้อย 
พร้อมเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ :  ผู้ประกอบการ น าเข้า ส่งออก 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. พัฒนาระบบค าขอใบอนุญาต/    
ใบแจ้งเพ่ือน าเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตร
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว     
ผ่านระบบ NSW 

            

2. ทดสอบระบบค าขอใบอนุญาต/   
ใบแจ้ง เพ่ือน าเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตร 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว     
ผ่านระบบ NSW 

            

3. อบรมผู้ใช้งานระบบค าขอ
ใบอนุญาต/ใบแจ้งเพ่ือน าเข้า-ส่งออก 
สินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์      
ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW 

            

4. ระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้ง  
เพ่ือน าเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตร   
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว     
ผ่านระบบ NSW พัฒนาเสร็จเรียบร้อย 
พร้อมเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

            

 

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 22,564,900 บาท  
- งบประมาณ ในปี พ.ศ. 2563   จ านวน 13,684,900 บาท 
- งบประมาณ ในปี พ.ศ. 2564   จ านวน   8,880,000 บาท 

แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น 8,880,000 ส านักงานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   

_________________ 
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1.1.3 โครงการการเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs Declaration Document (ACDD)  
ผ่าน ASEAN Single Window 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
เป้าหมาย 2.2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

4.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า 
ของภูมิภาค 
4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายของแผนแม่บท ความสามารถในด้านการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนย่อย 3.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายแผนย่อย  ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ของประเทศไทยดีขึ้น 

แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก และศูนย์บริการ 
โลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ  

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายของแผนแม่บท  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการให้บริการประชาชน 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, 
Easier and Cheaper) 
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แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน 
- พัฒนาระบบดิจิทัลเ พ่ือรองรับการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ 

ของประชาชนโดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :    
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางท่ี 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

 แผนความม่ันคงแห่งชาติ :     -     

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :     - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :     -    

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :     -   

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร :     - 
เรื่องที่  1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ (กบช.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : การจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .................................................................................................. 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : nsw@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :     -   
โทรศัพท์ :  ๐ ๒๖๖๗ 6965  
โทรสาร :     -   

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรพสุข  วิจัยวรกิจ  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  106787@customs.go.th   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :     - 
โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๖๗ ๗๕๓๔   
โทรสาร :     - 
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ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   มิถุนายน ๒๕๖๔   

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

ภายหลังจากที่อาเซียนมีการเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าอาเซียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (ATIGA e-Form D) ครบทุกประเทศแล้ว เมื่อปี  พ .ศ . ๒๕๖๒ จะเห็นได้ว่ า
ผู้ประกอบการในอาเซียนได้เลือกใช้งาน ATIGA e-Form D มากยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่มีขั้นตอน
ในการจัดเตรียมเอกสารกระดาษ Form D เจ้าหน้าที่ศุลกากรลดข้อสงสัยในความถูกต้องของข้อมูล
เพราะได้รับจากหน่วยงานรัฐของต่างประเทศโดยตรง อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการน าเข้า
ส่งออก เนื่องด้วยการผ่านพิธีการศุลกากรด าเนินการได้รวดเร็วขึ้น ส าหรับในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
แผนงานระยะกลาง อาเซียนได้วางแผนเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งในอาเซียน
มากยิ่งขึ้น ได้แก่ ข้อมูล ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) ซึ่งอาเซียน
ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอย่างน้อยจะมีประเทศสมาชิกอาเซียนที่พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็น
ทางการในอนาคต เพื่อให้ ASEAN Single Window เป็นระบบ ICT ที่สามารถขับเคลื่อน 
การเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนสอดคล้องตาม AEC Blueprint และหากไทยด าเนินการ 
ได้ส าเร็จ จะเป็นการช่วยผลักดันการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้อีกทางหนึ่ง 

2) วัตถุประสงค์ :  
- กรมศุลกากรสามารถทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs Declaration Document 

(ACDD) ส าเร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- กรมศุลกากรสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs Declaration Document (ACDD)  

อย่างเป็นทางการภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- ทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) ได้เป็นผลส าเร็จ  

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- ระบบ NSW ของไทยมีความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs Declaration 

Document (ACDD) อย่างเป็นทางการ  

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- ช่วยอ านวยความสะดวกผู้ประกอบการในการผ่านพิธีการศุลกากรได้รวดเร็วขึ้น  
- ลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ทั้งการจัดเตรียมเอกสารกระดาษ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  

ในกระบวนการน าเข้าส่งออก 
- ช่วยให้เจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นในข้อมูล สามารถน าไปใช้พิจารณาส าหรับการปฏิบัติหน้าที่  

ที่เก่ียวข้องได้ทันที 
- ช่วยในการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของไทยทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียน 
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  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/4 ระดับ 
- ระบบพร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) 

อย่างเป็นทางการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ระบบพร้อมส าหรับการทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล ACDD 
2 การทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล ACDD ระยะแรก กับประเทศสมาชิกอาเซียน 

เป็นผลส าเร็จ 
3 การทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล ACDD ระยะเตรียมการใช้งานจริงกับประเทศ

สมาชิกอาเซียนเป็นผลส าเร็จ 
4 การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคแล้วเสร็จหลังจากการทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล ACDD 
5 ระบบพร้อมส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูล ACDD อย่างเป็นทางการ 

หมายเหตุ การเชื่อมโยงข้อมูล ACDD ได้ส าเร็จ ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของประเทศอาเซียนด้วย 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ :  ผู้ประกอบการ น าเข้า ส่งออก และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ ASEAN Single Window  

ทีค่รอบคลุมระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของด่านศุลกากรไทยทุกแห่ง 
 

ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. เตรียมการระบบพร้อมส าหรับ   
การทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล ACDD 

            

2. ทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล ACDD 
ระยะแรก กับประเทศสมาชิกอาเซียน 

            

3. ทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล ACDD 
ระยะเตรียมการใช้งานจริงกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. แก้ไขปัญหาทางเทคนิคหลังจาก
การทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล ACDD 

            

5. เตรียมการระบบให้พร้อมรองรับ 
การเชื่อมโยงข้อมูล ACDD อย่างเป็นทางการ 
หมายเหตุ การเชื่อมโยงข้อมูล ACDD 
ได้ส าเร็จ ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อม 
ของประเทศอาเซียนด้วย 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 จ านวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท   
(รวมอยู่ในโครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์

โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window) 

แหล่งเงิน  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง ๘๐๐,๐๐๐  
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

งบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
    ก. เงินกู้ภายในประเทศ   
    ข. เงินกู้ต่างประเทศ   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   
    ก. ...   
    ข. ...   

_________________ 
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1.1.4 แผนงานศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) 
1.1.4 (1) โครงการศึกษาพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ e-Commerce 

 (Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP) 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ  
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

1.2 แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   
ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ 
 แผนย่อย แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง  
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง 
(Faster, Easier and Cheaper) 
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน  

กิจกรรมที่ 1.3 พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนโดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเ พ่ือให้บริการ 
แบบเบ็ดเสร็จได้ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :   - 

 แผนความม่ันคงแห่งชาติ :   - 
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1.3 แผนระดับท่ี 3 

 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :   - 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :   - 
 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :   - 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวก
ทางการค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : แผนงานศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ......................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นายผาสุข เชยชม 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 101631@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   -   
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 25-7706 
โทรสาร :  038-407702  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : . นายจริยวัฒน์ อัครธนนันท์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 107012@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   -  
โทรศัพท์ : ..  0 2667 7000 ต่อ 25-7825                                                                                    
โทรสาร : ..   - 
  

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :    กันยายน 2564 
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3.2 รายละเอียดโครงการ 
 1) หลักการและเหตุผล :  

ตามแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มอบหมายให้
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ด าเนินโครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย 
(Simplified Service) เพ่ือศึกษาข้อจ ากัดด้านพิธีการศุลกากรที่มีผลต่อผู้ประกอบการ 

กรมศุลกากร ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานศึกษาและพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่าย
ส าหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure: SeCCP) ตามค าสั ่ง
กรมศุลกากร ที่ 138/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยคณะท างานฯ ได้ด าเนินการศึกษา
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “พิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce 
Customs Procedure : SeCCP)” และมีข้อเสนอแนวคิดที่จะปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้น าเข้าสินค้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ด้วยการประเมินตนเอง
ล่วงหน้าโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของกรมศุลกากร เพ่ือให้ผู้น าเข้าประเมินภาระภาษี
ล่วงหน้าได ้ 

 2) วัตถุประสงค ์:  
เพ่ือการจัดท ารูปแบบของระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ e-Commerce (Simplified  
e-Commerce Customs Procedure : SeCCP) 

 3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

  มีการให้บริการระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ e-Commerce เพ่ืออ านวยความ 
 สะดวก ในการประเมินภาระภาษีอากรล่วงหน้า แก่ผู้น าเข้าสินค้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
- เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทางศุลกากรส าหรับ e-Commerce ในการน าเข้าสินค้า 

ทางไปรษณียร์ะหว่างประเทศให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วขึ้น  
- เพ่ิมความเป็นธรรมในการจัดเก็บรายได ้
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรมศุลกากร  

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
    ผู้น าเข้าสามารถประเมินภาระภาษีอากรที่ต้องช าระได้ล่วงหน้า 

   ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 

- มีระบบการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ e-Commerce ส าหรับผู้น าเข้าสินค้า 
ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ในการประเมินภาระภาษีอากรล่วงหน้า  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 

- มีคู่มือระบบการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ e- Commerce ส าหรับผู้น าเข้า
สินค้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศในการประเมินภาระภาษีอากรล่วงหน้า 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1 เพื่อก าหนดแผนงาน 
2 มีการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามการจัดท าระบบ 
3 มีการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 3 เพ่ือติดตามการจัดท าระบบ 

5 มีการด าเนินการทดสอบการใช้ระบบฯ และรายงานผลการด าเนินงาน 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : บริษัทผู้น าเข้า และผู้ประกอบการขนาดเล็กและผู้บริโภค 
รายย่อยที่น าเข้าสินค้าในรูปแบบ e-Commerce 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
 
 

ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. คณะท างานฯ ประชุมครั้งที่ 1  
เพ่ือก าหนดแผนงานของ ปี พ.ศ. 2564 

            

2. คณะท างานฯ ประชุมครั้งที่ 2  
เพ่ือติดตามการจัดท าระบบการ
ให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย 
ส าหรับ e-Commerce 

            

3. คณะท างานฯ ประชุมครั้งที่ 3  
เพ่ือติดตามการจัดท าระบบการ
ให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย 
ส าหรับ e-Commerce 

            

4. คณะท างานฯ ประชุมครั้งที่ 4 
เพ่ือทดสอบระบบการให้บริการ
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ  
e-Commerce 

5. รายงานผลการด าเนินงาน 
ของคณะท างานฯ และเสนอแนวทาง 
การด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป   

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

 
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

_________________ 
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1.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Bill Payment 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 4.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า

ของภูมิภาค 
 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
 1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้ 
บริการประชาชน 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง 
(Faster, Easier and Cheaper) 
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน 

กิจกรรม พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนโดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้ 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 
แผนงานที่ 1 พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน (Service Platform) 
กิจกรรม 1.3 พัฒนาและให้บริการระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National  
e-Payment) 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :  -  

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  

นโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย ข้อ 5.7.3 การส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 78  

 มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง :  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)  

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร :     
เรื่องที่  1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม (สลข.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   - 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : 100723@customs.go.th  
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-7698  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติมา  ปรีชญางกูร 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  64100000@customs.go.th   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : 103609@customs.go.th   
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-7650  
โทรสาร :  0 2667 6910  
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ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญญาภา  อินทรบุรี 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  64100000@customs.go.th   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : 106936@customs.go.th   
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-7476  
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2562 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   ธันวาคม 2565  

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

 จากนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) และนโยบาย
หลัก 12 ด้านของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ  
ในการแข่งขันของไทย ข้อ 5.7.3 การส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด โดยให้มีการพัฒนาระบบ
รับช าระเงิน ให้ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ประกอบกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ตามบันทึกช่วยจ าการประชุมมอบนโยบายเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ข้อ 4 โครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านการเงินที่ให้ส่วนราชการกระทรวงการคลังร่วมกันผลักดันให้สังคมไทยเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด 
(Cashless Society) โดยเฉพาะการต่อยอดระบบ e-Payment เ พ่ือให้ระบบการช าระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นการเพ่ิมช่องทางการช าระเงิน  
ที่สะดวกและมีต้นทุนต่ าให้กับประชาชน 

กรมศุลกากรมีการรับช าระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อ่ืน และ/หรือเงินประกัน 
ผ่านระบบ e-Payment โดยวิธีตัดบัญชีผู้ประกอบการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีธนาคารที่เข้าร่วม
โครงการจ านวน 18 ธนาคาร และส านักงานเลขานุการกรม ได้พัฒนาระบบการรับช าระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารและตัวแทนรับช าระ (Bill Payment) 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับช าระเงินให้รองรับผู้ประกอบการและประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศกรมฯ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรื่อง การเพ่ิมช่องทางการช าระเงินค่าภาษี
อากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อ่ืน และ/หรือเงินประกัน และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 
โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 6 ธนาคาร และ 2 ตัวแทนรับช าระ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2563 พบว่า ผู้ประกอบการมีการช าระผ่านระบบ 
Bill Payment เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้การช าระผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวม 
ของกรมศุลกากร อยู่ที่ร้อยละ 66.55 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563) แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการช าระ
ด้วยเงินสด ร้อยละ 2.25 แคชเชียร์เช็ค ร้อยละ 30.75 และบัตรภาษี ร้อยละ 0.45 จากข้อมูลดังกล่าว      
จะเห็นได้ว่า การช าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ก าหนดไว้  
คือ ผู้ประกอบการมีการช าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในระยะเวลา 5 ปี       
ดังนั้น เพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงการคลัง จึงมีความจ าเป็น 
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ที่ต้องมีการผลักดันการช าระทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่มาของการจัดท าโครงการ            
เพ่ิมประสิทธิภาพการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Bill Payment 

2) วัตถุประสงค์ : 
- เพ่ิมช่องทางการรับช าระรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในการช าระภาษีของผู้ประกอบการ 
- ลดการรับช าระรายได้ที่ เป็นเงินสดและเช็ค และลดการใช้อ านาจและดุลยพินิจในต าแหน่ง 

ของเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ที่มิควรได้เพ่ือแลกกับการให้บริการที่รวดเร็วข้ึน  

- ลดต้นทุนในการให้บริการประชาชน 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- กรมศุลกากรมีระบบการรับช าระที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับการใช้งาน
เทคโนโลยีที่ขยายวงกว้างข้ึนในปัจจุบัน และเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ  

- ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้เองที่สถานประกอบการ ภายในระยะเวลา 5 ปี และ 
ใช้แสดงกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องได้ตามกฎหมาย 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- ผู้ประกอบการมีการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคารหรือตัวแทนรับช าระเพ่ิมมากขึ้น 

สามารถประหยัดเวลา ลดขั้นตอน และลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับกรมศุลกากรและธนาคาร 
- ประหยัดต้นทุนของกรมศุลกากรในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

 ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
 - ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก รวดเร็ว จากบริการของภาครัฐ 
 - เพ่ิมความโปร่งใสในการรับช าระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ลดโอกาสการทุจริตจากการรับ

เงินสด และประพฤติมิชอบจากการใช้อ านาจและดุลยพินิจในต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือเรียกรับเงินแลกกับการอ านวยความสะดวก 

- ลดระยะเวลา ลดขั้นตอน และลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบจากการจัดซื้อจัดจ้าง
และการปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร 

 ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 

   - จ านวนเงินและจ านวนรายการที่ช าระผ่านระบบ Bill Payment เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   - การรับช าระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563 

   - ผู้ประกอบการที่ช าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 99 

 
 เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมาย 
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  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ประสานงานกับธนาคารหรือตัวแทนรับช าระต่าง ๆ ให้เข้าร่วมโครงการ Bill 
Payment เพ่ิมเติม  

2 มีการประชุมผู้ประกอบการที่มีการช าระด้วยแคชเชียร์เช็คท่ีมีปริมาณสูงสุด
ตามล าดับ เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การรับช าระผ่าน
ระบบ Bill Payment 

3 ลงพื้นที่เข้าพบผู้ประกอบการที่ยังมีการช าระค่าภาษีอากรด้วยแคชเชียร์เช็ค 
เพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจการช าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4 สรุปผลการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน    
และเอกสารการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบการ 

5 สรุปและประเมินผลการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เสนอผู้บริหาร 
 

จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้น าเข้า/ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ ธนาคารหรือตัวแทน 
รับช าระ ฯลฯ 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ………ส านักงานศุลกากร/ด่านศุลกากรทั่วประเทศ…………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : หน่วยงานจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. มีการประสานงานกับธนาคาร 
หรือตัวแทนรับช าระต่าง ๆ ให้เข้าร่วม
โครงการ Bill Payment เพ่ิมเติม  
 

            

2. มีการประชุมผู้ประกอบการที่มี 
การช าระด้วยแคชเชียร์เช็คท่ีมีปริมาณ
สูงสุดตามล าดับ เพ่ือชี้แจงท าความ
เข้าใจและประชาสัมพันธ์การรับช าระ
ผ่านระบบ Bill Payment 
 

            

3. ลงพื้นที่เข้าพบผู้ประกอบการ 
ที่ยังมีการช าระค่าภาษีอากรด้วย
แคชเชียร์เช็ค เพ่ือชี้แจงและท าความ
เข้าใจการช าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสาร 
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยผู้ประกอบการ 

            

5. สรุปและประเมินผลการรับช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์เสนอผู้บริหาร 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 500,000 บาท 

แหล่งเงิน  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น   
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
    ก. เงินกู้ภายในประเทศ   
    ข. เงินกู้ต่างประเทศ   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   
    ก. เงินนอกงบประมาณ 500,000  
    ข. ...   
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1.2.2 โครงการปรับปรุงระบบ ebXML Gateway เพื่อรองรับการให้บริการพิธีการศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายของแผนแม่บท  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย 3.1 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูงเทียบเท่า มาตรฐานสากลและ มีความคล่องตัว 
แนวทางการพัฒนา 3.4.1 (1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง  
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

แผนการปฏิรูปประเทศ : - 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :  -  
 แผนความม่ันคงแห่งชาติ :  -  

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  - 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  - 
 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :  -   
 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร :  

เรื่องที่ 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.2 พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ พัฒนมาศ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 77000000@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
โทรศัพท์ : 02-667-6009 
โทรสาร : - 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายจิตติ  ทองแป้น 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : Jitti_th@customs.go.th  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
โทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20 - 7104 
โทรสาร : - 
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2564 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

กรมศุลกากรได้ให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร โดยได้ติดตั้ง
ระบบ ebXML Gateway เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single window ส าหรับ
ให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารกับผู้ประกอบการน าเข้า -ส่งออก ตัวแทน
ออกของ ธนาคาร  ตัวแทนรับช าระเงิน  สายการบินสายเรือ  โดยแลกเปลี ่ยนข้อมูล เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก ใบอนุญาต ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันกรมศุลกากรได้พัฒนา
ระบบงานต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นมาอีกเป็นจ านวนมาก เพ่ือรองรับการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นปริมาณ Transaction จึงมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต จ านวนมากขึ้น ตลอดจนมีแผนการในการพัฒนาระบบงานใหม่ 
เพ่ือการเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า -ส่งออก ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง 
หลายระบบ ดังนั้นเพ่ือให้ระบบ ebXML Gateway ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมฯ สามารถรองรับการ
ให้บริการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสารแก่ผู้น าเข้า -ส่งออก ได้อย่าง 
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มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด รวมถึงสอดคล้องกับแนวนโยบาย Thailand ๔.๐ 
และ Digital Economy ของรัฐบาล ในการให้บริการภาคประชาชน จึงจ าเป็นต้องจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ทั้งในส่วน Hardware และอุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือรองรับปริมาณการน าเข้า-ส่งออก  
ที่จะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ebXML Server เพ่ือให้รองรับกับปริมาณเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่เพ่ิมมากข้ึน  
- เพ่ือให้ระบบ ebXML มีความพร้อมรองรับในการให้บริการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 

และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศของกรมศุลกากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด 

- เพ่ือให้กรมศุลกากรมีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการให้บริการระบบพิธีการศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารแก่ผู้น าเข้า-ส่งออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 24 ชั่วโมง  
ไม่มีวันหยุด 

- เพ่ือให้รองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบ National Single Window (NSW)  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

กรมศุลกากรมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนส าหรับ ebXML เพ่ือการเชื่อมโยง
ข้อมูลผ่านระบบ National Single window ส าหรับให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบไร้เอกสาร 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
ระบบ ebXML Gateway ที่ได้ด าเนินการจัดหาและติดตั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบNational 
Single window ส าหรั บ ให้ บริ การ พิธี การศุ ลกากรทาง อิ เล็ กทรอนิ กส์ แบบไร้ เอกสาร 
กับผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออก ตัวแทนออกของ ธนาคาร  ตัวแทนรับช าระเงิน สายการบินสายเรือ  
โดยแลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก ใบอนุญาต ฯลฯ ได้ 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเชื่อมโยงข้อมูล ebXML Gateway ของกรมศุลกากรให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบ National Single Widow ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
ไม่มีวันหยุด 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- ติดตั้งระบบและทดสอบระบบ/ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยภายในเดือนกันยายน 2564 
- ระบบคอมพิวเตอร์ ebXML Server ของกรมศุลกากรมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

กับระบบ National Single Window (NSW) แบบ Clustering (Active - Active) 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 วิเคราะห์และออกแบบระบบเรียบร้อยภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 
2 จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการเรียบร้อย 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 
3 ขึ้นประชาพิจารณ์/ข้ึนประกวดราคา/ท าสัญญาเรียบร้อยภายใน 

เดือนธันวาคม 2563 
5 ติดตั้งระบบและทดสอบระบบ/อบรมผู้ใช้งาน/ส่งมอบงานและตรวจรับงาน

เรียบร้อยภายในเดือนกันยายน 2564 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ :  เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้างของกรมศุลกากร 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……กรมศุลกากร……………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
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. วิเคราะห์และออกแบบระบบ             

2. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของโครงการ 

            

3. ขึน้ประชาพิจารณ์/ขึ้นประกวด
ราคา/ท าสัญญา 

            

4. ติดตั้งระบบและทดสอบระบบ/
อบรมผู้ใช้งาน/ส่งมอบงานและ 
ตรวจรับงาน 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 95,394,200 บาท  
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แหล่งเงิน  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 95,394,200  
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น   
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
    ก. เงินกู้ภายในประเทศ   
    ข. เงินกู้ต่างประเทศ   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   
    ก. ...   
    ข. ...   

* อยู่ระหว่างข้ันตอนการพิจารณางบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
_________________ 
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1.3.1 โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส 

4.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค 

1.2 แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   

ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ  
เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ 
แผนงานที่ 1 ก าหนดช่องทางการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม เพ่ือให้ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
- จัดเตรียมความพร้อมในการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านทรัพยากร ด้านการจัดบริการ และ 

ด้านเทคโนโลยี 

ด้านกฎหมาย 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย
หรือกฎที่มีความส าคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

1. ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
- ให้หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการตามกฎหมายจัดให้มีช่องทางให้ประชาชนทั่วไป หรือ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง
มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :  - 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ :  - 
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1.3 แผนระดับท่ี 3 

ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  

        กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
พ.ร.บ. ศุลกากร/ประกาศกรมศุลกากร/ค าสั่งกรมศุลกากร 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :  -  

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร :  
เรื่องที่ 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับงานศุลกากร 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม (สลข.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..-.................................................................................................... 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   64000000@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 

 โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-7698 
โทรสาร :  0 2667 6907 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวดวงกมล ขอพงษ์ไพบูลย์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   107535@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 

 โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-7999 
โทรสาร :  - 
 
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :    กันยายน 2564 
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3.2 รายละเอียดโครงการ 
 1) หลักการและเหตุผล :  

 ปัจจุบันกรมศุลกากรก าลังด าเนินการปฏิรูปกระบวนการท างานด้านศุลกากร ให้มีความโปร่งใส
เป็นธรรม และมีความคล่องตัวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ศุลกากรโลก อันเป็นการก้าวเข้าสู่ Customs 4.0 กรมศุลกากรตระหนักดีว่าการสร้างกลไก 
ความร่วมมือที่ดี ในการท างานระหว่างกรมศุลกากรกับภาคเอกชนถือเป็นภารกิจหลักในการปฏิรูป
กระบวนการท างานของกรมศุลกากร เมื่อปีงบประมาณ 2560 จึงได้จัดท าโครงการ “พันธมิตร
ศุลกากร (Customs Alliances)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารระหว่าง
ภาคเอกชนกับกรมศุลกากร ในการให้ค าแนะน าติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาและสร้างความ
ชัดเจน ลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆทั้งปัญหาเชิงนโยบาย  และปัญหาหน้างานปกติ  
อาทิ พิธีการศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ราคา ถิ่นก าเนิด กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์  
และปัญหาอ่ืนๆ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากส่วนกลาง (Account Officer Center : 
AOC) ท าหน้าที่ติดต่อประสานกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของแต่ละพ้ืนที่ (Account Officer 
Expert) เพ่ือแก้ปัญหาและ ให้ค าปรึกษาอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ ายที่ เกิดขึ้น ในระหว่างการด าเนินพิธีการ 
ทางศุลกากร ตลอดจนได้น า 12 มาตรการส าคัญมาเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินงาน อันเป็นการ
สร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการ  
 ส าหรับโครงการดังกล่าว ในระยะแรกเริ่มน าร่องกับ 8 กลุ่มพิกัดสินค้าที่มีการน าเข้า 
และส่งออกทีพ่บปัญหามากสุด ได้แก่ รหัสพิกัดในหมวด 07 : สินค้าเกษตร , รหัสพิกัดในหมวด 30 : 
สินค้าเภสัชกรรม , รหัสพิกัดในหมวด 39 : สินค้าพลาสติก , รหัสพิกัดในหมวด 72 : สินค้าเหล็ก, 
รหัสพิกัดในหมวด 73 : สินค้าผลิตภัณฑ์จากเหล็ก , รหัสพิกัดในหมวด 84 : สินค้าเครื่องจักร,  
รหัสพิกัดในหมวด 85 : สินค้า IT และรหัสพิกัดในหมวด 87 : สินค้ายานพาหนะ ทั้งนี้คณะท างาน
พันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances Team) ได้เดินสายเข้าพบกับภาคเอกชนและสมาคมธุรกิจ
การค้าต่างๆ มากว่า 18 แห่ง เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการฯ สร้างความความรับรู้ความเข้าใจ  
พร้อมหารือรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และร่วมกันแก้ไขปัญหา  
ทั้งนี้ โครงการ “พันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)” ได้เปิดการรับลงทะเบียนเป็นสมาชิก 
ในระยะแรกจ านวน 325 รายและในระยะที่ 2 จ านวน 129 ราย รวมมีสมาชิกท้ังสิ้น 454 ราย 
 ส าหรับปีงบประมาณ 2564 “โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliance)” จะน า
ผลการด าเนินการที่ผ่านมาประเมินและท าการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง  
เป็นการด าเนินโครงการในเชิงรุกไปสู่ส่วนภูมิภาค เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและการประสานงาน
อย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชนให้กว้างขวางมากขึ้น เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลก อ านวยความสะดวกทางการค้า ปกป้องสังคม และเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในหน่วยงานภาครัฐ การคอรัปชั่นนับเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ การค้า การลงทุน 
และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังวิสัยทัศน์กรมศุลกากรที่ว่า “องค์กร 
ที่มุ่งม่ันให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยง 
การค้าโลก” และให้สอดรับกับอัตลักษณ์คุณธรรมกรมศุลกากร ที่ว่า “รับผิดชอบ สุจริต จิต
บริการ” อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรมศุลกากร โดยการผ่านพันธมิตรศุลกากร 
อีกทางหนึ่งด้วย 
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2) วัตถุประสงค์  
- เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารระหว่างภาคเอกชนกับกรมศุลกากรโดยสร้างภาคีเครือข่าย 

ผ่านพันธมิตรศุลกากร 
- ประสานงาน แก้ไขปัญหาและสร้างความชัดเจน ลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆทั้งปัญหา 

เชิงนโยบายและปัญหาหน้างานปกติ อาทิ พิธีการศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ราคา ถิ่นก าเนิด 
กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์ และปัญหาอ่ืนๆ 

- เพ่ือแก้ปัญหาและ ให้ค าปรึกษาอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างาน ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย 

- การสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :    
   มีสมาชิกพันธมิตรศุลกากร ในส่วนภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
มีการประสานงานแก้ไขปัญหา ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ เพ่ิมขึ้น อันเป็นการเพ่ิม 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกันแก้ปัญหาและสร้างความโปร่งใส 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
   มีการร่วมมือร่วมใจประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
       - มีการประสานงานแก้ปัญหา/ปิดงาน หรือส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อ 

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
การด าเนินงานตามเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
วางแผน เตรียมการ ประชุม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุง
ค าสั่งคณะท างานโครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliance Team)  
และคณะท างานย่อยพันธมิตรศุลกากร (Account Officer Center) 

2 ด าเนินโครงการพันธมิตรศุลกากรในเชิงรุก ไปสู่ส่วนภูมิภาค 
3 ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้แก่สมาชิกศุลกากร 
4 ประสานงาน แก้ไขปัญหาและสร้างความชัดเจน ลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้น 

ในด้านต่างๆทั้งปัญหาเชิงนโยบายและปัญหาหน้างานปกติ  
(มีการประสานงาน แก้ปัญหา/ปิดงาน หรือส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

5 ประเมินผลการด าเนินโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหาร 
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  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินพิธีการศุลกากร 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ :  กรุงเทพมหานคร และส านักงานศุลกากรภาคต่างๆ  
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวางแผน 
เตรียมการ ประชุม ประสานหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง และปรับปรุงค าสั่งคณะท างาน
โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs 
Alliance Team) และคณะท างานย่อย
พันธมิตรศุลกากร (Account Officer Center) 

            

2. ด าเนินโครงการพันธมิตรศุลกากรในเชิงรุก 
ไปสู่ส่วนภูมิภาค 

            

3. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ให้แก่สมาชิกศุลกากร เช่น จัดฝึกอบรมให้
ความรู้ ติดตามประเมินผลและรับฟังปัญหา 
ความเห็นของสมาชิก (Site visit) สมาคม 
สมาพันธ์ หอการค้าต่างๆ ทั้งในและนอก
สถานที่ 

            

4. ประสานงาน แก้ไขปัญหาและสร้างความ
ชัดเจน ลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ  
ทั้งปัญหาเชิงนโยบายและปัญหาหน้างานปกติ 
อาทิ พิธีการศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ราคา 
ถิ่นก าเนิด กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์  
และปัญหาอ่ืน ๆ 

            

5. ประเมินผลและรายงานผลผู้บังคับบัญชา             

ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

ประมาณการค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1,000,000 บาท 
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แหล่งเงิน 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน 1,000,000  
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   

 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด 1,000,000 บาท 
_________________ 
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1.3.2 โครงการสิทธปิระโยชน์สัญจร 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ 

- สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   

ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย การพัฒนาระบบปริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

แนวทางการพัฒนา ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่าง
กฎหมายที่มีความส าคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่าง
กฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
1. ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมาย 

- ให้หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการตามกฎหมายจัดให้มีช่องทาง ให้ประชาชนทั่วไปหรือกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งมีหน้าที่ 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกิดจากการบังคับ ใช้กฎหมาย 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :    - 
 แผนความม่ันคงแห่งชาติ :    - 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    - 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :    - 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :    - 
 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :    - 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร :  
เรื่องที่ 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับงานศุลกากร 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  ยุทธศาสตร์ชาติ 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .............................................................................................. ........ 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : . นางกฤติกา ปั้นประเสริฐ    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :    82000000@customs.go.th.                                                     
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   -  
โทรศัพท์ : ..  0 2667 7000 ต่อ 20-5959 
โทรสาร : ..   -. 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นายธีร์ จิตรพิทักษ์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   82000000@customs.go.th  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   -  
โทรศัพท์ : ..  0 2667 7000 ต่อ 20-6535 
โทรสาร : ..   - 

 
ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :    กันยายน 2564 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

ตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงอย่างยั่งยืนนับ 
เป็นหน้าที่ส าคัญของภาครัฐ กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักของรัฐที่เป็นหัวใจส าคัญ  
ของการพัฒนาเศรษฐกิจจึงได้ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายในรูปแบบต่างๆ เพ่ือส่งเสริม  
ให้มีการค้าและการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน อันจะน าไปสู่ความเติบโตและม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิ เศษ ซึ่ ง เป็น พ้ืนที่ เ ศรษฐกิจที่มี ความได้ เปรียบ 
เชิงเปรียบเทียบ (Comparative advantage) และมีศักยภาพของประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบ
นโยบายการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีวัตถุประสงค์ของการด าเนินการเพ่ือการสร้างแรงจูงใจ 
ให้มีการลงทุนภายในประเทศ เป็นการเชื่อมโยงและยกระดับการค้าการลงทุนของไทยเข้ากับประเทศ
เพ่ือนบ้าน กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ตลอดจนเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนและแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนอย่างยั่งยืน 
นอกจากนั้น รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์ในการลงทุน และเป็นพ้ืนฐานการผลิตอุตสาหกรรมชั้นน าของประเทศซึ่งน าไปสู่โครงการ  
“เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” (Eastern Economic Corridor: EEC) เพ่ือรองรับการลงทุน 
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ในกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย “ไทยแลนด์ 4.0” ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของการลงทุน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี 
การผ่อนปรนในเรื่องกฎระเบียบการลงทุนและมีการให้สิทธิพิเศษรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ด้านภาษี
หลายประการแก่นักลงทุน นอกจากนี้ยังต้องมีการอ านวยความสะดวกทั้งด้านข้อมูล การท าธุรกรรม
และบริการพ้ืนฐานต่างๆ เพ่ือดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ กรมศุลกากรในฐานะท่ีหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภาคส่วน อาทิผู้ประกอบการในพ้ืนที่ นักลงทุน ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องผู้เป็นตัวแปรส าคัญ 
ในการพัฒนา ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ในฐานะเป็นส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากร
และมีภารกิจเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้น าของเข้าและผู้ส่งของออก 
และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของประเทศ จึงได้จัดท าโครงการสิทธิประโยชน์สัญจรขึ้น  
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับให้กับ
ผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้โดยตรง และเป็นการเปิดโอกาส  
ให้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งเพ่ือรับทราบ รับฟังปัญหาและ/หรืออุปสรรค  
ความต้องการของผู้ ประกอบการ นักลงทุน  ภาคเอกชนและผู้ ที่ เกี่ ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่การเพ่ิมความเชื่อมั่นในการลงทุน และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังเป็น
โอกาสในการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติงานภายใต้ พรบ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ศุลกากรฉบับใหม่ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร รวมทั้งเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารส่วนกลางกับราชการส่วนภูมิภาค รวมไปถึงผู้ประกอบการ  
นักลงทุน นักธุรกิจ ภาคเอกชนในพ้ืนที่  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 1.3 “เสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร” ตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และน าไปสู่การบรรลุตามยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ของภาครัฐในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ต่อไปอีกด้วย 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เ พ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้  พ .ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560  

ให้กับผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ทราบทั่วกัน 
- เพ่ือกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจและตื่นตัวในการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก 
- เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ได้ร่วมแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยตรง รวมทั้งเพ่ือให้หน่วยงานได้รับทราบ รับฟัง
ปัญหา/หรืออุปสรรค และความต้องการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

- เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารส่วนกลางกับข้าราชการส่วนภูมิภาค รวมไปถึง
ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักธุรกิจ ภาคเอกชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในการท างานที่ดีร่วมกัน 
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3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

จูงใจให้เกิดการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการน าไปใช้พัฒนาต่อยอด 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- ผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดแรงจูงใจและตื่นตัวในการลงทุนในพ้ืนที่ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
- ผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

ทางภาษีภายใต้ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 
- ผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

และน าเสนอปัญหา และ/หรืออุปสรรค รวมถึงความต้องการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยตรง 
- ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารส่วนกลางกับข้าราชการส่วนภูมิภาค รวมไปถึง

ผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- ผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ประโยชน์ด้านสิทธิประโยชน์ 

ทางภาษี เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- เพ่ิมโอกาส/ช่องทางให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดง 

ความคิดเห็น สะท้อนปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- จัดกิจกรรมสัญจร ถ่ายทอดความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่เจ้าหน้าที่/ผู้ประกอบการ  
- รายงานสรุปประเด็นความคิดเห็น/ปัญหา ของผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชน และผู้ที่

เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่เข้าร่วม “โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร” และผลการด าเนินโครงการฯ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรมหรือ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ประชุมคัดเลือกพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ/เขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกส าหรับการจัดโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร และก าหนด
หัวข้อสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่จะท าการประชาสัมพันธ์ 

2 ประชุมเพ่ือเตรียมการโครงการ  
3 สรุปเสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบ 
4 ด าเนินการจัดโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร 
5 รายงานสรุปประเด็นความคิดเห็น/ปัญหา ของผู้ประกอบการ นักลงทุน 

ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่เข้าร่วม “โครงการสิทธิประโยชน์
สัญจร” และผลการด าเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหาร 
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  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการ น าเข้า ส่งออก 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. ประชุมคัดเลือกพ้ืนที่ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ/ 
เขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออกส าหรับการจัด
โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร  
และก าหนดหัวข้อสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรที่จะท าการ
ประชาสัมพันธ์ 

            

2. ประชุมเพ่ือเตรียมการโครงการ 
(ก าหนด วัน เวลา สถานที่  
วิทยากร เอกสาร/คู่มือ แผ่นพับ  
ป้ายประชาสัมพันธ์ และ 
การประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมาย 
และผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

            

3. สรุปเสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบ              

4. ด าเนินการจัดโครงการ 
สิทธิประโยชน์สัญจร 

             

5. สรุปประเด็นความคิดเห็น/ 
ปัญหาของผู้ประกอบการ  
นักลงทุน ภาคเอกชน และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่เข้าร่วม 
“โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร” 
และประเมินผลการด าเนิน
โครงการฯ เสนอผู้บริหาร 
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ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

ประมาณการค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 200,000 บาท  

5.1 แหล่งเงิน  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงาน 
ขอโดยตรง 

200,000 กบท. สวศ. 

    ข. งบประมาณท่ีขอผ่าน
หน่วยงานอื่น 

 ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
งบประมาณ 

2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
    ก. เงินกู้ภายในประเทศ   
    ข. เงินกู้ต่างประเทศ   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   

_________________ 
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1.3.3 โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.7 กฎหมายมีความสอดคล้องกับเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และ 
มีเท่าที่จ าเป็น 

4.3.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง 

1.2 แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เป้าหมาย กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ 
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 แผนย่อย การพัฒนากฎหมาย 

เป้าหมายแผนย่อย ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 
แนวทางการพัฒนา พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 

 แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ 
แผนงานที่ 1 ก าหนดช่องทางการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม เพ่ือให้ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

- จัดเตรียมความพร้อมในการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านทรัพยากร ด้านการจัดบริการ และ 
ด้านเทคโนโลยี 

ด้านกฎหมาย 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย
หรือกฎที่มีความส าคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
1. ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมาย 

- ให้หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการตามกฎหมายจัดให้มีช่องทางให้ประชาชนทั่วไป หรือกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งมีหน้าที่
รับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :    
แผนความม่ันคงแห่งชาติ :   - 
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1.3 แผนระดับท่ี 3 

ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  - 
        กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  - 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :  -  
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร :  

เรื่องที่ 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับงานศุลกากร 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : คณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้าส่งออก (ครอ.) 
ตามค าสั่งกรมศุลกากรที่ 489/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..-....................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ 

หัวหน้าคณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้า
ส่งออก (ครอ.)  

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 103200@customs.go.th  
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
 โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-7350 

โทรสาร :  - 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์   
 คณะท างานและเลขานุการ ครอ. 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   - 

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : customsjoint@gmail.com 
 โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-7828 
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :    ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :     กันยายน 2564 
 



   

65 
 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
 1) หลักการและเหตุผล :  

การอ านวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศถือเป็นหน้าที่ส าคัญของกรมศุลกากร 
อย่างไรก็ดี การที่กรมศุลกากรจะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว จ าเป็นต้ อง
ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและ
ส่งออก ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สอดรับ
กับหลักการเปิดเสรีทางการค้าและการบริการ ในส่วนของกรมศุลกากรที่จะต้องด าเนินการตามภารกิจ
การอ านวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ ย่อมต้องมีการด าเนินการประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดในกระบวนการ
น าเข้าและส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินพิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศุลกากร กรมศุลกากรจึงมี
แนวคิดในการจัดท าโครงการประสานความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากรและภาคเอกชนขึ้น  
เพ่ือประสานความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ควบคุมการน าเข้า
และส่งออกสินค้า ร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือท าให้การผ่านพิธีการศุลกากร 
มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคหรือเป็นการเพ่ิมต้นทุนแก่ผู้ประกอบการ 

การด าเนินโครงการประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนจะด าเนินการผ่านกลไกของ
คณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้าส่งออก (ครอ.) ซึ่งเป็น
คณะท างานชุดกลาง และคณะท างานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจ าพ้ืนที่  
ซึ่งเป็นคณะท างานระดับพ้ืนที่ โดยให้คณะท างานชุดกลาง (ครอ.) เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ จากพ้ืนที่ และน าประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุมกับภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน ซึ่งจะท าให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาหรือแนวทางด าเนินการ 
ที่ทุกฝ่ายยอมรับและสามารถปฏิบัติได้ 

 2) วัตถุประสงค์  
- เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะ  

แนวทางการพัฒนาการน าเข้าและส่งออก 
- เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเข้ามามีบทบาทหรือส่วนร่วม ตลอดจนประสานงานและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

การน าเข้าและส่งออกร่วมกัน 
- เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างเหมาะสมและสามารถท างานร่วมกัน

ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
- เพ่ือปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการท างานที่จะท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการและ 

มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความสะดวกในการน าเข้าและส่งออก 

 3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :    

เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการน าเข้าและส่งออก รวมถึงรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎ/ระเบียบ 
หรือข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกรมศุลกากร 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
ประเด็นปัญหา/อุปสรรค/ข้อร้องเรียน ซึ่ง ครอ. เสนอต่อที่ประชุมได้รับการแก้ไข  
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  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
เกิดการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการและ
สร้างความสะดวกในการน าเข้าและส่งออก 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  :  
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 

- ประเด็นปัญหา/อุปสรรค/ข้อร้องเรียน ซึ่ง ครอ. เสนอต่อที่ประชุมได้รับการแก้ไขไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของประเด็นทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
การด าเนินงานตามเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : กรมศุลกากร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน 
พิธีการศุลกากร  

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …กรุงเทพมหานคร และส านักงานศุลกากรภาคต่างๆ…… 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. คณะท างานประสานความร่วมมือ
ภาครัฐและภาคเอกชนประจ าพ้ืนที่ 
รวบรวมปัญหาอุปสรรคและข้อร้องเรียน 
รายงานให้คณะท างานร่วมภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพ่ืออ านวยความสะดวก 
ในการน าเข้าส่งออก (ครอ.) รับทราบ
ในที่ประชุม ครอ. 

            

2. คณะท างานร่วมภาครัฐและภาค 
เอกชนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
น าเข้าส่งออก (ครอ.) รวบรวมปัญหา/
อุปสรรคในส่วนของการน าเข้า-ส่งออก 
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

            

3. จัดประชุมคณะท างานร่วมภาครัฐ
และภาคเอกชนเ พ่ืออ านวยความ
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สะดวกในการน าเข้าส่งออก (ครอ.) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค ตามที่คณะท างานฯ 
รวบรวมและเสนอเข้าท่ีประชุม 
4. คณะท างานร่วมภาครัฐและภาค 
เอกชนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
น าเข้าส่งออก (ครอ.) สรุปแนวทางการ
แก้ไขปัญหาให้หน่วยงานภายในและ
ภายนอกรับทราบและถือปฏิบัติตาม  
 

            

5. คณะท างานร่วมภาครัฐและภาค 
เอกชนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
น าเข้าส่งออก (ครอ.) ติดตามผลการ
ปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหา
จากหน่วยงานภายในและภายนอก 
และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
_________________ 
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1.3.4 โครงการส่งเสริมความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมศุลกากรเชิงรุก 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  

4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการบริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
ปัจจัย การสร้างการรับรู้/เข้าใจการรับบริการจากระบบดิจิทัลของประชาชน 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  - 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :   - 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ :  - 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  

ข้อที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ข้อที่ 5  การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถใน
การแข่งขันของไทย และข้อที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  - 

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :  - 

  แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องที่ 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออ านวยความ
สะดวกทางการค้า  
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับงานศุลกากร 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .................................................................................................. 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   - 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : 100723@customs.go.th  
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-7698  
โทรสาร :  -  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นางจารุณี อามานนท์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  prcustoms@gmail.com 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  108511@customs.go.th 

 โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-6122 
โทรสาร : - 
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2563  
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2564  

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวในทุก ๆ ด้านเพ่ือก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก จากการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลกแห่งสื่อออนไลน์ ผู้น าของหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้ให้ความส าคัญกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว ทันสมัย และทันต่อ
กระแสขา่วที่โหมเข้ามาทุกทิศทาง และหลากหลายสื่อ ซึ่งนับวันจะมีความรวดเร็ว และกว้างขวางมาก
ขึ้น ท่ามกลางกระแสที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกรมศุลกากร 
จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร  เป็นที่ยอมรับในสายตาของ
สาธารณชน ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ จึงนับว่ามีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจการขององค์กรเป็น
อันมาก ได้มีการน าเอาการประชาสัมพันธ์ไปใช้กับงานของตนอย่างแพร่หลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างสรรค์จรรโลงความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มประชาชน ป้ องกันและ
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แก้ไขความเข้าใจผิด ตลอดจนขจัดและลดสาเหตุแห่งความขัดแย้งต่าง ๆ รวมทั้งใช้การประชาสัมพันธ์
เพ่ือสนับสนุนนโยบายและการด าเนินงานขององค์กร เสริมสร้างรักษา ชื่อเสียง ความเชื่อถือ ศรัทธา 
และความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนที่พึงมีต่อหน่วยงานสถาบันของตน อันเป็นปัจจัยส าคัญที่จะ
น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  

กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแลการอ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริม 
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูล
การค้าระหว่างประเทศ ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร และจัดเก็บภาษี
อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  มุ่งสู่การพัฒนางานศุลกากรให้เกิดความคล่องตัวในการ
ท างานและให้เป็นไปตามมาตรฐานศุลกากรโลก เป็น Customs 4.0 ที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งต้อง
ค านึงถึงความเชื่อมโยงกับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแนวคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนากลไกลด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ผสมผสานในทุกมิติ ทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนสาขาต่างๆ และการจัดกิจกรรมพิเศษ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยเฉพาะข่าวการด าเนินงานของกรมศุลกากร ตามยุทธศาสตร์เพ่ือให้มีข่าวดี และข่าวในเชิง
บวกของหน่วยงานราชการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถู กต้อง อันจะช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไป ให้ได้ รู้จัก เข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการ
ด าเนินการงานพันธกิจของกรมศุลกากร ตลอดจนความส าคัญของธุรกิจน าเข้าและส่งออกของไทย 
ส่งผลต่อความร่วมมือยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติในภาพรวมต่อไป   

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ อ านาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกรมศุลกากร 
- เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรตลอดจนขั้นตอนการติดต่อราชการ  

กรมศุลกากร 
- เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับศุลกากร  
- เพ่ือส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกรมศุลกากร ลดข้อโต้แย้ง  

ที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ  
- เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกตลอดจนสื่อมวลชนต่าง ๆ 
- เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมศุลกากร 
รวมทั้งได้รับบริการด้านศุลกากรที่สะดวก  รวดเร็ว ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบแนวทางการด าเนินการ วิธีการทางศุลกากรที่ถูกต้อง ชัดเจน เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ตรงกับระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ อ านาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ  

ของกรมศุลกากร 
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรตลอดจนขั้นตอนการติดต่อราชการ 

กรมศุลกากร 
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร 
- ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกรมศุลกากร ลดข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น 

ในด้านต่าง ๆ 
- กรมศุลกากรมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกตลอดจนสื่อมวลชนต่าง ๆ 
- องค์กรมีเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชน 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและประจ า ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
- ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับสื่อจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกิดความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับภารกิจการด าเนินงานของกรมศุลกากร 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 - ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ ความยาว 30 วินาที จ านวน 3 เรื่อง 
เรื่องละ 50 ครั้ง 
- ผลิตและเผยแพร่สปอตเชิงละคร ความยาว 3 นาที จ านวน 25 ตอน 

2 - ผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที จ านวน 2 เรื่อง  
เรื่องละ 150 ครั้ง 

3 - ผลิตแผ่นพับภารกิจของกรมศุลกากร จ านวน 30 เรื่อง เรื่องละ 
100,000 แผ่น 
- ชุดนิทรรศการภารกิจกรมศุลกากร (ROLL UP จ านวน 10 ชุด) 

4 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก จ านวน 2 กิจกรรม   
      1.  จัดกิจกรรม Road Show "  พ่ีกรมศุลกากรพบน้องนักเรียน 4 ภาค 
      2.  กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร 

5 - ผลิต Clip ความรู้คู่ศุลกากร 2 ภาษาเพ่ือเผยแพร่ทางสื่อโซเซียลมีเดีย 
จ านวน 5 นาที  17 ตอน 
- social listening จัดท า 1 ครั้ง ระยะเวลาในการด าเนินการ 12 เดือน 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วประเทศ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียและสื่อมวลชน 
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 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ทางสถานีโทรทัศน์ 
- ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์  
ความยาว 30 วินาที จ านวน 3 เรื่อง  
เรื่องละ 50 ครั้ง 
- ผลิตและเผยแพร่สปอตเชิงละคร   
ความยาว 3 นาที จ านวน 25 ตอน 

            

2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง 
- ผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ  
ความยาว 30 วินาที จ านวน 2 เรื่อง  
เรื่องละ 150 ครั้ง 

            

3. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ   
- ผลิตแผ่นพับภารกิจของกรมศุลกากร 
จ านวน 30 เรื่อง เรื่องละ 100,000 แผ่น 
- ชุดนิทรรศการภารกิจกรมศุลกากร 
(ROLL UP จ านวน 10 ชุด 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
จ านวน 2 กิจกรรม  ได้แก่ จัดกิจกรรม 
Road Show "  พ่ีกรมศุลกากรพบน้อง
นักเรียน 4 ภาค และกิจกรรมสื่อมวลชน
สัญจร 
- ผลิต Clip ความรู้คู่ศุลกากร 2 ภาษา 
เพ่ือเผยแพร่ทางสื่อโซเซียลมีเดีย  
จ านวน 5 นาที  17 ตอน 
- social listening จัดท า 1 ครั้ง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 12 เดือน 
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ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564 จ านวน 25,935,000 บาท  

แหล่งเงิน  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

งบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน 25,935,000  
3. เงินกู้   
    ก. เงินกู้ภายในประเทศ   
    ข. เงินกู้ต่างประเทศ   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   
    ก. ...   
    ข. ...   

_________________ 
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2.1.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร 
2.1.1 (1) โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน)  

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
4.4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1.2 แผนระดับท่ี 2 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  

ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมาย การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 

แผนย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เป้าหมายแผนย่อย การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุน...
และพัฒนาด่านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน  

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านเศรษฐกิจ 
หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านการเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

หัวข้อย่อยที่ 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5 Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการค้า 
6. พัฒนาเมืองการค้าชายแดน  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายที่ 4 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

 1.3 แผนระดับที่ 3 
ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  

นโยบายพัฒนาหลัก เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง 
นโยบายเร่งด่วน การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  -  
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง :  - 
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 

เรื่องที่ 2 พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

       แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 1  

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ …………………. 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :    นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์  ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรภาคที่ 1  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  
โทรศัพท์ :    0-2667-6854 ต่อ 20-4617       
โทรสาร :  -  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอนันต์  วิวัฒน์วนาวงศ์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  72120000@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  100770@customs.go.th 
โทรศัพท์ :   0-3723-0232 
โทรสาร :    0-3723-0233 

 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 
 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :     ตุลาคม 2562 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2564 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
 1) หลักการและเหตุผล :  
  ความเป็นมาของโครงการ  

   จากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Committee : JC)    
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ที่ประชุมเสนอให้มี
การเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ระหว่างจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบันเตียเมียนเจย บริเวณบ้านสตึง
บท และการประชุมทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ณ นครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 โดยผู้น าของทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ตั้งจุดผ่านแดน 
แห่งใหม่ ที่บริเวณบ้านสตึงบท อ าเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย อยู่ตรงข้ามบ้านหนองเอ่ียน  
ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รวมทั้งการก าหนดเขตพ้ืนที่โดยส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติในการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่  
15 พฤศจิกายน 2553 เพ่ือพิจารณาเรื่องการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่บริเวณจังหวัด 
บันเตียเมียนเจย และจังหวัดสระแก้ว ที่ประชุมมีมติ เลือกบริเวณพิกัด TA415063 โรงเรียนบ้าน
หนองเอ่ียน เป็นพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมที่จะเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่  
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   ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 
2558 เกี่ยวกับผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2558 โดยให้จัดล าดับความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชา อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
โดยให้ด าเนินการพัฒนาจุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน – สตึงบท เป็นล าดับแรกก่อน และให้ด าเนินการในส่วน
ของจุดผ่านแดนถาวรบ้านป่าไร่ – โอเนียง ในระยะที่ 2 ทั้งนี้ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน - สตึงบท 
ตามความจ าเป็น เหมาะสมต่อไปด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่25 มิถุนายน 2558 มีมติให้ด าเนินการพัฒนาบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนอง
เอ่ียน - สตึงบท เป็นล าดับแรกก่อน  
 สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแออัดของจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ต าบลอรัญประเทศ อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วไม่สามารถขยายได้ อีกทั้งตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 33 ชายแดน 
ไทย - กัมพูชา ซึ่งไม่มีพ้ืนที่ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านศุลกากร ไม่สามารถขยายได้ 
พร้อมทั้งตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 33 ซึ่งไม่มีพ้ืนที่ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เนื่องจากการ
ขยายตัวทางการค้า และการท่องเที่ยว ซึ่งความจ ากัดของพ้ืนที่ด่านพรมแดนคลองลึกไม่สามารถ
รองรับทางการค้าที่เพ่ิมข้ึนได ้ 

 ความต้องการ จุดผ่านแดนถาวรที่ต้องได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนที่
พรมแดนให้ได้ระดับมาตรฐานของด่านศุลกากร ต้องประกอบด้วย 1) การก าหนดพ้ืนที่ในการผ่านพิธีการ
ตรวจปล่อยสินค้าและพิธีการผ่านเข้า-ออกผู้โดยสาร 2) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อาทิ ส่วนตรวจสินค้าด่านพรมแดน ประกอบด้วย สถานที่ท าการของหน่วยงาน CIQ ลาน
จอดรถสินค้าที่ผ่านพิธีการปฏิบัติพิธีการ ลานจอดรถเพ่ือขนถ่ายและลานจอดรถสินค้าอันตรายขาเข้า/
ขาออก   
  ความส าคัญของโครงการที่มีต่อนโยบาย/ยุทธศาสตร์  การด าเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 มี
มติเห็นชอบพ้ืนที่ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พ้ืนที่แรก โดยอ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นหนึ่งใน 5 พ้ืนที่แรก โดยเน้นตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ด้วยศักยภาพ 
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ในด้านที่ตั้งของด่านศุลกากรพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา มีปริมาณการค้า
ชายแดนที่สูงสุดของเขตการค้าไทย – กัมพูชา ภาคตะวันออก การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมสูงขึ้น 
ปริมาณนักท่องเที่ยว และการสัญจรของยานพาหนะที่เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการรองรับ
การเพ่ิมขึ้นของการใช้บริการของด่านศุลกากรอรัญประเทศ จึงขอเสนอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวงเงิน 280 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ 
และเป็นการเพ่ิมศักยภาพของด่านศุลกากร เพ่ือรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนที่เพ่ิมข้ึน การ
ขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้แผนงานในโครงการ GMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแก้ปัญหาใน
ระยะยาวในการก่อสร้างจุดผ่านแดนแห่งใหม่จะเป็นการบรรเทาปัญหา โดยการแยกสินค้าออกจาก
การตรวจผู้โดยสาร และยานพาหนะส่วนบุคคลต่อไป 
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 2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือตรวจสินค้า ยานพาหนะผ่านแดนได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ตอบสนองระบบโลจิสติกส์ได้อย่าง     

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสร้างคน สร้างงาน สร้างความเจริญให้กับท้องที่ชุมชนนั้นได้ 
- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของด่านศุลกากร ในการรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนที่เพ่ิมขึ้น และ

ตอบสนองต่อการด าเนินการในการควบคุมตรวจสอบ 
- เพ่ือตรวจสอบการขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้แผนงานในโครงการ GMS และ AEC ได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วที่จะมีขึ้นในอนาคต 
- เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า และพัฒนาศักยภาพของด่านศุลกากร ในการให้บริการ 

 3) เป้าหมาย 
ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

ก่อสร้างอาคารตรวจสินค้าตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า-ขาออก (Checking Post) ด่านพรมแดน  
อันประกอบด้วย อาคารส านักงานศุลกากร สถานที่ท าการของหน่วยงาน CIQ ลานจอดรถสินค้า
ที่ผ่านพิธีการปฏิบัติพิธีการขาเข้า-ขาออก ส าหรับรถบรรทุกหรือตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น 

ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :   
พัฒนาพ้ืนที่ส าหรับการผ่านพิธีการตรวจปล่อยสินค้า และพิธีส าหรับการผ่านเข้า –ออก  
ของผู้โดยสาร และพัฒนาพ้ืนที่บริการทางศุลกากรและบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ One Stop 
Service และเป็นมาตรฐานสากล อาทิ CIQ, NSW, ASW ,Coordinated Border Management 
(CBM)  

ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
แก้ปัญหาความแออัดบริเวณหน้าด่านพรมแดนคลองลึก เพ่ิมศักยภาพการให้บริการของด่าน
ศุลกากร เพ่ิมศักยภาพด้านการขนส่งสินค้าข้ามแดน/ระบบโลจิสติกส์ภายใต้แผนงานในโครงการ 
GMS และ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการอ านวยความสะดวกทางการค้า เพ่ือรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ตอบสนองต่อการด าเนินการในการส่งเสริมการค้าชายแดน 

ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ  
   - การควบคุมงานก่อสร้างฯ และสามารถส่งมอบงวดงานตามสัญญา/แผนก าหนดแล้วเสรจ็ของงาน 

- การเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯตามสัญญา/แผนก าหนดแลว้เสร็จของงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอนด าเนินการ
ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจ่ายเงิน 
ค่าก่อสร้างฯ รวม 7 งวดงาน  

2 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจ่ายเงิน 
ค่าก่อสร้างฯ รวม 5 งวดงาน  
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ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

3 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจ่ายเงิน 
ค่าก่อสร้างฯ รวม 3 งวดงาน  

4 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจ่ายเงิน 
ค่าก่อสร้างฯ รวม 3 งวดงาน  

5 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจ่ายเงิน 
ค่าก่อสร้างฯ รวม 2 งวดงาน    

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าข้ามแดน และระบบการให้บริการ 
โลจิสติกส์ ประชาชน และแรงงานในพ้ืนที่ 

 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ :  บ้านหนองเอ่ียน หมู่ที่ 7 ต าบลท่าข้าม  อ าเภออรัญประเทศ  

จังหวัดสระแก้ว  
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงวดงานตามสัญญา และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ  
งวดงานที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
และ 7 (รวม 7 งวดงาน) 

            

2. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงวดงานตามสัญญา 
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดงานที่ 8, 9, 10, 11  
และ 12 (รวม 5 งวดงาน) 

            

3. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงวดงานตามสัญญา  
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดงานที่ 13, 14 และ 15  
(รวม 3 งวดงาน) 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงวดงานตามสัญญา  
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดงานที่ 16, 17 และ 18  
(รวม 3 งวดงาน) 

            

5. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงวดงานตามสัญญา  
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดงานที่ 19 และ 20  
(รวม 2 งวดงาน) 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 234,990,000 บาท ผูกพัน 3 ปี แบ่งออกเป็น 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ต้ังงบประมาณ           42,000,000.00  บาท   
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้ังงบประมาณ           74,200,000.00  บาท   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผูกพันงบประมาณ      118,790,000.00  บาท   
    
แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงาน 
ขอโดยตรง 

74,200,000.00  

    ข. งบประมาณท่ีขอผ่าน
หน่วยงานอื่น 

 ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
งบประมาณ 

2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
    ก. เงินกู้ภายในประเทศ   
    ข. เงินกู้ต่างประเทศ   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   
    ก. ...   
    ข. ...   
 

_________________  
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2.1.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร 
2.1.1 (๒) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
4.4.5 รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีข้ึน 

แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายแผนย่อย ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่างๆ 

 แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านเศรษฐกิจ 
หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านการเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

หัวข้อย่อยที่ 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5 Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการค้า 
6. พัฒนาเมืองการค้าชายแดน  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :  - 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ (ดปข.) ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 1 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..................................................................................................  
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2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :   นายวิศวะ  ปิติสุขสมบัติ  นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  72200000@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  warapron_ro@customs.go.th  
โทรศัพท์ :  0 3261 1383 , 0 2667 7000 ต่อ 21-4306 
โทรสาร :  0 3261 1383 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์  ศิริมงคล 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 72200000@customs.go.th   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : 104748@customs.go.th     
โทรศัพท์ : 0 3261 1383 , 0 2667 7000 ตอ่ 21 - 4306  
โทรสาร :  0 3261 1383  
  

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม  2562  
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :    ตุลาคม  2563  

3.2 รายละเอียดโครงการ 

 1) หลักการและเหตุผล :  
การขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนในพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 2) วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน  
ซึ่งมีภารกิจทั้งทางเรือ (ท่าเรือประจวบ) ทางอากาศ (สนามบินหัวหิน) และพรมแดน (ด่านสิงขร) 

 3) เป้าหมาย 

  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
  อาคารที่ท าการด่านศุลกากร 1 แห่ง อาคารที่พักอาศัย 1 หลัง และอาคารคลังของกลาง 1 หลัง 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของด่านศุลกากร รวมทั้งการอ านวยความสะดวกทางการค้าเพ่ือ
รองรับการเจริญเติบโตการค้าชายแดนระหว่างไทย - เมียนมาตอนใต ้

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
มีสถานที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการน าเข้า -ส่งออก ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณการค้า
ชายแดนเพิ่มขึ้น 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ  
- ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และด าเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอนด าเนินการ 
ตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ควบคุมงานก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่า
ก่อสร้างฯ จ านวน 3 งวดงาน 

2 ควบคุมงานก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่า
ก่อสร้างฯ จ านวน 3 งวดงาน 

3 ควบคุมงานก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่า
ก่อสร้างฯ จ านวน 2 งวดงาน 

4 ควบคุมงานก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่า
ก่อสร้างฯ จ านวน 2 งวดงาน 

5 ควบคุมงานก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่า
ก่อสร้างฯ จ านวน 1 งวดงาน 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ : ผู้ประกอบการน าเข้า - ส่งออก และประชาชนบริเวณพ้ืนที่ 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 
 
 

ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. ควบคุมงานก่อสร้างฯ ส่งมอบ    
งวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงิน
ค่าก่อสร้างฯ จ านวน 3 งวดงาน 

            

2. ควบคุมงานก่อสร้างฯ ส่งมอบ    
งวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงิน
ค่าก่อสร้างฯ จ านวน 3 งวดงาน 

            

3. ควบคุมงานก่อสร้างฯ ส่งมอบ    
งวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงิน
ค่าก่อสร้างฯ จ านวน 2 งวดงาน 

            

4. ควบคุมงานก่อสร้างฯ ส่งมอบ    
งวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงิน
ค่าก่อสร้างฯ จ านวน 2 งวดงาน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. ควบคุมงานก่อสร้างฯ ส่งมอบ    
งวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงิน
ค่าก่อสร้างฯ จ านวน 1 งวดงาน 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 76,132,300 บาท 
              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 15,226,500.00 บาท   

เบิกจ่าย 4 งวดงาน จ านวน  15,226,500.00 บาท      
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 56,489,500.00 บาท   

เบิกจ่าย 15 งวดงาน จ านวน  31,408,874.00 บาท 
คงเหลือจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 24,993,026.00 บาท 

 
แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง 24,993,026.00   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น   
   
   
   

 
หมายเหตุ :  แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 (จ านวนเงินที่ขอแก้ไข 87,600.08) 
    เบิกจ่ายปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 15,226,500.00 บาท จ่ายล่วงหน้า 15%   
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2.1.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร 
2.1.1(3) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
4.4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1.2 แผนระดับท่ี 2 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  

ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมาย การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 

แผนย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เป้าหมายแผนย่อย การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุน...
และพัฒนาด่านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน  

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านเศรษฐกิจ 
หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านการเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

หัวข้อย่อยที่ 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5 Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการค้า 
6. พัฒนาเมืองการค้าชายแดน  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายที่ 4 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

 แผนความม่ันคงแห่งชาติ :  -  

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  

ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 7.6 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยพัฒนาด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญ  
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 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การจัดหา
ที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ที่ดินตกเป็นที่ราชพัสดุ และมติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 16 มกราคม 2561 ให้กรมศุลกากรใช้ที่ดินราชพัสดุตามค าสั่ง คสช.ที่ 17/2558 เนื้อที่
ประมาณ 120 ไร่ เพ่ือก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :  
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้มีมติคราวประชุมครั้งที่ 2/2560  
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบในหลักการให้กรมศุลกากรใช้ที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่
ประมาณ 120 ไร่ เพ่ือก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก และคณะรัฐมนตรี  
ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบตามมติ กนพ. ดังกล่าว ให้กรมศุลกากรใช้ที่ดินราช
พัสดุ เนื้อท่ีประมาณ 120 ไร่ เพ่ือก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องที่ 2 พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

       แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ด่านศุลกากรแม่สอด (ดมด.) ส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)  0300513009420004  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
 ชื่อ-นามสกุล :  นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์  นายด่านศุลกากรแม่สอด 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  74130000@customs.go.th  
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 
 โทรศัพท์ :   0 5556 3095  
 โทรสาร :    0 5556 3753 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :   นายณัฐวุฒิ     สระฏัน         นักวิชาการศุลกากรช านาญการพิเศษ 

นางชุติมา       ณ นคร         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นายศรีสว่าง    ทุมด ี           นักวิชาการศุลกากรช านาญการ 
นายกิตติพงค์   การอินทร์      นักวิชาการศุลกากรช านาญการ 

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   74130000@customs.go.th  
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 
 โทรศัพท์ :  0 5556 3095 
 โทรสาร :   0 5556 3753 
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ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2561 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2564 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
      1) หลักการและเหตุผล :  

คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 
เห็นชอบหลักการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและผ่านแดนบริเวณด่านศุลกากรและจุดผ่านแดน  
ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด และ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 พร้อม 
สิ่งปลูกสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น 393 ,200,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ส่วนพ้ืนที่ที่ใช้ในการด าเนินโครงการได้ด าเนินตามมติในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2560 ซึ่งได้เห็นชอบในหลักการให้กรมศุลกากร ใช้ที่ดินราชพัสดุในพ้ืนที่พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตากเพียงบางส่วน เนื้อที่จ านวน 120 ไร่ เพ่ือจัดตั้งด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 จังหวัดตาก 
และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบตามมติ กนพ. ดังกล่าว ให้กรม
ศุลกากรใช้ที่ดินราชพัสดุ เนื้อท่ีประมาณ 120 ไร่ดังกล่าว เพื่อก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 

ด่านศุลกากรแม่สอด เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง มีภารกิจทางด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ในพ้ืนที่
ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส าหรับโครงการก่อสร้างด่านศุลกากร  
แม่สอดแห่งที่ 2 จังหวัดตากนั้น จะประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างอาคารส านักงาน สถานที่ในการ
ให้บริการการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( OSS)  
ศูนย์ตรวจสอบตู้สินค้าด้วยระบบเอกซเรย์ พ้ืนที่ตรวจสินค้าร่วมกัน (CCA) และสิ่งปลูกสร้างประกอบ
อ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศที่เพ่ิมมากขึ้น อันเนื่องมาจากนโยบาย  
ของรัฐบาลในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อีกท้ังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของด่านศุลกากร
แม่สอดในการให้บริการและการควบคุมทางศุลกากร สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ  
กรมศุลกากรที่มุ่งเน้นอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการทางศุลกากร  
ที่รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล อันเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า 
ของประเทศไทย 

      2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ 

ให้มีความพร้อมและสามารถรองรับการขยายตัวทางการค้าที่เพ่ิมมากขึ้น 
- เพ่ือรองรับปริมาณการค้าระหว่างประเทศตามพิธีการทางศุลกากรผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพ  

ไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อันเป็นประตูเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ที่เชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมและขนส่งระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา บนเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor) และรองรับการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก 
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- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของด่านศุลกากร ในการให้บริการและควบคุมทางศุลกากร อันเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยและการปกป้องสังคม 

      3) เป้าหมาย 
    ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

การมีด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่  2 พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องกับงาน 
ทางด้านศุลกากร ท าให้สามารถรองรับปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
เพ่ือลดความแออัดของรถบรรทุกสินค้าที่สัญจรบนถนนสายเอเชียในอ าเภอแม่สอด ท าให้ความเสี่ยง
ทางด้านการจราจรบนท้องถนนลดลง และมีความปลอดภัยต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น 

    ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
ด่านศุลกากรแม่สอดสามารถรองรับปริมาณการค้าระหว่างประเทศได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
20 ปี ซึ่งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย และการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศในการลดต้นทุนการขนส่ง การประหยัดเวลาขนส่ง และ
เป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 

   ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- มีอาคารส านักงาน สถานที่ สิ่งปลูกสร้างประกอบ และอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถ

รองรับการขยายตัวทางการค้าที่เพ่ิมมากข้ึน 
- สามารถรองรับปริมาณงานผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 และการเป็นเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก อีกทั้งช่วยแก้ไขปัญหาสภาพการจราจรบนถนนในอ าเภอแม่สอด  
ที่ไม่คล่องตัวและแออัด เนื่องจากยานพานหะที่ใช้ขนส่งสินค้าน าเข้าและส่งออก และปัญหา
เกี่ยวกับการตรวจปล่อยสินค้าซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

- เพ่ิมประสิทธิภาพของด่านศุลกากรในการให้บริการและควบคุมทางศุลกากร สอดคล้อง 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรที่มุ่งเน้นอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่าง
ประเทศ การให้บริการทางศุลกากรที่รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล 

   ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ  
- ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จได้มาตรฐานตามสัญญาจ้าง และด าเนินการครบทุกกิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
การด าเนินงานตามเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
จ านวน 1 งวดงาน 

2 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
จ านวน 1 งวดงาน 

3 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
จ านวน 8 งวดงาน 
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  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

4 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
จ านวน 29 งวดงาน 

5 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
จ านวน 55 งวดงาน 

 จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ :  
ผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้า 
รวมทั้งผู้สั่งซื้อสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …อ าเภอแม่สอด…จังหวัดตาก…………………………..……………… 
 
 

ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ 
งวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่าย 
เงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 86  
(1 งวดงาน) 

            

2 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ 
งวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่าย  
เงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 87 
(1 งวดงาน) 

            

3 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ 
งวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่าย  
เงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 70, 84 - 85, 
88 และ 98 - 101  
(8 งวดงาน) 

            

4 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ 
งวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่าย  
เงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 8 - 11,  
27 - 30, 44 - 47, 63, 71, 77, 
89 - 90 และ 102 - 113  
(29 งวดงาน) 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ 
งวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจ่าย  
เงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 12 – 20,  
31 -39, 48 - 58, 64 - 69, 72, 
78 - 83, 91 - 96 และ 114 - 120  
(55 งวดงาน) 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 
 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 319,700,000 บาท แบ่งออกเป็น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตั้งงบประมาณ จ านวน             98,795,000  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตั้งงบประมาณ จ านวน             53,099,200  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตั้งงบประมาณ จ านวน             29,941,300  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผูกพันงบประมาณ จ านวน         62,183,600  บาท 

แหล่งเงิน  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง 319,700,000  
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   

_________________ 
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2.1.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร 
2.1.1(4) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรตากใบ 

 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     
  เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศทีพั่ฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
         4.4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมาย การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 

แผนย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เป้าหมายแผนย่อย การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุน
และพัฒนาด่านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านเศรษฐกิจ 
หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านการเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

 หัวข้อย่อยท่ี 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค ( Regional Integration ) 
         เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5 Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการค้า 
         6. พัฒนาเมืองการค้าชายแดน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :    
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
  3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
            - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
         พ.ศ. 2560  

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องที่ 2 พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

       แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ด่านศุลกากรตากใบ ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 4 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ  
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .................................................................................................. 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกลุ : นายอติสันติ์ ภูวพิพัฒนวงศ์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 75190000@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
โทรศัพท์ : 0 7364 2293  
โทรสาร :  0 7364 2111   

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรพงศ์ จุ้ยสถิตย์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  75190000@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : 104784@customs.go.th 
โทรศัพท์ : 0 7364 2293   
โทรสาร :  0 7364 2111   
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ปีงบประมาณ 2562 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   ปีงบประมาณ 2564   

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

 เนื่องจากอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักนายด่านฯ เดิมมีสภาพเก่า ช ารุด มีอายุการใช้งาน  
มานานรวมเป็นระยะเวลา 31 ปี และตั้งอยู่ไกลจากสถานที่ปฏิบัติงาน จึงท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เดินทางมาปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของความเสี่ยงอันตรายจากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก ประกอบกับที่ตั้งเดิมอยู่ร่วมกับหลายหน่วยงานจึงท าให้ยากต่อการ
ควบคุม ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
ตามแนวชายแดน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพัก
ข้าราชการด่านศุลกากรตากใบ 
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2) วัตถุประสงค์ :  
           - เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีอาคารชุดพักอาศัยท่ีสะอาด สะดวก และปลอดภัย 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เนื่องจากสถานท่ีท างานกับบ้านพักอยู่ 
ในบริเวณเดียวกัน 

 - เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเอื้ออ านวยต่อการให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
   ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 หลัง หลังละ 8 ยูนิต และบ้านพักนายด่านศุลกากร 1 หลัง 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย  

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
- ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและด าเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

3 บริหารสัญญา ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง 
จ านวน 7 งวดงาน 

5 บริหารสัญญา ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง   
จ านวน 6 งวดงาน 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ด่านศุลกากรตากใบ 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ด าเนินการควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงวดงานตามสัญญา และ 
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง งวดที่  ๗, ๘ ,
๙, ๑๘, ๒๕, ๒๗, ๓๓, ๓๔, ๓๕  
และ ๓๖ (๑๐ งวดงาน)  

 
 

           

หมายเหตุ โครงการฯ ประกอบด้วยจ านวนงวดงานทั้งหมด 36 งวด  
 

ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,020,000 บาท แบ่งออกเป็น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตั้งงบประมาณ          6,895,400 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตั้งงบประมาณ        21,848,800 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผูกพันงบประมาณ      1,275,800 บาท 

แหล่งเงิน  
รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง 1,275,800 (งบผูกพันข้ามปี ) 

    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   

_________________ 
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2.1.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร 
2.1.1(5) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและสิ่งปลูกสร้างด่านศุลกากรแม่สาย 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     
  เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศทีพั่ฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
         4.4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมาย การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 

แผนย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เป้าหมายแผนย่อย การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุน
และพัฒนาด่านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน 

แผนการปฏิรูปประเทศ : - 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :    
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
  3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : - 

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง : .- 

 ความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี ๒ พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ด่านศุลกากรแม่สาย 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .................................................................................................. 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นางมนทิรา  เชิดช ู
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 74120000@customs.go.th   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : -   
โทรศัพท์ : ๐๕๓-๑๖๖๐๐๕-๙  
โทรสาร :  ๐๕๓-๑๖๖๐๑๕    

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนงลักษณ์  ศิริเถาว์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  104461@customs.go.th   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : nonglak.si@hotmail.com 
โทรศัพท์ : ๐๕๓-๑๖๖๐๐๕-๙, ๒๓-๔๕๒๕, ๐๘๑-๘๘๓๕๓๘๙  
โทรสาร :  ๐๕๓-๑๖๖๐๑๕  
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน ๒๕๖๔   

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของด่านศุลกากรแม่สาย ที่ตั้งอยู่บริเวณ 
ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ ๑ ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ อาคาร
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ อาคารตรวจร่วมคร่อมถนนสายทางหลวง ป้อมยาม และโรงจอดรถ ได้ก่อสร้าง
แล้วเสร็จและใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ อาคารและสิ่งปลูกสร้างของด่านศุลกากรแม่สาย ที่ตั้งอยู่
บริเวณด่านศุลกากร   แม่สาย ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  ได้แก่ อาคารด่าน
พรมแดนแม่สายแห่งที่ ๒ อาคารบ้านพักผู้ช่วยนายด่าน  ซุ้มประตูเข้า -ออก ประตูทางเข้าออก
พรมแดน (พรมแดนแห่งที่ ๒) ก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ จึงเกิดการช ารุด
และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือรักษาสภาพไว้  
ให้ใช้งานได้ตามปกติ เพ่ือไม่ให้ทรุดโทรม มีความปลอดภัยในการใช้งาน เหมาะสมกับเป็นสถานที่
ราชการ และมีความพร้อมด้านสถานที่ในการให้บริการศุลกากรได้เป็นอย่างดี  
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2) วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของด่านศุลกากรแม่สาย ที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพใช้งาน  
ได้ดี และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของด่านศุลกากรแม่สาย ตามที่ได้ส ารวจออกแบบ และ
ประมาณราคาไว้ 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- อาคารและสิ่งปลูกสร้างของด่านศุลกากรแม่สาย ได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี มีความพร้อม
และปลอดภัยในการใช้งาน 
- กรมศุลกากรมีความพร้อมด้านสถานที่และโครงสร้างพ้ืนฐานในการบริการประชาชน 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
เป็นด่านศุลกากรที่มีมาตรฐานด้านสถานที่ไว้รองรับการขยายตัว ของปริมาณการค้าชายแดน 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการค้า การท่องเที่ยวให้กับประเทศ ภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน จังหวัดเชียงราย 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

    ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ ๕ ระดับ 
- ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและด าเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 

             
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ sped แบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ 
2 ก าหนดราคากลางแล้วเสร็จ 
3 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วเสร็จ 
4 ลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ 
5 ด าเนินการก่อสร้าง ส่งมอบงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ :  
              - ประชาชน และผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออก ได้รับความสะดวกในด้านสถานที่และการให้บริการ

ของทางราชการ 
     - ข้าราชการที่มาปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรแม่สาย มีสวัสดิการด้านที่พักอาศัยของทางราชการ    
                และมีสถานที่ท างานที่เหมาะสม ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ    
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 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ด่านศุลกากรแม่สาย กรมศุลกากร                                                             .  
 ข. ระบุรายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ :  บริเวณด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ ๑ ต าบลเวียงพางค า  
                 อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และบริเวณด่านศุลกากรแม่สาย หมู่ที่ ๓ ต าบลแม่สาย  
                 อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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 ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ sped แบบรูปรายการ/TOR 
แล้วเสร็จ 

            

2. ก าหนดราคากลางแล้วเสร็จ             

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้างแล้วเสร็จ 

            

4. ลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ             

๕. บริหารสัญญาจ้าง และด าเนินการ
ก่อสร้าง ส่งมอบงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามสัญญาจ้าง 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณ ในปีงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 จ านวน ๕,063,700 บาท 

แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง ๕,063,7๐๐  
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   

_________________ 
 
 
 



   

98 
 

2.1.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร 
2.1.1(6) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ด่านพรมแดนสะเดาขาออก ด่านศุลกากรสะเดา 

ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     
  เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศทีพั่ฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
         4.4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมาย การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 

แผนย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เป้าหมายแผนย่อย การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุน
และพัฒนาด่านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน 

แผนการปฏิรูปประเทศ : - 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :    
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
  3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : - 

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 
21 ธันวาคม 2545 

 ความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี ๒ พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ด่านศุลกากรสะเดา 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .................................................................................................. 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร  นายด่านศุลกากรสะเดา 

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   75120010@customs.go.th 
 โทรศัพท์ :  074-398816-7 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นางอาจิน  ทองนุ่น  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   75120010@customs.go.th 
 โทรศัพท์ :  074-398816-7 

 
ส่วนที่ 3 รายละเอียด 
3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   มิถุนายน ๒๕๖๔   

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

ด่านศุลกากรสะเดา เป็นด่านชายแดนทางบกตั้งอยู่ตรงข้ามกับด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดะห์
ประเทศมาเลเซีย และตั้งอยู่ในพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา รองรับการให้บริการผ่านเข้า-ออก                
ระหว่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าการค้าน าเข้า-ส่งออกประมาณปีละ 400 ล้านบาท เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใน 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งนักท่องเที่ยว นักลงทุน บุคคลทั่วไป ซึ่งเดินทางด้วยยานพาหนะ 
ส่วนบุคคลประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถบัส ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า-ออก เฉลี่ยปีละ 5 
ล้านคน รถยนต์ส่วนบุคคลปีละ 3 แสนคัน จักรยานยนต์ปีละ 3 หมื่นคัน รถบัสโดยสารเฉลี่ยปีละ   
3 หมื่นคัน จึงมีความจ าเป็นต้องมกีารปรับปรุงผิวจราจรบริเวณด่านพรมแดนสะเดา เป็นการเร่งด่วน  

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออกและผู้ขนส่งสินค้าประชาชน นักลงทุนและ 

ผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออก  
 - เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้เดินทางเข้า-ออก นักท่องเที่ยว และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 
- เพ่ือให้การบริการแก่ผู้ประกอบการสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้การควบคุมทางศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
- เพ่ือแก้ปัญหาการคับค่ังของการจราจร  

mailto:75120010@customs.go.th
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3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

ผิวจราจรถนน คสล. หนา 23 ซม. บริเวณด่านพรมแดนสะเดาขาออก 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- ประชาชนรวมทั้งผู้ขนส่งสินค้าเข้า – ออกประเทศได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
- นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน  
- นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและต่างชาติเดินทางเข้ามาเท่ียวในประเทศเพ่ิมมากขึ้น 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
ประชาชนรวมทั้งผู้ขนส่งสินค้าเข้า - ออกประเทศได้รับความสะดวก 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
    ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ ๕ ระดับ 

- ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและด าเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 
             
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ sped แบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ 
2 ก าหนดราคากลางแล้วเสร็จ 
3 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วเสร็จ 
5 ด าเนินการก่อสร้าง ส่งมอบงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ :  
              - ประชาชน และผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออก ได้รับความสะดวกในด้านสถานที่และการให้บริการ

ของทางราชการ 
     - ข้าราชการที่มาปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรแม่สาย มีสวัสดิการด้านที่พักอาศัยของทางราชการ    
                และมีสถานที่ท างานที่เหมาะสม ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ    

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ด่านศุลกากรแม่สาย กรมศุลกากร                                                             .  
 ข. ระบุรายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ :  บริเวณด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ ๑ ต าบลเวียงพางค า  
                 อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และบริเวณด่านศุลกากรแม่สาย หมู่ที่ ๓ ต าบลแม่สาย  
                 อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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 ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ sped แบบรูปรายการ/TOR 
แล้วเสร็จ 

            

2. ก าหนดราคากลางแล้วเสร็จ             

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้างแล้วเสร็จ 

            

4. บริหารสัญญาจ้าง และด าเนินการ
ก่อสร้าง ส่งมอบงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามสัญญาจ้าง 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณ ในปีงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 จ านวน 22,700,000 บาท 

แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง 22,700,000  
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   

 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

7 ลบ. 7 ลบ. 8.7 ลบ.  22.7 ลบ. 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด  บาท 
*หมายเหตุ  การใช้จ่ายงบประมาณ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการบริหารสัญญา 

_________________ 
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2.1.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร 
2.1.1(7) โครงการก่อสร้างลานชั่งน  าหนัก (บ้านไม้รูด) ต าบลไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่  

จังหวัดตราด 1 แห่ง 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     
  เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศทีพั่ฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
         4.4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายของแผนแม่บท  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชน 

แผนการปฏิรูปประเทศ : - 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :    
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ  
ประเด็น การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : - 

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง : .- 

 ความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี ๒ พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์  ธนะวัฒนานนท์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 101047@customs.go.th  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : 72170000@customs.go.th  
โทรศัพท์ :  21-4204 
โทรสาร :  039-581018  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวสุณีย์  ภักดี 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  72170000@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  103455@customs.go.th 
โทรศัพท์ : 21-4209  
โทรสาร : 039-581018  
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม  2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   ธันวาคม 2563  

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการ 
มันส าปะหลัง ปี 2560/2561 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอรวม 14 โครงการ เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตและรักษาเสถียรภาพราคามันส าปะหลังเพ่ือพัฒนาส่งเสริม และ
พัฒนาสินค้ามันส าปะหลังตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเน้นการยกระดับศักยภาพใน
หลายมิติควบคู่กับการขยายโอกาสประเทศไทยในเวทีโลก และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2559 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ ด้านการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า 

เนื่องจากการบริหารจัดการน าเข้าสินค้าพืชเกษตรของจังหวัดตราด ยังขาดแคลนอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านการศุลกากรในเรื่องเครื่องชั่งน้ าหนักสินค้า ซึ่งมติ
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คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการสนับสนุนเครื่องชั่งน้ าหนักรถบรรทุกให้ด่านศุลกากรคลองใหญ่  
เพ่ือใช้ในการชั่งน้ าหนักสินค้าเกษตร ด่านฯ ได้รับความยินยอมจากธนารักษ์ให้ใช้พ้ืนที่จ านวน 9 ไร่ 
ในการติดตั้งเครื่องชั่งน้ าหนักแล้วแต่ยังไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงพ้ืนที่ และด่านฯ ได้ด าเนินการ
ตั้งงบประมาณ ประจ าปี 2564 ในการปรับปรุงพ้ืนที่ (ถมดิน) และก่อสร้างก าแพงรั้วเพ่ือป้องกันการ
บุกรุกและเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างลานตรวจสินค้าขาเข้า – ขาออกเพ่ิมเติม 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบสินค้าขาเข้า-ขาออกให้สามารถรองรับการขยายตัวทาง     
  เศรษฐกิจของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
- เพ่ือเพ่ิมลานตรวจสอบให้รองรับปริมาณรถสินค้าท่ีเพ่ิมขึ้น 
- เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- พ้ืนที่ลานตรวจสินค้าเพ่ิมข้ึน  
- อาคารที่ท าการ 1 หลัง 
- อาคารคลุมเครื่องชั่งน้ าหนัก 1 หลัง 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มข้ึน 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มข้ึน  

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ ๕ ระดับ 
- ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและด าเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 
     

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ sped แบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ 
2 ก าหนดราคากลางแล้วเสร็จ 
3 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วเสร็จ 
4 ลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ 
5 ด าเนินการก่อสร้าง ส่งมอบงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการการค้าชายแดน 
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 4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตร. 268 ต.ไม้รูด       
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ระบุกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  
ทั้งนี้ หากเป็นแผนงาน/โครงการ/การด าเนินงานที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อนหน้า โปรดก าหนดกิจกรรม  
ทีม่ีความต่อเนื่องและแสดงถึงความคืบหน้าที่จะด าเนินการต่อไป) 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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 ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ sped แบบรูปรายการ/TOR 
แล้วเสร็จ 

            

2. ก าหนดราคากลางแล้วเสร็จ             

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้างแล้วเสร็จ 

            

4. ลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ             

๕. บริหารสัญญาจ้าง และด าเนินการ
ก่อสร้าง ส่งมอบงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามสัญญาจ้าง 

            

 

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 จ านวน  9,852,300.- บาท 

แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง 9,852,300  
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

งบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   

_________________ 
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2.2.1 โครงการจัดท าความตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าภายใต้โครงการผู้ประกอบการ 
ระดับมาตรฐานเออีโอ (Mutual Recognition Arrangement: MRA of AEOs) 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ 
4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและ
มิใช่ภาครัฐ 

1.2 แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็น (2) ประเด็นการต่างประเทศ 
เป้าหมาย การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน  
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

แผนย่อย การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
เป้าหมายแผนย่อย ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สากลในทุกมิติและ
สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศและ
มาตรฐานสากล 

 แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านเศรษฐกิจ  

หัวข้อ 1: การปฏิรูปด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ข้อ 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) ข้อย่อย 5 Borderless Trade:  
ขจัดอุปสรรคทางการค้า ขั้นตอนการด าเนินการ  

อ านวยความสะดวกในการค้าระหว่างไทยและ CLMV/ASEAN : 
- Customs Express Land:  จัดท าช่องทางเคลื่ อนย้ ายสินค้ าที่ รวดเร็ ว  ส าหรั บ
ผู้ประกอบการที่มีประวัติดี   

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :  - 

 แผนความม่ันคงแห่งชาติ :  - 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  - 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :  - 
 



   

107 
 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 2 พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ......................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวอัจฉรา ลอตินันทน์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   81000000@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 

 โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-6004  
โทรสาร :  - 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวณัฏฐนิช  พุ่มสุวรรณ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   nattanit_po@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 

 โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-4532 
โทรสาร :  - 
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม 2559 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :    กันยายน 2565 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
 1)  หลักการและเหตุผล :  

องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ได้ตระหนักถึงการรักษา 
ความปลอดภัยทางโลจิสติกส์ของกระบวนการขนส่งส ินค้าระหว่างประเทศ จึงได้ก าหนด  
“กรอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่าง
ประเทศ” เรียกว่า SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade 
(SAFE FoS) ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก WCO ต่างแสดงเจตจ านงเข้าร่วมโครงการตาม SAFE FoS 
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ข้างต้น ประเทศไทยในฐานะสมาชิก WCO ได้แสดงเจตนารมณ์ในการน า SAFE FoS มาปฏิบัติ 
โดยลงนามในหนังสือ Letter of Intent เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549  

โดยองค์ประกอบส าคัญของ SAFE FoS ประกอบด้วย 3 เสาหลัก (Pillars) คือ  
- Customs-to-Customs network arrangements ความร่วมมือระหว่างศุลกากร 

กับศุลกากรในการประสานงาน เสริมสร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  
ซึ่งการด าเนินงานด้านการจัดท าความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: 
MRA) ภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอระหว่างศุลกากร ถือเป็นกลไกส าคัญ  
ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศุลกากรในการก ากับดูแลการขนส่งสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

- Customs-to-Business partnerships ความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชน  
ในการร่วมกันรักษาความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานการค้าระหว่างประเทศ โดยมีโครงการ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) เป็นกลไกส าคัญ 
ในการสร้างความร่วมมือดังกล่าว   

- Customs-to-Other Government and Inter-Government Agencies ซึ่ ง เกี่ ยวข้ อง 
กับความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในเรื่ องความร่วมมือในการจัดการชายแดน ( Coordinated Border 
Management) และ Single Window 

ทั้งนี้ ความตกลงยอมรับร่วมกันภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 
หรือ AEO MRA เป็นความตกลงระหว่างศุลกากรที่จัดท าขึ้นเพื่อยอมรับมาตรฐานการด าเนิน
โครงการเออีโอและแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษส าหรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอระหว่างกัน 
โดยผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของไทยจะได้รับการอ านวยความสะดวกในการผ่านพิธีการ
ศุลกากรเมื่อส่งสินค้าออกไปยังประเทศคู่เจรจาภายใต้ความตกลงฯ ดังกล่าว โดยการท า AEO MRA 
นอกจากจะเป็นการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย การท า MRA จึงเป็นเครื่องมือส าคัญ 
ที่จะท าให้ โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล  
ท าให้ปริมาณการจัดท า AEO MRA ของประเทศต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

  ส าหรับประเทศไทยได้มีการลงนาม AEO MRA กับประเทศคู่ค้า ดังนี้  
  1) ฮ่องกง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558  
  2) เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559  
  3) สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561  

นอกจากนี้ ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือจัดท า AEO MRA กับประเทศคู่ค้ารายส าคัญ
ในภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้ มาเลเซีย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และได้เริ่มต้นพัฒนาการจัดท า AEO MRA กับจีน 

 2) วัตถุประสงค์ : 
-  เพ่ือให้เกิดการจัดท าความตกลงยอมรับร่วมกันภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 
-  เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานการค้าระหว่างประเทศ  
-  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษระหว่างกันในด้านการอ านวยความสะดวกในการผ่านพิธีการ

ศุลกากร 
- เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรมศุลกากรกับศุลกากรต่างประเทศ 
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3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

-  เกิดความร่วมมือทางด้านศุลกากรผ่านการจัดท าความตกลงยอมรับร่วมกัน ส าหรับโครงการ
 ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 
-  เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมศุลกากร และประเทศไทยในเวทีโลก 
-  ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอไทยที่ส่งสินค้าออกไปยังประเทศคู่เจรจาภายใต้ความตกลงยอมรับ

ร่วมกัน จะได้รับการอ านวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรจากศุลกากรประเทศคู่เจรจา  

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
-  เสริมสร้างความร่วมมือทางศุลกากรในการรักษาปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานการค้าระหว่างประเทศ  
-  ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยการอ านวยความสะดวกทางด้านพิธีการศุลกากรระหว่างกัน
 จากการท าความตกลงยอมรับร่วมกัน ส าหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
-  ความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากรกับศุลกากรต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 และการก ากับดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ  
-  เพ่ิมประสิทธิภาพให้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของประเทศ ท าให้โครงการ
 น่าเชื่อถือ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในประเทศเข้าร่วมโครงการมากข้ึน 
-  ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอไทยที่ส่งสินค้าออกจะได้รับการอ านวยความสะดวก 
 ในการผ่านพิธีการศุลกากรจากศุลกากรต่างประเทศที่ท าความตกลงฯ อันเป็นมาตรการ 
 ในการส่งเสริมการค้า และอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจน  
 เป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานการค้าโลก 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ  
มีการสรุปผลการด าเนินการ พร้อมจัดท าร่างความตกลงยอมรับร่วมกันภายใต้โครงการ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอนด าเนินการ
ตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ศึกษาและคัดเลือกคู่เจรจาที่เหมาะสม 
2 ศึกษาและเปรียบเทียบโครงการเออีโอของคู่เจรจา 
3 เจรจา/ประชุมร่วมกันเพ่ือตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมิน และก าหนด 

สิทธิพิเศษที่จะแลกเปลี่ยนกัน 
4 ประเมินผลมาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการร่วมกัน 
5 มีการการสรุปผลการด าเนินการ พร้อมจัดท าร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน 

ภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 

หมายเหตุ : การด าเนินการตามกิจกรรม 1-5 ขึ้นอยู่กับความพร้อมและท่าทีของคู่เจรจา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต 
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 จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการไทย 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ทั่วประเทศไทย 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. ศึกษาและคัดเลือกคู่เจรจาที่เหมาะสม             

2. ศึกษาและเปรียบเทียบโครงการเออีโอ
ของคู่เจรจา 

            

3. เจรจา/ประชุมร่วมกันเพื่อ
ตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมิน 
และก าหนดสิทธิพิเศษที่จะแลกเปลี่ยนกัน 

            

4. ประเมินผลมาตรฐานการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการร่วมกัน 

            

5. มีการสรุปผลการด าเนินการพร้อมจัดท า
ร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน 

            

หมายเหตุ 
1. ระยะเวลาการด าเนินงานด้านการจัดท า AEO MRA ของกรมศุลกากรกับประเทศคู่ค้าในภูมิภาคต่าง ๆ 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึงปัจจุบัน (มาเลเซีย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และจีน)  
2. ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 กรณีที่มีการจัดท า MRA กับประเทศคู่เจรจารายใหม่  

การด าเนินงานจะเป็นไปตามกิจกรรม 1-5 (ตามล าดับ) 
 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ - 
 

_________________ 
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2.3.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศุลกากร 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เป้าหมาย 2.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
 4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย 2 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม  
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
แผนย่อย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูงเทียบเท่า มาตรฐานสากลและ  
มีความคล่องตัว 
แนวทางการพัฒนา 3.4.1 (1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง  
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

 เรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย  
 และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล ดิจิทัล 
 กลยุทธ์ที่ (๑) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล  

แผนงานที่ ๒ การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  
(Digital Infrastructure) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :  -  
 แผนความม่ันคงแห่งชาติ :  -  

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  - 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  - 
 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :  -   
 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร :  

เรื่องท่ี 2 พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

            แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมศุลกากร 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .................................................................................................. 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ  พัฒนมาศ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 77000000@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
โทรศัพท์ : 02-667-6009  
โทรสาร :  02-667-6916   

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววชิราภรณ์  ชุมแสง  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  vachiraporn_ch@customs.go.th.    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 
โทรศัพท์ : 02-667-6212   
โทรสาร :  -  
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :    กันยายน 2564   

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

กรมศุลกากรได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร 
ทั้ งในการปฏิบัติ พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์  เ พ่ืออ านวยความสะดวก ในการน าเข้า –ส่งออก 
กับผู้ประกอบการค้า และใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ซึ่งกรมศุลกากรได้มีการพัฒนา
ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือรับส่งข้อมูลกับหน่วยงานต่าง  ๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศท่ีมีการท าธุรกรรมร่วมกัน เพ่ือให้บริการด้านพิธีการ
ศุลกากรแก่ผู้ประกอบการค้าในการน าสินค้าเข้า/ส่งสินค้าออกท่ีสะดวกรวดเร็ว โดยในแต่ละปีมีปริมาณใบขน
สินค้าทั้งน าเข้าและส่งออกสินค้ามากกว่า 9 ล้านใบ การน าระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยในการปฏิบัติงาน  
ในงานด้านต่าง ๆ ของกรมศุลกากร ท าให้เกิดข้อมูลทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) เช่น ข้อมูล
จากระบบ TCES (Thai Customs Electronic System) เป็นต้น และไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) 
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เช่น ไฟล์เอกสาร ข้อมูลจากภาพ x-Ray อีกด้วย อีกทั้งข้อมูลเหล่านี้ยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ท าให้แนวคิด 
การบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบคลังข้อมูลแบบเดิมจึงไม่สามารถรองรับต่อการจัดเก็บข้อมูลและการน า
ข้อมูลไปใช้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลจ านวนมากของกรมศุลกากรมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือ
หรือระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการน าเข้าส่งออกสินค้า การจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นการน าข้อมูล 
จากระบบงานต่าง ๆ ของกรมศุลกากร และข้อมูลที่จ าเป็นจากแหล่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าการรวบรวม
และจัดเก็บด้วยระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data  มาท าการเรียนรู้ หารูปแบบ สร้างโมเดล และวิเคราะห์
ประมวลผลในลักษณะอัตโนมัติแก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงสามารถสนับสนุนการก าหนดนโยบาย วางแผนและมาตรการตามภารกิจหน้าที่งานของกรมศุลกากรได้ 

ดังนั้นกรมศุลกากรจึงมีความจ าเป็นต้องจัดหา โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
ของกรมศุลกากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลปริมาณมหาศาล
เหล่านี้ สามารถน าข้อมูลไปต่อยอด หรือน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
(Forecast Model) รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและก าหนดนโยบายที่ทันต่อสถานการณ์การค้า 
และเตรียมความพร้อมในการอ านวยความสะดวกในการด าเนินพิธีการศุลกากร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย  
ของรัฐบาลไทยในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน  
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและ
ประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
- เพ่ือให้ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์ข้อมูลได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของกรมศุลกากรในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการ 
ด้านรายได้ อ านวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากร เป็นต้น 
- ท าการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม/ระบบงาน เพ่ือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ 
ของกรมศุลกากร สามารถใช้ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ รวมถึงบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีอากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

กรมศุลกากรมีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร สามารถใช้
เป็นข้อมูลสนับสนุนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร และอ านวยความสะดวก
การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว และ 

มีประสิทธิภาพ  
- การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการน าเข้าส่งออกของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- เพ่ือน าข้อมูลไปเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การบริหารจัดการภาษีอากร และ

การบริหารงานภายในของกรมศุลกากร 
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  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- กรมศุลกากรมีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลใบขนสินค้าได้อย่างรวดเร็ว  

และมีประสิทธิภาพ  
- กรมศุลกากรมีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับการบริหารจัดการภาษีอากร และข้อมูล

สนับสนุนงานด้านพิธีการศุลกากร 
- สามารถตอบสนองต่อการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร และรายละเอียด

เชิงลึกของสินค้า การน าเข้าส่งออกสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างแม่นย า รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

- กรมศุลกากรมีข้อมูลสนับสนุน เพ่ือก าหนดนโยบายเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า สนับสนุน
และส่งเสริมในด้านการค้าได้อย่างตรงประเด็นและเท่าทันต่อสถานการณ์ 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ  
กรมศุลกากรมีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยสามารถตรวจ 
รับงานเรียบร้อย ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 
2 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทดสอบการใช้งาน ภายในเดือนมีนาคม 2564 
3 พัฒนาระบบรายงานตามข้อก าหนดและตามความต้องการของผู้ใช้งาน  

ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 
4 ทดสอบระบบและฝึกอบรมผู้ใชง้าน ภายในเดือนสิงหาคม 2564 
5 ด าเนินการการส่งมอบงาน ภายในเดือนกันยายน 2564 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร สามารถน าข้อมูลมาช่วยใน 
การปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการได้สะดวกรวดเร็ว  
รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลเ พ่ือบริหารจัดการด้านการจัดเก็บภาษีอากร  
ได้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าท่ีก าหนด  

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
    ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……กรมศุลกากร…………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ภายในกรมศุลกากร  
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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 ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะโครงการ (Specification) 

            

2. จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา             

3. ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบ 

            

4. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
ทดสอบการใช้งาน 

            

5. พัฒนาระบบรายงานตามข้อก าหนด
และตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

            

6. ทดสอบระบบและฝึกอบรมผู้ใช้งาน             

7. ด าเนินการการส่งมอบงาน              

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 48,572,900 บาท 
 

แหล่งเงิน   

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 48,572,900  
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น   
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
    ก. เงินกู้ภายในประเทศ   
    ข. เงินกู้ต่างประเทศ   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   
    ก. ...   
    ข. ...   

* อยู่ระหว่างข้ันตอนการพิจารณางบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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2.3.2 การด าเนินการรวบรวมข้อกฎหมายและเร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

1.2 แผนระดับท่ี 2 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  

ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนย่อย การพัฒนาระบบปริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร
ขีดสมรรถนะสูง” 

 แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านกฎหมาย  

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 : มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจ
กฎหมายได้ง่าย รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย หรือการ
ตีความกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 
1. รวบรวมกฎหมาย กฎ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึง 
ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย และความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นการวางระเบียบแบบแผน  
ในการปฏิบัติราชการและการตีความกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ให้ครบถ้วนและจัดหมวดหมู่เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูล 

- ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเสนอแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิรูป
ในการจัดท าฐานข้อมูลของกฎหมาย โดยก าหนดระยะเวลาการด าเนินการรวบรวม
กฎหมาย กฎ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงค าพิพากษา  
ค าวินิจฉัย และความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งวางระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ
ราชการและการตีความกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ครบถ้วน
และจัดหมวดหมู่ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล โดยให้ เสนอแผนดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือทราบด้วย 
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6. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลกฎหมายกลางของประเทศซึ่งทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมต่อ 
ผ่านระบบกลางดังกล่าวได้โดยสะดวก โดยต้องวางระบบการเข้าถึงข้อมูลให้ง่ายต่อการใช้งาน
และมีความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงและคุ้มครองข้อมูล 

- จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงในลักษณะของระบบกลาง 
ที่สามารถเชื่อมข้อมูลได้ เพ่ือรองรับระบบฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : - 

1.3 แผนระดับท่ี 3 

 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
กฎหมายศุลกากร และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับศุลกากร 

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง : - 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร :  
เรื่องท่ี 2 พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

            แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองกฎหมาย (กกม.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) : - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นายศศิน ปงรังษี 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   65000000@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 

 โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-6003 
โทรสาร :  0 2667 6925 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสนธยา  ฤกษ์ใหญ่ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   100286@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-7151 
โทรสาร :  02-667-6925 
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ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :    ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :     กันยายน 2564 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
 1) หลักการและเหตุผล :  

 กฎหมายศุลกากรมีความส าคัญอย่างมากในการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนรวมถึงการด าเนิน
กิจการด้านต่างๆ ของประเทศ จึงควรมีการรวบรวมกฎหมาย กฎ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงค าพิพากษา ค าวินิจฉัย และความเห็นของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายศุลกากร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชน และน าข้อมูลเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูลกลาง 
ทางกฎหมายของประเทศแบบออนไลน์ ให้ประชาชนได้ใช้ค้นคว้า ศึกษา อ้างอิงได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 2) วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือให้ฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศมีข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและเรื่องต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายศุลกากรที่ครบถ้วนสมบูรณ์  

 3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

มีข้อมูลที่รวบรวมเก่ียวกับกฎหมายและเรื่องต่างๆที่เก่ียวข้องกับกฎหมายศุลกากรเพ่ือรองรับ
ระบบฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศ 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
- เพ่ือให้ฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศมีข้อมูลกฎหมายและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับกฎหมายศุลกากรทีค่รบถ้วนและสมบูรณ์  
- ประชาชนได้ประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในเรื่อง 

ที่อาจมีผลกระทบเกี่ยวกับศุลกากรต่อประชาชนจากฐานข้อมูลกลางฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
กองกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลกฎหมายและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับกฎหมายศุลกากรได้ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดแนวทางไว้ เพ่ือน าข้อมูลเข้าสู่
ฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศต่อไป 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร  
เพ่ือรองรับระบบฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศ  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรมหรือ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน 



   

119 
 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ด าเนินการรวบรวมข้อกฎหมายและเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกไตรมาส  

3 กกม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวบรวมและจัดเรียงข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่* 
5 กกม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูล 

ที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศ ** 
* ในเบื้องต้น หมวดหมู่ที่จัดเรียงจะเป็นไปตามการก าหนดของ กกม. ก่อน เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการรวบรวม
ตามแผนการปฏิรูปฯ นั้นขึ้นอยู่กับแนวทางที่ผู้รับผิดชอบตามแผนงานในแผนปฏิรูปประเทศก าหนด ซึ่งมี
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบหลัก 
** ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ระบบฐานข้อมูลกลางฯ เสร็จสิ้น และแนวทางที่ผู้รับผิดชอบตามแผนงานในแผนปฏิรูป
ประเทศก าหนด 

จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้สนใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ศุลกากร 

  4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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 าเนินการรวบรวมข้อกฎหมาย
และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายศุลกากร จากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทุกไตรมาส 

            

3. กกม. ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง รวบรวมและจัดเรียง
ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่* 

            

4. กกม. ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ด าเนินการในส่วน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือน าข้อมูลที่จัดเรียง
เรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลกลาง** 

            

หมายเหตุ  
* ขึ้นอยู่กับแนวทางที่ผู้รับผิดชอบตามแผนงานในแผนปฏิรปูประเทศก าหนด ซึ่งมีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหนึ่งใน
ผู้รับผิดชอบหลัก 
** ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ระบบฐานข้อมูลกลางเสร็จสิ้น และแนวทางที่ผู้รับผิดชอบตามแผนงานในแผนปฏิรูปประเทศก าหนด 
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ส่วนที่ 5 งบประมาณ 
 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
_________________________ 
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3.1.1 โครงการระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

4.2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 

1.2 แผนระดับท่ี 2  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   

ประเด็น (1) ประเด็นความมั่นคง 
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ 

แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิด 
การบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการท างาน 
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ  
ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ 

แผนการปฏิรูปประเทศ : -       

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :  - 

 แผนความม่ันคงแห่งชาติ :  - 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
- ประกาศกรมศุลกากรที่ 7/2562 เรื่อง การใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) 

ภายใต้เทคโนโลยีระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lock System)    

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 3 พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพ่ิมขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  98000000@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 

 โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ตอ่ 20-7124 
โทรสาร :   0 2667 6651         

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายน าลาภ  พิพัฒน์กุลชัย    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  108764@customs.go.th     
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-6846   
โทรสาร : -             
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม 2563        
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :    กันยายน 2564      

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรส าหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดน เฉพาะในส่วนที่ถูก
คัดเลือกว่ามีความเสี่ยงสูง      

 2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนด้านการควบคุมทางศุลกากรในการก ากับติดตาม 

การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าผ่านแดนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการกระท าความผิดทางศุลกากร  
ในลักษณะของโครงการน าร่อง        

- เพ่ือให้ได้ข้อมูลสรุปการใช้งานระบบ e-Lock กับสินค้าผ่านแดนเพ่ือใช้ในการประเมินผล
ประกอบการพิจารณาในการของบประมาณในการพัฒนาโครงการในอนาคต  
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3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- มีปริมาณการใช้งาน e-Lock เพ่ิมมากขึ้น โดยได้รับการรายงานจากสถานีที่ได้จัดตั้งเป็นสถานี  
e-Lock โดยได้รับการรายงานเป็นรายเดือน    

- มีการบ ารุงรักษาระบบ e-Lock ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตามค าสั่งทั่วไป 
กรมศุลกากร ที่ 2/2562    

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  

น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการควบคุมทางศุลกากรในการก ากับติดตามการขนส่งตู้คอน
เทนเนอร์สินค้าผ่านแดนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการกระท าความผิดทางศุลกากรในลักษณะของ
โครงการน าร่อง          

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- ประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรส าหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดนที่ถูกคัดเลือกว่ามีความ

เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้น          
- สามารถน าระบบดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
- มีปริมาณการใช้งานอุปกรณ์ e-Lock ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต่อใบขนสินค้าผ่านแดน 

ในหน่วยงานที่ติดตั้งระบบ e-Lock (สถานี e-Lock) จ านวน 16 สถานี  
- มีการรายงานผลการใช้งานจากสถาน ีe-Lock ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายเดือน  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

3 รายงานปริมาณการใช้งานอุปกรณ์ e-Lock ในหน่วยงานที่ติดตั้งระบบ e-
Lock (สถานี e-Lock) จ านวน 16 สถานี 

4 ติดตามผลการใช้งานระบบ e-Lock จากสถาน ีe-Lock เป็นรายเดือน 
5 รายงานผลการด าเนินโครงการฯ 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : .........กรมศุลกากร และผู้ประกอบการ............... 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……ส านักงาน/ด่านศุลกากร 16 แห่งที่ติดตั้งระบบ e-Lock (สถานี e-Lock)………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. ผลักดันการใช้งานระบบ e-Lock  
ในหน่วยงานที่ติดตั้งระบบ e-Lock 
(สถานี e-Lock) จ านวน 16 สถานี  

            

2. ติดตามผลการใช้งานระบบ e-Lock 
จากสถานี e-Lock เป็นรายเดือน 

            

3. รายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
ต่อผู้บังคับบัญชา 

            

 
 

ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 จ านวน 2,648,892 บาท 

แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง 2,648,892  
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

งบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
    ก. เงินกู้ภายในประเทศ   
    ข. เงินกู้ต่างประเทศ   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   
    ก. ...   
    ข. ...   

_________________ 
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3.1.2 โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 
ด้วยเครื่อง x-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1    
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 

4.7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

4.2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 

1.2 แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
 ประเด็น (22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เป้าหมาย กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม 
 แผนย่อย การพัฒนากฎหมาย 

เป้าหมายแผนย่อย การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาการบังคับใช้กฎหมายโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 

ประเด็น (1) ประเด็นความมั่นคง 
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ 

แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการ
บริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการท างาน การ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ที่พร้อม
รองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ : 
ด้านกฎหมาย 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล 
และบังคับการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

- มีการก าหนดกลไกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล 
และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย พิจารณาให้มีการน าเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
มาใช้ในด าเนินการเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้นและถูกลง (Faster, 
Easier and Cheaper)         
แผนงานที่ ๑ ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) 

- ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่  
ของประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกและ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๒ น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน  และการบริหารราชการ 

- พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :  - 

 แผนความม่ันคงแห่งชาติ :  -  

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560    

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง : - 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 3 พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพ่ิมขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  
ชื่อ-นามสกุล :  นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  98000000@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 

 โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ตอ่ 20-7124 
โทรสาร : - 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอธิวัฒน์  ลิปภานนท์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  108470@customs.go.th   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 
โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ตอ่ 20-6853  
โทรสาร :  -  
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ  :  กันยายน 2564 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล 

ด้วยสภาพปัญหาปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้กรมศุลกากร
ไม่สามารถท าการตรวจสอบสินค้าที่มีการน าเข้าหรือส่งออกในทางกายภาพ (Physical Inspection) 
ได้อย่างครบถ้วนทุกรายเหมือนดังที่เคยปฏิบัติมาในอดีต กอปรกับสถานการณ์ก่อการร้ายระหว่าง
ประเทศได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ กรมศุลกากรจึงจ าเป็นต้องท าการคัดเลือกตรวจสอบสินค้า  
ในรายที่มีความเสี่ยงสูงแทนการตรวจสอบสินค้าทุกราย และน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายชนิดมาช่วย
สนับสนุนการตรวจสอบสินค้า ให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ควบคู่ไปกับความถูกต้องแม่นย า  
และเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับกระบวนการขนส่งสินค้า ปัจจุบันกรมศุลกากรมีเครื่อง x-Ray  
ตามโครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ด้วยเครื่องเอกซเรย์ระยะที่ 1 - 5 จ านวน
ทั้งสิ้น 29 เครื่อง นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมศุลกากรยังได้รับวงเงินกู้จ านวน 
1,318 ล้านบาท จากกระทรวงการคลัง เพ่ือน ามาใช้ในการจัดหาเครื่องเอกซเรย์ ซึ่งเป็นโครงการฯ 
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ในระยะที่ 6 ในขณะที่กรมศุลกากรยังได้รับวงเงินกู้จากกระทรวงการคลังจ านวน 1,199 ล้านบาท 
เพ่ือน ามาใช้ในการจัดหาระบบ CCTV เพ่ือทดแทนระบบเดิมที่สัญญาการใช้บริการ ได้สิ้นสุดลง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนั้น จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมของกรมศุลกากรในการพิจารณา
ทบทวนกระบวนการใช้งานเทคโนโลยี x-Ray และ CCTV ให้สามารถน ามาบูรณาการการท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าเป็นโครงการเชื่อมโยงน า x-Ray และ CCTV มาใช้ 
ในการตรวจปล่อย 

2) วัตถุประสงค์ :  
 - เพ่ือให้การตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพ 

- ปกป้องสังคมจากสินค้าท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สิน 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- มีระบบ x-Ray ที่ช่วยในการตรวจสอบสินค้า รองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมสูงขึ้น  
- มีระบบ CCTV ใช้งานทดแทนระบบเดิมที่สัญญาสิ้นสุดลงในปี 2558 (โครงการระยะที่ 3) 
- สามารถเชื่อมโยงระบบ x-Ray และ CCTV ให้ใช้งานร่วมกันได้ 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- การตรวจสอบสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ความถูกต้องแม่นย าและเสริมสร้าง 

ความปลอดภัยให้กับกระบวนการขนส่งสินค้ามากยิ่งขึ้น 
- การปกป้องสังคมจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- สัดส่วนการจับกุมผู้กระท าความผิดจากระบบ Profile เพ่ิมข้ึน 
- จ านวนรายการจับกุมด้านการปกป้องสังคมเพ่ิมขึ้น 
- ความกังวลของผู้ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางรังสี 
- ภาระในการจัดหางบประมาณเพ่ือน ามาบ ารุงรักษาระบบ x-Ray โครงการระยะที่ 6 และ CCTV 

 ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- ร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray/CCTV, VIS, LPRs 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- สรุปและประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray /CCTV , VIS , LPRs 
- น าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง เครื่อง x-Ray/ CCTV, VSI, LPRs มาบูรณาการ
เพ่ือใช้ในการตรวจปล่อย 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
การด าเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมาย 
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  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

๓ มีผลการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้า 
ด้วยระบบ x-Ray/CCTV , VIS , LPRs  

5 ร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray/CCTV , 
VIS, LPRs พร้อมด าเนินการรับฟังความคิดเห็น 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ประชาชนที่มาใช้บริการ/ ผู้ประกอบการ 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ  
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ด่านศุลกากร/ส านักงานที่มีการตรวจปล่อยสินค้า 

ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ
ส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วย
ระบบ x-Ray /CCTV , VIS , LPRs 
เพ่ือน าไปจัดท าร่างปฏิบัติส าหรับการ
ตรวจปล่อยสินค้า 

            

2. ร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจ
ปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray /CCTV, 
VIS, LPRs พร้อมด าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นเพ่ือน าไปปรับปรุงร่าง
ระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อย
สินค้า 

            

 
 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

งบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น 1,220,824,678.47 บาท  
และไม่มีการใช้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แหล่งเงิน  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น   
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
    ก. เงินกู้ภายในประเทศ   
    ข. เงินกู้ต่างประเทศ 1,220,824,678.47 โครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 

และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Development Policy Loan : 
เงินกู้ DPL) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

_______________________ 
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3.2.1 โครงการการน าระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร 
(Passenger Name Record: PNR) มาใช้ในงานศุลกากร 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1   
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง   

4.2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 

1.2 แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ 
 แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  

เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง  
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

ประเด็น (1) ประเด็นความมั่นคง 
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ 

แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการ
บริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการท างาน การ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงหาความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ที่
พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ  
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แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง 

(Faster, Easier and Cheaper) 
 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชน 
- ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ 
ของประชาชนเพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
- พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ 
ของประชาชน โดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้ 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล 

 กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
 แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน และบริหารราชการ 

- พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน 
มีผลสัมฤทธิ์สูง 

 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ ปละลด/ละลาย 
ความเป็นนิติบุคคลของกรม 
แผนงานที่ 1 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 

- การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) การน าเข้า และส่งออก 
ของกรมศุลกากร 

ด้านกฎหมาย 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล 
และบังคับการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

- มีการก าหนดกลไกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล 
และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย พิจารณาให้มีการน าเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ  
มาใช้ในการด าเนินการเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : - 
 แผนความม่ันคงแห่งชาติ : - 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : - 
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แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 3 พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สผภ.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ......................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
 ชื่อ-นามสกุล :  นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 67000000@customs.go.th 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
 โทรศัพท์ : 02 667 7000 ต่อ 25-3105 หรือ 25-3106 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญณัฐ พิพัฒน์กิจไพศาล และ นายพงศธร มั่นคุณากร 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 108113@customs.go.th 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : pongsatorn.mu@gmail.com 
 โทรศัพท์ : 02 667 7000 ต่อ 25 - 3160 
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :  กันยายน 2564 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
 1) หลักการและเหตุผล : 

ตามที่กรมศุลกากรมีความประสงค์จะใช้ข้อมูลผู้ โดยสารบนฐานข้อมูลการเดินทาง 
ของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์การ
ศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้โดยสารในการผ่านพิธีการศุลกากรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีประกาศกรมศุลกากรที่ 43/2561  
ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง ก าหนดรายการข้อมูลส าหรับฐานข้อมูลการเดินทางของ
ผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) เพ่ือใช้ในการรายงานอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์  
โดยก าหนดให้เจ้าของหรือผู้จดทะเบียนอากาศยาน หรือผู้ด าเนินการเดินอากาศยาน จัดเก็บรายการ
ข้อมูลส าหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (PNR) ในทุกเที่ยวบินและน าส่งทางอิเล็กทรอนิกส์
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ไปยังระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563  
มีสายการบินที่ส่งข้อมูล PNR แล้วจ านวน 36 สายการบิน นั้น 

ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในฐานะหน่วยงานที่ได้ใช้งาน
ระบบ PNR เป็นหน่วยงานแรก จึงเห็นควรด าเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ PNR 
อันจะเป็นการเพ่ิมปริมาณข้อมูลของผู้โดยสารเพ่ือน ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการควบคุม 
ทางศุลกากรให้เกิดประสิทธิภาพ มีประโยชน์สูงสุด สร้างสังคมปลอดภัย และช่วยอ านวย  
ความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรแก่ผู้โดยสารต่อไป 

 2) วัตถุประสงค์ : 
- เพ่ือเป็นส่วนช่วยเพ่ิมจ านวนสายการบินที่สามารถส่งข้อมูล PNR ให้มีจ านวนมากยิ่งขึ้น  
- เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของระบบ PNR และด าเนินการแก้ไข 
- เพ่ือยกระดับระบบการคัดกรอง ตรวจสอบ และควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ  

ได้มาตรฐานสากลและสร้างสังคมปลอดภัย 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

กรมศุลกากรมีระบบ PNR ใช้งานเช่นเดียวกับอารยประเทศ 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
การปฏิบัติงานด้านการคัดกรอง ตรวจสอบ และควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพ สร้างสังคม
ปลอดภัย และช่วยอ านวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรแก่ผู้โดยสาร 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- สายการบินที่มีความพร้อมในการส่งข้อมูล PNR มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
- ได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของระบบ PNR และมีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น 
- การคัดกรอง ตรวจสอบ และควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากลและ 

สร้างสังคมปลอดภัย 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ  
- สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
การด าเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

2 จัดประชุม หารือกับกลุ่มบริษัท 2S Consortium หรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
รวมถึงด าเนินการต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ PNR 

3 - เร่งรัดสายการบินที่มีความพร้อมในการส่งข้อมูล PNR ให้รีบด าเนินการ  
- รายงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จากการใช้งานระบบ PNR ที่เกิดขึ้น  
และด าเนินการแก้ไข 
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  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

5 รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
หมายเหตุ ระดับความส าเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกด้วย 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : กรมศุลกากร ผู้โดยสาร สายการบิน และผู้ให้บริการท่าอากาศยาน 

  4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ …………ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ…………………………………………………………………….. 

 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. จัดประชุม หารือกับกลุ่มบริษัท 2S 
Consortium หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทาง
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ PNR 

            

2. เร่งรัดสายการบินที่มีความพร้อม 
ในการส่งข้อมูล PNR ให้รีบด าเนินการ 
รวมถึงรวบรวมปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ จากการใช้งานระบบ PNR  
ที่เกิดขึ้น และด าเนินการแก้ไข 

            

3. รายงานผลการด าเนินงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

            

หมายเหตุ  
1.ระบบ PNR เป็นการด าเนินการในระดับสากล มีหน่วยงานหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ สายการบินทั้งหมดที่ 

เดินทางเข้า ออก และผ่านประเทศไทย และผู้ให้บริการด้าน Air Transport Communications and Information Technology 
(Global Distribution System: GDS เช่น AMADEUS, NAVITAIRE, SABRE, SITA,TravelSky) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(International Civil Aviation Organization: ICAO) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air 
Transport Association: IATA) ซึ่งการส่งข้อมูล PNR สายการบินจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดโดย 
WCO/IATA/ICAO และต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก าหนดไว้ด้วย ด้วยเหตุนี้  
จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการส่งข้อมูล PNR มาให้กรมฯ 

2. แต่ละสายการบินต้องส่งเรื่องไปให้ส านักงานใหญ่ทราบ ซึ่งสายการบินต่างชาติจะมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน
ประเทศของตนเองในแต่ละประเทศ และต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารก่อนจึงจะด าเนินการส่งข้อมูล PNR ได้ 

3. ในบางกรณี จะมีค่าใช้จ่ายที่สายการบินต้องรับผิดชอบจึงต้องใช้ระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณ 
มาด าเนินการด้วย 
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ส่วนที่ 5 งบประมาณ 
 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
_________________ 
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3.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile ส าหรับส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากร 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง   

4.2.1 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 

1.2 แผนระดับท่ี 2 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   

ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ 
 แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 

เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มี่ประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ 

ประเด็น (1) ประเด็นความมั่นคง 
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ 

แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิด 
การบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการท างาน 
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ  
ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ  
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แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน  
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ       
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 

1.1 พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพื่อรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :  - 
 แผนความม่ันคงแห่งชาติ :  - 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  - 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 3 พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ......................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
 ชื่อ-นามสกุล : นายชัยฤทธิ์  แพทย์สมาน 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 98000000@customs.go.th 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : 106516@customs.go.th 
 โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-7124 
 โทรสาร :  0 2667 6651 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวผาณิต ตันบุญเฮง 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : intelligence_rm@customs.go.th 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : Phanit171@yahoo.com 
 โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-6675 
 โทรสาร :  0 2667 7742 
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ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2564 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
 1) หลักการและเหตุผล :  

 กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท าหน้าที่จัดหารายได้ให้แก่รัฐโดยการจัดเก็บภาษีอากร 
อ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศและปกป้องสังคมด้วยการควบคุมทางศุลกากร 
ตลอดจนท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากรและ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
กรมศุลกากรจึงได้น าหลักการบริหารความเสี่ยงทางศุลกากร ตามที่ได้ก าหนดไว้ในอนุสัญญาเกียวโต 
(ฉบับแก้ไข) และแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
(Compliance Management) มาใช้ในการด าเนินงาน ทั้งนี้ กรมศุลกากรมีเครื่องมือส าคัญที่ช่วย
ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ระบบ Central Profile 
และ Local Profile โดยศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.) เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดท า พัฒนาและปรับปรุงระบบ Central Profile และส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้
รวมทั้งด่านศุลกากร เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า พัฒนาและปรับปรุงระบบ Local Profile  
ในพ้ืนที่ที่ส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้รวมทั้งด่านศุลกากรนั้น ๆ รับผิดชอบ กรมศุลกากรได้มี
การก าหนดยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 2563 - 25665) กรมศุลกากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องการพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การตรวจสอบและการควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ทางสังคม เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์สัมฤทธิ์ผล กรมศุลกากรจึงได้ก าหนดกลยุทธ์ 
ให้มีการพัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
Local Profile เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
แก่ผู้ประกอบการที่สุจริตที่มีความเสี่ยงต่ า และก าหนดมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบสินค้า 
ที่มีความเสี่ยงสูง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมศุลกากรได้ก าหนดให้ส านักงานศุลกากรตรวจ
สินค้าลาดกระบังและด่านศุลกากรนครพนม เป็นหน่วยงานน าร่องในการพัฒนา -Local-Profile- 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากร และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564  
กรมศุลกากรได้ก าหนดให้ขยายผลการด าเนินการในลักษณะเดียวกันไปยังส านักงานศุลกากรและ
ด่านศุลกากรอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบของส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 -4 และส านักงานศุลกากร
จัดเก็บรายได้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการฯ ที่ได้ด าเนินการมาแล้วนั้น มีประโยชน์ และ
สามารถน ามาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้คัดเลือกส านักงาน
ศุลกากรจัดเก็บรายได้หลัก 

  2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือศึกษาให้ทราบถึงสภาพการณ์ในปัจจุบันของการใช้ระบบ Local Profile ของส านักงาน

ศุลกากรและด่านศุลกากรในความรับผิดชอบของส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้หลัก  
- เพ่ือทราบถึงปัญหา-อุปสรรคและข้อจ ากัดของระบบ Local Profile ของส านักงานศุลกากร 

และด่านศุลกากรในความรับผิดชอบของส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้หลัก 
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- เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบ Local Profile ของส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้หลัก  ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

 3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

คณะท างานฯ ลงพื้นที่ส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้หลักอย่างน้อย 2 ส านักงาน 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
- ระบุสภาพการณ์ในปัจจุบันของการใช้ระบบ Local Profile ของส านักงานศุลกากรจัดเก็บ

รายได้หลัก 
- ระบุปัญหา/อุปสรรคและข้อจ ากัดของระบบ Local Profile ของส านักงานศุลกากรจัดเก็บ

รายได้หลัก 
- พัฒนาการก าหนดเงื่อนไขความเสี่ยงในระบบ Local Profile ของส านักงานศุลกากรจัดเก็บ

รายได้หลักให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- คณะท างาน Local Profile ของส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้หลักสามารถใช้ระบบ Profile     

เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- คณะท างานเพ่ิมประสิทธิภาพ Local Profile ส าหรับส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากร และ 

คณะท างาน Local Profile ได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน 
ในด้านการบริหารความเสี่ยงส่งผลให้การด าเนินงานนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของ  
กรมศุลกากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- รายงานผลการปรับปรุงระบบ Local Profile ของส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้หลัก 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอนการด าเนินงาน
ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ระดับคะแนน ความคืบหน้า/เป้าหมาย 
1 คณะท างานศึกษาและวิเคราะห์เพื่อก าหนดส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้หลักที่มีศักยภาพ 

ในการจัดท า Local Profile (ภายใน 30 พฤศจิกายน 2563) 
2 คณะท างานด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยท าหนังสือสอบถามข้อมูลการจัดท า Local 

Profile ไปยังส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้หลักที่ได้รับคัดเลือก เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายละเอียด 
ในด้านต่าง ๆ เช่น สถานการณ์จัดท า Local Profile การจัดตั้ง คณะท างาน การใช้ระบบ Local 
Profile ในการตรวจปล่อยสินค้า ปัญหา/อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นต้น  
(1 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564) 

3 คณะท างานลงพื้นที่ส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้หลักที่ได้รับคัดเลือก เพื่อศึกษาข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม และให้ค าปรึกษา รวมทั้งประชุมหารือกับส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้
หลักที่ได้รับคัดเลือกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล (16 มกราคม 2564 – 15 เมษายน 2564) 
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ระดับคะแนน ความคืบหน้า/เป้าหมาย 
4 คณะท างานวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงานเสนอกรมฯ เพื่อสรุปประเด็นปัญหา ข้อจ ากัด และ

แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อพฒันาปรับปรุงระบบ Local Profile ของส านักงานศุลกากรจัดเก็บ
รายได้หลักที่ได้รับคัดเลือก ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป (16 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 
2564) 

5 คณะท างานติดตามและประเมินผลการปรับปรุงระบบ Local Profile ของส านักงานศุลกากร
จัดเก็บรายได้หลักที่ได้รับคัดเลือก หลังจากการแก้ไขปรับปรุง และรายงานให้กรมฯ ทราบ (ภายใน
เดือนกันยายน 2564) 

 

จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้หลัก ได้แก่ ส านักงาน
ศุลกากรกรุงเทพ (สกท.) ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.) ส านักงานศุลกากรตรวจ
สินค้าลาดกระบัง (สสล.) ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) และส านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ส านักงานศุลกากรและ/หรือด่านศุลกากรในความรับผิดชอบ

ของส านักงานศุลกากรภาคท่ี 1 ที่รับการคัดเลือก 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 

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. คณะท างานศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้
หลักที่มีศักยภาพในการจัดท า Local 
Profile (ภายใน 30 พฤศจิกายน 
2563) 

            

2. คณะท างานด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
เบื้องต้น โดยท าหนังสือสอบถามข้อมูล
การจัดท า Local Profile ไปยัง
ส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้หลัก  
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดในด้านต่าง 
ๆ เช่น สถานการณ์จัดท า Local Profile 
การจัดตั้ง คณะท างาน การใช้ระบบ 
Local Profile ในการตรวจปล่อยสินค้า 
ปัญหา/อุปสรรค ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น (1 ธันวาคม 
2563 - 15 มกราคม 2564) 
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กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 

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

3. คณะท างานลงพ้ืนที่ส านักงานศุลกากร
จัดเก็บรายได้หลัก เพ่ือศึกษาข้อมูล
รายละเอียดเพ่ิมเติม และให้ค าปรึกษา 
รวมทั้งประชุมหารือกับส านักงาน
ศุลกากรจัดเก็บรายได้หลักเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (16 มกราคม 2564 
- 15 เมษายน 2564) 

            

4. คณะท างานวิเคราะห์ข้อมูล  
และจัดท ารายงานเสนอกรมฯ เพื่อสรุป
ประเด็นปัญหา ข้อจ ากัด และแนวทาง
การแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ระบบ Local Profile ของส านักงาน
ศุลกากรจัดเก็บรายได้หลักให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป (16 เมษายน 
2564 - 30 มิถุนายน 2564) 

            

5. คณะท างานติดตามและประเมินผล
การปรับปรุงระบบ Local Profile  
ของส านักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้หลัก 
และรายงานให้กรมฯ ทราบ (ภายใน
เดือนกันยายน 2564) 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

ประมาณการค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 60,000 บาท 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง 60,000 - 

_________________ 
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3.3.1 โครงการประสานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง   

4.2.1 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 

1.2 แผนระดับท่ี 2 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   
ประเด็น (1) ประเด็นความมั่นคง 

เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ 

แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการ
บริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการท างาน การ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ที่พร้อม
รองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ  

แผนการปฏิรูปประเทศ : - 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : - 

 แผนความม่ันคงแห่งชาติ :  
วัตถุประสงค์ข้อ 5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และ ส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็ง 
ของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง  
นโยบายที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดน เพ่ือปองกันและแก้ไขปญหาข้ามพรมแดน 

1.3 แผนระดับท่ี 3 

 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  - 

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :  - 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 3 พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทาง ศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่าย
ข้อมูลข่าวสาร 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ :   กองสืบสวนและปราบปราม (กสป.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)    -     

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นายธาดา ชุมไชโย  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   83000000@customs.go.th 

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 
 โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-6745 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายพุฒิพงศ์  นิลสุ่ม       
       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสืบสวนและปราบปราม    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  108512@customs.go.th     
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 
โทรศัพท์ :    0 2667 7401         
           

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม 2563    
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :    กันยายน 2564  

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

 กองสืบสวนและปราบปราม มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดทางศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศุลกากร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา (Intellectual Property Rights: IPR) ยาเสพติดและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด  
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการก่อการ
ร้ายสากล รวมทั้งการลักลอบสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งการ
ประสานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
โดยประสานความร่วมมือผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุม จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) Line 
Application, CEN (Customs Enforcement Network) แ ล ะ ร ะ บ บ  CENcomm (Customs 
Enforcement Network Communication) เป็นต้น    
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2) วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณาการ
ประสานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย ระหว่างศุลกากรประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานระหว่าง
ประเทศอ่ืน ๆ รวมถึง หน่วยงานและองค์กรภายในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

3) เป้าหมาย 
   ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

มีช่องทางในการประสานการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่าง
ศุลกากรประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานระหว่างประเทศอ่ืน ๆ รวมถึง หน่วยงานและองค์กร
ภายในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน       

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
สามารถด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อได้ รับ
ข้อมูลจากการประสานความร่วมมือ        

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร หน่วยงานภายในประเทศ ศุลกากรประเทศต่าง ๆ 
ร่วมถึงหน่วยงานระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น         

 ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 

 - มีการประสานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร จ านวน 36 ครั้ง 

      เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินกานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการประสานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากร จ านวน 12 ครั้ง 

3 มีการประสานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากร จ านวน 18 ครั้ง 

5 มีการประสานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากร จ านวน 36 ครั้ง 

จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : กรมศุลกากร ศุลกากรประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานอ่ืน 
ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล  

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ …กรมศุลกากร ศุลกากรประเทศต่างๆ และหน่วยงานอื่นที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
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 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวบรวมข้อมูล และ/หรือแลกเปลี่ยน 
แจ้งเตือนข้อมูล ผ่านช่องทาง e-Mail, 
Line Application, CEN หรือ 
CENcomm เป็นต้น 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 

_________________ 
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3.3.2 โครงการศึกษาออกแบบ SMART CONTROL เพื่อการควบคุมทางศุลกากรด้านไปรษณีย์ 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง   

4.2.1 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 

1.2 แผนระดับท่ี 2 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   
ประเด็น (1) ประเด็นความมั่นคง 

เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ 

แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิด 
การบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการท างาน 
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ  
ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ  

แผนการปฏิรูปประเทศ : - 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : - 

 แผนความม่ันคงแห่งชาติ : - 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  - 

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง : - 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 3 พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทาง ศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่าย
ข้อมูลข่าวสาร 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสืบสวนและปราบปราม (กสป.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .................................................................................................. 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นายธาดา ชุมไชโย         
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 83000000@customs.go.th        
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-6745        

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายพุฒิพงศ์  นิลสุ่ม         
       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสืบสวนและปราบปราม     
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  108512@customs.go.th     
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 
โทรศัพท์ :       0 2667 7401         
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2563    
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :  กันยายน 2564      

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

ด้วยปัจจุบันรูปแบบการค้าระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
มากขึ้นท าให้รูปแบบการค้าปัจจุบันเป็นการค้าในลักษณะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-commerce)  
ซึ่งส่งผลให้กระบวนการขนส่งสินค้าปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการขนส่งในลักษณะ small consignment 
ทางไปรษณีย์มากยิ่งขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนดังกล่าวสร้างความท้าทายต่อศุลกากรในการด าเนินการ
ปกป้องสังคมให้มีความปลอดภัยจากสินค้าไม่พึงประสงค์ด้วยระบบควบคุมทางศุลกากรจึงจ าเป็น  
ที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการค้าโลก 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ประกอบกับองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO)  
ได้ประกาศในปี 2562 ให้เป็นปีส าหรับการอ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้า ผู้คน                       
และยานพาหนะ ภายใต้ค าขวัญ “SMART borders for seamless Trade, Travel and Transport”  
โดยศุลกากรควรยึดหลักการในการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายและการอ านวยความสะดวก             
ทางการค้า คือ Secure - การด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงปลอดภัย Measurable - การปฏิบัติงาน
ที่สามารถวัดผลได้ Automated - การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาการปฏิบัติงาน Risk 
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Management-based - การบริหารความเสี่ ยงโดยอาศัยข้อมูลและข่าวกรองเ พ่ือช่วยเ พ่ิม
ประสิทธิภาพให้แก่ศุลกากร Technology-driven – การขับเคลื่อนกระบวนการท างานด้วย
เทคโนโลยี 

 กองสืบสวนและปราบปราม ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ด้านการป้องกัน               
และปราบปรามการกระท าผิดว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท าโครงการศึกษา
ออกแบบ SMART CONTROL เ พ่ือการควบคุมทางศุลกากรด้านไปรษณีย์ โดยน าหลักการ                     
SMART BORDER ของ WCO มาสู่ SMART CONTROL เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการควบคุมทางศุลกากร                
โดยเริ่มต้นจากการขนส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์เป็นล าดับแรก เพ่ือสร้างสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบ
ควบคุมทางศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางของกรมฯ ในการพัฒนาระบบควบคุม       
ทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน      
  

2) วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือให้ระบบการควบคุมทางศุลกากรด้านไปรษณีย์มีประสิทธิภาพก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้า            
ที่มีลักษณะ e-commerce โดยศึกษาออกแบบแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุม             
ทางศุลกากรด้านไปรษณีย์ให้มีลักษณะ SMART CONTROL      

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

กองสืบสวนและปราบปรามมีแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมทางศุลกากร          
ด้านไปรษณีย์ที่มีลักษณะ SMART CONTROL       

ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
- ระบบการควบคุมทางศุลกากรทางไปรษณีย์มีประสิทธิภาพก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้า             
ที่มีลักษณะ e-commerce         
- สร้างสังคมให้มีความปลอดภัยจากสินค้าไม่พึงประสงค์      
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรมศุลกากร        

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
กรมศุลกากรมีระบบการควบคุมทางศุลกากรด้านไปรษณีย์ที่มีประสิทธิภาพก้าวทันต่อสถานการณ์
ทางการค้าที่มีลักษณะ e-commerce        

ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ      
 รายงานผลการศึกษาและแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไปต่อกรมฯ   

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 
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  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ตั้งคณะท างานศึกษาออกแบบ SMART CONTROL เพ่ือการควบคุมทาง
ศุลกากรด้านไปรษณีย ์

2 จัดประชุมคณะท างานศึกษาออกแบบ SMART CONTROL เพ่ือการควบคุม
ทางศุลกากรด้านไปรษณีย์ ครั้งที่ 1 เพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
และขอบเขตการศึกษาข้อมูล 

3 จัดประชุมคณะท างานศึกษาออกแบบ SMART CONTROL เพ่ือการควบคุม
ทางศุลกากรด้านไปรษณีย์ ครั้งที่ 2 เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการ
ออกแบบ SMART CONTROL เพ่ือการควบคุมทางศุลกากรด้านไปรษณีย์ 

4 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้รับและสรุปผลการศึกษา 
5 น าเสนอผลการศึกษาและแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป

ต่อกรมฯ 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : กรมศุลกากร ประชาชน     

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืน ๆ กองสืบสวนและปราบปราม        
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. ตั้งคณะท างานศึกษาออกแบบ 
SMART CONTROL เพ่ือการควบคุม
ทางศุลกากรด้านไปรษณีย์ 

            

2. จัดประชุมคณะท างานศึกษา
ออกแบบ SMART CONTROL เพ่ือ
การควบคุมทางศุลกากรด้านไปรษณีย์ 
ครั้งที่ 1 เพ่ือก าหนดแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานและขอบเขต
การศึกษาข้อมูล 

            

3. จัดประชุมคณะท างานศึกษา
ออกแบบ SMART CONTROL  
เพ่ือการควบคุมทางศุลกากรด้าน
ไปรษณีย์ ครั้งที่ 2 เพ่ือวิเคราะห์และ
ก าหนดแนวทางการออกแบบ SMART 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

CONTROL เพ่ือการควบคุมทาง
ศุลกากรด้านไปรษณีย์ 
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้รับ
และสรุปผลการศึกษา 

            

5. น าเสนอผลการศึกษาและแนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ
ต่อไปต่อกรมฯ 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
_________________ 
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3.3.3 โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security) 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1   
แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  
เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

4.2.2 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ เพ่ือให้ทราบ
สถานการณ์ล่วงหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได้ทันท่วงที 
ก่อนที่จะลุกลามต่อไป  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

1.2 แผนระดับท่ี 2   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
ประเด็น (1) ความมั่นคง 

เป้าหมาย  ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น 
 แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ  

แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิด 
การบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการท างาน 
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ  
ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ 

ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ 
 แผนย่อย แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง  
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
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แผนการปฏิรูปประเทศ : - 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : - 

 แผนความม่ันคงแห่งชาติ : - 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
- พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 
- พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
- ประกาศกรมศุลกากร/ค าสั่งกรมศุลกากร 

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง : - 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 3 พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทาง ศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่าย
ข้อมูลข่าวสาร 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  โครงการเพิ่มเติม ตามแนวทางของแผนการปฏิรูปประเทศ 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ............................................................................. ......................... 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : Kitjaluck_Sr@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
โทรศัพท์ : 0 2134 1224  
โทรสาร :  0 2134 1260 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพัศ  สิขเรศ 

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : surapat_si@customs.go.th 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 
 โทรศัพท์ : 0 2134 1307 , 02-667-7000 ต่อ 25-3226 

โทรสาร :  0 2134 1260 
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ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2564 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
 1) หลักการและเหตุผล :  

ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหน่วยงานหลักของกรมศุลกากร 
ในการให้บริการทางศุลกากร อ านวยความสะดวกและควบคุมการน าเข้า/ ส่งออกสินค้าผ่านทาง
คลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความส าคัญและมีปริมาณการใช้บริการ 
เพ่ิมมากข้ึน มีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการน าเข้า/ ส่งออกสินค้าจ านวนมาก การรักษาความปลอดภัย 
ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security) ในแต่ละขั้นตอนจึงมีความส าคัญอย่างสูง 
ประกอบกับในปัจจุบันองค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ และความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานศุลกากรกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยได้ก าหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภัย อาทิ  การให้ผู้ประกอบการจัดส่งข้อมูลสินค้า 
ก่อนเคลื่อนย้ายสินค้า ขึ้นบนอากาศยาน (Pre-loading data submission) และการให้ศุลกากร
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ในการจัดตั้งระบบการสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วระหว่างกันเพ่ือระบุ
สินค้าที่มีความเสี่ยงสูง เข้าไว้ในเอกสาร SAFE Framework of Standards (June 2015) ด้วย  
ดังนั้น เพ่ือให้การบริการและการควบคุมทางศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในระดับสากลเพ่ิมขึ้น ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
จึงได้จัดท า “ โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security)”   

 2) วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือให้การบริการและการควบคุมทางศุลกากร ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักปฏิบัติในระดับสากลเพ่ิมมากขึ้นโดยการ 
น ามาตรการเพ่ือความปลอดภัยที่ก าหนดไว้ในเอกสาร SAFE Framework of Standards (June 2015) 
ในเรื่องดังต่อไปนี้มาปรับใช้ 

 2.1 Pre-loading Data Submission for Air Cargo Security 
 2.2 Air Cargo Security Risk Mitigation 
 2.3 “Do Not Load (DNL) Notification” 

 3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีกลไกป้องกันหรือหยุดการน าเข้า/
ส่งออกสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศยาน 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
- ผู้ประกอบการได้รับบริการทางศุลกากรที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากศุลกากร 

และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลสินค้า รวมทั้งข้อมูลผู้รับ/ผู้ส่งสินค้า 
ที่ได้รับล่วงหน้ามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้ก่อนสินค้าเดินทางมาถึง  

- ศุลกากรให้บริการทางศุลกากรที่สะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับหลักปฏิบัติในระดับสากลยิ่งขึ้น 
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- ศุลกากรสามารถจับกุมผู้กระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ได้อย่างมีประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมาย 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- ผู้ประกอบการอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงระบบ เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามที่กรมฯ ก าหนดได้ และในด้านการต้องช าระค่าบริการ  
ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบของกรมฯ ซึ่งเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการภาคเอกชนด้วยกันเอง 

- กรมศุลกากรอาจต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการจัดตั้งระบบการสื่อสารข้อมูล 
ที่รวดเร็วระหว่างศุลกากรกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ในการระบุสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงร่วมกัน 
รวมทั้งระบบแจ้งเตือน “Do Not Load (DNL) Notification” 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการน าร่องฯ ระยะที่ 1 และ 2 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
การด าเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ประชุมเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินโครงการน าร่องฯ ตามแนวทาง
การด าเนินโครงการน าร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กรมฯ ให้ความ
เห็นชอบแล้ว 

2 รายงานการด าเนินโครงการน าร่องระยะที่ 1  
3 รายงานการด าเนินโครงการน าร่องระยะที่ 2   
4 ประชุมร่วมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 

การด าเนินโครงการน าร่องฯ เพื่อร่วมกันประเมินผลและสรุปผลการด าเนิน
โครงการน าร่องฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งก าหนดแนวทาง 
การด าเนินโครงการน าร่องฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5 จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการน าร่องฯ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 และข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินโครงการ Air Cargo 
Security/ โครงการน าร่องฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอกรมฯ 

จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : กรมศุลกากร/ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน)/ 
ผู้ประกอบการ 

 4) พื นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ  ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. ประชุมหารือร่ วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง 
กั บ ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร น า ร่ อ ง  
ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ (Pilot Project on Air Cargo 
Security) เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจใน
การด าเนินโครงการน าร่องฯ ตาม
แ น ว ท า ง ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร 
น าร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ที่กรมฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว 

            

2. ด าเนินโครงการน าร่องฯ โครงการ
ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ (Pilot Project on Air Cargo 
Security) ระยะที่ 1 

            

3. ด าเนินโครงการน าร่องฯ โครงการ
ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ (Pilot Project on Air Cargo 
Security) ระยะที่ 2 

            

4. ประชุมหารือร่ วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่ เกี่ ยวข้อง 
กั บ ก า รด า เ นิ น โ ค ร ง ก า รน า ร่ อ ง  
เ พ่ื อประ เมิ นผลและสรุ ปผลการ 
ด า เนิ นโครงการน าร่ องฯ ในปี งบ 
ป ร ะมาณ  พ . ศ .  256 4  ร วมทั้ ง 
ก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการ 
Air Cargo Security/  โ ค ร ง ก า ร 
น าร่องฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            

5. จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนิน
โครงการน าร่องฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และข้อสรุปเกี่ยวกับแนว
ทางการด าเนินโครงการ Air Cargo 
Security/  โ ค ร ง ก า ร น า ร่ อ ง ฯ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอ 
กรมฯ ให้ความเห็นชอบ 
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ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,952,400 บาท  และเป็นงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 จ านวน 488,100 บาท 

แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

งบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
    ก. เงินกู้ภายในประเทศ   
    ข. เงินกู้ต่างประเทศ   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน 488,100  
    ก. ...   
    ข. ...   

_________________ 
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4.1.1 โครงการศึกษาแนวทางในการน าการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากร 
มาประยุกต์ใช้ในกรมศุลกากร 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1   
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

1.2 แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   

ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ 
 แผนย่อย แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง  
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

 แผนการปฏิรูปประเทศ :  - 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :  - 
 แผนความม่ันคงแห่งชาติ :  - 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :    - 
 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :    - 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ยกระดับการบริหารการจัดเก็บอากร  
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ......................................................................................................  
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2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวนิตยา  เที่ยงตรงภิญโญ  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :    790000000@customs.go.th.                                                                                                                                                           
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   - 
โทรศัพท์ :  02-667-7000 ต่อ 4911 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : . นางสาวกมลรัตน์ ดนตรี  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :    106496@customs.go.th.                                                                                                         
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   -  
โทรศัพท์ :  02-667-7000 ต่อ 20-7030 

 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :     ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :      กันยายน 2564 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

 ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญท่ามกลางปัจจัย
สภาพแวดล้อม ความเสี่ยงโลก และกระบวนการโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก  
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สังคม/ชุมชนที่ปรับเปลี่ยนจากวิถีชีวิตเดิม 
การสื่อสารที่รวดเร็วและไร้พรมแดนซึ่งเชื่อมโยงทั้งโลกเข้าด้วยกัน การแข่งขันในด้านต่างๆ  
ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการรวมตัวและมีความร่วมมือกันเป็นกลุ่มหรือพันธมิตร 
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ร่วมกัน ทุกสังคมในโลกล้วนได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้ประเทศไทย  

 อย่างไรก็ดี แม้โลกจะมีความเจริญก้าวหน้า แต่ปัญหานานัปการกลับเกิดขึ้นตามมา จะเห็นได้
ว่าเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนและความเสี่ยงหลายประการที่ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว
มากขึ้น ท าให้เศรษฐกิจทั้งในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศตลาดเกิดใหม่ขยายตัวลดลง  
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก 
การเป็นประเทศที่ติดกับดักรายได้ปานกลาง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องมีกลไกรองรับ
และเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้พร้อมรับต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่จะทวีความรุนแรง
และซับซ้อนเพ่ิมขึ้น และกรมศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทส าคัญหน่วยงานหนึ่ง 
ในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศ ทั้งการอ านวยความสะดวกทางการค้า  
และการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ จึงจ าเป็นต้องมีกลไกรองรับและเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน  
ให้พร้อมรับต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนด้วย 

 ด้วยเหตุดังกล่าวกองยุทธศาสตร์และแผนงานจึงเห็นควรจัดให้มี “โครงการศึกษาแนวทาง 
ในการน าการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากรมาประยุกต์ใช้ในกรมศุลกากร” เพ่ือท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี  ในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร 
จากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะจากหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งประเทศเพ่ือนบ้านและองค์การระหว่าง
ประเทศ  โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการ 
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ในการพัฒนากลไกรองรับและเสริมสร้างศักยภาพในด้านการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อ่ืนๆ  
จากการน าสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกให้แก่กรมศุลกากร เนื่องจากเรื่องดังกล่าวถือเป็นภารกิจหนึ่ง  
ที่ส าคัญของกรมฯ ในฐานะที่กรมศุลกากรเป็นหนึ่งในสามของหน่วยงานจัดเก็บรายได้ภายใต้สังกัด
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะได้น าแนวทางหรือวิธีการที่ค้นพบหรือพัฒนาขึ้นไปปรับใช้  
กับการด าเนินการของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ในการด าเนินการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากรของประเทศ

ที่มีระบบศุลกากรที่ดี  
- เพ่ือเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการในการพัฒนากลไกรองรับและเสริมสร้างศักยภาพในด้าน  

การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อ่ืนๆ จากการน าสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกภายใต้การด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ของกรมศุลกากร 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

ผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากรของกรมฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- การด าเนินงานด้านการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากรของกรมฯ  

มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ โปร่งใสมากข้ึน และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เสียภาษี 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
- รายงานผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบท 

ทางศุลกากร 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
การด าเนินงานตามเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี ในการบริหาร 
การจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร 

3 มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางหรือวิธีการ 
ในการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร 

5 รายงานผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดเก็บรายได้ 
ภายใต้บริบททางศุลกากร 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากร และผู้ใช้บริการกรมศุลกากร  
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 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………กรมศุลกากร……………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร………… 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. ทบทวนรายงาน 
ผลการศึกษาแนวทาง 
ในการปฏิบัติที่ดีด้าน 
การจัดเก็บรายได้ภายใต้
บริบททางศุลกากร 

            

2. ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือก าหนดแนวทาง
หรือวิธีการในการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้ 
จากการด าเนินการ 
ตามกิจกรรม ข้อ 1. 

            

3. จัดท ารายงาน 
ผลการศึกษาแนวทาง 
ในการปฏิบัติที่ดีด้านการ
จัดเก็บรายได้ภายใต้บริบท
ทางศุลกากร 

            

 

ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
________________________ 
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4.2.1 โครงการจัดท าฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ตอ้งก ากัดพร้อมพิกัดรหัสสถิติปี 2017 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
 4.1.1 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการต่างๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 

1.2 แผนระดับท่ี 2 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    
ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ  
เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง  
                       เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่ 
                                 รฐับาลดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ  
แผนงานที ่1  การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
 - พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ 3  บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนงานที่ 1  การปรับปรุงพัฒนา การจัดท า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของ 

หน่วยงานภาครัฐ 
      - จัดท าชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่เป็นไปตาม 
                  มาตรฐานที่ก าหนด 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :   - 

 แผนความม่ันคงแห่งชาติ :   -     
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1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 และประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :  - 
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
 เรื่องท่ี 4. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล                 

            แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ สร้างมาตรฐาน ในการพิจารณาด้านพิกัดอัตราศุลกากรและถิ่นก าเนิด 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ............................................................................................... ....... 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเอก สาตรวาหา     
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   80000000@customs.go.th 

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 
 โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-7373 

โทรสาร :  0 2667 7190 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวแก่นจันทน์   ยอดมณี 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   80080000@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  107159@customs.go.th  
โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-6467 
โทรสาร :  0 2667 6940  
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :    กันยายน 2564 
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3.2 รายละเอียดโครงการ 

         1) หลักการและเหตุผล :  

        จากภารกิจของกรมศุลกากรในฐานะที่เป็นหน้าด่านหลักในการตรวจสินค้าน าเข้า - ส่งออก  
ซึ่งมีบทบาทด้านการจัดเก็บภาษี อ านวยความสะดวกทางการค้า ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
การแข่งขันของประเทศตลอดจนการควบคุมทางศุลกากร เพ่ือปกป้องสังคม ส่วนมาตรฐาน
วิเคราะห์สินค้า กองพิกัดอัตราศุลกากร ได้ด าเนินการตามโครงการจัดท าฐานข้อมูลสินค้า  
ต้องห้าม – ต้องก ากัดพร้อมพิกัดรหัสสถิติปี 2017 โดยจัดท าฐานข้อมูลขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Waste: E-waste) ที่เป็นสินค้าต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร เ พ่ือให้การควบคุมทางศุลกากร 
มีประสิทธิภาพ เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้น าเข้า - ส่งออกสินค้า และเจ้าหน้าที่สามารถ
สืบค้นข้อมูลของสินค้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Waste :E-waste) ที่เป็นสินค้าต้องห้าม 
ในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร และใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลอื่น ๆ ต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้น าเข้า - ส่งออกสินค้า และเจ้าหน้าที่สามารถสืบค้นฐานข้อมูลสินค้า

ต้องห้ าม -ต้องก ากัดพร้อมพิกัดรหัสสถิติปี  ๒๐๑7 : ฐานข้อมูลขยะอิ เล็ กทรอนิกส์  
(Electronic Waste: E-waste) ที่เป็นสินค้าต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 

- เพ่ือให้การควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาเพ่ือความโปร่งใสทางการค้า 
- ใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลอื่น ๆ 

 3) เป้าหมาย 
ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :   

น าระบบดิจิทัลมาใช้สนับสนุนงานฐานข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต้องห้าม-ต้องก ากัดพร้อมพิกัดรหัสสถิติ
ปี ๒๐๑7 ของของสินค้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Waste:  E-waste) ที่เป็นสินค้า       
ต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 

ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
อ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลฯ เพ่ือให้การควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพ  
สังคมมีความปลอดภัยจากสินค้าที่เป็นอันตราย และมีความโปร่งใสทางการค้ามากยิ่งขึ้น 

ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
- เป็นการอ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลของผู้น าเข้า-ส่งออกสินค้า 

ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- มีการทดสอบและเผยแพร่ฐานข้อมูลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Waste: E-waste) ทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
การด าเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล 
2 ก าหนดแนวทางการจัดท าและออกแบบฐานข้อมูล 
3 จัดท าฐานข้อมูลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Waste :E-waste) ที่เป็น

สินค้าต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมพิกัดรหัสสถิติ 
ปี 2017 

4 ทดสอบ และเผยแพร่ฐานข้อมูลฯ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
5 ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งาน 

จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการน าเข้า - ส่งออกสินค้า และเจ้าหน้าที่ศุลกากร 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ  
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้า ส านักพิกัดอัตราศุลกากร 
 

ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล             

2. ก าหนดแนวทางการจัดท าและ
ออกแบบฐานข้อมูล 

            

3. จัดท าฐานข้อมูลขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Waste: E-waste) ที่เป็น
สินค้าต้องห้ามในการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรพร้อมพิกัดรหัสสถิติ 
ปี 2017 

            

4. ทดสอบ และเผยแพร่ฐานข้อมูลฯ  
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

            

5. ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งาน             

 

ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
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4.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

1.2 แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 

ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย  ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีด
สมรรถนะสูง”  

 แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ประเด็นปฏิรูปประเทศที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ ๒ น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน  และการบริหารราชการ 

 - พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
1.3 แผนระดับท่ี 3 

ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  

- พระราชบัญญัติศุลกากร 2560 
- กฎกระทรวงการคลัง เรื่อง การก าหนดและการใช้ราคาศุลกากร 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านราคาศุลกากร 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : ............................................................................................................................. .... 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉรา ลอตินันทน์ 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 61000000@customs.go.th 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
 โทรศัพท์ (ภายใน) : 0 2667 7000 ต่อ 20 - 6004 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
 ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐ ทาแก้ง 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 108786@customs.go.th 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : nuttun44@gmail.com 
 โทรศัพท์ (ภายใน) : 0 2667 7000 ต่อ 20 - 6507 
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :    กันยายน 2564 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
 1) หลักการและเหตุผล : 

 ราคาศุลกากรถือเป็นหัวใจส าคัญในระบบการค้าระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ กรมศุลกากรจึง
ได้ น า ร ะบบร าคาแกตต์ ม า ใ ช้ เ ป็ นหลั ก เ กณฑ์ ใ นก า ร พิ จ า รณาร าค าศุ ล ก ากรตั้ ง แ ต่ 
ป ีพ.ศ. 2543 เป็นไปตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยได้มีต่อองค์การการค้าโลก (WTO) โดยตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา กรมศุลกากรได้มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือสร้างมาตรฐานด้านราคาศุลกากร
ตามระบบราคาแกตต์ และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บภาษีอากรมาอย่างต่อเนื่อง  
 อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการส าแดงราคาศุลกากรไม่ถูกต้องก็ยังคงมีอยู่ และส่งผลกระทบ  
ไม่เพียงแต่กรมศุลกากร หากรวมไปถึงหน่วยงานอ่ืน ที่กรมศุลกากรท าหน้าจัดเก็บภาษีแทนอีกด้วย 
ดังนั้น ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากรจึงมีหน้าที่โดยตรง ในการพัฒนากระบวนการท างานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอาศัยแนวทางตามที่องค์การศุลกากรโลกได้ก าหนดไว้ ตลอดจนด าเนินการศึกษา
กระบวนงานด้านราคาของหน่วยงานศุลกากรต่างประเทศ เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนา 
ทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนความต้องการของภาคเอกชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของกรมศุลกากร 
 ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 - 2563 ที่ผ่านมา กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร จึงได้
ด าเนินโครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data เพ่ือศึกษาแนวทางและจัดท า
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รายงานแผนพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากร และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ จะเป็นการน า
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาระบบงานด้านการประเมินราคาศุลกากรต่อไป 

โดยโครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ตั้งคณะท างานร่วมระหว่าง กมพ. ศทส. ศปข. และ กตอ. 
2. พัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ราคาสินค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 

น าร่อง (Pilot) 
 3. พัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ราคาสินค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 

ระยะที่ 1 ส าหรับสินค้ากลุ่มเป้าหมาย 
 4. ศึกษาเครื่องมือคัดกรอง (Cleansing data) ของฐานข้อมูลกรมศุลกากร (Statistic module) 
 5. ศึกษาการน า เทคโนโลยี  Machine Learning มาใช้ ในการจัดกลุ่มสินค้าน า เข้ า 

(Items-profiling module) 
 6. พัฒนาระบบยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์น าร่อง (Pilot Project) และจัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจ

กับผู้ประกอบการ  
 7. พัฒนาระบบงานเพ่ือน าเอาปัจจัยความเสี่ยงด้านราคาเข้าสู่ระบบบริหารความเสี่ยงกรมฯ 

ร่วมกับ ศปข.  
    8. เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน 

หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาให้ความรู้ 
 9. ปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประเมินราคาศุลกากร 
 10. ประเมินผลและติดตามการด าเนินงานเป็นระยะๆ เช่น การส ารวจหรือสัมภาษณ์

เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกทางการค้ากับผู้ประกอบการ เป็นต้น 

2) วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรให้สอดคล้องกับระบบราคาแกตต์  

 3) เป้าหมาย : 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
   ศึกษาการพัฒนาระบบ รวมไปถึงโครงการภายใต้แผนดังกล่าว พร้อมทั้งจัดท ารายงานเสนอกรมฯ 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
กรมศุลกากรมีแผนงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากร และบรรจุลงในแผน
ยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- สามารถแก้ปัญหาการส าแดงราคาศุลกากรที่ไม่ถูกต้อง และน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษี 
- สามารถลดปัญหาการกระท าความผิดทางศุลกากร ส าหรับกรณีหลีกเลี่ยงอากร อันเกิดจากการ

ส าแดงราคาศุลกากรไม่ถูกต้อง 
- สามารถลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ณ ท่าน าเข้า และช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้า 
- สามารถลดข้อพิพาทระหว่างกรมศุลกากรและผู้น าเข้า ในด้านราคาศุลกากร 
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  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
ระดับความส าเร็จของโครงการ ๕ ระดับ  
- รายงานผลการศึกษาและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการประเมินราคาศุลกากร 

  เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ตั้งคณะท างานร่วมระหว่าง กมพ. ศปข. และ กตอ. 
2 รายงานผลการด าเนินการด้านการพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ราคา 

ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
3 รายงานผลการศึกษาเครื่องมือคัดกรองข้อมูลและศึกษาการน าเทคโนโลยี 

Machine Learning มาใช้ในการจัดกลุ่มสินค้าและวิเคราะห์ข้อมูล 
4 รายงานผลการด าเนินการด้านการพัฒนาระบบงานบริหารความเสี่ยง 

ด้านราคาศุลกากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบหลัง
การตรวจปล่อย 

5 รายงานผลการด าเนินการด้านการพัฒนาระบบยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ประกอบการ และการปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การประเมินราคาศุลกากร 

 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่เกี่ยวกับกระบวนงานด้านราคาศุลกากร 
และผู้น าเข้า 

 4) พ้ืนที่ด าเนินการ : 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ กรมศุลกากร  
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
 
 

ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. ตั้งคณะท างานร่วมระหว่าง กมพ. 
ศทส. ศปข. และ กตอ. 

            

2. พัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์
ราคาสินค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) น าร่อง (Pilot) 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. พัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์
ราคาสินค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) ระยะที่ 1 
ส าหรับสินค้ากลุ่มเป้าหมาย  

            

4. ศึกษาเครื่องมือคัดกรอง (Cleansing 
data) ของฐานข้อมูลกรมศุลกากร 
(Statistic module) 

            

5. ศึกษาการน าเทคโนโลยี Machine 
Learning มาใช้ในการจัดกลุ่มสินค้า
น าเข้า (Items-profiling module) 

            

6. พัฒนาระบบยื่นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์น าร่อง (Pilot Project) 
และจัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการ 

            

7. พัฒนาระบบงานเพ่ือน าเอาปัจจัย
ความเสี่ยงด้านราคาเข้าสู่ระบบบริหาร
ความเสี่ยงกรมฯ ร่วมกับ ศปข. 

            

8. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบหลัง
การตรวจปล่อย เช่น การจัดอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ระดับโลกมาให้ความรู้ 

            

9. ปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาศุลกากร 

            

10. ประเมินผลและติดตามการ
ด าเนินงานเป็นระยะๆ เช่น การส ารวจ
หรือสัมภาษณ์เกี่ยวกับการอ านวยความ
สะดวกทางการค้ากับผู้ประกอบการ 
เป็นต้น 

            

 

ส่วนที่ 5 งบประมาณ 
 

- ไม่มีการใช้งบประมาณ - 
_______________________ 
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5.1.1 โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ 4) 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และ 
มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

1.2 แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 

ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ ความสามารถสูง  
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

แผนการปฏิรูปประเทศ : 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน                        
เป้าหมายที่ 1 จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐานทันสมัยและเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล  
กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ   
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ    

- พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงาน เช่น งานสารบรรณงาน
แผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เป็นต้น 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : - 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ :  - 
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1.3 แผนระดับท่ี 3 
ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560        
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551      
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546   

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง : - 
ความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 

เรื่องท่ี 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .............................................................................................. ........ 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์                                               
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  100442@customs.go.th                                                                                            
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   -  
โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-7094                                                                                      
โทรสาร :   0 2667 6292                                                                                       

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเอกรินทร์  ผดุงทรัพย์ถาวร      
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :   106545@customs.go.th     
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   -  
โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-6375       
โทรสาร :   -  
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :    ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :     กันยายน 2564 
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3.2 รายละเอียดโครงการ 

 1) หลักการและเหตุผล :  
  บริบทของประเทศไทยในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

รัฐบาลจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในอนาคตตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
และมุ่งเน้นการปฏิรูประบบราชการเพ่ือรองรับประเทศไทย 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ดังนั้น กรมศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการอ านวยความสะดวก 
ทางการค้า และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับการปกป้องเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคง ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยเทคนิคและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร  
ในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจของกรมศุลกากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น องค์ความรู้ 
ในด้านกฎหมายศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากรและกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า เป็นต้น 
ประกอบกับปัจจุบันบริบทการปฏิบัติงานของกรมฯ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก  
การเปลี่ยนแปลงของโลก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
กัน กรมศุลกากร จึงจ าเป็นต้องปรับตัวรองรับโดยปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญ คือการให้
ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กร โดยการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ 
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ ซึ่งในการจัดฝึกอบรมตามวิธีการปกติในชั้นเรียน  
มีข้อจ ากัดหลายประการ ทั้งในเรื่องสถานที่ในการรองรับกับจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลา 
ในการฝึกอบรมซึ่งต้องใช้เวลาราชการเป็นส่วนใหญ่ อีกท้ังข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถ
จัดฝึกอบรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน อีกทั้งการมาเข้ารับการฝึกอบรมอาจส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ท าให้ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ นอกจากนี้ ยังเป็น
อุปสรรคต่อบุคลากรในหน่วยงานที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในกรมฯ ซึ่งจะต้องเสียเวลาปฏิบัติราชการ และ 
การเดินทางเพ่ือเข้ามาฝึกอบรมในกรมฯ 

ดังนั้น สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ (e-Learning) โดยด าเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาเนื้อหา
บทเรียน Online ในองค์ความรู้ที่จ าเป็นในงานศุลกากร รวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านพิกัดอัตราศุลกากร 
กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า ราคาศุลกากร กฎหมายและระเบียบศุลกากร พิธีการศุลกากร และ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ ในแต่ละด้านเข้ามา 
เป็นคณะท างานก าหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) เพ่ือร่วมกันด าเนินการประมวล รวบรวม 
จัดระเบียบ และถ่ายทอดความรู้ในการจัดท าสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งสามารถน ามา
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวมากขึ้น  
โดยระบบดังกล่าวสามารถเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ที่ถูกจัดเก็บในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์กับบุคลากรที่ต้องการศึกษา ซึ่งจะท าให้บุคลากรของกรมฯ สามารถเข้าสู่
กระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและยังเป็นการลดข้อจ ากัดด้านสถานที่ เวลาและการเดินทางอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการขยายโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่ไม่ได้ตั้งอยู่ 
ในกรมฯ ประกอบกับเป็นการจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ของผู้เชี่ยวชาญเอาไว้ด้วยกัน  
อันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการความรู้ของกรมฯ ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) ต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560  
ไดด้ าเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ (e-Learning) แล้วเสร็จ 
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และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ได้ด าเนินการจัดท าเนื้อหาบทเรียนระดับต้น (Basic) 
ส าหรับองค์ความรู้ทั้ง 6 ด้าน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบ e-Learning และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เริ่มด าเนินการจัดท าเนื้อหาบทเรียน Online ในเนื้อหาระดับกลาง 
(Intermediate) ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม เพ่ือน าเข้าสู่ระบบ e-Learning  

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
จะด าเนินโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยด าเนินการจัดท าเนื้อหาบทเรียน 
Online ในเนื้อหาระดับกลาง (Intermediate) ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม เพ่ือน าเข้าสู่
ระบบ e-Learning ส าหรับองค์ความรู้ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ พิกัดอัตราศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 
ราคาศุลกากร กฎหมายและระเบียบศุลกากร พิธีการศุลกากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
ควบคู่กับการด าเนินการประมวลและรวบรวมองค์ความรู้ส าหรับเตรียมจัดท าเนื้อหาบทเรียน  
ในระดับสูง (Advance) รวมทั้งด าเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ผ่านระบบ e-Learning  
ในเนื้อหาบทเรียนระดับต้น (Basic) ที่ด าเนินการแล้วเสร็จอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการฝึกอบรม                
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะให้กับคณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  

 2) วัตถุประสงค์ :  
- เ พ่ือพัฒนาแนวทางการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่ งขึ้น                

โดยการลดข้อจ ากัดด้านสถานที่ เวลาและการเดินทางผ่านทางการใช้ระบบ e-Learning 
- เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านกระบวนการ

จัดเก็บและเผยแพร่ความรู้  
- เพ่ือก าหนดรูปแบบและด าเนินการจัดท าเนื้อหาบทเรียน Online ในระบบ e-Learning ส าหรับ

องค์ความรู้ที่ จ า เป็นในการปฏิบัติ งานของกรมศุลกากรในระดับ กลาง ( Intermediate)  
และระดับสูง (Advance) ในรูปแบบที่เหมาะสม 

- เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรของกรมศุลกากรมีความสามารถและทักษะในการใช้งาน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

- เพ่ือส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์     
ในงานศุลกากร  

 3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

- มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ของกรมศุลกากร ให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น โดยการลดข้อจ ากัดด้านสถานที่ เวลาและการเดินทาง ผ่านทางการใช้
ระบบ e-Learning 

- สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์
ในงานศุลกากรเพิ่มมากขึ้น    

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
- พัฒนากระบวนการจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ของกรมศุลกากร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- มีการออกแบบและพัฒนาระบบ e-Learning รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของงานศุลกากรมากยิ่งข้ึน 
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- บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาบทเรียน และสามารถน าองค์ความรู้  
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- บุคลากรกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ดียิ่งขึ้น โดยการลดข้อจ ากัดด้านสถานที่ 

เวลาและการเดินทาง 
- ระบบการจัดการความรู้ของกรมฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านกระบวนการจัดเก็บ  

และเผยแพร่ความรู้ 
- มีระบบ e-Learning และหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของงานศุลกากร 

ทั้ งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติจริง  เ พ่ือสร้างความรู้  ความเชี่ยวชาญแก่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 

- สามารถพัฒนาบทเรียน e-Learning ด้านวิชาการศุลกากร ส าหรับองค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ในการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร 

- บุคลากรของกรมศุลกากรมีความสามารถและทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
- ความรู้และประสบการณ์ในงานด้านศุลกากรที่ถูกถ่ายทอด จะถูกเก็บรักษาไว้เ พ่ือให้ 

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
                ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการฯ/ 5 ระดับ 

  - ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาผ่านระบบ e-Learning 
- รายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการฯ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
การด าเนินงานตามเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการด าเนินการจัดท าเนื้อหาบทเรียนระดับกลางในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และน าเข้าสู่ระบบ e-Learning 

2 คณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) ทั้ง 6 ด้าน       
มีการประชุมหารือ และด าเนินการประมวลองค์ความรู้ เพ่ือเตรียมจัดท าเป็น
เนื้อหาบทเรียนในระยะต่อไป และด าเนินการฝึกอบรมคณะท างานด าเนินการ
ก าหนดรูปแบบและเนื้อหา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 

3 มีการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดท าเนื้อหาบทเรียนระดับสูง 
4 มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรกรมศุลกากร ผ่านระบบ e-Learning  

ในเนื้อหาระดับพื้นฐาน (ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับ 
การพัฒนาผ่านระบบ e-Learning) 

5 มีรายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการฯ เสนอคณะกรรมการก ากับดูแล
โครงการฯ 

จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ข้าราชการบรรจุใหม่  
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 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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 าเนื้อหาบทเรียน
ระดับกลางในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และน าเข้าสู่ระบบ    
e-Learning 

            

2. คณะท างานด าเนินการก าหนด
รูปแบบและเนื้อหา (Content) 
ทั้ง 6 ด้าน ประชุมหารือ และด าเนินการ
ประมวลองค์ความรู้ เพ่ือเตรียมจัดท า
เป็นเนื้อหาบทเรียนในระยะต่อไป และ
ด าเนินการฝึกอบรมคณะท างาน
ด าเนินการก าหนดรูปแบบและเนื้อหา 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 

            

3. ด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และเริ่มด าเนินการจัดท าเนื้อหา
บทเรียนระดับสูงในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

4. ด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
กรมศุลกากร ผ่านระบบ e-Learning  
ในเนื้อหาระดับพื้นฐาน 

            

5. สรุปผลการด าเนินการโครงการฯ 
เสนอคณะกรรมการก ากับดูแล
โครงการฯ 

            

 

ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 จ านวน 1,963,516 บาท  
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จ านวน 2,861,057 บาท 
- ค่ าใช้จ่ ายในการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  (e-Learning System) จ านวน  

800,000 บาท 
 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเนื้อหาบทเรียน e-Learning จ านวน 1,744,100 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ของคณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบและเนื้อหา  (Content) จ านวน 

57,268 บาท  
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ e-Learning ในปีที่ 1 จ านวน 259,689 บาท  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประมาณการค่าใช้จ่าย จ านวน 579,084 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ e-Learning ในปีที่ 2 จ านวน 252,520 บาท 
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดท าเนื้อหาบทเรียน e-Learning จ านวน 326,564 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมาณการค่าใช้จ่าย จ านวน 1,963,516 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ e-Learning ในปีที่ 3 จ านวน 233,260 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเนื้อหาบทเรียน e-Learning (ระยะที่ 3 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

จ านวน 1,306,256 บาท 
- ประมาณการค่าใช้จ่ ายในการจัดท าเนื้อหาบทเรียน e-Learning (ระยะที่  4 เนื้อหาระดับสูง )                        

จ านวน 340,000  บาท 
- ค่าใช้จ่ายส าหรับคณะท างานด าเนินการก าหนดรูปแบบและเนื้อหา  (Content) 6 ด้าน ด้านละ  

12,000 บาท และคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการ Customs Professional e-Learning Platform 
จ านวน 12,000 บาท รวมทั้งสิ้น 84,000 บาท 

แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

งบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
    ก. เงินกู้ภายในประเทศ   
    ข. เงินกู้ต่างประเทศ   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   
    ก. เงินทุนสนับสนุนภารกิจของ    
กรมศุลกากร 

1,963,516 ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้น           
ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

    ข. ...   
________ 
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5.1.2 โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 
ของกรมศุลกากร (Succession Plan) 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 
1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม     
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 
1.2 แผนระดับท่ี 2 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ ความสามารถสูง  
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

        แผนการปฏิรูปประเทศ : - 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : - 

 แผนความม่ันคงแห่งชาติ : - 
 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

   มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง : - 
   ความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
  เรื่องท่ี 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร 
  แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ......................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
 ชื่อ-นามสกุล :  นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  100442@customs.go.th 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
 โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-7094 
 โทรสาร :   0 2667 6292 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
 ชื่อ-นามสกุล :  นายเอกรินทร์  ผดุงทรัพย์ถาวร 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  106545@customs.go.th 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
 โทรศัพท์ :   0 2667 7000 ต่อ 20-6375 
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ  :   กันยายน 2564 

3.2 รายละเอียดโครงการ 

 1) หลักการและเหตุผล :  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลก าลังคนที่จะสูญเสียไปจากกรมศุลกากร อันเป็นผลจากการเกษียณ 

อายุราชการในแต่ละปีพบว่ากรมศุลกากรจะมีการสูญเสียข้าราชการในต าแหน่งส าคัญๆ ทั้งต าแหน่ง
ประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของกรมฯ รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการสูญหายขององค์ความรู้และประสบการณ์ในงาน
ศุลกากร ดังนั้น กรมศุลกากรจึงได้เข้าร่วมโครงการวางแผนบริหารก าลังคนเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการพลเรือน (Aging) กับส านักงาน ก.พ. และอาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
ทรัพยากรบุคคลจากภายนอก ในการจัดท าแผนปฏิบัติการระยะ ๓ - ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ตาม
มาตรการเตรียมการ เพ่ือรองรับการสูญเสียก าลังคนเนื่องจากการเกษียณอายุ สนับสนุนให้ส่วนราชการ
ด าเนินการวางแผนบริหารก าลังคนตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การบริหารก าลังคนภาครัฐ 
เพ่ือเตรียมการสรรหาและพัฒนาบุคลากร เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุ ส าหรับเตรียม
บุคลากรให้มีความพร้อมในการด ารงต าแหน่ง กรมศุลกากรจึงต้องให้ความส าคัญในการเตรียม 
ความพร้อมก าลังคนทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ
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และความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดแผนการสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติ
ราชการ (Succession Planning) เพ่ือก าหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้องค์กรมีก าลังคนคุณภาพสามารถบริหารและด าเนินการ 
ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเป็นการป้องกันไม่ให้
ประสบการณ์และองค์ความรู้ในงานศุลกากรที่มีอยู่ในตัวบุคลากรต าแหน่งส าคัญเหล่านั้นหายไป 
จากระบบ เนื่องจากไม่มีการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนให้บุคลากรรุ่นต่อ ๆ ไป สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสู ง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ เพ่ือขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์และสนับสนุนการเป็นประเทศไทย 4.0 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร ได้เก็บข้อมูลโครงสร้างอายุข้าราชการของกรมศุลกากร 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕7 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน 
ด้านทรัพยากรบุคคล ประกอบกับหนังสือเวียน ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
ก าหนดแนวทางการมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งประเภท
อ านวยการ จึงเป็นแนวคิดการน าโครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพ่ือความต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan) มาด าเนินการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะของบุคลากร ส าหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานวิชาการ 
โดยในระยะแรกของโครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2562 ได้ด าเนินการโดยก าหนด
ต าแหน่งเป้าหมายเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ในหน่วยงานวิชาการ ซึ่งได้
ด าเนินการก าหนดรูปแบบ วิธีการ หลักเกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติผู้สมัคร รวมทั้งด าเนินการ
รับสมัครบุคลากรเพ่ือรับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ แต่ไม่มีบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการ และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพ่ือทบทวนแนวทางการ
ด าเนินโครงการ เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานวิชาการ โดยพิจารณาการก าหนดหน่วยงานและ
ต าแหน่งเป้าหมาย และแนวทางการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ น าเสนอกรมศุลกากรพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ                   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล จะได้
ด าเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องในขั้นตอนของการด าเนินกระบวนการคัด เลือกบุคลากรเข้าสู่
โครงการฯ การก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ และ
วิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการในการพัฒนา (Training Need Analysis) ของผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ ต่อไป 

 2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือก าหนดแนวทางและด าเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ทักษะ และความ

เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานวิชาการ 
- เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการในหน่วยงานให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสูง เหมาะสม       

ต่อภาวะผู้น าของหน่วยงาน 
- เพ่ือดึงดูด รักษา และจูงใจให้ข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการพัฒนา 

ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อกรมศุลกากร 
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 3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

- มีแนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ และแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะ
และศักยภาพของบุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีความรู้  ทักษะ และความเชี่ยวชาญ 
ในการปฏิบัติงาน 

- มีการด าเนินกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
- กรมศุลกากรมีกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพที่เหมาะสมและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

ในต าแหน่งที่สูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพ ยึดมั่นคุณธรรม 
- บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน 
- กรมศุลกากรสามารถบริหารราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่องและ 

มีประสิทธิภาพ 
- องค์ความรู้และประสบการณ์ด้านศุลกากรได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดไว้ในองค์กร  

ไม่สูญหายไปกับการเกษียณอายุราชการ 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด : 
- กรมศุลกากรมีข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ ได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมที่จะด ารง

ต าแหน่งหลักที่ส าคัญ 
- กรมศุลกากรมีข้าราชการในหน่วยงานที่มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะสูง เหมาะสมต่อภาวะผู้น า 
- กรมศุลกากรสามารถรักษา และจูงใจให้ข้าราชการที่มีความรู้ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น

ประโยชน์ต่อกรมศุลกากร 

   ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
-  มีการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการก าหนดแนวทางการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ 
2 มีการด าเนินการกระบวนการคัดเลือกตามแนวทางที่ก าหนด 
3 มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ 

น าเสนอคณะกรรมการโครงการฯ พิจารณา 
4 มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ 
5 มีการก าหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ 
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จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ/
กรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ...กรมศุลกากร…………………………………………………………………………………………………… 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : กรุงเทพมหานคร  

ส่วนที่ 4 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. ก าหนดแนวทางการคัดเลือกบุคลากร
เข้าสู่โครงการฯ 

           
 
 

 

2. ด าเนินการกระบวนการคัดเลือกตาม
แนวทางที่ก าหนด 

            

3. ก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ 
น าเสนอคณะกรรมการโครงการฯ พิจารณา 

            

4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 
เข้าสู่โครงการฯ 

            

5. ก าหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

 
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

____________________ 
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5.1.3 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
  มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  

4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา 
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความสามารถสูง มีทักษะ 
การคิด วิเคราะห์ และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
เป้าหมายที่ 4 จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา และรักษาซึ่งก าลังคน  
ที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการท างานอย่างเป็นมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัยและเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนงานที่ 3 สนับสนุนให้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน การบริการ
ประชาชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
     กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์

และน าเสนอข้อมูล และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :   - 

 แผนความม่ันคงแห่งชาติ : -     
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1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :  
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ 
และบุคลากรภาครัฐ 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)  - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 100442@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  -  
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-7094  
โทรสาร :  0 2667 6292   

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี บุญศรี  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  103246@customs.go.th      
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   - 
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-5804   
โทรสาร :  0 2667 6292    
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2564 
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3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้ยึดคน 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยพัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม ซึ่งทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่ง 
ในการขับเคลื่อนภารกิจให้สามารถตอบสนองนโยบายและแผนระดับชาติ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ในการเป็นองค์กร
ที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย และเชื่อมโยงการค้าโลก 
ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งองค์ความรู้ด้านศุลกากร 
และองค์ความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศที่ส าคัญในงานศุลกากร เพื่ออ านวยความสะดวกทางศุลกากรให้แก่ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ให้ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล ตามแผน
ปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้ก าหนดประเด็นปฏิรูปในการจัดองค์กรภาครัฐ 
ให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล ส่งเสริมให้มีการน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานและการด าเนินงานทางศุลกากร ดังนั้น องค์กรต้องหันมาให้ความส าคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากร   
ที่สอดคล้องตามระดับต าแหน่งและความจ าเป็นของหน่วยงานภายในกรมศุลกากร รวมทั้งพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในการรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งงาน
อย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง พร้อมทั้งสามารถ น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม 
ของบุคลากรกรมศุลกากร ตามแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องตามระดับต าแหน่งและความจ าเป็นของหน่วยงาน
ภายในกรมศุลกากร ตามแนวคิดเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) และหลักการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency - Based Development) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้
และทักษะด้านงานศุลกากร ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัล การบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล โดยด าเนินการ
พัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
ที่วางไว้ 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรที่เข้ารับการบรรจุใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติราชการ ความรู้เฉพาะด้านในงานศุลกากรในการปฏิบัติงาน  
- เพ่ือพัฒนาบุคลากรกรมศุลกากรให้มีความรู้  ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในงาน 

เฉพาะด้านศุลกากร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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- เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และนวัตกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ 
การน าเสนอข้อมูล 

- เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของกรมศุลกากร ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่ส าคัญในงานศุลกากรที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องนโยบายกระทรวงการคลังในการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสินค้า ด้านการป้องกันและปราบปราม
การกระท าความผิดด้านศุลกากร 

- เพ่ือสนับสนุนให้กรมศุลกากรมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการบริหารราชการ การวางแผนงาน
และการปฏิบัติงานในการให้บริการตามภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- มีการด าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร   

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- บุคลากรของกรมศุลกากรมีความรู้  ทักษะ สมรรถนะที่ เพียงพอ  สามารถปฏิบัติงานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุยุทธศาสตร์ที่วางไว้  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- บุคลากรของกรมศุลกากรมีความรู้  ทักษะ สมรรถนะที่ เพียงพอ  สามารถปฏิบัติงานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ  
- ร้อยละ 70 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอนด าเนินการ
ตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการส ารวจและวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนา 
2 มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร ให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ  

และสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
3 มีการก าหนดรายละเอียดการด าเนินการและกลุ่มเป้าหมาย 
4 มีการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางท่ีก าหนด 
5 ประเมินผลและรายงานผลการจัดฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร  

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : บุคลากรของกรมศุลกากร กรมศุลกากร ผู้รับบริการ 
 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร 
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4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. ส ารวจและวิเคราะห์ความจ าเป็น 
ในการพัฒนา  

            

2. ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
ให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

            

3. ก าหนดรายละเอียดการด าเนินการ
และกลุ่มเป้าหมาย 

            

4. ด าเนินการพัฒนาตามแนวทาง 
ที่ก าหนด 

            

5. ประเมินผลและรายงานผล  
การจัดฝึกอบรม ในแต่ละหลักสูตร 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5,776,000 บาท 

 
แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง 5,776,000  
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับงบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
    ก. เงินกู้ภายในประเทศ   
    ข. เงินกู้ต่างประเทศ   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   

_________________ 
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5.2.1 โครงการนวัตกรรมเราท าได้ (Innovation We Can) 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   

ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ 
 แผนย่อย แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง  
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน  
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ       
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 

1.1 พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐานทันสมัยและเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล  
กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ   
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ    

- พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับงานพ้ืนฐานของหน่วยงาน เช่น งานสารบรรณ 
งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เป็นต้น 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :    - 

 แผนความม่ันคงแห่งชาติ :    - 
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1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :    - 

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :    - 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 สร้างนวัตกรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : คณะท างานด าเนินการนวัตกรรมของกรมศุลกากร 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : - 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ......................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  
ชื่อ-นามสกุล : ทปษ. กิตติ สุทธิสัมพันธ์  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  -     
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   - 
โทรศัพท์ :  0 2667 7000 
โทรสาร :  -  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : . นางสาวอรนุช  ขาวเมืองน้อย  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :    oranuch_ch@customs.go.th.                                                                                                         
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   -  
โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-7030 
โทรสาร :  - 

 
ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :    ตุลาคม 2563 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :     กันยายน 2564 
 
 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
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1) หลักการและเหตุผล :  

เพ่ือรองรับต่อยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ 
และนวัตกรรม ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุข 
ของประชาชนเป็นหลัก (Better Governance, Happier Citizens) ระบบราชการไทยต้องปฏิรูปขนาน
ใหญ่เพ่ือให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยภาครัฐต้องเปิดกว้าง
และเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-
Centric Government) และมี ขี ดสมรรถนะสู งและทั นสมั ย  (Smart and High Performance 
Government) และเพ่ือจะท าให้ระบบราชการไทยก้าวเข้าสู่สภาวะดังกล่าวได้ จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัย
ส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ ปัจจัยประการแรก คือ การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ  
ในสังคม (Collaboration) เพ่ือเป็นการยกระดับการท างานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน 
(Coordination) หรือการท างานด้วยกัน (Cooperation) โดยการจัดให้มีการวางแผนเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันมีการระดมและน าเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปัน 
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลส าเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน  
เพ่ือพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มี  
ภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถด าเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยล าพังอีกต่อไป ปัจจัยประการที่สอง  
การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) หรือการคิดค้นและแสวงหาแนวทาง หรือวิธีการใหม่ๆ  
เพ่ือให้เกิดผลกระทบขนาดใหญ่พอที่จะท าให้เกิดการปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะ 
และนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองปัญหาความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพอันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยรูปแบบ
ห้องปฏิบัติการ (GovLab/Public Sector Innovation Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) ในลักษะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกนึก
คิด (Empathize and Define) ก่อนจะใช้ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลายๆ ด้านมาสร้างไอเดีย 
(Ideate) พัฒนาต้นแบบ(Prototype) ท าการทดสอบปฏิบัติจริง (Test) และขยายผลต่อไป หรือเป็นการ
น าเอาศาสตร์พระราชาว่าด้วย “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เข้ามาประยุกต์ใช้นั่นเอง และปัจจัยประการ 
ที่สาม คือ การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) ซึ่งเป็นการผสมผสานกันของการ
จัดเก็บและประมวลข้อมูลผ่าน Cloud Computing อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน (Smartphone)  
และเครื่องมือการท างานร่วมกัน (Collaboration Tool) เช่น Google Doc, Skype และ Team viewer 
เป็นต้น ท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่างทันทีทันใดไม่ว่าจะอยู่ที่ใด และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล 
อันสลับซับซ้อนต่างๆ ได้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน เกิดผลกระทบอย่างสูงและมีความ
คาดหวังต่อการให้บริการของทางราชการที่จะต้องด าเนินการในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุก
ช่องทางได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและประหยัด  

 นอกจากนั้นแล้ว ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (PublicEntrepreneurship) 
เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยท าให้สามารถแสดง
บทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพ่ือสร้างคุณค่า (Public Value) และ
ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนด้วย 
 จากบริบทข้างต้น กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
อากรจากการน าสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก และการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด 
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ทางศุลกากร โดยด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร และกฎหมายอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรต่อกระทรวง การส่งเสริมสนับสนุน  
การผลิตและการส่งออก การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน จึงเห็นควรจัดให้  
มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  ในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ ได้มาตรฐานสากล  
เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของประชาชน
และภาคธุรกิจ โดยแนวทางหนึ่งที่สามารถน ากรมศุลกากรไปสู่เป้าหมายดังกล่าว คือ การพัฒนากรม
ศุลกากรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization: LO) ผ่านกลไกการสร้างสรรค์
นวัตกรรมในองค์การ 

ด้วยเหตุดังกล่าวแผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร กลยุทธ์ที่  5.2  
สร้างนวัตกรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงก าหนดให้มี “โครงการนวัตกรรมเราท าได้ (Innovation 
We Can)” เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้กรมศุลกากรมีบรรยากาศที่ เอ้ือต่อการพัฒนาองค์ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร อันจะน าไปสู่การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันจนสามารถพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการทางศุลกากรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  
รวมถึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นสามารถพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ซึ่ งจะส่งผลต่อเนื่องไปยั งประชาชนและภาคธุรกิจซึ่ งเป็นผู้ รับบริการ ท าให้ความต้องการ 
และความคาดหวังของประชาชนและภาคธุรกิจได้รับการตอบสนองและมีความพึงพอใจในคุณภาพ 
การให้บริการ ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือในการท างานของกรมศุลกากรอีกด้วย 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกรมศุลกากร 
- เพ่ือให้มีผลงานนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการบรรลุภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

มีข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือการปฏิบัติงานหรือการให้บริการด้านศุลกากร 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
มีการน าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
ด้านศุลกากรไปสู่การปฏิบัติ 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพ่ิมสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน 

ไดบ้รรลุ  ตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของกรมศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
- การด าเนินงานของกรมศุลกากรมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและโปร่งใสมากขึ้น 
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมศุลกากรเพ่ิมสูงขึ้น   
 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
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- รายงานผลการด าเนินการมาตรการ/แนวทางการเสริมสร้างบรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรม 
แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
การด าเนินงานตามเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ 1 ของแผนปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (ผลการทบทวน
แนวทางหรือมาตรการเสริมสร้างบรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ) 

3 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ 1 และ 2 ของแผนปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (ผลการ
ด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการเสริมสร้างบรรยากาศและปลูกฝัง
วัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ) 

5 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ 1, 2,3 และ 4 ของแผนปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
(รายงานผลการด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการเสริมสร้างบรรยากาศ
และปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ) 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากร และผู้ใช้บริการกรมศุลกากร  

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………กรมศุลกากร…………………………………………………………………………….. 

 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. ทบทวนแนวทาง 
หรือมาตรการ 
เพ่ือการเสริมสร้าง
บรรยากาศและปลูกฝัง
วัฒนธรรมแห่ง 
การสร้างสรรค์
นวัตกรรมในองค์การ 
 

            

2. ด าเนินการตาม
แนวทางหรือมาตรการ
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เพ่ือการเสริมสร้าง
บรรยากาศและ 
ปลูกฝังวัฒนธรรม 
แห่งการสร้างสรรค์
นวัตกรรมในองค์การ 
3. ประสานงาน 
และสนับสนุน 
การด าเนินการตาม
แนวทางหรือมาตรการ 
เพ่ือการเสริมสร้าง
บรรยากาศและปลูกฝัง
วัฒนธรรมแห่ง 
การสร้างสรรค์
นวัตกรรมในองค์การ 

            

4. จัดท ารายงานผล
การด าเนินการตาม
แนวทางหรือมาตรการ
เพ่ือการเสริมสร้าง
บรรยากาศและปลูกฝัง
วัฒนธรรมแห่ง 
การสร้างสรรค์
นวัตกรรมในองค์การ 

            

 
 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

ประมาณการค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 800,000 บาท 

แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

งบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน 800,000  
3. เงินกู้   
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   
    ก. ...   
    ข. ...   

_________________ 
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5.3.๑ โครงการศุลกากรคุณธรรม 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต                

1.2 แผนระดับท่ี 2 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
ใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่  4 ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่ เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง 
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคน
ภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 

แผนงานที่ 4 สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์ส าหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
ยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง 
- จัดหลักสูตรผู้น าคุณธรรมที่เป็นตัวอย่าง 
- จัดกิจกรรมที่เน้น การเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรม ที่เป็นรูปธรรม 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ด้านการป้องปราม 
กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลย 
ไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา  

- ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity) โดยเน้นความซื่อตรง  
ต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์สุจริต วิริยะอุตสาหะ ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างดีที่สุด)  
และซื่อตรงต่อประชาชน 
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กลยุทธ์ที่  5 ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ ได้รับโดยไม่ค านึงถึง 
อามิสสินจ้าง  

- หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องปลุกจิตส านึก จิตบริการให้กับเจ้าพนักงานของรัฐ 
และเน้นย้ าให้ตระหนักว่า งานบริการประชาชนเป็นหน้าที่ 
- ให้ทุกหน่วยงานของรัฐประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย  

3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :     - 

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :     - 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.๓ เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ:  กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
1)  ภายใต้แผนงาน :   - 

 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)              - ไม่มี - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์                                               
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  100442@customs.go.th                                                                                            
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   -  
โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-7094                                                                                      
โทรสาร :  0 2667 6292                                                                                       

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวิสูตร  สงิห์สง่า        
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  106018@customs.go.th                                        
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   - 
โทรศัพท์ :    0 2667 7000 ต่อ 20-7788                                                                                      
โทรสาร :     0 2667 6919         
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ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม  2563 

วันที่สิ้นสุดโครงการ :    กันยายน 2564            

3.2 รายละเอียดโครงการ 

1) หลักการและเหตุผล :  
ด้วยค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาลก าหนดยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) ซึ่งเป็นไปตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 
Against Corruption C.C. 2003) (UNCAC 2003) ในส่วนราชการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ได้ให้นโยบายว่ากระทรวงการคลังจะเป็นกระทรวงที่ปลอดจากการทุจริต  
เป็นกระทรวงแรก โดยมอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นกรมน าร่องในการสร้างความโปร่งใส ปราศจาก
การทุจริตประพฤติมิชอบ ในการนี้อธิบดีกรมศุลกากร ได้มอบหมายให้ส านักทรัพยากรบุคคล เป็นเจ้าภาพ
ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้างมาตรการลดปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในกรมศุลกากร 

 กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 17 (5) การด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวล
จริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2562 ได้ด าเนินโครงการศุลกากรคุณธรรม ตามแนวทางการสร้างองค์กรคุณธรรม  
ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ทั้ งนี้ การด าเนินโครงการศุลกากร
คุณธรรม ประจ าปี 2563 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินกิจกรรมให้มีความสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ และเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องตามแนวทางการสร้างองค์กรคุณธรรมดังกล่าว  

2) วัตถุประสงค์ : 
- เพ่ือสร้างการรับรู้มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านองค์กรคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในทุกระดับ 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัยและความถูกต้อง โดยยึด
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง  

- เพ่ือขับเคลื่อนหน่วยงานของกรมศุลกากรให้ด าเนินกิจกรรมภายใต้แนวทางองค์กรศุลกากรคุณธรรม 
- เพ่ือยกระดับการยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม ในด้านความโปร่งใส  
ในการให้บริการ 
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3) เป้าหมาย 

  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :   
กรมศุลกากรมีคู่มือ “การด าเนินงานองค์กรศุลกากรคุณธรรม” เพ่ือเป็นการเผยแพร่แนวทาง 
การขับเคลื่อนองค์กรศุลกากรคุณธรรม    

ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมศุลกากร รับรู้มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านองค์กร
ศุลกากรคุณธรรมในทิศทางเดียวกัน 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมให้การยอมรับด้านความโปร่งใสในการให้บริการ  
ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ เสนอกรมฯ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ระดับ
คะแนน 

ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ด าเนินการขออนุมัติโครงการฯ 
2 ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานให้ทุกส่วนราชการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

โครงการ 
3 ส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากรด าเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมตาม  คู่ มือ 

“ศุลกากรคุณธรรม” พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานรอบที่ 1 (ตุลาคม 2563 – 
มีนาคม 2564) และรอบที่ 2 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 

4 ด าเนินการประเมิน คัดเลือก และประกาศยกย่องส่วนราชการที่มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางศุลกากรคุณธรรม 

5 สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ เสนอกรมฯ  

 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการน าเข้า - ส่งออกสินค้า/ประชาชน 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
       อ่ืนๆ              - ไม่มี - 

 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ส่วนราชการทุกแห่งของกรมศุลกากร 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริม
จริยธรรม กบท. ด าเนินการ 
ขออนุมัติโครงการฯ 

            

2. กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริม
จริยธรรม กบท. จัดท าหนังสือ
ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงานให้ทุกส่วนราชการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการ 

            

3. ส่วนราชการในสังกัดกรม
ศุลกากรด าเนินกิจกรรมองค์กร
คุณธรรมตาม คู่มือ “ศุลกากร
คุณธรรม” พร้อมทั้งรายงานผล
การด าเนินงานรอบที่ 1 (ตุลาคม 
2563 – มีนาคม 2564)  
และรอบที่ 2 (เมษายน 2564 – 
กันยายน 2564) 

            

4. กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริม
จริยธรรม กบท. จัดท าหนังสือ
แจ้งการประเมิน คัดเลือก  
และประกาศยกย่องส่วนราชการ 
ที่มคีวามพร้อมสามารถด าเนิน
กิจกรรมตามแนวทางศุลกากร
คุณธรรม 

            

5. กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริม
จริยธรรม กบท.สรุปผล 
การด าเนินงานโครงการฯ  
เสนอกรมฯ  

            

 
 

ส่วนที่ 5 งบประมาณ 
 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
_________________ 
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                       5.3.2 โครงการปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
                            เพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ : . 
             ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                   เป้าหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                        4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 แผนระดับท่ี 2  
           แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
                     ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                    เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                        แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                        เป้าหมายแผนย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
                             แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี 
                             ความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
 แผนการปฏิรูปประเทศ :   
                   ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
                   เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ด้านการป้องปราม  
                         กลยุทธ์ที่ 1 ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit  
                         System) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง”  
                         - ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนให้ข้าราชการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ                  

พอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวิต  
         แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : -  
 แผนความม่ันคงแห่งชาติ : -           

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  -  
 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :  -  

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.๓ เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
 
 

 



 

201 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน  
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) .................................................................................................. 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  
ชื่อ-นามสกุล : นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 100442@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-7094  
โทรสาร :  ..........................................................................   

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสูตร สิงห์สง่า 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 106018@customs.go.th    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 
โทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ 20-7788    
โทรสาร :  0 2667 6919   
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม 2563  
           วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2564 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

      ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาล
ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean 
Thailand) ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention Against Corruption C.C. 2003) (UNCAC 2003) ประกอบกับนโยบาย
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ของนายกรัฐมนตรีที่มีเป้าประสงค์ให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต 
(Corruption Perception Index: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
        กรมศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นประตูการค้า เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้ให้ความส าคัญ 
เป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการท า งาน เพ่ือเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้
ผู้ประกอบการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาและลดต้นทุน โดยด าเนินการ
ควบคู่กับปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ตามกรอบวินัยข้าราชการและประมวลจริยธรรมประกอบกับ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ 
มีหน้าที่ในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ  
พลเรือนสามัญเพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิตและมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
       กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้ก าหนดให้มี “โครงการปลุก
จิตส านึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพ่ือการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ” 
เพ่ือเป็นการปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม และการหล่อหลอมความรู้สึก 
ในความรักความผูกพันในผลประโยชน์ของชาติ ส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาที่ดีงามโดยใช้กิจกรรมทางศาสนาเข้ามากล่อมเกลาจิตใจ อันจะน าไปสู่การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยมีโครงการย่อย ดังนี้ 
       - โครงการ คิดดี ท าดี ศุลกากรท าได ้
       - โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 
       - โครงการพระบรมราโชวาท คติธรรมและค าสอน 
       - โครงการสนับสนุนบุคลากรที่ขออนุญาตลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขออนุญาตลา 
         ไปประกอบพิธีฮัจย์ 
       - โครงการความดีที่ฝากไว้ 
2) วัตถุประสงค์ :  

       1 เพ่ือเสริมสร้างและปลุกจิตส านึกให้บุคลากรของกรมศุลกากรปฏิบัติราชการและปฏิบัติตน 
          ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ 
       2 เพ่ือให้บุคลากรของศุลกากรมีการประเมินตนเอง (Integrity Self-Assessment) เป็นระยะ 
          มีการตรวจสอบและประเมินด้านสมรรถภาพและการบริการที่เหมาะสม เพ่ือช่วยเสริมสร้าง 
          มาตรฐานด้านการปฏิบัติหน้าที่ท่ีดีและเป็นมืออาชีพ 
       3 เพ่ือให้บุคลากรน้อมน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติ 
          หน้าที่ราชการ 
       4 เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้และสืบสานพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส และยึดเป็นหลักในการ 
          ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
       5 เพ่ือเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นหลักในการท างานของข้าราชการที่จะเกษียณอายุ 
           ราชการให้ได้รับการถ่ายทอดและส่งต่อไปยังบุคลากรของกรมศุลกากรที่ยังคงปฏิบัติราชการต่อไป 
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3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัย 
และความถูกต้อง ส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ดีงามโดยใช้
กิจกรรมทางศาสนาเข้ามากล่อมเกลาจิตใจ อันจะน าไปสู่การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมศุลกากร ได้รับการพัฒนาจิตใจตามหลัก
จริยธรรมทางศาสนาตามความเชื่อและปรัชญาที่ดีงาม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รักษาวินัย และความถูกต้องโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง  

ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
บุคลากรของกรมศุลกากร สามารถน้อมน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการของกรมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และเป็นธรรม            

ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
              ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
              - รายงานประเมินผลการด าเนินโครงการเสนอกรมฯ 

          เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ด าเนินการขออนุมัติด าเนินโครงการปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล เพ่ือการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินโครงการและแจ้งเวียน 
ให้ทุกส่วนราชการสังกัดกรมศุลกากรทราบตามระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

3 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการย่อย 
4 มีการสรุป วิเคราะห์ กิจกรรมโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5 สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการเสนอกรมฯ  

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการส่งออก - น าเข้าสินค้า/ประชาชน 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ส่วนราชการทุกแห่งของกรมศุลกากร  
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
ปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล เพ่ือการป้องกันการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

            

2. ประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินโครงการและ 
แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการสังกัด 
กรมศุลกากรทราบตามระยะเวลา 
ในการจัดกิจกรรม 

            

3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการย่อย 
  - โครงการ คิดดี ท าดี ศุลกากรท าได้ 
  - โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม 
    วันธรรมสวนะ 
  - โครงการพระบรมราโชวาท 
    คติธรรมและค าสอน 
  - โครงการสนับสนุนบุคลากร 
    ที่ขออนุญาตลาอุปสมบทใน 
    พระพุทธศาสนา หรือขออนุญาต 
    ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
  - โครงการความดีที่ฝากไว้ 

            

4. สรุป วเิคราะห์ กิจกรรมโครงการ 
    ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

            

5. สรุปและประเมินผลการด าเนิน 
    โครงการเสนอกรมฯ 

            

 
 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 75,000 บาท 
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แหล่งเงิน  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

งบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน 75,000  
3. เงินกู้   
    ก. เงินกู้ภายในประเทศ   
    ข. เงินกู้ต่างประเทศ   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   
    ก. ...   
    ข. ...   

_________________ 
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5.3.๓ โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.6  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต                

1.2 แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็น (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ 

แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน  
เป้าหมายแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น    

แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน 

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
ใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

แผนการปฏิรูปประเทศ : .  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 ด้านการปราบปราม (1) 
กลยุทธ์ที่ 4 ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและหน่วยงานตรวจสอบของรัฐ 
ในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยลดการกระท าความผิดวินัยด้วยการ
เฝ้าระวังจากทุกภาคส่วน และมีกลไกรองรับการรวมตัวของภาคประชาชน   

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 ด้านการปราบปราม (1) 
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสเมื่อพบ

เห็นการกระท าทุจริตในทุกช่องทาง รวมทั้งการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่ไม่ท าตามอ านาจ
หน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม (1) 

กลยุทธ์ที่ 4 ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อ านาจรัฐที่ได้รับมอบ 
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- ให้หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติอย่างเคร่งครัด 
เป้าหมาย ก ากับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติอย่าง
เคร่งครัด หากมีข้อร้องเรียนจากประชาชน ผู้รับบริการต้องด าเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขโดยเร็วและพิจารณาลงทัณฑ์ทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นทันท ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : - 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ : - 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  - 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  - 

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :  - 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.๓ เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ:  กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
1)  ภายใต้แผนงาน :   - 

 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)            

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์                                               
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  100442@customs.go.th                                                                                            
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   -  
โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-7094                                                                                      
โทรสาร :   0 2667 6292                                                                                       

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิสิทธิ์ ไชยหาญ      
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 107140@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : aphisit.c@hotmail.com 
โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ตอ่ 20-6343 
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ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :   ตุลาคม 256๓ 
          วันที่สิ้นสุดโครงการ :    กันยายน 256๔ 

3.2 รายละเอียดโครงการ 

1) หลักการและเหตุผล :  
กรมศุลกากรมีอ านาจหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรจากการน าเข้าและส่งออกสินค้าระหว่าง

ประเทศ และปกป้องสังคมจากภัยคุกคามและการก่อการร้ายระหว่างประเทศ การที่กรมศุลกากร
ด าเนินพิธีการศุลกากรแก่ผู้รับบริการ ตลอดจนตรวจสอบ จับกุม และด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิด 
โดยมีอ านาจพิเศษบางประการ เช่น การเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากร การระงับคดีบางประเภทได้โดยมิต้องฟ้องศาล ภารกิจดังกล่าวอาจท าให้ผู้รับบริการได้รับ
ผลกระทบ จนสร้างความไม่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ หรืออาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
การให้บริการขององค์กร ทั้งในด้านความเชื่อมั่น ความโปร่งใส ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติราชการ ส่งผลให้มกีารร้องเรียนกลับมายังกรมศุลกากร  

ดังนั้น เพ่ือแสดงให้เห็นว่ากรมศุลกากรมีระบบการบริหารที่ดี กคจ. จึงต้องมีกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียนที่ชัดเจน รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบเพ่ือจัดการกับข้อร้องเรียนตามกระบวนการจัดการ 
ที่ก าหนดไว้ พร้อมแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที การด าเนินงานของฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กคจ. มุ่งเน้นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับกรมศุลกากร ด้วยการสร้างระบบที่เข้าถึงได้ง่าย เพ่ือให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อกับ กคจ. ในการเสนอเรื่องราวร้องเรียน แจ้งเบาะแส
การกระท าผิดกฎหมายศุลกากร ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และความประพฤติของเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าติชมได้ด้วยตนเอง หรือผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร 
และทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการประชาชนที่มีความรวดเร็ว สามารถให้บริการได้
ตลอดเวลา  

อย่างไรก็ดี ช่องทางที่การติดต่อที่หลากหลาย ประชาชนสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก  
อาจท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และยากต่อการติดตามขอทราบผลการด าเนินการ ในด้าน  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่กระจัดกระจายดังกล่าว ท าให้ยากต่อการรวบรวม  
เพ่ือน ามาสรุป วิเคราะห์ ขยายผลเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กคจ.  
จึงเห็นควรให้มีการจัดท าโครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมข้อมูลที่น าเข้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ในแหล่ง
เดียวกัน มีพ้ืนที่การจัดเก็บที่กว้างขวาง มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ สามารถสืบค้นหรือเรียกกลับมาใช้ได้
ใหม่ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเรื่องราวที่เสนอจะได้รับการพิจารณา และแจ้งผลให้
ทราบภายในเวลาอันสมควร รวมทั้งน าข้อมูลของการร้องเรียนไปวิเคราะห์ ประมวลผล ต่อยอดความรู้
เพ่ือปรับปรุงการให้บริการตลอดทั้งวางมาตรการ ป้องกันการเกิดข้อร้องเรียน และป้องกันการเกิด
ข้อผิดพลาดซ้ า การด าเนินการภายใต้โครงการนี้ มีเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งได้ก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  (Citizen 
Centered)  
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2) วัตถุประสงค์ :  
มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ที่เป็นระบบด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน  
การท างาน วางมาตรการและแก้ปัญหาในเชิงรุก 

3) เป้าหมาย 
ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :   

- มีระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมศุลกากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
มาสนับสนุนการจัดการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์  

- มีระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมศุลกากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ที่เข้าถึงได้ง่าย มีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความถนัดและความสามารถในการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้ร้องเรียน 

- มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ทีช่ัดเจนและเข้าใจง่าย 
- เผยแพร่มาตรฐาน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ต่อสาธารณะ 
- สามารถสนองกลับต่อเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ได้ทันที   
- มีระบบติดตาม ขั้นตอน ความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว 
- มีผลการร้องเรียนมาประมวลผล รวบรวมสถิติ วิเคราะห์สาเหตุ หาแนวทางการปรับปรุง  

วางมาตรการป้องกันเพื่อแก้ปัญหาในเชิงรุก เพ่ือลดอัตราข้อร้องเรียนที่พบบ่อย หรือร้องเรียนซ้ า 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
มีการด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนได้รวดเร็ว ผู้ร้องเรียนมีความเชื่อมั่นและความ
พึงพอใจต่อระบบการจัดการข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ของหน่วยงาน 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- ด้านการปฏิบัติงาน : เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์  

ด้วยประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถลดปัญหา 
ความซ้ าซ้อนของข้อมูลที่มาจากช่องทางการร้องเรียนและร้องทุกข์หลายๆ ช่องทาง  
มีฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในที่เดียวกัน สืบค้นและเรียกดูได้ง่าย เพ่ือน ามาใช้รวบรวม จัดท า
รายงาน วิเคราะห์ ต่อยอดการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ได้ต่อไป 

- ด้านประชาชน : ประชาชนมีช่องทางในการเสนอเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ ติดตามขั้นตอน 
ความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว 

- ด้านการบังคับใช้กฎหมาย : การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบแบบแผนทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับ
การก ากบัดูแลมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยของข้าราชการพลเรือนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ  : สนับสนุนการปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ให้สอดคล้อง 
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546  
แผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของส่วนราชการทั้งปวงที่มุ่งเสริมสร้างให้ภาครัฐมีวัฒนธรรม
การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ปลอดการทุจริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศ  
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  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ  
- มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
- จ านวนผู้ใช้ระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมศุลกากร  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของจ านวนเรื่องรับเข้าท้ังหมดต่อปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 -5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 

ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 
1 วิเคราะห์และออกเเบบระบบงาน 
2 เสนอแนวทางพัฒนาระบบฯ 
3 ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบ 
4 จัดท าคู่มือและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ 
5 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ฯ 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ :  
- ผู้ร้องเรียน ที่ส่งข้อมูลมาตามช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ที่ กคจ. ก าหนด 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติหน้าที่จัดการเรื่อง

ร้องเรียน และน าข้อมูลจากระบบมาใช้วิเคราะห์และสังเคราะห์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
       อ่ืนๆ              - ไม่มี -  
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ :  
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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. วิเคราะห์และออกแบบระบบฯ             

2. เสนอแนวทางพัฒนาระบบฯ             

3. ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบ 

            

4. จัดท าคู่มือและให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ 

            

5. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ             
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ส่วนที่ 5 งบประมาณ 
 

- อยู่ในระหว่างการร่างเสนอขออนุมัติงบประมาณ - 
______________________ 
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5.3.4 โครงการเสริมสร้างเครื่องมือส าหรับการด าเนินการทางวินัย 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต                

1.2 แผนระดับท่ี 2 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  - 

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
ใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

 แผนการปฏิรูปประเทศ : - 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :  - 
 แผนความม่ันคงแห่งชาติ :  - 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : - 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง : - 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.๓ เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : .............................................................................................................. ................... 
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ......................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  100442@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) : - 
โทรศัพท์ :   0 2667 7000 ต่อ 20-7094 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวอภิษฐา วงศ์วานิช 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  apittha_wo@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  wong.apittha@gmail.com 
โทรศัพท์ :  0 2667 7000 ต่อ 20-4720 
โทรสาร :   0 2667 6930 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
วันที่เริ่มต้นโครงการ :  กรกฎาคม 2562 

  .      วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2565 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

เนื่องด้วยการด าเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด เป็นเรื่องเฉพาะทางด้าน
กฎหมาย อันเป็นการด าเนินการที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง
ต่างๆ โดยผู้ที่เข้ามามีบทบาทในการเป็นคณะกรรมการด าเนินการด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด 
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งต่างๆ อย่างถูกต้อง 
แต่เนื่องจากแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาการพิจารณาการด าเนินการด้านวินัยและความรับ
ผิดทางละเมิดมีอยู่อย่างกระจัดกระจาย เช่น ตัวบทกฎหมายตาม Website ต่างๆ ผู้ที่มีบทบาทในการ
ด าเนินการด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด เช่น คณะกรรมการ อาจเกิดความสับสนในการสืบค้น
ข้อมูลที่จะน ามาใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณากรณีด้านวินัยและกรณีด้านละเมิดได้ จึงควรสร้าง
สร้างระบบฐานข้อมูลที่ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้นและดาวน์โหลดแบบฟอร์มกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องได้สะดวก ทั้งนี้ เพ่ือความถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็วในการด าเนินการ  
ทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด 
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2) วัตถุประสงค์ :  
สร้างระบบฐานข้อมูลที่ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้นและดาวน์โหลดแบบฟอร์มกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยได้โดยสะดวก ทั้งนี้ เพ่ือความถูกต้อง ครบถ้วน 
และรวดเร็วในการด าเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

มีฐานข้อมูลให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้นข้อมูลต่างๆในการด าเนินการทางวินัยและ 
ความรับผิดทางละเมิด ครบถ้วนและอยู่ในแหล่งเดียวกัน  

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
ได้รับความรู้ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เผยแพร่ต่อบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
การพิจารณาและการด าเนินการด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด ของคณะกรรมการ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความสะดวก 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- มีฐานข้อมูลให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้นข้อมูลต่างๆ ในการด าเนินการทางวินัย 

และความรับผิดทางละเมิด 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 มีการแต่งตั้งคณะท างานฯเพ่ือจัดท าข้อมูล 
2 มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านวินัยและละเมิด  

เช่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งต่างๆ เป็นต้น 
3 มีการจัดท าข้อมูลให้เป็นระบบ 
4 บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในระบบฐานข้อมูล 
5 ทบทวนแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : คณะกรรมการด าเนินการทางวินัยและละเมิด รวมถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมภิาค/กลุม่จังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
       อ่ืนๆ               

 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : กรมศุลกากร 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 
 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
___________________________ 

 
 

 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
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.แต่งตั้งคณะท างานฯเพ่ือจัดท า
ข้อมูล 

            

2. คณะท างานฯ รวบรวมข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการ 
ด้านวินัยและละเมิด เช่น กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ค าสั่งต่างๆ เป็นต้น 

            

3.จัดท าข้อมูลให้เป็นระบบ             

4. บันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องลงใน
ระบบฐานข้อมูล 

            

5. ทบทวนแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล 
ในระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย 

            


