เอกสารแนบ 3
ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการภายใต้นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564)
ผลดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย

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

1. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น
โครงการ 5 ระดับ (2 กิจกรรม) (50%)
2. ร่ า งระเบี ย บปฏิ บั ติ ส าหรั บ การตรวจ
ปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray/CCTV, VIS,
LPRs (50%)

รายละเอียดผลดาเนินการ
1. คณะทางานฯ ดาเนินการศึกษาแนวทาง และให้นาคาสั่งตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าหน้ากล้อง CCTV มาสรุป
สาระสาคัญ พร้อมแจ้งเวียนไปยังด่านศุลกากร/สานัก ที่มีเครื่องเอกซเรย์ตั้งอยู่
2. ศึกษาร่างระเบียบปฏิบัติสาหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ X-Ray/CCTV, VIS, LPRs และรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเพื่อจัดทาผลการศึกษาระบบยานพาหนะผ่านแดน (Vehicle Information System: VIS) และระบบตรวจสอบ
ป้ า ยทะเบี ย นยานพาหนะ (License Plate Recognition System: LPRs) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ สั งเกตในการประชุ ม
คณะกรรมการร่างระเบียบปฏิบัติฯ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 อาจทาให้การประชุมดังกล่าว และการดาเนินการ
รับฟังความคิดเห็นเพื่อนาไปปรับปรุงร่างระเบียบฯ เกิดความล่าช้า จึงดาเนินการประชุมด้วยระบบ Video Conference
เช่น โปรแกรม ZOOM, WebEx เป็นต้น
3. จัดทาร่างระเบียบปฏิบัติสาหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ X-Ray/CCTV, VIS, LPRs และรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเพื่อจัดทาผลการศึกษาระบบยานพาหนะผ่านแดน (Vehicle Information System: VIS) และระบบตรวจสอบ
ป้ ายทะเบี ยนยานพาหนะ (License Plate Recognition System: LPRs) เพื่ อเสนอต่ อคณะท างานฯ เพื่ อพิ จารณา
แนวทางร่วมกัน
4. มีการร่วมหารือร่างระเบียบปฏิบัติสาหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ X-Ray/CCTV, VIS, LPRs เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 โดยได้มีการรวบรวมประเด็นและความเห็นต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทาง และมีการแก้ไข
เพิ่มเติม ตัดทอน ร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อหารือร่วมกันอีกครั้ง และรายงานต่อกรมฯ ต่อไป
5. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 อย่างหนัก ทาให้การประชุมร่างระเบียบปฏิบัติสาหรับการ
ตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray /CCTV, VIS, LPRs พร้อมดาเนินการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนาไปปรับปรุงร่าง
ระเบียบปฏิบัติสาหรับการตรวจปล่อยสินค้าเกิดความล่าช้า จึงดาเนินการประชุมร่างระเบียบฯ ด้วยระบบ Video
Conference เช่น โปรแกรม Zoom , Webex และ/หรือดาเนินการประชุมคณะทางานย่อยฯ เพื่อรวบรวมความเห็น
เพื่อใช้เป็นข้อสังเกตในการยกร่างและผลการศึกษาร่างระเบียบปฏิบัติฯ ต่อคณะทางานฯ ต่อไป
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ค่าคะแนน
(ร้อยละ)
ตามค่าเป้าหมาย
(100 คะแนน)

ผลดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย

2. โครงการประสาน
ความร่วมมือด้านการ
บังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากร

1. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น
กิจกรรม หรือขั้นตอนดาเนินการตามที่ระบุ
ในแผนปฏิบัติงาน (20%)
2. มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ ด้ า นการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
จานวน 36 ครั้ง (80%)

3. โครงการระบบคาขอ
ใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อ
นาเข้า-ส่งออกสินค้า
เกษตรแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุด
เดียว ผ่านระบบ NSW

1. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น
โครงการ 5 ระดับ (4 กิจกรรม) (75%)
2. ระบบคาขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนาเข้าส่งออกสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุด
เดียว ผ่านระบบ NSW พัฒนาเสร็จเรียบร้อย
พร้ อ มเชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(25%)

4. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการชาระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยระบบ Bill
Payment

1. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น
โครงการ 5 ระดับ (25%)
2. จานวนเงินและจานวนรายการที่ชาระผ่าน
ระบบ Bill Payment เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (25%)

รายละเอียดผลดาเนินการ
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย รวม 32 ครั้ง ดังนี้
- กับส่วนราชการไทย 11 ครั้ง เกี่ยวกับการตรวจสอบใบอนุญาต ประชุมหารือประเด็นปัญหา ฯลฯ
- กับหน่วยงานต่างประเทศ (ศุลกากรต่างประเทศ UNODC ฯลฯ) จานวน 20 ครั้ง
- ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการตรวจสอบสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา จานวน 1 ครั้ง
ทั้งนี้ เป็นการประสานโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือภายนอก การประชุมผ่านระบบ ZOOM e-mail
บันทึกข้อความ Line และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยตลอดปีงบประมาณ 2564 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
รวมทั้งสิ้น 248 ครั้ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของปีงบประมาณ 2564 ทีก่ าหนดไว้ 36 ครั้ง
1. มีการดาเนินโครงการ 4 กิจกรรม ดังนี้
- พัฒนาระบบคาขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนาเข้า -ส่งออก สินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวผ่าน
ระบบ NSW
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมศุลกากร, กรมวิชาการเกษตร และสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ทั้ง 3 หน่วยงาน ดาเนินการพัฒนาระบบและทดสอบระบบ เสร็จสิ้นในวันที่ 30 เมษายน 2564
- จัดการอบรมผู้ใช้งานระบบคาขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนาเข้า -ส่งออก สินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์
ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
2. ระบบคาขอใบอนุญาต/ใบแจ้ง เพื่อนาเข้า -ส่งออก สินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวผ่านระบบ
NSW กรมศุลกากรพัฒนาเสร็จเรียบร้อย พร้อมเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรมศุลกากรดาเนินการ
ออกประกาศ ที่ 113/2564 เพื่อบังคับใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูลคาขอใบอนุญาต
ใบรับรอง ใบรับแจ้งข้อเท็จจริง หรือเอกสารอื่นใดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับการนาเข้า การส่งออก
การนาผ่าน และโลจิสติกส์ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับระบบคาขอใบอนุ ญาต/ใบแจ้ง เพื่อนาเข้า-ส่งออก
สินค้าเกษตร แบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวผ่านระบบ NSW ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
1. มีการดาเนินโครงการ 5 กิจกรรม ดังนี้
- มีตัวแทนรับชาระเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม คือ เทสโก้ โลตัส ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบแล้วเสร็จ และได้
พิจารณาร่าง MOU เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับชาระพร้อมแจ้งเลขที่บัญชีให้เทสโก้โลตัส
แล้ว เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2563 และมีการประชุมร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เพื่อชี้แจงการเข้าร่วม
โครงการ Bill Payment เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2564 และมีธนาคารและตัวแทนรับชาระแจ้งความประสงค์ขอเข้า
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ค่าคะแนน
(ร้อยละ)
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
(100 คะแนน)

ตามค่าเป้าหมาย
(100 คะแนน)

ตามค่าเป้าหมาย
(100 คะแนน)

ผลดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย
3. การรับชาระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง
ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (25%)
4. ผู้ ป ระกอบการที่ ช าระผ่ า นระ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ มีการพิมพ์ใบเสร็จด้วยตนเอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 (25%)

รายละเอียดผลดาเนินการ
ร่วมโครงการ Bill Payment ได้แก่ บจก.ดิจิเพย์ ร่วมกับ บจก.วีซ่า (ประเทศไทย) และ ธ.ทหารไทยธนชาต ซึ่ง
สลข. อยู่ระหว่างดาเนินการแจ้ง ศทส. เพื่อหารือกับธนาคารและตัวแทนรับชาระทางด้านการเชื่อมโยงระบบ
ต่อไป
- เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว สลข. ได้ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่น ๆ ดังนี้
(1) จัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การชาระผ่านระบบ Bill Payment และแจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพื่อ
เผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับทราบ
(2) เผยแพร่ ข้ อ มู ล ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ www.customs.go.th / Facebook / Application Line : Thai
Customs / Instagram เป็นต้น รวมทั้งแจ้งคณะทางาน ครอ. และคณะทางาน AEO เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยัง
พันธมิตรศุลกากร/สมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อกระตุ้นให้มีการชาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยจัดกิจกรรม
มอบของสมนาคุณสาหรับผู้ประกอบการที่มีการชาระค่าภาษีอากรและรายได้อื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
การชาระโดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร จานวน 20 รางวัลต่อเดือน Bill Payment จานวน 20 รางวัลต่อเดือน และ
การชาระผ่านเครื่องรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่หน่วยรับชาระเงินของกรมศุลกากร หน่วยงานละ 2
รางวัลต่อเดือน (ระยะเวลาดาเนินกิจกรรมเท่ากับ 6 เดือน)
- ลงพื้นที่เข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด เพื่อชี้แจง
และเชิญชวนให้ชาระค่าภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม
สานักงานใหญ่ บจก.โตโยต้าฯ จ.สมุทรปราการ
- มี ก ารศึ ก ษาและจั ด ท าโครงการพั ฒ นาระบบการพิ ม พ์ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น และเอกสารการช าระเงิ น ทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยผู้ ป ระกอบการ ซึ่ งผ่ า นการพิ จ ารณาจาก คคค. และได้ รั บ การจั ด สรรบประมาณจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตงาน
(TOR) เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัฒนาระบบต่อไป
- จัดทารายงานสรุปเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว
2. จานวนเงินและจานวนรายการที่ชาระผ่านระบบ Bill Payment เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2563 โดยจานวนเงินที่ชาระผ่านระบบ Bill Payment เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ค่าคะแนน
(ร้อยละ)

ผลดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ

5. โครงการศุลกากร
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2564

6. โครงการระบบ
ลงทะเบียนและบริหาร

ค่าเป้าหมาย

รายละเอียดผลดาเนินการ

ค่าคะแนน
(ร้อยละ)

ร้อยละ 110.91 (1.11 เท่า) และจานวนรายการที่ชาระผ่านระบบ Bill Payment เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ร้อยละ 70.93 (เปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกัน ตุลาคม - กันยายน)
3. การรับชาระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อ
เทียบกับปีงบประมาณ 2563 โดยการรับชาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ร้อยละ 8.99 (เปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกัน ตุลาคม - กันยายน)
4. ผู้ประกอบการที่ชาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเอง เฉลี่ยร้อยละ 99.99
1. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น ดาเนินโครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้
ตามค่าเป้าหมาย
โครงการ 5 ระดับ (80%)
- จัดทารายละเอียดแผนงานโครงการศุลกากรคุณธรรม เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร ประจาปี
(60 คะแนน)
2. รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอกรมฯ
เสนอกรมฯ (20%)
- วิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานโครงการฯ และจัดเตรียมแบบรายงาน ตัวอย่างการทากิจกรรมตามตัวชี้วัด และ
แจ้งเวียนชี้แจงขั้นตอนการดาเนินงานให้ทุกส่วนราชการดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ
- ผู้รับผิดชอบโครงการให้คาแนะนาผู้รับผิดชอบโครงการศุลกากรคุณธรรม ในแต่ละส่ วนราชการ เกี่ยวกับการ
จัดทากิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการฯ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานในรอบที่ 1 ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
และรวบรวมข้อมูลตามแบบรายงานรอบที่ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร จานวน 73 หน่วยงาน เพื่อจัดทา
เป็นข้อมูลสรุปในภาพรวมระดับกรม
- ผู้รับผิดชอบโครงการให้คาแนะนาผู้รับผิดชอบโครงการศุลกากรคุณธรรมในแต่ละส่วนราชการ เกี่ยวกับการ
จัดทากิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการฯ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานในรอบที่ 2 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564
และรวบรวมข้อมูลตามแบบรายงานรอบที่ 2 ของหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากรจานวน 73 หน่วยงาน เพื่อจัดทา
เป็นข้อมูลสรุปในภาพรวมระดับกรม
- อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาหนังสือแจ้งการประเมินคัดเลือก และประกาศยกย่องส่วนราชการที่มีความพร้อม
สามารถดาเนินกิจกรรมตามแนวทางศุลกากรคุณธรรม คาดว่าแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2564
- อยู่ระหว่างดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ เสนอกรมฯ คาดว่าแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2564
1. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น ดาเนินโครงการ 5 กิจกรรม ดังนี้
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
คณะกรรมการตรวจรั
บ
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ส
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ไ
ด้
ป
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อ
่
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และมี
ม
ติ
เ
ห็
น
โครงการ 5 ระดับ (50%)
(100 คะแนน)
ว่าบริษัทผู้รับจ้างได้ดาเนินการตามข้อกาหนดในสัญญาและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย
4

ผลดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย

จัดการเรื่องร้องเรียนทาง 2. มี ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค วบคุ ม การ
อิเล็กทรอนิกส์
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (30%)
3. จานวนผู้ใช้ระบบลงทะเบียนและบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนของกรมศุลกากร ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเรื่องรับเข้า
ทั้งหมด (20%)

รายละเอียดผลดาเนินการ
- มีการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของการจัดระบบฯ และเสนอปรับแก้พัฒนารูปแบบของระบบฯ เมื่อ
วันที่ วันที่ 12 และ 20 มกราคม 2564 และประชุมเพื่อทดลองระบบ และเสนอปรับแก้พัฒนาระบบ เมื่อวันที่
5 และ 22 กุมภาพันธ์ 2564
- เจ้าหน้าที่ กคจ. และบริษัทผู้รับจ้าง ได้มีการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้า และได้ทดลองใช้ระบบฯ
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่ายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ จึงเสนอให้มีการปรับเพิ่มการดาเนินการบางส่วน และขอให้ปรับเพิ่มการรับ -ส่งข้อมูล และเอกสาร
สาหรับหน่วยงานที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทางระบบฯ และมีการประชุมเพื่อทดลองระบบและเสนอปรับแก้พัฒนา
ระบบเพิ่มเติมในวันที่ 9 และ 19 เมษายน 2564 พร้อมนัดหมายกาหนดการฝึกอบรมการใช้งานระบบโดยการ
ฝึกอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่ กคจ. เป็นวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. สาหรับเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานอื่นเป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 11.00 น. พร้อมทั้งแจ้งการฝึกอบรมระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานอื่น
- มีการทดสอบการใช้งานระบบตลอดเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564 และมีการแจ้งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ งวดที่ 2 – งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ประกอบกับ คณะกรรมการตรวจรับฯ มีกาหนดนัดประชุมเพื่ อ
พิจารณาตรวจรับ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และ มีมติเห็นว่าผู้รับจ้างได้ดาเนินการตามข้อกาหนดในสัญญาและ
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ออกหนังสือรับรองเพื่อให้ผู้รับจ้างขอเบิกจ่ายเงินกับ สบจ.
- ฝึกอบรมการใช้งานระบบโดยการฝึกอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่ กคจ. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา
9.00 น. – 12.00 น. และฝึกอบรมการใช้งานระบบโดยการฝึกอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่ น
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 11.00 น.
- กรมศุลกากร มีประกาศกรมศุลกากร ที่ 99/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ระบบลงทะเบียน
และบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
และได้มีการเปิดใช้งานระบบอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
- ดาเนินการรายงานผลการดาเนิน งานโครงการระบบลงทะเบีย นและบริห ารจัด การเรื่ อ งร้อ งเรี ย นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เสนอกรมฯ และกรมฯ รับทราบรายงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน
2564
- มีจานวนผู้ใช้งานผ่านระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เปิดใช้
ระบบฯ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จานวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (จากจานวนเรื่องร้องเรียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เปิดใช้ระบบฯ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จานวน 17 เรื่อง)
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ค่าคะแนน
(ร้อยละ)

ผลดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย

7. โครงการ Customs
Professional
e-Learning Platform
(ระยะที่ 4)

1. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น
โครงการ 5 ระดับ (50 %)
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ได้ รั บ การพั ฒ นาผ่ า น ระบบ e-Learning
(25 %)
3. รายงานสรุปผลการดาเนินการโครงการฯ
เสนอคณะกรรมการกากับดูแลโครงการฯ
(25%)

รายละเอียดผลดาเนินการ
1. ดาเนินโครงการ 5 กิจกรรม ดังนี้
- นาเสนอเนื้อหาบทเรียนระดับกลาง (Intermediate) เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว โดยเนื้อหาบทเรียนระดับกลางจัดทา
ในรูปแบบวิดีโอแอนิเมชั่น จานวน 24 คลิป
- - คณะทางานดาเนินการกาหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) ทั้ง 6 ด้าน ดาเนินการพิจารณาเนื้อหา สาหรับ
จัดทาเป็นบทเรียน e-Learning ในระยะต่อไป
- ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะให้แก่คณะทางานฯ และการกาหนดรูปแบบ (Content) แล้วเสร็จในเดือนกันยายน
2564
- อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดาเนินการ ปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานดาเนินการกาหนดรูปแบบและเนื้อหา
(Content) เนื่องจากข้าราชการบางท่านเกษียณอายุราชการ หรือมีการเลื่อนระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งคาดว่าแล้วเสร็จ
ในเดือนพฤศจิกายน 2564
- อยู่ระหว่างดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) สาหรับสร้างสื่อดิจิทัล เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ให้แก่คณะทางานดาเนินการกาหนดรูปแบบและเนื้อหา เพื่อพัฒนาสมรรถนะของคณะทางานฯ โดย
กาหนดให้มีการฝึกอบรม หัวข้อที่ 1 สร้างงานสิ่งพิมพ์องค์กรมืออาชีพด้วย MS Publisher ระหว่างวันที่ 23 - 24
พฤศจิกายน 2564 และหัวข้อที่ 2 ผลิตสื่อวิดีโอ Motion Infographic Multimedia ด้วย PowerPoint ระหว่างวันที่
1 - 2 ธันวาคม 2564 รวมจานวน 50 ราย ณ ห้องประชุมสัมมนา CMYK My hotel Ratchada กรุงเทพฯ
- - กรมฯ พิจารณาอนุมัติหลักการใช้เงินทุนสนับสนุนของกรมศุลกากร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดทา
เนื้อหาบทเรียนระดับสูงในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดทาเนื้อหาบทเรียน
e-Learning (ระยะที่ 4) เพื่อให้ขอบเขตของงานฯ มีความถูกต้องครบถ้วนสอดคล้องกับแบบรายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกินสิบล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลังได้มีมติรับทราบโครงการ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
- ดาเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายข้าราชการบรรจุใหม่ผ่านระบบ e-Learning ในเนื้อหาระดับพื้นฐาน ดังนี้
(1) ข้าราชการบรรจุใหม่รนุ่ ที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 112 ราย ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. 2564 ถึง
26 มี.ค. 2564
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ค่าคะแนน
(ร้อยละ)
ตามค่าเป้าหมาย
(96.66 คะแนน)

ผลดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย

รายละเอียดผลดาเนินการ

ค่าคะแนน
(ร้อยละ)

(2) ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 4 ราย ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง
23 เมษายน 2564
(3) ข้าราชการบรรจุใหม่รุ่นที่ 3 ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จานวน 17 ราย ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม
2564 ถึง 15 กันยายน 2564
- ดาเนินการกาหนดสิทธิการใช้งานให้บุคลากรกรมศุลกากรสามารถเข้ารับการพัฒนาและศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ
e-Learning
- ดาเนินการสรุปผลการดาเนินการโครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ 4) โดยได้แจ้ง
เวียนเป็นหนังสือให้คณะกรรมการกากับดูแลโครงการฯ รับทราบ
2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาผ่านระบบ e – Learning ได้จานวน 131 ราย จากจานวนทั้งหมด 133 ราย
คิดเป็นร้อยละ 98.49
3. สรุ ปผลการด าเนิ นการพั ฒนาบุ คลากรกลุ่ มเป้ าหมายข้ าราชการบรรจุ ใหม่ ผ่ านระบบ e-Learning ในเนื้ อหา
ระดับพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จจานวน 131 ราย (จาก
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจานวน 133 ราย) คิดเป็นร้อยละ 98.49 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
8. แผนงานเพิ่ม
1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ 5 ดาเนินโครงการ 5 กิจกรรม ดังนี้
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ประสิทธิภาพการ
ระดับ (50%)
- มีหนังสือการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม และการสารวจความจาเป็นใน (100 คะแนน)
ปฏิบัติงานของบุคลากร 2. ร้ อยละ 70 ของบุ คลากรกลุ่ มเป้ าหมาย การพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสารวจความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากรของ
ได้รับการพัฒนาตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากรในระดับองค์กร เพื่อตอบสนอง
การปฏิบัติราชการของบุคลากร (50%)
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
กรมศุลกากร
- ดาเนินการกาหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร รูปแบบวิธีการจัดอบรมภายในองค์กร โดยได้กาหนดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรลงในแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 6 โครงการ ได้แก่
(1) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากรสาหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ (New-entry Customs
Officers Development)
(2) โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ (Professional Customs Officers Development)
(3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการควบคุมทางศุลกากร
(4) โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษกรมศุลกากร
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ผลดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย

รายละเอียดผลดาเนินการ
(5) โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่สาคัญในงานศุลกากร
(6) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Technology Skill
for Transformation toward Digital Organization)
- กาหนดรายละเอียดการดาเนินการและกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรฝึกอบรม
- โครงการ/หลักสูตรที่ได้มีการดาเนินการในเดือนกันยายน 2564 ได้แก่ หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง
(นบก.) ประจาปี พ.ศ. 2564 จานวน 3 รุ่น รุ่นละ 50 ราย ซึ่งได้ดาเนินการขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
เรียบร้อยแล้ว โดยมีกาหนดการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ดังนี้
- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 22 พฤศจิกายน 2564
- รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 31 มกราคม 2565
- รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565
*หมายเหตุ รุ่นที่ 1 ดาเนินการจัดอบรม ระหว่าง วันที่ 8 มีนาคม - 9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมโนโวเทล
กรุงเทพ
- ดาเนินการประเมินผลและรายงานผลการฝึกอบรม ในหลักสูตรที่ได้มีการจัดฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
- สรุปผลการดาเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 สวศ. กบท. ดาเนินการตามขั้นตอนการดาเนินงานที่กาหนดในแผนปฏิบัติการอย่างครบถ้วน โดยมี
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร จานวน
734 ราย (จากจานวนเป้าหมาย 705 ราย) คิดเป็นร้อยละ 104.1 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฝึกอบรม
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ค่าคะแนน
(ร้อยละ)

