รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ภายใต้นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พฤศจิกายน 2562

คานา

การจั ด ท านโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข องกรมศุ ล กากร กระทรวงการคลั ง
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประกาศเจตนารมณ์ ข องกรมศุ ล กากรที่ จ ะด าเนิ น การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความ
มีศั ก ดิ์ ศ รี ข องการเป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ พร้ อ มสร้ า งความมั่ น ใจ ศรั ท ธา และไว้ ว างใจจากประชาชน
ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ
กรมศุลกากร ได้ประกาศนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด ได้จัดทาแผนงาน/โครงการภายใต้นโยบายการ
กากับดูแลองค์การที่ดี กรมศุลกากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านรัฐ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน และได้
ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กาหนด
บัดนี้ หน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร ได้ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการดังกล่าวแล้ว
กลุ่ มพัฒ นาระบบบริ ห าร กรมศุล กากร จึงได้รวบรวมผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการภายใต้
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีกรมศุลกากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 7 โครงการ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการภายใต้นโยบายการ
กากับ ดูแลองค์การที่ดี กรมศุล กากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ บริห าร
เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในการนาข้อมูลไปใช้ ในการดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนต่อไป

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมศุลกากร

สารบัญ

หน้า
บทสรุปผู้บริหาร

1

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการภายใต้นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี กรม
ศุลกากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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บทสรุปผู้บริหาร
กรมศุลกากร ได้จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีกรมศุลกากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมศุลกากรมีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรี ของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้ง
สร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้ รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยนโยบายดังกล่าวได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากร
ทุกระดับของกรมศุลกากรสามารถนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติใน
การดาเนินงาน รวมถึงเป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์การและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง
จากกรอบแผนงาน/โครงการที่ ป รากฏในนโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ก รมศุ ล กากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏว่าผลการดาเนินการของทั้ง 7 แผนงาน/โครงการ เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งมีค่าคะแนนในภาพรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94.85 โดยสามารถสรุปผลการ
ดาเนินการแต่ละแผนงาน/โครงการ ดังนี้
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ มีผลการดาเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย
(100 คะแนน) โดยมี ผ ลการจั ด เก็ บ รายได้ ศุ ล กากร จ านวน 108,522.59 ล้ า นบาท ซึ่ งสู งกว่ า
ค่าประมาณการที่กาหนดไว้ จานวน 100,000 ล้านบาท
(2) โครงการจั ด ท าความตกลงยอมรั บ ร่ ว มกั น กั บ ประเทศคู่ ค้ า ภายใต้ โ ครงการ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Mutual Recognition Arrangement : MRA of AEOs) มีผลการ
ดาเนินการตามค่าเป้าหมาย (80 คะแนน) โดยได้ดาเนินการประสานงานไปยังศุลกากรออสเตรเลีย เพื่อ
แจ้งข้อพิจารณาจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ และหารือในรายละเอียดถึง
กาหนดการสาหรับการลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ซึ่งได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่าจะมีการลง
นามในปี งบประมาณถัดไป ส่ว นความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ระหว่างศุล กากรไทยกับศุลกากร
มาเลเซียอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณายืนยันในเรื่องของระดับคู่ค้าเจรจาที่จะลงนามและประเด็นด้าน
กฎหมาย และอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื้อหาของร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) กับศุลกากรญี่ปุ่น
(3) โครงการพั น ธมิ ตรศุ ล กากร (Customs Alliances) มี ผ ลการด าเนิ นการตาม
ค่าเป้าหมาย (90 คะแนน) โดยประเมินผลการแก้ปัญหาแก่สมาชิกพันธมิตรศุลกากรในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 พบว่า ประเด็นปัญหาที่แก้ไขแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 92.10 จากประเด็นปัญหาทั้งหมด
152 ประเด็นปัญหา
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(4) โครงการจั ดทาฐานข้อมูลสิ นค้าต้องห้ามต้องกากัดพร้อมพิกัดรหัส สถิติปี 2017
มีผลการดาเนินการตามค่าเป้าหมาย (100 คะแนน) โดยสามารถดาเนินการตรวจสอบและติดตามผลการ
ใช้งานของฐานข้อมูลสินค้าต้องห้ามต้องกากัด มีการรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการฯ เสนอแก่อธิบดี
และมีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ใน Intranet ของกรมศุลกากร
(5) โครงการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการตรวจรับรองสินค้าที่
ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีผลการดาเนินการตามค่าเป้าหมาย (100 คะแนน)
จากการดาเนินการตามโครงการฯ ส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวที่มาขอใช้สิทธิในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่น าของและเอกสารประกอบมาให้ ต รวจสอบไม่ ค รบถ้ ว นลดน้ อ ยลงเป็ นผลให้ จ านวนข้ อ ร้ องเรี ย น
ลดน้อยลงตามไปด้วย
(6) โครงการศุลกากรคุณธรรม ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการดาเนินการ
ตามค่าเป้าหมาย (94 คะแนน) จากการดาเนินงานของโครงการฯ พบว่าด่านศุลกากรแม่กลอง ได้รับ
ประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรมตาม
จริยปฏิบัติภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
(7) โครงการบริ ห ารจั ด การข้ า ราชการผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษของกรมศุ ล กากร
(Customs Talent Management) มีผลการดาเนินการตามค่าเป้าหมาย (100 คะแนน) โดยดาเนินการ
พิจารณาทบทวนผลการดาเนินการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ รวมทั้งผลประเมิน
การฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการภายใต้นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
มุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ของรัฐ โดยการจัดเก็บภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
และพัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและ
เชื่อมโยงการค้าโลก
แนวทางปฏิบัติ
กาหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยเสริมสร้างกลไกการกากับดูแลการ
บริหารจัดการการจัดเก็บภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม และดาเนินการจัดทาความ
ตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA ) กับประเทศคู่ค้า
แผนงาน/โครงการ
1.1 โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
1.2 โครงการจัดทาความตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าภายใต้โครงการผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอ (Mutual Recognition Arrangement: MRA of AEOs)
2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
พัฒนาเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการให้คาแนะนาติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหาภาคเอกชนเพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้อง
และมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วเทียบเท่า
มาตรฐานโลก
แนวทางปฏิบัติ
สร้ างภาคีเ ครื อ ข่า ยผ่ า นพั น ธมิต รศุล กากร (Customs Alliances) มีเ จ้า หน้ า ที่ส่ ว นกลาง
(Account Officer Center) เป็นผู้ประสานงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญประจาพื้นที่ (Account
Officer Expert) เป็นผู้ให้คาปรึกษา สร้างความชัดเจน ลดข้อโต้แย้ง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และให้
ความรู้ แก่ ส มาชิก พัน ธมิ ตรศุล กากรอย่า งต่อ เนื่ อง และกาหนดแนวทางในการพัฒ นานวัต กรรมการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง การให้ความรู้ การจัดทาฐานข้อมูล เพื่อการบริการเป็นเลิศและผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจ
แผนงาน/โครงการ
2.1 โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)
2.2 โครงการสร้างระบบฐานข้อมูลสินค้าต้องห้ามต้องกากัดพร้อมพิกัดรหัสสถิติปี 2017
3. นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดยการให้ความสาคัญต่อความถูกต้องและความชัดเจนของข้อมูล
ที่เผยแพร่สู่สาธารชน โดยปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวล า
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และ เน้นย้าให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และเสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และยกระดับการยอมรับของผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมในด้านความ
โปร่งใสในการให้บริการ ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม
แนวทางปฏิบัติ
สร้างจิตสานึกให้กับผู้ปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับผู้รับบริการ (นักท่องเที่ยว) โดย
คานึงถึงความถูกต้อง ความทันสมัยของข้อมูล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงภาพลักษณ์
ที่ดีต่อองค์กร และกาหนดกิจกรรมและวิธีการประเมินผลตัวชี้วัด พฤติกรรม โดยทาให้หน่วยงานที่มีความ
พร้อมสามารถประกาศการเป็นหน่วยงานคุณธรรม
แผนงาน/โครงการ
3.1 โครงการประชาสั มพัน ธ์ขั้นตอนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการตรวจรับรองสิ นค้าที่ขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
3.2 โครงการศุลกากรคุณธรรม ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
มีแนวทางการพัฒนาข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในงานศุลกากรและศักยภาพที่จาเป็ นต่อการปฏิบัติภารกิจ เพื่อรองรับบทบาทภารกิจและบริบทการ
ทางานขององค์กร
แนวทางปฏิบัติ
กาหนดแนวทางและรูปแบบในการดาเนินการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานศุลกากร (Essential
Knowledge) และกาหนดแผนการพัฒนา องค์ความรู้ด้านงานศุลกากร (Essential Knowledge) และ
Supplementary & Management Knowledge รวมทั้งประเมินผล
แผนงาน/โครงการ
4.1 โครงการบริ ห ารจั ดการข้าราชการผู้ มีค วามสามารถพิเศษของกรมศุล กากร (Customs
Talent Management)
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการภายใต้นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี กรมศุลกากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562)
ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ยุทธศาสตร์กรม
กลยุทธ์/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด/(ค่าเป้าหมาย)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
สวอ. ศปข. และหน่วยงานจัดเก็บรายได้
บริหารจัดการระบบจัดเก็บภาษีอากรโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้านการจัดเก็บภาษีศุลกากร
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากรได้ไม่ต่ากว่าประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ผลดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ผลดาเนินการ
ผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากรช่วงเดือนตุลาคม สูงกว่าค่าเป้าหมาย (100 คะแนน) โดยมีผลดาเนินการ ดังนี้
2561 – กันยายน 2562 สามารถจัดเก็บได้
การจัดเก็บ รายได้ศุล กากรตั้งแต่เดือนตุล าคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 สามารถจัดเก็บได้ จานวน
ไม่ต่ากว่าประมาณการ จ านวน 100,000 108,522.59 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ (100,000 ล้านบาท) จานวน 8,522.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5
ล้านบาท
โดยปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน คือ มูลค่านาเข้าชาระอากรขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้ จัดเก็บอากรขาเข้าเพิ่มขึ้นจากกลุ่มสินค้ายานยนต์และส่วนประกอบ เพิ่มขึ้น 1,341 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.7
พืช ผักรวมทั้งหั ว และรากบางชนิดที่บริโภคได้ เพิ่มขึ้น 686.37 ล้ านบาทหรือร้อยละ 45.3 และเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ประกอบเพิ่มขึ้น 557.98 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.5

ชื่อโครงการ
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โครงการจัดทาความตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Mutual Recognition
Arrangement: MRA of AEOs)
ผู้รับผิดชอบโครงการ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ยุทธศาสตร์กรม
พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก
กลยุทธ์/กิจกรรมหลัก พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการจัดทาความตกลงยอมรับร่วมกันภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO MRA) เพื่อการแลกเปลี่ยนสิทธิ
พิเศษระหว่างกันในด้านการอานวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากร
ตัวชี้วัด/(ค่าเป้าหมาย) มีการสรุปผลการดาเนินการ พร้อมจัดทาร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) รวมถึงมีการลงนาม MRA
ผลดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ผลดาเนินการ
1. ศึกษาและคัดเลือกคู่เจรจาที่เหมาะสม ตามค่าเป้าหมาย (80 คะแนน) โดยมีผลการดาเนินการ ดังนี้
2. ศึกษาและเปรียบเทียบโครงการเออีโ อ 1. ดาเนินการศึกษาและคัดเลือกคู่เจรจาที่จะมีการทา AEO-MRA ร่วมกัน ได้แก่ มาเลเซีย ออสเตรเลียและญี่ปุ่น โดยมี
ของคู่เจรจา
นโยบายระดับกรมเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการดาเนินงาน
3. เจรจา/ประชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ ตรวจสอบ 2. ดาเนินการศึกษาและเปรียบเทียบโครงการ AEO ของประเทศ มาเลเซีย , ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย (Australian
มาตร ฐานการตรวจประเมิน และกาหนด Trusted Trader)
สิทธิพิเศษที่จะแลกเปลี่ยนกัน
3. ดาเนินการประชุมและตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการร่วมกัน (Joint Site Validation) กับ
4. ประเมินผลมาตรฐานการตรวจประเมิน ศุลกากรมาเลเซีย ศุลกากรญี่ปุ่น และศุลกากรออสเตรเลีย
สถานประกอบ การร่วมกัน
4. ตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมินร่วมกัน (Joint Site Validation) ระหว่างศุลกากรไทย-มาเลเซีย-ญี่ปุ่น5. มีการสรุปผลการดาเนินการ พร้อมจัดทา ออสเตรเลีย แต่ละประเทศยอมรับในความสอดคล้องของโครงการ AEO รวมถึงมาตรฐานการตรวจประเมินสถาน
ประกอบการ และเห็นพ้องที่จะร่วมกันพิจารณาจัดทาร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) โดยจัดทาร่างความตกลง
ร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual
Recognition Arrangement :MRA) รวมถึงมี ยอมรับร่วมกัน (MRA) ดังนี้
4.1 ศุลกากรไทยกับศุลกากรมาเลเซีย ศุลกากรไทย โดย สมอ. กมพ. และศุลกากรมาเลเซียได้ร่วมกันพิจารณา
การลงนาม MRA
เนื้ อ หาของร่ า งความตกลงยอมรับ ร่ ว มกั น (MRA) และเสนอหนั ง สื อ ไปยั ง กรมสนธิ สั ญญาและกฎหมายกระทรวง
ต่างประเทศ เพื่อขอความเห็นต่อร่างความตกลงฯ อีกทั้ง กรมสนธิสัญญาฯ มี หนังสือมายังกรมฯ แจ้งผลการพิจารณา
เนื้อหาในร่างความตกลงฯ และให้กรมฯ หารือเพื่อหาข้อสรุปกับศุลกากรมาเลเซียอีกครั้งในเรื่องของระดับคู่เจรจาที่จะลง

กิจกรรม/ขั้นตอน
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ผลดาเนินการ
นามและประเด็นด้านกฎหมาย ซึ่งกรมฯ ได้ดาเนินการประสานไปยังศุลกากรมาเลเซีย เพื่อขอการยืนยันในเรื่องของ
ระดับคู่ค้าเจรจาที่จะลงนามและประเด็นด้านกฎหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากศุลกากรมาเลเซีย
4.2 ศุลกากรไทยกับศุลกากรญี่ปุ่น ศุลกากรไทย โดย สมอ. กมพ. และศุลกากรญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื้อหา
ของร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) และได้มีหนังสือไปยัง กกม. และกรมสนธิสั ญญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศ เพื่อขอความเห็นต่อร่างความตกลงฯ
4.3 ศุลกากรไทยกับศุลกากรออสเตรเลีย ศุลกากรไทย โดย สมอ. กมพ. และศุลกากรออสเตรเลีย ได้พิจารณา
เนื้อหาในร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) และ สมอ. กมพ. มีหนังสือถึงกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศ เพื่อขอความเห็นต่อร่างความตกลงฯ ซึ่งกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มีหนังสือ ที่ กค 0804/595 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2562 แจ้งให้กรมศุลกากรทราบข้อพิจารณาร่างความตกลงฯ ว่ากรมสนธิสัญญาและกฎหมายไม่มี
ข้อขัดข้องต่อสารัตถะและถ้อยคาโดยรวมของร่างความตกลงยอมรับ ร่วมกัน (MRA) และให้กรมฯ สามารถดาเนินการ
จัดทาความตกลงฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เรื่อง การทาความตกลงที่หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่โดยไม่ต้องนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สมอ. กมพ. ประสานไปยังศุลกากร
ออสเตรเลีย เพื่อแจ้งข้อพิจารณาจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ และหารือในรายละเอียด
ถึงกาหนดการสาหรับการลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ซึ่งได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่าจะมีการลงนามในปี พ.ศ. 2563

ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ยุทธศาสตร์กรม
กลยุทธ์/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
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โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)
สานักงานเลขานุการกรม
พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออานวยความสะดวกทางการค้า
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร
1. เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างภาคเอกชนกับกรมศุลกากรโดยสร้างภาคีเครือข่ายผ่านพันธมิตรศุลกากร
2. ประสานงาน แก้ไขปัญหาและสร้างความชัดเจน ลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆทั้งปัญหาเชิงนโยบายและปัญหาหน้างานปกติ อาทิ
พิธีการศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ราคา ถิ่นกาเนิด กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์ และปัญหาอื่นๆ
3. เพื่อแก้ปัญหาและ ให้คาปรึกษาอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย
4. การสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัด/(ค่าเป้าหมาย) 1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ/(๕ ระดับ)
2. ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ผลดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ผลดาเนินการ
1. วิเคราะห์ประเมินผลการดาเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ. ตามค่าเป้าหมาย (90 คะแนน) โดยมีผลการดาเนินการ ดังนี้
2561 และวางแผนเตรียมการประชุม ประสาน งานหน่วยงาน 1. ดาเนินการวิเคราะห์ประเมินผลการแก้ไขปัญหาแก่สมาชิกพันธมิตรศุลกากรตามปีงบประมาณ
ที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงคาสั่งคณะทางานโครงการพันธมิตร พ.ศ. 2561 เพื่อนามาวางแผนสาหรับการดาเนินการโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ศุลกากร (Customs Alliances Team) และคณะทางานย่อย ได้ มีก ารปรับ ปรุ ง คาสั่ ง คณะทางานพัน ธมิ ต รศุ ล กากร เพื่ อทดแทนคณะทางานผู้ เ กษีย ณอายุ
ราชการ โดยได้ดาเนินการจัดประชุมคณะทางานพันธมิตรศุลกากร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อนาเสนอ
พันธมิตรศุลกากร (Account Officer Center)
นโยบายและแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา
2. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้แก่สมาชิก 9.00 - 11.00น. ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร
ศุลกากร เช่น จัดฝึ กอบรมให้ความรู้ ติดตามประเมินผลและ 2. มีการประชาสัมพันธ์และจัดสัมมนาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกรมศุลกากร
รั บ ฟั งปั ญ หา ความเห็ น ของสมาชิ ก (Site Visit) สมาคม อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสมาชิกสนใจสัมมนาเป็นจานวนมาก
สมาพันธ์หอการค้าต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
3. มีการประสานงานแก้ไขปัญหาแก่สมาชิกพันธมิตรศุลกากร ทั้งปัญหาในเชิงนโยบายและปัญหา
3. ประสานงาน แก้ไ ขปั ญหาและสร้ า งความชัด เจน ลดข้ อ ในเชิงปฏิบัติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านคอยให้คาปรึกษาเป็นอย่างดี
4. มีการประสานงานให้ แต่ละสานักงานศุล กากรภาคจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพันธมิตร

กิจกรรม/ขั้นตอน
โต้ แย้ งที่ จ ะเกิด ขึ้ น ในด้ านต่ าง ๆ ทั้ง ปั ญ หาเชิง นโยบายและ
ปัญหาหน้างานปกติ อาทิ พิธีการศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร
ราคา ถิ่นกาเนิด กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์ และปัญหาอื่น ๆ
4. ดาเนินโครงการพันธมิตรศุลกากรในเชิงรุกไปสู่ส่วนภูมิภาค
5. ประเมินผลและรายงานผลผู้บังคับบัญชา

ผลดาเนินการ
ศุลกากรประจาภูมิภาค และจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญประจาพื้นที่และผู้ประกอบการที่
สนใจ อีกทั้งให้ Account Office ศึกษาดูงานการดาเนินพิธีการศุลกากรในแต่ละพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
5. ดาเนินการประเมินผลการแก้ปัญหาแก่สมาชิกพันธมิตรศุลกากรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยรั บ ประเด็ น ปั ญ หาจากสมาชิ ก ทั้ ง สิ้ น จ านวน 152 ประเด็ น ปั ญ หา และสามารถ
ประสานงานแก้ไขแล้ ว เสร็จ จานวน 140 ประเด็นปัญหา คิดเป็นร้อยละ 92.10 ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอผลสารวจความพึงพอใจจากสมาชิกผู้ประเมิน และจะสรุปผลการดาเนินโครงการฯ เพื่อ
เสนอกรมฯ ทราบต่อไป
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ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ยุทธศาสตร์กรม
กลยุทธ์/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด/(ค่าเป้าหมาย)
ผลดาเนินการ

โครงการจัดทาฐานข้อมูลสินค้าต้องห้ามต้องกากัดพร้อมพิกัดรหัสสถิติปี 2017
กองพิกัดอัตราศุลกากร
พัฒนาศักยภาพทางการควบคุมทางศุลกากรด้วยมาตรฐานสากล
พัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากร
เพื่อให้การควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพ และสังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย
จานวนร้อยละข้อมูลสินค้าต้องห้ามต้องกากัดพร้อมพิกัดรหัสสถิติปี 2017 ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
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กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
2. ก าหนดแนวทางการจั ด ท าและ
ออกแบบฐานข้อมูล
3 . จั ด ท า ข้ อ มู ล สิ น ค้ า ที่ ก า ห น ด
มาตรการนาเข้า-ส่งออก ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข สิ น ค้ า ที่ ต้ อ งมี
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
สิ น ค้ าควบคุม ตามประกาศกระทรวง
พาณิ ช ย์ และสิ น ค้ า ควบคุ ม ประเภท
พั น ธุ์ พื ช ตามพระราชบั ญ ญั ติ พั น ธุ์ พื ช
พ.ศ. 2518
4. ทดสอบและเผยแพร่ ฐ านข้ อ มู ล ฯ
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งาน

ผลดาเนินการ
ตามค่าเป้าหมาย (100 คะแนน) โดยมีผลการดาเนินการ ดังนี้
1. เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 ดาเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าต้องห้ าม-ต้องกากัดของสินค้าควบคุม
และพิจารณาจัดทาฐานข้อมูล ดังนี้ สินค้าที่กาหนดมาตรการนาเข้า -ส่งออก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข สินค้าที่ต้องมี
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สินค้าควบคุมประเภทพันธุ์พืชตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 สินค้าควบคุมตามประกาศ
กระทรวงพาณิช ย์ พิจารณาบัญชีท้ายร่างประกาศกระทรวงพาณิช ย์ เรื่อง กาหนดให้ เภสั ช เคมีภัณฑ์ เภสั ช เคมีภัณฑ์กึ่ง
สาเร็จรูปและยาสาเร็จรูปเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... จานวน 126 ราย
2. กาหนดแนวทางการจัดทาและออกแบบฐานข้อมูล เพื่อพิจารณาและดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลสินค้า ได้แก่ สินค้าที่ต้องมี
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม สินค้าควบคุมประเภทพันธุ์พืชตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 สินค้าควบคุมตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ พิจารณา เรื่อง กาหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกาหนดสินค้าที่ต้องปฏิบั ติ
ตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 จานวน 84 รายการแล้วเสร็จ สินค้า
ควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาบัญชีท้ายร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัช
เคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป และยาสาเร็จรูป เป็นสินค้ าที่ต้องขออนุญาตในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ... จานวน 126
รายการแล้วเสร็จ
3. จัดทาข้อมูลสินค้า
3.1 ดาเนินการจัดทาข้อมูลสินค้าควบคุมประเภทพันธุ์พืชตาม พ.ร.บ.ควบคุมพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ประกอบด้วย ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดชนิดและชื่อพันธุ์ ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. 2556 จานวน 33

กิจกรรม/ขั้นตอน
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ผลดาเนินการ
รายการ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวนตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช
พ.ศ. 2518 จานวน 11 รายการ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518
จานวน 204 รายการ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติควบคุม
พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 จานวน 211 รายการ
3.2 ดาเนินการจัดทาข้อมูลสินค้าควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ และสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประกอบด้วย สินค้าที่มีมาตรการคว่าบาตรตามมติองค์การสหประชาชาติ จานวน 11 ประเทศ สินค้าที่มีมาตรการนาเข้า
หมวดห้ามนาเข้า จานวน 8 รายการ และสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 111 รายการ
3.3 ดาเนินการจัดทาข้อมูลสินค้าควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย สินค้าที่มีมาตรการนาเข้าหมวด
สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพันขององค์การการค้าโลก (WTO) และความตกลงเขตการค้าเสรีอื่น ๆ จานวน 22 รายการ สินค้า
ที่มีมาตรการส่งออกหมวดห้ามส่งออก จานวน 1 รายการ สินค้าที่มีมาตรการนาเข้าหมวดสินค้าที่ต้องขออนุญาตนาเข้า
จานวน 13 รายการ และสินค้าที่มีมาตรการนาเข้าและสินค้าที่มีมาตรการส่งออกหมวดสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้น
ทะเบียนประกอบการนาเข้า จานวน 14 รายการ และหมวดสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชีประกอบการ
ส่งออก จานวน 8 รายการ
4. ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล และดาเนิ นการทดสอบ พร้อมเผยแพร่ฐ านข้อมูล ฯ ทางสื่ ออิ เล็ กทรอนิกส์ ใน
Intranet กรมศุลกากร
5. ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งานของฐานข้อมูลฯ รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการฯ เสนออธิบดี และประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ใน Intranet กรมศุลกากร

ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ยุทธศาสตร์กรม
กลยุทธ์/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

โครงการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการตรวจรับรองสินค้าที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทราบขั้นตอน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการได้รับสิทธิ์การรับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. เพื่อป้องกันและลดข้อร้องเรียนรวมทั้งการกระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้รับบริการที่อาจเกิดขึ้น
ตัวชี้วัด/(ค่าเป้าหมาย) ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ (5 ระดับ)
ผลดาเนินการ
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กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นขณะ
ขอตรวจสัมภาระผู้ โดยสาร
2. ประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั น กั บ
ส่ ว นงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ หา
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ร่ ว ม
ป ร ะ ส า น ง า น ด้ า น ป ร ะ ช า
สัมพันธ์
3 . ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์
4. นาสื่อประชาสัมพันธ์ไปใช้
งาน
5.สรุป ผลรายงานการดาเนิ น
การตา มโ คร งการ ประช า
สัมพันธ์

ผลดาเนินการ
ตามค่าเป้าหมาย (100 คะแนน) โดยมีผลการดาเนินการ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่รวบรวมและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานในการตรวจรับรองสินค้าที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากนักท่องเที่ยวที่มา
ใช้บริการ พบว่ามีปัญหา ความยากในการค้นหาจุดบริการ นักท่องเที่ยวผู้ที่จะใช้สิทธิการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่นาของมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ/หรือนาเอกสารประกอบการตรวจสอบมาไม่ครบถ้วน
โดยมีแนวทางแก้ไข คือ ปรับเปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์จากเดิมเป็นเพียงแค่ตัวหนังสือ มาเป็นภาพของของและเอกสารต่าง ๆ แทน
พร้อมจัดทาป้ายแสดงสถานที่ให้บริการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนบริการผู้โดยสารเพื่อกาหนดแนวทางแก้ ไขปัญหา โดยจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาพ
ขั้ น ตอนการรั บ บริ ก ารและสื่ อ ทางเสี ย งโดยการอั ด เสี ย งเป็ น ภาษาจี น เปิ ด ผ่ า นล าโพง ณ จุ ด บริ ก าร อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการอานวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอให้ทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) จัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้
3. ดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อด้วยภาพที่ติดตั้ง ณ จุดบริการ และป้ายแสดง
สถานที่ให้บริการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
4. มีการนาป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) จัดทาให้ มาติดตัง้ ณ จุดบริการ
5. จากการดาเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ฯ ส่งผลให้ จานวนนักท่องเที่ยวที่มาขอใช้สิทธิในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่นา
ของและเอกสารประกอบมาให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนลดน้อยลง ซึ่งเป็นผลให้จานวนข้อร้องเรียนลดน้อยลงตามไปด้วย

ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ยุทธศาสตร์กรม
กลยุทธ์/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

โครงการศุลกากรคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร
เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร
เพื่อสร้ างการรับรู้มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านองค์กรคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในทุกระดับ ให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
เสริมสร้างทัศนคติของเจ้าหน้าที่ศุลกากรให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด/(ค่าเป้าหมาย) 1. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการ (ร้อยละ 100)
2. มีห น่ ว ยงานประกาศการเป็นหน่ว ยงานคุณธรรมหรือดาเนินกิจกรรมตามจริยปฏิบัติภ ายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมศุล กากร
(อย่างน้อย 1 หน่วยงาน)
ผลดาเนินการ
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กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ป ร ะชุ ม ค ณ ะท า ง า น ITA เ พื่ อท บ ท ว นคุ ณ ธ ร ร ม
อัตลักษณ์จริยปฏิบัติ และตัวชี้วัดกลางในแต่ละจริยปฏิบัติของ
กรมศุลกากร และรูปแบบการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดและ
การชี้แจงทาความเข้าใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเห็นพ้องร่วมกัน
ว่าจะร่วมมือร่วมใจกันทาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม
2. การดาเนินกิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการเป็นหน่วย งาน
คุณธรรม
2.1 ชี้ แ จงขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารด าเนิ น งานภายใต้
คุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ จริ ย ปฏิ บั ติ และตั ว ชี้ วั ด กลางของ
กรมศุ ล กากรให้ ทุ ก ส่ ว นราชการทราบและน าไปก าหนด
กิจกรรมและประเมินผลตัวชี้วัดพฤติกรรมที่สามารถบ่งชี้ถึง
การเปลี่ ย นไปในทางที่ดี โดยให้ ส อดคล้ อ งและไม่ น้อยกว่ า
ตัวชี้วัดกลางของกรมศุลกากร

ผลดาเนินการ
ตามค่าเป้าหมาย (94 คะแนน) โดยมีผลการดาเนินการ ดังนี้
1. ดาเนินการจัดประชุมคณะทางาน ITA เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยรายงานผลการดาเนิน
โครงการศุลกากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนปฏิบัติราชการโครงการศุลกากรคุณธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ที่ประชุมทราบ
2. การดาเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเป็นหน่วยงานคุณธรรม
2.1 ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ จริยปฏิบัติ และตัวชี้วัดกลางของ
กรมฯ ตามหนังสือด่วนมาก ที่ กค 0516(ส)/178 ลงวัน ที่ 1 มีนาคม 2561 เรื่อง โครงการศุลกากร
คุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2 ให้ทุกส่วนราชการประเมินผลตัวชี้วัดพฤติกรรม พร้อมทั้งรายงานผลรอบ 6 เดือน ส่งให้ กคจ.
กบท. ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 และติดตาม รวบรวม และสรุปข้อมูลรายงานผลการประเมิน
ตัวชี้วัดของ 71 ส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากร เพื่อจัดทาข้อมูลรายงานผลรอบ 6 เดือน ทั้งนี้ กคจ.
กบท. ให้คาปรึกษาส่วนราชการที่มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรมตามจริยปฏิบัติ และรายงานผล
การประเมินตัวชี้วัดรอบ 6 เดือนของส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากร และอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อ
คาถามในแบบสอบถามการรับรู้การทุจริต และแบบสอบถามความพึงพอใจให้เป็นฉบับภาษาอังกฤษ
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กิจกรรม/ขั้นตอน
2.2 ประเมินผลตัวชี้วัดพฤติกรรม (ตามข้อ 2.1) พร้อม
ทั้งรายงานผลการประเมิน รอบ 6 และ 12 เดือน ให้ กลุ่ ม
คุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กบท.
2.3 ส่วนราชการที่มีความพร้อมสามารถดาเนินการตามจ
ริยปฏิบัติภ ายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ของหน่ว ยงานประกาศ
การเป็นหน่วยงานคุณธรรม
2.4 สร้ างแนวร่ ว มหน่ว ยงานภายนอกและภาคประชา
สั ง คมในแต่ ล ะพื้ น ที่ แ ละในระดั บ กรม เพื่ อ ร่ ว มตรวจสอบ
สถานะของความเป็นองค์กรคุณธรรม
3. จัดสัมมนาฯ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินโครงการศุลกากรคุณธรรมในรอบ
ที่ผ่านมา และเพื่อสร้างความรู้ความเข้ าใจในการขับเคลื่อน
หน่วยงานคุณธรรมในปีงบประมาณ 2563
4. รายงานผลการดาเนินงานให้คณะทางาน ITA ทราบและ
พิ จ า ร ณ า ท บ ท ว น แ ล ะ ก า ห น ด คุ ณ ธ ร ร ม อั ต ลั ก ษ ณ์
จริยปฏิบัติและตัวชี้วัดกลางในภาพรวมของกรมศุลกากรในปี
ถัดไป และวิเคราะห์และสรุปผลการดาเนินงานโครงการเสนอ
กรม เพื่อพิจารณาดาเนินโครงการต่อเนื่องตามแนวทางการ
สร้างองค์กรคุณธรรม

ผลดาเนินการ
2.3 กคจ. กบท. ให้คาปรึกษาส่วนราชการที่มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรมตามจริยปฏิบัติ และ
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดรอบ 6 เดือนของส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากร สาหรับส่วนราชการ
ที่มีค วามพร้อ มสามารถดาเนิน การตามจริย ปฏิบั ติภ ายใต้ คุณธรรมอัตลั กษณ์ ของหน่ว ยงาน ได้รั บ
ประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม ได้แก่ ด่านศุลกากรแม่กลอง โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
นายด่านศุลกากรแม่กลองเข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดสมุทรสาครจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด ตามหนังสือ ที่ สส 0031/19001 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 เรื่องผลการคัดเลือกและ
ประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้แผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2559 – 2564)
2.4 สร้างแนวร่วมหน่วยงานภายนอกและภาคประชาสั งคมในแต่ละพื้นที่และในระดับกรม โดย
ดาเนินการประสานงานเข้าหารือการดาเนินงานสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการศุลกากรคุณธรรมในรอบปีที่ผ่านมากับ เพื่อเป็นการสร้างแนวร่วมหน่วยงาน
ภายนอกและภาคประชาสังคมในแต่ละพื้นที่และในระดับกรม เพื่อร่วมตรวจสอบสถานะของความเป็น
องค์กรคุณธรรมโดยมีปัจจัยที่สนับสนุนการดาเนินงาน คือ
(1) ด้านบุคลากร ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อนโยบายการสร้างองค์กรคุณธรรม และบุคลากรทุก
ระดับดาเนินกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม
(2) ด้านการสร้างการรับรู้ ได้มุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรเกิดความตระหนักถึงคุณธรรมหลัก 3
ประการ ที่กรมศุลกากรจะใช้ยึดเป็นหลักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร
(3) ด้านการมีส่วนร่วม ทั้งบุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วมนับเป็นกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
4. จัดทาแบบสรุปผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานในภาพรวม รอบ 12 เดือน นาเสนอกรมฯ

ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ยุทธศาสตร์กรม
กลยุทธ์/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากร
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากรให้ความสามารถมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาความรู้ ทักษะและศักยภาพที่จาเป็นใน
การทางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนบทบาทภารกิจกรมศุลกากรฯ
ตัวชี้วัด/(ค่าเป้าหมาย) ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ (๕ ระดับ)
ผลดาเนินการ
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กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เพื่ อ ก าหนด
แนวทางและรูปแบบในการดาเนินการ
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นงานศุ ล กากร
(Essential Knowledge)
2. กาหนดแผนการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
งานศุ ล กากร (Essential Knowledge)
และSupplementary & Managerial
Knowledge)
3. ดาเนินการพัฒนาแนวทางที่กาหนด
4. ประเมินผลการพัฒนาของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
5. ทบทวนผลการด าเนิ น การและ
ก าหนดแนวทางด าเนิ น การในปี ง บ
ประมาณต่อไป

ผลดาเนินการ
ตามค่าเป้าหมาย (100 คะแนน) โดยมีผลการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์แนวความคิด หลักการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่
โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากร เพื่อพิจารณารูปแบบการดาเนินการที่เหมาะสม
ในการดาเนินการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานศุลกากรในแต่ละด้าน
2. กาหนดแนวทางการดาเนินการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานศุลกากรแก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก โดยกาหนดแผนการ
จัดฝึกอบรมหลั กสู ตรความรู้เกี่ยวกับการบริห ารความเสี่ ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ในงาน
ศุลกากรด้านอื่น ๆ รวมทั้งองค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารความเสี่ยง พิกัดอัตราศุลกากร ราคา
ศุลกากร เป็นต้น
3. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้ด้านงานศุลกากร ให้แก่บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ ดังนี้
3.1 จัดฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ระหว่างวันที่
19 - 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานักตรวจสอบอากร ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
กรมศุลกากร
3.2 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร National Workshop on Strategic Trade Controls Enforcement (STCE)
ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ เดวิส กรุงเทพฯ
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3.3 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ราคาศุลกากร และราคาโอน WCO National Workshop on
Customs Valuation and Transfer Pricing ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 16 และระหว่างวันที่
26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม โฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ
3.4 จั ด ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร National Workshop on Customs Risk Management Thai
Customs Department ระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เดวิส กรุงเทพฯ
3.5 จัดส่งบุคลการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Workshop on Risk Management for Thai Customs Department
ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
3.6 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พี่อยากบอก น้องอยากเล่า แล้วมาร่วมกันสร้างฝันที่เป็นจริงสู่ศุลกากรมืออาชีพ ” ในวันที่
15, 23 - 25 กรกฎาคม2562 และวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร และ
ลาพวา อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม รวมทั้งจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ
4. ประเมินผลการฝึกอบรม สรุปได้ดังนี้
4.1 หลักสูตรทักษะการนาเสนอแบบทรงพลัง (Powerful Presentation Skills) โดยหลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อฝึกอบรม ร้อยละ 89.4
4.2 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Risk Management &
PCA) โดยหลังการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อการฝึกอบรม ร้อยละ 81.6
5. พิจารณาทบทวนผลการดาเนินการพัฒนาบุคลากรที่ ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ รวมทั้งผลการประเมินการ
ฝึกอบรมในหลั กสูตรที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

