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การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของกรมศลุกากร

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย



9. ความส าเร็จของการพัฒนา

มาตรการภาษีเพือ่สังคม พลังงาน 

สิง่แวดลอ้ม

1. ความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนปฏริปูประเทศ

ของสว่นราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

2. ความส าเร็จในการจัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง

3. จ านวนรายไดภ้าษีทีจั่ดเก็บได ้

4. จ านวนผูเ้สยีภาษีรายใหมท่ีเ่ขา้สูร่ะบบภาษีเพิม่ขึน้

5. ความส าเร็จของการพัฒนาระบบของหน่วยงาน

ภาครัฐเพือ่ใหบ้รกิารแบบ B2G ผา่น NSW

6. จ านวนแปลงทีด่นิทีไ่ดร้ับการประเมนิราคา

7. การใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกจิการของรัฐ

8. ความส าเร็จของการ

ผลักดัน พ.ร.บ.กองทนุ

บ าเหน็จบ านาญ

แหง่ชาต ิพ.ศ. ....

10.การพัฒนาระบบบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐแบบ

อเิล็กทรอนกิสใ์หม ่(New GFMIS Thai)

11. ความส าเร็จของการตดิตามผลการด าเนนิงานและ

การใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 

12.รอ้ยละความส าเร็จของการจัดหาเงนิกูภ้ายใตพ้ระราช

ก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิเพือ่แกไ้ขปัญหา 

เยยีวยา และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสังคมทีไ่ดรั้บผลกระทบ

จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 
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การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70

1) การเชือ่มโยงขอ้มลู ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) ผา่น ASW (แผนปฏริูป)
2) ระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจง้เพือ่น าเขา้-สง่ออกสนิคา้เกษตรแบบอเิล็กทรอนกิส ์ณ จดุเดยีวผา่นระบบ NSW 
3) จ านวนรายไดศ้ลุกากรทีจ่ัดเก็บได ้ (ลา้นบาท)
4) โครงการระบบลงทะเบยีนและบรหิารจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนทางอเิล็กทรอนกิส์

25
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การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30

5) ผลการพัฒนาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 30

5.1) โครงการพัฒนาระบบพธิกีารศลุกากรอเิล็กทรอนกิสส์ าหรับพืน้ทีพั่ฒนาร่วม (e-JDA) (e-Service) (15)

5.2) การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (15)

แผนฯ 12 (ปี 60-64)แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ นโยบายรฐับาล

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580

นโยบายหลกั
5. การพฒันาเศรษฐกจิและความสามารถใน
การแขง่ขนัของไทย

6. การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและการกระจาย
ความเจรญิสูภ่มูภิาค

• ยทุธศาสตร ์6 การบรหิารจัดการในภาครฐั การป้องกนั
การทจุรติประพฤตมิชิอบและธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

• ยทุธศาสตร ์7 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและ
ระบบโลจสิตกิส์

• ยทุธศาสตร ์9 การพฒันาภาค เมอืง และพืน้ที่
เศรษฐกจิพเิศษ

• แผนแมบ่ทดา้นความมั่นคง
• แผนแมบ่ทดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานระบบโลจสิตกิสแ์ละดจิทัิล
• แผนแมบ่ทดา้นการบรกิารประชาชนปละประสทิธภิาพภาครัฐ

• แผนแมบ่ทดา้นเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
• แผนแมบ่ทดา้นการตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
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การสรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนั

การสรา้งโอกาสและความ
เสมอภาคในสงัคม

การปรับสมดลุและพัฒนาระบบ
การบรหิารจัดการภาครัฐ

ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของกรมศลุกากร
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แผนการปฏริปูประเทศ

• ดา้นเศรษฐกจิ
• ดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ
• ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติและประพฤตมิชิอบ
• ดา้นกฎหมาย

4

การสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติ
ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เพิม่ความสะดวกใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีน ในการ
จัดเตรยีมและเชือ่มโยงขอ้มลูในการผ่านพธิกีาร
ศลุกากรน าเขา้และสง่ออกไดร้วดเร็วขึน้

- ผูป้ระกอบการ ผูน้ าเขา้ ผูส้ง่ออก และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ไดร้ับการอ านวยความสะดวกการผา่นพธิกีาร
ศลุกากรน าเขา้และสง่ออกทีส่ะดวก รวดเร็ว 

- ขอ้มลูการน าเขา้และสง่ออกมคีวามน่าเชือ่ถอืมาก
ขึน้ 
เนือ่ง จากเป็นการแลกเปลีย่นขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส์

ระหวา่งภาครัฐของประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ตวัชีว้ดักรมศลุกากร ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1. การเชือ่มโยงขอ้มลู ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) ผา่น ASW

ค าอธบิาย

• นยิาม : ภายหลังจากทีอ่าเซยีนมกีารเชือ่มโยงขอ้มูลหนังสอืรับรองถิน่ก าเนิดสนิคา้อาเซยีนแบบอเิล็กทรอนกิส ์(ATIGA e-Form D) ครบทุกประเทศแลว้เมือ่ปี พ.ศ. 2562 จะเห็นไดว้่า
ผูป้ระกอบการในอาเซยีนไดเ้ลือกใชง้าน ATIGA e-Form D มากยิง่ขึน้ เนื่องจากไม่มขีัน้ตอนในการจัดเตรยีมเอกสารกระดาษ Form D เจา้หนา้ทีศุ่ลกากรลดขอ้สงสัยในความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลเพราะไดรั้บจากหน่วยงานรัฐของต่างประเทศโดยตรง อกีทัง้ยังชว่ยลดค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการน าเขา้ส่งออก เนื่องดว้ยการผ่านพธิีการศุลกากรด าเนินการไดร้วดเร็วขึน้ ส าหรับ
แผนงานในระยะต่อไป อาเซยีนไดว้างแผนเชือ่มโยงขอ้มูลเพิม่เตมิ เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศสมาชกิอาเซยีน สามารถอ านวยความสะดวกทางการคา้และ
การขนสง่ในอาเซยีนมากยิง่ขึน้ ไดแ้ก ่ขอ้มลู ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) ซึง่เป็นขอ้มลูสว่นหนึง่ของใบขนสนิคา้ขาออกทีศุ่ลกากรประเทศส่งออก ส่งใหก้ับศุลกากร
ประเทศน าเขา้โดยตรง ผา่น ASEAN Single Window เพือ่ใหศ้ลุกากรประเทศน าเขา้ รับทราบขอ้มลูทีส่ าคัญลว่งหนา้กอ่นสนิคา้จะน าเขา้มา ณ ทา่/ทีน่ าเขา้ และจะเป็นประโยชน์ในการบรหิาร
ความเสีย่งของศลุกากร รวมถงึอ านวยความสะดวกผูน้ าเขา้ในการผ่านพธิกีารศุลกากรไดร้วดเร็วยิง่ขึน้ โดยอาเซยีนตัง้เป้าหมายไวว้่าอย่างนอ้ยจะมปีระเทศสมาชกิอาเซยีนทีพ่รอ้มเชือ่มโยง
ขอ้มูลดังกล่าวอย่างเป็นทางการในอนาคต เพือ่ให ้ASEAN Single Window เป็นระบบ ICT ทีส่ามารถขับเคลือ่นการเตบิโตทางเศรษฐกจิในภูมภิาคอาเซยีนสอดคลอ้งตาม AEC Blueprint 
และหากไทยด าเนนิการไดส้ าเร็จ จะเป็นการชว่ยผลักดันการด าเนนิการตามยทุธศาสตรช์าตไิดอ้กีทางหนึง่

• รายละเอยีดของกจิกรรมหรอืการด าเนนิงาน / ขอบเขตการประเมนิ : สนับสนุนการแลกเปลีย่นขอ้มูล ASEAN Customs Declaration Document (ACDD)  โดยการตดิตามความ
พรอ้มและแกไ้ขปัญหาทางเทคนคิร่วมกับประเทศสมาชกิอาเซยีน เพือ่ใหส้ามารถแลกเปลีย่นขอ้มูล ACDD ทีใ่ชป้ระกอบกับการผ่านพธิกีารศุลกากรผ่านระบบ ASEAN Single Window 
ไดเ้ป็นผลส าเร็จ

• วธิกีารเก็บขอ้มูล : ตดิตามสถานะและผลการเชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอ้มูลกับแต่ละประเทศโดยการตรวจสอบจากระบบและการประสานกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู / แผน : เอกสารการประชมุเกีย่วกับ ASEAN Single Window ทีเ่ห็นชอบโดยประเทศสมาชกิอาเซยีนและแจง้เวยีนโดยเลขาฯ อาเซยีน

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการ
ด าเนนิงาน

อาเซยีนเห็นชอบ
รว่มกันในการก าหนด
โครงสรา้งขอ้มลูของ 
ACDD โดยแบง่เป็น
ขอ้มลูทีจ่ าเป็นและ
ไมจ่ าเป็นตอ้งระบคุา่

อาเซยีนมกีาร
รับรองขอ้ก าหนด
และกระบวนการ
เชือ่มโยงขอ้มลู 

ACDD

มกีารปรับปรงุ
โครงสรา้ง ACDD 
และรับรองเอกสาร
ทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ขอ้ก าหนดการ
เชือ่มโยงขอ้มลู 

ACDD

- อนิโดนเีซยี และ
เวยีดนาม ทดสอบ
เชือ่มโยงขอ้มลู 

ACDD รว่มกับไทย
- อาเซยีนมกีาร

ปรับปรงุและรับรอง
โครงสรา้ง ACDD 

ใหม่

หลังจากทีอ่าเซยีนมกีาร
ปรับปรงุและรับรอง

โครงสรา้ง ACDD ใหม ่ท า
ใหม้ปีระเทศทีพ่รอ้มจะ
ทดสอบรว่มกับไทย 3
ประเทศไดแ้ก ่กัมพชูา 

เมยีนมา สงิคโปร ์(ขอ้มลู ณ 
เดอืนกันยายน 2563) 

ตวัชีว้ดัใหม่
ตวัชีว้ดัแผนปฏริูป 

น า้หนกั

25

ขัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564
1) ทดสอบเชือ่มโยงขอ้มลู ACDD กบั

ประเทศทีม่คีวามพรอ้ม
2) แกไ้ขปัญหาทางเทคนคิหลังจากการ

ทดสอบเชือ่มโยงขอ้มลู ACDD
3) เตรยีมความพรอ้มส าหรับการเชือ่มโยง

ขอ้มลู ACDD อยา่งเป็นทางการ
4) เชือ่มโยงขอ้มลู ACDD อยา่งเป็นทางการ 

กบัประเทศสมาชกิอาเซยีนทีม่คีวามพรอ้ม

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

ทดสอบเชือ่มโยงขอ้มลู ACDD 
กบัประเทศสมาชกิอาเซยีนอย่าง

นอ้ย 2 ประเทศ ไดส้ าเร็จ

ทดสอบเชือ่มโยงขอ้มลู ACDD 
กบัประเทศสมาชกิอาเซยีนอย่าง

นอ้ย 3 ประเทศ ไดส้ าเร็จ

ทดสอบเชือ่มโยงขอ้มลู ACDD กบัประเทศ
สมาชกิอาเซยีนอยา่งนอ้ย 3 ประเทศ ได ้
ส าเร็จ + เชือ่มโยงขอ้มลู ACDD อยา่งเป็น
ทางการ และแลกเปลีย่นกบัประเทศสมาชกิ

อาเซยีนอยา่งนอ้ย 1 ประเทศ
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2. ความส าเร็จของการพฒันาระบบของหนว่ยงานภาครฐัเพือ่ใหบ้รกิารแบบ B2G ผา่น NSW

ค าอธบิาย

• นิยาม : ตามทีร่ัฐบาลไดม้นีโยบาย Thailand 4.0 เป็นวสิัยทัศน์เชงินโยบายการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศไทย หรอื โมเดลพัฒนาเศรษฐกจิของรัฐบาล โดยใชห้ลักการบรหิารประเทศ
บนวสิัยทัศน ์“มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยนื” ทีม่ภีารกจิส าคัญในการขับเคลือ่นปฏริูปประเทศดา้นต่าง ๆ จัดระบบ ปรับทศิทาง และสรา้งหนทางพัฒนาประเทศใหเ้จรญิ และระบบ NSW มภีารกจิหลัก
ในการพัฒนาระบบน าเขา้ ส่งออก และโลจสิตกิส์ โดยเห็นว่าควรน าระบบเทคโนโลยเีขา้มาพัฒนาในส่วนของการน าเขา้ ส่งออก และโลจสิตกิส์ สนิคา้เกษตร เพือ่กา้วทันต่อการแข่งขันทาง
การคา้โลก โดยระบบ NSW ไดด้ าเนนิการเชือ่มโยงขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการน าเขา้ ส่งออก และโลจสิตกิส์ กับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เชน่ กรมวชิาการเกษตร กรมการคา้ต่างประเทศ 
เป็นตน้ ซึง่เป็นหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการออกใบอนุญาต/ใบแจง้ การน าเขา้ส่งออกสนิคา้เกษตร ซึง่ระบบ NSW มภีารกจิหลักในการอ านวยความสะดวกกับผูป้ระกอบการในการด าเนนิการ
ในขัน้ตอนเกีย่วกับการน าเขา้ สง่ออกสนิคา้เกษตรเพือ่ใหล้ดระยะเวลา ขัน้ตอน คา่ใชจ้่ายการขอใบอนุญาต/ใบแจง้ การน าเขา้สง่ออก และท าใหห้น่วยงานภาครัฐมกีารบรูณาการรว่มกัน

• รายละเอยีดของกจิกรรมหรอืการด าเนินงาน/ขอบเขตการประเมนิ : พัฒนาระบบใหบ้รกิารแก่ภาคเอกชนในส่วนของการน าเขา้ ส่งออกสนิคา้เกษตร และลดขัน้ตอน ระยะเวลาของระบวนการ
ทีไ่ม่มคีวามจ าเป็น พรอ้มทัง้ระบบคอมพวิเตอร ์Software ทีส่ามารถรองรับการเชือ่มโยงขอ้มูลอเิล็กทรอนกิสแ์บบ B2G ผ่านระบบ NSW e-Form ระหว่างหน่วยงานผูอ้อกใบอนุญาต/ใบแจง้
การน าเขา้ สง่ออกสนิคา้เกษตรกับภาคเอกชนน าเขา้/สง่ออกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและตอ่เนือ่งตลอด 24 ชัว่โมง

• วธิกีารเก็บขอ้มลู : การประชมุตดิตามผลการด าเนนิงานกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู / แผน : แผนปฏบัิตริาชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกรมศลุกากร

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน - - ลงนามสัญญากับผูช้นะการประกวดราคาเมือ่วันที ่16 เมษายน 2563
- ผูรั้บจา้งไดส้่งมอบงานงวดที่ 1 เอกสารแผนการด าเนินงานของโครงการเรยีบรอ้ย
แลว้ และด าเนนิการศกึษา และวเิคราะหร์ะบบงาน โดยไดจั้ดการประชมุร่วมกับตัวแทน
จากก รม วิช าก า ร เกษตร  แล ะก รมกา รค ้าต่ า ง ปร ะ เทศ  เพื่อ เ ก็ บ ร วบ รวม
ความตอ้งการของระบบ
- ผูรั้บจา้งไดส้ง่มอบงานงวดที ่2 เอกสารขอ้ก าหนดความตอ้งการและการออกแบบ
ระบบ (Software Requirement Specification Document) และตดิตัง้ Hardware,
Software ส าหรับการพัฒนาระบบเรยีบรอ้ยแลว้ 
- อยูร่ะหวา่งการพัฒนาระบบ

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- ผูป้ระกอบการสามารถขอใบอนุญาต/ใบแจง้เพือ่น าเขา้-
สง่ออก สนิคา้เกษตร ผา่นระบบ NSW
- ลดขัน้ตอน/เวลาทีใ่ชใ้นกระบวนการน าเขา้สง่ออกในการยืน่
ค าขอใบอนุญาต/ใบแจง้เพือ่น าเขา้-สง่ออก สนิคา้เกษตร

ตวัชีว้ดัใหม่

น า้หนกั
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ข ัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564

1) พัฒนาระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจง้เพือ่น าเขา้-สง่ออก 
สนิคา้เกษตร   แบบอเิล็กทรอนกิส ์ณ 
จุดเดยีว ผา่นระบบ NSW

2) ทดสอบระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจง้ เพือ่น าเขา้-
สง่ออก สนิคา้เกษตร  แบบอเิล็กทรอนกิส ์ณ 
จุดเดยีว ผา่นระบบ NSW

3) อบรมผูใ้ชง้านระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจง้เพือ่น าเขา้-
สง่ออก สนิคา้เกษตรแบบอเิล็กทรอนกิส ์
ณ จุดเดยีว ผา่นระบบ NSW

4) น ารอ่งระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจง้ เพือ่น าเขา้-สง่ออก 
สนิคา้เกษตร แบบอเิล็กทรอนกิส ์ณ จุดเดยีว ผา่นระบบ 
NSW พรอ้มเชือ่มโยงกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

5) ยกรา่งประกาศ/ค าสั่ง เรือ่ง การเชือ่มโยงขอ้มลู
ใบอนุญาต/ใบแจง้เพือ่การน าเขา้-สง่ออกสนิคา้เกษตร
แบบอเิล็กทรอนกิส ์ณ จุดเดยีวผา่นระบบ NSW

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

1. พัฒนาระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจง้
เพือ่การน าเขา้-สง่ออกสนิคา้เกษตร
แบบอเิล็กทรอนกิส ์ณ จุดเดยีวผา่น
ระบบ NSW

2. ทดสอบระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจง้ฯ
3. อบรมผูใ้ชง้านระบบค าขอใบอนุญาต/

ใบแจง้ฯ

4. ระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจง้ 
เพือ่น าเขา้-สง่ออก สนิคา้เกษตร 
แบบอเิล็กทรอนกิส ์ณ จุดเดยีว
ผา่นระบบ NSW ในสว่นของกรม
ศลุกากรพรอ้มเชือ่มโยง
แลกเปลีย่นกับหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งไดอ้ยา่งเป็นทางการ

5. ประกาศ/ค าสั่ง เกีย่วกับการเชือ่มโยงขอ้มลู
ใบอนุญาต/ใบแจง้เพือ่การน าเขา้-สง่ออก
สนิคา้เกษตรแบบอเิล็กทรอนกิส ์ณ จุดเดยีว

ผา่นระบบ NSW ด าเนนิการแลว้เสร็จ
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3. จ านวนรายไดศ้ลุกากรทีจ่ดัเก็บได ้(ลา้นบาท) 

ค าอธบิาย

• นยิาม คอื จ านวนรายไดศ้ลุกากรทีส่ามารถจัดเก็บได ้หมายถงึ ผลรวมรายไดศ้ลุกากรกอ่นหักอากรถอนคนื ของอากรขาเขา้ อากรขาออก
และคา่ธรรมเนยีมทีจั่ดเก็บได ้

• คาดการจัดเก็บภาษีประจ าปี คอื มตคิณะท างานตดิตามผลการจัดเก็บรายไดข้องรัฐบาล ครัง้ที ่2/2564 วนัจันทรท์ี ่30 พฤศจกิายน 2563

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564

จ านวนรายไดศ้ลุกากรที่
จัดเก็บได ้(ลา้นบาท)

108,722 108,523 93,898
88,800

(คาดการณ์ฯ)

ตวัชีว้ดักรมศลุกากร
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ (คทง. ตดิตามผลการจดัเก็บรายไดข้องรฐับาล ภาษศีลุกากร = 88,800 ลบ.)

หนว่ยงาน เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

สว่นราชการ 79,920 ลา้นบาท
(ปรับลดจากเป้าหมายขัน้สงู 10 %)

84,360 ลา้นบาท
(ปรับลดจากเป้าหมายขัน้สงู 5 %)

88,800 ลา้นบาท 
(คาดการณ)์

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- ภาษีทีจั่ดเก็บไดน้ าสง่เป็นรายไดใ้หรั้ฐเพือ่
น าไปใชใ้นการพัฒนาประเทศ สง่ผลใหป้ระชาชน
มคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้

- การเจรญิเตบิทางเศรษฐกจิของประเทศเป็นไปตามสมมตฐิานทางเศรษฐกจิตามทีภ่าครัฐก าหนด

ตัวชีว้ัดเดมิ 
น า้หนกั
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ตามเอกสารงบประมาณ ทีจั่ดเก็บไดจ้รงิ



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน 
สามารถสนองกลับตอ่เรือ่งรอ้งเรยีนและรอ้งทกุขไ์ด ้
ทันท ีสามารถประมวลผล วเิคราะหส์าเหต ุก าหนด
มาตรการแกปั้ญหาเชงิรกุ เพือ่ลดอตัราขอ้รอ้งเรยีน
ทีพ่บบอ่ย หรอืรอ้งเรยีนซ ้า

ตวัชีว้ดักรมศลุกากร
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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4.รอ้ยละของการแกไ้ขเร ือ่งรอ้งเรยีนไดร้บัการด าเนนิการจดัการแลว้เสร็จ

ค าอธบิาย

• พจิารณาความส าเร็จจากการแกไ้ขเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลุกากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผา่นระบบการจัดการขอ้รอ้งเรยีนในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์และชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนอืน่ 
จ านวน 9 ชอ่งทาง ไดแ้ก่

1) รอ้งเรยีนทางโทรศัพทส์ายดว่น 1332 ในเวลาท าการ
2) รอ้งเรยีนทางโทรสาร หมายเลข 0-2667-6919
3) รอ้งเรยีนทาง Application LINE ID : @customshearing
4) รอ้งเรยีนทางไปรษณียโ์ดยท าเป็นหนังสอื
5) รอ้งเรยีนทางจดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(e-mail) ที ่ctc@customs.go.th
6) รอ้งเรยีนทางสือ่สารมวลชน ซึง่หัวหนา้กลุม่คุม้ครองจรยิธรรม กรมศลุกากร เห็นควรรับเป็นเรือ่งรอ้งเรยีน
7) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง ในวันและเวลาราชการ โดยผูร้อ้งเรยีนหรอืผูร้ับมอบอ านาจเดนิทางมารอ้งเรยีน ณ กลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรมของกรมศลุกากร กรมศลุกากร ถนนสนุทรโกษา

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110
8) รอ้งเรยีนผา่นศนูยบ์รกิารประชาชนในสังกัดส านักงานปลัดนายกรัฐมนตร ีศนูยบ์รกิารขอ้มลูภาครัฐเพือ่ประชาชน (GCC 1111) และกระทรวงการคลัง
9) รอ้งเรยีนผา่นศนูยบ์รกิารศลุกากร หรอืหน่วยงานภาครัฐอืน่
ทัง้นี ้เมือ่ไดร้ับเรือ่งรอ้งเรยีนแลว้กรมศลุกากรจะด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วัน นับแตวั่นทีต่รวจสอบขอ้เท็จจรงิเสร็จสิน้และไดรั้บเอกสารหลักฐานครบถว้น และจะด าเนนิการแจง้ผลการ

พจิารณาใหผู้ร้อ้งทราบภายใน 7 วัน นับแตวั่นทีก่รมศลุกากรพจิารณาแลว้เสร็จ เวน้แตไ่มป่รากฏทีอ่ยูข่องผูร้อ้งเรยีน
• สตูรการค านวณ :    จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนทีด่ าเนนิการแกไ้ขแลว้เสร็จ X 100   .

จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนทัง้หมดในปีงบฯ 2564

• รายละเอยีดของกจิกรรมหรอืการด าเนนิงาน / ขอบเขตการประเมนิ -

• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู / แผนปฏบัิตริาชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกรมศลุกากร

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 100

ตัวชีว้ัดใหม่ น า้หนกั
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ปีงบประมาณ จ านวนเรือ่งทีร่บัเขา้
พ.ศ. 2561 188 
พ.ศ. 2562 153
พ.ศ. 2563 91

หมายเหต ุ: สถติจิ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563



ตวัชีว้ดักรมศลุกากร ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.1 การพฒันาระบบพธิกีารศลุกากรอเิล็กทรอนกิสส์ าหรบัพืน้ทีพ่ฒันารว่ม (e-JDA) (e-Service)

ค าอธบิาย

นยิาม : ดว้ยพระราชบญัญัตศิลุกากร พ.ศ. 2560 เกีย่วกบัอ านาจทางศลุกากรในพืน้ทีพ่ฒันารว่ม และพระราชบญัญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิพระราชก าหนดพกิดัศลุกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2548 เกีย่วกับการจัดเก็บ
ภาษีอากรในพืน้ทีพ่ฒันารว่ม (Joint Development Area : JDA) ตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รรว่มไทย-มาเลเซยี โดยไดม้กีารก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ เพือ่จัดระเบยีบการเคลือ่นยา้ยของทีน่ าเขา้มา หรอืสง่ออกไป
จากพืน้ทีพ่ฒันารว่ม รวมถงึมกีารวางหลักเกณฑเ์รือ่งความรับผดิการก าหนดจุดทีภ่าระภาษ๊เกดิขึน้ ในพืน้ทีพ่ัฒนาร่วม ราคาของพธิกีารศุลกากร และอัตราอากร รวมถงึของทีก่ าหนดใหข้องที่ไดร้ับความเห็นชอบทาง
ศลุกากร เครือ่งมอืเครือ่งใช ้วสัด ุสิง่ของส าหรับใชใ้นพืน้ทีพ่ฒันารว่มทีไ่ดร้ับการยกเวน้อากรภายใตบ้ญัชสีนิคา้ยกเวน้อากร การจัดท าเอกสารการเคลือ่นยา้ยของทีน่ าเขา้มาใน หรอืสง่ออกไปจากพืน้ทีพ่ัฒนาร่วม ยังคง
เป็นรูปแบบของเอกสารกระดาษ และไม่มีการจัดเก็บขอ้มูลปริมาณ และมูลค่าของสนิคา้ที่น าเขา้มาในระบบคอมพวิเตอร์ของศุลกากร ดังนั้น เพือ่ประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกและการรับทราบขอ้มูล
การเคลือ่นยา้ยของทีน่ าเขา้มาใน หรอืสง่ออกไปจากพืน้ทีพ่ฒันารว่ม และการช าระภาษีอากร (ถา้ม)ี ท าใหส้ามารถน าสนิคา้เคลือ่นยา้ยเขา้มาใน หรอืสง่ออกไปจากพืน้ทีพ่ฒันารว่มท าไดท้ันททีีส่นิคา้มาถงึ โดยใชร้ะบบ
อเิล็กทรอนกิส ์เขา้มาเสรมิในสว่นของการปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรช าระเงนิทัง้หมด และยังเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการจัดท าขอ้มลูปรมิาณการน าเขา้สนิคา้โดยรวมของประเทศอกีดว้ย ดงันัน้ จงึเห็นควรด าเนนิการจัดท า
ระบบพธิกีารศลุกากรอเิล็กทรอนกิสส์ าหรบัพืน้ทีพ่ฒันารว่ม (e-JDA) เพือ่ใหบ้รกิารในการปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรส าหรบัการเคลือ่นยา้ยของทีน่ าเขา้มาใน หรอืสง่ออกไปจากพืน้ทีพ่ฒันารว่ม และการช าระคา่ภาษีอากร หรอื
การวางประกนั (ถา้ม)ี สามารถกระท าไดโ้ดยถกูตอ้ง และรวดเร็ว กอ่นการเคลือ่นยา้ยของทีน่ าเขา้มาใน หรอืสง่ออกไปจากพืน้ทีพ่ฒันารว่ม ดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ์นอกจากนัน้ โดยระบบฯ สามารถท าการตรวจสอบ
แกไ้ขทัง้กอ่นและภายหลงัการตรวจปลอ่ย รวมทัง้น าขอ้มลูมาจัดท ารายงานสถติกิารน าเขา้-สง่ออกภายในประเทศได ้
ระบบ TCES คอื ระบบศลุกากรอเิล็กทรอนกิส ์ซึง่เกดิจากการบรูณาการระบบศลุกากรอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสาร ระบบการขอใชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษีอากรดว้ยอเิล็กทรอนกิสท์กุประเภท รวมถงึเชือ่มโยงขอ้มลู
ภาครัฐ ภาคธรุกจิ ทัง้ในและระหวา่งประเทศ เพือ่เตรยีมพรอ้ม รองรับการเปิดเสรกีารคา้ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และอ านวยความสะดวกทางการคา้ระหวา่งประเทศอยา่งครบวงจร
• รายละเอยีดของกจิกรรมหรอืการด าเนนิงาน / ขอบเขตการประเมนิ : สนับสนุนการแลกเปลีย่นขอ้มูลอเิล็กทรอนิกสใ์นการจัดเตรียมขอ้มูลและปฏบิัตพิธิกีารศุลกากรอเิล็กทรอนิกสไ์ดร้วดเร็วขึน้ ท าให ้

ผูป้ระกอบการไดร้ับการอ านวยความสะดวกยิง่ขึน้ในการน าเขา้สง่ออกสนิคา้ในพืน้ทีพ่ฒันารว่ม (e-JDA)ไดเ้ป็นผลส าเร็จ
• วธิกีารเก็บขอ้มูล : จัดท าระบบการปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรอเิล็กทรอนกิสส์ าหรับพืน้ทีพ่ฒันารว่ม (e-JDA) มจีดุมุง่หมายเพือ่ใหก้ารผา่นพธิกีารศลุกากรส าหรับของดงักลา่ว สามารถกระท าไดโ้ดยวธิกีารทางศลุกากร

อเิล็กทรอนกิส ์เขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรข์องศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสต์ามมาตรฐานทีก่รมศลุกากรก าหนดแทนการจัดท า ยืน่ สง่ รับเอกสาร การลงลายมอืชือ่ในกระดาษ และสามารถด าเนนิการเพือ่รองรับธรุกรรม
ตา่ง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้หมด โดยจัดเก็บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในรปูแบบขอ้มลูและไฟลเ์อกสารแนบในฐานขอ้มลูของกรมศลุกากรดว้ย

• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู / แผน : -

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน - เสนอโครงการฯ เพือ่
ด าเนนิการใน

ปีงบประมาณ 2563
โดยขอใชเ้งนิงบประมาณ

ปี 2563

- จัดท าแบบรายงานการจัดหา
ระบบคอมพวิเตอรท์ีม่มีลูคา่
ไมเ่กนิสบิลา้นบาท วงเงนิ 
8 ลา้นบาท 

-โครงการฯ ไดรั้บการอนุมัติ
จากคณะกรรมการ คคค

- จัดตัง้คณะกรรมการเกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจา้ง 
3 คณะกรรมการฯ

- จัดท ารา่ง TOR โครงการการพัฒนาระบบพธิี
การศลุกากรอเิล็กทรอนกิสส์ าหรับพืน้ที่
พัฒนารว่ม (e-JDA)

- ไดรั้บการจัดสรรเงนินอกงบประมาณ 
ปี 2563 แทน

- ลงนามในสญัญาจัดจา้งพัฒนาระบบ

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

วเิคราะหอ์อกแบบ ส ารวจความตอ้ง 
การ และจัดท ารายงานผลการศกึษา

และวเิคราะหร์ะบบงาน e-JDA

พัฒนาระบบ e-JDA และ
ปรับปรุงระบบงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ระบบ TCES 

ทดสอบระบบงาน e-JDA และ
ทดสอบการเชือ่มโยงขอ้มลูกบั

ระบบงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- อ านวยความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาและ
คา่ใชจ้า่ยใหผู้ป้ระกอบการในการปฏบิตัพิธิกีาร
ศลุกากรน าเขา้/สง่ออกในพืน้ทีพั่ฒนาร่วมไทย-
มาเลเซยีดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส์

- ขอ้มลูรับสง่ไดร้วดเร็วและมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ
มคีวามน่าเชือ่ถอืมากยิง่ขึน้ เนือ่งจากเป็นการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสร์ะหวา่งภาครัฐของ
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซยี 

ตัวชีว้ัดใหม่

น า้หนกั

15

ขัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564
1) วเิคราะหอ์อกแบบระบบงาน e-JDA
2) จัดท าแผน ส ารวจความตอ้งการ รายงานผล

การศกึษาและวเิคราะหร์ะบบงาน
3) พัฒนาระบบ e-JDA และปรับปรุงระบบงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ TCES 
4) ทดสอบระบบงาน e-JDA และทดสอบการเชือ่มโยง

ขอ้มลูกบัระบบงานทีเ่กีย่วขอ้ง

7



ตวัชีว้ดักรมศลุกากร
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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5.2 การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ค าอธบิาย

• PMQA 4.0 คอื เครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารของส่วนราชการในเชงิบูรณาการ เพือ่เชือ่มโยงยุทธศาสตรข์องส่วนราชการกับเป้าหมาย และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหส้ว่นราชการพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• เพือ่ประเมนิความสามารถในการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของสว่นราชการในการขับเคลือ่นงานใหบ้รรลเุป้าหมายอย่างย่ังยนื 
• พจิารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนนิงานเพือ่ยกระดับผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมเีป้าหมายใหส้่วนราชการมคีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที่ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดขีึน้จากผลคะแนนในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• พจิารณาจากผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่เป็นคะแนนเฉลีย่ในภาพรวมทัง้ 7 หมวด ประกอบดว้ย หมวด 1 การน าองคก์าร หมวด 2 การวางแผนเชงิ

ยุทธศาสตร์ หมวด 3 การใหค้วามส าคัญกับผูรั้บบรกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์และการจัดการความรู ้หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร หมวด 6 การมุ่งเนน้
ระบบปฏบัิตกิาร และ หมวด 7 ผลลัพธก์ารด าเนนิการ

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน 261.19 คะแนน 352.38 คะแนน 462.08 คะแนน

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

370 คะแนน
(คา่เฉลีย่คะแนนกลุม่ที่ 3 : 

351-399 คะแนน)

462.08 คะแนน
(คะแนนการประเมนิขัน้ที่ 1 ของ
กรมศลุกากร ประจ าปี 2563)

471.32 คะแนน
(คะแนนการประเมนิขัน้ที่ 1 ของ

กรมศลุกากร ประจ าปี 2563 +2%)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เพิม่ศกัยภาพของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพือ่ผลกัดนั
การด าเนนิงานในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรแ์ละแผนระดบัประเทศ โดย
มเีป้าหมายเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน

-

ตัวชีว้ัดใหม ่
น า้หนกั

15

ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐั

ในการเป็นระบบราชการ 4.0

ข ัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสารการสมัคร

เบือ้งตน้ (หากได ้400 คะแนนขึน้ไป 

จะผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2)

ข ัน้ตอนที ่2 การตรวจเอกสารรายงานผลการ

ด าเนนิการพัฒนาองคก์าร

สูร่ะบบราชการ 4.0 (Application Report) 

(หากได ้400 คะแนน จะผา่นไปประเมนิ

ในขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3 การตรวจประเมนิในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน เพือ่

ยนืยันผลการตรวจ Application Report


