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บทคัดย่อ 

 การน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข กรณีศึกษาของกรมศุลกากร โดยใช้วิธีวิจัย
เอกสารและการสมัภาษณ์จากผู้ใหข้้อมูลหลัก จ านวน 10 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยการใช้
ข้อมูลจากการวจิัยเอกสารเป็นแนวทางเพื่อวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการน านโยบายมาปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค มาต่อยอดพบวา่ 
กระบวนการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0กรมศุลกากรการเน้นพัฒนากระบวนการบริหารการจดัการพิธีการเกี่ยวกับการศุลกากร โดย
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบดจิิทัล สารสนเทศ เชื่อมโยงบริการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหวา่ง 
หน่วยงานของรัฐด้วยกัน ภาคเอกชนและภาคประชาชน เป็นรูปแบบท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการจากหลายภาค
ส่วน ปัญหาและอุปสรรคเป็นปัจจยัที่เกิดจาก (1)บุคลากรและโครงสร้างบุคลากร (2)ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอ่ืนๆ             
(3)วัฒนธรรมองค์การรูปแบบเดิม (4)ปัญหาในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (5)อุปสรรคเกีย่วกับ
บทบาทของหน่วยงาน (6)ปัญหาเกี่ยวกับการกระจากตัวของเครื่องมือและอุปกรณ์ และ(7)งบประมาณส าหรับแนวทางแก้ไขปญัหา 
ได้แก่ (1) ควรมีการอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ (2) รับฟังความคิดเห็นหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหา
(3) สร้างความเปลีย่นแปลงในวัฒนธรรมองค์การ (4) ให้ความส าคญักับการส่งเสริมงานหลักในการพฒันาเทคโนโลยี (5) รับฟัง
ความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมเพื่อปรับเปลีย่นบทบาทหน้าท่ี (6) รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานจริงเพื่อแก้ปัญหาอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และ (7) ควรมีการประเมินผลงานการน านโยบายมาปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อใช้เป็นเปรยีบเทียบประสิทธิภาพ
นโยบาย 
 

ค าส าคัญ: ไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทย 4.0 การน านโยบายไปปฏิบตัิ กรมศลุกากร 
 

บทน า 

 ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ีมีเป้าหมายการพัฒนาให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง เปลี่ยนผา่นประเทศไทยไปสู่ “ประเทศในโลกท่ีหนึ่ง” ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และ กลไกภาครัฐ
จะสามารถเป็นกลไกหลักในการขบัเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการปฏิรูป
ปรับเปลีย่นกลไกภาครัฐ ใน 7 มิติส าคัญ ประกอบไปด้วย การสร้างรัฐที่น่าเช่ือถือ แหล่งที่มาของนโยบายสาธารณะ การ
ปรับเปลีย่นบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่ และรปูแบบการปฏิบัตริาชการ การสรา้งภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วน
ต่างๆ การยกระดับขดีความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการการเงินและทรัพยากร และการสร้าง
ระบบราชการแบบไร้รอยต่อหากเราพิจารณาบริบทของโลก ในกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่ได้แผ่ขยายไปท่ัวทุกมุมโลก ก่อให้เกดิความ
เชื่อมโยงระหว่างประเทศในหลายมิติ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการบริการ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับมหาภาค และระดับจลุภาค กระแสโลกาภิวตัน์ได้ท าให้ทุกประเทศต้องอยู่ในโลกโลกาภิวัตน์เป็นลักษณะไร้
พรมแดน การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในทางเศรษฐกิจการค้าสามารถติดต่อกันได้โดยสะดวกและเป็นไปโดยเสรี ประกอบกับ
                                                           
บทความนีเ้รียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เร่ือง การน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปปฏิบติักรณีศกึษากรมศลุกากร 
นกัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลกัรามค าแห่ง 
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ประเทศต่าง ๆ ได้หันมาให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันท้ังทางด้านการตลาด การคา้ การเงิน การลงทุน และเทคโนโลยี เป็นผลให้
การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างกว้างขวางบนพ้ืนฐานของการแข่งขันเสรี และมีแนวโน้มที่จะร่วมมือกันขจัดอุปสรรคทาง
การค้ามากยิ่งขึ้น หรือความร่วมมอืทางเศรษฐกิจในระดับอนภุูมิภาค ประเทศตา่ง ๆ จึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
การเปลีย่นแปลงดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดการเปลีย่นแปลงในองค์การของภาครัฐ ซึ่งแนวทางในการบรหิารและพัฒนาประเทศ ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 และฉบับก่อนหน้าน้ี การมุ่งไปสู่ประเทศไทย 4.0 เป็นการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

 กรมศุลกากร ในฐานะที่เป็นองค์การภาครัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าท่ีดูแลจดัการด้านการคา้ระหว่างประเทศ 
เปรียบเสมือนประตสู าคญัที่จะน าพาการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ บทบาทท่ีผ่านมาของกรมศลุกากร 
กล่าวได้วา่มุ่งเน้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการในภาครัฐ ที่จะช่วยในการส่งเสริมสินค้าส่งออก และจดัการสินค้าน าเข้า โดยเฉพาะ
การควบคุมจดัเก็บภาษีศุลกากรสนิค้าน าเข้า ตลอดจนการดูแลกิจกรรมต่อเนื่องจากการมสีินค้า ที่ผา่นเข้า-ออกประเทศ และเป็น
หน้าด่านหลักในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบและหลีกเลีย่งภาษีศุลกากร และการฉ้อฉลทางการค้า กรมศลุกากรได้
พยายามปรับปรุง พัฒนา และปรบัเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้สอดคล้องรองรับกระแสแห่งการเปลีย่นแปลงเหล่านี้ เพื่อให้
ประเทศสามารถก้าวทันความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้น และที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และในปัจจุบันกรมศุลกากร ได้รับบทบาทและ
หน้าท่ีจากเดิมทีเ่น้นการจดัเก็บภาษีอากรจากของที่น าเข้ามาในและส่งออกไป นอกราชอาณาจักรมาเป็นการมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนา
ส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศและการส่งออกของไทยท่ีมีศักยภาพ ในการแข่งขันกับตลาดการคา้ของโลกได้ ควบคู่กันนั้นกรม
ศุลกากร ได้พัฒนาระบบงานการจดัองค์กรการ น าระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบริหารงาน ตลอดจนพัฒนา ประสิทธิภาพของ
ข้าราชการให้มีความสอดคล้องกับความเจรญิ ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ บทบาทและการบริการของกรมศุลกากรที่กล่าว
มานั้น ก็จะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการให้ทันตอ่โลก ด้วยการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ นวัตกรรมต่างๆ 
เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสนับสนนุภารกิจขององค์การ (กรมศลุกากร, 2561) 

 ดังนั้นผู้วิจัย จึงเห็นถึงความส าคญัของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บรกิารของกรมศุลกากร ที่เปลีย่นไปตามยุคสมัย อะไร
เป็นบริการของศลุกากรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว หรอืบริการของศุลกากรทีต่้องพัฒนาไป เพื่อเข้าสูยุ่คไทยแลนด์ 4.0  
ผู้วจิัยสนใจที่จะศึกษาว่าการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปปฏิบัติ ช่วยให้กรมศลุกากร อยู่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไร มีแนวทางใน
การปรับปรุง แก้ไข พัฒนา เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นศลุกากร 4.0 ต่อไป 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 เป็นการศึกษาข้อมลูเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอยีดการวจิัยเอกสาร (Documentary 
research) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทางวิชาการวารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์ ดุษฎี
นิพนธ์ ข่าว สื่อหนังสือพิมพ์ คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ เอกสารทางราชการ  โดยผู้วิจยัท าการศึกษาเพื่อรวบรวม
ข้อมูลการประกอบเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์กับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0และการวิจัยสนาม (Field Research) ใช้
วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมลูหลกั (Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิเปน็เจ้าหน้าศลุกากร 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0  

 

ผลการศึกษาจากอดีตสูป่ัจจบุนั 

 กรมศุลกากรมภีารกิจหลักในการจดัเก็บภาษีอากรจากสินค้าที่น าเข้ามาและส่งออก ควบคุมดูแลสินค้าที่น าเข้าและ
ส่งออกให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบหรือหลีกเลี่ยงทางศุลกากร และยังจัดเก็บภาษีแทนหน่วยราชการอื่น (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษสีรรพสามติ ภาษีเพื่อ
มหาดไทย) ในกระบวนการที่กล่าวมา กรมศลุกากรมีการบริหารจดัการ โดยใช้ระบบพิธีการศลุกากรในการน าเข้าและส่งออก ตั้งแต่
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อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย(1) ก่อนปี 2540 การด าเนินงานส ารับพิธีการศุลกากรเป็นแบบพบหน้า 
ให้บริการด้วยระบบเอกสารเตม็รปูแบบ มีเอกสารจ านวนมาก ความยุ่งยากและซับซ้อนสูง เป็นงานเทคนิคศุลกากร ท้ังกรมศุลกากร
ยังมีขั้นตอนในการให้บริการมาก (2) กรมศุลกากรน าระบบอีดีไอ Electronic Data Interchange (EDI) service เข้ามาให้บริการ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างองค์กรตามมาตรฐาน  EDIFACT ระหว่างปี 2541-2549 ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้บริการในลักษณะผู้
น าเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการใช้ระบบอีดีไอในการติดต่อพิธีการศุลกากรกับกรมศุลกากร ท าให้สามารถลด
ขั้นตอนการให้บริการบางอย่าง และเอกสารบางอย่าง (3) ระบบงานศุลกากรแบบไรเ้อกสาร (Paperless) ตั้งแต่ปี 2550 ถึง
ปัจจุบัน ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน  ebXML/ XML ระบบงานแบบไร้เอกสารเป็นหัวใจส าคัญของระบบการจัดการ
ของกรมศุลกากร ในการแลกเปลีย่นข้อมูลกับหน่วยอื่นๆ ทั้ง ผู้ใช้บริการในลักษณะผู้น าเข้า ผูส้่งออก ตัวแทน และหน่วยงานของ
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลให้ข้ันตอนในการด าเนินพิธีการของกรมศุลกากรลดลง และลดการใช้เอกสารประกอบการผ่านพิธีการ  

ตาราง 1 
เปรียบเทยีบขั้นตอนการให้บริการ ในการจัดการแต่ละระบบของกรมศุลกากร 

แบบพบหน้า (Face to Face)          
ก่อนปี 2540 

ระบบอีดีไอ (Electronic Data 
Interchange :EDI)ปี 2541-2549 

ระบบอิเล็คทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 
(Paperless)ปี 2550 เป็นต้นไป 

1. ผู้ใช้บริการด าเนินการผ่าน พิธีการ
ศุลกากร โดยการจัดท าเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องมายื่นท่ีท าการศลุกากร 

1. ผู้ใช้บริการ ลงทะเบยีนใบขนสนิค้า 
และส่งข้อมลูผ่านระบบ อีดไีอ ตาม
ระบบของกรมศลุกากร 

1. ผู้ใช้บริการ ด าเนินการส่งข้อมลู
ทั้งหมดเกี่ยวกับพิธีการศลุกากร (เช่น 
บัญชีราคาสินค้า ใบอนุญาต หนังสือ
จากหน่วยงานของรัฐ หนังสือจาก
หน่วยงานต่างประเทศ) ผ่านระบบไร้
เอกสาร ในระบบของกรมศลุกากร 

2. เจ้าหน้าที่ศุลกากร ลงทะเบียน
เอกสารใบขนสินค้า พร้อมออกเลขที่ใบ
ขนสินค้า ให้ผู้ใช้บริการด าเนินการต่อไป 

2. ระบบกรมศลุกากร ตรวจสอบ
ความถูกต้องด้วยคอมพิวเตอร์ พรอ้ม
ออกเลขท่ีใบขนสินค้า 

2. ระบบกรมศลุกากร ตรวจสอบ
ความถูกต้องด้วยคอมพิวเตอร์ พรอ้ม
ออกเลขท่ีใบขนสินค้า 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้าน   พิธีการ
ศุลกากร พิกัดอัตราศลุกากร ราคา
ศุลกากร 

3. ช าระภาษีอากร 3. ช าระภาษีอากร 

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการค านวณภาษี
อากร 

4. ผู้ใช้บริการ ด าเนินพิธีการศุลกากร 
ณ ท่า/ที่ น าเข้าหรือส่งออกสินค้า  

4. ผู้ใช้บริการ ด าเนินพิธีการศุลกากร 
ณ ท่า/ที่ น าเข้าหรือส่งออกสินค้า 

5. ช าระภาษีอากร 5. เจ้าหน้าที่ ณ ท่า/ที่ น าเข้าหรือส่งออก
สินค้า ด าเนินการตรวจสอบเอกสารต่างๆ 
ในการผ่านพิธีการ และสินค้าที่น าเข้า
หรือส่งออก ผ่านระบบอดีีไอ 

5. เจ้าหน้าที่ ณ ท่า/ที่ น าเข้าหรือ
ส่งออกสินค้า ด าเนินการตรวจสอบ
สินค้าท่ีน าเข้าหรือส่งออก โดยใช้ระบบ 
Paperless  

6. ผู้ใช้บริการ ด าเนินพิธีการศุลกากร 
ณ ท่า/ที่ น าเข้าหรือส่งออกสินค้า 

6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินคา้ตรงตาม ที่
ผู้ใช้บริการส าแดงจึงด าเนินการใหส้ินค้า
ดังกล่าว ออกจากอารักขาของศุลกากร 

6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินคา้ตรงตาม ท่ี
ผู้ใช้บริการส าแดงจึงด าเนินการใหส้ินค้า
ดังกล่าว ออกจากอารักขาของศุลกากร 

7.เจ้าหน้าท่ี ด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารต่างๆ ในการผ่านพิธีการ และ
สินค้าท่ีน าเข้าหรือส่งออก 
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8. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินคา้ตรงตาม ท่ี
ผู้ใช้บริการส าแดงจึงด าเนินการใหส้ินค้า
ดงักล่าว ออกจากอารักขาของศุลกากร 

  

ที่มา. จาก ผลงานด้านวัตกรรมของกรมศุลกากร (หน้า 15), โดย จันทนา เยี่ยงศุภพานนทร,์ 2552, กรมศุลกากร : ผู้แต่ง. 

 

การบริหารจัดงานศุลกากร แบบไร้เอกสาร (Paperless)พัฒนาการสู่ไทยแลนด์ 4.0 

 การด าเนินกระบวนการทางศุลกากร การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสาร (Paperless) ในช่วงปี 
2550 – 2562 กรมศุลกากรได้พฒันาการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการระบบเพื่อท่ีจะท าให้การผา่นพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไรเ้อกสาร (Paperless) เป็นการผ่านพิธีการในแบบของไทยแลนด์ 4.0 ดังต่อไปนี้  

 การลงทะเบยีน (e-Register) 

 การลงทะเบยีน (e-Register) ถูกพัฒนาจากระบบการลงทะเบยีน (Register) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง สร้างการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
แนวทางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) มีรูปแบบการจัดการในการให้บริการได้ 2 รูปแบบคือ การยื่นของลงทะเบียนโดย
กระดาษ และ การลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ (1) ส าหรับการยื่นของลงทะเบียนโดยกระดาษ เพื่อขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร
หรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ท าได้ ณ ส านักมาตรฐานพิธีการและ
ราคาศลุกากร หรือส านักงานศุลกากร หรือด่านศลุกากร เป็นเอกสารรูปแบบกระดาษ (2) ส าหรับการลงทะเบียนผู้มาตดิต่อ
ออนไลน์ ผู้ประสงค์จะผา่นพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร สามารถยื่นค าขอลงทะเบียนในระบบ
ลงทะเบียนผู้มาตดิต่อออนไลน์ (Online Customs Registration: http://registeronline.customs.go.th) ดว้ยตนเองผ่าน
อินเตอร์เนต็ โดยไมต่้องพบเจ้าหนา้ที่ เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองข้อมูลที่แสดงต่อกรม
ศุลกากรแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับเอกสารใบตอบรบัการยื่นแบบค าขอในระบบลงทะเบยีนผู้มาติดต่อออนไลน์ เพื่อยืนยันการ
ลงทะเบียนตามระบบการลงทะเบยีน (e-Register) และอนุมตัิการขอลงทะเบียนต่อไปกรมศุลกากรไดม้ีการใช้วิธีพิจารณาอนุมัติค า
ขอ 2 วิธีคือ ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร และ ระบบพิจารณาโดยเจ้าหน้าท่ี เพื่ออ านวยความสะดวก ด าเนินกระบวนการ
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ลดระยะเวลาในการเตรยีมข้อมลู ลดเอกสารประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย (กรมศลุกากร, 2561ค)

 
ภาพ 1 กระบวนการะบบลงทะเบยีนผู้มาติดต่อออนไลน์ (e-Register) 
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 บริการเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว (National Single Window) 

 กรมศุลกากรรายงานตาม รายงานประจ าปีของกรมศุลกากร 2551-2560 แสดงผลการด าเนินงาน บรกิารเบ็ดเสร็จ ณ จดุ
เดียว (National Single Window) ในลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้า ใบอนุญาตสินค้า เพื่อใช้ข้อมูลนั้นในการผ่านพิธีการ
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากท่ีกรมศุลกากรได้เริ่มลงนามข้อตกลงว่าด้วยการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการน าเข้า – 
ส่งออก (MOU) กับหน่วยงานที่เกีย่วข้องแล้วใน ปี 2551-2557 ยังไม่มีการใช้ระบบในการเชื่อมโยงส่งข้อมูลจริง ส่วนใหญ่เป็นการ
ทดลองใช้ระบบเพื่อรองรับการใช้งานจริง ในระหว่างปี 2553-2557 หลังจากปี 2558 เริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
หน่วยงานต่างๆ เริม่ให้ความส าคญักับความเป็นไทยแลนด์ 4.0 มีความสนใจในการพัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสม์ากขึ้น พบว่ามีการเชื่อมโยง ใช้งานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (National Single Window) มากขึ้นอย่างก้าว
กระโดด ครอบคลุมเกือบทุกหน่วยงานที่มีหน้าท่ีในการอนุญาตให้น าเข้า – ส่งออกสินค้า ผลการด าเนนิงาน ปี 2560 ลงนาม
เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการน าเข้า – ส่งออก ร่วมกับหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรบัรองเป็นจ านวน 36 
หน่วยงาน โดยมีการเช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นทางการ 35 หน่วยงาน พบว่ามีหน่วยงานท่ีรับส่งข้อมูลจริง 27 หน่วยงานราชการ 
รับส่งข้อมูลบางชนิดและใช้เอกสารประกอบ 5 หน่วยงานราชการ และ 2 หน่วยงานท่ีไม่ใช่ราชการ (หน่วยงานราชการ คือ กรม
ศุลกากร กรมทรัพยากรธรณี กรมป่าไม้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช ส านักคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย การยางแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กรมการขนส่ง
ทางบก กรมควบคุมโรค กรมเจ้าทา่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมการค้า
ภายใน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสรรพสามิต ส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม กรมธุรกิจพลังงาน 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมศลิปากร ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรมวิชาการ
เกษตร กรมการค้าต่างประเทศ กรมประมง และกรมปศสุัตว์ และหน่วยงานท่ีไม่ใช่รายการ คือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด) (กรมศุลกากร, 2550-2561) 

ตาราง 2 
สรุปผลการด าเนินงาน การจัดการบริการเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว (National Single Window) ปี พ.ศ. 2551-2560 

 
ที่มา. จาก รายงานประจ าปีกรมศลุกากร 2550-2560, โดย กรมศลุกากร, 2550-2560, ค้นหาเมื่อ  15 กรกฎาคม 2562, จาก
http://www.customs.go.th/list_strc_annual_report.php?ini_content=annual_report 
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 การเสยีค่าภาษี (e-Payment) 

 การเสยีค่าภาษี (e-Payment) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผ่านพิธีการศุลกากรแบบอิเล็กทรอนิกส์ไรเ้อกสาร 
(Paperless) ณ ปี พ.ศ. 2550ก าหนดช่องทางบริการผู้ช าระค่าภาษกีับกรมศุลกากรอยู่ 2 ช่องทางคือ 1. ณ ที่ท าการศุลกากร 2. 
ตัดบัญชีธนาคาร ต่อมากรมศลุกากรได้ปรับเปลี่ยนข้อก าหนด เกณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล 
เป็นการพัฒนาให้เกิดระบบการเสยีค่าภาษี (e-Payment/ Bill Payment) มาจากนโยบายรัฐบาลโครงการ National e-Payment 
ได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กรมศุลกากรจงึสามารถก าหนดบริหารจดัการเพิม่ช่องทางการให้บริการ ได้
ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 9/2562 พัฒนาเพิ่มช่องทางบริการกับผู้มีความประสงค์ที่จะช าระค่าภาระติดพันธ์ต่างๆ กับกรม
ศุลกากรได้ 3 ช่องทางคือ 1. ณ ที่ท าการศุลกากร 2. ตัดบัญชีธนาคาร 3. บริการบนเว็บ (Web Service) ผ่านช่องทางการ
ให้บริการของธนาคารหรือตัวแทนรับช าระเงิน การด าเนินการพัฒนาในระบบการเสียคา่ภาษี (e-Payment/ Bill Payment) ตาม
แนวทางของประเทศไทย 4.0 ที่เนน้ให้เกิดการเพิม่มลูค่าด้วยระบบดิจิดัล เน้นการเช่ือมโยง ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพิม่ขึ้น การ
บริการของกรมศลุกากรดังกล่าวกอ่ให้เกิดการเช่ือมโยงกับเอกชน (G2B) และเชื่อมโยงกับประชาชนมากขึ้น (G2P)  ผู้ใช้บริการ
สามารถติดต่อกับราชการได้ 24 ช่ัวโมงผ่านระบบสารสนเทศ(กรมศลุกากร, 2562) 

ตาราง 3 
เปรียบเทยีบการจดัการให้มบีริการการเสียค่าภาษ ี

 ณ ที่ท าการ ตัดบัญชีธนาคาร 
แบบเก่า (2550  - 
2561) 

ตัดบัญชีธนาคาร 
แบบใหม่ (2562) 

Bill Payment 

เร่ิมใช้ (ปี) 2550 2550-2561 2562 2562 

ช่องทางส่งข้อมลู ณ ท่ีท าการศุลกากร ผ่านระบบ National 
Single Window 

ผ่านระบบ National 
Single Window 

ผ่านบริการบนเว็บ 

รับช าระ ค่าภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม เงิน
ประกัน ค่าปรับ 
รายได้อื่นๆ 

ค่าภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม 

ค่าภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม เงิน
ประกัน ค่าปรับ รายได้
อื่นๆ 

ค่าภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม เงิน
ประกัน ค่าปรับ รายได้
อื่นๆ 

สถานที่รับช าระ ณ ท่ีท าการศุลกากร ธนาคาร ธนาคาร ธนาคาร/ตัวแทน 

เง่ือนไข ไม่ม ี ลงทะเบียน และท า
ข้อตกลงกับธนาคาร 

ลงทะเบียน และท า
ข้อตกลงกับธนาคาร 

ไม่ม ี

วิธีการ ผู้ประกอบการช าระ
เงินด้วยตนเอง ณ ท่ี
ท าการ 

ผู้ประกอบการแจ้ง
ข้อมูลการตัดบัญชี ส่ง
ข้อมูลใบขนสินค้าฯ 
และระบบแจ้งไปยัง
ธนาคารเพื่อตดับัญชี 

ผู้ประกอบการแจ้ง
ข้อมูลการตัดบัญชี ส่ง
ข้อมูลใบขนสินค้าฯ 
และระบบแจ้งไปยัง
ธนาคารเพื่อตดับัญชี 

ผู้ประกอบการน าข้อมลู
ใบขนสินค้าไปช าระผ่าน
ช่องทางธนาคาร (เช่น 
Mobile Banking, ATM 
เป็นต้น)/ตัวแทน 

พิธีการศุลกากร ช าระเงินแล้ว 
ด าเนินพิธีการต่อไป 

ช าระเงินแล้ว ด าเนิน
พิธีการต่อไป 

ช าระเงินแล้ว ด าเนิน
พิธีการต่อไป 

ช าระเงินแล้ว ด าเนินพิธี
การต่อไป 

เอกสารหลักฐาน รับใบเสร็จช าระเงิน 
ณ ท่ีท าการศุลกากร 

รับใบเสร็จช าระเงิน ณ 
ที่ท าการศุลกากร 

รับใบเสร็จช าระเงิน ณ 
ที่ท าการศุลกากร 

ผ่านบริการบนเว็บ ด้วย
ระบบ e-Tracking 
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ภาพ 2กระบวนการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผ์่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร (Bill Payment) 

 ระบบตดิตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากร (e-tracking) 

 ระบบตดิตามสถานะ (e-tracking) เป็นการจัดการของกรมศลุกากร ที่จะจัดให้มีบริการติดตามสถานะพิธีการต่างๆ ของ
กรมศุลกากรผา่นอินเตอรเ์น็ต เพือ่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถตรวจสอบข้อมลการน าของเข้า ส่งของออก 
สถานะต่างๆ ในการผ่านพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น การช าระภาษีอากร การตรวจปล่อย การส่งมอบ/รับบรรทุกของ) 
ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ไมม่ีวันหยุด ระบบติดตามสถานะ (e-tracking) เป็นเสมือนช่องทางที่ท าให้ผู้ประกอบการหรือประชาชน 
สามารถติดต่อราชการไดต้ลอด 24 ช่ัวโมง (สมชัย สัจจพงษ,์ 2553, หน้า 6-9)เป็นการด าเนินการให้การเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ประกอบการกับรัฐบาล (B2G) และประชาชนกับรัฐบาล (P2G) ส าหรับประเภทของการตดิตามสถานะ แบ่งออกได้เป็นดังต่อไปนี้ 
1. ติดตามสถานะ การผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก (Import-Export Declaration) 2. ตรวจสอบข้อมูลใบก ากับการขน
ย้ายสินค้า (Goods Transition Control List) 3. ตรวจสอบรายงานยานพาหนะเข้า-ออก และบัญชสีินค้า (Manifest) 4. 
ตรวจสอบข้อมลูใบขนสินคา้ ส าหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต (OGA Declaration) 5. ตรวจสอบและตดิตามความเคลื่อนไหว
ไปรษณียภณัฑ์ (Postal Parcel) 6. ตรวจสอบข้อมลูทะเบียนผู้มาตดิต่อ (Customs Registration) 7. ตรวจสอบประวัติการช าระ
คา่ธรรมเนียมศลุกากร (Customs Fee) 8. ตรวจสอบข้อมลูทะเบยีนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax incentive) 9. 
ตรวจสอบข้อมลูการโอนเงินคืน (Transfer Money) และ 10. ตรวจสอบและพมิพ์ใบเสร็จรับเงิน (e-Bill) 

 กระบวนการทางศลุกากรล่วงหน้าก่อนสินค้าส่งถึง (Pre-Arrival Processing) 

 กระบวนการทางศลุกากรล่วงหน้าก่อนสินค้าส่งถึง (Pre-Arrival Processing) เป็นกระบวนการในส่วนของการรายงาน
น าของเข้า (e-Manifest) และเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการน าของเข้า (e-Import) เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แกผู่้น าของเข้า สามารถปฏิบัติพิธีการศลุกากรในการน าเขา้สินค้าท่ีมาจากต่างประเทศได้อยา่งรวดเร็ว ลดระยะเวลา 
ค่าใช้จ่าย ส่งเสริมระบบโลจิสติกสแ์ละการค้าระหว่างประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ สอดคล้องต่อความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement) และเป็นการ
ยกระดับขดีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกรมศุลกากร กับบริบทโลกาภิวัฒน์ ที่การติดต่อสื่อสารเป็นไป
อย่างรวดเร็ว การค้าต้องการความตอบสนองที่รวดเร็วอย่างเดียวกัน (กรมศุลกากร, 2561ก) 
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ตาราง 4 
กระบวนการทางศลุกากรล่วงหน้าก่อนสินค้าส่งถึง (Pre-Arrival Processing) 

 หลังเข้าเขตท่า
ภายใน 24 ชั่วโมง ในราชอาณาจักร 

e-Manifest รายงานเรือเข้า ส่งข้อมูลใบขน
สินค้าขาเข้า 

ช าระค่าภาษี (ถ้า
มี) 

ตรวจสอบสินค้า รับของออกจาก
อารักขาศุลกากร 

 ก่อนเข้าเขตท่า 24 ช่ัวโมง ในราชอาณาจักร 

Pre-Arrival 
Processing 

รายงานเรือเข้า ส่งข้อมูลใบขน
สินค้าขาเข้า 

ช าระค่าภาษี (ถ้า
มี) 

ตรวจสอบสินค้า รับของออกจาก
อารักขาศุลกากร 

การให้บริการจ าแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Advance Tariff Ruling) 

 การให้บริการจ าแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Advance Tariff Ruling) มีพัฒนาการมา
จาก การให้บริการจ าแนกประเภทพิกัดอัตราศลุกากรล่วงหน้า (Advance Tariff Ruling) ซึ่งเป็นการบริการจดัการของกรม
ศุลกากรที่จดัให้มีการบริการในการก าหนดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร ส าหรบัของที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักรล่วงหน้า เพ่ือให้
เกิดความสะดวก รวดเร็ว และสนบัสนุนการค้าระหว่างประเทศ (กรมศุลกากร, 2561ข) 

การตัดบญัชีใบก ากับการขนย้ายสนิค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Matching) 

 การตัดบญัชีใบก ากับการขนย้ายสนิค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Matching) เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุด โดยมอบอ านาจในการตัดสินใจให้กับคอมพิวเตอรด์ าเนินการแทน ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้าน ท้ังนี้กรม
ศุลกากรยังปรับเปลี่ยนบทบาทหนา้ที่ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัตริาชการโดย ลดบทบาทที่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานท่าเรือและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสรมิกระบวนการบริหารจัดการให้เกิดความรวดเร็วแก่ผูม้าใช้บริการ เช่ือมโยงหน่วยงานต่างๆระหวา่ง
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐเข้าหากันไดแ้บบไร้รอยต่อ (G2G) สอดคล้องกับแนวทางประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ยังเกิด
ประโยชน์ในหลายๆด้าน เช่น สามารถลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ ลดเวลาในการเตรียมเอกสารและลดข้อผดิพลาดจาก
เจ้าหน้าท่ีเนื่องจากให้ระบบคอมพวิเตอร์ดูแล ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหลือน้อยท่ีสดุท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดการใช้
ข้อมูลที่ซ้ าซ้อนส่งข้อมลูเพียงครั้งเดียว (Single Entry) สามารถใช้ได้หลายหน่วยงาน และยังสามารถลดอัตราก าลังของเจ้าหน้าท่ี
แต่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น(กรมศลุกากร, 2560ก) 

การผ่านแดนและถ่ายล าทางศลุกากร (e-Transition) 

 การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเปลี่ยนแปลงของกรมศุลกากรไปสู่การบริหารจัดการ การบริการ ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่การจัดการเกี่ยวกับพิธีการศลุกากรการผา่นแดนและถ่ายล าทางศลุกากร (Transition) นั้น ยังไม่ถูก
พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส์ ยังคงใช้วิธีการบริหารจดัการงานในรูปแบบกระดาษ ในการผ่านพิธีการศุลกากร ส่งข้อมูล 
แสดง ใบขนสินค้าผ่านแดนและถ่ายล าในรูปแบบเอกสาร ผู้ขอผ่านแดนหรือผู้ขอถ่ายล า ต้องด าเนินการในรูปแบบพบหน้าเจ้าหน้าที่ 
(Face to Face) ทุกขั้นตอน เมื่อเริ่มมีแนวคดิเกี่ยวกับ ไทยแลนด์ 4.0 ท าให้กรมศุลกากรต้องมีการเปลี่ยนแปลง จัดการ
กระบวนการบางอย่าง ให้เกิดความทันสมัย ยกระดบัเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง ระบบพิธีการ
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์วา่ด้วยการถ่ายล า ผ่านแดน และการขนส่งตอ่เนื่องเปลี่ยนถ่ายพาหนะ (e-Transition)  เป็นค าตอบหนึ่งที่
สอดคล้องกับความเป็น ไทยแลนด ์4.0 (กรมศุลกากร, 2560ข, 2560ค) 
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ตาราง 6 
เปรียบเทยีบขั้นตอนการให้บริการการผ่านแดนและถ่ายล าทางศลุกากร 

การผ่านแดนและถ่ายล าทางศุลกากร(Transition) การผ่านแดนและถ่ายล าทางศุลกากร(e-Transition) 

1. ผู้ขอผ่านแดนหรือถ่ายล าด าเนนิการผ่านพิธีการศุลกากร 
โดยการจัดท าเอกสารในรปูแบบกระดาษ ท้ังใบขนสินค้าผ่าน
แดน (ใบแนบ 448) หรือ ใบขนสินค้าถ่ายล า (ใบแนบ 9) และ
เอกสารที่เกีย่วข้องอื่นๆ ยื่น ณ ท่ีท าการศุลกากร ท่า/ที่ ต้น
ทาง แบบพบหน้าเจ้าหน้าที ่

1. ผู้ขอผ่านแดนหรือถ่ายล าด าเนนิการผ่านพิธีการศุลกากรใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งข้อมลูใบขนสินค้าผ่านแดน หรือ ใบ
ขนสินค้าถ่ายล า เข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
 

2. เจ้าหน้าที่ศุลกากร ลงทะเบียนเอกสารใบขนสินค้า พร้อม
ออกเลขท่ีใบขนสินค้าผ่านแดน หรือ เลขท่ีใบขนสินค้าถ่ายล า 
ให้ผู้ใช้บริการด าเนินการต่อไป  

2. ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อ
ออกเลขท่ีใบขนสินค้าผ่านแดน หรือ เลขท่ีใบขนสินค้าถ่ายล า 

3. ผู้ขอผ่านแดนหรือถ่ายล า ด าเนนิพิธีการศุลกากร ณ ท่า/ที่ 
ต้นทาง หรือท่าถ่ายล าขาเข้า 

3. ผู้ขอผ่านแดนหรือถ่ายล า ด าเนนิพิธีการศุลกากร ณ ท่า/ที่ 
ต้นทาง หรือท่าถ่ายล าขาเข้า 

4. ผู้ขอผ่านแดนหรือถ่ายล า แสดงเอกสารในรูปแบบกระดาษ 
ให้เจ้าหน้าที่ ณ ท่า/ที่ ต้นทาง หรอืท่าถ่ายล าขาเข้า ให้
เจ้าหน้าท่ีศุลกากร ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนอนุญาตให้น า
ของผ่านแดน ผ่านราชอาณาจักร  

4. เจ้าหน้าที่ ณ ท่า/ที่ ต้นทาง ด าเนินการตรวจสอบสินค้าท่ี
ผ่านแดนหรือถ่ายล า โดยใช้ระบบ Paperless ก่อนอนุญาตให้
น าของผ่านแดน ผ่านราชอาณาจักร หรือ ให้น าของถ่ายล าไป
ยังท่าถ่ายล าขาออก 

5. ผู้ขอผ่านแดนหรือถ่ายล า ด าเนนิพิธีการศุลกากร ณ ท่า/ที่ 
ปลายทาง หรือท่าถ่ายล าขาออก 

5. ผู้ขอผ่านแดนหรือถ่ายล า ด าเนนิพิธีการศุลกากร ณ ท่า/ที่ 
ปลายทาง หรือท่าถ่ายล าขาออก 

6. ผู้ขอผ่านแดนหรือถ่ายล า แสดงเอกสารในรูปแบบกระดาษ 
ให้เจ้าหน้าที่ ณ ท่า/ที่ ปลาย หรือท่าถ่ายล าขาออก ให้
เจ้าหน้าท่ีศุลกากรตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนอนุญาตให้น า
ของผ่านแดน ออกจากราชอาณาจกัร หรือน าของถ่ายล า ผ่าน
ไปยังท่าถ่ายล าขาออกเพื่อบรรทุกขึ้นพาหนะถ่ายล า 

6. เจ้าหน้าที่ ณ ท่า/ที่ ปลายทาง ด าเนินการตรวจสอบสินคา้ที่
ผ่านแดนหรือถ่ายล า โดยใช้ระบบ Paperless ก่อนอนุญาตให้
น าของผ่านแดนออกจากราชอาณาจักร หรือ ให้บรรทุกของขึ้น
พาหนะถ่ายล า 

 

กระบวนการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 มาปฏิบัติตามเจด็วาระการปรับเปลี่ยนกลไกขับเคลือ่นภาครัฐ 

ลักษณะของกระบวนการน านโยบายไปแลนด์ 4.0 ไปปฏิบตัิ กรมศลุกากรได้น าม่ใช้ตามเป้าหมายของนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 ในมิติด้าน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจไปสู่ “ระบบเศรษฐกิจท่ีเนน้การสร้างมูลค่า” (Value – Based Economy) ที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ สามารถแบ่งตามวาระการปรับเปลี่ยนกลไกขับเคลือ่นภาครัฐ เพื่อให้กรม
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ศุลกากรสามารถเป็นหนึ่งในตัวหลกัท่ีช่วยขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 (พิมพ์เขียวและแผนปฏิบตัิการขับเคลื่อน Thailand 4.0, หน้า 
142-155, 2559)แบ่งออกเป็น (1)การสร้างความน่าเชื่อถือ ยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถมสี่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าท่ีได้  โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาช่องทางในการติดตามผลการด าเนินงานของกรมศุลกากรในหลายๆ 
ส่วน (อาทิเช่น การติดตามสถานะใบขนสินค้า เป็นต้น) ก่อให้เกิดความโปร่งใส ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของกรมศุลกากรได้
อย่างสะดวก และตรวจสอบได้ว่าการให้บริการของกรมศุลกากรอยู ่ณ จุดใด เกิดเป็นระบบติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากร 
(e-tracking) ติดตามสถานะเกีย่วกับพิธีการน าของเข้า – ส่งของออก รายงานพาหนะเข้า – ออก และบัญชีสินค้า ข้อมลูใบขน
สินค้าท่ีต้องไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานที่ออก ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้มาติดต่อ ตรวจสอบประวตักิารช าระค่าธรรมเนียม
ศุลกากร ตรวจสอบข้อมลูทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษี และตรวจสอบและพมิพ์ใบเสร็จรับเงิน (2)การปรับเปลี่ยนบทบาท ลด
ภาระงานท่ีซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นและใช้ระบบคอมพิวเตอรเ์พิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการน าระบบการตัดบัญชี
ใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Matching) มาบริหารจัดการ อ านวยความสะดวก ลดการใช้เอกสาร 
ประหยดัเวลาการด าเนินการให้กับผู้ส่งของออกในการส่งข้อมูลเพยีงครั้งเดียว ใช้ได้ 3 หน่วยงานคือ กรมศุลกากร การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยและกรมเจ้าท่า และรวมกระบวนงานของกรมศลุกากรและการท่าเรือเป็นกระบวนงานเดียวกัน (3)การยกระดับขีด
ความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง เน้นด้านการใช้เทคโนโลยี ระบบดิจิทัลให้เกดิการพัฒนา การบริการจดัการ
เกี่ยวกับการศลุกากรใหส้อดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ ทีป่ระเทศไทยได้ตกลงไว้ในเวทีระดบัโลกเช่น ข้อตกลงในการ
อ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement ) ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization) หรือ
ความตกลงทั่วไปวา่ด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 (General Agreement on Tariffs and Trade 1994) โดยการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหเ้กิดความยืดหยุ่น เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ก่อให้เกิดบริการกระบวนการทางศุลกากร
ล่วงหน้าก่อนสินค้าส่งถึง (Pre-Arrival Processing) กรมศลุกากรอนุญาตให้ตัวแทนเรือส่งข้อมลูการรายงานเรือเข้า และบัญชี
สินค้าส าหรับเรือล่วงหน้า และการให้บริการจ าแนกประเภทพิกัดอตัราศลุกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Advance Tariff 
Ruling) เป็นการเพิม่ช่องทางให้กับผู้น าของเข้าที่มีความประสงค์น าของเข้ามาในราชอาณาจักรให้ถูกต้องตามประเภทพิกัดอตัรา
ศุลกากรที่กรมศุลกากรจ าแนกพิกดั(4)การสร้างระบบราชการแบบไร้รอยต่อ ตามแนวทางการเช่ือมโยงแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน
โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างภาครัฐถึงภาครัฐด้วยกัน (Government to Government) ภาครัฐ
ถึงภาคเอกชน (Government to Business) และภาครัฐถึงประชาชน (Government to People) เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากน้ียังใช้เทคโนโลยีปฏิบัติหนา้ที่ อ านวยความสะดวกเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ เกิดการบริการ
ที่สามารถด าเนินการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เกิดเป็นบริการการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Register) ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงบริการพิธีการศุลกากรอื่นๆ ได้ทางบริการบนเวบ็ (Web Service) ตลอด 24 ช่ัวโมง ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใน
การตรวจสอบความถูกต้อง รับรองข้อมูลตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ และกรมศุลกากรยังเป็นเจา้ภาพในการบริหารจดัการให้
มีบริการเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (National Single Window) เกิดการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐถึงภาครัฐด้วยกัน (Government to 
Government) และภาครัฐถึงภาคเอกชน (Government to Business) เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการอนุญาตแบบไร้รอยต่อ ไร้เอกสาร ไรเ้วลาการด าเนินการทีซ่้ าซ้อน ประหยดัต้นทุน บูรณาการข้อมูลใบอนุญาตเข้าด้วยกัน 
ยกขีดความสามารถในการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการที่ผูน้ าของเข้าหรือส่งของออก โดยไมต่้องขอเอกสารใบอนุญาตตัว
จริงแบบกระดาษอีกต่อไป ส าหรับการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นหน้าท่ีหลักของกรมศลุกากร ได้มีการใหบ้ริการ การเสียค่าภาษี   (e-
Payment) เชื่อมโยงช่องทางการเสียภาษี ระหว่างภาครัฐถึงภาคเอกชน (Government to Business) และภาครัฐถึงประชาชน 
(Government to People) เป็นบริการทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anyplace Anytime) เพื่อให้ผู้ประสงค์ช าระค่าภาระติดพันธ์
กับกรมศุลกากร (อาทิเช่น ค่าภาษอีากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร ค่าปรับ เป็นต้น) สามารถช าระได้ทุกท่ี ทุกเวลา แบบไรร้อยต่อตาม
ช่องทางที่ผู้ใช้บริการต้องการ ท้ังผ่านธนาคารอินเตอร์เน็ต (Internet Banking) ผา่นบริการบนมือถือ (Mobile Banking) หรือผ่าน
เคาเตอร์บริการ (Counter Service) สร้างความสะดวกสบาย อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ และยังประหยดัเวลา ค่าเสยี
โอกาสจากการที่ต้องมาตดิต่อราชการด้วยตัวเอง และท้ายสุด บริการการผ่านแดนและถ่ายล าทางศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Transition) เป็นการยกระดับการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Service) ให้กับผู้ใช้บริการ เปลี่ยนการให้บริการแบบเดมิที่เป็น
รูปแบบพบหน้าเจ้าหน้าท่ี (Face to Face) และใช้เอกสารรูปแบบกระดาษ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไ์ร้เอกสาร (Paperless) ท า
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ให้ภาคเอกชนสามารถเช่ือโยงเข้ากับภาครัฐได้อย่างไร้รอยต่อ เนื่องจากข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าถึงไดต้ลอดเวลา มี
ความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได ้

ตาราง 7 

สรุปกระบวนการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปปฏิบตั ิ

เจ็ดวาระประเทศไทย 4.0 การจัดการของกรมศุลกากร 

การสร้างรัฐที่น่าเช่ือถือ 1. ระบบติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากร (e-tracking) 

แหล่งที่มาของนโยบายสาธารณะ - 

การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าท่ี และรูปแบบการ
ปฏิบัติราชการ 

1. การตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Matching) 

การสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ - 

การยกระดับขีดความสามารถในการตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

1. บริการกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินคา้ส่งถึง 
(Pre-Arrival Processing) 

2. การให้บริการจ าแนกประเภทพิกัดอัตราศลุกากรล่วงหน้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Advance Tariff Ruling) 

การบริหารจัดการการเงินและทรพัยากร - 

การสร้างระบบราชการแบบไรร้อยต่อ 1. บริการการลงทะเบียนทางอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Register) 

2. บริการเบ็ดเสร็จ ณ จดุเดยีว (National Single Window) 

3. การเสียคา่ภาษี (e-Payment) 

4. บริการการผ่านแดนและถ่ายล าทางศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
(e-Transition) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. กระบวนการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปปฏิบัติ   

 กรมศุลกากรปรับเปลีย่นกลไกเพื่อรองรับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ก่อให้เกิดการบริหารจัดการองค์การเกดิการเปลี่ยนแปลง
ตามประเด็นในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาช่องทางในการติดตามผล
การด าเนินงานของกรมศลุกากรในหลายๆ ส่วน ด้านการปรับเปลี่ยนบทบาท ลดภาระงานท่ีซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นและใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดา้นการยกระดบัขีดความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง เน้นด้าน
การใช้เทคโนโลยี ระบบดิจิทัลใหเ้กิดการพัฒนา การบริการจดัการเกี่ยวกับการศุลกากรให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ 
ที่ประเทศไทยไดต้กลงไว้ในเวทีระดับโลกเช่น ข้อตกลงในการอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement ) 
ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization) หรือความตกลงท่ัวไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 (General 
Agreement on Tariffs and Trade 1994) โดยการพัฒนาเปลีย่นแปลงกฎระเบียบให้เกดิความยืดหยุ่น เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการ และด้านการสร้างระบบราชการแบบไรร้อยต่อ ตามแนวทางการเช่ือมโยงแตล่ะหน่วยงานเข้าด้วยกันโดย
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  ช่วยให้การติดตอ่สื่อสารระหว่างภาครัฐถึงภาครัฐด้วยกัน (Government to 
Government) ภาครัฐถึงภาคเอกชน (Government to Business) และภาครัฐถึงประชาชน (Government to People) เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปรง่ใส ตรวจสอบได้ ของข้อมูล นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีปฏิบัตหิน้าท่ี อ านวยความสะดวก
เจ้าหน้าท่ีและผู้ใช้บริการ เกิดการบริการที่สามารถด าเนินการได้ตลอด  24 ช่ัวโมง สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารที่ต้อง
ด าเนินงานให้ส าเร็จตามเปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการที่กรมศลุกากรด าเนินตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
พัฒนาเปลี่ยนแปลงตาม 7 วาระการปรับเปลี่ยนกลไกขับเคลื่อนภาครัฐ ได้อย่างตามเป้าหมายนั้น เป็นการรวบรวมทรัพยากร
ทางการบริหารในองค์การใหส้ามารถปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ด้วยการจัดเตรียมวิธีการทั้งหลายเพื่อให้การ
ด าเนินงานตามนโยบายส าเร็จลุล่วงด้วยการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบดิจิทัล สารสนเทศ เพื่อสร้างกระบวนการที่
สร้างสรรค์ สามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง ในลักษณะที่เป็นของใหม่หรอืของเก่าที่มีอยู่เดิมแตไ่ดร้ับการปรับปรุงพัฒนาขึ้นไป (วรัชยา ศิ
ริวัฒน,์ 2562, หน้า 9) (บุญเกียรติ การะแวกพันธุ์, 2562ข, หน้า 26-32) (กีระติ ยศยิ่งยง อ้างถึงใน วิโรน์ ก่อสกุล, 2561 หน้า 48) 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัชตไตรมาลัย (2560) ได้ศึกษาเรือ่ง การพัฒนารูปแบบการบรหิารจัดการเพื่อความเป็นเลิศของ
สถาบันอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประเทศไทย 4.0 สรุปไว้ว่า ดา้นการบริหารจัดการทั่วไปเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน มี
เป้าหมายเพื่อให้การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาประสบความส าเร็จสามารถพัฒนาก าลังคนของประเทศ มีความสามารถและ
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กล่าวคือได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเตรยีมความพร้อม
ในการเข้าสู่แนวทางของไทยแลนด์ 4.0 เหมือนกรมศลุกากรที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้กรมศลุกากร ด าเนนิตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 สู่
กรมศุลกากร 4.0 ได ้

2. ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ ในการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 มาปฏิบัติ 

 ปัญหาและอุปสรรคทีส่ าคัญ ในการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 มาปฏบิัติ มีปัจจัยจากสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้  

 (1) ปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากร ที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี ส าหรับบุคลากรที่ไม่เปดิรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ จะท าให้การด าเนินการตามแนวทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไม่ประสิทธิภาพ ไม่ไดร้ับการร่วมมอืในการใช้เทคโนโลยีอยา่ง
เต็มที่ บุคลากรยังไม่ ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ท างานด้วยทัศนคติที่ไมเ่ชื่อมั่นต่อเทคโนโลยี (2) ปัญหาโครงสร้างองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การ ของกรมศลุกากรที่มีการย้ายต าแหน่งงานเป็นประจ า เพื่อให้เกิดความหลากหลายในความรู้ ความช านาญ แต่
เกิดเป็นจดุอ่อน เนื่องจากงานเกี่ยวกับการศุลกากรใช้ความช านาญเฉพาะด้านสูง ใช้ความรู้ ความสามารถทางเทคนิคสูง จึงท าให้
เกิดสถานการณ์แต่ละบุคคลแตกตา่งกันออกไปตั้งแต่ท่ีต้องใช้เวลาในปรับตัวเข้ากับระบบเทคโนโลยีใหม่ ตามความเฉพาะด้านของ
พิธีการศุลกากรที่แตกต่างกันออกไป จนบางทปีรับตัวตามเทคโนโลยีระบบที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ทันทั้งสองปัจจัยเป็นปญัหาที่
เกี่ยวเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันก็คือ “คน” สอดคล้องกับการวิจยัของ รจนา อินคง (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ
ในการน านโยบายแก้ปญัหาหนี้นอกระบบไปปฏิบัติ พบปญัหาที่ท าให้นโยบายน ามาปฏิบตัิไม่ส าเร็จคือ ปัจจัยด้านผู้น านโยบายไป
ปฏิบัติ ตั้งแต่บุคลากรขาดความรู้ ขาดความช านาญและประสบการณ์เกี่ยวกับปญัหาของนโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้ปฏิบัติงานยังรู้สึกไม่มสี่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบัติ ปฏบิัติงานเพียงเพื่อให้ครบขั้นตอนนโยบายเท่านั้น ขาดความคดิ
สร้างสรรค์ในการแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นหากบุคลากรของกรมยังไม่ปรับเปลี่ยนก็จะเป็น
ปัญหาต่อการน านโยบายมาปฏิบัตไิด้ 

(3) ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี ในการสร้างความสมดลุระหว่างบทบาทในการ “อ านวยความสะดวก” และ “ป้องกัน
ปราบปราม” ซึ่งเป็นวัตถุประสงคห์ลักของกรมศลุกากร ส าหรับการน านโยบายมาปฏิบตัิที่ผ่านมาเน้นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ภาคเอกชน แต่หน่วยงานศลุกากรยังต้องปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันและปราบปราม ซึ่งการน านโยบายมาปฏิบัติมไิดส้อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในด้านนี้ ท าให้ผู้ปฏบิัติงานบางส่วนมีทัศนคติทีไ่มส่ัมพนัธ์กับนโยบาย สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ 
(อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ,์ 2562 หน้า 35-38) สรุปไว้ว่า ทัศนคติที่มีต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย หากผู้น านโยบายไปปฏิบตัิมี
ทัศนคติไมส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ  

(4) ปัจจัยเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ การกระจายตัวของ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่ยังไม่ครอบคลุม ท่ัวถึง 
เพียงพอต่อการใช้บริการ ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งที่เทคโนโลยีและระบบพร้อมรองรับและ  (5) ปัจจัยด้าน
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งบประมาณ การบริหารจดัการเกีย่วกับเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน อ านวย
ความสะดวก เกิดการเช่ือมโยงหนว่ยงานอ่ืนๆ ทุกอย่างมีราคา และส่วนมากมักจะมีราคาสูง เพราะเปน็นวัตกรรมใหม่ ต่อไปอาจจะ
เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานท่ีมตี้นทุนในการด าเนินงานท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองเป็นปัจจัยที่เปน็ “ทรัพยากร” ที่ใช้ในการ
ด าเนินนโยบายซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Van Meter และ Van Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562ก หน้า 10-
12) สรุปไว้ว่า ทรัพยากร จะต้องมกีารระบุทรัพยากรต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งอาจหมายถึง วัสดุอุปกรณ์ และ
งบประมาณ เป็นตัวแปรที่ส่งผลถึงความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงนิวัติ คอพลบ 
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายแก้ไขปัญหาจราจรในเขตลาดกระบังไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2554-2559พบสภาพ
ปัญหาในการน านโยบายมาปฏิบตั ิเกิดจาก ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณซ์ึ่งมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน  

(6) ปัจจัยด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ที่ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสาร ท าความเข้าใจร่วมกัน เนือ่งจากมีหน่วยงาน
หลายฝ่ายมสี่วนเกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบตัิ ท าให้เกิดปญัหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามนโยบายเพราะต้องท าความคุ้นเคย
กับสิ่งใหม่ๆ จากการปรับเปลี่ยนการเชื่อมโยงข้อมลูระหว่างรัฐต่อรัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องให้แต่ละหน่วยงานเห็นถึง
ประโยชนร์่วมกัน ถึงจะประสบความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศภุชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึง
ใน เดช อุณหะจิรังรักษ,์ 2562 หน้า 35-38) สรุปไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการน านโยบายไปปฏิบัติ 
หากมีจ านวนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาก ในกรณีนี้มหีน่วยงานราชการเกี่ยวข้องด้วยกันมากกว่า 30 หน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานนั้นมีวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน บางครั้งอาจท าให้เกดิปัญหาด้านการประสานงาน จนท าให้การน านโยบายไป
ปฏิบัติมีปญัหาได้  

(7) ปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับการน าเอาระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการบรหิาร
จัดการให้เกดิบริการต่างๆ มากมาย แต่ยังขาดนวัตกรรมที่เป็นของตวัเอง เกิดเป็นอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมของตัวเอง ขาด
บุคลากรที่ท าหน้าท่ีในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ต้องพึ่งบุคคลอื่น หน่วยงานภายนอก (Outsource)มากเกินไป จนท าให้กรม
ศุลกากรมีอุปสรรคต่อความยั่งยืนในการพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2561, หน้า 114-115) เกี่ยวกับ
การจัดจ้างจากภายนอก (Outsourcing) ในการกระจายงาน ถ่ายโอนภารกิจกระบวนงาน หรือหน้าที่ในองค์การไปยังบุคคลที่สาม 
น างานท่ีไม่ใช่งานหลักขององค์การ ไปให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกด าเนินการแทน แต่ที่อาจจะเปน็ปัญหาหรืออุปสรรค
เนื่องจากกรมศลุกากรได้เห็นความส าคญัของการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการบริหารจดัการบริการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรเป็น
งานหลักหรือไม ่  

 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอปุสรรค ในการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 มาปฏิบัติ 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 มาปฏิบัติ สามารถตอบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ดังต่อไปนี้  (1) ด้านบุคลากร ควรได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ อย่างเป็นประจ า มีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจาก
รุ่นเก่าไปใหม่ให้เป็นวัฒนธรรม สร้างคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงการย้ายงานของคนใหม่ ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามมาตรฐานเดิม มีคู่มือการท างานที่เข้าใจได้ง่ายเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน พัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความรู้ในงานที่
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญคง หันจางสิทธิ์ (2558, หน้า245-265) สรุปความส าคัญของการฝึกอบรมไว้
เพื่อให้บุคลากรพร้อมปฏิบัติงาน พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง และให้ขวัญก าลังใจต่อผู้ปฏิบัติงาน จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมช่วย
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานทั้งเจ้าหน้าที่เก่าและเจ้าหน้าที่ใหม่ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้เข้ากับความรับผิดชอบใหม่ 
เทคโนโลยีใหม่ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ คณิตชรางกูร (2560) ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 สรุปผลการพัฒนาทิศทางองค์การไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ว่าด้วยก าลังพลจะต้องมีการพัฒนาทั้ง
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญต่องานในหน้าที่ พร้อมทันความทันสมัยที่เพิ่มขึ้น สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ทีต่้องมี
ความรู้พื้นฐานแล้วยังต้องมีความรับผิดชอบ มีความฉลาดทางอารมณ์สูง เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีอัตตาต่ า ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝงัความฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และใฝ่ที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และด้านวิธีในการฝึกอบรม เห็นด้วยกับวิธีการ
ท าคู่มือในการปฏิบัติงานเช่นการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามสายงาน ต ารา หรือบทเรียน รวมทั้งบทเรียนออนไลน์  (2) ด้านความร่วมมือ
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ระหว่างหน่วยงาน ต้องให้เกิดการประสานงานอย่างเต็มที่ ในการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จัดท าการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์การของอีกหน่วยงาน และสร้างวัตถุประสงค์ร่วมกัน
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสร้างความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกัน  ส่งเสริมให้หน่วยงานร่วมเกิดความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วิธีการ เครื่องมือ เดินทางไปพร้อมกับหน่วยงานที่ประสานงานร่วมกัน ท าให้หน่วยงานอื่นเกิดความ
เช่ือมั่น เกิดจุดประสงค์ร่วมกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัชต ไตรมาลัย (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เพื่อความเป็นเลิศของสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเป็น ประเทศไทย 4.0 ได้เสนอ รูปแบบและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ
เพื่อความเป็นเลิศเพื่อรองรับการเป็นประเทศไทย 4.0 คือต้องมีกลไกในการขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อสร้างพลังความร่วมมือในทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการ ท างานแบบพันธกิจสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนทั้งในระดับมหาภาค และในระดับจุลภาค ที่มีความสมดุลและยั่งยืน
และมีหลายมิติ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน (3) ด้านโครงสร้างองค์การและวัฒนธรรมองค์การ สามารถท าโดยการสร้างวัฒนธรรม
องคก์ารแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บุคลากรของกรมศุลกากรเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และสร้าง
ฐานข้อมูลการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ความช านาญ จากรุ่นสู่รุ่น โดยมีเทคโนโลยีช่วยในการจัดการ
ความรู้ให้เป็นระบบ เขา้ถึงได้ง่าย และมีการพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2561, 
หน้า 95-101)ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมองค์การ ได้แก่ องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มีสาระส าคัญใน
การสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรมให้เกิดการสนับสนุนเรียนรู้และน าความรู้ที่ได้มาแบ่งบัน พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
ทางด้านความคิด แรงจูงใจ วิสัยทัศน์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน และแนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ที่
เน้นให้เกิดการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ ซึ่งกระจัดกระกายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
องค์การสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตัวเอง รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรมศุลกากร
ควรมีการส่งเสริม ให้ความส าคัญกับหน่วยงานหลักในการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจหลักของกรมศุลกากร ในการพัฒนาไป
ข้างหน้าอย่างยั่งยืน มีการรับฟังความคิดเห็นผู้ปฏิบัติงาน ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง รับฟังความคิดเห็นใน
เชิงลึก มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ประสานงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการระบบภายในที่ตรงต่อความต้องการของ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการให้มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน (User Friendly) และมีการกระจายงาน
ให้กับหน่วยงานภายนอก (Outsource) ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากขึ้น เพิ่มจ านวนหน่วยงานภายนอก (Outsource) ที่ร่วมงาน
กับกรมศุลกากร มากกว่า 1 หน่วยงาน เพื่อมิให้เกิดการผูกขาดการท างานกับกรมศุลกากร โดยให้หน่วยงานภายนอก (Outsource) มี
การแข่งขันกันเอง เพื่อพัฒนา สร้างประโยชน์ให้กับกรมศุลกากรอย่างคุ้มค่าที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ Osborne and Gaebler 
(อ้างอิงใน อ้างอิงใน เสาวลกัษณ์ สุขวิรัช, 2560,หน้า 338-357) ได้สรุปว่า ภาครัฐมีหน้าที่เป็นตัวควบคุมให้เกิดการด าเนินการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยใช้กลไกตลาดในการแข่งขันของหน่วยงานภายนอกองค์การ ก็คือ ให้หน่วยงานภายนอก (Outsource) แข่งขันการเอง
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับกรมศุลกากร  (5) ด้านบทบาทหน้าที่ ควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพิ่มขึ้น เพื่อให้กรมศุลกากรสามารถวางต าแหน่งหาจุดสมดุลของบทบาทในการ “อ านวยความสะดวก” และ “ป้องกัน
ปราบปราม” พัฒนาการมีส่วนร่วมที่เกิดการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และสร้างความเข้าใจให้กับ
ภาคเอกชนว่า กรมศุลกากรต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สมดุลระหว่างบทบาท การ “อ านวยความสะดวก” และ “ป้องกันปราบปราม” 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Denhardt and Denhardt (อ้างอิงใน เสาวลักษณ์ สุขวิรัช, 2560,หน้า 341-357) ได้สรุปว่า ความส าคัญกับ
คุณค่าความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่ปัจเจกชนสามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศได้ (Democratic 
Governance) เพื่อให้กรมศุลกากรแบ่งบันอ านาจหน้าที่ให้กับพลเมือง และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนว่าต้องการให้กรมศุลกากร
ลดการควบคุมลง และไว้ใจในการร่วมมือกันระหว่างรัฐและพลเมือง (6) ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ควรมีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ปฏิบัติงาน ในการจัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์ให้แก่หน่วยงานที่ต้องการได้อย่างตรงจุด  มีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย เครื่องมือ อุปกรณ์
ไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้เทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูลช่วยในการจัดสรร โยกย้าย แบ่งปัน เครื่องมือ อุปกรณ์ โดยมี
ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบ การเคลื่อนย้ายไปมาของอุปกรณ์ เครื่องมือ ระหว่างหน่วยงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ (7) ด้าน
งบประมาณ ควรมีการจัดเก็บข้อมูล ท าฐานข้อมูลด้านสถิติ( Big Data) ประโยชน์ทีได้รับจากการใช้เทคโนโลยี  ตัวชีวัด (Key 
Performance Index) ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถน ามาเป็นตัวตัดสินและเป็นเหตุผลให้เห็นถึง ความส าคัญของง
รายจ่ายด้านเทคโนโลยี ที่ต้องพัฒนาให้ทันการเปลี่ยนแปลงตาม สอดคล้องกับแนวคิดของ สุวิมล ติรกานันท์ (อา้งอิงใน เฉลิมพล ศรี
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หงษ์, 2562, หน้า 10) สรุปความส าคัญไว้ว่า การก าหนดตัวช้ีวัด (Indicator) ในการประเมินผล เป็นสิ่งที่มีบทบาทในการก าหนด
ความหมายของข้อความหรือค าคุณศัพท์ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือนโยบายให้มีความชัดเจนขึ้น ดังนั้นเพื่อให้
ผู้บริหารสามารถประเมินผลการด าเนินงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 96-98) สรุปไว้ว่า การ
ประเมินผลมีความส าคัญต่อการตัดสินใจ ปรับปรุงแผนงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือเลิกล้มแผนงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย และขยาย
แผนงานที่มีประสิทธิภาพให้กว้างขวางมากขึ้น 
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