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บทคัดย่อ 

รายงานส่วนบุคคลฉบับนี้ เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของด่านศุลกากรชุมพร  
ด้านการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic 
Corridor : SEC) ปี พ.ศ. 2566 – 2575 มีวัตถุประสงค์ได้แก่ (1) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT 
Analysis) ของด่านศุลกากรชุมพรในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับโครงการการให้สิทธิประโยชน์ 
ทางศุลกากร ท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (2) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการด้านพิธีศุลกากร 
และมาตรการควบคุมทางศุลกากรท่ีเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรในพื้นท่ี 
รับผิดชอบ  และ (3) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการรองรับการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ 
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรในพื้นท่ีรับผิดชอบของด่านศุลกากรชุมพร การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง 
พรรณนา โดยใช้การศึกษาเอกสาร ร่วมกับประเมินสภาพแวดล้อม SWOT Analysis และ McKinsey  
7's Framework หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์เพื่อหาประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix  
โดยทำการศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2565  

  เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของด่านศุลกากรชุมพรแล้วเห็นว่า ด่านศุลกากรชุมพร 
ควรใช้ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไขร่วมไปด้วยพร้อมกัน รวมจำนวน 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ (1) การพัฒนา 
กระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า  
(2) พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและ 
เช่ือมโยงการค้าโลก (3) พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงกัน (4) เพิ่มประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (5) การเตรียมความพร้อมองค์กรรองรับโครงการ 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  และ (6) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร  ประกอบด้วย 
7 กลยุทธ์ 8 ตัวช้ีวัด 

  การศึกษานี้ มีข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนและการนำยุทธศาสตร์ไปใช้ ดังนี้ (1) ปรับปรุง 
ระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  (2) พัฒนาเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการดำเนินการ เช่น  การควบคุมตู้สินค้า ขั้นตอนในการตรวจปล่อยสินค้า  
(3) ฝึกอบรมความรู้ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ ให้แก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  (4) แต่งต้ัง 
คณะทำงานของด่านศุลกากรชุมพร รองรับการดำเนินการโครงการ SEC และ  (5) เร่งรัดการประชาสัมพันธ์ 
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนในพื้นท่ี 
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คำนำ 
การทำแผนปฏิบัติการของด่านศุลกากรชุมพร ด้านการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร 

ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ปี พ.ศ. 2566 - 2575 
มีทิศทางท่ีสำคัญในการจะนำเสนอกลยุทธ์ และแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาด่านศุลกากรชุมพร  
ให้สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้ด่านศุลกากรมีความพร้อมท่ีจะให้บริการในฐานะ 
ประตูเศรษฐกิจภาคใต้ สามารถสนับสนุนการขนส่งหลากหลายรูปแบบ  สามารถสนับสนุนความมั่นคง มั่งค่ัง 
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและประเทศต่อไป  โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารตำราท่ีเกี่ยวข้องกับการกำหนด 
ยุทธศาสตร์ รวมถึงการนำวิธีในการกำหนดยุทธศาสตร์ในหลักสูตรของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศมา 
ศึกษาถึงรายละเอียดและขั้นตอนในการกำหนดยุทธศาสตร์ 

  ท้ังนี้ การกำหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาหน่วยงานได้พิจารณาให้มีความสอดคล้อง 
กับประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนการเตรียม 
ความพร้อมก่อนลงมือปฏิบัติไปจนถึงการติดตามประเมินผล  ต้องมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง 
วิธีการดำเนินการ โดยคำนึงถึงการเปล่ียนแปลงปัจจัยทุกด้านท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาด่านศุลกากร 
ชุมพร  เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วย 
มาตรการทางศุลกากรในการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐในการให้บริการ 
การอำนวยความสะดวก การสร้างความเข้มแข็งของภาคใต้ตอนบน และเพิ่มขีดความสามารถไปสู่การแข่งขัน 
ในตลาดโลกต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ตามมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี (ครม. สัญจร) เมื่อวันท่ี  
20-21 สิงหาคม 2561 ท่ีผ่านมาท่ีจังหวัดชุมพร คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญของจังหวัดชุมพร  
ซึ่งแต่เดิมเคยถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ประตูสู่ภาคใต้เท่านั้น  แต่ปัจจุบันรัฐบาลมองเห็นศักยภาพว่า 
จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง เป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างประเทศฝ่ังตะวันออกและฝ่ังตะวนัตกท่ีเช่ือม 
ระหว่างสองฝ่ังทะเล รัฐบาล จึงให้ความสำคัญจนนำมาซึ่งโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาภาคใต้ในจุดนี้ให้ 
มากขึ้น การประชุมในครั้งนั้น จึงเป็นการประชุมเพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  
หรือ Southern Economic Corridor : SEC  ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
และจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใช้ต้นแบบมาจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ  
Eastern Economic Corridor : EEC  อีกท้ังยังมีข้อเสนอเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ 
กลุ่มจังหวัดของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามกรอบการพัฒนาภาคใต้และแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
ผนวกกับแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดท้ังส่ีจังหวัด  โดยในส่วนของจังหวัดชุมพรมีโครงการเมกะโปรเจ็กต์ 
จำนวน 2 โครงการท่ีรัฐบาลได้วางเอาไว้ เพื่อเช่ือมโยงจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น โครงข่ายถนนท่ีมี 
การออกแบบก่อสร้างระบบโลจิสติกส์จากสถานีรถไฟชุมพรเช่ือมต่อไปยังท่าเรือน้ำลึกระนองท่ีกำลัง 
เร่งรัดออกแบบก่อสร้าง เพื่อเช่ือมโยงไปประเทศกลุ่ม BIMSTEC หรือประเทศกลุ่มอ่าวเบงกอล และ 
เส้นทางเช่ือมระหว่างชุมพร-ระนอง  จากตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มายังอำเภอพะโต๊ะ  
และอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ท่ีกำลังเร่งรัดการขยายถนนเป็น 4 ช่องทางจราจร ต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2563  
เป็นต้นมา และยังมีโครงการก่อสร้างรถไฟสายชุมพร-ระนอง ระยะทาง 115 กม. หรือท่ีรู้จักในช่ือว่า 
โครงการ Landbridge และโครงการเมกะโปรเจ็กต์อีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการ THAILAND RIVIERA  
ซึ่งเป็นโครงการพฒันาถนนเลียบชายฝ่ังอ่าวไทย จากจังหวัดด้านบนจนถึงจังหวัดชุมพร  เพื่อเน้นส่งเสริม 
การท่องเท่ียว ซึ่งท้ัง 2 โครงการถือเป็นเมกะโปรเจ็กต์ท่ีจังหวัดชุมพรจะได้รับประโยชน์ด้วย 

ปัจจุบันสถานการณ์โลกได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันอย่างใกล้ชิด  
ประเทศไทย จึงต้องดำเนินการพัฒนาประเทศให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยได้จัดทำ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) ขึ้น  โดยน้อมนำหลัก“ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  ช่วยให้สังคมไทย 
สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม  ส่งผลให้เกิดการ 
พัฒนาประเทศไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ของแผนฯ ท่ีสำคัญในการขับเคล่ือน 
ประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” คือการวางนโยบายในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
ตามศักยภาพภูมิสังคม โดยการผลักดันโครงการเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic  
Corridor : SEC)  ซึ่งโครงการมีเป้าหมายให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคใต้ให้เพิ่มขึ้น รวมท้ังให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้น ต้องมีการปรับโครงสร้างการผลิต และ 
การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ปรับระบบการผลิต การเกษตร 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เน้นการพัฒนา  
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ระบบเกษตรกรรมท่ียั่งยืน และการขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นท่ีทำกินของเกษตรกรให้เพิ่มศักยภาพ 
ไปสู่ฐานการผลิต เพื่อพัฒนาการเช่ือมโยงทางการค้า รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ยกระดับการพัฒนา 
และกระจายความเจริญไปสู่พื้นท่ีภาคใต้ และรองรบัการลงทุนจากต่างประเทศ  

การพัฒนาพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้จะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ให้สามารถ 
กระจายตัวได้อย่างท่ัวถึง และสามารถสร้างรายได้ให้กับพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น ต้องเริ่มต้นจาก 
การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ  
โดยยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด 
นครศรีธรรมราช และจังหวัดระนอง เพื่อให้ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตท่ีได้มาตรฐานสากล  โดยสนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการ รวมถึงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีสุขอนามัย 
ท่ีได้มาตรฐาน และเป็นไปตามกฎกติกาสากล การพัฒนาระบบตลาด รวมท้ังส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
สินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับพื้นท่ีอย่างยั่งยืน การพัฒนา 
และส่งเสริมพืชผลท่ีเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ตอนบนให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อการส่งออก เช่น ทุเรียน  
มังคุด กล้วยหอม เป็นต้น การสนับสนุนการลงทุนในการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากภาครัฐ และ 
การเพิ่มประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานต่าง ๆ ในการอนุมัติ อนญุาต ในพื้นท่ี 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชากรในพื้นท่ีจังหวัดท่ีเป็นท่ีต้ังของโครงการ 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร 

กรมศุลกากร ซึ่งมีวิสัยทัศน์ (Vision) ในการเป็นองค์กรท่ีมุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ  
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของเศรษฐกิจไทย เช่ือมโยงการค้าโลกและมีพันธกิจ (Mission) ในการอำนวย 
ความสะดวกทางการค้า และส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วย 
มาตรการทางศุลกากร และข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ  ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุม 
ทางศุลกากรและจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และในฐานะหน่วยงานของภาครัฐ 
ท่ีมีพันธกิจหลักในการอำนวยความสะดวกทางการค้า และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการ
ทางศุลกากร กรมศุลกากร จึงมีหน้าท่ีในการให้บริการศุลกากร และใช้มาตรการทางศุลกากรในการอำนวย 
ความสะดวก สำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ในขณะเดียวกันยังต้อง 
ปกป้องสังคมด้วยระบบควบคุมทางศุลกากรท่ีมีประสิทธิภาพตามภารกิจของกรมศุลกากรด้วย เพื่อเป็น 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
ได้ตามนโยบายท่ีภาครัฐกำหนด  

มาตรการทางศุลกากรท่ีสามารถช่วยในการสนับสนุน และส่งเสริมให้นโยบายของ 
ภาครัฐให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้คือ การให้สิทธิประโยชน์ 
ทางด้านภาษี การอำนวยความสะดวก และการอนุมัติอนุญาตท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน 
สากล  ซึ่งประโยชน์ทางด้านภาษีศุลกากรท่ีจะได้รับในการประกอบกิจการภายในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคใต้นั้น ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการภายในเขตพื้นท่ีกรมศุลกากรได้กำหนดไว้ตามกฎหมาย ได้แก่  
เขตปลอดอากรหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์และสิทธิเศษทางภาษี 
ในการได้รับยกเว้น หรือคืนอากรตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่น สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม การเก็บของหรือแสดง และขายของท่ีเก็บหรือผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือกิจการอื่น 
ท่ีเป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ ในพื้นท่ีเขตปลอดอากร หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  
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ดังนั้น เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร 
ในการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ กรมศุลกากร จึงควร  
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดต้ังเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน ภายในพื้นท่ีระเบียง 
เศรษฐกิจภาคใต้ โดยการให้บริการ การอำนวยความสะดวก และการพิจารณาอนุญาตให้จัดต้ังเขต 
ปลอดอากรหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามความประสงค์ของผู้ประกอบการ อันเป็นการส่งเสริมสนับสนุน  
และอำนวยความสะดวกทางการค้า ยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ด้านเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนบน และเพิ่มขีดความสามารถไปสู่การแข่งขันในตลาดโลก 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
            1.2.1 เพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของด่านศุลกากรชุมพร 
ในด้านต่าง ๆ  เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับโครงการการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรของด่านศุลกากร 
ชุมพรในการส่งเสริมกิจการภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  (Southern Economic Corridor :  
SEC) ปี 2566-2575 ท้ังปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก 
  1.2.2 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร และมาตรการควบคุมทาง 
ศุลกากรท่ีเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรในพื้นท่ีรับผิดชอบของด่านศุลกากรชุมพร  
  1.2.3 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการรองรับการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ 
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรในพื้นท่ีรับผิดชอบของด่านศุลกากรชุมพร 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
                  ผู้ศึกษาได้แบ่งการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) และการวิเคราะห ์
ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
                  1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร 

       ข้อมูลปฐมภูมิได้จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  โดยการตอบแบบสอบถาม 
จากผู้บริหารด่านศุลกากรชุมพร และด่านศุลกากรบ้านดอน ในส่วนของงานศุลกากรท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การดำเนินงานโครงการเพื่อพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นายด่านศุลกากร  
จำนวน 2 ตัวอย่าง และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ ได้แก่ นักวิชาการศุลกากร จำนวน 7 ตัวอย่าง  และนำข้อมูล 
ท่ีได้มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดขององค์กร  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ในการ 
ให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรท่ีอาจเกิดขึ้นหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ เพื่อใช้ประเมินตำแหน่ง 
ทางยุทธศาสตร์ของด่านศุลกากรชุมพร 
            1.3.2 ขอบเขตด้านเอกสาร 
                      1) ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ รายงานผลการศึกษา  และ 
การวิเคราะห์โครงการ บทความ และส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
            2) ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านการให้สิทธิ 
ประโยชน์ทางศุลกากร  การอำนวยความสะดวกทางการค้า  (Trade Facilitation) ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของกรมศุลกากร โดยเป็นไปตามแนวคิดของ WCO เรื่อง SAFE Framework of Standards to Secure  
and Facilitate Global Trade. 
           3) ศึกษามาตรการควบคุมตู้สินค้า สินค้าอันตราย สินค้าต้องห้าม สินค้าท่ีมีผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อม และสังคม ไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร โดยประสานข้อมูลกับประเทศต้นทางผู้ประกอบการ 
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นำเข้า ส่งออก และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามแนวคิดของ WTO และ WCO เป็นสำคัญ 
            1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา 
                        ใช้เวลาในการดำเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ 
สรุปผลในห้วงเวลาระหว่างเดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน 2565 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 
            การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยวิธีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก 
และวิเคราะห์สภาวะของปัจจัยภายในของด่านศุลกากรชุมพร ท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนินการเพื่อรองรับ 
การพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดยเน้นการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร โดยมีมิติ 
นโยบาย มิติเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติส่ิงแวดล้อม มิติเทคโนโลยี มิติทางกฎหมาย และนำปัจจัยต่าง ๆ  
ท่ีตรวจพบมาวิเคราะห์ประเด็นท่ีมีความสำคัญด้วย SWOT analysis  หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูล 
ปัจจัยท่ีน่าสนใจท้ังภายนอกและภายในมาวิเคราะห์  รวมท้ังการวิจัยเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร การพัฒนางานด้านการขนถ่ายตู้สินค้า การอำนวยความสะดวกทาง
การค้า  
(Trade Facilitation) ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมศุลกากร รวมถึงมาตรการควบคุมตู้สินค้า 
สินค้าอันตราย สินค้าต้องห้าม สินค้าท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม  ไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร  
เพื่อระบุประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการ  

1.5 ข้อจำกัดของการศึกษา 
            การศึกษาครั้งนี้ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามโครงการให้สิทธิประโยชน์ 
ทางศุลกากรของด่านศุลกากรชุมพร มีระยะเวลาในการดำเนินการเพียงสองเดือนคือในช่วงเดือน  
มีนาคม - เมษายน 2565 ทำให้มีข้อจำกัดในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบ 
สภาวะแวดล้อมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน  จึงทำให้ผลการศึกษาในครั้งนี้มีความ 
ไม่สมบูรณ์ในบางประเด็น 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            1.6.1 ได้ทราบถึงแนวคิด  รวมถึงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา 
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือ SEC และแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรของ 
ด่านศุลกากรชุมพร ซึ่งมีผลต่อตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ 
            1.6.2 ได้ทราบถึงสภาวะแวดล้อมท่ีมีผลต่อการจัดทำยุทธศาสตร์แผนการปฏิบัติราชการ 
รองรับการดำเนินการโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือ SEC  และแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ 
ทางศุลกากรของด่านศุลกากรชุมพร 
            1.6.3 ได้มีแผนปฏิบัติราชการระยะเวลา 10 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2575) ของด่านศุลกากรชุมพร  
ในการดำเนินการเพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือ SEC  และแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ 
ทางศุลกากรของด่านศุลกากรชุมพร ท่ีมีคุณภาพเพื่อเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร  
และแนวทางการพัฒนาประเทศ  
  1.6.4 ได้มีแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีหลังท่า (Hinterland) ในการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร 
สำหรับนักลงทุนท่ีจะมาลงทุนในพื้นท่ีดังกล่าวท่ีอยู่ในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  
(Southern Economics Corridor : SEC)  ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี  
และนครศรีธรรมราช  



 

 
บทที่ 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าท่ี และยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร 
 2.1.1 วิสัยทัศน์ 

องค์กรศุลกากรช้ันนำ ท่ีมุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคม 
ด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีปรึกษา 

 2.1.2 พันธกิจ 
1) อำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
2) ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ 
3) เพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร 
4) จัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

2.1.3 อำนาจหน้าท่ีของกรมศุลกากร 
         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร  
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 ไว้ โดยกำหนดให้กรมศุลกากร มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร 
จากการนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก และการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร  
โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
รวมท้ังการเสนอแนะนโยบายการจัดเก็บอากรต่อกระทรวง การส่งเสริม สนับสนุนการผลิต การส่งออก  
และการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน โดยมีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
   1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และ 
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

2) เสนอความเห็นต่อกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการจัดเก็บอากรในทางศุลกากร  
3) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตและการส่งออกโดยมาตรการทางอากร 
4) ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร  
5) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าท่ีและอำนาจของกรม หรือตามท่ี  

คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมอบหมาย  
สำหรับการแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร  แยกเป็นสำนัก/กอง/ศูนย์ และด่านศุลกากร 

ซึ่งด่านศุลกากรมีอำนาจหน้าท่ีในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ สรุปได้นี้  
1) ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากร และรายได้อื่น 

สำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารท่ีนำเข้ามาใน หรือ 
นำออกไปนอกราชอาณาจักร การคืนอากร ท่ีมิใช่กรณีตามมาตรา 29 และมาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติ 
ศุลกากร พ.ศ. 2560  รวมท้ังการควบคุมและตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้า 
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ผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารท่ีนำเข้ามาใน หรือนำออกไปนอกราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วย 
ศุลกากร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

2) ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากร 
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

3) สืบสวนและปราบปราม การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และ 
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  และดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่าง ๆ  หลังผ่านพิธีการศุลกากร  

4) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลางและของตกค้างท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ  
5) วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวกับการนำเข้า และส่งออก ซึ่งสินค้าและของติดตัวผู้โดยสารท่ีนำเข้ามาใน หรือ  
นำออกไปนอกราชอาณาจักร รวมท้ังจัดทำการประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากร  
เพื่อใช้ในการบริหารความเส่ียง 

6) ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และให้คำปรึกษาแนะนำในการอำนวยความสะดวก  
ด้านการค้าชายแดน  

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
ท่ีได้รับ มอบหมาย 

2.1.4 ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
1) พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่ออำนวย  

ความสะดวกทางการค้า โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้บริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ให้ทันต่อ 
การเปล่ียนแปลงทางการค้าโลก 

2) พัฒนามาตรการทางศุลกากร และข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้า 
ชายแดน และเช่ือมโยงการค้าโลก  โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3) พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงกัน โดยมีเป้าประสงค์ 
เพื่อให้การตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพและสร้างสังคมปลอดภัย 

4) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
มีเป้าประสงค์เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสร้างความพึงพหอใจให้แก่ผู้เสียภาษี 

5) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร มีเป้าประสงค์เพื่อให้องค์กร 
มีคุณภาพ บุคลากรมีความเช่ียวชาญ สามารถขับเคล่ือนกรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย 

2.2 ความเป็นมาและอำนาจหน้าท่ีของด่านศุลกากรชุมพร 

2.2.1 ความเป็นมาของด่านศลุกากรชุมพร 
                   ด่านศุลกากรชุมพร เป็นหน่วยราชการสังกัดกรมศุลกากร มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ 
จัดเก็บภาษีศุลกากรขาเข้า-ขาออก และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  รวมท้ังเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร  
กรมสรรพสามิตและกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งจะต้องมีการป้องกันและปราบปราม 
การหลีกเล่ียงและลักลอบหนีภาษี นอกจากนี้ยังมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการส่งออก โดยมาตรการ 
ทางภาษีอากร และการให้บริการแก่ผู้นำเข้าและส่งเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า  
ระหว่างประเทศ ให้สามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในอดีต 
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เป็นด่านเก็บภาษีทางทะเลด้านอ่าวไทย สังกัดกรมสรรพากรนอกกระทรวงมหาดไทย  ต่อมาในปี พ.ศ. 2458  
ได้มีการยกกรมสรรพากรนอก กระทรวงมหาดไทย และกรมสรรพากรในกระทรวงนครบาลมาขึ้นกับ 
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติและรวมกันเป็นกรมสรรพากร ดังนั้น ด่านเก็บภาษีชุมพรจึงขึ้นกับกรมสรรพากร  
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ นับแต่นั้นมา จนกระท่ังปี พ.ศ. 2462 ได้มีการโอนด่านเก็บภาษีในมณฑล 
ปักษ์ใต้ท้ังหมดจากกรมสรรพากรมาขึ้นกับกรมศุลกากร ส่งผลให้ด่านเก็บภาษีชุมพรเป็นหน่วยงาน  
ในสังกัดกรมศุลกากรและต้ังขึ้นเป็น ด่านศุลกากรชุมพร ปัจจุบันมีท่ีทำการต้ังอยู่ในพื้นท่ี อ. สวี บนเนื้อท่ี  
20 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา มีเขตความรับผิดชอบ 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอหลังสวน  
อำเภอทุ่งตะโก อำเภอสวี อำเภอท่าแซะ อำเภอละแม อำเภอปะทิว และอำเภอพะโต๊ะ 

จังหวัดชุมพร มีเขตชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ เป็นแนวยาวประมาณ 58  
กิโลเมตรในเขตอำเภอท่าแซะ และมีช่องทางธรรมชาติท่ีสำคัญ 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) ช่องขมิ้ว อยู่ใน 
พื้นท่ีหมู่ท่ี 4 บ้านร้านตัดผม ตำบลสองพี่น้อง  (2) ช่องหินดาด (เนิน 191) อยู่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 10 บ้านสันตินมิิต  
ตำบลรับร่อ (3) ช่องหินหมู อยู่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 20 บ้านพันวาล ตำบลรับร่อ ชุมพรเป็นเมืองการค้าชายแดน 
ท่ีสำคัญมาแต่อดีต โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศผ่อนผันให้เปิดจุดผ่านแดนช่ัวคราวเพื่อ
การค้าไม้ชายแดน จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดผ่านแดนช่ัวคราวบ้านทุ่งลาด ตำบลสลุย และจุดผ่านแดน 
ช่ัวคราวบ้านสันตินิมิต ตำบลรับร่อ  เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าในสมัยนั้นนำสินค้า อุปกรณ์ เครื่องจักร 
รวมถึงยานพาหนะท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าไม้ เข้า-ออก ตลอดจนนำสินค้าไม้เข้ามาจำหน่ายในประเทศ  
แต่ภายหลังจากเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณเนิน 491 ในระหว่างปี พ.ศ. 2534-2535 การค้าชายแดน 
ในบริเวณดังกล่าวถูกปิดตัวลงเป็นเวลากว่า 27 ปีแล้ว 

2.2.2 อำนาจหน้าท่ีของด่านศุลกากรชุมพร 
         ด่านศุลกากรชุมพร มีภารกิจหลักในเรื่องของงานพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับเรือชายฝ่ัง   

งานพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ งานป้องกันและปราบปราม 
การลักลอบหนีศุลกากร (จุดตรวจช่ัวคราวปฐมพร) งานคดีและของกลาง ซึ่งรวมถึงการทำลายของกลาง 
เมื่อคดีถึงท่ีส้ินสุดแล้วด้วย โดยด่านศุลกากรมีอำนาจหน้าท่ี สรุปได้ดังนี้ 

         1) ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่น  
สำหรับพัสดุไปรษณีย์ และงานพิธีการชายฝ่ัง 

        2) สืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง 
        3) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลาง และของตกค้างท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
        4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.3 การจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

2.3.1 ข้ันตอนการจัดทำยุทธศาสตร์ 
                   1) เนื้อหาท่ีว่าด้วยการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Strategic environmental  
scanning) และการประเมินขีดความสามารถของหน่วยงาน (Organization capability assessment) 
                   2) เนื้อหาท่ีว่าด้วยการกำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (Strategic end) การกำหนดแนวทาง 
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ (Strategic way)  และการกำหนดเครื่องมือและวิธีการทางยุทธศาสตร์ (Strategic mean)  
                   3) เนื้อหาท่ีว่าด้วยการประเมินและบริหารความเส่ียงทางยุทธศาสตร์  (Organization  
strategic risk assessment) โดยกรอบแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลจะดำเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

(1) การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดประเด็นสำคัญท่ีจะเกิดขึ้น 
ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด่านศุลกากรชุมพร รวมถึงปัญหาอุปสรรคและโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น 

(2) การประเมินขีดความสามารถของด่านศุลกากรชุมพร เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง และ 
จุดอ่อนของหน่วยงานในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด่านศุลกากรชุมพรในอนาคต 

(3) การกำหนดผลสำเร็จการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรชุมพร  เพื่อนำไปใช้ในการ 
กำหนดจุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์การพัฒนาด่านศุลกากรชุมพรในอนาคต 

(4) การนำเอาจุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์ของด่านศุลกากรชุมพรไปพัฒนาให้ได้กรอบ 
แนวทางในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ เพื่อไปกำหนดเครื่องมือ และวิธีการทางยุทธศาสตร์ นำไปสู่แผน 
ปฏิบัติการของด่านศุลกากรชุมพรด้านการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรต่อไปในอนาคต 

2.3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วย SWOT Analysis 
         ความหมายของ SWOT Analysis  การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมิน 
สถานการณ์  ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส และอุปสรรค 
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร SWOT มาจากตัวย่อภาษา 
อังกฤษ 4 ตัว ดังนี้ 
         S มาจาก Strengths หมายถึง  จุดเด่นหรือจุดแข็ง  ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน ความสามารถ 
และสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก  องค์กรนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
หรือหมายถึงการดำเนินการภายในท่ีองค์กรทำได้ดี  เป็นข้อดีท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น 
จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล  องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จาก 
จุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร 
         W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
สถานการณ์องค์กรท่ีเป็นลบและด้อยความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงาน 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงการดำเนินการภายในท่ีองค์กรทำได้ไม่ดี เป็นปัญหา หรือข้อบกพร่องท่ี 
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 
         O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก สถานการณ์ 
ภายนอกท่ีเอื้ออำนวยให้การทำงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์  หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อการดำเนินการขององค์กร เป็นผลมาจากการท่ีสภาพแวดล้อมภายนอกเอื้อประโยชน์ หรือ 
ส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม 
ภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน 
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         T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก ปัจจัย และสถานการณ์ 
ภายนอกท่ีขัดขวางการทำงานขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอก 
ท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร บางครั้งการจำแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีทำได้ยาก เพราะท้ังสองส่ิงนี้ 
สามารถเปล่ียนแปลงไป ซึ่งการเปล่ียนแปลงอาจทำให้สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลับเป็นอุปสรรคได้ 
และในทางกลับกัน อุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน องค์กรจึงต้องปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อ 
การเปล่ียนแปลงของสถาพแวดล้อม 

SWOT Analysis 
สภาพแวดล้อมภายใน Strength (S) 

จุดแข็ง 
จุดเด่น ข้อได้เปรียบ 

Weakness (W) 
จุดอ่อน 
ข้อเสียเปรียบ 

สภาพแวดล้อมภายนอก Opportunity (O) 
โอกาส สิ่งเก้ือกูล 
ที่จะดำเนินกิจกรรม 

Threats (T) 
อุปสรรคที่จะทำให ้
ดำเนินกิจกรรมไม่สำเร็จ 

 

         ประโยชน์ของ SWOT มีดังนี้ 
         1) นำ SWOT ไปจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กร 
         2) การทำ SWOT จะช่วยให้ไหวตัวทันสถานการณ์ และมีการเตรียมความพร้อมกับ 
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม  บางครั้งเมื่อมีโอกาสมาถึง องค์กรจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ทัน 
และเต็มท่ี หรือถ้าเรารู้ว่าแนวโน้มจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นกับองค์กร  เราจะได้มีการเตรียมตัว 
รับมือ ผ่อนสถานการณ์ท่ีเลวร้ายให้บรรเทาลงได้ 
         วิธีการทำ SWOT Analysis จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร ข้อมูลของ 
องค์กร ข้อมูลของผู้รับบริการ ลูกค้า คู่แข่งขัน กฎหมายระเบียบ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ซึ่งการ 
วิเคราะห์ จะต้องเขียนออกมาให้น้อยท่ีสุด เลือกท่ีสำคัญท่ีสุด โดยดูข้อมูลจาก Strengths Weaknesses  
Opportunities และ Threats 
         นอกจาการวิเคราะห์ SWOT ทีละด้านแล้ว ยังมีการ SWOT อีกแบบท่ีน่าสนใจ เรียกว่า 
TOWS Matrix ซึ่งจะวิเคราะห์ทีละด้านพร้อมกัน คือ SO  ST  WO และ WT 
         SO วิเคราะห์ว่า เรามีจุดแข็งอะไรและมีโอกาสอะไรท่ีจะสนับสนุนจุดแข็งนั้น ควรใช้กลยุทธ์ 
นำจุดแข็งและโอกาสท่ีดีสร้างแผนรุก ยุทธศาสตร์เชิงรุก 
         ST วิเคราะห์ว่า เรามีอุปสรรคอะไร และจะสามารถใช้จุดแข็งแก้ไขอุปสรรคนั้นได้อย่างไร 
ควรใช้กลยุทธ์เอาจุดแข็งสูงสุดไปข่มอุปสรรค คือ มีจุดแข็งสูง แต่มีอุปสรรคในการแข่งขันสูงด้วย ควรให้ม ี
การทดสอบความเป็นไปได้ของโครงการก่อนปฏิบัติจริง ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน 
         WO วิเคราะห์ว่า มีสภาวะแวดล้อมอะไรบ้างท่ีเอื้อโอกาสให้เรา แต่ถ้าเรายังมีจุดอ่อน 
อะไรท่ีจะทำให้เราฉกฉวยโอกาสนั้นไม่ได้ ควรใช้กลยุทธ์เล่ียงจุดอ่อน นำความสามารถเฉพาะอย่างมาใช้ 
ให้ได้เปรียบในส่วนท่ีมีโอกาสสูง คือ มีจุดอ่อนสูง แต่โอกาสก็สูงด้วย ต้องคอยหลีกเล่ียงบางจุดอ่อนเพื่อโอกาส 
ควรเลือกแผนต้ังรับ ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข 
         WT วิเคราะห์ว่า มีสภาวะแวดล้อมอะไรบ้างท่ีเป็นอุปสรรคกับเรา และยังกระทบกับ 
จุดอ่อนของเราโดยตรงด้วย ควรใช้กลยุทธ์รีบสลายจุดอ่อน และหลีกเล่ียงอุปสรรค เมื่อเห็นจุดอ่อนและ 
อุปสรรคสูงกว่าคู่แข่งขัน ต้องพัฒนาอีกระยะจึงจะแข่งขันได้ ต้องเลือกกลยุทธ์ถอย ยุทธศาสตร์เชิงรับ 
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TOWS Matrix จุดแข็งท่ีสำคัญ จุดอ่อนท่ีสำคัญ 

 
โอกาสท่ีสำคัญ 

 
S-O Strategies 
นำจุดแข็งไปเพิ่มโอกาส 
 

 
W-O Strategies 
นำโอกาสไปลดจุดอ่อน 

 
อุปสรรคท่ีสำคัญ 

 
S-T Strategies 
นำจุดแข็งไปลดอุปสรรค 
 

 
W-T Strategies 
ปิดจุดอ่อนเพื่อลดอุปสรรค 

 

         เมื่อทำการวิเคราะห์แล้ว จะได้รายการหัวข้อ SWOT ออกมา  ให้จัดประเภทดูว่าเป็น  
SO  ST  WO และ WT อย่างละกี่รายการ และจัดลำดับความสำคัญว่าควรปรับปรุงและแก้ไขรายการ 
ใดก่อน ซึ่งกลยุทธ์ท่ีคิดขึ้นมาแต่ละข้อสามารถเช่ือมและเสริมกันได้ เช่น กลยุทธ์ช่อง WT สามารถ 
แปลงให้เป็นโอกาสทางธุรกิจและนำไปเช่ือมและสร้างกลยุทธ์ในช่อง SO ได้ ซึ่งจะเห็นว่า เมื่อเอามา 
จับคู่กันแล้วก็จะเข้าใจองค์กร และปัญหาท่ีเกิดข้ึน มองภาพรวมออก และสามารถวางกลยุทธ์ขององค์กร 
ได้อย่างถูกต้องและถูกทิศทาง  แต่ท่ีสำคัญคือควรเขียนรายการ SWOT ออกมาให้น้อยท่ีสุด โดยควรเขียน 
ออกมาไม่เกินสามรายการต่อหนึ่งตัวหรือท้ังหมดควรรวมกันไม่เกิน 12 รายการ โดยเอาส่ิงท่ีสำคัญ  
ต่อองค์กรมากท่ีสุดขึ้นมา  ไม่เช่นนั้นเวลาทำรายการของกลยุทธ์ออกมาจะมากเกินไป และเมื่อนำไป 
ปฏิบัติจะเยอะมากและทำได้ยาก 
         การกำหนดแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix มีดังนี้ 

1) กลยุทธ์ WT รีบสลาย จุดอ่อน และหลีกเล่ียง อุปสรรค 
2) กลยุทธ์ WO เล่ียงจุดอ่อน นำความสามารถเฉพาะอย่างมาใช้ให้ได้เปรียบในส่วน 

ท่ีมีโอกาสสูง 
3) กลยุทธ์ ST เอาจุดแข็งสูงสุดไปซ่อมอุปสรรค 
4) กลยุทธ์ SO เป็นสถานการณ์ท่ีองค์กรต้องการมากท่ีสุด โดยใช้จุดแข็ง และโอกาส 

ท่ีดีสร้างแผนรุก 
         ทางเลือกกลยุทธ์ มีดังนี้ 

1) เลือก WT เมื่อเห็นจุดอ่อนและอุปสรรคสูงกว่าคู่แข่งขัน ต้องพัฒนาอีกระยะหนึ่ง 
จึงจะแข่งขันได้ กลยุทธ์ถดถอย ยุทธศาสตร์เชิงรับ 

2) เลือก WO มีจุดอ่อนสูง แต่โอกาสก็สูงด้วย ต้องคอยหลีกเล่ียง บางจุดอ่อนเพื่อโอกาส 
ควรเลือกแผนต้ังรับ ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข 

3) เลือก ST มีจุดแข็งสูง แต่เจออุปสรรคการแข่งขันสูง หรือผู้บริหารยังขาดความมั่นใจ 
ควรเลือกแผนทดสอบโครงการ Pilot test  เพื่อดูความเป็นไปได้ของแผนบางตัวท่ีคาดว่าสร้างตลาดใหม่ได้ 
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน 

4) เลือก SO มีจุดแข็งและโอกาสสูง เลือกแผนรุก และลงทุนด้านงบประมาณเต็มท่ี 
เพื่อชัยชนะในการแข่งขัน และยึดตลาดได้ก่อนคู่แข่ง ยุทธศาสตร์เชิงรุก 
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2.3.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยมของด่านศุลกากรชุมพร 

         1) วิสัยทัศน์ของด่านศุลกากรชุมพร 
   ด่านศุลกากรชุมพร องค์กรศุลกากรช้ันนำ ท่ีมุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและ 
ความปลอดภัยของสังคมด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีเป็นเลิศ 
         2) พันธกิจของด่านศุลกากรชุมพร 
   (1) อำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
   (2) ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ 
   (3) เพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร 
   (4) จัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
         3) ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของด่านศุลกากรชุมพร 
   (1) พัฒนากระบวนงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่ออำนวย 
ความสะดวกทางการค้า  มีเป้าประสงค์เพื่อให้บริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ให้ทันต่อ 
การเปล่ียนแปลงการค้าโลก 
   (2) พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริม  
การค้าชายแดนและเช่ือมโยงการค้าโลก  มีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   (3) พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ และเช่ือมโยง มีเป้าประสงค์ 
เพื่อให้การตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพและสร้างสังคมปลอดภัย 
   (4) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษี  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
มีเป้าประสงค์เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เสียภาษี 
   (5) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร  มีเป้าประสงค์เพื่อใหอ้งค์กร 
มีคุณภาพ บุคลากรมีความเช่ียวชาญ คุณธรรมและความสุข สามารถขับเคล่ือนกรมศุลกากรได้บรรลุเป้าหมาย 

2.4 สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร 
2.4.1 คลังสินค้าทัณฑ์บน  

           คลังสินค้าทัณฑ์บน คือ  พื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตให้จัดต้ังเป็นสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยศุลกากร ใช้สำหรับเก็บของหรือแสดงและขายของท่ีเก็บ หรือผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือดำเนินการ 
ด้วยวิธีอื่นใดกับของท่ีเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งคลังสินค้าทัณฑ์บนแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน แยกเป็น คลังสินค้าทัณฑ์บนท่ัวไป 
คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ และ 
คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บน้ำมัน 

2) คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อแสดงและขายของท่ีเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน แยกเป็น  
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร  คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ และ 
คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเท่ียวบิน 

3) คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือดำเนินการค้าด้วยวิธีอื่นใดกับของ 
ท่ีเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน แยกเป็น คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า และคลังเสบียงทัณฑ์บน 
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           ส่วนสิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน คือ สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นการเก็บอากร 
ขาเข้าและอากรขาออกแก่ของท่ีปล่อยออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร  ท้ังนี้ 
ไม่ว่าจะปล่อยออกไปในสภาพเดิมท่ีนำเข้า หรือในสภาพอื่น แต่ไม่รวมถึงการนำของในราชอาณาจักรท่ีต้อง 
เสียอากรขาออกเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน และได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในสภาพเดิม ยกเว้นการเก็บ 
อากรขาเข้าและขาออกแก่ของท่ีปล่อยออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน  หากเป็นการโอนเข้าไปในคลังสินค้า 
ทัณฑ์บนอื่น หรือจำหน่ายให้แก่ ผู้นำของเข้าตามมาตรา 29 หรือ ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมาย 
ว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร หรือกฎหมายอื่น ให้ถือว่าเป็นการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ในเวลาท่ีปล่อย 
ของนั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนและการรับของท่ีได้โอน หรือจำหน่ายดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการนำเข้ามา 
ในราชอาณาจักร หรือนำเข้าสำเร็จในเวลาท่ีปล่อยของนั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 

2.4.2 เขตประกอบการเสรี  
           สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรในเขตประกอบการเสรี มีดังนี้ 

1) ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า 
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ รวมท้ังส่วนประกอบ 
ของส่ิงของดังกล่าวที่จำเป็นในการผลิตและของใช้ในการสร้างโรงงาน หรืออาคาร 

2) ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน รวมท้ังอากร 
ขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตสำหรับของท่ีนำเข้ามา เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า หรือเพื่อ 
พาณิชยกรรมสำหรับของท่ีนำเข้ามาในราชอาณาจักร และนำเข้าไปในเขตประการเสรี 

3) ได้รับการยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตสำหรับของ ซึ่ง 
ได้นำเข้ามาตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 รวมท้ัง 
ผลิตภัณฑ์ ส่ิงพลอยได้ และส่ิงอื่นท่ีได้จากการผลิตแล้วส่งออก 

4) ได้รับยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร สำหรับของท่ีมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ได้รับ 
การยกเว้น หรือคืนภาษีอากรเมื่อได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือหากผู้ประกอบการท่ีได้รับยกเว้น 
อากรสำหรับวัตถุดิบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 หรือผู้ประกอบการท่ีเป็นคลัง 
สินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าตามมาตรา 8 ทวิ (2) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 
หรือผู้ประกอบการท่ีได้รับสิทธิคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ. 2482 ส่งของเข้าไปในเขตประกอบการเสรี จะได้รับยกเว้นค่าภาษีอากร หรือคืนค่าภาษีอากร  
เช่นเดียวกับการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

5) ของท่ีนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับเขตปลอดอากร 
6) ของ ผลิตภัณฑ์ ส่ิงพลอยได้ และส่ิงอื่นท่ีได้จากการผลิตในเขตประกอบการเสรีท่ีนำออก 

จากเขตประกอบการเสรีและต้องเสียภาษีอากร  ไม่ต้องนำราคาของวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรท่ีนำเข้า  
เข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดท่ีไม่มีสิทธิได้รับการคืน 
หรือยกเว้นอากรมาคำนวณค่าเสียภาษีอากรตามมาตรา 52/1 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2550 

7) การนำของเข้ามาในประเทศหรือวัตถุดิบภายในประเทศ และนำเข้าไปในเขต 
ประกอบการเสรี เพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกให้ยกเว้น 
ไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการนำเข้าการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครอง 
หรือการใช้ประโยชน์ การควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ  แก่ของนั้น ท้ังนี้ 
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ไม่รวมถึงกฎหมายว่าด้วยศุลกากร แต่ถ้าของดังกล่าวก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง 
สุขภาพอนามัยของประชาชน ส่ิงแวดล้อม หรือพันธกรณีตามข้อผูกพันตามสัญญา หรือความตกลงระหว่าง 
ประเทศ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดชนิด หรือประเภทของของนั้น มิให้ได้รับยกเว้นตาม 
กฎหมายดังกล่าวด้วย 

2.4.3 เขตปลอดอากร (Freezone)  
           เขตปลอดอากร คือ เขตพื้นท่ีท่ีกำหนดไว้เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการ  
ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นท่ีเป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดย 
ผู้ท่ีประสงค์จะจัดต้ังเขตปลอดอากรต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศุลกากร 
           ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร คือ  ผู้ท่ีได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
กรมศุลกากรให้ประกอบอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรือกิจกรรมอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ 
ของประเทศในเขตปลอดอากร ซึ่งสิทธิประโยชน์ในเขตปลอดอากร มีดังนี้ 

1) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของท่ีนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อเข้าไปในเขต 
ปลอดอากรในกรณี ดังนี้ 

(1) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบแห่งของดังกล่าว 
ท่ีจำเป็นต่อการประกอบกิจการ โดยให้รวมถึงของท่ีใช้ในการสร้าง ประกอบหรือติดต้ังโรงงาน หรืออาคาร 
ในเขตปลอดอากร 

(2) ของท่ีนำเข้ามาเพื่อใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการ 
อื่นใด ท่ีเป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ  

(3) ของท่ีปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น 
2) ได้รับยกเว้นอากรขาออก สำหรับของท่ีปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากร  เพื่อส่งออก 

ไปนอกราชอาณาจักร 
3) ในกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้ของใดได้รับยกเว้น หรือคืนอากรเมื่อส่งออกไปนอก 

ราชอาณาจักร หากนำของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากร ให้ได้รับยกเว้นหรือคืนอากร  โดยให้ถือว่าของนั้น 
ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเวลาท่ีได้นำของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากร 

4) ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้ามา 
ในราชอาณาจักร หรือวัตถุดิบภายในราชอาณาจักร ซึ่งนำเข้าไปในเขตปลอดอากร เพื่อผลิต ผสม ประกอบ 
บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราบชอาณาจักร 
สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรในพื้นท่ีต่อไปนี้ 

(1) เขตปลอดอากร ณ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา 
(2) เขตปลอดอากรท่ีจัดต้ังในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(3) เขตปลอดอากรท่ีจัดต้ังในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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2.5 โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) 
  ประเทศไทยมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง  และ 
เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ท่ีมีความได้เปรียบด้านท่ีต้ังในภาคต่าง ๆ ของ 
ประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดการลงทุน กระจายความเจริญ และยกระดับรายได้ และ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยภาคใต้ของไทยเป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจใหม ่
ท่ีจะขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนซึ่งมีทางออกสู่ทะเล 
ท้ังสองด้าน สามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ท่ีมีแนวโน้มจะขยายตัว 
อย่างรวดเร็ว มีแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีความสวยงาม  ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับพื้นท่ีท่องเท่ียวส่วนอื่น 
ของภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้าน มีวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีสามารถนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ 
ผลิตสินค้าท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ  มีโครงข่ายคมนาคมท้ังทางบก ทางน้ำ และทางอากาศท่ีมีศักยภาพในการ 
พัฒนาให้สามารถเช่ือมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน  ดังนั้น ภาคใต้ตอนบน 
จึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะกระจายความเจริญจากศูนย์กลางของภาค 
มายังพื้นท่ีภาคใต้ตอนบน นำมาซึ่งการสร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 
  คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุม ณ จังหวัดชุมพร เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ได้เล็งเห็น 
ถึงศักยภาพของพื้นท่ีและกำหนดให้มีการพัฒนา 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนา 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern  Economic Corridor : SEC)  ซึ่งกำหนดให้มีการพัฒนาพื้นท่ี  
4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ในรูปแบบการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน  เพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ท่ีต่อยอดจาก 
การพัฒนาฐานทรัพยากรและกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี เพิ่มโอกาสในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
โดยให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาระยะยาว  และ 
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สำหรับภาคอื่น ๆ 

2.5.1 สถานการณ์การพัฒนาของพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
        1) ท่ีต้ังและสภาพเศรษฐกิจ ต้ังอยู่ระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามัน  สามารถเช่ือมโยงการค้า 

การลงทุน และการท่องเท่ียวกับภูมิภาคอื่น ๆ  โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียใต้ และด้านตะวันออกสามารถ 
เช่ือมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และประเทศในภูมิภาคอื่นของโลก  สำหรับในด้าน 
เศรษฐกิจพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มีโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีพึ่งพิงสาขาบริการและการเกษตรเป็นหลัก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเท่ียว และการเกษตร โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันและยางพารา รวมถึง 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร  และยังมีช่องทางการค้าสำคัญเช่ือมโยงกับเมียนมาและเอเชียใต้ 
ผ่านด่านศุลกากรระนอง 

        2) โครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม มีถนนสายหลักท่ีสามารถเช่ือมแนวเหนือ-ใต้ และ 
แนวตะวันออก-ตะวันตก โดยถนนแนวเหนือ-ใต้ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เช่ือมโยงจังหวัดชุมพร  
ระนอง-พังงา-ภูเก็ต-กระบี่-ตรัง-พัทลุง และถนนแนวตะวันออก-ตะวันตก เช่ือมโยงพื้นท่ีฝ่ังอันดามันกับ 
ฝ่ังอ่าวไทย โดยมถีนนเช่ือมโยงสองฝ่ังทะเล สายชุมพร-ระนอง ระยะทาง 107 กิโลเมตร และทางหลวง 
หมายเลข 44 เช่ือมโยงจังหวัดกระบี-่สุราษฎร์ธานี และแนวเส้นทางรถไฟ ซึ่งสามารถเช่ือมโยงท้ังในประเทศ 
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และประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นท่ีภาคใต้ลงมาถึงจังหวัดชุมพร  
นอกจากนี้ยังมีท่าเรือรองรับการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ท้ังฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังอันดามัน 

        3) ศักยภาพและโอกาส  จังหวัดชุมพรมีศักยภาพในการเป็นประตูสู่ภาคใต้ ในการคมนาคม 
ขนส่ง เช่ือมโยงภูมิภาคต่าง ๆ สามารถเปิดประตูสู่ทะเลท้ังฝ่ังอันดามันและฝ่ังอ่าวไทย  มีศักยภาพในการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก และอุตสาหกรรมชีวภาพจากการเป็นแหล่งเพาะปลูก 
พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ  ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยาพารา ผลไม้ และฐานการผลิตอาหารทะเล จึงเปิดโอกาส 
ในการแปรรูปผลผลิตได้อย่างหลากหลายและขยายตลาดการส่งออกสู่ตลาดโลกได้มากขึ้น รวมท้ังมีศักยภาพ 
ในการเป็นเมืองน่าอยูจ่ากความสมบูรณ์และหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี 
มีทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

2.5.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา 
         แนวคิดในการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า เช่ือมโยงพื้นท่ี 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในเขตพื้นท่ีภาคใต้ จังหวัดระนอง  โดยการพัฒนา 
เส้นทางขนส่งสินค้าเช่ือมโยง ระหว่างพื้นท่ีพัฒนาเขตพื้นท่ีพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับพื้นท่ีระเบียง 
เศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) สรุปได้ดังนี้ 

1) การพัฒนาโครงข่ายเช่ือมโยงพื้นท่ี EEC กับพื้นท่ี SEC การพัฒนาท่าเรือฝ่ังอ่าวไทย 
และฝ่ังอันดามัน บริเวณพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เพื่อใช้เป็นจุดเช่ือมโยงการขนส่งระหวา่ง 
ท่าเรือสองฝ่ังทะเล โดยมีแนวคิดการพัฒนาท่าเรือฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังอันดามัน ให้มีความเช่ือมโยง และ 
สอดคล้องกับความต้องการในการขนส่งสินค้า ครอบคลุมกับลักษณะการขนส่งสินค้า ท้ังตำแหน่งท่ีต้ัง 
ของท่าเรืองท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาโครงการ 

2) การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งสินค้าให้สามารถเช่ือมโยงการขนส่งในพื้นท่ีระหว่าง 
ท่าเรือฝ่ังอ่าวไทย และฝ่ังอันดามันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะมีการพิจารณาท้ังเครือข่าย เช่ือมโยง 
ทางรถไฟและทางถนน ระหว่างท่าเรืองท่ีมีศักยภาพฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังอันดามัน ได้มีการขนส่งสินค้า 
ได้คราวละจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว  เพื่อเป็นการลดระยะเวลา และต้นทุนในการขนส่งสินค้านำเข้า 
และส่งออก 

3) การบริหารจัดการเคล่ือนย้ายสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเคล่ือนย้ายสินค้า  เพื่อการส่งเสริมและจูงใจ  
รวมถึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าต่อผู้ประกอบการท่ีมาใช้บริการ 

4) การพัฒนาเพื่อเพิ่มบทบาทพื้นท่ีหลังท่า  ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสำคัญและมีผลต่อปริมาณ 
การขนส่งสินค้าทางเรือ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นท่ีและกิจกรรมอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งเป็นแหล่งผลิต 
และแหล่งบริโภคท่ีสำคัญ เช่น การเป็นศูนย์กระจายสินค้าท่ีมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นจุดเช่ือมโยง 
การขนส่งต่อเนื่องท้ังภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป 

2.5.3 การพัฒนาท่าเรือชายฝั่ง 
         การพัฒนาท่าเรือชายฝ่ัง เป็นการเช่ือมโยงการขนส่งทางชายฝ่ังภายในประเทศ เพื่อการนำเข้า 
และส่งออกผ่านประตูการค้าทางทะเลฝ่ังอันดามัน โดยผ่านท่าเรือฝ่ังอ่าวไทย  นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวม 
และกระจายสินค้าระหว่างพื้นท่ี EEC กับพื้นท่ี SEC 
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2.5.4 การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรถไฟ และสถานีตู้สินค้า 

         การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรถไฟ และสถานีตู้สินค้า เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปล่ียนรูปแบบ 
การเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งทางถนน  โดยรถบรรทุก มาใช้การคมนาคมขนส่งทางรถไฟ การพัฒนาทางหลวง 
พิเศษ ในอนาคตจะเป็นเพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้าออกของท่าเรือ สำหรับการขนส่งสินค้าภายในพื้นท่ี SEC เพื่อ 
เช่ือมโยงเส้นทางเข้าออกท่าเรือกับทางหลวงหลายหลักเท่านั้น 

2.6 พ้ืนท่ีหลังท่า 
  พื้นท่ีหลังท่า คือ พื้นท่ีแนวหลังของท่าเรือ (Port Hinterlands) 
  พื้นท่ีแนวหลังของท่าเรือ (Hinterland) หมายถึง ภาคพื้นดินท่ีอยู่หลังท่าเรือ อาจอยู่ 
รอบประชิดติดกับท่าเรือ หรืออยู่ไกลออกไปจากท่าเรือก็ได้ จะอยู่ในประเทศเดียวกับท่ีท่าเรือต้ังอยู่ หรือ 
อยู่คนละประเทศก็ได้ ภาคพื้นดินนี้นำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านท่าเรือ ดังนั้น พื้นท่ีแนวหลังนี้จึงนับเป็น 
ปัจจัยสำคัญหนึ่ง ท่ีมีผลทำให้ท่าเรือมีปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือหนึ่งสูงกว่าอีกท่าเรือหนึ่ง ระหว่างท่าเรือ 
กับพื้นท่ีแนวหลังประกอบด้วยหลายประการ ดังนี้ 

1) โครงข่ายคมนาคมท่ีเช่ือมต่อท่าเรือกับพื้นท่ีแนวหลัง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อขอบเขต 
พื้นท่ีแนวหลังของท่าเรือ 

2) ผลผลิตของพื้นท่ีแนวหลังของท่าเรือ รวมถึงความต้องการในการนำเข้าวัตถุดิบ 
ท่ีใช้ในการผลิต และส่งออกผลผลิตของพื้นท่ีแนวหลัง มีผลต่อประเภทและปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือ 

3) มาตรการสนับสนุนจากรัฐ ซึ่งมีผลต่อทำเลท่ีต้ังของท่าเรือ โครงข่ายคมนาคมท่ี 
เช่ือมท่าเรือกับพื้นท่ีแนวหลัง 
  ซึ่งพื้นท่ีแนวหลังของท่าเรือมี 2 ประเภท ดังนี้ 
  2.6.1 Primary Hinterland  
          พื้นท่ีแนวหลังประเภทนี้อยู่ประชิดกับท่าเรือ ด้วยระยะทางท่ีใกล้กับท่าเรือ  
จึงส่งสินค้าผ่านท่าเรือนั้น ๆ เป็นหลัก  ดังนั้น ยิ่งท่าเรือท่ีมี Primary Hinterland ขนาดใหญ่ก็จะยิ่งมี 
ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือท่ีแน่นอนมากตามไปด้วย เช่น นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งต้ังอยู่ห่างจาก 
ท่าเรือแหลมฉบังประมาณ 2 กิโลเมตร การนำเข้าส่งออกสินค้าจึงขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบังเป็นหลัก 
นอกจากนี้ท่าเรือเอกชน (Private Port) ซึ่งให้บริการขนส่งเฉพาะสินค้าของธุรกิจของตนหรือกลุ่มธุรกิจ 
ในเครือก็มีลักษณะเป็น Primary Hinterland 
  2.6.2 Competitive Hinterland  
          พื้นท่ีแนวหลังซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือออกไป ขอบเขตพื้นท่ีแนวหลังประเภทนี้  
อาจไกลออกไปถึงคนละประเทศก็ได้ ปัจจัยพื้นฐานท่ีจะกำหนดขอบเขตของพื้นท่ีแนวหลังประเภทนี้ 
ของท่าเรือ คือ โครงข่ายคมนาคมท่ีเช่ือมต่อพื้นท่ีแนวหลังกับท่าเรือ ดังนั้น ยิ่งท่าเรือมีโครงข่ายคมนาคม 
ท่ีกว้างและไกลออกไปเท่าไร พื้นท่ีแนวหลังของท่าเรือนั้น ๆ ยิ่งกว้างและไกลออกไปเท่านั้น พื้นท่ีแนวหลัง 
ประเภทนี้ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างท่าเรือเพื่อแย่งสินค้าให้ส่งของผ่านท่าเรือ อย่างไรก็ตามการแข่งขัน 
ระหว่างท่าเรือเพื่อแย่งสินค้าจาก Competitive Hinterland เกิดขึ้นเฉพาะท่าเรือท่ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ 
บริการสาธารณะเท่านั้น ท่าเรือท่ีให้บริการเฉพาะธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจของตนเองไม่มีความจำเป็นต้องแข่งขันกัน  
ในขณะท่ีท่าเรือท่ีให้บริการสาธารณะแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงพื้นท่ีแนวหลัง  เมื่อปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือท่ี 
เป็นอยู่ยังต่ำกว่าขีดความสามารถของท่าเรือ  ปัจจัยท่ีสนับสนุนในท่าเรือหนึ่งสามารถแย่งชิงพื้นท่ีแนวหลังได้ 
เช่น ทำเลท่ีต้ัง ขนาดท่าเรือ รูปแบบการบริหาร หรือแม้กระท่ังมาตรการสนับสนุน และกีดกันจากภาครัฐ 
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2.7 การพัฒนาเพ่ิมบทบาทพ้ืนท่ีหลังท่า (Hinterland) 
  การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (The United Nations  
Conference on Trade and Development (UNCTAD)  ได้ให้คำจำกัดความของวิวัฒนาการในการ 
พัฒนาท่าเรือในช่วงเวลาท่ีผ่านมา โดยสามารถจำแนกออกเป็น 5 ยุค ดังนี้ 
  ท่าเรือยุคท่ี 1 (First Generation Port 1GP) หมายถึง  ท่าเรือท่ีทำหน้าท่ีเป็นเพียง 
สถานท่ีท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อการขนส่งระหว่างการขนส่งทางน้ำกับการขนส่งทางบกท่ีให้มีการบริการขนถ่าย 
หรือในบางครั้งจะเรียกว่า “ท่าเรือสินค้า (Cargo Port)” 
  ท่าเรือยุคท่ี 2 (Second Generation Port 2GP) หมายถึง  ท่าเรือท่ีทำหน้าท่ีเป็น 
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของพื้นท่ีหลังท่า หรือ 
ในบางครั้งจะเรียกว่า “ท่าเรืออุตสาหกรรม (Industrial Port)” 
  ท่าเรือยุคท่ี 3 (Third Generation Port 3GP) หมายถึง ท่าเรือท่ีเสนอบริการท่ีสร้าง 
มูลค่าเพิ่ม (Value Added Services)  มากกว่าการให้บริการขนถ่ายสินค้า หรือในบางครั้งจะเรียกว่า 
“ท่าเรือโลจิสติกส์ (Logistics Port)” 
  ท่าเรือยุคท่ี 4 (Fourth Generation Port 4GP) หมายถึง ท่าเรือท่ีมีการทำงาน 
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง หรือในบางครั้งจะเรียกว่า “ท่าเรือท่ีมี 
ความเช่ือมโยง (ไนพา Port หรือ Globalized E-Port)” 
  ท่าเรือยุคท่ี 5 (Fifth Generation Port 5GP) เป็นแนวคิดในการพัฒนาท่าเรือท่ี 
เน้นความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หรือในบางครั้งจะเรียกว่า “ท่าเรือท่ีมีความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(Ecological Port หรือ Green Port)” 
 

2.8 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

 การวิเคราะห์จุดแข็งภายในองค์กรจะใช้ 7s Mckinsey  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ 
ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
1. โครงสร้างองค์กร 
2. กลยุทธ์ 
3. ระบบ 
4. ลักษณะ 
5. บุคลากร 
6. ทักษะ 
7. ค่านิยมร่วม 

1. โครงสร้างองค์กร 
2. บุคลากร 
3. ระบบ 
4. ลักษณะ 

1. การแข่งขัน 
2. การเมือง 
3. เศรษฐกิจ 
4. สังคม 
5. เทคโนโลยี 

1. การแข่งขัน 
2. การเมือง 
3. เศรษฐกิจ 
4. สังคม 
5. เทคโนโลยี 
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2.9 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (SW Analysis) 
1) จุดแข็ง (Strengths) 

    (1) Structure (โครงสร้างองค์กร) ด่านศุลกากรชุมพร เป็นหน่วยงานราชการ สังกัด  
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง  มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ 
โดยคำนึงถึงภาระงานท่ีมีในปัจจุบัน และสามารถปรับเปล่ียนได้ตามภาระงานท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคต  
มีท่าเรือในกำกับดูแล คือ  ท่าเรือชุมพร ให้บริการแก่ลูกค้าท่ีเป็นผู้นำเข้า หรือส่งออกสินค้า ท้ังในประเทศ 
และระหว่างประเทศ ถือเป็นหน่วยจัดเก็บรายได้ท่ีสำคัญหน่วยงานหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน 

  (2) Strategy (กลยุทธ์) ด่านศุลกากรชุมพร มีทำเลท่ีต้ังท่ีดี มีด่านปฐมพร  ซึ่งถือว่าเป็น 
ด่านสำคัญนอกเหนือจากท่าเรือชุมพร  เป็นประตูสู่ภาคใต้ สินค้าต่าง ๆ ท่ีจะผ่านลงไปสู่ภาคใต้  
ตอนล่างจะต้องผ่านจุดนี้ ท้ังท่ีต้ังของด่านก็ยังอยู่ในทำเลท่ีดี ใกล้แหล่งธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม 
มีพื้นท่ีเพียงพอสำหรับกิจกรรมการขนส่งตู้สินค้าถ่ายลำได้จำนวนมากในอนาคต มีศักยภาพเพียงพอ  
ท่ีจะเป็น Gateway Port ท่ีจะกระจายสินค้าในอนาคตได้ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

  (3) System (ระบบ) ด่านศุลกากรชุมพร มีรูปแบบและวิธีการบริหารงาน  โดยมุ่งเน้น 
การบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลใน  
ทุก ๆ ด้าน ท้ังงานท่ีเป็นภารกิจหลักของกรม งานตามนโยบาย และงานสนับสนุน เช่น  ระบบงาน  
การเงินการบัญชี ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการติดตาม 
ประเมินผล เป็นต้น 

  (4) Style (ลักษณะ) ด่านศุลกากรชุมพร มีลักษณะเด่นในการทำงาน โดยเน้นการ  
การบริหารจัดการในการปฏิบัติงานตามบทบาท อำนาจหน้าท่ีต่าง ๆ  มีการบังคับใช้กฎหมายระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้องในการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร  มีท่าเรือชุมพรท่ีมีลักษณะเด่นในการบริหารจัดการ 
ด้านการขนส่งสินค้าในประเทศและระหว่างประเทศท่ีดีพอสมควร มีศักยภาพท่ีจะขยายตัวได้ในอนาคต 

  (5) Staff (บุคลากร) ด่านศุลกากรชุมพร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
ให้มีศักยภาพสูง  มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับอำนาจหน้าท่ี  
ท่ีได้รับมอบหมาย มีการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละ  
บุคคล ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ โดยส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน 
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ  

  (6) Skill (ทักษะ) ด่านศุลกากรชุมพร มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
สูงในงานด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร  ซึ่งเป็นทักษะเฉพาะด้านท่ีต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้ 
และความชำนาญค่อนข้างมาก   

  (7) Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรของด่านศุลกากรชุมพรทุกคน ต่างถือปฏิบัติ 
ตามค่านิยมร่วมของกรมศุลกากร ได้แก่  I-Integrity (ความสุจริต)  S-Service Mind/Self-esteem 
(จิตบริการ) M-Modernization  (ความทันสมัย) I-Innovation (นวัตกรรม)  L-Learning (การเรียนรู้) 
และ E-Expert (ความเช่ียวชาญ) จึงมีความพร้อมท่ีจะทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป  

2) จุดอ่อน (Weaknesses) 
   (1) Structure (โครงสร้างองค์กร) ด่านศุลกากรชุมพร เป็นหน่วยงานราชการ  สังกัด 

กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง  มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ 
แม้ว่าจะปรับเปล่ียนโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมของภาระงานท่ีเปล่ียนไป  แต่ก็มีขั้นตอนของกฎหมาย 
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ท่ีต้องปฏิบัติ มีการทำงานแบบมีสายการบังคับบัญชาท่ีต้องคำนึงถึง  ต้องรอการตัดสินใจตามกรอบอำนาจ 
ในแต่ละระดับช้ันของการบังคับบัญชา ทำให้เกิดความล่าช้า ไม่คล่องตัวเหมือนภาคธุรกิจเอกชน 

   (2) Staff (บุคลากร) ด่านศุลกากรชุมพร มีข้อจำกัดในการบรรจุแต่งต้ังบุคลากรมาปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงาน ซึ่งกรมศุลกากรเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาบรรจุแต่งต้ัง  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ 
มาจากการสอบ บรรจุแต่งต้ัง ไม่ใช่คนในพื้นท่ี และมีข้อจำกั ดในเรื่องของจำนวนเจ้าหน้าท่ี  
ซึ่งต้องเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังท่ีส่วนกลางกำหนด จึงไม่สามารถคัดเลือกผู้มีความรู้ความชำนาญ 
ท่ีหลากหลายได้มากเท่ากับธุรกิจเอกชน  อย่างไรก็ตามด่านศุลกากรชุมพรได้ให้ความสำคัญกับการ 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะ รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานท่ีหลากหลาย  เพื่อแก้ไขปัญหา 
ข้อจำกัดในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเสมอมา 

 (3) System (ระบบ)  ด่านศุลกากรชุมพร มีรูปแบบการทำงานและวิธีการบริหารงาน  
โดยยึดโยงกับระเบียบของทางราชการ ทำให้ขาดความคล่องตัวในทางธุรกิจ การทำงานในบางเรื่องอาจ 
จะยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือล้าสมัย ไม่สามารถทำการตลาดได้เหมือนธุรกิจเอกชน 

 (4) Style (ลักษณะ) ด่านศุลกากรชุมพร ยังขาดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในฐานข้อมูล  
ขนาดใหญ่ (Big Data)  เพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมการบริการ และการปฏิบัติงานให้ตอบสนอง  
ต่อผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่มในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร  การทำงานยังพึ่งพิงนวัตกรรมจากส่วนกลาง เพื่อพัฒนา 
งานในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์กรเท่านั้น 

3) โอกาส (Opportunities) 
   (1) Competition (การแข่งขัน) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง โครงการ/ 

แผนพัฒนาภาครัฐ เช่น EEC/ Land Bridge ช่วยสนับสนุนการเช่ือมโยงการขนส่งไปยังพื้นท่ีหลังท่า 
(Hinterland) และประเทศเพื่อนบ้าน  สนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)  ซึ่งเป็น 
โอกาสให้ด่านศุลกากรชุมพรสามารถพัฒนาไปสู่ประตูการค้าของภาคใต้ตอนบนที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น 

   (2) Political (การเมอืง) การท่ีประเทศไทยเข้าสู่ข้อตกลงทางการค้าต่าง ๆ เช่น เขตการค้าเสร ี
อาเซียน (AFTA) ความร่วมมือทางการค้าจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาค  
ท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ และเพิ่มอำนาจการต่อรองด้านเศรษฐกิจในเวทีโลก  ซึ่งจะส่งผลดีต่อปริมาณ 
การค้าระหว่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งเมื่อโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เริ่มต้นขึ้น  อาจจะทำให ้
ท่าเรือชุมพรมีปริมาณตู้สินค้าเพิ่มมากขึ้น และมีปริมาณสินค้าผ่านด่านศุลกากรชุมพรมากยิ่งขึ้น  
ตามไปด้วยในอนาคต 

    (3) Economic (เศรษฐกิจ) ปัจจัยมหภาค เช่น แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และ 
ปริมาณการค้าโลก  ความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือ COVID-19 และเศรษฐกิจไทยท่ีคาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นเมื่อผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาด  และผลกระทบ 
จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน เป็นโอกาสท่ีจะส่งผลให้ภาคเอกชนมีผลประกอบการท่ีดี มีปริมาณตู้สินค้า 
ผ่านท่าเรือชุมพรมากขึ้น มีแนวโน้มให้มีการขนส่งตู้สินค้าถ่ายลำท่ีท่าเรือชุมพรมากขึ้น  นอกจากนี้การ 
ปฏิรูปเศรษฐกิจของ CLMV  (กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมา และเวียดนาม)  การพัฒนาเขตพื้นท่ี 
ชายแดน การพัฒนาด้านความเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยส่งเสริมให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจ 
ขยายตัวได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการสนับสนุนโครงสร้างของท่าเรือในอนาคต 

   (4) Social (สังคม) จากการท่ีมีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มากขึ้นทำให้ 
สังคมและชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ดียิ่งขึ้น 
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   (5) Technology (เทคโนโลยี) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เปิดโอกาสให้องค์กร 

สามารถนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และระบบงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า อีกท้ังยังเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
แก่องค์กร ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี บริการข้อมูล การส่ือสารต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและง่าย ผ่าน  
Smart Phone หรือ Social Media 

4) อุปสรรค (Threats) 
    (1) Competition (การแข่งขัน) เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  

โดยเฉพาะเวียดนามท่ีหลายธุรกิจ/อุตสาหกรรม เช่น การผลิตส่ิงทอและรถยนต์ ท่ีมีการย้ายฐานการผลิต 
เข้าสู่เวียดนาม  เมื่อประกอบกับความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในการขนส่งทางทะเลท่ีอยู่บนเส้นทาง  
การเดินเรือหลักของโลก จึงอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพการแข่งขันของท่าเรือชุมพรในอนาคต รวมถึง 
การเลือกใช้ท่าเรือคู่แข่งของเอกชนมาเป็นท่าขนส่งตู้สินค้าถ่ายลำแทนท่าเรือชุมพร 

   (2) Political (การเมือง)  พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำทางอิเล็กทรอนิกส์ การทำการ 
ถ่ายลำยังไม่เกิดความสะดวกได้เท่าท่ีควร  เนื่องจากกฎหมายควบคุมการนำเข้าและการส่งออก  
ไปนอกราชอาณาจักรไม่เอื้อต่อการถ่ายลำตู้สินค้า รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ของหลายหน่วยงานท่ีทำให้ 
ต้องขอใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกก่อนทำการถ่ายลำ จึงต้องมีการยื่นเอกสารประกอบในการขนถ่ายสินค้า 
ถ่ายลำจำนวนมาก ซึ่งต่างจากท่าเรือช้ันนำของโลกท่ีมีข้ันตอนการยื่นเอกสารน้อยกว่า 

   (3) Economic (เศรษฐกิจ)  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลให้เศรษฐกิจของโลกถดถอย (recession)  ซึ่งกระทบปริมาณการค้าโลกและการค้าของประเทศไทย 
ทำให้ปริมาณการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าเรือชะลอตัว และส่งผลต่อการลงทุนในพื้นท่ีจังหวัดชุมพรท่ีชะลอตัว 
ลดลงตามไปด้วย 

   (4) Social (สังคม) การคัดค้านการลงทุนในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ  เพื่อเตรียม 
ความพร้อมสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ของคนในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร จะส่งผลต่อ  
ความสำเร็จในการดำเนินโครงการในระยะแรก และอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการในระยะถัดไป 

   (5) Technology (เทคโนโลยี) ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้ เกิด 
การปรับตัวไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา หรือทำให้  
ต้องพัฒนาระบบใหม่ ๆ ขึ้นมารองรับ ซึ่งจะส่งผลต่อการลงทุนด้านงานบริการในอนาคต 

2.10 สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของด่านศุลกากรชุมพร 
1) จุดแข็ง (Strengths) 
    (1) เป็นหน่วยจัดเก็บรายได้ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าผู้นำเข้าหรือส่งออกสินค้าท้ังในและ  

ต่างประเทศท่ีสำคัญ 
    (2) มีศักยภาพท่ีดีในการเป็นประตูสู่ภาคใต้ และเป็น Gateway Port ท่ีสามารถรองรับ 

ปริมาณสินค้าถ่ายลำได้ดีในอนาคต 
    (3) มีระบบการทำงานท่ีได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
    (4) มีการบริหารจัดการโดยหน่วยงานของรัฐ จึงมีความมั่นคง มีศักยภาพในการขยายตัว  

ทางด้านการขนส่งในอนาคต 
    (5) มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีท่ีได้รับ  

มอบหมาย และมีการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 
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    (6) มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความเช่ียวชาญสูงในงานด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี  

ศุลกากร  
    (7) บุคลากรมีค่านิยมร่วมในเรื่อง “การมีความสุจริต มีจิตบริการ มีความทันสมัย มีนวัตกรรม  

มีการเรียนรู้ และมีความเช่ียวชาญ” 
2) จุดอ่อน (Weaknesses) 
    (1) การบริหารจัดการล่าช้า ไม่คล่องตัวเหมือนภาคธุรกิจเอกชน 
    (2) บุคลากรของด่านศุลกากรชุมพรมีจำนวนจำกัด  และได้รับการแต่งต้ังจากกรมศุลกากร 

ให้มาปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร  
    (3) รูปแบบการทำงานและวิธีการบริหารงานยึดโยงกับระเบียบของทางราชการทำให้  

ขาดความคล่องตัวในทางธุรกิจ  
    (4) การทำงานยังขาดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)   
3) โอกาส (Opportunities) 
    (1) แผนพัฒนาของภาครัฐ เช่น EEC/ Land Bridge  ช่วยสนับสนุนการเช่ือมโยงการขนส่ง 

ไปยังพื้นท่ีหลังท่า (Hinterland) และภาครัฐมีโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เพื่อพัฒนา 
พื้นท่ีภาคใต้ตอนบน 

    (2) การเข้าร่วมข้อตกลงทางการค้าต่าง ๆ  ทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ  
เป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองด้านเศรษฐกิจในเวทีโลกได้มากขึ้น 

    (3) ปัจจัยมหภาค แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย 
    (4) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง ทำให้สังคมและชุมชนให้ความร่วมมือ 

ในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ดียิ่งขึ้น 
    (5) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่เปิดโอกาสให้องค์กรสามารถนำมาปรับใช้ในการ 

บริหารจัดการองค์กร และระบบงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4) อุปสรรค (Threats) 
    (1) เศรษฐกิจของประเทศคู่แข่งขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้มีการนำสินค้าไปถ่ายลำ 

ท่ีประเทศอื่นแทน 
    (2) พิธีการศุลกากรและกฎหมายควบคุมการนำเข้าและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

ไม่เอื้อต่อการถ่ายลำตู้สินค้า ต้องมีการยื่นเอกสารประกอบในการขนถ่ายสินค้าถ่ายลำจำนวนมาก ซึ่งต่างจาก 
ท่าเรือช้ันนำของโลกท่ีมีข้ันตอนการยื่นเอกสารน้อยกว่า 

    (3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลให้เศรษฐกิจของโลกถดถอย  
(recession)   

    (4) การคัดค้านการลงทุนในการพัฒนาตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
    (5) ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้ปรับตัวไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

อย่างรวดเร็ว  
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2.11 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
1) การกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

    ผู้ศึกษาได้สอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  ซึ่งกลุ่มผู้บริหารได้แก่ นายด่าน 
ศุลกากรชุมพร และนายด่านศุลกากรบ้านดอน และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของด่านศุลกากรชุมพร  
และด่านศุลกากรบ้านดอน ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากร รวมจำนวน 7 คน  โดยนำข้อมูลท่ีได้มาพิจารณา 
ตามหลักการและความสำคัญว่าปัจจัยด้านใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนต่อองค์กร 

ตารางที่ 1 แสดงค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

คนที ่
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

x 

S1 : โครงสร้างองค์กร 0.17 0.19 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.18 0.19 
S2 : กลยุทธ์ขององค์กร 0.20 0.19 0.16 0.20 0.22 0.20 0.13 0.24 0.22 0.20 
S3 : ระบบในการดำเนินงาน 
      ขององค์กร 

0.22 0.19 0.24 0.20 0.18 0.20 0.23 0.17 0.21 0.20 

S4 : รูปแบบ 0.20 0.23 0.19 0.19 0.24 0.22 0.21 0.21 0.19 0.21 
S5 : บุคลากรในองค์กร 0.07 0.05 0.08 0.06 0.05 0.05 0.08 0.06 0.07 0.06 
S6 : ทักษะ 0.09 0.06 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.06 0.07 0.07 
S7 : ค่านิยมร่วม 0.05 0.08 0.06 0.08 0.05 0.07 0.08 0.06 0.07 0.07 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
ตารางที่ 2 แสดงค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

คนที ่
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

x 

C : การแข่งขัน 0.28 0.22 0.22 0.21 0.10 0.23 0.22 0.22 0.23 0.21 
P : การเมือง 0.22 0.20 0.23 0.21 0.24 0.23 0.24 0.19 0.24 0.22 
E : เศรษฐกิจ 0.23 0.22 0.17 0.21 0.24 0.18 0.24 0.22 0.21 0.21 
S : สังคม 0.19 0.17 0.21 0.19 0.21 0.18 0.21 0.18 0.17 0.20 
T : เทคโนโลยี 0.08 0.19 0.17 0.18 0.21 0.18 0.09 0.19 0.15 0.16 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2) การวิเคราะห์องค์กร โดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

    ผู้ศึกษาได้สอบถามข้อมูลจากนายด่านศุลกากรชุมพร นายด่านศุลกากรบ้านดอน และ  
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของด่านศุลกากรชุมพร  และด่านศุลกากรบ้านดอน ตำแหน่ง นักวิชาการ  
ศุลกากร รวมจำนวน 7 คน  ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการให้สิทธิประโยชน์ทาง 
ศุลกากรภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ให้พิจารณาประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนินการของ 
ด่านศุลกากรในพื้นท่ีภาคใต้ตอนบน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
   5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการดำเนินงาน มากท่ีสุด 
   4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการดำเนินงาน มาก 
   3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการดำเนินงาน ปานกลาง 
   2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการดำเนินงาน น้อย 
   1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการดำเนินงาน น้อยท่ีสุด 
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ซึ่งผลคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกปรากฏดังนี ้

ตารางที่ 3 แสดงการให้คะแนนต่อสภาพแวดล้อมภายใน 7S Framework 

 
ประเด็นสำคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน “จุดแข็ง” สภาพแวดล้อมภายใน “จุดอ่อน” 
คะแนน 
เฉลี่ย 

 

Strengths คะแนน 
เฉลี่ย 

 

Weaknesses 

1. โครงสร้างองค์กร 4.11 S1: เป็นหน่วยจัดเก็บรายได้ 
ซึ่งให้บริการลูกค้าผู้นำเข้า 
และส่งออกทั้งในและนอก 
ประเทศ 
 

4.00 W1: การบริหารจัดการ 
ล่าช้า ไม่คล่องตัวเหมือน 
ธุรกิจเอกชน 

2. กลยุทธ์ขององค์กร 4.22 S2: เป็นประตูสู่ภาคใต้และ 
เป็น Gateway Port ที่ 
สามารถรองรับปริมาณ 
สินค้าถ่ายลำได้ดีในอนาคต 
 

4.22 W2: ข้อจำกัดเรื่องจำนวน 
บุคลากร ซึ่งกรมเป็นผู้ออก 
คำสั่งแต่งต้ังให้ปฏิบัติงาน 
ในพ้ืนที่ 

3. ระบบในการดำเนินงานของ 
    องค์กร 

4.33 S3: มีระบบการทำงานที่ได้ 
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 

4.44 W3: การทำงานยึดโยงกับ 
ระเบียบของทางราชการ 
ทำให้ขาดความคล่องตัว 
ในทางธุรกิจ 
 

4. คุณลักษณะเด่นของการ 
   บริหารจัดการ 

4.89 S4: มีการบริหารจัดการโดย 
หน่วยงานของรัฐ จึงมั่นคง 
มีศักยภาพในการขยายตัว 
ด้านการขนส่งในอนาคต 
 

4.22 W4: การทำงานขาดการ 
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน 
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) 

5. บุคลากรในองค์กร 3.78 S5: บุคลากรมีความรู้ ความ 
เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่ 
เหมาะสมกับหน้าที่ และมี 
การพัฒนาบุคลากรสม่ำเสมอ 
 

  

6. ความรู้ความสามารถของ 
   องค์กร 

4.33 S6: มีบุคลากรที่มีคุณภาพ 
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญสูง 
ในงานด้านสิทธิประโยชน์ 
ทางภาษีศุลกากร 
 

  

7. ค่านิยมร่วม 4.00 S7: บุคลากรในองค์กรมี 
ค่านิยมร่วมในเรื่อง “การมี 
ความสุจริต มีจิตบริการ 
มีความทันสมัย มีนวัตกรรม 
มีการเรียนรู้ และมีความ 
เชี่ยวชาญ” 
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ตารางที่ 4 แสดงการให้คะแนนต่อสภาพแวดล้อมภายนอก 

 
ประเด็นสำคัญ 

สภาพแวดล้อมภายนอก “โอกาส” สภาพแวดล้อมภายนอก “อุปสรรค” 
คะแนน 
เฉลี่ย 

 

Opportunities คะแนน 
เฉลี่ย 

 

Threats 

1. การแข่งขัน 4.56 O1: แผนพัฒนาของรัฐ  
เช่น EEC/Land Bridge  
สนับสนุนการเชื่อมโยงการ 
ขนส่งไปยังพ้ืนที่หลังท่าและ 
โครงการระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคใต้ (SEC) 

3.78 T1: เศรษฐกิจของประเทศ 
คู่แข่งขยายตัวอย่าง 
ต่อเน่ือง อาจทำให้มีการ 
นำสินค้าไปถ่ายลำที่ 
ประเทศอื่นแทนประเทศ 
ไทย 

2. การเมืองและกฎหมาย 4.33 O2: การเข้าร่วมข้อตกลงทาง 
การค้าต่าง ๆ ทำให้อาเซียน 
เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจ เพ่ิมอำนาจการ 
ต่อรองในเวทีการค้าโลกได้ 
มากข้ึน 

4.11 T2: พิธีการทางศุลกากร 
และกฎหมายควบคุมการ 
นำเข้าและส่งออกสินค้า 
ไม่เอื้อต่อการถ่ายลำ 
ตู้สินค้า ต้องย่ืนเอกสาร 
ประกอบในการขนถ่าย 
จำนวนมาก 

3. ด้านเศรษฐกิจ 3.89 O3: แนวโน้มการฟ้ืนตัวของ  
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ 
ไทย 

4.22 T3: สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ส่งผลให้ 
เศรษฐกิจของโลกถดถอย 

4. สังคม 4.11 O4: การจัดกิจกรรม CSR 
อย่างต่อเน่ือง ทำให้สังคม 
และชุมชนให้ความร่วมมือ 
ในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ 
ดีย่ิงข้ึน 

3.22 T4: การคัดค้านการลงทุน 
ในการพัฒนาตามโครงการ 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

5. ด้านเทคโนโลยี 4.00 O5: ความก้าวหน้าของ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เปิด 
โอกาสให้องค์กรสามารถ 
นำมาปรับใช้ในการบริหาร 
จัดการองค์กรและระบบงาน 
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

2.22 T5: ความก้าวหน้าอย่าง 
รวดเร็วของเทคโนโลยี 
ส่งผลให้ปรับตัวไม่ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
อย่างรวดเร็ว 

3) สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
     จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis)  ทำให้ทราบถึง 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดย 
ได้ทำการกำหนดน้ำหนักตามความสำคัญของปัจจัย ซึ่งจะมีค่าคะแนนรวมเท่ากับ 1 โดยแบ่งคะแนน 
ออกเป็น 5 ระดับ (5 คือมากท่ีสุด 1 คือน้อยท่ีสุด 0 คือไม่มีคะแนน) จากนั้นนำน้ำหนักคูณกับคะแนน 
ซึ่งจะได้เป็นค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก เพื่อใช้ประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร การกำหนดน้ำหนัก 
และการให้ค่าคะแนน เป็นการใช้ข้อมูลเฉล่ียจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง และได้ผลข้อมูลการจัดลำดับ 
ความสำคัญของปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรค ดังนี้ 
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ตารางที่ 5 แสดงการสรุปสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 
สิ่งแวดล้อมปัจจัยภายใน 

 
น้ำหนัก 

 
คะแนนเฉลี่ย 

 

คะแนนเฉลี่ย X 
น้ำหนัก 

สรุปผล 
จุดแข็ง 
-จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1: โครงสร้างองค์กร 0.19 4.11 4.00 0.77 0.75 0.02 
S2: กลยุทธ์ขององค์กร 0.20 4.22 4.22 0.83 0.83 0.00 
S3: ระบบในการดำเนินงานขององค์กร 0.20 4.33 4.44 0.88 0.91 -0.02 
S4: ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการ 
     บริหารของผู้บริหาร 

0.21 4.89 4.22 1.02 0.88 0.14 

S5: บุคลากรในองค์กร 0.06 3.78  0.48  0.48 
S6: ความรู้ความสามารถขององค์กร 0.07 4.33  0.63  0.63 
S7: ค่านิยมร่วมขององค์กร 0.07 21.33  2.86  1.25 

เฉลี่ยปัจจัยภายใน 7.47 3.37  
 
 

ตารางที่ 6 แสดงการสรุปสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

 
สิ่งแวดล้อมปัจจัยภายนอก 

 
น้ำหนัก 

 
คะแนนเฉลี่ย 

 

คะแนนเฉลี่ย X 
น้ำหนัก 

สรุปผล 
โอกาส 

-อุปสรรค โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
O : การแข่งขัน 2.00 4.56 3.78 9.09 7.54 1.55 
P : การเมือง 1.17 4.33 4.11 9.39 8.91 0.48 
E : เศรษฐกิจ 2.22 3.89 4.22 8.63 9.37 -0.74 
S : สังคม 1.71 4.11 3.22 7.01 5.50 1.52 
T : เทคโนโลยี 1.19 4.00 2.22 4.76 2.65 2.12 

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 7.78 6.79  
 
 

4) การประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของด่านศุลกากรชุมพร 
    ผลจากการทำ SWOT Analysis ได้นำมาวิเคราะห์หาค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก เพื่อใช้ประเมิน 
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของด่านศุลกากรชุมพรพบว่า มีค่าคะแนนจุดแข็ง 7.47  จุดอ่อน 3.37  
โอกาส 7.78 และอุปสรรค 6.79 และนำมากำหนดกลยุทธ์ตามหลักการของ TOWS Matrix ซึ่งเป็นพื้นฐาน 
ในการกำหนดกลยุทธ์ใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

    (1) กลยุทธ์จุดแข็ง-โอกาส (S-O Strategy) เป็นการกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกท่ีต้องใช้ 
ศักยภาพ ซึ่งเป็นจุดแข็งท่ีมีอยู่  และใช้ประโยชน์หรือแสวงหาโอกาส ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกท่ีจะช่วย 
ส่งเสริมเพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งตู้สินค้าถ่ายลำภายในท่าเรือชุมพรท่ีอยู่ในความดูแลของด่านศุลกากรชุมพร 

    (2) กลยุทธ์จุดอ่อน-โอกาส (W-O Strategy) เป็นการกำหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไขท่ีต้องใช้ 
ประโยชน์จากโอกาสท่ีเป็นปัจจัยภายนอกท่ีเอื้อประโยชน์หรือสนับสนุนเป้าหมาย เพื่อเพิ่มปริมาณ  
การขนส่งตู้สินค้าถ่ายลำของท่าเรือชุมพร 
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แผนภาพที่ 1 แสดงตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของด่านศุลกากรชุมพร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    จากข้อมูลข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าด่านศุลกากรชุมพรอยู่ในภาวะ S-O  จึงต้องใช้ยุทธศาสตร์ 
เชิงรุก ในขณะเดียวกันก็อยู่ในภาวะ W-O จึงต้องใช้ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไขควบคู่ไปด้วยพร้อมกัน 
2.12 การศึกษาเอกสาร 

ผู้ศึกษาได้ดำเนินการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร 
มาตรการควบคุมตู้สินค้า  และการอำนวยความสะดวกทางการค้าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของด่าน  
ศุลกากรชุมพร สรุปได้ดังนี้ 

  1) พิธีการศุลกากรและกฎหมายควบคุมการนำเข้ามา และการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(1) การยื่นเอกสารพิธีการศุลกากรในปัจจุบัน สำหรับการทำการถ่ายลำท่ีท่าเรือยัง 

ไม่สะดวกเท่าท่ีควร เนื่องจากต้องมีการยื่นเอกสารประกอบในการขนถ่ายสินค้าถ่ายลำ อ้างอิงตามประกาศ 
ศุลกากร ท่ี 140/2560 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 3.6 การทำใบ 
ขนสินค้าถ่ายลำ  ซึ่งโดยท่ัวไปของระบบการขนส่งสินค้าถ่ายลำของท่าเรือในประเทศช้ันนำของโลกด้าน 
การถ่ายลำสินค้านั้น จะให้ส่งข้อมูลจากต้นทางของสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางท่าเรือของสินค้า  โดย 
กรณีการขนส่งถ่ายลำตู้สินค้า ไม่จำเป็นต้องสำแดงข้อมูลดังกล่าวต่อท่าเรือท่ีไปถ่ายลำเลย  แต่กรณีของ 
ประเทศไทย แม้จะเป็นการขนส่งตู้สินค้าถ่ายลำก็ต้องสำแดงข้อมูลดังกล่าวด้วย ทำให้ไม่สะดวกในการ 
ทำพิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำ 

(2) ปัญหาของการถ่ายลำของต้องกำกัด (ของต้องกำกัด หมายถึง สินค้าท่ีมีกฎหมาย 
กำหนดว่า หากจะมีการนำเข้า ส่งออก หรือผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วน 
ตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ โดยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้อง 
นำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย) ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติ 16 ฉบับ ท่ีบัญญัติให้ของถ่ายลำ 
ตกอยู่ภายใต้การควบคุมโดยให้เป็นของต้องห้ามนำฝากหรือต้องมีใบอนุญาตนำฝากด้วย  ดังนั้น หากเป็น 
การขนส่งสินค้าท่ีต้องกำกัดท่ีจะต้องมาถ่ายลำท่ีท่าเรือต้องมีใบอนุญาตประกอบพิธีการ เหมือนกับกรณี 
การนำเข้าสินค้า และส่งออกสินค้าทุกประการ ท้ัง ๆ ท่ีสินค้านั้นไม่ได้เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเลย 
 
 

O : 7.78 
78 

S : 7.47 
78 

W : 3.37 
78 

T : 6.79 
78 

กลยุทธ์จุดอ่อน-โอกาส 
(W-O Strategy) 

การกำหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข 

กลยุทธ์จุดแข็ง-โอกาส 
(S-O Strategy) 

การกำหนดกลยุทธ์เชิงรุก 
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2) การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีทำให้เรือเลือกใช้ท่าเรือเพื่อทำการถ่ายลำ 

                   ภูมิศาสตร์ท่ีต้ังของท่าเรือ มีบทบาทสำคัญในการท่ีเรือจะเลือกใช้ท่าเรือใดเพื่อป็น 
ท่าเรือถ่ายลำ (Transshipment Port) ส่วนใหญ่ท่าเรือดังกล่าวจะต้ังอยู่ในบริเวณท่ีสามารถเข้าถึงเส้นทาง 
การเดินเรือหลักของโลก  (Global Maritime Networks)  เช่น ช่องแคบมะละกา (Strait of apace) 
คลอง Panama และ คลอง Suez เป็นต้น  ซึ่งเส้นทางเหล่านี้ใช้เช่ือมโยงการขนส่งสินค้าสำหรับ  
Asia–Middle East–Europe Trade นอกจากนี้ ท่าเรือถ่ายลำจะมีบริการการเช่ือมโยงการขนส่งทาง 
ทะเลระหว่างเส้นทาง North-South and East-West ไปยังท่าเรือต่าง ๆ ท่ัวโลก 
 

แผนภาพท่ี 2 แสดงเส้นทางเดินเรือหลักและท่าเรือถ่ายลำหลักของโลก 

  ท่าเรือถ่ายลำส่วนใหญ่จะเป็นท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ มีความลึกของร่องน้ำและแอ่งจอดเรือ 
ไม่น้อยกว่า 13.5 เมตร เพื่อรองรับเรือตู้สินค้ารุ่นใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่และกินน้ำลึกมากขึ้น พื้นท่ีลานกองตู้สินค้า 
ต้องมีขนาดใหญ่ เพื่อรองรับปริมาณตู้สินค้าจำนวนมาก เนื่องจากตู้สินค้าถ่ายลำจะใช้เวลากองเก็บ  
ภายในท่าเทียบเรือค่อนข้างนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 3 
แผนขององค์กร 

ผู้ศึกษาได้ทำการทบทวนสภาพแวดล้อมของด่านศุลกากรชุมพรในการดำเนินงานท้ัง 
ปัจจัยภายนอกและภายใน พร้อมท้ังวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดขององค์กร (SWOT 
Analysis) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด่านศุลกากรชุมพรเพื่อรองรับโครงการ 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ดังนี้ 

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด่านศุลกากรชุมพร 
หลังจากผู้ศึกษาได้ทำการประเมินสภาพแวดล้อม   โดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง  

จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) แล้ว ได้นำข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความ 
สัมพันธ์แบบแมทริกซ์ โดยใช้ตารางท่ีเรียกว่า TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ท่ีนำข้อมูลท่ีได้ 
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม มาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์ 
ประเภทต่าง ๆ จึงเป็นข้อมูลสำคัญท่ีจะสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาด่านศุลกากรชุมพร ในช่วง  
ปี พ.ศ. 2566 – 2575  โดยผู้ศึกษาขอนำเสนอผลการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย (Goals) วัตถุประสงค์ (Objectives) และบทบาท/ภารกิจ (Tasks/Jobs) ดังนี้ 

3.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “ด่านศุลกากรช้ันนำท่ีเช่ือมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนทาง  
เศรษฐกิจ ความปลอดภัยของสังคม ด้วยนวัตกรรมบริการท่ีเป็นเลิศ” 

3.1.2 พันธกิจ (Mission) 
  1) อำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  
  2) ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ 
  3) เพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร 
  4) จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  

3.1.3 เป้าหมาย (Goals) 
  1) เพื่อพัฒนาด่านศุลกากรชุมพรอย่างต่อเนื่อง  
  2) เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาด่านศุลกากรรองรับการดำเนินโครงการระเบียง 
เศรษฐกิจภาคใต้ 
  3) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ได้ทราบถึงความเปล่ียนแปลง 
และสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรท่ีจะได้รับหลังจากการเข้าร่วมโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
  4) เพื่อให้การจัดเก็บภาษีของด่านศุลกากรชุมพรเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมศุลกากร 
กำหนด และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการ 
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3.1.4 วัตถุประสงค์ (Objectives) 
  1) เพื่อให้บริการศุลกากรของด่านศุลกากรชุมพร มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย  
และให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางการค้าโลก 
  2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเช่ือมโยงอาเซียน 
  3) เพื่อให้การตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรของด่านศุลกากรชุมพรมีประสิทธิภาพ 
และสร้างสังคมปลอดภัย 
  4) เพื่อให้การจัดเก็บภาษีของด่านศุลกากรชุมพรเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมศุลกากร 
กำหนด และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เสียภาษี 
  5) เพื่อให้ด่านศุลกากรเป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ บุคลากรมีความเช่ียวชาญ มีคุณธรรม  
และความสุข สามารถขับเคล่ือนภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 

3.1.5 บทบาท/ภารกิจ (Tasks/Jobs) 
ตารางท่ี 7 แสดงบทบาท/ภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด่านศุลกากรชุมพร 

ยุทธศาสตร์ บทบาท/ภารกิจ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนากระบวนงาน 
และระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ 
สื่อสารเพื่ออำนวยความ 
สะดวกทางการค้า 
 

1.1 ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามกระบวนงาน 
     และระบบเทคโนโลยีของกรมศุลกากร  
     ในการจัดเก็บภาษีอากร และรายได้อื่น 
     

- ส่วนบริการศุลกากร 

2. พัฒนามาตรการทาง 
ศุลกากรและข้อมูล 
การค้าระหว่างประเทศ 
เพื่อส่งเสริมการค้า 
ชายแดนและเชื่อมโยง 
การค้าโลก 
 

2.1 งานพิธีการศุลกากรชายฝั่ง 
2.2 งานพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า 
     สินค้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
 

- ส่วนบริการศุลกากร 

3. พัฒนาระบบควบคุม 
ทางศุลกากรให้มี 
ประสิทธิภาพและ 
เชื่อมโยงกัน 

3.1 สืบสวนและปราบปรามการกระทำ 
     ความผิดตามกฎหมายศุลกากรและ 
     กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2 ดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร  
     ของกลาง และของตกค้างท่ีอยู่ใน 
     ความรับผิดชอบ 
3.3 งานป้องกันและปราบปรามการลักลอบ 
     หนีศุลกากร (จุดตรวจชั่วคราวปฐมพร) 
 

- ส่วนควบคุมทางศุลกากร 

4. เพิ่มประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการ 
จัดเก็บภาษี โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

4.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการ 
    ศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากร และรายได้ 
    อ่ืน สำหรับพัสดุไปรษณีย์ และงานพิธีการ 
    ชายฝั่ง 

- ส่วนบริการศุลกากร 
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ตารางท่ี 7 แสดงบทบาท/ภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด่านศุลกากรชุมพร (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ บทบาท/ภารกิจ ผู้รับผิดชอบ 
5. การเตรียมความ 
   พร้อมองค์กรรองรับ 
   โครงการระเบียง 
   เศรษฐกิจภาคใต้ 

5.1 ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน 
     และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อกรม 
     ศุลกากร เพื่อให้มีความคล่องตัวในการทำงาน 
5.2 งานประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับธุรกิจ 
     เอกชนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร 
    หลังการเข้าร่วมโครงการระเบียงเศรษฐกิจ 
    ภาคใต้ 
 

- ส่วนบริการศุลกากร 

6. พัฒนาสมรรถนะ 
บุคลากรและการบริหาร 
จัดการองค์กร 
 

6.1 ประสานกรมศุลกากร เพื่อขอเพิ่มอัตรา 
     กำลังรองรับปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน 
6.1 การพัฒนาบุคลากรของด่านศุลกากรชุมพร 
     อย่างต่อเนื่อง 
6.2 จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก และปรับปรุง 
     สภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม 
6.3 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมท้ัง 
     อุปกรณ์ให้เพียงพอ รองรับการทำงานท่ีมี 
     ปริมาณเพิ่มข้ึน 
 

- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 

 

3.2 แนวทางในการดำเนินการ  
  เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ศึกษาจึงนำ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด่านศุลกากรชุมพรดังกล่าวมาจัดทำ Strategy Map ตามระบบ BSC (Balance Scorecard) ใน 4 มุมมอง 
คือ มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)  มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
มุมมองกระบวนการภายใน  (Internal Process Perspective)  และมุมมองการเรียนรู้ พัฒนาและ 
การเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) รวมท้ังกำหนดวัตถุประสงค์จากกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ก่อนจัดทำแผนปฏิบัติการฯ  ภายใต้แผนพัฒนาและ 
บริหารจัดการในรูปของงาน/โครงการ และมาตรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 ท่ีจะต้อง 
สอดรับตามมุมมองและสะท้อนกลยุทธ์หลักขององค์กร ตลอดจนงบประมาณและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ในแต่ละรายการ โดยการนำเสนอในตารางข้างล่างนี้ จะใช้ตัวย่อดังนี้ 
  LF คือ มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)   
                   CF คือ มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
  IP  คือ มุมมองกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)   
  LP คือ มุมมองการเรียนรู้ พัฒนาและการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) 
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3.3 มาตรการ/เครื่องมือ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
  การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นส่ิงสำคัญ เพราะหากกำหนดยุทธศาสตร์ได้ดี 
แต่ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ก็ถือว่าการดำเนินการนั้นล้มเหลว สำหรับด่านศุลกากรชุมพรนั้น  
เป็นหน่วยงานราชการสังกัดกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ท่ีมีความเป็นมาท่ียาวนาน มีวัฒนธรรม 
องค์กรท่ีเข้มแข็งและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะหน่วยงาน มีการดำเนินการตามสายการบังคับบัญชา  
ทำให้การส่ังงานเป็นไปตามลำดับขั้น แต่อาจมีความล่าช้าบ้างตามระบบราชการ แต่ก็สามารถท่ีจะ  
บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกำหนดได้ไม่ยากนัก เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของงบประมาณและ  
ทรัพยากร ซึ่งการจะบรรลุผลดังกล่าวได้นั้น จะต้องดำเนินการดังนี้ 
 
 



 
 

 กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการของด่านศุลกากรชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2575 

ตารางท่ี 8 แสดงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการของด่านศุลกากรชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2575 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
LF1 : จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 
 

- อัตราการจัดเก็บรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น  
  (ร้อยละ) 

แนวทาง/มาตรการ 
- เพิ่มรายได้การดำเนินงาน  
  (รายได้จากเรือสินค้า บริการอื่น ๆ) 
แผนงาน/โครงการ 
- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 
  รายได้ 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 
  รายได้ของด่านศุลกากรชุมพร 

- ส่วนบริการศุลกากร 

LF2 : ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการให้ 
        สิทธิประโยชน์ 
         
 

- จำนวนผู้ประกอบการท่ีมาใช้ 
  สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพิ่มขึ้น 
  (จำนวน) 

แนวทาง/มาตรการ 
- ควบคุมและเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่าย 
  งบลงทุนของหน่วยงาน 
- การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
  และเบิกจ่ายงบลงทุน 
แผนงาน/โครงการ 
- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 
  รายได้ 
- โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 
  สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เพื่อ 
  สนับสนุนการดำเนินการเชิงธุรกิจ 

- ส่วนบริการศุลกากร 
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ตารางท่ี 8 แสดงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการของด่านศุลกากรชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2575 (ต่อ) 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
CF1 : เช่ือมโยงเครือข่ายการขนส่ง 
        สินค้าท้ังภายในและภายนอก 

- ปริมาณตู้สินค้าท่ีผ่านเข้าออกเพิ่มขึ้น 
  (ร้อยละ) 

แนวทาง/มาตรการ 
- เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ 
  ในทุกด้าน 
- การส่งเสริมการตลาดเชิงรุก 
แผนงาน/โครงการ 
- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 
  รายได้ 
- โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 
  สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เพื่อ 
  สนับสนุนการดำเนินการเชิงธุรกิจ 

- ส่วนบริการศุลกากร 
- ส่วนควบคุมทางศุลกากร 
- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

CF2 : ปรับปรุงส่ิงอำนวยความสะดวก 
        รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจ 
        ภาคใต้ 
       

- อัตราการ รับมอบ-ส่งมอบ ตู้สินค้า 
  ในเขตท่าเรือชุมพรท่ีใช้เวลาเกินกว่า 
  30 นาที (ร้อยละ) 

แนวทาง/มาตรการ 
- บันทึก จัดเก็บข้อมูล และรายงานผล 
  การปฏิบัติงาน 
- จัดเตรียมพื้นท่ีจอดรถภายนอกท่าเรือ 
  เพื่อรองรับความแออัด 
แผนงาน/โครงการ 
- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 
  รายได้ 
- โครงการเตรียมความพร้อมรองรับ 
  การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) 

- ส่วนบริการศุลกากร 
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ตารางท่ี 8 แสดงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการของด่านศุลกากรชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2575 (ต่อ) 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
IP1 : ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 

- จำนวนเรื่องท่ีเสนอกรมศุลกากร 
  ขอปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
  เพื่อสนับสนุนโครงการระเบียง 
  เศรษฐกิจภาคใต้ (เรื่อง) 

แนวทาง/มาตรการ 
- สำรวจ ตรวจสอบ ประกาศ กฎ 
  ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเป็นอุปสรรค 
  ต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ 
  ผู้ประกอบการ 
- เสนอแนะให้กรมศุลกากรดำเนินการ 
  ปรับปรุงประกาศ กฎ ระเบียบ และ 
  ข้อบังคับต่าง ๆ  
แผนงาน/โครงการ 
- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 
  รายได้ 
- โครงการเสนอแนะการปรับปรุงกฎ  
  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ 
  ทางภาษีอากร และพิธีการศุลกากร 
 

- ส่วนบริการศุลกากร 
- ส่วนควบคุมทางศุลกากร 
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ตารางท่ี 8 แสดงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการของด่านศุลกากรชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2575 (ต่อ) 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
IP2 : สืบสวนและปราบปรามการทำ 
       ความผิดตามกฎหมายศุลกากร 
       และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

- จำนวนคดีท่ีตรวจพบการกระทำ 
  ความผิดตามกฎหมายศุลกากรและ 
  กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวทาง/มาตรการ 
- ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ 
- ดำเนินการสืบสวน และปราบปราม 
  การกระทำความผิดตามกฎหมาย 
  ศุลกากร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- เร่งรัดการดำเนินการในคดีทาง 
  ศุลกากร ของกลาง และของตกค้าง 
  ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
แผนงาน/โครงการ 
- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 
  รายได้ 
- โครงการป้องกันปราบปรามการ 
  กระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร 
   

- ส่วนควบคุมทางศุลกากร 
 

 
 
 
 
 

35 



 

ตารางท่ี 8 แสดงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการของด่านศุลกากรชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2575 (ต่อ) 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
LP1 : บริหารและพัฒนาทรัพยากร 
        มนุษย์ 
 

- จำนวนหลักสูตรท่ีบุคลากรได้รับการ 
   ฝึกอบรมพัฒนาในแต่ละปี (หลักสูตร) 
- จำนวนบุคลากรท่ีสามารถส่ือสารด้วย 
  ภาษาอังกฤษได้ (คน) 

แนวทาง/มาตรการ 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน 
  หลักสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ภาษาอังกฤษ 
  ในการส่ือสารกับชาวต่างชาติมากขึ้น 
แผนงาน/โครงการ 
- แผนงานเพิ่มศักยภาพบุคลากร 
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ 
  บุคลากรด่านศุลกากรชุมพรด้าน 
  สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และ 
  มาตรการทางศุลกากรเพื่อรองรับ 
  เขตเศรษฐกิจ SEC 
 

- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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       สำหรับการประเมินผลและการควบคุมผลของการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั้น  
ด่านศุลกากรชุมพร  ควรจะมีการแต่งต้ังคณะทำงานขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เพื่อติดตามประเมินผลการทำงาน 
ของผู้รับผิดชอบในแต่ละบทบาทภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย โดยให้มีการรายงานความคืบหน้าต่อนายด่าน 
ศุลกากรชุมพรเป็นประจำทุกเดือน  พร้อมท้ังให้มีการทบทวนความสอดคล้องของบทบาทภารกิจ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง กรณีพบปัญหา 
ท่ีอาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลตามภารกิจ หรือเป้าหมาย หรือวิสัยทัศน์ท่ีกำหนด  ให้รายงาน 
ให้นายด่านศุลกากรชุมพรทราบโดยด่วน เพื่อหารือและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.4  แผนท่ียุทธศาสตร์ 
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วิสัยทัศน์ : ด่านศุลกากรชั้นนำท่ีเช่ือมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน มุ่งส่งเสริมความยั่งยืน 
             ทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของสังคม ด้วยนวัตกรรมบริการท่ีเป็นเลิศ 

พัฒนากระบวนงานและ
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่ออำนวยความ

สะดวกทางการค้า 

พัฒนามาตรการทาง
ศุลกากรและข้อมูลการค้า

ระหว่างประเทศเพื่อ
ส่งเสริมการค้าชายแดน
และเชื่อมโยงการค้าโลก 

พัฒนาระบบควบคุม
ทางศุลกากรให้มี
ประสิทธิภาพและ

เชื่อมโยงกัน 

เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ

จัดเก็บภาษี โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

การเตรียมความพร้อมองค์กร
รองรับโครงการระเบียง

เศรษฐกิจภาคใต้ 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและ
การบริหารจัดการองค์กร 

พัฒนาด่านศุลกากร
ชุมพรอย่างต่อเน่ือง 

มีแนวทางการพัฒนา
ด่านศุลกากรรองรับการ

ดำเนินการโครงการ 
SEC 

ประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจกับผู้ประกอบการให้

ได้รับทราบถึงาความ
เปลี่ยนแปลงและสิทธิ

ประโยชน์หลังโครงการ SEC 

จัดเก็บภาษีให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด
และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ประกอบการ 



๓๔ 

 
 

บทที่ 4 
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตร์ไปใช้ 

4.1 บทสรุป 
การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นท่ีภาคใต้ให้เป็นเรื่องท่ีสำคัญ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะ 

ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการของด่านศุลกากรชุมพร  ด้านการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร 
ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  (Southern Economic Corridor : SEC)  ปี พ.ศ. 2566 – 2575 
เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร  และมาตรการควบคุมทางศุลกากรท่ีเหมาะสม 
เพื่อส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรในพื้นท่ีรับผิดชอบของด่านศุลกากรชุมพร และจัดทำแผน 
ปฏิบัติราชการรองรับการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรของ  
ด่านศุลกากรชุมพร 
  สำหรับแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์นั้น ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลองค์กร  
และข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการกำหนดยุทธศาสตร์และนำมาวิเคราะห์ในรายละเอียด  จากนั้น 
จึงทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร  ท้ังปัจจัยภายนอกเพื่อหาโอกาสและอุปสรรค และวิเคราะห ์
ปัจจัยภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน โดยใช้ SWOT Analysis  และมีการสอบถามข้อมูลจากกลุ่ม 
ตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ นายด่านศุลกากร และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน รวมจำนวน 9 คน  แล้วนำข้อมูล 
ท่ีได้รับมาประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT  และ 7S-Framework  
เป็นเครื่องมือ  แล้วให้คะแนนในแต่ละประเด็น  โดยน้ำหนักของค่าคะแนนขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และ 
ผลกระทบท่ีมีต่อการพัฒนาด่านศุลกากรชุมพร  จากนั้นนำค่าคะแนนรวมของจุดแข็ง (7.47)  จุดอ่อน  
(3.27) โอกาส (7.48) และอุปสรรค (6.79)  มาประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของด่านศุลกากรชุมพร 
ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า ด่านศุลกากรชุมพรอยู่ในภาวะ S-O  จึงต้องใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก แต่ก็ยังมีภาวะ W-O 
อยู่ด้วย จึงควรใช้ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไขร่วมไปด้วยพร้อมกัน รวมจำนวน 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ 
(1) การพัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่ออำนวยความสะดวก 
ทางการค้า  (2) พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้า  
ชายแดนและเช่ือมโยงการค้าโลก (3) พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงกัน  
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  (5) การเตรียมความพร้อม 
องค์กรรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (6) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการ 
องค์กร ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนท่ียุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 8 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
1) กลยุทธ์ : จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น  

       ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 
2) กลยุทธ์ : ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
                 ตัวช้ีวัด : จำนวนเรื่องท่ีเสนอกรมศุลกากรขอปรับปรุงกฎ  
                                ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อสนับสนุนโครงการระเบียง 
                                เศรษฐกิจภาคใต้ 
3) กลยุทธ์ : สืบสวนและปราบปรามการทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น 

           ท่ีเกี่ยวข้อง  
            ตัวช้ีวัด : จำนวนคดีท่ีตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมาย 
                             ศุลกากร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

4) กลยุทธ์ : บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
            ตัวช้ีวัด : จำนวนหลักสูตรท่ีบุคลากรได้รับการฝึกอบรมพัฒนา 
                             ในแต่ละป ี
            ตัวช้ีวัด : จำนวนบุคลากรท่ีสามารถส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษได้ 
 

การเตรียมความพร้อมองค์กร
รองรับโครงการระเบียง

เศรษฐกิจภาคใต้ 

พัฒนาด่านศุลกากร
ชุมพรอย่างต่อเน่ือง 

ประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจกับผู้ประกอบการให้

ได้รับทราบถึงาความ
เปลี่ยนแปลงและสิทธิ

ประโยชน์หลังโครงการ SEC 

วิสัยทัศน์ : ด่านศุลกากรชั้นนำท่ีเช่ือมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน มุ่งส่งเสริมความยั่งยืน 
             ทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของสังคม ด้วยนวัตกรรมบริการท่ีเป็นเลิศ 

พัฒนากระบวนงานและ
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่ออำนวยความ

สะดวกทางการค้า 

พัฒนามาตรการทาง
ศุลกากรและข้อมูลการค้า

ระหว่างประเทศเพื่อ
ส่งเสริมการค้าชายแดน
และเชื่อมโยงการค้าโลก 

พัฒนาระบบควบคุม
ทางศุลกากรให้มี
ประสิทธิภาพและ

เชื่อมโยงกัน 

เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ

จัดเก็บภาษี โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

จัดเก็บภาษีให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด
และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ประกอบการ 

มีแนวทางการพัฒนา
ด่านศุลกากรรองรับการ

ดำเนินการโครงการ 
SEC 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและ
การบริหารจัดการองค์กร 

39 39 



๓๖ 

 
5) กลยุทธ์ : เช่ือมโยงเครือข่ายการขนส่งสินค้าท้ังภายในและภายนอก 
                 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของปริมาณตู้สินค้าท่ีผ่านเข้าออกเพิ่มขึ้น 
6) กลยุทธ์ : ส่ิงอำนวยความสะดวกรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
                 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของอัตราการรับมอบ-ส่งมอบตู้สินค้าในเขต 
                                ท่าเรือชุมพรท่ีใช้เวลาเกินกว่า 30 นาที 
7) กลยุทธ์ : ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์ 
                 ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการท่ีมาใช้สิทธิประโยชน์ทาง  

                             ภาษีอากรเพิ่มขึ้น 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
     จากการศึกษาครั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนและการนำยุทธศาสตร์ไปใช้  
โดยกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพขององค์กร ดังนี้ 
  1) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  2) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการดำเนินการ เช่น การควบคุม 
ตู้สินค้า ขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้า 
  3) ฝึกอบรมให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ประโยชน์ทางภาษีอาการให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติ 
  4) แต่งต้ังคณะทำงานของด่านศุลกากรชุมพร รองรับการดำเนินการโครงการ SEC 
  5) เร่งรัดการประชาสัมพันธ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการ/ 
นักลงทุนในพื้นท่ี 
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๓๗ 

บรรณานุกรม 
 
1. “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11”, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
    และสังคมแห่งชาติ 
2. “The TOWS Matrix-A Tool for Situational Analysis”, Heinz Weihrich, University of  
    San Francisco 
3. “โครงสร้างและกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์” เอกสารประกอบการบรรยาย พอ.ดร.นเรศน์  
    วงศ์สุวรรณ หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี 9 วันท่ี 8 มกราคม 2556 
4. “องค์การและการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์” เอกสารประกอบการบรรยาย  
    รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี 9 วันท่ี 8 มีนาคม 2556 
5. “โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเช่ือมโยงฐานการผลิต 
    ในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นท่ีภาคใต้ จังหวัดระนอง”  
    เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็น ครั้งท่ี 1, สำนักงานนโยบายและ  
    แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
6. “การพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC)” 
    รายงานการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร-ระนอง 
    และพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช, สำนักงานสถาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
    มกราคม 2562. 
7. www.customs.go.th 
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๓๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

แบบสอบถาม 
การจัดทำแผนปฏิบัติการของด่านศลุกากรชุมพรด้านสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรภายใต้โครงการ 

ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ปี พ.ศ. 2566-2575 
-------------------- 

คำช้ีแจงแบบสอบถาม 
1. เพื่อให้ผู้จัดทำแผนปฏิบัติการของด่านศุลกากรชุมพรได้รับทราบข้อมูล เพื่อนำไปประเมิน 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะทางยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐาน ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการให้สิทธิประโยชน์ 
ทางภาษีของด่านศุลกากรชุมพร 

2. โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 
๑.  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ (  ) ชาย  (  ) หญิง 
ตำแหน่ง.............................................................................................. 
 
ส่วนที่ 2 สำรวจ 
 การประเมินประเด็นจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของด่านศุลกากรชุมพร มีผลต่อการ 
ดำเนินโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างไร โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการดำเนินงาน มากท่ีสุด 
 4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการดำเนินงาน มาก 
 3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการดำเนินงาน ปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการดำเนินงาน น้อย 
 1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการดำเนินงาน น้อยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 
 

รายละเอียด 
ระดับของผลกระทบ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. Structure (โครงสร้างองค์กร) มีการ 
   บริหารจัดการด่านศุลกากรชุมพร 
   ในรูปแบบสอดรับกับภาระงานท่ี 
   เพิ่มข้ึนในอนาคต 
 

     

2. Strategy (กลยุทธ์) ทำเลที่ต้ังใกล้ 
   แหล่งอุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนการ 
   กระจายสินค้าระหว่างท่าเรือจากใน 
   และต่างประเทศ 
 

     

3. System (ระบบ) มีการจัดระบบ 
    การทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

     

4. Style (ลักษณะ) ด่านศุลกากรชุมพร 
   มีท่าเรือชุมพรท่ีมีลักษณะเด่นในการ 
   บริหารจัดการ ทำให้ทำงานได้อย่าง 
   คล่องตัว 
 

     

5. Staff (บุคลากร) มีการคัดเลือก 
   บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
   และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ 
   หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
 

     

6. Skill (ทักษะ) บุคลากรของด่าน 
   ศุลกากรชุมพรมีความรู้ ความ 
   เชี่ยวชาญในงานด้านสิทธิประโยชน์ 
   ทางภาษีศุลกากร 
 

     

7. Shared Value (ค่านิยมร่วม)  
    บุคลากรของด่านศุลกากรชุมพร 
    ยึดถือค่านิยมของกรมศุลกากรมี 
    ความพร้อมจะทำงานเพื่อประโยชน์ 
    ของประเทศชาติ 
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๔๑ 

 
 

รายละเอียด 
ระดับของผลกระทบ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. Structure (โครงสร้างองค์กร) มีการ 
   บริหารจัดการด่านศุลกากรชุมพร 
   มีความล่าช้า โครงสร้างการบริหาร 
   เป็นแบบมีสายการบังคับบัญชา 
   ต้องรอการตัดสินใจจากผู้บริหาร 
 

     

2. Staff (บุคลากร) จำนวนบุคลากร 
   ของด่านศุลกากรชุมพรมีจำกัด 
   เมื่อเทียบกับภาคธุรกิจท่ีมีมากและ 
   หลากหลายมากกว่า 
 

     

3. System (ระบบ) มีกฎหมาย  
    ระเบียบและข้อบังคับของทาง 
    ราชการกำหนดไว้ ทำให้ขาดความ 
    คล่องตัวในเชิงธุรกิจ 
 
 

     

4. Style (ลักษณะ) ด่านศุลกากรชุมพร 
   ยังขาดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
   ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
   เพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมบริการ 
 
 

     

โอกาส (Opportunities) 
1. Competition (การแข่งขัน)  
   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   แผนพัฒนาภาครัฐ เช่น EEC/ 
   Land Bridge สนับสนุนโครงการ 
   ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) 
 
 

     

2. Political (การเมือง) การท่ีไทย 
   เข้าร่วมข้อตกลงทางการค้าต่าง ๆ 
   เช่น เขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งจะ 
   ส่งผลดีต่อปริมาณการค้าระหว่าง 
   ประเทศ ซึ่งอาจมีการลงทุนในพื้นท่ี 
   จังหวัดชุมพรมากขึ้น 
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๔๒ 
 

รายละเอียด 
ระดับของผลกระทบ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
3. Economic (เศรษฐกิจ) ปัจจัย 
   มหภาค แนวโน้มการฟื้นตัวของ 
   เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย 
   หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อ 
   ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

     

4. Social (สังคม) การสนับสนุน 
    กิจกรรม CSR ท่ีมากข้ึน ทำให้สังคม 
    และชุมชนให้ความร่วมมือในการ 
    พัฒนาโครงการใหม่ ๆ 
 

     

5. Technology (เทคโนโลยี) ความ 
    ก้าวหน้าของเทคโนโลยี ช่วยพัฒนา 
    การบริหารจัดการองค์กร และ 
    ระบบงานในด้านต่าง ๆ 
 
 

     

อุปสรรค (Threats) 
1. Competition (การแข่งขัน)  
   เศรษฐกิจของประเทศคู่แข่งขัน 
   ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ 
   ไปลงทุนท่ีประเทศอื่นแทน 
 

     

2. Political (การเมือง) พิธีการ 
   ศุลกากรและกฎหมายควบคุมการ 
   นำเข้าและการส่งออกไปนอก 
   ราชอาณาจักรไม่เอ้ือต่อการถ่ายลำ 
   ตู้สินค้า รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ของ 
   หลายหน่วยงานท่ีทำให้ต้องขอใบ 
   อนุญาตนำเข้า-ส่งออก ก่อนทำการ 
   ถ่ายลำ ท้ังท่ีไม่ใช่สินค้าท่ีนำเข้ามา 
   ในราชอาณาจักร 
 
 

     

3. Economic (เศรษฐกิจ) COVID-19 
   และการกลายพันธ์อาจส่งผลให้ 
   เศรษฐกิจโลกถดถอย (recession) 
   กระทบการค้าโลกและของไทยทำให้ 
   การลงทุนในพื้นท่ีชุมพรลดลง 
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๔๓ 
 

รายละเอียด 
ระดับของผลกระทบ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
4. Social (สังคม) การคัดค้าน 
   การลงทุนในการพัฒนาหน่วยงาน 
   ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม 
   สนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจ 
   ภาคใต้ของคนในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร 
 

     

5. Technology (เทคโนโลยี)  
   ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ 
   เทคโนโลยี ส่งผลให้การปรับตัว 
   ไม่ทัน หรือต้องการพัฒนาระบบ 
   ใหม่ ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการลงทุน 
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๔๔ 

 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล      นายสานน..เดชสุวรรณ์ 

วัน/เดือน/ปีเกิด    วันท่ี  23 เมษายน 2512 

ประวัติการศึกษา 
 รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 2536 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 2549 
ประกาศนียบัตรการควบคุมทางศุลกากร (US CUSTOMS) ปท่ีีสำเร็จการศึกษา 2550 
ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับกลาง กระทรวงการคลัง รุ่นท่ี 2 ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 2553 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร ไทยและประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก สถาบัน

พระปกเกล้า 
ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 2561 

ประวัติตำแหน่งการทำงาน 
ปี 2530-2538  รับราชการสังกัดกองทัพบก 
ปี 2538-2542 รับราชการสังกัดสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 
ปี 2542-ปัจจุบัน รับราชการสังกัดกรมศุลกากร..กระทรวงการคลัง 

ตำแหน่งปัจจุบัน 
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ด่านศุลกากรชุมพร กรม

ศุลกากร 
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